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~Z.A.R. TESİDEN ÖZGE G "t..TNLERDE VE, SABAHLARI· ÇIKAR.. 

.Qün Halkevi Salonunda önemli bir toplantı yapıldı. 
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~ Yıllı~ı: 800, altıaylığ'ı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru{ 
U Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

. . . . 

~va tehlikesini bilenler kurum~na üye olunuz! Çubuk D ı ş a r da T Ü r k i y e 

Dün Halkevinde yapllan bir toplan- Barajına duruv sU verecek Kamaı Atatürk Ü ziyaret 
tıda bu büyük yurd işi görüşüldü. sü!!~~!~. t~~~~. a1ı!d~ Yugosıav·yalı ma~arrir .eiürBnderimize yaptığı gö-
/fQ • -J ;--8- f k · h Jk b •• "k d • • d Diin !~met İnönü ile (UŞmeyı anlatmaktadır. 

tnıyet ı a l esır a l uyu yur ışın e Ali Çotin l\&ya {_Jubuk ba- Yut!'oslavyalı muhnrrir I>r. kendini ev sahibi S3ndığınd-
d •., el f d • k f ki rnjınJa duru suyu verecek Anka GacP.vatz memleketi- an konuklar birer birer gi-

~ ıger yurt aş arın a gerz a mıyaca lT • ~üz~edn temelini atmışJıır- mize geli~inde Büyük Ünde- ıle~ken nasıl sona kaldığını, 
h~•aeınıeketin müdafaası ve dır. rimiz ı.\tatürkü ziyaret etmi- konuklara seldm yerine el 

~llttta tehlikesine karşr kor · Ataıu·r1. Macar elçı'sı·nı· ka-· ştir . ~luharrir irıtibnlarını solladığını görünce, sayısız 
~e\'io:' ~~aksadile dün Hal- K şöyle anlııtmııktadır. duvarlıır arasına {'ekilen, pa-

,_M e onemli bir toplantı i bul ettiler. Bo~azi{·inde ge~·irdiği iki dişah snray ve köşkleri içi-
'Y \':ıştır . Toplantıya İlh. ·" ' Ü{' yaz ayından başkn Kn nde gizlerı~n ve suikaıtlor 
ndog.. Şı\rbayımız Salim Gü - Ankara, 11 (A.A.) - yeni ın:'.ll AnlrnraJa ya kışhk sn - ve öldürülmek korkusile her 
t\iaj .~? 1 ~umuriyet Halk Pa- l\1nc3 r el~·isi dün ~:ankaya rayında veyahut çiftliğinde gece yntak değiştiren son 
haııL 1 ırnız yönetim .kur:.ılu Atatürke mektubunu sun- yaşamaktadır . Omek ~· iftliği Osrnnnlı Padi ~ahlarının 
L 1ıı;ıırı 1 l<.. h m 
litfj uta ya saylavı Or. l 1 muştur. olan ve stepin kumları ve korku içinde geçen 

~ele01~'~der. ilhaylık ileri A ltiredi toprakları üstiinlle yuşıyanlnrını anmamak 
1eciı.ı rı. Hava Kurumu ve • dana do sulnmn yardımıle OD ver elden ~ı~lmiyor. Burada bü-
·~ııııı ve endüstri odası ba- imli topraklarda yntiştirilen tün bu gördüklerimiz köşe 
d lltı VA t . I . . ~ . . k l 1 l eıı ecım .. n erımız- şeylerin (Meyvnlık , hağ Hll· ı~·ıne tı ı mış su tan arın 
tJ hır k lhto salorıuııda orıeınlı toplantı ~apılaıı halk(l\"UIH Mensucat fabrı·kası kendı' i h bd b . d b ~ıı . ıımı bulunuyo- ve endüstri oılası haşknnı t•li ve güllü bah~·el~r) yetiş- I va şı de e esın en, o in 

lıha ~..... "' İ.llakkı \'.ırnnlı, llnva Kurumu d I.' k 1 tirilebilecefdni gösteren çift- bir gece masallarının değer-
t'~ h Yı~ıız toplantıyı ara- ,... başknnı hühtü, Sadettin 8 fn8 ufr UÇ8 8 IY0f. likte KamtiJ. modrn villa. st- li taşlarla siislü ve bürolc-

J~ıQın 
8

~1Yetli 8Jlıkesir ha- ArapoI?lu, :;.ükrü y ırcalı Gu· mu·ş meseı'es·ı. ilinde bir ynzlık köşkto otu . ratik dekorundan ne kadar 
~,~ .. , u yurd işind~ d·~ h il ı· · -1 rınaktadır . Hu yapının alt ayrı ve ne kadar uzak .•• Ka· !'i" oğlu. A met ueı ~mınog u, 
~~lın1 YtırdJaşlardnn geri manifotracı Ali Osman. Ankara, 1 l ı{A .A .) - A<la . katı hem k:onuklJmn salonu, m!l.fin konıığı, penbe boyan-
~~ı .. Yacağı ümidindtiı bulu- Komite hemen çalıQmasına na Milli memıucat fabrikıısı hem de yı3mek !mlonu olnr- mış çizgileri dos doğru ve '5Unu .. l . . B d ~ 

\ta soy emıştır. urJ .ı n ba:?lamıştır. limitet ~irketi f..ıbrikasının ak kullnn· '.;n büyük hir ho- bütün bütün modern bir ya-
~llıu~:h~.ikesini bilenler ku- Üğrendiğim ze göre şu bir adını tnşıyal'ak bir npk su- ldandur, bunun llört yönü pı<lır. Yapı uzunluğunca tra-
ifltij .. uye yozılmnsı işi ka<· gün i<·inde llalke"inde tın alınması irin haha trası<lor. Cls t knlta. çilek samsı bir şey vardır. Yapı-
~:~li ~~~rnij ve bu i?le sü- büyük hir toplantı kurumuna elli re ıg-inde ronesans nın dı~ çizgileri bütüo bü-
\~re B surette ugrıışm:ık daha yapılacak. ve hnva teh- bin lirn vermı~tir. Zilelilerin stilınde döşeme ıle <lö ·eli tün düzdür. İçi, modern 

~-tiıı,1 alıkesirin ileri gelen- likesini bilenler kurumuna satın :.ıldıkJsrı taynrenin küçük bir snlon vnr- ur1itektür kıvancına bütün 
'ıte en on kişilik bir ko- i.iye yazılmasma başlanocuk- ad konma töreni 30 ağusto· dır. Görülmesi serbest olan anlamile uygun, parlak ve 
)le ksecilıniştir . Komite tö· tır . sta ZileJe yapılacaktır. diğer o<lahırın döşemeleri de gönül okşayıcıdır. Yapı içinde 
~etllruırnuştur: Topl an tıs ı ı\c:aıı ıl lıayırııız n. Snliın Hamiyetli Balıkesir halkı- • • • bu renktedir. Bu bakımdon çok, pek çok ışık ve hava 

~~ltijr tu~cu Hilmi Türkcri, ltlınılo~aıı nın bu büyük yurd işinde eu· Lre~te Lt'r 1.8.11·88 Ankarnda en müfrit dem ok- <levremiz'n. meliit ve cam 
' it Dırektörü Salim Ata- , sinden Feyzi Sözenrr. iş ha- l diğer yurtdaş'ardan geri ~ 'I U il U rasi prensipleri e~emendir. gibi bütün cröstbriş\eri vıır. 

ciuirnı encümeni üye- nkası dirr:ktörü Cevat. tl'cim kalmıyaclğı muhnkkaktır Bükreş, 10 (A.A) - Eski Gozinin konuğu olan kimse Bu yapı içinde bugünkü 

it A M U T A Y O A Romen fınans bnknnı ~fişel kı~lık konağını o)uuğu gibi, TürkiyPnin önderi olan. 

