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SAYI: 9783 PAZARTESİDEN ÖZGE GÜNLER.D S VE SABAHLARI ÇIKAR. O~UNCU YıL 

Hükiimetimiz Fransa Hükiimetini Protesto Etti .. 
Habeşistan 

Meselesi 
İlk zamandanberi Habeş 

davası hakkında ihti 
Yatlı lisan kullananlar, 
hak kazanmı§lardır Doğu 
Afrikasmda harp devam 
etmektedir. halyanların her 
Rün yeniden asker yolladık
larım telgraflarda oliuyo

CumuriyetBayramı T e- ' 
zahüratla Kutlanacak. 
Parti Başkammu: «Gününden evel herşey hazulanmış
tır. Neşe için~e çok güzel ~ir ~ayranı yapaoaüız»~iyor 

ruz 

Cenevre, zecri tedbirlere 
karar verirken İtalyRyı is 
Yan dot.tlarını telaşa dü 
filrmem ek esasından ayrıl · 

lllamıştır Bu t edbirler. Ha 
beıiıtanm değil ancak. o da 
bir dereceye kadar, uluslı.r 
•osyetesinin kurtulmasma 

hrdım edebilir. Sonwden 
in yazdıiına göre, harbın 
Önüne geç~cek hakiki tedbir 
Süveyı kanalını kapamak 
Ve İtalyan yarımadasını ah· 
luka etmektir. Bu mesuHye 
li ise hiç bir devlet kabul 

Parti Buşlrn ıwrn: /Jr. B. 
Ltil{i Kırdar 

etmeğe hazır'anmamıştır. Dün bır n uharririmiz Pa 
Fransa, iki dostunu, Ro- rti Başkanımızı ziyaret ede · 

illa ve Londrayı anla ıtır rek k~ndıleri l c Cumurh et 
lllak için yorulmaksızın ça- bctyramı hazırlıkları etrafın · 
lı•ıyor, l

0

ngı· lterede bası n hu-ır da görüşmüşlerdir. Muharri · 
cunıu gevşemiştir; Fransada rimlz bu görüpıeyi ıöyle 
gazeteler eskisinden daha anlatmaktadıı: 
az ümitaizdlr 1er. - Parti Ba§kanımız. Kütahya 

Zecri tedbirlerin en ha 
Saylavı B. Dr. Lütfi Kırdan 

fiflerindc bile Uluslar Sos - C 
orunlarında yaklaşan um 

Yelesi üyelerinin ne l<adar 
uriyel bayramı hazırlıklarına 

çekingen davranmış olduk · nezaret c derkt n buldum. 

Cumuriyet bayramı biz· ı 
im eı1 büyük ve ulusal bir 
bayramımızdır Bu büyük 
bayramımızı lay ı k olduğu 

şekil de kut an ak için elden 
gelen herşel- i yapmağa çalı

ş ·n a kta y ız . Şüphesiz bu ba 
yram ı n bü tün bayramlarım 
ızın üstünde büyük bir kıy 
met ve önemi vardır. Bütün 
Yurtdaşlarımızın bayram 

günlerinde tezahürata ve 
töı er.e candan iıtirak ede. 
ceklerine ve tanıdıklarına 

kutlama mektup ve telgraf. 
ları yazarak diğer bütün 
bayramlarımızın üstünde bir 
önem vereceklerine eminim. 

İlde ki yüksek kut 'ama ko· 
mitesı programını yapmıştır . 

Part=ce de yapılması gerek · 
li o 1an iş 1 eri ehemmi~•etle 

takip etmekteyiz. Gününden 

eve! herşey hazır l anmıştır. 
:; Emsalinin üstünde ve neşe 
içiııde çok güzel bir bayr,am 
yapacağız. 

Kamutay 

lt11lya11/a1111 /110dcr11 silôlılurma karşı duran 6nu11li Habt'Ş 111ızra /i.li sıwarilai 

ita 1yan1 ar Üç Binden Fazla 
Sivil Habeş Halkını Öldürdüler. 
ili r r-ı~,. ) r<l ı·e B()tlı lılt t•(l1111•t 111 1\ el İt~esi ıı. 
de ll<ıı·ı·<ıııııı \.,.r.ıı·ısı ll«tı•<ıp ()lıııııştıır. 
Son Çarpışmalardan Sonra Maka/le Mevzile-

... 

rinin Bazı Mühim Kısım/arıda işgal Edilmiştir. 
lstanbul, 24 [Özel 1 - f ta

lya n kuvvetlninin bugünler 

de Mnkal1e i st ıkame t ·nde 

bazı mühim me vzi !< ri işgal 

suretıle ilerlemek ı slediği ıarı düıünülürse daha sert 8ugu0 n tat'ıl yapacak 
Ve kesin kararlnra varmak Birçok ziyaretçılt:ri ara~ı - • 

ndıt Cumuriyet bayramına Ankara, 24 (Özel) - Ka- anlaşılmaktadır. 
taki imkansızlık kendiliğin 
d ait konuıımalan not ettim. nıutay v. arın (bugün) tatil ya- Bir tayare bombardımanı en meydana çıkar. l<' 

Parti Baı:kanımız bana •u p ac ık ve ay batında yeni ne ticesinde Haıaıın yarısı 
Şurası bilinmek doğru l<' l<' 

olur ki devletler deniz , ha izahatı vermek lütfünde bu. sene ç~hşmasma başlıya· harap olmuştur. Habeşliler 
va ve kara kuvvetlerini an ~u~~u_la_r:_·~ - -- caktır bu bombardıman neticesin 

tak kendilerini doğrudan F p E • A de 3.000 den fazla sivilin 

doğruya ilgilendiren yüksek r an sav 1 ro te 5 to t t 1 t( öldüğünü ve yaralandığını Faşis t Şefinin arlwsw da Doyu Afrilwswa ateşe. ölllm c 

F~;~:,~::::~~:~:j:::~. 1 Suikast işi üzerin~e dliyece yeni yeni deliller teshil hu=~er vermeokt•dirle r ._ • 1 koşan genç lt\alyan FKa~isu~/~rlitue• r 
~:'~o.~:~::: ~!~:;.üuı~;. edi im iştir. Dört silihlı ınelun zabıtaca aranmaktadır. ç em 1 r Y O U m UZU n 
tine getirmek için iki Av- İstanbul , 24 (Özel) - 1 Yahya ile beraber Suri- sçılma to·· ren·ı yapılacak Ba~anhg· ının o~ullara o·ne-
tupa devleti birbiri ile bo - Atatürke suikast iti üzerin- yeden gelip kaçmış olan 

ğazlaşmıyacaktır . de adliyece yeni yeni delil dört silahlı melun, zabıtaca - - mlı' l.ı'r blldı'rıu-ı' 
Habeş davasında gene asıl ler tesb'.t e.dilmiıtir. Bu me · ak~atnamkı~bkattaıdıgrör!~~~lar;:kr~; Bu ÜÇ hat Cumuriyet bayramın~an sonra açılaca~. He- u 

