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SAYI: 9793 PAZ.ARTESrDEN 0ZG 8 GÜNLER.D E VE SABAHLARI CIK.AR.. ONUNCU YıL 

SOVYETLER ıltalyan Kuvvetleri Makalleden Son ~~yveşarbayımızınGazetemizeDiyevi: 

0~:'!0~~!~~!.im ra Dün Bir Şehir Daha İşgal Ettiler. "U~ay~ar Kongresi~d~ 
~~r;::·~:,,.~:~d~~;::: :: . . , ı F aıdeh Kararlar Verıldı 
ıarf<adar bizimdir: Çünkü lt«tlJr;ıııl«ıı· M•ık«ıllt:llyı .\lclıkl;ııı S(•ııı·•a , _ _ . '' 
Yalnız Türkiye ve Sovyel 1 "B b k 1 · / · B k 
dostluğu değıl bayraklara (;İİllt')r (,,('l)llCSİllt'l,(>ğ·rıılleı•Jt~lll(~k(t'Cliı• aş a anımız, ıçış"erı a a-
m1ı.ın gölge saldığı toprak· 11.A J LJ d 
larda barış. saadet ve SÜ• lt·ı· ll«tl)(•slileı·iıı llıı (~t'tlll('Clt• c:iclflilliı" nımız ıvıevzu ar zerin e 
kün inkılaplarımızın halkçı ô C k D 8 A/ k 
Ve insaniyetçi davasına da 1\11 ilk (1 \' (~ 111 (_' t (~ ()s t (' ı·t~C(~ it 1 c ı· i u 11111 I ti l ' () r . o erin ir a a 
Yanmaktadır • G J d Londra, V {A.A.) Roy • ma\d[lalı tüfek sipari,t ver- çarpışmıştır Beş dakıka ıü 0,.SfeTml·Ş er r·r.,, 

Bugün teşrincilerin zafe 
i terin bi'dirdıgwıne göre, hal· miştir . ren bu çarpı•:nada İtalyan-

r ni, bütün dünyada, inkar .-
yanlar M"kalleyi aldıktan Londra, 9 (A.A ) Lib lar tabanca ku' landıkların-

etmeğe kalkışabilecek hiç 
kimse yoktur Fakat biz, sonra bir taraftan güneye yada çölden ve Derne kı ddn Habeşler çok telefat 
o zaferi, ılk cefa gör- doğru llerlemel t> rine devam yalarında bir ge1.inli yapmış vermiı ve kaçmıılardır. 
mek, istemek ve benimsem wk etmelıtedir . Diğer taraftan olan Royterln huııusi aytarı İstanbul, 9 (Özel) Ro· 
terefini kimseye vermediğı· da sağ cenahlarile Tasana İtalyanların ~n mühim tah · ytt!r Ajansı bildirıyor: Ma. 
miz gibi , bugün dahi, onun gölü istikametinde harekete şidatlarının Demede olduğu· kkalle; şimdi İtalyan top. 
değer ni bizim kadar derin- geçmiılerdir . nu ve burad ı 30,00ll bin Lmnın ateıi altındadır . İta · 
den an'ıyanlar olmadığı ka Güney cephesinde iltrı. askerle :!Ü z ı rhı otomobil, lyanlar; lıu ı;abah ıehre gir · 
naattndeyiz. Eski Rusya. yen ltalyar lar Gerahiyi al- 32 seri tang ve 139 uçak meği ummaktadırlar. Ma · 
büyüklüğü . geniıliği ve ku mışlardır. bulunduğun ve limanın da kaile ııokakiannda ilnıfor-
vvetl ölçütünde lıir tehlike Habeşlilerin bu cephede muazzam bir uçak malı Habef sübayları dolat· 
idi: Şimdiki Rusya eskisini Oaggaburda mukavemet deposu haline soku'duğunu maktadır. 
birkaç mlıli geçen kudreti J 
ile harp ve emp ryalizm edecekleri oıanılıyor. söylemiştir. Şimal cephuinde ta ' yan 

h 
İtalyan uçakları bu gar Londra,9 ı A .A.) - Ro• ter uçakları D~ssiye ka-

te ikelerine karıı bir güvenç ' J 

ve dayançtır nızona bin kad c. r bomba ajansı bugün altı b:n mav- dar olan bölgeyi laramışlar-
Hlç kimse büyük komşu- atmışlar bir çok t v yıkmış zerli dört ha va topu ve üç dır. Yerli İtalyan askerleri 

muzun fçerde halk saadeti lar, insan oldürmüşlerdir. İngıliz uçağanın Cıbutıde Ha- partı parti dolaşmakta ve ı!eri 
ne ve dıtarda milletlerin Londra. 9 (A.A) - Ha- beş ordusuna teslım edıl. harekata başlamadan evel 
hürriyet sükün ve eşidlik beş hükümeti bedeli peşin diğini bildirmektedir. istikşaf yapmaktadırlar . 
davasından başka bir ödenmek suretile İngiltere· İstanbul, 9 ıÖzel) Ev Habeş cephessinde hi\bir 
gaye peıinde kofluğunu söy- den . Çekoslovak yadan, Bel elki gün )1akallenin doğusu- hareket göz.ükmemektedir. 

liyemez Her barıı sesi. ora- çfkadan mühim miktarda nda beşyüz Habeıli bir İta 
da, tabii bir yankı bulur·, mühimmat. top ve tüfek lyan kolu ile göğüs höğüse 
barış aleyhine her teıebbü ' ==:-:: 

sün önünr, Moskova teşrin ı• d B •• ı • s ı •k 
ciliğin tftm samimiyeti ile man o gesı ene 1 
karşı koyar. 

Teşrinci davası, hütün K • D •• y 1 d 
Cephelerde, ilerl yürümüş · ongresı . un apı ı. 
lür. Dostlarımız, her yıl, 
bir öncekinden daha yük-

Kongre ilbayın Diyevile Açıldı. 

Fransa 
Hükumetinin üssübahriiari 

İstanbul, 9 Öze ) - Lon 
dranın eyi haber alan me

hafilinin k~maatine göre, 
Fransanın bahriye bakanı 

M Pıetrinin Cezairi ziyareti 
Oramu garbinde kain t üyük 
liman,, da yeni bir Fransız 
üssübahri~i tesisl e şiddetle 

alakadardır, 

Uraylar kongres"ne ittirak 
etmek üzere Ankaraya gi· 
den İlbay ve Şarbayımız B. 
Salim Gündoğanın dünkü 
sayı Tıtzda ıehrimize döndük 
lertni yazmı§tık. 

Dün bir muharririrniz Şar 
bayımızı ziyaret t>derek 
"Türkdili,. için l<enclıler n 
den lrnngre hakkındaki in 
tıbalrııını rica etmişt ir. 

B, Salim Gündoğan muhar 
ririmizin bu isteğini büyük 

bir alaka ile kar§ı " amışlar 

ve bu hususta şu malüma 

tı vermek lütfünde bulun 
muşlardır 

·• Uraylar kongı eııinden 

çok eyi neticeler alındı Ko· 
ngr~de bilhassa uray!arın 

ink şafı ve muktezi vnrlda· 
tın temini etrafında çok mü 
him müzakereler ve müna 
kaşalar ceryan etmiştir. İt · 
ti haz edılen çok f aideli ka
rar 'ar bi!diri di Başlıakanı · 

mızın, Jçıı'eri bakanımızın 
bu mevzular üzerinde çok 

derin bir a 'aka gösterdıkle · 

H. Salim Gtindu!/<111 
rini gördük Uraylarımızın 

inkişafı sebeplerini araşlır · 

mak ve bulmttk h ikümetı 
mizin en önemli işlerinden 

biridir. Pek yakında uray· 

larımızın en mühim ihtiya· 
çları temin edılecektir ,, 

Türk Mason Cemiyeti
nin Vatan Severligi ... 

