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0 N İKİ ADA TÜRKİYEYE Mi VERİLECEK? ... 
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Durum Habeşlerden Yana, Ras Nasibu ilerliyor .. 
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Başb.alc anımız Yeni Bh~:~iEHRA_NıN·~ OU RUM HABESLERDEN YANA 
Fabnka Daha Açacak. CENAZESi TDHENLE • - - • • • 
Yeniden Yapa~ğımız 7-8 Fab-1 İs1n~},,~.0~1H~~LL)-· Ras Nasıbu, Gorahaıde llerhyor .. 
rikamızın İnşası Bir fngiliz ! ~~: 1%~,~~~:11~::ı~ı:~; Vehip (Paşa) Cicikaya Geldi ... 

G b V ·ı · coıWZl'S; dlin törenle ka/.-
UrU una erz tyor • <ürtlmışltr. Cenazeye ATA-

lstaııhul, 3 (ÜzPl) - Pt}ı\eıııhr. gii11ii Zoııgul
da1'a fıideeek olan Bn~lıaknn G(•ı,r·ral İ~uwt inn-

;-ı t) 

·ı·OH!( adwa C1111111rbnş. 

kam Katibi çelenk koy. 
muş/ur. 

ll«tl>('Ş İıııı1•aı·<ıtt•ı·ıı \'cııi \7't,.11i ı•l<tıtl«11· 
"l"'<tkiıı ~flİ.VClı·. llqas l)('S(il. 1\l<•f(;ı·izt~ 

rı li su ni Kok fa brik asın r aeı ık ıau s >nr·a K:ıı·a hu k. .. 
uıt~\ kine gi<lPn~k eh) mir, (•Plik t"11diistı·i~i11in \Iİ-· 

/JAŞf3Af(AN, J>arll. Fi 
Myet uc Şelıir adrnn da 
relen/der konmuştur. 

. . 

I~' 1 i l ı ı ı i s 1 ı. 'ı l l 1 '111 li ı a , , , , t' ı 1 t' ı · i 11 i 1 • ;' s k ii ı · f. 
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riıH·i pUuuna ait olup oı ada Ylicuda ~()tiriltwek 
olan Y'>di - SPkiz fahril..a hakkında iııcelıııt lt) nı(~ 
l •u ı, ı na t}a k 1 ardı ı·. 

... • .. , fii. Cicikada Hnyiili llir !Huhart•bt• Haş 
l ı Jr c. (_~ ,, ğ· 1 I{ 11 \ r . , T (' t 1 e l 111 11 l 1) ı ( l k t (l ll I r • 

Burıların ~1aprlm~1..,11ıın hir İngiliz 
'rrilecPµi tahakkuk t>lnıi~ gihidfr. 

g uru hu na 
Kamutay 

i~i ay tatit yapacak 

ON I
• K ı• ADA =,. {(IW~:~,ar;~l~a:ı~~=l} ~kiKaa~ 

tahl yapacaktır . 

----- - /~Ekonomi -, 
BİZE Mİ VERİLECEK?... bakanı rapurculuk şirke

İstaııhul, 3 (Üzt•I) ı\nu~:ırika a:azeteleriıw ' .. ttn~e 
1ri>rt• İrıırilt(•re 12 ada'i tarnauıf1 B bize H• 'Yu-
~ ' ~ . 
11aulılaı·a vt .. recrkmiş, hu gazf'lt'ler vrrdikleri 
hu haberde i rar etmekle isrJer de meııba hak
kuula lıi~· hir şt·~ ~aznwnınkt:ıdırlar'. 

"' 

Ankara, 3 (Özel) - Eko
l nomi Bakam Celal 
[ Bayar bugün vapurcu'uk 
( firketiyle liman idaresinde 
ı meşgul oldular. 

Yunanistanda Genel! Almanlar 
Af Karan Cıktı. 

-------
ı\'I '' h k ti ııı l•t ı· Scı·lıest Bı-
ı· ıt kıl ııı •• k t '' <l ı ı· I '' ı·. ll<tzı 

Ulu si ar Kurumuna Dône
ce~ Mi? 

İstanbul, 3 (Ôzel> -- Al-
manların Milletler cemıyeti· 

ne dönmesi için müzakere-

IJ i ı• l i Ji l (\ J• l)ilrli Kll \Tg(lfcl• t !er baılamııtar. ı~u hadise, 
ı Avrupa siyasal çevenlerinde 

ı• 11)) 11 I{ (l I ll J ı• ı ( IJI (1SJ1) l 1 büyük tesir uyandırmııtır. 
1 

İS ( İ ~r() ı• I (} f' 
1 

j Eski muharipler birliği ve 1 

• 1ıkar sahipleri birliği bütün 1 
lıtanbul. 3 , Özel) - Ati- bakan Domircis, gazetecilere siyasal parhler ıeflerine hi 

İstanbul, 3 <Özel) - Roy
ter ajansı aylan Adisaha
badan bild iriyor: Ras Des · 
tadan ilk haberler gelmeğe 
baş 'amııtır. liu s bah gelen 

bir telgrafta; Rasm kuman 
dasında hu'unan 20 bin ba · 
şı bozuk askerin motörize 
edılmiş b r İtnlyan kolunun 
ıleri yürüyüşiinün lcesildıği 

ve şimdilık bir meydan mu 
harebesine intizar edi .iyor. 

Harar ~oşaltıldı. tlnadan bildirili) or:. . . ~eyanatmda •. ye~i hüku~e · ta ben bir beyenname çıl.ar· 1 

Kral ikinci Yorg; ıkı ka· tın barııçı bır sıyasa gude 
1 

b b d 1 İstanbul, 3 (Özel) - Roy-
• w • • • • • • mış ar ve u eyenname e t · t Ci 'k d rarname imzalamıştır. Bırısi cegfnf, hıçbır partı ıle ılgisı r . I fi d er aJansı ay arı cı a an 

. . sıyasa şe er en partı men b"ld · ı· ş hi b" h sıyasi mücrimlerin, dtğerı de olmadığını, serbest seçıme f l . i b" f b k ı ırı ıyor: e r ır ava 
· d k b { aat erm ır tara a ıra a· hücumu korkusile boııatıl· cünha ve saire mücrimlerı taraftar ve krala sa ı u ı \:' 

ı d w d f k rek memleket ve millet me· mıc:tar . nin affına dairdir. un ugunu, mü a aa uv- " 
1 UI 1 nfaatleri için krala yardım " ' k k 1 ı· ·ı· Sıyasi afta 1 bir mart Is. ' vet erini artıracağını us ar . ·• oırço amron ar ngı ız 

hh 1 • etmelerini istemiıılerdır. S · · d k"l i ti' ' k yanı 5 ve 6 mart pazartesi sosyetesine, taa üt erine 1 ~ oma ısın en u ye ~ mı -
hareketine iıtirak edenler de ve balkan ancUaşmastna sa- M. Kondilis gazdecilere tarda mühimmat getirmek 
dahildir'er. dık kalacağını, bir hazırlık verdiği bir diyevde, kralın tedir. Habeş kıtaatınm sağ· 

Alakadarlarm hemen ser- programı yapılarak yeni se- kabine huhranı için buldu lık durumu mükemmel ve 
best bırakı'mıuı tamim edil- çimden sonraki kabineye ve · ğu hal suretinden çok me· mühimmatı ho'dur. 
miştir. Şimdiye kadar 578 receğinl söylemiştir. mnun olduğunu bildirmiştir . İstanbul. 3 (Özel ı Oga 

kiıi serbest bırakılmııtır. İstanbul, 3 (Ôı:elı -Girit İstanbul. 3 [Özei) Um den cephesinde harekat ın-
Ayni zamanda isyanlar büyüklerınin bir davetine umi af n t.cesinde tahliye kişaf etmektedir Ras Nasibu 

d 1 1 - d d"I · ce\'ap veren kral, yakında ordu~arı Gorahaide ~üratle o ayısi e mu~a ere e ı mıı edılen 1 mart isyanı mah · 
Olan Servet Ve m ülkler de Girit adasını ziyaret edece ilerlemektedirler. l'u kuvvet-

kiimları 550 kitiden ıbarettir. 
Yirmi güne kadar ashabına ğlni bıldirmiştir. ler günde 30 kilomeire me· 

Muhakemeleri henüz bit-
iade edılecektir. Müteaddit tecim ve en· safe katetmektedirler . 

f menıiş olanların da davaları Serbet olmalarında umu - • düstri pro esyonel teşlı il at 
ları milli birlık ve uzla,ma takip edilmiyecektir. mi asayiş namına mahzur 

görülen bazı siyasi mahküm 
"ara bir müddet için muay 
yen. bir ikamet şehri göste ı 

rı 1 ecektir. ı 
lıtanbul 2l Özel) Yeni Baı· 

lehinde karnrlar a 'mı§lar ve Liberal partisi başkanı M 
güç işinde kendisine yardım Sofolis. kralın huzuruna çı 

etmek üzere kralın etrafın 
da kayıtsız şartsız top u bu· 

lunduklarını btldirmiılerdir. 

