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Çıkaran ve Baıyazıcı 
Esat Adil Müstecablıoğlu ---

ikinci YIL - SAYI : 429 

Ey Türk Yavrusu, ayranıın Kutlu Ols.un! 
Çok çocuk fakat özlü çocuk 

oDD 
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o • ! [y Tür~ Çocugu; Senin için Yaşı~oruz! 
a nıı;;ıı11 !flllnrw köklcjj• işte aılc yıısnmı = fırı 
: tlrdl[ji yıı;el bir lıajta11m !JllSaı;ı yııduı l'lııswı oko· : 
a bcışlaııgıcıı/ır (<ilana ço nomlk ıııırlı.Ju ulaşması g 
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g }<yitsojıı11 !ferden gı;fİC Çok ç eu/; / ıkat ô~l.ı g 
a k .dar Jıcıkkı L111rı/ır. çotııli , anca!; ıııııddi ııe a 
: Çocıı!.larııııı= lıi:im mıı11eui d •ı:c11 irindi' bu ~ 
ı:ı islikbcılimlzdir Onlar bı- lıınurı /ıfr ıiiulı· ıı heı./e- a 

:im lıa dıirlıi 11arlı.ı]11111· g 
nelıılir. Şıı lııılı/e /ıcr~eu :ııı yıır111/;i sıı/1//ı/criılirler. g 

a Ailefrr, tııek/ıpla hıı ılen oncc ılıı::et li yani a 
g brıkımdan istikbal yara· kıiltıırlıı ııa murı'}jclı ııi· ~ 
a /cı11 /ıirl'/' fııbril:a sayı/11. leleri çoıja/l ılım. g 
g bilir /Jıı /iıbrikaların ba Tıır/; !Jııilrıısıı.' n 
g caforı lıı/lıikce Tıirk ıılıı Tıırı: d~mu/;rıısi.~ 1• f•ırk g 
11 sımıın lın!Jalı c11nlı ııe de cıimııriyılı uı• Tıır/; ıılıı ı:ı 
g ııcımlıdır sıııııııı bıılıw ı.ık •laiiıi g 
g Çok çocıık fıılral ö:lıi yüks.llac/ı s<11si11! '>cııl g 
g çıh·ıık.' yııkse/Lecek de bızi: g 
aaaaaoaaaaaaaaaoaaaaoaaaaaaaaaaaaoaaaaa 

alkan 
Ant<ıntı ök<•

mi kons(~yi 
Ankar.:ı , ~2 (~.Ş) - Balkan 

anteı:t ökönom,k konseyinin 
m ü n a k a 1 il t komisyonu 
toplanm ı ş vo ônl'e Belgrad'tl 
konuşma ko-ıusu olan rnrum· 
lar üzerinJ,, görüşn.ıi•tür. 

Bu komisyon ı~INin iho·men 
bitirmiştir. 

Ticariğ siyasa komisyonu 
dıinkü toplantıda genel . bir 
fikir teatisi yapmıştır. 

Bllknn bankası komisyonu 
l!:ı ,\ün ilk toplantısını yap . 
mıştır. 

Balkan antantı ıstişari kon
sey. çalısmas.nıı devam eJe. 
cektir. 

Askeri rütbeler 
Ankara 22 ;S.Ş! As 

keri rütbelerin öz Türkçe 
karıılıkhrı heyeti vekilede 
görüıülerek kabul edilmiştir 

Spor 
VE 

Sağlık 

Kutlqma 
Poroğramı 

1 - 23 • 4 · 935 salı gü 
nü saat dokuzda bütün mek· 
tepler hükumet öniinde top 
!anacak ve 9,5 da merasim 
başl yacaktır 

1 Liseden bır talebe 
tarafından haftanın başlan 
gıcı hakkınd" bir söylev ve. 
rilecek, karşılıgı Altıey u' 
mektebinden çocuk vali ta 
rafından verılecektir 

2 - Önde m.uzikt ve lrn· 
rum timsali o"duğu halde 
alfabe sıra•ile: 

Altıeylül Alişuuri, Gazi, 
Oumlupınar istiklal Kaya
bey, ~lithat paşa, \lamık 
Kemal ilkm kteplarile K z 
orta, Erkeorta, Lise ve Mu 
allim mektepleri yürüyüşe 
geçeceklerdir. 

3 Ko'ordu önünde Er· 
kekorta mektebinden söy
lev.İstiklal mekıebinden ço· 
cuk kolordu K karşıl.k. 

l!eledıye önündu Alişuuri 
mektf'binden söy ev 
Alişuuri mektebinden ço · 
cuk belediye r('isi kartı! k 

C. il. FırkMı önünde Ga 

Küçük 
,. ..... 

Ulasal varlığın ilk müjdecisi 

Büyük Meclis ....., itilaf daimi konseyi çok 
mühim kararlar verdi 
t~t3nbul, 22 tS Ş) Kii· 

çük ıtıldf daimi konsi'yi, Stre 
BJ. konferansı üzerıne yııp· j 

15 Yıl önce bugün kurul
muştu 

tığı son içtimada rok mü- , • k 
him karıır vermi~tir: bu · ~ 1 İİI' · llt•ıııokraılı~ıııııı 
karnrlnrıı gôre: filk ıeıııPI ıa~ıııı :ıtııl'~ 

ı - ltalyıı'nın h~r ne \'C kurıultı~ "a va~ıııı 
sebep ve mııksııtla olursa 
olsıın Arnavutluj;a asker ıh- h:ı.;:ırıııı~ ol:ııı Bii~ iik 
ra~· etmemesi. "ill11t llıt'dbi oıı lıı·s 'ıl 

2 Halen italya'dıı bu. • ' 
!unun llırvat ıstikhi.I pnrti j iiııee h11giiıı k11nılrııtıs· 
ra;slerin·len l'avJ:>'in Yugos· lu. 
lavya lıükunetine t('s\ımi. 'J!. İııkıl:lp ıarilıiııiıı ilk 

3 - ~lacarların hudutlu- "~aıırı dı•ıııı•I. ol::ııı lıtı 
ra tec~vüzii vukuun,la Fron- 1 
H:l ve ltalya'nın küçük itil.,fa nrıulıı~11 \'(' oııuıı ilkHı·-
ıı.tizaherel. ;. i.;i .\taıiirk'ii \!' Tiiı·k 