------- ------

•ek bir gurür ile göğüs' eri
ni kabartmakta haklıdırlar 

M 1 i müdafaa kuvvetleri 
gibi, endüııtri eri de mıllet · 
lerin hürriyet ve saadetleri 
tıi yıkmak değil, onların 

hürriyet ve saadetlerinin 
inşasına yardım etmek yo 

Büyük öndere Sporcularımızın 1 

Saygı Ve Sevgileri Telyazısile \ 
~~~~~~~~~--~~-ı Bu Cemiyet Bütün Mallar:nı 

Memleket Sosyal Ve Kültürel 
iletildi. 

fundadır. İdman bölge kongresi dün ikinci baıkanlığa Faik Uçak, 
saat on beşte, bölgeye ba- genel sekreterliğe Şe 

ğ'ı sosyete'erden gelen mu vkı İnanç, vezne ve sağrı 
rahhasların iştiraki ile böl· manlığa İbrahim Boıok, es· 
ge kurağında lopianmııtır pekterliğe Birlikten Lütfi 

İlbay ve Şarbayımız B. Yağcılarlı oğlu , hesap 
Saliın Gündoğanın Başkan· ispekterliklerine ticaret od · 

10 Milyon 
Avusturya burçlarının uza

;ııımasını İngilizler redetti 
Londra, 9 (A.A.) Deyli 

Kalkınmasına Çalışan Hal-
kevlerine Verdi. 

Ankara, 9 1 A A 1 - Me- ciddE'n La yık prensiplerin 
sul ve maruf imzalar altın tatbikından doğan eyilikleri 

Cograf ya ve ta ihin biti 
biri ile boğazlaımağa mah· 
küm ettiği reddedilmez bir 
hakikat gibi ortaya sürülen 
iki memleket arasında, sev 
Riyi itimadı v~ dayanıımayı 

&erçekleıtiren şartları, dün 
Ya düzeninden ümit kesen 
lere misal eılarak gösterme· 
kten çekınmeyiz Hu şartlar 
emperyalizm bencilliğinden 
Uzaklaşmak . ve milletlerin 
lltıcak, barışarak, anlaşarak 
birleıerek mesut olacaklarına 
inanmakla vücut bulabilir. 

1 ~ık ettiğı top'anhda Puti ası baş sekreteri Ekrem ve 

Meyil gazetesinin yazdığına 

göre henüz tedıye idilme 
miş olan on milyon sterlin 
miktarındaki Avusturya 
borçlarının bir Sf ne uzatıl 

da aj •nsımıza verilen bir müşahede ederek faa l iyetıni 
haberde Türk Marnn Cemi· bu hususta hiç bir kanun ol 

K omıu ve dostumuz.un 
her işte mütemadiyen daha 
muvaffak, daha kudretli ol
m~uını di'eriz: 

Çünkü bu kudretlenme 
arsıulusal teh l ıke ve felaket 
ihtımıt'lerinin mütemadiyen 
zayıflaması demektir. Rus 
Yanın cografik durumu, nü· 
!uı ve lmkanldrı. yaln z ke· 1 

ndi barıı ve güveni üzerinde 
değil, dünya barış ve güve 
nhğinin büyük bir lusmı 
iiz•rinde l< sirli olmasına el 
Veriılidir. 

Leninin ve onun ideal ve 
hareket arkadaşı Stalinin 
liirk dostluğu, Atatürkün bi· 
~e hiyanet edilmez bir ema 
~eti olan Sovyet dostluğu 
ıle bir arada tarihte bu as 
tın en güzel eserlerinden 
biri olmak değerini muha
faza edecektir. 

F. R. Atay 

llyön kurul Başkanı B Lütfi gazetemiz İdare Müdürü 
Kırdar dıt hazır bulunmuş Muzaffer, fut bol kurulu ba -
lardır şkhnlığına Güçden :-;ami 

B Salim Gündoğan spor Keıkek . üyelık lere Yurt 
cu ger.çleri öven ve yuru dan Hikmet ve İrfan, Hirli 

Jükleri yolda muvaffaki ten libasın dızicılerinden 
yeller diliyen b r diyevle İbrahim Ülkü ve Zıya, bisık· 

yeti mem eketimizln sosyal maksızın bütün mal 'a . 
takamü'ünü ve günden gü- rını memleket ıos 

ne artan muazzam terakki · yal ve kültürel kal 
lerini nazari itibare alarak kınmasına çalııan Halkevle. 

1 
ve Türkiye Cumuriyetinde rine teberruyu muvafık gör· 

miıtir hakim olan demokratik ve 1 müştür 
......__================================================~=====================:: 

1 ma'ı hakkındaki Avusturya 
teklifleri İngiliz alacak-
lıları tarafından reddedil 

Çelik kongreyi açmışlar ve alkış let kurulu başki\nhğına Yu· 
lanmıılardır Kongre sekre· rtd ,,n llayri, üyeliklere 
ter' ik'erine öğretmen Ece Güçten Süleyman Örmen, 

Şatır, uray t~hsil işyarı Yurtdan Münip Kuyumcu, 
Kani ayrıln.ıılardır Atlet kurulu Başkanlığına 

Parti Baıkanımız B Lütfi Güçten .;ıevki İnanç, üyeli · 
Kırdarın Püyük Ôn · klerine Birlikten Ziya, Yur 
der Kamal Atatürke Balık- ltatı Ali; güre~ başkanlığına 
esir sporcularının sevgi ve Birlikten İbrahim Bozok; 
saygılarını bi ldıren bır tel üyeliklerine Süleyman, Yu 
yazı çekılmesi teldifi rttan Mustafa seçilmişlerdir 
alkışlarla kabul edildi. Tenis kuru'u kaldırılarak 

Önce bölge faaliyet ve idaresi atlet kuruluna ver-
muhtelif spor şubelerini~ ra- ilmiştir. 
porları okunarak onaylandı . Kongreye iştirak eden ku-

Kulüp raporları da yeni lüp murahhaslarına Parti 

Bir H a b e ş Prensesi 
Çete Kurdu. Miğferliler dağıtıldı 

-----.- Her!in, Y [A.A.j - Al-

Habeş Kadınları Yurt /cin And- manyada Çelik miğferliıer 
! ictiler. Bir Tek İtalya,; Kalma- _resmen dei!ıtılmııı.r. 

~ · perensesin çetesine i l tıhak 

yıncaya Kadar Carpışmağa için şimal dağına gitmekte · 
V • . ' • dirler. -'.dis Ababadan geç~n 
ı emın Ettıler Ve Şımal Cep- bu kadınlar . yurtta bir 1taı -

h D 
V yan neferi halmayıncaya 

esine oğru ı ürüdü/er. kadar çarpışacaklarını ve 

İstanbul. 9 (Özel) - Hoy· Erkek elbisesile do1aşAn düşman vatandan kovulma · 

seçilen bölge 1, urulunca tet Baıkanı B. Uitfi Kırdar ta ter ajansın Adiıı Ababa ay · prenses geceleri dağdan in dıkça evlerine cJönmiyecek-

kik edilmesine karar veril · I r.ıfın~a~. ~ugf~n Şehır kuluhün· 
di. 

1 

de hır ogle şoleni verilecektir.I 

Yapılan merkez ve fen Yeni seçilen idman bölg· ı 
kurulları seçiminde birmci , esi kuruluna başarılar dile· 

tarı bildiriyor: mekte ve italyan ileri hatla- terini söylemekte ve yemin 

Şimal dağlnrında Uvazira rına baskınlar yaparak biz etmektedirler. 

adınıfa bir prenses Tigreliler zat kendi de süngü kullan Prenses Uvaziranın koca · 
den bir çete kurmuş ve ba maktadır. sı Habeş genel karargahın-

baıkanlığa B, Feyzi Sözent:r. riz. ' şına geçmiıtir. Bütün Habeı kadınları da çalışmaktadır. 