ıda t b 1 b Ankara, 14 (Özel) - Kül-
lllesele , sömürge sahibi bü yaı ' ıs ına e sureti e azı S · d f 1 l d k 1. ,1 1. • • • d 
Yük devletlerin Akdeniz ve e~hası.n ifadelerine müraca • ıa::ı::çehuldeü; up o ma ı . yet uU araua Şentrımıze e ug-nyacaUır. t ür Bal.anlığı kültür direk-

d l k d törlerine bir y.ıyım gönder · 
do&u Afrlkasmdaki menfa. at e ı m. e le ir . Bu meyan · Hükumetimiz. çetenin Su · Ankara, 24 (Özel) - lr kayanın ba ı:.kanl ıg"' ı al tında 

• d t k f l<' miştir. Bunda bazı ilk mek · 
atleri meselesinden ibarettir a yem e~ i at yapılması riyede top' anarak bu kararı mak - Filyos, Fevzi paşa teşekkü l eden b ir heyet, sı · tepleı de talebenin ondan 
Bu menfaatler arasında ge· muhtemeldır . vermesine ve f aalıyete geç o· b k' Af h tt 1 b h 1 f 1 ıyar e ır ve yon a ı rası e u üç attın açı ışını fazla de ter a mağa mecbur 
Çlci veya devamlı bir uzla Cebeci hapishanesinde mesine rai'men ~uriye ida nın İspartaya kadar olan kı k A d h - edildiğinden bahsedilerek 

mevkuf bulunanlar arasında resinin lakayt kalmıı oldu yapaca Y ın atlı uze 
ima esası bulunacak olursa · 1 k F sımlarının açılış töreni Cu rinde bir etüt ge7 isl yap bunun talebe velilerinin ha · ki Hacı ldrisin, suikast için ğunu gözönüne a ara ran· 
bir Avrupa h. arbinin önüne h ••kA · · t t t murluk bayramından bir tıl~tan sonra Balıkesir - Kü klı şikayetim mucip olduğu 

gelenlere para yardımında sa u umetını . pro es o e - 1 
geçil mit olmak neşesi Ce- ... miş ve el-.emmıyetle nazarı hafta sonra yapılacal<tır Ba· tabya yolu ile Ankara ya bi dirilmekte.iir. Bakanlık 
rıevrede ve Cenevre dışında bulundugu anlaıılmııtır. dikkatmı celbetmiştir. yındırlık Bakanı Ali Çetin· dönecektir. ilk okulların birinci sınıfla · 
herkese Habe§istam unuttu- Ceyhandaki kaymakam ve Tahkikat hittikçe lnkiıaf rında iki, diğer sınıflarında 
te.caktır. Böyle bir esaı; bu. kili nahiyf müdürü Şemsct- etmektedir. Bugünlerde her · Aden Lı·manındak·ı ı-n- üç defte rden fazla kullanıl-
1 tinin tevkıf edilmesine se- ıey tamamile aydınlai!mış mamasını resim ve elitleri · 
Unmazsa geniş ölçüde poli 

bep de, bunların tüpheli eı · olacaktır. ' nin kaatları yapılmasını bil -
lika savaıı Habeş harbından • ı • G • ı H 

. hastan oldukları halde ser· S gı iZ emı er azır . . . dı·rmı··tı·r ıonra dahi bin bir ıekil ala- t ---ır--·--------bestçe gezmelerine lakaydı ovye 
te.k sürüp gidebilir. göstermesi ve bunların va dolaımakta . bazı filoların 

İtalya, Uluslar Sosyelesin· l k k l" d 9 ~ ~I ~· ~ ~ • • da garba giderek u:ıun ve)'& ziyet erini tel i etmemesi· ıma 1 to t 
den çekilmiyerek ve İngili-z dir. Reı"imi.ne smkast mı1 n a arp zır ısı ve ır ÇO mu ı p rp' o ve kısa bir zaman Sflnra dön · 

ınenfaat'eri hakkında her taı."ı'tbahı'rden ı·ııosunun bacalarından Juman ıu·ıu·yor, dükleri görülmektedir. uma 
Riin yeni inanca vermcği nazik işlerinden birinin gös İstanbul, 24 (ÖzP.I) - Mo llU U ndaki İngiliz harp sefineleri 
88.vsamıyarak, lngiltert', zec termek ihtimali olan sürp- skovadan gelen bir telsiz İstanbul, 24 !Özeli - Um vardır . hücuma hazır bir halde ba-

. ı · h b k t k d ~ haberine göre. Sovyetler ti te::lbirler davasını U 'uslar rız erı esa a 8 ma ogru man denizinin en kuvvetli Limanda adedi 30 dan 
S olm-ıkla beraber Habet da · rejimine karşı büyük bir 
oıyetesinin aktifliği ve im· suikast meydana çıkarılmış ve en güzel limanı olan az olmamak ıartile büyük 

k· ı d k davasının Avrupai tehlikesi Ad d h ı g f h kli · ı · b l k an arı için e tutara görüş· tır.[20J kiti tevkif edilmiştir en e a en sını arp na ye gemı en o~ o ara 
ille ve uzlaıma kapıları açık nin aulmış olduğuna da Suikastın ne suretle meyda- zırhhıı ve birçok muhrip ve beklemektedir. 
bırakılmııtır. hükmolunabilir . na çıkarıldığı hakkında taf torplto ve tahtelbahirden Liman üzerinde hergün 

Asrımızım arsıulusal en F. R. fi T fi Y tilit yoktur. mürekkep bir İn2iliz filosu çok kuvvetli taynre filoları 

calarından 

tütmektedir 

daima duman 

İngilizlerin Adenc!eki de
ni~ kuvvetlerini yeni harp 
ıefinelerile tekviye ettikleri 
de anlaşılmaktadır. 



SAYFA 2 TÜRKDILI 
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N eş riy at: 

Ülkü 
Ülkünün 3~ inci saym da 

160 sahife olarak türlü ya . 
zı\arla çıkmııtır 

içinde şu yazılar vardır: 
Türk dili araıtarma kuru

mu adına verilen Atya, An
kuada dil bayramı, Ankaı 
ra Halkevinde dil bayramı 
töreninde açılma söylevi. 
Sümer, Mahancadoro harap 
pa ve ana dil, Raıit 

Tan gut, Halkevlnde 
dıl itleri ıergfsl Münir Hay
ri, nüf uı sayımlarının öne
mi, Noymak, kültür tarihi
miz yakından tari~atlar, Na
fi Kansu, Ôzgenliğin değeri 
Suheyp Derbil , ormanları

mız yanıyor Fikri Kazak, 
Anadoluda Türk bölükleri 
nin hükumet koruma te,eb· 
büsler;, Avni Cıtndar, kana
atlarımızm büyük utkusu Şa 
kir Hazım Gökmc·n, zafer 
bayramı ve resim sergisi Se
yit, Fınlandiyada tiyatro ve 
müzik, bu akşam, köy ki
tap ıaray, Giresunun Çayar 
köyü, Ayın politikası ya -
zıları vardır. Okurlarımıza 
sağlık veririz . 

istan~ul ~elediye mecmuası 
On bir yıldanberi İstanbul 

belediyesi tarafından çıka· 
nlmakta olan bu mecmua
nın 129 ncu ve 130 ncu sa 
yaları bir arada 448 sayfa 
olarak çıl<mııtır İçinde yeni 
kanunlar nizamnameler ı'e 
ıehirlerin büy üyüı ij, sütleri· 
miz başka memleketler de 
belediye hareketleri ad!J gü 
zel yaz1lar vardır. 

Saym 20 kuruş yıllığı 100 
kuruıtur. 

