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HabeşlerPek Yakında Büyük Bir Taarruza Geçiyor. 
Diyarıbekirde Fevz;paşa - Diyarıbekir Hattı · ______ ...;.. __ ....;... ______ _-;. ________________ .-r•> Kınık Ve izel s Vu anistana 
Bayındırlık Bakanı ite mi

ıafır erini Ankaradan götü 

ren tren . şimdi Diyarıbeklr· 
dedir. Bu yolun üstünde ve 

Yalnız U l ukış'a ıle Fevzipa 

ıa arasında , eıki hatların 

küçük bir parçası var. An

kardan Ulukışlaya lcadar 

543, F evzipaıadan Diyarı 

bek~re kadar 505 kilomet 
relik demiryolu, tamamile 

Cumuriyelin eseridır. 

sınırlarımızı Kuşatacak : 
Hatlann Başlangıçıdır. i 

Ovasındaki ~atakhk 
Ankara, 23 ( A.A.) - Ka 

şın Kınık ve Gel miş ovala 

Dönüyor. Kralla Anlaştı 

Şimdiye kadar döıediği· 

llliz rayların uzunluğu 2628 
kılomatreyi , ve ancak Türk 

tni\\etinln kesesinden harca 
dığımız para 282,0vü,OOU 
lirayı bulmuştur. 940 sene 
•ine k a.dar daha 5 16 kilo · 
nıetre yol yapacağ11 Biri 

32 yıl hüküm süren beş 
Pacliıahın, ayrı ayrı A 1man, 
İngiliz, Faansız ve diğer Av · 

rupa kapitalis'eri ile halk 

ve hazne zararına birleşe 

r .. k baıarabi :ip, Anadoluda 

bıraktığı hatların uzun uğu 
408j kilometredir. 

Bunları da satın alarak 

millil~ştiren Cumuriyetin on 
altıncı yılında, 3 J 44 k~lom 

etremi:ıle, iıtıbdat ve rneır 

utıyet idare erinin Anadolu· 
da yaptıklarının dörtte üçü 
nü aımış o'acağız. Kuvvetli 

Türk ordusunu temt linden 

kurduğumuz, endüstrimizin 

büyük kısmını devlet hesa 
hına yaptığımız, Ankara şe· 

hrini inıa ettikten başka , 

yurdun her köıesinde bir 
sürü bayındırlık işlerine ma· 

ıraf ettiğimiz, memur maa 

ılarmı ve hükumetin normal 

iıleme masraflarını günü 
tcününe ödediğimiz ve hiç 

bir taraftan ödünç para al

madığımız düşüniih cek ol 
ursa, hep birden, bu esere 

anc•k büyük vasfını verebi· 
liriz. lı bu kadarla bitmi

yecekt ir: Erzurum yo 'unda 

yız, Vana gideceğiz Edirne 

- Kars, Ed •rne. Van, Edirne 

· Antalya önümüzdeki se · 

nelerde hakikat olacak 

hr Biitün 
sınır'arını ana 

memleket 

istika 

metlerde bir 1 eşliren vatan 

demiryoHarından sonra, 

Anado'unun her tarafını 

ray boyuna çıkaran vatan 

şaselerine sıra gelecektir. 

Diyarıbekir, ıimdiki hat 

larımızm ıarkta en uzak 
noktasıdır. Fevzipaşadan ora· 

ya kadar demiryolumuz 

Malatya. Elaziz ve Ergani 

gibi merkez1erden geçiyor. 

Bütün tren uğrak'arı, ma

kine devrine, girmektedir ' er 

Yalnız bu kadar değil, tren 
uğrağı bir k \saba ya gittiği

nizdt', Halkevlerfnde veya 

hüku net konaklarında, et 
raf ınıı.ın, kalabalık mektf'p 

gençlıRi ile kaplandığını gö 

ı Ü yorsun uz . Su h :ınmana 

nın medeniyet vasıtalarını 

taııvan ve yayan demiryolu, 

geçtiği yeri boğucu Asya 

gurbetinden kurtarmakta ve 

taze menıleket kuvvetlerini 

rındaki bataklığı k urutma k 

f avzipaşa- Oiyanbe~ir şimendifer hattı Bayınduhk Ba
kammn ~ir söylevi ile açıld1. Tören çok canh oldu. 

1 için baı1anan 

is leri sona erm iş ve diin ka · 

na l ın açı l ma töreni yapılmı f 
ve b inlerce halk bulun 

K(lll(I i 1 is ııı•ığ·l ıl lıi~'e ti kıt r 
şısı ııtl«ı si )7 <tst.~t tf•ıı çeki 1 i
, ,., , .. \T l~ı1izt•l()S siıııflilik . ~ 

(;iı·it ı•(l(ISllJ(fcl CJfUJ'ilCllk. Diyarıbekir, 23 (A A.) -
Fevzipaşa- Oiyarıbekır hat

tının açılış töreni düı. Diya 
rıbekirde Bayındırlık Baka 

nı Ali Çetinkaya taraf andan 

yapılmış ve törende Fınans 

Hakanı Fuat Ağralı. Kamu 

tay Asbaşkanı Fikret Sılay 

ile bir çok Silylavlar, sivıl 

ve süel bir çok şahsiyetler 

ve on bin1erce halk bulun

muştur. 

Diyarıbekir, 23 (AA.) -

Diyarıbekire trenin bu ilk 
girişile bü)'ük bir işin ilk 

safhası bitmiş, Alı Çetinka-

ya sö y1evinde, hattın Diya · 
rıbekirde kalmıyacağmı, Di 

yarıbek ı rin şark ıınırlarımızı 

kuıatacak hat l arın bir ba§ 

langıcı olduğunu söylemft · 

tir. 

Ankara , 23 (A.A.) - 1935 
sonunfl kadar Sivastan Er 
zuruma giden yol 45 nci, 
Malatya<lan Sivasa giden 
yolda 45 nci kılometreye 

varmış olacaktır 

Bir kaç gün sonra da Af

yondan Antalyaya giden 

hattın 1 12 ki 1ometresi işlet

miye açı ' acaktır 

1 

muştur. Bataklığı husule 

getiren Karayol swarı Esen 

çayına akıtılmıştır . 

,-
1 Bulgar 
IK b. "d w . 1 . a ınesı egıştı· 
1 Sof ya , 2 3 (AA .) - B~ 

· lgar kabinesi ıstifa etm · 
1 miş ve Dışbaka n Köse 

İsta~bul 23 !ôze\I Bu. 

günkü Anclu a rt itos ga zele 

sinin yazdığına göre, Kral 

Yorgi, Venizelosla Pariste 

uz.un bir görüşmede bulun

muştur 

Atinadaki Venizelos tar· 

aftarlarının bu husustaki fi· 
kri sorulmuş , bunlar, Üzer-

lerinin kralla (çmuş , bun· 
ar, önderlerinin kralla an

laşmı~ ol ma sını memnuniy· 
etsizlikle karşılamışlardır. 

Bu an l aşm a m üsbet net i
ce verrniıt.r . V e nizelos, şi m· 
dilik Girit adasına dönecek 

· Kon~i1is siyasetten çekiliyor 
orada oturaca lttır . Bu müd. 

det :zarfında , kral, siyasal 1 
p arti lt!r a rasında b ir anlaşma 

husu le get irec ek ve V en ize· 

los da böy1elikle , A li na ya 
dönmek lmkan ıda bulaca k · 

istanbul , 23 IÔzelJ -
General Kondilis , gazete

c ilere beyanatta bulunarak, 

pazartesi günü istifa edec · 

eğini söylemiştir . 

-===:;.;;..=.:.:===========--= 
İvanof yeni kabineyi le 1 
~kile memur edi l miştır tır 

" - Meclisin dağı ' masını 
da kraldan istiyeceğirn . Ben 

de arlık bir müdflet istira· 
h a le çek i l eceğim!" demiştir . 

Habeşler, İtalyanlara Çin Duruma Karşı Koy
Gece Baskını Yapıyor . . mak İçin Ne Yapacak? 
İtalytlnlarıUBu Sahhrı.ş- ! HükümetŞit!';;/iÇ;nin Erkinli
l«ıı·fl«ııl l\'liihiııııııtll \ 'c lı·. ğini Temin için Yapılacak Her 

libatları K(•silİ)'OI" . 1 
Türlü Ttışebbüee Cevap 

Dostla rı , Kondilisln siya
sttten maRlup olduğu ve 
nasıl o lsa kral tarafından 

seçi 'miyect>ğı için istir&hati 
bahane ederek vaziyet ini 

kurtarmak istediğini söyle

miştir. 