.kmıı ve bu aftan do1ayı pa· 

ı rtisi adına teıekkür etmiş

tir. 

Ras Desta İtalyan Somali ı 
sine sık sık akınlar yapmak· 
tadır. Habet kuvvetlerinin 
İtalyan Somalislndeki Pama . 
ra kasabasını iual eyledık· 

!eri 1 larardan haber veril

mektedir 

HABEŞ MUHARİPLERi 

İstanbul, 3 Özel) - Ha 
beşler yeni bir pilirn taldp 
etmektedir1er Stefanl Ajan 
sının öıel aylarının bi dırdi· 

ğine göre Negiis valnt ka · 
zanmak için bir müddet da· 
ha çete harbine devam edil
mesini emretmiştir. Bu müd 
det za ı f.oda ordularını en 

son silahlarla techiz edecek 
ve sonra taarruza geçecektir 

1stanbnl, 3 (Ô7.el) ~as 
Seyumun Asmnr • Yaga ve 

Koyende bulunan lta'yan 
ktalarını hırpalamak için 
bu hattın batı güneyinde 
taaruza hazırlandandığı ha 
ber veriliyor. 

İstanbul, j (Özel) St 
efani ajansı bildiriyor: 

İtalyan uçakları ve piştn· 
rları l<eşif harfketlerine de· 
vam etmektedir. Gorahai 
Domeri hattı ilerinde hiçbir 
Habeş faaliyeti görü leme · 
miştir Bir kısım italyan il
eri lrnlları Ambaladinin 100 
kilometre ilerisinde yani dü
şn an topraklarının ortasın 
da Habeşlerle müsadeomeler 
yapmı~lardır. Ayın 1 ve 2 
sinde yapı 1an sava§lar, hd· 
zırlanan büvük harekata 
ba,langı çtır. 

İstanbul. 3 jÖ:r.el} Ci . 
bu tiden yazılıyor: Hl\rarda 
deveran eden hnberlere gö· 

re, on gilne kadar mühim 
har~ketler baılıyacaktır 

İtalyan ordusu Cicikayı tah
liye etmiılerdir. 

General Graçyanın iki 
haftacanberi tedafii o'arak 
devam eden harekatının 
bir haftaya kadar taarruz 
vaz"yeline geçeceği bfldiril 
miştir. 

Bır çok gazeteciler Hara· 
ra vasıl olmuştur. 

Harar, Cicikaya kartı ya 
pılaca k harekete çok büyük 
ehemmiyet verilmekte ve 
Habeş hükumetinin ınukad 
deratının bu harpte mevzu 
ubahs olduğu zannedilrnete
dir . 

Vehıp paşa Cicikaya git
miş ve buradaki müdafaa 
tedbir~eri ile alakadar olma
ğa başlamıştır . 

ltanbul, 3 (Özel) - Ha
beı1er, garpta n cenuba doğ-
ru İtalyan arazisine hücum 
ediyorlar 

İstanbul, 3 (<)zel - Ha
beş'ilerin bugünkii çete mu· 
harebesi yerine yeni bir 
mukabil taaruza henüz baı· 
lamamış iddialarının, lrr.pa · 
ratorun vakit kazanmak ve 
ordulArmı mod~rn harp ge
reçlerile techlz etmek niyt· 
tinde olduğundan ileri gel
diği sanılıyor. 

Hindistan da 
Kanh hadiseler ol~u. 
İstanbul, 3 (Özel) - Hin 

distnnda Lahurda baılıyan 
nüma viılerde 3 ölü ve :!5 
yaralı vardır. 
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Bunun ıçin ehli hnyvanla 
rırnıza iyı rak•p onlara iyi 

yetı tirmPl dir. Bunu menfa

atimiz icap eltıriyor. 

Z ')t kı id · }ani hayvan 

yetiştirmek sanatında yalanız 

l}i uygun damızlık hay\•an 

tedarili etmek kifayd elm· 

ez. Bundan başka yetiştıri 

lecek hayvan'ara dahi iyi . 
bakmsk g relrtir. ı~tenildı-

ği kadar iyi damızlıklar ın· 

tıhap ve tedarik edıhin, ye 

nı nesle gerektiği kadar la

kmadı\ tan sonra Zo•ıtekani
den beklenilen istifade elde 

edılmez 

ilimizde hayvancıhktan 
koyunculuk gerçekten iler 
lemi tir. Denilebilir ki Ba 

lıkesir bölgesinde en iyi ba. 
kılan hayvan l<0yundur. lk

incı derecede atcılak gdır 

Gerçe bunun da genel du 

rumu koyunlarınki kadar 

değıldır. Fakat sığırlarınkin· 

den üstündür 

Çıft öküzlerı müstesna 

olmak üzere ilimizde en f e· 
na bakılan hayvan sığırcJar 

Bu ılde sığırlar, yaz kış dı 

şarda tabii yanı l\endı ken· 
dine yetişen ça) ır otlariJe 

beslenirler. Gerçe bu yolda 
besleyiş yazın hususıle ot 

ların kemale ermiş ve dola

ylsile gı al kıymetleri yük 

sek bulunduğu mevsim ere. e 

uvgun isede başka mevsin.· 

lerde. hususi! · kış n doğru 
değildir, Çünkü bu mevsim 

de ht>le şimdıld başlangıcı 

nda yeni bitmiş çay.r otla 

rının gı.iai kıymetleri kuv 
vetleri pek azdır. Denılebi 

lir 1 i bu otlar, hemen yalı

nız sudan ibareltırler. Hal 

buki sığır gibi vücudu bü

yük, iri olan v-: dolay sile 
hem çok hem de kuvvet ı 

gıdalara muhtaç bulunan 
lir hayvanın yalınız bu gı 

bı yeni bitm ·ş çayır otu ile 

gerekliği karlar besler emı 

yeceği gün gıbi aşi ardır 

Bundan haşka kışın çayır 

otlara \Ok <lefa çi~ veynhut 
don ile örtülmüş ve doldyi 

sile hararet derec lert adi 
hararet derec<:s nd n pek 
aşağı bulundt ğnndan hoş 

mıdeye indirildıkte Lu u2vı 

soğutarak uyu~turı r ve usa 

resinin ifrazını tatil etti 

rir1cr. Bunun neticesinde ise 

hazım izlık ve do1ayisile ka 

rın şııkin1 iğı meydana ge 
lır. 

u türlü şişkinlik. gerek 
sığır arda ve gerel s koyu 

nlarda çok görünüp tel fa 
ta sehebıyet verdığind(: n şi 

mdiye kadar it içinde gez 

mış olduğum l<öyler halkı· 
nan hayvancılık ve hayvan 

H. UZER 
Halbuki \.iıfı derecede bes 
lenmezlerse ne etlerinden, 
n sütlerıncen ne dem hrek 

lcuvvet 1 erındf'n g rektıği ka 

dar ıstif ade oluna az 

Nıtekım bundan birkaç 

gün önce kas plık sığır al
mak üz ra İznurd 0n şehri 
mize gelen Mustafa ve 1 la

san ad aranda ılu c~ p, pa 

zardan atın aldıl< arı sığ 

arlar arasında o k~ dar zayıf 
danalar vardı ki yürüyerek 

lzmıre gıdemıyec ·klerı an

la~ıldığmdan husu~i suretle 

beslenerek kuvvetlenincıye 

kadar hurad bır kmağa m 

ecbur kaldılar. 

