
r-. ' ı l1eıf ve Baıyazmanı 1 
Lı Bahkeılr aaylavı 
rıA YRETTIN KARAN 

Çıkarım genPl D.r .. k· 
törü: FUAT BIL'AL 
\._ .} 

- - -
ilk Teşrin 6 Pazar 1935 

r. 
TORK Dili EVi 

Ba/Jkesir 
YıllıQ"ı: 800, altrayhğ-ı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruş 
Günü geçmiş ııayılar 

25 kuruştur. 

SAYI: ;,767 PA.ZARTES!DEN 6ZGE GÜNLER..D ... VE SABAHLARI ÇIK.AR. ONUNCU Y L 

• 
İtalyanlar 30 Kilo met e Kadar içeri Girdiler .. 
Adua Bölgesi de Habeşliler 180, ltalyanlar 400 Zayiat Verdiler .. 
Genel Nüı u·s 

insanlar arasında nüfus 
düoünce (teliikkı) si, türıü 
ıamanlarda lürlu ~ekillerde 
ldı. 

lık çağlard,ı fili tenaıü· 
Hin hayatla olan ılgiıınin 
toru uzun müddet anlaotla 
rtıamiıtır. 

Sonraları, eski mıl .et'erde 
nüf uı art matı cenkçi erin 
tut11rını yükıelttiitnden bir 
1J> yu k11zanç sayılmaya 

ba lamıı v.e çabuk Qreme 
bir içtimai siyasö. teme i 
ol ınuıtur, Hunun için evlen 
ille teıvik edilmi§1 çocuk 
dkğurarlar mükAfatlandml 
llııı ve bekar kalanlar ce 
~al andmlmııtır 

Hele eski millet'er içınde 
ltoma gibi sıyaıası İmpera 
lor uk olanlar için, istila 

llluharebelerinde ölenlerin 
Yerini dolduracak ins nlara 
lüıum vardı. 

On altıncı yüzyı 'ın o; l ı 
lldan on sekizine: yüzyıhn 

<>rtaıına kadar tecımen ulu· 
•larm muhte em saraylarını, 
ltıasrafh büyük hükümelle 
lerıni beslemek ve üstünlü 
RÜı1ü muhaf an e mek için 
büyük ordu'ara ve paraya 
ih.u~aç vardır Bunun için, 
<>ralarda da insan'arın ça 
bukça ve pek çok üıem le· 
tıne üürük önem verilir 
di. 

Nüfüs artımına aykırı olan 
dlitünceler on sekizinc1 yü· 
~Ythn baı\aRtcında mayalan· 
l'taağa baılamııtır. Bu zoma· 
il arda Malthu ün fikirlerine 
doğru bir akıt vardı Nüf u· 
•un a· tması kıtlıkla ıonuda 
ll'lcaktır. Bununla beraber 
bır taraftan da yine, düıün· 
te adllmlarının pek çoğu 

1\1,lthusün n.eıhur nazariye 
'ine aykırı olarak milli re 
fa~ın nüfus çokluğunda ol 
duğu f ikri.ıded r 

Malthustan Sl nra daha 
l>ek çok nüfus nazariyeleri 
<>ttaya atıldı. Bu naz riye 
tilerden kimi nüfusun artı· 
l'ta1 kimi de az<lf ması ve ki 
ltıiıt de ıslah edilmesi için 

~o~uyor ve kendi nazariye 
'rınin insanlık için dllha 
~'Ydalı olac ğını ispata ça 
11'Yordu. Fakat bu laflar 
llıha vet kitap sahıfelerinde 
l!yuyordu. 

Btlginler nazariyeleı ini 
k\lrndursunlar Hakil<at da 
0bür taraf tan ko~masma 
dev m etmekte ve nüfus 
ttr •mı sıyasası milletler içm 
tııkı kıymetini muhafaza 
'Y'ernektedir. 

k· Bügün be1li olan ıudur 
1i her ınill~t kt-ndi varlığı 
~ı;koruyabılmek ötekinden 
'ha. üstün olabilmek ıçın 

''Yıca da çok o'mak gerek 

( Sonu üçüncü s:ıyfada ) 

Server lskit 
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~·1111 ilt~ı·i siiı·ii)T()I' ltıtl)7 illl l<l«tı·ı·ıızıı 
(ll,1«tı·t•. \'(• t<tnkl<tı•l•t litk \Tİ~'(~ t11 llİIİ)'()t• --Fransız Kabin!si lJün Toplandı. Kabine A/ı .. 
nacak Zecri Tedbirleri Onaylanıakla Beraber 
Süel Tedbirleri Kabul Etmedi. 13 ler Komitesi 

Raporunu Habeşistanın Lehfnde Hazırladı. ---
Londra, 5 ( A.A. ) Hebeş mu-

harE.besinin dört Birinciteşrin gün-
üne ait safhaları etrafında bugün 
'lınan haber, yüz bin kişilik altı ltalyan 
fırkasının altmış beş kilometrelik bir 
cephe üzerinde ilerleme!<te olduklarını 
ve şimdiye kadar üç bin kilo nietre mu
rabbaı bir toprak parçasının İtalyanla
rın eline geçtiğini bildiriliyor. 

Cenevre, 5 (A A.) İtal nın son durum hakkmdald 

yan taarruz· , ta yareler kü raporunu ha11rla ma k üzere 
çük ve seri tanklar. cebel toplanan uluslar sosyelefi 

toplarile takviye edılmiı konseyi on üçler koıııileıi 
bulunuyor bu raporunu bıtirmışlır. 

Londra, 5 (A. °" ) Adua Rapor Halıe~ıı;tan ehinde 
bö' geı.indt! önemli istralt'z .k ve İtalyana göıüşmtler tana· 
nokta 'ardan b:ri olan Ra- nıen ayku ı neticelt'ri ıht va 
mad sırtları lta!yanların eli- e.:liyor. 
ne geçmiıtir. Her iki tara İstanbul, 5 lÔ7.el) Ha-
fın zayiatı etrafında doğru · beşistanın büıün cephe1erin 

lukları kontrol edilemiyen de tiddetlı muharebeler olu 
haberler Güney cephesinde yor. ~on ge'en haberlere 

Habeılerin 18 ), ltalyan 1 arın göre , İtalyan uçakları Adu-• 
400 zayiat verdik 1erini bı l· ayı bombardıman etn eğe 
dirilme' tecitr. başlamıılardu. Ha.beşler, 

Paris, 5 (A.A.) - Fransız halkm telt'f ol.naması için 
kabinesinin · dün~ü toplan· Aduayı boş1ltmış'ar ve cıvar .. 
tı 1 etrafındaki haberler ge tepelere çekilerek çarpı{-

lıncc! bunlar kabıne üyele malara devam etmektedir'er-
rinln alınac'ik zecri tedbir lstanLul, 5 (Özel) - Ad · 
leri onaylamakll\ benıber grad Cf>phesinde vukua ge 

suel tedbirleri tasvip etn.e len son ve kanlı çarpışma -
diklerini bildirmek lt' <lirler. larda, Habeşlerın, İta 1 yan 

Paris, 5 (A.A.) Frans·ı kuvvetlerini mağlüp elttkle 

ala nacak ı ecri led ti ve birçok esır aldıkları 

lmparııtor lfAıllı' l'l'tlas,o 

H.ıbeş asker" erine rastla mı f 

lar ve şiddetli bir harp ol 
muştur İtalyan hava kuv 

vetleri, bu Haheş kuvvetle 
rini bombalamışlardır. 

