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25 kuruıtur. 
\.._ _} 

~~:z:::::o;....:=========-::=:::==:=--~~========'=============>==========================================--========-==============-====-=-====-=-=--====---====-==-========-==-===-

SAYI: 9832 P.AZA.R.TES!DEN ÖZGE GÜNLER.DE VE SABAHLARI CIK.AR.. ONUNCU YIL 

Kamutay 21,5 milyon liralık uçak alınmasını o~ayladı 
Kamutay 21,500,000 
Liralıl< Uçak Ahnması

Atatürkle llalwşistaıun I ... ondra Elcisi 

na Dün Karar Verdi. 
B. Benes arasında tebrik Harbin önü e GeÇilmesi İçin Bütün 
'!!~!~~k~!r~ı}ıazıla~~- O ü n ya n ı n Vardım ı n ı istiyor. 

. 
Ankara. 25 (A.A.J Ka· 

mutayın bugünkü loplantw 
mdl\ hava kuvvetlerinin ar
t.tarılması için satın alınacak 
ve yapılacak uçak motör. 
yedek malzeme ve diğer 
techizat ve inıaatı için yir
mi bir buçuk milyon liralık 1 

teahhüdata glriıilmesi hu&u· 

1 
yardım için yüzde 2 vergj 
alınması 

murbaokaıwmız Atatürkle 

Çekoslovakya Cumurbaıkan- ltalyan Başkumandanı Mareşal Badogliyo, 
ikinci espekterlik kadro 

suna bir köy ve köycülük 
bürosunun ılavesir . e ve ye 

niden dokuz kaza ile dört 

'ilayetin ve ayrıca Piömer, 

Nazmiye. Pertek, Ovacık, 

Cemlıkezek kazalarından 

mürekkep Tunçeli vilayetinin 
oekli hakkındaki kanunlar 

kabul edıldi . Kamutay 2 ci 

lığına seçilen B. Benes ara
sında tebrik ve teıekkür tel· Ansızın Büyük Bir Taarruz Yapmak İstiyor 

ıunda salahiyet veren ve 1 
umum mülhak hususi ve 
belediye bütçelerile fdare 
edilen dairelerin ve bilumum 
müesseıelerln tediyeleri üz · 
erinden hava kuvvetlerine 

graf!arı teati edılmiıtir. 

İzmirden 
Sovyet Rusyayı üzüm gön

derilecek 

Ve Bunr.ı Mecburiyet Görüyor Son Bir İtalyan 
taarruzu Güçlükle Başarılabildi. Süngü Sün
güye Çarpışıldı. (600) Habeş ölmüş (1000) 

K!.Şİ Yaralc.ınmıştır •• 

kanunun 
caktır. 

üçünde toplana 

İ ııgi 1 izler F
1

'''' liyettt~ 
• 

14 lngiliz Harp Gemisi 
Hayfa Açıklanndadır. - -

N0:blus Cıvarında Manavralar 
Var. Hindislandan Adene 

Asker Geleli. 
1stanbul, 25 (Özel) -

Kudüsten vcrılen bir habe 
re göre 14 fngilız harp ge · 

rnisı Hayfa açıklarında ma 
nevra Yapmaktadır Aynı 

kaynaktan verilen diğer bir 
haberde de motorize edil 
rrıit lngili~ piyade ve ı;uvari 
kollarının Nablus cıvarında 
sahra hareket'eri yapmakta 

oldukları bildirilmektedir 

lstanbul, 25 [Özeli 
Ajan& Tranaescanm vcrdığı 

bir habere göre kuvvetli 
bır İngılıı. kıtaaı Yafaya 

gelmiştir. Bu kıta, Kudüaten 
lskenderiyeye sevkedilmit 

olan Berksir alayının yerini 
tutacaktır . 

Hindidandan da tlintli 
bır pıyade alayı Adene gel 
mittir. 

Kudüs. 25 [AA.] Ga-

zetelere göre 14 İngiliz harp 
gemisi Hafya açıklarında 

manevralar ve zırhlı otonıo 
biltt>rle mücehhez lngiliz 

kıtaları Nablus cıvarında 
sahra harekerlf'ri yapmak. 
tadır 

Ankara. 25 (A.A} Bu 
o.y içinde İzınirden Sovyet 

Rusyaya yeniden üzüm ih 

racına başlanacaktır 

===----=-================= 

Işık 
Söndürme denemeleri 
Ankara, 25 (A.A } - lı~ 

tanbuldan sonra Balıke11irde 

ve Utaktada hava tehhkeai 

ne karşı ışık söndürme tec 

rübeleri yapılmııtır. 
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I!!!_i!tere - Fransaya Hiçbir Teminat Vermedi J 

İstanbul, 25 [Özeli Mu 
aavadan verilen haberlere 
göre Habeıistana aid pek 
çok silah ve mühimmat yük 
lü vapurlllr mütemadiyen 
Berbere ve Zeyle limanlara 
n<ı geçmektedir. 

Londra, 25 [AA.] - Ro 
yter ajansı bildiriyor: 

Dün şimal cephesinde 
Makallenin 50 kilometre 
gar banda Tem bien mıntaka

sında tiddetli müıadeır.eler 
olmuıtur. 

Royter aj 'tnsının timal 
İtalyan orduları nezdindeki 
ayları şu tafsi latı vermekte
dir: 

Temizlik harekatında bu
lunan Lir İtalyan kolu ke 
tif müfrezeleri vaııtasile Ha 
beı kuvvetlerinin Addiabbi 
yakınlarında yerleımit bu· 
lunduğunu haber alma sı 

üzerine bir çevirme yap 
mak istem ittir. İki düıma n 
taraf temasa gelmit ve tak 
viye kuvveti alan Habf'şler 

evela tiddetlı bir mukavemet 
gösterdikten sonra ltalyanları 
1101 Cl?nahma hücum ederek 
bir tepeyi ele geçirmeğe 
muvaffak olmutlardır. İtal -
yanlar Habeıleri buradan 
çıkarmak için bir çok süngü 
hücum'arında bulunmuılar 
ve bunun nesticesinde kanlı 
göğüs göğüJe müsademeler 

Zecri Tedbirler Siyasası, lnkitaa 01i:::;::· hücumlarııiddetlı 
K~dar Gidebilecektir. Simd~lik Veni; :::::.~:;~~:;.=:~~::::::~ 
Bır Uzlaşmadan Bahsedilemez. 1 ;.·~l~:;.~:d~!;~.pd~~:.:~=~ 

- - 1 bir harekete sevk için ilerli. 