Atı:ılarımızın kua ve fakat 

çok g nış manala bir sözü 
vardır: l Can boğazdan ge· 
ır) Onun içan y besl nebi 

lecek miktardan aşırı ı;ığır 

saklamamalı veyahut sak 
lanmış olan! ı ı gerekdıği 

kadar bes ıyebilmek üzere 
lazım gelen gıdayı t darık 
etmelıdır 

. •unun ıç n de başlıca ça

re başk memieketlerde 

olduğu gıbı bızde dahi artı c 
gerek yaş geı ekse kuru sırf 

çayır otu yetıştırmektar Yo 

ksd harici ticaret pazarları· 

na üç yüz, dört } üz ve daha 
ziya e k lo ağırlağında sı8ır 

sevk eden nı mlel etlere r(.ka 

bet edenıeyız. Ha bukı ZPffi 

anımız e::konoı ıik artları, 

başka memleketlerde hayv 

ancılığın ve dolayisılc sıgır 

cılJğın t J<ip eyledığı yolla 
rd.ın g~dıler~k hayvan ve 

madde erı ticaretini ıler et 

meği ve bu suretlede dışa 

rd, n ııncmlelcetımıze para 

getırtmeğı icap ettiriyor. 

Unutmama ıdır lu millet 

lcrın kuvvt::llm ölçmelt içın 

ölçünün bıri nü us çokluğu 

ise ıkincisi pcıradır. Par 

nın kaynagı başlıca harici 

tıcaretled r. 

Un e zahire f ıatlan 

3 Birinci Kanun Sölı 

Unlar 

72 hk b r Çuval un 

60 Randımanla 

70 
" o 
" 

Kırma 

NOT: 

Kuruş 

1020 
925 
860 
sn l 

sağ'ığı hakkında sorduğu 1 
orulardnn birı de onun ted 

n vısı olmuştur kı şüphesiz an· 

latılmışhr 

Bu flatl, ra muamele 
ve r, dl 1 koruma ver

g s d 1 ıl ır. 

Zalııre f ı tarı b her 
kıl osu 

Bundan başka köylerın 

meraları hay,anlanna göre 

kfıf ı değildir. Sar ırım kı bu, 

doğru ise gerçeltten tetkik 

edılmeğe değer uvrıca öne 
mli bir nokt tcşkıl eder. 
B ılındıgi üzere sıgırlar, 

başlıca et ve sütleri ve uç· 

uncü derecede olarak mah 

rek kuvvetlerınden istifade 
edılmek üzere bcsl nırler. 

Cınsı l\uruş -Sert buğ. 

" " 
Yun uşnl " 

