
( ' 
1 iyesi ve Bn~yazmanı 1 

Balıkesir saylavı 
HA YRETTIN KARAN 

Çıknrım g~IH 1 Direk· 
törü: FUAT BiL'AL 

- - .. -
' 

r ' TÜRK DİLİ EVi 
Balıkesir 

Yıllığı: 800, altıayh~ı 400 
kuruştur Sayısı 3 kuruş 
Giinü geçmiş sayılar 

\.. _) ikinci T eırfn 30 Cumartesi 1935 
25 kuruştur. \... ____ _) 

SAYI: 9810 PAZAR.rrE-s:tDEN ÖZGE GÜNLER.DE VE SABAHLARI OIKA.R. ONUNCU YıL 
==-;;;::=~=--=--""=..,,-,.=-.::===== ~ --:-::=ı 

K o·LiS K All i TiLAFA MI DÜSTÜ? ... 
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Kondilis istifa Etti 
Kral Kondilise En Büyük Nişar:unı 

Verdi. Genel Af Karan Çıktı. 
Türk.iye Pek Ya ın 
Memlekstlerinden 

elli Başhİpek Krc 1 Şinıdiden Zorlulilarla c;ar ıuşma
iri Q caktır. ğ·~ı Haşladı. li.ondilis lirala istifasını 

\ t-'ı·,ıi. · (~lt(lisiııiıı l)ikt<ıti)ı·liik lstcdi-
Şimdiye Kadar Yapılanlar Haric, Bir Hafta . , 
içinde Temeli Atılan, işlemeğe Başlıyacak Ol-
anlar icin 25.000,000 Lira Sarf Edilece.ktir. Bu 

' Eserlerle Yurdda Yapılacağı Halde Daha, Ca· ı 
nlı Ve Daha Kuvvetli isaller Aranabilir mi? ı 

1 

0 

ğ·i :\.11l<ışıl1~' •)1·. 1 .. r«a 1 lstiş«• rf•leı·e 
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Aline, 28 (A.A.) - M 1 
Kondilisın dün Kral'a yap 

tığı mülalcat ilci saat kadar 

sürmüştür . M. Kondilis sa

raydan çıkarken gazeteci 

• 
sebepleri izah etmışler ve 

Ven·zel os ile Plastırasın af 

fının doğu o'mıyacağım id 

dia etmişlerdir . 

lerinden kral kabinenin isti 
fasını kabul etmi§tlr. 

Ankara, 29 (A.A .) Paş- istanbula dönmüttür ı lere bel anotta l ulunanık 
Yunan hükü net mehafi'i, 

bu hususta kati kararın ye 

ni kabine tarafından hali · 
nin mümkün 0 18cağı kana 
atındadır. 

Bugün yeni hükumet le 

şekkül edecek ve kararna 

meyi neşred~cektir 

t na, 29 [A.A.J Kral 
baknn ismet lnönü dün Bur-
sadan Merinos fabrıl•as nm 

temelini attıktan sonra Cem· 

likte suni ipek fabrikasının 

leme ini atmıştır 

ismet İnönü bu münase -

betle verdığl nutukta Ata · 
' 

türkün Sung pe,c adını ver· 

diği bu fabrikanın mem 1e 

ketin esaslı ıhtıyaçlarmdan 

birine cevap vereceğini işa · 

ret ettıkten sonra Cumuriyet 
devrinde lpekçı 'iğin mazhar 

olduğu inkişafı anlatmış ve 

Türkiyenin yakm bir ilerde 

belli baı\ı ipek memleket. 
ferinden biri olacağım. ku 
rulmnk üzere bu'unan bu 
fabrikanın yılda üç bin ki 

losunu ipek kumaş çıkara .. 

C. H. P. 
Genvön kururu toplan~ı 
Ankara, 29 (AA.) - C. 

H P. Gcnyön kurulu den 

toplanmış Manisn şar kuru 
lundaki vaziyeti P~rti bakı 
rnından incelemiş ve bu du 

rumun diizehiln.e.sini l a rara 
almış ve Sivas ilyönkurulu 

'" 

Is mel in J'lfl c'i 

Başbak"nıınız dün Uursa · 
da Merinos fabrıkasmın te. 
melini atarl<en verdiği nu · 
tukta şu cüm'cleri söylemiş-

tir: 
Yarın ve öbür gün sa- ' 

nayi p ogramımızcla dahil 

Zongu'dakta iki fabrikanın 
töreninde bu ' unduktaıı son 
ra Ankaraya döneceğiz. 

Şimdiye kadsr yapılan-
lardan hariç, bir hafta için
~e tem c>li atı'an. işlemiye 

bnflıyan ve baş1ıyacak olan

lar için 25 milyon lira sar· 

feılilecektir. 

Bu eseri erle yurtta yapı· 

lacağı halde daha canlı ve 

daha kuvvet'i mi~aller ara

nabilir ml? 

krala; meclisin dağıtılması· 
m, intihabın kuvvt tli bir hü· 
kumet tarafından yapılma 

sını tavsiye ettiğıni 
m;ştir 

Kral kendisine 

.. ' soy e-

et a\ış Vo.! bu hususta istişa · 

re ' erden son a bir karar ve
rinceye kadar işlerin idare· 
sini kendisinden rica etmiı · 

tir 

M. Kondıiis af hakkında 
ki suale cevap \'ererek bu 

meseleye de temns edildıği 

ni ve kral kendisinden siya 

sal mahkumların bir cedve· 

lini istediğini bildirmiştir . 

Kral hu görüıme esnasın· 

da M . Kondilise en büyük 
rak ve timdiki iç piyasa ih

tiyacını karşıhyacağını söy
lemiştir Yaşa sın Cumuriyet, yaşa- ı şeref nifanı olan h1t.laskar 

Ba~bakammız Gemlikten sın Atatürk. nişanının büyük haç rütbe· 

= 

im arator Kamutay 
' 

Genel ~~rarua~a gitti. 
Londra, 29 (A.A.) - Adi Ankara, 29 (A.A.) - Ka 

sababadan bildiril.ıiğıne gö· mutay bugün top'anhsında 
re, İmpar~lor dün otomobi- gündelığincle görüşü ecek 

Dün Toplandı 

lile genel k.trargahın buh.n madde bu1 unmadığından 
doğu Dessieye gitmiştir pazartesi toplanmak üzere ı 

İmparatorun genel lrnrarga· dağılmıştır. 
1 

hında bulurmnsı savaşa yeui =======-==== = 

sini vermiştir 

Atina, ~9 (A .A.) - Kral 

istişarelerine devam ederek 

dün t1aat 15 de Başbakan 

muavini M. Teotekisi kabul 
etmiştir. Mülakat saat 17 
ye kadar devam etmiştir. 

Kral M. Çaldarlsi bugün 
saat 10,45 de ve M. Mela· 

ksası da saat 13 te kabul 

edecektir 

İstanbul, 29 ~ Ozel) Hoy· ı 
ter aj rnsından: Kral, uf ka· 

rarnameslnı imza etmiştir 

• 
Yeni kabınenin üniversite 

prof esörlninden ve sa bık 

bakanlar<lan M Demirci ta · 

rafmdan kurulacağı sanıL 

maktadır 

İstnnbul, 29 (Ôzel) M. 
Kondılfsin Yunun kralı ıkin· 
ci Y orgiye vermiş olduğu 

muhtırada, yeni kabinenin 

teşekkülü hakkında üç tav 

siye vardır. Bu 
göre: 

tavsi) el~re 

1 - Doğrudan doğruya 
M. Çaldaris ve fırkası tara 
fından, 

~ - Halihazır mecliste 
temsil edilen fırkalardan 

mürekkep bir termerküz. 

