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25 kuruştur. 
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~.:.m·~.:~::\~~: ar: a !m ecegım_ıze u .. ciKaptandaKaybolanlarArasnıdadır. 
rnilli endüıtri planımızı ger· saade EdeCf.!kmı Ş• İzmir. 12 ( A A .) - Mer· man arasında altından su Vapurun ikinci kaptanı 
çek 'eştirmek yolundayız lstanbul, 12 1Özel1 etmemize mügaade edeceil · ıinden İz mire gelmekte olıın almak rnretıle batmıı \'e da kaybolanlar araamdadır. 
Enerji kaynaklarımızın ba- Londrada çıkan (Mançeıster ni ve bunun için hükumeti deniz yollan tıletme idare· içinde ] 90 yolcu ve müre· Kaza hakkında fnce'em · 

tında ise kömür vardır . En Gardyan) gazetesi, İngiltere mizle İngiltere araıında ho· sinin İnebolu vapuru dün ettebattan yüz onu kur e 'er ve ~trafh araıtar. 
rlüstride ucuz it\etke (kuvei nin; Akdenizdekl haklmiye· gece Yenikalf' ile Kiliz· tarılmııtır. malar yapılmaktadır. 
rnuharrike) nin rolü ne ol · tmi tanımamıza mukabil nuımalar cereyan ettiğini 
duğunu ıöylemek faydasız I Çanakkale boğazlarını tahkim yazıyor. 

dır. Bayındırlık Bakanlığı y • • Kamut~yda 

Zecri tedbirlere iştira
kimiz ~onuşuldu. 

YunanistanKralı 
Memleketine Dönüyor. 

Çin Ankara elektrik fiatını dü en 1 B 1 r 1 
ıürmek içın, ıirkete kömür 
kulJandırmağa karar ver · 

rnitlir. 
Atağı yukarı hesap edıl

diğine göre Karadeniz hav. 

. ıasında bize üç bin yıl ye · 

tecek kadar kömürümüz 

Var. Böyle bir memlekette 

her hamam senede bir kü · 
çük orman, her soba bir 

•ürü genç ağaç yakarsa, bu 
nu nasıl bir mantığa daya· 

narnk tabii görebıliriz? 
En baıta kömür. maliyet 

fiatmı indirecek tedbirleri 

düşünmek gerekti. Hükü 

rnet daha ıtmdiden bu fia 
tın ton baıma 130 kurut 
inebileceğini anlamııtır Bin 

tonda bin üç yüz liral ı k 

bir ekonominin ehemmiyeti 

IÖz götürmez. Fakat dahası 

var: Hükumet bugünkü it 

letmenin eyi o ' duğu fikrin · 

de delildir. İı!elme toplan 

Ve rasyonel olursa, havza· 

Ya ıleri teknil{ ve eyi tef 

kilit girerse , fi"t ton başı 
na 240 kurut inect:ktlr. 

Tren hattımu dün açıld1. Hü~ümetini Japonyayı notası 
Ankara, 12 (A.A.) - Ir

mak Fil yoı hattının açılış 

töreninde bulunacak . o lan 
çağrılı l ar dün akcam şehri
mizden Fılyosa gitmiş ' erdir. 

Tören bugün saat on beşte 
yapılacak ve kömür yolu 
f~ayındır )ık Bakana A;i Çet
inkaya tarafından açılacak · 

tır 

Tokyo, 12[r...A1 - Nan-
k :n Çin hükümeti Japon 

j elçi1erine bır nota vermiş 

' 

ve ıimali Çind~ Jpon p~li 
si tarafından Lar çok yuk 

sek memura dahil o1mak 

üzere Çinliler ara~ında ya
pılan levkifab protesto et 

mittir. 

Ankara, 12 (Özel) - Ka· 

mutay Çarşamba günü ya · 

pacağı toplantıda zecri ted · 

birlere iştirak edi lmesi etra

fında hükumete salahiyet 

verilmesinı istiyen teklif ko 

nuşu 'up karara bağlanacak· 

tır. Encümenler bu hususta 

ki tetkiklerini bitirmiılerdir. 

İtalyanlar Dün de Makallenin Gü
neyindeki Dağlan işgal Ettiler. 

li ı·<ı I llt)lll(l(l(t HtlSS()liııi 

i 1 e (f c e·ii ı·iist~ct• li ti ı· . ... ---::;r .'.) 

İstanbul, 12 !Özel} - derilen hususi heyet Lon. 

Atinadan bildiriliyor: draıa vasıl olmuı kral ta-

Eyi haber alan mehafi e rafından kabul edilmtıtir. 
göre kral Corçun avdetin· 

den sonra ilk siyasi hadise 

olarak millet meclisi azaları 1 

kanunuevel içiııde intihap 1 

olunacaktır. 

Fransız , efkarı umumiye · 
si, kraliyetin avdeti üzerine 

Yunan harici aiyaaetinde 

Kra l Yorgi bu münaae 

betle Yunan· halkına hita· 

ben bir nutuk iradetmit 'H 

teıekkür etmiı, Yunan mil· 

!etinin menafii için çahıa-

cağı söylemitUr 

Kral Yorgi halyadan ge· 

· b k çerken ltalyada bulunmakta Ak Sil 111 \ T (' ff (l \. (l 1İSİ11(1(• IJa t•(• k (' l I C ı•i I)(' ~::~atii~~~~i:.met tutulacağı 0 1an Yunan hanedanı prt-nı 
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Kömür 

Bugün iıletmelerin çoğu 

dağınıktırlar; rasyonel itlet· 
rne için lazım gelen ıartla 

ta ferdlerin , tek başlarına 

lemin edebılmeluine imkan 
Yoktur. Bunlar iıter istemez 
Yağma usulüne gitmekte, 

heın mi İli malı hem de ke · 

ndi kapital ve emeklerini 

lstanbu!, 12 (Özel) Pa· İtalyanın bugün harbe gır 1 en bu~uk .am illerrnden aayı- 1 ma vo kana birdenbire fev 1 

ı risten haber veriliyor: mi~ olmasıle müteessir bu lan mutevef n Klemanıonun rana baı'amışhr. Tok) o 1 
M " t k t ld" - - lunmaktadır hatırası taziz edildi . ı kapılarına kadar hertaraf mür fiatlarmda yapılan 130 

Ankara, 12 (A.A.) - Kö· 

ıtıahvetmektedirler . 

Hükümet kömür itini ha 

llederken, ferd hal<larını ve 

kanun imkanlarını göz önü 

ııde lutmuıtur Pundan ba 

ıka ton baıına kazandığı · 
ll'll'Z 130 kuruıun, büyük 

damarlar yağmasından veya 

iıçi sırtından çıkarılmasını 

menedecek tedbirler de al 

tnııtar 

Ekonomi Hakanımız va · 

kında Kamulaya kömür 

havzan davas anıkökünden 

hal)f'tmek i ç 1 n b i r 

kanun getireceğini dünkü 

bf(dlrifindl • ıöy lem iştir . Bu 

kanun havza itletmeıinin 
raıyonellettirilmesine, üç ek · 
ono.nik ünite ku · ularak , İf 

letrnenin bir elden ıdare ol- ' 

\lnnıasına ve bu suret1e ma 
liyet fiatanın hemen bir bu 

kadar daha indırılmesine 
iaıkan verecek tedbirlerin 

alınmaaına hizmet edec "'k · 
lir. 

Haolkm başlıca yaıatık 
maddelerinden biri, ve fim · 

u are en n yı onumu · 
bütün Framada arlak bir İtalyanların çoğu diktatö Polis müdürlüğünün neş . 1 kü1 altında kalmı~tır. Hasar kurutluk tenzilatın deniz 

ıekllde tesit edıl;ıtir. Bir rün iıaretine uymaktalarsa rey'ediği resmiğ bir tebliğde, mühimdir yolları ve vapurculuk ıoıy · 
öğ eden sonra vukua gelen 

çok daireler ve müe11ese~er da ltalyanın yükıek tabaka· 
hadiıelerin ehemmiyetsiz ol-

bayraklarla donanmııtır. sana mensup olarak ve mü-
duğu bildiriliyor. 