" " 
Arp<t 

Mısır 

6 
6 

6 
6 
4 

Çavdar 4 

K pek 2 

Sanli ı 

su 
37 5 
75 
62,5 
25 
JÜ 

25 
25 

TORKDJLI 

Araz ·de Rant 
Her toprağın bir rantı var 

dır. Rantın ifade ettı~ı hakıkı 

1 
mana topraktaki tabi( tın z r 
his esi dem ı, tır u hususta I 

~~~:::;:,.:y.::~:; :·.~,:;,~ KOpe~leri kurtarmıya ça-
1 

ıç nde en ırnvvetlısi İngiliz lf şanJar. 
t b iyunundan R ıkardonun 

nazarıyesıdir. Fakat hu na 

zar.yenın de kabıliyeti tatbi· 

kiyeei kalmamııtır. 

Bazı tabiı un arc zi r n 

tını şöyle tarif ediyorlar: 

1 oprağa sarfedılen emek ve 

elde edı en ürünün masnr.ıfı 

istıhsaliyesi ve bıh.mum m· 

üteferrik masraf arı ~ıktak 

tan sonr g ı ı ka an kar 

dır. işte lu o arazinın rantı 

yani tabi tın hıssesidır dı

yorJaı. Halbuki Rıkardo ara 

zilerde meskenlere yakınlın 

Urayımı başı boş gezen 
köµt: kleri oldurmek urelıle 

kuduz vakalarını ön emek 

ıçın lnzım gelen tetbirleri 

nlmaktadır. Halbı ki ba11 

kıroseler bu h yvanlnrı mer

hamet hissıl z hırlenmekten 

kurtarmak için ç lıştakları 

gönilmekt dir. Bu ıbi ha
reketleri e urayın lu yol 

daki çalıfm sına engel ol 
ma tadır 

C. H 

r 
P. 
1 

Partisi oce lc kon 
gr leri ıkıncı te~rinı ı onun 

da tamamlanmıştı. Bu ayan 

birınden ıt ılıaren de lrnmun 
kongre ni b şlamış bulun 
maktadır . 

Şımdıki halde Gıre un ve 

Yeniköy kamLn 
yapılmıştır. 

lrnngreleri 

Giresun lcamun kon sresın 

de yeni yönetinı kuruluııa 

Mustafa Ze"i b<' k, Hamıt 

Zeybel, Ahmet N ati, Meh 
met Bulgurcu Mehmet Ali 
seçılını§lerd ır. 

Yine aynı kongn e şu is· 

tek erde bulunulmuştur. 

Sarıbeylcr köyünde y, 

Birinci Kanun 4 

-
ılı • 

pıl ı kta o 1 n köprüye ve 
<kula . Danışmentde yapılacak 
okula, Karacalar ile Gıresun 

ar sındal i tütün iık deresı 

könrüsüne, Giresun okul dı· 

v rlarına, Muht nda yapıla

cak, okula Karaca ar okulu 

na getirilecek suya, Çiftlik
dered ki ma ha\I arasında 

lrnrulacak köprüye yardım 

larda bulunulması ve Kara 

cal ır ol u u il n beş sınıfa 

çıkarılma"• d lek1er arasında 

bul• nmal<tadır 

Bugun l akac l< Kupeler 

C. H. P kamun kongreleri 

toplanacaktır. 

ık ve uzaklık noktasıudan 

rant arıyor 

Bu alim d yor kı: B r 1.öy 

veya kasabanın meskenleri 

Onun ıçin halkımı zehir. 

lenen köpekleri 1 er hangı 

bir suretle kurtnrmıya ça 

mazlar a sehirdckf kuuuz 

v i«..larının orü e pek lrn-
cly'ık a geçilmış olacaktır. 

• er~ezi Balıkesir olan ye
ni Baylari konıro bölgesi 1 

e 
l vtinyağ' yükseldi. 

Yağmurlardan 

Bazı evlerin ~ı arlan çö~tü. 

ne en yakın arazı erın işle 

nmesınrfe az ve bu arazi 

lerden biraz uzakla olanla

rın daha b r 1z ve dl\lıa uz· 

aktllkı urazı erın hazırlan 

masındn da eve lu rden da 

ha bıraz faz.la emek ve ma 

sraf gider Lğcr ayni miktar 
bu üç lo ını ataziden elde 

edilen aynı cıns ve mıklar 

dnki bir m hsu ün bır p<tz 
a dd a nı i ati .,atıldığı 

k.ıbu edı irse n asrafı iıı1 ıh

saliyesi T o n bır l rlnnın 

d ğer tarlalar naı.aran bir 

rant temin dtiğı meydana 

çıkar diyor Ha bul.i hakı 

kat hal h•çte bö}le eğıl 

d r. Çünkı l:\ıkardo toprak 
lan yakınlak ve uzaklı ~ı üz

erınden miital a > örütmüş 
v her toprağın lrn~Vf'İ in

batiyecini ve üzerint.J ki ır.a 

hsulün f nel jık durumunu 

aynı olarak kabu ctrnişln 

ki bu nazar ıye hiçbir zaman 

kabul edilem~z. Olabi ir ki 
meskenler yalon araziler ve 

rımsiz, uz kdakiler daha zi 
yad V('rtınlı 1 r Bu gıl i ah 

va de uzak arazilere nıızaran 

bir rant temin etn iş olur. 
V kıa me kcnlere uznk bu 
luııan bir tarla çin zaman

dan gaıp cdılır. Bu } üzden 

de yakındalu aynı mıktar 

bir tarlaya sarfe ılPn eme 

kten fazl bır enek gider. 

F ıka t o toprağın verin i 

yakın araziye nısbet'e bir 

fazlalık rzecler e rantı ra 

zi degı uzal<takı razı te 
min etmiş olmaz m? Pek 

tabii. Şu halde hakiki ran 

tı yakınlık ve uz klık de 
ğıl, topral<taki cevher lemin 

e i> or d mektır. Bene,. ı~

l<:nen arazılerde rant d y 

ayrılan tabiat hıssesı çift 

ç nin sayi neticesi eld et 
t ği hakil{i hakkı o duğun

dan, urada rant yoktur. 
Yalnız rant, toprağı fakır 

bır m r 'an temın edilen 

bır para ı e, zen~ın v bol 
ot y l işlırmesı c1o ay isile 

gelıri f la • ynı n ıklar bir 

meran n muka veses gıbi 

a ıvnl le tel aruz eder. 

SUSJÔJRLIK 
N. Perk 

Baytari profilaksi b kı 
mından tarım bakanlığınca 

hissedilen lüzum üzerine Ba 
lıkesir, Küt hya. ursa ve 

Çanakka e ilerinden ıbaret 
o mak üzere bir bölge teş 

kıl e ılmıt " bunun Bat ri 
kontrol vazıfesi ılımi B vta· 
ri müca lelP Ba~kanlığma 
verilmış olduğu haber alın· 

mıştır. 

Erdek, 3 ( Ôıel ) 
Bu sene havalaı ın kurak 
ve şiddetlı riızgaı 1ı gitn e 
smden zeytın diğer senel re 
nisbeten ~ah · az ve iridir. 

Seçme zeytin n kısmı kul-
isi fıçıya konulduğur.dan 

zeytinyağı fıalı bu hafta 
yükselmı lır. 

Şimdı ı;eçme z ytin 8, 8 5 
kuruş . zeylinynğı 35, 36,36 5 

kuruştan satılmalctadır 

Son günlerde ynğnıur1 ar· 
ın sürek i ve şiddetlı yağm· 
as~ yüz.ünden yeniden bazı 

evlerin muhteıif yerleri çö · 
kmü~tür. 

Bu arada Karaoğlan ma 
ha lesinde Ahm<:tbeyın e.v 

dıvarın n ol ak ısmı kanı 
ilen, Hamd ye nı hallesinden 
Şapkacı 1 Halisin mutfağı ol· 

duğu gibi, zmirler mahall 
esinden faytoncu lbrahim 
Çavuşun. yır.e nl nı mahal e· 
den demirci Mehmet usta· ç lf - nm ev dıvarları yık11 mıştır. 

A 

u 
Gönende Alı Kahyanın de 

posund n tütün çalarak lrn
çakçılık yapmakta ı maznun 

İnhisar gardı} nı İncıll Meh· 
medin. lıırsn.lıldan ötürü 
beş yıl on ay hapsh e, oka
dar miiddet de emniyt>t altın

da bu undurulrrrnsınR, nyrıca 
!taç lkçılıktan 'ört yıl altı 

r 
nezareti altında bulundurul
masına, kaçakçılıktan 

dört ay on gün müddetle 
hapsıne, Bağviran kövün 

den Suıçtinli Alinin çalınan 
