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Balıkesirliler Suikastçıları Nefretle Tel'in Ettiler . 
•••••• 

U'u Önder Atatürke Balıkesirlilerin lcten Gelen Bağhhğı Bi'dirildi. 
.... ··~-------~-=---~--....,,..,~·=:=------

Adliyece Suikast Atatürke 
Tahkikatına Başland1. 
Ankara Muddeiumumisinin Su· 
ikast 1'eşebbüsü Hakkında Sö

yledıklerı. 
Ankara, 2 l (Özel) - Bü· 

Yük Önder Atatürke yapıl
mak istenen alçakça suikast 
tüıel safhaları etraf.nda bıl
ge rka ettiğimiz Ankara 
Cumuriyet G .. n l Savamanı 
B. Baha Arıkan şunları EÖ 

ylerniftir: 
- Suriyede Çerl>es Ete· 

rr.in tahrikiyle Atatürl<e 
su kasd yapmak için gizli 

bir itlif.1k vücude getirilmiş 
lir. Suikastçiler bundan tak 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

izmir hal~mm bağhhü1. 
İzmir, 21 (A.A.) İzmirde 

Cumuriyet alanında yapılan 
büyük bir toplantıda Cumur 
başkanımız Atatürke el kal · 
,iırmak, onu öldürmek isti· 
yenler te'in edılmiş ve ona 
kalkan ve kalkac.ak elleri 
kırmak yok etmek için and 
içil nıiıtir 

An~ara 21 ( A A. ) -
Atatürke kar~ı kıyanca yel· 
tenf'nleri iğrençlikle karıı't · 
yan Zo .ıgu 'daklılar ndıııa 
Atatürke halkın duygusu 
b.ığltlık andı sunuldu, 

-
Kan1al ff tatilrke 

Cumur ~aş~am 
- .411kuuı -

bahkesirlilerkahrolsun 
Mel'unlar diye bağırdı. 
Pazar günü eski uray alanlnda bü~ük bir miting yapıl~1. 
Heyecanh söylevler verildt Af Ça~lar lanetle aml~lar. 

f/ 1!Jl11Ct m11lecasirl riııi Pazar günü saat on yedi 
Halt/,, sirliler ulusnl bir de bütün Balıkesirlıler eFki 

l - }'a/mncc ıw kirli 
eUale karLI kalbıi soys11: 
/arın !Wyıi/\ Önderimi 
:e /ıa: rlaclıklan 11ıclıw 

islikrrılı ue 11('/rdlc ft /in uray alanında toplanarak 
er/erlı r büyük bir metinğ y~ptı!ar. 

y IJı1yal (il' 11,ırltk Balıkesirliler, bu metingle 

/arım Alu/11ri,e ho·~ l ı ol büyük kurlarıcılan, 1 ü·Hin 

011 !fıı/,f,·, ·sir lill'f ml'lt1n göz bebPği Atatüı ke alçak 

leşe/• ,'>ıı s11n al.im k11/<1rak ça suilf ast vapmağa teşeb 
Ô11de."frrini !JİllP s lf/lıklu büs eden me:unları içlerin 

f\ ç d K 
1 
d /Jaşlarında gorı•rt'k /Hılılı den kopan en derin ııefrı t 

B·ır lta~yan ·Kuvveti öl e a ı. lllllllertli(Jikcmrıcıu(I" leteinellıler vesevgiıl~ 
sek lw:.11rlaru11:11 ııfnşlır inanla bağlı oldukları bü1ük 

ı::.,.,.., 

Cenevre' 21 (A .. A .) - Dog., u cephesinde ge- makla lwlıtiyıu it lnr şeflerinin uğıunda her za· 
-~ 3 ~ l/alı J~e;;ir/ilcr i:i- man için ö 'üme hazır l u 

d M l b ·· ı . d · ı l . l . k . ı 11i.:de uc yolun11:dcı h u· lunduklarını, kendilerine ve 
~en e usaa l o gesın en l er emış o an ı l 1 ntlar1111 !1<1rcamayı ulusal devrime olan bağlılıklarım 
/ falya n kolundan birinin C, öl de İaşe SeTVl sini fe- j hir örJı.ıı bildiklerini ve en temiz duyğularla Lir ke fl . ıfaıd.:ı oıı<'l 

yı.ks k şayslytlini:e ulan re daha açığa vurdular. Balıkesirlilerin candan bağ· 

rnin eden kolla irtibatını gaybettiği ve bu kolun lınfilılıktanm lıir krr<' da Saat on a : tıya doğru ıe· lılığının bir tel yaEısile ken-
/ıa 11hşltr111 ıkla f'll ini birin her tarafından eski dilerine bildirilmesini teklif 

Yiyeceği ile suyunun uçaklar v as ıtasile temin yıik Cff/İljİ "ıyarlar uray alanına doğru büyük etti. Halk ayni coşkunlukla 
bir hPılk akmı baılamıoh · bu teklifi kabul etli. Ve 

d Ad b b d b •ıd •ı kt d• Ml'l•ıt•lıı,Hlıılıı:ı,ıırbJ) e ildıği isa a a an l irı me e ır. Salim Oündoğan Saat on beşte bu alanı hususi kısmımızda sureti ya-

l 
r. •• • binlerce Balıkesirli doldur zıh kararın Atatürke aynen 

Yiııe bir Adisababa te graı ına gore ımpara- '··il !'arı~ Bt~l lllll muş bulunuyordu ilbay ve bi1diri 1mesi kararlaıtırıldı 

h h • • h J kl Lütfi K1Fdar Şarbay B. Salim Gündoğan ve top'anh sona erdi. 
foran genel kararga a seya atı lÇln azır l ar Parti İlyönkurul başkanı ı Uray yazı işleri dlrcktôrli 

Lütfi Kırdar, ll B Hak/it Öney 
bitmek Ü Zt! redir. G e n e 1 süre komisyon üyele- 8• ym yurddnşln rı m, llalo-

ce nevre, 21 (A. A.) - Zecri tedbirler komitesi ri, bütün daire direktör leri, kesirı.ıcı: 
öğretmen'er ve işyarlar kü- Büyük şı:Cimiz Atotürküo 

İtalyaya yapılacak silah ihracı yasağına bütün Nüfus sayımı bitti. nünün iki yanında yer nl- v .ı rl ğ ndn Türk varlığım 
mışlardı. uzıınnıuk İ!:·tıyen kirli ve ya-

.,. kf • ha vanfart'fe b1.1"fu"n madenlerı·nı· de Saat 17 de söylevlere ba· bancı ellerin hıin ve coni 
Ankara, 21 (A.A.) Pazar 

•ıQ ıye y gilnü yapılan genel nüfus sa-

d b t db • l .. k d yımı Ankarada saat 14 de:, ı1 andı; emellerini; ruhumuzu inciten, 
ithaf e ilme Sine Ve U e lr ere lŞfira e en İzmirde on beşde, İstanbul Kürsüye önce ilk okul k ınımızı Joncluran, nefesi. 

el l l b b 
' 

d t l 
• k da 17.40 da bitmiştir. öğretmenlerinden Cevdet miz1 lıknyon bir j..,tikrah vo 

eV et erin İT lT erzne yar lffl e me ertne araT Sayımı bitirdiğini ilk ha. Demiray çaktı. Heyecanlı eoşkunlult iç·inde öğrendi~. 

d l k d l 
, bir ifade ile verdiği ıöylev Uruksnl yarcdılışlurının 

Vermı•Ş Ve 3J ı'fkteşrı"'n e top anma Üzere ag., I • =b=er=v=er=en=H=a =-ya-==il=çe=sid=ir= halkan yer yer kahrolsun soysuz kanlarını taşıynn Ç!!r 

