
1 
.ı 

m 
.ı 
1 

• 

1 
1 

1 

r ' İyeıı ve Baıyazmanı 
Balıkesir sayla vı 

liA YRETTIN KARAN 

Çıkarım genel Dar ek
törü: FUAT BlL'AL 

\_ _ _) 

- -
ikinci 

-
Teorin 8 Cuma 1935 

r 
TÜRK DİLİ EVİ 

Balıkesir 
Yıllığı: 800, altıaylığı 400 
kunıştur. Sayısı 3 kuruş 
Günü geçmiş sayılar 

25 kuruştur. \... ____ ..) 

SAYI: 9791 PAZARTESİDEN. ÖZG E GUNLER.Dt; VE SA.B.AHLAR.I Ç IK.AR. O~UNCU Y.L 
"""===============o::===-==========================================ı:=:========================c==:ıo:==ııı:==:=:ı:::m:zıı=mc=:= ====..=:-=::=::=====================================-

'Muharipler Boğaz Boğa~a,Süngü Süngüye Geldiler. 
... ... -- TrıZt: zwrm:=="'IN Ak!AV ...... __....,.c; • ıe H L • ::z»&:WW e ..... - ===- ..... ..... w~= 1::00- F' Q177 ~~· 

Bizim 
Davalarımız 

-3-
11koylümfrıün genlik düzeyinin 

Yükselmesi tedbirlerine daha ge· 
niş ölçüde özenle devam cdec
eır.· 

611. '" 

16 Milyon nüfus bile ga 
rpta gördüğümüz teknık , ·e 

kültür ıartları içinde çalışıp 
iıledıği za rr an bugün\< Ü 

Türkiyenin kuvveti ölçü' nu z 

der~cene artar. 160 Milyon 
nüfus bi le , ı a rk miskinl iği 
içinde, üç beş milyonluk bir 

garp milletinin randıma· 

nanı vermez. 
Fakat köycülük bir cu 

llıuriyet kelimesıdir . Daha 

önce saray ve babı;.li adam· 

larının topral< ada mrna ba · 

kııı Metropol ada uı larının 
sömürge zencılerine bakışın 
dan ayrı değıldır . Bunlar 

Yeldeğirmeni kanadıı ıdan 
daha ucuza fşliyen kollar

dır. Bun1ara Yemende 9 yıl 
&skerlik ettirebilırsiniz; ku
ru boğazından artan nesi 

varsa hepsini alabilirsiniz . 

l<.oyunu niçin k urtlaşt ıracak
•&nız? Şehir efendileri ıle 
Uğraımak yetmiyor gibi ba · 
ıınıza birde köylü sürüleri 

ilin takanaamı mı çıkaracak 

ıınız? 

Hemen yüzde doksanı 

ikinci veya üçüncü göbekte 

tarlaya ve çif tciye gKlen im -

Paratorluk adamlarının Türk 

köy lüsünün insanlaşamıyaca 
ğına inanı vardı . Bu hal 

Osmanlılığa has bir şey de· 
iildir. Çarlık Rusyası da 
Öyle idi Bugün garp mede· 
tıiyeti çerçivesinin dışındaki 

bütün ülkelerde gene böy 
ledir. 

Bizim halk dediğimiz ge· 
iliş yığınların en büyük kı 
•mı köyde oturmaktadır: 
1-lalkçı Fırka , cumuriyetin 

tnaddi ve manevi bütün 

kuvvetleri ve imkanları ile, 

onun teknik ve kü tür yani 

R'enlik kazanmaııına çalışmak 
torunda dır . 

Kuabalarımızın yüzde 

doksandan fazlası da ancak 

birer köydürler. Köy ve 

köy 'ü yani toprak sayi şart 
lıırına düzen vermek demek 

>'~ni Türkiyeyi yapmak de
lllektir. 

Ancak yoğaltım pazarı 

köy ölçüsünde genişliyebi 
le ı endüstriler, bizde sağ 
lanı bir tem~Je dayanmıı 
demektir. Biz endüstri mal 

l~rımızı dı§ pazaılarda sat· 

lllağı düıünn . ıyoruz. dediğı 

llliıde. o 1 anları içpaLarın 
be a1iyeceğini iddia etmiş 
oluyoruz. Üç ~ehır 1 e yj ayet 

l'llerkez1erlnin bazılarının bi
ter veya ikiıer mahallesi, 

~aııı merkezlerin in hül<ümet 

konağı ile bir kaç memur ol 

l'tıaıa ancak küçük atö lyeleri 
1ıletebflecek bir paz1tr taslağı 

F. R. Atay 
( Sonu ikınci sayfada ) 

Ekmekfiatındaihtikara Makallenin Kuzeyi eki C pheler-
Meydan Verilmiyecelc. de Çok Şiddetli Çarpışmalar Oluyor. 
icap e~erse dışan~an da buğday gatirilece~dir. 

Ankara , 7 (A .A ) Ek · 
mek fiatlarının mütemadiyt n 

yükselmesi ve d uhada yiik · 

seleceği hakkındaki yazı l ar 

üzerine düıüncel C' rini sor

duğumuz Tarım Bakanı şun 
l arı sö ylemı~ tir: 

Bu yükse ı ş sebebsi:o ve 

yersizdir. Piyasa ya az buğ 

day gelmesi Luğdaysızlıkta n 

değil fi a tl a nn tla ha yüln e 

leceği ümidi e elde tutul 
masınclan ve 

dandır 
saklanınas n 

Tohumluk a yırdıkt ırn v e 

dağıldıktan sonra Z ı raat 

Bankası d epolarmdn h ala 

cak mü:ıim mıktardaki buğ-

C.H.P. 

B. .lfo hl is 1:.:rk mı• 11 

d ay ihtiyacını l<arşı amak 
ü zere piyas'lya çıkorılacak 

ve ihtikar ile uğraşn ıak 
için ıhtiynç hası l o1uısa ha. 

rıçten bugday d<th i sokuld· 

caktır . Fkmeğin daha faz.la 

yüks . lmesine meydırn veril. 

miyecektir. 

Kamutay 
... 

Genyön kumlunun toplantısı Toplandı ve encümen · se-
Ankara, 1 (A~A.) - c. ç'ım·rnı· yaptı 

H. P. Genyon kurulu 
bugün toplanmıı Parti işleri 

hakkında görüımüıtür. 

Ankara, 7 (A.A.) - Ka · 
mutay bugünkü toplantmn 
da encümenlere tı yrılacak 

üyelerini seçmiştir. Cuma 

günü toplanacaktır. 

-
81;1 (:cııheler<le \ r,, lışİ)'<tııe ili ı· l\lıılı<ı ı'e(' 
lıe (~ery•ııı E<liyoı·. 1\skt~ı·lf'riıı (;()zlt~
ı·iııi li<t ı Jliiı·iiflii. li«ı St'I (;ibi . \kı.}Tf)t• 

Londra. 7 (A.A .) - Roy 

terin bir bild irdiğ i ne göre 
Mal<allenin Kuzc y ve doğu 

Kuzeyinde vahşiyane bir 
muharebe cereyan etmektedı r 

Dün gece ş~ hr, on bir 

m il yaklaşan İta ya nla r 
Habeş çeteleri tarafında n 

püskürtü lm üşlerd i r 

B\I sabah İtalyanlar yeni
den taarruza geçmişlerdir 

Hdbe~ kıta •an uçak bom 

bardımanlarından kurtu lm a k 

için gündüz çekilmekte ge 
celeyin Makalleyi işgal e tm-

ektedirler 
Ha Roma , 7 (A.A.) 

beşistanda İtalyan harekatı 
devam etmektedir . 

