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lveıl ve Ba~yazmanı 
Balıkesir sayla Vl 

liA YRETTIN KARAN 
1 

- - S-ORK DİLİ EVİ' 
Bal!kesir 

Yıllığı: 800, altıaylığı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kutuı 
Günü geçJDif şayılar. Çıknrım gon,.ı D.r. k· 

~örü: FUAT BiL'AJ 
ikinci Teşrin 5 Sah 1935 

25 kuruştur. 
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SAYI: 9788 PAZARTESİDEN ÖZGE GtrNLERD " VE SABAHLARI ÇIKAR. O~UNCU YiL 

Faşist lmparatorlriğuna karşı Umumi Bir Hareket mi 
~ 

Süvari Sübayları Ara- İlk Türk 
sında i Müsabakalar Gemisi denize indirildi. 

Gölcük, 4 (A A ) - Türk 
- -

lakanlaumula bir~ok Genetallarm ve cavHlileıin ~u 
lunduğu bu tören~e Başba~an ismeti nöoü bir sö~lev verdi 

Ankara, 4 (A.A ) - 935 t~brik ettikten sonra şunları 
Yılı Süvarı subayları ara· söylen iştir: 

sında y11pılan ordu atlı mü· //iniş harekı tlcrifli::i uı: 
r.abaknları dün bitmiş ve allurım:a verdi!]iııiı ya · 
ke.zannnların mükafntları rış lcrfıi ı sini çok ryi /Jul 

Ürduevinde Baobakan ismet dı;m <\i :clC'n dıtrıyanlll bi 
lnönü tarafından clağılı mış rinci tferrcc<ieki ordıılariıc 
lır yt1p ıca!irnu. ycmşlurda b ı 

Bakan1arımız'a bir çok şartlı rıcticl'/ı ri /u•/,/iyoru:. 
Renera ların ve seçkin bir çok lş/ir.ık cdeceıiiJd: arsı 
davet li bulunduğu tören - ul11scıl mıiscıbalrnlarda aiti· 
de İsmet lnönü subayları- cafjım::. neli.:clerle Tıirk 
•nııa karşı değerh bir ala- Ord11swıım şan ııc şerefini 

mühendis ve işçileri tarafın
dan yapılan 1522 tonluk yağ 
gemisi bugün törenle ve 

1 muvaffakıyetle deniz.e indi
! rilmiştlr. 

iM ssolini 
Yeni evlenenlerle ~oğuran

iar a ~ediyeler vermiş 
İstanbul, 4 (Özel) - Mu 

ssolini, evl~nen birçok İtal 
yan gençlerine 1 milyon 
liret kıymetinde hediyeler 
tevzi t:tmiştir Bundan baş 

ka göstermif ve l<endilerini koruyacaks1111z. 
~- -- ====~=--=='""'= 1 

ka çocuk doğuran analara 

Ceııheye l\o:;an llabl'Ş 1.'l'lıyauerleri. 

Cephelerde Elan Ta-italyanla 
~aradenizdeki Fır ı a 1 

da üç mi'yon liret kıymetin- D 
de muhtelif hediyeler dağı- arruza e 
tmıştır 

vam E diyorlar ... 
Onemli Z rarla Yaptı ,=İz irli 

Bir Şehir 
U~e~ şahri kayalar attm~a 

harap oldu. 
Moskova, 4 {A.A.) 

Saratovdan bildirildığine gÖ· 

te, burada bir toprak kay · 
llıası vakası olmuş ve şehir 

tıvarında büyük zararlara 
•ebebiyet vermiştir Unan 
dağından kopup yuvarlan-

llıaya başlayan taşlar, Ubek 
durağı ile ayni isimdeki 
lehrin bir kısmını harap 

etrnııtir. 1Jemiryo1unun 1500 
tlletre uzunluğunda bır kır 
llıı da harap olmuştur. Aha· 

lı, kaşmıya ve sakınmıya 
Vllkıt bulmut ve bu yüzden 
İnsan zararı olmamıttır. 

Amerika 
' 

ıtalyaya neler gônoeriyor.. 
İstanbul, 4 (Özel) -

#\rnerikadan italyaya bakır. 
~etrol ve demir gönderil · 
lllekte devam olunuyor. 

Bir İtaly 
loı o 1 dusunun kay O o' Ouğu 

teeylüt e~ yo~ 
İstanbul 4 (Özel' - Ha· b 1 

eşıstanda bir İtalyan ordu· 

~~nun kaybo1duğu hakkında
' haberler teeyyüt ediyor. 

1 
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gı er "- .

1 • 
i decek 

39 Devlet İtalya Sö.nürgelerile 
!-ler Türlü Finansal Muamele .. 

leri Kest'iler. 
C~nevre, 4 (A.A.) La 

val zecri tedbirler konfe· 
ransında Fransanm uluslar 
sosyetesi paktına ve Cenev-
rede el birliğile alınacak 
tedbirlere uygun hareket 

edeceğini ve lngiltere ile 
bir sahada tqrıki mesaiye 
k rar verdiğini söylemiştir. 

Cenevre, 4 ( A.A ) Zec· 
ri tedbi ler konferansı şun · 
)ara karar vermiştir: 

39 Devlet ltalya ve sö 

mürgelerile her türlü fınan· 
sal muame1c 1eri kesmişlır. 

İtha at ve ihracata müteal 
lik zecri tedbirleri de 44 dev· 

Jet onaylamıştır. 

Finansal ve ekonomik ze 
eri tedbirlere on sekiz İkin· 
citeşrinde başlanacaktır. 

... on Haberler 

Gaz.t C'hrio c m t~~h~e
ae mi 

Adisababadan Deydi Mi 
ror ayları yazıyor: 

Habeş imparatoru, culüs 
şenlil<lerı yapıldıktan sonra 

Adisababadan ayrılıp Dessi 
eye gidecektir. 

O güne kadar, yüzlerce 
adam, Adisababadan Dessi · 
eye uzanacak olan 2220 
mil mesafelık katır yolunu 
inşa ile uğraşacaklardır. 

Sanıldığma göre. İmpara 
tor Dessiede bir kaç gün 
kalacak, sonra Adisababaya 

dönecek, ve bu defa üç 

mctörlü bir tayareyle l'1trrn 

ra gidecektir. 
Hiz gaze!ecil~r de seyahat 

esnasında İmparatora ref a 
kat etmek istedığimiz için 
gene imparatorla beraber 
dönmek ~ istiyaruz. Çünkü 
imparatorun himayesinden 
fazla uzaktn ka1srsak, mü 
taassıp Habeş muharipleri· 
ne kurban gidebiliriz. 

Buradaki emin olunabile
cek menbalarda söylendiği

ne göre, haı bi durdurmak 
için .el altından konuşmalar 
yapılmaktadır. 

... il. 

Ca usl 
[uen 2 90 ~ şi y jlrnbn~ı 

Londra, 4 (A.A ) - Çe 
koslovakyada Alman heııa 

bına casusluk eden yirmi 

dokuz kişi yakalanmıştır. 

İtalyada Kön ürden Tasarrııf İcin Yolcu Tren-, 
leri Yczde Yirmi Azaltılmıştır. Memlekette 

Zecri Tedbirlere Karş1. Müdafaa 
1·eşkilatı Yapıldı. 