SAYFA 2 

EHEMIVET - MÜHiM 
-

Türk dilinin etimoloji, morfoloji ve fonatık bakınımdan 
çözümlenme metodu ~u sözleri Türkçe gösteriyor. 

EHfMiYlT 
Kc:limenln etimolojik ~ekli: 

(1} 121 [3] [4] 
(eh+em+iy+et) Ur 

(1 ı eh: Büyüklük yüksek· 

tik, eau + a, ağ+e, sözle 
rindeki köklerin aynıdır). 

(2) em: Kökün anlamını 
haiz olan süje veya objeyi 

gösterir. Eh+ em = ehem: 
Büyük, yüksek esas demek· 
tır 

<3) iy; ( .+ y) eki sözün 
manasını tamamlar, tayin 

eder 1 k, g, h gibı 1 
[ 4) et: anlaşılan mananın 

müspet ve müstakil varlığı 

nı gösterir. 

(Ehemmiyet]: Büyüklüğü, 
esaslığı müspet olan bir ma· 

nayı ifade eder 

Yakutçada . sadece Jeh 1 
birisinin sözlerine ehemiyet 

vermek kl\ydetmek anlamı 
na cia kullanılır. 

Not: - Kelirreyi [ehem

miyeti tarzında telaffuz et 

mek fuzu iğ gayret olur. 

Bu şeklin etimolojisini 

ya lam: 
ara 

[il 12) 13] [4] [5] (6) 
1 eh +em+em+iy+i >+et 1 

11 I eh: Kök. 

12\ em: Orıjininde [eğj 

dir. Eh-t eğ-=eheğ büyük 
ekeğ gibı "Eğ., eki, kökün 
anlllmım haiz süje veya ob· 

jeyi gösterdi. 

(3) em: "eheğ" sözünde 
anlaıılmış olan manayı tek 

rar kendi üzerine alan bir 

SUJe veya obje oldu. 

Eheğ+em=ehemm ola
cak; +~e yetine kendinden 

ıonraki ' rn, kai n olacak. 

'4, iy: yahut 'eğ, eki. sö 

zün mırnaınnı ifade edecek 

Ehemmeğ [ iy 1 -= ehem de 

mektir 
[5) iy: Bundan evelki ekin 

ıolünü yapan aynı ek 

[6] et: gördüğumüz mani\ 
yı veren ek. 

Hatıra: - Türk sözlerinin 
kuruluşunda gayet kesin bir 
tabiğilik ve lojık vardır. 

Türk gördüğünü ve dü 
tündügünü anlatmaya kafi 

gelecek surette sözleri yarat 
mııtır Esas anlamı gösteren 

köke lüz.umunden fazla ek 
getirmez. Bozuk ve kırık 

tekilde Türk sözleri yaban 

cı ağızlarda bu hallere dü · 

çar olmuılardır. Kelimelerin 

orijin ıekillerinin bozulma · 

sında kalıplo kelime yarat
ma usulü de çok tesır et

miıtir 

M 0 H i M 
Kelimenin etimolojik ıek

li: 
(1 ] 121 ( 3] 

em+üh+im 

Not: - (Em·imJ kökünün 
gösterdiği bazı anlamları ta

nımak için ıu kelimeleri 
gözden geçirelim: 

( imek 111 meıakkat. 
zahmet 

r 1 I Pavet de 
Çağatay Lugati 

C~urtei'le, 

il. lmgek (2J taap, zah 

met. 
121 Rad'of J Kazan 

Baraba L .. hçeleri. 

ve 

111 İmkek {3) azap be 

la cefa zahmet. 
iV. Err ek ( 4) - eziyet 

mıhnet taap zahmet 

V Emge (5) azap 
Vl Emgek (6 - fstirap 
( J) em· Köktür. Zahmet 

azap cefa mıh net v.ı anla. 

mlarını ihtiva eder. 
( '.!) üh: ( +h) kökün an 

'amını ıfade e 'en ektir 
( . .l-k gıbi). 

Etr.+ üh = enıüh: Tama
miyle (emek imek) demek 
lir. 

(3 ım: ( +m) ekı l.e'ime 
mln manasını muayyen bir 
sahada t< sbıt ve ıfade eder 
manayı tesahup eder. 

"Mühim,,: Zahmet azap, 
mihnet v.s; guua (*) gam 

(* ) verici sert demektir 

Mülahaza: göıüldü ki, 

"ehemmiyet,, sozu ile mü 

hirn sözü ayni kökten değil
dir. birincinin kökü "eh,, tir 
büyük, yüksek dikkate şa · 
yan esas anlamlarına. İkin 
cinin kökü "im,, dir; zah· 
met cefa gussa gam anlam-
larma 

"b•ı ıı ehenıdir,, dediği 

zaman işin büyüklüğü anla 

11 'ır. 

"Bu iş mühimdir,, dendiği 
zamon iş n çetinliği zahmet 
cefa gam vericiliği yorucu 
luğu zorluğu demektir 

Dikkat nazarına alınmak 

lazımdır ki . bu Türk keli
melerinin her biri gayet ori. 
jinal manalı Türk köklerin 

den ve onlara lojik bir su 

retle yapıtmış eklerden doğ 
muşsar, yoksa herhangi bir 
skzün uydurma kalıplara 

urulmnsından değil be ki 
Türk ıözlcrinin csaleti unu 
tularok it kalıpçılığa dökül 
mÜ§tÜr. 

Not: Mühim ehem olan 

demek değildır; izah olun 

duğu gıbi ondan büsbütün 
baıka anlamda Lir ~özdür. 

Ehem olan süje veya ob· 
jeye işaret etmek iatenirae 

Eski Türk eiyalektine gö
re kelimenin ba~ma {mu), 

yeni ıivemize gore bu sö
zünü koyabiliriz: 

mu+ ehem 

bu +ehem 
Bunlar lrnynaşaral<: me

hem meham; bebem (eh+
al) ("'** sözleri ıle elde edi 
lir. Bunların gösterdiği an· 

lamlar (mühim) sözünden 
değil (ehem) sözünden çık· 

mıştır. 

[31 Pavet de Courteille, 
Çağa'ta y lugatı 

( 4 I Türk Dili, Süheyl ve 
Nevbahar, Kamusu Türl<i, 
Orhon - K1tabeleri 

15) Radlot 1. Uygur me 
tin 1eri 

16] Oğuz Destanı, Orhon 
Kitabeleri 

1 *I A hterü Kebir 
I* ] Lfıgati Naci 
[ ~*I Kelimenin sonunda 

ki ( + 1 ) dir ki manaya 
şümul verİ)'Or Yoksa bura 
cfa ayrıca bir "hal" kelime
sini düşünmiye mahal yok 
tur. 

,. •••••••••••••e••••••• .. 
: Şundan bundan : 

•~.-~cC eeeeeteeeeeeee~ 

En bü~ük hasım makinas\ 
lsveç hükumet merkezin 

de Stokholm TicJningen adın 
da tirajı yüz binleri geçen 
gaıete çıkmaktadır, Makina· 

larını deği§Urmeğe karar ver 
mit olan bu İsveç gazetesi 
dev kurlretinde bir baıım 

makinası kurdurnıaktadır, 
Amerikadan bugüna kadar 
Avrupaya gelen en büyük 
makinadır. Saatte 32 sayfa· 
lık 9J,OJO veya 24 sayfa'ık 
1-0 000 nüsha basmaktadır 

Buyıhn no~el mü~afatı 
Viyana gazetelerinde oku. 1 

duğumuza göre bu yılın No-
bel edebiyat mükafatı içirı 

iki kişınin adı geçmektedir 
Hun'ardan biri. Fenlandiyalı 

yazar S lanpa, ö!Jürü <le Pol 
V ölerıdir. 

1 Veni Vapurlardan biri Ban 
dtrnıa ~atıma verilecek 

Devlet deniz yolları ida -
resinin harice yaptıracağı 

yeni vapurlann hazırlıkları 

bitmiştir. 

Yeni posta vapurları Bel
çika, İngiliz, firmalarından 
mürekkep bir gurubn veril 
miı pazarlık işi de bitirilmiş 
Ur. 

Bu vapurlar on üç ay son
ra teslim edilecektir. Yap 
tırılacak olan on iki vapur
lardan bir danesi de Bandır
ma İstanbul hattına ayrıla 
caktır. On iki geminin be