Londra , 7 tA.A.) - Ma · 
kalleye giren İtalyan kuv . 

vetleri göğüs göğse bir mü· 

cadeleden sonra gece Ha 

beşlil er tarafından püskür· 
tülmü~lerdir. İtalyanlar Lu - . 

rayı tekrar ele geçirmeğe 

\ alıımaktadırlar. Buna mu-

Son llalyan - llubeş ÇılJ/Jl§ llWsı ıula ~idtlctli lop alrşi 11e 

hombardıırw 11 arosırıdı1 ileri/yen m • Jıariplrr. 
kabil Makallenin he r ne lerin inki§afına bağlıdır ,, 

bahasına olursa olrtın Ha Adiı;ababa, 7 (A .A.) 
beılılerce müdafaa edileceği Güne y cephesinne iki İtal · 
Ad isabııbadan resmen teyit ya n uçağı dü~iirülrnütlür. 
edi l ıyor . j 

Rom a, 7 l A A.) - tal 
A disaba ba, 7 (AA ) 

· ya d a z ec ri t edbirlere kartı 
Habeş imparatoru Alm an 

mukavemet edılmesinin te
istihharat bu rosunun ayları 
na şunları Eö ylemiştir min edecek tasıuruf rejı· 

" Habeş ordu'an henüz mine ba o lanmışhr 1 laftada 

inkişuf ha l ı ndedır. Ne za · a ncak üç gün e t yenecektir. 

Londraya Gidecek olan Heyet 
Dün Gece Hareket t tmiştir. 

man mühim kuvvet lffle Ben z in üzerine l<0nulan ver-

harhe giriıeceğl f üe l ha r t! k et g ı önem li surette artırılmııtır . 
= 

Ayır Almanya da 
1914 Kurası silah altmda 

1 

Yeni 
Bir tren ~alil açıhyor. 

Ankara, 7 ( A.A .) - Fil 
yoı -Irmak hattı bu ayın on 

ik isinde iıletmeğe açılacak 
tır . 

Pay as 
Hadisesi ve buna ait ~a~er · 

ler doğru değildir. 
Ankara, 7 (A.A .) İs · 

tanbulda çıkan Tan gazete 

sinin Suriye Türkiyt ırımrına 
yakın Payasta Atatürke sui 

kast haıırlamalda maznun 

on sekiz kişinin tevkıfint! ve 

teslim o 'mıyan eski zabit

lerden Ahmet Surunun jan

darnıalar taraf ı ndau öldü 

rüldüğüne ve Çerkes Etem 

ile kardeıı Retidln teslimi 
ni l'iirkiye konsolosunun is 

tediğine daır ?lan haberle· 

rin asılsız ve uydurma ol· 

duğunu bildirmcğe ajansı

mız izinlidir. 

Atina, 7 (A A ) - Yu · 

nan:standa rejim meselesi 

üzerinde yapılan geneloydan 

önce nefedi1mit olan Yunan 
muhalefet liderleri ıerbest 

bırakıl mı,lar<lır. 

İstanbul. 7 (Özel ) - At · 
inadan haber veriliyor: 

Ba~bakan General Kond 
ilis, muhaliflerin tam man 
asile serbeıt olduklarını bu

nunla beraber kral hakkı:ı 

da hiç bir tenkidin kabul 

edilmedi ğini ve aksini yap 

anların, hemen tevk if edile 

ceklerini söylemiştir 

Kralı davet eylemek üz

ere Londraya gidecek olan 

heyet bu akşam hareket ed 

cektir Resmi heyetten 
başka . halktan da mu-

htelif heyetler hare-

kete hazarlanıyorlar. Yuna 

nistan ıarbay ' arı , Atina şar 

bayı (Koçyas) ın bnıkanlığı 
altında olduklara halde Lon
drayl\ gidecekleıdir. 

Kral , Londradan Yunan 
kabinesine çektiği bır telg· 

rafta, Yunan halkına kendi 
namına teşekkür edılmesini 

bildirmiştir . 

Yunan hükümeti, matbu 
il 

at için koymuş olduğu san · 

sörü k11ldırmıştır Yunanis· 

tanın dış memleketlerdeki 

elçisi , alakadar devletler re-

islerine yen i ıtimatnameler 

vereceklerdir . 

Elli kruvazörü amiral 

S al<elariyoyu hamil olduğu 
halde, kralı almak ıçin Br 

endiziye gidecektir . Elli kr 
uvazörü Kornt ! :analından 

geçerken Yunan donanma 

sının mütebaki gemılerini 

a 1acaktır. İçişleri bakanı M. 
Ra 'is, Korcnlte amiral ge 

1 

Ya~m~a parçalanaca~ı soy· 
leniyor 

İstanbul , 7 1 Özel] Lon. 

clra as t ronomları, kamerin , 

yakında teh 'ı l<e li bır nıınta· 

Ber .in, 7 (AA) - A l
m a nyada 1914 kura efradı 
silah altına alınmış garni 
zonlara yerleştirilm i ştir. 

BİR DÜZELTME 
Dünkü sayımızda Manyas 

kaya girerek parça 1 anaca ğını K a mununun İ lçe o l acağa 

miı;ine binecek ve Brendiz 
iye giderek kralı kar~ılıya

caktır Karşılama programı

nı. bizzat başbakan general 
Kondilis tanzim edecektir 

ve bu suretle daimi ay ~ınlık hakkındak i haber "Ôz~I,, ol 
1 duğu yerde yan ' ıılıkla [AA.) 

l 
husule geleceğini bildiriyor · olarak gösterilmi§lir . Oüzel-

Yunan hükünıeti, kral ge 
İ inceye kadar hiçb ir mese' e 

hakkında hiçbir karar ver· 

miyecektir. 

Kral gelince, kabine isti

fasını verel· ektir 

ltalyada 
Bir ~öy~e yıl nlar f ış~udı 

İstanbul1 7 ( Ôzel) ital 

ya.mn Zanadan· köyünde bü. 
yük bir seylabı , müteakip 

koy ev ve aokak1an yılan 

larla dolınu~tur . 

Köy halkı çoluk çocuk el 

\erinde sopa !arla 5 bin Enge· 

rek ve iki bin Suba yılanı 

öldürmüılc rdir. 

lar t ı riz. 
==========-= 

: İngiltere, Eski Gemileri.:. 
de Silah landırıyor . • 

nı 

İtalya Hükumeti, Cebelüttarık
ta da Süveyş Kanalındaki Ka
ide, usullerin tatbikini istiyecek. 

l sıanbul , 7 (Özel ) İng- kull a nı la caktır 20 inc i ve 23 

üncü torpito g a r filotilleri 
bir kaç hafta evel hizmetı 

bitmiş ve lrndro harici o l

muş muhriplerden müteıek· 

ilte re bahr iyes inin miadı geç 1 

miş ve tek üde scvked ılm ış 

harp sefineleri11i yeniden ka . 
droya soktuğu ve si ahlan· 
dırdığı an laşı maktadır. 

Ta ymis gazetesinde çıka n kil olarak yeni vücuda ge 

bir teblığe göre. Viv ien ve tirilmi§ ve ana filonun Ak · 

Vekefut harp 20 inci torpi denizde bulunması hasebiyle 

to muhribi filotillasında mü İngiltere li manlarında vazi 

stakil vahidi kuvvet olarak ( Baıtarafı birinci sayfada ) 



SAYFA 2 

Sosyetede 

TECİMEL AHLAK [*] 

Sosyal (ıçtimai) hayatla 
tecime! lticariJ ah akın öne · 
mi büyüktür Biliyoruz ki; 
sosyetede a) rı an birçok 
kollar vardır. Bunlar teci · 
mel en iüstriel 1 sınai) olmak 
üzero ikı büyük kolda Lir
le9ırler. sosyetenin yararına 

Vd açılmasına ( inkişafına) yar· 
dım ed n hu kollardan biz 
yanlız konumuz olan teci 
mel ahlakı ve bu ertığe 

bağla olanların ıosyeteye 

kartı ödevlerini ahlaksal 
bir görgUçten ladeseJen) ge· 
çirecegiz. 

Evela gördüklerimizi söy· 
liyelim: Pazarlık yapma 
meselesi . 

fıte buna ahlaksızlık gös
teriti de diyebiliriz. Pazarlık 
bir malın değerini tahkik 
etmek yo'u ile müıteri tara· 
fından yapılıyorsa bu yön · 
den bir ıey diyemeyiz. Fa 
kat: Pazar'ığa meydan ve 
ren ve malin değerinden 

f azlasmı isli yen söylediğimiz 

çerçeve içinde ka 1 ır. 

Halk ile tecimlerimiz 
buna okadar alıımıştır ki; 
pazarlıksız mal satmak '"'" 
almak imkanını ortadan kal 
dırmıı'ardır. 