8iı· ltıtll<ll1 (;ilZt•tcsi. BiiZI ıııısıırl•ır111 y~n.kırmız~, :e~il, siyah, 
• "' , hakı · enklı bulun beynel · 

lt«ıly•l)1 (l Kııı·~· ıı.ırekt•te c;c·çtiğiııi, ' mi 1elci unıurların manevra 

,\iman Gazt•h•lcri de, M. Edt•nin Tay- 1 ~:şı::~;;~'..,; gözükmeğ• 
ininin <..ıl.ya l\~o~kovayı St•vindirdiği- 1 M!:::;:;·· 2;0.ılA-~~~,. .. ; 

1)1 \ ctztyorla I°. 1 di;.::t~~ab•I yardım mese 

istanbul, :?5 [Özel 1- Ser · ye ettiği müfrit unsur' arı Belçikanın teklifi üzerine leıi hakkındaki fikir teati 
lın gezetcleri M. Edenin in tatmin etmek pek güç ola- Fransa ve lngiltereye veri - lerinden maada İtalyan Ha-
gHtere hariciye nezaretine caktır . ., 1 ) beş anlatmazhğının Yf. ni bir 

d 1 en uz aşt;rma itinin muvaf · ' 
taylnı o ayısile neşriyata "Al ıekil "lmuı Milletler cemi-

manyaya gelince lngil fak o'maması üzerine 
devam ederek, bu tayinin · b yeti konseyinin toplanacagvı 

tarenın u siyasetı· Alman d b-t- h l Moskovada husule getirdiği yenı en u un ız a tarih olan ) 5 kanunıaniden 
· d k lb t yayı alakadar etmez ve et · İtalyan al ht s ıevınç nazarı i katı ce e e arı un ur evel beklenemez. 
kt di 1 miyecektir " Dell'hektedı'r. larla dolu Mı·ıletl C · me e r er . ••• er emıye· Pari11, 25 IA A.J - Gaze· 

B 1. T b Roma, 25 IAAJ - Gı· t· 13 l k · <'! r ıner agı lfııt: ıne ve er omiteıune te'er M Edenin Dıtbakanlı-
"F.den büyük müşküllerle ornole D İtalya gazetesi dı · dönülmüştür. Daha ıimdiden ğile Akdeniz tesanüdü mese-

karıılaşacaktır; çünkü hima- yor ki: İtalyanlarm müstemleke lesini incelemektedirler. Pöti 

sürekli mitralyöz ateılerinin 
himayesınde yapılmıştır. 

Nıhayet Habeıler Tankua 
vadisine atılmıtlardır.Habeıler 
rın çok zayiat verdikleri 
söylenmekte ise de hakiki 
miktarı timdilik öğrenmek 

kabil olmamııtır 

1stanbul, 25 [ Ôzell ln 
giliz gazetelerinin Doğu Af 
rika muhabirlerinden aldık· 
1 arı haberlere gör , Maretal 
Badoğlionun hiç belli etnıe · 
meıine rağmen büyük bir 
hareket h11zırladığı anlaııl -
maktadır. 

Mareıal Badoglio, yeni 
hareketlerine Roma dan iı · 
tedıği yeni askerler ve mo· 
törleştirilm : ş silahlar gelme 
den baılamıyacaktır. 

Maraşal Hodoglio, şid· 

detli bir taarruz yap-
mak niyetini beı1emektedir. 

Halen mühim kuvvetleri ye
ni tecemmü noktalarına top
lamaktadır. Fakat bu kuv. 
vetlerin hakiki taarruz he 
defı meçhuldür. 

Mancster Gardiyan gaze· 
lesinin askeri muharriri: 

İtalya ordusu beı ay için· 
de Habeşistandaki hedefleri · 

ni elde etmek ve 1 laheı hü· 
kumetini bir t:mrivaki kar· 
ıısında bırakmak ya Adisa 
babaya si1ih kuvvetile bir 
sulh muahedesi imzalatmak 
yahutta mem ekeli battan 
başa istila etmek mf'cburi 
yetindedir . ., 

Pariziyen; Romadan gelen 
habt!rlerin Edenin Dışbakan 
lığına tayininin zecri tedbir 
lerin tiddetlendirilmf'sine 
dehl sayıldığıAı gösttrmek · 
tedir. 

Over gazeteıl diyor ki: 
ltalyanlar bunalmıf vazi 

yettedirler. Paraları yoktur 
ve anlaımazlığın kati suret
te halli sayesinde tesir ya
pabilecek her hangi bir mu· 
vaff akiyet elde etmeleri im 
kanı da ortadan kalkmıt 

tır. 

Papuler gazeteıi diyor ki: 
Tehlikeyi ortadan kaldı 

racak olan Paristir. Şayet 

Fransa timdi lngl°terenin 
yapla~ı gibi Mu11olinintn ıan
taji önünıle ricat etmemeğe 
karar verirse büyük Avus
turya harbı imkansız bir ha
le gelir 

Royter ajan11 bildiriyor: 
Reıımen bildirlldifine ıö · 

re, eve ki gün Tembiyen 
bölgeıinde vukua gelen mu· 
harebede 600 Habet ölmüı 
bin kadar Habeılt de yara
lanmıthr. İtalyanlardan beı 
zabit telef olmuf, 3 zab•t 

ve bir çok nefer yaralan· 
mııtır Bu niıbehtzllk uçak· 
ların yardımından ileri ıel 
mittir. 

İtalyan askerleri, yerlere 
kireçle "Bizi muh1tkkak 
bir ö 'ümden kurtaran uç
aklarımıza teıekkürler ede
riz" diye yazılar yazmıt 
lardır. 

;============::::===::=====· 

Ankara da 
8ir f otograf sergisi açdacık 

Basın genel direktörlüiü
nce Ankarada 25 ıubatta 
"Türkiye tarih, güzellik ve 

it memleketi" adlı bir fot -
ograf sergisi açılacaktır Se· 

rgi 5 marta 
edrcekth·. 

kadar devam 

Pöy1e bir sergi memleke· 
tim izde ilk defa olarak ya· 

pılmaktadır. 

Baun genel dlrektörlüiü 
bu çok önemli sergi için 
hazırlıklara ba ıla mıt bulun· 

maktadır. 

Bu sergiye Türkiyede ya. 
şıyan yerli ve yabancı pro 
feıyonel ve amatör fotoı 

rafcılar da aıağıdaki fU 1art 
lar altında itUrak edebile 

ceklerdir: 

Gösterilecek fotograflar 
on ıubatta Ankarada Basın 
genel direktörlüğünün eline 
varması lazımdır. Her foto· 

graf çının göndereceği resim · 
lerin ıayııı onu geçmlyecek· 

dir. Resimlrrin ardına ıön

derenin adresi yazılacaktır. 

Sergi kapandıktan bir ay için 
reıim1er masrafları ıabiple. 
rine ait olmak Qzere iade 

o1 unac~kıır. 

Resimlerin sergiye kabulü 
veya redi JUrı heyetince 
kararlaıtırılacaktır 

Sergide en çok muvaffak 
olan birinci, ikinci, üçüncü 

fotograflar basın ıenel di. 
rektörlüğü tarafından birer 
ıeref diploması verilecektir. 
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Milletler Cemiyetinin 
En Son Kararları 

Milletler uası politikasın 
da birJbtrini kovalayan tid · 
detli defltiklikler kar1111nda 
çolun ikı sathi hüküm • yÜ· 
rütüldüğünü görürüz. 