Fransa Cumurba9kan ı M. nevverler lluna muarızdırlar . Paristeki ordu, Konkovu 

Lebrün beraberinde hava Bu yüksek tabaka. Habe meydanında büyük bir ge 
sü ve deniı bakan 1 arı olJu· 
ğu halde harp bayrağı öaıü· 
nde eğilmiı ve meçhul ask 
e r abidesinde bir dakika 

süküt etmiştir PBriıe gen 

eral Goronun önünde büyük 

bir geçit resmi yapılmıthr. 

İstanbul, 12 (Özel) 

Mütarekenin yıldönümü mü · 

nasehetile Taymls gazetesi 
nin bir makalede diyor ki: 

"Mütarekenin hatıra~ı. 

dilik tek enerji k 'i.ynağı 01. 

an kömür meselesinde 
hükümetin vermiş ol-
duğu kararlar, h ;ç 

ıüphesi7., bütün memle 
kette !le vinç ve f e 

rahla karıılanmıştır. Kömür 

i şinin pek yalonda kökün 

den halledi ' mesine yardım 

e tlf!celf kanun, Kamutayda 

füphes z ayna ehemmiyetie 

tetkik edilecek ve hüküme · 

te , dütündüklerini ııüratle 

gerçekleıtirilmek fırsata ve 

rilecektir . 
F. R. ATAY 

şistanın bomba ve mitral· 

yöz' erle m'!denileştirilmesi 

prensibini her halde kabul 

etmemektedirler 

istanbul, 1 ::! (Uzel) -

Paristen haber ve_riliyor: 

Mütarekenin yıldönümü 

münasebeti)e Fnnsanm her 

yananda ıenlikler o'muştur. 

Mechul asker anıtına yüzler· 

ce çe1enkler konmuştur. 

Şan z e 1 i z e d e n itib 

ar en bütün cadde 

ler Franıız bayraklari1e do · 

n.ınmıfh · Sabahleyin kilise

lerde ayan yapılmış ve saat 

1 i de tören başlamıştır. 

Malüller ve eski m ıhariple 

ç i treıımi yapılmııtır 

Lilde de bazı hadiseler 

olmuıtur Bura.da ıarbayın 

sosyalist olması , bu hadise 

lere sebebiyet vermiıtir. 

Mütttreken 1n yıldönünıü 

münasebetile Burjda Viktor 

Hügonun ve f stirde genel 

sa vaıt8 ölen tayarecilerin 

anıtları törenle açıldı. 

Liyondan gelen haberlere 

göre ""'oradft da büyük ten 
likler yapılmış ve Müsyü 

Harriyo Önf'mli bir söylev 

vermiştir . 

İstanbul, 1 :! (Özel) Lo 

ndrada da nı ütarekenin yıl 
dönümü büyük tören le kut · 

lulanmııtır Büyük kılisede 
ya pılan ayinde Kral da 

mechul asker anılana gelerek ha.zır bulunmuştur. 

çelenk koydu 1ar ve geçid Cenevre, 12 (A.A ) - lt -

resıni ~·aptı'ar a 'ya zecri tedbirlere 

Herkes bir dakıka tevek · İftirak eden bütün 

kuf etti. . Cumur baıkanı 

Müsyü Lebron da meçhul 

asker anıtına geldi. Zeferin 

memleketleri protesto et-

etmiştir 

Londra, 12 (A A.I - Ah-

nan haberlere göre, Habe 

şistanda İtalyanlar Makalle 

nin güneyindeki dağları İf· 

kal etnıi~lerdir 

Aksum ile Tal<azze ara 
sında da hareketlerine de 
vam etmektedirler . 

Somali cephesinde de Go · 

etesi eıya ve navlun tarife 

lerl üzerinde yapacağı teıi 

rin dereceıini inceliyen ek · 

onomi bakanlığı timdilik bu 

tarifelerin etya navlunları 

kısmında son kanun tarihi· 

nden itibaren yüzde on le· 

rahimin kuzeyini temizle · nzilat yapılmasını tensip et· 

mekle meoguldürler. miıtır . 
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SAYFA 2 

Görüşler, Görünüşler: 
*' WD •• 

Oğretme Ol<uiunun 
Ve lisenin Müsamer si 

Necatıbey öğretn-. en ok
ulu ve lisesi Cumuriyet ba

yramında verdıkleri nıÜEa· 
mere programını 9 ikinci 

teşrin cumartt>si akıamı da 

çağırı 1ara tekrar ettiler. 

t'>ğretmen okulu ve lise· 

mız; bu gıbi kültür hareke
tlerini başarabilmek gücünü 

kendinde toplamak bahti 
yarlığına kavuşmuş bir ok 

ulumuzdur. Mesela müsaın 
ere için .• Bit okulun tem -

sil edebilecefi her türlü pl 
yesler içın güzel Eahne .. 

ihtiyacı karşılıyabilecek 
ıalon. Bir sahne ve bir salon 

ki ıehirde ancak bir eşi var. 

Bir üçüncüsünü bulmak im
kansız Sonra liıe ve öğret

men okul'arı orta öğretimin 

(tahsilin) son basamağıdır. 
Orada talebe, kabıliyet ve 

ıahsiyelini kazanmıı veya 
kazanma yolunu tutmuştur . 
ilk ve orta okullarda özeni 

len, dikkatle yetiştirilen kör

pe fidan ilk meyvesini ora 
da verir. 

Necatibey okulu bugün 

kucağında üç küllür yuva 

sı barındırıyor. K •z, erkek 
lıseleri, öğretmen okulu . 

Bu üç kuvveti ve bütün 
maddi gücünü elinde tutan 

bir kül~ür ocağı neler başa
rmaz? 

Cumarteıi akıanıı ikinci 
defa gösterilen müsamere 

her ıeyden önct>, itte bu 
başarının c eğerini taşıyor . 

Temsil edi'en (Gönüllerin 

türküsü) altı tabloluk ulusal 

bir piyestir. Jsttklal savaıı 
mızın bir parçasını önümüze 
seren bir piyes . 

Türk ulusu bu savaşa 
en k ö t Ü f a r a r t 1 a r 

içinde atıldı. Sarsılmıyan 
ınanını. yenilmiyfn gücüne, 

gücünü de ulusal şef ınin eli 

ne vererek kuıtuluı yolları
na düştü . Kadın, erkek, ço

luk çocuk bütün bir ulus, 

bu kurtuluş yellerine tek 

bir ağızla tel< bir kelimeyi 
haykırdılar: 

İSTİKLAL!. 
istiklal . Ayaklarını bu 

sese uydurdu1ar. Yürekleri 

nin bütün inanını bu sese 

verdiler. Hoğucu karanlıkla· 
rın içinde yürüdüler. Çar 

P•ftılar. Kan döktüler Öl

düler, Fakat. Dönmediler . . 
Evet yürüdüler . Hayır 
bu bı· r - .. · yuruyış 

değildi Bu yellerin, kasırga-
ların önünd. baş eğdiği bir 
akındı Bır ulusun, Türle ulu 
surıun akını 

Bir akın ki gençler bü 
yüklerinin, ihtiyarlar çocuk 

larının, çocuk 1a r analarının 
ıleriıinde. 

İtte Gönüllerin türküsü bu 
akmcfan bir parçadır. Piyesi 
yaznn öğretmen okulundan 

Gök Alp.. Gt>nç, Ulusal sa

vaıın heyecanını, duyguları· 
na day,.narak e~erine aks

settirebılmişlir . Tablolarda ha

zan orjinal buluşlar olduğu 

gibi hepsinde de seyreden
leri sıkmıyan bir hareket 
var 

Konuımalar 1 ısa ve canlı 
Yıtlnız bu konuşmalar neden 

bilmem bana Nazımın cı Unu 

tulan adam» ını h·atırlattı. 