Yunan ~rah İtalyan ~rah 
ve Mussolini ile gşrüştü 

Londra, 23 (A.A l - Adi 

sababadan bildirıldığine gö 

re dünden beri Habeş kuv· 

vetlerine mensup rııühim 

müfrezeler gerek şimal ve 

gerek cenup C•·pesinde İtal 
yan men.ilerine gece hü 

cumleri yapuak hırpalf\ma· 

ğa ve ltalyanların erzak ve 

kendine doğru çekmekted r. 

sıklığının tam bir nis· 

bette olmadığı memleket

lerde, d e miryo lundan daha 

elverişli ve daha pratik bir 

taşın ve birlik cihazı olma 

dağına şüphe yoktur 

Uzl\k yerlerde. bazan bir· 

kaç ay kasabnlar içinde ha

pis kalanlar, posta yüzü gör· 

miyenler, İatanbulu dünya 

nın öbür ucunda zanneden 

ler olduğu gibı, büyük mer 

kederden Anadolu içine se

yahati zihin'ertnde, yeni 

dünyaya gitmek ıhtima 1in· 

den daha uzak tutanlar ol 

duğunu biliriz . Demırrolları 

vatanın yalnız coğrafiğ birli

ğini değil, daha mühimmi, 

vatd nın maneviğ havasının 

birliğini vücuda ge'irmt-kle 

dir. lrnpa ralorluk devrinde 

her vı1 ayeli b ir başka mem

leket kadar birbirine yaban 

cı bir kıta olan Küçüka!\ya, 

cumuı iyet devrinde modern 

hakikatı ile, vatanhk artla· 

mühimmat irtib. tlarını 
meğe başlamışlardır 

Adiı;ababa, 23 [A A .] 

k es-

Şimdiye kadar Habeıler fi-

la vinde kullanılan örtülü 

hendekler vuıtas ile veyahut 

gönüllülerin fedakiırlıklarıle 

Vermiyecektir. 
Berİin, 23 IA A.J kinliğini temin için ya· 

Nankinden bildiriliyor: Ç in 

D.şbakam kend isinden iza 

hat istiyen yabancı ülk· 

elerdeki diplomatik ınürn· 

pılacak he r teşebbüse Çin 
J.ıükümetlnin 'asla ce vap 
vermiyeceğini bi\d ırmiştir 

Hükumetin duruma karşı 

koymak ıçın elinden ne 

l stanbul , 23 \Özet] - Yu-• nanistan kralı, Panteonda 
ltalya kra l l arının mezarla
rına . sonra vatan mihrabına 

ve meçhul askerin mezarı

na çe lenkler koymuıtur. 

Kral. saat 1 1 de İtalya kra-

lı tarafından kab ul edilmiı 

essillerine §imali Çinin er· gelıse yapacağı söyleniyor. tir. 
yirmi dört hücum tankı ele = - - İtalya kra"ı , Yunan kralı 

H b !~--, t i a Yorgiye Annecida niıonının geçirmiılerdir . 

rını kazanmıştır . Fi ir ve 

hisleri b irbirine ulaıtıran. 

biribiri ile kaynaştıran bü 

a __ eş . a y \ en büyk rütbesini vermiftir. 
Kral Jorj İtal ya kralından 

19 14 191] D sonra Mmsolini ile de görüı-
KuVVef/erİ ta- ., a - O· ı müştür. 

l l İs 1 anbul.231Ôı:ell Katime· 
tün vaıııtalar, hocalar, ki • gum u arı mua- 1 ar ruza gecıyor ı rini gazeli , genel af mese e-
taplar. gazeteler, gelip gidiş . , ene e ca ., ırdı sinde bakanlar arasında anlaş 
ler, lrnlay ve daimi ekono- Adi.!!ababa, 23 [AA.] - Y Y , g İ · mazhk çıkhğını yazıyor. Baş-
mi münasebetleri, ticHet imparator Alman haber al- • 

. Roma, 23 ( ~ .A . ) tal t bakan General Kondilis,nenel 
yada 190 1 den 191 4 de ka · af kara rnaınesin imza için 

ve dc : ğişim ra sız ve yolsuz ma bürosunun aylarına l-la 
d ar sıpıfla ra mensup ve he· i<ra la gönderi 1 dığini tekzip 

bu şartları gerçekleştiremez beş kuvvetlerinin pek yakan nü ı askerlik lerini yapmamı~ ettiği gıbi baıpakanhk kalem 

di. Hir tarafı elektrik me- da büyük mikyastA harekete olanların t ekrar muayenele mahal S 'J SU ıda l<abinenin 

d eniyetinin hızını alır. geçeceklerini sö ı'emiştir rine başlanmıştır . henüz af meselesini incele· 
ken , bir tarafı ita. e- = 1 mediğini teb ' i ğ etmiştir. " H lk . K ası Maç arı Atina syasa l çevf' nleri . ~::.:an ~::~~:::ı~~u~u~=~- a evı up kralın pazartesiye kadar mil-

lete hitaben neşredeceği be 
1 rine bi\e giremiyen bir me· 

mleket . öz kudretlerinin ve

rebileceğinin pekazını kull· 

anabiliyor demektir. Kavu · 

run İtalyan birliğini yapmak 

için ilk düşündüğü çare. de· 

miryolu idi . Cumuriyet An· 

adoluyu böyle hir zaruret 

lçinrte buldu . 

Diyarı bekir hattının işlet-

miye açı 1 ışını , gözlerimiz 

dah.ı şarka, daha şinıale 

çevrilmiv olarak. seliimlıyo · 

ruz. 

F. R. ATAY 

B U.. n B a ş l ı y 0 r yanname ile beraber genel U g • • affı d a vereceğini muhal«kak 
görüyorlar . 

İlk Olarak Birlik-Güç Birinci 
Ve İkinci Takımları Karşıla

şacaklardır. 
Halke vi kupıısı maç'arma H er ik i takım da mnçla r 

bugün baş1anaca l, tır . 1 1 1\ ola d a n eyi bir onuç a labil 

Harbiye bakanı general 

Papagos affedilecek mah
kum zabitlerin vazifelerine 

iadesi varit olmadığım söy· 
lem iştir. 

Metaksas ile ~al~aris an
laşmış 

rak B ı rlilc · Güç birinci ve 

ikinci ta kımları karıı ' nşa · 

rnek için ha:.r.ırlanmış ve ta 
kım arının d ,ı kadrolarını İstanbul , 23 !Özel) Me. 

taksas ıle Çct ldaris arasrnda 
b ir anlaşma hasıl o\muştur. 

1 

ia~I::~ 11,30 ıla ikinci ve 

14 te de birinci ta.lcımların 

' oyunu başlayacaktır . 

takviye etmiş b ulunuyor. 

Ta kım1ar ımıza maçlar 

dan eyi sonuçlar almalnnnı 

dileriz. 

Her iki durum hakkındaki 
kanaatlerini bildirir bir muh-

1 tırayı krala vereceklerdir 
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«Ulus» un dil yazılanndan limelere de bakalım , '. 

