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TÜRK DİLİ EV/ 
Bal!kesir 

Yıllığı: 800, altıayhğı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kurut 
Günü geçmiş sayılar 

\. .J ikinci T etrin 3 Paıar 1935 
25 kuruştur. \... _____ ..) 
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SAYI: 9787 PAZAR.TES!DEN QZGE GUNLER.DF-.: VE SABAHLARI CIK.AR.. ONUNCU YıL 

Kamutayın Yeni Ça- ı Suikastcı 
hşma Yıh Ve Seçim. 

------- ~-- --
Başkanlığa Yeniden lttıfakla 

Abdülhalik Renda Secif d:. 
~ 

Ankara, 2 LA.A. ) 
Cumurbaıkanı Atatürkün 

S ')ylev)erinden sonri\ y11pılan 
seçimde Kamutay ba~kan
lığın' top'antıda bulunan 

J~ü l'ıy nlnıttifakile Ah 

dülhalil< Renda seçilmiştir. 
Bu sonuç üzerine bnşkan 
lılc yerine gelen Abdulha

lik Renda {IU diyevde bu· 

lunmuıtur: 

Hainler top,anhyı nerede 
yapmışfar? 

İst<lnhul. 2 (Öze ') - Bey-

ruttan gelen haberlere göre 

Atat'irke yapılmak isteren 

suikast iç• n va tırn hain1eri 

bir ay evci Erdenc.le bir to 

planlı yaparak su kastı ka 

rarlaşt ı rrr, ıılarclır. 

/\ I 

Başkırn lığa y,eniden se
Çrnek ıuretile bana gös 
terdiğiniz yüksek güven · 
den ötürü her birinize 

ayrı ayrı teşekkürleıimi 

•unerıın. Ödevimi yapar· 

ken hepinizden yardımla 
tınızı esirgememenizi bil 
hıtssa dilerim. 

