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Balıkesirliler Ulusal Bayramı Candan kutluladılar. 
... SuikastçıHain~~-·~--AtaİÜrk-Cumuriyetin On lnkinci Yıl Dönümü 
Cerkes Etem Kefaletle Tebrik telgraf- Büyük Ve C a n d a n Kutlulandı. 

Serbest. Bırakıldı farına tesekkür · - H -

• J· 'ı 29 llkteşrin Gunü }f ağmurlu Olmasına Rağ-
Kardaşları rle beraber yakala- An~•••~~~c~.~r. cu· men Cumuriyet Alanını Yüzlerce Balıkesirli 
nan alcak hain şimdi göz ne- muriyet bayram• dolayısile Doldurmuştu. Geçit Resmi Çok Güzel Oldu. 

,. yurdun her tarafından ve # 

zareti altındadır. dışardan kutıuıama yazıları Halk Kürsüsünde Söylevler Verildi. 
Aııkara, 31 (A.A.) İstanbul, 31 (Özel) _ gönderenlere teşekkür ve 

kutlamalarını iletrniye Ata 
Ammandan gelen haberlere 

ti.irk Ana folu ajansını ödev· 
göre: Atatürke suikast işi femişlerdir. 
mün.ısebetile tevkif edilmiş -

olan yakın tarihimizin kara 

yüz1üsü Çerkes Et mi .. kın 

deşi, kefalet göstermek su

ret ile tahliyelerini sağlamağa 
1 

muvaffak olmuılardır. Ff.kat 

bunun!<\ beraber mahalli 

zabıta kendilerini, netice-

Kamutay 1 

Bugün açthyor 
Ankara, 31 (Özel) 

Yarın (bugün) Kan.utay yt:ni 
devre çalışmdsma başlıyacak 

Cumurbaıkanımız Atatürke 
)apılmak istenen suika~t 
haberinin uyandırdırdığı he· 

Yecan, memleketin her ta · 
tafında devam etmektedir. 
fialk , Cumuriyet bayraıra 
lnünasrbeUle yapılan toplan· 
tı ve gösterilerle Büyü t Ön 

dere olan sonsuz saygı ve 
'-raılmaz !evgi ve 
baihlıklarım izhar ederl<en 

Ona luymak isliyenlere kar 
it da kin ve nefret cuygu ye kadar, nezaret altında Kam.ulayın Atatürkün 

1,rını tekrar açıfa vurmak bulundurmağa karar vermif 
1 

bir söylevile açılması muhte 

tır 

tadır. tir. meldir. 

Habeşler Adua,Aksum ~Olgesinde 
Veni Bir Harekete Geçtiler. ı 
llcı· iki ,.,~,, ,.,.ı· A ı·cısıııflıı lltısıılc (;eıt-.ıı 

«;,, ı· pışııı;\ l•ı ı•tl«ı 11 '' lıt'şl i 1 e ı·tl t .. , İ t«t 1 )' '' ıı
l •t rtl •ı ,_llCll11İ Zcl''İ(l( \Tc1•1JIİS~(~l·tli1•. .Y o 

Londra. 31 {AA.) Alı 
""n haberlere göre Erıtre 
Caph:rnnde ltalyanlar Adua. 

~i grat, Aksum h'ltlının ile · 

"İlindeki mev:ıilerini takviye 
etmekte ve Habeş kuvvete 
ti Adua ile Adigradı çevire· 

'ek ltalyanların Maka le yo 
1 ~nu kapamak surdile iler· 
1 eınek ve ltalyanların cenah 1 
1 1\rına bilhassa sağ cenahına' 
ktr11 baskınlarda bulunmak· 
ta dırlar . 

Somali cephesinde İtal 
~llnlar cenaplarma bilhaua 

''i cenah na kartı baskın 
l,rda bulunmaktadırlar. 

Somali cephesinde ltalya
tılar küçük Habeş kuvvetle
l'iı:ıin mukavemetlerile kar 

tılanmakta ve İtalyan uçak

~rı bilhassa bu cephede 
0rnbardıman uçuıları yap 

~aktadırlar. 

b londra, 31 [A.A ] Ha-
eııstandan dün Ogaden ce· 

l>hesinde müteaddit istikıaf 
llçuıları ye devamlı devriye 

faaliyeti o'muıtur 
lia.beı kıtaatı tahıidatına 

d~"am etmekt~dir. 
Cenevre, 31 [A.A.] - Pa-

t· • 
" Suar gazetesi ltalyaya kar· 

~ Yapılacak yeni t~klifler 
lkkında Fransa ile lngilte. 

l\' 
b~ll Uyuımuı olduklarını ve 

yada kömür, bakır, kalay, Yugoslavya Türk cumur-

nikel ve lrnrburler inhisarı 1 luğuna ve aynı .ıaınanda Türk 
ihtas edilmiş ve idare mas yurdunu ve Karna! Atatürkü 

raflarmı kesmek üzere bir 

takimi let~irler alınmıştır 

fstanbul, 3 l (Özel ı 
Alman isthharat bürosunun 

ayları Habeı İtalyun ha· 

rbi hakkında aıağıdaki ma · 

liimatı vermiştir: 

Sarp bir tepede ltalyan 1 

ve Ha betler arasında beı gün 

devam eden harpte İtalyan 
yerli askerleri yüksek cesa· 
ret göstermiıler ve Habeşle
rin nehri geçmelerine mani 
olmuşlardır. 

Harp çok kanlı olmuştur. 
Habeşler mütemadi, fakat ne-

ticesiz hücumlar yapmışlardır 

Südan cihetinde de İtalyan 1 

ve Habeı kuvvetleri arasan. 

da sürekli harpler olmuf, 

iki taraf da büyük zayiat ve· 
rmiıtir. 

Yugoslav 
Ulusu, Atatür~ ve Türk ul

usunu sefamllyor. 

yürek len selamlar." 

Cephede mütemadı nıit 
ralyöz ve tüfek ateşleri du 

yuluyor İtalyan!arın işgalı 
nde bulu.nan (Adua) ve (Ak 

sum) üzerine Hcıbeşlilerin 
yaptıkları ıiddetli hücumlar 

dı.. günün hadiseıini teıkil 
etmektedir. 

Ras Seyyum idaresindeki 
kuvvetlerin bu hücumları 

pek çetin olmuş, İtalyanlar 

top, mitralyöz ateş ve uçak 

hücumlarile mukabelede 

bulunmuılardır Ha beşle. 
rin bu muhtelıf cep 

helerden hücumlnı, genel 

taarruza başlad.l~ 'arını gös 

termiş olması itibarıle önem 

lıdir Yeni Habeş kuvvetle 

ri ve süvarileri cephelere 
gelmekdir. 

Yenl Habeş kuvvetleri; 
Makalle ve cıvar mıntaka-

larında mevzilere yerleımek· 
tedir. Hu cephede harp olup 

olmadığı hakkında malü 
mat alınamamıştır. 

Cumuriyet bayramımızın 

ikinci günü olan 29 ilk le· 1 
şrin günü de ogünkü şıddetli 
yağmura rağmen büyük tö 

renle kutlu· anmıştır. Şehir 

bir gün önceden bnştan bn. 
şa bayraklt.rla ~üslenmişti. 