Af O 
. melunlar .. Kahrolsun alçak· kes Y nhya ve arkadaşl.ırı 

1f1lŞflT. - - y n lar... ulusal büyiığümüz Atutürkü 

1 
eı Haykırışlara ile kesıldi nnmert ve ulçJk~:a hır 

talyanlar ller ,· Bı·r H a re k ete AAfnyıoanl!a2~ıa(tAtı.iAle)ılirofry.on İkinci olarak kürsüye ge y.ığıı ~· (füıkos•] ile Tur-
len uray yazı işleri dlrektö . küo baş ndan almak, Türk 
rü Hakka Ôney de aynı he· hiitünliiğiinii pur ~·ulı:ımak is-

G eçme I( 1-çin Hazırlanmak· tadır. ~~t~1rsapa~;;işr::!u kf:~:::n ye.-an dqlu bir sesle söyle ıcmişler. laoel olsun alçak-
~ vini verdi. Alçaklara karşı lnra, lfi net ol,un soysuzlara 

yapı ve toprak düzeltme i~i büyük bir nefret hissi besli A 1 .ıtiir kün ulu:ıallaşmış varl i-

~aU~8ZUda Kuzey cap~esin~a şi~~etli ~ir ~arp var' Ha~eş kuvvetleri~e önj m~i bir ~~~~l:~şt~r~y döşenmesine yen halk bu söylev arasında ğırırı uznnnn f:ller, on beş 
k ' d'I ı =============! da aynı co§kun'ukla: m iyonun ~öpüren goyzı. co-

Londra, (A.A.) - Resmi 
bir Adisaba ba teli He beş kı 
laatınm tahauut hareketi 
nın henüz bitmediğini bildi 

tıyor ve Habeı çarpı~ma p· 

lanının İtalyan kıtaahna ka· 
rıı sadece mukavemet kabi· 

SUf8tl8 ta vıye e 1 miş er~ir. B·ır Fransız - Lanetolıun alçaklara!. .an nefreti irinıle kırılm•ştır 

1 

rinde keşif uçuıları yapmıı \ talimat meselesi dolayısıle - Var olsun; çok yaşa- k•rıluc . ktır. 
lardır. zecri tedbirlerin tatbikatın · :sın Atatürkümüz... At:ılürke uzunncak t>ller 

Londra, 21 (A.A. \ daki müşkilatmı gittikçe Saylavmm sözleri içten ge!en duyuşlarını ba.;\carıına inanan bir ulu~la, 
t t 

8 
1 ya H a b e f daha çok meydana çıktığt· heyecanla haykırdılar. ulusu.-w gü,·enen hi• bfı ko. 

hyetini arhrmaya istihdaf 
etliğini ilave etmektedır. 
11 u resmi bildirlkte şu da 
kaydedilmektedir: Ha bet 

ileri karakolları ltalyan kı 
laatının ilerleyif hareketine 
ll'ıulcavemet etmektedirler 

londra, 21 ( A A. ) - 1 

liabeı kuvvetleriniıı sevkul 
leyi vaziyetlerı kuvvetlıdir 
talyan uçakları bugün de 
1'ı.ana gölü ve Göndar üze 

harbi etrafında alınan ha. nı bildiriyor. . Cenevre, 21 ( A .A. ) Hakkı Ôney Ulu Öndere ( Sonu ikınci ıayfada ) 
· k L d 2 1 (A A ) it Romada bir konferans ver bere göre ita lya uvvetleri on ra, . . -

b h ( S " " cü sayfada ) mis: olan Fransız saylavla · ileriye doğru yeni ir are- onu uçun _ ır 

h rından Henriot İtalyanın il 
kete geçmek için azırlı~ H b 

l d . a eş eri gitmesıne engel olmak 
!arına bitirmiş er ır. 

Habeş kuvvetleri de isteyenleri tehdit etmiş ve 

önemli bir su· o 1 . c ,ı 
1

,1 gazetecilere de hiçbir hüki'ı 
rette takviye edilmişlerdir. e ges1 enevreuen ayn ul metın süel zecri tedbir'eri 

ll<i taraf kuvvetlerinin orr Cenevre, 2t{A.A. I Habe yolunda ingi!terenin peşi H 

blağ mevl<iinde lcarşılaşa fistanın uluslar sosyetesin ra gilmiyeceğini ve İtalya · 
cakları tahmin edilmekte deki delgesi memleketine ya karıı h 1çbir Fransızın 
d•r. gitmek üzere Marsilyaden harp etmiyeceğini söylemiş· 

Londra, 2 l 1 A A J Dey1i ayrılırken gauleci'ere tir. İtalya tamamen memleket 
Te 'grafm Cenevredtki siyasal Habeşiıtanın ancak halya dışına çıkarılmuını yasak 
aytarı İtalya ile olan ~e ile eıit tutulmak şarttle bir etmiştir . Orguvay hükumeti 
cim münasebetlerındeki barış kabul edeceğini söyle ltalyaya gönderilecek 5iliıh 
zanra mukabil bu istenilen miştir. lara ambargo koymuştur. 

~aii '*~ I ll i'ii iiiiii,iii ''iiili~li ijiiii~~~: 
~ ... 
~ İLİMİZİN HER YANINDA ALÇAKLAR LANETLE ANILOI. S 
~ Dtin ve b11ycin Bultl<esirin bıiltin ilçe, kamunla . El 
~ rwdıı bfnlerce kişinin işlira/,·ile bıiyuk oe lıcyeca11lı ~ 
..,.,.. loplanlL/ar wıpılmış. bu loplwıfllurda /ıalk l'lu Ön- =: 
~ da Afolıirke suikast yapma/< istiyen alçak/an ncf- =: 
~ rt'lle ue. llınelfo anımş. sevyi ue inanla bağlı olduk- m 
~ lan /Jıiyük Şefleri11i11 u/jrwıd.ı her :.uman için öl == 
~ 7ıer/e /ın:ır b11ltırıduklurır11, ke.11cli!eri11e ve devrime ~ 
~ oıcı'll bağ/ılıkları lll içlc:n !)l'lell lıaykınşlw la açığa e 
:;: our'11uşlardır. .. ~ 
~ ~ 

;f1',ff.~~~~~'~'"~~~,,,~ ' '''~ ıfff.~!~'''"'~!J~!"~ 



Balıkesı' iller kahrolsun mel'
unlar dı;·e bağırdılar • 

( Baştaraf ı birinci sayfada) 
nı elele, kalp kalbe tunç bir 
vnrl~k halinde görmü !erdir 
ve goreceklerdir. Clusum, 
Turk ulusu hayatını f ciirimL 
ni] Alatüı kün elirıd~n kozcın· 
dı. 

Hayntını, varlığını borolan• 
dı~ı oli yıılts<Jltmek ve ko 
rumn asil millet:min ya· 
rııdılış vefasının borcudur. 

Ağzında ulusunun sesını 
taşıyan, n .ihzınd ı onbeş miL 
yonun no.bzı ç • rpan Atn
ttirke ynğ ne ı kalkan melun 
eller bugün aılu leıin pP.n{·e
~l3·ledi rler 

Atntüı kü b. şknn görmek 
taliini kuzanan Ulusum bu
gun onu yine sağlıkla ha· 

şındo gormek bahtına da 
erdi. 