Vehip 
(Paşa} ya suiMas~ 

lstanbul, 2 ~ôLcl) Adis- f!abeşl_.!!a~ı~ uluslar sosyetesi murahas1. diyor ki 
1\ 

~~~~;::.:.~il~·::~d:ğ~".::.ö~· ıtalyanlarTopraklanmızdan Çıkma 
kan.utanı Veh p P<\şava , su· -

:~i·;:.~::.~:~.;:l~:·;;.~,:~:k zlarsaSonunaKadarHarpEdeceğiz 
Bayan Sah/ha Gökçıil suretile öldiirülmiişlernir --

=========--:r-..=-:o:c=======;:: ====-=;;::;:-~--== 

, İtalya İngilterenin iste-
Kuzey cephesinde İtalyanlar bircok kollardan 

J 

ilerlemektedirler. JS,000 İtalyan askeriyolda. 

n. tl/11/ 11//ıalık U:..nda 

Bunun ardınca başkanlık 

divan seçimi yapılmıştır Ka · 

ttıutay asbaşkanlıklarına Re 

fet (Bursa) Nuri Cönker 

(Gaziantep) Fıkret Sı1ay 
(konya). 

Kamutay sekreterlıklerine 

irfan Ferid (Mardin) Halid 

Bayrak (Bayazit) Dr. Saim 

Üzel l Manisa). 

Divan selc,.eterliklerine de 

Sıt.biha Gökçül (Bahk1?sir), 

%iya Gevher ı Çanaklrnle), 

Ali (Çoruh), Ali Muzaffer 

(Konya), Natid Uluğ (Kü

tahya). Süreyya Tevfik (To 

k<tt ı seçilmiılerdir. 
Seçim ronunda asbaıkan· 

lardan Nurı Cönk ·r demiş· ı 
lir ki: 

Asbaşkanlığa beni ve ar · 

ka i111 1arımı seçtiğin zden 

dolayı en Sitnıimi te~ekkür 

lerimizi huzurunuzda suna 

tırn Bu seçimde bize gös · 

terdiğin ız teveccühe layık 
0lduğumuı.u ödevlerimizi 

hplrken, iş üzerinde gös 

lernıt>ğe alış 'cağız 

Nuri Cönkerın alkışlarla 

karşılanan bu diyevinden son 

ta Kamutay gündeminde 

haıkn bir~ey o 1madığendan 
toplantıya son verilınıştir. 
l(arnutay çarşamba günü 

toplanacaktır. 

diğini Reddediyor. 
lngiltere Ak.denizdeki filola ·r ı-. 
nı çekmezse, ltalya da asker ini 

geri cekmiyecek. 
Cenevre, 1 ( \ A ) ital-

yan siyasnl çc:venler nin tah 

minlerin.. ntfen Romadan 

bildiri dığinc göre, İngı.tere 

İta 1 yanm Trahulustan bir 

fırkasını dahn geri çekme 

sini istemiş ve fakat İngil 

terenin Akdeniz f ilosllndan 

şimdiye kadar bir gemi bile 

çıkmamış olmasını ilt!ri sü 

rerek İtalya bu isteği red· 
detmiştir. 

Londra, 2 (A.A) - Roy

ter Akdenizde ki gerginliğin 

katiyen azalmadığını ve 

halyanlar Libyadaki kuvvet 

!erini geri çekmedikçe ve 

İtalyan gazeteleride İngilte 
re aleyhindeki neşriy c. tı 

kesmedikçe ingiliz donan 

mannın azaltılmıyacağını 

bildirmektedir. 

Londra . 2 (A. A .} - Deyli 

Telgraf L'lvahn Akdeniz.de 

birdenbire yapılacak bir te

cavüz halinde Fransn üıı.;ü 

bahrılerlnin lngi1iz filosu 

emrıne verileceği hak l< ında 

fligillereye yeniden teminl'\t 

verdıği bildirme~ tedir 

Adısababa, 1 (A.A.1 
Havas Ajırnı-ı aytarından: 

ltalyanl.1rın Vo1kait böl 

geıinde nr.ıdıkları Ras K"s 

sanın kuvvetleri Kondaıdan 

Tıgreye ge 1c>rek Aksum gü· 

neyin1e toplanmaktadırlar 

Volkait bölgesi Tigre bö 

'gesı gibi dıtğlık ve i\rız•ılı 

olup Habeş ere ko'aylıkla 
gizlenmek imkanını veı 11\e 

ktedir 

Harar ve Oircdua yolun 

un güneyınde devamlı bir 

faaliyet gösteren Habeş ku 

M. 
0

Mııs!ioli11i 
vvetlerinin yakında taarruza 

geçme!erine ıhtimal verilm
ektedir 

Cenevre, 1 ( A .A. ) -

Haber verildiğine gÖ· 
re, İtalyan sigalı rekolte 
devresine düşen tarım faa
liyetine sekte vermemiştir. 

Londra, J (A A.) - Ha

beşiııtanın Uluslar Sosyetesi 

eski murahhası T ecle Ha va· 

riata Adisababısdn gazete· 
cilere: 

.. 
lt ~lya nlar ' a, toprakla-

rımızda n çıkmazları::rı, ~onu· 

na l<ada r harbedeceğiz,, De-
nııştir . 

L ondra, 1 (A. ı.. ) - Ce 

nevreden bildırildiğıne göre, 

şimdiye kadar 40 hükumet 
silah ambargosu, 

hükumet fi.ıansal 

otuz altı 

ve eko 

nomik tecibirlcr, on sekiz 

hül<u ·uetde karşılıklı yardım 

için Uluslar Sosyetesine ınüs · 

bet cevap vermişlerdir. 

Londra 1 (A.A) ~ Mu 

sali bölgesinde 15 bin kişi 

tahmin edi 1en bir İtalyan 
kuvveti kuzeye doğru ileri 

harekete geçmiştir 

Her iki tarafta genel bir taarruza hummalı bir 
surette hazırlanmaktadırlar. 

Londra, l (A.A.) - İtal - l 
yn· Habe~ harbine ait alınan 
h tberlere göre kuuy 
cephesinde italyanlar bir 

taraftan Tigre bölgesinde 

bır çok nok t a l a r d a 

ilerlemektedirler. Dığer ta 

taftan da taarruLlarına c!e· 

vam için humma l ı b ' r rnret 

te hazırlanmaktadır!ar 

Mugadiscio, 1 (A A.) -

Stefani ajansı bildiri } or: 

İtalyan ordusu Somali cep· 

hesine doğru i lerlemekte 

iken G::-rlegubiye lrndar gi 

den yolun yapılmuı bitiril 

miştir. 

Öte taraftan Asma a, 
Adigrat, Aksum , Agordat 

ve Aduaya mal taşımakta 

olan kervanlar Tigre böge 

sinde süel maksatlarla ya· 

palan yo1lardan geçmektedir. 

Söylediğine gört! . Debar 

ek sülalesinin hül<umt te 

karşı bir durum takınman 

üzerine Habeşistanda dahi i 

bir kriz başgöstermiştir . Sü 

la esi Oebarck Habeş tahtı 

üzerinde iddi.ll a rda bulun · 

maktrıdır . 

Mahpus prens 1 igg Yaı: 

su Adhababa lıölgesi içinde 

bu' unan Hadolfoyil naklı-<lil

miş ve dahi\ sıkı bir ıı uha

fazd altına altn ııı~tır. 

Oiredııadan bilcHrildığine 

göre Habeş erin çık<ıro ld f n 

müşkü'attan ötürü ça1 ışmal< 

imkanın · bulamıyan Fransız 

g..tzetecileri Eritre veya So 

maliye gitmek müsaade~i ni 

istemişlerdir Bu gl\zeteci · 

lerin çoğu s'nıdıden Cibuti 

ye haaraket el mişlerdir. 

Has Gugsa 
Ras Gugsa baha tarafın . 

dan doğrudRn doğruya Kral 

Gioranninin torunudur. Ras 

Ua~ St·yyum 

Gugsaras Seyyumun ÜÇÜl'cÜ 

derecede amca zadesi olm 

aldadır Ras Seyyum ile Has 

Gug~ttn n babası arasında 

eskiden bir düşman 1 rk haınl 

olmuştur. Ras Gugsn tJu 

düşmanlığı babasından tt va

rüs etmiştir. Gerek Ra !\ Sey

yum ve gerekse Ras Gok,a 

bir birine karşı dü~man o 1-

makla beraber muhtelif se · 

' beplerden colayı HeLtt İm· 

perataruna k;ır~ı ela düşman 

dır ' ar. Fakat lmperatorun 

