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l1eıı ~e BatJazmanı 1 

Bahkeıir sayla vı 
ltA YRETTIN KARAN 

Çıkarım gontıl D.ruk.
lörf'ı: FUAT BlL'AL 

\.. .J 

- -
ikinci T eırin~9 Cumartelil 1935 

- - TÜRK Dili Evi' 
Ba/Jkesir 

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

25 kuruştur. 

SAYI: 9792 PAZARTESİDEN ÖZG E GÜNLER.D ~ VE SABAHLARI OIKAR. ONUNCU :YIL 

_İtalyanlar Dün Şafakla Beraber Makallye Girdiler . 
• 

Bizim · 
Davalarımız 

-4-
« . . Tayarc filolarımızı vı1 .:

Ude getirmek için hliylik 
m/llelimi::ln ylice ilgisini 
heyecanla anmak borcum · 
dur.)> 

« .Son arsmlusal hadiseler. 
"J tirk milleti için Jwdrrlli 
bir hmm ordıu111w11, haya
liri önemde lıı lulmas111a bir 
lıak verdirdi Çok eml'kle 
kurd11!}um11 z, caıı 11m:la ko 
r11mayrı and içtiğimi:. kutsal 
uıırcl (J fl /ıauaclatı s ı ldı rt şlu

ra karşı ,qtiuenlik alJwda 
bu/un nıası demek bi::e sal 
dzracaklarw, kendi yurtla-
r111<1a bizim de ayni 
:ararları yapabileceğ-

imize gıwenimlz demektir. 
Ru gıivenl, her gün. artıra 
cali araç bulmakla, büyük 
Tıirk 11l11swıım, ne göksel 
bir duyguyu kalbinde taşı 
dığu11, /ıcr ferdin ualan için 
tutuşan gö:.lerlrıdc okıımak

iayı:: , )> 

Hiç 'üphe yok ki bizim 
tefimız. ve onun biri hüku
met, biri ordu batındaki 

iki büyük arkadaşı Cunıuri 

Yetin ilk on yılı içinde bü
tün dünyaya fU hakıkatı 

tasdık ettirdiler: " . ürkiye 

Sovyet Rusya İle Aramızda: Çetin Bir Çarpışmadan Sonra Dün 
Dostluk Ve Bitarafhk İtalyan Kuvvetleri Makalleye Girdi 
On Sene Daha Uzatddı. ŞehirEtrahnda musadcnıclt~r Olmak

kanımızla Sovyet'büyük el · 
çiıi arasında 17 Hirincika · 
nun 1925 tarihli dostluk 

ve bitaraflık muahedesile 
17 birincikanun 19~9 tarihli 

protokol ve 7 "mart 931 ta 
r ih li deniz anlaşmasının on 

sene daha uzntılmi\!I hak

kında bir protokol imza 

edil mittir . 

Sovyet 
Rusyamn 18 inci yıl ~önümü 

Ankara, 8 ( A.A.) - Sov
yetlerin i 1 kteırin ih tifallE'ri
nin 18 el yıl dönümü mü-

Kamutay 

Te11jik Ht:~ lt'i tlras 
nasebetile dün akıam Sov · 
yet büyük e1çiliğinde par· 
lak bir suvare verilmiıtır 

icra 
-

Dun toplandı ve 8aymd1r · Vakitleri ~ayeti dün toplandı 
1 k Bıkan n -tnlad·ı Ankara, 8 <A.A.> - icra 
1 1 ' U1 • Vekilleri Heyeti dün lsmet 

I 

Ankara , 8 [A .A . j - Ka İnönünün Baıkanlığında top · 

mutay bugün toplanmıı ve lanmıı muhtelif iıler üzerin· 

gündeliğinde bulunan pro de görüımelerde bulunmuı . 

j eler ıle Devlet Demiryolları kararlar vermittir. 

((lflır. llrls K<ıss•ı Kıı',. ''<~f. leri)(~ Bıı Mıı-
Sil ıl (~ 111t~1 t~ ı·r· llt~ lı c ııı c lı •• I \ t~ fi şect~ k l i ı· . 

Roma, 8 (,A A l - İtal - • ~ J ne aöre, İtalyaya karıı ıila · 
yan kıtaatı bu sabah Ma h'a zecri tedbirler afınmadık· 
kalleye girmiotir . 

Şehir etrafında müsade
meler olmaktadır. 

Londra, 8 IA.A . J Ras 
Kass t ordmıunun bet güne 
kadar bu müsadı!melere ka 
tıla c ağı Adhababadan bil. 
diriliyor 

Londra, 8 ! A.A 1 - İtal · 
yanın bir Amerikan firma · 
sına mühim miktarda asker 
çizmesi için yapmal< isledi 
ği ıiparit Cum urbaıkar . ı 

Ruzvelt in lavsıye s i ' e red 

dedilmiştir . 

Berlin, 8 1 A A. J - Al-
man istihbarat bürosunun 

bildirdiğine göre Habeıis· 

tanda ıiddetli yağmurlar 

hareketi güçleıt rmt ktedir. 
Adiııababa , 8 [AA.] -

Adisabaya bir İsveç hasta · 
h .. nesi gelmi şt ı r. 

Pek yakında dl\ Norveç

İngiliz ve Hollanc! a seyyar 

hastahanelerinin gelmesı bek
leniyor. 

.ll. Mussolini 

ça, timdiye kadar baı Yuru
lan çarelerin hiç bir teıiri 

olmıyacakmıı. ve Hftbetiıtan 

son dakikada İngilterenin 

silahl;\ b ile olsa, ite karıt'l· 
cağına kanimif • 

iıalyanlara teslim olan 
Habaşşıflari birer anki mı 

Adisababada reımi bir 

beyanname neırf'dilm işlfr . 

Orada deniyor ki: 

AdİSl~l~I H tbeş hükumeti, lıalyan 
• beyannamelerinde katiyen 
lngil!erenin harbe k3f1Şffi3Slnl meçhul mıntakalarda Ha -

b&kliyOr bet ıeflerinin teılim olma -
Adisababada düıünüldüğü- ( Sonu üçüncü sayfada ) 

================================== 

Uluslar Sosyetesi Tür
kiyeden Eksper İstedi. 

•ınır' arı içinde Türk ordusu ~ve Limanlar ııletme umum 
ile mücadele edilemez. " mu"du"'r. Kral Jorj Dönünce Kim 

Başbakan Olacaktır?. 
i\1. z,, i ııı is lılT. B.t;•a ''''' r is 

Biı· l\t,ıııite Diılı<t litıru
l•ıc<• k , . e Zt't~ ı·'i '"l"ed bi rlt•r. 

Türk ordusunun kuvvetlen· 
mesinden, barıı ve sükun 
dostlarının derin bir hoınud. 
luk duyduklarına ıiiphe yok-
tur: Çünkü biz ancak mi li 
müdafaamızı sağlamak için 
hazırlanmaktayız. Haktl<i 
harp tehlikesi ise, mılli mü
dafaa 'arını aatlamAmıı olan· 
ların baıkalarında uyandır
dığı kolay zafer ve feth it· 
tabından gelıyor. 

Mılli müdafaalarını ıaila · 

mıı o' anlar eğer kendi böl· 
relerinde barıcı korumak 
için kuvvet ve azimlerini 
birleıtirirlerse, bir taraftan 
harbı zorlaıtıracak veya im
kansızlaıtaracaklar. bir yan. 
dan da dünyada barıı n iza 

rııın .n kurulmasına çahıan 

Politikaların ve cemiyet1erin 
llluvaff ak olmasına hız met 
edeceklerdir. 