4 - Avusturyıı'da llabs. I l'lııs.uıııııı bu \ İİ('(' lıa· 
bur\! lınnedanının tekrar . 
tesi~ ihtim!iline Frnnsn Vtı "' tıra.;ıııı say~ı ilı• :ıııarız. llüy;ik Meclisin ilk Rei~i "' 
İtalya'nın münıanentı istene- if '7 

eektir. ~~4&-e~ ~--~~-4 

Evlat ve torun yetiştirmede rekor kıran bir Türk 

Balıklı köyünden 
ZI mekt .. !>inden SÖj ev Hasan 
Gazi ırıektebındcn çocuk 

Ciimlıuı·i~ı·t t;o,·u~laı·ı jiıııııastil. y.ıprrlaı·kprı C. il. F reisi knrtılık. 
1 lalkevi öniinde '.llıtalpa~a 

oğlu bay Mehmet"in tam 
oğul ve torıınu vardır 

kırkbeş 
~~~~~~~~~~~~ 

Kadı lar 
Şehir tiyatrosu , 
Hirı:ısııııla lıii 'iik lıiı· 

• 
rııiıiıı~ ·' :ıplı 

1 tanbul 22 ıA.A.ı Türk 
kadınlar birliği tarafından 
on ikınci a•sıuıus:ıl kadın 

lıiıliğinın ıehrimlzde top· 
!anması miinaıebetıle dün 
şehir tiy11trosu f !nasında 
büyük bir kalabalığın iftira 
kile bir miting yapılmıştır 
Kadınııı umumi hakları mev 
zu:r: etrafında sözler söy;en· 
miştir Antalya saylavı b;ı

yan Türkan Türk kadını "n 

bu günkü vaziyetini dKha 
eyi kavram. k için dünle 
bu gün arasında bır muka
yese yapmak 'üwmundan 
bahsetıııiı, öko omi, c.hlıi.k 

edebıynl gi\ a~al ve hukuk 
bnkımıııd, n dünle ı ıı guıı 

arasınrlakı büyfık f, •ldarı 
anlattı 

Kamutay 
Anl,ara " ( \ \ J.· h.11 n " 

tay bugün Nuri ( onkırın Laş 
kanlığ\ııda top! rmı{ • da 

günd~lik göı üti.ıletek bir şey 
bu un.nadıgından perş< he 
günii topianmak üzere da 
gılmııtır. 

Tayyare Cen1iyeti 
kongrası 

ı\nl<ara 22 \ \ . \) lüık 

tayyare c n ıyet k,ıgra• ına 

yısın y rmı•inden sonra top 
1 nacaktır. Konı;r Ga her 
vılayetı ıkışer murahha• 
kmsil edecektir 

Konya"da kar 
Konya 22 (AA) lkı 

gunden bPri devam eden 
y gmurdan sonrıı dtıı· g ce 
ar yağmıştır 

Beden kültürü 
Tüı·k çocıığıı 

rnek~ebinden •öylev - .Hükumetin bu aileyi mükaf atlandırmasıgerektir \lıtatpa§a çocuk Ha kevl 1 • 

reisi tarafından karşılık ve .

1 
Cu. ,.,huriyetin izın nüfus mel ailesine hükumetimizin 

rilerek geziş bitecektir.. siya.:a iında çokluk ve özlü· ve alii kadar teıekküllerimi 
4 Öğleden sonra saat lük ıi i temel taııdır. Çok zin maddi yardımda bulun 

r. alarmı ve nüfus siyasamız 
da yeri olan bu örnek aileyi 
mükiıfatlandırmasını dileriz. 

Frenklerin şu darbımeselini 
unutma 

14 de i kmekteplerden ay- oğul yetlşt.rmekle beraber ------------------------
ıılan mekteple • onların kafa ve vücutlarını Mahalle.sokak isimlerinin değiştlrilmesi işi 
rinden birer muallimle dör da kuvvetlendirmek başlı B 1 
der çocuk C il F. salonun başına bir yurdseverlıktir. e •ye b a Ş an l ıg., 1n1 n 

Tuı·k gibi kuv\1etli ol! 
eı:ı~D~rin Kurtdereıi ~ir Türk'tür ve Türk g;bi ~uvvet

lıd r. San de onun o ini olnııya çalış 

da toplanarak çocuk , e ir · 23 nisan çocuk bayramı· 1 
geme kurumu kongrasını ya nı kutladığımız bugün okur- t • h • 
pacaktır Kongra üyeleri iç· larımıza dıkkate değer bir 1 a V z 1 1 
!erinden bet kiıilik çocuk duyum bildireceğiz. ı 

Sava'i !{azetesi 
müdiirlüf{ıino. 

neşriyat 

(;azetenizin 22-:\'isan.935 
günlomedi ve 428 sayılı f 

lıklerın usul ve kanun nok-
tasından tamamlanması iı·in 

idare heyetinden geçerek 
vildyet makamının da tusdiki 
ıcap edeceğine göre kanuni 

esirgeme kurumu kaza he- Gazetell'rimizde ara sıra, 
yetini seçecekler, bu heyet yırmi beş,otuz evlatlı ail.,ler· 
kongranın saygılarıııı büyük- den bahsedilir Halbuki aşa· 
!erimize telgrafla bi1direcek· ğıdakı Btırl rdan da anlaşıla 
ler, aynı zamanda kongre· cağı ÜzNe çok evlat yettştirnıe 
nın dileklerini çocuk valiye, rekorunu fürkiye"de !lalıke· [ 
heldediye başkanırıa halk sir kazarmış oluyor işte is. 
Fırkau başkanına çocuk ko. batı. 

nüshasıadıı. yazılı ııAcaba ne 
iı-imı başlığı altında çıkan 
yazıyı okudum vo mahalle, 
sokak isimlerinin Jtığı tiril. 

ılerecatt.ı tamamlanmış değil 

i d r.Keyfiyetin o yolda tashih 
1 ve neşrini rica ederim. 

lordu kumandanına bildire-
ceklerdir 

5 Mukam1ara (Vı'"yel, 
Yalı muavinligi, Mektupçu 
hık DdterJarlıl, ,\laarıf, 
Ziraat. Sılıhıye, Bayt. r, Ur 
man. Tapu, Husmi muhase
be, posta, Maıbaa, S11vaş 

~Türkdıli gazeteleri müdür.iik· 
, feri le Nafia ve Belediye baş 
mühendisliğine memleket ve 
askeri hastııhan°lel' lıaıhe· 

f kimliklerine Dogum evi he· 

ı kim iğine otur cak çocuklar 
kura ı seçilecekler ve er
tesi gün saat on dörtte ıne. 

ın;eket id ıresini er erine ala. 
1 caklardır Bu çocuklar çıı.r 
~ şaml>a günü llalk f rkuında 
i toplanacaklardır 

' 

6 !laftan n devdmtn
ca gazeteler çocuk netriya· 
tını arltıracakl!,<rdır 

1 
7 ll<1fta içinde , ·ec.a 

rı ti bey muallım, Kız Erlıek 