Sabalılayin: 
Gece muhtt:I f fasıla. 

larla yağan yağn ur sabah 

layin de ayni şeki de devno 

ediyordu Fakat buna rağ 

men Milli kuvvetler cadde 
si büyük bir kalabalıkla gi

ttikce do 1uyordu. 
İlbaylllilaki lürcrı. 
Saat tam 9 da hükumet 

konağındaki büyük salon 

da teşrif proğramı muclbin· 

ce bayramı kutlulama töre 

ni baılamış Kolordu Kamu 
tanı Sabit Noyon, ve mai 

Topçularımız !Jl'ÇİI resminde 
yelleri erkanı bütün devair gelerek yar ilbayh~a leb 

rüesa \'e direktörleri, yar riklerini sundular. 

ilbaya lrntlulamada hulun· Bu tören saat ona doğru 
dular. ' sona erdi: 

Parti ve Halkevi başkan 

vekili Feyzi Sözener, Parti 
il yön kurul ü ye1eri Hbalığa 

f'11m11riyrl ularıwdn: 
Bu sırada cumuriyet ala

nında binlerce halk toplan'

mış. askerler ve bütün ok
ullar. ve lrnrul'ar intizamla 
yer' edni almış bulunuyoı -
lardı 

/(·ı!/11/ama: 

Kolordu Kamutanı Sa lnt 
No}'On ve yaı· ılbay Ekrem 
Yalçırıkl\ya alanda )er al· 
mış o'an :ıslcerin, talebelerir. 

lrnrulların \'E' 1 a 1 kın anı sın· 

da dolaş ır"lt U.usal bayra. 
mı lrntluladılar 

!<11/wlamadon sonra: 
Yar ilbay, kolordu kam 

Kalıranwn askerlerimi=. 

utanı sliel 

rektörleı i 

(Devamı 

ümera, daire d• 

orduevi önüode 
ikinci sayfada) 

Cumuriyet 
1 
Eski Yunan Krah me

Bayramında açılmatörenleri mleketine Dönüyor. 
Ankara, 31 \AA ) -

Cumuriyetimizin 12 el yıl 

dönümü münasebetile )'Ur 

dumuzun bir çok Şehir ve 

Kasabalarında anıtlar, okul 

lar, köprüler, caddeler, temiz 

içme sularının açılma törenle . 
ri yapılmıştır. 

Şehitlerin 
~atuaran anıldı. 

-
Kral Jorj ikinci teşrinin on yedi
sinde Yunanistanda bulunacak 

Yunan Cumurivet perverlerinden M. Papan~ros Kraliyet 
aley~inde ~ulunduğu için tev~if edildi. 

İstanbul. 31 (Özel) - bulunduğu için tevkif edil

ıniıtir. 

İstanbul, 31 (Özel) - G. 

Kondilisin vaziyeti rnn gün-

Ankara, 31 (A.A ) 

Yunan Kralı Jorjun mem 

leketine dönmesi artık kati 

bir keyfiyet halini almı§hr. 

Kral İkinciteıtrinin on yediı 
Dün r lerde bir derece da ha sağ

la mlaımışt,r. M Çaldariıe 

mensup saylavlar da Kra· 

im avdeti dolayısile kabine 

ye müzaheret vadetmtıltr. 

dir. 

1 
sinde Alinaya dönmüş ola· 

Ankıuada, Burrnda şehitlik 

1 
cak ve o vakte kadar reyi 

ler ziyaret edi!erek erginlik am bıtecektir. 
yolunda can veren ölüleri· ı 

İstanbul, 31 (Özel) 
miLin hatıraları anılmış ve 
çelenkler konulmuştur. 

bil' teklife göre italyanlara 

~ 'ğlı Habeş eyaletlerinin 

Ankara, 31 IA.A.J - Bel

gratda çıkan Veme gazetesi 

cumuriyetimizin yıldönü
müne tahıis ettiği uzun bir 

malcalede bilhassa şunl.arı 

yazmakta dar: 

Habeşistandan gelen ha· 

berlere göre Habeşler İtal· 

yan Somalislne doğrn yeni 

hareketlere baıl ımak üze

redirler. Bu hareketlere bat· 

!anacağına dair birçok de 
!iller vardır. 

= --

Yunan Cumuriyetperverle 

rinden M. Papandros Kra· 

liyet aleyhinde neşriyatta , 
lstanbul, 3·1 (Özel) 0 ntrol u veril ınek t e is ede 

terek Harrar ve gerek i\~< 
'll ~ Ilı ve Yükse yaylaları hak 

ı '11da bir ta vizda bu 
lıtırnadıklanm yazmaktadır. 

Cenevre, 31 [ A.A.) - hal-

"Bugün artık eski Türkiye 

yi tanımak kabil deği dır 

Bu mucize Kamal Atatür 

kün eseridir. 

Yunan nan gazete1eri cumuriyetimi· 

Şimdi münferıt İtalyan G J , • .1 
1 

1 zin kuruluşunun yıldönümü 
kuvvetleri bu mmtakada çölü azete erıntn uoslca yaz' ani münasebetile hararetli dilek-

geçmeğe çalıııyorlar. 1 Ankara, 31 (A.A) Yu- lerde bulunmaktadarlar 

Kra'ın ıtvdeti günleri 

laımıı olduğundan, 

Y•ık· 
Atina 

sarayının kadrosu hazırlan

mıştır. Kadro, eıki Kraliyet 

zamanındakinin aynıdır. 



SAYFA 2 TORKDILI 2. Teırin 1 

Tarih önünde: 

Varol 
lumuriyet!. 

Bugün cumuriyetin on ik· 
inci yıldönümünü kut uhyo 

ruz. 
Cumuriyet • . On ıld yıl. . 

Bu iki kelime bana bir ÇO• 

~uk yatı gibi geliyor 
Öyle bir çocuk ki. bütün 

bir topluluğun, bütün bir 
aosyetenin göı.ü onun üze· 
rinde. Bütün bir topluluk 
bütün bir sosyete oı un için 
titdyor, onun için çalışı) or 
onu ıçin didiniyor. 

Öyle bir çocuk ki, doğ 
duğundan beri tam bir be
si almıı, vücudunun bütün 
örgenleri gelişmiı. yaşından 
umu\mıyacak kadar büyük 
iıler başumıı .. 

Öyle bir çocuk ki, on iki 
yıl gıbi çok kısa olan ha 
yatı türlü türlü devrirrler, 
türlü türlü büyük ve üsno
mal işlerle dolu. 

Öyle b ir çocuk ki, doğ 
duğundan berı, yüz yıJlar 

yaşa .nış insanların yaşayiş:
ni sürmüş. 

Ö ıle bir çocuk ki, ilk gü
nünden bu güne kad~r bü 
tün varlığını kendini yaıa· 
tantara vermiş; bütün öze· 
nile, kendini idare eden, ya
şatan ve yaıatmtık için di 
dinen, her şeyindt n vaz ge
çen bütün bir top 1 uluğa , bü

tün bir sosyeteye yarar'ı "l 
mağa çalışmıt ve olmuş . 