. a 1 Ya YI K Papovi~~in zorlu bir dil da- büturı odaları istediği gibi gen{·liğinde matematiğe düş-
k !aşmasından sonra kardeşi gezebilir ve görebilir. Tü~k kün iken yurtseverce şiirler 
QI; L• L - T ' hk ~ ., ---, b·ı ı k ı \ 1 tarnfından tığır surette ynra- l:umur boşknnı yanınJa iki yazan, Türkiyenin hürriyeti 
k u,ır ıuvvet Habesista- emyu ma emesı e sıyasa 1 gı er o uu asmm 8- lıınmıştır. Ayni znmanda ' ya- saat süren ziynret sırasında irin suikastlar düzen adam 

.. • uzıtmıktan alıLo- ~ınması onandı, Anka raya bazt devletlerle yaphg~ ımll 1 rolanmı~ olan kardeşi de öl- misafırler gezip doloşmaktu bugün, hür Türkiyenin eyi-
1 'I müıjtür . . demek onunla ve onun yanı- liği için b:ıştan başa gnyreL 

' anelaşmalar~a tasdik edildi. s nıia bıılunnnlar ile konuş- lerle dolu bir ya~a-
1'11·· Jamız. . .1 J ovyet makta konağın her yönünü yış yaşamaktadır. Kam~lin 

'tı • 10 (AA ) Kağ n ara, · · - !!Örmekte, müzik dinlemek. ış gunu gur. e on a tı saat-•ııı A k ı ı (A A) 1 yız mahkemesı o a ı sıya- · .. .. ·· d l 
d~ Ilı... .. · · - - o L · K sal b'ırlı'Ller·ı okulasına ı·ev- " "' "' so..,t · d ı ı ün a.amutnya yanı ars a. · ~ te b .. , ·ı kt t tan daha uzun sürmektedir. it. llıı .. J evın en an aşı - .1 k b' · H • I' k I L , uıeye gı me e, arasa . 
'ql~ııy ~?re hiç bir kuvvet ve Tokat saylavlnrının ı-eçim rı en mülkiye me te ıoın usya lf e y8 08 ova~ya laru çıkıp oradan Ankarayı Onunla; bizim halckımır.dn, 
& ıatıı ı istediği zaman Ha- maıbataları ta!'vip edilmi:? Ankara ya nakilleri ve ordu - d seyretmekte bütün serbest Türkler ve ortaya çıkardığı 
~tıı.~rtı~a c-l atmaktan geri ve Köprülü 'Punt ant nun dahiliye konun manasının 8f8Şln aki görüşmeler bulunuyorlardı. Ev sahibinin eser. Türk gençliği 'e hun-
~11 l Yacaktır. Uluslar ku. kmiştir. l'lusal adalet bedeline Aydın ve ~uabatı • • ·d· duruşu kendiliğinden ruhlara lar gibi işler için bir kaç 

h~lı~ı i~:lyu~n HaLeş. anlaşın- divanına ait hazı metinlere demiryollorının tesfiyo işlı•- memnumyet V8flCI lf. bütün serbest dola~ma du- kere konu abildim. Fakat 
• ~ 6raşırsa ltalyanın iltihnkımızn 'l'urkiye-Alma- · 1 f t A k 1] (A \ ) ı bunlar arasında en ziyııde ~~ tır 11 tmesıne postıı te gro ve e. n ara, · -"'-· - ygu.nrı dökmektedj . 

t~'1lı.ı llldnn ~·ekilmesinden nyu ticaret muknvelesine Jefon memurlarına ait kanım- Tns ajansının biJdirJjğine G v karakteristik onlar doğrudan 
l)eh Yor. anlaşmaya Türkiye- Iran ar- azi ve T ugoslavya l b' ı... .. ı ı· 

' "~r lar kabul edilmiştir. göre Çekoslnvokya ile Sov_ t oğ'ruya ızc a.arşı soy et ı. 
,}ı' .. e gazetesinin diplo . asındaki emuiyet bitaraflık ıı ı k ile dostluk. ği sözlerdir: 
lfı "Yl k' ·k · b' l' a· kamutay "ar!5umbn !?.Ünü yet rusye arasınc a i konu-
l ~ı: ~·· &tının haber verd - ve e onomı emeac ır 1"

1 ~ - ,_. Konuklar orasında nasıl - Derin duygularla tak-
~~ ..,ore B 1 l }> tk muahedesinin tasdikine tem- toplıın:ıcnktır. şmnlar Sovyetlerle l,;t!kosla-

'~I J0rt111 · ,nva an · vya arnsındoki ilgilerini büfeye gittiğini, Ledi Astor- dir ettiğim ulusunuzu benim 
1'•'-ıa &rınJan sonrıı bir A • k Şak Q hakkında . ın~mnutıi- un inee "e tatlı sözlerinılen yönümılen selı'imlayınıı ve 

ıı.'b~~··~ı_Ytolu bulmak İçin merı a ötürü nasıl tatlı ~ülclügwünü, (Devamı ikinci sayfada) ,'{ ""aı: yet uyandır m ıstır. " -
Fr ır. B. Lava! Ro-

~:lfli ~)ntıı .z büyük el- M - - Moskovıı, 9 (A.A.) - B. 
1 Q~8ıı () arıse ~·ağırmıştır. Hükumetinin doğu işlari eselesi hallediliyor. Bcrnesin şere(ıne verdiği bir 
,1bıı~ 1§ Bakanı İtalyan yr.rnekte H. Litvinof Çek ba-
,,~ ıtuanıaşnıazı,ğının uı- SIY8S8SI ne olacak? Andlaşma yakında imzatanacak kanının ~:ekosıovakyanın er. 

~~Qı!:8j r~rnu konseyine ge- Vaşington, 9 (A.A.) - Ne- Ziyafetle söylenen nutuklar. kinliği için enerji ile Çlllı-
~)ltndi~·ıcin ralışucaktır. vvork Herald Trib 'ın µ:.ıze- Buenos - Ayres. 9 (A.A.) şanların başında ve Çok ulu-
~ı'%ah ıne göre Fransa . .. i . 1 . b k _ Suko meselesı'ode "r"ya sunu kuranlardıın ve barış ~· ~ ad tesıne gore ı ışış nı a an · ...... 
'"I ~ıı .. 0._ n hir gtrgide İ{·İn ar:ıs:ulusal ralışmulaı ı 

)Q il H b k ı lığının gösterdiği tnm sükıit girenlerin yaptıkları bir top· 
)ı 6 İle ı · 8 eş ra ınu h kk d harekotlendirealerden biri ~, ~llt )Jr anla ıt bulma- \:in-Japon krizi a ın a lantıdan sonro Paroguay iş-
t)t, ~~:liyecektir. Bu an- büyük kayguyu g-izliyeme- güderi zorlukların kotarıl-

~
t,ıı lor-ırea'l.. liabeşistan ital- mr.ktedir. Bu bak&nlık, ılu 
~ 1 ,, il rlığ ı nı söylemiştir. 

1 
llyltk,t Verecek: ve ha- rum knrşısındo alncağ·ı ted-

J 
ar göstererektı'r ı. Diis .. ·iiniilen uyu~m::ı , nskr.r 

n · birleri pek kestirernemearle- • ' Hab 'Lf'"f l · salıverilmesi ve bölgenin 

~I ' 8' in 18 1 ye Jir. Va~ington g-örmen erı · 

U 1 
y k l · yadsüelle~tirilmesidir. Bu 

b "·," Strıar SOSyetes'ı Birleşik llü ümet erın son-
.,." raya ait politikasını şöyle uyuşma aynı zamanda an . 
)""" nle d'italin ga:zot- anlatmaktadır: laşamazlığ'ın ynrgıçlık yolu 

...... ık' f l ) ınci saylodn ) J ~ Doğu Afriknıı mese- (Devamı üçüncü say n~ n 

olduğunu söylemiştir. 