oria mekleplcri'e Gazı, Ali 
Şuurl, Mitatpaşa ilk mek • 
tepleri tarafından müsame· 
reler Yerilecekdir 

8 26 Nısan Cuma 
günii snat on dörtt.e llaike· 
1 Devamı ikinci yü:ı:de 1 

Ova köylerimizden şehre 
dıi saat uzaklıktaki Halık 

mesi hukkındaki muameleyi 
tavziha lıizıım gördıinı 

i \'ali vo Belediye başkanı 

ı köyünden Hüseyin oğlu 

bay Mehmeı"in oğul ve !o· 
rurı 1 arının sayısı tam kırk 

beştir V<" hepsi de ıağdırlar. 

llay ''.chnıet üç defo ev 
lenınıştır. Şımdikı halde ka· 
nlarından yalnız birisi sağ· 
dır 

~lahalle H' sokuk i~imleri hal· 
kevinin dıl vo t rih şubesi 

I t~ıafın,lıın yupılantarilıi nrnş
: tırmnlara ve mahalli bilgıle

ro vo yenı dil dovr1nıınin 
: nlamına göre tesbit odilmiş 
vo belediye derneğince do 
kabul eılılrııiştir. j 

/ Değiştirılen mal;aiio ve so. ı 
Aynı zaınando dört batın k L dl I 1 

I "' a nrı ar ısıD< ıı Ali llıkmet 
Lir arada ya§amaktadır: 1 Poşu c:ı.\desj yazılı ılejbldir. 

Y ııkarıdan aşağı: BU.yük B J lı: • 1 
J ı es r ılerin unıumi dede, dede,baba , oğul. Yani · 

• , 1 sevgı ve saygısını koz ınıı:ı bay Mchmet'ıo, og•uııun · 
sayın h ·mşcrı \"c komutan 

torununun oğlu vardır 'ı lıukk d b .. l b" [ k' 
ıo a oy e ır ı ır . 

Bu aile fakirdir l !atta ı ne belediye dorne'•iaden : 
çok sıkıntı ıçındedir. Yurda ve ne de halkevimizde; bek- ı' 
kırkbeş niifus vıren bay Meh.1 lenemez. Esasen son değişik· 

Çocuklara: 
Yazısız 

S. Gündoğan 
SAVA~: \"ııli ve Belediye 

ba8kan,mızın tavzihini yukarı 
yıı koyduk. Bunulıı berııber; 

1 -Btlltkesir'de«Alı llikmet 
paşa caddesi»vnrdır.Bu <·o.ti
de saat kulesinin nrkıısıoda
dır. C ıddenin plıikı dıı mev
cuttur. 

2 - Ualıkesir' ın tarihinde 
adı nı sanı olun bir çolı: 
muhnllr;ı ve solı:ıık isimleri 
değiştirilmiş.l,fakat hunlar ye
rine konan isimlrrle şehir 
urasınJıı her hangi bir ul • 
kn gözetilınemı~tir. Biıim 
bu haklı iddialarımız ancak 
memleket tarihini koruma 
balı:ımınılandır· 

hikaye 
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Osmanlıcadan 7 ürkçeye karşılıkla:- kılavuzu 1 ($. ·ı~ 111 • .i ·ıı let ~Jf ıı: 'lf 1111 A · 1, ıı: li li ı= ~ Rçık !sSteklker d d. 
1 - Öz Tıirkçe kôklerdeıı gelen sözlerin karşısına (1. K o.) be!ll!ii calcimeli) kon- liii il, "' 1 ı; ~\ ~il liii uı / Halkevı por .oı~n an ı-

muıdıır. Bıınlarw /ıer biri hakkrnda sırusllı: ıızmarılarımızw (nııılclıassıs) yazı/Jruıa · - ı leklBrlffilZ 
ya:ııarını uc.zıeıere vereceğiz . Çocuk haftası Yoksull•tı"ın 

'.! _ Yeni koııan karşılıkların eyi ayırd edilmesi için. gereğim· gure, Fr11ıısı;:ccıları . 1 Mıntaka futbol h~yeti tara-

'
. d G'ıdeceklerı yerlere fından ba1ıat•lan tık maçla yazılmış ayrıca urneklerde korııı muş ur. . .. d 

3 -Kökü lıirkçe olan kelinıeleriıı bııyüııkıl işle11miş ve kullu111lt111 şekilleri cı/111mışı/1: Mu"sa me re "e eg"' lence günleri kadar paraları veri- 1 rı m~rkez. heyetınln mu a. 
l I 1 b"k" t .. k «çekı> kükılndeıı geleıı ıekll gibi. helesıle bır ay kadar arka-Aslı Ak o an bak, as 1 \iiün ° un " .. m.

1
ur çe ı __ 23 i'iisan Salı akşamı Mithat Paıa mektebi tara lecek ya atıldı. 

lmdad -- Yetiıme, yardıma koıma 
İmdad! -- Yetiı! 
imha etmek= Y olı:etmelı: 

Ornelr.: Harbin nilıa \'etinde düşman or
dularını imha eden büyük kumandan ... 
= Savaıın sonund<ı düşman ordularını 
yolı: eden büyülr. komutan ... 

lmtidad - Uzam, bay 
Örnek: 1 - Bütün yol imtidadında ma
mur köyler gördüm - Bütün yol uza· 
mınca bayındır köyler gördüm. 
2 - Dere imtidadınca sıra evler gördü. 

m - Dere boyunca sıra evler gördüm. 
lmtidad etmek = Uzamalı: 

urnek: Bugünkü içtima dörtte hitam bu
lacakken sekize lı:adar imtidad etti -
Bugünkü toplantı dörtte bitecekken se
kise kadar azadı. 

imtihan - Smaç 
Ornek: Melı:teb imtihanları mayıs sonu
nda icra olunuyor - Okula sınaçları 
mıy111 aonunda yapılıyor. 

imtihan etmek - Sınamalı: 
Örnek: Gençleri imtihAn etmelr. öyle 
ehemmiyetsiz bir iş değildir - Genç
leri 11ınamalr. öyle önemsiıı bir it değil· 
dir. 

Şifahi imtihan - Sözlü sınaç 
Tahriri imtihan - Yazılı smaç 
Tecrübe - Deneç 

Örnı;lı:: Tecrübe, ulılmu hazıranın en 
mühim iıtinadgAhıdır - Deneç, bugü. 
nkü ilimlerin en önemli dayanağıdır. 

Tecrübe etmek - Denemek 
Ornelr.ı Bu izam ettiğiniz iti, müsaade 
edeneniz bir de ben tecrübe edeyim 
-Bu büyülr.ıediğiniz işi, izin v1<rir11e
niz bir dd ben deneyim. 

imtina - Abay 
Örnek: lmtinaa sebeb yolr, reyiniıi ve
rmelisiniz - Abaya 11ebeb yolr., oyun

uıu vermelisiniz. 
imtina etmek - abamalı: 

Örnek: Böyle vazifeden imtina atmalı: 
için esbabı muhilr.a göstermeli•iniz 