Kara ve deniz müdafaa
mız kadar, ha va müdafaa· 
mızı da az zamanda güven 
llltına almak zaruretini Ata. 
lürk bize mil li düıtur o1arak 

"erdi. lımet lnönünün 1935 
Yılanın baılıca hidhesi olan 
havacılık davasını batırlauz. 
Şimdi de Atatürk bizi Türk 
havasında kanal ıebekeaini 
tamamlamağa çafırıyor . 

Kurtuluı harbman muzaf 
fer Saıkomutanı ve onun 
t&rp cephesi komutanı eğer 
bıze milıi müdafa( için bir 
"dzife verirlerse · bu vazife 

memur ve mus· 

tahdemlerine a it yardım 

kanunu kabul «-dilmiıtir. 

Pu kanun layihasının mü

zakeres( esnasında Ali Çe· 

tinkaya 

rnemur ve 

Demiryollarımızla 

müstahdemleri 

hakkır.da malümat rvermiı 
ve Demiryollarımızın 1919-

20 de· bin üç yüz elli" iki 

kilometre iken J 935 3fi da 

bet bin yedi yüz altm11 ye-

di kilometreyi bulduğunu 

'Ve memur ve mustahdem· 
!erinde 19 O de bet bin 

iken bugünkü sayısının 136 l 5 : 

olduğunu ve kilorr:elre ba

ıına 2 36 düıtiiğünü söyle. 

mittir. 

sattığımız 

Mallara yeni müşteriler 
Ankara, 8 lôzell - İtel 

yaya karıı alınacak zorla 

• ma tedbirleri hakkındaki 

kanun layihası, bugün kam 

ula ya gelmif ve derhal mü· 

zakereye konmuştur 

İleUı makamlar, zorlama 

F. R. Atay 
( Sonu ikinci ıayfad. ) 

• tedbirlerinin p i ya11amızı çok 

mütee11ir etmiyeceğini röy 

liyorlar, çünkü ltaly1t)'8 sa 

ttığımız mahsullere baıka 
1 
' alıcılar bulunmuıtur. 

. (~ K d·ı· .• .., 1111. •· ()il 1 IS 1111 •••• ,, 
İstanbul , 8 (Özel) - Ati-

nadan haber verilıyor: .. ----------
Eıki cumur baıkanı M. 

Zaimis, muha lefet lıderlerinin 
de ittirakile kurulacak temer
küz kabineıinin baıkanlığmı 
kabul t'deceğini bildirmiıtır 

Atina. 8 lA A.J - Eski 
Cumurbaıkana M. Zaimis 
muhalef t:l lıderi M Sofutis 
ile partinin diğer fbhsıyet 
lerl de kabineye girerse bir 
temt:rküz kabinesı başkan. 
hğını kabule hazır olduğunu 

bildirmfıtir. Maamafih bu
günkü hükumet bu hal rn
re•ini reddetmektedir. 

İstanbul, 8 <Ôzel) - Tek-
ziplere rajtmen i'unan kanu 
nu esasinde yeniden ve mü 
him değtıtklikler yapılacağı 
a nlaıılmaktadır · 

M. Kondi lis 

kra lıR avdetin 

de istif" ede · 
cektir . Fakat 
M. Kondilis 
kabinenin tef· 
kilinin gene 

kendisine tev 
di edileceği 
kanaatindedır. 

Haberl erin bu 

M Zcdmis 
mad vermezse feshedilece k· 
tir 

Ayan mecliıinin yeniden 
t"şkil edileceğ•i anlaıılrrak -
tadır . 

HalihazH Yunan meclisi, 
bette dört nisbetinde M 
Çaldarls partisi mebuslBrın 
dan mürekkeptir . Ve ortada 
bir ayan meclisi olmadığı 
için, M. Çaldariı Yunan si 
yasi hayatına hakim vazi · 
yettedir. 

Mec'iıin feshi dolayisile 
M Çaldaris ile M. Kondilis 
arasında '-üyük bir lhtt1af 

it~ Uğı·ıış<ıC.(l k. 
Cenevre, 8 fA.A.J 

Uluslar sosyelt: sin in neıret-
zecri tedbi/erfn tatbiki iti 

ile meıgul olacak bir tali 
tiği remiğ bir tebliğde bil - komite te~ldl etmek üzere 
dırildığine RÖre, 18 ler komi-

eksperlerini tayin etmefe 

davet eylemittir. Hu tali 
komıte 18 2 inci Teırinden 

tesi nihayet usuf hakkında 
bir teklif kabul ederek, 
Türkiye. ~ovye t Rusya , Is 
panya, Polunya, Yugoslavya sonra toplanacak ve bir 

Romanya, Yunanistan, lsveç 
ve İsviçre hükümetlerini 

müddet için da imi surette 

içtima halinde bulunacaktır. 

ltalya Ve Habeşistan 
llt~ı· iki !\'lillet Mtılıtelit· 
t:cplıclcı·flt· l\· t~ Kit(litr As
keı· llıılııııdııı·ıı)r()l•l•ı ı·? ... 

İatanbul, 8 (Özel ) - hal 
yan menabıi, Haheıistan 
hareketlerine ittirtJk ·eden 
İtalyan kuvvetlerinin 280,00 ) 
olduğunu söylemektedir Ma· 
kaile üzerine yürüyen İtal · 
yan kuvvetleri l 10,000 kiti 
den mürekkeptir. 

İstanbul, 8 (Özel) Ası-
naradan verilen haberlere 
göre şimal cephesinde Tona 
gölü civarında Haheılilerin 

f 
100,000 kişılık bir kuvvet ı 
topladıklart an'aıılmakt~dır. 

nan ahali partisi reisi M. 
Çaldariı ile müfrit kraliyet 
taraftarı M. Metakıas araa 
ında siyasi bır anlaıma ya
pılmııtır 

1 

Ras Seyum da Apansi gö1ü 
civarını tutmuıtur. 

Hava 
f aderasyonu ve Sovyetlır 

Ankara, 8 (A.A .] 
Arsıulusal hava feda-
rasyonu Sovyet Ruıyayı da 
arasında almıı ve bu mün· 
asebetle Türk Hava Kurumu 
ile Sovyetler ara 
aında kutlulama Ye te· 
ıekkür telgrafları teati 
edilmittir. 

genel ispe~ıörlü~ 

ıekline naza <i Korıdilis 
ran ve eğer mecli~ Kon
diltsin yeni kabinesine iti -

baı göıtermittir . 1 
lıtanbul, 8 !Özeli - Yu . 

Ahali partisi , M . Zaimis 
veya Vozikisin riyaseti al
tında bir kabine tt-ıkilfni 

iıtemektedir. 

AnkarB , 8 (f)zel l Do~u 
illerinde kurulacak yeni ge
nel ispektörlük hakkındaki 
layiha bugün Kamulaya ıe 
lmııttr . 



SAYFA 2 TORKOILI İkinci 

HADiS-HADiSE Bizim 
Davalarımız 

'"1. . ·•.. •. 
} . . .. 