İshnhul 5 (Öze ' ı - Ci · 

butıden veri'E>n · haberlere 
göre İtalyanın hudutları geç
me~i Adiııababada ~ükünet 

le karşı 1anmışltr. Yalnız zen 
gin aile1er karvanlarla ve 
eo-alarile birlikte memleke 

b rlerin kesin kısım alın söyleniyor. Gerek bu cep- tin iç kısımlarına hicret et 
mak süretile her il<i hede ve gerekse diğer mın- m ektc!dirler Bu hicret, İtal-
taraf ca görüımeler devam lakalarda harp şiclcfetle de· 
i.nkananı e'de bulun<luuıcak vam ediyor. 
bir yol takip edecektir İstanbul, 5 (Öze) - İn -

İngiltere ile Sovyel Rus gi izler aJ..ı:ayı şark filoımna 
ya ve küçük itilaf ise Fra· harekete hazır o'ması ıçın 
n:ia tarafınddn takip edile · müstacel em.r vermi~lerclır 
cek olan bu siyasaya aykırı İstanbul, 5 1Özel1 - Ari is 

olarak anlaımazlığın barış Ababadan halıer veriliyor: 
yolu i 1e harp için yapılan Aduaya;yapılan hava hücu 
ilk t1::klif ere İtalyan Habef mlarında ! 700 kişi ölmüf ve 
muharebesinin başlaması yaralanmıştır. 
dolayısile artık hikmeti vü· İstanbul, 5 <Ôzel) 20 
cudu kalmadığından uluslar bin İtalyan askeri Maralba 

sosyetesi konseyınin \'aıif e 
, :, müteca vız ile lecavıize 

uğrıyan meınleketin hemen 
tefbıti ile huna göre icap 
eden t~dbiri almak müte 

a 1 asındadır. 

Cenevre, 5 (A A. ı Dün 
Habc§ İtalyan anla§maz ığı· 

çayını geçmi§ ve ı\c!ua üze 

rine do,ğ .. u ilerlemeye batla· 
mı~lardır A .ker, yayan o'a 

tal< tanklar Vt> hava fıloları 
yardımile ılerli} or. Aduaya 

rlaha ikı tarafdan hücum el· 

mektedir Bu şehre doğru 
ilerliyen İtalyan askerleri, 

yan1 arın Adisababavı "'tay· 

yare 'erle yakacakları hak· 
kındaki haberden doğmuş· 

tur EcneLi sefarethaneler, 
böy'e bir hadiseye ihtimal 
vermemektedir'er. ~öyle bir 
iht mal karşısmdft haklı 

bombardımandan e\'el ha-
berdar edecekltrini de va 

detmişlerd r. 

İstanbul, 5 (Öı~l) - Ad 

isababadan Berline gel~n 

son haber1ere göre İtalyan· 
lar Aduaya tiddet'i hücum 
lar yapmaktadır1ar. Habeş

ler İtalyan•arın (Agen) mı
ntakasındaki 11 blukalarını 

kırmağa muvaffak olmuılar 
ve İtalyan kuvvetlerıni boz -

( Sonu ikinci snyfadaS) 

T a k ı m ı m ı z Bulgar 
Şampiyonunu Vendi . 

Karma ta~ımımız güz~I bir oyundan sonra Bulgarlan 
üç sayı ile mağlup etti. 

lstanbul, 5 (Özel) - Du· 
giln ııaat 16 da Bulgar ıa 

mpiyonu L~vıkl takımı tle 
Ruslara kartı çıkacak olan 

Türk karına muhtelıt takı 

mı Fener stadında tik maçı 
yapmıı'ardır. 

e irinci devre 
akınlarla d e vam 

mütekabil 

elınit ve 
Tiirk tal<ımı evi bir nl'tice 

a1 amadığından 20 ncl daki 
\ 

kada takında değif k lik ya 

P!lrnııtır. 

İlk dakikad t Bu'garların 
güzel bir inişini Yaşar sert 

bir çıkışla lce~miştir. 15 inci 
dakıkaya l<adar oyun mü· 
tevaziye bir §ekilde devam 
etmiştir 20 nci dakikada 
M ıhleşem . güzel bir gol far 

Tal be 
Kıy af eti tet~ik e~iliyor. 

Ankara. 5 (Ôzel) Kül 
tür Bakan ıı~ı ta -
lebenin kıyafet n eselesini 
t ~tkik etmektedir. Bnkanlık 
şin . dıki halde iki elbise ör 
neği üzerinde tetkikat yap
maktad r. 

1 
satı kaçırmııtır. fikretin 26 
ncı dakıkada Bulgar kala. 

si önünde dört metreden 
çektiii fUt dı~arı (İtmiştir. 

Birinci bölüm aıf ra ııfu bit 

mittir, 
ikinci haf tayımda tak.m· 

da değitik ik yapılmııtır. 

Niyazinfn güzel bir initi 
penaltı ile neticelenmif ve 
onun çektığı bu pena l tı ile 
takımımız i .k go'ü yapmıtlır. 

30 ncü dakikada Rasih 

ikinci golü, 40 nc1 dakika 
yine Niyazi güzel bir ıutla 
Bulgar!ara üçüncü ve son 
go'ü atmııtır. 

Böylece oyun sıfıra karıı 

üç sayı ile Bulgarların maA· 
lüblyetile sona ermi§tir . 

İstanbul, 5 (Ôzel) - Yu

gosla vyanın yeni İstanbul 

elçisi La7aroviç geldı, yarın 

Ankaraya hareket edecek 

tir. 

Almanya 
Bakanhğmda yeni teş~ilat Bir ~edi gi~i fırsat kolüyor 

Anlo,ra, 5 (Özel) - Fi- İstanbul, S [Özel) Pari 

Finans 

nam Bakanlığında yapılacak Suar gazetesinin hususi n.uı 
olan teşkilat hal<kındaki habirine, İtalyanın Erare ge 
layiha konuşulmak üzere nel valisi General de Bono: 
Kamulaya vnilmek üzere· - Avrupa vaziyetin ne 

dir. Bu layihaya göre, bir kadar vahlm olduğunu tak . 

hazine müsteşarlığı ihdas tir edemiyor. Almanya, av 
olunacak finans lyel tetkık ına atılmağa hazır bir kedi 
heyeti kurulacak ve finans gibi sinmit fırsat beklemek 
ta hsi ' darlarının maaıları art tedlr. 
tmlacaktır. Demiıtir 
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!SERBEST ! • • 
i SÜTUN; 
........................ ~ 
Deniz Kazaları 

Ve Motörler 
Perıembe günkil sayımız· 

da Karadenfzde b ·r fırtına 
yüzünd ı:n b r motörün bat 
tığını on iki tayfanın boğu. 
lduğunu telgraf ha beri o 'a 
rak yazmııtık . 