3 - Daha geniş bir te 

merkiiz o!mak üzere mec,is 

dahilinde ve haricindeld fır 

kaların işlirakile bir kabine 
teşkili liııımdır . 

Atina, 29 (A A.) 
fani Ajansından · 

Ste 

Bakanlar, genel af karar
namesinin neorini reddettik-

Habeşler ı 

Y orgi. daha dönüıünün 

ü çüncü günü bir takım müı· 

küliıta rastlamış bulunuyor. 
General Kondi lis ile Çalda 

rıs arasındalci ihli'af fazla 
!aşmıştır. Kraf, bu Jiderleri 

birbirine yaklaştırmnkla meş
gu dür. General Kondi lis, 

kralın genel af hakkındaki 
fikrini kabu l etmemekte, 

Venizelosun af dışında kal

masını istemektedir. 

Ça!darıs ise bunun zıddı

m ı tizaaı eylemektedir. Kral 

Sofo\ıs i le Kaf andaris ve 

Papan8slasyoyır dinledikten 

sonra, ekstra parlementer 

bir kabinenin teıekkülünü 

ya Demirciye veyahut da 

Mihalakopulosa teklif ede · 

cektir Maahaza general 
Kondilis ve arkadaşları, dik· 

tatörlük yapmak fikrinde 

bulunuyorlar. 

lstanbul, :!9 (Özel) Ati· 
nadan ge"en haberlere gö· 

ba~bakan general Kondılisle 

kral Jorj arasında ihtilaf 

baıgöstermişt ir. 

G. l\ondilis istifa etmittir . 

İtalyada nun ö'en değerli başkanı 
Yerine yeniden seçilmiş olan 
Erzincan sa ylnvı ilik met İzi
ğin yeni ödevi lcabul edil
miştir. 

bir ş kil vereceğine ve Ha· 
beşlerin tedricen mukabil 

taarruza geçeceklerine ihti 
ma 1 veri mektedJr 
==== 

119 aa 
Hava~a kalan jeplin 

İstanbul, 29 (Özel) Yu· 
nan kra ' ı bugün siyasal ma· 

hkum 'aıın affı hakkındaki 

kararnameyi i nzalamışlır. 
Bu hadise, Yunanistanda hü 
yük bir hadısedir . Gerek 

son Yunan isyanında, gere 
l.:se daha cvel siyl\sa ınah· 

iyelte mahkum edilmiş ol · 

an bütün Yunanlılar. bu 
meyaııda M Venizelos, ge 

neral Plashras, general Ka· 
menos ve Sllfe d.... affedil

Beş şehiri daha geri aldılar. Taya reye yasa~ mınıakalaı 

Zıraat Ban 
46 cı Topa 

a 
1 1 

u 
ı Yaptı 

1934 Yılında Elde Edilen Safi 
Kar 
Bin 

Yedi 
Dört 

Yüz Doksan }fedi 
Yüz Yi mi Liradır. 

Ankar11 29 rA A.) - Zı- . yedı bin dört yüz yirmi li 

raat bankasının dün top la ralık safi karın yüzde yet-

nan 46 cı genel kuru 'unda 

okunan idare meclisi rapa 

ruıdan sonra 1934 yılında 

elde edılen yedi yüz doksan 

miş beşinin sermayeye yüz 

de 15 ş nin ıhtıyat al<çeEine 
ıliht-sı Vt> yiiıde oı,u o n 

79,7·•?,CJ6 l rasının da dağı 

tılmasma karar verilmıttır. 

İstanbul, 29 (Özel) Bre 
zil yadaki ayaklanmadan do-

layı aşağı incmiyen Avrupa 
ile Cenubi A111e•ika. arann· 

da muntazaman iş' iyen dıri 

jabl Grnf Jep 1in l 19 saat 

1 

1 

havada kaldıktan sonra ı>re j 
zil)amn Preonıanbuco lima _I 
nına ınebılmiştir 

Mareşal 
Bo~eglio iş başmda 

Roma, 29 IA.A.] 
maradnn bl dırıllyor. 

İtalyan baş kamutan 

fesini devir almıthr. 

As 
Yeni 

vazi-

1 
miş bu: unmaktadırlar. 

İstanbul, 29 (Özel) Yu 
nan kralının imzaladığı 

siyasi mahkumların affı ir 

adesini, Kondilis kabine re

isi sıfatile ımzalanıaktırn is· 

tinkaf etmiştir. 
M Kondılis, :\1. Teotokis 

Londra, 29 (A.A .) 

sababadnn bildiriliyor: 

Adi-

Habaı resmi çe\'enleri 

İtalyan tekziplerine rağm n 

Makalle, Görnhı ve Güer o, 

Go\'hiyi ltalyanlardan ist r· 

dat ettiklerini te) it etmekte 

ve hır çok çevenler de ayrı 

ca l Jabeşleı in Somaliye ve 

Erilreye girdıklerini 

mektedir. 

Royter ajansı da 

söyle 

kuvvetlerinin Valvalı istir 

dat ettik'erini resmi beya -

ile kralın nezdine giderek natma atfen Harardan bil· 

bu hususla istinad ettik:eri , dirmektedırler. 

M. ;\lussolini 
İstanbul, 29[Ôzel] isal· 

ya hükümeti Venedik, Ro 
ma. Messina , Sicilya ile Bın

gazi mıntakıtlarında tayare 
uçuılarını yasak etmiıtir. 



Dışarda Türkiye: 

Veni Türkiye Ve Onun 
Ulu Önderi Atatürk .. 
((Kamal Atalür~; batmağa ma~kum olan bir ulusu a~et ı 
~ir muciza şektinde kurtararak yeniden ~ayata kevuş-

turmak imkanım vermiştir.)) 
Münıhde çıkan "Völkisc

her Beöbachter" gazetesinin 
12 - 11 • ~35 tarıhli sayısın 
dan 

Bundan kısa bır zaman 

evel cumur başkam aleyhi 
ne hazırlanan bir komplo· 
nun meydana çıkarılmuile 
birkaç müteessir ve heveca 
nlı gün geçiren Türkiye, bu 
seneki u 'usal bayramını her 
zeman daha büyük bir gö 
renle tesit etmiıtir Komp'o 
meydana çıkınca bütün me 
mleket fiddet e protesto et 
mit ve devlet başkanına 

karşı duyduğu sadakatı ve 
sevgiyi bir defa daha teyit 

etmiştir 1ıte bütün bu ha 
diseler ulusal bayram üze 
rinde derin tesirler bıraka 

rak onu Türklerin kurtarı

cısı Kamal Atatürk için ya

pılan tek ve muazzam bir 
tezahürat haline koymuı · 

tur 

Kamili Atatürke, batma 

ğa mahkum o an bir u 'usu 
ndeta bir harika şeklinde 

kurtararak yeniden hayata 
kavuşturmak ve bütün ku
vvetlerini kaybeden bir mi: 
llete sarsılmaz bir inançla 
mukavemet kudretini iade 
etmek imkanını veren ve 
nihayet bütün rlünyaya ka 
rşı gelmek cüret ve cesareti 
ni bahşeden şey, üç haslat

tan ibarettir 

Bunlar: bir riyaziyecinin 

en ince ihtimallere kadar 

hesaplayan inşa kabiliyeti bir 

savaş adamının yılmaz atı!· 

gan 1 ığı ve nihayet bir fey

lesofun olgun itidalidır Bu 

üç amil kendisinin bu öde 

vin halline memur olc\uğu 

hakkmdakı mukaddes inan

çla birleşert>k onu bugün 

bulunduğu mevkie çıkarmış 

yani ulusunun yaratıcısı ye 

nileyicisi ve önderi yapmış 
tır. 