deli on milyon liradır. 

Radyo devlet eli ile işle
tilecek 

Radyoların gümrüksüz gir
meleri hakkındn evelce ve· 
rllmiş olan bir kararla rad 
yoların köylere yayılmasına 
dair hazır'anan proje üzerin. 

de hükumet muhtelif ban 
kaların mütalealarını sormuş

tur. Hilhassa iç bakanlığı bu 
hususta ileriye sürdüğü ve 
projenin derhal tatbik edil 
mesi yolundaki mütaleaları 
ehemmiyet1e kar§ılanmıştır. 

Projeye henüz kati bir ıe
kil verilmiı olmamakla be
raber radyonun devlet elile 
iıletilmesi zaruri görülmek
tedir. 

Yeni paralar hazula~ıyor 
Darphane direktörlüğü 

1,5 ve 1 O kuruşlukların ka
lıp1arını hazırlamıştır. Yakın· 

da hunların basılmasına baş

lanacaktır. 

3 Asırhk Kartalla' kaldı
nh~or. 

Sovyetler Birliği Mosko 
vada çarlık devrinden kal
ma ne kadar kartal sembo 
lü varsa hepsini kaldırıyor 
lar. Meşhur Kremlin sarayı· 
nın avlu kapısı üstünde 17 
inci asırdanberi duran kar
tal bugünlerde indirilerek 
yerine Sovyet sembolü olan 
iki ton ağırlığında bir yı'dız 
konmuştur. 

inhisarlar idaresinin satış
la11 artıyor. 

Son altı ay içinde inhisar· 
lar idaresinin satışları umu 
miyetle artmıştır. 

ldare sigara, içki tuz gibi 
maddeler üzeı inde f atıli yet 

leri değiıtirmek, yeni çeşit 
ler yapmak, ambalajları gü 

zelleştirmek suretıle <ıatışl;ır
dan istifade etmekte oldu
ğu anlatılmıştır 

ikinci T eırin 1 O 
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Umet 
Konanı on ayda ~itirilecek 

Muharrem Haspl fabrika
sındaki anaya kurulacak 
hükumet konağının temel 
kazma itine devam edilmek
tedir. 

Konağın husuıi muhasebe 
ye ait olan ve ihalesi yapı
Jan kısmı on ay içinde biti 

rılecektır. A dlıye ve mi' lı 

ye kısımları dn hılah a ya· 
pılacaktır. 

Konağın yakınında ten el 
atma töreni yapı1acaktır. 

İnhisar 1 

' 1 

•• 

Lise Ve Oğret n Ok-
ulunun Müsameresi 

işyarbrı arasında yeni at-' 
anmalar 

Ağunya İnhisarlar direk
törü Fehmi Aydın inhisar
lar baş direktörlüğü yaprak 
tiitün şubesi amirliğine, Ay
dın İnhisarlar başdirektörlü
ğü vaprnk tütün şubesi -iun
iri İbrahim Ethem de terfi
an Ağunya İnhisarlar direk
törlüğüne, Bürhaniye satıf 

İ§yarı Osman terfian Göm 
eç İnhisarlar işyarlığına. Bü · 
rhaniye satış işyar lığına te -
rfian Altınova tahrir it yarı 
Reıat, Ağunya İnhiEarlar 
kontrol İfytırı Ihsan terfian 
Çakır İnh sRrlar ikinci işya 
rlığına naklen a tanmışlnrdır. 

,. 

Nccı1libry !.ise Vl' U!jrclmen Ok11/11 
Öğretmen okulu ve lisesi marıı ile başlandı. 

talebelerı Cumuriyet bayra- Talebeden Ramazan Gö· 

mında verdikleri müsamt:re ı kalpın yazdığı Gönü lü1ülerin 
programı dun aktam da bir türküsü muvaffakiyetle te· 
çok çağırılara tekrnr edil msil edildi. 
miştir. 

Müsamerede İlbayımız. B. 
Salim Gündoğan'a Partı 
Başkanımız B Lütfi Kırdar 

1 da hazır bulunmuşlardtr 

1 
Miisan ereye talebe koro 

sunun söylediği İstiklal 

Talebe korosu tarafın 

dan avcılar, son gül, t roı 
gençliğe tahassür, sanda pa· 

rçaları iki perdelık komedi 
çok alkışlandı. 

Gençleri muvaffakiyetle· 
rinden dolayı kutlularız 

Hav a d Köyc .. k Y ·······~·•••D••••········· • • - . • • • • • 
! KAMCILARI. 
• • • 

a ·ıerleme er Var. lun 
• • 

Köylerin Kültür Vaziyeti Eyi- !HAYATTAN ALINMIS BU BÜYÜK! . ' dir. Havran Şarbay/ığı Kam n-! MACERA AOMANI i 
baylıkla Beraber Çok Verimli i PEK YAKINDA i 

d • TORK DILİ!YDE • Bir Şekilde Çalışmakta ır. i OKUYUNUZ!.. l 
Havran, 9 (Özel ayları- muntazam, hatta şehir yatı •••••• .. 11••••••••••••D••••• 

mızdan) Havran, diğerli mektepleri kadar yeml•k va-

ilbaylık katının göster ziyetleri, okuma tipleri mü ~ocu~I rm ~avgas' 
dı"~i aydınlı izden "'Uru kemmel ve öğünmeğe de C M d 

l'> J uma günü ec iye ma· 
mekte her köyde muh ğer bir vaziyettedir. Bu 
tar, rnisafır nikah 'Ve ec 

za odalarını havi heyet ev

leri çok sıcaklık n yapılma· 

kta, meydanlar açılmaktaJır. 

Meydanları geniş ve müsait 

olan köylerde bılhassa Şek -
v:ran köyünde 152 ton su 
alır Karadenlzc benzer bir 
havuz yapılmışdır. 

İnönü köyünde geniş bir 
fidanlık hazırlanmış ve di 

kilmek üzere 150 kayası, 40 
kiraz, 40 vişne, 40 erik, 40 
aı mut Bursf\ ziraat fidanlı 
ğından getittirilmek üzere 
teıebbüsata giritilmltdir. 

Köylerde l<öylü bu günkü 
kıymetli idareye candan ba-

ğ'ı bir vaziyette, işi gucu 

ile meşgul, dırlik düzenlik 
içinde yaşaınağı zevk edin· 
mişdir. 

Köylerde evler bem btyaz 

badanalanmış ve ekserisine 

muntaznm yollar açılmış, bir 
kısmmdn ka1dırım döşenml 

şdfr 

Köy
1
erdc kliltür vaziyeti de 

günden güne derin bir ilgi 1 

ile ilerlemektedir. Havranda ı 
yatı mektebi hayatı çok 

hususta talim heyetinin pek 
çok g:ıyretleri görülmektedir 

Havran kamunbRy1ığının il

erlemenin her yolunda gös -
terdıği ilgi ve bu alaka!arın 

semeresi her gün Havran çe

vresinde belirmektedir. 

Havran şarbaylığının ka· 
munbnyla birlikte t-la vran 

dahilinde açdığı i!er1eme 
yolu çok eyidir. Havranın 

iç caddelerinin temizliği ve 
her vadide faaliyet övülme 
ğe değer. 

Havran gençliğinin cnnlı 

eserlerinden spor ve temsil 
var 1 ıkları sayın fırkn başka 

m B Zahirin elcsilmi)t:n 

yardımlarile f auliyettt." ve 
ilerlemektedir. 

Havranda hayvanatı ehli· 
ye yetişdirilmel<dec.ır 1 u 
zünıteden arıcılık ve 
t~vul<culuğa çok ehem-
miyet verilmektedir 300 

ci ve v yetişdırccek ku 

luçka ve süzme bal çılta

racnk n-akinalar tedarik 
edilmif, fenni lcovanlardnn, 
suni peteklere!<: 11 de istıf ade 
edilmektedir. 

hallesinden bakırcL Ahmet 