Londra, 4 (A.A.) - Al
ınan haberlere göre Habe
şıstanda bütün cephelerde 
ve bi hassa Musaa ' ide keşif 
kolları müsademe'eri o 
maktadır. 

Ro:na, 4 (A.A ) İta 1-

yanlar Ttgre cephesini taze 
kuvvetlerle •akviyc etmek 
tedir'er 

Adisababa, 4 ~ A.A ) 
Dün Adisababadan eyi techiz 
edi.mlş J5 bin 1 labeş askeri 
cepheye hareket etmiştir. 

Adisababa, İmparatorun 
bu ayın on beşine d'lğru 

DeEsiedeki genel karargaha 
gideceği söyleniyor. 

Londra, 4 (A.~.) - İtal
~·a · habeş harbi etrafında 
alınan haberler şunlardır: 

İtalyanlar Makalleye kar
şı harekete geçmi~ler dir. 

Diğer cephe 'erdc de ha

rekete geçmeleri beklenrrt'k 
tedir. 

Roma, 4 ı A.A.) ltalya-
nın doğu Afrikasına se\'ki 
yatı devan etmektedir. On 
hın Siyah gömlekli Napoli 
den yola çıkmak üzeredir 

Cenevre, 4 (A.A. ı - ıtal 

yan delgesile görüşen İngi 
liz dışbakanı 1 labeş impa· 
ratorunun n.uvafakatı ol 
madan ve u 'uslar sosyetesi 
dışında hiç bir tarzı hallin 
mümkün olmadığını bi dir 
miştir . 

Roma, 4 (A .A.) Ha 

v an 
U!usu ve Kralh~ 1 

Dün I 
Yunanistanda yapılan gene I 
loy so:llı yüzde doksan \ 
beş Krallık lehinde çıkmış · 

tır. 

Atina, 4 A A.) 

İmpar, tor li.İ ti• "i 1 .ı~ f' 

beşistanda İtalyanların Ku· 
zey ve Güney cephe1erinde 
taarruzları devam etmektedir. 
Diğer taraftan memlekette 
zecri tedbirlere karşı nıuda 
faa teşkilatı yapılmalctadır . 

Kömürden tararruf için yol 
cu terenleri yiizde -O azal 

ma!< ta ayrıca mensücat ''e 
"avaş endüstri'erine yarar 
mühim maddelerin ihracı 

yasak edilmekte buğday, 

mısır. patates ve s• ·bze istıh· 

sali ço!latılmaktadır. 

Londra, 4 ıA.A.) - Asn
rada n ;ılınan haberlere gö 

re İtal ı·anlar Habeşistanda 
Kuzey cephesince Setıt ara-

zisinde ilerlemelerine devam 
etmektedfrltr. Buna mulcabil 
bu l:ö1gede ayni zamanda 
kuvvet i Habeş tahıidatı ya

pılmaktad.r 

Londra. 4 (A.A ) Ha . 
beşlile in Makalleyi bsrak· 
lıkları ve fakat ltal} anların 
henüz bu §ehre varmadık
ları sölenıyor. 

l ondra, 4 JA A.J - Jo· 
rnal gazetesi Faşist impara .. 
torluğuna kartı Akdeni· 
zde geniş bir hareket yapıl· 
makta oldu~unu , ispanya ile 
hergün daha faal bir it bi
rliği kuran ve Portekiz ile 
de eski ve sadık dostlu· 

ğunu güden İngilizin bu de· 
fa Yunan kıralı Jorja daha 
menfada iken kabul et

mek suretile yarın için Yu 
nani~tanın yardımım temin 

ettiğini ve Mmrda da 
geniş süel hareketler yaptı· 
ğını ve bu suretle hakiki 
b r koaliıyon vücuda getir
mekte olduğunu yazıyor. 

Londra, 4 {A.A.} - Ekodö
parida İtalyanın cezaya mu
stahak olduğunu ve baıına 
gelenlere kendisinin sebep 
olduğunu söyledikten sonra 
Fransanın verilen bu ceza 
nın zarar1arını yüklenmek 
zorund!\ bırakılmasını nefret'e 
karıı'-anmaktayız dıyor. 

Doğu afrlkaswa giden genç lialyan l«ışislleı/ 
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Her iki söz, ana kaynakları ara
ştırılınca türk kökünden çıkıyor. 

«Ulus)) arkadaşımız «Mil U l U S 
tein «Ulus» kelimefrriıdn 
Tıirk kokıi11de11 geldiğini 
ilmiğ bir ya:ı ile anlatmak 
tadır. 

l«ıiddi bırld11fj11mu: bu 
ya:ıyı okurlarum:a sıırw· 

yoru:; 

MillET 
Kelimeyi etimolojik ıek

line koyalım: 

(1) (2) (3) (4) 
im -t ıl + ıl + et 

ll) "im": Köktür, burada 
kuvvet, hayat, hareket, işa· 

ret, hedef, iş... v s. anlam. 
larandadır. 

(2) "il,.: Kelimenin orıji 

o inde "ığ n dir; .. , " (3) teki 
"J,. dır, uzatma vazıfesi iÖr· 

mek üzere "i + ği,. de (ğıJ 
yerini tutmuıtur. 

Türk sözlerinde aynı cıns· 
ten iki konson yanyana gel· 

mez; birincisi daima uzatma 
için ikincisinin tekrarıdır. O 
halde: 

( 1) kök olan "im,. ile 

( 2 J ek olan "iğ,. birleıin
ce "imiğ,. o'ur; bu, "emek,. 

sözüdüı; kuvvet sarf etmek, 

hareket etmek, bir ıey ıra 

ret etmek. bir hedefe gitmek 
iş görmek, yorulm:lk, zah· 

met çekmek demek olur. 

Kelimenin etimoloji ıek • 
line bakalım: 

(1) (2) {3) (4) 

"11,<i+ 11l -l- uf7+11s" 
( I > "uğ,, : Köktür; burada 

2 liiyüklük, yük eldik, çokluk 
genişlik mefhumlarını göı· 

terir 

(2) "ul,, : şümul ve gayri 
şahsılik anlatır. 

"Uğ + ul = uğu',. um· 
umiğ olarak Lüyük ü~ü, ~O· 

k uğu, genişliği gösterir ve 

yayılmış şümul almış de
mek olur. 

Burada, kök ile ekin ka 

ynaşması neticesi olarak, 

morfoloji ve fonetiğin yap 

tığı şekli a lalam: "ul,. 1 il. 
el ıekil 1eri malümdur. J [* I 

13} "uğ,, : Ek olarak 

l . + ğ ] nin rolü kelimenin 
manasını sahiplendirerek 

tesbit ve ifade etmektir 

{k. gibi). O halde: uluğ = 
[burada da "ğ,. vazifesinin 

vokali olan "u,. nun uzatıl 

mas na bırakıyor J. Ulu 
büyük, yüksek, çok veya 

böyle olan demektir. 

TORKDILI 

İlbayımızın 
Yann şehrimize ~önmeleri 

~e~leniyor. 
Uraylar kongresine iştirak 

etmek üzere on giin k~dar 

önce Ankaraya giden İlbay 
ve Şıtrbayımız B. Salim 

Gündoğanm yarın ıehrimize 

dönme1eri muhtemeldir. 