Herne kadar onu subay 
okulunda iken riyaziyeye ol
an kabiliyeti herkesin dık 

kat nazarını çekmiş ve ona 
" .... amal" adının takı ' masını 

mucip o•muşsa da bilhassa 
bu kabi iyelinin onu ilt· ride 
soğuk kanlı ve mantiki dü
şüdüşü ile en büyük siyua 
adamlarından biri yapaca 
ğını kimse tahmin edeme 
mittir. 

O, genç Türk devrimine 

karışmadan sessiz sedasız 
yaıamış fakat ondan sonra 
Gelibolu müdafaasında şe 

ref kazanmış ve liyakatli. 
şöhret sahibi bir general ol 
arak savaştan geri dönmü 
ştü Artık bütün faaliyeti · 
nin bu noktada nihayete t r · 
diği umuluyordu. 

Halbuki asıl faaliyeti bu 
ndan sonra başlıyordu. 

Vatanını fana tik bir şe

kilde seven Subay memlek · 
etınin yanlış bir yolda yü 

rüdüğünü idrak ediyor, fa 
kat ne yl'\pmak lnzım ge 

leceğini kati surette· kestir-

miyordu Fakat hu tereddüt 
ve bekleme zaman•, bir şe 
yi ıdrak ettikten sonr, der 
hal harekete geçmek isliyen 

bir kimse için çuk acı geli 
yordu M mleketin dıı siya· 
sası mümkün olduğu kadar 

karıtıktı. 
Galip devlevletlerin her 

birisi Türkiyeyi dığerine ka 
rşı bir kuvve t faktörü ola
rak kullandığı için barış m 
üzakereleri gıttikçe uzuyor 
komşu devletlerin azlıklar 

üzerinde iddia ettikleri ha · 
klar her gün biraz daha. 
fazlalaşıyor. Türkiyenin Av· 
rupadaki ayağı tamamile 
kaydırılmak isteniyor vem
üslüman alemi mütemadı 

yen çöküyor yıkılıyordu. 

Kamalin en büyük mezi · 
yeti bu dıırun karşısında 

imkanın sınırlarını açıkca 

anlamış ve gayesini tesbit 
etmiş olmasıdır. Bir zaman 
lor Asyayı ve yarı Avrupayı 

kaplıyan eski parlak Osm 
anlı devletini yeniden kur
mak fıkrint kolaylıkla terk 
~dert k Ulusal bir Türk da· 
vleti kurmak Türk toprağı
nda Türk kanını muhafaza 
etmek ve Türk ıkrını mah 
volmaktan kurtarmak öde 
vinl yüklendi. Bunun için de 
yavaş yavaş adım adım ile 
rliyordu Yabancı urısur'ara 

karşı duyulması lnzımgelt n 
mukavemt>t hislerini aşağı 

dnn yukarıya, halkın ruhu 
nda kökleştirmek için müt · 
emad ı yen çalışıyor \ ' e kaza
nılan merhaleleri nıhai za 
fue ulaştırmak fö:ere bir -

çok fedakar l ıklara katlan rıağa 
mecbur oluyordu Diyebiii
riz ki, bir ordu değil fak at 
bütün bir ulus Türkiyenin 

ıstıkhili için savaşmıştır. 

Silahla yapılan savat ıle 
birlikte memleket içinde 
binlerce yı'lık anane ıle, in
kiraza uğradığı ha de hala 
kökleri sağlam olan telak
kilerile saltanat ve hilafet 
le de mücadele etmek laz 
ımdı ki buna da aynı dere
cede sabır - azım sarfetmek 
ıcap ediyordu. Daha sonra 

bütün dünya başlanılan de
vrim ve kalkınma eserının 

mantıki netıcesi olduğu ha
lde Kamalin aldığı reform 

tedbirlerine ve bu tedbirlt: 
rin Türk ulusu tarafından 
tereddütsüzce kabu lüne ha · 
yret etmiştir Biraz fazla c~ · 
surane gibi durnn yenilik 
ler öndere karşı mutlak bir 
güven, beslendıği ve çürük 
biııt ideolojinin yerine mill .:: t 
ve istiklal mefhumlarını ıh

ti ı a eden bir yenisi geld ıği 

için muvaffak oluyordu. 
Türkiye devlet o!arak da 

önemli bir mevkie geçti Bir 
avağının Avrupad,, olma~ı 

Balkan andlafmasına iştira · 

ki Yunanistanl.:ı Romanya 
ile Yugoslavya ile n ukave 
leleri onu Avrupa sipunsı· 

nın sayılı faktür 'erinden bi
ri yaptı Türkiye evelce ol · 
duğu lrndar şimdi de Çana 
kkale Boğazile bütün dün 

Pastö ize 
Olmuş süt çi ile birm~dir1 

YffZPıN 
Haylari ıı ıicadefr Roşha111 

H.UZER 

l\11t,,l~ICllllJCll I ] 
Altı Ayı Ela Serseri Bir Urayın 
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ı.,'.::,dd:· süt ~::~ı:~iyl:·i:: H a 1 d e Dolaşıyorlar. ra~irlere yaptıüı 1ar~ımlar. 
sanlara geçebilen hastalıkla· - 1 Uray Ramazan dolayısile 
rın önünü alab.ımek için en Gecenlerde bir kamyonun önü- fakirlere yardımda b':' ' un· 
eyi bir mücadele vasıtasının ' · maktadır. Bu arada yoksul· 

(Pastöri ıesiyon} ~ani ,üdün nÜ kesen ayılardan biri COban- lara her hafta I50U pide 
içindekı mikropların ö 'dü · •• r , ve ze,.tın dağıtı l acaktır. Ay . 
rülmesi İÇİn (60 65) hRraret lar ve kopekler tara1ından ya• tıCa yine muhtaç kimselere 

derecesinin t20 25) dakika k / k ••Jd •• ••/J.. A k [ tevzi olunmuk üzere bir va· 
kadar mdı'masından ibaret a anara o uru u. ç a anı gon kömür getirtilmi~tir 
bulunduğu ıöylenmtıti . Aca- hJ l f • l • • 
~:·.~~~~:;~:;!ı:~7ı~'.'.'.~:~~- a~~n~non~ün ~~.~~:_"~ !~m~b~~ğ~ı~:::!!• Yağmur 
hesiz bilinmesi önemli bir cekl bir sayımızda f hrJrnl rılmiotir 
noktadır. Z•! 20 kilometre mesafede Bunun üzerine Ça~ış ka 

Bilincliği üzere süt, içinde sekiz ayının bir kamyonun munu merkez muhtarı İbr-
bulunan bazı mikropları öl· önüne geçtiğini, bunlardan ahim civar ormanlarda bü · 
dürmek ve dolRyiıi} le uzu ikısinin kamyona çarpmak yük bir sürek avı t e rtip et-
nca bır nıüddt:t saklana bil - suretile yaralı o arak yaka mittir. Köylüler bütün köy 
mek için az veya .;ok yük landığım, diğer altısınırı da sınırları içersini tuamı~tır. 

sek bir hararet derecesinde kaçtıklarını yazmııtık. Bu 
ısıdılır; pişirilir. r öyle bir flltı ayı toplu bir halde 

tedbirin sağlık be kımımlan Okuf köyü ormanlarında 
tüphesiz fa idesi vaı dır . Fa dört beo gün gizlendikten 
kat hararetin ıüdün gıdai sonra birer ıkiter tekrar 
kıymeti üzerine tt"~ıri var meydana çıl<mışlardır . Bun-

dır. Bu tesir hararetin dere- lardan biri Çölmekçi köyü 
cecine göre değitir . ile Gövemçeşmesi arasında 