Öyle bir çocuk ki, doğdu
ğu gün eline verilen yıkık 

bir evi onarmağa, yangın 

yeri gibi bir yurdu ıenlen

dirmeğe zor edılmiı ve bu ço· 
cuk daha güç'endirmeğe vakit 
bulamadığı ince ko\ 'arile o 
yıkık evi sarmı~, onarm11; 
o yangın yeri gibi } urdu 
ıenlendirmiş ve içinde otu· 
ran sosyetenin dertlerıııi or
tadan kaldırmı~. yıllardır 

akan göz yaılannı dindire 
rek geniş bir soluk aldırmıı 
tır 

mr··················· ·~ .. 
: Şundan bundan ~ 
........................ "' 
Kibrit ~ulular ında satışa 

yanyan cümle 
~ Amerikan gcııetelerinde 

okuduğumuza g8rn Jnpon 
tecim dehası Çinde tuhaf 
bir şekilde kendisini göster
miştir. Çinlilnin Japonlara 
karıı düşmanlık duyguları 

besledılderi ma 'üm Japon 
kibrit fabril<acılan bu duy· 
gulardan tec m alanında f av· 
dalanınayı dü~ünmü§\er ve 
yapdıkları kibrit kuttılarının 
üzerine büyük harflerle ıu 
cümleyi yazdırmıtlar: "Kah· 
ro1sun Japonya,. 

Üzerinde hu Cünıle bulu · 
nan l<ibrit kutu'arı 

yasasına sürü ünce 
mağa başlanmıştır. 

için pi· 

kapışıl -

Fakat bir muddet geçince 
Çin hükumeti, gördüğıi siya -
sal lüzum üzerine Japor ya 
aleyhinde her türlü göEteri· 
yi yasak edince tabii bu 
kutular da satılmaz olmuştur. 

O zaman Japon tf:cimerle· 
rinin ne yaptı ğını fanırı;ınız: 1 

1 
Hemen elde bulunan satılını. 
~yan st'>lrn yarı fia.t•na gni al. 

1 1;~~~;8dda Hahe$istan 
• • 

ser gısı 
~Sovyetler Birliği ıl maka 

de ııisi tarafındetn Leningra· 
dda ılkteşrin ortalarında bir 
Habeşistan sergisi açılacaktır . 

Burada bilhassa Profesör Çe· 
kannbskinin başkanlığında 

Habeşistanı gezmiş olan he· 
yetin getirdiği nümuneler 
teşhir olunacaktır. llun'ar 
arasında Habttşistanın zira
atına, endüstrisine, d mel 
ve kültürel yaşayışına ait 
nümuneler çoktur. Aynı za 
manda Ha beş:staı.da tanın 

mış bazı Habeş ressamlarının 

ve sanl\tkarlarının resim ve 

heykelleri de gösterilecek· 
tir. 

Ha~eş imparatorunun ma
kaleleri 

İvrindi 
Yatı o~ulundan on üç ço
cuk ~ayramda sevindirildi. 

f vrlndi, 31 (Öı:el ay tarı 
mızdan) - Kamunumuz ih· 
ti yar heyeti yatı olrnlu ya v 

rularından on üç çocuia Cu . 
muriyel bayramı dolayısile 

elbise ve nynkkabı temin 

etmi~tir . 

İhtiyar heyetini şu yerinde 
yardımı ile açıkça Ö\ eriz. 

Ortao~ul öğretmenlerinin 
dersleri 

Kız ortaokul Fransızca 

öğretmenı Naci 12 lira üc
retle i 'avflen erkek ortaok 
ul Fransızcc.. öğretrr:enliğ ne 

atanmııtır 

Ders 

lt ı ldığından 

saöli 
erkek 

çoğa 

orlrokul 
Riyaziye öğretmE:ni Hicı inın 
ücrt tıne 8, Tabiiye ö;retme 
ni Bedrinin i:crı t rı e de 8 
lira eldenm iştir. 

Oük~aıun Kristal 
~ınld1. 

camı 

Eve ki gün İstanbullu kun 
duracı Arif Şeyhlütfulla h 
mahalles nden şadırvan kar· 
şısındaki ayakkabıcı Meh 
medin dükkanına girip bor
cunu verdil<ten sonra her 
nedense h dJctlenerek Meh· 
mede bıçak çektiği ve 150 
lira kıymet ncleki kristal 
dükkan camını kırdığı iddia 
edıldığinden tahkikata baş 

lanmııtır. 

Zeytin işyarhklarma atan
malara. 

Edremit seyyar zeylin ba 
kını işyarlığına 108 lira üc 
retle Bursa ziraat mektebi 
mezunlarından Mustafa Sa 
mi, Ayvalık gezgin 
bakım işyarlığına, 

zeytin 
Ankara 

zıraat mektebi mezun 1 arın 

dan Ali . Bürhaniye 
gezgin seyyar zeytin bakm1 

ışyarlığına da Bursa ziraat me-

Ôyle bir çocuk kı, yıllar• 
dır bacasından duman tül · 
miyen ocağını yakmıı; ya 
radılıı ı da çok güzel ve fa . 
kat bakımsız1 ıktan harap ol· 
muş o an yurdunun her ta· 
raf mı sayısız, ölçüsüz demır 
ağ'ar'Ci örmüti başı karlı yü· 
ce dağlnrın tepelerine kadar 
yükse1en fabrika bacalarile 
ona başka bir durum, başka 
bir: varlık ve başka bir gü 
zellik vermittir . 

~Dey'i Telegraf gazetesinin 
yazdığına göre Adisababada 

çıkmakta olan <Bananlna) 
gazetesine Habet İmparato 
ru Haile Selasiye, her gün 
bir başmalcale yumaktadır. 
Bu yazılar bütün okur } a 
zar Habeıliler tarafından 

Ferman gibi dikkatle okun
maktadır. 

l kte'~i çıl.an 1arınt1 an Salih 

Ôyle bir çocuk ki, üzeri
ne titriyen bütün bir toplu
luğun. bütün bir sosyetenin lastikten paralar 
içinde, dııında ve kafaunda ~Siyamda çok küçül< kıy 
her türlü yenilikleri yarat- mette olan paralar. laı1lil.ten 
mış; onu en ileri ve en soy· basılmıştır . Bunların l:.ıir ta. 
sal uluslar derecesine yüksel· rafında paranın kıymttt ra-
tmlştir kamı, diğN tarafında da 

İşte bu çocuk, on iki ya Siyamın arması vardır. 
ıına girmışlir Şimdi pazu- Heı. on paralık kıymetin-
ları daha kuvvetlenmiş, içi. de olan bu paraları hiç kim 
nde yaıadığı sosyetenin bü · ı;~ taklit etmeğe uğratmıya 
tün inan ve güvenini top cdğı için lastikten yapılma-
lamıı Cllarak bir yaı d1tha sında mahzur gorülmemiş · 
alıyor ve biz. .. tir. 

Bu bir yaş daha alışı içten •••••••••••••••••••••••••• 
gelen bir coşgunluk, bir he- : : 

ycan ile kutlulıyor; sevinç : A L E v ! 
ve ~.eycandan titriyen gür : • • 
sesimizle gökleri inletiyor, : : 

ufukları sarsıyoruz: : KAM C1l R : 
Varol C11m11riyd.'. , A J i 
Ve yıne haykırıyor, sesi • : 

mlzi uLaklarda yankılatıyo- BU ÇOK ALAKALI HiKAYE : .. . 
ruz: 

\'arol onun Ulu !\uru -
CllSll !. , 

YA iN~ A SUTUNLARI~ iZ OA , i 
OKUYUNUZ!. 

• • • • 
O. Balk1r • • ....................•... : 

Tosun atanmıştır . 