' l l .'11 •ı ıı11~·ı~rıı11>l~ıı111 ' ll0IJl\ BIC lıllln,lf. it 1 ı j ... ıe: .. ;; g; • 

Bu sözlerle ((~udus, ~adis» ve «~aJal» sözlerinin eti· 1 il ıııll .... 11~1111 il r, ' 
( Ba~taraf ı birinci sa yfa da ) 

ye göz yumarak inanmamız , moloji, morfoloji ve f önarik ~1~11P1ndPn çözümlenmesi 
ua0 S HA~D S[ (3) at, {d ): < • + t - d) 

• hbayımız Bandırma Doğanspor 
kulübünün çahşmaları 

11A 1 • 1 bir ıeyin olmuı, vapdmıı 
b ı vazifemizi yapmad ıkç" 

rahat uyumamakhğımız la 
zımgelir. Kanatla karşılan 

mıyan düıman tayarelerinfn 
ıeferberlikleri nas1l felce uğ 
ratab ı leceklerini a r tık biliyo . 
ruz. Bir harp vaktında şi 
mendif er !erimiz fa brı k a 1a rı 

mız , cepheyi besliyecek olan 
1 

bütün organizmamız, Türk 
kanatlarının gölgesi altında 
itliyebilir. Damı aç ı k o lan 
evin duvarları Türk ayle siıı i 

istediğimiz gibi koruyamaz 

Kelimenin etimolojik tek 
li: 

(I} (2) (3) (4) 
(ad + ağ + ad + is ) 
(1) ah: Köktür; "ay" ın 

b r baıka ıe kl ;dir Cay, ag, 

Rk 1 ah bir kategoridendir 
ler 

Bir ıeyi yaratmak, 
mak, tesis etmek; 

yap 
hayat 

vermek . ruh vermek, vücu· 
da &etirmek anlamındadır. 

( 1) 
{2) ağ: Objeyi gösterir. 

'""h + ağ = ah ağ = ol 
muı, vücut bulmut ıey 

(3) ad: ( . + d - t ) , 
yapıcılık, yaptmcılık, yapıl · 
mıı olmaklık anlamını ve· 
rir 

(Ah + ağ + ad) = ol 
muı olan ıey demektır. 

(4) is: ( . + s); genit ' ik 
yani, bır süje veya objenin 
kendi muhitini taıarak teza 
hürünü gösterir. O hal -
de: 

"Ah + ağ+ ad + is,, 
- büyük oluı demektir 

Morfoloj ık ve fonetik te· 
ılrlerle "ah" kökünün ve · 
kali düıüyor. l ı k ek olan 
"ağ,,, ki uzatma vazifesini 
görüyor. Onun da vazifesi 
kendisinden ıonra gelen 

vokalin uzunca okunmasile 
yapılıyor, Söz " Hidis" tek 
lıni alıyor. 

Bu ıözün ıonuna 
eki gf'lince, kelimenin ma
nasını teabit ve ifada ediyor, 
o mananın adı oluyor: 

(Hadis + eğ .:on erkin 
okunmaz (ğJ si de düıüyor: 
Kelime sadece "hiı l:se,, o1a
rak kalıyor; manası l üyük 

o' uı, büyük vakia demektir. 

ff UOUS 
"Hudus,, sözü, "hadis,, 

soıünün vokalleri değişık 

baıka bir fE"kl idir . Bu iki 
sözün elimolojık ıekillerini 

alt alta koyarak baka 
lım. 

(Ah + uğ + ud + uı) 
= huduı 

cAh + ağ + ad + ıs ) 
= hadis 

HAYAT 
"Hayat,, sözü ile "'hadis,, 

sözünün yapılıtları birdir; 

ikincisinde fazla olan "ıı" 
ekidir. Türk sözlerinin oku 
nutundakı mekanizmayı 
göıterrniı olmak ıçin "~. a
yal" •özünü de inceliye
Jim. 

Etimolojik tekli: 
( J) (2) (3) 

"Ah + ay+ at,, tar 

ol du~unu gösterir. 
Demek l<i: · 
Hayat, müsbet olarak ya 

ratılmıı o ' ma~tır . 

( 1) Yakut lugatı 

HADiS 
" Hadis ,, sözünde kökün 

manası baıkadır. Etimolo
jık şekli: 

(l ı 12) (3) 
"ah + ad + is,, tir 

( 1) ah: ses, sada , söz an
lamınadır (alc, ok, uk, ah, 
ay, ağ, ag köklerınin hepsi 
ayni anlama gelirler.) 

(2) ad: sözün müıbet o 1a 
rak, varlığını gösterir. 

(3) iı: görüldüğü gibi uzak 
sahayı, bir derece geni§liği ı 

çok luğu gösterir Yani sözün 
uzağa , harice intikalini ve 
çokluğunu gösterir de böy
ledir, bazı Türk dıyalektle · 

1 
rinde §yoktur Yakutça gibi 

"Ah + ad + is,, = ha
dis - nutuk çok söz, kelam 
demektir 

Not - lliıdis, sözünün baı 

ka ıekilleri de vardır Me 
ıela : 

"Aydıı" f 21 gibi. lki ke 
limenin bünyesi tamamen 
aynıdır Etimolojik ıeki\le 

rini alt a lta yazalım. 

(1) Hadis: "ah + ad + 
18,, 

(2) Aydıı : "ay + ad + 
ıs,, 

Ah - ay dır. (1) incide 
kökün vokali düımüş. [:!J 
ıncide kök kalmıı fonetik 
ica bı ortadaki ekin 

dütmüıtür. 

İs = Is tamamen aynidır . 
"Eytif, ve " aytıı .. da ay

n idir. j 1iüyük Türk lugatı, 

kazan lehçesi; Radlof Ilı· 

gai. 1 ) 
Ayıtmllk - iUıde etmek 

[31 
Ryitnıek = ifade etmek 

14] 
Not "Hadis,, soz.unu, 

Ta yareler , hakikiğ k uv 
vet1er haline ge 1miştir. Ta y 
yarecılik daha büyük h a rp 

la, 191 3 de o1duğu gibi en 
bü yük tehli ke kendisi ile uç 
mak olan spor tecrübesi ol 
maktan çıkmı~t ı. 1918 i. e 
1935 arasında havacılık . bü. 
yü lc harp tayareciliği ile kı
yas ed ı lemiyecek ka dar iler 
!emiştir. Ôyle ld ha \' a mü 
dafaaaı , artık kara ve denı z 

müda faaları ;1e bir arada 
ve bir ehemmiyette düşünül 

mek gereken bir iş ol muş 
tur . 

Türk hava c ının korunma 
sı için ismet lnönünün mil 
letten istedıği fedakarl ık , as· 
la ağır değildir . Havamız. 
güven altına girdiği gün. bu 

meml~keU kap1 ı yacak olan 
huzur ve sükunun bu ka dar 
ucuza temin oluna bilmesine 
teşekkür etmeliyiz. Biz bir 

vatan inıa ecl ı voruz; nüfusu 
muzu 20 mılyona doğru ar 
tırmağa uğraşıyoruz ; yurdda 

endüstri kuruyoruz; su 1arı 

mız , yollarımız, raylarımız , 

elektriğim iz, sıtmamız , ku · 
ri\ k !ı ğımız , çıpl,.klığımız, tar
lamız ve y uvamız ia uğraşı· 

yoruz. Runların hepsi barıı 
devrinin devamını ister: Ba. 
rıı devri iııe , mi ' li müdafa 
anın eksiksiz o ' masına bağ
lıdır. 