Uray baştabıpliüine Dr. 8. 
Yunus Vasfi atandı. 

Eski Sağlık ve sosyal yar 
dım direktörü Doktor B. Yu

nus Vasfı bu defa uray ba~ 

tabipliğine atandığı bakan

lıktan ilimize bıldirilmiştir. 

Dr. B. Yunus Vasfiye veni 
ödevinde muvaffakıyet dil 

el iz 

i~ma~ ~ô\ges\nin ytlhk to
plantısı 

İdman bölgesinin yıllık 

kongresi 9 ıkincit.eşrın cu· 

martesi gilnü saat 

b516e merkezinde 

caktır. 

15 de 
toplana 

HükQme 
Konağmm temel kazma işi

ne başlar:d1. 
Muharrf'm Hasbi fabı ika 

sının ardına yapılacağım ve 

ihale olunduğunu yazdığı· 

mız hükümet konağının te · 

mel kazma işine haşlanmıt· 

tır. 

İlba} ımız şehrimize dön 

dükten sonra konağın temel 

atma töreni ya;>ı 1acaktır. 

Nafia atelyesi kanalızasyorıu 
Geçenlerde müteahide iha· 

lesi yapılan Nafıa ate\) esi 

caadesi kana lizasyonur.un 
yapılmasına başlanmıştır 

Of gunluk smavlarmdan ~ir 
dersten kalanlar 

Lise olgunluk yoklamala

rında ve bakolorya sınavla

rında bir dersten muvaff ök 
olamıyanların tekrar una va 

girebilmeleri Kültür Bakan
lığınca kararlaştırılmış ve 

okullara bildiri1mitlir. 
.. 

K iŞ GELiYOR .. 
•• 

Kazdağ' r a Ortülü .. 

ikinci T eırin 5 ___ 

-----

·limizde R am Şavaşı-
na Deva Olunuyor. 
~e~irimizle. Ayvah~. BandlrmB, Balya, Gönen, E~remit 
Susığuhk ilçelerinde ueçen ay~a ne kadar hayvan 

muayene e~ildi1 

ilimizde bu yıl yapılan 

ruam savaıı eyi sonuçlar 
vermiştir. 

Şehrimizle, Ayvalık, Ba· 

ndırma, Balya Gönen, Ed 

remit ve Susığırlık ilçeleri 

nde ilkteşrin ayı içinde ya 

pılan savaşta 2084 ata ma· 

llein tatbik olunarak mua 

27 katır ile 1336 merkeP 

seriri muayeneden geçirilrn 

iştir. Uu hayvanlar 

arasında sekiz hayvanın rll" 

amlı olduğu anlaııldığındarı 

öl dürü' müşlerdir. 

Bu ay içinde de bazı ka' 

mun ve köylı rde de ruııffl 

yeneleri yapılmııtır. Ayrıca savaşına devam edilecektir· ---,. •••••••••••••• Q •••••• l .. 

: Şundan bundan : 
.......................... Evdeki 13 J "ıl ,.: Oüyük, çok gay 

ri şahsi tümul gösterir; de 

mek ki, "ım +iğ ıl - imi· 
ğil,, sö.ıü , büyüklük, çokluk 

§Ümul içinde yaıamak, ha 
reket etmek, çalışmak, bir 
hedefe gitmek olur. 

[41 "us": 1 .+si eki, 
her hangi lıir süje veya ob

jenin o 1dukça geni§ bir ıa 
h'\yı da bu'unduğunu veya 

o ~ahayı kapladığını gövterir; 

ltı ç, c. z] de böyledir. 

Demek oluyor, "ulu + 
us = ulus., : bir çokluğun 

kendi muhitini taıtığı zaman 
aldığı anlamdır 

Zeytrnli okulunun temel atma i Kuzey Çind~ rni mücad-
Kadr köyü okulunun da açılma TasınTo~y~ ~~tarının ho-

Eşyayı loplayıp götüren 
hırsızlar. 

(4) "et,.: Çok kuvvetli ya· 

pıcılık, yaptırıcılık, hakimi 

yet, ıahiphk anlamlarını 

gösterir. 

Görülüyor ki, son ek 141 
ge'inciye kadar, kelime,, 

"imlğil,, umumiğ ve gayri 

muayyen bir manada iken, 

"et,, ona muayyen varlık 

verdi, müşterek yaııyan. ça· ' 
lışan bir hedefe giden sahip 

beli 0
1du: MİLLET. l*I 

Kelimenin: "im + iğ +. ı 
il + et" etimolojik ıeki'den 
son "millet" morfolojik ve 

fonetik tekle geçifi burada 

çok basit oldu: "im" köl<ü· 
ne birden ziyade ekler ge· 
lince, kökün baştaki vokali 

düştz; kök ve ekler kayna· 

şınca fonetik icap hakim ol· 
du, "miğilet,, söylen:ş;n~eki 

ahengi beğenmedi, "mi +
ğl + let., şeklinin ortasın 
daki "ği., uzatımı yerine, 
öndeki "),. yi tel<rarlamayı 
daha ahenkli buldu. An'a 
şılan manasiylc, "Millet,. sö
zü, tam modern ve ilimiğ 

izahlara uygun "Societe Hu

ma ine" dernek olur 

ı•ı Hu Tııı k k<'lııııcs i :ırıı ıı aıla 
(ılrrı) \(' c >ı>rıaı) aı lan ııa alı .ııak 
kullaıııl m ı~ıır . 

Ras Güksa 
Bir~en ~ire ~ay~olduJ 
ilalyanıar, başını getirenlere 
beş bin dolar mükafat verecek 

. ô 1 Ist.rnbuJ, 4 ( zel) Ge · 
çenlerde ltalyanlara teslim 

olan Rııs Güksa, iltıhak et 

mit o'duğu İtalyan ordusun 
dan kaybolmuştur 

İtalyanlar, Güksanın ba 

şını getirenlere 5 · bin dolar 

vereceklerini vadediyorlar. 

Çağış kamununa bağlı 

Onun içintllr ki, "uluıı" 

sözü, umumiğ olarak mese 

töreni yapıldı berlerine göre Sanhı şehri 
kıyılarında11 geçen ıki Ja-

Kanlıka vak Tatar köyün der> 
Sa 1im oğlu Adem uykud~ 
iken evine kim olduğu bellı 
olmıyan biri girmiştir. Hll 
meçhul adam evden iki çift 

la bir ailenin çoğalarak vü

cude getirdiği bir kabi eye, 
onun daha büyüğü o!an Lir 

aşirete, bir kavme, herhan 

gi bir cemaata, bir taifeye 

birkaç kabileyi toplıyan hir 

daireye c!endiği gibi bir üm 

mele de denebilir. Vad l·n

bıle ittihadı, millet ve dev 

!et anlAmları da "u'us,. sö· 

zünün çerçivesi içindedir. 

(
0

) \sır·f>f, lı ·•·· halk kal ı1 ... 
ka\ım. n ( ı lı·hl·l aı !nrnl:ıı r ın ıt • 
ılı ı; olıııııs 

Edremit, 4 (Özel ayları 
mızdan) Burada ha va· 

lar son günlerde eyice so· 

ğumuştur. 