Hu u usal bahtın e rgısını 

gören yurdda ları rn hepinize 
Atntürkün soğlığ:nı kutlııla 

rım 

Ateş siperinde olduğu gıbi 
köyürule, k aısaboı;ıodn , ş• lı 
nnJ.ı herftn ulusunun yanın
dan uyrılmıyan Atatür kü , 

millotın yanından ayırmak 
istiyen sefıl ruhlu , c nı 

yaraılılışlı mahluklar knh

bece arnçlara düşmf: k ister. 

lerso Türk ulusunun kut
sal hahtı , ulusol bütünlüğü 
onu koruyacaktır . 

Büyük 12ef Atatürk! 

Bugü:ı burada toplanan 
Balıkesirlıler serıın izinde 

ve yolunda hnyutlurını har
camayı ulusal b=r öJ"v bilo· 

re k andloşıyorlor. 

Bal kcsirlil r ııtosının ulu· 
sal benliğine olan bnğlılık
lorını ihtirasla kor olmuş 
gözlere, t kanmış 1 ulı klnrn 
hir kt·rre <lnha h:.ıyk rıyor. 
lar 

Atuttirk bizim hirimizılır, 

hizım en büyi.iğümüzdur. 

Bizim büıiinümüzıliir. Türk 
onun izinJen, peşinden oy-

rılnınz onun i~·in con 

meği bir ö l ev bilir. 

ver
Yolu-

muz n\·ık atamız varolsun 

kahroLun c..ınilo r , lanet ol

sun so 1suz l Jrıı. 

• • * 

Oijrt·ime11 Cevdet Demir 
ayuı :;üylevl: 

isteyenleri 

toplandık. 

lanetlemek için 

Biz Atatürkün çocukları; 

biz Atatürl<ün öl dediği yerde 

ölmegi göze alan Balıkesir

(i 'er bu menfur i§e te§ebbüs 

edenleri itte ıu toplantımız• 

la lflnetleyoruz. 

Atatürk '. Türk varlığmm 

en büyük gücüdür Atatürk! 
Bizi karanlıktan çeküp çı -

lcaran bir ıtıktır Bız bu ışık 

öününde yolumuzu bulduk, 
Aydınlığa çıktık . Biz, bu ı-

şık önünde ileri koıuyoruz 

Arkadaşlar!. Kötü bir n iyet 

le ayağa kalkan alçaklar 

Lizim ışığımızı söndürmek 

istediler. Alçak 'ar yolumuzu 
kesmeğe, hızımızı durdur· 

mağa yeltendiler . 

Atatürk!. Bizim yalnız şe 

fimiz, yalnız saychğımız ve 

önünde saygı ile eğildiği· 

miz. ileri ipretini bekledi -

ğimiz bir ata değil , yolunda 
ö 1ümü göze aldığımız en 

büyük adamdır. O bizim 
her şeyimizdir. !Yelum b ir 

maksatla kırıla ı kopası bu 
el'er ona nasıl uzanabilir? 

Onu biz~en nasıl ayırmak 

isteyebilirler Gafiller bil 
meyorlarmi ki: Türk ulus 

ulu atasının önünde çelikten 
geçilmez bir kaledir. Ona 

uzanan her lanetli el bu çe

lık kale önünde kırılmağa 

ve koparılmağa mahkum · 

dur. 
Atatürk! Bu üç bölümlü 

' söz dudakl arımızdan dökü 

(ürken yüreklerimizin vuru . 

~u gözlerimizin rengi deği

şiyor. 

Atatürk.. Türk ulusunun 

göz böbeğidir. Türklük onun 
açtığı yolda hız aldı Tür· 

kiye <'nun hız verişi ile 

yübseldi. Kötü ve çok alçak 

bir niyetle ona uzanan bu 

ellerin amacı her şeyden 

önce Türk ulusunun; genç 

ve ıleri Türkiyenin bu hı-z.ını 

durdurmak içindir 

Balıkesirliler!. Atatürkün 
ardından kotan, onun açlı -

ğı devrim yoluna inanla 

sevgile katılan Balıkesirli~ 

ler!. Alçakları lanetleyiniz 

En bü yük aşığımız sönme 
yecektir, Hazımız durmaya· 

Sayın Balıkesirliler! caktır, Devrim yürüyecek 
tir. Ve ilerleyecektir diye Bugün burı:tya en içten 

duyduğumuz bir acıyı haykır- haykıran ve bağıran · 

mak, ulusal büyük §efimize Ona bağlılığınızı b ir kere 
alçakca bir suikas yapmak daha gösterin .. 

-==~= === -===-=-==·=-=-=-=-==-= 

F r a n sa İngiltere i 1 e 
E 1 e 1 e V e r d i. 

f ransa A~denizde çıkıca~ bu harp~e İngiltere ile ~era~er 
Cenevre, 21 (AA) - fr- ı caktır 

ansa u'uslar sosyetesi pak - Fransa aynı zamanda İtal. 

tının 16 cı maddesinin 3 cü 

fıkrasının tefsirinde İngilte · 
re i l e h e m f i k i r 

olduğunu Londraya bildir· 

miştir . Buna nazran Fransa 

da uluslar sosyetesinin di 

ğer üyeleri gibi ltalyırn ta 

rafından tecavüze uğramıt 

olan memlekete arka ola 

ya tarafından bir tecavüz 

yapıldığı taktirde Akdeniz· 

de lngiltereye yardım etmeği 

de kabul et mittir. 

Cenevre, 21 (A A) Lon 

drada n bildirdiğine göre 

iki hükumet arasında huııu· 

le gelen sui tefehhumlar 

ortadan kalkmıştır. 

•· il •ı 1111
.. •ı .,r 11

11> ı~ 1111• il ııı il "'I il jını ıı hıi .. .. 
Nüfus 

Nasıl Geçirdik? -
Oüdü~ ve top sesi ~oş1uğu ~aplayınca ~ir ~üğme~e 

• 
Uray bir yıl içinde bir çok eyı 

basılmış gibi kap,lar ~ep ~irden eçıl~ı. ve önemli işler başarmıştır• 
Güneıtn ilk ı,ıkları iÖ 

ründü. Sokllklar büyük bir 
sesaizlik içenirıde. Yalnız 
ellerinda sarı zarfla ödevle" 
ri başına koşan · iıyarların 
ve sokaklarda bir aşağı bir 

yukarı dolaıan nöbetçilerin 
ayak ıeıleri. 
Sayım ba~ladı. Augün 

yüz lerce yıldanberi görül· 
memiş bir rahata kavuşan 

Türk ulusunun Y27 yılından 
935 20 lıktetrine kadar kaç 
l<i~i arttığı an 1 aşılacak . 

Kuvvetimiz, gücümüz 
meydana vurulacak Sayım 

işyarlara bu ulusal ödevi bir 
an önce m eydana vurmak 
için durmadan yazıyorlar 

Halk bu önemli işin doğru 
ve çabuk bitmesi iç:n soru
lan suıllere durmadan ce 
vap veriyor 

Sokakları geçiyorum.. Bir 
emri yerine get•rmek, bir va
zifeyi başarma k için ıırası 

gelince hayatını da vermek 
ten çekinmi)en Mehmet 
çiklerin sormasına meydan 
vermeden t>limdel<i ıarı ve· 
sikayı gösteriyorum Geç 
geçe birsen der gibi 
başmı sallıyor. Ki 
pıi saf bir tebessümle yüz 
üme gülüyor. Kimi d e sert: 

- Geç hemşeri ııı ... 

Diye yol gösteriyor. 
Şehir bom boş .. 
Sokaklarda korkunç ve 

vahşi bir süküt ile kaplı 
neden bilmem .. 

Adımlarımı daha sert, da
ha keskin atmaktan 
korkuyor, çekiniyor gibi yim. 