, ltmış (60) h a r a re t ki Ulu ağaçlı çeıme cıva· 
derecesinde 1 6 1 d 1 l a n rındaki ormanda gezerken 
bir sütün ter' !hinde madeni çoban köpekleri tarafından 
ve u1.vi madde'cr, boz.ulama sıkıştırılrnııtır. 

zlar Fakat süt, yüksek bir Çobanlarla on beş kadar 
hararet derect>sinde bir ~ü çoban köpeğı bu ayıya kar 

tün terkibi madeni ve UZ\ i şı tiddetli bir hücum yap 
maddeler, bozulma 1ar. Fnka l mıttır Ayı kendisini bu hü 
süt, yüks< k bir hararet dere-' .cumden kurtarmak ve sa 

vuşmak için çok uğraşmış· 

sada muvaffak olamamıf, 

köpler tarafmdan yere yı -

kı 'arak l· oğulmuştur 

cesinde mldıkta yumur.ta 
akına benzer maddeleri, a -z 

çok pıhtı 1aştık ' arı gibi f le · 
si t ı n 1 Pr fitrot dö sut gibi 
limon ekşisi mürt:kkep1eri 
dahi değişikliklert" uğrarlar. 
Bundan başka bazı madeni 

Çobanlar önce hayvanın 
postunu yüzmüşler sonrada 

karnını yarmışlardır. Ayı -
tozların bir kısmı da erimez 
bir hale gelir. Süt şekerise nın karnında birçok ahlat. 

1 tomatis bu lunmuştur Bun-ve yağı ise hararetin tesiri i e
1 

hissolunur derecede değiş i dan da 8 yanın acıktıkça bu · 
mezler. Süt [100} hararet gibi ıeylerle karnını doyur· 
derecesine kadar seksen 18 1) duğu anlaşılmaldadır. Diğer 
dereceden yukarı bir hara j beş ayının da birer, ikişer 
ret derecesinde mdıldıkta Çağış, Akyar, Çömlekçi ara · 

yumurta akına benzer mad sandaki ormanlıklarda do 
de1erlnin midedeki hazımları laşhklaıı sürü sahibi koca 
o nisbetlfı güçleşip azalır . İbrahimin çobanı Ali oğlu 

Paıtorlze olmuş bir süt İbrahim ile dığer b ir suru 
gfdai kıymet bakımından çobanı tarafından görülmüt 
çi ıüt tle birdir. Halbuki r ... 
yüz beş r, os ı dereceden yu· Un ve za"ı're f ,·atları 
karı ve alelade 1108-110] il 
hararet derecesinde 11ıd1lan 

Bu sürek avında ayı izl 
erinin Akyar korusuna do · 
ğru uzandığı görü1n üştür. 
Akyar köylülerinin muhaf
aza ettıkleri koru çok sık 

olduğundan ayıların oraya 
sığın.Jığı ;ıannedilmektedir. 

Diğer taraftan bu cıvar 

köylü:eri bu koruda birçok 

domuz sürülerinin de dolat · 
tığını söylemektedirler 

Köylerde hemem hemen 
avcı kalmamıı gibidir. Şeh 

rimiz avcı kuliibi ziraat da
iresinden yapılacak yardım 

ile Çağış kamunu ormanla
rında blyük bir ıürek avı 

tertip ed~cek o 1 ursa bu za 

rarlı hayvanların çoğu orta

dan kaldırılabilir -

Bu muzır hayvanlar hem 
tarlalara hem de hayvanlara 
musallat olmaktadır Bunun 
önüne ancak muntazam bir 
sürek avı tertip ile geçile 
bilir . 

Bunu da başaracak avcı 
kulübü bu ciheti göz öniin 
de tutarak ıu günlerde bir 
sürek avı yapmak için ha · 
zırlıklara baılanmı~tır. 

Bu lrnlüp üyeleri bu işi 

tam bir muvaffakiyet'e ba 

ıarabilmek için buna ait ve· 
saitin ilgi li makam tarafın 
dan temin edilmesini dile · 
mektedirler. 

Yüzünden bazı evlerin 
• 

dıvarf an çöktü. 
Reş altı gündenberl de 

vam eden yağmurların ardı 
dün sabahdan öğleye kadar 
kesilmiı~e de akşam üzeri 
tekrar başlamıştır. 

Sulardan bazı çürük evle 
rin dı varları yıkılmıııır. 

Ovaköy, Tepecik Halal
ca gibi köylerin de az çok 
yağmurdan mütee~sir o lduk 
ları anlatılmaktadır. 

Halalca 
Köyünde yapılan ruam savaşı 

Halalca köyünden bayta · 
ri mücadele başkanı tara 
fından yapılan ruam sava
şında 157 beygir, 200 eşek 
ve bir katır seriri olarak 
muayene edılmiıtir. Bundan 
baıka m .. llein tatbiki sureti
le de yapılan muayene ıo· 

nunda iki kısrakla ruam 
hasta 1 ığı olduğu ..anlaşılmış

tır. Bu iki hayvanın kıymet · 

leri takrir olunarak öldürü· 
lerek toprağa gömülmüş 

yerlerı de tenıizlenmiştir. Bu 
suretle Halalca köyü de ru· 
amdan temizlenmitlir. 

[vi soyanlar aranıyor. 
Çağış kan.ununun Okuf 

köyünden Aziz oğlu Salt 

ile aynı köyden ~akir oğlu 

Ahrnedın evlerinin meçhul 
kimseler tarafından soyuld 
uğunu evelce yazmıştık Hı 

rııızlar jandarmaca sıkı bir 
ıekılde aranmaktadır. 

sütlerin gıdai kıymetleri de 
ğlşir · Hususile bu kadar 
yüksek bir hararet d er cesı-

nin 
bulunan 

tes1rlle 
(C) 

sütte 
adındak\ 

Vitamin harap olur ki böy 
le bir süt ile beslenen ço
cuklar iskorbüt hastalığına 
uğrnrlar 

29 ikinci teşrin Cuma 

Unlar 

72 lik b ir Çuval un 
60 Randımanlı 

Kuruı 

1025 
925 
860 

500 

Seller on öin çuval ze
ytini denize götürdü. 

ya siyasasını ilgilendıren no· 
ktalardan birine sahiptir. 
Asya c1evletlerile olan mü 
nasebet'er tam bir kavra · 
yaşla daha muntazam bir 
hale konuldu ve İran, Efg 
anlstan ve Irakla an 'aıma 

lar imzalandı Prer. sipl~rin 

den şaşmaksızın f stiklal ha
rbinden beri ,Sovyetlerle do · 
st rr ünasebetler tesis etti. 
Şinıdl de Doğu Afrika tar 
aflarında baş gösteren an · 
laımazlıklar Akdeniz devle
tlerinden biri olmak ve te 
hlıl< c ' i mıntalta dahilinde 
bulunmak itibarile yakından 
alakalı olunduğundan, büy 

ük bir sükünet le iazımge 

len korunma tedhirleri alın 

mııtır. 

70 
80 
Kırma 

" 
" 

Süel hasta~aneyi sular bast1. Beş altı ev ~u yüzden 
yı~tldt. Bir ~ız çocuğu ~a çayda ~oğuldu. 

NOT: 

Bu fiatlara muamele 
ve buğdayı koruma ver· 
gisi dahil değıldir. 

Zahire 
kilosu: 

Cinsi 

fiat arı 

Kuruş 

Kll.ılcn buğ. 7 
Sert 

" 
6 

Çavdar 4 

Arpa 4 

beher 

Santim 

Edremit. ..:9 (Özel aytarı

mızdan) - Üç dört günden 

beri yağan sürekli ya~ 

murlar yüzünden bura süel 
hastahanesi ı;ular a l tında kal. 
el., bırçok evlerir. 