Dört beş günden beri Kaz 

dağı bem beyaz bir halde 

dir . Yeni yılın karları Ed· 

remidı ve cıvarını eyiden 

eyi ye eoğull u İki gün önce 

hava biraz açılmış ve kar· 

lar erimeğe haılamıısada 

şimdiki hald~· yeniden so

ğuk baılamıştır. 

Zeytinli köyüne bu yıl 

çok güzel bir okul binası 

Ualyada kıİl;k; tee~ir ler Sİ ga r 
Zecri tedbirl~re karşı du· Pa~etlerine İ~ramiyeli f İŞ· 

rabilmek için lta
1

yoda Mu ler LO"ııul11caLtır. 
sso lininin aldığı mukabil te · ~ il 1\ 
dhirler devam etmektedir. 

Hükumetın tasarruf hususu 
ndttki tedbirlerıni suiistımale 

kalkııan 60 tane kadar dü· 

kkan kapatılmı~tır. 

Bu ayın betinden ıti-

baren altı ay içinde 

İtalyadaki bütün kasap. 
lar; salı günleri kapalı ola 

caklardır. 

Oteller, lokantalar, kah· 
veler ve tren !ol.auta vagon· 

larmda her müşteriye, her 

yemekte bir taiıaktan fada 

İnhisitrlar idaresi genel 

direktörlüğünce ikinciteşrin 

den itibaren yenice paketi 

erine ikramiye fiıleri konu 

imasına baı'anmı~lır 

Muhtelif paketlere kona· 

cak olan bu fişlerin muka· 

bılinde çıkanlara beş, on, 

yirmi , elli, yüz lira verile 

cektir. 

Otomo~il bir ~ey~irin ba
cağım ~ır~1. 

balık veya et vermek 
memnundur. Dlin akıam saat 18 sıra-

larınd t şoför ismetin idare 
Pek esaslı yiyecek madde. 

leri için vesika çıkaı mak 

meselesi görüşülmüşse de 

Mussolini: "Halkın kt>n •lini 

di iplin altında bulunduraca · 

ğından emin olduğu için" 

buna lüzum görmediğini sö 
ylemiştlr. 

sindekı otomobil hükumet 

caddt"sinde giderken Ül<çu 

kara mahalJesinden kebap\ ı 

Mehm et oğlu MehmeJııı bin 

diği beygire çarpnı ştır Ou 

çarpma tıonunda beygirin 

sol bacağı kırılmııt r. 

yapılacaktır. Geçen gün bu· 

radan giden birçok çağınla· 

ran iştiraki ile bu okulun 

temel atma töreni yapılın 

ıştır. 

Kadıköyünün en ha vadın 
yerine ve denize karşı ya· 

pı'an ve inıaatı taıramen 

bitirilen ilk okul binasının 

da aynı günde açılma 1 öre 

ni büyük bir galabalık ön· 
ünde yapılmıştır . 

Köyümüz bu bina ile 

çok güzel bir okul kazan · 
mış bulunmaktadır. 

Yangı 
Bir ~amam~a çı~an yangtn 

sön~ürüldü. 
Öteygün Eskicami kar 

tısında ki Yıldırım hamamın· 
Ja Lir yangın çılcmışlır. 
Y angmı haber alan itfaiye 

derhal hamama yeti~erek 
ateşin geniı 1emesine meydan 

vermeden sönd ürn üşt ür. 

Üç kilo kadar pamuk, ile 
o kadar yata le içi bu sıra 
da yanmııtır. Yangının topla 
nan kurumların birden bire 

ateş almasıı dan ileri geldiği 
anlaşılmaktadır. 

••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • 
ALEV 

i KAMÇILAR/. 
:HAYATTAN ALiNMiŞ-BU BÜYÜK: 

MACERA RO MANi i 
PEK YAKJNOA i 

TÜRK DiLİNDE 
OKUYUNUZ!.. 

• • • • • • • • •••••••••••••••••••••••• 

pon vapuru Çın polisi tara· 

fındnn ateşe tutu'muştur 
Bunun sonu Çinde Tanzin 

şehri polıs müdürü Japonlar 

tarafından yakalanarak ha 

pise atı 1 mıftır 
l:i Ağustosda SeVaNe 

civarındaki iki Japon aske. 

rinin Çinlıler tarafından ha

karet görmesi Japonlarla 

Çinliler arasında yeni nn
1
bf· 

maz 1 ıklar doğurmuştur 1 u 

ndan do'ayı 14 a~ustosta 

Japon kurmayı Çin hüküm 

etine yeni l>ir nota vermiş 

tir Tasın Şanııhay aylarının 

haberlerine göre Çin Kızıl 
müfrezeleri Si Cu Van il-

eriy ~ gitmiştir . 

ltalyan ~a~ ım 

iskarpin, bef dane kıreP 
entari. üç takım kadın elbise· 

si, on kadar boğça, dokuz gö~· 
j lek ve daha bir çok sandı 
eşyasını alıp götürmüıtür 
Jandarm,mın yaptığı tah~ 

kikat sonunda bu eıyarı• 
Konakpınar kan ununun AY' 
vacık köyünden Muıtııfa 
oğlu Mehmet i'e Krnlıl<ll" 
vak köyündt n ~1ehmet oğW 
Mmstaf I\ 'e kardeşi ReceP 
tarafından çalındığı anla111 

mıttır. uçlu 1ar yakalanlfl 1f 
tır. _/ 
-------~----~~ 
hııkiki ödev ve haklar1111 

göstermiş ve öğretmiştir· 
Kendi yuvasını ihmal etrııe 

1 meide İtalyan kadını bugiif1 
vatanın muvaffakıyeti '~ 

Duçe Venedik meydanın· saııdeti için mühim bir ,o 
da söylediği tarihi nutkun !a oynamaktadır. 

İtalyan kadınınada hitap et · İtalyan kadını, bugün fil: 
mek istemiştir . M ıssolini bu şist rejiminin aktif eleırr 811 

hitabında İtalyan ulusunun lınından say lmaktadır. 

bugünkü tarihi hareketinde ~inde sivil savaş: 
kadınlarının da müşterek ol B 

110
& 

duklarını işuet etmiştir 1 Tasın ey · Pin ayla , ,.i 
göre Çin kızıl müfreze ~ ı· 

ltalyan kad11.ını taktir e- ı 111 
Aııfu ve Şimin ıehir er 

den Mussolini İtalyan kadı ~? ı hll 
~ almı~lardır. Pu şehir tr 

mnın, erkelderi gibi mert ve 1 k ndıt · 
nan llhayığının uza) 1 Ei 

vatan uğrunda har fedak;\r dır f~u · müfrezeler Yııfl. 
lığı yap mı ya hazır oldulda nehrini geçnel< lfu Pey d r 
rını ispat ettiklerini sövüyor. 1-ıaylığına ıraldırmışlar 1 

• 

t ·lıt 
llu vesile ile Doğ1 1 Afrika Bundan dolayı l:ir ns• y 
sına giden askerleri, anne, sa\ a~ gem ısı Hunan ilbll 