Ne için? Çünkü; lecimel 
kontrol ve kurumlar [te
tekkülJ yok dinecek kadar 
az Satan ekonomi usul ve 
kai lelerini bilmiyor Birma· 
la degerfnden fazlaya ııat 
mak ihtira sına kapıhyor. 
Hatta bu yolda ahlaksız'ı
ğm en çirkinlerini yapma· 
ğn da cesaret edıyor. Ne ha · 

zın gösteriı değil mi? 
Tecimin dayandığı en 

kuvvatli kaide göstermek ve 
istemekdir. Arz ve talep de· 
dıkleri bu k~idenin anlamı 

ıudur: Mali, alıcıya enlere 
la laka 1 uyandıracak surette 
göstermek ve alırken de 
eyi olmak ve ekonomi bağ
lara uygun düıürmek de
mektir. Ne yaz ık ki; ben 
ıahsımıda katarak söyleyo 
rum: Bu yoldan çok uzağız. 
Açık gönülle konuıalım: Te
cim ha vata girdiğim zaman 
nefret ettiğim bu ha '!erden 
uzak kalmak gayretini gös· 
terdim. Alıcıya gösterdiğim 
malın tam değerini röyle 
dim. İnanmadı ve yarı de· 
ğerini verdiği zaman kalbim 
derinden sızlamıştı 

Çünkü; o yurtdaş beni 
bir yalancı, bir şarlatan 
gibi görüyordu . Bütün 
kuvvetimi sarfettim. Muvaf
fak olamadım. 

Çünkü; müıteri verdiğim 
fiattıtn mutlaka tenzilat 
yapmak istiyordu Düşün 

düm onu bu hareketinde 
mazur gördüm Ve anladım 
ki; biz tecim haysfyetile 
yatamıyoruz. Bu kötü hııyu 
halka biz aıılamııız Et 
rafıma bakındım . Bizi alım 

satım işlerinde kont. 
rol edecek ne bir kurum 
ve nede bir çare var. Niha. 
yet inceliyerek şu yolu bul 
dum. Yani o bıttaklığm içine 
ben de düıtüm. Vasat olarak 
bulduğum bir yolda yürü 
miye baıladım. Hugün bu 
ko.ıu ü:ıerinde vicdanım sız 

lı>'arn k adeta günahını ıti· 
raf eden bir çocuk gibi
yim 

l*J Ticari 

)'AZAN: 

SELAHATTİN BASKAN 
Tecim arkadaşlar "neyapa· 

lam her yerde böyle, hatta 
llcunun her yönünde böy 

l edır " Diyec•kleı fak at ace 
le etmesinler, bizde olduğu 

gibi acunun ( dünyanın) her 
yerinde böyle değildir Ec 
nebi ülkelerde tecim iıleri 

sağ am mesnet ere bağlan• 

mıştır, Oralarda ha l kı alda 
tacak ne bir tecim ve ne de 
buna göz yumacak bir ku 
rum. (Teşekkü) vardır. 

Avrupada gezenlerimiz 
anlatıyorlar: Parise, Berline 
Londraya, nereye gıtm 

işlerse; aynı cins ve a}nı 

markalı mali aynı fillla bu 
lduklarını söyliyorlar Eğer 
bir tecim evi ma 1in değeri 
nden fazlasını isterse hemen 
ce.ıasını göriiyor. Şu halde 
biz konlro'suz kalmışız, iht-

iraslarımıza bağlı kalarak halkı 
aldatmak yolunu tutmuşuz 

Orta ellerin köy lü ile al 
11 verişlt-rinde bazan tüylerı 

ürperdecek rlerecede kötül· 
ükler yaptıkları görülüyor. 
Şu halde: tecimlerimizden 
bazıları sosyetenin ahlakını 

bozuyor ve sonuçta haklı 

olarak müıterıyi şu fikire 
sürükliyor ( Tecim evi bir 
öksedir Onun sahibi de ha 
ksız icaz, nç yolunda ihtira· 
ıla çalışan bir yalançı b ir 
şarlat"ndır.) Kanaatini veri 
yor. Tecimel ahlakta ben 
kondimizi kabahatli bu uyor 
ve bunun önüne geçmek 
için gerekli olan kurumlar
ın yapıl masını büyük bir 
noksan olarak görüyorum. 

Yine dıyecekler ki; "Bir 
malin diğerinden anlaşılır ı 
yacak derecede farkı vardır. 
Tuttuğumuz yolda devam 
etmekte haklıyız çür. kü, 
müşteri bunu göremiyor. 

Kısaca cevap v~ı e'im: Sa
tılan ma 'da ki farkı fatura 
larımız ve örnek! rirniz1e te · 
cim kuruluna tastık ettirir 
ve böyle bir etiketi , mali 

değiştirmeden kullanırsak 
alıcı bize inanır: Ve eğer 

etiketı değittirdiğimız za
man bu kurum bizi tak p 
ederse bir daha böyle bir 
hileyi ) apmağa da kimse 
cesaret edemez Ve nıhayet 
tecim ha yatımız da tam bır 

haysiyet ve onur'a (ıeref 'e) 

yaıar. 

Bizi bu değerli kata çıka· 
racak bir araç (vasıta) varsa, 

o da kontrol ve düiplin (mzi 
bat) olacaktır. Bu işe önem 
vermek gerektır. Çünkü; 
yapılan kötülük çok göknel 
(cezri ı ve çok kapsaldır. (şa 

mi dır) tecim hayahmıza dü 
zen verecek örğüt ere lteş
kilataJ çok muhtacız. 

ltıtikara , spekülasyonlar 
ve saire ye ait kanunsel du · 
ruınu, Lu hayatın bütün 
yüzlerine saf aha tına ) tat bık 
etmek ıçin bu yolda J:.ko 
nomi Bakanlı~ının 
bize yardımcı olmasını can 
dan dilemeliyiz. Şüpheli se

rmaye1er, müvazeneJi işler, 
hileli yo) lar işte ekonomi 
durumu hırpalıyaıı araçlar 
(vasıtalar} bunlardır. Doğru 
yu görmek v1;: !Öylenıt'k 
ileri gitmeııın biricik yolu
dur. Her it 'rafla bir faz let 
duygusu ve değeri olduğu 

nu da unutmıyalım 

TORKOILJ ikinci T eırin 8 __ 

Bizim 
Davalarımız 
(Baştarafı birinci sayfada) 

olabilir. Endüstri zenginli 
ğinin denk l iği m edeni ihti
yaçların. medeni şarllarm 
ve alım kab lıyelin n köy e 
re doğru genişlemt>sı ile 
başlıyacaktır. Biz hepimiz 
Ankara muhiti köylerinin 
on yıl önceki ha ini biliriz. 
Ü11un şimdiki hRlini :.9 ilk 
teşrin geçit alayında gördük. 
Türk köylüsünün yüksek va-
sıflarını gösteren disiplin, 
nizam ve efendi tavrını bir 
ta.rafa bırakınız . Büyük 
manzaradan eski yoksulluk 
ve bilginlik manzarasının 

ne kadar eksilmıo olduğuna 
ıüphesiz dikkat etmişsiniz 

dir. Ankara vi layetinin ka 
dm erkek alaya gelmek is 
tiyenlerinden fa:t la atlıyı 

geri çevirm:ş o1duğunu da 
hatırlayınız 

Köyün \'e köy'ünün der 
dı büyüktür: Çünkü köy der
di üçte ıki Türkiye derdi 
dt-mektır. Bizim neslimiz ba 
zı davalardaki vazıfesini ya 
şarken bitirebilır : Belki to 
runlarım ·z bıle köy vazifesi· 
ne devam edeceklerdir Çün· 
lcü o d bittiği vakit, Ata-
türk devrimini ana esasları 
gerçekleşmiş olacaktır. İpti 

dni bir köy, sıtmalı bir yüz, 
geri bir tarla, ve bü tün ~u 

hazım, kerpiç kabartıları or 
tada kaldıkça Türk devrim· 
ciliği bütün canlılığını titiz· 

liğinı devam ettırecektir. 
Köy davası, tek olarak, 

hiç bir dava h lincle basit · 
leştirılmesi yani ona ne 
mektep da, a sı, ne sağ 

l ık davası , ne tohum ıslah 
davası ne şose, ne demir) ol 
davası, ne su ne sıhhi 