damadı olan · Rns Seyyum 

İmpJralt.ra karşı •adakat 

göstermel<te ve Ras Guksa 

ise muhalefet etmektedir 

Tigrede ve Adısababada tah 

silini bitiren. Fransı7ca ko 

nuşan zeki ve nüfuz sahibi 

bir perens olan Ras Gugıa 

Habeş tahtma gt'çmeğe bi 

hakkın layıktır : 

İmparalomn !iarayı 

.llıılwddlS şelıir Aksum ue abideler 



SAYFA 2 

Prağmatzirn 

ASRi EGiTIM 
Öğrense[ 

ahlaksızlık 
ahlaktan 
doğar! .•• 

YAZAN: 

SELAHATTİN BASKAN 
// -

Çocuk zihni çah§masile 

kendıliğin<len ( Siponteman \ 
sonuçlar çıkarsın. o hal ede· 
medıği şeyi size soracaktır. 

Bu zaman çocuğu söylede 
rek ve tecrübe'er yapma ı · 

na izin vererek yani 

ç o c u ğ a ( T e k f if i ) 

bılgiler vNiniz İıte; prağ
matizim eritgi yani dinamik 

(hareki) entereye dayanan 

eyitim (terbiye) yolu bu
dur. 

Çocuğa yalancalığın kötü 

bir oey olduğunu söylen.ek

le bir şey kazandıramayız 
Fakat bir yalançı 'ık numu

nesi gösterir ve derhal onun 

kötü sonucunu tanıtırsak 

maksat hasıl olur. Çocuğa 

hAkikatı sevdirebilmek 

ıçm her hareketi-
mizde açık bir yol tutma
lıyız. Çünki çocuktan giz. 

lediğimiz şevleri o za. 

mania öğrenece:ktir. Ve 

o vakit mükemmel 
bir ya 1 ançı. bir dalkavuk 
ve tehlıkeli bir muhteris 

olabilir. Çünkü gizlenen her 
şey ihtirası körükler. 

Cinsıyet terbiyesinde -

daha küçük yaşta ik!n, er · 

kek ve kız çocuklara bü· 
tün uzviyetleri görmesine 

müsaade etmeli onları bir 
arada banyo y~pmalıyız 

hatta ana ve babalar çocu

kların yanında öpüşmekten 
kaçınmamalı. Şu ıartlaki bu 

hareketlerinde ıefkat ve se · 

vgi asaletile yaşamalıdır. 
Çocuğa, doğan kardeşinin 
dereden geldiğini veya me · 
leklerin getirdığini anlatm . 

ayın. Bulunduğu yaşa göı e 

ve kısaca - ana karnında 
vücud bu\duğunu ve doğ 

duğunu söyle1Lek yf'ter. 
Daha büyük ise; bir tavuk 

ıle horoz veya ketlileri ör· 

nek göstererek çocuğa do 

ğum fıkri verilmelıdir. Çü 

nkü; o bunları görecek ve 
sizin yalançılığınızı anlaya · 

cak ve gizlf!diğiniz şey on. 

da menf ı bir ihtiraı uyan
dıractıktır. Büyüdüğü zama 

nda o, bu tabii hareketleri 
gizli yollarda yapmaya ça 

lı,acağına fÜphe etmiye . 
ltm. 

Çocuğun yanında aile 
kavgası yapmaktan sakını 
nız Vukuu halinde bu ka 

vganın doğurduğu kötü so

nuçları mut 1aka anlatınızld; 
çocuk ana ve baba hakk•n
daki temiz duyguları kay. 

betmesin Çocuk birçok kü
(ürler İ§idir Taklit eder. 

ona darılmayınız Yalınız 

bu küfürlerin eyi çocuklara 

yakıımadığını, söyliyenleri 

tenkit ederek anlayabileceği 

bir tarzd11 o;ıa açınız Çocuğu 

aldatmayınız. Vadettiğinizi 
veriniz veremediğimiz takdirde 

onu iknaa çalışınız. Çocuğun 

itimadını kaybetmemeğe ga 
yret ediniz 

Çocuk haşarılık yapıyor, 
döğmeyini.z onu her hangi 

bir ~ey'e mefgul ediniz. Ço· 

cuğu, sık sık kucağa almak 

ve sevmekten kaçınınız, kö 

tü bir itiyat haline geçer 

Çocuğu mümkün olduğu 

kadar lcendi alemine ter 

kediniz Biri darı 1 dığ zaman 

diğerinin sevmesi kötü so 
nuçlar verir . 

Çocu~a. yurt sevg1si, yu 
rdda~ sevgisi vermek ıçın 

ona aıle yuvasından baıh· 

yarak ulusa tatb k edılebile

cek bir ıekilde fıkirler ve

riniz Bütün mücerret fikir

ler , merkezden muhite doğ
ru ilerlemelidir Y urlcal ve 

ailesel ödevlerini. çocukta 

enlere uyandırarak tanıtma 
lıyız. 

Çecuğa dargın durmak 
veya onu oyundan men et · 

mek liafi bir cezadır. (Ata . 

vizim) veraset suretile gelen 

huylardan çocuğu yine ken 1 

di faaliye ti içinde tasfıye

ye çalı~ınız Hulasa: Eyili

min (terbiyenin) beıikten 

mezara kadar devam eden 

bir teıı;ir o 1duğunu unuma 
yalım . 

nu söylediklerimizin her 

biri başlı baıına birer öne · 

mli konudurlar (mevzudur· 
laTJ bunları halka yayacak 

öğretmenlerimizdir. Ebeveyin
1 

kurumları ecnebi memleket 
lerde bunlar için yapılmış 

tır. Eski iskoladik bataldı. 

~mdan olusu kurtaracak an 

cak öğretmenlerimizdir Kü
ltür bakanlığından en bü 
yük dileğimiz de budur. 

1 Sonu var! 

•••••••••••••••••••••••••• • • : Küçük ~aberler : • • •••••••••• • ••••••••••••• 

Taci~istanda büyü~ deprem: 
Bu gün alınan haberlere 

göre Tacikfstanda (Toyil De· 

re) dağlık mıntal<as:nda i lk 

teşrinin sabah rekizir.de ku · 
vvet i bir deprem o'muştur 

Bundan bazı köyler tama· 

men yıkılmıf, 50 Öen fazla 
insan ölmüş ve 300 den 

fazla insan yaralanmı~tır, 

Hınya çayı köprüsü ~· ılul

mış . telgraf, telefon müna-

sebetleri kesilmiştir Bü 
yük binalardan hükumet 

evleri, hastahane. mektep 

ve Tacikistan ticaret idaresi 
mağazaları yıkılmışlardır . 

Depremin zararları ince 
lenmekte ve buraların ihya· 

11 için tedbirler alınmakta 

ve yardımlar yapılmaktadır 

isyan re~oru 
Bu yı 1 ın sonunda Meksi 

kada büyük ölçüde erkinlik 
şenlıkleri yapı'acaktır. Bun 

dan yüz on beş yıl önce 1830 
un son'arında bir Meksika 
generalı İspanya visurasına 
karfı bir baslun yapmış, ke· 

ndisini al aşağı ed~rek cu 
murluk ilan etmi§li. 2u ta 

rihten sonra 6 yı 1 birihiri 

arkasından bir çok İS) anlar 

ve hükumet devirmeleri ol 

clu Devlet şeldi allı defa 
değiştırildı; türlü türlü :;İya 

sal isttkametlerde 250 iııyan 

çıktı. 

TÖRKOlLI ikinci l'eırin 3 ---
Elma 'ı •ııı .. ,,,~-·~, i il ıııll . 1~1 lljmı 

• 1111~ Jlıı ı= llllııı ı= 1111 ] O!rs planı örnekleri: 
2 lııc.ı ııııfılıı -

Vasıta - her iki öğrenci· 
ye bir elma, bir plşmif elma 

ve çakı, tahtada çi1ilmiş bir 
elma çiçeği 

1 - Meyvanın dı~ını mü· 
şahede Elma toparlaktır, 

yuvarlanabılir. Fakat, bfü:. 

bütün top gibi değıldir, alt 

ve üst kısımları çukurdur. 

Bu çukurların bir.nde lıeş 

tane kurumuş esmer yaprak 

var<lır. Acaba bu ufak yap 
röklar ne demektir? İlk ba

harda elmaııın meyvaları 