B. LitvinoC hundan başka 

şunları söylemiştir: 

ÇekoslGvakyn j!e 
Rusyıı arasında son zamnn· 
l:ırda i nıza tlllilen andlıı~ına
lar her iki ülkenin dosloğu· 
nu ve A vrup:.ının hnysnllığı 

(OevJmı ikinci snyfncln) ı 

Günde beş keli'!}!_ 

}' İT\mİ Birinci Liste 
1 - Matbua! - Bastn 

Örnek: Basrn kurtımunun dördtincti kuuvel ol
d11jj1111u söylemek, ona boş bir gurur uerm~k 
<1e!/il, lamtersi (bilakis} onu derin ödeu ue so. 
ravları karşısında dtişii.ndtirmek demektir. 
Va:ife - Ödev 
Mesullye.t - Sorau 
Neşriyat - Yayrn 
Örnek: Radyo, asrtmızw en kıwuelli yayın ar
açlar11ıdan biridir. 

5 - Vasılcı = Araç 
Not: 

(inzetemize göndorilecek yazılar<la bu kelimeerin Os
manlıcaları kullanılmamasını rira ederiz. 



l!YPA 2 

Dil işleri 

Kılavuz için dersler 
- 28 

Davet etmek - Çağ.rmok 
Dııvet - Çağrı (dikkat ediniz, "ı,, yoktur.) 
Davetiye - Çağrılık 
Med'O - Çağrık. çağrılı 
Oışbakanlığı geçen akşam yüz kişililc bir çağrı yaptı. 
- Siz bu şölen~ çuğrık değilmiydinizr 

- Hayır, protokoldan çağrılık almadım. 
Dün akşamki çağrıklarınız uras nda kimler vardır 

** Bi~im bügünkü d'uyuklarımız dün Ankaradan gelen ha-
berlerı, uygun değildir. 

gn eyi gazete, çok değil, doğru bilget verendir. 
Kelime karşılıkları: 

Haber - (T.Kö.) 
Duyuk - Mesmu 
Bilget Havadis 

** llurim Gizey 
Atatürk demiştir ki: «Düşmanı yurdun arığ gizbyinl~ bo

ğnc•ağız - Düşmanı vatanın harimi ismetinde boğacağız.» 

** Bu hesabınızı özürütmü yoksa hamürüt üzerinden mi 
yürütii yorsun u'z? 

Mısırda harp tutsağı idim yurt özlemi ne olduğunu 

orada gördüm. 
Senden uzak, dostlardan uzak gönlüm göresi ate~i için_ 

da yandı durdu. 
Hir saltanat görkem uğruna yurd ve halk sırtından ne-

ler bıığışlamaz? 
Savsa bağışlanmaz; unutsalık hoşgörülür. 
Atatürk en büyük aytacımızdır. 

İsmet lnönü Türk llava kurumu Kurultayında en kıy 
metli aytalardan birini verdi 

Onu, hi~· bir işte, kendime uytıç edinecek kadar küçü
lmiyeceğim 

İş bankasından adınıza ıOO liralık bir gönderi geldi. 
lşyarlarımızın saltanat yöaetgelericin göndericilik has-

talı~ından sağıtmalıy.z. 

Hu misallerde geçen kelime karşılıkları: 

Ôzürüt - llasalAtı safıye 
Hamiirüt - t'lasılıHı gayrı sofiye 
Tutsak - F.sir 
Oz lem - Hasret 
Göresi - lştiyuk 
<:örkem - İhtişan 
Unutsalık - Zühul 
Aytaç - Hatip 
Aytı~· - Muhatap 
Gönderi - Havale 

Amerika 
Hükumeti 

(Başı birinci sayfada) 
terinde Amerikanın sıyasa

sına uygun bir sıydsa gü · 

deceği umudunu veren yeni 
İngiliz kabinesi ile sıkı bir 
çalışma, 

2 - Bir Çin - Japon uz. 
laşmaıı umudları olduk~·a 

Japonyayı kızdıracak herha
ngi bir hareketten kaç:ınma, 

3 - Nötürlük sıyasasının 

sıkı bir şekilde güdülmesi 
ve Mançukoyu tanımamak 

hususunda kesin karar alı . 
nmosı. 

Vaşington, 9 (A A.) -
Gümüş fiatının düşmesi do
layısiyle senanın gümüşten 

yana üyeleri yrırın toplana
caklar ve hükumetten der-
hal gümüş için kanunla bir 
fiat saptanmasını istiyecekl. 

erdir. isten i)eı:ek fi at bir 
ons gümüş kin 77,59 sent 
yerine 1 dolar 29 senttir. 

Senanın dem0krat üyeler· 
jnden B. Mak Karran B Mo
rgenthoya bir mektup yııza
rak lngiliz prüpagandası ta · 

rnfınılan dı şarda ve hele uz . 
;.k doğuda Amerika hüku. 
metinin gümüş alışından voz 

ge~~tiği hukkındn ~~ıkarılan 

haberlorin yıılanJanmasını 

i~temiştir . B. Mak Karran, 
B. Morgenthoun halen güm
iiş sattığından ku~kulanm:ı · 
ktadır. 

Sovyet 
• 

Rusya ile 
Çekoslovakya 

(Başı birinci sayfada) 
hakkındaki dü~ünüşlerini 
sağlamlaştırmaktadır . 

Rusya ile ÇekosloTakya 
arasında hiçbi r asığ ayrılışı 

yoktur. Bazılarının genel 
güvenlik sistemine kar~1 

açuldarı çetin sayaş hu sis· 
temin kurulması için dtıvam • 
lı bir ralışmaya lüzum ges
termektedir . Her iki ülke 
arasında kültürel ve ekono-
mik ilgilerin çoğalması her 
zaman oMuğu gibi, anlaşma 
ve sıkı işbirliği çerçevesi 
içinde yapılacaktır. 

B. 1 :tvinofa Rusca cevap 
veren Benes. her iki ülke 
arasında genel ve barış po. 
litikası bakımından hiç bir 
düşünüş unlaşamazlığı olma
dığını söylemiştir. 

B Beôesin Moskovaya ge
tlişi her iki politiı..anın duba 
sıkı işbirliğinin Hr başlan
gı<'ı olacaktır. 

Havıda yeni bir rekor 
Paris. 10 (A.A.) - Matin 

~uzete~i bcunun en büyük 
sü uçağı olan ve uruş halin_ 
de 37 ton gelen u~·uklu 

deniz yüzbaşı~ı Arisin dün 
57 llskika<la 6100 metre 
yüksclmiye muvaffak olduğu · 
nu bildiriyor. Bu ağırlıkta 

bir uı:nğın bıı yüksekl:ğe 
nkması birinr.i kezdir. 

TUH DiLi Hazira~ 
:z:s;Y ec -• 

Süel 
Ceza muha~ımeleri usu
lünde yaptlan ~eğişiklik 
Askeri ceza muhakemeleri 

usulü kanunun değişen mad· 
delerinin esasları şunlardır: 

Yoklama kaçağı, bakaye, 
saklılurın ölüm ve ağır ha
pis cezalarını müstelzim suç_ 
ları müstesna olmak üzere 
huklarındaki tukibat mensup 
oldukları fırkanın en yokın 

alay mahkemesinde görülür. 
Firariler yanlarında götür
dükleri askeri eşyaya korşı 

işliyecekleri sudardan dola
yı içtimu eden cezaların en 

ağırı tatbik edilir. Ôlüm ve 
ağır hupsi müstelzim olmı

yan sudor kin askeri mah
kemeler J hakimden teşek-

•kül eder. Bu heyet bir adli 
kakimlc iki zabitten mürek
keptir . Adli hakimlerden haş· 
lr.a zahitler maznunun rüt
sine göre şu şekilde olacaktır: 

1 - Maznun nefer ise bir 
yüz başı, bir küçük zabit. 

2 - Maznun zabit vekili
yüz başı ise, bir binbnşı bir 
yüzbaı;ıı. 