Gök Alp gerek bu konuıma
larda ve ger ekse dığer kı 

sımlarda "Unutulnn adam" 
ın, l u çok o'gun eserin te 

sirinde kaldığı görülüyor 
Beğenilen, alkıt toplıyan 

kuvvetli bir yazıcının eserini 

örnek edinmelt onun t~s ri 

altında kalmak bir g E>nç. için 

suç mudur? 

Bence hayır. Bilakiı bu 
örnek ediniş, bu tesir bir 
istidadı daha iyiyi, daha 

güzeli bulmağa sevkedebi 
lir Ya'nız ifrata varmamak 

kendi dU\ gularını, kendi ya 

ratma gücünü ba~ka ellere 
vermen ek şartı le . 

Konuşma 1 arda, pi}eı &<a 

hramanları yekdi~erinin @Ö· 

zünü öy e yerlerde kesiyor 

lar ve bu kesilen cümleleri o 

kadar kolay ve düzgün ta 
manı ' ıyorlar ki h"yret etme 
mek mümkün değil Bir İn· 
ıan hiç bir vakit karşısın 

dJkilere sözünü, hangi fi -

kirle ve ne şekilde tamam

lıyacağını bu kadar katiyet 

le kestiremez 

Bu görüşmelerin güzel ve 

hoşa giden tarafları da yok 

değil. Var. Fakat bu söyle
diklerimde biıhassa göz 

çekiyor. He 'e son tablo baı 

tan baıa bu biçimdel<i gö 

rüşmelerle doh·dur. 
Bir kaç soğuk, hoşa gitmi 

yecek cümle de var. Az olmak. 
la beraber işaret etmeden 
geçemiyecğim: Üçüncü tab
loda ıhtiyar: "Karımın na 

musundan çok memnunum" 

gibi söz:er söylüyor Bu 
fıkir 1er da ha güze l anlatıla 

mazmiydi? Sonra yine bu 

ihtiyar, yani baba pek ~ıii
taassıp ve geri düşüncdi 

bir tip olarak gösteri ldiği 

halde bir yabancıyı karısi e 
kızının oturmakta olduk 'arı 

odaya - haber vermeğe bi

le lüzum görmeden - soku· 
yor. 

Genç kızını bu adama 

h zmet etme k için zorluyor. 
Bu serbestlik o zıhni yet de 

ki bir adamda, hele hnrem 

lilc ile selam ık ha} atının 

yaşandığını bir devirde nasıl 

olur:1 

Dördtincii tabloda su-

Lay nefer1eri1e goruıuyor . 

Hu güzel bir tablodur. Yal · 

nız subayın burada kendi 

duygularına kapılarak adeta 

ağlıyAcak bir mevkie düştü 

ğünü . kenıii dertleri ıuasın 

d teessürle sahneden uzak. 

laşdığ ını görüyoruz. 

Biivük Tanrruzun 3C Ağus 
tosda lacağı okunan gazete 

ve mektupla anlatılıyor Hal

buki bu taarruz ogünlerin 

en hijyülc sırrı idi 

Kız annesinin kurşuna di 

zildığini doktorun eliııntki 
gazeteyi kaparal< öğreniyor. 
Tabıidır ki bu acıklı haber 

önünde bliyük b ir heyca n 
gösteriyor. Fakat bu çok 

sürmüyor Çünl<ü o ro'ü YI\ · 

pan ba vn n bu ölüm lıa va 

dısini uzun uzadıyit gazete

den okutulmak mecbt r.yeli 

altında bırakılmıştır . Hu ha 
her bu k dar uzatılmasa, 

c.lahrı har ekttl ı hir şeldP 

konulsaydi ne iyi olacaktı . 

Bu gibi göze çarpan no -

TÜRKOILI 
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Buğday 
f iatlar ~üşmeğe haşladı. 

Bir haf la, on gün önce 
birden bire firl ıı,·an buğday 

fiatları rnn gün'erde yeni

den düımeğe başl a mıştır. 

Sert buğday 7 kuruş elli 
sanlim, yumuşak buğday 8 
kuruş yirmi beş sıtntime ka
dar yükselmişken dün sert 

buğday a gari 5 kurut yet

miş beı santimden, azami 

6 kuruıtan, yumuıak buğ 
day da asgari 6 kuruş elli 

santimden, azami 6 kuru§ 

yetmiş beş santimden mua 

mele görmüştür. 

Un fiatları da bu nisbet 
üzerinden n) ni şekilde kı 

rılmıştır. 

Zavallı 
Bir a~am üzerine yıkılan 

~ir ağaç altrn~a ôl~ü. 
Kepıütte acıklı bir 

vakası olmuştur. 

Kepsüdün İhsısniye 
halleeinden T om bak 

ölüm 

ma ·· 

Hasan 
pazartesi günü odun kesmek 

üzere Divanlar dağına git 
mişlir. Fakllt Hasan bir da

ha evine dönmemiştir Ka 

rısı, çocukları rnernka düşe· 
rek Hıuanı Divanlar dağına 
giderek aramağa laılamış 
lardır. 

Zava1lı 1 !asan bir agacrn 

altında ÖıÜ o 1arak bulun 
muştur. 

Hasanın odun kesm,,kte 

ik en ağacın üzerine yıkılması 
i le altında ka'dı~ı sanılmakta · 
dır. Ölünün bulunduğu yerde 
dün tahkikata başlanmıştır. 

Bir çocuk diğer ~ir çocuğu 
taşla yaraf a~ı. 

Dün saat yirmiye doğru 
Aygören mahallesınden Sa· 
dık torunu 14 yaşlarindal<i 
Saıp, 1 lacıisrnail mahalle~in · 
den uncu Bıla l oğ l u 16 yaş · 
larındaki Hüsnüyü taşla sağ 
kolu dirseğinden beş gün 

sonra tekrar muayenesi ıca
bettirecek ıeld 'de yarala· 
mııtır . 

ktalar bulunabilir. 

bun1ar piyesin hiçb r 
canlılığını öldüren 
değildır. 

F"kat 
vakit 
şeyler 

Arkadaşiarı da vazifelerini 

benimsemişlerdi. Rollerini 

hepsı mükemmelen ba~ardı 1ar. 
Avcılar, Songül, Trio. 

Gençliğe t a hassür, San 

dal. Moment nıusical talebe 
korosu t11rafından söylenen 

ve Sc1.tları tarnfındarı ça'ınan 

bu parçalar zevkle dinlendi. 
Komediyi ihtıyar kadın ro 1ü 

nü yapan bayanla bilhassa 

cezalı talebe rolüni.i yapan 

Leman çok qı başardılar 
Müsamereden sonra çağrı 

)ara okulun Devrim köşesi 

gezdirildi On ıki yıla sığdırılan 
büyük Türk devrimi burada 
canlı b!r şekılde tertip adi!-
rni~tır 

• 
* Okulun değerlı Dırektörü -

nü, öğretmenleriııi lrntlula
rız. 