Gür~üz Tür~ çocuğu 
Bu mecmuanın 105 inci 

sayı ı çıkmıştır içinde ikin
ci sayım, Afrika - Avrupa 
sömürgeciliği, çocuğunu ho· 
ğan ananın muhakemesı ve 
genel nüfus sayımına dair 
yazılar vardır. 

Tavsiye ederiz. 

Aym Tari~i 
lçiılerl Bakanlığı Basın 

Genel Direktörlüğü teraf ın
dan her ay çıkarılan bu me 
cmuanın 2) nci numarası da 
bu defa da 340 tıayfa ve gü 
zel bir baskı He çıkmıılır. 
(~yın Tarihi) bu 11ayııında 
ağ•ıstos ayının siyasa ve ek
onomtıini içte Avrupada ve 
Avrupa dı§ıncla ayrı llyrı te· 
tkik etmektedir. 

Ayrıca yine ağustos ayı· 
n n kültür hareketlerini bir 
araya loplamaktadır. Bu 
çok değerli eseri okurları· 
mıza ta vıfye ederiz. ffa tı 
elll kuruıtur. 

Varlı~ 
On beş günde bir çıkan 

bu değerli edebiyat ve f ıklr 
mecmuasının 55 inci ııayısı 

Yafar Nabi, Nahit Sırrı. 

Abdü'hak Şinası, Cemil Se
na, Ercüment Ekrem , Cev· 
det Kudret, Sait Faik Yakup 
Sabi, Fuat Ömer, Reşat Ce 
mal. Ilya Ehrenburg, ve Ba
ki Sühanın yazılarile çıkmı · 
ıtır· Bu sayıda aynca Vedat 
Nedimin "Hayvan Fikri Ye
di" isimli drammni ilk tef · 
rikası vardır. Tavsiye ederiz. 

,.•••••••• .. •••••••e•• .. "I 
: Şundan bundan ~ 

e••e eeeGO•• ~ee'4•eee~ 

T u~af tesa~üf le 
ı. 

emi del y in Mah- Kum rda 
l~ir 10 ilkteşrin günü u 

mınistan cumuriyeti devirip 
kırallığı ilan etmiş olan hü · 
kumet darbesi eski bir yu
nan ihti\a\inin tam yıldön

nümü yılına rastlaınıı:hr. 10 
ilkte§rin 1862 Je karal Ot
on ıseyahatta iken çıkan as 

keri bir isyan geceleyin sa

rayın ve hükumet merkezi· 
nin jşgalinden sonra Oton 
sülalesinin tahttan düşürül · 

mesile neticelenmişti. Bu 
defa da aym ihtilalin yıldö. 

nümü günü, Otonun taht
tan indirilmesine karM ve · 
rlJmiş ol'ln aynı sarayda 
bir hükümet darbesinin kı 

rallığı yeniden kurmuş ol
ması pek tuhaf bir tesadüf 
eseri değit midir? 

SÜ •• hazırhklan başladı Neler olmuş? .. ı Genel direktöıünün tel· 

Bu yıl verim yıh olmama~la beraber daneler olgun 
ve ran~ıman ükse~tir. 

maktadır. Bununla beraber 

Dün gece saat 23 sırala· 

rındn Dinkçıler mahallesin-

den kahveci Cevdet Mani 

sanm Dıl§ikar mahallesinden 

Salim oğlu Ali, Kema!paıa 

kikf eri 
EvkaF genel direktörü » 

fahri ile emlak direktörü· 
evkaf zeytinliklerini tetkik 
etmek üzere iki gün önce Edremıt, 24 (Özel aytar

ınıızdan) -- İlçemiz zeylin 
leri g~lişmekledir. Renkleri 
gün geçtıkçe koyulaşmağa 

başlamııtır. Bir ay sonra 
başlayacak olan zeytin silki· 
mi için şimdiden fabrikalar · 
da büyük bir fa aliyet göze 
çarpmaktadır 

buyıl verimsiz olan yıllardan 
yine çok daha eyidir Da 

ilçesinin Çırpanlı mahalle- Edremide gitmişler ve dün 

neler olgun ve randıman 
sınden İbrahim oğlu Aliyi ıehirimize dönmüşlerdir· 

yüksekdir. 

[dremi~e bereketli yağ
murlar dü&tü. 

rakı içmek üzere 

ederek Vedadan 

davet 

evinde 

Yeni bir potrol çıkarma 1

1 usulU 1 

Yerler, aletler . temizlen · 
mekte, yıkanmaktadır. Ze· 
ytin mevsiminin arkasız ol · 
arak geçirilmesine dikkatle 
çalışalmaktadır. Geçen yıl 

verim yılı olduğundan bu yı· 
iki zeytin ürünü yüzde 75 ka · 
dar noksan tahmin olun · 

Edremit , 24 (Özel ayla 
rımızdan) Dünden beri 
kısa aralıklarla faydalı yağ

murlar yağma.ktadar 

Zamanında başlıyan ve 
toprağı iş 1 emeğe hazırlanan 

bu yağışlar köylülen \'e çif
tçileri çok sevindirmiştir. 

kumar oynadıkları ve saha· 

ha karşı faytoncu Mehmet, 

Arahacı'arın Rifat, Dinkçi · 

lerden Yorgancı Hakkı oğlu 

Halil birlikte Mani ıala Aliyi 

döğdülderi, 25 lirasını ve Ke · 

malpaşalı Alinin de 13 lira 

sını zorl a aldıkları iddia 

edildiğinden tahkikata baş· 
lanmıştır. Eylul ayında Ural dağla · 

rınm Çuşof bölgesinde pet-
rolu yer altında ısıtma sure 
tıle petrol çıkarma tecrübe 
leri başarı ile yapılmııtır. 

Buralarda kilsi şistlerdekı 
petrol damarlan kesif asfalt. 
la kapanmış olduğundan adi 
usuller!e petrol çıkarma im 
kansızdır. Bunun için lcom
presürle 8 akmosfer tazyik 
altında 450 derece ısıhlmış 
ha va ile yer altmdald pet 
rollü kilsi tabakalara tesir 
yapılmış ve bu suretle as · 
faltlaşmıı katranlaşmış 

petrol kısımları eritilerek do 
nmuş petrol mayi haline ge· 
tirilmiş ve dışanya çıkanl 

mııtır Hu ıuretle oralarda 
ki petrol verımı bir kaç 
misli artırılmııtır Bu usul 
de elde edılen havagazı da 
5000 kalorili v~ eyi evsaflı 
bir gazdır. Bilhassa kumlu 
tabakalarda olan petrolu bu 
usul i 'e istihsal etmek de 
neçleri de eyi netice vermış . 

tir. 

\ 
1 

200 
Kimsesiz çocuk Cumuriyet 
bayramında geydirilecek. 

1 Şehirimiz Çocuk Esirge · 

me Kurumu Cumuriyet bay 

ramında :wo kadar kims~ siz 

çocuğu geydırecektir . Ku 

rum dün bu çocukların öl · 

, çüsünü aldırmıştır. Bu güzel 

ve hayırlı teşebbüsünden 

dolayı Çocuk Esirgeme K u 

rumu ve başkanı Doktor Ka. 
mil Sesliyi tahtirle kar§ıla · 
rız. 