Z " vce, abla ve sevgıli sıfa . lığanın merkezi olan Ça~~~,1 
•• j'"'' L k JÇ tile heyecan cüş ve ı;e 1 iıbl t· ya guven ıgı Koruma e 

le selamlamı~ olduğuna i~a - ı gönderılmiştir Bu şehir ' 

rat ediyor ve ~öı.üne şöyle 1 etrafında örfi iJ ue vaı"d~: 
devam edıyor Şan . Si ılbaylığında da ile 

zıll11r hükümet aekerlerı ,.o 
İtalyan kalını İtalyan-Ha- kanlı bir savattan ıofl e 

bet meselesine büyük ılaka sarı nehti gt'Çf'rt· k Upu ıf ıır 
göstermehteclir Bu Fa i t re hrini almışlardır Kı~~lof 
jıminin bir e~eridir. Fakat vilayet merltezine Y8 

r~jimi, İtalyan kadının asıl maktadırlar . 
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:ı Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: Bür~aniya sulh 
.. •••••v··••··••••••••••••••••••••••••••••• ....... • .. ~ ~uku~ ~akimliginden: 
Yugoslavya TürkiyeVe1 

8ürhaniye haz.lnesine 3122 
kuruş borçlu olup vefat 

eden Slbık Bürhaniye hüku· 
met tabibi Nailin vert.seıin 

d en kızı Sabahatin ikamet
gahı meçhul bulunduğundan 
kendislne ılanen gıyap kara 

Yunan Münasebetleri 
1 

rugoslavya Dışbakaôl: ((Her ~are~etimiz~e gözününde . 
buf undurmamız ica~eden ~a~i~at sulh ve resanOttür. ri tobliğlne karar vcrılm ' t 

ve muhakeminin devam · da 
21 · 11 • 9 J5 tarihine tesad 
üf eden perşembe saat 14 
bırakılmış olup mezkür gü 
nde Bürhaniye sulh hukuk 
mahkemesinde bulunması 
veya bir vekil göndermesi 
al<si takdirde muhakemenin 
gıyabında yapılacağı ilan 

olunur. 

fSc ·1gra da çıkan "Politika" 
gazetesinde okudduğuna göre 
Yugoslavya Ba§bakanı Dr. 
Stoyadinoviç hükumet farka -
sı faal heyeti huzurunda 
Yugoslavyanın dı§ ve iç 
s ı yasasından bahsetmi ş ve 
Yen i ka binenin iş ba şına 

geldiği zaman okuduğu be 
Yannamede de söylendi 
ği gibi Yugoslavyl\nın dış 
siya sasında bir değişiklik 

olmadığmı , Yugoslavyanın 
muahedelere ve muahede· 
lerden doğan taahütlere, 
küçük itilaf ve Balkan 
Pakti ittifaklarma ve Fransa 
ile ananavi dostluk siyasa · 
sına sadık olduğunu söyle 
rniıtir. 

Yugoslavyanın Türkiye ve 

Yunanistan ile münasebe
tini bilhassa m evzuubahis 
ı ıden Yugo.a aya Başbakanı 

aynen ıu sözleri sö ylemiş 
tir. 

" " Bleda Çe · 
kosl ovakya ve Romanya dı ş 
itleri bakan l arı ile görüıme
lerimden sonra derhal 
Türkiye dıt iş ' er bakanı 
Tevfik Rüştü Ara s ile de 

görü~tüın Türkiıe Cumu· 
tiyeti ile mün asebe tlerimizin 
çok samimi olduğunu söy · 
l e yebılırim Biz Türkiye, 
Romanya ve Yuna nistan ile 
birlikte IJı r balkan b!oku 
vücuda get irmekteyiz. Bu 
blokun temel prensibi {U 

dur: 

B<t lka nlarda sulh ve 
Paı · an, Balkan ulmlarınm · 
dır . 

Hledde o zamanki Yu 
nan ba~bakanı Tsaldaris ve 
bundan baıka bu günkü 
baıbakan Kondı l is ile dahi 
görüıtüğümden yaz mevsi 
tni esni\~ında değil yalnız 
küçük an laşmadaki mütte
fiklerimiz ile aynı zaman · 
1a. Ra ' kan andlaşmasındaki 
dostlarımız ıle dahi bütün 
atasıu ~ nsal siyasa meselele 
ti luklondaki görüşleri · 

l'llizin birbir 1erinin aynı o l 
duğunu tesbıt ettim. Bu 
Sure tle d evletimiz bir ta · 
taftan Romanya ve Çekos 
lovakya, diğe r taraftan da 
1'ürkiye ve Yunanistan ile 
mevcut sıkı dostluk ve it 

Türkdilinin Hikayesi 

tifak bağları dolayisile me· 
tiıı ve ern in bulunmaktadır . 
Yedi milyonluk nüfusu ile 
bu beı devlet arasıulusal 

bilcümle büyük siyasal dıı 

mesele ler hakkında mü~te 
rek görüş ve bakı§A malik
tirler ve bunlar müttefikle 
rinin tamamiyetini gerek 
siyasal ve gerek diploma · 
tik, ekonomik, finansal ve 
hatta A llah göstermesin icap 
ederse süel anlamlarda da 
müdafaaya hazırdırlar. ,, 

İç siyasadan bahseden 
baıkan Dr. Stoyadtnoviç 
Yugos avyada sulh ve asa
y iıin hakim olması gerek 
ol 1 uğunu, Yugoslavyayı 
büyük siyasal parti'er lazım 
olduğunu , hükümetin say. 

la vlar meclisi ıle it birliğin
d e bul\:Jnmak isteğini söyle
m!§ ve demitlir ki: "Her 
hareketimizde göz önünde 
bulundurma mız icap eden 

hakikat 1ıulh ve te sanültür 
Bugünkü devl,.t ve sosyete 
d üzenini müdafaa etmeleri 
için bize büyük siyasal par. 
tiler lazımdır." 

ingilterenin silaManması 

8ürhaniye sulh hu~uk 
ha~imliğinden: 

H '!GO k azineye - uru§ 
berçlu Bürhntvenin mahke 

me mahallesinde ikamet et· 

mekl~ iken ikametgahı me 

çhul bulunan bürhaniyenin 

sabık mal müdürü Şükrü 

ha~kanda ilanen tebliğat if 

asına karar verilmiş ve 
mahkemesi de 21 11 935 
tarihine tesadüf eden perıe· 
mbe günü saat 14 de hıra · 

kılmış olduğundan mezkur 
günde mahkemeye gelmesi 
veya bir müdafi gönderm
esi i lan olunur ______ ,_ ,,_ ___ _ 
herhangi bir müteca vi i alt 

Londrada çıkan ~evvs Ch- edeceği fÜphC! götürmez. 
ronlcle gazetesinden: O halde İngı l tere hükü 

B Neville Chamber!in, metinin uluslar s ~ syetisi sıs · 
Glasgovv da vtrdiği söylev · teminin itliyebileceğ inden 
de hükümetin yeniden silah- ümidini keıımiı olmasına mı 
!anma programının tatbiki- ihtimal vermek lanm geli-
ne k a rar verdığıni ve bu yor? Bu taktirde İngiliz n. u-
programın eslci silahları ye- rah~as heyetinin Cenevred.e 
nilemek tamir etmek ve ek- kalmasına hiç b lr mantiki 
sikleri tamamlamak şeklinde ı sebep yoktur. Halbuki İngil 
tesblt edildiğini bi ! di ı miştir. tere hükumetinin sosyete ta 