mesken davası adını 

lrnynmayız. . Köy davası, 

Türk köylüsünün cumuriyet 
Türkçülüğünün prensiplerine 
göre inşa edilmesi davası-

dır. Ona tarla &Ürmekten, 
türlü ekincili~ ten , yimek 
yemekten, oturup yaşamak· 
tan, okumakt , n, ağaç yetiş 
tirmek ve bakmaktan, racl · 
yosunda musiki dinlf'meğe, 

perdesinde filimi seyretme· 
ğe kadar her şeyi yalnız 
öğrenmiyecekslniz. ,•alnız 

zorla götürmi} eceksin z: 
Köy üyü bu telmik, hayat 
ve kültür değişımleri ile ih 
tiyaç ' andıraC"akı;mız ve köyü 
geuiş ekonomi mekanizma · 
sının itler ~ ir çarkı haline 
lcoyarak ona bu ihti '.:\Çla
rım tat nin etmek vasıta la 
ram vereceksin iz 

lıte bizim yı ll ardanberi 
gütmektl· o 1duğumuz yığın 

terbiyesi davamızın esas da
yançlau bunlardır. Hızde 
köycülük şehır ve kasaba 
dan münakaşa o'unur na 
zari mahiyetini bırakar a k, 

süratle, ameli ve orgenize 
bir hale getirilmek gerektir. 
Kon.şumuz Sovyetlerde hiç 
bir daireye girmezsiniz ld, 
orada , kapısı üstünde "yı 

ğın ıubesi ,, levha sı tatıyan 

biı büro görmıyesfniz Çün 
kü on'ar d t>vrımin ancak 
gene bır st-vıye yüksrk iği 
üstünde tutunaca ğı fıl<rinde . 

dirler. Hedefleri başkadır; 
usullerı kendi'eıine göre ol 
abilir: Fakat · Cumuriyet çle 
vrimi i c! ~a 1inin, geniş mily. 
onları kavrıyan bir seviye 
yüksek ' iği üstünde hak ki 

ve tam güven ve gelifinıi · 
ni lrnlacağmn da şüphe ) ok · 
tur. 

F . R. ATAY 
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· ısürel Bandırma Futbol Muh

~omisyonunun toplantısı 
1 
teliti Bursahları Yendi. 

v!::ı~:: s~~~:~;-;aıç.:ı:. I Borsada yapılan bir maçta Tandııma mu~teliti Burs~ 
~~an~n ~:~~::t

1

:s~~~da y!:~~ muhtelitini 3 - 1 sayı gibi büyü~ bir fartla yen~ı. 
rak ile a ı t i§ler üzerinde 
görüımcler yapmıı ve kar 
arlar vermiştir . 

Bandırma, 7 ı Ôzel a}ları · 15-20 dakika her ıkf ta 

mtzdan) Handırma mmta• kım birbir erine tehlikeli 
kasının futbol n.uhteliti ile akınlar yapıyor Ve bir tür-

Kasaplar 
Deresi Kanalizasyonu ~ay 
deresine birleştiriliyor. 

Hursa mıntakasmın futl ol mu lü gol çıka.ra nıyorlardı . 1 lava 
hteJitlerinin Bursa da bir maç araınra hıafifce yağmakta• 

Uray tarafından Kasaplar 
deresini Çayderesine birleı 
tir .nek üzere yapılan ve ta 
mamlanen Kanalizasyonun 
Kasaplar deresı K.analizas 
yonuna birlettirilmesi yapıl 
maktadır . Bu makıadla bu 
iki Kanal)zasyonun bir l eştiği 
yere bir bent yapılmaktadır 
Bu bendin yapılması bitt k · 
ten sonra Kasap lar deresi 
ıle Çaydereai birleştirilmiş 

olacaktır. Bu iş iki güne 
kadar bitirilecektir. Bu ben· 
din ağzına birde müteharrık 
ısk ra lrnnacnktır. 

Dlğec taraftan Y" pı ' mak 
tt\ olan 350 metre uzunlu · 
ğundaki Nafıa atelyesi cad 
nesi analağımımn yapılma 

sına devam edilmektedir. 
Bu lağımın şimdiye kadar 
~ 00 metrelil, kısmı yapı ' mış 

va kapalı mıştır 

Öğretmen o~ulunun müsa-. 
meresı 

Necatibey öğretmen okulu 
ve lise talebesi tarafından 

Cumuriyet bayramında ve· 
rilen müsamere programı 

bu cumartesi günü ak~amı 
halka tekrar edilecektir. 

Anafaıtalar caddesinin ~çıl_I 
ması. 

Anafartalar caddesindeki 
istamlak edilecek yerlerin 
kıymetini taktir etmek için 
lıirkaç gündenberi bu iıle 
meşgul olan heyet dün ça · 
homnsım bitirmiştir 

Ya~alanan ~ir ~aça~çı 
Suı;ağırhğın Yıldız köyün

de Girid li Ahmet Çavuıun 
evinde yapılan araştırmada 

360 gram mamul bir çuval 
kadar da gayri mamul esrar 
bulunmuştur. 

Kaçbkçı şehrimız ihtislts 
mahkeme~ine gönderılmiştir. 

idman~irliği Baş~ ~ mnm is
tifası 

yapmaları için her iki mm saha da oldukça çamurlu idı. 
taka arasında yapılan nıu· Maç bu şeki 1 de devam ede· 
habeıe sonunde mutabık rek birinci devrenin bitnıeıine 
kalınarak kalabalık bir spo 6 dakika varken Bandırnıa 

rcu kafi lesi Bursa ya gitmiş m ~rkez muhacimi Rıdvanıo 

tir. sağdan ortaladığı topu 501iÇ 

Bursa mıntakası tarafından Hüsnü sıkı bir şutla ağla· 
sporcularımız. için hazırlanan ra saklı. Bursalılar bunu 
otele inilerek bir müddet telafi için sıkı hücumlar 

istirahaltan sonra Bursa Ac- yapmağa başladılar . Yakıt dar 
arspor kulübünde sporcula olduğu için birinci devre bir 
rımıza bir akıam ziyafeti s fır Bandırmanın galibiyeti 
verı miş ve her iki mıntaka ile bitmiştir. 
geçliği namına haraıetli nu· İkinci devrede her iki takı · 
tuk\ar söv enmiştir . mda bazı değioiklikler yapıtı· 

Ertesi gün Cumuriyet ba Çok sert oynanıyordu· 
yramı progrc1011 veçhile mu Bu arada Bandırmalılara bir 
ayyen saatte merasime baş ı 

penaltı oldu . Burı:alı or 
landı. Band ırma Halkevi ta· 
kımı spor elbiseleti le resmi · 
gecide ön safta iştirak ede
rek sporcu ' arımızın intizam 
ve yeknesaklığı, seyirciler 
üzerine uyandırdığı sempati 
pek çok a kışlandı. Mera· 
simden sonra lıava hafıfce ı 

yağmağa baılamııtı Saat 14 

buçukta ha vanın yağmurlu 

olmasına rağmen Bursa Ata· 
türk stadı hıncahınç cluimu- ı 

ıtu . Bu arada sevgi i Bursa 
İlbayı da Bandırma Bursa 1 

Halkevi takımlarının maçını 
seyiretmek için sahayı ıere 
f lendirmftlerdi 

Sahaya evela Bursa Hal
kevi takımı beyaz formalari 
le çıktılar Arkasından Ban 

dırma Halkevi talamı siyah. 
kırmızı yı l chzh formaiarile 
saha ye çıkarak hal· 
kı sdam ! adılar Merasim ve 

fologrartan sonra saat 15 de 

bundan istifade ederek be 
raberliği temin ettiler. 25 
inci dakikada Bandır1118 

merkez muhncimi Rıd-varı 

Burs!\ müdafaasını kolayca 
geçerek ikinci golü attı· 

Hakem bun ofsayt olara" 
kabul etti. Bunu müteaklP 

5 dakika geçmeden Rıdvafl 
tekrar 15 2Ü pastan çektiği 
sıkı bir şutu Bursa kalecisi 

tut mı yarak l~andırmanın ıkil1' 
ci golü olmuıtu. Artık oyu· 
nun da bitmesine 1 O dakik" 

ka lmıştı. Bu arada Bandır· 

malılar topu sağdan güze! 

bir ortalama yaptılar . Bursa 
kalesi karııtı Top Purıa. 

müdafıleri tarafıudal1 
kaleye so'rnl ırak busuretle 

Burı1alılar 3 üncü golü kendi 
kendilerine yaptılar. MaÇ 

1 3 Bandırma H"I 
kevinin ialibiyeti ile O l tice 

maça başlandı lenmiotır . 
~-==-=====-=-==~==================================~ 

İngiltere Eski Genıile
rini de s;ıahlandınyor .. 
(Baştarafı birinci s .yfada) 

fe görmeğe memur edilmif

tir denilmektedir. 