CEVDE r DEMİR/1 Y 

Bigadıç-Bahkesir Şosasında 6 Az
gın Ayı Bir Kamyonun Önünü Kesti 
Kamyon Şehirimizden Yirmi Kilometre Ayrı· 

j lrnca önüne Ağaçlar Arasından Altı İri Gölge 
Çıktı. Bu Gölgelerin Birer Jl ')lı Olduğunu Anlı-
yan Şoför Son Suretle Arabasını ileri Sürdü. 
Bu Sırada ~yılardan İkisi Kamyonun Altında 
Kaldı. Bu iki Ayının Can Acısile Haykırışı Di-
ğer Ayıların Kaçmalarına Sebep Olmuştur. 
Balıkesir ile Bigadıç şos~ 

ası arasında iş 1 iyen, içinde 
müşteriler bulunan bir ka · 

myon korkunç, korkı.nç ol
duğu kadar da garip bir şe 

kilde altı ayının hücum\Jna 

uğramıştır. Bu çok meraklı 

vaka şöyle olmuştur: 

Pazartesi gecesi şoför Be . 

simin idaresindeki Bıga dıç 

alh numaralı kamyonu şeh 

rimizden gece yarısı müşte

rılerini alarak Bigadıca ha 

büsbütün dehşet 

dır. 

salmıılar 

Müşteriler ayıların bu acı 

httykırışları önünde büıbüt 
ün ürkmüflerdir ve büyük 
bir korku içinde kalmışlar

dır. Fakat diğer dört ayı 
da yaralı iki ayının çığlıkl. 

arından korkmuı olacak1ar 
ki Çömlekçi istikametine 

doğru kaçmağa baı l amııler 
dır. 

Şoför Besim ve müıterileri 
ayıların dağıldıklarına ka · 

naat getirince geriye dön 

nmüşler, aıağıya inm 'şler 
kamyonun altında kalan 

ayının yolun üzerinc'e bel 
ve eğe kemikleri kırılmış 

reket etmittir Kamyon şe 

hrimizden yırmi ki'ometre 

kadar ayrıldıktan sonra Çö

m1ekçi köyü ~osaıına yakın 

olan mezarlığın ağaç' arı 

arasına sinen ftltı iri gölge 

karr.yonun önünü kesmiş

tir. 

1 bir halde boylu boyunca 

Şoför birdenbire şaşalnmış, , 

müşteri 1 er acaip ve korkunç 

sesler çıkaran ve kamyonun 

elrafınada dolnşan bu göl 

gelerden fena halde ürlc 

müşlerdir. Fakat çok geç· 

meden şoför lrnmyona hücuın 
1 

eden bu gölgelerin bir ayı 

sürüsü lduğunu anlamakta 

geçıkmemiştir. Şoför Besim 

derhal kendini toparlıyarak 

ve soğuk kanlılığını muha · 

faza "dere k ıır a bi\ sına ~on 

hızı vermit ve bu suretle 

azgın ayıların hücum11ndan 

kurtulmak istemiştir. Fakat 

bu sırada bir ayı nasılsa 

kamyonun tekerlekleri ara

sına dü§mÜf, diier bir ayı 

da yine kamyonun çarpma 1 
sı i e yaralanarak yere yıkı· 

lmı:tır. . ı 
Yaralı ayılftr gecenin se- ı 

siz iğini yırtan çı~lıklarla I 
bağırıp , haykırarak ortalığa 

ilimizin 
Ve diğer illerin bu yıl~i 
tütün ma~sulü nasıldu1 .. 

Memleketimizde bu yıl 

umumiyetle tütün mahsulü 

eyidir. İlimiz ma hsülü de va 

sati olarak tasbit o unmu§tur. 

Randıman yüzde yirmi yir 
mi yediyı bulmal<tadır. 

Samsun taraflarında yap· 

raklar tinıdi:.len lon lmağa 

başlanmı~tır. Buradıt tütün 
geçen yıldan yfü~cle yirmi 

beş kadar ı .oksandır . 

Aydından l>ir mi 1yon elli 
1 

beş bin, !\1anisadan dört mil
yon Muğladan b ı r milyon yüz 
bin , f inoptan üçyüz bin, 1 

Bursadan iki milyon üçyüz 

bin, İzmirden altı milyon 
yüz. bin kilo kadar tütün 

mahsulü alan"cağı tahmin 
edilmektedir. 

ölü olarak uzanmakta oldu· 
ğunu görmüşlerdir. Kamyo· 

nun çarpması ile yüzün· 

den yara1anan ikinci ayıyı da 
bıraz ötede ağaç'ar arasında 
bitkin bir halde bulmuılar~ 

dır. 

Müıterilerden bi-rı bir de· 
mir parçası ile vurarak 

bu ayıyı zarar veremiyecek 

bir hale getirmif, sonra ağız 

ve ayakları ip ve zincir 

le güzelce bağlanarak kam· 

yona atılmıı, canlı olarak 

Bigadıca getirilmi~lir. 
Bu işlti memiı ve görül· 

memiş vaka Bigadıcda bü 

yük bir merak uyandırmıfı 

ha1k getiti 1en ayıları bü · 

yük merakla seyretmiılerdir. 

Elbiseleri 
Oyunla aşırma~ istemiş 

Evelsi gün saat sekiz sı· 

ralarında Dinkciler mahal · 

lesinden kıpti Hasan oğ'u 
Ha l ı! Karaoğlan mahalleıio· 

de oturan Kepsütlü Saatçı 
Hasanın beı yaılarındaki 
oğlu Cemile rastlanmıştır· 

Halil çocuğun elindeki ıepe 

ti e larak Saatçı HasanıP 
evine gitmiş kapıyı vurarak: 

Saatçı Kep büde gide 

cek bir ceketle bir pantolon 

vt; paltusunu istivor dernif 
elindeki IE'pedi de -götürerek 

kendinin saatçı tarafından 
gönderıldiğini an'atmıştır. 

Ha1i l böylece bu elbi!ele· 
ri aşırdı~ı iddia edildiğinden 

yakalanarak Cumuriyet ge· 
nel savamanlığına verilmiıt •r 

Bir ~ızı kaç1r~ııar 

V d d 
Ba k1'cak köyünden Meh ur um uz a T Ü t Ü n met oğ u Hasanın on sekit 

yaşlarındaki kızı Fatma ay· 

Eki.mı· .Tecru·· beler·ı . . nı köyden İsm.ail oğlu İbra· 

1 

him tarafın Jan kaçırılmıştır 

Jandarmn lbrahfmi yakll · 

inhisarlar idaresi yapttğı ekim tecrübelerile ilimiz~e lıyarak tüzele vermiştir. 
yelistir ilen lülünlerin bölgem ize uygun olmadığını anladı M an d 0 n ın çul tJ 

İnhisarlar iddresi bir müd . Bütün, bu tecrübeler Sam- Aşutl~ı. Hırsız aramyor. 
detteberi memleketimizde suııda , lstanbu1da Ma!tepe · Muharrem Hasbinin fab 
en eyi tütün cinslerinin de yedi yılc.lanbt>rl yEıpıl 

yelişlirilebi 1 mesl için bir çok makta.dır. 

tecrübeler yapmıştır Bu Baıı bölgelerde yetiştni 

tecrüb elerden eyı sonuçlar len tütünlerin o bölgeler: 

elde edi l miş bulunmaktadır. de hiç de uygun o nıa ıkla . 

Bu arada bir çok tütün rı bu tecrübeler sayesinde 

hastalıklarının da mahiye tleri Eınlaşılmıştır . Onun için in· 

anlsışılmaktadır Bu ha~ta h isarlar idaresi bu bö'geler-

lıklara karşı yeni ilaç ar de P.kilecek tütün tohumla 
bulunmuştur 

Türk tütününün tıpi tes 
bit olunduğu gıbi nıkotin 

siz diğer bir tütün tıpi de 

meydana çıkarılmııtır. 