Mutlu ~ir doğum 
İlk olrnl öğretmenlerinden 

B. Cevdet Demirayın dün bir 
lnz çocuğunun dünya} a gel· 
diğini haber aldık Arkada· 
şımızı ve eşini kutlu 1ar küçü
ğe uzun ömürler dı 1 eriz 

Altıaylü1 tale~~leri ~ün 
~an~aya 135 lira yt1r~ılar 

Arasıulusal artırma günü 
dolayısile dün Altıeylül 

okulundan yirmi beş talebe 
iş ve ziraat banlrniarına gi· 
derek yüz otuz beş lira 
doksan beş kuruş yatır 

mışlardır ... 
Altıey ül ttılebesinl tak-

dirle l<arşılar, küçükle~i 
alkı~ 1 arıL. 

llivalar so~u~u. 
Bırlrnç günden heri de 

vam eden yağmurlar şu bir 
ıki gün içinde havalan eyi 

den eyiye soğutmuştur . 

-

11111 A lfıl le il lln. IF. il 
. ,• ' . ..... .... . . ,.....,. . d.~ r .,~;. r. ·•• ı- .,.-
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Terfi 
[den idarecilenmiz 

; Susığırhkta Büyük Gün 

n. ili/mi 'f't"irkeri 
29 flkteşrin bayramı do 

lay sile dahiliye memurları 

araı;ındaki terfiler çıkmıştır 
İlimizden terfi edenleri 

bildiriyoruz: 
Vilayet Mektupçusu B 

Hi mi Türkeri, Güvenlık Di 
rektörü B Sıut, Erdek İlçe 
bayı Talat, Gönen İlçe \ ayı 
Fahri b·rer derece lezfı et 
m'şlerdır. 

Bund n b.1şl<a po1is ikin 

ci komiserlerinden Ömer 
birinci komiserliğe yüksel 
miştır. Değerli idareci me 

murlarımızı bu yükselişleri 
nden dolayı kutlularız 

Erdek de 
Büyük gün 

Erdek, 3! (Özel a}tarı 
mızdan) Cunıuriyet bay-
ramı hurada büyük göste 
rile kutlulandı. Bütün da
ireler, müeEseseler, evler, ve 
dükkanlar pazartesi gunu 
defne dallarile ve yapraklar 
süs1enmiş ve donan-

mış bir halde bu 
lunuyordu. Cumuriyet ala-

nında ve hükümel önünde 
birer tal; kurulmuştu. 

Salı günü halk erkend€n 

Cumuriyet alanına doğru 
alı ın etmeğe başlaJı. 

Saat 9 dan ona kadar 
hükümet kurağında I'çebay 
tarafmdan bayram tebrikleri 
kabul edildi. Bu sırada yü · 
zlerce Erdekli Cumuriyet 
alanında toplanmış, jandar. 
ma, okul ar talebesi, spor
cular yerlerini almışlardı. 

İlçebay ve asker'ik şubesi 
reisi Cumuriyet alanındaki 

h:.lkın, kıta ve olcu' larm 
bayramını kutluladı cc r. İki 

okul talebesi bugüne dair 
birer manzume okudular. 

Daha sonra öğretmen Kamil 
Akman güzel bır söylevle 
bugünü anlattı Söylev son· 
unda şehitlerimiz için üç 
dakika susuldu Ruhitlin 
Sezerin, sporculardan 
ammerin 
alkışlandı . 

söylevleri 
Mu· 
çok 

Buradaki törene okul ta
lebesinin istıklal ve onuncu 
yı marşlarile sonn erdi. 
Onüçüncü yıl marşını halk ı 

hep bir ağı-ıdırn söy1edi 
Jandarmanın, okul talebe 

!linın sporcul<1tın iştiraki i'e 
çok güzel Lir geçil resmi 
yapıldı. 

Sporcuların süsledı k leı i 
otomobil çok güzeldi. Oto
mobilin ortasında Atatürkun 

Cumuriyet Bayramı Nenşeli 
Geçti. 40 Yoksul Çocuk Bay· 

ramda Ge.ydirildi. 
Su'lığır!ık, 31 (Özel ayta 

rımızdan) - Cumuriyet ba 
yramı burada büyük tören 
le kutlulandı 

28 İlkteırin öğleden sonra 
başlayan bayram üç günde 
çok ne,eli geçti 29 ilkteş 

rin günü Cumuriyet alanına 
asker ve ekullar iştiraki ıle 

yapılan törc.n güzel oldu. 
Törende yüzlerce ha lk hazır 
bulundu. Yalnız sabahtan 
başlıyan yağmur törenin so· 
nuna doğru şiddetini a1 tar · 
dı. Bu yüzden törene 
daha fazla devam 

edi1emedi. Bayramın son 
günü Jdmanyurdu gençleri 
tarafından orduevinde bir 
müsamere verildi Mfüame 
re çok parlak oldu. Ve 
gençler alkışlandılar 

Çocuk Esirgeme Kurunıu 
Ulusa 1 bayramımı1da kırk 
yoksul çocuğu geydırmek 
~ureti ' e büyük bir yardım 

da bulunmuıtur. 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

muzun faaliyete geçmesi ve 
bu suretle yardımda bulun 
masını taktirle karşılar ve bo 
faaliyetin devamını dileriz. 

,Cumuriyet;n 12 inci yıldönümiJ 

nııvrrımıf ct f folk. mekfı•plrr ve i: ·ilrrlrı geçişi 
(Üstarafı birinci sayfada) elli kadar atlı köy'ü dt! işli 

kurul-ın tribünlerde yer al. rak etmişti. Onların da in 

mışlardı. 

Gecil rl'smi: 
Süel bandonun çaldığı İs

tiklal marşı saygı ile dinlPn· 
di ve gE:çit resmi başladı 

Geçit resmi ba~tan rnna 
kadar çok muntAzam ve 

fe'\ kı iade güzel oldu. Ka

hraman askerlerimiz sert 

adımlarla göğsü kahartan 
bir intizam içinde geçtiler. 

Lisf", öğrtmen, kız ve erkek 

orta ve ilk okullar telebe 
sinin düzgün ve purüzsüz 

geçişi ıı'lyrE>denlcre büyük 

bir <1evinç cfağıtıyordu. Çün 
kü gençler memleketin 

iki büyük varlığı idi. 
Birincisi bizi en karanlık 

günlerimizden kurtuluş gün-

lerinin andınhğm~ çıkarmıı 
tı . Gençler, 
mini miniler, şu Atatürl<ün 
çocukları Türk yarınını en 
ileriye götürecek, Hüyük 
Önderin emanetini dünya du-

rdukça yaoatacak ve koruyacak 
o 1 anlardı. Hir biri ardınca 

geçen bu iki ulu var1 ığı halk 1 

uzun uzun a kışladı 1 

Geçil resmine Cumuriyet 
Halk Partisl ilyöner kurulla· 
rı, bütün teşel< küller ve yüz 

büyük bir r .. smi etrafında 

şualar ve iki yanında kuçük 
çocukları bulunuyordu Ata 
türkün resmi üz ~rinde ıki 

izci "Ati\türkün Türldyenin, 
Türkiye Atatürktür ,, yazı 

sını ta~ıyor 'ardı. Geçitresmi 
Cumuriyet alanında başlıya· 
rak Ya'ı caddesini taki lıen 

hiikümc t önünde sona erdi 
Gece havanın pek fazla ya 
ğmurlu olmasından fener 
alayı yapılamadı. 

tizamla geçloi bir ilgi ile ta 
kip edildi. Ve al kıılandılar · 

Geçit resmi henüz bitme· 

mitti ki biraz fasıla vereJl 

yağmur da şiddetini arhrrnııtı" 

Halk bu yağmur altında dah' 
fazla duramıyarak dağılma 

ğa mecbur oldu. Gece de 

yağmur ayni şekilde devaJl1 

etti. 
.'JO l/ICI f/Iİll: 

Ertesi gün yağmur kesil 
miş o 1duğundan hava açıl 

mıştı. Ogün ve gecesinde 

caddeler yine dolup taıtı· 

Halkevi önünde şar alanındıı. 
u 1usal oyunlar oynandı. 