Hu acıklı kaza haberile i l
gilenen bir okuyucumuz bıze 

denizlerde itliyen malörler 
üzerindeki düıüncelerini ve 
bu gıbi kanların önüne na· 
ııl geçebilec~ğ ni b .ze bir 
mek tupla bi rlirnıiıt i r. Bu 
mektubu olduğu aribi aıağı· 

ya ahyoruz: 

Ôtey gün Türkdilinde 
AnRdolu ajansının Kara · 
denizdeki fırtıne. yuzun · 
den görülen büyük za · 
rarlara dair bir telyazmnı 

okudum. Her fırtına habe 
rinin altından mutlaka bir 
motör batma11, byfelerin 
boiulma11 gibi kara haber 
ler de çıkıyor. Bakınız bu ıe 

fer de beı motör batmıt 12 
tayf eıi de fırtınalar arasında 
bojulup gitmiı. Nüfuıumuzu, 
servetimi~i çofaltmıya çalı

fırken ikide birde çıkan böy· 

le fe aket'er sonunda bir 
çok canların uçup gitmesi 
bir çok servetlerin yok ol 
nıa11 karıısında tabii seyirci 
kalamayız. Hir insan bir 
cihandır . Bir meteliğimizin 
bile yurda büyük değui 
vard1r. 

Eski ~en İstanbulda ve 
taırada ıık sık görülen 
yangınlar yüzünden ne bü

yük zararlara uğradığımızı 
unutmayalım . Cumuriyet hü
kümt>ti bl:! yangın'arı artık 
larıhe gömmüıtür. Acaba, 
deniz fırtınaları l<arıısın1a 

da kök lü tetbir)er alınamaz 
mı? Bizce bu; pek kolayd ı r. 

Deniz vasatalar1nd1tn tecim 
gemi1erimizin sayısı bugün' 
bizi kıvrandıracak bir çok 
luktad1r . Tecim kıyalarına 
taıınacak mal ları pek güzel 

a abilir. İt böyle iken görü· 
yoruz kı hele seyrisefainin 
vapurlara yara dolu bir hal
de seferlerini yapmaktadır. 

Höyle teh1ikelere kartı du -
rabilecek güzel ve büyük 
vaaıta ' arımız var iken hail 
motör nakliyatma müsaade 
'dilmesine akhmız ermiyor. 

Eıkiden motörler bu ka · 
dar ıeniı bir müsaade 
görmezdi . 

Onlar hiç olmazsa yalnız 

demir, aiaç, çimento gibi bir 

çetit mal taıırlardı . Kumaı, 
bakkaliye malı, köıe e, 
ıeker, afyon, hırdavat, tuha · 
fiye taıımaıı onlara yasaktı. 
Bugün görüyoruz ki motörler 
her çeıit mala alabildiğine 
taıımaktadır Ôyle ki vapur 
lar yarı yarıya boıtur. Hiç bir 

motör hiç bir va kit vapur 

lar gibi ıık kontroleı öneme 

bağlı olamaz. Onların mu · 

arifçe hafifliği taııma para

sını çok aıağıya indirmittir 
Tüccaramız buna aldanıyor. 

Deieri bir kaç bin liradan 
ileri g t niyen motöre binler· 
ce lira l ık malini b1rakıyor. 

Motörlerde tabii sigorta filin 
da yoktur . i öyle ufak ve al 

dalıcı bir fayda için tüccar 

alabildiğine it yap~bilir mi? 
Yapabilmeli midir?. 

. 
'taly - Habeş 
(Baıtaraf ı birinci sayfada) 

guna uğratmıılardır . 

İ stanbul, 5 (l>ze l - Val 
Valin timalinde İtalyan ve 
Habeş askerleri tiddetli harp 
ediyolar Negüs l lmparator) 
buraya elli bin Habe~ askeri 
gönderm iştir. 

İstanbul . 5 \ Özel ) - İn 
gi liz Somaliıi hudutlarına 
İngiliıler tarafından mühim 
m iktarda asker ve tayareler 
gönderil mittir. 

İngHtere, bu kuvvet ıe İn· 
gilız Somaliııinin herhangi 
bir taerruzdan vıkayesıni 

istihdaf etmektedir. 
Frans z iarda C ıbutiye b ir 

fılo hyare ve mühım mik 
tarda asker göndermişler · 

dir 
İs t tlnbul, 5 ı Ôze') - İtal · 

ya men:ibiin;n verdikleri 
habere b ka l ırsa Adua c ı va

randa İtalyanların ilerı ha
r•ket le d devam et nektedir. 

Mülf·addit müsademeler 

olmuş ve her iki tar-tftan 
b irçok yarala ve mecruh 
vardır. 

ita lyan tayare1eri Aksun 
mevkiint bombardıman et· 
mişlerdir Buraıa Aduanın 

bat111ndadır ve ateı 1 er için· 
dedir. Adigrat köyünün İtal
yanlar ta raf andan alandı ğı 

ve hemen tahkim edildiği 

söylenmektedir 

Oiyorlarki: (Motör nakli · 
yatı tahdit edilecek olursa 

vapur taııma ücretleri eksil
mez, artar.) Acaba tinıend i · 
ferler lRrift'sin~eki <Ok ehe 
mmiyetli tenzilatı yapan 
kağnı arabalan nııdır . bf'!ygir 
arabaları mıdı:1 Hatta gittikçe 
sayısı aza 1an ot0mobtller mi· 
dir? Hükürr et yükleme ve 
böıaltma iılerinde ııa vullar 

da büyük ko'aylık ! ar göster 

mez mı? Elbette gföterir. Yal

nız ~eter ki l u ite bir önen ı 

versin 

V a pur karıısıP.daki bu 

akıi düıiinüt 1 "r doğru değil 
dır. Bu geri düıüncelerden 

dir . 
Şunu hatır'ıya 1 ım ki mo

tör'er kaçakçıl ı k itlerine da 
ha çok uygundur. l unda 
h er bakımdan bir çok mah · 

zurlar vardır. 
En son motörler yüzünden 

uğradığımız zararlar pek 
çoktur. Hani bunların bir 

ita tiıtiği yapılmıı olsa tüyle -
rimiz örperir . 

Motörcü :üğü yürütmek va · 
purculuğu öldürmektir, gözü· 
müzü açalım. Bugün ne.sal 
bir kağnı arabası, bir oto
mobil demir yolu üzerinde 

itliyemeue motörler de bu · 
na benzer tahditlere bafla 
mak ödevimiz olma1ıdır. 

