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PAZARTESİDEN ÔZG-E GUNLER..DE VE SABAHLARI ÇIK.AR.. ONUNCU YıL 

• 
ıncı Yıl Dönümüdür .. • Ba ramının Bugün 

lnanımız Ve Ülkümüzle 
•••••• 

Dil Savaşında da Amacımıza Varacağız. 
Dil 
Ülküsü .• 
I Bugün dil bayramım lcut
~11Yacağız. 
d 'fürkdilini yabancı dıller
en kurtarma ve arıtma sa 

\tltı büyük Türk devriminin 
~ Önemlı bir vönüdür 
Oırnanlı hükumetinin 

'~\ttası (ıhma!) yüzünden 
htel Türkdilinin verimi 
~taldı, birliği dağıldı. lçıne 
1 ltııtırılan yabancı kelirııe· 
tr on - ıı · .. · · b · k d · un guze ıgını ır ur 
tibj k . d ' .d. b• . d· Ç emır ı, yı ı, ıtır ı. 

bok geçmedi, ortaya ya· 
k 'ncı kelimelerd~n kurulan 
a'"rna karışık bir dil çıktı. 
~ dil, artık yüzlerce yıl 
G tıberi a cuna zenginli~i i'e 

11 
salan Türkdıli değildi 

~e 
olrnazdıda .. 

ı. l'urk ulusu; bu çetrefil 
~. . 
bı tıfık "Osmanlı dili"ni hiç 

t vakit benlmı>t"medi, hep 

~~dergadı. Ve i'şte bugün, 
~Önderin işareti ile "O-

'ıtıe.rı' d · ı· . k ,. 1 d ı ı ı"nın e ıme eran -
en k ı Pt" çoğunu yurd sınır-

:"•ndan dıfarı atmış bulu-
11Yor. 

1 l Ürk ulusunun; öz dılinin 
~~b:. kaynağından kana 
'na · .. . . . i d ıçecegı, ıçın n ve 

1 lad,klarının yüz yıl-'t d ~ vıflık y;ınışım sön-
tı~'ceii günler uzak de-
~ ' l>ek yakındır Çünkü, 
... ~ •avaşta olduğu gibi. dil 
""•e. d f "- tın a < ıA bu ulus; sarsıl· 
,~'ı iuanı ve ıaımaz ü' kü
~ Ue ileri atıldı. Elbet, yi
~ 11.tnacına en kısa yoldan 
,.,,taktır. 
81ı· . d"d -ık- -~, • ıım ı en u usune 

~e"'rıların duyduğu büyük 
'

0 nsuz sevinç içindeyiz. 

Cevdet Demiray 

Kamutay 
lızır lı k la ıı na baş landı, 

... ~rıkara , 25 (Ôzel) Ka-

... '-t 
~ld 'Y•n açılması 7.amanı 
"" 

111 için, Kamutay bina
\~' fimdidcn hazırlakJara 

1\ '"rnııtır . 
"'-d '~utayın bu topla~h· 
~ll- 11 kanunu doğu vi a 
~~ ~rinde noterlikler tesisi 
\ı '\tukatlar kanunu layi-

ilrı konuıulacaktır. 

Yunan 
'-anması istanbuldan ay-

ı rıldı. 
~tıbul, 25 (Ôzel ) -

"--. Pertenıbe günü llma 
'~tll Re'en Yunan donan 

1)' bugün gitmiıUr. 
~ e>ıt devletin gemileri, tö. 

' Uiudanmıtlll' 

,.ıırk •iP\ rıınırıın l:lıı oı.derı Alıılllrk .. . 
ltalyan - Habeş işi .. 

Siyah Gömlekliler de 
silah Altına Ahnıyor .. 
İtalya ka~inesi ~ün töPiin"[ Yeniden süel tedbirler 

Afyon 
Antalya hatttnm bir kısmı 

~itti. 
Afyon, 25 (A.A.) - Af 

yon-AntaJya hattanın Kara. 
kuyu Smdıklı lusmı bitmit-

aMı, ~u aradı silah altına ahnmıyan 1901- 1914 Rur. P p L A k td· 
.1 _ 11 d 1.. 

1 
ece eıer n araya ga ı 

uOgUm U ar 8 muayeneye t8ul tutu 8Clkttf. Ankara, 25 (A.A.) - C.H. 
Roma, 25 (A.A.) -- hal· 

ya kabinesi de~'dün __ toplan· Yunan 
mış ve bir takım suel ted-
bit ler almııtır Bu tedbirler 
arasında timdiyc kadar silah 
a ' tına alınmamıı o'an 

1901 - 1914 doğumlular ye
niden muayeneye tabi tu 

tutacak ve Sivah gömlekli

ler teıkılata d" ordu kadro-
suna alınacaktır. 

Londra, 25 (A.A ) - Dıin 

toplanan İngiliz kabines1n
de İngilterenin si yasına 

hiç bir yeni karar verilme
d ğini ve Dış Bakanile Ede
nin Cenevrede ita lya Ha 
bet buhram ile ilgili ya 

pılmıt olan bütün itlerın 

tasvip edildiğini Ro yter bil 
dirmektedir. 

Hükômeti deniz asterlik 
hizmetini un dört ardan 

on setiz aya çıkard1. 
Atina, 25 ( A.A.) - Yunan 

deniz amirallıRı denfz as
kerlik hiımeUnin 14 aydan 
on sekiz aya çıkaralmasını 
teklif etmiıtir. 

Atina, 25 (A.A.) - İngil· 
terenin Akdeniz filosu -
na mensup dört zır 
hlı iki uçak gem ısı 
sekiz kravazör ve 46 tor
pitodan mürekkep bir filo · 
nun bugün Yunanistanın 
Nanarin Korfo ve Afostol 
limanlarına gelmesi bekten . 
mektedir. 

Partisi genel sekreteri Re 
cep Peker bugün Ankaraya 
gelmiştir. 

•• Uç 
Uçağa törenle ad kondu. 

lstanbul, 25 (A.A.) -
İıtanbulda Yetilköyde t;ıçak 

alanında bugün Abdurrahman 
Naci Demiratın Türk hava 
orduıuna arnıagan etliği üç 

uçağm at konma töreni ya· 
pılmııhr. 
~~-~==~==~=-===== 

Bu filo 25 birincitt-ırtne 
kadar oralarda kalacak diğer 
taraftlln bir İtalyan kuru · 
mu da Korfoya gelmek 
için Yunanistandan iz.in is

temiıtir . 