oğlu on yaşlarındaki ReceP 
ile yine bu mahalleden Nu· 
ri oğlu l ı yaşlarındaki Hüs· 
men birbir ile kavga etmif 

lerdir. Bu kavga sonunda 

Recep çakı ile Hüıımeni 

bacağından hafıfçe yarala· 

mıştır. 

Ce~in~en parasım almışlar. 
Dinkçiler mahallesinde 

Hamide \'C evindeki kadıll 

!ardan Mualla, Saadet üçii 

bir olarak Aygören mahal· 
lesinden Ulu Feyzi oğlu Mu· 

' stafaum zorla cebindeki ps 

rasmı alıp·. sandalye ile de 

başını yardıklarından polisce 

hhkikata ba§lanmııtır. 

Rezalet çı~armış 
Dün gece saat zı 

sıralarında Karaoğlan rra 
hallesinden tabak Ahn1el 
oğlu Rif at Dinkçiler rrıahal· 
lesinde Eımalın evinde kell 

r· dini tutamayacak kndar "e 
hoş olduğu ve rezalet çıka•'" 

dığı görülerek yal<alanrrı•f 
tır. 
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Japon Ekonomisi ve 
Yapılan Görüşmeler. 
Beı linde çıkan " Volkioc

her Zeobachtrr" gaıetesin 
den: 

Tokyo gazete i volkı •cher 
Beobachler aytarının Japo 
nya ekonomisinin önderi 
firmanm elindedir, kömür, 

altun, çinko, ipek, pamuk, 
selül loz, yün, konserve , 
iütün, bira ve kimyevig 

maddelerin ticaretiyle meı 
gul olur. Sıam la, filipin 

adaları ve IHrleşık Ameri· 

ka Devletleriyle doğruJan 
rnünaka leyi temin eden 35 
genıılak özel bir filosu var 
dır . 

Bu kadar büyük bı r kon 
sorsiyomun. Japonyanın eko 
nomik hay .. tının rakiksiz. 

sahibi olduğu zannedilebilır. 
Fakat Mitsuinın rakibi Mıt 

subishi ile gerek iç ve ge 

tek dış piyasalarında gırit 

tiği ama ns z mücad eleyi 
Japonyad rı he r çoc uk bilir. 

Mitsui bu tehlikeli düşme 
nt daha eyi yenebilmek 

için siyasa si 1iihına baı · 
vurmuıtur Japonvada bü 

Ci Hashirobei mitsui 
3110 yılhk aile nizamnamesi 
nasıl oluyordu bugünkü 
mihui konsordyomuna tat 
bik elunabiliyor? 

1900 yılında aile meclisi· 
miz. gayet değerli bir hu
kukçu ve dip lomata, eski 
aile nizamnamt"ııini ayni 
Japon kanununa uydurmak 
işini havale e'ti. 1-akat es \S 

itibarile bugün hafa o eski 

nizamnamenin hükümlerine 
sa~ılc kalmışızd ı r. 

Aile erkanının bn 
m eslek dah i" inde ~etirilme

si hakkında izeh<tt vere
b ilirmi11 iniz? 

- ~ 878 yı'rna kadar ai1e 
erkanımız kendi fırmllların· 
rla çırak çalıtırlarch Fakat 
bu yıldan itibaren yabımcı 

oku1lara gönderilmeğe baı j 
landı . Bizzat ben, bizim işi- j 
mizle hiç bir i'gisi olmıyan 

1 
b ir bankc:ıda yetiıttrildim 

Eğer bir mitsui kendi ban · 
kalarmın birine yollan!'iay 
dı , daha fazla iltimaz görür 
ve tahsili o kadar mükem
mel olmazdı 

yük siyasal partiler. sosyRI 
sımflarin kendi aı;ı ğ1, rı fç in 
vücude getirdıkleri birlık

lerden ziyade ekononıik 
teşekküllerin menfaat birlik 
!eridir, 

- Kuzav Çinde son ay
lar içinde yepyeni yepyeni 

ı bir siyasal durum meydana 
ge1di. Runun Japnn ihraca 
ti üzerinde ne gibi bir teııi 

1 ri olabilir? 

Baron mitsui hu sualin 
Mıtsuller, bü vük kuvvet

lerine rağmen halk tarafın · 
dan sevil rnezler. Siyasal ve 
ekonomik partiler. Bir çok 

' cevabını biraz geride otura-

defa garip, hatta ulusal şe 
refi lekeliyeoek hadiselere 
sebebi verdiklerinden. geoit 

halle kitlesi ve bilhassa oah· 1 

siğ menfoat1erden uzak, 
ulusa 1 bir birliği gaye it
tihaz t!tmfş olan fak irler ta 
rafından nefret1e kar§ılanır 

Bundan daha üç yıl evel 
Mıhuillerin Genel direktö 
rü Baron Ban sokakta Nas. 
yonalist l<"r tarafında öldü 
rülmüıtü Fakat diğer ta 

raftan Mitsui konsorsivonu : 
nun mükemmel organize 
edilmiş olması nüfusu çok 
ham maddesi az olan Ja 
ponyanın ucuzca ihracat 
yapmasını ko1aylatlırıyor ki 
bunu bir ço < Japonlar unu · 

tur'ar . 

Konuşmamız · 

Masanın başında oturan 
ve mükalemeyi idare eden 
genç Baron Mıtsuiye sor · 
dum . 

Türkdilinin Hikayes i 
-------------------------

rak sakin bir surette si 

garaınnı içmekle meşgul olan 
direktörlerden dirisine bı 
raktı 

Ancak Çinin iç duru· 
munun stahlize olduğu ve 

aydınlandığı taktirde planlı 

bir Japon ihracatından 
bahsetmek imkanı hasıl ola · 

cautır. Çın piya,ası ihracat 

yapmamız için çok müsait 
t ı r , Biz Çinde aamuk tarı 

mı ile rneıgul olduk Fakat 

bu gayretlerımizln meyve· 
sini almak için her halde 

daha uzun müddet bekle

meğe mecbur kalacağız Bu · 
gün Çin pamuklarının ka 

litesi ara!!ında çok büyük 
farklar vardır. Tıpkı Kora 

Yarım adasında olduğu 
gibi kuzey Çinde de pa 

muk programım ı zın tomn 
mile tatbik olunabilmt'ıi 
bir zaman meselesidir. 

Faka n Çinde siyasal süku 
net temin olunduğu gün 

SEYAHAT TA 
YAZAN: 

Guyde Moupossant 
Biraz düşündükten sonra 

ilave etti: 
- Bakınız, bahs ederim ki 

yıııe pençeremin altında · 

dır. 

Ve ş ezlonkundan kalkarak 
pençereye gitti Perdeyi ar 
alıyarak bana , hakilcaten 
Yol kenarındaki bir konapc 
de oturan ve daima otelin 
Pençereleı ine baka n a danı 

göste rdi O, hi7im k c nd irine 
baktığımızı f orkedince kal 

ÇEVİREN: 

Müştak Baykal 
kmış ve hiç arkasına bak 
madaıı uzak laşmıştı. 

Bu suretle bc:nde h6 yret 
bahş ve cidden ıayanı tees 
sür bir şeye, birbirini hiç 

tanımıyan ıki mevcudurıun 

dilsiz aşklarına şahit olmu 

ştum. 

O, Kontcf, ölümden kur 
tarılan bir mahlük minnet· 
tarlığı ve teslihatile seviyor 

ve artık benim lıer şeyi 

öğrendiğimı anladıktan sonra 

TÜRKDILI SAY~'A 3 

bizim dokuma endustrimiz 
artık b i rleıık Amerika dt-. V• 
lesler .nin itha atına bağ 1 

olmaktan kurtulacaktır 

Baron Takikimi mitıui 

ile yaptığı mülakatı aıağıda 
veriyoruz: 

Şimdi dünyan.o en büv(jk 
ekonomik organizasyonların 