3 - maznun binbaşı ıse 

bir koymakam bir binbaşı. 

4 - ~tıznun kaymakam 
is" bir Miralay bir kayma
kam . 

5 - Maznuo miralay ise 
bir lıvo bir miralay. 

6 - Maznun liva ıse bir 
ftırik bir livu. 

7 - ~1azoun ferik ıse bir 
birinci f P-rik bir ft.ırik. 

8 - Maznun birinci ferik 
veya muşır ise bir müşir 
bir birinci {erikten teşekk. 

ül eder. 
Ölüm v~ nğır hapis ceza

larını müstelzim olan su<·laı 

i~·ın nskeri mahkemeler hir 
adli h _ kjııılikle dört zabitten 
teşekkül edet'dtlir. G ıyabi 

verilen hükümlerde mürüru 
zaman hükmün verildiği gü
nün ertesi günündr--n ba~lı

yacaktır. 

Yoklama kaçağı saklı ba-
kaya veya fırar su~~ıarmılan 

maznunun Türkiye dahilindeki 
malları maznun gelin<'eye 
kadar veyn tutulunrnya ka
dar haczedilir. Askeri mah
kemelerden pn re c•ezalar ı no, 

haciz ve istirdat ve tazmi
nuta dair verılen hükümler 
ve disiplin cezıılurı ile 8e
raber 25 liraya kadar veri
len istirılat ve tazminata ait 
kararlar tahsili emval ka
nununa göre infaz olunur. 
Bundun bnşka askeri cezo 
kanununda da bazı tadılat 

yapılmı~tır. Aşağıda yazılı 

hallerde udkerlikten muh!lk 
kak ihroç cezası verilecek
tir. 

ı - Ülüm veya nğır ha_ 
pis cczalarile mahkumiyet 
halinde, 

2 - H ı rsızlık, emniyeti 
suiistimal, sıılıtekdrlık. dola_ 
ndırıcılık, yıılan yere \?Ohıt 
lik. ynlun yere yemin, cü
rüm tasnsii , jfıira, irtiktlp, 
irtişn. ihtilil!' su<dar.ndan al
tı ııy veyn dahu fazla hapis 
"ezasıno. mahkum olmak. 

3 - Yabnncı memleketle. 
re kn<·mok suçundan rntıh

kumiyet halinde. 
none ceza knnununun j9 

uncu maddesi değiştirilerek 
şu Ş"'kile konuyor: Yoklama 
kaçağı, hnknyn ve !'aklı ~u~:

luları hukkıııda hükmedil€n 1 

3Z .. --~ 
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Kadrolar 

Güvenlik kadrosu da gel
di. diğer ~adrolar da bek

leniyor, 

Cıncııl ık lıır{'kloriinıilz 8aıt 

Güvenlik (Emniyet) Direk
törlüğünün kadrosu da gel · 
miştir. 

Güvenlik Direktörü kadrosu 
bir ılirektör. bir ha:? 
komiser, ü~~ ikin 
cı komiser, sekiz 
ucuncü komiser ve kırk 

bir mP.mur olmak üzere e li 
ü~· kişidir . 

Bayan 
Mak~ule Baysal ~ugün 
öğleden sonra geliyorlar. 

Büyük Önderimiz Kemal 
Atatiirkün hemşireleri Bayan 
Makbule Baysalın bugün öğ
leden sonra Susığırlıktan Ba 
lıkesire gelmeleri beklenme
ktedir. Sayııı bayan Makbu. 
le Baysal llbaylık konağına 

inecekler ve ilbuyım ızı n ko
nukları olaroiı. birka~· gün 
Balıkesirıle kalacaklurdır. 

Saym Makbule Baysala 
ho~ gclıliniz deriz. 

Yangm başlangıct 
Diin ge~1e Djnk~·iler mah 

allesinden Ramazan oğlu 
Mustnft yrı ait evde yungm 
~·ıkmıştır. Vakit erken oldu 
ğıı kin yAogın etrı:ıftı.ın gö- 1 

riilerek büyiimosine meydan 
VtJrilmeden ~öndürülmüı:~tür. 

Okullar 
İlk okullarda 15 bazirıP~ 

dersler kesiliyor. J 
t ıbi~ 6 

• 
Köy programı a 

1 
r 15 

en ilk okullarda dc.rs Şebır 
mayısta kesilmiştı . 0~· ·· olışon 
progromıno gore ~ cıııııs 
ullarda da 15 hatıran ı. ,.e 

· ı ~e .. 
O'Ünü dersler kesı 8 bB' 
l"I • •• •• • tihoniars dJ 
erttsı gunu 81~ .. okuııerd 
şlanacaktır . utun ·çjo e 
imtihanlar bir hofta 1 

bitmiş olacaktır. 

Bandırma Jandaınıa ~U" 
man~ant. kil· 

. Jıır IJ) ıı 
Bandırma JUO bıl 

. Rogıp 
mandanı yuzbaşı 811111~· 
kere Gezen soyaJ.•111 k811dı· 
tir Güzel çn lışınasıl:"dirıııı; 
sını herkese 5 • 8Jı01 

Yen• olun kıımcındonın 
kutlulnrız. 

Diğer Jairelere oit kııdro· 

ların da şu günlerde gelme
sı beklenmektedir. 

Nüfus işyarlan 
Nüfus işyarları (memurla

rı) :ırasında bir değişiklik 

yapılmı~tır . Korucu i~y:ırı 
Mustafa Yağcılara, ~üftıs Oi
rektörlüi'!ii işyarlarınılun Meh
met korucuyu, a~~ıktu bulun . 
an işyarlardan Mehm et Ali 
Ali beye ve Şerpf Konak pına
rına tuyin edilmiştir . 

Dükkanlar1 soyan hır-
sızlar yakalandılar 

1 
Hırsızların Edremit ve Ayv~kra yapılan hır.s~zlı~1'1:~

1 

da parmağı mdır. Hırsızlar adliyeye verıhrorb~ı~o· 
Bir gün evel zabıta tara· din üzerinde bir ~e!e k•r~ 

Süel ~amp 
Lise ve öğretmen olrnlası 

öğrenicileri (talebeleri) imti
hanlar bitı r bıtmez süel 
kampa <·ıkacaklard ı r . Kül
tür Bukanlığından gelen 
bir buyruğa göre orta oku
la öğreuicil~ri bu yıl kampa 
~·1 k mı ya cuklardır. 

Köpe~ler çoğalıyor. 
Son günlerde 9arımızda 

köpekler ~:oğalmıştır. ~ura
ıla burada sık sık kuduz 
vakaları olduğu şu sıralarda 
köpeklerin ha:;.ıboş dolaşın· 

ahırı hıılkı haklı bir surette 
korkutınnktaılır. 

Ş:ırbaylığımızın bu husu 
sn dikkatini çekeriz. 

Cındun Kııyserilı H ı fat, Partal maınış ise de ~"10 meYd1111 11 

Mehmet ve kel Hamuzun tane glese derı 'kot de· 
adında ü~: hırsız yakalanmış- çıkarılmıştır. Tehkt bir de 
tır . Hunlardan Rifutın on rinleştirilince bun°

1
° 09 bir 

.. l ıll · ı.tll 
giin kadar evel Halık.esir ha. kel Ramazan .. birlı• 

pishanesind•m çıktığı ve çı- üvey oğlu olduQU ve edrıd1 ~· 
kar çıkmaz da Et zacı Az- hırsızlık yaparak g 
mının Fazlıkuyusundaki leri anlaşılmaktadır. Jdığı09 

nloŞ1 1.el 
bağ' evine giderek evin Tahkikattan 8 t ;le 111 

bütün eşyainrını ~·o.ldığı an- göre Partal Mehıne. selle 
' hır bili· 

laşılrn:ıktadır . Ramazan bundan 'ler lflo 
D. kçı !I' Partal Mehmet ile kel Ra_ kadar evel ın . 1ecc 

mazana gelince; bunların da 
hırsızlığı bir sanut haline 
getirerek bundan evel Balı

kesir, Ayvnlık ve Edremitte 
yapılan bir çok hırsızlıklar 

da parmıığı olduğu tesbit 

'd n bır ·ıiıı sindeki camı e tsrııı11 

de halı kunduracı '(t jsk0' 

:lükkan
1

ından Jör~ ~·~u1Jk4o· 
. ~ ·ıte bıt ftJ'ıı rpın . l~dremı , IJıı01 

. . h' ~·ıft ı.ıo· dan yırmı ır . itik• 
d bır t 4e 

AyvalıkJan 8 ok tıa~ktı ı e· 
' eıiilmi~tir. 

l'artol 

dan şeker çalar b··yJet'e g, 
ıar 0 .. ııı 

Mehmet elinde rlerde satm'Ş ' ıt rs• .. · 
. · terdir. 