' 
rmı deği,tirmiştir 

İ l imiz.de yetiştirilen tütün 

leı 111 de ayni şelıilde bö1ge 

mize uygcn olmadığı neli 

cesine varılmıştır . 

rikasında buğrfay üğüt meye 

gelen Konakpınar kamunu · 
na üağlı T1tyibler köyünden 
Mehmet oğlu Ali manda$1 

üzerindeki çulun Kanlıkavak 
köyünden henüz adı belli 
olmıyan bir çepni tarafın 
dan çalındığını zabıtaya ha· 

ber vermittir . Yapılan ar''~; 
tırmada çalınan çul Yeşil 
civarındil h e lvacı lsnıailirJ 
dükkanına bırakıldığı aulıt ' 
şılmıştır 

Çul sahıbıne verılıniftir 
Hırsızlar aranmaktadır· 
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HAT - HATIR- HATıRA 
r ·ş·~~d·~~·;;~~dc~~~ 1 Japonyanın ~ine ohimatomu !···-;;;~;·~~·;;~i;~·· ·=-
~ •• •• ,••••••••• •••• ••••.c!l Şanghay Tas aylarından: !••••••••• "' •••••••••••••= 

~u sözlerle: «İhtar» kelimesinin ve ~u üç anlamın~a 
((an)>sözünün etimoloji. rnorfoloi ık ve fonetik ~a~ımm~an 

çözümlenmeleri 
HAT . HATIR - HAT.HA 

Kelimenin e t imolojik şekli : 

ııı 121 131 l4l 
(ah+ağ;+ atı ır ) d ır . 

(1 ) ah: Köktür Burada 
1 tık . pa rlak lık anlam ınad ı r 

lak gibi] 

<2 ağ: Obje veya süje 
gösterir 

Ah+a~= ehağ : lıı ğ ın bir 
obje veya bir süje ile olan 

münasebetini gösterir 

(3) at: I· + t], ektir Ma· 
tıayı tamamlar. tesbit eder. 

Ahağ+Rt= ahağat; kelı 
meyi son morfolojik ve fo 

netik ıekline koyahm: HAT 
:::::.: bir süjenin veya objenin 

ııığı veya bu ııığın tebellü 
tü, izi deme1'tir. 

( 4 ır: I · + r], ektir. Ma 
tıayı yakın, muayyen, kati 

bir sahada tekarrür ve fark 

ve temyiz ettirir !Hurada o 

saha dimağdır1 . O halde: 

HA TIR : Birobje veya sü 
j,n·n dimağda aydınlanmas ı 

iı. bırakması demektir. 

Hatır sözüne "ağ" eki ge 
lince, bu ek kelime anlamı· 

na müspet bir varlık verir 

ve onun adı olur. 

NOT: 1 - Yakutçada ke· 
lime l"htarJ t eklindedir . 

Bu kelimenin etimolojik 

teklini 1 hatar) kelimesin n 

kinin nltına yazalım: 

Hatır = l ah+ağ+at+ ır] 
Ahtar -lah+"ğ+at+arl 
Görülüyor ki her ıki ke 

limenin asıl bünyeleri, bir 

birlerinin lanıamiyle aynı 

dır. 

Birincide kökün vokali 

düşmGt ik incide l<ök aynen 

kalmıı . birincide "ağ" düş· 

rnüştür. birincide kökün vo· 
kalinin dü§mesine mukabil 

"at eki olduğu gibi kal r ıt ., ' 
ikincide kökün vokalin in 

kalmas ına mukabil "at,, eki· 

nin vokali diitmüf. Son ek · 

lerde aynı cinsten vokal tek · 

it tebeddü!ünden başka bir 

fark yoktur. 

Yakutçada 1 Ahtarj: An 
rnak , hatırlamak, hatıra ge 
tirmek. daima birisini veyA 
bir §eyi düşünmek demek 
tir: "Min iespin kinle he ah 

tar ere = borççağızı nı ona 

hatırlat,, 

Türkdilinin Hikayesi 
-----------------------

i H T A R· 
Not· 2 - l lhtarJ ~özü, 

etimol'>j ık Lak ımdan ( hatır} 

sozunun bünyece tamamen 
aynidir Manaları da orijin 
de birdi r. Bugün bu l(el ime 
ye mermekte olduğumuz di · 
ğer manalar, [tenlıih. nazarı 

dikkati celp v . s. gibi] me 

cazi manalardır. 

AN 
Not: 3 - (Hatır) . (ahlar) 

anlamları, an (mak) anlamı
nadır (*) 

(An) kelimesinin etimolo
jik şekli §Öyledir: 

( l) (2) 

(ağ + an) 

(*) Hi.hr ve hatıra kelı· 

melerl. kalp Ahterii Kebir) 
ile gönü l hatıra ge1en husu

su ve fıkir Lügati Naci 

anlamlarına alınmıştır . 

( 1} ağ : Işıktır . 

(2) an: ( + n) eldir . Sü
jeye en yakın, bitişık hır 

şaha)'ı gösterir Herhangi 
bir sahada bulunan obje 

veya süjeyi , " nı" (ege) sa 
. hasına , yani süjeye ya ı ııık 
vaziyete getırır 

Ağ -~ an = ağan, l.ıir 

süje veya objeye a it ışığın, 

bır flÜjenln en yakınında 

tebe !ürüdür. ltlftk üzere ıfı· 
ğın parlaklığın ve onun gibi 

olan te mizliğin ve giizell i ğin 

insanın bitişiğinde tecellisi 
anlamına da gelir 

Görü1üyor ki kelimenin 
t eşekkülünde. ışıkla süje ve. 

ya obje aruında orta mesa 

fe1er gösteren işaret ekleri 
yoktur . Kelimenin z :ı man 

bapımından anlamı da bun 

dan ilen gelmektedir. 

K elinıenın morfo1ojik ve 

fona tik şeklinde, kökün ., ğ" 
si ve ekin vokali, ki bunlar 

uzatma rolünü yaparlar ' bu 
rol ba~taki vokale verilmiş • 

oluyor, 

Not:4 ~ (An) sözü, Yaku

tçarla (ağın) ~eklındedir; an· 

mak, hatır lamak v s ; gam · 
lanmak, birisinin izdirabını 

çekmek, kederlenmek gibi 
anlamlara gelir. 

İztırap ve gam anlamları, 
kelimenin kökü olan "ağ" 

ın parlal,Iık manasından 

ziy •de ateş. güneş, yanmak 
manasile alakadardır. 

Bir Avcnnın Defterinden 
Üç Yaprak ... 

YAZAN: 

Guy de Mouppossant 
. .. Geçenlerde , gaz.etenin 

birinde muhtt:lif havadisler 
sahifesinde b r aşk f adası 
okuclum. Bir genç, evela 
sevt;ilisini sonra kendifini 
öldürmüş. Seviyornıu~ta on· 
dan ... Bunların aıkı beni 
hiti\z fazlaca alakadar etti 
Fakıııt bu alaka mütessir ol· 
duğumdan . yahut hayrete 

düştüğümden filen değil, 

ÇEVİREN: 

Müştak Baykal 
geçliğinıde başımdan gaçen 
garip bir av hatırasının te 
ltrar gözlerimin önünde ca 
n1anmasındandır. 

Ben, iptidai t ir insanın 

medeniyetin tesirlerile biraz 

tadile u ğrıunış sev kıta Li . 

lerı 'e hislerıle doğdum 

A \• cılığı çok severim; kanlı 

hayvanlar, kana bulanmış 

Mançuri Sovyet hududun
daki ~a~ise 

! 9 İlk Teşrin 
Mançuko Sovyet 

lj35 de 
hududun · 

un Navo \leksive mevkiin. 
d ~ bir Japon Mançuku müf · 
rezesinın _ ovyet hududunu 
geçmesi suretile meydana 
gelen hadisen in tahi' atı 

öğrenilmiştir O gün 40 ki · 
şiden mürekkep bir Japan 
Mançuku müfrt'zesi saat 
1 b,5 da iki Sovyet nöbetçi -
si tarafından gözetilen hu 
dut hattını geçmi~le r ve bu

nu gören nöbetçileri geri 

çekilmeleri itaretine karıı 

ateş 1 e mukabele etmişlerdir. 
Bunun üzerine nöbetçilerin 
yardımına koşan 18 kltilik 

bir Sovyet müfrezesi Japon 
lar tarafından şiddetle ate 

şe lutulmuı ve bu arada 
Sovyet müfreze kumandanı 
Kotelnikof ölmüş, kumandan 
muavini ile diğer iki kişi 

yaralanmııtır. Bu müsademe 
Sovyet sınırının 2.3 kilot -
metre içeris'nrle ve Sovyet 
topraklarında olmuştur Sov
yet a~ker1 eri bu hadisede 
o kadar dü rüst davranmışr 
lardır ki, Japonlar geri 

çekilmeğe başlayınca onlara 

karıı derhal ateşi kesmi§ler 
ve onları hudut çizgisine 
gicliceye kada r da ateşle 

takip etmemiş1erdir 

[f gan sporcuları Sovyetler 
birliğin~e 

21 10. 1935 de Efganis -
tandan Taıkende 9 vo'cy
bolcu, 3 güreşçi ve iki spor 

cemiyeti miime~silinden mü· 

rekkep 14 kişilik bir spor 

heyeti gelmiıtir. Birinci 
müsabaka 2" 10 da Taş 
kende Dinamo stadında yap 

ılmııtır . 