Nüfus dairesine yürüdüm. 
Kapının önünde faytonlar 
ve otomobiller ve yedek 
ıayım işyarları daireye ace. 
le girip çıkıyorlar . İçeride 
İlbay B. Salim Gündoğan 
bir apğı bir yokarı dolaşı 
yor. Müşkül'eri dinliyor. 
Emirler veriyor Nüfus di 
rektörü · telefon batından 
ayrılamıyor . Katiplerin el
lerinde tomar tomar kağıt 

lar ve defterlt:r. 
Bir odadan diğer odaya 

girip çıkıyorlar 

Saat t 2 . • aat 13 .. Sa · 
yım ayna hızla devamda. 

Bir çok işyarlar vazi 

felerini b itirdi Yekdiğerine 
yardım ediyorlar. 

Bir kıratane açık . .. Bütün 
müıterisi sayımı bitiren nü· 
fus işyarlttrından ibart'l .. İki 
üç işyar bir ma~aya oturmuş. 

Önlerinde sayım defttrleri.. 
İtte ~u masada iki İfyar 

aynı itle uğraşıyor biri 
çeviriyor: 

Ve okuyor: 
Fatma 
Kadın 

- Recep 
Erkek 
Nüzhet 
Kadın 

- Yok erkek 
Yekünları to;Jlıyor'ar. 

5 3 Kadın , bilmem knç er 

kek .. 
Tamam mı? 

- Tamam . 

Ôyle ise haydi nüfua da . 
ireıine ... 

Koltuklarında sarı 

ellerinde def terler 
kayuluyorlar .. 

Saat on beş .. 

zarflar 

yola. 

tlbay otomobille ve bü · 
yl'ık bit' ilgi ile henüz bitm · 
iyen bölgeleri dolaşıyor. Sa· 
yım ın Lir ıaat hatta bir da
kıka önce bitirilip halk~ hü 
r iyetini vermek için gerek! i 
tedbirleri alıyor. 

Genel nüfus sayımının ar 
tak son da kıka lan içindeyiz. 

Ev 'erdt>n başlar uzanıyor. 

Kapılarc~a Fa 1nrsızhk a 

bekliyenler var .. 

Çocuklar kendilerini dııa

ra atmak sokakda topldn
mak, bağırmak için can atı -

yorlar . 

İşte küçük sarı bir 

pençereden uzanmıf 
Bay amca . . 

Daha çok sürecek mi 

ı;oı,rndPıı L r gorılı 11~ 

. -

l.ionrıı l'aplıraları 

Gönen 21 (Gezgin ayları · redir . Yalınaz Gönende gö· 
mızdan) - Gönende bu yıl zümüzü çeken bir iki · rıoklll~ 
meyva ve sebze pek boldur. ya ıurada ilişmek istiyorurıı· 
Bir patlıcan iki buçuk üç Yakın zamanda kasabanın 
kilo kadar gelmektedir. en güzel caddesi nlan çarıı· 

Bu ilçe epeyce bir zaman yı demirci dükkanları kap · - Hitmek üzere yllvrum . 

Çocuk sevinçle el erini 
çırparak içeri ha ğırıyor: 

- Anne bitiyormuş .. 
Hürriyet. Ne tailısın . 

r 
danberi bayındırlık it'erinde lamıştır. Hunlar ve bu kısırrı 
bakımısız kalmııtır. Fakat lar çirkin bir manzara ilt 

yeni uray başkanı 8 . Hak- göze çarpmaktadır. Sonrıt 

.. Saat tam on beş bu. 

uk .. 

İşte saat kulesinin düdü · 

ğü .. Uzun uzun bağmyor . 

Ve tepeden gürliyen bir 
top sesi ... 

bir düğmeye bası lmıı gibi 

hep birden kapılar açıldı . ı 

Eski uray alanından İstas · 

yon ve hükumet caddesini 

seyrediyorum: 

İki koca cadde bir insan 
akı nı ile bir anda doluver. 
di 

Yüzler de mütebessim ... 
.. ı .. 

Herkes gu•uyor. Neye? 

Niçin? .. 

1 

kı bir yıl içinde büyük bir umumi helaya bitişik bir 
·ıe faaliyet göstermiş bir çok lokanta var. Bir hela 1 

işler baıarmıştır. Şimdil<i bir lokantanın böyle yan Y8 

halde uray kasabadan şose · na gelmesi bilmem ne dere 
ye çıkan yolu yaptırmakta ceye kadar doğru olabilir? 

ve eski kaplıca yanında mo- 1 Bu güzel caddede güzel 

dern bir tekilde yeni kap - ve temiz bir otel var. fak at 
1 ıca kurdurmal<tadır. gaceleyin iş baıına geleıt 

Bu yeni kaplıca on , onbet demircilerin gürültüıünclt>f1 
yataklı olacaktır . Bu suretle burada yatan yolculartrı 
Gönen urayı banyoldfa ge · uyumaıı da pek mü§kül · 
ien misafirlerin i~tirahatla- Şu i~leri çalııkan Görıef1 
tını daha eyi temin urayının düzelteceğine ;na 
etmit olacaktır . Hu kaplıca- ncımız olduğunu dil ayrıcl' 
nın yapılması bitmeli üze · söylemek isterim. 

Bir es ar İlimizde 
Niçin olacak? hüriyeti 

ellerine aldıkları için .. . 

Hüriyetin bu s:ek k ı sa 
Ruam mücadelesi 1 Kaçakçısı mah~Om edil~i 

hapis hürriyetin ne büyük 
ne uçsuz bucaksız bir değe 
ri olduğunu gösterdı. 

Herkesi birbirine bunu 
söyleyor. Bunu anlatıyor .. 

Cumuriyet 
Bayrammda ~al~ ~ürsüle-

Edıncığin Poyralı köyünden 
ı Orhane\i ) İtm1ail oğlu Yah- 1 
ya dün hayvan pazarında 

esrar satmak için şüpheli bir 

vaziyelt'! gezerken yakala

narak İhtisas mahkemesine 
verilmiş ve aynı günde tez 
elden yapılan mahkemesin · 

de bir sene ağır hapse ve 
iki yüz lıra para cezas na 

çarptırılmıf tır . 

·11e 
İlimizde ruam mücadale:ı 

devam edilmektedir. Şimdi · 
. de 

ye kaciar yalınız şehrirnıı 

beş yüz doksan beı tek tır 
nakh hayvana mallein ya.r 
mak ı1u reti!e muayene ed• 

1
• 

miı ve ruamlı olduğu anlsŞı· 
lan d ört hayvan kar unerı ı:r. 
minath olarak öldürülrnütlll 

. ·pde 
ilimiz ilçe merkezleri 

de ruam mücadeleaı de"aıf1 
etmektedir 

rin~e söylevler voı ilecek · ~nkarada yapıla~ak h.aşpe~- Emniyet Direklörlüöün~eo: 
k 

~und saapt 
0~ yeİdlı~.e kHal l hvanh~ güreş1erl geri ~aldt. 1 Sokakta bir miktar P3 ~"1 • evın e artı yon uru h 1 k d . . etirl 