:!O inci ve 23 üncü filo 

ttllalar dokuzar torpito muh· 

ribinden mürekkeptir. 

İstanbul, 7 (Özel) - Man· 
cester Gardiyan gazetesi 

sağlam bir membadan a 1 dı 

ğı şu haberi neşretmekted ir: 

İtalya hükümeli deniz 1<0 

nferansına iştirak edecek ve 
bilhaesa fU ıki teklifi yapa· 

cak ve bun'ar üzerincle ı• 

rar edec t> ktir: 

Cebelüttarık boğa" 

zında da Süveyş kanalı içirı 
cari olan usul ve kaidelerif1 
tatbikı 

Türkdili gazetesi }azı iş :•••••••••••••..,•••••••• ••: 

2 - 19'.! l 1922 konferaf1 
sında karat aştırdığı veçhile 

Okyanos ada l arının JaponY' 
ve Amerika tarafmdr .. n tab 

k m edilmemesi. , 
!eri dırektörlüğüne: : A L E v : C 

İşlerimin 
1
çok luğu arasın : • : 

da Birlik iş erine ve Birliğe : • 

faydf\lı olınıyorum : = ı 
Sporcu arkadaşlarıma da : K AMCJLARJ~ 

ha faydalı o lacak bir Bl\ ş : ' : . " " . 
:HAYUTAN ALIN~ iŞ BU BUYUK: 

- i -·~ . " ; . , 

BU GECE 
.... 

SAGLIK kan seçmek fırsatım verrnış 

olmak üzere İdmanbirliği 
Başkanlığından çekild ı ğim in 

değerlı gazeteniz ulağiy'e 

Birlıklılere ulaıtırılma!nı 
rica ederim. 

NAGERA ROMANl Ecza har esi 
PlK YAKINOA 

Uray l'o.:ı İşleri /Jirckforıi : 
TÜRK DiLİNDE NöbetciJİf , 

H.Ö/'JEV 
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Zecri Tedbirler 
Savaşa mey~an vermemek!e beraber bir Avı upa şava
şım mey~ana getumiş olan ~u ka~iıden diğer bir mi· 

sal de Almanyamn resmen silahlanmasıdır. 
Pariste çıkan Sa France 

Milılaire gazetesinden: 
Hu meıele, bugün İtal

yan ve Habeş kuvve.tlerinin 

çarpışmağa ba~laması ve 
S. D N. Konseyinde ba 
zı münakaıaların yürütül 
mesi e aktualıtenin birinci 
planına geçmio bulundüğu 

gibi esasen hiç bir zaman 
da şimdiki kadar heyecanı 
mucip bir ıekilde ortaya 
konmamııtı 1 latta 192) yı 
lında Lehistanın ve lranın 
Sovyel orduları tarafından 

istilası zamanında Cenevre 
bu meseleyi hiç le umur 
&e.mamı~tı Çin · Japon ih· 
tilafrnda Çine savaş ilan 
etmemiş olan Jakonya ger -
çi mütearız diye gösteril 
miş\i; fakat Japonyaya 

katşı ister askerlık ve ya
hut bahriğ istene de eko 
namsal veya finansal oydan 
hiç bir zec;i tedbir alınma · 
mıştı Zira Japonyaya kar· 
şı alınan yegane sanction, 
Cumur Başkanı Roosevelt 
tarafından tasvip edilmiş 

olan Amerikan ta aruz se · 
merelerini tanımama Hoo 
ver .:>timson sistemine uygun 

o 1an ahlaksal bir sanctıon

dur. Binaenaleyh Slv1:1.dor 
dan gayrı S D N. üyesi 
o'an bütün devletler, Man 
çukoyu "de jure,. olarak 

tanımamıılardı. Fakat bizznt 
Çin dahi emrivakinin kabul 
etmekten başka bir ıey 

yapabilecekmldir? Hatta in · 
gilt~re bıle son zamanlarda 
Japan ordusunun S. D. N. 
h.İn Covenanlı ile Briant 

Kellog andlaıması hılafına 
olarak İfgal ettiği Şimali 
Çin ve Mançuriya gıbi böl 
gelerde mıtakelarda İzgiliz 
a&ığlarını menfaatlerini kul 
lanmak üzere Tokioda lıazı 
finansal ve ekonomsal ış 

lere girişmemıımidır? . lıte 
lngiliz ve Avusturyalı gemi 
lerln uzak şark ve Pacifıpue 
denizlerinden Kızıl denize 
seyrüsefer hareket 1erı, lngil 
lere ile Japonya· arasında 
hiç olmaua zımniğ bir and 
la§manın mevcudiyetini is 

Pat eder gibidirler 

Dışarda Türkiye: 
Türkdilinin Hikayesi ------------

1 Bolivya ile paraguav ara· 
1 smda 19t.8 den 1935 e ka .. 

da dar 
Chaco 
!:>. D. 

sürmüt olan uzun 
ıavaıı müna&ebetile 
N. kurumu yine 

ayni imtinaaı göstermıt ve 

bu misalde de yine müte · 
arizf gösterememlıtir. Esa. 

sen bu münasebetle Para · 
guay, S. D N. i çok müı

kül bir vaziyete düıürmek· 

ten geri kalmamıştı; zira 
Paraguay. kendisinı muha
sımı tarafından bi taaJuza 
maruz kalmış addettiğinden 
Çinin ve Habeşistanın aksi
ne olarak mütecavizine res· 
men savaş ilan etmekten 
çekinmemişti. Cenevre bu 
cesur vaziyetten son de 
rece irkildi okada' ki S. O 
N tarafından karar'aştırı'ıp 

hemde de bin hir gec ·kıne 

ve zorluğa uğramak baha 

sına tntbik mevkine konu · 
labilen yegane sanction, 
iki muharip memlekete sev
kedilmekte olan silah ve 
mühimmat üzerine konulan 
ambargoddn ibaret oldu işte 
birleıtk ·amerika tarafından 
ltalya ve Habeşistana dair 
olmak kabul edilen hail tar 

zı da, budur. 

$ • 

Savaı meydan vermemekle 

beraber :,ir Avrupa savaşını 

meydana getirmit olan bu 
knl:>i\den dığer misalde, Al · 

manyanın resmen yeniden 
silahlanması keyf iyetile gö. 

rülmektedir. Bu mital o 
kadar yakındır ki on altı 

yıldanberi S. D. N in yol 
ları boyuncı\ kurdukları tu · 
zaklar yüzünden kendil~ri 
de afal 'amıt ve ıpin ucunu 
kaçırmış buiunan manche 
ötesi hukukşlnuları tarafın 
dan Cenevıede tamamlyle 
h 1syana karıomıı gibi gö · 
rünmek.tedir. Gerçi geçen 
17 Nısan tarihinde, S. D. N. 
Konseyi, Almanyayı manen 
mahku n eden bir kararı, 

rey yoll:lyla kabul etmemiş 

değildir. Fakat bu mahkü
miyet, bilhassa lngilterenin 
sıkı ricası üzerine Reicha 

SEYAHAT TA 
YAZAN: 

Guyde Moupossanf 
t\onteı; mari, robunun üz· 

erine yayılmış olan altınla -
tı şaşkın bir halde hemen 
bir şalla örttü ve bekledi 

Bırkaç saniye sonra ka 
Pıda ımvare elbit1esile. batı 

açık, eli yaralı bir adam 

göründü: soluyarak içerife 
gtrdi, ve l<apıyı kapataıak 

ÇEViREN: 

Müştak Baykal 
bay1

1
acak dereceye gelmitli. 