Böyle bir ödevi abamak için halr.lı ıe
bebler göstermelisiniz. 

Reddetmek _ Reddetmek (T. Kö.ı 
lmtiaal etmek - Uymak 

Ôrnelı:: Emrinize imti1&l edeceğim 
Emriniııe nyacağım. 

lmtiea11 etmelr. (mas) - Emmelr. 
imtiyaz - Bırakığ 

Örnek: Çin, bulutu hAdidiyeıini iıletm
elı: imtiyazını bir alman kumpanyaaına 
vermişti - Çin, demiryollarını itletmek 
bıralı:ığını bir Alman lr.umpıınyasına ve. 
rmişti. 

İmtiyaz-Ayrıt 
Örnek: Vatandaşlar araeında imtiyaz 
düıünülemez-Yurdtaşlar aruında ay
rıt dö,ünülemez. 

imtizaç etmelı:-Kaynaımalı: 
Örnek: llr.i düşman gayet eyi imtizaç 
ettiler-iki düşman pelı: eyi kaynaştılar. 

imtizaç etmek -Baydaımalı:, geçinmek, 
uyuımak 

Örnek: Onunla imtizaç etmek zannediL 
diği kadar suhuletli değildir- Onunla 
baydaımak (geçinmek, uyuşmak) aanı
ldığı kadar lı:olay değildir. 

lmtiıaç11z-Geçimeiz 
Örnek: lmti1açııı bir adam - üeçimaiz 
bir adam. 

Ademi imtizaç- Birleşemezlik, geçir.emezlik 
Örnek: Aralarındrlr.i adem imtizaç yev. 
men Ceyevmen tezayüd ediyor-Arala-
rındaki birle~emezlilı: <geçinemezlilr) · 
gönden göne artıyor. 

lmıa-lmza (T.Kö) 
nadına =Zoruna 

ln'am, inayet-Kayral 
inan- Dizgin 

Örnek: Süvari, nagihan önündeki 1ah. 
ai fesi hada irhayı inan ile -Atlı, bird. 
enbiro önündeki ~eni§ alanda dizginleri 
gevıeterek. 

lobat-BiUm 
lnbİ14At-Sünüm 

Örnek: Ciıimler hareket altında in biıa
ta uğrarlar-Ciıimler hareket altında 
aünüme uğrarlar. 

lnbiıat etmek-Sözünü yerine getirmek 
Örnek: Merd olon 't'erdiği ıözü incaz 
eder- Br olan Terdiği &özü yerine ge. 

~· 

fından (Halkevl salonunda) ı· 1 ' k 1 ğ ·ı· çiş er ''a an ı ının vı a- Yine işittiğimize göre bu 
2.b » Çarıamba ıı Caıi mektebi tarafından llalk. yete gönderdiği bir tamimde ' müddet içersinde kul\iplerin 

locimad etmek- Donmok 
Örnek: Bürudetten incimad eden fuka
ra-Soğuktan donan yoksullar. 

evi salonunda ı yoksul ve acezelerin beledi gayri nizami oyuncularının 
25 » PerıemLe ıı "lecati bey muallim mektebi · yelerden gördükleri yardı nizami vaziyete sokulmaları 

Camit-Donuk, cansız 
Örnek: 1 - Neye 
almışsın - Neye 
almışsın . 

26 
28 

)) Cuma 
tarafından M \I salonunda mın azlı11ı hasebile glttikle-

n düşünülüyormuş. 
» Çocuk balosu 11. E salonunda ri yerlerde perişan oldukta. 

öyle camit bir tavır 
donuk bir duruş 

2 - - Camid cisimlerde hayat yoktur -
Canıız cisimlerde hayat yoktur, 

incizab etmelr.-Kapılmak, tutulmak 
Örnek: Bu nazıırfirib cemale incızab 
etmemek mümkün değil-Bu göz alıcı 

güzellığe kapılmamak (tutulmamak) el
den gelmiyor. 

ind-Yan, göre dikte 
Örnek: 1 - Sizin indinizde bütün kudsi 
şeyler abe~tİr=Size göre(sizin yanını
zd) bütün kutsal şeyler boştur. 
2- lodelmüzalr.ere-Konuşuldukta 

indi, lı:eyti - Kendiz 
indifa etmek-Fıtkırmak 

Ornlk: Yanardağ indita ediyor - Yona. 
rdağ fışkırıyor. 

>> Erkek orta mektebi mual- rı bildirilmekte ve bu gibi-
lim mektebi salonunda !erin gidecekleri yerlere ka · 

)) Pazar 

29 ıı Pazartesı ,) Ali Şuuri mektebi tarafından dar yol masraflarının tama 
llalkevi salonunda men ödenmesi lüzumu bil 

2 _ 23,24 Nisan günleri bayram yerinde çocuklar için dirilmektedir. 
Dolap, .\tlı karınca ve beşik kurdurulmuştur. Bütün ço 
cuklara karne verilmittir 

3 - Belediyemiz tarafından bayrdma ittirak edecek 
çocuklarımıza şekerleme, halkevimiz tarafından ıeker ve
rilecektir. 

4 - Cuma günü yapılacak gürbüz çocuk müsalıakası 

na bütün veliler çocuklarını getirebilirler. 

Bayan Fikriye 
:ltemleketimizin değerli 

Tanınmış ve angılı ses 

istifa 
f\dreınlt 1 lavran ikinci 

okula hocalarından Kemal 
Ôzerin vaki istıfası Maarif 
vekaletince kabul olunmuı 
tur. 

İş~en el çeUirildi 
Hakkında yapılmakta olan 

muhtelif tahkikattan dolayı 
Kireç nahiyesi müdürü 1 lik 
ınete tahkikat sonuna kadar 
eli işden çektirilmişdir 

1 

Bunları kısaca yazmakla 
merkez he~elirıin lüzumlu 
gördüğü ciheti dile alacak 
değiliz. 

Yalnız Balıkesir gençlik 
kaynağından beklenen var
lığı göremediğimizi düıünme. 

miı: icap etmez mi?. 
Komıu mıntakalarda l.ıi · 

rincilik müsabakaları çok 
evvel başlatılmış ve hatta 
birincileri bile ıeçllmlftir. 

Bu meyanda Balıkesir mın. 
taka maçlarının da noksan -
!arının ikmali ile baılatılmıı 
ve birincisinin seçilmesini 
arzu ederek. Zaman zaman 
beliren bu durgunlukların 

indiras etmek-Batmalı:, kaybolmak, çö-
lı:melı: 

Ornek: lndiras eden osmanlı imparato
rluğu-Batan (çöken) osmanlı impnra 
torluğu. 

ıatrlerinden bay Ruhi Naci 
Bürhaniye'den, e•ki Bursa 
ıaylarından bay Hüıtü Bur· 
ıa'dan şehrimize gelmişler
dir. 

Kutlulama ~oro~ramı 

sanatkil.r'arıınızdan bayan 