Çocuk Esirgeme Kurumu \1 unara aıremıze g ~ 
Ba. ıkanı H. Lüfi Kırdarın . . . . d ' ktörltı 

tarafından tertip edilmekte ' mışt ır Sahıbmın ıre 
başkalığında Cumuriyet bay- olan Türkiye baş pehliv~nı- ğe müracaatı ilan o!unur· 

ramındc. halk kürsülerinde nı seçme güreı'eri 1 ikinci 

söylev verecek hatiplerin teşrin 935 tarı hinde Anl<a-

işliraki ile bir toplantı ya rada yeni stadyomda yapı· 
pılmıştır. Bu toplantıda ve - lacağı önceden saym g .,zete· 
rilecek söylev 'erin mevzuu niz araçile bildirmiştik BUGÜN 
ve gün 1eri teshil edilmiılir . St~dın henüz inşaatı b it· 
Buna göre h ,ık kürsülerinde memiş olmasından stad bu Yeni Türkiye 
yirmiden fazla hatip bay a yıl h iç bir spor için tahsis 
mm devam ettigi üç gün edilemiyeceği Ankara İlbay-

• 
Eczahanest 

içinde inkilaba ail muhl~lif h~anca bildiri'nı iş olduğun-

mevzular üzerinde söylev- dan güreşler gelecek yıla ft/öbetcidir , 
ler vereceklerdir . bırakılmııtar. 
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~················································-. 
:ı Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. 1 : \ 
.-. ...••..... , .......•................•..•.....•... ~ 

Malarya Beyaz İnsan-
lan Viyip Bitirecektir 
Afüaba~ada bir AmerikanÜazetecisi Malarya yüzünden 

acıklı ~ir şekilde öldü 
Ajanı telgrafları , Deyli 

Hera 'd ga~eteıinln Habetiı 
tanda bulunan aytarı Vilf · 
red Barberin malarya has· 
tahğından kurtulamıyarak 

ôldüiünü bildirmitlerdi. Son 
Posta ile gelen Deyli Herald 
gazetesi 7 ilk teşrin tarihli 
saytsında b :ı hadiseyi ıöyle 
anlatmaktadır. 

Deyli Herald kendisinin . 
ve Şıkago Tribün gazetesi
nin Adisababa. aytarı olan 
Vilf rad Barberin dün Oga
den harp alanında kaptığı 
rnalaryadan Habeıistan me
rkezinde öldüğünü tesaür 'e 
bildirir . Nevyorkta doğmuı 
otuz bir yaşında bir genç 
olan bu gaz.etecinin ölümü 
hakkmda Toronto Telgram 
gazetesinin Adisababa ayta · 
tı V. Mak bir, §U telgrafı 

göndermektedir: 
Habeşistanda bulunan en 

iyı gazeteci Vilf red Korte· 
ne.y Rarber, bugün öğleden 
!onra saat 12,58 de öldü . 

Bu ölüme, kendisinin en 
iyi ve en gayretli gazeteci 
o ' ması sebep olmuştur. 

Barber, gazetesine tam 
hır hikaye verebilmek için 

Ogadenin ıan cehennemine 
kadar gitmit ve o yüzden 
hayata gözlerini yummuştur . 
Dönüıünde yazdığı bir yazı· 
da bu bölgede malaryanın 
beyaz insanları, yiyip biti· 
teceğini ıöylemitti· 

Bundan batka İ'llparato· 

ta yazdığı ö zel bir mektup
ta Gorahainin bombalana 
cağını bildirmiıti. 

Yazdığı bu iki nokta da 
doğru çıktı. Barberin son 
hikayeıini hastalığının ye
dinci günü Adisababada ha 
•tanede yattığı yataktan ya 
tdırmııtı Bunda Habeılerin 
davul çalark kendisinin la 
kip edeceği harp için nasıl 
ıtıker topladıklarını anlatı 

Yordu Fakat ne yazık ki 
b ınu takip edemiyecektir 

Dün sabah doktorlar ma 
larya h \stalığının hastayı 
öldürmek üzere olduğunu 
anlattıkları sırada Harber , 

ıu sözleri !Öylüyordu : 
- Ben eyi oluyorum; 

Büyük Öykü 

çünkü harbı takip etmek 
mecburiyetindeyim , Bir ıaat 
sonra büıbütün kendiıini 

kaybetti. Bu sabah ıaat on 
birde biraz kendine 1ıelir gi
bi oldu. Kendisine ded ı ler 

ki: 
- 1 - Uzü me; canım sıkma . 

Çünkü karın gelmek üzere· 
dir. 

Bu söz üzerine hafifce 
gülümsedi; gözlerini kapadı. 
Evlenmesinin üzerinden he. 
nüz bir yıl ve bcı gün geç 
mişti 

Hasta döşeğinden E:vlen 
melerinin ilk ve son dönü 
münde karısına savgi ile 
dolu bir telgraf çekmitti. 

Ölümünden beı dakika 
sonra karı~mdan gelen bir 
telgnf ıa kadıncağaı:, kocası
na cesaret tuaiye ediyor 
ve kendisinin pek yıtkında 
gelmek üzere olduğunu bil-

diriyordu. 
Cesaret! bunu Barbere 

tasviye etmeğe ne lüzum 
vardı? O . hasta olduğunu 
kendi idarehanesine bildir 
memiıti bile. Bu münasebetle 
.. buradan ayrılamam çünkü 
harbı tak ip edece-ğim" 

de nitti . 
Kendi haberi olmaksızın 

karısının bir uçakla Adisa
ba baya gelmesi ve kocasını 
beraber alıp götürmesi ka · 
rarlaştırı 1 mıştı. 

Şimdiye kadar kimseye 
verilmı! miş olan böyle bir 
müsaadeyi imparator yalnız 
doğru sözlü bir gazeteci de
ğil aynı zamanda iyi bir 
dost olan Barberin hastalan
dığım öğrenince v !rmişti. 

Bugün ise harp haberleri 
ve hadıseleri ile bu kadar 
muztarip olan imparator Ber · 
berin ölümüne kar§ı kendi 
memleketinin elinden geleni 
yaparak teessür ve matemi
ni göstermeıini emretmiıtir 

Bugün bütün gazeteciler, 
Adt~ababaya bakan çiçek 
!erle dolu teptye gi 
derci~ Barberin gömüleceği 
yeri seçtiler 

Yarın son sözler söylene· 
cek ve ölen gazeteci , 1eöm ü 
lecektir . 

Mezarına imparatorun ve 

Gizli Kalmış Bir Aşk!. 
Yanzan: TÜRKER ACAROCLU 

- Bayan Baıargan! sun elini sıktım 

Gt!ri döndüm. O . Elime - Allaha tsmarladık ! De 

beyaz bir zarf uzattı . Titri - di 
Yordu. Ellerinjn titreyifi, za
tftan, bana da sirayet etti. 
liiç durmadı Yalınız: 

Mesut o lun bayan! Si · 

7.inle dost kalalım, dedi hiç 

bir ıey yokmuı gıbi hare 

ket edelim. Ve, bu vakayı , 
kiınıeye açmıyacağınıza dair 

beni bir kere daha temin 

ediniz 

Tastik el mit olmak için, 
'ltrni uzatarak onun kuru ve 

Çok heyecanlıydı. Be' ki 

bu yüzden, iki elini birden 
tutarak dudaklarına götür 
dü . Sonra, hızla köıeden k 

ayboldu. 

Heyecanla zarfı açtım. 

A, hayı·et . Bu . benim ni 
şanlıma yolladığım bir resi 
mdi Çok beğendiğim pozl -
ardan birisiydi. Üstünde ni· 
şanhmın ach. tarihi, irr zam 

ve arkasında aynen yazdı 
ğım, fU satırlar okunuyor -

TÜHKDfLI SAYFA 3 

gazeteci arkadaı:larının ko · 
yacağı çelenkler yanına Me
hmedin de küçük bir dem · 
eti konacaktır. Bu Mehmet 
Barberin kendisife beraber 
Ogadene giden müslüman 
uıağıdır . Hu adam , İngılizce 
bilmiyor; fakat bıldiği bir.ey 
vana bu adamın ölümiyle 
kalbinin bomboı r,aldtğıdır. 