SA(~l~IK \ l~ll(;isi 
1 Sayın Bahkesir Say -
lavlarından Bir Dilek .. 

l'a.:arı: 

Dr. Hali: Üze/ 

-/-
İ imizin her türlü ihliya · 

cını yakından görüp anla 

1 
mak ve bu ihtiyaçtan gide
rmek için ta köylere kadar 
memleketin her tarafını ge· 
zip dolaıan siz, sayan sayla · 
vlarımızdan ben de ılimizin 

ve dolayısile bütün Türkiye · 
nin sağlık durumunu daha 
ziyade düzelteceğine ve Ja 
ha faideli bir tarzda çalııı 
imasına imkan bırakacağına 
kanaat getirdiği'TI bir meıe
le hakkında önemli bir di 
lekde bulunaca~ım 

Heş yıl geçen zamandan 
beri Anadoluda resmi vazi -

fe ile çalışınakdayım Sızler 

gibi değerli ve fedakar ıah· 
siye11er için her halde pek 
kısa ve pek ehemmiyetsiz 
sayılacak olan bu müddet 
içinde mem 'eketimizin ve 
halkımızın münhasıran sağ. 

lığa dokunan iti erile olduk

ça yakından meıgul o 1dum. 
Halkımızın sağlık ve soysal 
yardım bakımından muhtaç 
o 1dukları ıeyleri kiıfi dere 
cede inceledim. Onların bu 
dert1erini daha yak ·ndan gö 
rmeye, anlamaya çalıthm. 

Bu ihtiyaçların ehemmiyeti· 
( Sonu ikinci sayfada ) 

1~1-lll~Mİ"I~ (;11:zisiND~~N: 

1 ÇAML1 BELDE ... 
Tedansan nasıl geçti - Marmara ~ınjzindı bir kızı -
~amh belde o~unın şiir neye dair olmıh - Satranç. 

yahut, o mahut briç ... 
Elli dört kitillk kafile, iki 

otobüse balık iıtifi oturdu 
ktan sonra hareket edildi. 

Yolculuk heycanımızı ve 
sesimizi tükeninceye kadar, 
geçtiğimiz yerlere, benzin 
kokusu ile karııık ıarkı 

yaydık. 

Biri bitmeden diğeri bat· 
lıyan şarkılarımız, otubüs 
lerin kuvvetli gürültülerini 
boğazlarında tıkıyordu . 

Nıhayet, sesimiz ve neıe· 
miz kısılınca, bakıılar, iki 
tarafımızdan akıp g iden 
tarlalıkları, ağaçları kucak-

Tarih önünde: 

ladı. 

Bu da can sıkanca, yolcu
luiu unutturacak bir tek 

çareye baı vuruldu: Çene· 
bazlıja ... 

Artık, çeneye lnııvvet .. . 
Osmanf ara , nuıl ıeldiil

mizi anlayamadık ... 

Şosa boyundaki atÇınan 

yemekleri, altmıt lı:itiyi do· 
yuramayacağını anlayınca, 

her kes, rast gele birtabak 
alarak aıçı baıma kotuyor 
ve bin müt külatla vemeiini 
doldurttuktan ıonr.a, kar· 

( Sonu üçüncü aayf ada ) 

Dil Birliği 
Dilek ve ülke birliğidir. 

26 Eylül, biricik ülkü ve 
kültür bayramımızdır. İlk 
kez olarak geçen yıl kut'a · 
dığımız bu külUir bakımı 

uluaal kültür bayramından 
çok büyük bir önem ve de 
ğer taıır. 

Her ıeyden önce 26 Ey 'ü · 
lün, bu kültür bayram1nın 

anlamanı incelemek gerek· 
tir. 

26 Eylül, bii1ük dil k•rul · 
tayıa1n İıtanbulda Dolma
bahçe sanyında ilk top1an 
dığı gündür. Daha açıkçasa , 

26 Eylül, Büyük Önderin 
iıaretl, değerli kı'avuzf11fu 

ile TürkcUJi yap111111n wW. 

masına baılandıiı gündür. 
Türkdtli yap111 çürük mü 

idi ki onarmaya lüzum gö· 
rüldü? 

Yapının temellertnden bat· 
ka her tarafmda göze çar-

' pan bir IÜ,.. kemirici mik
roplu varda. Bu mlkropla
ran bir çoğu Arap ilinden, 
bir çoğu Fürs timden ve ıon 
zamanlarda epl bir kısmı da 
Batı ilinden gelmtı ve dilf. 
mizin özgürl6f0nü bozmaia 
baılamıı ve bozmuıtu da ... 

Fakat temeli çok saflam 
alllmıı, çok aaflam ıereçler· 
le yapılmıı olen dilimiz uzun 
(Son•...,.. .. _,,..._) 

. ' 
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Sağlık vergisi 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

nl ve tiddetini ayrı ayrı ve 
insanın yüreğini ıızlcltıcı ba 
ıka bir hadise ile takdir et-
tim. 

Bunun için o imandayım 
ki, dileklerim yüksek mille
timizin sağlık ve soysal ih· 
tiyaçlarının pek doğru ve 
pek açık bir ifadesi . olacak
tır. Uhual saflık kudret ve 
~uvvetln yükseltilmesini te
min dütünceıile yapacağım 
bu dileğin tarafınızdan na
zar1 itibara alınarak isaf ı 
cihetine gidilmeıtle yalnız 

Balıkesirlilerin değil, aynı za
manda delalet ve teıebbü 

sünüzde, bütün millet istifa
de edeceği için en biyük 
hayırlı tılerden birini baıa 
rmıı olmak zevkinin tadıla 
cağını ümit ediyorum. 

Dilek ıudur: Halkın ve 
memleketin bütün sağlık ve 
ıoysal yardım itlerini baıa 
rmaya ve her ihtiyacı gide
rmeğe elveriıli bir sağlık 

bütçesinin temin edilmesi 
dir. Bunun için de bugün 
umumi müvazeneden sağlık 
ve soysal yardım it1eri tçin 
ayrılan büyük tahsisata ila
veten, Sağlık Vergisi ismi al
tında bulunacak yeni tahsi
satın da olduğu gibi, Sağlık 
ve ıoysal yardım Bakanlığı 
emri altına verilmesi lazım
dır. 

BurRda ilk izahı ve halli 

icabeden, itiraz seslerinin 

yükıelmeıini n.udp olması 

ihtimali verilen en mühim 
ve nazik nokta ıudur: Bü 
tün emel ve endtıeleri mil · 
lelin sükün ve huzur içinde 
yaıamasım teminden ibaret 

olan büyük liderlerimiz ta 
rafından halka yeni bir ve 
rgi yük1etilme8lnin muvafık 
görülememesi; bu sebeple 
pek gerekli olan dileğimin 
teknik sahasındaki im
kansızlığı ileri sürülebilir. 
Bu mülahaza ve kararın do 
ğmasına meydan vermeden 
arzedeyim ki, ben de bu ver 
ginin halkdan yeniden ve 
müstakil olarak alınmasını 
düıünmüyorum . 