yok iken beyaz ve benbe çi 

çekleri vardı. Bu çi\ eklerin 

etrafında beş dane yeşıl 

yaprak bulunuyordu . l ' eyaz 

ve benbe kısımları düştü, ye. 
şil kısımlar kaldı. inceledi 

ğimiz bu çukurda onları ha 
la kıvrılmış olarak görüyo 

ruz. Elma Lu yaprakların 

altında böyüdü. 

Ôhür çukur berikinden 

daha derin . Burada elmanın 

kısa ve sert tıapını görüyo · 

ruz Pişmiş elmanın sapını 

çıkaracak olursak bir takım 

sert iplikler göze çarpar. 

Bunlar elmayı besliyen da 
marlardır. 

Elmanın kabuğunu müşahe 

de. etme, sarı ve kırmızıdır. 
Güneşe karşı gelen tarafı da· 

ha çok kızarmıştır: Bilhassa 

olgunlaştığı zaman kokusu 

güzeldir. 

2 - Elmanın kesilmesi 

- 1 k:ıbu~u: Elmayı so· 

yalım kabuğu oldukça sert· 

l ir, biçimi yine eski biçim 

olmakla beraber rengi de

ğişti. Buna e' manın içi di· 

yoruz 
') - - iv kısmı Rengi 

sarı beyaz; duvarla ve bir 

tabaka kağıtla mukayesesi. 

Sertiliği, kesilmesi. di§1erle 

ısırıİması ko1aydır, bununla 

beraber büsbütünde yumu· 

şak değildir. Kendine göre 

bir katılığı vardır, iç kısmı 

nl1'ktır, ufak bir parça par 

mak'ari arasında sıkılınca 
biraz şıra çıkar bununla 

elma ,arabı yapılır . 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Bir Yılda Y aplığı Yardımlar. 

BüyüK bir faaliyet göstertn Kurum yo~sul yüzleı ce 
Türk çocu~una ~u yll ~a bir çok yar~ımlaıda bulunmuJtur. 

Balıkesir Çocuk Esirgeme yorgan, yastak ve çarşafları 

kurumu 29 10-934 Cumuriyet inaçlanmış !temin edilmiıtirJ 
bayramından bu güne kadar Kurum bu suretle 12 ya~ın 
geçen bir yıl içinde aşağıda dan yukarı olan okurların 

yazılan yard ımlarda bulun · da bilgi'erinin artmuına 

muıtur: sosyal yükselişine f ağlıRını 

Geydirme. 472 çocuğa korumağa elinden geldiği 

elbise, ayakkabı ve çorap kadar çalışmaktadır. 
verilmiştir. , Ders etyası: 500 yetim 

Sünnet: 60 falur ve kim çocuğa defter, kalem ve ki· 
sesiz yavrunun sünetleri ya
pı ' mış, ayakkabı. çorap, 

entari verilmi§tir . 

23 Nirnn çocuk bayramı: 
zengin programlı ve eğ en 

celi geçmi~tir. Çocuk bay 

ramında her türlü vasıtalar· 
dan !stifade edılmek sureti 
le çocuğa önem verilmesine 

halkın Kuruma karşı i gilisi 
arttırılmağa çalışı 1 mıştır . 

23 Nisan Çocuk Esirgeme 
Kurumu çocuk kuru'tayı 
toplanmıo, çocuklar resmi 
makamlartt oturmuı ve yu

rt idaresini ellerine alım~lar 

dır . Haftrı içinde çocuklar 

türlü tür lü eğlendirilmiı, 

çocuk balosu, gürbüz çocuk 

ve kuvvet yarışmaları yapıl 
mış, kazanan yavrulara ar 

maganlar verilmi~ hafta için 
de Kurum adına oku'a oku 
rları tarafından müsamere 
ler verilmi§tir . 

Kurum binası: İlçelerden 
ve köylerden orta okula ve 
liseye devam etmek iiLere 

56 yoksul okura Kurum bı-

tap verilmiılir Bakını ve 

iyilemek bu yıl i~f .de Ku· 

rum tarafından 2500 çocuk 

parasız bakılmış l<imsesiz 

yavruların i açları da para· 

sız olarak verilmiıtir. 

Okulaya yerleşdirme: Fa 
kir ve kimsesiz 9 çocuk ya 

tı okuluna yerleşdlrilm iştir. 

Çocuk bahçesi: Çocuk ba · 

hçesinin eksikleri bitirilmiı 

ve hir bekçinin koruması 

altında çocukların eğlenme· 
leri elde edilmiştir. 

Yedirilme içiri 'me: İlk 
okullarda bakımınzlıktan . 

azıksız'ıktan yüzlt'ri solan 

1 ! O yoksul çocuğa okulların 

kapanma zamanına kadar 
devam etmek üzere sıcak 

yemek verilmfıtir 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Ba 1 ıkesir Merkezi bu yıl iç· 
inde 5956 çocuğa türlü ya· 

rdımda bulunmuıtur. 

Bu günlerde fakir çocuk 

lar anneleri ile birlikde te

mizlenmek için hamama 

gönderilmekte ve süt çocuk 
nitsı açılmıı karyola, yatak )arma temiz süt verilmektedir. 

ı Bir Hiç Yüiünden Kan 1 

! o ö k Ü 1 d Ü. 
1 ---

1 ~amh ~öylerinden ~irin~e çıkan ~ir kavgada ~ir ~öylü 
ı diger ini vur~u. Don ~en~isi a~liyefe teslim olnu. 

lşyarlann 
işi e~i~leri suçlar ~emen 

kesinleştirilecek. 
Dev'.et iıyarlarının vazife· 

le i baılarında iı'edikleri su 
çlara ait gerçinliğin imhill 
olduğu nisbettc tez yapılmıt 

sı hakkıııda önce Başbakan· 
'ık eliyle bütün il ve ilçele 

re birer gı nelge gönderilmif 

ti. Başbakanlık bu sefer de 

bu gibi ış'er iç•n istenileıl 
derecede faz\a a'aka göster· 

miyen il ve ilçelere yenideıı 
birer genelge daha gönder
miştir. Hu genelgede devlat 

ioarlarının işliyecek eri suÇ 
ların bir an evel kesinle§f11e 

si lüzumu bundan doğacak 
faidelerle birlıkte bıldirilme · 

ktedir. 

Deprem 
Dün şi~~etlice bir zelzele 

o1~u. 
Dün şehrimiz-ie saat do" 

kuza çeyrek katla iki saniye 
kadar süren oldukça şiddet· 
li bir deprem olmuıtur. De' 
prem duyanları epeyce kor· 

kuya dü,ürmüşse de hiç bir 

zarar yapmamıştır. 

İki Zorba 
Kaç uma k iste~ikleri ~ızı 

yarala~ılar. 
lvrindinin Bozören köyüı•· 

den Hasan kızı Zeynebi, a'i' 
nı köyden Hasan oğlu Ya· 

kup ve Mehmet oğlu Muhsr 

rem zorla kaçırmıolardır· 
Bunlardan Yakup Zeynebİ 
evine götürmek istemişsede 
kız buna razı olmayınca Ye.· 
kup üzerirde taşıdığı tabşl1" 
cayı . çekerek ateş et 

Elmanın tadına bakalım , 

tatlı vı• gevrektir biraz ekıiği · 

de vardır Bu ekşilik çakının 1 

yüzünü karartır. Soyulmuş 

elmma hep bir renkte dur 

muyor ha va onun rengını 

esmerleştiriyor. Ru eıımerlik 
elma şarabını e'!lm eriğini 

hatırlatır. 

Şamlı kamununun Toybe 

len köyünden Şakir oğlu M. 

Emin ile ayni köyden Rü 

seden sonra hemen kaçmış· 
tır Yakayı haber P.lanlar 

koşarak, kendinden geçmiş 

bir haldı: ve kanlar içinde 

ı miı ve Zeynebi yari\ )L' • 

3 - Ç~kirılekler: Elmayi 
geniıliğine keselim . Ortada 

beş kö§eli güzel bir yıldız 

görüyoruı. Bu köşelerde 
sert ufak yuvacıklar var, 

her yuvada bir yahut iki 
çekirdek göze çarpıyor. 

