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l)eıt ve Baıya:zmanı 

ıLı Balıkesir sayla vı 
"lA YRETTIN KARAN 

Çıkarım genel Direk· 
\.törii: FUAT BIL'A1:; 

- -
ilk T e§rin 26 Cumartesi 1935 . 

- TÜRK DİLİ EVİ 
Balıkesir 

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

25 kuruştur. 

'""'------) 
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j935SayımındaNüfusumuzljıylily~~ 1_8__8_!3!.~J68Dir 
Halk- Dışbakanımız Belgradda Yu- Parti Ulusal ·Bayram Büyük 

Haykırıyor. goslav B~şbakanile .. ~~rüşt~. Genyön kurulunun toplantısı Gösterile kutlanacak 
Türkiye hakikatini bil· «Balkan anlandı hır defa daha kendısmı ıtıdal ve nı- Ankara, 25 (A A.) - c. 

ltıiyenler, Türk milletinin • • H Partisi Genyön kurulu 

zam elımam otar ak göstermışttr .» bug~~kü :opl~--~tısında ~~ir· A.tatürke ve onun devrim 
davasına ne kadar candan 

bağlı olduğunu görmelidirler. 
Onun sevgisi, kurtarıcı bir· 

1stanbul, 25 !Özeli- Ce· 
n·evreden dönmekte olan Dış 

bakanımız Tevfık Rüştü Aras 
Helgrad istasyonunda Yugo 

ne ılı uyelıgıne getırılen 
Ahmet Fazılın üyelik ödevi 
onaylanmış ve Partinin iç· 
işleri görüşülmüştür 

Bıı mutlu günde bütün şehir do
nanacak, Geçit resmi yapıla
cak, Müsamereler verilecek ..• 

hğin öz mayasıdır Bu sev
Riyi her neslin kalbi öteki 

l\eslin kalbine sunarak, kuv· 
"etli bütün ve tam Türkiye 

devam edecektir. 
Bizim kuvvetimizin, bü 

liin1üğümüzün ve tamlığı· 
ltıızın sırrı, ıuur birliğimiz· 

dedır. Bu ıuur bir!i~i Ata-

kendimizi ta· 

slavya baş ve dış bakanı 
ile muavini ve protokol şe 

• 
fi tarafından karşılanmıştır. 
İki dış bakan bir müddet 
konuımuşlardır. 

Tevf ık Rüştü Arar. bu 
arada gazetecilerin bir sua 
line cevap vererek, ar~aulu. 

İtalyan 
Kuvvetl~ri çekllmiye mec

bui kalo1. 
lstanbul, 25 [Özel 1 

Pariı gazetelerinin, Adisaba 

liirkün bize dan alrlıkları haberlere gö· 
1\ d k d . ı · ··" ral durumun iyile•tiğini ve ıtrnaııın an, en ım zı og "' re. halyanlar Sebel bö'gesi 

11all<an antantının bir defa 1 tetmesinden, bizi kı..•ndimlze nde bir hücum yapmıf ar 
inandırmasından do~muıtur. daha kendisini itidal ve ni , ve 7 kilon etre ilerlemişler 
() d zam elemanı olarak göster dir. Habe•ler de (Mu""stakil 1 
üıman, bu vicdan ay ın- .., 

lı" h b k- · · k dig~ ini söylemfctir. ve mukabil bir taarruz yap 
gının iç ir oıesını a- y 

ttrtamaz. T~vfik Rüıtü Aras saat H. Tevfik Rıişlıi Aras mış'ar ve halyanlarla ciddi 

Türk milletinin talıi ile sekize doğru Belgrattan ay- ı kadar Yogolav baıkanı tara- surette çarpıtarak. on.tarı 
oYnamaktan ümit kesmt> "" ır k 

'ı rılmı• ve ileride bir istasyona fından tec:yi edilmi§tir ricat_e mecbur etm1şlerdır. 