bir malı ilerek almasmdon 

altı ay hapsine ve 30 ııra 
para :naciy,e cezalandırıl 
hı asına, Göııendan Küçük
o , u Zekc r yt-n in le aça 1 çılık 
tan 9 aya haps nC' 'e JÜ lıra 

ay haps n ve nmn e hiz 
mctındt'n mnhrun iyet ne, 

Şayka Mehmetle Fohndın 
hırsızlıktan leş st:ne onar ay 

mutdetle, ha pi s l er i n e, 

c ıa n lınmat:ınn Solugım Mm: 

o kadar d e m n ı y e t 

nez.ı.retı altında tulun 
durulmasına, Ekşidere kö 
yünden Gürcü Mehmedin 
hırsıı.hktan üç yıl alta ay 
haspisine o1<adar da emniyet 

•• o 

taf a ile Şışko H l nın bl ra 

at erine, mahküm o'an maz 

nunların t805 lira cezai nak-

h vermelerine ve a) rıca 

mahkeme nıa rafı olan üç 
yüz kusur lirayi ödeme erine 

karar verilrr. ştlr. 

-
•• 

Yağcı 

üler 
l n u 
r ld • 

na ağlı öy 
alkı Ta fı Jan Yapı

vda Sek ·z Dom z Vu~ 
vcılar ir Ayıyı Vur-

... 

ak istedi~ a ••. 
Yngcılnr k mununa bağlı 

Okçular. Ye köyü orman· 
larında civ. r köyler lıalkın 

ın ve orman bekç l rınin 
iştıra ı ıle büyul: bır sürek 

avı t rtıp olun ıu~tur. 
Bu sürek vında birçok 

domuz sürül ri ve a vılar 

pusuy düşürülmi.ış ur 

Y r lı kaçan ar an 
sekız lrı Jo ıuz b dürülen er 

ara m bu unmalrtı dır 

Yıne bu avd ıki avcı 

hücumuna a7gtn bır ayanın 

u •rnmışlardır 

Bu avcı nıdnn biri b ı hü 
cum k rşısında buyuk ır 
soğut ka ılı ıl. tüfeginı yı 

va çevırerek t ı ı çekmiştır • 
t aksı bır tes düfle tü 

her n den e le~ al 

mamı tır Bu çok korkunç 
hadi önundc avcılar büy 
ük bir heyec n ıc;.ınde 1ken 
avı ı u telaştan istifade ed 
erek hızla get ı, dönmüş ve 
ormana gırerek gözden lca 
ybol uştur 

Avcıl r da l hltkeyi böy e 

ce s.l vsışturmnş ardır 

ç k teşekkür. 
Hall<evimız kitapsarayına 

kitap ve dergiler armağan 

edt:n İsbanlıası direktörü B. 
Cevat Özelsel, Tarım direk 

tör'üğü işyarlarından B. iz
zet Kamar ve İbrahim De 
mirkaşığft Halkevimızin le 
şekkürlerini sayın gazeteniz 
vastasile ve nçıkça sunmağı 

bir borç bildim 

Halkevi Başkanı 
Kütahya Say/avı 

/Jr. Lulfi /{ırdar 

ı Yağmur yuniden b şla~ı. 
Geçen hafta baş ıyan ya 

ğmurJar şu hırkaç gün ıçın 
de ara v rm ştl. Fakat ha
va dün öğ~cye do ~ru karar-

mış al<şam üzeri de tekrar 
y ğmur baş amıştır. 

Yağmur rülgarla bırlikte 
gece de devam etn iştir ---
Hal mvi ~aşkanhömdan: 
~ !-'rıl evımiz kurslar şu 

~ f ından bayanlara 

ıınhsus olın l< üzere Fran 

sııca kursu açı'ncaktır İste· 
klı olanların kaydolmak üz 
ere Mıthalp ış okulu baş 

öğretrrıenlığine müracaatları 

rica o unur. 
~ Halk vi 1iz kun;lar şu· 

be ı t:ır.ıfından haftada iki 
gün ol l 'lk üzere Mıthatpa 
ş oku undu biçki, dikiş, el 

ve m:ı ıne n .kşı kursu açı· 

aca t ve 9 I _ 935 tarıhinde 

ış..: b şlırnacaktır İstek ı ol· 
anların Mıthatpaşa oku u ba~ 

öğretm nlığın müracaat et 

melerı.rica olunur 
§ Halkevın iz güzel snnat· 

lar şubesi tarafından tezyini 

resiın kursu , çılacnk. ders 

lere 9 2 935 günü başlana· 

caktır İstcklı olanı' rın Hlll 

kevı sekreterliğine adların• 

yazdırma arı rıca o unur. 



Birinci Kanun 4 ...... TORKDILI 

<1Ulus 1), un dil }'azılanndan kaybolınuı olması halini ıfa 

ee eder 

VAT S 1 Kelimede "uzaklaşıp kay 
bolmak,, mefhumu sarihtir. 

((Yatsı, yatmat uyumat» ve ((yo~» sözlerinin etirro
Not l - "Uzaklaşıp ka· 

ybolmak,, anlamında aynı 

kategoriden başka Türk sö 
zleri de vardır: roji, morfoloj1. fonf kti~ ~a~ıınm~an analizi 

Yatsı ı 
Kelimenin etemolojik şe· 

kli şudur: 
(1) {2ı (3) (4) 

(Ay+ at+ as+ ığ) 
( 1) Ay: Köktür. Burada 

"kuvvd, hareket, fa'i 1 İyet,, 

anlamlarınadır. 

l2 At· Kökün anlamları· 
nı temsil eden ona sahip 
olan unsurdur. 

{Jj As: «atı> unsurunun 
temsil ettiği an1amlurın ol 
dukça uzak bir sahaya in
tikalini gösterir ektır. 

14) iğ: Kendinden önceki 
sözün anlamını tamam 1ıyan 
ta.yin eden ve onu isimlen 
diren ektir. 

[Ayatasığ -= Yatsı): Kuv
vet hareket ve faaliyetin 
bizden uzakiaştığının ifade· 
sidir; hareketsizlık sükünet 
bi dıriı' 

Not: l - "Yaı11" ıle 
"yatım, rrasında ufal< bır 

nüans vardır. 
"Yaş" sözünden ·kvv\•et 

hareket. takat mefhumla 
rının uzak'aştığım anlıyoruz; 

fakat bunlarm henüz bitmiş 
o duğu anlamı 
işardt ettiğimiz nüansı ~ös 

termek için "yatnak,, sö· 
zünü de analiz edelim· 

l!J l2] lw) 14) 
Yatmak: !ay+at·f- m+ak] 

( 1 J Ay: Köktür. Burada 
doğrudan doğruya "bitmek, 
nıhayete varmak. kesilmek .. 

anlamalarındadır. ( 1) 
12J At: Burada ektir. Bıl 

dlğııniz gibi kökteki mana
nan olmuı olduğunu bildi· 
rir. 

(3) ını: Kök manasının 

olmuş olduğunu l•cndinde 
tece lı ett!ren Lir unsurdu. 

l4J Ak: Ektır. Sözün an 
lamını tamamlar, tayin 
eder ve isimlendirir. 

IYatımak - yatma]: Ku· 
vvet, 

Takat, h·.reket faalıyet 

bitmiş olma neticesi yapı 

lan hareketi ıf ade eder. 
Noı: 2 "Yatsı, kelime· 

sinin etimolojık ve semantik 
bakımından analiz•ni yapa 

1 l j Pekarski: Yakut Dı i 
Lüğati 

rken kökün itaret etliği 

anlamların kaybolduğunu 
ve nihayet ke'imenin süku 
net ifade ettığlnl kaydet 
miştilc I 

"Yatsı" k~lımesi "yatıf\ 

!+ maki şeldınde aynı ma· 
na ıle dilimizde kuHsınılma · 
ktadır 

Yalıtmak ::..: Sülıun bul 
nıalc demektir 

Not 3 "Yatsı" kelime 
sinde işaret eltiğimiz ğibi 

kuv-vet 'e ta katın mefkudi 
yetıni gösteren Türk l<elıme· 
lerinden kolayca hatırhya · 
bileceğımiz bir ikısini daha 
göstere\im ve bu kelimele
rin etemolojık şeklıııi "yatsı" 

kelimesinin etenıolojik şek
liyle alt alta yazalım: 

(IJ [21 13] 14] 
1 \ atsı: [ay+ at+ as+ ığ) 
il Aydaıık[ay+ad-f-aı-ı-ık 1 

ili Aydaı \ay+a<l+aı+ \ 
Bu üç kelimenin koklcri 

bırdir; hepsi de aynı an1am· 
dadırlar kuvvet. talo\l, hare· 
ket. Kökten sonraki 

[ V + d "t,, 1 ekinin rol ünü 
bildiğimiz gihi, onc.!an son 

rakı iV.+ s "ı"I ve son 
ek olan 1 V ·+ ğ "k,. j nin da 