çöktii. 

davarları 

Su'ar beş altı evi , bu ara · · 

da süel hutahane aşçı ba · 

şanın yeni yaptırdığı evini de 

yıktı. 

Nüfusça hiç bir zayiat 

yoktur 
Mısır 
Kum darı 

4 
3 

25 
50 
ıs 

75 

Baka 

İlçebaylık , Fırka Kamuta 

nlığı ve uray bu çöken ev 
!erdeki kadın ve çocukları 

--~~~~~~-===:::::"' a•abalarla taııyarak kurtar 
Kepek 2 25 .. 

mıştır Süel hastahanedeki 
hutalar da ıhtiyatan hükü · 
m~t konağına getiri mittir 

Koyun keçi gibi 

bıtzı h ıqıvanlar boğul-

muştur. Zeytin mahsulü de 

sürekli yağmurlardan önem · 

li mıktarda ziyan görmüt 
tür On bin çuval kadar 
zeytinin sellere karışarak de· 
nize döküldüğü tahmin edi 
liyor. Zeylin toplıyan ame
lelerin çoğu gece, yakın köy· 
lere şığınmışlardır. Bülbüller 
köyünden on üç yaş'arında 
bır kız çocuğu araba ile 

1 
geçerken çaya düıerek bo · 
ğulmuştur. 
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«Ulusl) un dil yazılanndan 

TANRI - RAB 
« Tann, tan, tanyed, rac. yar ah, yara~bf» sôzlennin 

etim of oji, morfolojl, fonetik ~atımm~an analizi 
T A N R 1 

Etimolojik fekli tudur. 

ı Onu izah için kelimenin eti· 

molojik parçalarının tetkikine 

devam edelim. 
il) (2) (3) (4) (5) (6) (4J Ağ: Obje veıa süje 

{ağ +at+ an + ağ + ağ fıaret eder Bu obj nio bıt · 
+ 1 ~ 1 ... işiğinde (tanr J kelimesinin 

Görüldiiğü gibi kelimede ana kökünd~ki an 1amların 
kök olıım [ağ) ve C4J üucü [ + tJ eki vasıtas;yle 
Parça olan "ağ., ile [2] ncl vücut bulunduğunu yukarda 
parçanın ve son ekin kon izah etmiştik. 
ıonları dütmüo bulunuyor. 

(11 Ağ: Köktür. Mefhu· [5) Ar: (.+ r ), Herhangi 
ıüja veya panıenin belli, ke · 

ınu, [AllahJ ve !Çalap} taki 
sin bir nokts. veya sahada 

kökün aynıdır. 
ı takarrür ve te merküz ederek 

(2) At: ( + t) ektir U:n olusunu, bulunuşunu fark ve 
tc niyet'e "yapıcı'ık. yaptın temyiz ettirmeye yftrar. 1 u 

cılık . yapılmış olmaklık" gö iıaret , düşünülen şeyın oL 
sterir; yani kökün mefhumu· duğunu da ifade eder. Bura· 
nun anlamına tamamiyet ve · d b 11 1 ·k l d 1 a e i o an süje ent ın en 
rek onun müsbet old11ğunu l ı 1 J 1 eve ge.en 4 , üncü parça I 
ifade eder. Burada yaptığı yani (ağ) dtr O duğu ifade 

ffi , kelimenin (4) üncü par e Jflen pamede kökün ı. + rl 

çaunda görece~iz. vasıtasiyle yapışık sahada 

IJJ An: Ektir. Bilindiği lllkarrur ve temerküz ettiri 
gibi bir obje veya StıJenin len mefhumlardır. 

bitifiğinde her hangi bir va (6 1 + ] k B ) iğ: . ğ , e tir. i-
rlığl oluıu, hareketi işaret !indiği gibi panscyi tflmam· 

eder. Bzrada 0 obje veya lar tayin eder ve ona ad 

süje [4] üncz pdrça olan olur O halde: Tanağrığ = 
(ağ)· hır. Bunun bitişiğinde T A;\RJ: Esas olan büyüğün 
olmuş olduğu anlavılan feY ku ıvet ve kudretin kendi 
de yukarıda itaret ettiği ıniz bltiıiğinde tecelli ettiği kll -
(t) ekinin yaptığı ııtir. Ya bul oıunan obje veya süjenin 

ni (ağ) kökünün mefhumla- ifadesidir. Türkün gfüünde 
rı, objeyi gsöteren 141 üncü ve kafasında bir ve en bü 

[ağl parçasının bit•ıiğinde yük varlık, esas kuvvet ve 

leoel'i etmiştir kudret kaynağı , (güne.~) bi· 
Not: - Kök olan 1 ağ} a 

l inmıo. tanınmıt ve ona ta 
doğrudan doğruya güne an- 1 ld v lü d 

pı mı§ o ugu ma m ur. 
lamını verirsak: 

TÜRKDILl 

Hulasa bütün iyi var' ıkla · 

tl'l genel adı [ r anrı J d ır 

Not: - [Tanrı] sözünün 

~······················ .. 
: Şundan bundan : 
............. , .......... .. 

fU ıekilleri de vardır: 

1 -· Tenigi 
il Tanara 
111 - Tağara 

iV - Tenri 
V Tenere 
VJ Teneri 
VU Tener 

Vlll Tengeri I "Tanrı,, 
ke limesinin baıta etimolojık 

ıeklini yazarken dördüncü 
parça olarak gösterdiğimiz 

"ağ" unsuru, bu kelimede 
kendini göstermektedır. f 

Bu kelimeler . ve bunlara 

ait izahlar, Pekarskinin Ya. 

kut Dili Lugatinden alınmıı 

tır 

R A 8 
Ke'imenin orijinde tekli: 

jağ+ar+ap+ığ) 
( 1 ı Ay. a~: Köktiir. Hildi 

ğimiz gibi "büyüklük. ku 

v .. et ku ·lret v s,, anlamına- ı 
dır. lnsdnt yaratmak, hayat 

vumek, ruh vermek vücuda 

getirmek yni te~is etmek 

! ~"' ! manalarrnı da haizdir. 

(2J Ar: { + r l ektir Rolü 
yukarda jzah olundu. 

lJI Ap : [.+ p} ekinin ita· 

ret ettiği veçhile kendisinde 

kökün uluhiyete ait bütün 

mefhumlarının temerküz ve 
takarrür ettiğ i süje veya ob 

1 
jedir. Yani ulühiyet evsafı 

kendinde takarrür etmit bir 

mefhumu düıündürür. 

Japon hizmetçilerine öğüt· 
ler 

Japon turizm ~eşkilatı To· 
kyo otellerindeki hizmetçile

re hitaben '' yabancıların ka· 

rıı~ında nasıl davranmal? .• 

Adlı bir ldtap neıretmiştir. 

Kitaptan b ı r kaç satırı be 

ra;ber okuyalım: 

"Yakınınızda Y'lbancılar 

varsa kendt aran ızda fısıl. 

d-ı101ayınız v~ gülmeyiniz. 

Sinemalarda iördüğünüz ar · 

tbtlerin jestlerinı taklitetme· 

yiniı Gerçekten lazım ol
maktadır . 