Bir yandan deniliyor ki 
"nihayet İtalyaya kabul ed 
ilebilecek teklifler yapıldı. 

B. Muıolini bun'arı aörüı· 
melere esas olarak kabul 
ederse zecri tedbirle r terke
dilıin ve Fransa kendisi iç 
in tehlil<eli bulunan ve hiç 
bir faydaaı da olmıyan bir 
anlaımazlakla alakalanmak
tan vaz geçıin! 

Ôte yandan da ıöyle de 
niliyor: cı Saldırana mükif at 
veren ve bn yüzden deva· 
mla sulhu teıldlatlamak için 
bütün IJllYretl~ri mahved~n 

yaran dünya sulhunu boza -
cak o'anlara önceden ceza
lanmıyııcaklara emniyetini 
veren tekliflerde bulunuldu. 
Kuvveti taçlandıran hal ıe· 
kJine yazıklar olsun. 

Meseleyi tahlile çalııalım 
f ransız ve İngiliz hülu'.im

etlera kendilerine göre sul
ha esas olacak teklıflerde 

bulundular. Hu teklifİer ki. 
mlere bildirildı? Üç alakalı 
tarafa: Milletler cemiyetine 
Habeıistan• ve 1talyaya, 

Bu tekliflerden bir netice 
çıkabilmesi için her üç tar
afın kabule yanaımaları ıa · 
rttar. 

Paris tekliflerinin ga yeıi 
hakikaten ıu 1hun tasiai ol
saydı onlara kararlaıtıran· 

larca her üç tarafın

kabul edileceği kanaatinin 
beılenmeıl gerekirdi 

Halbuki, ::;ir Samuel Ho
rla Piyer Lavalin habeılerin 
reddetmesini bır ihtimal ve 
millrtler cemiyetinin kabul 
etmemesini de bir katiyet 
halinde dütünmüt olduk1an 
muhakkak•ır. Hu tartlar iç. 
inde iki hakanın bir plan 
teabit etmek ve onu ıönd

ermek huıusunda bu kadar 
acele uzlaımıf olmalara bir 
neticeye varmak katiyetin. 
den fazla, tehlikelJ bir mü 
hleti yani petrol zecri tedb
irleri hakkında görüımeyi 
geciktirmek arzusunu gizle 
diği hatıra ge1mez mi? 

Fakat iki devlet adamı 

sulhçu teıebbüslerintn sulh 
müe11esesine mülhit bir da· 
rbe indlrilebilecefini nasıl 

f arketmediler? 
Bu sual esasen baıka bir 

sualin daha sorulmasını icap 
ettiriyor: iki devlet adamı 
Milleller cemiyetinin zayif · 
laması ve hatta dağılması 
ıhtimalini hatırlarına getir· 
mediler mi? 

lnıiliz muhafazakarlara ar
aıma Milletler Cemiyetinin 
can düımanı olan insanlar 
vardır ki bugünkü meselenin 
cemiyetin iktidarsızlığını ve
ya büyük mahzurlarına is · 
pat etmesini isterler. Ed 
~n bunun akAi olan tezi 
kuvvetle müdafaa ~der. Fa. 
kat Sir .:lamuel llor? 

Fransada da, Milletler 
Cemiyetinin siyaseti dar ıö 
rüılü bir demogoji tarafın

dan her zamaııdan ziyade 
hücuma uğramaktadır. 

Piyer Laval bu propagand · 
ayı idare edenin kendisi ol· 

madığını anlatmak için bir 
ıey yapıyor veya söylüyor 
mu? 

Çünkü artık bu ıarahRt 

ıizUğe bir nihayet vermek 
lazımdır! birçok taraflardan 
Laval-Hor plioa bir ıulh pi
lanadtr. Ve ona karıı gelen· 
ler harp meıulleri arasına 
gireceklerdir Benildtfini iti 
tiyorum. Cevap o1arak diye 
ceğim ki acele ve devamlı 
bir sulha ihtiyacımız ne ka
dar büyükse geçen hafta 
Pariste kabul edilmit olan 
uıule kartı ayaklanm~mız 
da o kadar la~ımdır. 

Acele ıulh fakat buna 
arka çevriliyor: Çünkü ön 
ceden kabul edilmiyen bir 
ha! ,ekli iJeri tıürülüyor ve 
Milletler Cemiyetinin ken· 
dller ;ne bir yük bir vazife 
yük1emi1 olduğu i·k bü)·ük 
devletin hakemlik için kud · 
zayıflabhyor veı itibardan 
düıürülüyor 

Devamla sulh fakat mil 
let 'er arası bir kanun etrafı 
nda teıkilatlanmıı olan bir 
dünyada saldıranın saldır 

masını hak ' ı gösterecek bir 
müklfat alabileceğini göı 

termek ıuretile bunun istik
bali teh'ikeye düıürülü 
yor 

Dııha ileri gidiyorum. ka
bu edilen usul Franaanın 

emniyetini tehli 'eye koy. 
maktadır. Şüphen Fransa· 
nın ve sömürgelerinin emni
yeti Afrika harbının süratle 
bitmesini icap ettirir: Fakat 
mllletl~r cemiyetinin selam
etini de icap ettirir. 

Sarih olmak lazımdır. f r· 
nsa on beı senedenberi ne ar· 
ıyor? Herhangi bir saldırıcı
ya karıı onu cesaretaizlen 
dirmek veya mağlüp etmek 
için bir himaye. 

Milletlerarası teıktlatan hü 
tün partik adi ve manevi 
vasıtalariyle mücadeleye gi· 
riıilmit olan bir salchrııa Fr 
nıa yardım eder veya sade
ce tahammül ed.!rse bu hl-
mayeyi 
kalır mı? 

bulmasına imkan 

Bu kati misalden cesaret 
olarak Avrupada yeni saldı
racılar meydana çıkarsa bu 
himaye nerede bulunacak
lar. 

Böylece hiç tüpheslz bir 
mahalli sulhun bile tem;n 
edilmeden milletlerarası ıul 

hun esasları feda edilmıı
tir. 

La Rtpublk ga:eltsinden 

• • BU GECE 
Yeni Tar kiye 

Eczahane si 

Nöbetçidir. 
Kayıp mü~ür 

İsmail adla mühüı ümü 
kaybettim. Yenisini alaca· 
fımdan eıkiıhain hükn' Ü ol 
madıiını ilan ederim 

496 numaralı Yakup 1 
köy Zirai kredı koo
peratıf ortaklarından 

1 
Karaağll oğlu So nu. 

maralı lsmatl 

Aldatılmış kadmlar cemi· 
yeti 

Yugo11lavyada, kocaları 

tarafından aldatalmı~ kadın-

lar, .. münasebetsiz kocalara 
hadlerini bi ldirmek" için bir 
birlik icurmuılardır. Bu bir 
liğe azıt olabilmek için bir 

kadının kocuından boş;ı n
mıı, veya ayrılmıı, bulunm
ası yahut boıanma için da 
va etmek üzere olması ıa · 
rttır. 