1 
·eri' 

bir iskarpin ile çarşıda 

görülmüş, kendisinden ~üp
he edilerek üzeri ve sonra 
yattığı ev zabıta tarafından 

aranmıştır Partal Mehme· 

ç·ınıp gıtnıış . eye ' 
b .. ynrın odlı}' ugun, . 
leceklerd ir. 

0
.,.0 f(sk 1 

Zabıtnmızı bU ~ 
yelten Jol•~ 

===<==================-=--=========--

/ t a l y a - Habeşistafl 
(Başı birinci sayfada) cezalar umumi hapishaneler

de geçirilır. , esi 26 mnyıs 935 turihli 

0'111· 
Jo.rdır. . tan ilr ~10' 
İlalyn ile f{Rbeşıs ınesele • 

t ,.enel Jl9 
Yıme değişen bir madde 

ile askerlik çofrma O'elen-...., b 

nlerden askerlikten ta -
mamen veya kısmen 

kurtulmak kasti le ıs. 

mini değiştiren, 1'.!llhte hüvi. 
yet cüzdanı kullanun hir ha. 
şkası yerine hekim muoye. 
nesine giden hulnsa askerl
ıkten kısmen vcyn tomamen 
kurtulmak için hile yapanı . ' 
ar 1 O soneye kadar oğır ~ 
hııpis cezas:na rurpılırlar. 
Yıne nym kanunla 
askeri eşyayı sntın almak, 
rehin olurak kabul otmek ve 
gizlemek fiillerine dair 131 
inci maddede yazılı zuçlar 
.ıı:ıkeri mnhkemelerl} tabi 
olmıyan Aivıller turafındım 

yapılınıa umumi mahkeme
ler yine hu konurı hükümle 
rini tatbik ederler. 

sayısında yazıyor: 

Uluslar sosyetesi konsey
inin italyan-Ho.boş i htil:ıfı 
hakkında aldığı kurar, ltnl-

yu hüküınetinin tezi ile oy
daşıkdır. Hubeş hükumetinin 
bu hususta talebi abunmışt• r. 

ltnlya hükumeti kendi hayati 

menfiini ve hnysiyetini eyi 
müdafaa etmiştir. 

Uluslar sosyetesinin bu 
husu8ta u lıl ğı karar bir 

kaç mühim nokta t•!sbit et
miştir: Evela hakem nsnlü-

ne müracnat etmesi onay
landı . 1928 İtnlynn - Ha be~ 

andlnşmusının 5 inci maJdtt-
8i mucihinee tı:ıyi n olunuC'ak 

doleğtJler yı.:ılnız Ualual ha
diReı:ıini ve ı ·a.lual hatiiseı-;ın
ılen sonra ~·ı kan ıli~n hnıli· 

seleri göz önünde• tutocak-

da mevcu g I 11t1f1 ·ıı 
• h Jut, ta d siı>• 

rin, yanı u 00he 8 rill 
1 k rn · ıe 

beş dost u "k' gibi ıŞ ıere 
. . tatbı 1 J JdEl • 

tefsırı vo . bu e rı ~· 
. ı~hiyetı ıııor 

hallı sn 11 

1 00111 ,. JI'' 
·ı . t'r ttu 1 . şU 

verı mı~ 1 

1 e"kı1 :c .. e s bil 
Afrikayn su . t(iıııse et· 

J ·ektır· ırol 
,·::ım ete< . . ve kO" ~-· 
vltiyatı tahdıt lll uaıu11l ro· 

. Fve . ge 
miyece ktır. :J Jjlrnes~ ı~sll 

. . · ,~al e itil ı 
dısesının t" J"sede b'ı 
ktir. Bu hil 

1 
.. r jtıılY~.ıır 

•. 1 ... 0 .. Qfu ..ıı· 
kanı diikU ... "! t jstf1"'" e~· 

tnzrn ı f18 etf11 
hususta · ·sror d"P"' 
ve bu istekte ı rıı ı 

f!Ofl ı.tİf 
teclir Ondon .. "tere" ·tıti· 

· O'Öruşll ı 
meseleler rı ·8tofl e • 

. . - ıtnbeşı .. s~et . 
(tu 1) n k. 111 ııı ıııoıJ 

lııfı hııkkınırla ı~nd!l bllı.~111·' 
'lk tlS ı.11111 lerin ı 1li '' 

1 a )(efl r 
,·oruz ltn y ı..ı;yo . 
- . ,,e be• 
ırüvenıyor 
t" 
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Gı·~z~ ... 1 Akgül Nine 1 
(Düne·· ....._ __ _.._ 

y u nushadan mabat ) kça kaynanam çavuşu ben-
ne ;ıurnuzun üstünde üç. ta· den büsbütün soğutuyordu. 
ala er~ .vardı. Dereler boğ- Oyle günlerim oluyordu ki 
Ür r _ gıbı kudurmuşlar, köıt- o gün ta ııkşama kndnr ._,is. 
ol rnuşlerdi. Fakat ne olursa li gizli ağlayordum. Tasnmt, 
At~un, zar zor geçecektik. gııygumu kimseler,P açamı -

&rı der .. d ·· L K ata eye sur ua. ayn· yordum. Kaynanam beni ö. 
b" en olacak. adam suyun alt rdüğü yerde: 
"§•na · .. · li 

0 
geçıyor, one gerı- ~ Oelin, Gelin!. Bu koca 

c )'k rdu. Su alırsa yakalıya~ semer çocuk istiyor, diye 
alJrnış Leni. arkasım döverdi. 

y l zatrnıyalım. Islana :tilana Adnmımdan ayr'ılmnyayım 
G~ aldık. Dereleri geçtik. ıJiye onu evlendirmeğe .ka-

un battıkdan çok sonra kö- yil ıoldum. Fnkat adomlm; 
r~ Vnrdtk. o luıdar ıslanmışım - Sen burada ik.en ben 
.:ıduv ~ 

ngımın al boyası yıka- evlenmem, diyorilu Oğreni-
nrnış ··ı "b' • su gı ı ak olmu~lu. yortluınki kaynanam kocumı 

Beni ı· d'I k e . ge ır ı er, ocamın kandırmış beni boşııtoCıaktı. 

8 
Vıne bıraktılar. Y ntsıdaıı Buda bana o kadar zor 

konra adamım geldi. Ben geliyordu ki .. 
la~tırn. Onu odadan kova. Ayr\lı:µağa hir türlü gön· 
İk' ıın. Nebileyım a kızım, on nüm yatmıyordu. 
n 1 Yaşındaki çocuk kocanın Nas il yatsın a kızım •. 

) ~ denıek olduO.unu bilir mi Ben onun kucazıne on iki 
lf ~·?.. " ..... 

~t Aig.ül nine çok yorulmu· 

1 u.' Bıryondnn ge~·mi ırün-
etın , 

ltı r.ıngısı biryondan [lğlu-
d 11 

ndurndn güç bırakmıyor· 
d u. Gecede olducn ilerlemi~ · 

ı. 