Çekirdek müşahede si: Si · 

yah kabuğun içinde beyaz 
lusımlar var . Aunlar elma

nın tohumudur, toprak için · 

de cücüklenip elma yapar

lar. 1 Fasulye ve Nohutla 

mukayeseJ 

Tohumlar elmanın içinde 

muhafaza 1 ı yerdedirler 

111 - Elmalar ne işe ya · 

rar? Marmelat ve reçel 

yapılır, o!gunlıırı çerez ola

rak ) enir. Bazı memleket 

lerde de elma ıara bı çıka 

rılır 

Çeviren 

z. Tunaboylu 

~en oğlu Ramazanın arala· 

rı tarla sürın< k meselesinden 

açılmıştır. İki gün önce Ra 

mazan ile M. Emin bu yüz 
j den kavgaya tutuşmuşlardır. 

Ramazan taşıdığı tapanca11 

çekerek Şakir oğlı:ı Mehmede 

beş el ateş etmiştir. Çıkan 
kurşunlar Mehnıedi lrnrnın 

dan ağır s urette yaralamııtır. 

Ramazan bu kanlı hadi 

Şundan bundan: 

yerde uzanan Mehmedi kaldır· 
1 
mışlardır. Jandarma vaka üze

rine suçluyu yakalamak Ü7e - 1 

re derhal faaliyete geçmif 

ve sıkı tertibat almı§tır. 
RamazAn bu tertibat karşı · 

sanda daha fazla gizlenme 

nin faide vermiyeceğini an 
lıyarak dün saat dokuzda 

ıehrimiz genel savamanlığı 

na gelerek teslim olmuştur. 

Satılık Çocuklar 
Sefalet en kuvvetli ma

nevi bağları bile !<aparıp 

mıştır. 

Her iki suçlu yakalanll· 

ra k adliyeye verilmiıtir· 
Zeyneb memleket hastll 

hanesine kaldırılmııhr. 

Ormanlar ulusal park o:u~or .. , 
fiir yandan balta,. öbıl 

atıyor. Viyana gazeteleri 

İngiliL gazetelerinden a 1arak 
şunları yazıyorlar: 

para teklif inde bulunan« 

satmaktaıiırlar. Yapılan in· 

celemelerclen sonra birçok 

semtlerdeki hizmetçilerin 

sırf 1. u gibi sa lılmıt kız· ço 

cukları oldukları anlaşılmıı 

tır. Netekim Şanahving ad· 

ındal<i Çinli kadının evinde 
hizmetçılik yapan on ile on 

iki yaşında bir sürü genç 
kızın bulunduğu görüımüş 

ve yapılan Araıtırma sonu· 
cunda bunların Çinli kadın 

tarafından ay itlerinden be· 

şer İngiliz l irasına salın al 

andığı tesbit edilmiştir. 

yandan ateş'e ormanlarıf11 1ı 
harap olurken AvroP" 

gdzeteleriııde, İsveç hükurr1· 
etinin, Skandina vya ornı"rı 
larını ulusal park yapnıağ~ 
karar veri 1 diğini okuyoroı· 
Hu kararı veren ülke . erı 
zengin ormanları olan ülke 

lerden biridır 

1 ---
Son zamanlarda Hindis

tanda alab ıldiğıne büyüme
kte olan çocuk teciıninin 

önüne geçmek için alaka 
dar yerler kesin tecib irln 
almağa karar vermiılerdir . 

En çok çinlilerin uğra~tık 
ları çocuk sAtışının pazarı 

Honglrnn gdaclır ) oksu! ay
le 'er, çocuk 1 arını ve hele 

kız çocuklarını daha pek 

küçük yaşta iken en çok 

·· ·· ·· ...... ··········· ' • • • • • • • 
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Arabistan Birliği için 
1 

1 

Çalışmalar 
Arap memlekellerin~e Avıup~nın sömürgeci ~ j vletlerine 
~arşı in~ar e dilem\yecek kadar şiddetli bir güven

sizlik vardır. 
Ber'iner Tafel>latdan: 

Bir arap bloku teşkil et 
rnek için harcanan gayretler 
gün geÇlikçe fazlalaşmakta. 
dır. Habeş ltalyan süel an· 
laımazlığm tehlike it ri bir 
durum almasından sonra, 
Arap memleketlerinde Av
rupanın sömürgeci devletle 
tıne karsı inkar edilmiyecek 
kadar şiddet i bir güvee 
esızlık aasıl olmuştur. flat· 
ta bir İngiliz Fransız ve 
Hollanda baun 1arından an 
ladığımız haberlere göre, 
Arabist4n birliğini vücuda 
getirmek işinde Japonyanın 
da •:li olduğunu anlıyoruz 

YakınJarda Maveraierden 
in merkez; olan Umman 
ıehrinde . bir Arabistan 
Bırlıği kongresi aktedilecek 
ve bütün arap devletleri ara
ıındaki ctkonomik ve si 
Yasal it birliğinin temelleri 
tesbit olunacaktır. K'>n 
grede Mısırda dahil olduğu 

halde bütün arap devlet· 
İeri temRil o 'unacaktır 

Bu kongrenin aktedılmeııi 

ıçin ilk teşebbüce girişen 

ıahıs, kral İbnissuuddur 
Suudi memleketleri veliah 
dının Filistin. Maveraierden, 
ı:ne Mııııra yRptığı ziyan l , 

İbniııuudun uzun yıllardan 
beri takip ettiği Arabistan 
birlıği planlarıle çok yakan 
dan ilgi ıdir. 1 latta lbnlsııuud 
çok ihtiyatkar davranmak 
sureti ' e, bir zarr.anlar tah 
tından düıürdüğü Hecaz 

teldrnıüİ kar§ısında buluna· 

1 M;~~~~İa
0

nktAimanya ve Po· 
lonyaya ya~laşmak isliyor 

Neue Zürche Zeitung "Zü 
rih" den: 

Gazetenin Vıyana ayları 
30 Eylül tarihile te'graflı· 
yor: 

Memleketin iatıkbalioi 

'3mniyet altrı . a almak ve si 
yasal dayanıcı sağlamlaştır 
mak istfyen Gömböıün l lit 
lere yaptığı ziydrclten son
ra, Macar hükumeti, Peşte 
mn Roma ve Viyanaya kar
tı aldığı durumda Lir deği 

§iklik almıyacağını iddia 
etmektedırler Bununla be 

raber Polonya Dış itleri 
bakanı Albay beckin bugün
lerde Budapeıteye ge!meai 
beklenmektedir. ltalya, bir 
çok taraftan hücumlara uğ 
radığı sırada Berlin Vroova 
ve Budapefte arasmda sis 
tematik bir dostluğu doğma
sını memnuniyetle krrşılıya · 
cağına göre, son günlerde 

ıu üç devlet arasında geçen t 

hadiselerin Musolininin ale. j 
yhiUe çevrilemiyeceği bil. 
hassa kaydolunmkktadır. 

Almanya Polanya Macaris 
tan mÜJ.akerelerinde l,ilhas 

ır.ü 

genel 

sa müşterek bir ha va 
dafa&bı ımkanlarınm 

hatlarının tesbiti mevcut 
teknık ve hukuki nizamna -
melerin bugünkü şartlara 
uydurulması gibi meselelerin 
görüıüldü8ü nannolunuyor: 
Mesela a.kit devlet'erin 
uçaklarının bırbirlerinin 
toprak ' arı üzerinden serbes
tçe geçebilme!eri ve karaya 
inmeleri büyük bir ilgi 
uyandarmııtıt. Aldığımız 

Titulescuya ayırmıthr. Me· 
&ela yan resmiğ Pester LI 
oyd, Macarislaııııı tel.amül 
siyasaıına karıı gelmekle 
itti ham ettiği yabancı bası 

nına ve küçük anJlaımaya 

karıı şiddc;tli bir polemik 
açl\rak diyorkı: 

"Muka velele1 süel anlatma· 
lar ve paktlar imzalamak 
peş:nde olan bay Tıtulescu 

ile bay Benesehin özel va 
gonlan bütün kontlnan üze
rindemütemadiyen gidip 
geldiği halde bu gezıler 