Ameri~a~a milyarderler 
müzesi 

Ameriklılar, kendi memle

ketlerinde doğnp yetitmiş 

olan milyarderlerin nam ve 
hatırlarını anmak maksadle 

bir "Mılyarderler müzesi" 
açmak üzeredirler. Müzede 

Karnekinin imzaladığı ılk 
çek Rokf ellerin kazandığı ilk 

dolar. Edisonun gençliğin · 
de bir fabrıkaya girdiği za · 

man ilk eline aldığı küçük 

bir çekiç, Y endelbil gazete 

müvezzii iken satmış olduğu 

ilk gazete, ve bunlara ben 

zer orijinal ıeylt=r teşhir olu 
1 
' 
1 

(4J iğ: {.+ ğ] ektir. Dü
§Ünü'en mefhumu haiz ola · 
nı isimlendirir. 

(Ay + ar + ap + ığ) = 
ayarabığ rıı = yarabığ ve 

(ağ + ar+ap + ığ) = ağ 
arabığ = garabığ yahut [ya 

nacaktır. 

Kocasını bzzapla öldüren 1 

~a~m 

Ağ +at + an+ ağ = 
a~atanağ = atanağ = tan· 
söeü, günesin kendi yakını 
na gelmesiyle lıasıl olan "pa 

rlaklık, beyazlık,, mefhumu· 

nun ifadesi olur Burada son 

jağJ sözdeki parlaklık mef. 

hı nvnu tayin ede r bir işa · 

rettir . K.ullanıfla kelimenin 

bizim ağzımızda aldığı en 
son morfolojık ve fonetik 

tekli "Tan,, dır Mesela "tan 

Her noktasına, her an, 

güneşin yaklaıa gelmekte ol

duğu genİ7. ve yüksek saha

ya, yani göke. güneıe nis 

betle. bir isim de (Tanrı dır. 

ı rabığ = rabığ: "yaratmak 

hayat vermek can vermek 

kudretine malik olan,, de · 
m~ktir. 

Pravadide bir Bulgar ka· 
dını, kocası polis komseri 
Nedelçin Uomovofu evtnde 
uyurken yüzüne kezzap dö 

kerek öldilrmüıtür 

Komiser, vaztfeııinden ge · 

lirken yemek yemiş ve uyu 
mağa yatmıştır. İçindel<t 

(Göllj ve (Tanrı} sozleri . gü
neşe nisbeten, ulüh ıyet an · 

lamında da kulllırnılır 

Pakad [Tdnrı} sözü ... .\ilah., 

demek değıldir. O, Allahın 1 

1 mümessili tanılan ve itibar 

Yeri,, dediğimiz zaman. iıte 

bu parlakhğın ge'eceği bi i·. ı 
nen yer demektir. Pdrlaklık 
bu yere geldikten sonradır 

ki: "Tan yeri aaardı .. deriz. 
Demek ki "tan kelimesi 

"müracaat b e y a z 1 ı k 
Parlaklık" wanasınadır. Fa 
kat "tanrı,, kelimesinde yü 

rüyen anlamı bu değıldir. --

la kendine tapılan her ıey
dlr: 

O bir havandır, l:ir kuı
tur, bir taştır, bir çürümüı 

ağaç parçasııdar, bır resim 
dir: 

"Taıtanaro - Ta~tanrı 
[idoll ,, 

"Tuos Tanra - eski çürü· 
mü§ ağaçtım yapılmış tanrı, 

diol" l"' I 

f"Aı .. E\' KA. ıçn_.Aul-\ _____ , 
ULUSAL ROMAN: .'f!! 14 YAZAN: 

MU r\MMER GÖZALAN 

BiRiNCi BÖ lÜM 
Bu sıra da kapı açılarak 

birkaç kadın baıı göründü 

Fatma hanım: 
- İçeri geliniz dtye ses 

lendikten sonra sarıfın, taz 

benizli hir kıza sordu: 

Mehlika nerde? 

1çerde "bla . Çağırayım 
rnı? 

Çağır . Sonra Süleyın 
ana döndü: 

- Yeni geldi. Güze' ce 
hır kızcağız Oturduğu pan 
sivona borçlanmıı borçlarını 

ôdiyerek kendisini buraya 

e.ldım Sözde bir tli'e kızı 
İmiş . Hiz bunları çok dinle
dik. 

- Dernek borcunu öd ey -
inciye kadar burada kala
cak. 

- Evet İkiyüz lira ka 
dar bir para .. 

Bak artık ödiyebılirse 

Önde saz beııizli kız on 

un arkasından (Belkis) oda

ya girdiler Belkis arkastna 
iri çiçekli margizetten bir 

rop giymiş omuzlarına dök 

ü len saçlarını arkaya doğru 
taramıştı . Yüzü donuk ve 

mr.nasızdı. Fatma hanım onu 
Süleyrranla arkadaı •na ta· 
nıştırdı. Belkis bir sanda i · 

yeye ilişti. Odada bir müd· 

det derin bir sessizlik hü -

1 
1 

Not: 1 ~ Kullarıııta ke · 
limelerin sonunduki (ığ] eki 

!bl yl uzatmak suretiyle te· 

laffuz edilir [Rabbını J de· 

nildiği zaman Jığ). lb] şek
linde yerini alıyor 

Görülüyor ki kelimenin 

sonunda ( p ) değil (b) konıo· 

nunu bulunuşu, bunun sözün 

sonu olmayıp ondan sonra 

son lığ] ekinin bulunmuş ol-
- ~ 

[* ~ I Pekauki, Yakut Dili 
Lagata 

/**) Palwrski: l'akııt Dili 
Lrigcıli 

f 1/ Fonetik icabı (p). (l>) 
ye lnkildp edlyor. 

küm sürdü. Sü1e_,yman ima 

bıyık arını iki parmağile ka

rııtırıyor henüz ismini öğre 

nemediğimiz arkadaıı alık, 

alık Belkisin yüzüne bakı 

yordu Bu kadar güzel bir 

kızm böyle müteaffin bir 
evde nasal olupta bulundu 

ğuna akıl erdirmeğe çalıoı · 
yordu Çiçekli elbisesinin 

içinde btr hanımefendi ih 
lişamile göı kamaıtıran bu 

kadın her istiyen erkeğe 

kendıni versin . . Bu aklın 

kabul edemiyeceğl bir şey 

di. Demek ki üstünde kasap 
ve manav dükkan' arının 
kokusunu taııyan kirli bir 

[kaime J mukabilinde bu ka 

dına malik olabi1ecekti 
içinden: 

- Zavallı diye söylendi. 
Sonra kısa müffekkereai ile 
kendine göre bir felsefe yap 

dı: 

Zavallı hayat. Bir da -

nıüthif kıskançlık kinini hiç 

belli etmeyen kadın, kacası 

derin bir uykuya dalınca 

masındandır. (lğ) uzatma ro 
lü. kendin len evelki rabığ) 

ve (ağarabığ) dır . Simdi 1 

etimo1 ojık teklini yazalım: 

111 12) (g) 14) 
Konsonun tekrariyle yapı 

lmıı oluyor. 

Not: 2 - Bu iki kelime · 
nin ikisi de kullanı1 ır : Rab, 

"Ya .. Rab!" da llaıka bi" 
ı şekildir. 

ha her gördüğüm hanım 

efendıye irıanmıyacağım . 

Kimbılir onlar da hangi ço· 

pur Fatınanın sermayesidir. 

• • * 
-- Hey dald ı n 

Eğer Süleyman dürtme 
miş o 1 saydı . daha bir sürü 

düoünceler'e boğulup gide 
cekti. l'irden silkindi, l>en 

dini topladı odadakiler aya· 

ğa kalktılllr. Süleymana 

yaklaşarak sordu: 

- Gidiyor muyuz?. 
Abdal! ı :uraya kanar 

gelmişken dönü lür mü? Yoka 

rı çıkıyoruz Sonra Belkisi 

göstererek ilave etti. 
- Haydi bakalım. Sen de 

yenge hanımla odanıza çe 

kılin .. 