·~~t,. ı\llahollah... Didikten 
Qnlat 

' U cnnğu boşladı: 
~~etı eh~ yıl hiç kavcra et-
~ , ır'b· . . o 

ı t .. L 1 ırıruızo arı>a airır· 
t '"ll.ttd o 

1 
.'1.tt1 , 1

• söylemeden, tat-
~ ~ıp ~ecınJik Yine de ge 

ttı l!ıueçektilc. fakat be
t k Ynanarn çok cadaloz 

·~ Ql'ı id' ı,· ı. Çavuşun zıv-
P "'1rdj 

t. l'()<!u~ • Aramızı oçtı. 
~ gu 
~ıııtn .. mu;,. olmuyorJu, 
~ "lll .. . 
~~ ~ocuk: {?O~umcem, ko-
t~ doğ ıstıyorlıırdı. <;o-
\ 1 ~tını0~:rnak için nelere 

dıırı L• nı ne acılar çek-
. "llt tı v Rt ne yapnyHn 
erıneui. Çocuk olma'dı_ 

yoş•rıda dül,iimÜş, beş yıl be-
raber yaşamıştım. luü gittj 
yn hep söylerim ben aıln

mımı, adamımda beni suver·
1 

di. Fukat o k:ıynoMm yok 
mu?. Tanrım kimseleri öyle 
kuynarıalorırı eline düşürme· 

Şakg 
Hadisesi 

ıle kotnrılnııı ını giıtoıelüe
dir. Sıtnıhlığ'ınn göre ondlaş· 
ına ilgi)! hülCıimetlerin (jkr.i 
sorulduktan sôiiln imza edi-
lecektir. ı 

•••••••••••••••••••••••••• • • 

S ~ elef oncu! 
• 
i ABDÜlKADİH PINAR 
• • : PA~A llAMAMI KAPISI 

• • • • • • • • • KA R.ŞlSIN DA ... : 

!TELEF( >1 1 , f~lt\llt )EON! 
:vE SAiB TAMIHA'l' YAPll:Jm: • • • • ........................... 

. 
Tmtmı.t 12 Haziran 

nhsiyetilf yüksek 
zekanın, ~!Ok büyük 

Türkiye 
,, _______ , 

Şükrü Kaya güzel ve özlü 
bir şekilde söyledi: 
~- Benim dü~tincomo gö

:re bir batılı kadar anlayı~-

h ve bilgili ve düny;anın bu 
günkü meselelerini genış bir 
surette tanıyan Prens Polün 
şahsında Yugoslav ulusunun 
erliği yaşamaktadır. Onun 
bu meziyetleri Yugoslavyayı 

1 

hakkı 'le :a1ma&ı gerek olan ' 
yüksekligo;, ıkaracaktır. » 

Aer kbtılışm\.an öizim için 
bir kaç! güzel söz işitiyor 

ve her vakit yenı ve uvv
etli dostluğumuzun ilerı sü
riildiiğünü görüyordum. 

Aolrnrada yaptığım konu-
şmalı:ırdan sonra Türkiye 
dış poJ.i~kasıP,ın Asyadaki 

Doktor 
Osman Günak 

Muayenehanesi: Evinde -
dir. Hükumet caddesi nu -
mara 56 

Yeni açtığı evindeki mua
yenehanesinde gece ve gü
ndüz bulunur. Hasta kabul 
ve tedavi eder. 

merkelı Sovyetler ve Balkn
nlıırdaki ınerkezi\io Yugosl
avıa olduğu a\~ıkcn :ınlaşılıy. 

ordu. Tı.irk1yeJ.e bundan başka• __JI 
Bulkım aodlaşması düşünce_ 11111-------------------==-m 
si l.lo ba ılma ta ve yürü 

tülm \e ~r. iı reşte ü~:iin- ıl Defterdarlıg ... ından.· 
cü Balkan konferansı sırası-
nda t mştığım konferans· 
bnşkanı f usan Sako iJe - ki 
Balkan lionferansının elde 

s mevzu 
etruCmdn olmuşlur. Basan 
Saka demi~tir ki: 

- ''ugosl11vya ve Tı.irkiye 
yalnıı ik:i doı;t ~evlet olma

. yıp s,ya~nl ve ekonomik ba
kımlurılan nı\·kad<lerııLlarmı 

birleştirmek i tiyen iki ~ız 

karaeştır. Bızim 'birbirimizi 
karş.lıkh ::;cvmemizi gerek
lendiren sebepler derın ve 
()nemlidir. 

Türk ve Yugosav or
du/arif ek bir varhk/Jr. 

Ulusal bayram günü Türk 
ordusunun ge<~tiğini gördüm. . . ... , 
,'!irk nrdusu hirioci derece-
de bir ordu va lno·ilı'z ordu-

:") 

su otki8İni yapmaktadıl". Bu. 

Mııhammen Bedeli Mevkii Cinsi Mikdarı 

Lira K MetremikAbı 

J2 50 Sütliic:e mevkii Turla 3240 
Yuk.nrıda miktar evsaf v~ muhammen boıleli yazılı 1'nr

la nın 18 ftaziron 935 salı günü saılt on beşte defterdar· 
lıkta toplanacak satış komisyonu huzurile ihalesi iorn edıl

mek üzere 3.6 935 ten 18 6-935 günlemecinc kadar on beş 
güa miiddetle müzayedesi tem.ılit edilmiştir 

Jsteklilerin yevmi mezkurde yüzde yedi buçuk teminot 
akçelerile mezkur konıisyonn vo fazla mnli'ımat almak 
istiycnlerin milli emlak müdürlüğuno müracaatları. 

fJllcl)rJık eııcüıııeııincleıı: 
fdarei hususiye akaratmdan hirt't' şeneiil ica

ı·ı <trlırmava cıkarılan clkaı·attarı rmurhev ma-. . . 
lıalesirule H~ hedefi mulwmuıenh,ri \' İrnıiseı· li-• • 
ra oları 1, 2, 3 'e 5 ııumaralı ma~azalar· .. 
17 rııunarah :.:ar~•ı· vt~ cami kebir kar:ı~uıda.Eınjn .. ' 
zaddrri 11 oturduğu \'C lic ~en elik hcdeli mu hanı-. ~ 

meni 1050 lira olan mağaza ve Sahnisar 
rualıallt)~irnltrn bedeli ınuhanmwrıi 30 
lira olaıı 6 nunHU"alı va~lıaıw ve crazhane . ~ 

cıvarırHla hPdeli ıuuhaııımeııi i3 lil'a oları tarla 
ve ııoıer ~okağrnda lwdeli muhamuwui 3 lira olaıı 
18 1111maı·alı diikkfuı j,·iıı ~on ihcılP- tarihi olaıı 

• 
n0 -5-9H5 tal'ilıirıdt> ıalip çıkmamı~ oldu~tmda 

I-7-nH5 ıariııe ı·ashyan pazarh1 ~i günü ~aa1 15 
şe kadar pazarlıkla verilmf'~iııe k'ırar 'erilmi~
t.fr. Talip olaııların ve bu husu~ta rııahimal 
almak Ye şartname~ i öğrt)ıuııek istiyeııh1 riıı bu 
miiddet zarfında viizde \'(1di hucuk 11bheıi11-. . . 

riizsüz v tatlı bir incel k 
ile birle11miş oluşunu uösfer· . o l 

nu IJlusrıl. Korunma Buk(ını 

Ueneı!:nl K!lzım . Özalp ile ko 
nuştuğum nmnn he.r ikimiz 
de ortoya utdık. Runn kar
şılık olarıık kondisi «Ürılu

muzun kubiliyetini çok tnk. 
Jir ettıği vı} şimdi Tiirk ve 
Yugoslav orılularınm bir tek 
varlık olduğu» Eöılerini ek
ledi. General Kazım önce 
Kamutrıy bnşkrını idi ve şİ;"'l· 
di de nrsıulusal durumun 
ağırlnşmış bulunması yüzün
de,n ulusal i«ırunma hokon
tı;ını ü~tüne nl.mak zorlu 
ğunda kalmıştır. .\syadaki 

d.- uıuvakkat teminat yatırdıklarına daiı· nıakhuz 
ve ıuekıuplarile 'ilayet erıciinwııiııe gflnıPIPri 
ih\ıı ohırıur. ır, Sesi yava~ vo ılıktır. Bu 

ses hele bnnu yurdumuzdan 
bahsederken daha ziyade 
ılıklaşıyordu. Bam\ dedi ki: 

- tıüzeıl yurdunuzu öz 
yur~uınuz 9ihi seymek-
teyız. Oo t Yugoslav-

. J::ının i edeıiiesini vo uğraş· 
nıalnrını özel vo nlllka ile 
takip etmekteyiz. Yugoslo_ 
venlerin karakteristj<rj olan 

h kuvveti, !:nrktc/'ve sıliı 
sıkı çalı ·mo, aynı zamandn 
ulusunuzun en enrsılmaz ıto. 