Cemiyetin amaçları ıun · 
lardar: 

J - Boıanma dava 'arını 
kola ylaıtn mak için vesait 
temin etmE:·k . 

2 - Boıanma davalarım 
bir yıldan fazla ıürmiyecek 
kadar kasaltmanın çarelerini 
temin. 

3 - Kacfın için P.lveriıli 
nafaka ve tazminat almak 
için tedbirler bulmak. 

4 - Çocuklara e!veritlt 
majıet çareleri temin etmek 
[kızlar için evleninciye ka 
dar, erkek çocuklar için yi
rmi bir yaıana varıncıya ka · 
darJ . 

Çocuklara veli tayin edi 
len taraf an vu.ifesini layi 
kile yaptığını kontrol altın 
da bulundurmak 

5 - Çocuğu ebeveynin· 
en sıhhatli olana vermek 
için mahkemeyi ikna et
mek. 

Cemiyetin ilk toplantısın
da salon afızağıza do1muı-

tur . İçtimada yalmz bir er . 
kek bulunmuştur. O da va · 

zife için toplantıya gönde. 
rilmft polis memurudur 

1yi )r~ıdaşın yaptıgı işler 
Geçen hafta Monakoya 

balayım geçirmek üzere gi 

den Çarlı Ayr Davaon adlı 

bir lngiliz polise müracaat 
ederek alıt verit yapmak 
için ıokafa çıkmıı olan ka_ 

r11anın bir daha dönmediği 
ni ve baıına bir ~aza gelmiı 
olmasından korktuğunu sö 

, __ ... _ , 
General 

Ali Hikmet Ayerdem şe~
rimizde 

1 
Gaziantep Saylavı General 

Ali Hikmet AyE'!rdem dün 
lstanbu1 yo lu ile ıehrimize 
gelmiılerdir . 

Parti 
Baş~ammız bugün geliyor. 

Birkaç gün önce Ankara · 
ya giden Parti baıkanımız 

B. Lütfi Kırdar bugün ıeh · 

rlmize döneceklerdir . 

Edremitte 
iran $ehnisahımn gezisine 

ait filim gösteriliyor. 
Edremit, 25 (Ôzel aytarı

mızdan ) - Balıkeıir Hal · 

kevt taraf nıdan gönderilen 

lran Şehniıahımn Türki gezi 

si filmin in gösterilmesine 
bat'anmııtır Filim halk ta· 
rafından büyük bir alaka 
ile karıılanmııtır. 

Hatta Havran kumunun · 
dan birçok kimseler filimi 
görmek için Edremide gel
mişlerdir. 

filim burad•n Ayvalığa 

göndertl~cf'k , orada da gfü · 

terilecekdir. 

Köy odasında ölü bulunan 
ihtiyarın eşyası 

Simavun Yukarı Dalaylar 
köyünden 70 yaılarmdaki 

Hüıeyinfn Köylüköy köy oda· 
sanda ölü olarak bulundutu 
nu ve tahkikat sonunda ken· 
di eceli ile ölmüı bulundu 
ğunu yazmııtırk . 

Ô ünün üzerinde bulunan 
1832 kuruı para ile çama 

1 

Çocuk esirgeme ı<u
rumunun kutlama tel-

graf nameleri 
Çocuk E11irgeme kurumu Genel merkezi tarafından ha· 

zırlanan ve sureti hususiyede Viyanada bastırılan 

bu çok zarif ve süslü lüks kutlulama kiğıt l arı her 
telgraf merkezinde bulunmaktadır. Kutlama 
telgrafın ızın bu süslü kaatla muhatabınıza 

verilmesini isterseniz telgraf müsveddesinin bir köşe· 
sine "Lüks,. kelimesini yazmanız ve telgraf parasından 

aynca 15 kuruş fazla vermeniz yeter. Bu kaatların geliri 
tamamen yurdumuzun yoksul yavrularının bakımına ayrıl
mııtır . Kutlama telgrafınızı bu süslü kaatla alan muhata· 
bınızın fazla sevinç duyacağına ve zarafetinize hükmedece 
ğine füphe yoktur· 

Artırma 
Ye e~silmeye gireceklerin 

ehliyet vesikalan 
Devlet daireleri taraf an · 

dan yapılan artırma ve ek · 
siltmelere gireceklerden ara
nmasına lüzum görülen eh
liyet vesikalarını bayi kim
seler artırma ve eksiltmenin 
yapılacağı son günde istedik 
lerl anlaıılmııtar Hayındarlık 

bakanlığı ıimdiden sonra 
istenilecek ehl ı yet vesikala
rın lüzumu olduğu günden 
en az sekiz gün evvel nıüra 
caat edilmesine karar ver 
mittir 

Ehliyet vesikası talebinde 
bulunacakların bu müddetten 
sonraki talep l~ra kabul edil· 
mlyecektir . 

Bürhaniye 
Kanncadere köprüsünün 

yeri tayin edildi. 
Bürhaniye Karanca dere 

üzerindeki ahıap köprünün 
Hayındırhk bakım' ığınca ya
pılmasına karar verildiğini 
evelce yazmııtak . 

Yarmdan itibaren bütün 
daireler okullar ve mües

seseler tatil~ir 
Yaran ıeker bayramının 

ilk günüdür Bunun için bü 
tün resmi daireler ve mües
sesel.,r yarından itıbaren üç 
gün müddetle bayram azadı 
yapacaklardır. Buna göre 
bütün daire , müesseseler 30 
ilk kanun pazartesi günü 
tekrar İfe baılıyacaklar, ikin · 
ci kanunda da yıl haıı tati 
li yapacaklardır . 

Yalmz okul lar yarın sa
bahdan batlıyarak son ka

nunun ikinci perşembe gü· 
nüne kadar kapalı buluna
caklardır. Bayramın yaklaı · 

ması dolay1t1ile dün çarııda 
ahı veritin diğer günlerden 

, çok farkı ol l\rıı k hararetlen· 
diği göze çarpıyordu Bılhas

sa akıam kadın erkek bir 
çok k imseler bayram hazar 
lıklarım yapmak üzern çar· 

flyı doldurtnuıtur. 

ylemiıtir. 

Gizlice yapılan tahkikat-

tan sonra zabıta adamcağı. ..--==~!!!ı!ıiii~!:!=~~~E'~::;;;.;:-~ .. ı 
za kaybolan gelini bulduk u h' f • 1 

ıırları ve merkebi cumuriyet 
genel sa vamanlığına teslim 
e<lilmtıtir. 

Bu çok önemli köprünün 
betonarma olarak yapılması 
tekrar etmittir. Köprü yeri· 
nin tayini için yol ve köp· 
rüler fen heyetinden köprü 
ler ıefi mütaahhtdi ilimize 
gemiıtir. 