Benim noktainazanm, ha · 
ddi zatında alınmakd~ olan 
yol paraamdan, sağlık itleri 
için ayrılan ve yerine göre 
bu uğurda isabetli veya isa · 
betsiz ıekilde sarfedilmekte 
bulunan bir tahsisatın kanu 
ni muayyen bir nisbet ve 
mikdarda ayrılmasını ve bu 
paranın alakadar tam sala 
hiyettar ellere tevdii ile hal 
kımızın bu nimetten daha 
ziyade f aid ~lenmeıini temi
ne çalıımaktır . 

Bu Sağlık Vergisi nereden 
çıkarılacaktır? Biliyoruz ki 
her bir vilayette bulunan 
memleket hutahaneleri, di 
spanserler, tephirhaneler, kı 
smen sıhhiye daireleri, fre

gisinden çıkarılmaktadır Şu 
halde bugünkü ıekle naza
ran hervi 'ayetha l kı yol pa
ra~ını verirken aynı zaman
da kendi sağlık itleri için 
de gayri muayyen ve mik
darını meçhul bir veraiyi 
esasen vermit bu1unuyor 
demektir. 

İtte } o\ bedeli veraisi için 
de halkan zımnan vermekte 
olduğu veya bu irat reen 
baından idareten sağlık it· 

L leri için, enl , boyu kararla. 
ıtırılmadan, tefr:k edilmek 
le olan bu tahsittata kanuni 
bir had ve niıbet tayin 
edilerek bunun baliğ olaca
caRt para tutun heyeti um · 
umiyesile Sağlık ' ' e soysal 
yardım Bakanlığı emrine 
verilecek olursa memleketin 
sağlık durumunda çok kısa 
bir zamanda bu günküne niı
beten üç, bet misli fazla bir 
sa 'ah elde edileceğine kani-
im. 

Binaena1eyh fikrimce Sa
ğlık Vergisi halka yeni bir 
vergi yükletmeğe meydan 
verilmemek ve sırf buıün · 
kü sağlık itlerini karşılıyan 
gelir menbalarına kanuni 
bir isim ve biçim vermekle 
temin edilebilır. 

Şöyleki : Bugünkü yol be· 
delleri tutarmnan her vili · 

yetin umumi meclisi tarafı 

ndan. o vilayetin sağlık iıle · 
ri için az veya çok bir mi
mıktarda para ayrılmakta 

ve bu hususa sarf edilmek · 
tedir lıte böyle uçsuz bu 
c..ıksız ve gayri müsbet ola-
cağına her vilayet umumi 
meclisi yol parasının yüzde 
10 nu, o il içinde yapılmasına 
lüzum görülecek bütün saf

lık itlerini karşı'amak üzere 
ayırmaya kanunla med:ur 
o 'maladar. Au para mahıa 
ve kimilen bir vilayet iı'e-

1 

rine sarf edilmek ıartile do -
ğrudan doğruya Sağlık ve 
soysal yardım Bakanlı&> em

! rine tevdi olunmalclır. On . 
dan sonra halk için lüzum
lu ve faideli görülecek her 
it münhasıran ve sıra ile 
bu Bakanlığın karar \e te · 
nsi bile baıarılmalıdır. 

Bu teklif sebebile karşıla
tacağımız diğer bir sual, ve· 
ya itirazın da cevabını ver
dıkten sonra bu delili doğu
ran sebepleri arzedeyim: 

Sual veya itiraz ıu olabi · 
lir: (Zaten özel muhasebe-
ler büt-:esinde umum vili -
yet meclisi kararile her vi
layetin sağlık ihtiyaçlarını 

karıılamak için imkan gö · 
rülen bir kısım para ayrıl · 
makta ve bu u~ura sarfedt
lmektedir. Binaena 'eyh bu 
nun ayrıca bir kanun mad · 
desile tesbit edilmesine lü · 
zum yoktur .) Diyecekler bu -
!unabilir . 

· (Bitmedi) 

ngi mücadeleleri gibi birçok ~· 
sağlık kurumların : n idarele- Başak/fJr;n 
ri ve yürütülmeleri iJe İl, 

ilçe, Ncihiye ebeleri, tııbhat 
ve aıı memurları gibi bir 
kısam sağlık memurlaı mm 
çalııtırılmaları için iktiza 
eden para yardımlarını do 
ğrudan doğruya her vilaye· 
tin kendi özel muhas
ebeleri yapmaktadır. 

İçli ve acı/\lı bir köy 
lllCICc rası .•• 

Başaklann Tuzağı 

Küytin, köylıirııin ve 
.....,k,_.6-!J,_,.lw !J al 11İ lll uy 11 ası ... 

Osman Balkırın 
bu çok güzef ve 1 

içli büyük hikayesi ! 
yakında sütunlarr-

Ôz'!l muhllsebe bütçe1eri· 
1 

nden sağlık ve soysal yar· 

dım itlerine ayrılan tahsisat 
bu idarenin biricik gelir ka

ynaiı olan yol ~edeli ver-
j, mızda 
• 1 •• 

TUR&DILI , 
L İL V E t f_. Ç E L E R İ lıl İ Z D E 

Balyadan 
~anak~ale göçmenleri için 

çilt hayvam ahmyor. 
Balya, 25 ı Ôzel a , tarı-

mızdan) - Çanakkale SfÖÇ· 

n enleri için ilçemizden 6.50 
çift hayvanı alınacaktır. Bu 
hayvanları mübayaa etmek 
üzere Çanak! ale hkin amiri 
B. Fazlı ile baytar 8 . Ziya 
buraya geldiler. 

Susığırhk 
idman~urdu ~ir müsamere 

ver~i. 
Suıığır!ık, 25 ( Özel ) 

ldmanyurdu epeyce zaman 
danberi kulüp yararına hazır 
lamakta olduğu müsamereyi 
pazartesi günü sübay evin
de çek kalabalık bir seyirci 
önünde verdi. Programda 
"Mavi yıldırım" piyesi ile 
"Çifte mikroplar" adında 

bir perdelik komedi 
bulunuyordu. Gençler l:er 
ikisini de muvaffakıyetle ba
ıardılar ve alkı§1 andılar. 

ilk gece müsamereyi bir 
çok kimse göremediği için 
istek üzerine program f'tle 
sl akıam da tekrar edi di. 
Ve yine çok muvaffak olun
du. 

Dün yağmur düştü 
Dün akşam üzeri ıehri

mize ve cıvarına bol yağ 
murl~r düımüştür. Çoktan , 
beri kurak giden ha ~al arın 
böyle tam zamanında yağıı 
lamasının çiftçinin işine çok 
faydası dokunacaktır. 

8. Rıfat Yenal 
Balya İlçebayı R. Rif at 

Yenal ılçeııini ilgilendiren it
ler üzerinde ilbaylıkla te. 

mas etmek üzere dün ft h· 
rimize gelmitlır. 

Gelenler Gidenler 

8. [nver A~akan 
~aylavımız B. Enver Ad

akan dün Ankaraya gitmiı · 

tir. 