~~·::d~~m ~=~=~~:~a····;; Ras Kassa 70,000 Kişilik Bir Ordu 
Yerinde boğazlıyarak . düı-

~::\ö~::~ b~~:;:.~. :; İle Aduaya Doğru ilerlemektedir. 
takmıyacağız . 

Atatürk uzakta ve gizlide 
de~ildir. Her gün halkın 

\tollan arasındadır. Hiç bir 
devlet reisi onun kadar ser· 

best dolaıamaz. İmkansız 
olan şey on ı bu kolların 

arasından almak, onun için 
Çtrpan kal bler arasında ona 

\llaımaktır 
Türkiyenin her tarafından 1 

1&.net ı;esleri ile haykıran 
ha~k, yalnız, bugün yaka· 

lannuı olan birkaç serseriye 
det il, ıa yııı, cinai ve çeşidi 
değişecek olan düımana 
Yuınruk sıkıyor. 

Rin şekle giren düımanın 
h.lnız gayesi değiımez: 

ita/yanlar Ras Seyumun İki Jf averini Kurşuna 
Dizdiler. Aksamda İtalyan Kuvvetleri Ht!nÜz 
Esaslı Bir Harekete Geçemiş değillerdir. 

vetler Hastostonun kuvvet· ' lstanbul, 25 (Özel) Ad ' hur olmuılardır. 
isababadan ge'en ve İtalyan Adisababa, 25 l A A. j -- lerini takviye etmek üzere 

menabii tarafından _da tekit l Harrardaki muntazam kuv- hareket etmi,lerdir 
olunan bir habere gore: Ras ================== ======= 

Seyyum kuvvt:tleri 300,0LO 
kişilik bir ordu haline gel

mektedır. 

Ogaden cephesinde de 
Habeşlilerin İtalyan\ara ka· 

rıı muka bıl bir har ruz ha 
zırladıkları anlaıılmııtır 

Bundan baıka Ras Kassa 
da 70,000 kiıilik bir ordu 
ile Gondara gelmiı ve Ad

ua ya doğru il~rlemektedir. 

İngıliz Başbakanı Diyor ki: 

i n g i 1 iz T eslihatının 
T a k v i y esi Lazımdır. 

Meldepliler bir gc•çil resmill(Je 
Cumuriyet bayramı hazır 

lıkları büyük bir faaliyetle 
devam etmektedir. 

Anafartalar. milli kuvvet 
let caddesine ve çarşının 

muhtelif yerlerine sekiz ka 
dar takın kurulmasına baş 

lanmıştır. Bu arada yetişti 
rilmeııi için geceli gündüz'ü 

çah~ılan Cıtmuriyet alanının 
dünden itibaren kırma taş 
dötenmt>sine ve yolların dü-
7eltilmesine başlanmıştır. 

Bütün ilk, orta lise öğret
men okulları halk esnaf ve 
İfÇi kurulları da ulusal bay· 
rama hararetle hazırlan 
maktadırlar 
(Program ikinci ~ayfadadır) 

1935 Sayımının Neticesi: 

7,'17 4, 926 kişi Erkek, 
8,213, 842 side Ka 1 •• 
Nüfusumuz Vasati Olarak Bin 

,, 

de Yirmi Uç Nisbetinde artıyor 
Ankara, 25 tA.A) 20 

İlkteşrin 1935 de yapılan 
genel nüfus sayunının tel 
yazılarile alman muv<ılıkat 
netice erine göre, Türkiye 
nüfusunun yedi milyon do
kuz yüz yetmiş dört bm do· 
kuz yüz yirmi altısı erkek, 
sekiz mılyon iki yüz on \iç 
bin sekiz yüz kırk ıkisi ka 
dın olmak üzere on altı 

= 

milyon yüz seksen sekiz bin 
yedi yfiz altmış sekiz oldu
ğu ve 19l7 nüfus sayımma 
göre sekiz yı 1 da nüfusun binde 
yüz seksen a tısı nisbetinde 
arttığı ve bu artışı vasadi 
olarak senede binde yirmi 
üç nisbetinde tekabul etti· 
ği İstatistik Urr.um Müdürlü· 
ğünden resmen bildiril 
miştir. 