DUA, OUVA ~:~~::~:!i~':~.'::"·~:~:· ;_ I iillıı.iil~'1iJ~ll>lell1t ll11tAl~IClll~~lelt J 
«Dua, duva» SÖZÜ ile ((ilaM» ta~irinin etimolojı,mor- Dua: <. d~uJ

2

ı~~~ A k ı·k Okuıı~r ug"" dayları 
f 1 

,, f 'k b L d ,. , Toyuk: (. , t +oy + uk) s er 1 ~ o oıı, onetı aıımın an ana iZi Bu iki kelimenin bütün 

DUA DUYA 
manasına olan "idgu,. !•"' *J pa·çalara ayı.ı olduğu göz 

J sözünde de l\ynı kök (id) önündedir. 
Kelimenin iki söyleni§inin şeklinde görülmektedir. ·IToyukl sözüniin anlamı, 

etimolojik tekillerini alta ta Pekarskinin Yakut Dili "Şaman ilahisi,. dir. Bu an 

yazalım: Liigatinde "Büretçe., olarak lam. 1 Dua J sözünün orijin 
( 1) (2) (3) tııgha) sözünde d~ kök, vo anlamını kuvvet e göster 

l - Dua: (ud+uğ+ağ) ; ka' i düşmüş (l) ş«"klinde bu mektedir 
yahut (ud+uğ av lunmaktadır Bu lcelımen ı n Kelıme " iliıhı ve afsun" 

il - Duva: (ud+uv-rağ ) Yakut Lügatindeki anlamı· anlamlarına da gelir 
r 1) Ud: Köktür. "Yüksek, n ı şöylemeden evvel kelime· il Tokuy (toku, tnkığ, 

büyük, kudret sahip, Allah,. yi etimolojık üzerine müta- doh ı ) -= eğılmek , bükülmek 
demektir. anlamlaranadır liın cdel m ve bunun atına 

Sözün etımoloj ık şekil, ! 2] Uğ. uv: "Ses, 11nda. (dua) kelimesinın etimolojik 
1 tama.men lduaj sözününkün· söz., anlamını ıfade eden ı ~ k ı inı de yazalırr: 

ün aynıdır: 
köktür ["uk, uy., gibıl (1) (L ) l3J (4) 11

1 
(2) 131 

Ud+ uğ = uduğ =· duğ (ut + uğ + ah .+- 1tğ) Dua: (., d -t- uğ + ağJ 
ve ud + uv = uduv =- , (ud + uğ X ağ ) lokuy: ( , t + ok+ uy) 
duv "ud" kökünün işaret Bu ikı ıekilde l 11 ınri, 121 

"Tonogo.tös beyem toku 
eltiğımiz anlamlariyle alak· inci, [3] üncü parçaları ta · ya kellim =-- arkalı olan ben 

a ı öz demektir. mamen biribirinin aynıdır huzuruna• tazim etmeye eğil· 
131 Ağ, av: r. -ı- ğJ ve f .+ Anlamları ve rol eri birdir. m Pye geldim .. 

v]; ektir kelimenin mana- Demek oluyor ki (lugha = Hundan başka şu kelime 
sını tayin ve ifade eeer. O dunğ dır. (Tugha) sözünden ler de vardır: 
halde: sonra ge1en son ek, ( ağ-a) ili Udagamsıy = şaman 

1 - Duğağ duğav; il başlı başına bir mefhum merasimi icra etmek <kadın 
Duvağ: Allaha hitap edilen ifade eden objeyi gösterir. şaman hakkında.) 
ıöz demektir O obje Allha nıyın netice IV - Tuoy = tazim et 

Kelimelerin morfolojik si hasıl olan şeydir. Fayda mek, tebcil etmek, okumak 
ve etimolojik bakımdan ka menfaat, hayır, eyilık, yani ağlıyarak terennüm etmek 

Derslerinin proarammın bu 
yıl değiştirilmesi ~ararlaş

tınldı 
Li!le ve ö~retmen okulla 

rında okutulmakta olan tlS• 

kerliğe h ıı zır ık dcı slerinin 

progral'llının hu yıl değişti· 

ri lmesine karar veri 1 miştir 

l\ii tür Bakanlığı askerliğe 

hazır'ık ders1erinin yeni ders 

progrnm 1 arı bi1dirilinciye l<a· 

dar e ski dersler program 

larına göre verılmesini v<

} ine yeni askerlığe hazırlık 

kıtaplarının basılıp dağı ma 

sın , başlayıncıya kadar es

ki asker' iğe hazır'ık kitap

larının kaldırılmaması hak 

kında direktörlüklere birer 

genelge gönderilmiştir. 

için riyaziya ve frans1Zca 
öğretmeni almaca~. 

Türkiyenin muhtelif şehi · 
r lerinde bulunan ortaokulla-
rda öğretm~n ihtiyacı oldu 
ğunu göz önünde tutan Kii 
ltür Bakanlığı bütün kültür 
direl<törlül< lerine bir ya}•ım 
yollamıştır . 

Bakanlık bu yayımda rı 
yaziye ve Francızca öğret-

meni olmak istiyenler!n ev 
rakını do~rudan doğruya Ba 
kanlıAa göndermelerini iste· 
miştir 

Bu ite uvgıın görülenler 
ortaokull~ra atanacald .. rdır. 

Mutlu bir doğum 
Gönen genel mec1isi üye 

lerınden ve C. H Partisi 
Sekreteri B llaci 1.in bir kız 
çocuğu dünya) a gelmiştir . 
H. Hacimi kutlular, yavruya 
uzun ömürler dileriz . 

Parka Ur ayca 

An~ardan aşnan ya~alan~ı 
Çandır köyünden Bekir 

oğ • u Abdullah ayni köydeıı 
Hali oğlu f mailin evine 
kimsenin olmadı~ı bir ıa · 
manda girerek oda içerisin• 
de bulunan nnbardan buğ· 
da yluı aoırmıtlır. 

lhtıy;ı r heyeti llalll oğlu 

İsmaılın yaptığı ş kayet üze 
rine v;ıl\ l\ Vı merkez. l.cara 
koluna bildirmiş. karakol da 

rnç'u Abdullahı yaka 11yarak 
bukd<tyları meydana çıkar· 
mı§tır 

Göçmenlere verilecek top· 
raklar 

2510 numaralı ıskan ka· 
nunu mucibince yerleştirile 
cek göçmenlere verilecek 
toprakların cinsi ve mil<tarı 
İçhakanlıkca illerden isten· 
mi~tir. 

ynaşmış şekillerini yazalım: ınsanların saadetine hizmet şaman duası . 
• Duağ . Duav Dua; Duvağ eden her şey. ·, L A H 

1
• 

Duva. Not: 4 Profesör Pekar 

- - 1 

Getirilen f ı~anlar dıkiliyor Para cezasına çarpılan esnaf Kulesi dün gace niçin öttü1 
Not: 1 - Ke' ime Arap skinin Yakut Dili Lugatin 

çada [Arap harfleriyle im · den fU kelimeyi de ana 'im 
lası derhahr edilirse) htr edelim: Itıktağ. Kelimenin 
"hemze" ile nıhayet bulur. etimolojık şeklini, (dua J ve 
Araplar bu Türk kelimesi ltughaJ kelimelerinin etımo 
nin etimolojisini bilmedikle lojik ıekilleri a ltın ıı yaza· 
ri için şöyle bir tefsir yap lım: 

arlar: 
"Kelime aslında "duav,, 

idi. [vavl, [elifi ten ıonra 
geldiği için !hemze] ye teb 
dit olunur r1 [" I Arap dilinde 
bu yoldaki <tilal ve idgam» 
lar çoktur. 

ııı l2) 13] \4} 
Dua: rud + uğ +ağ ·+.J 

Tugha: (ut -t- uğ +ah +ağl 
ltıktağ: !ıt +ık + ıt + ağ1 
Bu kelimelerin kuruluşta 

rının bir olduğunu görüyo 
ruz. S ln kelimenin manasını 
anlıyalım: 

[ 1 J it: Yüksek, büyük, 
kudret, sahip, Allah; izzet, 
ıeref. 

!21 Ik: Kökün an 1ammı 
kendinde tecelli ettiren ob 
je. 

Halbuki mesele hiçte bö
yle değildir. Bu hakikati, 
kelimenin Türkçe yukarda 
yazılmış olduğunu gördüğü

müz etimo ojik şekilleri açık 
bir ıurette göstermektedir. 
Yukarda gördük ki jJ J inci 
kelimenin iki şekli vardır: 

1 [ Ud X uğ + ağ l 
İ~tc Arap harflerinden "he
mze,, ile gösterilebılen bu 

(3) it: l ı t] ektir. Yapı· 
cı "ık , yaptırıcı ık, yapılmış I 
olmaklık anlamında kuvvetli 

kelimenin 
dır. 

sonundaki " ğ " 

2 l Ud 
kelimenin bu 
orta yerdeki 
fakat sondaki 
nde kalıyor. 

uğ .+ av]: 
şeklinde ise 
{ğ 1 düıüyor, 
[ v] ta bıi yeri 

Kelimenin ikinci bir şekli 
de bu suretle (Duav) oJmuı 
oluyor. Bizde bu ikinci ıe • 
kil metruktür Biz (dua] ve 
(duva 1 tekillerini ku lanırız. 
"Dua duva ederim; duvacı 
yım,, gibi. 