İki arkadaı geceyi orada 
geçirdiler. 

* 
He . kis,koca

0

sı~dan ~yrıldı-
ktan sonra uzun müd 

• 

ltalyan 
Notasına cevap verdı~. 

Ankara, 29 (AA ) - İtal
ya notasına cevap o'arak 

hazırlanmı~ o lan Türkiye 

notası dün İ :a lyanın Anka 

ra büyük elçi l iğine verilmiş 

tir. 

yatağa yaklaımıo bir ti~e 

kezzabı adamcağızın vüzüne 

boşaltmıotır. 

Yüzü gözü yanıp kavru 

lan komiserin çığlıkları 

bütün mahalledf'n duyulmuf 

ve kadın derhal tevkif o lu 

nmuştur . Komiser, büyük 

iztiraplar içinde hastahanede 

can vermf~tir . 

Ti~aret ser~estisi ve ~a
sım ~ürriyetı 

fsveçiıı Svendbo· g tehri 

içki a l eyhta r ları cemıyt lı üı 

ti erinde "Bira tehlikelidir" 

• • • • 

Herkeı;in belendiği, ucuz, 

gayet parlak ışık veren ve 

kale gibi dayanan · 

KALe ffmpu/üdür. 

Ya/T11: bf r defa le erli be 
etmek kafidir. 

/Ju markayı 

her yerd ea ra 
!JllllZ . 

yazıları olan l\ocaman afiı - •••••••••• 
ler bastırmı~lar ve bunu • 

• • 
şehrin birçok yerlerine as 

mıılardır. 

Bu hareket Svendborg bi 
ra fabrikatörleri sendiknsının 
rnahakeıneye müracaat ede 

rek içki düımanl a rı aleyhi· 

ne " lica r et serbesti sine karş 

suikac;t" davası açmalarına 

sebep olmuftur. 

Mahkeme bu afişlerin ya· 
ı;ak edileceği takdirde mat 

buat ve fiki r hürriyetine ka 
rşı bir darbe indirilmiş ola

cağını i leriye süı ere k bira 

cılar sendikasının davasını 

redetmiştlr 

Neşriyat: 

Yeni A~am 
100 üncü sayısı çıkta. için· 

deki yazılar arasında M. 

Prennautnun Biyoloj i ve 

M a r k s i s m, Caminin 

siyasa acunu V Gültekinin 

l olostoy, İsmail Hakkının 
Hukuk nedir? Octave Beri· 

indin cınsel eğitim, Zahir .. 
Sıtkının Bağulmadı yazıları · 

nı okuyunuz. 

BAllK(SIR ASKERi SATIHALMA 
KOMiSYONU ilAHLARI .. 

28 · l l 935 perşembe günü saat 15 de pazarlıkla ihalesi 

yapılacak olan 10 J ton una ta lip çıkmadığından pazarlık 
müddeti 2-12-935 pazartesi günü saat 15 ıe kadar uzatıl
mı~tır . Talip olan 'arın bu müddet zarfında Balıkesir aske· 

ı k l 1 - 1 - 3')- 8 ri satına ma omisyonuna müracaat arı. 

Susığırlık garnizon k ıtah için ihalesi 16:). kanun ~35 

pazartesi saat 10,30 da yapılmak üzere 2520 kilo lahana 

3780 kilo •spanak açık eksiltm iy~ konulmuştur. Bunların 
tahmin bedeli 245 lira 7u kuruş olup muvakkat teminatı 
Hs İira 50 kuruştur . ·fa lip olanlar şartnameyi Balıkesir ve 

Susığırl•k askeri aatınalma komisyonunda yapılacağından 
isteklilerin muayyen günde mezkür komiq ona müracaat· 
ları. 1 - 4 - 3'29 

det bir pansiyonda kalmış 

tı. Pansiyon sa hıbi madam 

Lüsi ona müşfik bir ana mu 

amelesi ediyordu Sonra ~d 

mek şarUle Belkise geniş bir 

kredi açmııtı Bu borcun na 

sıl ödeneceğini düşünmeden 

Belkis gün ge ldikçe müte 

madiyen borca giriyordu. 

Nihayet bir gün bu yekün. 

üç yüz küsur l irayı bu~ du. 

Buna pansiyon kirası da ek 
lenince Belkisin kıpırdıya . 

cak hali kalmadı. Yavaı, ya

vaş madam Lüsinin de mu 
ameles i, değişmeğe başla 

mı~tı. Bir vakitler: 

- Elin değdiği z.aman ve
rirsin .. Diye adeta israrla 

verdiği p9raları . timdi en 

kısa bir zamada geri isti. 

yordu. Bu sırada Belkisin 

bütün borçlarını üzer ine a lan 

bir [Fatma Hanım] ortaya 1 

ya çıktı. Belkis bu alış ve · 
riş muamelesini nereye da 

"" 
yanacağını anlamıyacak ka

d a r budala değildi. t ir tu · 

zağa düşürüldüğünü pek ala 

biliyordu !' una rağmenFat · 

ma hanımın borçlarını öde · 

mesine ses çıkarmadı. 

O; bu macaranın nlhaye· 
tine kadar gitmeği göze al · 

mı ştı . 

Lüsin n pan~iyonundan 
1 Fa lma teyzenin] evine ta 

şındı Ve bu taşınma kle de 

ili< ı;ukutu başladı . 

Bir müddet perde arka 

sı~da ka 1an !Fatma teyze) 
niha yet hakiki suratını g~s 

termekte geçikmedi. Aç.ıkça 
pazflrlığa giriştiler ve borç· 
!arın nasıl ödeneceğini ara-

1 arında kararlttıtırdılar 

Hayatının ilk yabancı er 

keği ile, rüya içinde imif 

gibi tanıtlı. 

BİTMEDi 
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Her Tecimenin (n Büyük Dılaği: 
Satış Sürümünü Arttumaktu . 

Fak a.t ' • • e 
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' 8 SAYIN 
' MÜŞTERİLER.MİZE ' 

Sa ış a i ı ci Şar : , Ucuzluğu 1 
''R k}" d ~ Zarafeti Ve e 

' •• 
• e A 

2 Istanbul ve lzmir depo arın-
ı daki fiatlarla, 

rt t 
• Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, ~· 
'• k l)rnej, lstor, kaplama almak istiye- t• .1 nler her halde: ,1 

e am,, ır • • Son Moda · I 
Malları ile tanıdığınız ~ 

' ', Yeşilli cıvarında Camci Hilminin ~ 
r~ dü~~amna uğramahdu. 
•• ~-~-~---·-- ~ ~--~-·--- -~ ----- ·- ---- -- -- ~ --~ 

Satacağınız Malınızı 
Herhale Reklam Ediniz. 

\'e ll1 1 ekl«111laı·ınızı 
(TÜR, DLİ) ııt~ \'t~ı·iniz. 