Şarbon Ha t il ğı ın 

edir? Arma eb bi 
Bazı ~imseler açak et ve sucuk satma~ta~ır. Hal~ı

mll buna di~kat etmeli~ir, 
i 1 m iz içerisinde ve bil has

sa merkez köylerinde şar
bon hastP. lığının günden gü
ne artmakta olduğu anlaşıl · 

maktadır. 

Bunun da mahallelerde 
ve köylerde kaçak olarak 

' satılan ha stalıklı h ayvan et 
!erinin halk tarafından ucuz 
almak düşüncesile bilmiye -

rek et veya sucuk yeme le · 
tinden ileri geldiği ilbaylık 

ça anlaşılmıştır. 

Bu çok tehlikelı hastalığa 
tutulmamak için halkımızın 
çok dikkatli davranarak böy
le kaçak et ve sucuk satan 
ların bu yolsuzluklarını he
men zabıtaya haber veril
melidirlcr. 

1 
B ada Cu u i e H~lkevi 
bayra ı için hazırlık ar Dün ~üyükTür~AıimiZ .ya 

1 

8 1 ç k E . K . Gökalp için ~ir toplantı I a yanın ocu sırgem u- yaptl. 

M t
" 1 · · L' k k rumu Bayramda 35 yoksııl 

o or er ıçın uır ya aca ., d. k Dün akşam Halkevimizde 

saat 20 de büyük Türk id-"L I d cocugu gey ırece •• 
mayı uU un u Balya , 2; (Gezgin ayta - bayramı hazırlıkları başla- emanı Ziya Gökalpın ö 1ümü 

yıl dönümü do ayıaile ·bir 
toplantı yapılmıştır 

Leningrad endüstri ensli rımızdan) - Bir yıl önce mışhr . Bu yıl. Cumuriyetin 
t{isü turbun gaz haline ge · kurulmuı olan ilçe öğret 12 nci yılı Balyada büyük 
tirilmesinden sonra kalan menlerinin biriktirme ıırn · tezahüratla kutlulanacaktır. Toplantıda önce öğretmen ok 
posayı hususi bir tertipten d;ğı toplantısı pazar günü Okullarda da bayram hazır- ulu tarıh öğretmeni B. Kamil 

dk 
yap lmış ve nizamnameye lığı başlamıştır. Bayramda ve 0··gwretmen okulundan Ra-

geçir ı ten sonra motörler 
göre. yöne tim kurulunun lıirinci okul talebesi tarafın· k b · · · h ı · d b ' k mazan Ar m üyülc Türk ıçm mayı a m e ır ya a· raporu okunarak onaylan· dan bir müsameıe verilecek-

k ld t · t · T b iılıminin hayatının muhtelif ca e e e mı§ ır. ur po· mıştır Sandığın Hr ) ıl'ık tir. 
satının ı 00 tonunda 40 ton E safhalarını canlı bir şekilde 

sermayesi 500 lirayı bulmuş· Çocuk sirgeme Kurumu 
tur Yönetim kurulu yeni · da faaliyete gPçmiştir. Bay anlatmıılardır. yakacak alınmaktadır. 

frengiye karşı ~orunma 
Moskovada Uspenski 

adında bir doHor firengiye 
kar~ı koruma için çok en · 
teresan tecrübeler yapmıştır. 
Bu tecrübe 'er, bazı hayvan 
!arın. her türlü bulaşık ve 
hastalıklara ve hususiyle 
frengiye yakalanmamak hu
susiyetlerine dayanmaktadır. 
Doktor Uspenski, köpek ka
nından aldığı bir mayayı 
hus ısi bir tertiple hıızırla 
dıktan sonra bunu maymun 
ve tavşanlara aşılumotı \'e 
aşının f irengiye karşı daya 
nıldık ve. diğini görmüştür . 

Doktor, şimdi bir maymun 
yetiştirme istasyonunda bu 
tecrübelerini derinleştirmek· 
le meşguldür . Bu usul pratik 
bir hale konulabilirse büyük 
bir kazanç teşkil edecektir. 

den B . Has<1 n Erkan, B. ram da 35 çocuğa göğmlük, Öğretmen okulu ve lise 
Yusuf, bayan Kadriyeden ayakkabı, pantalon ve talebesinden sekiz genç de 
kurulmuştur. Bu teşekkülden çorap verilecektir. Çocuk merhumun bazı şiir 1erini 
bütün kaza öğretmenleri Esirgeme Kurumu bu güzel muvaffokiyetle okumuşlar 
memnundur. ç.dışmasından dolayı takti · dır Toplantıda daire dırek 

Hütün Balyada Cumuriyel re layıktır . 

Su 
T 

ğırhkh 

'in 
r Alça la ı 
t i 1 • • • • 

CumurİJ•et alanında bir top
lantı yapıldı. Halk Ulu öndere 

bağlılığını gösterdi. 
Susığırlık, 24 (Üzel ayta 

rınnzdan) Dün burada 

Cumuriyet a 1 anında Lütün 

ha kın iştiraki ile l:.üyük Lir 

toplantı yapılnrak Ulu Ön· 

derimiz Kamal Atatürke 

kıymak istiyen mel'unlara 

büyük bir nefret duygusu 

ııösterflmiş, söy1evler 

rniş hnlk Atalürke 

veril 

candnn 

bağlılığım coşkun tezahürat · 

la göstermi§tir. 

törleri , öğretmenler, işyarlar 
ve bir çok yurttaş hazır 

bulunmu~tur. 

- . . 
. P .. ::... ..j. - ~· ... . ,~. •• • '• 

UGECE 
Vata 

Eczahane si 

f'Jöbetcidir , 

İlimize 
-

1 
Her !~~ll!.~~.~~i~~la ~~~~~101 
zin muhtelıf ilçe kamun ve 
köylerine fasılala bir §eki'de 

bol yağmur düşmüştür 
Bu yağmurlar kıt ınah 

sullerinin ekiminin devaıtl 

eltıği şu sırada yeni yıl ınah· 
sulü içın çak faideli olacak· 
tır. 

Dün şehirimizde gece bat· 
lıyan ve öğleye kadar fasıla 
ile devam eden ya wmur bil· 

hassa öğleden sonra ıidde· 
lhıi arttırmış ve akşam üze· 

ri kesilmiıtir. 

Edremit ilçebayı izin al~ı 
Edremit, 24 {Özel aytarı· 

mızden) İfç.ebayın.ız ö111er 
Be<lrettin tedavi o'un111ak 
üzere iki ay iz'nle istanbulıı 
gitmiştir. 

~ 

ldmangücü 

Dün senelik ~ongresini ya~tl 
İdmangücü dün akfaro 

saat 20,30 da kulüp kurağ· 
ında senelık kongresini yap· 
mışhr. 

Avukat Emin Vedadıt1 
haıkanlık ettiği bu toplantı 
çok hararetli olmuş sekrete· 
rliklere B. Hilmi ve B. İbr· 
ahim seçilmişlec-dir. 

Bundan sonra senelık ra· 
por okunarak tasnif edıl111if 
ve yeni yönetim kurulu şıı 

şeki de teşekkül etmiştir: 

Reisliğe Avukat Eyup Sab· 
ri Koçak, sekreterliğe mah· 
keme başkatıbi B. faik· 
muhasip ve veznedarlığa 
Süleyman Örmen, umufl1 
kaptanlığa B Şuüri, azalık 
lara da B Ramazan Ye ti. 