Fıkriye'nin bugün şehrimize 
gelerek, kulüpte konserler 
vereceğini öğrendik. 

Na~iye müôürleri arasında 
ki değişikliUer 

/ İnhisarıarda nakil 1 arkasını getirmek ve gençle
rimizi çalıştırmak ıztırarında 
değilmiyiz. 

' Ağunya inhisarlar ekspe· 
ri bay llaşirıı Sadık ve Gö 
nen ekseri bay Selim nak 1 

len Bandırma çevirgenliği · 
ne tayin olunınuşlardır 2-Münderis olmuş devletler- Kaybo

lmuş devletler. 
lnlalı: etmek- Beslemek, yedirip içirmalı:, 

geçindirmek 
Örnek: Bütün bir aileyi infuk etmek 
kolay bir vazife değildir= Bütün bir 
ardayı beslemek (geçindirmek, yedirip 
içirmek) kolay bir ödev değildir. 

Nafaka- Geçimlik 
Ürııek: Zevceıini tatlik etti. nafakasını 
veriyor=Karısını boşadı, geçimliğini 
veriyor. 

İnfaz etmelı:-lleçirmek, yürütmek 
örnek: Dünyaya hükmünü infaz eden
ler bile böyle cüretkArane hareket et
memiştir- Dünya hükmünü geçirenler 
(yürütenler) bile böyle lı:öıtnhça hare-

( Üıt tarafı birinci yüde ) 
vi salonunda gürbüz ve 
güzel çocuk müsabakaları 

yapılacaktır. 

Aynı gün akşamı saat 
21 de Halkevi salonunda ço
cuk balosu verilecektir. 

9 - Eylencf! ve sinema 
için mekteplere ayrıca teb
ltırat yapılacaktır. ---

Santral 
Tecrübesi yab1id1 
Ankara posta, telgraf ve 

telefon mühendisi bay Ke-
mal ıehrimize gelmiı V<! 

lr.et etmemiıtir. peıtahanede yeni kurulacak 
Nüfuz -Geçme, işleme olan diğer vilayetlerle ko· 

Örnek: Yağmurun iliklerime kadar nüfu- nuıma sant:ralı tecrübeleri 
zu yüzüuden hastalandım= Yağmurun yapmıştır 
iliklerime kadar geçmesi (işlemesi) 
zünden haıtalandım. 

Nüfuz (Tesir anlamına) - Etke 

Örnek: Onun nüfuzu her yerde 
Onun etlr.eıı her yerde yürür. 

yü- IBan~~~~~ı:~~!~i!!~~!!~i i 
caridir=' hanesi • dahilı} e tabıbliğini 1 

' de yapmak üzere Bandırma il 
belediye fabibligine doktor 
Raııt Rıza tayin edi'miı ve ı 
emri vilayete gelmiştir 1 

Nüfuz etmek-Geçmek, işlemek 

Vekalet emrine 
Marmara müdürü 

alınan 

Cevadın 

yerine Kavak nahiyesi mü 
dürü izzet, Kavak müdür-
lüğüne Yağbılar müdürü 
Hakkı Yağcılar müdür 
lüğüne Marmara müdürü 
Cevadın Harcirahsız olarak 
naklen tayin edilmişlerdir 

T akdırname alanlar 
Geçenlerde yapılan kay 

makam ve Nahiye müdür
leri toplantısında, mıntaka 
larında köy kanununu eyi 
bir surette tatl ik ettik 1eri 
ve g\izel neticeler aldıkları 
anlaşılan Edremit kayma
kamı Milel Kemal, Dur•un 
bey kaymakamı izzet. ma 
iyet memuru 1 lakkı, Merkez 
muhasPbel hususiye tahsil 
müfettişi İbrahim, Kepsüt 
n üdürü Sedad, Pigadıç ne ü 
dürü Hayrettin, Ça~ış mü-
dürü İsmail llakkı, Şamlı 1 

müdürii Nazım, İvrindi mü 
dürü Şevket, Vi1il.yet maka 
mıııca birer taktirname ile 
taltif edilmişlerdir. 

Ornek: Rutubet kemiklerime kndar nü
fuz etti-lslalr.lık kemiklerime kadar 
işledi (gecti) 

Nat.z - Geçen, işliyen 23 Nisan 
Örnek: Nafiz bir nazarla yüzüme baktı 
- işleyen bir bakışla yüzüme baktı. 

Nafiz = Etlr.er 

Türk genci varlığını yaratan bu günü an 
Bugün 23 nisan, bugün 23 nisan 

örnelı:. O kadar natız olaaydım neleriı· 
yaparım - O kadnr etker olsaydım ne-

Bu güne hor bakacak insan çıkarsa eğer 
Hakaretle onu ez, bugün bir cihan değer 
Alev saçlı bir güneı uiuktan bugün doğdu 
Karan~ığı yırtarak yurdunu nura boğdu ler yapardım. ! 

infial - Küıü 
Örnek: Bana kaşı infialinizin eabul.ıını 
bir türlü j,Jrak eılcmiyorum Bana 
karşı küıünüzün aebeblerni bir türlü 
anlayamıyorum. 

Seriülinfıal - Tesküser, 
Ornek: Arlı:aılaşınız ne ıeriülinfial bir 
adammıı - Arkadaşınız ne tosküser 
bir adammış. 

Mün!eil olmak - Küsmek 
Örnek: Bu hnreketiniz üzerine münfeil 
olmamak elden gelmiyor - Bu harek
etiniz üzerine küsmemek elden gelmiyor. 

İnfıkAk etmek - Ayrılmak (B11k: Fok) 
İnCılAk = Patlama 

Ornek: Haydarpaşa istasyonu infılAkı 
lstunbul dehşet i~'inıle bırakmıştı -

llaydıırpaşa duruğı patlaması, İstunhu
lu korku içind~ bırakmıştı. 

lntillk etmelı: - Pııtbmıık, patlak vermek 
lnfırad = Teklik, tekkalnıa 

Örnek: Hali infiradJa dciz olan insnn· 
)ar, birleşince büyük bir ku·lret ikti
sab e.lnrler -- Teklik halin•le eksin 
olan insanlar birle~inre büyiik Lir erk 
edinirler. 

Münf.,rid - Tek 
Örnek: Bu, miinferid bir hldisedir -
Bu, tekbir htdl1edir. 

Türk genci adın büyük; coıarak şalılanarak 

Yıldırımdan hız aldın. Ezelden ebde ak 
Alev saçlı nesilsln, Türk'sün ne mutlu sana 
Çok acınır bu güniin zevkine kanımy11na 
Asırları peıinde uıak bırakti Türklük 
Bır mavi yıldırımın gön'üne aktı Türklük 
Bu yıldırım lii.hzada dolaştı bütün yurdu. 
Türk İstiklalini gök kubbeye duyurdu. 
Türk çocuğu, Türk genci lıugün büyüktür inan 