~eıut, toplu v ! ileri Türki · 
Yeyı yolundan alıkoymak 
Atatürkün ıahsında, onun 
bu eserine kastetmektedir 
ler. 

Ras Sc::yyum ve Ras Ka
ssa Ras Mülügebnın kuma
ndası altında harp edecek· 

lerdir. Ras Mülügeta sabık 
Habeı harbiye bakanıdır. 

ı İngiltere Uluslar Sosyetesi Dı
şında Hareket etmıyecektir. 

Liberal Parlisı BaşkanıPalıamentoda "ıngiliz filosunun v un ani t da Her Tür-
1 veL~~!~~~a~1 )!~~i~ ~a:~~m~~~~,!~~~.?~~i·:.0~.~~yı~~~ lü Rejim Ta bik Olunur. Atatürk ve eseri ayaktan 

'Yağa sürünen sefil satılık · 1 
lllrın ellerini ve seslerini 

1 
erı~tıremiyeceklerl kadar 

İtalyanların hundan sonraki 
ileri hareketlerinde, harbin 
ilk safhasında olduğu gibi 
kolaylıkla devam edemiye
cekleri tahmın edi\mektedir. 

)\ikıektedir 

Türkiye, Atalürkü bilen 
ı.. . l . t• '°rın ve seven erın cenne ı 

()nu bilip vevmiyenlerin ce 

henn~ml olarak, tarih bo· 
Yunca sürecektir. 

Çünkü o yalnız bir za. 
lllanda yaııyanların değil, 
bütün yeni zamanlarda ya
flYacak olanların vicdan'a 
tına hükmeden bir haki. 
kau temsil eder. 

Her yerde bağırınız, her· 
kese yeniden söyleyiniz, dı -
f&tıya ve içeriye tekrar 
~diniz: Ta ki düıman her 
kastının ancaJc bize bir 
hiırnet o 1 duğunu anlasın! 

Aksumda İtalyan kuvvet· 
leri henüz esaslı bir harek

ete geçmiş değillerdir. 

İstanbul, 25 !Özel] - Adis 
ababadan haber verildiğine 1 

: göre, İtalyan ordus~nda v_e 
I rem hastalığı bat gosterm~ı 

tir. ltalyan kumandanlıgı, 

1 lazımgelen tedbirleri __ alm11 ' 
iıe de hastalığın tevesuunden 1 

korkuluyor. 

Londra, 25 [AA.} Ad· 
isababadan bildiri 1 diğine gö 

re arızalı arazide deve ve 
katır üzerinde ilerliyen ita 
lyan kuvvetleri çarpııma so 

F. R. f1 T fi Y ; nunda geri çekilmeğe mec-

gilterede Avam ve Lortlar karşı boyun eğme siyasasını 
kamaralarında dün de İtalya gidermek İngi !tere için çok 
Habeı anlaşmazlığı müzake çirkin o!ur demiştir. Bu mü 

z ., kere esnasında söz alan 
Baıbakan Baldvin de demiş -

relerı devam etmiştir. 
Avam kamarasında Dıt 

işleri Hakanından sonra 
ifçİ partisi lideri, ayrııık 
Liberallar Baıkanı söz almıt 
(ardır. lıçi partisi Lideri pa
rtinin zecri ekonomik ted 
birlerin ve uluslar sosyetesi 
lehdarı olduğunu söy 1emiş 
ve tekatdü kuvveti timdiki 
buhrandan biraz mesul tut 
muş ve kuvvete kartı mu 
samehakar davranmakla 
ittiham etmiıtir. 

Ayrışık liberaller başkanı 
da zecri ekonomik tedbirle
ri tasvip ettiğini ve fakat 
tedbirlerin geçik memesini 
Akdeniz filosunun ve Mısır· 
daki İngiliz garnizonun tak· 

tir ki. 