" 
ita/yanlar rlerı Sııik•ı st. l«ı lı k ik<t tı lı«tşl«t(lt 
Harekete uec- _(Başta~afı birinci SAyfada) 1 göre Urfa mebUbU B. Ali 

ö , rıben bır buçt1k ay kadar Saibin de işte methaldar 

mek ıstıyorla r. evel hudu_du geçtikleri sıra olduğu görülerek masuniye -
da Andcrın kazasının Küm· linin refi için vekalet nezdi· 
betir köyünde yakalanmıılar nde teıebbüsa ta giriti' mit ve (Hattaı afı birinci nyfada) 

alyanlar kuzey cephesinde 
taarruıa geçmitlerdir . Ha. 
bet kuvvetleri Makallenin 
altmıt kilometre güneyinde 
mevki almııtır. 

dır . vekaletten gelen 18 - 1 o 
Polis tahkikata devam ·935 tarihli te~kere mumaile• 

etmlf v~ ~ takriben 20 · 25 yhin mahsuniyetinin ref edl· 
gün eve} memuriyetimiı ta. ldiğini bildirmesi üıerine 

Zecri te~~irler neleı ~il? Bu ıchrin müdafaası eh· 
rafından it~ vaziyen edi'e Bay Ali Saib hakkında da 
rek sulh hakimine maıoun ilk tahkikat icrasa taleb olu• 

Oeyli Herald gazetesinin ıi· 
yasal ayları ıu yaııyı yaıı· 
yor: 

Zecri tedbirler neler· 

dir? 
Bunlar İtalya - Habet 

ihti " afında ne suretle tatbik 

olunacaktır? 

Bugünlerde herkes bu can 
alıcı soruları sormaktadır. 

Aıağıda bu ıorulara elim 
den geldiği karlar basit bir 
surette cevap vereceiim. 

Zecri tedbirlerin , bugün 
münakaıa altında bulunan 
türlü türlü manaları var
dır. 

ltalyaya harp için gerekli 
olan sa vaı ürünlerini gön 
derll'emek. 

Medeniğ halk için liuım 

olan yiyecek maddelerinden 

emmfyetsiz bazı kıte.lara bı · 

rakı! mışhr . 

Londra, 21 (A.A.) - Ha· 
beşlilerin çete harbine de
vam ettik1eri ve İtalyan il· 
erlemelerine mani oldukları 
ve ha1yan ileri karagolları -
nı püskürttükleri ve eıir al· 
dıkları bildirili) •r, 

Cenevre, 21 (A .A ) - İt· 
alyan uçakları büyük bir 
faalıyet göstermekte ve bil
hassa sivil halka kartı bo · 
mba ve mitralyöz aleti kul
lanmaktadırlar. 

Londra . 21 (A A ) - Bir 
İtalyan UÇ1'ğı Tsana gölü 
mıntakasında uçmuılt: r. 

Cenevre, 21 (A.A.) - Gü 
ney cephesin<le yalınız İtal· 
yan uçak f. aliyeti vardır. 

Arazi bata ldık halini al 

baıka bütü maddeler üze. , ! mtştır. 
------------------~ rine ambargo koymak. \ me;i durdurulacak o'ursa 

İta 1 yanın ihracat tecimini · bu İtalya ya oldukça önem· 

durdurmak. li tesirler yapar. 

Fınansal tazyik. Bu yasak emrin n aynı 

Punlardan birisi ve yahut zamanda trcim odal,.rı ta-
hepsi tatbik edılecek olursa rafından da verilrr e~i lazım-
soııuç ne olacaktı r . dır. 

Esasen harp için ite ya· Zecri tedbirlerin t:n ko 
rıyan maddelerin yapı l mıı layı saldırgan memlt kete 

olan lıstesinde ~unlar var bütün ithalatı durdurn ak 
dır: tır ki bu da gümrükler va 

Cu listede kömür, petrol sıtasiyle yapılabilir, 

pirit, maden külçeleri, ma böyle bir tedbir, saldır 

denJer, kimya ürünleri, ma · gan memleketin Fransa ka
deni ve nebati yağlar. pa ynaklarını derhlll a-ıaltırsa 

muk, sellü'oz, ipek, yün da bunun bütün uluslar at 
kösele, lastik ve makina rafından elbirliği tle yapıl -

aletleri vardır. ması ~icap eder. 

İtalya, ktıllanacağı nikel, İta'yanın ihracat madde-
lastik, teneke, kömür. ba leri arasında yağ tohumları 
kır, pamuk, demir, kurıun, pamuklu dokumalar, kendi, 
petrol, yün ve çinkoyu dı- yaf ve kuru yemiıler, mermer 
ıardan almak ihtiyacında- ve somaki' zeytin yağı' ma-
dır ddeler, kükürt ' sebze, buğd· 

bir silah ambargosu. lngi ay unu, ıaraplar ve ispirto 
liz ihracat tecimerlerine İtal- dur. 
yaya bunları çakarmayı ya finansal tedbir de İtalya 
sak edecektir. ya kartı krediyi kesmektir. 

İtalya, yiyeceğinin heıte buna öı~I teşekküllerin 
birinden fazlasını dııardan de İtalya 
almaktadır. Bir takım mad · kredi açmama'flrı dahıl bu-
deler vardır ki onların tah · lunma l ıdır 
dit edilmesi ıstırabı mucip Bu tedbir bugünkü duru-
olmazsa da rahatuzlığa se blraz genitldmekten ibaret 
bep olabilir. olacaktır. Çünkü ltalya bu 

Mesela, İtalyaya petrol gün de kendisine kredi te 
ve kömürden baıka pamuk min etmekte müıkülata uğ· 
ipe, yün, ve deri gönderil ramaktadır . 

du 
'Beni görmek, sevgimi ta · 

zelemek istersen.. Olan ha· 

yalime bak!" 
Yalnız, fotograf biraz es· 

kimitti; bazı yerleri silinmi 
ştl. Pek okunmu} ordu. Elde 
dolaıtığı belliydi. 

Bu, nastl bir aıktı yara · 
bbim. Bunun benzerini rom 
anlarda gördüm mü, hatır 
lamtyorum. Şimdi kendimi 
o kahramanların en yükse 
ğinde sanıyorum. 

Halbuki, Güneıi, ben hiç 
te sevmemiıtim O satırlar. 

bir aık mahsülünden z.iyede 
cemiyetin devamede gidt'n 
binbir sahtekarlaklarından 
bir tanesiydi. Bir kaç ay i

çin Ankaraya giden Güne 
ıe, ialemiyerek, adeta zorla 

yazdığım satırlar. Zaten, 
sevginın ne olduğunu da bil
miyordum. Kuru bir hukuk 
mezunundan başka bir ıey 
olmuyan Güneş te onu bcı

na tatlırarnamıştı. Ben aıkm 
kudretini, işte bu dakikada 
hissediyorum Onun ne ezi 
ci ve kahhar bir kuvvet ol 
duğunu duymağa Lile baş 

ladım Fakat. . Bir hafta so· 
nra. 

- Bayan Vesild Bu 
ne dalğınlık ! İki saattir ya 
nınızdayım. Gözlerinizi bir 
noktaya dikerek düıündüğü ... 
nüz o ıeyi, bana söylemez 
misiniz? Canınızı sıkan ne. 
dir, Allah aıkına? 