Halkevi 
Temsil kolu bayramdı bir 

temsil verecek. 
Halkevl temsil ko1u tara· 

farım söylemlıtir . Kadın Pa- n ve za lrB ııt an Şimdiki halde yeni köp
rünün yeri tayin edilmit bu
lunmaktadır. 

rlse hareket etmezdt.n evel 
polis1er va11ta11le kocaıına: 

- Beni beyhude takf p 
ediyorsunuz. Ben sizden da 

ha iyi olan bir erkek bul· 
dum ve timdi çok meıu 
dum! 

Haberini göndermiıtir. 

Daha iyi adam olarak 
bulduğu erkek de kocasının 

en iyi arkadaşı ve nikahta 
ıahit olarak gösterilen zat

tır. Hu adam son dakikada 

bir mazeret göstererek ra 
hıt liğe gltmemiıti. 

Anlatıldığına göre yeoi 
evlilere balayı seyahatlerin-

de t.:tkip etmit ve MC\dam 

Oavsonun kaybolduğu gün 

ıokakta kendisile karıılaı -
mııta . lıte bu karıılaımada 
ne olduysa olmuı ve mad
am henüz evlendiği koca· 

sandan vazgeçerek eskiden 
bir müddet ıevittiği l u ad
amla kaçıp ıttmlıtlr. 

25 Birinci Kanun Çarşamba 
Unlar 

72 lik bir Çuval un 
60 Randımanlı 

70 
80 

Kırma 

NOT: 

" 
" 

Kurut 
975 
875 
830 

600 

Bu fiatlara muamele 
ve buğdayı koruma ver
gisi dahildir. 

Zahire fiRt 'an beher 
kilosu : 

Cinsi 

Sert 
,, 

Kuruı 

huğ. 6 
.. 

Kızılca ,, 
Yumuıak ,, 

6 
6 
6 
6 
3 
4 

n " 
Arpa 

37,5 

25 
62,5 

62,5 
25 

Küpeler 
1
Kamunu köylerinde sürek avı 

. Küpeler, 25 [Gezgin ayt-
arımızdanl - Küpeler k.ım -

ununa bağ l ı trtuğrul köyü 
halkı bir sürek avı tertip 
etmiılerdir. Bu sürek avına 
birçok köylüler iftirak etm 
iş ve çok zevk li olmuıtur. 

Avda dört domuz ve bazı 

hayvRnlar vurulmuıtur 

Kamunun diğer köyleri 
de arasıra böyle avlar yap 
maktadır. 

Havran C. H. Partisi baş
kanhğı 

Havran, 25 (Ôzel ayları Mısır 

Çavdar 
Kepek 

4 1 

2 25 

mızdan] C . H Part isi ka· 
mun yön kurul baıkanh 

ğına Eskici oğlu Osman se -
çilmittir . 

... ::::;;::;m;::; ===- . r:rr .. ı 

fından "Kozanoğlu,. 

hazırlanmaktadır. 

piyesi 

Piyes bayramın ikinci gü 
nünden baılayarak halka gö 
sterilecektir. 

f rdak mal mü~ürlüğü 
Erdek . 25 (Ôzel aytarımız 

dan] - Gönen mal müdürii 

Nuri ilçemiz mal müdürlü 
ğüne atanmıt ve ödevine 
baılanıııhr. 

Eski mal müdürü Nuri de 
Smdırgı mal müdürlüğüne 

verilmiıtir. 

Kalıyı raf tan çalarken ya
kalınd1. 

Kepsüde bağla Akçaköy· 
_den Şaban oğlu ~adık ara· 
bacı oğlu Alinin dükkanına 
girerek ka laba lıktan istifade 
ederek rafta asılı bulunan 
bir kilo 940 gram kadar ka 
layı çalmak istediği sarada 
aörülerek yakalanmııtar. 
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((Ulus» un dil yazılanndan :ııın11111111111111111111111111111111111111111tı!! 1 
Göz, Gör, Kör ~SEHİR SINEMASINDA~ 

«Güneş-Dil» teorisinin metodUnıanayı esa~ tutarak ~e- \~ BÖ.YLE BıR Kil UNUTULURMU ~· 
limelerin etimolajik 11ıllarını bulup analız etmektır. ~ flLMl1Nc 11 söz Lü. ş11RK1u. Muz iK11- ~, 

Dün "göz, gör, kör,. kelimelerinin analizinin analizine = LI, ZflRİF ve EÔLENCELİ = 
baılamış ve "göz,, sözünün iki türlü analizini ve her iki - - -
sinin "göz ,, anlammı na11l gösterdiğini izah etmittik. "gözn = KO/v1E Df Dİ R. = 
sözünün analizinin alt tarafile, "gör" ve "kör,. sözlerinin : : 

analiz ' erıni de aıağıda yazıyoruz. = ILA VETEN: DÜNYA HAVADİSLERi = - -
G 

• irudan doğruya (ğj den çe- : : 
O Z vrildiği malümdur; (j) ile : Bu filimde 80 bin kitihk bir HABEŞ ORDUSU : 

Tapu Müdürlüğünden: 
Mahallesi - Kasaplar 
Cinsi Sebze bahçesi 
Hududu Şarkan ıoıa yolu garben hacı Eıref kızı 

ve hakkı karm Hatice ıimalen Bitil kar111 Rabtı tarlaıı 

cenuben ıosa yolu. 
Kara böcek oğlu Ahmet vereıesine ait olup yukarıda 

bulundugu yer ve hududu yazılı olan ıebze bahçeıinin hu
dutlarında yanlıtlık olduğu bir k11mınmda ıoıa yoluna git
tiği; harici taksim i'e parçalara ayrıldığı elde mevcut tapu 
kayıt ve senedinin yanı l ıı o'duğu beyan edi lerek taıhih 
ve tesçili isteni l diğinden 5 ?-936 pazar günü mahaHinde 
bir memur tarafından keyfiyet tahkik edilecektir. 

Göz kelimesinin son ıeki [ ç) ye gelince: bunlllr ek : nun lMPARATORun huzurunda yaptıkları tezahüratı : 1 

ldeki analizi, bununla fran olarak 1, 1 ve z gibi oldukça = 60" RECEKSı' Hı' Z. =--

İtirazı olan 'arın Tapu Müdürlüğüne ve muayyen gün· 
de mahalline aidecek memura müracaat1 arı ilan olunur 

** Mevkii - İlyas dede 
sızca denilen deil kelimesi uzak sahayı göstermekle : Cinsi - Hahçe 
arasındaki rabıtayı da gös beraber radikal gibi alındı- : : 
termektedir . Bn kelıme fra- kları zaman ana kök yerine :llllllllllllll 1111111111111111111111111111111111: 

Hududu - Şarkan ıümendüfer hattı ıarben Kadir ağa 
bahçesi ıi malen etçi oğlu bahçesi cenuben Çandır oilu 
bahçesi. Miktarı - İki dönüm ..'.37 Artın· nsızcada öy diye okunur. de kaim olurlar (2) 

"Gözler" anlamına da veuX Görülüyorki bu 9 kelime 
derler. Bunun sonundaki (y) nin birinci ve ikinci unsur· 
hemen bizim [z] yi andırır larında hiç fark yoktur. 
bir durumda dar. acilin la tin · 
ce aslı Oculus tür Yani sö
zü laUnce Oçulostan uels, 
ve yeus ıekillerine atçe vü 
out bulmuılur. ltalyancuı 

occhio (okkiyo okunur), İs· 
panyolcası ojo, erki provan· 
ıal fc!kli de uelhtir (1 J. 