Uazi çocuklarının özü 23 nisan 
Gül, oyna , coş ve sevin; inkılap mr.rşı çağır 

Bağır gökler İfitsin. as rlar duysun bağır. 
Vefire O. 

bay Haiil Nedim 
İnhharlar baş ekşperi lıay 

Halıl Nedıın imalathanesin· , 
deki 9J4 senesi tütünlerini 
tetkık için Bandırma'ya git 
miştir 

Poliste 
Parasını çalmış 
Bıçkıc · laz Mehmet i•min

de biri Aziziye malıa lesinde 
oturan korucu nahiyesinden 
Osman köylü Ahmet kızı 
Fatma"nın J d.ın madeni 
be§ibirllği ile beş yüz lira 
parasını çalarak kaçmııtır. 

baeağından yaralamış 
Dün akşam keten hanı 

sokagında kahveci Mustafa 
oğlu Osman'ı eskici Kadir 
adında biri şarho~luk nelice· 
si bıçakla ayağından yara· 
lamıştır. 

Sn(~lııl•ı r· 
f :ı~za la ııdırı I ıııal ıd ı r 
Ankara 22IAA1 Ulus 

gazetesi bu gün neşrettiği 

bir yazıda lstanbu\'a üç oyunl 
1 

oyname.k üzere gelen Viya 
nanın Liberta tahm•nın fe 1 
ner bahçe ile oynadığı son 
oyunda hücuma uğr11mala · 
rı yüzünden vukull gelen ha 
diseyi takbih etmekte ve 1 

suçluların cezalandırılmalar•ııı 

istemekted,r. 
•• )O.{j: 

. Tiifusıııııtız 
18 milyonu geçiyor 

Ank,ra· 2ı ıS.Ş) .. lstı

t!stik umum rniiılllrii «nüfn · 
sumuzun on sekiz ıoiiyonıhn . 

1 
fıızlo oı.Iuı'.'(unu söyliydıılirim)) 
l)~Jj, Oıı iı 1ıuzJe ki genel t~ h. ı 
rirıle bu tıılıminler ı;,ıa muz 
bir huk:kut ol ·rak nıAytlaıı:ı 

~ ıinc.:ıktır. 

Birincilik maçlarının 

bir ay kadar geri bırakılma· 
" dolayısi 1 e bu makıad o 
husulünü Halkevi spor ko· 
hından beklemekteyiz Genç

lerimızi ateılemek gayeule 
ötedenberi tasarlanan kupa 
maçlarının artık sıraıı geldi 

denebilir. llu maçlara ara 
vermeden baılanılacak olur
sa her iki taraflı maksat 

hasıl olmaz mı? Bizlere so 
rulursa kupa maçlarının ter· 
tıbı ile kulüpler hazırlıklı 

bir hale getırilir diyebi;iriz. 
llal•kesir sporunun ilerle· 

mesi için yerinde olan bu 
dileğimizin kabulünü spor 
kolundan ummaktayız. 

Bir sporcu 

f?eğişi~ duyurnlar 

Süleyman'ın Altın 
Ocakları 

İtalyan, İngiliz, Fransız 
Amerıkan ve ~lısır devletle· 
rinln himayesindeki "Pey· 
gamber" ilmi seyahat heye· 
ti, ınsan menıeini aramak 
için llabeşistan'da !.ilgi araı· 
tırmalarına devam etmek 
tedir. 

Bu heyet geçenlerde teR· 
düfen Habeıistanı M111r'a 
bağlıyan tarihi kervan ıoıe
sini keıfetmiştir. 

l:lu yol Peygamber - Kral 
Süleyman zamanından kal 
madır Ve zenginligi. hele 
allınları ile meıhur Süley
ınan'ın bütün serveti bu yol 
üzerinden geçmiıtir. 

Heyet, ştmdi tam Süley· 
manın altın ocaklarının ye
rinde bulunduğunu sanmak
tadır. 

Burası ofir, l\urmnk ve 
Moralı arasındadır. 
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Cabi atı itan 

••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••• 
1
: Savaı'ın: \ I • • : Yazan: : 
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o 

Hitler'e 
23 Nisanda çocuklar geçit res- · 

mini seyrediyor 

, ................................................... . 
1 Kıı, kara kııtı. Üıütücü. Onunla senede bir ıki defa 

dondurucu, öldürücü br konuıurduk: 
kııtı. Anadolunun yeıil göğ· E hoca efendi, mek
sünü örten kar, .apa lapa tep itlerinden niçin arıldı-

46 Tayyare 
dalıit lıcdiye 

veı·ildi 
Borlın, 22 [S.Ç 1 llıt er 

Staken tııyyure knrnrg· lı.n. 
• len ılönm•ısllir. il cu !I kı•ıı· 
ları cırkdnlıarb ye re si Luçe 
46 ıncı yıldönı.m 'ı m;in s 

betil. k.ndi8irıe ıhdn eti len 
5o avcı tııyyaresin göotcr
miştır 

il tler bu lı 1 yeyi kub 1 
etmi~ ve t y ·ure! rı hovn 

kuvvetlerı kumn'lıkn gen 

rol Görırge verm. ' r Flu 
tayyare fılos ıııı ihtılı\I s rn 
s.nda kom inisıler brJf nJıu 
ölrnrulen Nuz reisler•n<1€n 
Porst \'tıselin adı ve her 
tııyyııroy~ de • 'azı davası 

. uğrunJn can vermiş o!Jrı)ar•n 
a.lları v•r:lr~ekl r 

Bulgar 
Kabinesi 
Teşekkül etti 

Bir h 'j arırıaıııt• 111·~1·.·ilıli 

Sofya 2'.! (A.A) -- Yeni 
kabinede askeri birliğin te 
airi nafiz gibi görünmüşte 
dir. Zabit, küçük za' ıt te 

,ekkülleri lıaş' akana bir 
müzaheret göstermeği va
detmişlerdir 

Sii bakanından başka iç 
ve kütür bakanları da ı,irer 
generaldır. Kral yeni kabi 
nenin teşekkiilünü halka ltır 
beyanname ile ilan etmiştir 
Vekillerin imzaladığı bu be ' 
yannarnede kral diyor ki: 

Genç Bulgar adaleli yeni 
devirlerin gelışine uycak ve 
sayo meselelerini kabul ede 1 
cek bir hale getirilecfktir 
Maziye doğrı hiç i lr ger. 
hareketine müıaade edemi 
yecektir. 

Divanıhaı·bi 
On kişinin idamını 

istedi 
ı\tinn, 22 (t' ") ı\tı n 

llıv ınıh rr ffiU lıl e iumuL'J: ' 
b • ~ .ı:. ıh gencr. l I' .ıp ılo 
ili' :,ır rn r.llayııı :.ı.ı"."lını 

ı t uı Knrrr y ır,n r.ıuznunlor 