Vapurlara mal vermek tel. i 
faydalara 8aymaya lüzum 
yok Bu güneıin faydasını 

saymaya benzer. Malan va· 
purlara veri lmesinde kayık
çılaNn , salaporyacı ' arın, ak 
hrmacılarm. sozun kı!!atı 

hall\ın ve hükümetin büyük 
büyük faydalan vu Mo 
tör Avrupa mazotu yal.ar, 
v.ıtpur Türkiye kömürü .. . 
lıte e-n açık hlr örne~ !. 
Komıu ulus'arın ticaret 

vapurları her yana tafıp 

koımakta olduğu halde bi· 
ziın va purl arımızın kendi 

su ' arımızd" bil ·! bir motör 
rekabeti k.uşııında irlı i ' meıi 
doğrusu çirkindir 

Yü~ıek Ekonomi Bakana 

mızın bu itte önemli dıkkat 
·ıözünü· çekeriz. 

il ltı. ii M ii j~ ır~> IF. 11111 
- - - .... - --- . -- -

Canavar 
Düdüğü bugünlerde saat 

kulesine konac1k. 
Dünl<ü sa. 

yımızda ura 
yımızın öğle 

akıam vakit 

lerini , tayare 

h ücıımla ranı , 

ra 11aı;anda if . 

tar zamanl:ı 

mek ma'csa 

dile hir ca · 
nilvar dü lü 

ğü satın al 
dığını ve b u 

düdüğün se

sinin S<tkin 

havalarda on 
bir kilomet 

re, rüzıti.rlı 

havalarda da 
dört buçuk 

kilometreden 

itili 1eceği n i 

yazmııtık 

Bugünlerde saat kul eıtne 

konacak olan bu düdüğün 

bütün hazarlıkları 

lanmııtar. 

tamam-

Birlik ilı Yurt bugün kır
ş,laş,yor. 

Bugün fthrlmiz ldmanyur 

du i'e Bir l ık birinci takım · 

larr Gene-ral Ali Hilc:met 
!tadında kartı 'aıacakla<, lt . 

Saat on beıte baı\.yacak 
olan bu özel maçın çok he· 
yecanlı olacağı umulmakta· 
dır . 

Uray 
Kurağma büyük bir saat 

ıhnıc2k 
Uray kurağana büyük bir 

saat yapdarılacaktır . Bu saat. 

kule saati ile bir 11yarda ol 

acak ve elektrik c eryanı ıle 

iıliyecektir . 

Parkm yollBn yapıhyor. 
Park f aa'iyeti büyük bir 

hızla devam etmektedir. Şu 

sırada yolların onarılmasına 

başlanm ı ştır. 

Açılan yollarda dünden 

itibaren iki sil ındir faaliyete 

geçmit bu 'unmaktadır. 

Haltevcilerimiz Ayrahğa 
bir gezi yıpecıklar. 

Ôğrendifimtze göre Hl\l · 

kevimiı Ayvalığa gitmek 

üzere bir gezi haınlamak· 

tadır. 

Gezinin bu günlerde yapı
lacagı anlaıılmaktadır. 

Gelenler Gidenler 
Edremit Şarba) ı ve Pıı r

t i Baıkam ıehrimize gelmiı
lerdir. Hugün Edremide gi
decek1erdir. 

[ylanma 
Balya C .H Partisi baıka· 

nı v e> şarbayı Abdullah Eral 
ile l ~alıkesir inhiııar'ar muh

akenıat iıyarı 8 . Kazımın 

kızı bayan Muazzezin evle-

nmeleri cuma günü ura y 
sa lonundR yapılm ııtır . iki 
tarafa saadetler dileriz. 

Genel Nüfus sayımın
da Neler Vapllmahdır?. 
HALKIMIZA BİR KOLAYLIK 

Sayım günü yaklaımaktadır. Nüfus sayımı için her ta
Jafında hazırlıklar devam ediyor 
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Cumuriyet Bay ram ı 
HazırMdan İlerliyor. 

Kutlulama Programını Hazır
lamakt.ı Olan Komisyon Çalı- , 
şmalarına Devam Ediyorll· 

H.ı) rıı n ılarılaıı 

Cumuriyet ba} ramımızın 
12 nci yıldönüm Linü gOzel 

ve can'ı bir ıekilde kut1u
lamak üzere kurulan komi. 
syon çalıımalarma 

etmektedir. 
devam 

Kültür direktörü A. Salim 
Ata1 ık, lııürel komisyonun· 
dan Feyzi Sözent-r, Mektup 
cu Hilmi Türkeri, Ôzel hes· 
aplar direktörü f eh mi Kara 
han avukat Sadık deniz, ve 1 

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

bir ~oriıııu~ 

merkez Kamutanı Yarb•Y 
NecmeddJnden kuru'u olaP 
bu komisyon dün de top1ao•· 

rak ça ' ıımasını dokuz ko'• 
aysrmııtır. 

29 ltkteırin kutlularn• 

töreni proıramı bu dok11' 

kol taraf1ndan hazırlanacak· 
dır . Komisyon bu ve)"& ya· 
rın akıam Parti kurağıncl• 
bir toplantı yaparak ıödW 
melerine devam edecektir· 

Azgın Bir Domuz Bir 
Genci Ağırca Yaraladı. 
Yaralı domuz güpegündüz şehit 
Yakınlarına kadar sokuldıı· 

-
Yıkupköy yımndı yere yıkllın hayvan köy korucusu 

taraf tn~an kuçlü~la öldürülebildi. 
EvP-1si gün ovaya inen bir 

domuz bir kitiyi ağır suret
de yaralamıı bir çok kim
sel.!rin gözünü korkutmuıt-

ne kaldırılmııtar. Oifer t• . 
raf dan domuz Y akup l<Ö 

yün yanında, yara••11111 

ağırlığı yüzünden daha faı· 
ur. 

V dka ıöyle olmuıtur: la gidemiyerek yere yıkı"ıtı· 
Çaypınar köyünden bir ıthr. Bunu gören YakLIP 

çoban kırda karııl.ttdığı bir köylüler domuzu öld~rdlek 
1 

bazı sorular ı 
domuzu yaralamııtır . Vuru l istemitlersede ellerinde bi' 
an domuz can acııile yo'u- ıilah o ' madığı için kork" 

Sayım güııü olan 2} ilkteırinde halka 

sorulaca khr. 

Biz, kolaylık olmak Ü.zere soruları okurlarımıza veriyo

ruz. 
Sayım günü saJım iıyarlara tarafından sorulacal~ soru: 
1 - Vilayet .smi 

Kaza ismi 
Ndhiye ismi 
Köy ismi 

2 - Bina numarası 
3 - Adı ve soyadı 

4 Oturduğu binanın cinsi 
5 - Hangi dev 1etin tebaasıdar. 
6 Hangi dindedir 

7 - Ana lısanı nedir .[( Ana lisanın makıat aıle için
de konuıulan l ı sandır.) 

8 Ana lısanından başka hangi lisanı konusmasmı bi-
lir. 

9 ~erede doğmuıtur . (Ecnebi memleketlerde doia-
nlar için ıne .n : elcet ismı Türk iy~de doğan1 ar için vilayet 

ve kaza ismi yazı ' acaktar.) 

J O - Kartın mı Erkek mi. 
11 - Görünür ve vücut sakatlığı varmıdır ve nedir 
12 Kaç yaıındadır. (Bir yatında küçül< ço uk ise 

kaç aylalc:t ı r.) 

13 - Bekar mı , ev"i ını, dul mu. boıanmıt mdır? 
J 4 - Yeni harf İerle okumak bilir mı? 
15 - Yeni harfıerle yazmak bilir miİ1 

16 - Muayyen bir mesleği, vazifesi veya sanatı varmıd · 

ır, vana nf'dir. 

17 Muayyen bir. n esleği. vazift>si, sanata veya rreı 

ıaleıi yoksa ne ile ıeçinmektedır? 