arsıulusal basında ~imdiye 

kadar hiç bir heyecan uya· 
ndırmamııken, sadece bir 
Macar devlet adamının bat· 
ka bir memlekete gitmiş 

olması müthiş ~ürültülere 

sebep o ldu. Bunun sebebi 
Macaristanm kendisine bir 
müttefik aradığı haberinin 
ortaya yayılmasıdır. Hu ha· 
ber ta rnl\men asılsızdır . Böy 
le şeyler Tunanın karşıkı 

t1ahilind~ yapı 1 ar • Macaris · 
ıan ıüel s..ıng11yonlar temin 
etmek için kendisine müt 
tefik arıyor, sadece sağlam 

ve samimi dostlar iıtiyor " 
Hitler Cömböt görüşmelerine 
gnzeteleriııin ancak üçüncü 
ve dördüncü sahifelerinde 
bir kaç a.ıtır ayıran Avus· 
turya bılakis Macar dostlu· 
ğunun kuvvetlendirmele 
meşguldür Netekim Viyana 
baş peskoposu Gardikal 
lnnitı.ere budapeştede büyük 
türenler hazırlanırken Ma
caristanan eski muharipler 
delegasyonu, Viyanada fev 
ka 'ad bir Mamimiyetle 
kar§ı1anmııtır . Viyırna Göm 
böşün bundan iki yıl evelki 
Almanya gezis'nin her tar
afta heyecanlı akisler uyan · 
dardığı halde sonunda hiçbir 
önemli sor.uç vermediğini 

hatırlayarak kendisini tese· 
lli etmeye çalıııyor. Macar· 
istanın Aiyana ile Herlinin 
arasını bulmasına imkan yo· 
ktur. Bunula beraber Kler
ikal ,, Reichsposl", Gömböı, 
iin gezisinin siyasi\al mahı · 
yetini ınkar etmenin imka 
nsız olduğunu ve u ·uslar so
syatesinin taıında da onem· 
li hadiıeleı in cert3 an cttği· 
ni söyleyen İtalyan bnsınına 
hak vermek lazım geldiğini 
yazıyor · 

kralı 1 lüseyinin oğlu ve Ma 
Veraierden emin Abdullah 
ile olen münas betlerini faz· 
fasile düLeltmişlir. Pundan 
~vel Mekkede yapılan iki 
kongra, lbni Suudun ege· 
menliği altında kurulacak 
Yeni bir halifelik fikrini 
Ortaya attığı için muvaffak 
olmadığından, bu d · fa ha
ıırlanan yeni toplı:rntıya her 
leyden evel bir Arabistan 
birliği kongresi mahiyeti v~ 
tılmek htenmiştir. Eğer bu· 
&ün, daha pek gevşek o1an 
Panarabiston hareketi sağ 
lam ve toplu bir orgaoızas 
Yon şeklini "lacah olursa, o 
1am1tn A vıupa devletlerini 
Cidden dbşündürecek bir 

habere göre bu karar, ya -
kında Romanyamn da ilti 
hak edeceği Rus Çekoslo -
vak ha va anlaşmasının tabii 
bir sonucudur. 1 Satıhk Ev 

Türkdilinin Hikayesi -

Plonya yeni bir hava 
müsellesini yalanladığı için 
timdi Macarirtan basını da 
Göınbösün Almanya geziııi· 
nin gösterimgel mahiyetitıi 

hafifletmek maksacile neş -
riyatının önemli hir kısmanı 

- -

Kadın Anne Olunca ... 

Heı yıl ı::onra karşılatmış 
lardı Macidelerin çaymda. 

Caz dur nadan çelıyor, 
büfe durmadan dolup boıa
lıyordu . Siyahlı erl<eklerin 
kolunda şık tuvaletli kadın 
1(\r görülüyordu. 

'rangolann, valslann tat
lı dalgaları a ra~ında renk 
t~nl< kadın saçı uçuyor, göz 
'""tde pırıltılar yanıp sönü 
Yordu 

YAZAN: j 

Mükerrem Xan1il 
sı doğu illerin~en bir:nde 
yüksek bir inardı Ancak 
bet yıl sonra Gülöreni bir 
ay için İstanbula yollamıştı. 

Genç kadın çocukluğunun, 
genç kızlığının geçtiği ~ u 

güzel ~ehirde lıir ayın h·ç 
bitmeme ·ini istemiyor, için· 
de eski günlerin rüyası uyan 
mıı uçar gibi yaşıyor. 

Macide okul arkadafı idi. 
İkisi de okulu bitirir bitırmez 

Gülören evlendıl<ten son· 

1 

evlenmi~lerdi. 
t(l Anadoluya gitmiıti. Koca- Şu ayrılık ki: 

Kızortaokulu caddesinde 
(Sarraf Bayı am Hocarıın) 

32 numaralı ev satılıktır. 
İsteklilerin sahibi kolordu 
muhasebeciliğinde Akife mü· 1 

racaatlan ilan olunur. 
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~1acide liseye gittiği sıra
larda tanıştığı gençle evlen

mif, yuvasının temelini sev· 
gı ile atmıştı . 

Gülören ise .. 

Genç kadın evleniıini hiç 
düşünmek istemez. Çünkü 
orada ses veren, sız\ ve· 
ren acı bir sevgi gömülüdür. 

Bu evlenmek sadece bir 
tecimer duygusu ile olup 
bitmiştir. 

Sevdiğı adamla onu evlen· 
dirmek istememitler, onun 
karıılaklı y.aşıyan büyük sevgi· 
ııine kıymıılardır Çünkü bu 
genç; parasız, silik b1r öğ

retmenden baıka bir ıey 

değildir. 

Macide bu toplantıyı Gül 

Bahkesir icra 
MJmur:uğundan: 

Kangal zadelere borçlu 
Giresun nahiyes nin Muhtan 
köyünden Hatap molla Sü
lf' ymanın it bu borcunun te 
mini tahsili için haciz edil 
mit olan Giresun nahiyesi 
hududu dahilinde ve Kuyu 
alam mevldinde vaki gün 
doğusu ve "kıple poyrazı 

yol günbatısı Recep oflu 
Ali ve" Hafize tarlası ile 
çevrili ve içinde yüz elli 
kadar üzüm gürümü ve on 
bit adet yem it fidanı havi 
tarla ile Karapınar mevki
inde gündoğusu Karapınar 

alanı ve kısmen Şeremetli 

oğlu lbrahim çavuş tarlası ve 
poyrazı Şeremetli oğlu Ve'i 
kızı . ve gün batısı Kırkağaç 

yolu ~oma yolu ile mahdut 
69 dönüm tarla11 1e Giresun 
nahiyesinin Sığır ık mahal· 
lesinde ıağı Şeremeth oğlu 

Veli kızı ve Halil karası 

Haf ize ve halen veresesi 
haneıi solu Ahmet kızı ve 
hafız Osma ı karısı arkası 

Kırkaeaçlı Mehmet öı. ü yol 
ile mahdut üç oda ve sa· 
man ' ık ve kiler va bir mik· 
tar avlu ve incir ağacını 

müştemil hanenin ve diğer 

gayri menkulatın yan hisse. 
leri açık artırmaya çı-

karılmış olduğundan talip 
olanların birinci artırma olan 
lfi 2 935 tarihine tesadüf 
eden Salı günü saat 15 ten 
itibuen Balıkesir icra sl\lo· 
nun:la ha.zır bulunmalara ve 
artırmaya ittirak edecekle. 

rin Kuyu alanı mevkıindeki 
nısıf tarlanın muhammen 
kıymeti olan 15,0CJO kurut 
ve Karapınar mevkiındeki 

tarlanın nısıf hiıseııi muham 
men kıymet ı olan 30,000 ku
rut ve hanenin yine nısıf•· 

nın muhammen kıymeti 

30,000 kuru~un yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey akça
sını peşin vermeleri ve ar· 
tırma ıarlnamesinin tarihi 
ilandan itibaren herkes ta 
rafından görülmek üzere 
açık bulunduğunu ve ta ,ı. in 
olunan it bugünde artırma 

bedeli gayri menkullerin 