Dün H. Macdonaldın da rafdarlarından istediği şey 
hi söylevinde kati bir zaru Cenevrenin tutduğu faalıyet 
ret halinde gösterdiği bu ye- yolunu tasvip etmeleridir. 
niden si lahlanma lüzumu Hükumet önümüzdeki ge 
nereden doyuyor? Eğer kol· ne\ seçimde " Uluslar sosye-
lektif emniyet sistemimle teıine sadakat,, ile " silah· 

hiuemiıı:e düıen vazifeyi ifa lanma,, meselelerini birbiri· 
et nek istiyorsak nüfuzumu· ne karııtırma ümitlerini 
zu hissettirmek için kafi de· besliyor. Sözün kısası İngil 
recede kuvvete ma1ik olma tere hükümeti Cenevrede 
lıyız ıeklındeki yıpr ... nmıt takip ettiği politıkayı İngi. 
zihniyet hiç şüphesiz yine liz seçmenlerine kabul ettir· 
tekrar edilzcektir. Halbuki dikten sonra kazanacağı ili· 

hakikat §udur ki uluslar sos- madı yeniden silahlanma 
yelesinin koli ek tıf sistemi. 
ihtiyaç gösteren üye ulusun 
yardımına bütün diğer üye· 
lerin toplu kuvvetlerini has 
redeceği için bu kuvvetin 

itind~ istismar etmeğı ümid 
ediyo ·.Halbuki ortada s ı lah· 
lanma lüıun.unu gösteren 
en ufak bır delil bi le yok
tur . 

- Son romanınızda bilse 

Kadın Anne Olunca ... 
niz bana ne kadar röz yaşı 
döktürdünüz bay Ekrem. 

Ve, caz; rüyayı, yıldızl arı . 
lly ı~ıklarını andıran tatlı . 

derin bir valt:e boıladı . 
Gıilören; düşdüğü ıaşkın· 
lıktan ayılamıyara k Ekre ııin 
kollarında dön, ıeğe baıladı. 

- Ne güzel dansediyor· 
sunuz bayan Gülören 

· Kuı gibı siniz. 

- Size ağırlık veremf'di· 
Rirne memnunum. 

Ağırlık .. Ağırlık ha . . 
Siı .. Lakin s ı z . Bütün 

YAZAN: 

Mükerrem !<.amil 
bir h11 yata ağırlık veren ka
dınlardanıın•z . 

Caz susdu. 

Galabalığm arasından ya 
vaşca süzüldüler. 

Gülören bet yıl sonra 
yeniden baş veren l<alp ağ 

rısını duymamak için henıt'n 
kaçmak ısliyordu Macıde 

ortad .'l görünrniyordu. 
Yanlarını yine bir ı;Ürü 

Yarattığınız erkeğe 
tutuldum doğrusu . 

- Böyle büyük atklar 
ancak romanlarda yaşar. 

Ekrem Gürel yazıları· 
nı hayattan alır diyorlar. 

Sizin hep kendi hayatınızı 
yazdığınızı söylüyorlar. Pu 
doğru mu Ekrem? 

Genç adam, kıp kızıl du 

1 duklardan çıkan bu sorgu 
lara kısa kısa karıılıldar 
veriyor, gözlerini betı yıl 

önce kaybettiği ilk sevg . lı 

den alamıy•rdu. genç kftdın " ' dı 
Her b'ri bir ıey 

du: 
s öylıyor Onu ne kadar , ne kadar 

1 
sevmitli Ru yeşil çim rıbi 

•••••••••••••••••••••••••• • • : Küçük Lf aberler : . ' .......... , ....••....•... 
Kiralık Otlakiye 

2 9 saatte Ameri~aya 
1 SürO sahlplerinın dikkat gözüne, 

lhca köyü mu~tarhğrndan: 
Noyes Viner Jurnal gaze 

teılne Londrad11n yazıldığı 

na göre, İngiliz muhterii 
yüzbaşı Hurton pratik ola. 
rak kullanılması mümk ün 
olursa Avı upa ile Amerika 
arasındaki posta itlerinde 
büyük bir devrim yapacak 
o lan bir torpil yapmııtır. 
Burlon torpili 300 mektup 
taııyabilecektir . Muhteriin 
söylediğine bakılırsa, torpil 
İngiltereden Fransaya yanm 
saatte varacaktır Halla bu 
torpilin daha büyük modeli 
49 saatte Amerikaya gide· 
cektir. 

Bir anıetten çıkan netice 
Çekoslovakyalı bir hoca 

çok enteresan bir istatist ık 
yapmıştır Hoca on yaşında 
olan beı yüz erkek ve beı 
yüz kız çocuk arasında bir 
anket açmıı hangi nıf-sleği 

seçmek istediklerini sormu 
ıtur Çekoslovakya1 ı hocamn 
tuttuğu bu i1ıtalistiğe göre , 
erkek çocuklar teknik mes 
!ekleri tercih etmektedirler . 
Bunların yüzde 38 i pilot 
yüzde 32 si mühendis olm 
ak istiyormuı . Bırçoğu da 
pastacı olmak niyetinde imit 
Pek azı asker, ıoför, orman 
bekçısi olacakmış. 

Bet yüz kıza gelince bu
nların da yüzde 40 ı terzi, 

yüzde 20 si hoca olmak is· 
tiyormuı. Aşçı olmak isti· 
yenlerin sayısı da büyükmüı. 
En çok göze çarpan şey, 

kızların hiç biri ı;inenıa yıl -

dız ı o lmak istememeleTi 

dir. 

Kalp~e duran turşun 
Rostov şehrinde profesör 

Koganın kliniğine bir hasta 
bao vurarak , kalbinde bir 
ağrı duyduğunu ııöylemişl 1 r. 

Y llpılan rontgen muayene
sinde hastanm kalbinde sap
lı dtı ran bir lcurıun bulunduğu 
ve bu kuııunun kalbin taz· 

yik hareketile beraber çıkıp 
indiğı görülmüıtür. 

Bunun üzerine sorguya 
çekilen hasta , bundan 17 
yıl önce iç savaılu sırasın 

da göğsünden vurulmuş ol· 
duğunu, fakat sonra yarası· 
mn kapanmıı ve t imdiye 
kadar hiçbir arıza duyma 
mış ol.Juğunu söylemi§tir. 
Ancak şimdı ka lbinde airı 
baı ayınca kendini muayene 
etlirmek iıtemiıtir . 

gözlerin verdiği a~kı varlı

ğına tanrı yapmış; ' yıllarca, 
yıllarca ona tapmııtı. 

Bu sevi'en kızı; kendisine 
silik, kazancı az bir öğret

men diye vermemiı 1 erdi 

Ve bir gün rüyn la rının 
duygularının, bütün benli
ğinin biricik eıi ol.rn bu 
güzel kız; sürüdüğü beyaz 
duvağı . aralarına koyank 
uzaklaşıp gitmitti. 

Ardandan ağladı 
Ölmek i&tedi 
Derslerin ı doğru dürÜst ve· 

remez oldu. Sar1lrm11 yüzü, 
çukura batmış gözlerile dü 
şkün, hasta bir adam olu · 

vermışti. 

Günün birinde küçük bir 

Ilıca köyünde her sene kiraya verilmekte olan koyun 
çayırı bu sene 6 teırtııfıani 935 tarihinden 6 teıriaanl 
936 terihine kadar bir sene müddetle kiraya veri lecektir. 