Barıı davası güdenler, 
harp davası güdenler kadar 
hazır olmalı 1 ırlar . Hırslar 
ve ümidler bir daha Türki 
ye üzerine dönmek cesare 
tini bulmamalıdırlar 

biz yalnız peygamLerlere 
atfolunan söz 'er için ~ul 
l anırız. 

f 2) Racllof lügati . 1. "Te 
leüt ve Altay lehçeleri ,. 

[31 Die Legende von 
Oghuz Qaghan. 

Hükümet bize: "Havanız 
güven altınc!adır ! " Deyince 
ye kadar, elimizden geleni 
ve gelmiyeni yapmağa sa 
vaıma 1 ıyız 

141 Büyük Türk Lugatı. 
"Kazan lehçesi." 

--~-

F. R. fftay 

~········a=:·············, r • • 
Bir düzeltme ı = 8 lk · M f ı d ~ 

Dün şehrimize döndüler. 
--------------- -----------

İki ay eve/ açılan bu k t1 lübün 
bilhassa gençlik için f aideli ça· 

lıımaları görülmektedir. 

IJ . Sali 11 G1111dofian 

Bundan iki ay kadar Ön· 
ce İlç emizde açı lan Doğan· 
spor kulübü eyi bir varlık 

göstermektedir . Kulüp bu 
k ısa z;\ ma nda bir çok üye 

yazmıtlır. 

Bu kutüı.ünıüz kıt g<' cele 
r .nin boş g çi ıi 1 m< n.e ıi için 

ha kın ve gençliğın istıfade 

ed~ceği bir çok önemli mev. 
zular hakkında hafta müsa
habeleri tertip etmiıtir. 

Bulaşık 

Zıhir'i gaz.ardan korunma 
mevzuu bu müsahabelerden 
birincisini tetkil etmektedir· 
Aunu dığer muhtelif konfe 
ranslar takip edect> ktir 

Kulüpde avcılık . öt cılık 
ıubelerin açılması için de 
hazırlıklara l:aılanmııtır . 

Doğanspor urayın ıehir 
bandosunu da ele almıı ,,e 
bunu daha ziyade mükerw 
meleıtirmeği programlarırıa 
koymuılardır. 

Parti 
Uray'ar kongreııine tıtirak 

etmek üzere Ankaraya gid 
en Sayın ilbay V f' Şarlayı
rr. ız B. Salim Gündoğ8n İs
tanbul yolu i 1e dün şehrim
ize dönmü§lerdir. 

Yeni Orta 
hastalıkl~r. ~Üdtehassısı 1 ily~~0ku~~~n~n ~Pi!~!~~~ 

· Ş811rJmlZ e İlyön kurulu Parti Bat 

O~ul direUörü ödevine ~a
şlad1. 

Şehrimiz Kızorta okul 
direktörlü ğ üne ve Türkçe 
öğrelmenliğıne atanan İsta 
nbul Hakimiyeti Mi 11iye şe
hiryah okulu d ir< ktörii B. 
Fehrr. i dün gelmiş ve yeni 
ödevine baılamı~tır. 

ilimiz çevresinde ili< bahar
da genel ıarbon mücadelesi 
yapı lacaktır . Bu yoldaki ha
zırlıliJara başlanılmış bu-
lunmaktadır. 

Bu mücade1e hazırlıkları -

nı yakından takip etmek 
ve teft iş 1 erdi! bulun · 
mak üzere Tarım Bakanlığı 
bu ' aıık lıasta 1 ıklar ıubesi 

müte hasstH Cevat Akger · 

man dün şehr imize gelm i ı 

t ir 

Sındırgıda B i r Evden 
Çahnan Tütün Dengi.. 
Husızlar tütün ~engini ~ir ~c hçe içine ~ıra~n11şlar. 

kanımız H Lütfi 
Kırdarın başkanlığında top 
!anarak Parti itleri etrafın 
dl\ görüımüı ve kararlar 
ver mittir 

Sonbahar 
At ~osuıan 17 i~incites

rinde yapılaca~. 
17 İkinciteırin pazar gü· 

nü tehriır. ızde yapı 1acak 

olan sonbahar at yanılafl 
hazırlıkları ilerlemektedir. 

Şimdiden bu koşuya bir· 
çok hayva~ keydedilmııtir· 

1 Koıuya djğer yıllardan daha 
fazla hayvanın ittirak edt'ceği 

kestirilmektedir • 

Bu yırm tütün mBhsulü ~azu lar ~I. Gef f CI ~ yıl için de il Ruam 
haz1rh~lara başlan~ı. 

Sındırgı , 8 [Özel ayları · =u==·=. Mücadelesine devam ediliyor 
mızdan] _ Kurtuluı mahal ray l f 

limizin ilçe, kamun ve les ınden Usküplü Şabanın 
_ ki'ylerinde tek tırnuldı hay 

evinden birkaç gün önce su·rel Kurulunca cez~lan .. ı· 1 

bir denk tütün çalınmııtır. 'J U 
Gedikli başçavuı Osmanıo 1 1 

izi ta k ip etnıek sure tile ça- n a~ ar. 
lımm tütün dengini kasa - Ba zı esnafın ur ay talima-

vanların ruam mücHdeluıne 
devam edilnıektedi~. 

Bu arada Balık'ı köyün· 
de yapılan ruam savaıını 
baytari mücadele baıkanı banın dııınd a bir bahçe tına aykırı hareket etlikle 
Hakkı Uzer idare etmekte 

içersinde bulmuıtur. rinden uray 8iirel kurulunca d 
1 k d ir . Yapı an sı ı araıtırma a 

muhtelif para cezalarına hırsızların mühadil!erd" n 
Ömer ve Da vut ile Alı oğ çarptırılmıılardır: 
lu Mehmet olduğu meydtt Kasaplardan Köse Ahmet, İdman 
na çıkanlmııtır . Kendileri Kapçak Huan, Kadıoğlu Dünkü sayımızdaki teci . ı i a 1 8Sf r Ü rü ÜğUn en: ; 1 

9 j yakalanmııtır . Baıçavufun mel ahlak baılıldı ya : 11 1 ... ncl frşrtn pa 
1 

1• I • ~ - k ( •I hırs ı 7ları bulmakta büyük 
Mustafa Çavuı . Kasap Emin, Bölgesi yılhk kongresini 

bugün yapaca~ 
zıda i~ inci sütunda "gereldi • :ar l'Sl q11mı o şamı s ı • 

ı • ' • gayreti görül rnüıtür. kurumların yapılmasını bü· •. lı yecrsl ) Lcı1leyi Raaat •. 
Burada bir haftadan beri yük bir noksan olarak gö : old11f/11 llnlkunı:a i lan : ı 

• hava 'ar yağmurlu gitmek-rüyorum" sözlerinin "kuru· ,• olunur. : ı 
, ı • • ı tedir. mların yapılmamau .. " ,ek ı in· : ~ l ütüncüler 

de v~ daha aıağıda "şüphe· ı •••••••• •••••• •r •••••••••• ı 935 yıl 
ı · 1 - ı· .......................... . 
,; .• :~r.m•~~: ••• :~,··~;.::: : A l E V : 
şekline konularak düzeltilme- : ; • • 

mahsüllerini ha zır amııtır. 
Şu hafta içinde piyuam n 
aplacağı ümit edi ·me ktedir. 