1 
fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazasının 1 

~sfviN ~~ ~i TO KDILİ sc 1 ıo ,A _I 
~ TACI" RLER. ZE ~ 1 : TlllKOT.\.I Kl~UK HOBLrK YÜNLÜLEHİ, 1 

.. ~ ~ Bahkes irin Biricik GcJ zetesidir "11.\~T<~Lrl\L \H, Pı\LT()Ll'KLAI~, ~~LRİ- a 
~ Senelerdenberi başarmakta oldu- Her Verde Okunur . ._ a ~ ELiK KU~IASLAHDllZ (~ELMISTIH. il 
~ ğum nakliye komisyonculuğunda mü- , - ~ • ' 
J~ şterilerimden gördüğüm teveccühe ~ ı ~ Cle- .ı 1t•))l 81 
~ ve rağbete karşıhk olmak üzere dört i ... ~ I Dursunbey Hava Kurumundan ~Si!i!bG c.::ı.~~~~~~~~~2S~i!Siın• 
~ ay evel (lstanbulda t1 asır iskelesinde ımı --ımj 
ft. Karakol sokak 31 numarada) açrnış Dursunbey kaza tayare şubesine ait merkezi kaı.ada mü :!il Balıkesirde lını 

~ olduğum• • ~ ~;1:h•;. ~a;~~ ink~~. 1 !:~~ ;:,:çb:~~~;e 1 ;?.0,~;;::d:·;;0g~;;~ l~I ı ili 
1 (OZ E K) ~ buğday 3300 ki o nrpa Kavac ık nahı)e merkezınde 5100 Çepnı•ler 

,'1 kilo buğdıw 4800 kılo arpa açık ıutırma 1le satışa çıkarıl-
• mıştar. 4 ~ '.! 935 çarş mba günü saat 15 ele ihale oluna 

ıJ cağından ıstek l il e rin şeraiti anlamak ve numunel e rini gör 
Nakli)'e evinde müşt rilerirr:in hımmetıle münta· ~ mek üze re şubemize müracaatla rı i an o lunur. 28 3 

zumao vazifesini ba§armnkta olduğundan mevsim 

hnsabıle tüccaranın arzularına göre sevk ıyatlarını gel rek vapur ve gerek motörlerin ız!e lemin etıncl(te 
~ v e vapurla yapılmakta olan sevld) atlarımıza da an-

til! cl\k kiloda on peıra gi~i p ek az bir fark ıle kabul Müdürlüğüne/en: 
~~ etmekte olduğumuzu snym müşlerılerırnize 1 ürmetle I ' 
l1' b "ld" · Sındırgı inhisarlarlor anbarlarındald yetmiş beş ile dok· ,-.:.. ı ırırım . j 
~ ABDULLAH HİLMi ÔZMELEK Cf san hin ld~o rad.desindeki idare mali :aprak tütün

1
erin : 

it YAVUZ - SERVET NUR ~ Balıkesir şımendıfer istas) onuna otomobıl veya kamyon . 1 

İnhisarlar Baş 

Yazan: J. HflKKI flKfl r 

l it~ ı· k t_~ .~ C) k ııııı•• i 1(1 ı r 

75 Kuruş 
~ MOTÔRLERİ NAKİL EVİ ~ larla nakli 16 11 935 gününden 6·1 ~ 935 cuma gününe ! 
~ · ~ kadar açık eksiltmiye konulmuştur Taliplerin yiizde 7,5 • ~, 'I 
~ TELGRAF ADRESi: MELEK I! .. ı teminat akçasiyle birlikte şe raiti anlamak üzere Balıkesir 1 ıını lr' 
~ TELEFON İSTANBUL ~ ve Sındırgı inhisarlarına müra~aatları ı · Kitapçılar da ArayınlZ 
~ 23109 ~ ICU .·~ ~ ~GS~ 
~~.7iı.~~~ .~!~- & ~~: ... ~~~.31., 4 - 1 320 ~!m? 1~q: 

~~!~1!!m~~!!!!!I J~İ!!!!l1.·!ı!1!!~1J!!~!~!!!~~~.!~!ll]!i~~!I ınm!~!~~J:~ı~~,l~!i!!!!!ll!~!!~!lı!~!!!!!!!Jı@!!~!lıl!!:m.!!:!~~. l~!!!!!!!l~J!!!~!!~I@ ;-=~!ü! _ <!S__: __ ~~~~~2i"_r. - =- -· ~ :=_ L.. - ""~::_L.5, l!.51 
. ~J OSMAN LOK NTASI ~--=- l~I Halkevı Bakıevı 11 

~ ~--~ l~ı 
1

Halkevimizin Sosyal yardım komitesi tar"af:ndan e sk i Uray Dispanseri yap~ 1 
;;;;;;§ §::::;:; 1 I ıun r a Açılan bakıevinde afftğıda ya71lı gunlerde loktor arka la~ları .nız fakır p: i Ramazan için Büyük Hazırlıklara aşla- ~;; ıını halka bedava bakacaklard.r. Halkomızın J,aluevlnıize ha, vurmalann• dıler " z. ~ 

~~mıstır.RamazandaGeceleri VeGündaz-~. ılHASTALı ·KLAR BAKI ZAMANı uzMANIN Ao1 l"'J! 
= ":: :t • 'i! ı::::=: 1 1 jij 

-~ leQrıS· AçıAk NBulluQndKuruNlaTcaAkStır1 . i= ımJ ~ö~·~::~:ı~~~~.. P··:••e•i sü:ü ···: ;;~:: ~:; g;; ~:::·~.:.~k .. ı 
1

1 
:i , ... l:J"' '" • r .., .J., ~il Z l~ı~ı· s.., . 1Jı.,. ı~ı, Ku'ul< hastalıkları Salı " 15 ı 6 .. " Oıihi . I~ 

~ :~ . ., .• ~l{l~l~I ~ :··· "' J.. :. " ..... ~ ~ - !'!!' Cerrahi hast a lıkları " " 15-16 " " Sadi Ôzatay r~ 
~: (J( :t TZl)l 1\ . :~ ı~l . v ı~~ 
·=~ OS~VIAN ~ _ imi ~;!:~:· ~:!~~ı1~~1r,~~ H Çar~1~rnba : ,, ~~-~~ ,. ~. ~::11ı~u~eslı oglu ;~ 

~ ~ ,.. ımı 
~ ~~ r: 1 1111' 

_ ~ ~ 1 1 Dcrı hastalıkları Paşembe " 15-16 ., Mehmet Ali I~ 
==:E. L o K -_=.= IHll Oog"um ve kAdın 11 16-17 Ha it Üzel 1 ]I ==:5 ~, ,, " " , ... , 
===·.., =- Dah"liye Uzııı" nı 1 l 15 • Kadri Yetkin ~_ ... __ . = l'""I u " ,, ın.ıı 

F~ ~~-=- ... J iç hasla 'ı1<1 a ı l umn " 15-16 •. Raif De miralp mı 
..:~Türlü Yemekler, Her Çeşit Tatlılar, Av Etleri Yemekle- ~:= ı:ıJ Cerr•hi hasıal.klnoı • • • 16-17 • Ali Rıza Tezel I~ 
=~ ri Yapar. Evler için Tsnz tatlı Abune Keydeder. ~t~ ıre1 Halkevi Başkanlığı I~ 
-;::;..~ Uzun zamandanberi Osman lokanl s nın aşçı başılı ğ ını yapan Mehmet ~ I I 10!1 
= ~ usta Ramazan için bütün müşteri eıiı i çol< men nun cdccektır Servislere son ~ ~ ?~ -!"!~~~~~ ,. :>ıı 2ı;cJ?§i!=-=-~~=!U!~i!.!: C.:~ =es &E~Ei.IS'i! Si!Si!~ 

iE der~ce ıtına edılmc~ tedır 5: 

~ .. lllUll'' llllJJll' •ı 111111' ''lllllP' '111 lifi 'llll lif' 11111111' '11111111' l, lfll' •tt ıi:t• 'llllllll' '11111111' • ı !illi'' "' 'llillll' •ıııııııı• •11111111• '•lılllll' := ~ 
1IIDl1~~001ııı11111111ııııımııı~mı~ıı mııınmıııııııımım~Mııuııııınm ıı ı ııııı.;oıillmıım ııııııııııı~ııııııııııımı~ım mııııııııııııııımmijmıııııııııııııııııııırr1 

.~: ,..,,, -~:·~· ·v. .. : .1 · . , . . , J.;:.'>, -~· . ..-. ,, . . • 
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