Öm er Lütfi seçilmiş' erdir. 
Yeni yünetim kurulu11ıı 

başarı la r dileriz. 

ingıliz gemiıerin~e sinema 
İngiliz bahrıye.sinin şefle· 

rinden bazıları subayları11 
okumıya ve etüde hv rcıya· 

cal<'arı kıymetli zamanlarıııı 

liman larda sinemaya gitrrıek 
için lmllandıklarından ııkfl· 
yet (:.tlikleri içın İngiliz aıll 
irallığı bir deniz sinema dl 
rektör üğü kurmuş ve bütii 11 

harp gemilerine ses'i sine 
ma tertibata yapmaya karar 
verınışlir . 

Zaten dahn birkaç selle 

öncesindenberi büyük gef11İ 
lerde sinema sü vareleı i ter 
tip ediliyordu Verilen ka 
rarla bu organizasyon genif 
liyecek ve gemi müretteba
tı, karaya çıkmak lüzunıurıtl 
duymadan gecelerini eğl ( Jl' 

celi ve faydalı bir surette 
geçirmek imkğnmı bulacak· 
!ardır. 
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P.!.!••············································~ l Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: 
········•• ı•••·································· ... 
Yunanistanda Cumuri-
Yet lav edildikten sonra 
((Her hangi ~ir memhket Qtbi Yunanistan da ~e1ndine 
istedıği rejimi ~urmak hakkma h izdir .YugoslavJa ~u

na kar1şamaz» 
"Politika" Bel~raddan: 

"Ordunun Yunanistanda 

Yaptığı ayaklanmadan az 
tarnan önce Demokrat par

tileri Liderleri kral Jorja 

bır mektup göndermiılerdi. 
Bu mektupta demokrat fır 
katarı liderleri, Yunan ulu
sunun cumurluk rejimini 

korumaya ve idameye kesin 
karar· vermiş olduklarını id

dia ediyorlardı. Bunlar kral

lık rejiminin yeniden kurul 

tnası işinde bazı kimselerin 

i~basına geçmelc .hırsı gibi 

bir münasebetsizlik görü 

Yor
1

ardı. Hunlara göre bu 
Yüı.den yurtta ahlaki bir 
kargaşalık doğacak ve bu 
da devletin mahvolmasını 
mucip olacaktır 

Bu mektup okununca de

lllokral fırkaları lider'erinin 

Yunanistanda Krallığıı ı yeni -
den kusulmasında halk hür

tüyeti için bir tehlike gör-

lllf"dikleri ve bizzat kendı 

ifadeleri mucibince, bugün 
1dare makines·nin başında 
bu'unanlarm krallık sembo
lünü kendı özel emellerine 

&.let etmelerinden,, korktuk· 

ları kana.ali hasıl oluyor
du. 

Çaldaris dahi, krallık ve 
Yılhut cumurluk rejimlerin

den hangisini arzu ettiği 
hususunda fikrini söyleme 

•i serbestliğini çok yerinde 
bır hareket olarak halka 

lerketmek suretile bu kor 

!i!,rkdilinin Hikayesi 

kuyu izale etmek irtemiştir . 

Zaten Yunan ulusunun ay 
çokluğu iıe Yunanistana dö· 

necek olan bir kral yalnız 

Yunan ulusuna bağlı olur. 

kral Jorj dahi bir lngiliz 

gazetesine verdiğı diyevde 

plebisti bu tarzda telakki 

ettiğini anlatmııtır. Kral Yu

nanlstana avdetinin katiyen 

yurtta eski idare tarzınının 

yeniden kurulacağını söyle -

miştir Kıralın istediği bütün 
ayrılıklardan uzaklaşılması 

ve devlet kurumuna uluz 
iradesinin temel o!masıdır. 

Çaldarııı yukarıd•.. alınan 

mektup hakkında verdiği 

di}evde kralın bu diye' ini ı 
tamamlamı§tır. Çaldaria, Ali· 
naya dönmesi için krala 
kar-11 i 1eri sürülen dıle

ğin yalniş o'duğu fikrinde 

dir. Uulus oyçokiuğu ile 

Yunanistana dönmcsıni isti 
yecek olursa kral yurt dı 

tında lrnlmakta devam ede 
mez. Çaldaris bu liderleı i 
yntıııtırnrnk için karlın Yu
nanistanu denmesinin ger 
çekte taşç'ı bir demokrasi 

kurulrr ası demek olacağını 
söylem iştir. 

Doğrusu yıllnrdanberi Yu 
nanistanda devam edegelen 
buhranın en doğru hal . a

resi budur. 
Bu buhran içind~ ules 

kütleleri az çok kenarda 

kıılagelmiştir . Pu gerek 

muhtelif kralların hüküm ' 

darh~ı ve gerek cumurluğun 

Seven - Sevilen Tangosu 

ikisi de genç, ikisi de gü 
~eldi. İkisi de birbirini sevi
Yordu 

Sevgi; bir serin bahar rüz 
llfttı gıbi içlerinde dolaşıyor, 
köılerinde alev alev yanı 
Yordu. 

Nasıl sev şmişlerdi? 
İkisi de bunun doğuşunu 

kestire mi yord ulardı. Fakat 

'~ rnuhakaktı ki .. 
Duyuşları, düşünüşlt:ri, 

~~\'kleri ile uyuşmuş ve bir 
">itlerine bağlanmış 1ardı. 

Erkek; ondan bôylM, ge
lliı omuzlu , kap kua gözlü, 
'ert duruşlu .. 

1 
Kız; rengi seçilmiyen göz

t:rj ile, pırıl pırıl yanan sa-

~ları ile, pek biçimli vücu 
~ ile bir içim su . 