936 yılı için de şimdiden 

Sucukçulardan 
Mehmet oğlu 

Süleyman, 
Mustafa 

İdman bölgesi bugün sa· 
at on beşte kendine bağlı 
sosyete murahhaslarının ı f 
tiraki ile bölge kurağında 

yıllık kongresini yapa 
caktır . llavıan ile flü· 

"Ah,, ve "dy" kök ola . 
rak alındıkları zaman her 
ikisi ayni anlamı gösterir

ler Bunlarden birisi ek 
mevkiıne dütünce rolü de · 
ğiıtr. 

( l) ah : Kök olarak, } a 

ratmak llayat vermek, ruh 
\ermek an ' amını gösterir 

(2) ay: Ek olarak objeyi, 

sini dileriz . 
1
: ! ı 

• ııı. : :J tülün tarlaları lutu ! muı ve 

BU G E C E",'ı :. KAMÇJLARJ:. hazırlıklarbaş'amıştır . 

sıhhi talimata aykırı harek 

et ettiklerinden üçer lira, se 

yyar yemişçi 1 erden Dursun 

oğlu Hasan, Niy11zi. Altay 

uramında n sülcü ve aşçı Ba. 

yram yaya kaldırımı iıgal 

ettiklerinden b irer lira . ıof. 

örlerden Nıyazi . Cafer oğlu 

Sabri . Habibullah oğlu Ca 
fer , Mehmet oğlu Hasan fi 

rhaniye murahhasları kon· 
greye iştirak etmek üzere dOf'I 

ıehrim•ze gelmif1erdir . 

i vrind de kumar oyo,yanısr 

yani , hayat mefhumunu 
haiz ıe,;i gösterir. 

Ah + ay = ahay = hay 
umumiğ olarak var olmtt 
demektir. 

Askerde bulunan lıül Ü 

:HAYATT Al N ~BU " - : met Doktorumuz B. Lkrem VATAN ı i W.~~ER~ :J~1ANIQUYUK~ ;~:··~;1~;:,g~~~rere~e' ;i:• ;~ 
E h . : P[K YAK INOA : işine baş amışlır . 

CZG arr esı : : On bet gün önce hatlı · 
M .. b / J • ; TÜRK D/ Lİ f'IDE ; yan Aklıisar - S ı ndırgı yo· 

o e çı ır: OKUYUNUZ' :1 ıunu tesviyeilurabiyesi yağ-
t : ........ ••••••••••·~·~ ••• :1 murlar dolayisile durmuıtur. 

ren muayenesine gelmedik · 

!erinden üç ltra. kah

veci Hüseyin, kahveci 

Bekir, kahveci Hasan. sıhhi 

ta!imata dıkkat etmedikle· 

rinderı birer lıra para ceza 
sına çarptırılmıılıudır. 

İvrindi, 8 1 Ôzel aytarımı~· 
dan} İvrindide kahveci Denıir 
oğlu Davut, kahvr ııinde fs · 
hak oğlu lsmai l ile kumar 
oynarken 
rafından 

ikisi de 

rlmiılerdir 

Jandarmalar ta· 

ya kalanmıılardır 
Balıkesire gönde· 
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Tezelden Yapılan Ge
nel Seçim Ve sonucu 
11

0a~a ne olsun! işte yaşa~ığımız ve ~iğer bir ço~ mem
leketlerinin için~e bucala~ığı oeı gin enternasyonal 

durumL.,. 
The Manc~ester Guardia 

ndan : 
Muhafazakarla rın ve Hü · 

kümelci"Torylertn polıtık 
manevrala ı kar~ısıııda mu 
haliflerin protestosu . 

"Kriz,, istismar edılııken . 

Teı.elden yapılması lemın 

edilen genel seçi.nin hal.iki 
ııebebi hakkında lıl eral ve 
amele önd~rleri muhl\fıl ' erln 

ele ya 1 rıız bir tek kanaat 
mevcultur. 

Bu kanaate ı. veni doğan 
vaziyetin arkasında giz'entn 
l'lyıkın, mu haf aza karlar pa 
rtisi için bir "harp" genel 
seçimi vasıtasile bir yt-ni 
hükumet devresi koparmak 
olduğu, ta sav\ ur ve iddia 
olunmaktadır. Liberaller el 

dden hayret içindedirler. 
Ve bilhl\ıısa, Misl~r B" ld vi 
nin, kendilerince adi bir 

polıtika maneverasından 

başka bır ıey addedılemiyen 
bir işe, kendisinin alet ola
rak kul lanı!manna müsaade 
edişi çok hayret uyandımış· 
tır. 

L;beraller Mister Ba'd 

vinin, bu tipte bir politıka 
cı olduğumu hiç düşünme

ıniılerdi Hatta gelen seçim 
etrafında "formüle" edılen 

bu bakım tarzını benimse· 

miz o1mıyanlardan da bir 
çokları , kabul ederlerki, tu 
görüşü bize veren Mister 
Baldvinin politik bahsiyeti· 
nin üt.erimizde bırakmış ol 
duğu umumi intibaıdır. 

Bunu da Miı ter Baldvin 
kendisinin icabettıği takdir 
ve münasebette söz ıöyle 

ınesini bil ·r olduğu hakkın 
dakı yüksek şöhretine med· 
Yundur; zira . Mister Hold 
\'İnya yakın bir parlnWento 
dağıtılmasını tavsiye mahi 
YetinJe hiç bir tarz an me 
Po ' itika ğidışini icabettiren 
Öz sebebi veya sebepleri 
daima amme efkarına bi!. 
dirmekte as'a kıskanç dav· 

tanmamıı bir Devlet adamı 
olarak tanilmıştır. 

ibaret olmayıp, aklıse 1 im, 

n•antık ve münakaşaya da
yanan bir hükümdür. 

Liberal Polıtika merkez 
komites ırıi n bu husustaki 
nazar noktası, n,.şrettiğl be

yannamede aıağıda okundu 
ğu gibı, tanzim ve ılan o 'u 
nmuştur: 

"Hemen her ne tekil sank 
s ı yon o' ursa o 'sun, bunların 
ll\tbikine giritilebilnıel< için 
kanun yapma yani te§rii 
faaliyet ihtiyacı olacağından 
avam kamarl\sının erken 
toplanmasının anu edilir 

olduğu ve hatla cidden la· 
zım geldiği idrak o1unmuş 
bir zarurettir. 

"MamRfih, hemen yapıl 

maıa tasarlanan genel seçim 
dolayısile, bunun, rnemle 

kette bilhassa "Elek tora" 
azalarının büyük bir çok
luğu arasında enternasyo· 
nal krizin istismar edilmesi 
yolunda girişilen bir dene
meden hiçte geri kalmıyan 
bir manevra telakki edile. 
ceğı düşünü 1mektedir. 