"İngiltere uluslar sosyetesi 
dışında hareket etmiyecektir. 
Anlaımazlığın kalbi İtalya 
Habeşistan ve uluslar 
sosyetesi ıçın hakka . 
niyet üzere olmalıdır, bugün 
takip olunan siyasadan bar 
ka bir siyasa takibi ihtimali 
yoktur. İngiliz teslihatının 
takviyesi lazımdır,, 

8.,le~iyeler Kurultayı açıldı. 
Ankara, 25 (A.A) Be 

lediyeler birinci Kurul
tayı Ankara Halkevinde 
İçbakanı B. Şükrü Kayanın 

f bir söylevile açılmıştır. 

Fakat bolşeviklik asla! •. Gene
ral Kondilis böyle söylıyor. 

İstanbul, 25 (Özel) - Yu · 
nan başbakanı General Kon 
dilisin bazı beyanatından 
çıkarılan manalara Yunanis· 

tanda bilhassa servet sahip 
leri arasında endişe ve he 
yecan uynndırmıştır. Gene· 
rrıl Kondılis memlekette ade. 

mi merkeziyetin tatbildni 
zaruri gördüğünü ve ayni 
zamanda parlamt:nto islaha 
ll yapacağım ve gayri mak 
tüller tasarruf hususunda. 
yeni kayıtlar koyacağını 

söyll!miştir 

Başbakanın bilhassa gayri 
maktüller hakkındaki beya

' nalı bolşevikliği andırır gö-

rünmüıtür. Başbakan bu 
yanlış zannaları tashih için: 

- Yunanistanda her tür· 
lü rejim tatbik olunabilir, 
fak at bol§eviklik asla! De-
miotir . 

İstanbul, 25 \Özel) 
Atina Emniyeti umumiye 
direktörü 1.7 kişiden mü· 
rekkep ilk komünist kafile · 
sini küçük Ayios adasına 

sev ketmiştir. 
Nefyedilen komünistler 

arasında şairlerden Varnalı, 

sabık kültür direktörü M. 
Galinos, yedi avukat. iki 
Doktor ve komünist Rizes 
Pastis gazetesine mensup 
birçok muharrirler vardır. 
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TORKOtLt 

Balikesirde 

Çepniler 
Yazan: i. HllKK/ llK/I I 

ilk T eırin 25 _ 

~~ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.-. 
~ . -
ımı ~ inşaat sahiplerinin. mühendis ve müteahhitlerin ~ 
I~ ~ nazarı dikkatine: ~ 

l
'I E Her zaman taze çimento, Eskişehir § 

: kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya ~ 
I : çeşitleri. :; 

1 

~ inşatta ~uılanılan ~ütün malume tnptrn ve pe- ~ 
~ rakente olarak : : 

ı - -
1 - -- . -llıı '1~seriıı i 

: Bandırıııa l:-iuH~l Pa~a Catldt·sirnlt·: ::: 

llc.•rkcsOkunuıhdır 1 § ~ 
75 Kuruş lı ' ~ MEHMET NURİI VE @GLN HAMDİ ~ 

ıını ICU : Dernir hırdavat matazasında bulunur. :: 
mu · ~ · ıını = :: 
ı,ını Kitapçılarda Arayınız ıını E Siparişler dcrlıal inşaat sahiplr.ri11c oe iıupwl : 
Kıl IGtl E ma!wllerlnc :-;ıirallc yöne/erilir ve ydlşlirilir. i 
l!Si!S2Si!Si! ~!i2!ii!. = ~ 

üzerinde halisliğin timsali \Ot Mt• Mt• t•M ttM ti § f İatlar her mağazadan daha UCUZ~UI. ~ 
olan_®_ma-rka-sını-ara-yını-z. ------:. m ,. s T ,. F A o E N ,. z 1 w ~ Bir defa deneyiniz. ~ 