Not: 2 - Kelimenin ma
nasını Arapça lügatlerden 
başlıcaları töyle izah eder: 

1 11 Kığırmak ve okumak 
ve kavle ve ke'ama "dua,, 
derler r·ı ; 

121 Rağbetullahi Taala 
manasınadır ki nıyaz ve ip· 
tihalle Hak Taala dergahı. 

odan hayır ve rahmet rica· 
sından ibarettir (* ~ 1 

Not: 3 - (Dua ı kelime
sinde kök olan [ ud] un ,,Al 
lah,, anlamına geldiğini 

itaret ettik. Abid, 2ahid. 
müttaki ve Allahtan korkan 

{' j AI lerii l\eblr 
/ .. j illıleril Kebir 
/..,.*} Kamus Tercumesi 1 

f aıldir . Yani kendinden evelki 

l ıt + ık ıtık 1 sözünün 
gösterdiği manaları yapan 
yaptıran, harekete getiren 
amildir. 

[41 Ağ: ( -f- ğ) bilindiği 
gıbi keliıneyı tesbit ve ma· 
nayı tayin eder ektir 

O halde "ltıkıtağ., ''İzaz 
etme ıereflendirme, hürmet 
etme, medih ve sitayif et 
me, tazim ve tekrim etme 
bir şeye tapma, secde etme, 

Takdis ve tebcil etme, 
rıayet etme, bir ıeye kana· 
at etme, kudsiyet kaza,ıdır-
ma,, demek olur. 

ltıkt.ğır = saygı. izzet 
ıeref, hürmt:l, tazim, inan 
ilıkat, mezhep, din, itimat. 

"Tanaranı ıtıktır = tan 
rıya ubudiyet,, 

"Tanaranı ıhktabıt = din 
ahkamına tama tama
miyle tevfikan kareket eden 
mübarek aclam" 

ltıktan tebcil ve tazim 
ıle 

"hıktığ sanağ = mütc::<ley. 
yinin olmak,, 

Not: 5 Pekarskinin Ya· 
kut Dili Lügatinden şu ke 

I*+ 1 /Jıiyul( Türk ltiwıli 
« Ka=an lehçt•si» 

1 

Not: 6 - Yukarda 5 iıı· 

el notta geçen IJlahiJ sözü 
nü de izah edelim. Bu söz, 
bilindiği gihi, eski mahalle 
mektebi çocuklarına okutu 
lan "dini şarkı,, anlamına~ 
dır. Tabii kelime Türkçe· 
dir . Etimolojik şekli şudur. 

rıı 121 fJJ f41 
(ıi+ ı\ -+ah t ıg) 

(1) ığ: köktür. "Ses, sa 
da" manasınadır. 

(2) il: { +ı] ektir "Uza 
Idık, büyüklük. enginlik,, 
genişlik gibi anlamlar gös-

terir. O halde: (ığ + ıl = 
ığı 1 ): "uzağa giden, }Üksek 

ses" anlamınadır . 
(31 Ah: ( + hl, ektir. Ke 

ndinden evvellü anlamı ta-
yin eder. l) ha de: (ığı'+ah 
= ığılahJ = Yükıek ses. 

l41 ığ: bir obje gösterir ki 
o yüksek sesle yapılır {ığı 
lah + ığ = ığılahığ: keli· 
me. fonetik icabı [~ı J yeri· 
ne ken -linden sonraki {IJ ko 
nsonunu alarak ıllahığ şek 
line girer. Fakat bu okuna· 
maz olan lğıl unsuru, büs
bütün atılarak l<e'ime l ıla 

hığ ilahlğ] şeklini Alır biz 
kelimenin son seklini kul 
lanırız. 

Bu analizden anlatılmak 

lazımdır ki [iliıhığ) kelime 

sinin "Allah" ve "ilah,, ke
limeleri ile orıjinde hiç bir 

münasebeti yoktur "İlahiğ" 
demek burada "Allaha, ila

ha alt, mensup" demek de 
ğı 1 dir. Ancak dine ye Aile.
ha a :t taganniler de yapıl. 

dığından dolayıdır ki lırlal 
ve (cırla! sözünün mefhumu 
Allaha alakalandırılmıştır. 

Yapılmakta olan yeni par 

kın faaliyeti devam etmek 

tedir. Getırllen bir çok fi · 
danların dünden itıbaren 

dikilmesine ba§lanmıştır . 

hal~evinde sinema 
Dün akş m Halkevi sine 

masındR Atatürkün Kamu
tayı açışı, Kubilay abidesi 
nin açılma töreni ve Vasıf 
Çınarın ö Ü töreni. İstanbul 
da 12 nci yıl dönümü, An
karadaki sergi evinde açı
lma töreni, İstanbul uray se· 
çimi ve manzaralar 
rilmiştir. 

göste-

Bugün saat ikide ve ak 
şam da aynı program tekrar 
edılccektir 

Urayca talımatnameye ay. 

kırı hareket eden aş3ğıdaki 

adları yazılı esnaf muhtelif 

par• cezasına 

dır 

çarpı 1 m ıılar 

Cumt.:rıyet uramından bah 

çıvan Abdullah oğlu Emin 

ya ya kaldırımı işgal ettığin· 

den bir lira, Dumlupınar 

uramından Mehmet oğlu Ta
hir hileli yağ" sattığından üç lira 
21 numaralı §Oför A li oğ· 
lu Sayit muayeneye gelme· 
diğinden üç, lıra 16 numa 
ra ı fırıncı İbrahim urayın 
kabul ve tesbit ettiği ikinci 
nevi un evsaf ındon ba§ka 
unla ekmeh yaptığı için on 
lira, Edremidin Tuzcu Murat 
uramından Ayvalıklı şoför 

Mustafa oğ u Mustafa kam
yonun arka kapusunu açılc 

ve şoför yer.ne üç ki•i 
P' ;;,,;; ' ~:, bindirdiğinden beş ıir:, 

Un ve za~ire fiatlan ;,; 27 numaralı şoför Altıpar 

23 ikinci teşrin Cumartesi 

Unlar 

i2 ilk bir Çuval un Kuruş 

60 Randımanlı 810 
70 n 7JÜ 
80 

" 640 
Kırma 350 

NOT: 

Bu fiatlara muamele 
: 

, 1, m k Hasan ve 42 numara · 

il 

li 

lı kamyoncu Davut oğlu Yu 
nus muayeneye gelmedikle. 
rinden üçer lira tek arabacı 
Hurşit oğlu Yunus ıle Ege 

uramından Feyzu~lah oğlu 

Raif araba !arına fazla yük· 
koyduklarından birer lira, A· 
sariçi uraınından Tek İsmail 

arabasını gösteri 1en yerde 
tutmadığından bır. Domlu 
pınardan Hüseyin oğlu 

Mehmet ile, Ege uramından 
Salih, tek arabacı Zelreriya 
arabalarını cadde üzerinde 
bırakdıklarından birer lira, 
ba'ıkçı Mustafa oğlu Ahmet 
kokmuo balık !laltığı içın iki 

Bu mefhum çok eski bir ı • 

ve buğdayı koruma \'er· 1 

gisi dahil rleğıldir. 
" Demırci Ali kaldırtın işga 

dini merasimin hatırasıdır 
Kelimenin Yakut Dilı lu 

gatindeki şclcli: ( ıllağl dır. 