rı Onlar; sevgılerini kendıle-
tıden bile sakladı ar. Kar 

~ıla.~ınca renkleri, sesleri , ba · 

r.'''arı "bu şeyi,, birb1rine 
l •ıldıyacak diye korkduk-

kf\tı için yalnız kalmaktan 
C\çındılar. Ve her konU§U· 

~~~' birbirini kırnıaklan, di
l{ emekten zevk a ıdı 1ar 

1 ikisi de ayni rengi sevdik· 
eri halde bunu ortayn vur 
tlladılar. 
d l'atıı bir musuki karşmn 

\ ikisi de varlıklarından 

YAZAN: 

Mükerrem Kamil 
uzaklaştıkları halde biri: 

- Beğendim. 
Dedi ise .. 
Diğeri: 

- İnsana esneme veriyor 
diye baltaladı onu. 

İşte böyle. Sevgileri kar 

şılıklı bir didiklenme için 
de boy vere vere bir gün 

geldi. Derli, önüne geçilmez 
ateşten bır çenber oldu. 

Erkek; bağlanmaktan ür 
ken ruhu, aykırı düşünceler 
taşıyan dik başı ile bir yuva 
kurmaktan çok uzaktı. 

Kız; bütün ötekiler gibi 

sevgiden. bera berlıkten t.- 0 • 

nuşmıyan bu sert bakışlı, 
dık sözlü adam duyduğu ki · 
nin altında içli bir gönül 

sızısı olamıyacağına inana 

cak kadar terslil< gösteri 
yordu kendine .. 

Günler, aylar geçti 

Ne erkek; 
Seviy.:>rum seni .. 

Dedi. 
Ne kız; bunu ond söyle 

trnek için fırsat gözledi. 

Ço1ban; yıldızlı bir gece 

~e tntlı kemnn sesine kulak 
vere vere içini dinledi. Onu 
ıevmediğini kenJıne de inan
dırmak içın Kayanın k • .uısı 

olmaia karar verdi. 

TÜRKDILI SAYFA 3 

it ba§ında bulunduğu zam 
anlarda böyle olmuştur. 

Ulus kütleleri ist~l<lerini or 
taya atmak gücünü göster

memiştir. Böyle bir işe kal 

kışmak her şeyi istiyen ve 

dayanacak noktalarını kış
larda bulan parti kurulları 

ile çarluşmak demek olurdu 
Plebisitik ulus idaresinin 

kuvvetli 0
1arak kendini gös· 

termesi ve gerek taçlı de 

mokrası kurmak ve gerek 
oldukça zayıflamıı bulunan 

bu günkü cumur 1uk rejimı 
nin mükemmelleştirilmesi 

anlamlazında Yunanishnın 
inkişafına temel olması ia 

teni yordu. 
Kondilisin kumandası al 

tında bulunan ordu ise. u'u 
sun Ot! istediğini ortaya at· 

masından önce kendi kara 
rını vermek istiyor Ordu iki 

gün önce 19l1 kanun eaasi 
ni yeniden iade etmek sure· 

tilo Yunanistan da krallık 
rejimini iade etmiş oldu. Q. 
rdunun verdiği bu kararın 

tesirleri altında Yunan Me
busan meclisi tarafından ve· 

rilen kararlara göre Plebiat 
yine yapı'acaktır. Ancak Ça-

ldaris bu plebist işinde ne 
düşündüğünü istifa etmek 
auretıle tamamen açığa at 

mışlır 

t~u fark yalnız demokrasi 

fırka 1 a rı örasmda değil kral. 
lık rejimine inan ile bağlı 

olanlar arasında da görül. 
mektedır. Kışladan gelen son 

hareket yüzünden plebistin 
önemi azalmıştır Bu son ha 
reket vaki olmasaydı bile 
Yunanistan da krallık reji 
minin p 1ebist ile yeniden 
lrnruhrası ümidi yok değil 

di. Halbuki bu hareket or · 
dunun 11lusu ı::ıkıştırmak is 
tediğl tesirini uyandırıyor. 
Diğer her hangi bir mem · 
leket gibi Yunanistan dahi 
kendine istediği rejimi kut 

mak hakkını hai:r;dir. Yugo - ı 
slavya komşu memleketin 

bu iç işlerine yunanista is · 
ter cumurluk ister kıra · 

l ' ık rejimi bulumu, katiyet 

Göz'eri ı§ıl t§ıl yanarak 

dudakları en sevinçli bir 
şeyi fısı1dar gibi önce akına 

(Etken) söyledi bunu. 

Evleniyorum Akın . 

Severek mi Çolban? 
Sana ne? . 

- Ôyleya bana ne? 

Düğün; Ay Yıldız kulü
bünde yapıldı. Genç gelin 
bir kuş gibi §en, bir ke'e 
bek gibi narindi Gülüyor, 

konuıuyor, dansediyor, uç 
uy ordu. 

Akına da somurtgan de 
nilemezdi. Yalınız çok içi 
yordu 

Kaya; şehrin en güzel 
kızına koca olmaktan gelen 

gururlu bir sevinç içinde 
konuk kümelerine uğrıya 
uğrıya dolaşıyordu. 

Caz; "Seven sevilen tan 
gosuna,, başladı 

Çolbanın önünde eğilen 

siyah elbiseli genç adam sa
rarnıı§ yuzu, derin!eşmiş 
göz1erile bu gece her zam 

ankinden daha güzel görü. 
nen Akındı. 

Çolban; herkes'e dansedi 

yordu. Şimdi de iliklerine 
işliyen bir heyecan içinde 

ayağa kalktı . ince, beyaz 
parmaklan genç adamın si · 

yah elbisesi üstüne korkak 
bir kelebek gibi dokundu 

Şimdiye kadar gözl !rİ de, 

sesleri de yalan söyliyebıl 
mi~ti. Fakat göğüs1erinin al

tanda duran bu yürekleri 

yavaşlanmak ellerinde ola-

karışmaz. Ancak yugoslavya 
Balkan paktı arsıulusal fa

aliyetini yunaniEtan hadise 

lerine bağ am.ış bulunn.ak· 
tadır. Balkan pa1ttı ile ya
pılan iş birliğinin her alan 

da verimli olduğu görülmüş 

tür. Bugün, bütün Avrupa 

gıbi Balkanlar dahi, Afrika 
hadiseleri yüzünden heyecan 

içinde bulunmaktadır. 

İLBAVLıKTAN: 
Köylülerimizin ve hal~ımum nazan ~ikkatine 

Vilayet dahilinde ve bilha11a merkez kazası köylerinde 

eünden 1ıüne Şarbon haataltğı çojalmaktadır. Bu haatalık 
J,Jl \hallatta ve köylerde kaçak olarak kesilen haıtahldı 

hayvan etlerinin halk "tarafından ucu~ almak dütüncuile 

bilmiyerek et veya ıucuk yemelerirıd~n ıarbon hıutalıi 
insanlara da tıirayd etmektedir: Halkımızın bu haatalıia 

yakRlanmaması aaj:(iığının mu haf azası için ba} tar memur· 

ları tarafından muayene edilmeden kesilen kaçak et ve 

sucuk mamnlatının yememeleri ve çoluk çocuğunun ıajlığını 

seven sayın halkımızın buna dikkat etmeleri ilan olunur. 

Yunanistan Akdenizdeki du 

rumu dolayisile Balkan pak 

tını im:ıa etmiş olan o bir 

dev '. etlerden ziyade doğru 

dan doğruya tehlikdere ma 

ruz bulunmaktadır . Dış me 

mleketlerde Yunanistan in 
zayıfladığı hissinin hasıl ol

masına meydan vermemek 

hem yunanistanın hem de 
Balkan paklı ile bırbirine 

bağlı bulunan komşularının 
mt:nfaatleri muktezasıdır. 

Bilhassa Yunan ordusunun 

iç işlere karışmak suretile. 
kendine liizım olan muka
vemet kuvvetini kaybettiği 

inanının yer tutmasına mey 

dan verilmelidir. Yunanistan 
da kralıık reziminin ıni le 
ııis olunacağı yoksa bu gµnkü 

1 Balıkesir Askeri Satınalma 
l{omisyonundan: 

sarsılmış cumur1uk rejiminin 
mi baki kalacağı meselesi 
o kadar önem i bir şey de
ğildir. Önemli olan Yunan 

ulusunun kıılanın müdaha · 
lesi o'madan kendi akibeti 
ne kend inin hakim olması· 
dır Zaten Çald uisin fikir

lerini neşreden gazetede bu 
fikirdedir. Bu gazete "Yu· 
nanistanın dış rr.e.n 1 eketıer 
deki şöhret ve önemi bakı· 
mından plebist yapılmagı 

behemehal lazımdır diyor. 

l'iooy/11 Baluguiç 

Kayıp 
Elimde bulunan asker le· 

rhis vesikamı bundan bir 
ay önce kaybettim. Şube 

den yenisini a'acağımdan 