. . . '(: '• . . '.• ..,.,_ 

Sındırgı P ana. y ı r ı 'Çanakkale 
E velisi Gün Kapandı. Seyahatına Balyalılaı ~ı 

istiıak edecekler. Panayırda epey hayvan satıldı 

Bugün Biğadıç dönüş panayırı açıhyor. 
Sındırgı, 24 (Özel Ayta · 

rımızdan) - Her yıl o 1duğu 

gibi bu yıl da ilçemiz pana-

ym 20 eylul cuma günü 

ikizler alanında açılmıştı. 

edılmiş ve herkes memnun 
olarak ayrılmııtır. Hayvan 
satıımda fiatlar oldukça yü· 
ksekti ve eyi satıı yapı 1-
dı Köylünün yüzü güldü. 

Panayıra iıt ı rak ede~n 
Panayır bugün al<şam sona esnaf ayın yirmi a'tı 

ermiştir. sında açılacak olan Biğadıç 

Panayır devam ettiği bu dönüt panayırına gitmek 
dört gün içinde çok eyi idare üzere buradan ayrıldılar. ---
Parasız yatılı okullar için: 

Vapllan sınaçlar Dün 
sona Erdi. 

Smaçlara J 20 den fazla tale~e girdi. Smaç ~ağıtla
""' Kültür Bakanhğı tetkik edecek. 

- - -----

\(' o.,retm.•ıı oku.o 

915 numaralı kanuna gö· 1 Edebiyat, 24 Eyliilde Riya· 
Kültür Bakanlığına bağlı li- ziye, dün de Tarih Cografi
se ve ortarkullarda parasız ya der~lerinden ya:ıılı olarak 
yatılı olarak okumak isti- yapılmıştır Sınaçlara ilk ve 
yen talebenin bir ~aç gün· ortaokullar mezı:ınlarmdan 

dür Necatibey lisefinde ya- yüe yirmi kadar talebe gir-
pılmakta olan st:çme sına\· miıt!r 

lan dün sona ermiıtir. Sorular Kü' tilr Bakanlığın 
Smaçlar, Necatibey liıe ve dan gönderildiği gibi ta1ebenin 

öğretmen okulu direktörü B. verdiği karıılıklar da Bakan 
Emin Erganun baıkanhğın- hk tarafından incelenec~ğin 
da ve üç öğretmenden ku den smaç kağıtları olduğu 

rulan komisyonun nezareti gibi Bakıınl ığına gönderile· 
altında 32 Eylulde Türkçe 1 cektir. 

Ç a· Halkevi tarafından arı I 
1 . 

kkaleye bir seyahat yaP 

ması kerarlaıtırılmııtır · 
Seyahat cuma aünü ya· 

k - ~ ge· 
pılaca , pazartesi gunu 
riye dönülecektir. Balyal~ 
lar da bu seyahata iftira 
etmek isteğinde oldukiarırı• 
Halkevine bildirmiılerdlr 

Tıp kongresi için 
Doğumevi doktorlarındafl 

Çocuk uzmanı B Merrıdoh 
- °'e Ôzçam ile Kulak boğaz ·ı 

burun uzmanı B. Ki"'' 
e· 

Sesliye tıp kongresine gitrfl. 
uP'' leri için birer hafta mez 

yet verilmiıtir. 

Ruam mücadelesi yapılacat. 
.,urı 

Talimatnameye uYe . 
olarak birinciteırinin b>· 

ve 
rinden itibaren merkeı d 

1 r il 
baytarı bulunan kaza• 

1 fl . 
ruam mücadelesine bat 8 k· 
mak üzere tertibat alınrrı• 
tadır. 

Dil Bayrarrı1 

Bugün Hal~evinde kutla
nacak. 

tl ı · 
Bugün Dil bayran ı 11 ı• 

kevimizin he.zırtad• 
ktı'' programla kutlulanaca bi· 

Halkevi dil tarih, ede 
h ıır · 

Yat kolu tarafından 8 
• 

~, .. , 
lanan bu programa goik' 
törene saat on yedide lstur 
lal marıı ile baılanacak rıtf 
Bunun ardından dil de"'

1 
LtP1' 

üzP.rinde bir konuırrıa Y dllf1 
lacak; gençler taraf '"kur· 
öz Türkçe şiiler okunac• rıı 

d Ank• Saat on sekiz e taf1 
Halkevinde verilecek . ~efl 
söylevler radyo ile dıll 

1
. 

d prO 
dikten sonra günduz 11• 

1 na' 
ra ını sona er mit bu 0 

ktır- · '*' 
·ııoe 

Akıam da Himrrıetı d ııı< 
er t 

adını taııyan üç P ktir· 

Erdek Felaketzedeleri icin __________ .,.. ________________ ,_,,.,__ ____ , ___ 
bir vodvil temsil edi~~ 

V, ------------------ _:;,.--

Eşya Piyangosunda 
Kazanan Numara~ar 

Erdek depremi felaket 
görenleri yararına tertip ed 
i 1en büyük eıya piyangosu 
ndan eıya kazanan numar 
alarm bir kJSmını dün yaz· 

mııtık. 

Bu piyango numaraların 
ın neşrine bugün de devam 
ediyoruz: 

Kolan1a aıanlH 
1565 1792 20ü3 2064 
2887 2996 ~038 3278 
333ü 3345 3367 3493 
3581 4~24 431)8 4396 
5020 6317 7478 7724 
8226 8252 833Z 8462 
8543 8596 86 .9 8931 
9101 9481 9507 9St6 
9912 1025C 1 11 ~91 10487 

10550 10584 10797 11(65 

S ı.d~fli çakı alanlar. 
451 1048 1103 2266 

2607 2798 3054 
~346 3751 3893 
4282 4337 4606 
4697 4723 4794 
5821 6082 6137 
6174 6247 71ö7 
8398 8722 8788 
8~60 9218 9570 

10031 10555 10594 

3236 
400t 
4673 
50'27 
6171 
7719 
8843 
9878 

Sıgara tabakası atanlar 
31 ~6 2907 1872 1853 
1055 5681 537~ 5354 
5068 4832 8667 8457 
7735 6377 5969 10509 
9160 

Kıravat alanlar 
3679 2872 2265 
332 S99:1 4~146 

4 ı.;o 4048 3942 
10299 8551 8453 
7167 10780 10753 

1400 
4843 
1682 
8389 

Jıl 11f makinesi al anlar 
1961 3000 5410 5684 
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Edremit gezisinde 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

••ki tahta masalardan biri. 
ile oturuyordu. 

Atçı baıının etrafını gör· 
Qae(j idiniz . 

15-20 kiti pllerindeki ta· 
bak, ekmek, çatal ve katı· 
kları ile, 11ra bt kliyor, ye. 
inek kalmıyacak korkusu 
ile, biri diğerini sıkıttırıyo · 
tdu. 

Korkumuz, boıa çıktı: Aç 
kalan 'llmadı 

Yine )'olculuk .. 