muhammen kıymetlerinin 

yüzde yetmit befini bulma 
dığı taktirde de en çok ar 
tıranın taahhüdü baki kal
mak ıarh ile artırma on be§ 
gün daha temdıt edileceğı 
yani 18 J 2 935 tarihine tesa 

Kiralık Otlakr3 e 
Sürü sabiplerinın dikkat gözüne, 

lhca kö1ü muhtarhğından: 
Ilıca köyünde her sene kiraya ve;ilmekte olan koyun 

çayırı bu sene 6 teıri11isani 935 tarihinden 6 teırisani 
936 terihine kadar bir sene müddetle. kiraya verilecektir. 

Çayır, köyün üç tarafındadır. Tahminen .. . dönün dür. 
ayırın miktarı ve hududu müıteri}e gösterecektir Talip 
çolanların 6 tefrini6Ani 935 tarihinde Ilıca köyü muhtar 
v~ ihtiyar heyetine müracat eylemelni ilan olunur. 

...,....,...... -------
Balya ilçebaylığından 

Köy salmalarından haczen toplanılmış olan (l 4, 539) ki
lo buğdayın 18 10 935 gününden itibaren on beı gün mü
ddetle açık arttırması yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen btd<li dört kuruı yirmi 
bet santimd r. İhale günü 3 1 J. 935 pazar gunu saat 
onbeşte Balya belediyesinde yapılacaktır Taliplerin mezkur 
günde belediye salonunda bulunma 'ara jlan o 'unur. 
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İdarei husuııiye akaratından Paıacami karıısında Vtli
yet matbaasına bititik (JJO) lira kıymeti ~uhammenli bir 
bap mağaza 31-mayıı.936 tarihine kader icara verilmek 

üzere on beı gün müddetle ar\ırmaya konulmuıtur. Ta
l;plilE"rin yüzde 7.5 nisbetinde teminatı muvakkatalarını 

yatırdıklarına dair makbuzlarıle b irlikle ıha'e gününe raa· 
lıyım 4 teırinııani pazartui günü saat 15 de vilayet encü-
menine gelmeleri ilin olunur 4 l - 213 

Balıkesir Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

K.>r ıhtiyacı için 3000 ki1o patlıcan. 15CO kilo doma · 
tis, 250 kilo yeıil büber, l 5CO kilo lahana, 2000 kilo pı · 
rasa 6- 2- Teırin 935 salı günü saat 11 de pazarlık sure
tile satan alanachktır . Mul:ammen bedeli 200 liradır . Pa
zarlağ ı ittirak edeceklerin ıartnamesini görmek üzere her· 
gün ve pazarlık gününde de Kor aatınalma komisyonuna 
müracaatları. 4 - 1 - 24l 

** Balyada yapı' acak iki bina açık ekııiltme suretile 20-
2 Tetrin 9~5 Çarşamba günü ~aat 15 de ihalesi yapılacak

tır. Muhammen fiyatı 1 50 lira 26 kunııtur. Muvakkat 

teminata 93 lira 75 kuruıdur. Ta' ip1erin ıattnamelerlni gö· 
rmek üzere her gün ve açık eksil.meye iıtirak edtcek
lerinde vakti muayyeninde teminatlarile kolurdu salın al. 
ma b.omisyonuna müracaatlara . 4 - 1- 246 

** Terkıni kaydı yapılması münasebetile komutanlıfa ait 
bir binek otomobili 20 ikinciteırin 9J5 tarihinde saat 1 l 
de açık eksiltme surelile satalacakttr . Muhammen bedeli 
75 lıradır. Muvakkat temin'lh bet lira 63 kuruttur. Ek&i· 
ltmlre ittirak edeceklu otomobili görmek üzere herıün 
n!lkl ı ye taburuna ve vakti mu~yyeninde de Kolordu ko· 
misyonuna müracaatları. 4 - 1 - 247 

s~neye tecil edileceği ve ipo 
tek sahibi alacaklılarla gay · 
ri menlcul üzerindeki hakla. 

düf eden çarıamba günü ayni rı husuı.I ile faiz ve masrafa 

artırmadan doğma dellal re· 
smi ile bu gayri 'Tlenkullerin 
yarı vergisinin muıteriye att 
o1<'cağı ve artırma günü 
hazır bulunmayanların vaz 
geçmif nazarı ile bakılacağı 
ve daha fazla izahat almak 
ialiyenl~rin Balıkesir icrasına 
müracaatla 933- 375 numa
ra ! ı dosyadaki malümata 
bakma 'arı ilin olunur. 

saatte başlıyacağı ve o gün dahil olan iddialarını evrakı 
konulan pey gayri menkul- müspiteleri ile yirmi gün 
' erın muhammen kıymetle içinde icra dairesine bildir· 
rinin yüzde yetm ı t beşini meleri aksi surette hakları 

bulmadığı taktirde bu borç tapu sicilli ile sabit olmadık-

1 2280 numara1 ı kanuna temaı ça satıı bedelinin paylaıma· 
etmesi ıtiban ile borç bet 1 sandan harice kalacakları ve 

ören ıçın yapmıştı. Yan o 
dalar açılarak salon genişle
tilmif eş duııt toplanmııtı 

Gülören burada tanıdık

larını birer birer gördükçe 

içinde eskı günlerine dönen 
dayanılma? bir acılık duyu· 
yordu. 

Gecenin u ati eri ı üz gar g İ· 

bi uçuyordu. Macide durma· 
dan dtlns ediyor ve her 
dans aralığında Gülörenin 
yanına koıarak: 

- Eğlenemiyorsun Gülö 
ren diyordl:. 

Hiç şen değilıin. 

- Ben her zaman böyle 
yim Macide. 

- A . Hiçde değıl. Sen 

eskiden okadar fendin ki.. 

Bu taıkın neıen için kaç 
defa oku'da izinsiz kamıı

dın . 

Onlar çocuklukta Ma. 

cide 

Gü' ören . yazılarında 

hep ~ayatmdan tatlı bir dil · 
le bahsederek, fal<at şimdi 

görü yorum ki mesut değilrin 
Genç kadın biraz boLul

du. 

Ha)'ar.. Hiçde defi1, 

sana öyle geliyor 
Djye bir kaç ıey f111lda

dı. 

O aralık bütün kadın baı· 
larını kapıya 5(elen, erkek 
gö1gelerini tonuklaştıran bir 
ıey otClu. 

Macide; 

Ekrem Gürel geldi diye 
yerinden r ırladı. 

Çabucak kadın ve erkek 
kalabalığı yeni gelenin etra . 
fını aldı . 

Biraz ııonra da Macide 
genç nıuharrirle, eski arka
daıını tanııtarıyordu 

Gülören; ölü gibi sarar
dı 

Bu genç maharrir, bu Ek 
rem Gürel denen adJm. O 
nun genç kızlığından htti 
için için sevdiği Oımandan 
başka biri dejıldi· 

Ekrem Gurel bir fey bel
li etmedi. Tammıyormuı, 
timdi 1rorüyormuı gibi genç 
kadının titriyen elini yavaı
ca öptü 

Hitmedi-
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ll . ı· s· T i F A o E N İ z 1· 111 E inşaat sahiplerinin. mühendis ve müteahhitlerin i 

Çepniler 
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Va zan: i. HffKKI ff Kfl} 

ıııı ~retli i k 11:scri ıı i 

11 () ı· k c .~ c ) k 111 ı) •• l ı ti ı ı· 

75 Kuruş 

Kitapçılarda Arayınız 

ı .. _ ! 5 nazarı dikkatine: i 
UDi ı•ıı •• il - -

U S U.. N u·· N u·· z ' E ~er z~~an taze çimen~o. -Eskişehir s 
1 : O ... : : k1remıdı, cam ve en eyı yag ve boya ~ 