Pirinç tarlalarm~a ~ahk 
yetiştiri im esi 

Ozbekistan pirinç tar1ala 
rında sazan balığı yetişti· 
rilmesi deneçleri eyi sonuç 
lar vermiştir. Tecrübr. için 
bir tarlaya 300 balık konu l· 
muş'ur. Bun'arın hepsinin sik 
leti yekünu ancak 7 kılo 
gramdı Halbuki yazın bun 
lar tarlalarda o kadar bü· 
yümü§lerdir ki yaz. s >nunda 
s ı kletleri yek ünu 150 kilo 
gramı geçrn ı ştir Bun'ar tar· 
la için çok faydalı olmuş' ar
dır . Çünki pirinç için za· 
rarlı olan böcekleri ve kurt· 
lan yem i ş'er ve toprağı 
karıştırarak pirincin gıdalan· 
masınft, büyümesine yardım 
etmişlerdir. 

tüyleri kanlı ellerim en ho 
şuma giden şeylerciir 

O sene, rnn baharın ni · 
hayetlerlne doğıu rnğuklar 

birden bastırınştı. Amuca 
mın oğlu Korl de Rouville 
beni bcttak'ıklarda tef akta 
ördek avına davet ediyor· 
du . 

Korl, lnrklık, rn kallı. şen 
bir karaktere malık bir asıl· 
zade idi Ortasından nehir 
geçen geniı bir vadide çift 
liğimsi bir şatoda otururdu. 
Sağ ve sol tepeler nadir av 
kuşll\rını dalları arasında 
saklıyan ihtiyar, cesim ağ. 

aç l ı, sık orman1arla kap· 
lıych 

Japon Hükümeti Nankin 
hükümeline 14 maddelık 

bir oltimatum vermiştir . 

1 - Mançukonun Çin 
tarafından tanınmas ı, 

2 Çinin uluslar sosye 
h sinden çıkması 

3 Ja ı on, Mançuko ve 
Çın blokunun yaratılması 

4 Çınin şıınaldeki be§ 
vila yetinin mali istiklali 

5 - İngili7. murahhası 
Leithrofsla münasebetin ke 

s ilmeııi 

fi Deniz il lerinin ve 

ilçelerin silahsızl a udırılması, 

7 Yan 2i ovası ile Ma 
nçuko arasında doğru demir 

yol teıisi 
8 - Çtnde Japon a1ey. 

htarlığına son veri lmesi 
9 Çin süel i~lttrinin 

lening·atta mus;~i alet
- leri sergisi 

Leningratta Ermityaj mü 
zesi binasınd" açılan musiki 
aletle ri sergisinde 2000 den 
fazla ve dünyanın çeıitli 
ülkelerine ait masil{i alet 
leri gelmiş tir . Mongol ve 
Tubin halk cumuriyetlerin 
den sergiye ga vet eski a 1 e 
t ler gön rl eri ' miştir . Bunla rın 

İ \ inde kaplumbağa l<ahu
ğundırn yapılmıf ve nefe~le 

ça1ınan aletler , kemik flüt 

ler ve di~er bazı nevi tel 

li aletler, ıaman davul1arı 
ve saire vardır. 

Kolle~siyon merakı 
Birçok kimselerin ne olur· 

sa olsun toplamak merakı 
Çangayşekten nlmarak Ho 

in zine verilmesi 
10 - Bütün hakimiyetin 

Nankin icra vekilleri heye 

tine verılmeı>i 

1 ! Eski Mançorya ha 

1 
varılır Şimali fngilterede bir 
kadın vardır kl ıon otıı z yıl 
içinde bütün dünyada men· 
edilm iş ne kadar kitap var 
sa toplıyarak bir kütüpha · 
ne yaptırmııtır . 

kimi Çans11lin itlen çıkarıl 

ması 

12 - Kommoni7me kar 

fl müşterek mücadele 
1 ~ - Kominden partisi 

kongrelerıne Japon'arın da 

itti rakı 
14 Çinin Amerika ve 

Avrnı:a devletle ri tarafın 

dan gelecek her tü lü mali 
ve ekonomi yardımları tam 

amile rettetmesi 

Ukranyada bir gizli teş~i
lat meyd.ana çıkanldı 

Ukranya İç 1ıler !3akan 
lığı tarafından yı:ni bir ko 
mp'o te~ebbüsü meyclana 
çıkarılmıştır M üt eşeb\,isler 
başlıca Troçkistlerden ve 

eski beyaz Rusl nrdnn mü 

rekkeptir. Bunlnr m maksa 

dı fırka karArlarıns karşı 
gelmek, münakl'liıta zarar 
vermek gibi şeylerdi. Teş· 
ki l atın baıında Bağdanof 
isim1i bir mühendis bulunu· 
yordu. Ru sebeple 40 ka 
dar kims~ tevkif edilmiş ve 
şimdiden :m si mahkemeye 
veıilmiştir . Mahkeme aleni 
olarak Harkofta yapılacak · 

tır . 

2100 metre ~erinliğin~e 
Petrol kuyusu 

Baköda Aziz bey petrol 

madeninde yeni sondsj1ar 
yapılmış ve buPlardan L49 

numaralı ı o1dı'.İ borusu 
~ 100 metro derinliğinden 
günde 400 ton petrol ve 
500,000 metro mikap gaz 

vermittir 
Yerden çıkan petrol 90 

1 UO hava tazyikinde çıkmak 
tadır Bu kuyu derinlikte 

üçüncüdür . 

Buray:ı kadar munta1am 
bir yatakta akan nelı i r, bi 
raz ilerde geniş bir bataklık 
yapıyordu. 

ı ı u bataktık, hayatımda 

bir daha eıine tesadüf ede· 
mediğim çok güzel bir av 
mıntıkası idi Bata klığın her 
tarafını kaplnmış olan, rüz 
gar esdıkce dalgalanan, in 
şırdıy.ın saszlar arasında 

açılmıı dar geçitlerden uzun 
sırıklarla sevk edılen küçük 
kayıklar , ölü suyun üzerinde 
süzülüyor, önlerine tesadüf 
eden sazları sıyıı ıyor yoııunlar 
ın altındaki balıkl <\rı ürkü 

tüyor, kah görünen kah giz 

Bazan bu tuhftf kolleksi · 
yonların paha biçilmiyecek 

kadar değeri vardır . Doktor 
VVillett Cuntngham ad l ı hir 
İngil ;zin topl8mıı olduğu ka 

• dın elbiseleri kol'eksiyonu 
' iş t.: hunlardan biridir; dok · 

tor daha ilk çağlardanberi 
kadınların giymiş oldukları 
elbiseleri toplamııtır. Ru im· 
lleksiyonunu \'eril en mil} on· 
luca lira mukabilinde bi e 
satm11ğ' yanatmamıştır . 