Yine neıeli tarkılar .. 
Ve yine sutuvupre! .. 
Palamut istasyonuna gel 

ll"ıitiz .. 

Edremit llçebayı, Parti, 
1-ialkevi baıkanları, Şarbay 
"'e di4er karıı ' ayıcılar ara· 
llıı~da .. 

Burada, bize başka bir 
~"l g ence çıktı: 

Cingeneler zaten fırsat 
bekliyorlarmıf ... 
Kalabalık onları da hare 

kete getirdi. Eıeiin sırtın 
daki ayıyı indirerek oynat · 
llıağa bctt ladalar .. Tam bu 
•ırada muzibin biri: 

- Yahu ne toplanmı~sl 

l\ıl, burada ayı mı oymy<>r j 
diyerek hepimizi gülmekten 
kırdı geçirdi. Ayıcı, velini· 
illetine : 

- llaydi bakalım, dedi, 
tıkı bayanlar, erkeği görün· 
ce, ne yaparlardı ... 
Ayı, derhal yüzünü kap 

ctdı ve geri geri kaçtı . 
- Peki timdikiler, ne 

hpıyor ... 
Hayvan, derhal elmi u3-

attı : El sıkıyorlarmıt .. 
Eyi , güzel .. 
Fakat. bund,, biraz gay · 

rj tabiilik yok mu? .. 
İçimizden biri, • kaba 1 ık 

edince: 

Ayılık etme; deriz ... 
k Halbuki ayı insanları ta· 

ht ediyor ... 
Carip bir tezat . . 

· · . Havranda 
•~!onunda biraz 
tC\n sonra, akıa.m 
temi de girdik ... 

da, uray 
istirahat · 
üzeri Ed· 

Yemekte, tedansane gi · 
dec .... · · - 1 d·I ı egımızı soy e ı er .. 

Saat (9,5) za kadar Edre 
llıidi gezdik .. . 

Şehirde gece hayatının sö · 
t\i.ik olduğundan bahsetmiı · 
lerdi. Ben, bunun zıttı ile 

':!.!!;ay e: 

karıılaıtım. Parkları var; 
açık havada oynıyan tiya
troları var; sinemaları ke-
za ... 

Eh, bundan ey isi - bir ka
za için - can sağlığı .. 

Evcılerımiz şerefine veri· 
len çaylı dans,. görülmem it 
bir samimiyet havası içinde 

geçti. 
Saat bire kadar, durma-

dan dans edildi Ve ondan 
sonra da, bizim ticaret oda· 
sı baıkatıbi H. Ekrem ve 
diğer arkadaıların zeybek 
oyunları, monologları tiirler 
gırla gitti .• 

Saatin üçe nasıl geldığini 
anlıyamadık ... 

Gözümü açtığım zaman: 
- Çabuk geyin, dedıler; 

Kazdağan<ı çıkac<ığız . Üç 
otobüs ve bir otomobilJe 
dekavil hattı boyunca, Zey
tinli köyüne yol aldık .. 

Etrafımız hep zeytinlik .. 
Zeytinli köyü beni hay· 

rette bıraktı .. 
Şimdiye kadar, Türkiyede 

böyle büyük bakkaliye'eri 
bulunan, havuzlu, muntazam 
sokaklı bir köye tesadüf 
etmem ittim. 

Fakat, Güre köyüne gi· 
rince hayretim bir kat daha 

f azlalaıtı: 
Köyün ortasında geniı 

bir meydanlak ve hatırı sa 
yılır f ıskıyeli bir havuz, Ba 
lıkesirde bile etini bulamı 
yacağımız, gıcır gıcır yeni bir 
ilk mektep . Her evde elek
trik . . Hele o manzara 'ar .. 

Fakat, ne çare ki burada 
da ancak 20 dakika kala 

bildik . 
Otobüsler Tahtaköye yol 

al~ılar •. 
Tahtaköye varıncaya 

kadar elrafımız çam ve te. 
neffüı ettiğimiz hava çam 
kokusu idi Kazdağ eteğine 

abanmıı olan Tahta~öyün 
orta•mdan, iki tarafı ağaç · 

lık gen it bir cadde geçiyor .. 
Köyün en güzel yerine 

Marmara denizinin bir nü 
munesi yapılmış Y o kardan 
tırıl ıırıl akan su boğaziçi 

nden ıeçiyor, Marmara ya 
dökülüyor .. 

Daha biz gelmeden evel, 
havuz etrafına, ağaçlar altı 
na çerkeler serilmit, masa
lara sepetlerle üzümler ko-

Bu Günün Kızları 
YAZAN: 

(M. G.) ye Ekber İnanç 
I - Bak • Abla dedi! ge· 
1Yor .. O değil mi?. Ablası da 
t it . 
b rıyen elleriyfe gogsune 
"•tırdı . Kardeılnin göster

diği Yt>ri dalgın da 1 gın süz· 
dü 

. Evet. O dedi . Konuımak 
1•terrnisin? .. 

Nllsıl olur abla? O benim 
r 
1 

l!lürne bir daha bakar mı 
tti? .. 

Erkek balkonun tam a1h · 

"" gelrniıti, gözleri rastgele 
anlara iliıti, tiksinir gibi yap. 

~ Şapkasını kaı1arı üstüne 
it ·"\z daha eğdi . Uzaklaı 

lı. v k 1 "d. . e genç ız ar o gt ıncı . 

re kadar arkasından baktı · 
lr. 

lkısı de birden: 

Artık bitti. . 
b Söz:1erini fısıldıyıuak bir
itlerine baktı 'ar . Bnkıılıırı 

Çarp i 1 ftı. Ve onlar,kucak kuca· 
" aalc\ştılar . 

* Sen de bu günün kızı 
değil misin? Tabıi ki böyle 

yapacaksın?. 
- Yok. Yok. (G .. .. ) Ben 

seni dalma. daima aeviyo-. 
rdum. Ve seviyorumda. 

- Peki neydi ya . Uzak · 
larda tek vücut o '. ur gibi 
gezıtınız Haydi haydi (Ş .. ) 
hem sen daha çok küçük · 

sün 

Küçük olmam senı 

sevmeme mani tetkil etm 
ez ki .. 

- Edıer Eder .. Naaıl et 
mez? Gönlüm onun, vücu· 
dün hep'i Hepsi de küçük. 
Bütün bunlar senin, beni 
sevmene bir manidir. An 

ladan mı?. 

- Hayır! Bir daha sÖy· 

lermisiniz? 
Hafif esen batı rüzgarına 

karıı dı1rmuılardı. Kız so 
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nmuı. 

Manzara gayet güzel ol · 
dufu için herkes bir tarafa 
dağıldı. Kimisi, Marmara 
denizindeki adalara çakarak 
fotograf aldırıyor, bir kısmı 
dökülen sulara baıını daya· 
mıı, serinliyordu. 

D i L birliği dili ki, bunun asıl dil ile 
hemen hiç bir ilgisi kalma · 
mı ıtır. 