Gündüz halk kürsülerinde 
hatipler tarafından muhtelif 

şöylevler verildi. 

Pavramm on gecesi öğ· 
retmen okulunda talebesi 
taraf ındnn bir müsamere 

verıldi. 

Yüzlerce hallon bulundo· 
ğu bu temsilde talebeler 

büyük bir muvaffakiyP.t gô 

sterd iler ve alkışlandılar. 

Kısaca Uluı;al bayramırflıı 

hava müsait gitmemekle bt 

raber çok canlı kutluland1• 

Havai f işen~le yaralanma 
::9 İ 1 kteşrin gecesi atıla f1 

havai f itenklerdeıı l>ir pıı 

raşüt fişengi orduevi bah· 

çesi cıvzrında QgmankM' 
kamununa bağı ÇukurlElr 

köyünden Ömer oğlu bal« 
kal Alinin ayakları arasındB 
patlamıştışhr. Ali hafif ÇC 

yara lanmııtır. 
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2. Teırfn 1 TORKDILI 8A Yl4A _, 

Realist Düşünceler .. Ban~trma icra memurluğundan: ,-·=~~~=~=~"' 

Eksiğimiz Bir Şeftir. 
Edincil{te kara kad, o·aha 

lleslnden Ölü '1ehmet çavuş. 
karısı Emine Binnaza maa 
masarıf ?O 15 :ira 69 kun: ş 

borçlu Edıncikte kara kadı 
Hiç ~ir ecnebi tesir hatta ars1Ulusalh~ ~or~usunu ve 

mas~esini taşısa da~i ka~ule şayan değil~ir. 
1 mahallesin 'en Wehmet çavuı 

varislerinden Hafız \1ehmet 

karııı Emine ve Agah ça vuı 
karası Haticenm tahh hacze 

alman Edincil.te Yenice ma
hallesinde ~aAı mukaddem la 
tifan hanesi e'yevm muhacir 
Hasan solu mektep ve ölü 
Mehmet çavuf hanesi arka
sı mukaddem Mano ve ely

evm Hüsniye hanesi önü yol 
ile mahdut il.i kat üzerine 

Okuyucularımız, Fransız 
llemini ç~lkayırn galenyanın 
Önemini (ehemmiyetıni) ne 
derece iırarla belirttiğimizi 
her halde farketmiılerdir. 

Fakat ister istemez kar 
ııaııklıkları mucip olmaktan 
hali kalmadığı görülen bu 
fık ı r gürültü'eri arasında 
asıl tekasüf nokta arı di
Yelııleceğimiz cihetleri ita· 
ret etmeği bir öclev saya
rız. 

Evela Sl\
1im düıünen ka

falar şu noktada müttefık 
tirler kı bu prob1em. sad ~ce 
kap.talist de-nilen bir dev 
letten sosyalist denılen 
bir devl~te geçmekten, daha 
doğru!'U hiç kimsenin ne ça 
hınıa ve binr.etice ne de 
Yaıama hakkına malik ~ u 
lunmadığı bir devlellen ken 
disine arzuya göre her hııın 
gi bir isim veri'rn fakat 
asıl vasfı, içındeki her yurt · 
daşın bu haklara sahip bu 
lunacağı bir devlete intıkal 
l'lmekten ibareltır. Bu iti 
barla harekete g,.çmek ve 

bi•has a anonim tirketlere 
kar§ı harekete geçmek ve 
bütün idare kuvvetini ulu 
ııal zaruretini ortaya çıkfıron 
itte budur. Ve bu itıbarla 

Yine aynen ortaya çı~an za

ruret. Fransıza kendisi iç in 

e zem ve mübrem olanı 

temin edecek lıakıki bir 
komünfı;t olanı (aec'eur) ü 

teıkil etmek lüzumunun 
meydana çıkar'aktadır. Zira 

ulus tabiatı bakımından pek 
tabii olarak mevcut bulunan 
Endividualizn,d her yurtdaıa 
tnübrem ihtiyaç' arandan 

f az'asım elde edip etmemek 
serbestisini b"hıetmektedir. 

Kapitalist devletten sos· 
Ya 1ist devlete doğru tahak
kuk ettirilecek olan bu ge 

Çif, bu görüı tıuzlarır ın 

ve her programı k<ıbu' eden 
ve benimseyen hütün Fran 
•ıı.larm yard,mıyla husule 
gelmelidir. Bunu ~öylece 
lesı>it etmek, bir devlet fel 
•efesi mefhumuna reddetti 

ilmizi teslim etmek demek 
tir. Bütün manevi kuvyetle · 

tin kendilerine mahsus fa 

Ydalara vardır. Bir misel 
ele <ılahm İıte biz sendi 
kalist kuvvetlerinin kısmı 
külliıinin, maracist felsefe 
siyle meıbu bulunduğundan 
Veya bu felsefe ile beslen 
flliş kafalar tarafından ida 
re edilmekte bulunduğun 

H. i K fi YE: · 

dan dolayı bir hıristiyan 
sendikalizmintn teşekkül edi· 

lmit olmaaana müteeıiifiz . 

Halbllki haddizatında sen· 
dikalizmin felsefe ıle hiç bir 
alakası yoktur. Bu itibarla 

hele mc\hut antikleri kaliz 
min büsbütün maşa ile tu 

tulup atılmaya değer oldu· 
ğu şüphe~izdır 

Bu geçiı keza ulusal çer· 
çeve dahilinde husule gel 
melidir 

Gerçi ya hancı tecrübeler 
hiçle yabana atılacak şey
ler olmayıp bilakis yerinde 
ılhamlar telkine müsaittirler 
bununla beraber yeni bir 
Fransız ihtilalı ancak Fran 
sız karakter ve mahiyetıne 
ve Fransız zt. vkine göre 
olabilir. 

Binaenaleyh hiç bir ec · 
cebi tefr, hatta arsıulusallık 
kokusunu ve muke11•ni ia§ı· 
sa dahi, kabule f"Y'· n de
iildir 

Demek oluyor ki yatsal 
(yabancı) aı zulara veya buy 
ruklara (eıniı lere) hesaba 
katmak hususundaki reddi 
mizin , kati ve sarih olması 
gerekmektedir. 

Bu geçif, 1\ynı zamanda, 
dahili asayif ve su hu sükun 

içerisinde vuku bulmalıdır. 

lhtılal demek dahili l<arga· 
şa'ık ve gürültü patırdı 

demek deilldir . 
Bu itıbarla da ihtılal. 

mevkii iktidarda olan hü 

kümelin nerı olman lazım 
dır. içeriden yapıldığı tak 
d irde ise, kademe kademe 
yapılmalıdır. 