1 
,. 

nu sapıtmıf ve ıehre dan yanına ıokulam11mıf • 
üç çeyrek kadar yakan ol 

1

1 
dır. Nihayet Yakupköy kO 

,ıe 
an ova ta • lalarına kadar rucusu yetiferek maf:ı~ 

ff •• d" k 1 1 h 'd b ' . wupegun uz so u muıtur. ayvam ö. üre i mittir· 
.. Jii O cıvar tarlalarında çalııan Domuz baytar direklO . 

lar bu domuzun böyle ya ğü tarafından imha edildi" 
kmlarc1a dolaımasına ev ela ılir . 
hayret etmiıler sonra da bir- tdıılı 

kaç kiti, öldürmek üzere ar 
kasına düşmüılerdir 

Zaten canı yanmakta 
olan hayvan takip 
edildiğini ve hücuma uğra 
dığını görünca geriye dön · 

1 müı ve ardından gelen ~us · 
tafa adla bir g ı.> ncin üzerine 
büyük bir azgınlıkhk sa' dır 

mııtır . Mustafa bu ıa ~dırış 

tan kendini kurtaramal'l'\tf 
ve azgm hayvanın ditleri 
arasına c! ü şmüştür 

Domuz zavallı genci epeyce 
hırpa'amıf ve sağ bacağının 
kalçasını d i ılerile delik deıik 
e ttikten ıonra aynı · azgmlı

kla Yakup köy tarafına do
ğru çekilip gitmlttir. 

Etrafdan, baygın birha 'de 
bu ' unan Mustafanın imdadı 
na koımuılar ve kendisi he 
men memleket hastahanesi 

Muı.taf anın yara11 o 
ça ağırdır ~endi~i rneıııle~ 
ket hasta hane,inde tecl3

" 

edi 'mektedir 

Bir düzeltme .,,. 
Bürhaniye özel aytarıl11 1 

dan aldıg""ımız bir kıya (ciP• 
ı · 

yet} haberini dünkü ••Y1111de 
z'ia yazmııtık Bu haber 

6 
Bürhaniye ilçesinin Şar kk3 
yünden Mehmedin. aynı . 
yden Ahmedi eski bir k•~. 
ga yüzünden öldürdüğü .,~ 
zılmakta idi. 

ı .,, •• Halbuki dün yapJı 1 •e· 
tahkikatda Ahmedin rnelll 1., 

d f kD 
ket hastahane .. in e ıo t. 
altından yarala olarak 1;,., 
makta ve tedavi edilllle 

olduğunu öğrendrk 
l f riS• 

Bu yanhıhiı düııe 1 
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Genel 
_ ( Battarafı birinci sayfada) 

tiğint anlamıştır. bunu teı 

vık etmek de ve bu ideal 

için uğrap1aktad r 

Şimdi görü üyor ki mil'et· 

lerin mevcudiyetlerini mu ha· 

Nüfus 

1 

TÜHKülLI 

r =====I ,~()~ K~ .... "'~I., (~~ l~l .. j mı KESiR YILA YETi DAİMi EHCOMEHi ilAHLARı 1 

1 

:ı KADRi YETKiN 

iç hastalıkları müteha
ss . sı Milli Kuvvetler cad · 
desinde Yeni 1 ür~ iye ec-

1 - Eksiltmeye konulan it Balıkesir vilayet merke-
zinde hükumet konaiı binası, bina intaatı her türlü teıi 
satile beraberdir. Bina ve teıisahn ketif bedeli (94182> 
doksan dört bin yüz seksen iki lira ( 75 ı kuruJlur. 

Sayımı. 
Arkadaşla ; 

Sizinle bugün en önemli 
bır konu üzerinde konutac

yapılmıttı, ondan bt. ri 8 yıl 

aeçti Cumuriyetin bu ferah · 

la 8 yılında çok arttığımı 

zı yerlerde yaphğımız de 

neme sayı ml arından anladık 

Şu ha !de timdi önümüzde

ki ilkteırin ayında yapa· 

ı cağımız sayım sonucu eski· 

aine göre daha çok tutar 

1 
faza bahtında n üft; s mesele-

si en başta ıelenidir. 

it böyle il<en bu kadar 

zanesi üıündekı muaye
nehanesinde her gün sa
bahtan aktama kadar ha· 1 ı 
stalarını muayene ve te- 1ı 1 

davi e~er 

2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrak fUnlardır: 
A - Eksiltme ıartnameıl 
B - Mukavele projesi 

önem li bir kuvvetin kemmi 
atız . 

1 
.• t ği d b" . . d" gos erece n en ızı sevın ı -

I recektir. 

C - Nafıa itleri ıerait umumiyesi 
E - Fenni ve hususi şartnamesi yet ve keyfiyet itibari'e 

ve tutarının her yönden 
açıkça bilinmesi de En öne 
mli İ f deği) midir? 

* Bir milletin l<endi lıenli 

Hepiniz bilirsiniz kı ; bir 
adam ne kadar mal ı ve ne 
k~dar parası ol d uğunu b ı l 
rnezse h iç bir it yapamaz 
Ve hiç bir zaman doğru 

Yolda yü rüyemez. Bir ai1e 
babası evinin içindeki karısı 
Çocukları veya akrabaların 
dan kimler varsa bunların 
hastalık l arına . sağlıklarına . 
Reymelerine. yimelertne ve 
her dür' ü ihtiyaçlarına an · 
C1tk kazancı kadar yetitebi ir. 
Küçükleri okullara (Me lc tep 
lere ) vermek büyüklerden 
her birinin yapab ıleceği İf · 
lert bulmak, çalıştırmak . 
bun l arı f aideli bir hale get. 
lrrnek. Genit ve ferahlı bir 
Ya.tayıta kuuıturmak yine 
o aile batında olanın itidir. 
lıte bir ocak içinde böyle 
ı, bölümleri olursa bir olus 
(Millet) için bu itlerin ne 
ka.dar önemli ve büyük o l
llcağı kendiliğinden mey · 
d1tna çıkar. Bundan baıka 

ğini tanıman ve bir devletin' 

yurdunu iyi idare edebilme· 1 

1 
si için bütün kuvvet ve ku 

dretini bilmesi lazımdır 

ki onlara bütün bunları an 

cak istatistik anlalır . İstatis 

tik, hadiselerin ve mev 

zula r ın bir nevi bütçesi ve 

onların röntkeni, barometro 

su ve aynası olduğu gibi 

hem rakibi susturucu kuv· 

vetli bir vasıtası hem de 
bir milli müdafaa ıillhı· 

dır O tahminlere yer ver
miyen apacık bir sözdür. 

Aynı zamanda bu açıklı

ğı ile de sonuçlara ilmi bir 
kıymet verin. 

Şimdi bizim de inun 
ı kuvvetimizi anlamak 

U usun ihtiyaçlarl?e bir aile 
için 

Yuvasının ihtiyaç· arı araıın
d t pek çok ayırtlar (farklar ) 
\'ardır. Eter büyüklerimiz 
ulusun sayısın{ ve bun 'ardan 
~tkek, diş i ne kadar bulun 

tekrar iıtatiıttğln yardımını 
htiy~ceğimiz zaman gel
di. 