Fakat Mister GArner ke
ndi kolleluiyonunu satmak 
için hiç de nazlanmamış'ır. 

Bu zat toplanmı f oldğu 
asker elbises i düğmelerini 

bir Amerikalı milyonere 
185,000 Türk lirasına sat· 
mıtlır 

Dünyanın en k ı ymetli kol 
l e kıiyonlarından biri de , bir 

vakitler dünyanın en zengin 
kadı nı olan matmezel Mar
garet Okonnclindir. Bu ko 
lleksiyon mevcut o1an en iyi 

kürk mantoların toplanma
sile yapılmııtır 

Yabancı memla~etlere YU· 
murta ihracı 

Yabancı memleketlere yu· 
murta ihracatımızın karşı· 

laştığı zor ' ukların ve istihlak 
merz 'erinde ki rekabet art· 

mış bulunduğundan bazı 

yeni tetbir ler alınmak zaıu

reti h a sıl olmuştur Onun 
için geçen yıl yaınlan nizam
name <leğişt ı rilecektir . Türk 
o f i s yumuı ta i h r a ç 
bölgelerind e ki 
tecim odalarına bire r rnek 

tup yollıyarak nizamname 

nin gözönünde bu1undurul 
masını bilhassa muayene i~ 

!erine dikkat edilmesini bil 

dirmi~t ir. 

lt:nen siyah baş'ı yabani ta 
vukları kaçırıyorlar. 

~uyu çok severim. Engin 
uçsuz buçaksız cesim dalga · 
lı denizler. sessiz akan gü 
zel, nehirler sa} ısız meçhul 

mevcudiyet1 erın kaynaıtığı 
bataldık 1 Rr heni çı ' dırtır .. 

P ataklık. Başlı başına bir 
alemdir . Kendine mahsus 
hayalı , sakınİeri gürültülerı 

nihayet •esrari1e bam batka 
bir alem.. Öyle ·umanlar 
olur ld, onun kadar bulanık 
onun kadar karanlık, kor · 
kunç bir yer tAsavvur edi· 
lem ez. 

Bu dehşet, bu korku ne· 

dir? Sazların hııırtılı dalga-

SAYFA 3 

~skan işleri Sıh~at Bakan
hğma veriliyor. 

İskan ış 1 erinin Sağlık ve 
ııosya 1 yardım Bakanlığına 

.Jevredi 1 meı:i hakkındaki 
lcanun layihası Kamutaya 
verilmiştir Bu layıha içiı'e· 
ri . sıhhat iş 1 eri encümenle · 
rinden mürekkep bir muh· 
te lit encümende incelendik. 
ten sonra bütçe encümen:
ne ver ilecektir. 

6 4 ~in orta o~·uı tale~esi 
Kültür Bakanlıtının yaktı .. 

~l istatiıttklerden orta tah · 
sile olan rağbet her yıl art• 

maktadır. 

On üç yıl içersincle orta 

oku1lar talebui on bin kadar 
artmııtır 1933 yılında orta 
okullara devam c?den talebe 
say ıaı kırk dört bin iken bu 

sayı 64 bini bulmuıtur 

Bandırma Asliye 
Mahkemesi 

Bandırma haıineı ml\lıye· 
sıniıı müddei aleyh tahsil 
müfettişi İhsan ve Gönenin 

Armutlu k ö y ü n d e n 

Hüseyin Vehbi karısı Zeki 
ve hacer kocası §Öfer Zihni 
\'e Gaffar aleyhine ikame 
eylemiş olduğu istirdat da

vasının Y"Pı ' an muhakeme · 
s ınde müddei aleyhlerden 
Zekınin ikametgahının meç· 
bul olmasından kendisine 
ilanen teblığat icrasına mah· 
kemece karar verilmiş ve 
bu baptaki muhakeme de 
ıs ! 1 935 tarihine talik 
kılınmıı olmakla tebliğat 
yerine tutulmak üzere key· 

fiyet ılan olunur. 

Balıkesir asliye hukuk 
mahkemJsinden: 

Hamdi ye mahallestnd .. n 

kırmızı Ali kızı A yte tara 
fından kocası o mahalleden 

Salim oğlu Mustafa aleyhine 

bo{anma davası açmııdır • 

Mustafanın ikametgahının 
· meçhul olmasınl\ binaen 

ilanen yapılan tebllğa rağ 
men gelmemi§ olduğundan 

gıyap kararı verilerek bunu· 
nda ilan suretilc tebliğine 

karar verilmltdir muhake· 
menin muallak o1 duğu 3-
Kanun evvel 935 salı günü 
saat 1 O da mahkemeye 
gelmediğı taktirde gıyabın · 

da devam edeceği lüzumu 

ilan olunur 

. 
lan, sakin gecelerin derin 

sükütu, ) ahut kaınııların 

uçlarında ölü etekleri ıııbi 

ı;ürüklenen, ııüzülen garip bir 
sis, veya pek az hiuedılen 
insanı dehıete düşüren ha
fif bir çalkantı.. Acaba bu 
yerlere korkunç esrarenğiz, 
tehlikeli hir diyar manzara· 
sını verttn ya'nız bun'ar mı? 

Hayır. Başka bir ıey, da· 
ha derin bir sır korkunç 
yerde, bu koyu sis içinde bu 
cal ıyor. Belki de bu buca 
lıyan tekvin sırrının ta ken· 
disi .. Zaten ilk hayat , gü
neıin yüksek harareti altın· 

daki böyle durgun balçık 
larda doğmadı mı?. 
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K o Mis y o N u i LAN LA R 1.. ,,.. k 1 Ş g e } İ y O r - 1 S inşaat sahiplerinin. mü~en~i~ ve müteahhitlerin~ 
------------ : nazın dık~atme: i = ~ 

Balyada yapı'acak iki bina açık eksiltme suretıle 20-
2 Tetrin 9~· 5 Çartamba günü saat 15 de ihalesi yapılacak
tır. Muhammen fiyatı 1 50 lira 26 kuruıtur. Muvakkat 
teminatı 93 ira 75 kuruşdur. Ta ip 'erin ~artnamelerini gö 

rmek üzere her gün ve açık ek~il me)e iştırnk edecek
lerinde vakti muayyeninde teminatlarile l<olurdu satın al. 

ma komisyonuna müracaatları . 4 - 1- 246 

** 
Terkıni kaydı yapılması münafebetile koml)tc. n'ığa ajt 

bir binek otomobili 20 ikinciteırin 935 tarihinde saat 11 
de açık eksiltme suretile satılacl\klır Muhammen bedeli 
75 liradır . Muvakkat temin'\h bet lira 63 kuruştur. Eksi· 
ltmiye iıtlrak edeceliler otomobilı görmek üzere hergün 
na lcliye taburuna ve vakti mud.yyeninde de Kolordu ko-

misyonuna müracaatları . 4 - l - 24 7 

** 
Kapalı zarf usulıle 7-2 teırin 935 tarihinde eksiltmeğe 

lconu1an Kütahyada inıa olunacak 2 l:inaya vakti muay 
ende talip çıkmadığından kanunun 4:> ncı maddesine tev
f ık an 25 İkincietrin 935 saat 1 1 de pazarlığa konulmuıtur. 
Muhammen bedeli 59:H lira 49 kuru~tur. Mevcut temina
tı 4 t9 lira 59 kurus. Şartmamesini görmek isti yenler her 
gün, pazarlığa ittirak edecekler vakfı muayeninde temi· 
natlarile kolordu satın alma komisyonuna müraca&tları. 

4 - l - 268 

Ayağınıza Lastik mi 
Almak İstiyorsunuz? 
ÖYLE İSE HİÇ DÜŞÜNMEDEN HEMEN 
Yeşilli Camii civarında ( Bl1Y illi Oô
LU CEMİL) Ustanın dükkanına gidiniz. 