Amerikanın ve Relçikanın 
bilhassa Amerikanın bize 
göıterdikleri örı: eklı r (gö 
rüyoruz ki münhasıran 

demokratik çerçeve dahilin· 
de cereyan etmış olan h c
rübelerden dem vun•yorı.:m) 
mutlaka bir şefın nıevcudi
yet ve foa 1iyetini tazammun 

~dıyorlar. İ.~le burada ıuna 
da itarıt t edelim ki bizim 
muhtaç o duğumuz k 'rr.se 
meslekten yetitip ancak mes 
leğini bellemir olan bir 
haiip, ve bir dava merak'ıu 
değildir . Biz, uzun zaman 
lar bir sürü laf ebe11i tara
fından idare edilmekten ağ 
zlmızın payını aldık. Hu 
itiberla Fra11sız hayat sah 
nesinin arka planına tüten 
fabrika bacalara koyacak 
o 1ursak, ön planada bunun 
ne demek olduğunu bilen 

TAN Si 
(Mucize) 

Çeviren: Z. Tunaboylu 
Fırtına açık bir havanın 

Ortasında kopmuıtu . Sabah 
kahval'ısı pek l<eyifli gtç 
tniıti. Bay Nedim ve karısı 

bc\yan Julide yaz1 ık evlerinin 
salonunda kahve içiyorlardı 
\'anlarında dul kadınların 
~.1 güzeli1 en tatlısı, en ku· 
l:rıralı bayan Süzan vardı . 

Bu zamana kadar konuıma 

-Hanri DDvernuvo
Julide gibi içli ve sinir:i bir · 

kadının varlığı ile tezat teş 

kil edecek bir ,ekilde geç· 
mişti. Ba-zı, tar!aludan kır 
itluinden bahsolunmuştu. 

Şımdı de tatillerden, bü 
yük bir terzinin yapdığı me· 
nekıe rengi yazlık bir man
todan, yeni model bir oto 
mobilden, bir aktirisin ka 

yapılmış çok harap 200 
lira kıymetinde bir 
eviu tamamı ve gelincik 
kuyusu meykiinde şarkan 

gürcü Ahmet ve Ka11m Çd 

vuş şimalen Hacı İbrahim 
oğ'u Halıl garben bey köy· 

1 ü H" kin cenu ben yol ile 
mahdut ü , ev1ek ve içinde 
200 dut ağacı olan 1 ()Ü lira 
kıymetinde bir dut bahçesi
nin tamamı ve Edincıkte ça 
rşıda sağı cami yanında l:a 
kkal dükkanı ve solu nalb
ant İbrahim dükkanı ve ha 
cı Eyup yt timleri hane ~a 
hçe~i arl<ası mukaddem hacı 
karabet elyevın Halk F rkası 
arsası onu yol ile mahdut 

:;uo lira kıymetinde kahve 

hane ve mağaza ve elyevm 
30 arşm kasap dükkanı ve 
120 arım artanın tamarrı 
ve Y enlce ma hali !sinde sağı 
mektep ve .so 1u mahcfut 
,. cem otlu Karabt!l elyevm 

Pomak Kıerim arkası mu 

kaddem Haç;\r elyevm mu 
hacir Mehmı!l Ali mağazası 
önü yol mahdut ahıap üç 
kat birinci katında bir oda 
çatı halinde ikinci katanda 

üç otla bir salon ve 

üçüncü katında üç oda ve 

bir salon ve arka kısmında 

ufak bir bah9eyi havi yedi 

bir adam koyalım. 

Eğer timal ve çıı:k taraf
ları gibi Franranan bütün 
bir parçası bir hareketimizi 
tasvip ederse, ne ala; zira 
bu kısım, tepeden inme bir 
altında bulunduğu halde 
uzun zaman seniz sedasızca 
vergi veren yurddaılar ro 
lünde kalmıştı. Diğer Fran· 
ıız yurddaı'arı ise zaten bi · 
aim tarafımızı tutacaklarrhr; 
bunlar siyasal doğma 1arın 
(nasların) esaretinden aıyrı 

labilmiş ve Fransayı ancak 
eyi idare edilmiye layık 

kuvvet'i bir camia olmakla 

beraber f ıkri be~lenmiye 

ve ruhu da daima y niden 

yaratılmaya değer Lir varlık 

olarak görmege muvaffak 
olan hükumet adamlar ndan 
ibaret olacaktır. 

ybettiği zümrüt bir bilezik· 
ten konuıuluyordu. Bay Ne 
dim ile bayan Suzanm gö 
rüıme!eri pek hararetli idi. 
Kahveden sonra, likör ve si 
garalar geldi . 

En sonunda bayan Julide 
de söze kBrıfla. Açık bir ifa· 
de ile: 

- Ben zümrüt bir bile 
zık bir otomobil bir de me· 
nekıe rengi bir manto it!le 
miyordum dedi 

Bay Nedim alay elli: 
Hay, hay bayanım. 

Şahane emrinizin batım üs

tünde yeri var. 

Karın ditleri arasından: 

hiasede 228 lira kq metin 
dtld iki hisıeliinin paraya 

çevrilmesine karar verilmit 
tir. 

1 Kış Geliyori 
1 

j 

İpotek ıahibi alacak
lılar'a diğer alacakhların ve 

ietifak halrkı sahiplerinin 
işbu gayri menku 'ün üze 
tindeki hakları ve hususi falı 
ve masrafa dair iddialarını 

evrakı müsbitelerile yirmi 
gün içinde icraya bildirme 
leri ve hakları tapu sicıli ile 
sabit olmadıkça sataş bedeli· 

nin paylaşmasından 
bırakılacaktır. 

hariç 

2 - Artırma şartnamesi 
ilan tarihinden itibaren her 
kesin görebtlmesi için icra
da açık bulundurulmaktadır . 

3 - Birinci artırma 2-12-
935 pazartesi günü saat on
beı•e Bandırma icra dairesi 
odasında yapılacak ve art 
ırma bede'.i muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş be 
şini bulmadığı takdirde en 
çok artıranın teahhüdü baki 
kalmak ıartile artırma on 
beş gün da.ha temdıt edile 
rek 17129~5 sa1 ı günü 
saat on betle kati sur""t 

te yapılncaldır. 
4 - Artırmaya iştirnk 

edecek alıcı muhammen kıy 
metin yüzde yedi buçuk 

nisbetinde pey paruını ve 
ya mil"i bank teminat mek· 

tubunu getirecekt•r. Daha 
fazla malCrn at almak i&tl-

yen'erin 935 285 dosya 
1 

numara ile icraya müraca 
atl rı ilan olunur. 

·~~-

Ayağınıza Lastik mi 

1 

Almak İstiyo~sUnuz? 

1 ~!;i;i ~:!:i:i~~~~~~;~ A~~~~~I 
ı LU CEMİL) Ustanın dükkanına gidiniz. 

t~(~NKİ: 

ı ıı Bordan Dünyanın en sağalam markası olan 
( Gıslavıt, T rupez, Nokıa) 
listtklerini her yarden da~a uouza alabilirsiniz. 
Bavarılara :-;ık \t~ sa~lanı sa~o lar, İ~kar1•i11h'I . " ' "' 

Hernevi kösele, deri vesair kundura malzemesi 

TOPTANVE PAR.AKNDE 
1 

Bir defa uğrayınız. 1 

Memnun kalacakstnız.J. 