hükmü olm;,.dığı ıliın olunur. 

Edremit: Altınoluk 

Nahiyesinden Bekir 

oğlu Ahmet 3 ı 8 

mı yordu. 
Onlar. O ıki seven kalp 

Birbiri üstünde durmadan 

dövüyorlardı . 

Seven - sevi1en tangosu 

bir akar su ince 1 ıği ile ya 

vaş yavaş yükseliyor, gönül 

leri karı~ yor, damarları 
ateşliyordu 

Akın içinden düşündü: 
Yazık. Nncap ettim 

nu . 
o 1 

Ço'ban derincien 
dı: 

hız 1an ı 

Yanlı: adım attım. 

* * ~ 
Al<ın evlenmek için Çol · 

bana bekliyormuş gibi tezi

ne o da bir yuva kurdu. 

O da güze', tatlı bir genç 

kızla düğününü ayni kulüp 
te yaptı 

Ve yine Seven sevi len 

tangosunu Çolbanla oyna
dı. 

Karşı'ıklı bir oyun başla 

mıştı. 

Yine eskisi gibi sık nk 
buluıuyorlar, konserlerde, 

çaylarda, balo1arda karşıla

şıyo rlardı . 

Evlerinde sadece iki dost 1 

dümdüz birer karı koca ol 

an çiftler. Birbirlerini gör 
düler mi hemen değişiyorlar· 

dı . 

Akın; karısına kanaat ge

ren çılgın bir koca .. Çolban 

kocasına deli gibi bağlı bir 

24 birlncitepin 935 tarihinde yapı!an benzin, vakumyağı 

gıresyağı, gazyağı ilanı kanunun on ikinci maddesi mucf· 

bince yok addedılmı~ ve yerine bu ilan konulmuıtur Ko 
lordunun ihtiyacı olan 7500 kilo Len7iıı 588 ki!o vakum
Y<lğt 29) kilo gıresyağı 664 kilo gazyağı 11 - 2 inci teı

rin 935 tarih pazarle!i günü saat 15 de kapalı zarf usu

lile eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 3442 lira 94 
kuruştur Muvakkat teminatı 258 lira 22 kuruştur . Eksilt. 

meye iştirak edecekler ıartnamesini ı<'rmek üzere hergün 
ve vaktı muayyen inden bir saat evel zarflarile birlikte 

ko'ordu satın a 'ma komisyonuna müracaatları. 
4 1 - 229 
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Evkaf Direktörlüğünden: 
Büyükhostancı köyü camii hatibl iği boş bulunduğun

dan istekli bulunanların 9-11 935 cumartesi s<ıat 10 d• 
Balıkesir F.vkaf Direktörlüğünde toplanan komisyona mü. 
racaatları ilan olunur 
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~ Doktor ~ . ., 
: Ml1~l\11)UH i 

• 
()ZÇAi\I ! 

Çocuk hastahkları uz 

manı Milli Kuvvetler cad

desinde Ziraat Bankası 

• • • • • • • karşısına nakletmıştir. : 
• No: 29 : • · ı • • •••••••••••••••••••••••••• 

eş o 1uyordu 

Bu karşılıklı aldanma ve 
aldatma oyunu uzun sür· 
dü. 

Yorulduklarını, tükendik

lerini, yaşayi~lerinin zehir 

olduğunu anladıkları halde 
~arsılınaz bir inat içinde 

bunu yine l<endilerinden bi 
le sak l ıyorl ardı . 

İ~te böyle .. Günler dizile 
dizile, aylar eğlene eğlene 

yıllar geçti. 
Ve yıllar bir biri üstüne 

devrile devrile gençliklerinin 

en temiz sevdasını, en engin 

duygularını hırpaladı 1 tırma
ladı 

Fakat yıpratmadı 

Bir akşam kulübte çayda 

idiler . 

Akın bir aralık aşağıya 

inmişti Salona döndüğü za

man sap sarı idi. Elindeki 

telgrafı .. Herşeyi, bütün ya. 

ıama bağlarını unutarak Ço 
lbana uzattı. 

Bu tel; Akının Doğu ille · 

rinden birine gideceğini bil 

diriyordu. 

Çolban da sarardı. Sanki 
bütün ışıklar söndü, her yı:r 

karardı. Azdaha herıeyl un · 

utarak: 
Gitme. Da yanığım ka · 

lmadı artık. Beni hırak p 

gitme .. 

Diye hıçkıracaktı. 

Durakta Akınları geçirm 

eğe gelenler çoktu. 

1-

Kayıp mü~ür 
Ahmet adlı mühürümü 

kaybettim. Badema (Ahmet 

Ocaktan) imzamı kullana· 

cağımdan kaybolan mührü

mün hükmü olmadığı ilan 

olunur. 

Göbel nahiyesi eski Ma

nyas köyünden Mehmet oğ-

1u 32 numaralı kooperatif 

ortağı Ahmet Ocal<tan 

Trenin kalkmasına çok az 

kalmıştı. 

Nasıl oldu, Akın ne yap
tı da üç dalrıka Çolbanla 
yalnız kalabildi? Demiryolu

nun uzayıp gittiği tozlu yo

lda onun gözlerine bakarak: 

Ha la mı bana söyliye

cek sözün yok Çolban? Bel
ki birbirimizi bir daha hiç 

görmiyeceğiz. 

Dedi. 
Çolban gözlerinde tutul 

mıyan damlacığı incecik 

parmağı i1e örterek: 
Yanlış adım attım Akın. 

Dıye karıılık verdi . 

Genç adam dudakları ile 

değil, bütün gönlü ile kon· 

uşuyordu: 

- Yalnız seni sevdim. 
Yalnız seni seviyorum. De

ğil yafarken, öldükten sonra 
bile sevgilim ıenslrı . 

Genç kadın belki hıçkıra

caktı. Fakat onun karıH ve 
kendi kocası araya girdiler. 

Evet baştan olduğu gibi 
şimdi de yine aralarına gir

diler. 
Ve bu iki insan zenciri 

İki seven, sevilen kalbi bir 

dalıa kuşattı. 

Akın kansı ile trene doğ

ru ilerledi. 

Çolban kup kuru gözleri, 

kısılan dudakları ile sevdiği 
adamın arkasında taş gibi 

Katılaştı. 

Kaldı. 
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11 i s T i F A o E N i z ı lıl Balıkesirde 1 E lnsaat sahiplerinin. mühendis ve müteahhitlerini 
.. m 5 nazarı dikkatine: ; 

w o u·· s u·· N u·· N u·· z .r •• ı rı Çepnı·ıer ıııı 5 Her zaman taze çimento, Eskişehir~ 
- - 1 : kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya! 

l

(li ı . 1:1 E çeşitleri. ~ ili İstanbul ve lzmir depoların• - -
Yazan: i. HflKK/ flKfl ~ 

il nı 1 Bu Tetkik Eserini 1 E rakente olarak: i 
k
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111 nıer her halde: l l I lf t\ ı· k e ~ t ) k 1111 ı •• l ı ,ı ı r s ~ 
~ Yeşilli cıvarında.Camci Hilminin:: . 75 Kuruş ~ MEHMET NhlRl VE OGLU HAMID~ ~ 
111 dükkanına Uğramalıdır. ııı ımı . - . § Demir hırdavat maÇazasında bulunur- § 
it •ftl tef tfN tfH tO ~§J Kitapçılarda Arayınız E Sipurişla <lcrlıal inşaul salılplcrinc oc inşual i 

noı = 1110h11//erİn<1 sıiral/c ,ıJÖ!ldt'fİ. İr /IC yc!/ş/irifir. ~ 
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1 31 Teşriııic\'el C~iinii .\rsruhı~al .\rtır·uıa ı ,-_ ----- _______ , ~ fiatlar her mağazadan dah8 UCUZdUI. ~ 

g!iniidiir' Bu ~liinasehetle: 1 ~ Her Tecimenin En Büyük Dileği: : § Bir defa deneyiniz. ~ 
iş Bankası Çocuklar Arasın· I Satış Sürümünü Arttırmaktır. 1l.11111111111111111111111111111111111111;11 u.I 

1 Her çocuk "Artırma,, hakkındaki düşün~esini on 1 Fakat 

1 29 ~·· Eve/ tarihine ka<:far iŞ B!IN-

K/1SI ISTflf'IBUL ŞUBESi rl d resi 17 e ~ ''R ki" d • Ucuzluğu ! 
Gönderilmelidir. .~ e am,, ır e • 

ikinciden itibaren 2s kiıiye bir kumbara hediye 1 Satacağınız Malınızı s • 
verilecektir. ~ ' Herhale Reklam Ediniz. • on Moda il! 

~ .lliikftfarlar 31 Tr.~riniı·' cfdı· tf:l_ ~ıtıla<'ttktır. i ' ' 
ıt. ~ \ le 811 llckli\ııılclrıııızı Malları ile tanıdığınız 1 
t: 224 "'11,_ .. 