I C)i'NKİ: l ı Bura~an Dünyanın en sağalam markası olın 1 
( T r'1pez, Nokra, Cizlavıt) 
last\~lerini ~er yer~en ~a~a ucuza ala~ilirsiniz. 

Bayanlara şık v•~ ~a~lam ~J~onlar, İskarpiıılt·ı· 

-: Her zaman taze çimento, Eskişehir S 
: kiremidi, C3m ve en eyi yağ ve boya ~ 
= çeşitleri. ~ = -- -E inşatta ~ullanılan bütün malzeme toptrn ve pe- ~ 
: rakente olarak : ; - -= -: Bt:ııdırnıa i~nt•\l P;ısa Catldt·~irı<I·: ; = " -= ; - -S MEHMET NURİi VE OGLU HAMBİ i - ::: : Deınir hırdavat macazasında bulunur. ::: 
- v -- -= -: Siparişler derlıal inşaat sahiplerine ve inşaat ::: 
: ma!wllerine sılr<ılle yönclcriJir uc yetiştirilir. ; - -- -= -E f iatlar h~r mağazadan daha ucuzdur. i - -Hernevi kösele, deri vesair kundura malzemesi - -

TOPTAN V E P .A.R.AKNDE 1 = Bir defa deneyiniz. ~ 
Bir defa uğrayınız. l.11111111111111111111111111111111111111111111.I 

! Memnun kalacaksınız ... ! ••••11:•••• .. ••••ı 
Balıkesir Evkaf l.t tc.I 9 S A Y 1 N 1 

Direktörlüğünden: o::::::u:::::•::zz:::::::::::~:e 1 a a 
Mazbutaya ait 1436l ve mülhakayaait 4380 kilo hu- :~ • 'ı ' Mu•• ŞTERl.LERl.MIZE fi 

ğd1y mahıulüne istekli çıkmadığından arhrmuı üç gün tf ı• s T ,. F A o E N 1 z 1 ,. '1 
uzatılarak 15 11 935 cuma günü saat 15 de ihale edilec tt tt a 1 
eğinden tayin olunan gün ve saatte Ve? 100 lira muvaffak •• it il u ı ~ il 
te n :nat a'<çuiyle birlikte Kat.kesir vctkıflar Direktörlüğü ·. = •• •• •• •• ı1 1 ' C UZ U gu " 
ne muracatları. •ı O U S U N U N U z , ,. e . . 9 

Tapu Müdürlüğünden: ~. . • • • :ı 9 Zarafetı Ve ' 
Maha11eıi Cinsi Hududu I• H \ S M d 
Börekciler Ev :~~ ~.:7!:ki ;~~·i~·~:rin~ı: ii İstanbul ve izmir depoların-= • on o a • 

bulunan bina goıu yoı arkası !.• dahi fiatlarla, •.! ! Malları ile tanıdıgw ınız _ ! 
hafız Adıl araası önü yol. • " • _ • 

Yukarıda hali hazır hududu } azılı ve halen emlaki f tt ~ l....ı-, f • rr 1 
milliye daireaı ittihaz edilen hane müttgay)ip eşhıudan '~ Her ~evi Cam, Ayna, kontr_ep.tak, '' I' (1 1 ı·ı '' VŞil 11 1 ' 

;;1~~p ~:~k~;·~:~:1 ~:~:,~.:~":;·::ı~;: ~:::;10~1:.~1::. t~ korneı, lst~r~r\~~ah~~:ımak ıstıye · :~ a f dntazi Manifatura .Ye Kumaş Mağazasının j 
net almak üzere defterdarhkca talep olunmuş olduğundan !J •••• ~ ') N ı• ıı () ı ~ L\ •, 
bu yer için bir hak talebinde bulunanlar vana ıO gün •• ~ ~ ~-- J 
zarfında ellerınde mevcut vesaikile birlikte tapu mü ,. y 'il ' J C H'I ' • tt ft - 1 
düriyetine ve onuncu günü mahRline gelecek ıu~şif me :1 BŞI 1 CIV8rlnu8 81T1Cı l minin :~ ~ THİKOTA.J KIŞLIK HORLrK YÜNLÜLEH~, 
muruna müracaatları ilan olunur. ' :~ dfüfinına Uğr2 malı~ll. D4 il 11ANTOLl'KLAH, PAL'fOIXKLAI~, ~\Ull- . a 
, _ a• = İ SELİK KLi~L\~LAHDJIZ üEIJll~TIH. 11 
z Her Tecı·menı·n En eu·yu·ı, Dıl0g· 1· • :::::::.::::::::xa:::::::· ::e iit ..ıs-a a .. .-. --• •ı• • 
: 1\ li • Z : : !§852iSesaıs~e:s:r·aıı;25i!52siiiii!52iiS~i!.Si55~~filiasasi!S2Si!!ı~as~üas• 

Satış Sürümünü lrttnma~tır. ımı __________ _..,; ________ ---------- \ 

Fak a -t 
Satışta Birinci Şart: 

"Reklam,, dır. 
Satacağınız Malınız ! 

Herhale Reklam Ediniz. 
\ 1 e Rıı ile k 1•1 ııi l<ı ı·ı ıı ız ı 
( TÜRKDLİ) ııc \ ' t•ı·iııiz. 

1 

TÜRKDILİ 
1 

~ .. ·- . . . ·~ .... ı,.-.~ 

.,. Balıkesirin Biricik Gazetesidir ., 

~------------------1-1-e_r __ Yı_e_r_d_e __ O_k_u_ı_ıu_r~ : 

Herkesin beğendiği , ucuz , 
gayet parlak ışık veren ve 

kale gibi dayanan 

;n1 Halkevi Bakıevi · · ı 
iKi 1 
ıın Halkevimizin Soıyal yardım komitesi taraf :ndan eski Uray Dıspanseri yap~- ı~I 
liilı smda açılan bakıevinde aşağıda yanlı günlerde doktor arkaJaşla~ım~z fakır Ol 
llM halka bedava bakacaklardır . Halkımızın balnevimize baş vurmalarını dılerız. m 

ili HASTALIKLAR BAKI ZAMANI UZMANIN ADI ~ 
UDi İç hastalıkları Pazartesi günü saat 14-15 Bay Dr. Mc-deni Akkt'nt ım 

1

111 Göz hastalıkları • • • 15-16 flay Or: llmn Oskay ı~,I 

RJ Ku'ul< hastalıkları Salı " ., 15 i 6 " " Dahi ~ 
m Cerrahi hastalıkları " " " 15-16 ,, " Sadi Özatay mi 

KALE D ı ··d. .. IIDI K 1 k b 1 1 mıl ıımpUıU ur. jinl ua, oğaz.burunH. Çarşamba ,, 15-16 •. Kamil Sesi oğu ~I 

I
MJI Çocuk hastalıkları . ,, " 16 17 ,, ., Memduh lfMI 

>'alnı z bir cfrfa lecrube IDH ır.!I 
etmek kafidir. Mil Deri hastalıkları P("rşembe ., " ı 5-16 " ,, Mehmet Alı ımı 

Uıı 111arlwyı l~ı Doğum ve kadın H ,, ,, " 16- 17 ,, ., Haıit Üzel imi 
lıer yerde <1r11 ı(MI 

!f 1 111 : ııınınJı - 1 "'! iç hasla ı~kırı Cuma .. 15-16 .. Raif l>eıniralp "'ı 
1 Cerrnhi ha~tRlıkları 16-17 ,, ., Alı Rıza :ı•ezel ~I 

001 ~ 
·mi H ,dke\i Başlrnnlığı JtQI 

il •]'"1"5"\l'i" =-igSi!"il! 'C ~ "1525'i!si!Si!Si!~!Q!<;;!ı;l! <;;!!H!!ii!i!Sı;i!i!'. ~=~-!ii!~ı 
- Basın yeri il matbaası: 