" ı ~u ise. gelecek bet yılda 

muhafazakar partııine ikti 

dar mevkiini temin etmek 
için, Milltte halen hakim 
bir surette yaıayan ·•birliği" 
hükümetin hahha zır dı, po · 

lıtikaı11 hizmetınde kullanın 1 
aktan ba§ka bir ıey deği 'dır 

Enternas} onal duruma : 

dair hükumet tarafından ı 
teklif olunacak olan karar
lara Avam kamarasının işti
rak etmiyeceğini düşünmek 
için hiç bir sebep yoktur 
ve bu böyle olduğundan 

par amentonun normal 
müdd~tten bir yil evvel da . 
ğatılmasanı muhik kalarak 
hiçbir makul izah mutasav
ver değildir 

"Üstelik. iısizlik yardım 
kanunu., nun tesbit etmiş 
olduğu nızam ve tasrihlerle 

halli dü~ünülen mühim ve 

acil mesele henü '- mevzuu 
bl\hs edilmiş değildir ve bu 
kadar ~hemmiyetli ve ulu 

planda bırakarak, bütün en• 
düstriyd ıeçim dairelerinde 
intihap cidalinin en ön saf· 
has•nda gelen ana polıtıka 
mün1'kaouanı teıkıl edecek• 
tir. 

"Son defa olarak, bir mi-
lli müşkulün parti nam 
ve hesabına istismar 

e d i 1 i t i n e 1900 
genel seçiminde rastgelmit· 
tir; maıoafih o zaman tutu· 
lan poletik yol ancak bir 
an iç·n muvaffakiyet temin 
edebilmiıti . Bılahare, iti. bul 

ve tatbik edılmiş olan po· 
lılika tabiyeıinin l manevra· 
larınınJ, memlt-ket tarafın· 
dan tasvip edıl nemiı oldu 
ğu anlaşı ' m ı ıtır Daha 
seçimin i-k gününden, mu· 
hafazakar Paristi, seçim 
ba,lamışlı, ve Lu halın bir 
tabii neticuı olara it da mü· 
teakip genel seçimde modern 
tarihinin en ağar mağlubiye 

tiııi tatml\lc mecburiyetinde 
ka l mıştır 

Bunun için, entc!r 
nasyonal krızin bu yük-
ııek ve tehlikeli anın 

da, memleketi hemen yapı· 
lacak bir genel seçime ıü 

rükleveceği bıra~ şüpheli 

addedilmektedir." 

Amale partisi haz1r 
Ame1e partisinin bu mese 

le hııkkındaki hükmü, he
men bütün esas1arda Lıbe 

ral partinin yukarıda yazılı 
olan hükmünün canıdır. 

Mister Herbert :\lorrison bu 
hükmü . yani Amele partisi 
nin buğün iktidar mevkiine 
bu'unan Tory ve muhafaza· 
karların politika taktıkleri ı 

karıısmdaki düşünce ve kan 
aatlerini, çok veciz bir 
lisan ile ifade etmiı bulun 
uyor. Bu zat, egas 

tunları söylemiııtir : 

"Genel seçim 

o 1arak 

geldıkte, 

amele Partiıinln örganizas· 
yonu hazır bulunacaklar., ve 
has1mlerimizin tahakkukunu 
diledikleri tahminler ne ol · 
ursa olsun, biz, amele par
tisi, kendimıze has olan az· 

im ve irade ile mücadele 
edeceğiz ve mevcudiyt>timi· 
zin milli ve sosyal hayatla 
bir değer ifade dtiğini 

isbat edeceğiz . Bununla be 
raber bir müddetten beri 
nazırlar arasında ve "Tory" 
politika mekanizması içinde 

devam eden ve tezelden 
yapılacak olan genel seçim 
etrafındaki münakaıa'ar ha
kikateo eaef edilecek ve 
utanılacak münakaşacıklar 

dır. Bu hal "Tory., yani 
muhafazakar yurtııeverliği-

Hakkında , yukarıda. Libe
ral ve amele muhalefet ce

nııhlarınca "formüle" edil
llliş olan hüküm, mücerret 
bir kin ve infialin ykisindan 

sal bir mesele hala ordada 
dururken bir seçim yapıla 
cak olursa bu, dıı polıtika· 
sına veya milli müdafaaya 
ait bir çok meseleleri ikinci 

I nın sahteliğini ve bosluğunu 
ispata kafi par1ak bir de -

I lildir 

Türkdilinin Hikayesi 

SEYAHATTA 
YAZAN: 

Guyde Moupossant 
Adam ıafkın, iri gözleri

l'li açarak bakıyordu. Uşak 
geldi: 

- Faknt ... 

Kontes tekrar etti: 

- 1 layır gelmiyeceksin 

ftkrimi değiıtiı dim, lfosya · 

dl kalmanı istiyorum. Al, 

itte dönmek için yol ma11 

tafın Şapkanı ve paltonu 
bana ver 

Hanımının ani ve muka-

ÇEVİREN: 

Müştak Baykal 
vemet edilmez arzularına 
alışmış olan ihtiyar uıak hiç 

cevap vermlyerek ıapkasını 

paltosunu çıkarttı ve uzattı . 

Sonra gözlerı yaıla dolu 

olarak uzaklaflı. 

Tren, tekrar hududa do 
ğru koşmağa başladı. 

Kontes yol arkadaıına: 

Bunlar sizin için müs 

yü, dedi Arlık siz benim 

uıağım İvansınız Bu yap· 

tığım bir ıarta bağlı: l~ana 

hiç bir ıey söylemiyecek
ıiniz Bir tek kelime iste · 
miyorum, teşekkür için bıle 

ağzınızı açmıyacaksınız 

Meçhul adam hiç bir ıey 
söylemiyerek eğilda. 

Tren tekrar durdu. Üni-
formalı memurlar kompar-
tımana girdiler Kontes on

lara kağıtları uzattı ve va

gonun nihayetinde oturım 

adamı göstererek: 

- Uıağım İvan dedi. iı 
le pasaportu. 

Tıen tekrar yola koyul· 
du 

İkisi de bütün gt"ce 
konutmadılar. 

hiç 

"O.aha ne olşunf işte ya
~adığımız ve diğer bir çok 
memlekt!tlerin içinde boc& 
ladığı eer8tn enternaııyonlll 
durum! Hu durum artık bu
aün korkulacak bir hana 
siyet ve nezaket ikisap et 
mlş bulunuyor Gene! pren· 
sip olarak. Mflletfet Cemi
ye-inin ·otoritesini müdafaa 
hususunda, bütün siyasi par 
tiler arasinda genel bir an 
laşma vardır. Binaenaleyh 
nasyona( bakımından şu ha· 
reket dolu günlerde bir ee 
nel seçim içın hiç kabule 
deger sebep yoktur; bilakiı 
aleyhine bir çok ağır basan 
sebepler mevcuttur. Eğer, 

muhakkak yapılacağı tah 
min ve tebıir olunan genel 
seçim sahiden yapılacak 

olursa, o vakit hükumetin, 
parti taktik ve manevra 
mü .ahazalarını, fngiltere 
menfaatlarının ve dünya hı.: . 

zur ve sükununun, üst üne 
çıkarmağa karar vermiı ol 
duğu anlaıı 'mıı olacaklar 

"Şahsen, bu politika tak· 
tisyenlerinin lüzumundan 
fazla kurnaz ve i§ğüzar 
olarak hareket etmiş olduk
larını ergeç idare etmek 
mecburiyetinde kalacakları . 

m tahmin ediyorum İngi · 
liz "~'ektora,, sı her ne 
olursa olsun geniı bir "fair 
palay,, hissine malıktir ve 
muhakkak, parti menfaatle 
rini mille! menfaatleri üzeri· 
ne çıkaran polilika manev 
racılarını tedip etmekte ge
cikmiyecektir 

Banduma icra 
memurluğundan: 

P<lfa bayırı mahallesinden 
Şefikaya ma masarıf 215 

lira 34 kuruı borçlu Paıa 

bayırı mahal lesinden H. Se 

yitıah oğlu Mehmet Alinin 
tahtı hacze alınan paıa ba 
yırının Balıkesir ıosesi cad
desindeki 55 numaralı sağı 

Ômer köylü Mustafa mağa· 

zası ıolu Moralı Ômer ar 
kası borçlu ve kardeıleri 

hanesi ve önü yol ile mah · 
dut l 85 arşın arsa üzerine 
inıa e 1 il mit ve önünde bir 
dükkan ve arkasında altın· 

da bir bodrum ve üstünde 
bir oda ve yanında arkada
ki eve geçilmek bir merdı
ven ve kapusu bulunan Ta· 
man t 1000 lira kıymetınde 
dükkan ma müıtemilatının 

800 sehımde 209 seliminin 
paraya çevrilmesine karar 
veril mittir. 