: - : E çeşitleri. 5 
I_ İstanbul ve İzmir depoların-~ ~ inşatta hllanılan ~ütü.o malzı me toptan ve pe- ~ 

1 i dahi fiatlarla, m ~ rakente olarak: ~ 
il Her nevi Cam, Ayna, kontreplclk, Ilı ~ :ı, 11ılırııı:ı İ,;ıııı'ı p.,~a Cat1t1 .. ,i11ıl : ~ 
i k'>rnej, istor, kaplama almak istiye- ! E ~ 

ffi nıer her haıde: m ~ MEHMET NURİI VE 6GLU HAMDİ ~ 

lını i Yeşilli cıvannda Camci Hilminin ! l § Dernir hırdavat rna{,azasında bulunur. § 
Mil - - ::: 
I~: 111 ~Ük~antn3 Uğfamahdlf. 111 = Si/lcırl!l"' . ılcrlıal .. /11şa~ı~ .rnlıi1ıfr~i11.e . . ıır. ifl~ ·wl ~ 
11R;İ : muhalla111ı.: s11r11Lle !fOll<frrı ır ve ytlışlınlir. ::: 
'"'., .. - -----~~ ~~lil 9t •t•t - ·-~ftt ttH Dftt tO E ::: 

• . Her Tecimenin En Büyük Oil2ği: 
'u~ _ _,____&-=zii:a=----•'I\ S f iatlar her mağazadan da~a ucuzdur. ~ 

: ;: K G } • 1 ~ Bir defa deneyiniz. ~ 
1 ı ş e ı Y o r . l.111111111111111111111111i1111111111111.11 "" Satış Sürümünü Arttumaktır. 

Fakat 
Satışta Birinci Şart: 

· "Reklam,, dır. 

Ayağınıza Lastik mi •••• .......... !il •• 
Almak İstiyorsunuzıl 1 .. S A .Y 1 ~. 1 

1 
ÖYLE iSE Hiç DUSU~MEDEN HEMEN ! MUŞTE~RILERI VllZE İ 

1

, Yeşilli Camii civarında (BfiY fili Oô-1 Ucuzlugu • 
1 

LU CEMiL) Ustanın dükkanına gidiniz.'ı 1 
1
11 

~ ··.r .. Ki... \ı 11 Zarafeti Ve ' Satacağınız Malınızı ... . • 

l/erhale Reklam Ediniz. n B~ıa~an Düny~nın en sağalam markası ol n ı' I on Moda 1 
1 \1 t~ -~ln llt·~lth11lar11uzı l ılı ( Trupez, No.11.ıa, Cizlavıt) I Malları ile tanıdığınız ~ 
( T URK DL/) nt• t• ri n iz. 1 lht ıkluin · hgr yarden d1h~ uouza alabiliısiniz . ı Fahri Ta ''~,m n il ~ 

T U .. R K o 1 L ı· Ba: ;ıııla r: ı ~ık \t' ~afdaııı ~a~o lar·, i~"al'piıılı·ı· f ntazi Manifatura v~ Kumaş Mağazasının j 
~ b N1 ı 1 ') I' ı\ 1 Herne ~ i kö'lele, d erı ves ir kundura malzem~sı ~ 1 ' J 

1 
TOFTANV ..c:. PAR.AKNDE fi -t 

· 8 1 k · · 8 · · ·k 0 t ·d · 1 f .. i! T n i t\ o T. \ ·' h ıs 1. ı K H o B L r K r ü .'\ i: r L Ett i , il 
a ı esınn 1rıcı aze esı Jr Bir de a ugrayınız. l , 'l.\~TOLl'l\L \•H PALTt>Ll KL.\B LLBi- _, 

: Her Veröe Okunur. : : Memnun kalacaksınız ... .., 8 , . . . . . '. . , , , . ',, .· ti • ·" • · .. a ~ ~IJ.ll\ Ki .H.\~L.\hl.\llZ (ıl~IJH~ llB. .1 
.. _____________ --.--_ •f '~- • •» ..... :il& ..... •il• -9Jll' 

-------------------- r •••••••••••••••••••••••• ·~ lt!.1!i!!:i!ii!~8-iE1!.Si.$~~i!Si!.&2Si!Sc!si!S~i.::3:i!S2Si!S2.si5?$as~es-8-!i25251. 8A LI K E S 1 R A S K E R I S AT ı N Al M A : ımı---------------------------------=-ı~ 

K o Mis y o N u i l AN l AR 1.. ·! Doktor lıl ~=~i~:i~~o~~~.::::omitesi tarafından eski Uray Diapanseri yapı._ il 
1 - Edremit ga~nizonundaki birliklerin ıhtiyacı için 1: l\IJ E ~l J) U l J ıını sanda açalan bakıevinde a§ağıda yazılı günlerde ıi , ·do ; a.r:< ı l ql ı ·ı mız fakırı~ 

eksiltmıye konulan 370 ton una isteklı çıkrnadığu dan : CU hallca bedavf\ bakacaklardır. Halkımızın bakıevimize baş vurmalarını diler ·z . ~ 
pazarlıkla mukaveleye bağlanacaktır. ı : ,·;zç ı\ t • ıcu ırn 

2 - 4 ikincitt!frin - 935 saat ı 5 de Edremit asl<eri : : lllJ' HA S TAL 1 K LA R B A K 1 Z A M AN 1 U Z M AN l N AD 1 \~I 
satı? alma komisyonu binasında pazarlık yapılacaktır . ~ : IKJ l™I 

3 -- Evsaf ve şeraiti anlamak ve öğrenmek istiyen- : Çocuk hastalıkları UZ - : lifil İç ha!ıtnlıklctrı Pazartesi günü saat 14-15 Bay Dr. Medeni Al<kent m 
ler her gün Edremit satın &ima komisyonile Balıkesir Kor : manı Milli Kuvvetler cad· ! imi GöL hastalıkları " " " 15-16 Bay Or: lhscın Oskay ımı 
satın alma komisyonuna müracaatları . desinde Ziraat Bankası : ın l~I 

* 
... karıııına nakletmiştir. •. l"'I ;:~ 4 - 1 - 2 ı 7 illi 

: I Ku'uk hastalıkları Salı .. 15 16 " " Dahi 1 
Kolordunun Bandırmadaki kıta ıhtiyacı için 1 '.37 Ton No·. 29 • Ô 1 1 • ıını Cerralıi hııstalıldarı ,, " ., 15-16 ,, Sadi ı:altty 

Linit maden kömürü 9. !. -Teş. 935 Cumartt'si günü sa· : I . ımı 
at 10 da llçıl< ek~iltme suretile satın alınacaktıı Tahmin •••• n••••••••••••••••••• ıfil it. 

bedeli 137\J lıradır Muvakkak teminatı ıü2 lira 75kuruı lını Kulak, boğaz. burun iL Çarşamba ., .. 15-16 ,. Kaınıl Sesh oğlu l:ı 
d "" Şartn •mesini görmek isteyenler hergün eksili meye ılll l Çocuk hastalık l ..ı . " • 1 Ô 17 " " Memduh ı~ 

:;~;;;kK~~·::~~e:ı~a ·~:~;:::~~:n·;!:.~:4::~:r:ı'."" l'c bir- Kayıp ımMJı.nll ll~mll 
.ı.. -·· nı Derı hastalıkları Pt>rş~nıbe ., " 15-16 ., .. Mehml"l Alı 
~; ~-- 225 Mühu··r ~ Doğum ve kadın H 16--l 7 " Ha it U7el 1 ı4 birinciteırin -935 tarihinde yapılan ben~in, vakumyağı imi " " " illl 

gıresyağı, gazyağı ilanı kanunun on ıkinci maddefi mt·ci- li:JI ını 

bince yok addedılmıı ve yerine bu ilan konulmuştur Ko um İç hasta'ı'<ları Cuma " 15-16 " Raif DenıirRlp ~i 
lo:dunun ihtiyacı olan 7500 kilo benzin 588 kilo vakum· Bektaş ismindeki mühürü ı -"" I Cerrahi hastalık l arı ., ., 16-17 " Alı Rıza Tezel l~I 
yağı 29J kilo gıresyağı 664 kilo ga7yağı 1 J • 2 inci tef mü kaybettim yen' sini ala ınl ı~I 
rin 935 tarih pazartesi günü saat 15 de kcıpalı arf usu· cağımdan bük .nü o' madığı mu H lkevi Başkanlığı ı~I 
ikile eksi ltmMeye kkkonmuştur . Mu2ha8m1mcn2~edkeli 3442 IEira 9

1
4 ılan olunur. ıını ----------~-----------------_ _ ---ı:::;;;:;--.a:::::;~ 

urQıtur uva at ten . inalı 5 ira ' uıuşlur ksi t ~ ~~i!SSii!~~ı;iC~SiE~S'i!~!ffiSi!;a!!ii!S252~m!525?..525CS2c!!i~C!!i!ieS'i!$!:sc!ii!Si!_~~ 
meye ittirik edecekl_er ıartnamesini grrmek üzere hugün 
ve vaktı muayyeninden bir saat evel zarflarile birlikte 
ko'ordu satın alına komisyonuna müracaatları. 

4 - ı - 229 

Kepsüt nahiye si Meh-
metler köyünden Hü ~ 

seyin oğlu 1 
Bektaı 

- Basın yeri il matbaası: 