rolleri malü ndur 

Şimdi kelimeleri son fo 
netık ıekilJeriyle okuya. 
lım: 

1. Yatsı İzah olundm. 
I' Aydaşık 

fülbünye. 
ili Aydaş 

fülbünye 

= Aciz, 

= Mariz, 

* 
ıt * 

Uyumak 

zai · 

zai-

Kelımenin etimolojik sek 
li ıudur: 

ı ıı [21 131 
[uy+ um+ akl 

[ 11 Ur: Hitmek tüken· 
mek [hareket, kuvvet, fna· 
liyet, akıl mefhumları] 

12) Um: Kökün mefhumu· 
nu lcendinde eecel'i elliren 
bir unsur. 

l3J Ak: İıte bu mana)ı 
tamamlıyan mtıayyen kılan 

ve isımlendiren ektır 
[Uymak) = Kuvvet faali

yet, duşünce mefhumlarına 

kaybetmiş olmak ve yahut 
oıııar n bizden uzaklaşıp 

1 -

r2J 
il. 

etmek 

ili. 
iV. 
v. 

VJ. 

vn. 

Uyakma = Gurup 

Ayakmak = Gurup 
3) 

Uylw = Hap l4J 
- Uyku -= Hap ısı 

Uyuk = Hayal 
hayalet rakit (6) 

Uyunmak =- Sakin 
olmak [7) 

Uyuntu= Faaliye 
tten mahrum 

VllJ Uyur= Naim IBJ 

Not: 2 Pekartıkinin Yakut 
sözü vardır. Bunu "uğtuyt., 

sözü vardır. Bunu "uğtuyat,. 
ıeklinde de yazar. Kelime 
nin başındaki kök ün "uğ = 
uy" olduğu meydandadır. 

Bu kök "uyku" kelimeıin· 
deki "uy" un kendisidir 

(Uğtuğt, uğtuyt) = Uyu 
maya yatırmak uyutmak 
uvumak imkanın vermek 
birinin uyumasını mucip 

' o'mak, ninni söyliyerek uy

utmak; söndürmek. 

Not: 3" - [UyumakJ ke'i 
mesinde kök olan "uy" ita 
retinin Yakut dilinde "ah,. 
ı~kli vardır. Anlam• "dur 
rmak, birdenbire kesilmek 

v ı " dır. 

lnsan uyku haline gelince 
adeta sersem olur. Yakutlar 

bu anlamı ifade için "ah 

mah" derler ki bunu da 
.. ahmak, serııem, kendini 

ahmaklığa vurma" an1am· 
larmda kullanırlar 

• Arapça zannolunan "ah· 
mak., kelimesinin de orijini 

budur 

121 Had fof. /\'. «< Uyyıır 
ııe Çaf7alay le/ıçeleri ı, : /Ju
radakl Kuran ft>rcı1111c:;İ 

[3) Çuğalay Lılgall 
t4 J Had/of. 1 "A:t ri le 

/ıç(Sİ" 
[5J Kamusu Ttirki: lfod 

/of./. 
« /'eleııl,. Altay, Kıryı:, 

Karakırgız, Şart it lıçcleri>ı 
[6J Alılerii /(ebir: Dirwvıi. 

Lıigai Ttirk 
17} Dinuıııi Ltıgal· il Tıi 

rk. 
181 1'ıırk Dili lliguLi 

f ,\LE\~- K.\1.IÇll~iuJ-'\' ______ , sında kovalamaca oynama 
kla meıgu düler. Onlara gı· 

pte ile. baktı. Bu uf.ık kutlar 
gıbi neşeli o'madığına esef 
etti. 

ULUSAL ROMAN: !\"2 17 YAZAN: 
MU.ı\MMER GÔZALAN 

BiRıNCi BÖlOM 

Hastahaneden çıkacağı gü· 
nler yaklaşdıkça içini derin 
bir sızı kaplıyordu 

Nereye gidecekti? 
Bir kaç gün sonra koğuş ar 

kaJe~lerile daha samımi o~
mağa başladı. Burası bir al 
emdi Maddi ve man• vi bir 
çok yaraların i§ledıği Lu de· 
rtli ınsanlar arasında kendi 
ruhuna yakın arkadaılar Lu 
ldu Burada bır çöpçü karısa 
bir dilenci ve bir hanım efe· 
ndi aynı beyaz gömlek al· 
tında aynı siyah renkli kar 
yolalarda yan } ana yatıver 
lardı. Hemen hepsı namuslu 
insanlardı iç'erinde kuru ek 
meğe katlanuak vücudunu 
satmıyan genç ve güz 1 ~a 
dınlar vardı Onlar'a arka 
daıJak etmekten çekinıyordu. 

Onlar da.., har halde bir çok 
1 

ıey er ışitnıiş olmalılar ki 
t clldse pC'k yak aşrnıyor 1 ar 
dı 

Tekrar tÇopur Fatma) nın 
evine dönmeği dütündükçe 
tarif edilmez bir bulantı hiss 

Daha bir kaç gün geçin ediyordu. Yaıarnak ve di 
ce hastahane bahçesine çıka- dinmek için kuvveti kalma· 
cak kadar kendinde kuvvet rnıttı Ôlmedığine üzülüyor· 
bulabildi Ufak bir çanı ağa· du. lbrahimin bıçağı biraz 
cının dibindeki tahta kane daha derine ıeleseydi, bugün 
pey~ i 1 şti. O gün, luıa girer· bu mütefeasıh vücudunu sü· 
ken tabiatın biraz müsamaha · ı rüklemek için hiçbir znhme· 
kar davrandığı güzel hava te katlanmağa lüzum kalmı
lardan biri idi. Tepede hara- lyacaktı. Kendisini kurtaranlara 
retinı kaybetmiş bir güneı sonsuz bir hınç besliyordu. 
ı ık bir sıcaldıkla yüzünü ok Sabah vizitelarında ken· 
tuyor, ihtıyar göğnüne ya 
ıamak zevki aşılıyordu 

Birkaç serçe dalların ara· 

diıılne nası 1 olduğunu soran 
doktora kindar .bir gözle 
bakardı Baıucundn cıvıl-

y o k 

Kelimenin rtimolıjik şek ı 

( I] 12 ı 
[Ay + ok] 

it) Ay: :::- Köktür. "Uza· 
klaşmak, bitmek. nihAyete 

varmak, kesilmek" 

{2) Ok: = Ektir. Kökün 
manasını lı\mamlar, anlatır, 

ifade eder 

Yok: Düıünülen herhan 
gi bir süje ve objenin düşü
nenlerin muhitinden uzakta 
olduğunu, hazır bulunmadı· 

ğını ifa de eder bir fÖZ -

dür. 
Yok Mağdum 19] 1 

Yokamak - Nihan olmak 

ı ıoı 1 

Yokatmak -- Helak et ı 
Yakut lehçesinde 1 

mek [11) 

Not 
konsonlar arasında daima 
vukua gelmelde o'an teba· 
dü 1erden bir hatırayı kay 
dettikten sonra, bahıs mııv
zularımızdan "yat" "yatmak" 
sözüne döneceğiz. 

. Yakut dilin:le şu konson 
lar biribirinin yerini tutar: 

v =s=c .. 
"Sıt" (yıt): yat. cat. yat 

mak, uzanmak" 

".~ıttıkalfl: birine yastık 

vermek" ;mek" 
"Sıttıktan: herhanği bır 

ıevi yasıtak yerine kullan 
mak. başının altına bir §ey 

koymalc " 

• • • 
Çok malum ve anlamları 

her Türk için besbelli olan 

ıu birkaç öz Türkçe kelime 
nin analizi bize açık olarak 

1 

gösteriyor ki, Türk di'i. Tü ı 
rk dimağının tam teıekkül 
ve inkişafından sonra düıü· 
nülerek kurulmuı akademik 
ıunğı bir dıl değıldir. Türk 
dili Türk dınıağı kadar ta
biidir Türk di i, Türk dima 
ğı ve jenisi kadar lojiktir, 

• yüksektir. Türk dilinin en 
küçük bir morfemi. Türkün 
tabiatı tetkikten alclığı en 
büyük mefhumun ifadestdir 

{9 j f\a11111s11 ı ıi ki j 
1 

{W j Radlol ili c' Osıran 1 

it Vl' Cwı(lft1ıJ lı>lıçdai. ıı 1 
J • • 1 

[ 11) ı~t.mlJLıl.iaki Uyywca 

dıyan serçelerin sesleri, ona 
ilk defa Ômeri dütünmek ıh· 
ti yacını verdi. 

- Acaba ne yapıyor? Di · 
ye düıündü. ~onra onorurıun 
ağrıund tahammül edemiye· 
rek çabucak unuttu. Bu sı 

rada bir ses ona sordu: 

d ·? 
ı. 

Nasılsınız hanım efen· 

Batını çevirdiği zaman ke. 
ndisine operasyon yapan 
doktoru tanıdı Biraz ilersin 
de durmuş mütebessim göz· 
lerle ona bakıyordu. Buna 
rağmen Belkis kendisine hı 