~~~~~~~~~~~~l (TÜRKDLİ) ne \ 'c.•riniz. İ ~~ahri 'favşanh 1 

T U. · R K ·o 1 L 1. 1 fantazi Manifatura Ye Kumaş Mağmsının 1 
; SON MODA ~~ 

Balıkesir in Biricik Gazetesidir ! 1 THİl\OT.\.J KJ~LIK BOBLrl\ YÜNL .. LEH.İ,' 
1 • k '1.\NTOLl'l\L \H, P:\LTOLrKL.\H, ELBI- a 

Kor ihtiyacı için 35000 kilo kuru fasu 1ye kapalı zarf : Her Yerde o unur. : • , ~ . . . ' , 1 1 • ., ,· 1 
uıulile 31İlkte~rin935 perıembe günü saat 15,30 da Ba · · - __ • ~ ~El.il\ Kl 11.\~L.\ Bl.\llZ (,EIJll~ l IH. .fil 
lıkeılr kor komiıyonunda•eksi'tmiye konmuştur. Tahmin be· 1 ----- ___ _ ' ~-·~ ---~-)~ •:Jl~ --~~*. 
deli 4725 liradır Muvakkat teminatı 354 lira 38 kuruı · r . . , ı~~~~~~C!ii!5~~2!ıi!!!ii!S~:,.ıa.cs~252.!i25i!.!::i~25i::..: ~~, 
~ur. Eksilt~iye İf~İrak e~ec_eklerin ıart~amesini gö.rmek Un ve zahıre f ıatlanı mı . . 
u~ere hergun ve ıhale gununde de vaktı muayyenmden 1 Halkevt BakıeVl 1 
hır saat eve) yani 14,30 da teklif mektuplarile Kor ko· 1 

miayonuna müracaatları. 4 - I - 177 23 ifkf&ŞIİO Çarşamba mı Halkevimizin Soıyal yardım komiteıi tarafından eıki Uray Dispanseri yaP'. · ı~ ** m sında açılan bakıevinde aıağıda yazılı günlerde doktor arkadaılaramız fakır ,~, 

1 
halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevinıize bat vurmalarını dileriz. l~ll 

Kütahyada yapılacak olan iki pavyonun kapalı zarf Unlar ~ uıulile ihale günü olan 10 Birinciteırin 935 tarih ve saat 
1
1ml HASTA L 1 K LA R B AK 1 Z A M AN 1 UZMAN 1 N AD _!..-ı~ 

t5,30 da talip çıkmadığından kanunun 40 ıncı madde 72 lik bir Çuval un Kuruş nll ı~ 
sine tevfikan tekrar kapalı zarf usulü ile 28 Birinciteırin 60 Randımanlı 950 lmı İç hastalıkları Pazartesi günü saat J 4. ı5 Hay Dr. _Medeni Akkenl 
935 pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapılacaktır. Keıif 70 .. 770 MJI Göz hastalıkları 15-16 Bay Dr· Ihsan Oskay 

bedeli 5994 lira 48 kuruıtur. Teminatı 449 lira 5~ kuruı· 80 .. 675 1 " " " . ~I 
tur istekliler tartname pllin 1 keıifname ve fenni ıartna Kırma :s75 K ı 1 

1 

u uk hastalıklara Salı " 15 16 " t! Dahi l~ıl 
mesioi görmek üzere her gün ve ihale gününde vaktı C ı . errahi hastahkları .. .. 15-16 " .. Sadi Ôzatay 
muayyeninden bir saat evel teklif mektuplerile kor sah 

nalma komisyonuna müracaatları 4 - 1 - 192 =~:;yatlara muamele 1 Kulak, boğaz, burun H Çar§aonba • " 15-16 " • Kiimil Sesli oğlu llıl 
ve buğdayı koruma ver. 1 KJ Çocuk hastalıkları. " " " 1 ô J 7 ,, " Memduh ı~ 

ŞARBA YLIKT AN gisi dahil değildir. llr:; . llljm~ıl 
Yinice köyünde Deg~irmen Deri hastalıkları Perıcmbe ., ,, 15-16 .. .. Mehmet AH 

Zahire fiat'arı beher 
Ertuğrul köyünde Değirmen kilosu: ll ;llın Doğum ve kadın H " " ,, 16-) 7 " " Halit Üzel 11mı, 
Çayırhiıar köyünd-! Değirmen Cinsi Kurut Santim IQ 
Havran Nahiyesinde Zeytinlik 1 1 Yu-;:;;ak i:':"7 50 mJI İç hastalıklara Cuma ': n 15-16 .. " Raif Demiralp ~lil 

1 Sert " 6 50 Cerrahi hastalıkları " .. " 16-17 " .. Ali Riza Tezel j~ 
Yukarıda yazılı üç değirmen 936 yılı kasımına kadar 1 

Çavdar ,, 4 75 1 1 
bir sene kiraya verilmek ve Durak nahiyesindeki :zeylin ı j Arpa ., 3 50 1 anı Ha kevi Baıkanlığı I 1 
liğin bu yılki mahsül loplanap alınmak üzere 18 teırinev- nı 

vel 1935 günlemecinden ıtibaren açık artırma)· a çıkan mış ! ~~~:t : ! 1 lsa!i?.a.55i!S2ı;'i?,~Si$!5;!$! i:.525'252525is25i!5252..rrasi!Ai!SSi!i?SSi!!ir.~~52Si~-~ 
hr ihalesi 4 ikinci teırin 935 pazartesi günü saat 16 da Rak:a ,, 3 
belediyede yapılacaktır. 

İsteklilerin mÜracaah bildirilir. 

BAllKESIR ASK[Rİ SATINAlMA 
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