Çayır, köyün üç taraf andadır . Tahminen ... dönüa dür. 
ayırın mil< tarı ve hududu müıteri} e gösterecektir Talip 
çolanların 6 teorinisani 935 tar ı hinde Ilıca köyü muhtar 
ve ihtiyar heyetine müracat eylemeleri ilan olunur. 

Balıkesir Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Kı.>r ıht i yacı için 3000 ki1o patlıcan . 1500 kilo doma· 

tis. 250 kilo yeıil bü lıer, 15CO kilo lahana, 2000 kilo pı · 

rasa 6- 2- Teırin 935 salı günü saat 11 de pazarlık sure· 

tile satın alınacttktır . Mul:ammen bedeli 200 liradır . Pa

zarlığa ittink edeceklerin §arlnamesini görmek üzere her· 
gün ve pazarlık gününde de Kor satınalma komisyonuna 
müracaatları. ... 4 - 1- 24l 

Kepsüt 
Belediyesinden: 

K •psüt belediyesine a it Çukurağıl merasının kıtlık 

koyun otlakiyesi kiraya verilmek üzere 13 teıriniı ırni 935 
çarıamba günü ihalesi yapılacağından ist~klilnin ogün ke· 

1 pıüt Belediyesine gelmeleri i an olunur. 
3 . 1 - 25 ı 

Gönen icra. memurluğundan/ Balıkesir sulh ~~~~ 
o.atremızın idare ve ıtlet~ hakımhnmden· 

mesı altında bulunan hacı 1 • 
Alıbey çiftlığinde fa?la 
miktarda ; buğday, arpa, yu· 
laf, kaplıça, kf'ten, burçak 
misir, nOhut ve tahminen 
iki yüz bın kilo kadar ma
kine samanı ve çiftlığ ınde 

de bayırı mevk ı i n cl en baıla· 

y p değirmen sırtından Ça
vuşköy hududu sınır tatla
rında nihayet bulunan deniz 
tarafmdaki metanın kıtlık 

ot lakiyesi de l\çık artırmaya 
konmuştur. 

Artırma Gönen icra da · 
iresinde 11 - l ı .935 tarihine 
müsc. dif pazartc d günü saat 
ondan on ikiye ve on dört

ten on altıya kadar yapıla 

caktır. Alıcıların vaktile ic . 
ra dairesindeki açık ıartna 
meyi okumalara ve yevmü 
mezkiirdada satıı memuruna 
müracüat 1 arı lüzuır.u ilan 
olunur. 

Kayıp mühür 
Kooperatif iılerinde kul · 

!andığım tatbikli mühürümü 

kaybettim Yenisini alacağı 

köye çekildi. 
Orada yeıil 

mavi dalgalarm 
duygularını kırık 

zmağa baıladı. 

çamların, 

karıısında 
dökük ya. 

Bütün hızı ile okuyordu 
Ruı edebiyatına gömüle

rek aıkım unutmağa çıılııı· 
yordu öyle okuya okuya . 

Küçük. kırık cümlecikler
le yaza yara .. 

Günün birinde yazıları 
ortava çıktı . 

Ve ruhunda iki yeıil 

kök salan güzel gözlerin ve 
rdiği heyecanlarla tutuşarak 
yazdıkça günün bir ' n~e meı· 
hur o ' du 

Ve genç lise öğretmeni 
Osman .. 

Elcrem Gürel adına verdi
ği yazılarla sevilen, beğeni-

Balıkeıir orman idareıi 

namına vekili avukat Sadık 
Deniz tarafından Biğadıç 

Nahiyesinin Okcular köyün
den l\c reatcci Sofu Ahmet 

ve arkadaıı Laz Muıtafa 

aleyhine açdığı devlet or· 
manından hilafı nizam kati
yat yapdıklarından ( l ! ,222) 
kurut tazmınatın a l ınması 

da vasmın yapılmakda olan 
muhakemeainde müddealey
hlerden Laz Mustafa gölle
ri len adresde bulunamadığı 

gibi ikametgahı da biline· 
mediğinden mahkemece ilin 
en tebliğat if aıına karar ve

rilmlf olduğundan mumaile
yh Mustafanm muallak bu
lunduğu 1 } . 1 ı - 935 arünü 
saat 10 da Bahkesir sulh 
hukuk mahkeınesınde hazır 

bu 1unması teb l iği makamına 

kaim olmak üzre illn olu· 
nur. 

mdan eskisinin hükmü ol · 
madığı ilan olunur. 

Göbel nahiyesi Ümitelt 

köyünden Emine 

len, Avrupa mecmualarında 
kitap 1 arı tenkit f'dılen yük

sek bir romancı oldu. 
Bir kurıun parçası ile 

bem beyaz kağıtlara bırak

tığı bu genç sevgili .. Şimdi 

karıısmda biraz daha lncel
mif, ıararmıı yüzü ile .. 

Kenarları morlaımıı, de· 
rinliklerine sonuna varı lmaz 

b ir anlam dolmuı ıüzel 
gözlerile ... 

Şakaklarının incecik da 
marlarını geren , arkftya de· 
ğru 11kıca fırça 1anmıı saç
larile .. 

E•ki Yunaq heyke 1 tıraı· 

!arının yarattıkları ilahi kadtn 
tipini hatırlatıyordu. 

- Bitmedi -
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ın! 111 İ S T İ F A D E N İ z 1 111 ~ inşaat sahiplerinin. müh.endi~ ve müteahhitlerin ~ 
Ilı ~ 1 5 nazarı dıkkatıne : § 

Çepniler _·~ 

Yazan: l. HliKKI !1Kff} 

Rıı Telli ik l~scı·i.11i 

Hcı·ke · C)ktıııı«ı lı(lır 

nı o u·· s u·· N u·· N u·· l ' ill E ~er z~'!'an taze çimen~o, w Eskişehir ; 
• ..... : kıremıdı, cam ve en eyı yag ve boya = 
İştan~ul v~ izmir Jepoların-ffi ı· inşatta hllanılan. ~~;:it~:;~eme toptın ve pe-I 

daki fiatlarla, 1 E rakente olarak: 5 
111 Her nevi Cam, Ayna, konİreplclk, 111 ~ :ı,:ı,ılırıııa İsnu•ı P:ı~:ı Caılılı · >iıııl ~ 
! k">rnej, İstor, kaplama almak istiye- ! E 5 
ffi nıer her halde: m ~ MEHMET NUR{ VE OGLU HAMDI § 

ıını ıl Yesilli cıvarında Camcı Hilminin ~ ~ Denir hırdavöl nıa{,auısmda bulunur. ~ 
~I 111 ~ük~amna Uğramahdtr. 111 = Sit arişfrr daJ.11/ _ l11ş"'_r~ .rnlıi11lı·ı_i11_e. _ ıı(' İflş ·al ~ 
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Kitapçılarda Arayınız 

, __ __, ı, ~=--:=.-·-:.::::::::::::-.=.:.: -.,, ~, ~ fiatlar her mağazadan daha ucuzdur. § 
: Her Tecimenin En Büyük Oılaği: . : • K G } • ~ § Bir defa deneyiniz. ~ 

Satış Sürümünü Arttıımaktır. l Ş e I Y O r 111111111m1111111111111111m1111111 11 11.J 

Fakat Ayağın.ıza Lastik mi ı•• · . ır• • --~·-ı 
Almak Is iyorsunuz? • .. S A .Y 1 ~ . 1 
ÖYLE İSE HİÇ DÜŞÜNMEDEN HEMEN' ı MUSTE~RILERIMIZE i Satışta Birinci Şart: 

. "Reklam,, dır. Yeşilli camii civarında (sıw 11Li oô- l 1 Ucuzlugu 1 
LU CEMiL) Ustanın dükkanına gidiniz.' . ti' 9 

Satacağınız Malınızı 
1-/erhale Reklam Ediniz. 