tap edıldığhıe ıhtlmal ver· 
medi 

Bana mı söylüyorsunuz 
diye sordu . 

Evet hanım efendi si 
ze söylüyorum. 
Hanım efendi!.. Bu söz 

onu müteessir etti. Yüzü ha· 
yret v-e nefret ifade eden 
çizgilerle doldu. 

SAYFA 3 

Balıkesir Evkaf 
Direktörlüğünden: 

Edremit kazası içinde bu'unan Yıldırım camıi minare· 
sinin yıktırılması açık eksıltmiye konulmuştur. istekli bu
lunanların 13 12 935 cuma günü saat 15 de Edremit Ev. 
kaf idaresinde müteşekkil komisyona müracaatları. Şart· 

nameyi görmek istiyeolerin Edremit ve Balıkeıir t:vkaf 
dairelerine haf vurmaları ilan olunur. 4 - 1 - 388 

Balıkesir • Bığadıç Kamunbaylığına bağlı Bekirler kö 
yü hitabet cıheti boş bulunduğund11n isttkli bulunanların 

17 12 935 sa 1 ı günü saat 15 de Balıkesir vakıflar direk
törlüğündeki komisyona müracaatları ilan o!unur. l - 1 

Bal1kesir icra Bıhkesir icra 
memurluğundan: memurluğundan: 

Kangal oğullarına borçlu Bir borçtan dolayı mah-
Muhtar köyünden .::>üle tma cuz o 1up açık artırma ile 
nm bu borcu için tahta ha satılmasına karar verilen 
cize alınıp artımaya çıkarı Balıkesir belediye 4'2 numa· 
lan Girernn nahiyesinde bir ra ve 934 model altı silin. 
ba b hane ve iki parça tar dfrli ıevrüle marka bir kam· 
ladaki sınıf hissesinin birin yon satılığa çtkarılmııtır. 

ci artırması 3 12 935 de ya· Satış ın~halli Balıkesir Aba· 
pılmış ve fa kat verilen be hane hanı olup Birinci ar· 
del muhammen kıymetın tırma JS.J2 9 5 tarıhine le 

} üzde 75 şini bul mlldığın sadüf eden çarıamba günü 
Jan mü~terinın taahhüdü saat 10 da haılıyacak ve o 
baki kalmak ıartile artırma gün konu an pey kıymeti 

18 12-Y35 çarıamba gunu muhammenenin yüzde yet
saat 15 ıe bıral.ı 1mııtır. Bun· mit betini bulmadığı taktir 
dan evelki ilanda senevi de talipli teahh6 lünden kur-
tertip olarak vergi burcu· tulmak ıartıle fkincf arlır-

nun müşteriye aidiyetı ıek· ma 31-12.935 tarıhine tesa· 
linde ılin edılmit isede ver· düf eden sa 1 ı günü saat 10 
gi borcu müıteriye ait ol na temdit ediltcektir. Almak 
may p tapu tescil masra.fla· istiyenlerin muayyen günde 
rı müşteriye ait olduğu tas Abahane hanına gelmeleri 
rihan ve tavzıhan ilanı key- i an olunur. 

fiyet olunur. _I Gizli cemiyet yapanlar 

Birulta tevkif edildiler 
Suriye, Lübnan. Filistin, 

Yusuf adlı mührümü kay· Irak. ve Şarki Erdenden, 

Kayıp Mü~ürler 

betıim. Yenisini alacağım ' ibaret büyük bir Arabistan 
dan eskisinin hükmü yok , İmparatorluğu kurmak için 

tur. gizli bir cemiyet tetkil et· 

Mahmudiyt.. kö) lroopera · 
tifi 81 numaralı ortak Hüse
yin oğlu Yusuf. 

* Mehmet adlı miıhürümü 
Kaybettim. Yenisini çıkara· 

cağımdan eskisirıın hükmü 
olmadığını ılin ederim. 

Ncır:ı· lııklar köyüı.den 
3U8 numaralı Bakacak 

kooperatif ortakların· 

da, Yakup oğlu 

Mehmet 
§ Hüseyin adla mühürü 

mü kaybettim. Yeniııini çı· 

k&rtacağımdan kayıp olan 
mühüriimün hükmü olmad 

- Benimle alay ed~yor. 

Diye düşündü. 
Bayağı bir sürtük olduğu· 

nu, dostu tarafından bıçak 

lanarak buraya getirildiğıni 

bildıği halde bana hanım 

efendi diyor. flu ne kalp· 
siz adam 

Hıç cevap \•ermedi. Baıını 
öte tarafa çevirdi: 

D..>ktor, sözünün cevapsız 
kaldığını gorunce usulca 

mek suçuy 1a Herutta bir 

gurup tevkif edilmiıtir. Ta· 
hkikat devanı olunmakta· 
dır i evkıf edilen'er arum· 
da Emir, Esat, Eyul i. r b
dullah, Edıp, Abdullah, Kı
brıslı , Takiyyeddin sulh, Ze 
ki, Nakkaş, Antuvan ıeha 

de, Viktor, Eııat, Selim Ta· 
bere, Esat Hakim, Ramiz 
Bedran, Yusuf Aylana gibi 
her mezhep ve cemaatte 
memmp bir "çok mühim ki· 

mseler vardır. 

ıiım ilin ederim. 
Nar'ı lııkl"r köyünden 
308 numaralı Bakacak 
kooperatif ortaldarın · 
dan Nuri oğlu Hüseyin 

vi göz'eri, geriye doğru la 
ranmış uzun beyaz saçları 
vardı. 

Belkis batını çevirdiği za· 
man göz göze geldiler. Ope· 
rotör Kerim Nafiz aynı ok· 

şayıcı sesle sözüne devam 
etti: 

Sizi çok değiımit gö 
rüyorum. Gün geçtikçe eyi· 
leıiyorsunuz, böyle gidene 
bir kaç güne k11d.ır haıta · 
haneyi terk edeceksiniz 

B ı.: k is gözlerini yere indir
di. Onun halindeki donukluk 
dokturu tereddüde düıürmO · 

ıtü 

- Yoksa sizi rahatsız mı 

s~lkisin yanına, tahta ka 
nepenin bir ucuna oturdu, 
gözl< ri, bakarken bile uzak 
alemlerin boıluğunda erimit 
gibi görünen bu genç kadı
nın, gizli bir dudi olduğunu 
biliyordu, onun bir hayat 
kurbanı olabileceğini çok 

evelden düşünmüıtü, onunla 
konuşmak için bu fırsatı 

kaçırmak istemedi. ne yaz 
göm'eğinden ilaç kokuları 
çıkıyordu. iri gözlük1erinin 

altında ıefkatle parlıyan ma·, 

ı ediyorum? Diye sordu. 

Evet beyefendi. 

Ciddi mi ııöylüyorau 

nuz? 

BiTMEDi -



SAYFA 4 Birinci kanun S _ 
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• ef erda ıkta : •• •.ıı•ı .. ' 
t İ T İ f A D E N İ Z İ Muhammen bedeli Miktarı Gay<i menkulün I i S A Y 1 N 1 :J Lira K. Metre S. Adet Cınsl Mahallesi Mevkii ' ' 

N 180 1 Magaza Sahmhisar 

;l O Ü S Ü N Ü N ÜZ!·· 3 1

:g ;~~~ ~ !::~:ön .. ~~.:·ı:e 'I MÜŞTERİLERİMİZE 1 
I • "" it 30 63 1 Arsa İvrindi nahiyesinde ; · u 

1 
~ 1 

,. fsfanbuf Ve fzmir depofarın-f: Yukarıda evsafı ve miktarları ile muhammen bedel 'e- li cuz ugu 1 
ı· daki fiatlarla, •• ri yazılı gnyri menkullerin mü1kiyet'eri 6-12-935 günleme .• a 
•• •• cine tesadüf edc:n cuma günü saat onbe~te defterdarı kta -~ Zarafeti Ve ~ 

teşekk ul e.fecek lwmisyon marıfetı'e ve peşin para ıle sa· il fi 
~· Her neyi Cam, Ayna, kontr_ep_lak, 1 tıl nak üzere 22 11 Y35 den G 12-~35 tanhlne l<adcır on • s M d ., 
( kornej, lstor, kaplama almak IStıye- ' beş gün müddetle artormaya konulmuıtm. Al co1arm temi Q on o a ~ 

t
a! nıer her halde: • •. nal nkçaıarını yatırdıklarına dair vezne makbuzunu hami- ~ M il l el = 