Yurdumuzda ilk ve ilmi 
nüfus sayımı 1927 yı lında 

duğunu, her birinin k1tçar memek için nüfus sayımının 
Yaıda evli mi, bekar mı, ne bir tek az ' ığı (noksanı) ol. 
it yapar, hangi ulusdan, han - mamaıma dikkat edecefız 
ti dılde konuıur. Sakatlığı Hir köyde tek bfr yanlıt'ık 
t~r mı .. Hun ' arı bilmek için olursa bütün Türkiye köy· 
ll\ifuı sayımı yapacak lardır . !erinde kaç bin yırnlıılık yn 
Eter bu sayımda ne kadar pılacağı kendı iğinden mey. 
doğru da vraoırsak 0 kadar dana çıkar , deği l mı? Onun 
faideli sonuçlar e de ederiz için bu iti can evimizden 
Bir tek kiti olsun yazdırma duyarak baıarnı ı ~ a çalışın 
flıazlık yapmıyın . Hatta yeni alıyız . Bir tek kitinin göz· 
dağmuı çocuklarımızı da kaç den kaçmasına meydan ve· 
kaç günlük ise yazdırmamız memeliyiz. Evimizin içinde 
R~rektir. Unutmayın erkekli diıili kaç le iti tsek 

Böylece yahlıısız nüfus Jıepim izi yazdırmal.yız. Arran 
' l.Yımı ya ;'llldıktan sonra kardaılarım bu iıte emeklu 
"lalarımız dütün~cekler, ver boıa gider, yazıktır. Atala 
tı 'erı ona jÖre onaracak _ rımızın bu nüfus ıa1ımında-
la " k d ki dileklerini lrnsursı:z ye-r. •'e a ar doktora 
h · t• li · Gelecek aıta evine, okula. öğret· rıne ge ırme yn: . 
ll"ıene, fabrikaya , yiyecek konuımamızda nüfus sayı· 
R~Yecek ıeylerden batka ha- mının nasıl batlıyacağını, 
lta· ç fı · . 1 . h nası l olacağını anlatırım . Sa-

ç ı ıt er.ne. ayvan· 
lar.. l h l • b '" t- yım günü 20 birincitetıfn 19J5 .. va aaı u usun u un 
lhtıy 1 ı pazar günüdür P.u günü un· aç arına çare er anya-
C:ak ' d f b 1 . utmıyahm kardaılarım . ar ır. ıte u çare erı 
''attırırken yanlıt yollara git Se/ahatf in Basgan 

.......... 

Yapacağımız bu ıon sayı ·~ __ ~ 

mda da kaç kiti olduğumu- lr~-~~.-.....===-== 
zu hiç yanlıt11z ortaya çıka- Un ve zahı're f ı'atları J 
caAı gıbi, bu tutarın kadınla 

ra, erkekleri, çocukları ve 5 8irinciteşrin Cumartesi 
bunl arın yatları ana lisanla· Unlar I; 
rı, dinleri, okuyup yazma 72 lik bir Çuval un Kurut ı 
bilen ve bilmiyen1eri. evli , 60 Randımanlı 675 
bekar, dul olanları, meslek· 70 .. 560 

80 .. 510 leri ve sanat'arı hatte sakat 

ve nflam olanları ve daha 

bir çok yönden ö:ıelljk l t-ri 

de anlatı 'acaktır. 

istatistik medeni insanla 

rın if ididir. Şimdiye kadar 

biz bunda erginlifimizi gös 
1 

terdlk bu kez de e ' birlıii ı 

ile Çahtarak Ye sayım ifÜnÜ 

g6ıt ~ rilecek yo' larda aiderek ll 
bu sayımın kolayca yapılm

a11na ve istatistiklerin dol 
ru tutulmasına yardım ede 
lim . 

Matbuat Umum 

Kırma 

NOT: 
Bu fiyatlara yüzde on 

muamele ve çuval· 
da 140 kuruı buğdayı ko· 
ruma vergisi ilave edı l ir. 

Zahire fiat'ar beher 
kilosu: 

Cinai Kurut -
Yumuıak 5 
Sert 5 
Çavdar,, 
Arpa ,. 
Mııır ,, 
Nohut .. 

3 
3 
3 

Santim 

50 

25 

müdürlüfünde ·ı Bak:a 

Server İskit ; 
" 

4 

3 
75 
50 

l,t a ı.,tık l'n,uııı n,ıı.turlıi- ] ... !!!!!!!!!~~==~~~~~~ 
len ıııı lfı11ıJaıı gihılnılm•şır. 

1 

Pehlivan güreşleri 
Kurumumuz Genel mer· 

kezi tarafımız tertip edil . 

mekte olan Türkiye Baı Peh 

livanını seçme güret 1 erı ] 

lkinclteırinde Ankarada ye· 

ni stadyomda yapı'acaktır. 

fhı güret1erde Bat Pehii

varlığı kazanana (500} fıra 

hediye ile bir de madalya 

vnileceğinden Balakeıir 1 i 
hududu içerainde bulunan 

bütün Pehlivanların hazır · 

BU GECE 
Vatan 

Eczahane si 

ftlöbetcidir , 

-lanmaaı gerektir . 

Balıkesir çocuk eıir 

geme Kurumundan 

Necatibey Mııallim mektebi 
Direktörlüğünden: 

Öğretmen okulunun Mayii 936 sonuna kadar ihtiyacı 
bulunan ekmek. pirinç, zeytin rağı, makarna. un , tebriye 
toz ıeker, ince tuz, soda. irmik, nohut, salça, mercimek 
kuru beze1ye. barbunya, ve horoz fasulvelerini iateklıler 
tarafında teklif edilen fiat fazla görü düğQnden 10 10 935 
perıembe günü saat 14 de iha 'e edilmek üzere eksilme 
nin bir hafta müddetle uzatılmıt olduğu ilin olunur . 

F - Ketif cetveli ve silselei fiyet cetveli 
G - Beı adet pilan 

lstiyenler bu ıartnameyi ve evrakı 750 kurut bedf'I rr.u 
kabtlinde encümenden a 1abiltrler. 

3 - Eksiltme 7 10- 935 günlemecinde paıartesi günü 
saat on bette vilayet Encümeninde yapılacaktır. 

4 Eksiltme kapa la zarf usulile yapı 1 acaktır . 

5 Binan n idarei huıuıiyeye ait olan (94182 ı do-
ksan dört bin yüz seksen iki lira (75) yetmit bet kurutluk 
kıamı yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeğe airf>bilmek için f 959 beı bin dokuz 
yüz elli dokuz lira on dört kuruı muvaakat teminat 
vermesi, bundan baıka atağıdaki vesikaları haiz olup gös 
termesi l azımdır. Eksiltmeye en az bir parçada 30000 
otuz bin l iralık birinci nt:vi resmi daire binası yapmıf 

o lduğuna dı1 ir Nafia müdürlüğünden vesik" alanlar aire
bilecek ler . 

1 - Teklıf mektupları saat on d<>rtde vıliıyet encü
menine m'lkbuz mukabilinde verilecektir. Saat on dörtten 
ıonra teklif :ıarfları kahu edilmiyecektir. 