1 ctr 1 Kİ: t ' Zarafetı ve : 

ı ı e;ra~an Dünyanın en sağ~lam markası olan 1 ; ~on Mo~ a ~ ' 
\1 t~ Btı Ilekl«lııal<trıııızı 
(TÜRKDLİ) ııt• \ ' t•ı·iııiz. 

'l ~ ! r~f!ez, Nokıa, Cizla~ı.t) · ~ M~lları .ıl~ ta1ı ıdıgınız 1 
lasttklertnı her yer~en da~a uouza ala~ihrsrnız. ı~ •• lı ı· ı r <• \1Ş<• ıı l ı ' 

l H .. rnevi köse le , tferı vesni r kundu ra malzemesı 1 ı ~ ) ı\11 f) 1) J\ " 
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lr e a ugrayınız. . ı ,, .. ı t · ı· ı ı , ı~ \ ı 't' ı l ı· ı \I' ı ı ı,ı 
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Doktor 
BAlllESIR ASKERİ SATINAlMA 

KOMiSYONU ilAHlARI .. 
Kapalı zarf uıulile el ı .ltmiye konulan Balıkesirde !\:1J F...J [\11J}U1-1 

lnıa olunacak 3 binanın ıartnameıine l a zı husuıat ilave •• 

edildiğinden evelki ilan yok sayılarak yeniden Kor satın · f~)ZÇ J\ t\1 

alma komisyonunda kapah zarf usulıle eksiltmiye konul - : Çocuk hastalıkları uz 
muıtur. İhale 6 2 Teırin 935 çarıamba günü saat l 1 de • : 

• manı Mılli Kuvvetler cad • 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 8992 lira 26 kuruıtur. Mu • • 

kk • desinde Ziraat lhrnkaıı • 
va at teminah 675 lirad ı r. Şartnamesini ~örmek isti~ en· • • 
l h : karımna nakletmi~tir. : 
er er gün ekailtmiye ittirak edecekler vakti muayyenin· • • 

ci~n bir ıaat evel teminat meklup1arile Kor satınalrr a ko : ,No: 29 ! 
mısyonuna müracaatları. * * 4 -- 1 - 218 • •• •••• •••••• •• •• •• •• •• •• 1 

24 birinciteırfn -935 tarihinde yapılan ben:tin, vakumyağı 
gıresyağı, gazyağı ilanı kanur.un on ıkinci maddefi muci· 

bince yok addedtlmıı ve yerine bu ilan konulmuıtur Ko 
lordunun ihtiyacı olan 7500 kilo benzin 588 kilo vakum 
yağı 290 kilo gıresyağı 664 kilo gazyağı 11 · 2 inci tef 
rin 935 tarih pazartesi günü saat 15 de kapalı nrf usu 
ille eksiltmeye konmuştur Muhammen bedeli 3442 lira 94 
kuruıtur Muvakkat teminata 258 lira 22 kuruştur Eksilt 
meye ittirak edecekler ıartnamesini g<'rmek üzere hugün 
ve vakti muayyen inden bir saat ev .:1 zarflarile Lirlıkte 

Kayıp diploma 
1326 da İstanbul Tıp Fı -

kültesinden aldığım diplomam 
Biıyük Harple i'atilı yan. 
gımnda yandı Yenisini ala 
cağım ilan olunur 

Edremıtte Doktor 

!Yuri ilk tüs 
5 1 - 22j 

ko'orc! u satın a ' ma komİs};;a müraca:tıarai n g ı--,-a-t-1-1-1-k--EV Susığırlık kıtaat hayvanatmm ihtiy r cı olan 200 ton V 
:Yulaf 12-2. Teırin-935 ıalı günü saat 15 te kaı fl lı zarfla 
ı ha 1 eai yapılacakt r. Tahmin tedeli 90l O ira olup n u•·ak · 
kat teminatı 675 liradır . İstekliler ıaıtname~inı Susı ğ ır ık 
ve Balıkesir askeri ııatınalma komuyoııunda görebilirlt r . 

Talip o1an 'arın yevmi n uayyeninden bir uat evel tek l ıf 

mektuplarile Susığarlıktaki askeri satına 1 ma komiııyonuna 

müracaatları. 4 - 1 - 237 

Kızortuokulu caddesinde 
(Sarraf Bayram Hocar. ın) 

32 numaralı ev satılıltlır. 

İste ld ilerin salııbi ko'ordu 
muhasebecil iğinde Ak ıf e mü
racaatları ilan olunur. 

6 1 - 454 

ımı-- -~- -~- - ---------~ ıN. 

/mi Halkevi Biıkıevi 1 

11 Halkevinıizin Sosyal yardım lcomitesi tarafından eski Uray Dispanseri yapı·.1 
JI sın da açılan bakıevinde "§ağıda ya21lı günlerde i >";:tor l ·'c l l L !I \ ·ı mız fakarlGll 

im halka bedava bakacaklardır. Halkımızın ba kıevimize baş vu•ma 1 arını dile• iz. 111 

imi H A S T A LI K L A R B A K 1 Z A M A N 1 U Z M A N 1 N A D l ~ 
.Mil m 
1:31 İç hastalıkl.ırı Pazartesi günü saat J 4.ı5 Bay Dr. Medeni Akkent fQ 
11 Göz hastalıkları • • • 15-16 Bay Dr: Ihsan Oskay ımı 

Ku'uk hastalıkları Salı " " 15 16 ,. ,, Dahi fMI m, I Cerrahi hastalıkları ,, ., " 15-16 ., ,, Sadi Ôzatay mı 

ıınıl Kulak, boğaz, burun H. Ça,şamba ,. 15-16 ,, .. Kamil Sesli oğlu ımı 
IKJ Çocuk hastalıkları. ,, ,. ,, 16 J 7 ,, ., Memduh ,~ı 
1 1 ~I 
lı:ıl De•i hastal.kları Pc•ıembe • • t 5- ı 6 " • Mehmet Alı ~ 
UDi Doğum ve kadın H ,. ,. 16-1•7 " ., Ha ı it Üzel ~ 

Kıl I~ 
ınJ İç hastalı'<l a rı Cumıt ,, " 15-16 " " Raif Demiralp ı~I 
~I Cerrahi hastalıkları ,, " ,, 16-17 .. ., Ali Rıza Tezel 11111 

~ ~ 
1 

• H lked Başkanlığ ı jfQI 
ıitll 

~:ti ~~ .-~ ~ ~~~~=~ ~ ,~ ~~~5! ~ ~~i!.§ ~~ı;!&!.fıiiiEi5m!ı;:c:m-=:rıaiia . .:.'.Si!~' 
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Basın yeri il matbaası: 