- Gideceğimize yakandı. 
Ben bir arkadaıımla, ağ 

aca tırmandım ve fotograf · 
çıya: 

- Ne yapup yapup bizi 

buradan alacaksın. 
- Güneı gelmiyor, bayım; 

fena çıkarsınız 
- Olsun canım, çek iıt .. ; 

biz böyle istiyoruz. 
Tam bu sırada, Marmara 

havuzu etrafındaki kalaba
lık dalgnlandı ve kadın çı · 
Alıkları etrafı sardı. 

Biz: 
- Ne oluyor; derneğe 

kalmadı, uray yazı •ıleri 
direktörü B Hakkının 

oğluna haykarııını duyduk : 
- Ev:adım çabuk gidip 

bakalım; havuza kırmızı 

kmatlı, vahti bir kuı düı· 
müt·· · 

Kuı, nemize lazımdı bizim! 
Onun için, havuz baıma 

koşmadık bile ... 
Fakat, biraz sonra, ha 

vuzdan çıkarılan sırsıklam 
bayanı görünce mesel~ an 
laşıldı. . 

M~ğ'er, B Hakkının dedi
ği kırmızı kanatla kuf, bu 
imiş .. 

Tahkikten sonra ıu neti 
ceye vardık : 

Efendim. · bayanımız, Bü 
yükadadan fotograf aldır · 

mak istemiş.. Fakat, ada 
küçük olduğu için korkudan 

aklı mı kayımı, yoksa ayak· 
ları mı. Ailmiyoruz; 

Kenditini tutamayarak hay
di arka üatü Marmara de· 
nizine .. 

Bereket versin ki, bir be 
lediye çavuıu orada bulu
nuyormuı . . 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
zaman bu hemirici mikrop
lara karıı koymuştur. 

Aydan adını tatıyan kim 
se'er (onaracağız > diye Arap 
ve Füra dılinin birçok keli 
melerini dilimize asılgav et· 
mitlerdi Hem de bütün ku
ra!larile birlikte . 

Daha aonra da "Batılılai· 
mak,, moduı dilimize bir 
çok Batı dıllerind~n sözler 
getirmitlerdl ki , bunlar ilk 
iki dilin iİren sözlerine ba 
kınca daha önemaiz idi. 
Çünkü hiç olmazsa keli· 
me yalnız olarak giriyor, 

. • Çamhbele çıktığımız 

zaman, mantosuna sarılmıt 
olan bayana, Edremit orta
okul Fransızca öğretmeni · 
nın kemali ciddiyetle: 

- Sıhhatlar olsun, kı 

zım; size ne mutlu Tahta. 

köyünden banyo da aldınız .. 
Oiyiıi vardı ki, hepimizi 

gülmekten kırdı, icçirdi .. 
O Tahtaköyünden az da

ha, tahtalı köye gidecekti 
ammtt, varolsun be1ediye 
çavuıu ... 

Çamlıbe 1 , hakikaten ıai . 
ra ne bir yer .. 

Deniz ayaklarımızın n'tın · 

da .. . İlerde Ayvalık, onun 
karıısında Midilli .. . 

Etraf çam, çam .. . 
Oradan ayrılmayı hiç is

' temedik .. 
Sai tarafımdan ıiir oku-

yan bir ses: 
Bu bir maslahattır, 
Olunmaz idare, 
O halde ne çare? .. 
Ya satranç; 
Yahut, 
O mahut: 
Briç ... 
Demek, önce hep; sonra hiç ... 
Hiç .. . 
Hiç .. . 
Hiç .. . 
Bu hiçlerden olsun geleydi gla, 
Düşündüm ben:«Pek ala»dedim 

ben buna ... 
Yoksa. zavallı hatuncağı 1 Dönüp baktım: 

zın: 

- Aman gidiyorum, kur
tarın ... 

- Ayyy!.. Kurtarın, ey 
ÜmmeUmüslimin ... 

- Boğuluyorum .. Can 
kurtaran yok muuuu?. Ses 
leri araaanda, öteki dünyayı 
boyladıfı gündü ... 

Neyse. bir çerkeye sanla 
rak bir köy evine, elbise 

Edremit ortaokul direk· 
törü 11. Mahir .. 

Bir bayana, Hamidin, en 
son tiirint okuyor . . 

Zaten ıairane bir yerde, 
tiirden baıka ne okunur? 

Fakat, okunan ıiirde . sa · 
trnaç. yahut, o mahut briç 
bulunursa. o güzelim Çamlı
belde, insan kahveleri, ku· 
ldpleri hatırlamaz mı?. 

kurallarım dilimize sokamı

yordu * 
(Dil bir ulusun aynası· 

dır) derler. Biz buna {dil 
ulusun kendisidir) de diye
bilirh: ve bu sözü "böyle 
kabul ettikten sonr dil ya 
pısının onarımına neden lü · 
zuın göri\ldüğü ve niçin 
ihtiyaç olduğu kendiliğin 
den açıklanmıı olur 

Bir ulus ki , dilı üzerinde 
egemenliği yoktur; o ulusun 
kültürü ha.yık olarak eksik 
tir. Çünkü dil, o ulusta 
birkaç bölüm gösterir 

J - Halk tabakasının 
dili ki , bu asıl di1dir. dilin 
temelidir. 

2 - Yarı aydın tabaka
nın dill ki. aaıl dille aydın 
tabakanın dilinin karıtm · 

asından doğmuı, karııık bir 
dildir. 

3 - Uyanık tabakanın 

Böyle bir dil, bunlardan 
baıka yazı dili, konuıma 
dili diye iki ayrı dil ıekli 
daha gösterir ki, bu da ya· 
zanla okuyan arasında bü
yük bir ayrılık ve derin bir 
uçurum yaratır . 

Bu tabakalar arasındaki 

ayrılık ve bu uçurum, 
dilde olduğu kadar , baıka 

itlerde de birlik yaratamaz 
ve bu biriksiz ulusun kül-
türünün eksikliğini or.tayv 
atar 

U'usun · kültürünü yük. 
seltmek, her alanda birlik 
yaratabilmek, her ıeyden 
önce dilde birlik yaratma-
ğa bağlıdır. Çünkü: 

Dilek ve ıillcü birliği an
' cak ve ancak dil blrlifiln · 
derı doğar. 