Manaları: "lrla, cır 1a, türkü 
söylen.e, teganni etme; bir 
musiki he} eti içinde [koro· 
da) birincı muganninln tür
kü söylemesi; türküye işti 

rak etme; ölü üıerinde tag
anni etınekdir 

"Ebienye ıllağ = sabah 
ayinini tcgrınni etmelc" de. 
mektir. 

il 

Zahire 
1111 

kilosu: 
ı• 

fiat 'arı 

Cinsi Kuruş 

Yumuşak bu. 7 
Sert 

" 
6 

Çavdar 4 
Mısır 4 
Kum d.ırı ::S 
Nohut 
Bale a 

beher . ,\ linden bir, Karaoğları 
uramından ~al ıh oğ; 

i l 

Santim 11 lu gezgin yenıi~çt H usan 
2S ı ı bir ira , Egeden Tek Murtafa 

75 11 
oglu Ô.ner nrabasına fa~la 

50 
1
, yük koyduğundan bir lira, 

75 
~5 

~~~~~~-===== .. 
Kepek ... 

Emet kazasının Azanti kö
yünden Yusuf oğ u İsmail 
ağır kokulu, kirli ve yüzde 
yirmi be§ miktarında gıda 

kıyınetı eksık yağ sattığın 

dan üç lira para 
çarptmlrnış!ardır. 

cezasına 

* 
Saat ku 1csindeki cana var 

düdüğü, dün snat tam yirmi 
dörtde, saatin çalmağa ba, 

lamasile ölmeğe başlamıı· 
tır 

Düdüğün böylece gece 
yarısı va ldtaiz ha ğırması, işi· 

tenler tarafından merakla 
kar\ılanmıştı Halbuki dü
düğün bu ötüşü ayar edil· 
meyitinden ileri gelmiştir. 

Gönende 
Tütüncülere avans 

Genel, 23 (Ôzel 

mızdan) - Burada 

makta evlerden 
tecimenler n den 

a ytarı· 
bulun· 

tütün 
bazıları 

ev'eri dolaoarak hazırlanan 
tütünleri görmekte ve tütü

ncülcre avans olarak para 
dağıtmaktadırlar. Tecimen· 
lerin tütün almak için gös · 
terdikleri §U alaka ve yar 
dım çiftçi tarafından sevin· 
çle karşılanmaktadır 

Bu avans para şu sırada 

çiftçimiz için büyük bir ya· 
rdım olduğu gibi aynı za· 
manda tütünlerin eyi f ıatla 
salılacağ nı da müjdelemek· 
tedir . 

Gönen, :3 IÖz.ı 1 aytarı 
mızdan] Buraya üç gün· 
den beri snğnak hRlinde bol 
yağmurlar düşmüştür. 

İ imiıin bazı kaınunları
nın kaldırımll\rı bozuk oldu
ğundan hu gibi fazla } ağ
murlardan böyle yerlerde 
biiyül-, ufak gölcükler mey· 
dana ge1m'ekte, bu da halkın 
gelip geçmesini zorlaştır· 

maktadır. 

Biihassa B. Mt!hmet cad· 
desinde bulunan toprak yı 
ğın 'arı devam 1

1 yağmurda 
fazla çamur yapmaktadır. 

İkinci okul karşısında bu
lunan büyük su lıirkintisl de 
bu okula gelen yavru1arın 

ge 1 işlerini zorla§lırmaktadı r. 
Çalışkan urayımtzın bu yer 
leri tamir etmesi çok isabet· 
li bir İf olacaktır. 
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1 "Bize 1 ima 

Macdonald Böyle Söylüyor. 

"TehJi~eJi sergüzesştlerden hiç ~oşlanmayız. Bizce en 
mü~im olan şeyi yanm eyi görmek ve ona göre ~areket 

etme~tir .. , 
Londrada çıkan "Daily 

Maıl,, gazetesinden: 

"Tam günü gününe dört 
yıl önce "Milİi hükumet" 
İngiliz milletine hitabederek 

iktidara getirilmesini dile· 

mit ve bu dileği iı;af olun

muştu. "Milli hükumetin,, 

Yine iktidara gelmesi için 

lehine zikredebileceğiniz en 

kuvvet 'i "Argument" 1931 
deki vaziyetle l 935 deki va 

ziyet arasında müşahede et· 

tiğimiz kati ayrılık ve dört 

yılda elde edılmiı olan se
vinç verici neticelerdir. 

Politika gazetesinrle pek 

az takdir ve ıükranın bulun· 
duğunu bilmiyor değılim. Bir 

genel seçiminde reyleri çe 
kecek olan kuvvet vaidler

den ziyade yapılan büyük 

itlerdir. Ve çok eyi bilsin, 

ki lngiliz mi leli "eyi iş" in 

değer ve kıymet•ni takdirde 
asla kusur etmez; böyle dü 

şünenler, kendisine güzel 

hizmet edenleri sahalarında 
uzaklandırmakta bir az ağır 
davranır; bilhassa bu adam 
lar eser1erinin tam sayısında 

bulundukları bır sırada bu 

na as1a ihtimal vermiyo· 
rum. 

193 1 den 1935 şe I< adar 

geçen yıl ar nraeında ba2.1 

mukayeseler yapalım. ·1931 

de işsizlerin adedi 3,000 00 

haddini sfiratle a~mak üze 

re idi; bugün ıse bu adet ., o - cıoc. 00 d .rn aşağıdır; ve 

bir buçuk milyon işsize ye 
nıden iş verilt-bılrnişltr. 1931 
d~ paramızın ıstikrarı bir 

muazzam tehlike ıçinde bu 

lunuyor du; bugün böyle bir 

vaziyet mutasa 1vur değıld·r; 

hatta, diyebilirim ki, İngiliz 
lirası bugün dünyanın en sa 
ğlam akçesıdir 1931 de de

vlet bütçesinde geniş bir açık I 
vardı. Pugün bütçelerimiz 

tam manasl 1e muvazeneli bir 

haldedir Senra, vergi ödi 
yenlere ban maJdi ımtiyaz 

lar tanılabilmişti. Ücretl~r n 

fazln ke!lilmeslnin önüne ge · 
çildi. 

V S. V S İfsizlik si-

gortası sermayeleri günden 

güne ağır bor\ lara giriyor· 
du; bunun da önüne duran 

"Mil i hükumet,, olmuştur. 

Ben yalnız bunlardan do 1a 

---~--

Macclonalli 
ya sizden milli hükumeti 
iktidarda tutmırnızı istiyorum? 
Hayır Sadece bir hükumet 

degişmesinin ve bilhassa şu 

nazık günlerde bir ademi 

islikrarın milli haynhmızın 

menfaat eri bakımından ne 
gibi net celer doğurabılece 

ğini yaptığım kıyaslar ışı· 
ğında ve c ·ddi bir suretle 

dü~ümrıenizi islediğim<lendlr 

ki uylerinizi dili) oru n 

8onra, Mili hiıkümet bir 

çok lü-ıumlu içtimai refor-

mtara gırişmiştır; sanayi ma · 

liyeden f aıdeli yarc.!ımlar gö

rmüştür; tren hnttarınm el

ektrıfika yon projeleri büyük 

maddi muavenetlere mah 

zar olmuştur. 

Koca "Queen Mary" Tra 

nsat ant I< gem si denize in 

dirilnıişlir Bunlar } apılan 

iş erin 'e elde edi1en neli 
celerin nncak bir kısmıdır. 

Bu tuttuğumuz yolda devam 

etmekliğimizı ancak siz te . 

min edebileceksiniz 

DJş po'itikamıza gelince, 

memnuniyetle söyllyebılirim 

ld, biz tantanalı, gösteriş'er, 
jestlerden hazzetmeyiz. Te 
h ikeli sergüzeştlerden hiç 

hoşlanmayız Hareket ser. 

bestimize engel olan veya 

hukukumuzu tehdit eden en 
ternasyonal teşebbüsler kar
şısında gayet itinalı ve kıs 

kanç davranmasını biıenler 

deniz. Bizce en mühim o'an 

şey yarına eyi görmek ve 

,-:-:___ 
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BiRiNCi BÖlÜM • 
Onlar yalnız birbirlerile 

rneıguldüler. Be kil, bembe 

Yaz elbisesinin içinde bir 