Baktım nııanhm. Görüy 
orsunuz ya bl\~a hala ''siz,, 
diye hitap ediyordu. Onunla 

ların sorguları yaptırılmıı ve nmuıtur. 
hazırlık tahkikatına memu Bun1m üzerine müıtantik 
riyetimiz ta rafından devam B. Ali Saib in ihzarını emret· 
edilmiştir. Üç, dört gün mit ve ihıaren daireye cel· 
evel hadise hakkında ilk bolunarak ıorgusu yapılan 
tahkikat açılmak lüzumu B. Ali Saib hakkmda tevkif 
hissedilerek hukuku amme müzakeresi verilmtıtir. 
davası ikame edilmiı ve Hadise tik tahkikat safha. 
evrak ik inci iıtintak dayre- sındadıır . l!k tahkikat ıafha-
sine tevdi edilmittir. Evra sı mahrem olduğu için va 
kın tetkikinde v,: ha~ırlık ziyet hakkında fazla malü
tahkikatının verdiği neticeye mat veremiyeceğim .. 

İstanbul Deniz 
Ticareti Müdürlüğünden 

Erdekle mağruk Sakız ve Edremit vapurlarının liman
lar kanunu mucibince denizden çıkarılan ve sclhllde bulunan 
ankazını sahiplerinin tarihi ilandan itihren 15 gün zarfında 
bütün masraflara mahalli t>mvaline öce) erek 11lmaları ve 
aksi taktirde mezkur gemi ankazının l.omlsyonu mahıu
sunca Erdekte usulen müzayede t 1e satılacağı ve tutarın
dan da it bu m 1sraflar teıviye edileceği malumları olmak 
ve alakadarlar Erdek Kaymakamlığına müracaat eylemek 

üzere keyfiyet ilan olunur. l6576] 

Balya ilçebaylığından 
Köy salmalarmdan haczen toplanılmıt olan (14,539} ki

lo buğdayın 18. 10 -935 gününden itibaren on bet gün mü· 

ddetle açık arthrmast yapılacakhr. 
Beher kilosunun muhammen btd<lı dört kuruı yirmi 

beı santimdır. İhale gür.Ü 3 11 · 935 paıar gunu ıaat 
onbeşte Balya belediyesinde yapılacaktır Taliplerin mezkür 
günde belediye ıalonunda bulunma1arı ilan o'unur. 
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Balıkesir Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan Halıkeairde 
İn~;\ olunacak 3 binanın ıartnamesine bazı husuaat ilave 
edildiğinden evelki ilan yok sayılarak yeniden Kor satın· 
alma komisyonunda kapalı zarf usulile eksiltmiye konul 
muıtur . İha 1 e 6 2 Tetrin 935 çarıamba günü ııaat 11 de 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 8992 lira 26 kuruıtur. Mu. 
vakkat teminatı 675 liradır. Şartnamesini görmek iıtiyen
ler her gün eksiltmiye iştirak edecekler vakti muayyenin
c\en bir saat evel teminat mektuplarile Kor satınalma ko 
misyonuna müracaatları. 4 -- 1 - 218 ... * ... t:' 

Kapalı zarf usulile eksiltmiye konulan Kötahyada 

İnıa olunacllk 2 binanın ıartnamesine bazt husuEat ilave 
edıldiğinden evelki ılan yok sayı'arak yeniden Kor satın
alma komisyonunda kapalı zarf usuli'e eksiltmiye konul
muıtur. İhale 7- 2. 935 perıenbe günü ~aat 11 de yapıla 
caktır. Muhammen bedeB 5994 lıra 48 kuruıtur . Muvakkat 
teminata 4 i~ lira 59 kuruı ıartnamesini görmek istiyen -
ler her gün ekstltmiye iştirak edt'cekler vakti muayyenin . 

den bir saat evel teminat mcktuplariie Kor satır.alma ko-

misyonuna müracaatları. 4 1 - 219 

hiçbir vakit samimiğ olama 

dık " 
Okadar dalmııım ki, hala 

ayakta durduğumun farkın 
da bile değilim Acaba eli 
mdeki zarfı gördü mü? Hiç 
bozuntuya vermiyerek ya 
vaşca arkamı döndüm ve 
onu hemen çantama sıkııtı 
rdım Sonra yanındaki 11an

dalyaya oturarak: 

- Hiç, hiç . Dedim. Fa 
kat bilinmlyen bir kuvvet 
beni, resmi kendisine göste · 
rerek, bunun hesabını on 
dan sormağa teıvik ediyor 
du Bu fikri , kafamdan. gü· 
çlük 1e at11bildim. 

O, bu akıamki kalabahk
tan, kadın tuvaletlerinin ağır 
lığmdan, çoıkun müzikten . . 
Binbir ~ eyden bahsetti . Ben 
susuyordum Dans orkestrası 

ıtmdi bir Vals çalıyordu 

Çıft ler dönüyor . Etraftan 
kahkahalar geliyor. 

fazla duramadım. Ayağa 
ka 1 ktım. Güneı: 

İlyaslar parln gaz.inoauna 
gidelim. Fazla olarak , ora 
ya yeni bir balet grupu gel
miı . Göreceksiniz, nekadar 
eğleneceğiz, dc ·di. 

- Hayır, hayır .. Rahahı· 
zım, başım ağrıyor!. 

Fazla israr etmedi. Beni, 
odama kadar takip etti. So· 
nra: 

İyi geceler! Temenni 
siyle aynlda. 

Ömrümde ikinci uyumadı

ğtm gece .. 

Tanrım, ne yorucu bir iz · 
tirap gecesiydi o! 

(8 i t m e d i ) 
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Balıkesirde 111 ! ~ inşaat sahiplerinin. mühendis ve müteahhitlırin i 
- - nı ı1iı'1 1, i_ nazın dıkkatine : =--

ffi o u·· s u·· .N u·· N u·· l ' nı ııııı ,ın 1 ~ Her zaman taze çimento, Eskişehir i ; . . .. = Çepniler =kiremidi, c:ım ve en eyi yağ ve boya ~ 
1

,.1 • E çeşitleri. : 
İstanbul ve iz.mır depoların-il = ı :: 

; · daki fiatlarla, : vazan: i. HflKKt llKm ~ ınşaıta hılanılan Ulün maluma loptan ve pe-~ 

1 

.. 11 • ~ rakente olara~ : ; 
· Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, 111 IStı "l,,t• tk İ k 11~sc ı·i ıı İ · = -

1

:

1 

I krırnej, İstnolreı rkhaeprlahmafadea:lmak istiye- ~il ' 1 :;__ llnııtlırıııa i,ııwı l'a~a Cacldı·,;iııd•: ~--~ 
1 

Ht• .. kcsOkunuılulır 
z Yeşilli cıvarında Camci Hilminin: 75 Kuruş \ § MEHMET NURİ VE OGLU HAMDİ § 
il dü~k8DI03 Uğl3ffi81ıdır. 111 ıını . _,_, ımı 1 ~ Demir' hırdavat ma[;azasında bulunur. i 
!• t•N tftC ttH •.rb• t; 1!!1

1 
Kitapçılarda Arayınız . I U;l~ I = Siparlşİa clerlıal lıİşcıcıl salıiplcri11c ve i11~aal ~ 

l'U'• - "' I~! = ' '' . il ~ J ·ı · J' '. ., . -UDi ı ıruı llWılll l'flllt.: Sllf<I C !)OIU t'fl tr Vl! !Jl' iŞ /fi lf. :: 

~~-- • 111 = --~!!!ıra~ - ~5'2~$!- = -l BlUUSİR VlllYHi OAİMi ENCÜMEHi iLlNLARı , , _ _ ___ , 1 § fiatlar har mağazadan daha ucuzdur. ~ 
z Her Tecimenin En Büyük Dileği: : 1 E Bir defa deneyiniz. ~ 

Her sene kurulmakta olan ehli hayvan serg sı ıçın 

etraf dan gelecek hayvanlnrın ba ı ınmaıına mahsus olmak 
üzere Balıkesir koşu alanında 775 lira l 2 kunıı bedel 
ke~ifl i sergi yeri 14- ı U 935 günlen eçinden il ibaren on 

be, gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıdur. 