Bu adam, her halde onu, 
altınları sayarken gör miiş 
\'e soymağa, belki de öldür· 
meğe gelmişti. 

Adcı.m, ihtilaç içinde, nef

esini kesmiş sanki üzerine 

atılacakmıı gibi gözlerini 

kadından ay1tmıyordu 

Birden: 

- Mad \m, korkmayın z 

dedi 

doğrudan doğruya tat bık 
edılıııeyip arasıu ' usal talih 
hüdlere karşı gösterilecek 
her hangi tek taraflı btr 
redd ha" kında ancak umu· 
mi ve müphem bir ıekilde 
varit kılındı. işte o zaman 
dan beri Londra, Parise 
verdiği 26 ~:ylfıl tarihli nota 
da, her hangi bir andlaıma· 
'yı bozmanın , hatta bu ha 
reket bir sayaş bile hazır 

lasa ancak menfi bir hare 
ket olduğunu ve lngilterenin 

müdahalesine layık olmadı 
iını söyledi 

Elhasıl 1934 Ririnci ve 

ikinci Kanunda patlak ver
mit olan ltalyan - Habeş it
laf hadiseluine ve Italya 

tarafından Eritre ile Somali 
de yapılan süel hazırltklua 
rağmen, Afrika asla mevzu 
ubahs değildi. Fazla o'arak 
ctnevrenin kararı bu muay. 
yen vakıa bakmından Av 
rupadaki kollektif güven 

kurumun fan askeri tedbir· 
leri ve bunlarla beraer de· 
niz ve havdya müteallik 
tedbirleri bertaraf etmiı

tir. 
17 Nisan kararnamesinin 

yer vermiş olduğu ekonom

sal ve finansal sanclion 
la rı pil rtik ba kıına göre tes 
bit etmekle mükellef bu u· 

nan 10 üyeden kurulmyş 

olan komite. temmuz ayın 
da yani tam 1 la beş ltalyan 

anlaşmamazlığının civcivli 
zamanında toplanarak son 
derece vazih sonuçlara var· 
mııtır Bu komite ikinci 

dereceki bir komitenin tek

nik bakımını kabul ederek 

verdiği raporda ancak ta 
man.en genel olan bir an
laımanın müessir olabilece 
ğini ileri sürmüştür Zira bu 

hususta yapılacak her lll\ngi 

1 

bir regional münferit hava- j 
liye mahsus an<llaımanın 

ktf ayehiz olacağı muhakkak ı 
1 tır Savaş hazırlığı içın I 

elverişli olan bazı ham 1 
madde'eri istihsal eden bir 
<l~v'etin bundan imtina et· 

mesı her şeyi durd~rmaya 

kafi gelir. Buna mukabil 
müstahsıl olma yıpta ürünle 
rin mahsull<»rin yeniden ih-

racını yapmaya muktedir 

olan bir mem,eketin imtinaı 
ise keza yine ayni boşluk 

ve yoksu luğu intaceder. 

Bu vesika ~unu ispat 
ederki ekonomsal sanction
lar, y.ı!nız. S. D N üyesi 
olan devlet'erin değil l\ynı 

zamanda birleşik Amerika, 

Jabonya, Almanya ve Be· 
rezilya gibi bir kuruma da 

kları uğu'dıyordu. 
Adam tekrar: 

- Ben zenneltiğiniz ka 
dar fena bir kimse değılim, 
Madam! dedi. 

O, yine cevap vermiyor
du. Birden yerinden kalk 

mak istedi Fakat kucağın 

daki altınlar, oluktan ak · 

an bir ıu gibi ayaklarının 

dibine döktüler. 

Yabancı, hayretle bu al. 
tın seline bakıyordu, ve 

sonra on1 arı toplamak için 
eğildi . 

O, daha ziyade korkarak 
bütün servetini yere attı ve 

bağırmak içfo kapıya kot 
tu. Adı\m. onun ne yap 

bir köıeye oturdu Parlıyan 
Rözlerile Kontes bir müddet 
6Ü:ıdükten sonra cebinden 
bir mendil çıkflrllTfll< kan 
lar akım bılt>ğini sardı 

Genç kadın, korkudan 

Kontes, hiç cevap v~rm· 

edi Ağzını açamıyordu Ka-ı 
lbi şiddetle çarpıyor, kula. 

mak istediğini anlıyarak 

hemen yerinden fırladı ve 
onu bileklerinden yakalıy· 

Gönen icıa 
memurluğundan: 

-000 lira alacağın lemini 
için Gönenin pi evne mah

allesinden Ômerin ipotek 
etmiş olduğu ve yemin1i ehli 
vukuf tarafından 750 lira 
evrakın"kdiye kıymet biçi
len mahallede bulunan ma· 
lumül hudud ma müıtemi 

lat bir bap hanesi açık art· 
tarmaya konmu~tur Şöyle 

ki: 
1 - Açık arttırma icra 

dairesinde 4 l 2 .935 tarihine 

mü&adıf Çat ~8 mba aünü ıa · 
at J4 den 16 ya kadar ya 
pılacaktır. 

2 - Gayri menkule aft 

ıartname 24 11 935 tarihin· 
den itibaren herkesin göre· 
bil meıl için icra dairesinde 
açıktır. 

3 - Arttırmaya irtirak 
için muhammen kıymetin 

yüzde 7 ,5 nisbetinde depo 
akçasile veya milli bir ban
kanın teminat mektubunun 
icraya veri'mesi lazımdır 

4 - İşbu gayri menkul 

üzerinde ipotek sahibi ve 
irtifak hakkı ve Sl\ir alaka· 
darların faiz ve masrafa 
dair iddiaları olduğu taktir 

de ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı mü. 

sbitell'rile birlikte icra da -
iresine müracaat etm~leri 

aksi halde hakları tapu si 
ciline istinat etmiyenlerin 
para paylaşmasından hariç 
bırakılacaklardır 

5 - Gayri menkul üç 

defa bağrıldıktan sonra tın 

çok arttıran üstünde bıra

kılacaktır. Şu kadarki mu· 
hammen kıymetin yüzde 
75 ni \eya hacız isteyenin 
alacağına rüçhani haiz di . 

' ğer alacak!ılar bulunupta 
alacak'arı bu gayri menkul 
ıle temin edilmiş ise bunla
rın a 1acağının mecnuıunn 
bulması ıarth bulmazsa art· 
tırma on bet gün uzatıla

cak ve arttıranın teahhüdü 
ibka edilerek 2 ci arttırma

da dahi bu bedel e1de edil 
mezse ihale yapılmıyarak 

satı§ dileği düşürülür. 

6 - Gayri menkul üs 
tünde bırakılan alıcı arttır· 

ma bedelini derha! veya 

verilen mühlet içinde verm· 

zse kendisinden ovel yük 
ıek teklif de bulunana. buda 
kabul etmezse iha'e bozu 

larak derhal onbeı gün mü 

ddetle tekrar arttırma ya çı 

karalardk ençok arthrana 
verilir. ve iki arttırma ara· 
sanda fark edt'cek bedel yü· 

zde 5 faiz ve sair zararlar· 
la hükme hacet kalmak11zın 
ihalenin hozulmt1sına sebep 

olan alıcıdan icraca tahsil 
ı olunur 

ı 7 - Arttırma uzadıldığı 
I taktirde 2 inci arttırma 
1 16 12 ~:5 pazarteı;i günü 
ı yapııacaktır. Malum olmak 

üzere ilan olunur. 