4 l - J 2d 

BAllKESIR ASKERi SATIHALMl, 

KOMiSYONU iLANLARI .. 

Balıkesirde inıa ettirilecek olan üç pavyonun ihalesi 

7- 1 Teırin· 935 perıembe günü saat on beı buçukta ya

pılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. Üç 

pavyonun ketif bedeli 899~ lira 26 kurut olup muvakkat 

teminat miktarı 675 liredir. İhale kor ıahnalma komisyon 

binasında yapılacaktır, İstekliler ıartname, pilan keıifan.,me 

ve fenni şartnamey~kolordu satınalma komisyonunda 
görebilirler Ta liplerin muayyen gün ve saatten bir saat 
evel teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

4 - 1 - 119 

** 
Edremit garnizonunda bulunan birliklerle Ayvahktaki 

kıtaatının senelik ihtıyecı için kapalı zufla alınmak ÜEe
re 370 ton un eksiltmeye konu 'muıtur. Bedeli tahmin 
37000 l iradır. 17 1 Teırin 935 cumartesi günü saat 11 de 
Edremit Tümen satınalma komlıyonu dairesinde ihale ola. 
caklır. Birinci teminat bedeli 3775 liradır. Eksiltmeye 
girmek iıtiyenlerin birinci teminat p11ralarının veyahut bu 
miktardaki banka mektuplarile tahvilatlarının 17 Birinci~ 
teırin 935 Pertembe günü saat 10 na kadar Tümen mu· 
hasebeciltğine yatırarak ekıitmiye girmt:k teraitini haiz 
vesikalarla beraber komisyonda hazır bulunAcaklardır. 

Evıaf ve ıeraitini almak veya öğrenmek iatiyenler ıçın 
komisyon her gün açık ol~uğu ilan olunur. ( 4- 1 - 143) 

1111111 BASA K LA Rl-N TUZA G 1 1111111 ~=;~:~• l<aptı. Fakat Emine 

'---3 ~ 1 

Kaya ile Dudu doyma-· ekinlerin bereketli ve bol ol· 
mıttı. Kaya kalktı Torba duğunu söylüyor ve Kaya 
sından yarım kilo kadar ta- artık ya 1ınızlıktan kurtulma 
han he'vası çıkarıp sof· a zamanı geld i ğini anlatıyor, 

yordu. Acaba ne bekliyor. 
du daha? . Anasının: 

- Kaya!. Gel beraber 
~ KÖY VE FOL.KLOR ROMANI yiyem. dadi. 

7'ıirkdili11i11 Tcfrikasl : 8 ....... 
l 1\aya e'inden orağı attı. 
ki tarlanın 11nmnda olan 

lr, ahlat ağacının gölgesine 
ti~ip uzandı Biraz terini 
'

0 .iuttuktan ve yorgun'uğu
tlu dinlendirdıkten sonra ek 
ll"ıek torbas ını çıkardı. 

Hu sırada Dudu ile anası 
" . e kardeıi de ahlat ağacı 
l'lın a ! tına gelmiılerdi. On 

l,r da din 1endi er ve y~mek 
ltrini çıkarıp sofrayı ôüz 
d ~ 1 

tı er. Dudu heybeden ten· 

~~tefi, ekmeli çıkardı sofra 
c.>ıinin ü~tüae koydu. Ka

~' torbasından arpa ve ç'rf 

l'AZAı\': Osman Balkır 

vdar melzinden yapı 1 mıf 
ekmeği ile torbada süzül 
müt )'oğurdu ve ayran yap 
mak için kaseyi çıkardı. 

Dudu üç tarla atırı eıme 

den l>uz gıbi seğuk su ge
tirdi. O turdu 'ar, yemeğe 

koyuldular Kaya dyran ya 

pacaklı, rakat ne suyu var 

dı, ne de bardağı.. 

Utancından kıp kırmızı 

kesilerek Duduye seılendi: 

- Dudu .. Kız . Biraz ıu 
versene bana . Ben de a yra n 
yapcem. 

Dudu cevap vermeden 

Gitti. sevinerek gitti. 
Yoğurdu buz gıbi etme 

suyunda ezerek ayran yap · 
tılar Dudu.nun kendi elile 

Pifirdiği bulgur fle karıtık 
koıkos pili vını yediler. Ka
tık kaıık yedı 1er. katık ka · 
tık ayran içtiler . 

Kaya, gözü Dudunun gö 
zünde; Dudu, dizi kayanın 
dizinde yemeklerini' yediler, 
istekle yedi1er. doyma.dan 
yediler Hatta. Dudu katığı 
nı son bir kez tencereye 
saldığı vakit bir ıey bula· 

mamıı, boı katığı ağı.ana 
bile götürm ittü. O kadar 
istekle, o kadllr dalgın ve 
o kadar doymadan, doya · 
madan yediler. 

bezinin üze · ine koydu Du · ne ve nasıl olursa olıun ev 

du Kayanın arpa ve çavdar lenmesini istiyordu . 
melzinden yapılmıı kap Kaya, Emine teyzenin sö 
kara ekmeğinden yedi, kı- zlerini sessiz sessiz din 'erken 
vançla ve istekle yedi, erke · gözünün ucile Dudunun yü 
ğinin g~tirdiği ekmeği yiyen züne bakıyor, düıündükleri• 
bir diti kıvancile yedi. ni gözlerile ona anlatıyor, 

Kaya, Dudunun güneıten ondan uf ak bir ita ret bek 
gölgelenmiı tom.bul kollari · liyordu. 
le ynğurduğu kepek1i buğ. L' u sözler Dudunun bir 
day ekmeğinden yedi Kı · taraftan hotuna ~itmekle 
vanç'a yedi, istekle yedi . beraber Kayanın seaaizlıği de 
Diıinin kendisi için yorula · canını sıkıyordu İtte tam 
rak yaplıiı hazzını duyua k zamanidt; artık bekleyecek 
yeyen bir erkek mutluluiu ne vardı?. 
ile yedi. Anası, san le 1 her ıeyi bi 

Ruz gibi e~me suyundan_ liyormut gibi, sözü Kayanın 
içti er. aizı.la koyuvermiıtl - Fakat 

Emine teyze ürünler üze· kaya, ne bir söz söylüyor, 
rinJe konuıuyor. bu yıl ne de bir harekette bulunu· 

- Kaya! Duduyu sana 
verdim. 

Dımeıini bekliynrdu aca
ba?. 

Bunu hiç 
söylemez v ! 

bir kıı anaaı 

söyliyemezdi. 

Ancak, l<1zmı vermeğe gön
lü varıa telbimli ıözlerle 

dokundurur, erıeıini anlat-

mafa çalııırClı .. 

Dudu, iıte bunlara üzü 
liıiyor, bunlardan canı sıkı

lıyordu . Bu can sıkıntısile 

bardağın suyunu döktü ve 
etmeye gitti 

Kaya bunu fırsat bilerek 
Emine teyzenin eline ya. 

pııtı. 

Ver ana elini öpeyim, 
dedi. 