BAL 1 KES I R ASKER 1 SAT 1 H Al M A ! : l.11111111111111111111111111111111111111111 11.I 

KOMiSYOHU ilANlARI .. 
Kor ıhtiyacı için 30,UUO kilo nohut açık eksi' tn e usu- • • 

lile 4 . lkincitetrJn · 935 pazartesi günü saat 15,30 da i 
Balıkeıirde 1 or. komıuyonnnua ekıiltmlye konnlUftur . J f b l J • J J ~I •• 1 • 1 
Tahmin bedeli 2250 liradır. Muvakkat teminatı 168 11.r~ san u ve_ ~mır epo arın- ' MUŞTER LERIM ZE ' 
!~,!:~u·~::~. ~~:n~~~:. ;:~~~k ;;;~:~~'d.'::1:1~m:•:'. ıf dakı fıatlarla, : 8 1 
ayyenind • teminatlarile ko;. ~mİS\ 0 •• m4ar_•~·~11~;~ 1 Her nevi Cam, Ayna, kon treplAk, 111 ' u C UZ 1 U ğ U ' 

Kor ihtiyacı için 50,500 kilo Bul~ur kapalı zarf usu- : k'lrnej, lstor, kaplama almak İStiye- ., A ' 
Jile J-:l.Tetrin 935 Cuma günü saat 15,30 da Kor salın· ı nler her halde:ı ... 1 ! Zara{ eti Ve ' 
alma komisyonunda ekıiltmiye konulmuıtur. Tahmin be ~ 

deli 4545 lıradır Muvakkat teminatı 340 lira 88 kurut· y ·ıı · d c H'I ' • • s M d A 
tur. Eksilmiye itlirak edeceklerin ıartnamesini görmek : eşı 1 cıvann 8 amCi 1 mmm : 8 on o a • 
ü'l.ere her gün saat 14,30 da teklif mektuplarile birlikte il Ju•LLaanına uu·ramalıdır. il ' il 
komisyona müracaatları . * * 4 · l · 189 U 1\1\ M [[ */ f d ., f1 

Kor ihtiyacı için 16,000 l<ilo Böriilce 7-2. Teşrin 935 ., z 8 a arı l e anı lglnlZ 1 
Perıembe günü saat 16 da Kor satmalma komisyonunda Ct t•H •ftf tfH tfH t., 111 F j • T J) ' 
açık eksiltıniye konulmuıtur. Tahmin bedeli 1760 liradır. I ' il ı ı•ı (l \fŞ(ll 1 

İnşa olunacilk 2 binanın şartnamesine bazı hususat ilave 

:~::~~.::n1•:!:~1a::~::;·g~;!::a:~:;.E~:~1;~:·.!1:::1~ 1 edıldiğind•n mlki ılin )"Ok ••Y•1arak yeniden Kor ıatın • f onlazi Manifatura Ve Kumaş Mağazasının a 
gününde vakti muayyeninde teminatlaıile birlikte Kor alma komisyonun.da kapalı zarf u~ufi 1e eksiltmiye konul ı s () N M ( ~ 1) A ' 
satınalma komisyonuna müracaatları. muıtur. lhale 7-2.teı 935 perşenbe günü saat 11 de yapıla \.. l ' a 

*·= * 4 ı . 191 .ıh. =:::================ caktır . Muhammen bedeB 5994 lira 48 kuruştur . Muvakkat • , , . , • , . . • . • • -
1 

.. , • 
Kütahyada yapılacak olan iki pavyonun kapalı zarf f l>(K()I \J KiSi IK l'(\J>l l K 'UNI lJI f•PI 