O Balk" 

8AllKESfR ASK[Rf SATIHAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI.. 
Balakesirde inıa ettirilecek olan üç pavyonun ihalesi 

7- 1 Teırin· 935 perşembe günü saat on beı buçukta ya 
pılmak üzere kapalı zarfla eksıltmeye konmuıtur. Üç 
pavyonun keıif bedeli 8992 lira 26 kurut olup muvakkat 
teminat miktarı 675 liradir. İhale kor satınalma komisyon 

ı binasında yapılacaktır, İstekliler ıartname,pilan keıifan.tme 
ve fenni tartnameyi kolordu satınalma komisyonunda 

görebilirler. Taliplerin muayyen gün ve saatten bir saat 

evel teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 
4 - 1 - 119 

** Kolorduya ait bir binek otomobili 25-9-935 çarıamba 
günü saat J 5 le ihalesi yapılmak üzere a\ık artırmaya 

konmuıtur . Talip çıkmadığından ihale günü 7-1. Teı 935 
pazartesi saat on bire bırakılmııtır. Muhammen bedeli 
130 lira muvakkat teminat 22,5 lira olup ihale kolordu 
ıatınalma komisyonunda yapılacaktır . Taliplerin teminat 
makbuz veya mektuplarile muayyen gün ve saatte ko· 
mis~ona müracaatları. 

( 1 - 1 ) 

1 BAUKESIR VllAYETi DAİMi ENCOMrni ilANlARı 1 

ldarel hususiye akartından Umurbey mahallesinde bir 
senelik icarı açık artırmada bulunan bir num1. ralJ mağa · 

za için istekli gelmediğinden 3 Teşrinevel ~35 aunune 
rastlıyan perıembe günü saat on beıte ihalesi yapılmak 
üzere artırma müddeti on gün uzatılmııtar. Bu mağazanın 
muhammen bedeli ( yirma ) liradır . istekli olan yüz · 
de yedi buçuk nisbetinde temiııata muvakkatesinl 
malsandığıoa yatırdığma dair makbuz senedtle ihale gü· 
nü muayyen vaktında ve bu hususta malumat almak is · 
tiyenlerin daha evel encümeni vilayete gelmeleri ve iha· 
le zamanında encümende leminat olarak n6kit ve tahvı
lat ahnmıyacağı ilan olunur. 

ı değiıttrmiye götürüldü .. Mehmet Tuğrul 1 ( 1 - l ) 

kulmak istedikçe erkek ka· kapısında tamıtı Göz ka
çıyor. Ve uzanan eller de- maftırıcı güzelliği zihnini 
rtn bir boıluğa düıüyordu. çelmiıti. Onunla ilk konut · 

- Yok, yak 1 aıma ha na ması kendi evlerinin boı 
(Ş .... ) Ellerini uzatma... odasında olmuıtu Ve o 
Sonra seninkiler beni öldü· gece: 
rilrler. Haniya. Anladın de. - Ben kadın olmak is· 
ğil mi?. tiyorum. Dediği zamandan 

- A! A! Bütün konuı · beri kaçan sivgilisini ara · 
tuklarım sevgililerin değil- mııtı. 

ler ya!. Onu bir gün sonra gene 

- Tabii .. Hepsiyle birden evin kapısanda iÖr 
seviıilirmi ki? müıtü. Bu sefer baıka bir 

Bir gün o.. Ôbdr gün erkeğin kucağında ve gözü 
dl\ ha öbürü.. Sırayla . Pa · önünde merdivenlere sarı· 
rayla defil (Ş .. . ) lauk yukarıya, tek yata-

- A! A! Sen de artık.. kit odasına çıkmııtı. 
Ve, genç kız kızmıt gibi Yıldırım düımüı, ıimıek 

uzaklaııyor. . çakmıt gibi fikirler kafası -
Erkek; kederleri le baıba · nda birbirini kovalamıth 

ıa kalıyor . V ~, eve nasıl ieldiğini 
Şimdi evet dört seneden- bilmeden annesinin kuca 

beri ilk olarak sevgilisini imda göz yaıı dökmüı. 
dütünüyor.. Onun kaçtığı, Sonra tam dokuz ay 
o sisli geoeyi anıyor. Son- ölümle pençeleımtıti. Gece-
ra hasta evinde geçirdıği ler ona istlrap veriyor Gü
saatler aklına areliyor. Ve ndüzler o meıum günü ha. 
tekrar onunla ilk tamı· tırlatıyorJardı . Sevgilisi o 
masında düğümlenip kalı fena evin biricik gülü ol-

yor .. muttu. Bunu her an itldl-
Onu; eyi olmıyan bir evin' yor Ve arkadaıları onu 

oraya götürmek istedikleri 1 Ya! Demek dün onu eve 
zaman alııın da laftı ha!. Bu iÜ· 

- Hayır! diyordu. nün kızı değil misin s~n?. 
Nihayet bir gün dayana· Ya!. Evet timdi kadınsın. 

mıyor. Ve ora<ian lzmfrin Ve dört senedir beni alda· 
o, buğucu havasından kaçı · hyorsun .. Ben buna bile bi· 
yor . le göz yumuyorum. Çünkü 

lıte, timdi. gönlüm lir seni seviyordum .. Fakat ti· 
eı bulmak istediği halde mdi sevgimden tat alamı-

bulamıyordu .. yorum. Baıkalarına teılim 
Gözleri yaıaroı Ve tren ettiğin vücut. Ben artık onu 

yolunun kenarına çökerek da görmiyeceiim . Ve ben 
biraz olsun kendisini dinle ııibi kimse de onu görmlye-
meğe koyuldu. cek Kaltak .. 

* - Peki amma 
Biz böyle her gün 
için mi evlendik? 

Şadiye. 

atıımak 

Ôyle ya! Beı aenedir 
beni yiyip bitiriyorsun . . Ne· 
rden tanııtım senle sanki?. 
Keıki Servetle evleneydim .. 

· Söyledığini kulağın 

ltidiyor mu?. 
Demek Servet sevgilin ha. 

Ve kadm omuz •ilkerek: 
- Hayır! Ne münas~bet 

d•yor. Haniya laf olsun di · 
ye söyledim. 

-· Ha! Ha!.. Laf olsun 
diye mi ıöyledtn?. 

O durıun esmer bir ejder 
kesiliyor. Ve kamasını karı· 
sının beyaz, ponuyan boğa
zına daytyarak: 

- Al, ·diror. Al! da öb. 
ür dünyada beni bekle .. 

Arkadaıım "Gül,, hikay
esinin burasında sustu .. ll<t· 
miz de bu vakanın hayalile 
serhoı gibi bekledik.. Ve 
ben onu kolundan tutarak 
yeter artık . Yeter -dedim
fazlası istemez "Gül,, 

Kalkıyoruz .. Sessiz cadde· 
lerde ayaklarımız dol14rak 
uzaklaııyoruz .. • 

- SON -



&A.YFA. 4 TlJRKDILI EylOI 26 .;::;:; 
1 

~· t4t4 ,... .... ttD ~i!!ı'2&~i!S 2!.2525~ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •••••••••• " 

111 İ S T İ F A O E N İ Z 1 ili ı; Balıkesirde imi S inşaat sahiplerinin. mühendis ve müteahhiılerin i 
!!! - =ııı lll ~ nazarı dıkkatine: § 
W O Ü Ş Ü N Ü N ÜZ!.•~ ımı Çepnı·ler S Her zaman taze çimento, Eskişehir~ 
il
li 

111 

5 kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya~ 
W İstanbul ve izmir depoların- : çeşitleri. :5 
- daki fiatlarla, :S -_ inşatta ~ullamlan ~ütün maJzeme toptan ve pe· ~ il . 1 Ya zan: i. H!iKKI liK!ir .-

Her neyi Cam, Ayna, kontr_eP_lak, § rakenle olarak: § 
z kornej, lstor, kaplama almak ıstıye- ~ ISıı 'l"'t_•tl\ik l~scı·iııi : ~ 
111 nler her halde: 11 5 B:ıııdıi'lll:ı lsıııet l'nşa C:ıtldesiııdP: ~ 
: Yeşilli cıvanndaCamci Hilmininl .... 