• ruycularıdır.. Biz Yun-oslnv-o-
lo.rın karakter ve sözüne 
karşı kesin bir innn taşımak· 
toyız Yugoslnv ulusu hak
kın foii bütün sıcak dileklo. 
rjmizi söyleyiniz.~) 

Dışiş\1r Bnk:.ını ı\ nk\}r:ıda 
hulunmağındnn vrkili kişler 
hakanı Şük.rü Kayn ile ko_ 

nu.-tum. Ank:ıra.da yaptığ'ım 
konuşmaların her birinde. 
sul/nnnt naibi Perns Polkin 
orta sürülen düşüncelerini 

dış politikası bnkım.ndnn 

Türkiye öbür komşulnrile 

(lran, lruk, Lübnan, Afgon
istan ve başkaları) münase
betlerde bulunmaktadır. So· 
vyetlerle ise büyük bir dos
tluk politikası yapmaktadır. 
Türkiye ile Sovy~tler arası
nda son iki yüzyıl içindeki 
münnıebotfur düşmanlık ile 
müttefiki\}' nraı;ındu ılı1lgal

nn11 ge1mıştir. Bu iki yurt 
arasında bugün eğemen ol
un büyük dostluk yüzünden 
Kamtil ve Lenin devrimleri
nin bn~başa yiirfü,lükleri sık 
sık söylenuıeyte.lir. Bu baş
hıışalık yolCtur; çüııki Lenin 
devrimi yfihiız sosyal buiğ
ılarm kırılması demektir. 
patbuki Kqmnlin devrimi sı . 
yasal, ulusal. dinsel, mordl 
ve ckorı0miktir. Oumuriy-
ot llalk Pnrl i'3i Genel 
:;tlkreteri Hecep Pı..•keri 

hu kadar öğunJukleri dev
rimlerinin ne tipte olduğu· 

İl Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli Mevkii Cinsi 1iktarı 

Lira. K. Lira K. 
9 24 Knraoğlnn Arsa l J 55 

Yukarda mıktar. evsaf ve muhammen bedeli yazılı arsa 
18 h3ziran 935 salı günü saat on beşte defterdarlıkta top· 
lonacıık sutış komisyonu huzur ile ihale edilmek üzere 3.6. 
935 ten ı 8 6-935 günlemecine kadar on beş giin müddet
le müz·ıyedeye konulmuştur. isteklilerin yevmü mezkurde 
yüzde yedibu\~uk teminat akçnlarile mezkur komisyona ve 
fazla mah1ınat istiyenlerin milli emlak müdürlüğüne mürn. 
en ıtları ilı1n olunur. 269 - 4 

yôoünıle sorduğum sorguya 
~u kısa ve açık cevabı al. 
dım: 

- Hüriyet ve ,Jiı;iplin. 

Böyle olmasaydı Türkiye 
KonıAI Türkiyeyi otoritesi 

çer<;ivosi idne almamış ol
saydı, devletin lftyıklnştırıL 

masıyla yapılan derin ya· 
rığa nasıl dayanabilirdi? 

Türkıye, ananelerinin de_ 
ğişmesinin yapdığı sarsın. 
tıyn nasıl dayanır ve dnya
nnhilirdi? 

Türkiye bugün ~·ocuk.luk 
devresini yaşamaktadır. Tü
rk iye bu devreyi, KamAJin 
aklına iradesine ve yurtse
verlil?ino gönül genişliğile 

dayon:.ırnk yıışamni.tadır. 

Dr. flnka Gecevatz 



TôRKDlLl Haziran 1 2~ 

tl!Jftl!ll!l!l!!!~l!!ffi!!lll!!'l~!!~!!!!•.l'M~-- Balıkesir lsliyı 
~: Büyük Tenzilattan ,. ~j0k;1~~ahkem-
! istifade ediniz! ~· an~~~~:::·~~; 
~ , avukat bey Tev-

j s o N M o D A i ıik Zerdeci tara· _ , i .. _ fmdan Bi ğadı~·ta 

il! Elbiselik kumaşlar, ipekli, yünlü ropluk ~ ;:t~!~ ~~:;~;:~ 
, J ikame olunan 907 

~ ve mantoluklar.ı ve en güzel yazlıkları ~~ lira 94 kurut ıaz-
~ 1 minat davasının 

'i:l F A H R 1 T A V S A N L 1 t ;Ii;~:;;~:::;. 
ta hın mahalli 

-~ İstP.diğinize uyğun olarak bulabilir•iniz. ' =• Fevkalade tcnzi18tlı sahş~at"a ~ 

1'°"":4 başlanmıştır. J 

ikam~ti meçhul 
olduğundan teb-

liğatın ilan yolu 
ile yapılmasına 
karar verildiğin -
den muhakeme
ainin mua114t bu· 
lundoğu 20 - Ha· 
ziran ~ 935 ta_ 
rihinde gelme_ 

~ . AYRIC~ " .J 
~ Kaptan otelı altında yenı açılan F A HRI f 
4 TA\ ŞANLI TUHAFiYE mağazası-. 
~ nı ziyaret ederseniz memnun olursunuz. J 

diği taktirde hak
kında gıyap k:&
rarı veriler.P~İ 

aıiiWiiiiiiiiiiiii~iiiiiiıiiJiiiiiiiiii 
Balıkesir Askeri Satın 1 ll~n 

ilAn olunur. ~ 

•m•~••m•m•&mmaaommoom&oasmso•ooms~~~~·; 
Alma Komisyonundan: 

1 Parça f iatlırı Makıne i!! 
Edremidin zeytinli köyün- •il Kr. fiıtlart. ~ 

de asri dört valsli un ve 75 s~ 
b • Sivri mekik 100 ~I K ... tl k. k taat l 935 senesi bey~ir ~uvvetı~de bir bu ~r d epstı e ı 1 il . malJnPBıle mukemmel hır l!I Toparlak )) 100 Konıple ~l a 

ihtiyacı olan 15,000 kilo sıµır etı 18 I kazan• ve üç preıi bolunan fi1 iğneler 2.5 mokinesı 6Ci 
haziran 935 salı n\inii saat 15 de ihales.İ zeytin yağı kııımbrını mu: • Kayışlar ~5 i İl 

l 
.. :, .

1 
k , T 1 htevi fabrika ve yüz bin kı· ! Makine yağı Koınplet011. fi. 