teminatı 4-l9 lira 59 kuruı şartnamesini görmek isti yen . ii \ · • ·. ~ \ ' > • ' J J ' \. ' • 
usulıle ihale günü olan \O Birinciteırin 935 talih ve saat fJ " 
15,30 da tahp çıkmadığından kanunun 40 ıncı madde ler her gün eksiltmiye iştirak edecekler vakti muayyenin . ~J.\ NT< ~Ll'KL \ H, P .\ LTO Ll' 1\ L.\ I~. ~]Jll- a 
aine tevfıkan tekrar kapah zarf usulü ile 28 Hirinciteşrin den bir saat ~VE'l teminat mektuplarıle Kor satınalma ko· 1 a ~ELiK Kl'.\l.\~L .\BDllZ nEL~ll~TIB. ~ 
935 pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapılacaktır. Keşif misyonuna muracaatlar1. 4 !.__:_~ 19 __ 8 .. )) - ....... ...-J)B elD.., 
bedel 5994 lira 48 kuruştur. Teminatı 449 lira 5~ kuruş- .. IE!raa!i5i!i!S2.sll-·e1~csi!!ii!S252SCSi!ifilii!Si!S~~Üi!SÜa5~iSas'i!si!Si~~~-I 
tur. istekliler ıartname pilan, keıifname ve fenni şartna · r UDi ___ -- - - - --------- - - - -------- --, 
mesini görmek üzere her gün ve ihale gününde vakh Un ve zahire f iatlan ıını LJ lk . B k . 1 1 
muayyeninden bir saat evel teklif mektuplarile kor satı mı na evı a ıevı 1 1 

nalma komisyonuna müracaatları. 4 - 1 - 192 , Kil 1 ** 25 ilkf&Şfir. Cuma CU Halkevimizin Sosyal yardım komitesi tarafından eski Uray Dispanseri yapı · k 
Suaığırlık garnizon kıtaatının bir aenelık ihtiyacı o'an mi sında açılan bakıevinde aıağıda yaıılı günlerde doktor arkadaşlarımız fakir 1 

17U ton buğday unu 1 2. Teırin · 935 cuma günü saat l 5 IC(I halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevimize baş vurmal~rını dileriz. 1 

de kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur . Tahmin bedeli Unlar m 
187 O lira olup muvakkat teminatı da 1402 lira 50 kuru· jKİI HASTALIKLAR BAK J z A M AN J Uz M AN 1 N AD I 
ıtur ihale Susuğırlık askeri sahnalma komisyonunda ya - ~ı 
pılacaktır . İ stekliler ıartnamesini Susığ ırlık ve Balıkesir 72 lik bir Çuval un Kuruı ım 

1 60 R d l 950 İç hastahkl.ırı Pazartesi günü saat J 4-15 Bay Or. Medeni Akkent askeri satınalma komisyonlarında görebilirler Ta ip olan- an ıman ı j 1 
ların aözü geçen gün ve aatden bir 11aat evel teminat 70 ., 770 IKJ Göz haatahkları " •• " 15-16 Bay Dr: ihsan Oskay 

* * 4 - 1 - 209 Kırma ~75 Kuluk hastalıkları Salı 15 16 ., ,, Dahi 

!11ektuptarıoı Susığrhk satınıılma komiıyonuna vermeleri 80 " 675 1 
l - Edremit garnizonundaki birliklerin ihtiyacı için Cerrahi hastalıklara ,, : " 15- 16 Sadi Özatay 

ekııiltmiye konula.n 370 ton una istekli çıkmadığuıdan MJI 
pazarlıkla mukaveleye bağlanacaktır. NOT: KJ 

2 - 4 ikinciteırin - 935 s~at ı 5 de Edremit asl<eri Bu fiyatlara muamele 1 m Kulak, boğaz. burun H. Çartamba ,, 
t ima kom· b' d J k 1 k Çocuk hastalıkları. ,, ,, sa ın a uıyonu ınasın a pazarı yapı aca tır. ve buğdayı koruma ver-

.. 
" 

15-16 
16 17 

" 
" 

" Kamıl Sesli 
,, Memduh 

3 -- Evsaf ve fcra.iti anlamak ve öğrenmek ist iyen- gisi_ dahil değildir. eli 
ler her gün Edremit satın alma komisyonile Balıke sir Kor m Deri hastalıkları Pcrıembe 15- 16 • .. Mehmet Ali 

satın alma komisyonuna O:.:';;;aatları. 
4 

_ 
1 

_ 
217 

kil~:;ıre fiat'arı beher I~ Doğum ve kadın H ,, : : lô- l? ,, ,, Halit Üze\ I 

Kapalı zarf usulile eksiltmiye konulan Bahkuirde 
1 
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