dan biri olan mitsui fr 
carethaneıinde bulunuyo· 
rum masanın başında genç 
bir adam, mitıui ailesi 
nin ve büyük konsoraiyo 
munun reisi, Baron Taki 
kimı mitsui oturuyor. 

Hem Japon hem de 
dünya ekonomisinde hakim 
bir rol aynayan bu mitııui 

ailesi kim lerdır? 300 yı l 

evel o zamanın paytalıtı 

olan kıyoto şehrinde l.ez 
ticareti e meşgul olan ve 
büyük bir propaganda. he 
basına malık olan bir 
adamın sü'alesı! 1 lashirobei 
mitaui o zamanki Japonya 
içın lanMmile yeni bhşey 

te~kil eden pe~in tedıyat 
ve vahidıkıyasi iizerine tes . 
bit olunmuş fiat esaunı 
vazetmişti 

muvaffak 
Buna rağmen 
o ldu Baba mit 

sui propagandadan da an
laraı . Ticarethanesinin is 
mini binlerce kağıt temsi · 
yelere yazdırdı . yine bu is
min uhnede edebiyatta 

geçmesi için elinden geleni 
yaptı , eğer o sıralarda ta 
yare veya balon keşfedil. 
mit olsaydı, ıhtiyar millui 
mutlaka bun arı propa. 
ganda yolunda kul'anırdı. 

Fakat kendisinin bıraktığı 
en değerli ıey ekonomi ta

rihinde eşi bulunnıiyan 

meıhur aıle 11ızamnamesini 
dir. Bu nizamname muci 
bince miteui mevcut reraı· 
set kanununa göre bir va 

riılser silsilesi değildir , 

bilakis daima kendı kuv 
vetlerile yenileşen bir ce-

maattır Bugün ticaret ile 
minde mıtsui pıırtnershlp 

company a ! ını alan ve ko 
nsursiyoma dahil bulunan 
aılelerin adedi hiç bir 'la 
man 1 1 ri aıamaz. Bu su 
ret e 300 yıl evel kurulan 
bir ticarethanenin bugüne 

kadar müessis ailenin eiin
de ka lması temin o 'un 
muıtur Ayda bir aile mec 
lisi toplanır bu mecliııin 
tasvibi alınmaksızın hiç bir 
ıeye teıebbü~ olunamaz. Her 
hangi bir sebep1e mevki 
inden çekilmiye mecbur 
olan reisin yerine gelecek 
kimse daima aile meclisi 
vasitasile v e bu onbir ai 
lenin erkanı arasında seçilir 
Ailenin bütün uzuvları böy 
le bir ihtimale karşı mü
cehhez olabılmek için bu 

her gün gelip "nasıl oldu 
ğunu .. soruyordu Ve onu, 
her tesadüfünde daha zaif
lememiş, daha sararmış gÖ· 
rdüğünden çılgınca ağlq or
du: 

Kontes: 
- Bu adanıla bir defa 

konuştum. Fakat bana san 
ki onu yirmi senedenberi 
tanıyormuşum gıbi geliyor, 
diyordu. 

Dışıırda karşılaştıkları Z&· 

man Kontes, onun ııelamına 
ciddi ve lat ı f bir tebessüm· 
le mukabele ediyordu. 

Kontes. böyle terkedilmft 
ve yavaş yavaı ölüme yak
laştığını bıldiği hir zamanda 
bu kadar derin ve şairane 

bir tarzda sevildiğini görm-

mesle 
lir 

yo1unda veli§tiri 

N ızamnamenin en önemi 
maddesi ıudur : 

D.:ığılmıık iş leri mahveder 
onun için yeni heliyet alan
larından kaçınınız Bu üç 
yüz yıl ~vel Japonyanın 

ekonomik bakımdan kendi 
•çtne kapalı olduğu ve dün 
ya ekonomisi denilen ıeyin 
mevcut olm11dı~ı bir zamaıı 
aıttir. Fakat bugün mttsul 
ai lesi İmparator uğu yenj· 

den geleceAini ve Japonya· 
nın ekonomi ve endüıtri 

yollarına açılacağına daha 
evdden tahmin etmif ve 
buna göre haz•rlanmış•ı . 

b .nun için imparatorluğu 

karşı bir az yabancılık his
ıetmektedır 

Japonya · Mançori ekon 
omik bloku daha yakınlata 
cak olursa belki o zaman 
zahiren Japonyanın aleyhi -
ne duran Alman Japon te 
cim plançosu da düzelir . 
Ha maddelere malik olma. 
yan Almanya, ıhracat yü
zünden kazandıiı dövizler 
le Mançukudan Soja fasul

yesi alına Mançu~unun a l 
ım kabiliyetini arttırmı§ ve 
bu ıuretle Japonya bu üç 
taraflı ticaretten istifade et· 
miş olur. 

n gelmesine tarafı ar olan 
partiye finansal yardımlarda ' 
bulundular restorsyondan 
evel Japon imparatoru hiç 

Japonya ihracatının imk · 
anları mevzuu bahso1unca 
Mıtsui direktörleri endişele 

rini gizlemiyorlar. 
- H~t gün yı :ni bir nıe 

m lekt-t ıhracatım ı zın önüne 
yeni enge' ler koynıalc isti 
yor. Nerede yeni ın ı kanlar 

keşf t hek nerf'de ihraca tı· 

mızı artt·r mak i~teııek der 
hal karıımıza bir çok mani 
ler çıkarıyorlar . Fakat Ja 

pon mallarının redde uğra· 

mau bilhaua Asya pıyasa 

larındaki yerli alıcıları çok 
heyecana düşürmektedir. 

Asya ıümürgelerinin Avru 
padaki aahipleri kendi mal · 
!arının ıatılabilmesi için Ja • 
pon ma l larının fiyatma sat. 
mata mecburdular. hu ~ün 
en faı ia imkan vadeden 
fiyasa yakın ıarktır, ~on 
yıllar içinde buraya yapı • 

ihracatı arttırmata muva 
ffak oldufumuz gibi avru. 
mallarile da rekabdedebil 
dik. Fakat biz Avrupaya 
yaklaştıkça ıhracatımıza m· 
ani olan siyasal sebeplerde 
büyüvor Şimdi ıef 1 erinc 
veda etmek üz.ere ayağa 

kalkan bu direktörlari her 
gün, her saat iıgal eden 
mese 'eler, hakikaten önem 
lic1ir ve Mitsui konsorsiyo 
munun mu.ızzam organiz ta zengin değildi Sho 

gunl adındaki Hühümet 
kıyoto sarayına 

irat bağlamıştı 
ufak bir 
fak at İm 

paralorluk parti5ine maddi 
imkamnlar verilince, iş iş. 

degititi. Geçen yüz yılın or 
talarına doğru İmparatorluk 
mevkie geçti ve mitaui ai
lesi Japonyanın bırdenbire 

endüstrileşmesinde aslan 
payını aldı. Ekonomi ve en· 
dustrinin genişlemesi ve si 
yasal parti lerin gittikçe nü 
fus kazanmasile mitsui ai
si japonyaoın birdenbire en· 
dustrileşme~inde aslan pa· 
yını aldı . ekonomi ve en
düstrinin genişlemesi ve sj 
yasal partilerin gittiçe nü 
fus kazanmasi1e mitsui aile
sinin kudredi de fazlalaştı 

Nihayet hiivük harpde 

Japonya ile Mançuri 
arasındaki ekonomik müna
sebetlerin gıtttkçe inkişaf 

etmesi. her iki memleket 
arasında bir ekor.omık blok 

te§kilini mucip <?lacak mı İ1 

Hazır bulunan direktörler 
den birisi mü~ em mel bir 
İngilizce ile at ı lıyor: 

- Mançukuo ile olan mü 
nasebetlerimizin gürıün bi