J iJ şişPsi J 5 çe ııı ınll· '"" ~:apJ fllak tJıere açık eKSI lJUe~·e ' OflTil\lŞIUf • e- ı )o Y8ğ alan mevzuatfı dPflO '::il k ece ;,.ııı 
minatı muvakkate miktarı 168 lira 7 6 kuruştur. lnrı veeair müşt~ milatı açık ti Nakış k.DSnağı 25 ay11k. soe 
ist.eklilt)rin sartname\ i ~{;rmek iizert~ hf>r ~i_in i~ artırma suretile s~tılığe çı . 1iiJ » malrnsı 35 Kkınes1:ıe ii\ ~ 

• • • <-- •• •• karılmıştır. lhalcsı l - 7 935 - ç k o 4 oın r ~ 
zamanlarında ve ıhale gunu muayyt)n saatl('H tıuihinde Edremitte yepıla - ı=ı a 

1 3 
-

0 ~· eiınecP. 
1 

~ .. ti Muhtehf nakış ve knbine . 1 00~ evel kolordu satın alma komisvoııuna rııuraca- caktır. bteklilnin fabrikayı il makiı e iplikleri mnftio_es•_ iıdl 

1 k 'I k 1 ı · 1 · · · d her hün 11örebilmesi müm· il .. ~ at arı. E Sl tnıe · orkonıutau )1\. ( aırfl~l cıvaı·m a L. ·· d'" f)r> h . d t , . r::ıı makaslar vetıair Vadelı§0 :il 
&Un ur ... a zıya e ıusı • fı!!a ı 110· 1 

kolordu satırı alma komis,vouuııda ihalesi yapı- ldt almak ve pey sürmek is· il teferruatı da bu rai.t 
8 

idi 
k • 

nisbette ucuzdur. rilır • 1 
laca~ı ilan olunua. 256 _ 4 tiyenlerin Edremitte avu at l!2 

· :tI!i::.~~:r.~~1~~;;s~F ! Sovyet Dikiş Makineleri Geldi. 1 
Gönen Sarba_yl.ığ·'". .da_ n: ,~· ~ D ·ık k a.t ..• , 1 Yakında meccanen nakış )'Urdu açılıy~r; ,,ı-1 

il Sağlamlık mükemmeliyet, tasarruf ve i~lemesi kat iv. ~" ft>JUIUat. ', . ,~. ~ 
Gönen kaplıcalarının bir aenelılt kıroıı.ı ıkı hın lıra tah- • ıı il\ !iil 

3 Aylık bir zaman r::I makin beraber Erkek ve Kadın terzilerile t\lhise is.·<.~ileri \'t.' '',.ı~ 111'.: 
minli ve uçık nrtırma ile ve kaplıcalnrda yEıniden yapıla _ uu l il "ırı ~ 
cak: apartmanların inşası ise 650Ü lira keşiC bedelile ve iı;in lstıınbuldon dans mu· mJ ~anatk:\rları lıenwn bir el nıakirwsi fiatında olan iit; t;t~kuwlı lf ~ 
kııpıılı zarfla 20·6 ft35 perşembe günü ~uat 14-15 te ihale nllimi gelmiştir. zarif ve pratik liiks mobil~·a şeklinde bir 1 
edileceklerinden isteklilerin !::inrhnyl ı ktnn istediklerini Ml'şhur dans milleha- @J Rııs .kabine dikiş lllltkiııesi ti 

ssısı va uzun seneleru fi1 
sorabilirler. (268 _ 4) en beri P.ıristen diplom- Elde etmelidir. Daha ucuz arzu edenlere yalnız • ~ 

alı dans de. ai veriyor . En ~ , 
MÜJD~~ 

HA YAT VE SIHHATINI SEVENLERE 

ıı\t·yonk•ır•ıhisa ı· 

MADEN SUYU 
-

~IİDE, H.\GIRSAK, K.\BACİGEH, BÖB-
HEK IL\STALIKL.\HlLE 11.\ZUISIZLIKL.-\

RDA EN ŞİF ALI VE EN EYİ srnrn. 

Namına imtiyazı verilt>ıı hu maden ~uyu
nun talılil raporu ~işel<>rd•·ki etiketlt·rdt~ ~·a

zıltdır. 

Bu suyun hayiliğiui aııcak muhterem 
halkımıza bir hizmet olmak iizere aldım. 

Fiyatlar ehv~ndir fırsat kaçırnwyıııız. 
Yeşilli caddesi No . 2U 

YçğCJ İsmail 

kolay ve en ~· nhuk bir J~I ve tek cek ıııeceli ııılıkiııt.~lcı·ı ıirıe ~ 
metodla öğretir . il miıi tavsiye ederiz. Eski "makin~si olupta Jeğiştirmek istiyenlore yeni :cı }tıtc~ 1 

Dans etmesini bilıniy. v , rilir. El makinesi olupta ayak takmak arzusunda bulunanlnrıı yuln ı z a~cı şeılı SJ 
orsonız ~ehir kulubüne mü- u mdn verilir. Ayrıca makinelerde tamir olunur va makine alanlaru kullılO fJ 

·' ôiJ ve .11akış meccanen öğretilir. . . . 11 biJtJ· ~ 
rocat ediniz . mJ f4 iatlsr ucuz olduğu kadar tediyat da kolaylık gösterilir. ~1akinele~ımızı gereJ ~ 

Ders programı ı '- mum yedek parçaları bulunduğu gibi her nevi maltinelere uyar nıakıM ve f.! 
Sabah saat 9 • J 2 aye f!I parça üzerindeki fiatlarda yüzde yetmiş beş tenzilfitla satılır . ifl 

kadar mı SATI~ YERi: lı ~ . mı hl r ~ 

1 

°~10d00 sonra saat ~ K f:.adırvan kar11ısında Sabri Sarf akı a t.ı:1rslıı 
j 14 _ 22 ye kadar. ,mJ • ..., T .• 1C1m.Jlil"' • . ~·m~~g·~~~~~g6g~Bmmı••••~m~~~~~~~~~~ ~~~ 
Balıkesir Askeri Satın •lllllill!JID DAG ILICASI lil~~--1 

Alma Komisyonundan: ! KHkiirt ve çelikli olan ılai( llıt'lt~I 11~'.:~u~ -
ttahkl'sir Hastaııesiııin i hti vacı ola ıı 9000 kilo ı:ı ııııııı:ı hi,. ~ifo Y"rid i r · l lıca.~ıı 11 ~·~'.! 11 ~İii·~··~·İ'' 1 

d ·· ·ı 7 o ' ··d · ı ~ vesaıre takımları da ınustecır 1 
• j.oıır· ~ inek ~ii u ı t' , 00 kil._, inek su ıiıt{ eu yapıl· ~ .k , 1 t·dıırıı ·• ilJl 

nıış yoğurt 18 haziran 935 sah ~iiuü ~aat ~ ~t~ııyiiz larafında11 hu kere ı · 111,t ··kcıll" ~ 

O 1 
\·i 11111 . ~ 

15, 30 da ihalesi yapılnıak Üzt~re açık eksiltme- mı a ğ 1 1 c a s 1 nda her ~e. . ... !!jlı• ~ 
ye konulmuştur. Teminatı muvakkat miktarı 1 mel bul cak ve kendi evirıiıdt• 11111

"> • ; 

129 liradır. İsteklilerin s.artnamesiııi aörmek lil ı d k · · dır · ~ • ., Dl ra ıat e ece · ~1111z. ı'ırı• ~ 
iizeı·H lır.r ~iin iş saatlPrinde n~ ihale giinii nıu- il Balıkesır ve Balya yolları nıurıl~:,·;jıı11ıılı1 1 
ayyen saatten evel komisyona müracaatları ve ~ Otomobil ve aralıala r sur(·tk ' e 

1 
__ ., 

eksiltme korkonıutanlık dairesi dvarmda ki ko· lil gelip gitmektedir. r.:ır::ı[@li}aiJlil ıt 
lllllll!Jl!llill!lmllll!ll!liUiJEJmlffiJ tın a:ı :A tb"" lordu arttırnıa eksiltn1e komis~1onu binası içinde 

1
,,a 

~· apıla•·ağı ilau olunur. 257 - 4 Basım yeri: Vilayet 