1 İp etek sahibi a 1 aca 
klılarla r iğer alakadar'aran 
ve irtifak hakkı sahfplPrinln 
ııbu gayri menkuller üze-

Sabah oldu Bir Alman 
garında tren durunca meç -
hul adam indı ve sonra ka
pıda dıkilerek: 

- Konuşmamak için ver
diğim vani bozduğumdan 

dolayı affedin madam, de~ 

di. 
Sizi uıağınızdan mahrum 

bıraktım . Onun yerini dol 
durmakhğıma müsaade 
edin. 

Bir emrintz mar mı? .. 
Kadın soğukça cavap ve. 

rdi: 

-- Gidin Famdöıambm 
mı çağırın 

Gitti. Sonra da ortadan 
kayboldu. 

Konte' bazı istasyonlarda 

------------------~-------- -- -~ ~-

SAYFA 3 

Balıkesir Kızllay Kurumu sıhhi 
fılimler getirtiyor. 

Sağlık ve ıosyal yardrm Bakanlığında mevcut bulunan 
sıhhi ftllmlerin Ba 1 ıkeaire de gönderHmesi Kızılay Kurumu 
tarafından temfn cdilmlıtir Jsımlerf ıııetıda yazılı o 'an bu 
filimler Halkevi slnemaıımda bedava olarak umuma gös 
terfleceklfr. 

1 Yedi kmm1 ı k : Vaktile üç dost idi'er (frengi filimi) 
2 İki » Sıhhi Su. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Bir » 
Bir » 

Veremin erken teşhisi. erken tedavisi 
Sinek tehlıkesi 

Bir ıı lhmalın cezası 
Rir n Uzun ve afiyetde yaıan• anın çaresi 
Bir n : Anne südünün kıymeti 
Bir )) Sağlığı korumıya alışmak ve bu 

nu başarabilmek. 
9 
ıo 

1 ı 
12 
13 

I' ir ı> Nnlenin ehemmiyeti. 
Bır » 

Sekiz ı> 

Vfllie niç in yıkanmak iııtiyor . 

Çocuk bakımı. 
Altı » ~ıtma. 

Bir » : Sıtma müc'lde'esinde yeni usuller. 

Neşriyat: 

Yeni A~am 
97 jnci sayısı çıktı 

dekiler. Kısa tetkikler. 
f çin· 

ts 
mail Hakkı, mürteci kim · 
dir? Vır Gü l, Nobel. İsm 
ail Hakln, genç'ik için en 
büyük tehlikeler Sosyete 
haberini Cand, siyasa, kül 
tür tetkıkleri, Is mail Hak 
kı, tarihi nasıl öğrettim? 

lzettin Şadan, taraf gi bir 
tenkit, ve Gültekin. Mark 
Tuain R. M Ahmet Ha 
tim üzer :nde bir görü, İs· 
mail Hakkı , ölüler 1 Dram l 
rindek ı hakları ve husuıl 

faiz ve masrafa dair iddia· 
larını evrakı müsbitelerile 
yirmi gün içinde icraya bi l
dirilmeleri ve hakları tapu 
sici lile iebat olmadıkça sa 
hş bedelinin paylaımasındao 
hariç bırakılacaklardır. 

Cetin bir 
' 

Çarpışma 
(Baştarafı birinci sayfada) 

!arından bahse =fild ı ğini gö· 

rüyoruz. Bu ft'fler için ga 

rip isimler ortaya konuyor. 

Habeş hükumeti böyle kim

selerin mevcut olmadığını 

bildirir. 

Her iki hudutta belli baı · 

lı bir hareket o1duğun" da

ir havadis gelmemiştir. Fa· 
kat ordunun teşkilatı: glttık· 

çe ilerliyor ve bir mükem· 

me1iyet derecesine · varıyor 

Her gün binlerce kiti a1kerlik 

için mür ;ı caat etmekte ise 

de silah ve cephane az ol 

duğu için hepsınl alamıyor-

uz 
2 - Artırma 10-12 935 Makalle ıehrintn halkı. 

sah günü saat 15 de Ban· muhtemel bir İtalyan taar 

dıtml\ icra memurluğu dai ruzuna kar~ı sivil halktan 
resinde yapılacak ve artırma 

tahliye edilm:ıtir . 
bedeli muhammen kıymeti-

Cenuptan gelen haberler. 
nin yüzde yetmit betini bul-
madığı taktirde en son ar İtalyan tayare'erinin bomb-

tıranm taahhüdü baki kalmak ardı ·nanı keıtiği bildiriliyor. 

ıartile artırma 15 gün daha 1 Çünkü faydasız görülmüı
temdit edilerek 26 1 L 935 ı tür . 
perıembe günü saat 15 de 

:.:~ılacak ve kati utılacak - 1 Tavus kuşlarını öldürmek için 
3 - Artırma ıartnamesi 

ilan tarihinden itibaren her 
kesin göre bilmesi için icrfl 
da açık bulundurulmaktadır. 

4 - Artırmaya itlirak 
edecek alıcı muhammen kıy · 

metinin yüzde yedi buçuk 

nisbetinde peı parasını ve 
ya milli bank teminat mek· 
tubunu ietirecektir Daha 
fazla malumat a\mak istiyen 
ferin 933 872 dosya numa 
rasile icraya müracaatları 

ilan olunur. 

büfeye indiği zaman uzak
lardan onun, kendisine ba: 
ktığını görüyordu. Nihayet 
Men tona geldiler. 

-il 
Doktor, bir lahza sustu. 

sonra tekrar ba~ladı : 

- Bir gün kabinem de 
hastalarımı kabul ederken 
içeriye iri yapı ' ı, yakışıklı 

bir delikanlı gırdi, ve: 
- Dol<tor, dedi. Sizden 

Kontes Mari Branovo hak
kında malumat istemeğe ge 
idim. Ueni kendisi tanımaz, 
zevcinin bir ahbabıyım 

Ben: 

- Madam çok ağır, ar. 
tık Husyaya dönemlyecek 
diye cevap verdim. Adam 

Her ıeyin fazluı usanç 

veriyor . ,, vuıturalyanın do · 

ğusundaki illerde çoğalmıt 

olan tavus kuşları kargalar

dan da beter bir be ' a halini 

almış olmalı ki, bunlarla 

bata çıkamıyan köylü hü

kumete baı vurarak asker 

ıönderilmcsinl istemiı; eğer 

buna imkan bulunamazsa. 

makinalı tüfek verilmeıini, 

ileri sürmüıtür. 

birden hıçkırmağa baıladı 

Sonra kalktı ve serhoı gibi 
sallanarak çıktı. 