--------------------------tc 
Et ke~ orta mektebi satm alma komisyonun~ın 

Pansiyonun ekmek, zeytin yağı, beyaz peynir, kaşar 

peyniri, patetes, kuru fasulye, nohut, kuru soğan, sabun, 
un, makarna, şeker ve tuzdan ibaret olan bir yıtlık ihtiy
açlarmın açık eksiltmesi 26 10-935 tarihinde yapılmıt lse-

J On a de bazılarına hiç istekli bu'unmadığından bazılarına da ve· a p y 1 rilen fiat komsiyonca paha la görüldüğünden açık eksi'tm
enin bir haft" sonra yani 4 11 935 pazartesi günü saat 14 

Mogutistf na er!linlik verdi 1 de tekraralanmaıı uygun görülmütlür. İsteklilerin o ıaalle 
il okula baı vurmaları 

Cenevre, 31 IA.A.J - Ja- \ 
pon ajansı iç Mogolhtamn 

erkinl•ğini ilan ettiğini bildir· ı-----
mektedir. 

2,000,000 
İtalyan askeri Ha~eşis tam 
ancak zapt edebilecek. 

lstanbul , 31 (Özel) Lo 
-ndradan haber verildığine 

göre arsaul usal mali daire 
direktörü; halyanların Ha 
beşistanı harple tamamen 
zaptetst? bıle Habeş arazi 

ve kaynaklarmdan on yıl 

dan evel hiçbir şey anlıya -
mıyacağını ve bu memleke 

tlerde yerleıemiyeceğini sö 
ylemitlir. 

Direktör; ltalyanm Habe 
şistana tam1tmen zaptı ıçın 

iki milyon ltalyan askerine 
ihtiyaç olacağını, ve bu as· 

kerin ıdare ve iaıesinin ma 
li cihetten İtalya için pek 

yıkıcı bir tekil alacağını sö 
ylemittir. 

- Pıntil Dedi. 

Ve konuğuna dönerek 
devam etti. Yumurtadan 
yün kırpacak kadar cimri 
dir Gülme Süzan, bunda 
gülünecek bir ıey yok. Ka
hvaltı ederken kendimi 

zor tuttum. Bundan dola 
yı hastayim Şimdi de pat 
!adım Kocaman adı nedir 
bilirmisin? Onun adı Nedim 

değil, "Hayır!" dır . Her han
gi bir arzumun yarısını sö -
ylemeğe vakit bırakmadan 

hemen u Hayır,, der. Bu ad 
amın bir düz.iye menfi bir 

hayat içinde nasıl yaşaya 

bildiğine ıaııyorum . O bu 

1 Kiralık Otlakiye 
. 

Sürü sahlplerimn dikkat gözüne, 

lhca ~öfü mu~tarhğrn~an: 
Ilıca köyünde h er sene kiraya verilmekte olan koyun 

çayırı bu sene 6 tepinlsani 935 tarihinden 6 teırisaoi 
936 terihine kadar bir aene müddetle kiraya verilecektir. 

Çayır, köyün üç tarafındadır. Tahminen ... dönüır dür. 

çayırın miktarı ve hududu mü,teriye gösterecektir Talip 

olanların 6 ttırinisani 935 tarihinde Ilıca köyü muhtar 
v~ ihtıyar heyetine müracat eylemel,ri ilan olunur. 

___, __ 
Satılık Tarla 

Şehirle Yeni mezar'ık ara~ında Dedelertımarı mevlciin· 

de altı dönümlük bir tarla ~atılıktır. Şehre çok yallın yol 

üzerinde, bağ ve bahçe yapılmaya ptk etveritlidir Talip· 
lerio Ocaksızların B. Aliye baş vurmaları ilan olunur. 

huyu çok erkenden almıı 
tır. 

Bay Nedim acıklı acıklı 
gülümıiyerek itiraz etti: I· 

- Hayır, buna da kocam · 
an bir hayır diyelim. Lakin, 
J ulide birazda insaflı ol, 
bana bak: Ben ısleklerimi 

ve gelirimi iyi kullanmasını 
bilen bir adamım, ve pekte 
mesudum . 

Bayan Julide tehditkara 
ne kalktı: 

- Ve ben de pek betba · 
htım . 

Söylediğin sözü bili· 

yormusun? 

- Evet, betbahtım 

Süzan rica ederim' 
kendisine hakikatı anlatı· . 
nız. 

Bay Nedim çıkıp aitti . 

Julide: 
- İıte, dedı Senin ya· 

nında onun gururuna doku· 
narak bir deneç yapmak 
istedim. Gördiln ya! kendi · 
sini hala tanamıyormuıum! 
Ah! ıebep bulabilsem bu 

adamdan öyle bir boıanı 
rım ki! 

Lakin, bu gece alacafı 
olıun, evin içinde ne vana 
hepıini kırap dökecetim. 
Bu hali görmek onun yüz · 
de yüz içine iner! 

- Bitmedi --
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IİI ~ inşaat sahiplerinin. mühendi~ ve müteahhitlerin ~ 
ımı ~ nazarı dikkatine: ~ 

.. .. . .. .. 1 

; O U S U N U N U Z ! .. 1 ı 
W İstanbul ve lzmir depo!arın-ffi 

daki fiatlarla1 ! 

1 Her neyi Cam, Ayna, kontreplclk, ı·ıı 
kornej, lstor, kaplama almak istiye-

11 nler her halde: -
1 : Yeşilli cıvann~a Camci Hitminin : 

111 ~ü~Unına uğramalıdır. il ıını 
• .. ıcu 

· Çepniler 
Yazan: i,. Hff KK/ llKll} 

Bıı "retk ili ~ . . 
~se ·ını 

Ht'ı·kes Oktıııı•tlı,lır 

75 Kuruş 

Kitapçılarda Arayınız 

... -
: Her zaman taze çimento, Eskişehir : 
: kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya S 
E çe~itleri, : 
- T .-

~ lnşaıta lull2nılan ~ütün malzeme toptsn ve pe- ~ 
i rakente olarak : ; - -- -- l -: Bandınua .;nıet Pa ~a Cadtkı-iııdı: :: - -- -- -- -i MEHMET N.URİ VE OGU HAMD~ ~ - -- -: Dernir hJrdavat ma(razasında bulunur. :: - ..., -- -- -: Siparişla derlwl inşaul salıiplcri11e ve iw;cwl :: 
: mu.'ıcıllcrinc sıira/lc gönderilir ve yclişlirilir. :: - -=• •••• •••• .... •••• •= ımı 

ltSisi!Si!Si! ŞARBA YLIKT AN ----
Yinice köyünde Değirmt>n 
ıf:rtuğrul köyünde Değirmen 
Çayırhisar köyünd '! Değirmen 
Havrlln Nahiyesinde Zeytinlik 
Yukarıda yazılı üç değirmen 936 yılı kasımına kadar 

bir .ffene rnyr wrilmek ve Durak nahiyesindeki zeytin 

liğin bu yı ki mahsül toplanıp alınmak üzere 18 teşrinev
vel 1935 günlemecinJen itibaren açık artırmaya çıkarı mış· 
hr. ihalesi 4 ikinci teşrin Q35 pazartesi günü saat 16 da 
belediyede yapılacaktır. 