Bah~es · r sut~ ~utuk 
hakimtiğinden: 

Milli müdafaa vekaleti 
l .. vazım §ubesi birinci ıube 
müdürü binbatı Ali Riza 
vekili avukat Sabri Koçağm 
fstanbul Betik ta f, Valideçef· 
me 180 No: 1ı hanede Ah
met Şahin kızı ve harbiye 
fen tatbikat mektebi ikincı 
sınıfda demir yo'u zabilı 

İhı;an validesi Lütfıye aley 
hine açılan kati nafaka da· 
vaıımn bakılmakda olan 
muhakemesinde müddealey
ha gösterilen adresde bulun. 
madıiından ılinen teblii•t 
yapıldıiı halde mahkemey• 
gelmediğinden ııyabmda 
muhakeme icrasına ve sıyap 
kararının kendisine tebliilne 
ve gıyap kararına mahkeme 
ve tetkikat devam edlleceit 
nden bahıedilmesine maha· 
kemece karar verilmit ve 
mukakeme 18 11 935 gil
nü saat l 4 de talik kılınmıı 
olduğundan müddealeyha 
Lütfiyenfn yevmü mezkurde 
Balıkesir sulh hukuk mahke 
hazır bulunması bulunmadı 
ğı t&kdirde gıyabında mah· 
kemeye devam olunacağın
dan gıyap kararı tebliği ma · 
kamına kaim olmak üure 
ilan olunur. 

Balıkesir Kız,,fay Kurumu sıhhi 
1 

\ fılimler getirtiyor. 
Sağlık ve sosyal yardım Bakanlığında mevcut bulunan 

sıhhi fi 1imlerin Ba'ıkesire de gönderilmesi Kızılay Kurumu 
tarafından temin edil mittir . İsim 'eri sıağıda yazılı olan bu 
filimlt'r Halkevi sineml\sında bedava olarak umuma gös 

terileceklir 
1 - Yedi 
2 İki 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Bir 
Bir 
Bir 
Rir 
Bir 
Bir 

kısım'ık : Vaktile üç dost idi'er <Frengi filımi) 

» Sıhhi Su. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Veremin erken teşhisi, erken tedavisi 

Sinek tehlikesi 
İhmalin cezası 
Uzun ve afiyetde yaoamanın çaresi 

hu· 

hil olmayanlann da i~tirakı· ıl 
na istemektedir. 

9 
ıo 

11 
il 

Bir 
Bir 
Sekiz 

Altı 

Bir 

)) 

)) 

l) 

)) 

Anne ıüdünün kıymeti 
Sağlığı korumıya alıımak ve 

nu baoarabilmek. 

Nezlenin ehemmiyeti. 
Villie niçin yıkanmak isliyor. 

Çocuk bakımı. llalbuki işte lngıllere, bu ı 
hadiseleri gözden kaçırmı~ 

6ibi görünmektedir ki bu 1 13 -
Sıtma. 

)) Sıtma mücade'esinde yeni usuller. 
haditl'ler Reichın gerek 
müsket gerekse menfi ve 
mesela Memel, Avusturya 

veya Ukranyada o1duğu gi· 
bi başlıca lngiliz veya Bi
rilfmya imparatorluğu men· 

faatlerine ucu dokunmıyan 

bir hareketine müteallık ol
saydı, Lun~arı köyle kolay

ca ğeçivermiyeceği şüphesiz· 
di. Görülüyor ki Sanction 
lar meselesi, Ingilterenin 
26 Eylul tarihli notasında 

belirttıği ve hem nalına 
hem de mıhına vurmak su· 
retile güdülen elastikiıet 

siyasasına bağlıdır. 

1 hke~ ortaokulu satın &ima komisyonu satın alma ku
rulu ~aşkanhğm~an: 

arak zorla yerine oturttu. 
Ve: 

Beni dinleyiniz mad. 
am, dedi Ben hırsız deği· 

lim. Paraları size itimat et-

mek için toplıyorum Fakat l 
eğer hududu geçmek için 

bana yardım etmezseniz 
mahvolacağım. Şimdi size 

daha fazla söyliyemiyece· 
ğim. Bir saate kadar son 
Rus istasyonuna varacaiız, 

ve bir saat yirmi dakikaya 

kadar da imparatorluğun 

hududunu aımıı bulunaca

ğız . Yine tekrar ediyorum, 
bana yardım etmezseniz ha· 
yalım bitmiş demektir. Ay-

nı zamanda, madam. ıize 

yemin ederek ıunu da ıöy 

lemek bterim ki, ben ne bir 
1 

ıey çaldım ve ne de bir ki-

1 • Pansiyo.rnn ekmek. zeytin yağı, beyaz peynir, kaı· 
ar payniri, patates, kuru fasulye, nohut, kuru soğan, sab. 
un, un. makarna, tuzdRn ibaret olan bir yıllık ihtiyaçla· 

rmın açık ekııiltmesi 4 Birinci Kanun çarşamba günü sa 

at 14 de üçüncü defa yapılacaktır. İıtekli'erin okula b"t 

vurmaları 4-1 265 

** ~ 2 - 26-10 935 le yapılacak iken geri bırakılan ta· 
lehe sıraların·n açık eksiltmesi 13 ikinci tc?şrin çarıamba 

gününe bırakılmıştır. İsteklilerin o gün saat 14 de okulda· 

kı komsiyona baş vurmalara ve daha önce tartları öğreıı· 

me'eri gerektir. 

mseyi öldürdüm Namus ve 

şerefi kirletecek hiçbir ha · 
reket•e bulunmadım. D .. ha 
fazla söy)iyemiyeceğim ve 
diz çökert-k bütün paraları 

son meteliğine kadar top 

!adı ve küçük para kesesi 
dolunca hiç bir kelime söy · 
lemeden onu sahibine verdi. 
Sonra vagonun diğer bir kö 

şesine gitti oturdu 

lkhi de artık hiç kımıl 
damıyorlardı 

Kontesin korkudan doğan 
helecan ve baygınlığı yavaı 
yavaı geçiyordu. Adam ise, 
ltöşede, gözleri önünde, sa
bıt bir noktaya· dıkilmiı. 

mütemadiyen dütünüyoı du 
Yüzü ölü gibi sapsarı. Za. 
man zaman Kontes, göz uc· 

ile ona bakıyordu. Otuz 
yaılarında kadar oldukça 

ydkışıklı ve asılzadeliğin bü

tün hususiyetleri üzerinde 
toplanan bir adamdı. 

Tren, gecenin sessizliğini 

y1rtan düdüğünü öttürerek 

karanlıklar içinde son sür

atle koşuyordu. Fakat bir· 

den y..ıvıııılııdı, ve birkaç 

defa rliidük öttürdükten 
ıonra durdu 

İvan. yine hanımının em 
irleri için kopıda görün

dü 

Kontes mari. son bir de 
fa daha yabancı arkadaıını 

ıuzdükten sonra, titrek fa . 
kat amirane bir ses1e· 

- İvan, sen artık kontun 

yanına den, sana ihtiyacım 

kalmadı, dedi. 

Bitmedi 
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K o Mis y o N u· i LA HL AR ı.. ~ 1 5 T İ F A O E N İ z İ 111 E inşaat sahiplerinin. müh_endi~ ve müteahhitlerin ~ 
------------ : ~ 5 nazarı dıkkatıne: ; 

Kolordunun liandırmadaki kıta ihtiyacı için ı 37 Ton 111 . nı : ::: 
Linit maden köm~rü 9. :t -Teı. 935 Cumartesi günü Sa· o u·· s u·· N u·· N u·· z ' = Her zaman taze çimento, Eskişehir :: 
at 10 da açık eksıltme suretile satın almacaktıı Tahmin ı• e ı : kiremidi cam ve en eyi yağ ve boya :: 
bedeli 1370 liradır Muvakkak teminatı 102 lira 75 kuru§ ;; • • • • : : ' • • :: 
dul' . Şartn11meıini görmek isteyenler hergün eksiltmeye ı•ı .