1 " len ihale gününde saat onbeşte defterdarlıkta müteşekldl a arı i e tanı ığınız ~ 
• y ·ıı· d C H'I · · •t satış l<omisyonuna ve fazla "nlümat almak istiyenlerin . • a 

: BŞI 1 CIVBnn 8 amCi 1 mmm ıı mi'li emlak dairesine muracaatıarı ilan oıunur. 11 11 
•• d kkA ld •• · 4 1 3

1
4 

' 11..,ıalıi·i '"l~''''Ş«tnlı • •• ü anma uğrama ı u. t " 
tt •t ı t A 1 ....... • , ..... 1 
....... •• ....... ""' Bürhaniye icra daresinden: ' fanlazi Manifatura Ve Kumaş Mağazasının 

ti ' Semti Me ' kil Cınsi ve miktarı 

~ Gömeç nahiyesi Karapınar 18.ıO M. Murabbaı bir 50 ' 

~ e}; kı ta taradır. 1 8 · .ti 
· · ' lf ııu dahı • • • 2 hektar 2so , M. Mu 370 ili! THİ~OTA:J. KIŞLIK 1JW.~IX~ YÜNLÜl:EB!, ; 

T AC 1 RL ER 1M1 z E i Bu dahi • • • ~;~~~·~~·~.~;:bbaı ıoo ' ll.\N r(~Ll l\L.\ 1\, 1 ı\I, llllXKLAI:, ~~LBI- • 
. G Senelerdenberi başarmakta oldu- lf tarladır. a, SELi K KlJ~IASL.\IU~JIZ (~ELMIŞTIB. ,. J} w • k . v ı. Bu dnhi 4600 M. M ve 3 

gum nakliye omısyonculugunda mü- : ~ n " " bıtde n ve 30 zeytin 

şterilerimden gördüğüm teveccühe cı, Ağacını ... ))) .. (le- ~ •JJr ~el .... 
~ ve rağbe.te karşılık Olmak Üzere dört ~ Havi bir lcıtn zeytın 150 1 =;~:;:::;;~==;;;~~~ ~ fi:. :.k 1 k . i?ilSi!i!!iı_i?S::: c.:.:Jİ!!ıli!5~Wı 
ti,, ay evel (lstanbulda Hasır iskelesinde ~ Bu dahi " • • ;2~~ M M ve ı ba IK!I lıııı 
ft. Karakol sokak 31 numarada) açrnış ~ 1 dem 2 incir 26 zey mı Balıkesirde Uf-! 
~ olduğum ~~ tin ağacını muhteva mı hı. 

~ (o·· z EL ) ec,,.; İzmırde .. ı .... lic .... :::::·~: ·::.·:~·kı~:~nbu · ı~ 5:~<ear Çepnı· Ier 
~ ~ / Ja, ri z de B •hçetln '>orc\ nun t •mıni için d.ııre ıiıce ha 

~ clz e il.n ş <lan yuk a rıdn m vkiılt· rıle cinsı ve ınıl<dar a-

~ N · d ı h ı 1' rı v ~ cnuha nmen kıy net!~ri yazı :ı b ~ş lota gayrı men ku l it, aklıye e\•in e n uştc rı erimin ın n t l• t." ıı üntu ~ 

~ zamn ı vaz fcsinı başnrm kta olch•ğundan mevs m 1 rnl nrı nçı t artırını\ v .. pefin para ile atı ncaktır Açtk 

l hl 1 k attırmaları G 1 incil<fınun 936 tar hinin paztırtesi oünü 
~ ıasıı e tücc . .uanın rzu ... rına go t ev yat arını ge- e. 
• ı::ıı •t o , be~le clrıiı-emizric )BJ:iı

0

ıı cal< ve 1 u tarihte l u mııl 
rek v pur ve gerek molorleri ı ızfo temin el uıtl te 

, hııa te, i olunac:nk a·lırn1 a berlell.,ri muhammen kıymet 

1 
v • vapur'a yapıln ktc: o1an s ·v~iyallarıır ıza da an """' 

t 

cıı k kılo fa on pcıra gi~i p el, az bir fark ıle kabul er le ·n n yiiz'i. Yf tın·ş beşini bulm zsn nrlıı rnalrırı on beş 
~ gÜ'"I daha uzııtılarak 21 ikircikanun 936 tarıh nin salı gü 

~ et nekte olduğumuzu ı;aym rnü~lenler mize hurmetle J.i. d 1 ı "\,, nü ayni saatte d.ııremiz e icra n ınacağından bu g 'Yri 
bıldirırim . vl 1 1 " · d J • • b" 1 h k dd 

1 l 1 Ô
.. 1 men rn er uzerın e 1er hangı ır suret e a i iasıncla 

ABDULLAH H LM ZMELEK b ı k - b t 1 ·ı b" 1·'-t · · - 1 u tman arın evra ı mus ı c en e ır IK e yırmı gun için 
~ YAVUZ -SERVET. NUR ~ de dairemize nıüracaat etmeleri lazımdır. Aksi halde hak 

(.t. MOTÔRLERI NAKlLEVİ . ~ 1 }arı tapu slcillile sabit olmıyanların satış tutarının paylaş· ı 1 

~ TELGRAF AORES): MELEK ~ maıından hariç kalacakları ve hu malların artırma şart· IDU ' QQ38' 

TELEFON fSTANBUL ". nameleri 20 12 935 tarihinden itibaren 934 5 dosya nu- ımı Kitapçılarda Arayınız i 
231 09

-- ~ marası ile dairemizde herl<ese açık bulundurulacağı ve ICU 
ılı... . ..11\JA..A ~1 ,,~A ... ~~ , ,.c;:. I:" ., .,..,_.,._. .c-. ~ 'l!,,;ll\7l-llj satışın 2'>80 sayılı kanuna göre yapılacağı ilan olı..ıı · ır. w52~ __ _ 
~ ..,...iıl 4'lf"""'fiıl~ • ~. • ~.,..... .. ~],~~... '.I ~--- -

!~~!!!!!~ıı~ıııııııııı~ıı~!!~ .!l~:ı'i ı~~!!~'!!uıı~m.! ııı~~!!~ ~J~ij 1~~,.:.,ın.ı~ııııı~ıı~!!!!!!Jııı~ııııııııııııım~!ı~~!!ffi:ı~~!hl: ~~!~!!!Jm!!Jlij~e ~ -:E!. ==as-t.::...~ "C!ii!S~~i!S~--25• i:i ..- !.'. - i!.~"""' ., a.:.... il["_ : __ ;;; ~r 
~~ os N LOKANTASI !- l~I Halkevı Bakıevı l 

-~ ~.=::: ımı Halkevimiz·n Sosyal yardım komitesi taruf:ndnn eski Uray Dısp ;mseri yapı- ! 
~ _ ~!:!· j I sında açılan bakıevinde aşağıda yaıılı günlerde d >°dor arka l\Şlar1 nır. fakir 

~ Ramazan /cin Büyük Hazırlıklara Başla- ~-= ı ırnı halka bedava bakacaklardır. Halkı:nızın baluevimize baş vurmalarını dilt-r"i. 

== , ·-- iMi ii mıştır. Ramazanda Gecelt~ri Ve Gündcz- i: r ıını HA s TAL 1 K LA R BAK 1 z A M AN 1 uz M AN l N AD 1 

'. i~ feri Açık Bulundurulacaktır. ~-- l~I iç hastalıkl.uı Pazartesi günü saat 14-15 Bay D.-. Medeni Al<kent 

.aE!!!F.: s o s =-= 1ınl Göz hastalıkları ., " ., 15-16 Bay Or: lhs.ın Oslrny 

:: A~ L KANT A 1 ' ıın Ku'uk ha•talıkları Salı • " 15 16 • • Dôlıı 
I~ \'E IEKl~ .. 'u·~\ı!f.;t·.~:. l\EFİS \ 'E ~~ mı Cerrahi hastalıklan • " 15-16 .. SadiÔ•atay 1 

3~ ~· _ ımı ~:!:~' ~:~~8z1•1~~ar~~ H Çarş:11nba : '.'. 11 ~-~~ : " ~~:ı~u~es1i oğlu I 

~! OSlVIAN i~ 1~1 ı1 Deri hastalıkları Perşembe " 15-16 " Mellmet Alı 
Doğum ve kadın H ., 16· l 7 " " Haıit Üzel 
Dahiliye Uzmanı " ,, ,, 14 15 , ,, ,, Kadri Yetkin 

l~S(~ ı.·i il İ 

Yazan: i. H!IKKI !IK/1} 

ile r li es ( ,k ıı ııı•t lı,lı r 

75 Kuruş 

-- ---------------
-----~~~--=- -~ ---· 

İç hastalı~ları Cuma ,, ,, 15-16 ,. Raif Demiralp nı• 
=-::- • - - 1 ı Cerrahi hastalıkları 16 l 7 Alı Rıza Tezel I~ =C Türlü Yemekler, Her Çeşit Tatlılar, Av Etleri Yemekle- ~== iMi .. " " - .. " ı~, 
=~ ri Yapar. Evler İçin Tenzıfath Abune Keydeder. a= "1 

Hnlkevi Baıkanl•ğı li 
-= Uzun zamandanb<'rı Osman lokantasın ın a çı başılığını } npan Mehmet :.;;;;;: 1 1 !OH liC usta Rcımazan ıçın bütün muoterılerini çok mem

0

nun ~dl'cektır Servislere son J ~] ~c.=a ~ u~: ~-~~5SE°l2Si! --"B ~ ~=ii!2--:::112-~r _;st!"ia~()Eg. ~~8-,ii!Si!!-f2~~ 
=-:E derece ıtına edılmekted.r. ~ 
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