Arapçaıı olan (ayn) ve 
Faraçası olan (çeım} kelime 
!eriyle bir!ikte bütün bunla
rın etimo1ojlk ıekillerlnt al
talta yazalım: 

f 1] 121 (3} t~ı 
Göz: öğ +öğ+ög+ (z) + 
reil : öğ + öy + öl + 
YeuX ig+ iy ı öğ !XJ + 
Oculuı: oğ + ok + iğ + 
Ojo : oğ + ojı oğ + 
Uelh : uğ + . + el ~- eh 
Ayn : al + ay + ın + 
Çeım : ef+eç+ eı + im 

Bütün bu serı kelimeler 
kar~ılaıtıralınca göz önüne 
serilen dil manzaraıını biraz 
inceli yelim: 

r 1) Ôğ ~ğ, oğ, ağ. eğ:hep 
(V + il den ibaret olan 
ana köktür Anlamları da 
hep birdir. 

{3J Burada ıeklen bir fark 
baılıyor gibi görünüyor: 
Rir takım unsurlar doirudan 
doiruya objeyi temsil eden 
(öi] [il) ve (at) teklinde 
iken bir takımları {az, öl. 

ı ın, eıJ ıekiller:tnde ıahalar 
ıöıteren ekler ölarak görü
n byor Bu ıakelar da en 
yakın olan [nl elen baıhyarak 
(ı,z,I] ye kadar varmaktadır 
Bu konsonlardan [ı] ve [z] 
nin doirudan dopuya ob
je gösteren: 1 ğ) ve Lenzerle
rineden istihale edebileceği 
malümdur. Yalnız. arapçake · 
itmenin yakın satı aya, fran-
11z, latin ve eski provansal 
kelimelerinin de genit ve 
umumi sahaya meyil göste
rdıkleri an1aıalayor. 

[4J 1-tu unsur yalnız Litio 
balyau, eakl provansal ve 
Fara .azlerlnde bulunuyor. 
[Us) ıeklinde fil den defit 
me olarak alınmalıdır. Bö
yle olunca I iğ. eh, im) ıeki-

[2] Ôğ, öy , iy, ok. oj, Ay, 
eç: bu ikinci unsur da hep 
birinci derece prenslpal 
köklerdir. Burada vo
kalden sonra gelen konson 
lardan [ ğ). iYi ve {k) nin de-

ileriyle aralarında bir müba
yenet kalmaz Bu halde cü
mlesi sözü tayin ve ifade 
eden tamamlayan ve isimle
ndiren bir ek olarak a1ına

bilir. 

Görülüyor ki "Günef Dil,, 
teorisinin analizleri, bütün 
dillerin Türk köküntien kay-

[ 1 J lJiclfon naire ~tymolu· 
!Jİp;;e de fo ltıngue frança 
ise. Oscar Bleclı. c. il. s 
102. 

nadığmı açık öeneklerle me 
ydada koymaktadır. 

,~\l .. E\T KAMÇILARl- ,\i 
------------------------------ww 

ULUSAL ROMAN: N~ 2 5 YAZAN: 

MUAMMER GÔZALAN 

iliNCi BOlOM 
Ley' a ağlıyordu. Selim 

ayağa kalktı Leylayı baıile 
selamladıktan sonra merdi -
venleri indi evden çıktı, 
tam bahçe kapısını geçeceği 
sırada, balkondan k111k mu 
starip bir kadın ıesi haykı· 

rdı: 
Selim dur .. 

'*: * 
Kadın kalbinin ne oldu 

ğunu biliyormuıunuz? Bu 
öyle derin. fakat o kadar 
ensiz bir uçurum dur ki ba
caklarına ve iradesine güve
nen bir insan bu korkunç 

boıluğun bir tarafından, 

diğer tarafına 11çrıyıtbilir. 

O gün Ley:a Selimle bir
likde gitti. 

Çınarların altındaki uf ak 
kır kahvesinde kahvelerini 
içdikten sonra ayağa kalk
tılar. Doktor Cemil muhta . 
rın elini ıııkarken: 

Merak etmeyiniz dedi. 
Hastalık korkulacak ıekilde 
değil, söylediğim gibi hara
ket edersiniz az zamanda 
birıey kalmaz. 

- Ekıtk olma beyim Al 
lah senden razı olsun 

BllJKESIR ASl(Rf SATINAlMA 
KOMiSYONU ilANlARI .. 

Kor ihtiyacı için 15000 kilo Sabun açık eksiltme 
ile 3012935 pazarteıi günü saat 15 de aatanalıoacak 

tır. Tahmin bedeli 4800 muvakkat teminatı 360 liradır. 
Eksiltme Balakesırde Askeri satın alma komisyonu bina 
.. nda yapılacağından taliplerin ıartnameyi ıörmek üzAre 
her gün ve eksiltmeye ittirak içinde muayyen gQn ve 
ıa.atte konıisyona ıelmeri. 1- 4 • 373 

Bürhıniya sulh hukuk 
mahkamasin~en: 

Bürhaniyenin Bahadinlı 

'&öyünden Hasan oğlu A .inin 
ayni köyde mukim Ayvacık 
lı oğlu Hasan Hüseyin aley 
hine ikame eylediği dava 
muhakemesinde ikametgahı 
mechul bulunan müddeı aley 
he ilanen tebllfat itasına ve 

muhakemenin de 1 J. ı 936 pa · 
zartesi günü saat 14 de tali 

S<ttılık 

Yeni Ev 
Gazi caddesi civarında 

Karakaı sokağındaki 16 nu 
mrah iki yıl önce kurulan 
ev sahibinin taıraya gıtme 
si dolayisile satılıktır. 