peri kızı kndnr güzelleşmiş· 
ti Odanın sıcaklığı yüLüne 

lıafif bir lcarmızılık vnmişli. 
Yanında , arl<asında yeni 

ırnokini ile Ömer duruyor· 
ôu 

Necla, onların birnz iler 

sinde, bir hasır kanep.!ye 

1 

1 

yas'anmış. yanı başında mü 

temcıdıyen söyliycn bir an 

l..ı·t mu har. irinin hezeyan 

!arını dınliyordu. Genç du 

!ara karşı pek yapışkan 
olan bu genç züppe Nec a 
ya ne ditler dökmiyordu. 

Fakat o; bütün bu gürültü· 

ı .. rden tec rrüt ederek pek 

uzak alemlerin hayalile 

me§guldü. Gözlerinin önün· 

TÜRKDlLl 

ona göre harel<et etmek· 
t.r. 

"İngiltere kendisini t nter 
nasyonal bağlarla ko'ayhkla 

bağlama'i, fakat bir defa 

andlaşırsa; andlaşmasına tam 
manasile ve bölüm mevcu

diyet lerile sarılır., diyen Mö 

syö Lavftl İngilterenin dış 
politikadaki vaziyeti hak 
kında doğru bir hükilm ver · 

miştir Enternasyonal işlerde 
hukuk kaidesinin failiiyetine 

lnananlardamz. Nası\ ki da
hilde her vatandaş kanuna 

ve kanımu tatbike memur 

olan ara zahir olmasını bi 

liyorsa enler mı &}'Ona 1 haya

ta da bır mütecavız de ~Jeti 

h r c: katında durdurınak için 

çalı~an ınıllet 1er cemiyetine 

velevki had sede yakın ~ir 

menfrıatsiz bulunrnnsa, za 
h r olıIHık İngi lc!renin yük 

sek vazif eleri •ıden Jır. Her 
ha 'd,., el.~ pollli1<a1n düstu 

rumt1 Z mütekabıl mua\enel
tır. 

Dıi!~r mille tle rin bizimle 

beraber O ctrak Si ahlarmt 
aLaltacalclarını üınit <'lmiş 

t k. B r taraftan bu üınit 

tesiri i 1e diğer taraftan da 
samimiyetimizi göstermek 
maksadile silahsızlanma yo 
lunda bir hayli yürüdük. Fa

kat şimdi görülüyor ki, di
ğer milletler bizimle teşriki 
m~saı etnı~k istemlyorlın 

l\i naenaleyh, müdafaa kuv 

~etlerimizi n')rmal bir had· 
de çıkarmak mecburiyetin 

deyiz 

1 

Balt~esir sulh ~ukuk 
ha~iml · ğinden: 

Balıkesir orman idaresi 

namına vekıli avukat Sadık 
Denizin Türkali köyünderJ 

Mehmet oğlu Aşık Ali, Ali 

oğlu Hüseyin, Hızır çavuş 

oğlu Mehmet ve Alıbey oğ

lu Arif, Velı oğlu Mehmet 

Aii, Canbaz Ahmet o~ u, 
Mehmet, Ali oğlu M.~hmet; 

Ahmet .o~lu Mehmet. Dur 
muş oğlu Mehmet. lsmaiı 

oğlu Jorahım; Ahmet oğlu 
İbrahim Tek A ' i oğlu 
Hasan aleyhine açtığı taz 

minat dav4sının yapılmakta 

olan muhakemesinde mü 
ddenleyhlerden Tek Ali oğ 

1 u Hasan gösterilen adres de 
Lulunamadığı gibi nereyede 

gitliği mechul olduğundan 

ınahl<emece Hasana ilanen 

tebligat ıfasına karar veril· 
miştir. 

Mumailcyhin muhakeme 
nin bırakı'dığı 11 12 935 
tarıhlode saat 10 da Bnlıke 
sir sulh hukuk mahkemesin 

de hazır bulunması tebliği 

makamına lrni.u o mak üz 

ere ilan olunur. 

Kayıp mühür 
Haşım adlı mühürümü 

l<a y bettim. Yeni sini alacağı 

mda" hül<mÜ o'madığı i 'An 

o'uour. 

Selmiye mahallesinden 
Balıkesir kooperatif 

ortağı Arif oğlu Haşım 

Herhangi muhtemel bir ta
arruza rT uvaff akiyet'e karşı 
koyabilmeliyiz. Ve müşterek 

emnh·etin bize tahmil eyle 
dıği vazifoleri yap bılmel 
yfz Zira Cihan sulhunun 
devamında bjze düşen me

suliyet payından çekilmek 

şıarımız değildir. İ~te bundan 
dolayıdır l<i nasyonal hü~ü

met1erin bir azası o 1arak 

karşınıza çıkıyorum. Son 

dört yıl ık g<>çmişimiz sizle 

rin bize itimat etmenizi le · 

min etmiştir kanaatinc1eyim. 

1 8ahkesir sul~ ~u~uk 

i Balıkesir o~:k:~Iİğ:~~~.~~ 

YAZAN 
Ramsey Macdonald 

ln~ilterede Sovyetler bir
liği haf tası 

İlkkanun başında bütü-n 

lngiltereJe "Sovyetl r birli· 

ği ile dostluğu ve barışı ku
vvetlendirme,, hafta~ı yapı 

lacaktır. Bu hafta nıhayeti 
rıde Sov) etler birliğinin ar
sıulusal barış sıyaseti elrn 

nomi sistemi kültürel ve so 
syal hayatı haklonda kon

feransl."\r verılecel.-tir. Rap
orterlar cedvelinde Lord M 
&rley, Profeı;ör l askey Sid

ney Vebb gibi tanınmış ki · 

mseler vardır. 

---
de. Şark yollarının soğuk rü · 

zgarları ile kavrulmuş yanık 

bir asker yüzü, "ulakların ı 

da hiç eksifmiyen bir mah· 
1 

muz şılurtısı vardı. Hiç bir 
şey duymıyordu. Ne grama
fonu, ne kahkahaları ve 
ne de anket muharririni 
O; ya 1 nız bir şey duyuyor 
du : 
Ôlmü~ kocasının sesini . 

Bir aralık bir fırsatını bulup 
odadan çıktı 

Artık ne söyliyen ve ne 
de <linliyen belli deği di 
Vaktin oldukça ilerlediğini 

ve yeni evlileri ynlııız bıra· 

kmak lazım geldiğini ilk 

hahrlıy.rn yaşlıca bir müre· • 

namına vekili avuknt Sadık 

Denizin Hiğadıç nahıyesinin 

Okçu 1ar köyünden keresteci 

Sofu Ahmet ve arl<adaşı 

Laz Mustafa aleyhine açtığı 

ormandan hi af ı nizam ka 
tiyat yaptıklarından 1122 
kuruş tazminatın tahsıli da

vasının bakı'makta olan 

muhakemesinde: Müddet· 
aleyhlerden Laz Mustafa 

gösterilen adrescle bulunma. 

dığından ilanen tebliğat ya 
pılmış, tebliğat üznine ma

hkemeye gelmedığindP.n gı 

yabanda muhakeme icrasına 

ve gıyap kararının kendısi

ne tebliğine karar verilmiştir. 
Mahkemenin bırakıldığı 

l.7- L. 935 tarihinde saat 10 
da Balıkesir sulh hulrnk ma· 

hl<emesinde hazır bulun•11ası 
için gıyap kararı tebliğ ma 

kamına kaim olmak üzere 

ilan olunur. 

ttip oldu: 

- Evlatlar vakit tamam 
Yeni evlilerin bir bidne sö 
liyecek1eri bir çok gizli 

sözler vardır diye seslendi. 
Hunun üzerine davetlıler 

birer ikişer kalktılar Bel

kisle Ômere tekrar, tekrar 
saade( le menniı>ile çıkıp 

gitti t.'r. 

En son giden İlhami Ziya 

o.muşlu. Osman Kemalin ko· 
lunda aparhman merdıvenle 

rini inerken Kemalin sesi 
işitiliyordu: 

- Yürü be . Yohsa oim 
di seni Otakçılar tulumbuı 

gibi sırtlar götürürüm 

SAYFA 3 

Defterdarlıktan: 
Muhammen bedeli Mıktan Gayri menkulün 

Lira K. Metre S. Adet Cinsi Mahallesi Mevldt 

180 1 Magaza Sahmhi11ar 

120 1 Dükkan " " " 
40 2600 1 Tarla Karatepe 

40 2488 1 Tarla Köseler 

30 63 1 Arsa İvrindi nahiyesinde 