tnr fındon yoır in< nk m ·d'l 
la· laı sonrıı verilerftkt r. 

A.t.nJ 22 (::l Ş) Kavııln 

Oıv.ınılı1rbı bu subah Bul 
garisluıı'J. k ı\•ıp l <'a eden 
ıls /.:'dil< roi Ku ~,.n 1s il. 
m iyet• yrdj zah.tı Ki.lm 1 

nı hküm et i tır 

Müthi.ş zarar yaptı 
l'okyo2.!(A.A) .• Japon ajan 

sının bildirdiğine göre For 
muz adalarındaki zelzele netı· 
cesinde 27 50 kişı ölmiiş 5 38 
kişi yaralanmıştır. 7160 ev 
yıkılmış ve 17 Hn.Jen fazla 
ve hasara uğramıştır. 

B«ıy Litvinof 
Moskova'ya çağırıldı 
Moıkova 22 (A-ı\) B. 

Litv nofla Franuz dış il Uay 
',aval arasındaki müzakere
ler muvakkaten inkitaa uğ 
ramıı ve h Litvinof rapo· 
ru Vermek üzere \loskova'ya 
davet eı:..il n. iştıı· -
Doğu an~laşması yerıne 

Bir Fransız Çek Sovyet ıllif akı rrı1 
Deyi! 1 larald gazetesinin I 

siyasal b.1 lirmeni 2 nisan 
tarihi! Varşova'dan bi di 
riyor: 
Doğu and aşması ya kur. 

tllrılacak yah t da bl nu 
h zırlan ıı o.a,1 Rusya ve 
Fransa'nın düşünduklerı şe

kilde bır Fransız = Çek 
~ovyet ittifakı haıine bürü
rüner. kdir. 

Hu sabah Fransız dışarı 

iş'er bakanı Bay Levalin 
Varş ~va'y zivaret etmesı 

kararlaşmııt.r ve bumm ka 
tı b.r hareket oldugu d.ı 
anl.ışı 1 makta -lır 

Btı~·ün Yapılacak işler ı !l ma· 
yıs 93.t programının prensip 
leri dahilinde olacak 1 ardır Yeni Türkiye 

Sofya 22 ıA.Aı - B.To· Et~z;\hilnesi 
:;!:e~~~~binryi teşkıle mu·ı ~Öbefçİdİ ı• 

23 Nisandan bir gün 
önceydi. Cebi Katıltan erte 
si günkü bayramdan çocuk 
gibi sevinivordu. işte diyor 
du: Ôyıe bir gün k•, ılk ka
mutay bu günde kurulmuş 
tu Ôvle bir gun kı. dünya
ya un veren hukiimetin ı•k 

tem li atılmıştı Öyle lıir 
gün ki, kurulduğu saatten 
ikı yılın sonuna varmad n 
biitün tutsak olan öz Türk 
ülkelerini yine Türk bayra 
ğına kavuşturdu 

Böyle düşünüp giderken 
birden bire yolda bir kö 
pek gördü. Amma, minik 
ne güzel, ne ıeker gibi bir 
l..öpecık;i bu .. Şunu yanıma 
alayımda evde bakarım, 

yarınki geçıt resmini bera
berce seyrederiz dedi. 

Cebi Katıltan köpe · 
!°:i alarak doğru evceğizine 
götürdü Oooh ... Ne giizel 
bir arkadaı ol m .ıştu kendi· 
sine bu köpekcik! 1·.rtesi gü · 
nü 23 nisandı, çocuk türkü 
!eri sokakları ç,ınlatırken 

bir masayı pencere önüne 
çekti. 1 öpeğini de yanına 

alarak: 
Gel tontonum ded•, gel 

şekerim. gel rıiniminiciğim 
Senmle çocuk alaylarını sey 
redelım Bnk bak olomo 
bıl lcrle geçiyodar mıızika 

lor çal yor. 
Hemen onu yanına oturt 

tıı geçen çocukları seyre dal 
dı 1 ar. 

Ne oluyordu ya 
Şimdi de arkası ka~ınma 

ğa bllflamııtı. Geçit resmi-

Ctımıı · iyt'lin 
\?arınki 

Kc,ı·ııyııcıısıı 

Ronıan Tefrikaınız: 113 
ilerlerken ikinci ordu kıtaatı 

da düımanı takip etmekte 
ıhma! etmedi 

S«ı ,. il~ t it ıı Siı ,, il ~<ı Bu esnada Türk akıncı 

kuvvetlerinin hidematı fev · 
kaladeleri, ıayanı tezgar ol
mak itibarıle bir benzecik 
olsun ıırzedelim: 

Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Bu suretle Trikopls de, 
arzı teılinıiyet istemiş olan 
arkadaılarına iltihak etti ve 
karargahı umumiye mureffe
han sevk edildi. 

Yunan ordust•nun hezime· 
ti katiyesini ve haıkuman 
dan Trikopis'in esaretini ha· 
ber a1an düveli itilafıye, bir 
an evvel mütareke aktet 
mek için Ankara'ya müracaat 
ettiler. Ankara'dan verilen 

cevapta; bu itin ancak, sa 
lahiyeli vaslaya malik baş
kumandan Gazi Mu&tafa Ke 
mal Paıanın huzurile halle 
dılebilcceğıni ve Gazinin 
,., phede 1 u unması hasebıle 

keyfiyetın müıarii eyhe ar. 
zedildiği. duveli itılafiye mı.. ı 

me10illerıne lıildirildi. !§in 
' ehemmiyet ve ıııü. tace'iy<"li ' 

do ayıoıle, iti'Af devletleri 
Gaziyi bizzat bu 'up lrnnuş · 
mak için biitün telsiz ista -
yon ve merkezlerini hart ke 

geçirdiler. Lakin, bu emek-

lerı de boşa gıttı. Çünkü 
·cepheden c pheye koşan ve 
bir an olsun sabıt bir nok
tada duramıyan Gaziyi bul. 
mak ımkanı hasıl o'amadı. 

Gazı. Uş~k istasyonunda bu
lunduğu bir esnada, Fevzi 
paşa, lngiltere' hariciye na
zır nın, kendisile telsiz'e gö· 
ruımek istedigiııl söylediği 

zaman, Gazi: 

- Acele.ı yok. Az kaldı. 
lzmir'den konuıuruz 

llemtk suretile Fevzi pa· 

Demirci ka yınakamı iken, 
Demircı kasabasının düıman 

taraf ndan istiliısı üzerine 
vatan aşkilc nalıın İbrahim 
Etem bey ısmındeki zat, ge· 
rlye çekilmeğı nefsine yedi· 
remedi 

len bu mubarek vata
nın, düıman tarafından isli· 
la cdilmiı kısmında Türk'ün 
ne demek olduğunu düşma
na göstereceğim 

Diyerek evvela az Lir 
şaya •la umumi b.r direktif kuvvetle al•ıncı teşkilatını 
vermit oldu ve Yunan ordu· yaptı ve düşman kuvvetleri 
sunun ınü;ı;ahlr ve s • hıbi 