11 

lfl~ı·kesf,kııııı«ılıflıı· = ~ 
111 dükkanına uğramalıdır. 75 Kuruş ~ MEHMET NUR~ VE OGLU HAMBİ ~ 
:t •ttt Htf tft•w tftt t! 1 ~' E Dernir hırdavat rna['azasında bulunur. g 
.. 1 1 • ~ts 1 = ::: 
8 1 ~ 

1 

r N af~ . w t en o~ulu arttırma iDii mı = Siparişler dnlıa/ inşaat salıiplcrine li f! inşaat ~ a 1 esı ec ı ey ogre m ııııı Kitapçılarda Arayınız ıını = ma/ıııl/eri 111' sıirıılle !/Utıdrri ir ı•c y<'lişlirilir. :: 

ve eksiltme komisyonundan: i~~~ =;"?.~~11 = ~ 
Erzakın cinsi 

Ek mele 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Sade yağı 
Zeytin yağı 
Zeytin daneel 
Pirinç 
Şeker 

Kuru f asulyc 
Nohut 
Un 

Miktarı 

Ki1o 
21 ,000 

Erzakın cinsi M~:1:1 
, _ .. s fiatl31 h~f mağazadan daha UCUZdUJ. ~ 

Süt 2200 ~ = ~ 
Yoğurt 3soo •ı Her Tecimenin En Bü~ük Oilaği: • E Bir defa deneyiniz. := 

4000 Beyaz peynir 600 s s A k .. ,, 
1800 Kaşar peynir 300 ı 8t1Ş ÜfÜIDÜRÜ rttırma ltf. 11111111111111111111111111111111111111! il il 
1500 Tuz ! UUO 

loOO 8oğan 2000 F a k a t ...... , ••• ----··11•1 
~~~~ ~=:~.. 4~~~ ! Ucuzluğu ! 
2000 Şehriye 200 • • 
2

:~~ !:~:ı:e ı~~ğ Satışta Birinci Şart: ! Sağlamlığı . : 
~::c~::k ı~g~ Un.on 4000 (nılet) 

1 
''R ki A d i • • 

Yumurta 30,000 adet e am,, ır ., a . Zarafeti • 
1 Okulun 31 Mayıs 93() tarıhine lindar ihtiyan 1 il " 

bulunan ( ~9) kalem erzak vesaıre 17-9 935 tarihinden lj ' 
itibaren ıs gün müddetle açık eksiltmeye çı~ar.ırnışl•r. Satacağın1z Malznızt • 

2 - Bunlfudan ekmek, et ve sade yağınm ihalesi 2/ l 8 ı~ 1 • ',.., 1 a 
inciteırin 935 Çar§amba günü saat 14 de , diğerltrt niıı I Herhale Reklam Ediniz. ~ 1 

'' ı ı·ı '' v~~· •• 1 ' 
:~~1~n:~:··;:;ıla::~1ı:.•rıem Le günü •• al 14 de öğrelm en 1 \ . c H il ile k hlt n 1 a ... n 1 z 1 ! . . . . 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlt>r yüzde ) edi l:uçuk ~ F n t a k ş • 
ni betinde muvakkat teminatlarını Malıye mnesine ıa- ( TÜRKDİLİ) ne , . (•riniz. i a z 1 u m a 1 
:~r~~'ı:::n:e::~:i:.ıakbuzlarını ihale günü lfomisyona gös , T u·. R K O I L 

1
. 8 d 

4 - Eksiltme için fazla izahat almak veı·a ıartname- il VE ı 
~:,::rm•k İ•liyenıer okuı idaresi•• her zam•n hıvurabi . 1 : Tuhafı ye mağazalarında j 

5 - Yukarıda adları ve miktarları yazılı erzak ve ' ili ' 
sairenin aynı fıat ve evsafta olmak şartile Lise Pansiyo 1 ı Bahkesirin Biricik Gazetesidir r 1 
nu ve mektep talebesi ihti)·acı için yüzde elli nisbetinde '• Her Yerde Okunur. w Q bulabilirsiniz? .a 
fazla miktarda müteahhitten istemek hakkını kullanmağa li ..... ~ . lif 
okul idaresi serbesttir. ( 106 1 - 4) .. .. ~ .......... )) ............... } ... 

j lı;;ı;ss;.ı.,,,O!!o-a.E.._ i!!i;";:"~ö!525~2Sfüi,-l!ı.;i!!<ı!!C >;i!!ii!sı!si!Sll§~~ _ =~fi 

Bi~ k Oy/iı /erde 
Pullu~ ve ~enç ber Dü~enin·ı 
HEp Buradan Alırı~ 

~I Halkevi Bakıevi ıl 
lr.ıl Halkevimizin Soaya I yardım komileei taraf mda n eski Ur ay Oispa nseri yapı 1 
l~i suıda açılan bakıevinde aşağıda yanlı günlerde doktor arka ·laşlarımız fakir mı 
llMI halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevinıize baş vurmalarını dileriz. mı 
ıcu ı ı imi H A S T A L l K L A R B A K 1 Z A M A N 1 U Z M A N 1 N A D _!._ 1 1 

imi Göz ha&talıklar> Pazartesi günü saat 15-16 Bay Or: ih,.n Oskay l~I 
ıml ~ 
mı Cerrahi hastalıkları Salı • • 15·16 • • Sadi Özat•Y l~ı 
m, Kulak, boğaz, burun ~: 
g)j hastalıkları. Çarşamba .. ,. 15-16 ,, Kamil Sesli ~I 

mı ~ı 
l~I Deri hastalaklara Perşembe ,, ,, 15-16 ,. Mehmet Ali 1 
ııoı .. ırr;ı 
ı ı Doğum ve kadın ~ ! 

1 

hm hastalıkları. Perşembe " " 16-17 " ,, Haiit Üzel t l 
1 1 İç hasta'ı"lnrı Cuma ,. 15-16 ., ,, Raif Demiralp 1 1 

I I~ Ce"a hi hastalıkları Cuma " " 16-17 • " Ali Roza Tezel ı;ı 
mı ı~ ını ,, mi 

IC:I Halkevi Başkanlıgı UQI 
iill ınıı 
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! Basın yeri: il matbaası 