rinde bir blokla neticelf'ne 
ceğinde şüphe yoktur. Mım
çukuda şimdiye kadar Çin· 
liler tarafından idare olu 
nan i§1etmeler, ancak JRpon 

idaresi 11ltında düzellilmiı

lerdir . Mançukuo Çınli ! eri 

büyük işletmeleri idare ed
ecek kabıliyetle değildirler 
Halhuki .l ıı pon işletmeleri · 
nin çok sağlam olduğu an
l atılmış, b.tihsal rakam' arı 

yükselmiştir Mançukuda 'el 
emeği Japonya~ an daha 
ucuzdur; fa kat buna muka· 
bil verim liabileyeti daha 
azdır. Ora halkı daha ziya· 
de tarımla meşgul olma ğn 

alııtığı içiu endüstri itlerine 

ekle rnesut hissediyordum 
Bununla beraber ifrata va 
ran inadına devam ediyor 
ve ümitsiz bir halde onu 
kabul etmeği, onunla kon· 
uşmağı, ismiııi bile öğrenm 
eği istemiyordu 

- H"yır. hayır cHrordu. 
Bu garip dostluk bana do
kunuyor Biz daima birbi
rimize yabancı kalmalı

yız 

O, ise tam Donkişontu . 
Çünkü Kontese yaklaımak 

için hiç bir teıebbüste bu · 
lunmuyordu. Ve onunla ko 
nuımamak için vagonda. el· 
tiği aheıı vadi sonuna kadar 
tutmak isti yordu 

Kontes . ekseriya uz.un 

halsizlik saatlerinde ıezlonk -

asyonun geri5inde bütün bir 
ulusun kuvvet ve enerjiıinin 
g i zlı o lduğunda hiç fÜph~ 

yoktur . . 

1 Balıkesı·r Askeri satın alma 
1 komisyonundan 

Balıkesir garnizonunun senelık ihtiyacı iç in 7000 ki' o 
makarna ve 400() kilo şehriye açık eksılmiye ile 26 11-935 
salı günü saat 11 de satın alınacllktır. Malın tahmin edi
len bede 'i 2860 lira o'up muvakkat teminatı 214 lira 50 
kuru1tur. Eksilsme kolordu satınalma korniıyonu binasın· 

da yapılacaktır. Talıp o l anların şartnameyi görmek üzere 

i§ saatlerinde ve eksiltmeye i ştirak etmd< üzere de muay 
yen gün ve saatte kombyona gelmel~ri. 

4 1 - 271 

! Balıkesir Kız~lay Kurumu sıhhi 
fılimler getirtiyor. 

1 Sağlık ve sosyal yardım Bakanlığında mevcut bulunan 
sıhhi fi ' imlerin Ba ' ıkesire de gönderi lmesi Kızılay Kurumu 
tarafından temin edilmiıtir . İsim 1 eri Bşağıda yazılı 0

1an bu 
filimler Halkevi sinemasında bedava olarak umuma göı · 

terileceklir 
1 Yedi kısımlık : Vaktıle üç dost idi'er <Frengi filimi) 

2 lki >> Sıhhi Su. 

3 Bir 
4 Bir 

)) 

)) 

Veremin erken teşhisi , erken tedaviı 
Sinek tehlikesi 

5 Bir )) İhmalın cezası . 
6 Bir 
7 Bir 

)) 

)) 

Uzun ve afiyetde yaıamanın çaresi 
Anne südünün kıymeti 

8 Bir )) Sağlığı korumıya alışmak ve bu

nu başarabilmek . 

9 Bir )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Nezlenin ehemmiyeti. 
ıo Bir 
1 i Sekiz 

Villie niçin yıkanmak istiyor. 
Çocuk bakımı . 

12 - Altı Sıtma. 

13 Bir Sıtma mücade1esinde yeni usuller. 

Kayıp mü~ür 
Orhaneli Kazası ma' iye

sinden almakta o'duf um 

şehit maaşının tatbik mühü

rümü kaybettıim . Yenisini ka · 
zıttırdım, eskisinin hükmü 
olma..tığını i lan ederim 

Dursunbey Yaslıviran 
köyündt"n şehit Mus 
lafa kar~ı Kezban 

tan kalkar , pençeresiııin 

perdesini aralıyarak , onun 
pençereııinin altında olup 

olmadığına bakardı; ve onu 
sıra üzerinde hareketsiz ve 
gözleri pençerede görünce 
dudaklarında hafif bir teb · 
essüm1e döner yerine uza· 
nırdı. 

Kontes, bir sabah saat 
ona doğru öldü. Ben o'el
den çıkarken onunla kartı · 
laıtım. 

Yüzü karmakarışıktı. Ha
beri daha evel almııtı . 

- Sizin önünüzde onu 
bir saniye görmek is\iyo. 
rum dedi. 

Kolundıt n tuttum ve eve 
girdik. 

Yatağın önüne gelince 

Kayıt nüfus cüz~am 
Balıkesir nüfus daire$in · 

den çıkardıjım nüfus cüz · 
dan mı kaybtltim. Yenisini 

çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilin ede · 
rim . 

İkinci kolordu emir sü
bayı Hinbaıı 

Siret 

ölünün elini tuttu ve uzun 
uzun öptü . Sonra bir çılgın 
gibi dıtarıya fırladı 

Doktor tekrar sustu So· 
nra : 

- İşte, dedi. Şüphesiz 
en garip bir timendıf er ma· 
cerası İnsanların her birı 
bir nevi kaçıktır diye · 
bi1iriz 

Bır kadın kısık bir ı;eıle 
mırıldand ı : 

- Bu iki mevcudiyet 
sizin zannettığiniz kadar 
açık değiller.. Hayır, as1a, 
aııla .. 

Fakat ağlamaktan , daha 
fazla bir ıey söyliyemiyor
du. Onu teskin etmek için 
bahsdeğiftiri1 di. kimse ne 
söyliyeceağini bilmiyordu . 

ISONl 
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BAllK[SIR ASKlRf SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI .. 

,, ~--..-----=-------tf' . ,lllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllll\ 

-k ı ş G e 1 i y o r - ~inşaat sahiplerinin. mühendi~ ve mütEahhitlııin ~ 
1 
i nazarı dıkkatıne: ~ 

Kapat. Zarf usulıle 7-2 teşrin 935 tarihinde eksiltmeğe 
konu an Kütahyada inşa olunacak 2 l:inaya vakti muay 
ende talip çıkma•Jığından kanunun 4) ncı maddesine lev
f ıkan 25 İkinci eşrin 935 saat 11 ie pazarlığa konu l muştur. 
Muhamtnen bedt!li 59~4 lira 49 kuruıtur. Me , cut temina · 
tı 449 lıra 59 kurus. ŞartmaınEsini görmek İ5tiyenler her 
gün, pazarlıfa iştirak edec~kler vaktı muayeninde temi· 
natlanle kolordu satın alma komisyonuna müracaatları. 

4 1 - 268 

** 8'1ıkeıir garnizonu iç n 1500 kilo beyaz peynir 2000 

Ayağınıza Lastik mi 
Almak İstiyorsunuz? 
ÖYLE İSE HİÇ DÜ$ÜNMEDEN HEMEN 
Yeşilli Camii civarında ( BflV fili Oô
LU CEMİL) Ustanın dükkanına gidiniz. 

•• • 
kilo zeytin 1500 kilo reçel açık eksiltme ile 25 11 935 f '"t'" N K I • 
paı:arteıi günü saat .JO da 8alın alınacaktır· Punlarm tah· ı ı ( • 1 
~:: ;~i·::.~,~::ı. 1530 

ura 
0

• up mu vak k·' ,. m in• 
11 114 1 

Bura ~an Dünyanın en sağalam mar~ası olan 
Ekıiltme Kolordu satınalma komisyonu Lınaıında ya· ( T N k c • J ) 