Bu evin alt katı bodrum, 
orta katta bir salon ile iki 
büyük oda, hala üst katta 
yine bir salon iki büyük ve 
bir küçük oda, bir kız 

ma hamam bir hela ve 

Evsafı yukarıda yazıla bahçe l' örekçiler maha lesinden 
Yırca ı İbrahim evlatları Şükrü ve Şamile ve Nafiave Mü. 
nire ve Faika ve Halide ve Cemilenin olup bu bahçenin 
ortasından 331 senesinde ıosa yolu geçmekle 3 parçaya 
bölünerek hudut ve miktarı tebeddül eylediiinden bahisle 
tahriidi hudut ve rneıahaııını talep etmekte olduğundan 
mahallen tahkik ve tetkikat ve mesaha yapılmak üzere 

1 
5-1-936 pazar aünü makalline memur gönılerilecektir 

Bu '' hakl<ında itirazı olanlar vana o günü mahallin
de bulundurulacak keıif memuruna müracaatlara lüzu111u 

ilan olunur. ** 
Mevkii - Sasa namı diler Kazan<'ı 
Clntl Tarla 
Miktarı - On üç dönüm. 
1 lududu - Gün dofusu Nalbant ve Kara Abdullah ve

kara Abdullah vereseleri bat111 mübatir Fehmi ve kuyucu 
İsmail ve züber oğlu Mehmet ve bardakçı İbrahim vere 
seleri poyrazı kalaycılarlı Halil çavuf kibleai kuyucu lım· 
aif ve Seyit Mehmet vereseleri. 

Evsafı yukarıda yazı l ı tarla ataundan intikalen senet· 
siz olarak Aziztya mahallesinden Ali oilu Mevlüt usta 
nın mali iken 331 de ölerek karısı Halice ve evlatları 
Mustafa ve hüseyin ve ıefika ve Ahmet Hamdiyi ve Hü · 
seyinde 335 de ölerek anası Hatice ve kardeılerl Mustafa 
ve ıefika ve Ahmet Hamdiyi ve Hamdininde 929 da öl-

kına karar verılmiı olduğu 
ndan mezkur günde Hürha -
niye ıulh hukuk mahkeme · 
sine gelmesi veya bir müdafi bir miktar avlu ile güzel 1 

' erek anası Ha ticeye kardaıları Mustafa Şefikayı terk 
eylediklerinden bahsile n a m l a r ı n a t e ı ç i
lin istemekte olduklarından temellük ıebeleri tahkik ve 
tetk ı " edilmek üzere 5-1 936 pazar günü mahal'ine memur 
gönderilecektir. Bu it haklunda itirazı o'anlar varsa o günü 
mahallinde bulunacak memura veya bu müddet içinde 
tapu müdüriyetine müracaatları lüzumu ılin olunur. 

göndermesi ilan olunur. bir tatlı ıulu tulumbası var 
dır. Aynca binanın altında 

da demir kepenkli birde 
dükkanı vardır 

Bürhıniye sulh hu~uk 
mıhkemasindan: Talıp olanların hergü-n bu zı·raa·t Mu·· du·· rıu·· g"" u·· nden Bürhaniye hazinHine borç u eve müracaatları 

eıba k Bür haniye Jandarma _H_a_k_k_ı y-a-ıl_i_n_e_n_t_e_b_li_ğa t ifa 
kumandanı lsmail Hakkı ve 
Ayvalık Malmüdürü Sait 
aleylerine hazinece ikame 
olunacak davasının yapıl 

makta olan muhakeme-sinde 
müddei aleyhlerden ikamet 
gihı meçhul bulunan Jan
darma kumandanı lamail 

- Şimdilik Allaha ismar 
tadık. 

- Güle güle doktor bey. 

Üç beı köy delikanlısı on 
lara bakıyorlardı . Uzun ör. 
gü saçları topuklarına var· 

an köy kızları cami avlu 
sundaki aynaldevran oyu
nunu bırakmıı onları teıiye 
gelmiılerdi. Birkaç ihtiyar da 
muhtarın arkasında değnek

lerine dayanmıı duruyorlardı. 
Mehmet hayvanları getirmit 
ef endisıni bekliyordu. Onun 
binmesine yardım ettikten 
sonra kendi de beygirine at
ladı. Kazanın yolunu tuttu
lar Riraz sonra ufak köy 
dağın eteğinde bir kucak 
yeıil demet gibi gözden uz
aklaımıf h. 

Cemıl itinin çabuk bittiğ

ine memmandu O bu ufak 
köyde daha acı bir çalııma 
zemini bulacaiını sanmııtı, 

• bir iki tifo vakıasının pek 

sına ve muhakeme gunu 
de 13 l ·936 paıa rtesi saat 

10 na talikına karar veril-
mit olduğundan mezkur gün· 
de Bürhanlye ıulh hukuk 
mahkemeıinde bulunmuı 

ilan olunur. 

mevzii kaldığını anlayınca 
temizliği hakkında füpheye 
düıtüğü bir iki kuyuy .J ka -
pattırmıt ıizım gelenleri aıı 
lıyarak hemen o gün Ada
pazarına dönmeie karar ve· 
rmitti Leyli onu bir gün 
sonra gelecek sanıyordu. 

Hayvanın üzerınde hunları 

düıünüyor için, için gülüyor 
rlu. 

- Leyla kimbi ' ir ne kadar 
sevinecek, ona bir sürpriz 
hazırlamalı diyordu . 

Bir aralık geriye döndü 
baktı. Mehmet açıkkır beygi· 
rlle onu takip ediyordu. Dok-
torun kendisine baktığını 

görünce hayvanını ıürdü: 
- Bir emriniz mi var? 

Hayır geride kalmana 
lüzum yok, yol geniı konu 
ıuruz. 

Mehmet hayvanını efen 
diıine yaklaıtırdı. Doktorla 
emirberi turadan buradan 

N a z a r ı D i k k a t e: 

lliilga KPp~iit Ziraat ıw·ktt>hiuirı st•hze l1a
he ,· !'Iİ iki ~·~ ııt~ nıiiddt'lle icara VN'İlf>t•t•gindflıı 

~ 

12-12.!}3f> tarihiııtlen iııhart•rı !5 ~iiıı uıiidclt·ı-. 
ltı nıiizayf'tlt~~ P. t;ıkaı ılnu~tır. Taliplflriıı Ziraat 
mlicliirlii~üut• miiraraatları ilan ohırıur. 

konuıarak bir haylı yol al
dılar. Vakit öğleye vaklaımı. 
ıtı ikisinin de karnı zil çalı
yordu. Doktor: 

Biraz bır fey yesek 
nasıl olur. Diye sordu: 

Siz bilirsiniz efendim 
Hayvanlardan inerek bir 

ağacın gölgesine oturdular. 
Mehmet heybeden çıkardığı 
nevale ile güzel bir kır sof
ra11 hazırladı . lkhi de iyice 
karınlarını doyurdu!ar 

Hiraz sonra tekrar yo1a 
çıkıldı. Akıam ortalık kara
rırken Adapazarının ıııkları 

görünmüıtü. Yarım saat so· 
nra hayvanlar küçük evin 
kapısında durdular. Cemil 
hayvanınd1ln inerek bahçe 
kapısını itti. Usulca eve gir 
mek, Leylayı ıaıırtmak isti 
yordu Sokak kapısını çalmı
yarak mutfak ap111ndan içe
ri girdi. Hanife ortalıkta 

yoktu. Küçük evin içinde hiç 
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bir ıes ltilllmiyordu yavaı 

ça yukarı kata çıktı Leyli
nın kip11ını aralayarak içe
ri baktı. Karanlıkta bir ıey 
fark edemiyerek lambayı 

yaktı, oda boıtu Yatak oda· 
sına geçdi oranın da bot ol
duğunu gördü: 

- Leyla .. Leyli diye sesle· 
ndi hiç bir cevap alamadı. 