Ayni akıaın Kontes, bir 
yaban<'ının gelip benden 
sıhhati ha"kmda mau 'mat 
isteditinden haberdar ettim. 
Kontes çok müteheyyiçtl; 
ve bana, ıtmdi size anlattı · 

ğım hil<ayeyi anlattı ve ıo 
nra: 

- Bu hiç tanımadığım 
adam beni timdi gölgem 
gibi takip ediyor, dedi. Her 

dıtarı çıkııımda kendisine 
rastlıyorum Garip bir tarz 
da yüzüme bakıyor. Fakat 
timdiye kadar bana hiç bir 
ıey söylemedi. 

- Bitmedi --
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K OM i S YON U i L j N l AR ı. . 11 İ 5 T İ F A O E N İ z İ 111 ~ inşaat sahiplerinin. müh.endi~ ve mütEahhitlırin i 
~ :ı 1 : nazın dıkkatme : · : 

Susagırhk kıtaat hayvana tanın ihti) acı olan 200 ton 11 111 - -
Yulaf. 12-2. Teırin-935 ıaJı günü saat ıs te kapalı zarfla u·· s u·· .. .. ' = Her zaman taze çimento Eskişehir= 
ıhaleaı yapılacaktır. Tahmin bedeli 9000 li ra olup muvak- O N U N U Z : · · · · ' .. :: 
kat temin~tı 675 ~iradır. İstekliler oaıtnameıini Susığırlık ı! . • • • l ı = kıremıdr, cam ve ~n ~YI yag Ve boya : 
ve Balıkesır askerı satınalma bomflyor.unda görehilirln.

1

•

1 

• : çeşıtlen. :: 
Talip olan'arın yevmi muayyeninden bir saat evel teklif ı . " ~I : :: 
m~ktuplarile Susığırlıktaki askeri ıatınalma komiıyonuna I stanbul ve lzmir depoların- = inşatta ~ullamlan bütün maizeme tophn ve pe- = 
muracaatları. 4 - l - 237 : - :: * * z daki fiatlarla, .,ffi ~ rakente olarak: : 

Kapalı zarf uıulale 7-2 teırin 935 tarihinde eksiltmeğe il 11 : :: 
konulan Kütahyada inta olunacak 2 l:inaya vakti muay. Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, = BiuHlırnıa f=--met Pasa Caddt·~irul·: = 
ende talip çıkmadığından kanunun 4'.> ncı maddesine tev- : k · 1 t k 1 1 k · t" _ % : • :: 
fıkan 2- Teırtn 935 saat 11 de pazarlığa konulmuıtur. : ">rneJ, S Or, ap ama a ma IS ıye : 1: :: 

Muham~en bedeli 59~4 lira 49 kuruıtur. Mevcut temfna · ıı nler her halde: il = M·L'·ff.MtET N, TılRİI y·v Qf1'. J~ u· HA' Mıoı·_r = 
tı 449 hra 59 kurua. Şartmamesini görmek iıtiyenler her - 1'11.rı nı l!J ~ ~ _ ll L filfr\:!U _ -
gün, pazarl.ğa fttirak edectılder vaktı muayeninde temi · iZ y '((' • • • w = = 
natlarile kolordu satm alma komisyonuna müracaatları . ı: eşı 1 cıvannda CamCi Hllmınm = 1 = Dernir hırdavat matazasında bulunur. :: 

4 1 - 268 111 ~ = :: 
K 

•• t du~~S0I03 Uğramahdır. 111 = Siparlşlt-r clcrlıal inşaat sahiplerine ve inşıwl = ep su W ~ = lllaha/lerf n!: s11ru[/~ !]Örıc/cri. ir L1C yelfşl/rilfr. :: 

•• lfN Ht• •tH t{M tO : 5 
Be1ediyesinden: ıu .. , 1 ~ fiatlar her mağazadan daha ucuzdur. ~ 

K•:psüt belediyesine ait Çukuraiıl merasının kışlık ı.: k G 1 e ,: : . . . :: 
koyun otıak~y~st_ kira~a verilmt:k üzere 13 teırinisani ~::ss 1 } ş e } y 0 r : Brr df?f a deneyınız. :: 
çarıamba ııunu ıhale11 yapılacajmdan isteklılerin ogün ke. .. • 
pıüt Beledjyuine gelmeleri ı '6 n olunur. 11111111111111111111111111111111111111 il il .. 
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1

1! Yeşilli Ca_mii civarında (BllY /iLİ OÔ- lı ' Ucuzlugu ' 
1 W CE/vl!L) Ustanın dükkanına gidiniz. I 8 . t 

Çepniler 
Yazan: /. Hff KKI ffKfl} 

1 
ı : çCNKi: ·! Zarafetı Ve I 

80 'l'etk i" Eserini 1 j ıj Buıa~an Dünyanın en sağalam markası ol&n 1 ; Son Mo~a ~ 1 
llt•rkesOkunıahdır ( !r~l?ez, Nokıa, Cizla~ı!) & M~lları.ıle tanıdıgınız • 
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Satışta Birinci Şart: 

"Reklam,, dır. 
Satacağınız Malınızı 

Herhale Reklam Ediniz. 
\ 1e Rıı Reklı1ııılarıııızı 
( TÜRKDLİ) ııt~ \ ! t~ı·iııiz. 

TÜRKDILİ 

M F~ l\ı1 J) U il MJI sanda açılan bakıevinde aıagıda yanlı guıılerde b <.tor ı. rk l l q l lft n ı l fakir 1 
•• DU halka bedava bakacaklardır. Halkımızın baluevimize baı vurmalarını dileriz. I 
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: ı~I İç hasta 1 ıkl<l rı Pazartesi günü saat 14-15 Bay Or. Medeni Akkent 
: Çocuk haatalaklart uz • IMJI G 
,. 1 ıını ÖL hastalıklcırı 15-16 Ray Dr: Ihsan Oskay 
• mana Milli Kuvvetler cad ı n.ı " " " 
! desinde Ztraat Bankası ! ım 
: kartııma nakletmiıtır. i ıfö Ku

1
uk hastalıkları Salı ,, 15 l 6 ,, ,, Dahi 

m 
Cerrahi hastalıkları 15 16 S d ' Ô • • " ., ,, - .. ., a ı zata y 

: No: 29 : 
• • • • ta ~ : : m Kulak, boğaz , burun H. Çar•amba ,, 15-16 .. K" · ı S ı · ğl 

1

• •••••••••••••••• ••••••••• 1 'il " .. ~aemmıduh es l o u m 
Çocuk hastalıkları . " " 16 17 " " a 

Kayıp ş~ha~etname ımı Deri hftltalıkları Perıembe • " 15-16 • " Mehmet Alı m 

11ıın Dojum ve kadın H ., ,, 16-1( ,, ,. Halit Üzel ın,I 
Balıkesir Altıeylül ilk XJ idi 

mektebinden bu sene alr!ı ımJ iç hasta'ı'<ları Cuma .. 15-16 " " Raif Demiralp ili 
iım ıehadetnamemi kaybet llO Cerr<lhi hutalıkları ,, .. .. 16-17 .. .. Ali Riza Tezel IO(I 

1 tim Yenisini alacağımdan ini il 
l d 1 

ı.nı Halkevi Baokanlıiı 
iğerinin hükmü o madığını ıIDı ... , iilfl 
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