Yukarıda evsafı ve miktarları ile muhammen bedelle

ri yazılı gavri menkullerin mülkiyl t 'eri 6-12-935 günleme 

cine tesadüf eden cuma günü saat onl-etle defterdarl kta 
teşekkül edecek kon isyon marifetı ' e ve peşin pata ile ıa· 
tılmak üzere 22 j 1 935 den 6 12-935 tarıhine kadar on 

beş gün müddetle attırmaya konulmu§tur. Al cıların tt>mi 

nat akçalarım yatırdıklarına daır vezne makbuzunu hanıi 

len ihale gününde mat onbeşte defterdarlıkta müte~ekkil 
sat ı ş koınisyonuııa ve f .i zla ıralumat almak islı) enlerin 

mi ı i emlak dairesine müracaatları ı lan olunur. 

~:=· *: 4 l - 3 ı 4 
BnlıkeEir Necalibey oku undan deftntll\rlıl< mi!li em· 

lak dairesine devrolunan hurd:'l b&kır ve s<.ir alatın 2490 
sayılı arl ı rm11 1 el,siltmt> ve ıhale kanur.unun <6 mac'desi 

muci t.i nce pazar mahal inde satış ~e}eli ve halk n uva 

cehesindc 8 12 B35 pazar günü satılacağı ıli'ın clunur. 
1 - 315 

Balıkesir Askeri satın alma 
komisyonundan 

Balıkesir garnizon lntanlı için 100 ton un 28-;l 935 
tarihinde perşembe günü saat 15 te paz.:ırlık 1 a eski talıbi 

nam ve hesabına satın alınacaktır . lşl.u unun şartnamui 
Balıkesir askeri satınalma komisyonunda her gün görüle· 
bilir. Pazerlık neticesinde tekarrur edecek fıat üzerinden 
yüzde i5 nisbf'tinde teminat verilmesi lazımdır. Talip 

olanların muayyen gün ve saatte askeri satına'ma komis-

yonuna müracaatları . ~ ::'!. 4 - 1 - 31 O ,.,., '•" 
Kolordunun ihtiyacı ilan 40CO kilo benzin 300 kilo va

kum yağı 190 kilo gıres yağı 264 ki o gaz yağı 9 1 kiı· 
nun 9J5 pazartesi günü saat 15 d~ açık eksiltme ile satın 
alınacuktır. Muhammen bedeli 1810 liradır. Muvakkat te

minat mikdan 1557 lira 75 kuruştur. Açık eksiltmeye i~ti 
rak edecekler şartnamesini görmek üzere her gün ve vak· 

ti muayeninde de lt!minatlarile birlıkte kolordu saçmalrna 
komisyonuna müracaat 1arı. 

* ~: 
Balıkesir ve Susuğırlık garnizon kıtali için 31500 kilo 

pirinç ıle 1 IOÜO kilo kuru üzüm 10 1 kanun 935 sah gü · 
nü ayrı ayrı münakaşa ile satın alınacaktır . Pirincin tah 
min bedeli 8U32 lira 50 kuruş muvakkat teminatı 602 li
ra 44 kuruş o 'up münakasası kapalı zarfla saat 10 da 

kuru üzümün tahmin btdeh 1925 lira muvakkat teminatı 
144 lira 37 kuru~ olup münakasa açık eksiltme ile t:a~t 
15 dedir. Eksiltme nlıkesirde askeri satın alma komis)'O· 
nu binasında yapılacağ ndan talıp ' erın şartnameleri gör-

• mek üzere her gün ve münakasaya iştirak etmek üzere de 
muayyen gün ve saate mezkur konıis}ona n üracaatle pi

rinç için verilecek teklif mektuplarını saat 15 şe kadıır 
vermiş bulunmaları. 

Dursunbey Hava Kurumundan 
Dursunbey kaza tayare şubesine ait merkezi kazada mü 

dahhar tahminen 19900 ki o buğday 13300 kilo arpa 9600 
kilo çavdar kilo mısır Kireç nahiye merkezinde 4700kilo 

buğday 3300 ki'o arpa Kavacık nahiye merkezinde ~700 

kilo buğday 4800 kilo arpa açık aı tırrna ile satı§a çıkarıl

mıştır. 4.ı~ 935 çarşamba günü saat 15 de ihale oluna· 

cağındım isteklilerin şeraiti anlan•ak ve numunelerini gör 

mele üz,.re şubemize müracaatları i lan olunur. 28'.? 

ErKek ortao~uru satınalrna komisyonu satmalma kuru
lu ~aş~aohğm~an: 

1 • Pansiyo11un ekmek, zeytin yağı, beyaz peynir, kaı· 
ar payniri, patates, kuru fasulye. nohut, kuru soğan, sab. 
un, un, makarna, tuzdan ibaret olan bir yıllık ıhtiyaçla

rının açık ekbiltmesi 4 Birinci Kanun çarşamba günü sa 

at 14 de üçüncü defa yııpılacaktır İsteldi 1erin okula bf\f 

vurmaları 4 l -265 

Belkisden annesine mek 

tup. 

14 eylül Cihangir: 

" Anneciğim Gittiğinin 

bu gün tam senesi oluyor. 

Senden Hiç bir zamd n bu ka 
dar ayrı ve uzak kalmamış
tım. Ne kaclar yalnızım bil

sen? Ruhan bitkin bır hal· 

deyim Meğer tahayyül etli 

ğim ~aadet ne boş bir ar · 

~udan il>aretmif Seni ogün 
rıhtımda selametledil<ten 

sonra eve döndüm. Her ta · 

raf bana o kadar karanlık 

geldi ki bir kanapenin üzeri· 

n e atılarak dakikalarca ağ-

ladım Hayatta en büyük fs · 
linatgahımı kaybettiğimi 

an'ıyordum 

Ömer mi diyeceksin?· Bu 

bahsi hiç açma anne Beni 
en ziyade yıkan bu değil mı? 

Meğer onun bir kaç aylık 

~aınimiyeti bir gösteritden, bir 

maskeden başka bir ıey de· 
ğilmiş. Haki~ i yüzünü şım · 

di göstermeğe baıladı. Evi. 
miz her akşam bir bar gibi 

dolup boşa l ıyor Cins, cins 

insanlar Bunların hepsi Ôm · 

erin arkadaşları. İçlerinde 
hompilimanlarını ilanı aık 
derecesine çıkaranlar var. 

BİTMEDi -



S.'.YFA 4 

1 hAllKESIR DEftER.DARLIGI llANlARI 1 

Emvali umumiyeye olan 12454 lira 40 kuruı borçla· 
rmdan dolayı tahsili emval kanunu ahkamına tevfikan 
tahtı hacze alınıp kaza idare heyetinin 4 1 l 935 tarih ve 
443 sayısile satılmasına karar Yerilen Behçet paşa verese· 
lerinden Manyas n Tepecik köyündel<i Ç11 yır, tarla prinç 

lik mevkiinde Refikanın 2716 lira lnymttli 1O1 <.!önüm 
Hacerin 4074 lıra kıymetli 152 dönüm, Haticenin 8148 
lira kıymetli 305 dönüm, Fatmanın 8148 lira kıymet'.i 3U5 
dönüm, İsmail Hakkının 8148 'ira kıymetli 305 dönüm, 
Celalin 27 16 lira kıymetli i O 1. Zebranın 1U18 lira kıy
metli 33 hafidesi Fatmanın 4074 lira kıymetli 152 dönüm 
tarlaları 25-11 935 pazartesi günü saat 15 de ıha lesi ya . 

pılmak üzere 4 11 935 tnrihinden itibaren 21 gün müd 
detle aleni mü.zayedeye çıkarı'dığmdan ta iplt'rin ilandır· 

ma idare heyetine müracaatları ve fa21a malumat almak 
istiyenlerln mal müdürlüğüne müracaatları ilan olunur 

4 - 1 - 299 

TORKDILt ikinci Tetrin 24 
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1 İSTİFADENİZİ ıı s Ay 1 N ; .. .. .. .. .. .. ' " 
Ü O U S U N U N U Z !. ·Ü .1 MÜŞTERİLERİMİZE 1 
H İstanbul ve izmir depoların-!! 1 Ucuzluğu 1 
u daki fiatlarla, r~ : z r t. tJ" a 
•• tt li . ara ı e ı v e 11 