. lsteklllerin ıha 'eye rastlayan 4 · , l 935 pazartesi günü 
ıaat on beıde muvakkat teminat tutarı ol&n 57 lira 14 

kuruo malsandığına yatırdıklarına dair makbuz ılmühberi· 
le vilayet dainıi encümenine ve şartnarr.eyi görmek iste 

yenlerin daha önce vilayet daimi Brosuna müracaatları 

ve ejcsiltme komisyonununda nakıt ve tahvılatın kabul 
edilmiyeceğl ilan olunur. (4 - I - 203 ) 

B A L 1 K E S .j R A S K E R 1 S A T 1 H A l M A 
KOMiSYOHU il .AHLARI .. 

Kor ihtiyacı için 30,LOO kilo nohut açık eksiltme usu 
lile 4 · lkincileşrin · 935 pazartesi günü saat 15,30 c!a 
Balıkesirde Lor. komsuyonnnJa eksiltmiye konmuştul" 
Tahmin bede1i 22SO liradır. Muvakkat teminatı 168 lira 
75 kuruştur. Elcsıltmiyc iştirak edecekler şartnamef1 ni 
görmek üzere her gün ve ihale gününde de vakti mu

ayyenind ~ teminatlarile kor komi&) ona müracaatlaıı . 
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• SAY IN 1 
Satışta Birinci Şart: 1 MÜŞTERİLERİMiZE ' 

i • 
"Reklam,, dır. ' Ucuzluğu · : 

1 •, Zarafeti Ve f 
Satacağınız Malınızı 

Herhale Reklam Ediniz. &
9 

Son Moda 1 
\7 (~ Rtı l\ekl<tıı1lıtrıı1ızı Malları ile tanıdığınız 1 
(TÜRKDLİ) ıw \'t•riniz. 1 t"'ahri 'favşanll ! 

T U .. R K O 1 l ı· 
1 
t fantazi Manifatura Ye Kumaş Mağansmrn • il SON M O DA _I 

B I kesl
·,

1
·n a· · ·k Q t .d. t ,a THİl\OT.\.t KISLIK HOBLl'I{ YÜNLÜLEHrl 

a I iTiCi aze esı J{ f rr . b • , • • • 

Fakat 

• Her }l;erd Oku '1.\N fOLl Ki.. \H, 1 .\L füLl KL.\H. 1·.LBI- il 
• e nur. z 8 . . • 

Kor ihli:a:ı için 16,000 kilo 1 örü!ce 1.2. Teşrin 935 1. - • ij SELİK KC.\l.\~L.\ Hl.\llZ (~EIJll~TIB. _., 
Perşembe gunu saat 16 da Kor satına!ma komisyonunda l - - •:Jl• ft IJta• J)U ...... açı&C eksiltmiye konulmuştur. Tahmin bedeli 1760 liradır. r • .Si!i!S!ii!i!.525Ei!Sje_s~~i!Si!S~isi!Si!5c!:.Ü2Si!!ii!!ii!!Si!ia~~i!S~filicisi!.:CSi!!1:~~· ... , mı ----~----------~- ---------- ~ 

~:~:~~::n ··:~;ı·:.:!~ı·:;· g~;!~~·:::~. E~:~ı;~~· .~ı:~:,~ 1 lkı ve zahire f iatla rı ııiı Ha L k evi Bak' evi 
gununrie vaktı muayyenınde teminatlaı ile birlikte Kor MJ 
satınalma komisyonuna müracaatları. Dfl 1 1 

4 - 1-191 

** 
1 - Edremit garnizonundaki birliklerin ihtıyacı için 

ek..siltmıye konulan 370 ton una istekli çıkmadığıı dan 
pazarlıkla mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - 2 ikinclteırin - 935 saat 15 de Edremit askeri 
satı? alma komisyonu binasında pazarlık yapılacaktır. 

3 Evsaf ve ıeraiti anlamak ve öğrenmek isli} en-
ler her gün Edremit satın alma komisyonile Balıkesir Kor 
satın alma komisyonuna müracaatları. 

i L B A Y L 1 K T A N: 
İlimizin öze butcesi hesabına illmi7. kütüğünde kayıt. 

1ı olanlardan Balıkesir erkek ortaokul biri.1ci 1 ikir.ci, üç 

üncü sınıflarına parasız yatalı olmak ü1ere dört talebe 
alınacaktır. Bunların sınavları Türkçe, tarih · cografya, 
Riyaziyeden olmak üzere 31 birinciteşrin ve ı ,2 ıkinciteı· 
rin günleri öğleden önce saat 8,30 da Balıkesir erkek or 
taokulunda yapılacal<tır. 

:Yaşı elverişli ve sınıflarını eyi veya pek eyi dertccde 
geçmi~, fakir oldukları Uraydan alınan belgelerle ,saptan· 
mış olanlar 28 birinciteırin .günü öğleye kadar erkek· or· 
taokuhma baıvuracaklardır. 

21 ifkf&ŞfiR Pazartesi _ı Ha kevimizin Sosyal yardım komitesi tarafından eski Uray Dispanseri yap~ OO 
ij91 sın da açılan bakıevinde aıağıda yaı.ılı günlerde do'dor arkada~larımız fakır ı'J 
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m halka bedava bakacaklardor. Halk•mozm bakıevimize baı •urmalarm• dileriz. 1ı 
IMJ\ H A S T A L 1 K L A R B A K 1 Z A M A N l U Z M A N 1 N A D 1 ,ını 
00 l 

Kuruş 1 IU1l 

?00 Göz hastalıkları ., ,, ,. 15-16 Bay Dr: ihsan Oskay 
750 

1 
ıl"'I İç hastalıkl.uı Pazartesi günü saat J 4-15 Pay Dr. l\fodeni Akkt•nt 

~01°5 l l 1ı ~ 1 Ku'uk hastalıkları Salı " ,, 15 16 ,, ,, Dahi 

--------- I Cerrahi hastalıklan • • • 15-16 • .. Sadi Ôzatay il 
NOT: M 

Kırma 

Bu fiyatlara yüzde on ın Kulak, boğaz. burun H. Çarşamba ,. ,. 15-16 .. Kamıl Sesli oğlu I' 
muamele ve çuval- I~! Çocuk hastalıkları. ,. ,, ,, 1 ô J 7 ., ., Memduh 

11 
I 

da 140 kuruş buğdayı ko-
ruma vergisi ilave edilir. ~I ı~I Deri hastalıkları Perşembe ,, ., 15-16 ,, ,, Mehmet Alt 

Zahire f itı l arı beher • 
1 

Doğum ve kadın H ,. ,. ,, 16-17 ,. ,. Halit Üzel 
kilosu: 

1 
~ Kuruş 

Yumuşak bu. 6 J İç hasta'ı"ları Cuma ,, 15-16 ,, Raif l>emiralp 1 1 

Sert ., 5 50 ı Cerrahi hastalıkları ,. .. ., 16-17 ,, ,, Ali Riza T~zel j!lı 
ı Çavdar ,, ij 6(!1 il.! 

Arpa ,. 3 25 MJI _ H .tlkevi Ba~kanlığı 111\ 

I F.~t~ı : ~ ~~ 
1 1 
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