11 

: çeşıtlen. : 
lıtirak edeceklerde vakti muayyeninde teminatları ile bir- • " = 1 ı ı l :: 
likte Kor ııatınalma komisyonuna müracaatları .. Istanbul ve lzmir depoların- E nşatta ~ulam an ~ütün rnarnme toptan ve pe- = 

* * 4 
-

1 
-

225 
... d k · r · l l Z - k t 1 k · :: Terkıni kaydı yapılması müna&ebetile komutanl ığa ait Z a l T laf OT Q 'ffi.., : f8 en 8 0 8f8 · ::: 

bir binek otomobili 20 ikincitetr in 935 tarihinde saat 1 ı 111 11 : :: 
de açık eksiltme ıuretile ıahlacaktır. Muhammen bedeli Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, E Buıclırıııa i.-uh\l P;ı~a Caddt ~İııtl•: : 
75 ~iradır. Muvakkat teminatı bet lira 63 kuruştur. Eksi- : k orne j lstor kaplama almak istiye- ~ : :: 
ltmıye İf\İrak edecekler otomobili görmek üzere hergün : ' 1 ~ : :: 

n~kliye tabur~na ve vakti mu'lyyeninde de Kolordu ko 'I ! nler her halde: 111 = M_ : EiıiıMİ E'T NUR~r. VE r.crru HAM: nı·· : 
mııyonuna muracaatları. 4 - ı - 247 - lll U!Ufil ~ \:J L lU :: * ... 1 = -
'} Bal:ad~ yapı'acak ık_i ~in: açlk eksiltme suret le 20 il Yeşilli cıvann~a CamCi Hilminin i ! ~ Dernir hffdavat ma{,azasında bulunur. ~ 
- Tetrın 9J5 Çarıamba gunu saat 15 de ihalesi yapılacak. I' 11 - :: 
tır •. Muhammen fiyatı 1250 lira 26 kuruıtur. Muvakkat 1 dü~~anına Uğramahdn. = .\iıı<ıri~la dcrlıal - lnşa~ı~ salıiplc~in.c .. ıu· İll~cwl = 
temmah 93 lira 75 kuruıdur. Ta'ip!erin §artnamelerini gö· : 11wh<1llertnr sımıllt !)Ollılı-n.ır ,,,. y<'flşllnltr. -

k - h - - ,._ -rlm~ d uzere er gun ve açık eksil.meye ittirak edecek- ı•• • •• -•~l)C •••• t tJt e = = 
erın e vakti muayyeninde tenıinatlarile kolurdu ~alın al. 1: -
m• komisyonuna müracaa::;·~; 4 - 1 - 245 ,,u - ~( ~ fiatlar her mağazadan daha ucuzdur. ~ 

~4 birinciletrin 935 tarih inde ya pıları bemin, vahımy11ğı 
gıreıyağı, gazyağı ılanı kanu . un on ikinci macldefi nll'Cİ· 

hince yok addedılmıı ve yerin .. bu ilan konulmuştur. K o 
lordunun ihtıyacı olan 7500 ki lo bemin 58H kilo vakum 
fdğı 29) kilo gıresyc. ğı 664 lolo gazyağı 11 2 inci tt"ş 
rin 935 tarih pazartesi _günü saat 15 de kapalı 2 arf usu 

ille ekııltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 3442 li ra 94 
kuruıtur Muvakkat teminatı 258 lira 22 kuruıtur Eksilt 
meye ittirik edecekler şartnamesinı gC\rmek üzere hergün 
ve vaktı muay1en inden b ir saat evel zarflarile birlikte 
ko 'ordu satın a lrna komisyonuna müracaatları. 

~ k G ) • j E Bir defa deneyiniz. S 
. 1 ş e 1 y o r 1 - 11111111m1111ummmmm111111 il .... 

Ayağın.ıza Lastik mi ,, ·}J)- ascı••A!» .. •y İ-N-- 1 
Almak istiyorsunuz? 1 

• •• • • • 1 
ÖYLE İSE HİÇ DÜŞÜNMEDEN HEMEN ı ı MUSTERILERIMIZE • 4 1 - 229 

lı Yeşilli Camii civarında (BIW illi oc- Il ı ' Ucuzluğu ; 
Kapalı zarf usulile 6 2 Teırin 935 tarihinde eksiltme· LU CE/vl i L) Ustanın dükkanına gidiniz. 1 i . .. 

ğe konulan Balakesirde inta olunacak 3 binaya vakıt mu· z r 11 • 
ayende talip çıkmadığından kanunun 4o ncı dd . (.., •·T" N Ki. 1' araı etı ve ' 
tevfikan f23J 2 Te§rin 935 saat 15 de pazarlıia ~=nul:~,~ .A '-- : s M d 
lır. _Muhammen bedeli 8992 lira 26 kuruıtur. Muvakkat 11 . - l' I on o a -
t~~matı 67~ li~a~ır. Şartnamesini görmek istiyenler her • Bura~an Dunyamn en sagalam markası olan ı • ~, 9 
ı~:~eP~:~;!:: :!:::a~ı:~e"::!:;:y:::~;:-:;;::~1~at~~inaı 1 ( ! r~l'.'ez, Nokıa, Cizla~ı~) ı, • Malları .ile tanıdığınız 1 

Balıkesir garnizonu kıt~ı:'t~hayvanatı ıhliyacı için 290 last1~ferım her yerden daha ucuza ala~ihrsm1Z. ı ' ' F (t lı ı· ı T (l vşa n lı ' 
ton kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıhır. ~5- 2 l 1 ı Q 
T~trin pazartesi günü ıaat 16 da kolordu satın alma 1-o l ı Bayaıılara ~·k 't) sağ-hını ~ .t~O ıJaı·, İ~karpiııJt•ı· - f anlazi Manifatura Ve Kumaş Mağazasının . il 
mıayonunda iha lesi yapı acaktır. Tahmin bec·e i 11600 mu- '11 Iİ 
v.ıkkat teminatı Y70 Jirad r . Teklif nıektupları ihale !aatı- 1 

Hernevi kösele, deri vesair kundura malzem~si ı j S () l\ i\11 () , , f\ '!' 
ndan bir ıaat evvel makbuz mukabilinde ıatm alna ko· TOPTAN V ..E.. P -.&R.A.KND..E 8 - 1 
misyonuna müracaatları. 

8
. def .., ı ı ·, THİKOTA.J KIŞLIK HOBLl'K YÜNLÜLEHI, 

~ ır a ugrayınız. M.\NiOLl KL\H, PAIJTOLUKLAB. ELRi-
, - ' : Memnun kalacaksınız.~. • 8 . , ., . ,, . il .. • _ i! SELiK KLJ~L\~L.\HHllZ (,f~IJll~ rllt 11 
! Her Tecimenin (n Büyü~ Dileği: ,.... - •« ................... .., 

/7, _ FS22!1CSC15~~25i!!t2Si!Si5üi!Si!Sa'iii!Sfilffii ~i!Si!S~25~2Si!s25i:bi!: i!Sil-. 
Satış Sürümünü Arttumaktu. ~, ? \L> 11ıll Halkevi Bakıevi -----------~,ın 

F k ,:' / ~ l iU ~ a a t ~ "'r/ ,/·~~~ ıın Halk•vimizin Soıyal ya.dım komitesi tarafından eski Uray Oi,panoer; yapı ım f'JI ,~, sında açılan bakıevinde aıağıda yaıılı günlerde h'<tor .-1.rk\ l q vı mız fakir Dil 
fM halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevinıize ba~ vurmalarını dil~riz. 1 
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gayet parlak •ı•k veren ve ıı:ı iç haıta1 1 kl uı Pazartesi günü ıaat 14-15 Hay Dr. Medeni A kkent ıı "Reklam,, dır• K~~~g~~;~1;;ür. 111
§1 Göz haataı.kıa.. • • • ıs-16 Ray or: Ihsan o.kay lo:ı 
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Satacağınız Malınızı 
Herhale Reklam Ediniz. 

:;;~ ,,;~;~'~;/'ô fidir. ım Cerrahi hastalıkları • • ı 5- ı 6 • Sadi o,. ta Y ııııl 

11111 Kulak, boğaz , burun H. Çarşamba ,. ,. 15-16 ., Kaıuıl Sesli oğlu J 1 
!fllllZ. N rJI UDJ Çocuk hastalıkları . ,. ,, 16 17 ,, Memduh uı 

1 1 . ı~ı 
ı ı ll~I 
Jjgl Derı hastalıkları Peqembe .. .. 1 5- ı6 " Mehmt:t Alı ımı 
ımı Doğum ve kadın H ,. 16-1'7 " ,. Ha it Üzel 

1
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'ı~ iç hasla', 1<1• n Cuma • 15-16 • Rail llemfralp il 
ıınl Cerrnhi hastalık ları " " ,. 16-17 " .. Alı Rıza Tezel ı~ı 

Kızortaokulu caddesinde l~ı! Halkevi Başkanlığı ,IWı,' 
(Sarraf Bayram Hocanın) '~ jiJfJ 
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