İsteklilerin müracaatı bildirilh. 
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BAlrKESIR ASKERf SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI.. . 
Kor ihtiyacı için 17,400 l<ilo mercimek 6 · 2 Teşrin 935 

çar§amha günü saat 15, 30. da Kor salınalma komisyonu· 
' nda açık eksilt mi ye konmuştur. Tahmin bedeli 2262 li ~a 

dır- Muvakkat teminatı 16~ lira 65 HUtu~lur. Eksıltmiye 
· iştirak edeceklerin fartnarrl ş ni ıoımt-k Ü)4 ''-' htr l i:n 

v~ ıhale gün de vakti muayyeninde t·e~ıinat ari'e Lirlıktc 
kom is~ ona müracaatları. 4 - 1 - 1 SO 

.. ~:. :!!.. ...... , 
Suaığırlık garnizon lutaatının bir send k ıhliyacı olan 

17tl ton buğday unu 1 -2. Teşrin· 935 cun a gunü saat 15 
d.!! kapalı ZArf a eksiltmeye konmuştur. 'l ahmin 1 edelı 

, _ 
~ Her Tecimenin En Büyü~ Dileği: 
1 Satış Sürümünü Arttırmaktır. 

Fakat 
· Satış a Birinci şar : 

"Reklam,, dır. 
SatacağınJZ Malınızı 

Herhale Reklam Ediniz. 
\ 1 (~ Ct . l ~k l•t !it '' rı 11 ızı 
( TÜRKDLİ) ıı(\ 

TURKDILİ 

------f iatlar her mağazadan daha ucuzdur. -Bir defa deneyiniz. ~ 
11111111111111111111111111111111111111 ' 11 •• ~ 

•JlB- .(ite- · .B •&•JH•ı 

SAYIN ! ,i .. . . . ~ 
ı ! MUŞTERILERI iZE : 
• Ucuzluğu . ı 

ı ı . Zarafeti Ve 1 
' on Moda • Fj 

Malları ile tanıdığınız 
:ı •• ı. ı· i ,.,,, •• \ f Şlt ıı l ı 

' 
fantazi Manifatura Vg Kumaş Mağazasının j 

S ) 1 1'11 C > 1) A ' 
&..:=... - --~ 

ıs1 o lira olup muvakkat teomina1.1 da 1402 l ı ra s J kuru· ı Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 
ştur İhale ~ıısuğı.rlık askeri aa:ı~alma lrnmiayonuı da ya ., Her Yerde Okunur . ., 
pılac~ktır. lsteklıler !atlnameııını Susı~ırlık ve Balıkesir ıi· .-. 

~ T B İ 1\ o T. \ .1 f\ 1 ~ LI f\ B O B 1. l' 1\ Y f' :\ L f' LEH İ , j 
,,I \~TOLt'KL B, P.\LTtıLl l\L.\H. t· LBİ- 'J 

S SEi.İi\ l\l'.\l.\SL.\Bl\llZ CEIJIİ~TİIL j 
~ .. )) (fe. ~ .. )))) •ıı -9J) askerı :satınalma komısyonlarmda görcbı lirler Talip olan· .. 

ların sözü geçen gün ve saatden bir saat evel teminat 1 
mektuplarını Susığrlık satını.ima komisyonuna vermeleri r , 

4 - 1 - 209 

24 birincite§rin-935 tarihinde yapılan benzin, vakumyağı 
gıresyağı, gazyağı ilanı kanunun on ikincı maddesi mcci· 
btnce yok addedılmiş ve yeı ine bu ilan konulmuştur Ko 
lordunun ihtiyacı olan 7500 kilo benzin 588 kilo vakum 
yağı 29) kilo gıresyağı 664 kilo gazyağı 11 . 2 inci teş 

rin 935 tarih pazartesi günü saat 15 de kf palı zarf usu 
lile eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 3442 lira 94 
kuruıtur Muvakkat teminatı 258 lira 22 kuruştur Eksilt 
meye iotiTik edecekler şartnamesini g<'rmek üzere hergün 

ve vaktı muayyeninden bir saat evel zarflarile birlikte 
ko'ordu satın alma komisyonuna müracaatları. ı 

•••••••••••••••••••••••••• 

~ Doktor i • • 
: M~~l\)JJ)UH: • • • • 
~ ÜZÇAl\I ~ 
: Çocuk hastalıkları uz : 
: m m Milli Kuvvetler cad- : 
: desinde Ziraat 11ankası : • • 
: karıısına nakletmiştır. : 
: No: 29 : 
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Kayıp diploma 
13::!6 da İstanbul Tıp f,, · 

kültesinden aldığım diplomam 
Büyük Harpte l- atih yan. 1 

gınında yandı Yenisini ala .

1 
cağım ilan olunur 

Edremilte Doktor 

!Yuri flktüs 

Un ve zahire f iatlan 

31 ilkteşrir. Perş - mng · 

Unlar 

72 lik bir Çuval un 
60 Randımanlı 

70 
80 
Kırma 

NOT: 

" 
" 

Kuru§ 
950 
770 
675 

j75 

Bu fiyatlara muamele 

ve buğdayı koruma ver
gisi dahil değıldır. 

Zahire fiat'arı 
kilosu : 

Cinsi Kuruş 

Yumuşak bu. 7 
Sert ,. 6 
Çavdar ,, 4 
Arpa ,, 3 
Mısır " 3 
Nohut ,, 4 

Halc
1
a " 3 

Kepek ,, 2 

beher 

Santim 

50 
50 
75 
50 

• • • • • •••••••••••••••••••••••••• 5 • 1 - 253 -..~~~~~~ 

as~i!s~mı?.has· ifil ~ i!!ıı25s#.1 -----------r0 
11111 Halkevi Bakıevi · \mı 
11111 . . ıı:ıı 
ı™I Halkevlmfz;n Sosyal yardım komitesi tarafmdan e•k• Uray Dispanseri yapı · ımı 
m.ı sında açtlan bakıevinde aşağıda yi\2111 günlerde do 1üor ark\ h}l arı nı.ı fakir mı 
ıını halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevimize baı vurmalarını dileriz. lıııı 
\!Ol H A S T A L1 K L A R B A K 1 Z A M A N 1 U Z M A N 1 N A D 1 l~~I 
1;31 1111: 

1 J İç hasta ' ıkl,uı Pazartesi günü saat 14- ı 5 Bay Dr. Medeni Akkt'nt ,~ 
11~1 Göz hastalı~ları 15-16 Bay Dr: ihsan Oskay mi 
~ n " " im 

cıı 
nı Kuhık hastalıklara 

Cerrahi hastalıkları 
Sah 

" 

,, 

" 

,, 1516., ,, Dahi 
,, 15-16 ., ,, SadiÔzatay . ı~ı · mı 

Kulak, boğaz, burun H. Çarşamba " ,, 15-16 ,, ,, Kamil Sesli oğlu l~I 
,. ıö 11 " ,, Memduh ım.! Çocuk hastalıkları. 

Deri hastalıkları 

Doğum ve kadın H 

iç hastalıkları 
Cerrfthi hastalıkları 

" " 

Pnşembe ,, 

" n 

Cuma " 
" " 

" 
15-16 ,, 

,. 16-1.7 
" 

,, Mehmet Alı 

" Halit Üzel 

1ını 
loıı 
IUI 

mı 
15-16 ,, " Raır Demiralp 'mı 

" 16· 17 • " Alı Rıza Tezel lmı 
Halke vi Başkanlığı IMJI 

ırnı 
\Si!~~~~~~E~'~e~~~~~~~-~-~~~ 
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•.. ':'' .! ... • . 

Basın yeri il matbaası: 