( Hıtmedt. ) 
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11 
: nazan d~kkatme: ; 

" .. Ü U S U N U N U Z ! • • .. ~ Her zaman taze çimento, Eskişehir i 
1

.-

1 

. " ı•ıı : kiremidi, cam ve en eyi ~ağ ve boya = 
lstanbul ve /~mir depoların- ~ çeşitleri. S 

: dak; fratlarla, . izi ~ İnşalla lu~lanılan hötün ~:alze~e topl2n ve pe- ~ 
. il Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, : rakente olarak. :::: 

r, /; ~ ~//

1
:1 1 k'rnej, istor. kaplama almak istiye- :

11 

i i 
~1 ~ ::W,(~/ J nler her halde: : lla 111lırnı;ı bııwt P.ı~a C.ıılıl .. ~iı , ıl · : ::: 

~,,~,,-: , ·~ ~! Yeşi lli cıvarın~a Camci Bilminin i ~ MEHMET N.URi VE OGLhl H~MDl ~ 
/ ;' . 

~SPİRİNa// 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur . Ambalaj ve komprime

lerin üzerinde halisl iğini tekeffül ~. 

eden EJ) mark49sını arayınız . ~~-~~ı..;&lJ 

Balıkesir 
Sarbayhğından: 

Lllğım in~aatı: Nafıa ate1ye caddesi lağımmm Kasap · 
lu dere kanalizHyonuna vertlmHi malzeme l'e İfçiJiği ya 
p1cıya ait oln ak üzere 65 l lira 25 ~uruıa taslağı üzuin 

den 16 10 935 günlemec ne denlu 15 gün müddetle ekı;iJt 

miy~ konm\l,tur isteklilerin uray mühendiıJiğjne bat vur. 
malan. 

11 dükKiJma uğramah~u. 111 ' E_ i_ 
• .., _ Dernir hırdavat matazasında bulunur. _ 
Cf ••M M•t t~tt •t•e tO : ::: 

1 _ ~ = Siparişfrr derhal inşaat sabiplcrine ve i11:;aal i 
~

1 
--~ : 11whullerf llt: s11ralle yöncfrri ir l'e. yetiştirilir. ::: 

Günlerdenberi acılmas1. bt~k- = ::: 
, - -- -lenen sağlık hamamı açıldı. E fiatlar ~Jr maüaza~an ~aha ucuz~ur. i 

Şehrimizın en sıhhi ve fer ah , temizlikte ün al - -- -mıı olan \eski LAZL \R) hamamı zahire pazarı kar = Bir defa deneyiniz. ,,== 
ımnda Boıkurt ıokağındadır . • 

Kıymetli müıterilerimizin iıtirahatlerlni temin 11111111111111111111111111111111111111111 : il 
içtn bu defa yeniden tadilat ve teıkılit ıle hu11uıi •ı 

1 

kamarAlar yapılmıf ve ayrıca · l:anyoluk ihzar <dil- ---~ {. • ..... -91) 
mit Bursa ve İstanbuldan yrn : takım 1ar ve karyola ' 1 ' 
tertibatı temin edllmekle l•miz1•kte gayet titiz ha. • ucu 2 ugw u a 
reket edılmiıtir. • • 

1 Her gün öğleye kadar ve pazar günleri akıama ' 

kadar, geceleri tC1mamen erkeklere. paz .rdan mada ' Sagw iarnlıg""' ı 
1 / I her gün öğleden sonra _ kadın 'ara açıl<tır. 1 

Kıymetli müşterilerimizin memnun 1 . 1 
( 4 - 1 146) kalacakları şüphesizdir. 1 z afeti • 

·------------------------- ~ 1\ , ar • 
Balıkesir Evkaf ı ' 

D ' kt•• , .. _, H d e ~~ • ~~~~ı;~~!~~·~;1@-!)~ 1 • ılı 
tre or ugun e11. ~ ~ ~ 8 ~., 1 · "r ı • 

Yeıilli cami vakfından küçük ıadnvan caddesinde 4 ~ 8 Eylul Salı Allşamı '..-1 ili I' a 1 .. 1 a "~" n 1 ' 
numaralı dük~an mayıs • 936 sonuna kadar kiraya veril i.f; tıı • ılı 
mek üzere artırmıya konulmuştur. ~ ŞEHl.R SI"NE,.AASl·A1DA a • 

ihalesi 7-10 ~35 pazarteri günü saat 15 de yapılacakt ır . ~ lY.lı ll/fı f n t a z ·, k U m a ş ' 
istekli ol nların müracaatları. ( 

132 
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VE 
bedel haddi ıa Y•~ göraı .... dığind•n m üdd•ti iha ıesi on gün ;,, 1 4 , S ~il ~ a Tuhaf; ye m ağa zala rında 
uz tı ' mııtır. Veri 'en pey haddi layik görüldüğü taktirde l'-- y 'I Lt' ~ 1 

kati ihale~i 12 Bırincite~rin 935 cumartesi günü saat 15 p 8rf ece~ lf · r/J 1 b l b ·ı • • • ? Q 
te icra edilecektir . Taliplerin Balya Hava Kurumuna mü· ~ BiLETLER ŞİMDiDEN Sf\TILMAKTADIR. Ş ft U Q l lrSJnlZ. I' 
racaatları ili.o olunur. ~ ~· 1 ~ 
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BizJe en eyi Boya ve 
YAGLARJNİ 

eurada bu1a bl1i1Joru 

Biz. kOylü/erde 
Pullu R ve R. enç b er Dü~enin·ı 

1 
HEp Burada.n Atırı~ 
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ı:aı Halkevi Bakıevi ı 
fXI Halkevimizin Soıyal yardım komitesi taraf:ndan eskı Uray Diıpan~eri yıııP~ 'iiJI 
noı unda açılan bakıevinde a,ağıda ya71l1 günlerde do'üor arka l<t~larımız fak•' 
lefl halka bedava b.ıkacakl.Hdır. Halkımızın bakıevimiz.c baş vurmalarını dtfu=z. 

ınu UDi HASTALIKLAR 

li31 
HOi İç hasta ' ıkl.uı 
lifli Göz hastalık la rı 
liOf 

Ku'uk hastalıkları 
Cerrahi hastalıkları 

BAKI ZAMANI 

Pazartesi günü ıaat 
,, 

" .. 

Sah .. " .. .. .. 

J 4-15 
15-16 

15 16 
15-16 

UZMANIN 

Hay Dr. Medeni Akkt 11t 
Bay Or: lhnn Oıkay 

" 
., Dahi 

" 
., Sadi ô~atay 

Kulak, boğaz burun H . Çarşamba ,, 
Çocuk hastalıkları. 

~ı 
~ 

• 15-16 • K.imH Seıh 0 i 1" J~ 
.. ı ö ı 1 ,, ,, ~emduh 'm .. .. 

'~ı Deri hastalıkları Perşembe ,. ,. 15-. 6 ,, .. Mehmet Ah im 
illi Doğum ve kad'" H • " " 16· 17 " • Ha il Üzel ıııl 

ıınJ iç hasta'ı'<ları Cuma ,. ,. 15-16 ,. ,. Raif Deıniralp ~JI 
11 Ce rrahi haııtRlıkları ,. " ,, 16-17 ,, ., Ali Rıza Teı.el ~I 

ıın, Halkevi Baıkanlıiı J 
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