pılacaktır. Taliplerin ıartnameyi görmek üzere her gün r,ıpez, O la, lZ QVlt 
:~.;~:iat~:r;e:!~i~ak eçinde mt•ayyen gün \ e lP attc ko· lastiklerini ~er yerden ~aha uooza ala~ilirsiniz. 

E Her zaman taze çimento, Eskişehir i -E kiremidi, c:ım ve en eyi yağ ve boya ~ 
: çeşitleri. ; 

= -: inşatta ~utl2nrlan ~ütün marzerne taptın ve pe- i - -: rakente olarak : ; - -- -- -: Bandırma İ~mel Pasa Cad<lt>~indt·: ~ - . -- -- -- -- -E MEHMET NURİ VE OGLU HAMDİ i - -- -= Dernir hırdavat ma?-azasında bulunur. :: - ~ -- -- .,, 5 Siparlşil'r dcrlıal lnşaul sahiplerine LH' İll§ırnl :: 
: mahal/erim· sılrcıtle !JÖllcfrri.ir ııe ydlşlirilir. : - .,, - .,, 

4 1 - 272 1 - ... 

Kepsüt garnizonunda bulunan kılaatın •enelık 15,000 B:ıy:ıııl:ıra şık \C ;;ağlanı ~a>onlar, İskarpiıılt·ı· ~ fiatlar her mağazadan daha ucuzdur. ~ 
kılo ıığır eti açık ekciltme ile. 6 11-935 8alı günü uat 15 _ :;;; 
de salınalmacaktar. Etin tahm n l edeli 3l Lı0 1 ra olup n.u . Hernevi kösele, deri vesair kundura malzemesı 

1 

_ .-
vakkat teminatı ~25 liradır. Eksiltme kolordu sahnalma TOPTAN v .E l? AR.AKND E = Bir defa deneyiniz. :: 
komi•1onu bınasında yapılacaktır Bir defa ug"' rayınız. l.111UllllllllllllİllllHllllllllllllll' lllll.I 

Taliplerin ıartnBmeyl görmek fizere her gün eksılınıi· 

::.;!::tak için de muayyen ıün ve •a•:· ~o~i~·::3gel- L Memnun kalacaksınız.J ·--•stı• .. A·v··ı .. N ... 'J)--ı 
Balıkeılr garnizonunun koılık ı aı "bze ıhllyacı için f tC ' ! 

ıOOOukı'o lahna, 10,000 kilo pırasa, 1000 kiloispanak, ıooo •z:::%z::z-: .. az::z::::z:•:e 8 • 
kilo kereviz._ıo.n kilo karnibahar, ~oc: ~ilo, havuç açık U :~' Mu•• ŞTERl.LERl•Mı•zE il 
eksiltme ile 2:> 2. Teırln 935 parazteıı gunu faal 11 de satı- tf ı• s T ı• F A D E N ı• z 1 H • 
nalınacaktır. Bunların tahmin edılen bedeli 1020 lira olup ,. tt A A 
muvakkat teoıinah 76 lira 50 kuruştur. Eksiltme kolordu t• tf il u ı ~ ., 
eatınalma kornisyonu binumda yapılacaktır. Talip olanla- ff M ' C UZ U g U 
rm şartnamr-yi görmek üzere her gün İf saatlarinc!e ve rJ •• •• •• •• ~ı • · A 
ek8mmeye ittirak için de muavyen gün ve saatte komis •• o u s u N u N u z ' ., • Zarafeti Ve • 
yona gelmeleri..•! . • • • • .M. ' s ' 

4 _ ı _ 270 • Moda ---------9 İstanbul ve izmir depoların-H ı •· on 1 
Balıkesir Evkaf ı• daki fiatlarla, ~: 1 ! Malları ile tanıdığınız I 

Direktörlüğünden: ~1 . .. t: ~, l~"',t lı ı·i T«t v~il 11 lı il 
Mazbutaya ait 14362 ve mülhakaya ait 438) ki cem ·~ Her ~eyı Cam, Ayna, kontr.ep.lak, t( "'$' " 

au 1~142 kilo buğday mahsuıu açık artırmaya konulmuş ,. k 'lrne1, ıstor, kaplama aımak ıstıye- ~• İ fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazasmrn 8 
dur. ihalesi 11 l l - 935 pazartesi saat 1 o da yapılacağın • nler her halde: •• . il 
dıln İ8tekli bulunanlarm 10' ) lira muvakkat teminat akça t• = 1 S f) N i\11 f) 1) A ' 
siyle birlikde tayin olunan gün ve saatde Halıkesir Evkaf ~- , , • • , ,, A ~ a 
Direktöd üğüne müracaatları . 24 5 :ı Yeşıll ı cıv arında Cm' c i Hılmının = !il Ti\ i KOT A.I K iŞ LI K n o R ı ,r K y ÜNLÜLER .i' • 

Her Tecimenin En Büyü~ Dıleği: 
Satış Sürümünü Arttnmaktır. 

Fakat 
Satışta Birinci $art: 

"Reklam,, dır. 
Satacağınız Malınızı 

Herhale Reklam Ediniz. 
\ 1 e Bıı llek l•t ııı.la ı·ııı ızı 
(TÜRKDLİ) ııe \ ' (•ı·iııiz. 

TÜRKDILİ 

ıH dükUnına uğramalıdır. ... ,\IANTOIXKL.\ R, l'.\L TOLUKLAI~, ELRI- • 
ı~ ı~ İ SELİK KU~L\~L.\lUMIZ GELMl~TIH. • ., .--~·•••v•••••••••••••,~•••a -~------~_...._....._a,m • ._) .e. WAAAA•,..A.A.A~u aaaaaaaa•-aaıa• -...-~ ---~Arl' -..., -W•I "WJli • . ---* .. •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • •• ~Si!i!5Si!2Si!5i!!:ia5F" ~r;2525~i!Si!5C!!B2Si!lifili2Sii5i!Si!,S"-~i52.:=--=is 'i!!i """il i!Si?S-i!S. ah~ 25~,.ır; · · ~-----------------------!:iti!-------- ı;oı 
1 : : IKll llHI 

i Doktor i Jm
1

1 
Halkevi Bakıevi ıco 

= =! ım ımı ! : ı ımı Halkevimizin Soıyal yardım· komitesi tar.~fından eski. Uray Dispanseri yapı · lmı 
1: 1\1 f: [\'J I} U H : IMı 81nrla açılan bakıevinde a,ağıda yaııh gunlerde lJ ctor ır'c d ql :ırı nH: fakir~ 
i : ı imi halka bedava bakacaklardır. Halkımızm bakıevimize bat vurmalarmı dileriz. Gt 

: (;zç r !. : llMI HASTA L 1 K LA R BAK 1 ZAMAN 1 UZMAN 1 N AD ım : · ; ~I ~ 
: ! UDi İç hasta1ıkları Pazartesi günü saat 14-15 Bay Dr. Medeni Akkent ım 

Çocuk hastahkları uz 'mi G h I 1 5 16 B D ı·h O k "' ..• I öz asta ık <Hı " " ,, 1 - ay r: san s ay lbt 
nıam Milli Kuvvetler cad iM 
de~inde Ziraat Bankası ım IJCI 
karoısına nakletmiştir. MJ Ku1uk hastahklar1 Salı " ,. 15 16 ,, ,, Dahi uıı 

No: 
29 

im Cerrahi hastalıkları • • • ı5-ı6 • .. Sadi ôzaıay ımı 

ın Kulak, boğaz. burun H . Çarşamba ,, ,, 15-16 ,. " Kamil Sesli oğlu l~I 
•••••••••••••••••••••••• T'lJ • d l[M' 

I~ Çocuk haslalıkl•rı- " " " 16 17 " " Mem uh ırnı 

Satılık Jll g:~u: .. ::ı.~!~~~ H r..r:embe : : :~::~ : : ~=~~ô.~i' ıli 
EV J'ı iç hastalıkları Cuma • • 15-16 • • Raif Demiralp 111 

1 1 
Cerrahi hastalıkları .. ,, ,, 16-17 " ., Ali Rıza Tezel lllll I K·zortao\rnlu caddesinde ~ mi 

İ 1 (Sarraf Bnyram Hocar.ın) ını Halkevi Batkanlığı 11111 

(a/ıkesirin Biricik 
1
13, 2 numaralı ev satılıktır. nm ~------------------------ı:;;;;:::ı=--p:;jl 

ste k 1 ilerin Fa h i bi k o 1 ordu ~~iLl:i!ü!~mıın2~~~2Si!! _$!5i!Si!525i!5i!Si!S!~5i'52~1i'2i!S!ra!ii!~~ır:!l-c"i252;!!:'9' 
Gazetesidir ~ 1 muhasebeciliğinde Akife mü-

Her Yerde Okunur. C 
1 

racaatlan ilan olunur. 

-~- -- .i 61454 