r: Her neyi Cam, Ayna, kontreplak, :: ' s M d ' 
•• k<lrnej, lstor, kaplama almak istiye- •• • on o a • 
•• n ler her ha ide: •t il • 

·~~ v .
11
. d C H'I .. n 1 Malları ile tanıdığınız 1 

:1 ı eşı ı cıvann a amci ı mmm U 8 ı• 

B Al IK [SIR ASK [ R i S_A_T _I N-A-l M-A- :ı dfüinına uğramalıdır. tı 1 Pct h ri 'l'a vşa "h 
" !! ................ sı •• ., •• ., •••• !! il f M 'f V K M 1 KOM i S YON U i LAN LA R 1.. • .................................... • anlazi am atura e umaş ağazasımn -------- , , ,, 

Kapalı zarf usulıle 7-2 teşrin 935 tarihinde eksiltmeğe ıi Her Tecimenin ~n Büyük Dileği: i a s () N i\JI () , , A a 
konulan Kütahyada İRfa olunacak 2 l-inaya vakti muay : s s A k ' ' 
ende tali_p çıkmadığından kanunun 4') ncı maddesine tev- atış ürümünü rttu ma tır' ı ı -
fikan 25 lkincietrin 935 saat 1 l de pazarlığa konulmu~tur. 1 .. .. · -
Muham~en bedeli 59~4 lira 49 lrnruştur. Me,cut temina- F k t ~, THIKOTA.J Kf~tfK HORLrK YUNLlJLEH~, ' 
tı_ 419 lıra 59 ~u~us. Şartmamesini görmek istiyenler her a a t 

1
· 4\1.\NTOLl'KI. \H, P.\LTOLl'KL.\B, ELRl-

gun, pazarhğa ııtırak edecekler vaktı muayeninde temi • Q · r T , , •' ·-... 'f A 

naııarile kolordu ••tın aım::miıyon:na ~ü=c:·;:•rı. Satışta Birinci Şart: ! t::K~::·:::::~j 
Balıkesir garnizonunun kıılıl< yaş sebze ıhtiyacı için 

10000kilo lahna, 10,000 kilo pırasa, 7000 kiloispanak, 1000 
kilo kereviz, 1 O lO kılo karnibahar, 500 kilo, havuç açık 
eksiltme ile 25 2. Teırin 935 parazlesi günü Eaat 11 de satı
nalınacaktır. Bunların tahmin edilen bedeli 1020 lira olup 
muvakkat teminatı 76 lira 50 kuru§lur . Eksiltme kolordu 
satınalma komisyonu binaunda yapılacaktır. Talip olanla
rın ıartnameyi görmek ü~ere her gün it saatlarinde ve 
eksiltmeye iftirak içın de muavytn gün ve saatte komis
yonıl gelmeleri. 

4 - ı - 270 

** • 
Balıkesir garnizonunun senelık ihtiyacı için 7000 ki 1o 

1 !tİ52Z!iô!Sô!5 
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"Reklam,, dır . 1
1 

ımı 
f llMI 

Satacağınız Malınızı 1 
1 

Herhale Reklam Ediniz. 

\ 1 (• -~11 Re~l:l.tnl'.' r1111zı I 
( TUR~?LI) ne. \ ('l~İniz. · I 

TURKDILI i! 

Balıkesirde 

Çepniler 
Yazan: i. HllKKI ff Kfl} 

. 
llıı l~scı·i ıı i 

lfe.r kes C ,ktıııı«t l ı,lı ı· 

75 Kuruş 

makarna ve 4000 kilo tebriye aç•k eksılmiye ile 26 11-935 
salı günü saat l 1 de salın alınacaktır. Maim tahmin edi
len bedeli 2860 lira olup muvakkat tenıinatı 214 lira 50 
kuruıtur. Eksilsme kolordu satınalma komiıyonu binasın· 
da yapılacaktır. Talip olanların ıartnameyi görmek üzere 
İf ııaAtlerinde ve eksiltmeye ittirak etmek üıt rE' de muay 
yen gün ve saatte komiıyona gelmeleri. 

* •1• -·- ,,f, 

4 l 271 

ı Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir ımı ·SU»· 1 
: Her Yerde Oku:r.1. ! il\____ Kitapçılarda Arayınız _____ j 

-~~~~ _2~~~ 
• 

Balıkesir garnizonu için 1500 kilo beyaz peynir 2000 • 
kilo zeytin 1500 kilo reçel açık eksiltme ile 25 ı 1 935 
pazartesi günü saat 10 da satın alınacaktır· Bunların tah· 
min edilen bedeli J 530 lira o' up rn u vak kat teminatı 1 14 
lira 75 kuruıtur . 

Ekıiltme Kolordu satınalma komisyonu binasında ya· 
pılacaktır. Taliplerin ıartnameyi görmt'k üzere her gün 
ve eksi tmey~ ittirak eçinde muayyen gün ve •aatte ko 
misyona gelmeleri. 

4 272 

** 
Kepsüt aarnizonunda bulunan kılaatın ıenelık 15,000 

kilo sığır eti açık ek"iltme ile :.6 1 f 935 salı günü saat 15 
de satınalınacaktır. Etin tahmin bedeli 3l UO lira olup mu 
vakkat teminatı ~25 liradır. Eksiltme kolordu satınalma 
komisyonu binasında yapılacaktır 

Taliplerin ıartnAmeyl görmek ilzere her gün ekstltmi 
ye ittirak için de muayyen gün ve saatte komisyona gel -
meleri 

4 1 - 273 

Balıkesir garnizon kıtalı ihti) acı ıçın 22 - ik "nciteırin 

935 tarihinde ihalesi yapı1acağı ilan cdılen 400 ton u un 
ihale ~ünü 6 1 :!ı - 935 cu•na günü s 111t 16 da y;ıp ! ak ı 
üzere gf'ri bırakılmıştır Elısiltnıe usul•leclir. l'nun tahmin 
bedeli 49000 lira ve muvakkat ten inalı 3675 lıradır Ta 
lıpler ıartnamevi Bnhlcesir askeri satın alına komisyonu 
nda hergün görebilirler. Teklif n ektuplaranı ihale saati-

Herkesin beğendiği, ucuz, 
gayet parlak ışık veren ve 

kale gıbi dayanan 

KALe flmpulüdür. 

l'a/111: bir cle.f<ı frcrLibe 

clmek kafidir. 

/Ju 11wrkay1 
/ıer uercf e ura 

y1111: 
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ı;aı Halkevi Bakıevi · l 
iMi 1 
ım Hall<eviınizin Sosyal yardıın komitesi taraf:ndan t:!ski Uray Dispanseri yapı · ı 
!mı sın da açılan bakıevinde avağıda yaıılı günlerde doktor ark/\ fa-;ılan .nız fakir 
ımı halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevimize baş vurmalarını dil<r"z. 1 

lmlHASTALIKLAR BAKI ZAMANI UZMANIN ADI 1 

ı::ıl iç hastalokl arı Pazar lesi günü saa I 14· l 5 il ay D r. Medeni Akken! J 

l~I Göz hastalıkları " " " 15-16 Bay On Ihsan Oskay 

1 
Ku'uk hastalıkları Salı ,, 15 i 6 " " Dahi 
Cerrahi haslfllıkları " ,, ,, 15-J 6 " ,, Sadi Ö.1atay 

Kulak, boğaz . burun H. Çarşamba ,, .. 15-16 ., Kamil Sesli 
Çocuk hastalıkları. " ,, ., 16 17 " ,, Memduh 1 4 

Deri hastalıkları 

Doğum ve kadın H 
Dahiliye Uzmanı 

. ' iç hasta ı\cları 
Cerr<1hi hastalık 1 a rı 

Perşembe 

" 
Cuma 

" 

" 
" 

" 
" 

1 

" 
15-16 

" 
Mehmet Alt 

1 1 

ı~ı 
., 16-17 ,, ., Halil Üzel ıri)ı 
" 14 ıs· ,, " Kadri Yetkin 

Raif Demiralp lml 15-16 

" 
16-17 

" 
Alı Rıza Teı.el ır.U 

ıon 
Hdlkevi Başlcanlığı I~ 

dJ 1 
ıfll --------- __ ---------------------- UM 
~~ ri.rı ıra _S'i!Fra~ı:;g...=~5i! sa ii!şg?C~"~5'e!ıır.:3~ _ ı:ra!:tt!~'i"E~ı;;a~~lii!!.ıi!Si!_:_:~~-

nden bir saat evel makbuz mukabilinde komisyona ver- :••••••••••: ·=-
meleri 4 - 1 284 l Basrnyeri il matbaası: 