Karısının komıuya gitme ta
biatı o1madığı için içine mü· 
phem bir üzüntü düıtü . 

Aıaiıya inerek Hanlfeye 
sormak iıtedi. Hanife de me· 
ydanda yoktu o zaman büı . 

l:ütün heyecana kapı ldı, tek
rar yokarı çıktı Bu 11rada 
gözleri merdiven batında· 

ki ufak maıanın üıtünde 
bir zarfa ilttti: 

"Doktor Cemil beyf';" 
Büyük bir heyecanla zar 

fı açdı ve bir hamlede oku· 
du: 

- BiTMEDi-

Memleketimizin ihtiyacmı temin için f rınsadan getirilen "Rokfor " Peynirini aynan ve gayet nefis bir ııkilde yapınm. Bu ıs için tüccardan ~ir ortak ınyıruı. 
Bahkesir Manifaturacı Şumnulu Yusuf Vasıtasile Mustafa 
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~SPİRİN 
2 ve 20 komprımelık ambalaılarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali • 

olan • f'\ markasını arayınız. 

İnhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

Bostancı boğa:ıındaki Barut deposu yanında yeniden 
inıa ettiri1ecek tecrit deposu 24 12 • 935 gününden iti· 
baren 15 gün müddetle açık eksiltmiye konmuıtur 

Keşif bedeli 457 lira 51 kuruştur. Muvakkat teminet 
37,5 lira eksiltme 7 1 936 günü saet 14 de Baş müdüri
yette yapılacakdır Bu işe aıl keşif evrakını görmek isti
yenler her gün eksiltmıye girmt k için yukarda gösterılen 

gün ve saatte teminatlarını Başn.üdürh et 'ez nesine ya
ırmak suretile komısyona mürncaat arı. 
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z ra eti Ve 

Satış a Birinci Şart: 
"Reklam,, dır. 

1 ~ ~ 

--.
1 Ilı\ 7 l1lr iL K '* Balıkesir öğretmen oku u ve /;.ı:~ ~ 

Sataca ., ınız Malınız 
erhale Reklam Ediniz. \ 

\1 tıı 811 l\ek l~t 111 l<ı ı·ın ızı sesi satına ima komisyonundan:'.':ı SEi\ EUL•~I İNİZ· : 
J$..t .5 rtr 

1 
( TÜRKDLI) ne \' <•riniz.ı 1 Öğretmen okulu v~ lısesi pansiyonu talebesi için 

numune ve şartnamesine göre YP('tırılııcak ol11n 155 
165 takım elbı e ilenyakkabı 15 gün miidcletle açık ek 
siltmiye lrnnulmuştur 

:~ UCUZ f İATLA ~ 
~ fit 

2 İskarpinlerin muvakkat temintıtı 
:~ ANCAK HÜKUMET CADDESİNDE ŞEHiR S1NEMASI AL TINOA = 

49 lırn ~o ku J#.' r* TORKDILI 
~ ŞEHİR ŞEKERCİSi : 

g:lrıü saat 14 = TİCARETHANESINDEN TEDARiK EDEBILIRSINiZ ~ Balıkesirin Biricik Gazetesidir 
.t * Her Yerde Okunur. 

; .. l-l-l-l-"i "il l-* l-Jj. "il-l-l-l-.... ı;:ij. l-l-.. ---------°" . .......-= 

ruş, elbiselerin 1 ~8 lıradn 
3 ihale 4/2 nci Kanun • Cumartesi 

de öğretmen okulunda yapılacaktır 

4 İstekliler numuneleri ve şartnameleri görmek 

için her gün okul kalemine başvur. bilirler. 1 . 4 390 
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~! OSMA LOKA TASI !; - s • e_"§ 
~~ Ramazan için Büyük lf azırlıklara aşla- ~! 
i~ mıştır. Ramazanda Gecelt~ri Ve Gündi!Jz .. ~-
==-~ :-.::......._-

:~-~ leri Acık Bı.ılundurulacaktır. ~§. 
:..---=:: , ;;.= 

~ OS AN LOK NTASI E ~ ~;:-5 ===:::::: .. ==--
~~~ Tl~l ~1\J_..I~ r ~L 

1 

~l?IS \' ~ ~{. 
~ ~~ -.. lJ4 ~l .. Z·JI ·~ ~~e • .. ... - ~-:_-~ -=--~ =- ::.--~ 

_J. OS''"AN s~ ~ ~ lYl ~ 

~l LOK ASI i~ 
~~4 Türlü Yemekler, Her Çeşit Tathlar, Av Etleri Yemekle- t~ 

-~ ri Yapar. Evler İçin Tenz latlı Abune Kaydeder. ~~ 
_: Uzun zamandnnberi Osman lokantasının aşçı başılığını yapan Mehmet ~ -" 

_ _:~ usta Ramazan için bütün mÜ§terilerini çok memnun edecektir Servislere son ~ 
~ derece itina edılmektedir. ~ 

:_~_~ ~-= 
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G .. • le i~. 
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Halkevimızin Sosyal yardım komit si tarafından eski Uray Dıspanseri yapı-

sında açılan llakıevinde a~ağıda ya11lı günlerde doktor arka-laşlarımız fakir 

halka bedava bakacalclardır. Halkımızın bakıevimıze haş vurmnlarını dileriz. 

HASTALIKLAR BAK 1 ZAM ANI UZMANIN AD 1 

İç hastalıkları Pazartesı günü saat ] 4-15 Bay Dr. Medeni Ak kent 
Göz hastalıkları 

" " " 
15-16 Bay Or: Ihsan Oskay 

Kuluk hastalıkları Sah 
" 

15 ı 6 " " 
Dahi 

Cerrahi hastalıkları 
" 

15-16 ., Sadi Ôzatay 

Kulak, boğaz burun H Çarşamba .. " 
15-16 

" " Kamil Sesli oğlu 

Çocuk hastalıkları " .. lb 17 .. " 
Memduh 

Derı hastalıkları Perşembe 
" 

15-16 Mehmet Ali 

Doğum ve kadın H " " 
16-17 

" " 
Halit Üzel 

Dahiliye Uzmanı 
" " 

14 15 n ,, Kadri Yetkin 

İç hastalıkları Cuma " 
15-16 

" 
Raif Demiralp 

Cerrahi ha talıkları " " 
16· l 7 Ali Rıza Tezel 

H lkevi Başlrnnlığı 

- ,,· . .,, . ı { ,.,.~"'. . ., 
. ' .. ' . 