hakiki 1 o'an düvelı ıl lat ı ı·e 

rll sa ile maksadı osllsine 
naıl ı.lduktıııı sonra gcirüş · 

arasın 1ll icrayi faa'iyete baş 
ladı. 

Bılaluıre kuvvetim ve teş 
ki!iitını tez> ıt ve tev•i eden 

ıreğ kırar verdı , i · rnhiın 1 lem bey, garp 
cephesi lrnmandanı İsmet 
pnıa ile muhalıere ederek 
hare! atını tanzim ve ismet 

Tür! or 'us ınun •ag c:ena
hını tl'tkıl edt-n ikinci ordu 
kıtaat •nın h.ırek" tını teshil 
eden, bizzat Gazhıln idare 
t'tmekı olduğu birinci or
du, kanlı savaılar yaparak 

1 

paıaya muntazaman rapor 
!arını ta 1cdim etmeğe lıaşla 
dı ve aldığı emir mucibince 

1 

ne bakmaktan vaz geçti . 
Oof. Ne de hayın bir plrey 
di bu.. Bütün etlerini yiyor 
du. Cebi Katıltan odada 
dört dönmeğe baıladı, dur 
maden hart hart arkasını 

katıyordu. 
Bu minicik köpeğı 

sokağa atmazdı ya. Cebi Ka 
tılt.rn geçen yaz sinek öl 
dürmek ıçin aldığı filıt tu
lumbasını koşa koşa mutfak
tan getirdi. Şimdi köpeğın 

üstüne fılit sıkıyor, minıcik 

hayvan da ne olacak diye 
sessiz sedasız duruyor, pire 
lerden kurtulduğuna sevini 
yordu. Dışarıda (2 ~) nisan 
bayramını şen endıren ço 
cukl .. r haykıra haykıra ıar
kı söylüyorlardı. 

<{;oçıık. Sesi) 

Çocuk şiirleri 

BAHAR 
.\rtık kır'ar yeşıllendi, 

Ağaçlar da çiçeklendi. 
O sevimli ilk baharın 
Giiler yüzü yine ge'di. 

Bak kardeşim kelebekler 
Daldan dala konuyorlar 
Küçücük yavrucuklar 
Çiçeğe el sunuyorlar 

Kuzular da oynıyorlar 
Çimenler üzerinde koıarak 
llülbüll r ona bakıyor 
lldldan dala sıçrıyarak 

O sevimli bahar geldi 
Ruhumuz da neıelendi. 

* 
Bica A •• ure 

23 Nisanda bayram yapayım 
derken başına neler geldi? 

Ilıcan Aktüre'nin 23 
niıan bayramı yapayım der 
ken başına neler geldi neler .. 
Am'lla, söz verin bakalım, 
bizim znvaPı Bic~rı'cığımızla 

alay etmiyeceğınıze ~öz 

verdiniz mi • Ôyley• anla 
talım Bican Aktiire: «Yaşa 
sın. bugün 23 ni•an çocuk 
bayramı. Ben de hemen 
hemen lıir çocuk boyunda 
yım Bugün benim de bay

ramımdır» diyerek yola çık
tı. 

Karşıda mahalle çocuk 
!arından afacan n biri var

dı ( ocuğun elinrle 1 ir piro 
gördu: 

Vay çapkın vay, 1 enım 
piroyu ne çok oevdiğimi bil· 

clığın için galiba 
edeceksin, dedi. 

Çocuk: 

- Evet bay Bican Aktüre .. 
Benim armilgan nı bu olur 
san'.l Sen de ~ana akş~mıı 

daha 1 üyuğünü getiı irsin! 
Deli. Bican Aktiire basto 
nuna dayan lı Piroyu ağzı
na a dı. ~onra çakmağını 

çıkarar,,k cal<a'ı cakalı yak· 
tı 

Fakat çocuk 
oynamıştı Bu 

ona oyun 
plronun içi 

"Umum akıncı nıüfrezelerı 

kumandanı. namını ald•. 
Bu fedakar zat, bütün 

mahrumiyetlere katlanarak 
her an ölüm !e karıı karııya 
bulunduğu halde gittikçe 
kuvveı maneviyesi artıyor 

ve te~kıliitını tevsi ediyor
du Y aiyetinde namlı komi
tecilerden; Parti pehlivan, 
Bergama'lı arap Ali Osman, 
Bakırlı !'açlı efe, Altı par" 
mak, bacak llasan Arnavut 
Aslan ve emsali müfreze 
kumandanlarını sevk ve ida
re etmek hususunda göster· 
diği liyakat sayesinde Yunan 
ordusunun mühim bir kıs· 
mını cepheden alıkoyarak 

kendi kuvvellerile çarp ıma· 
ğa mecbur etmek suretile 
muvaffakıyeller temin edi 
yordu. Düımana müteaddit 
baskınlar yaptı ve birçok 
defalar di\ düşman tarafın 

dan k .. ndisi lıasıldı. Lakin 
her defasında muvaffak ol
du. 

ILrahim Etem hey kuv 
vetlerile başa çıkamıyacnğı· 
nı anlıyaıı Yunan orduları 

kumandanı, Yunancı Çerkes 
ve bazı Türkleri lbralıim 
Etem beye musallat etmeie 

,, 

Çocuklara karikator 

barut doldurul.nuıtu. Bican 
Aktür'e daha piroınnu yak 
mamııtı ki birdenbire! Paaf. 
Diye havayı bir ses $arstı. 

Zavallının ağzı tutuıtu, d.ş 

lerl havaya fırladı Artık Bi
dan Aktür'cnin (23) nisan 
bayramını nasıl geçirdığini 
>iz: dü•ünün! 

(Çocı.k Sesi) 

1 

f 

karar verdi ve evvela sün
nüklü Davut· denilen, dessas 
ve çok kurnaz ıakiye vasi 
mikyasta teıkilat yaptırarak 
lbralıim Etem bey iızerlne 
sevketti. 

İbrahim Etem bey kuvvet 
lerile Sünnüklü Davut kuv · 
vetleri birbirini ta kip etme· 
ğe başladılar. Lakin eıkiya 
sınıfı arasında bile kurnaz 
1'k ve daha doğrusu kahbe-
İ iği ile meşhur Davut. ibra· 
him Etem beye Bığadıç civa 
rında ani bir baskın yaptı 

lbrahim ~;tem bey, Parti 
pehlıvanın ıaşırdığını görün
ce, Parti pehlivanın u.uavini 
bulunan hakiki bir kahra· 
men olan Halil efeye itidal;. 
dem tavsiye ederek n•aiyet 
!erindeki efrada nümune 
tavsiye etmesi üzerine, 1 

olmalarını Halil efe: 1 
Bugün söyledim, akıam 

gördüğüm rüyayı llani rü- J 

Y .ımJa çift sürdüm, ben bu I 
güne ıehit o acağım Allah 
aşkına. sen kendini muhafa 
za et. Bu mubarek vatanın 
kurtulduğunu görmeden öl 
me. 

Dedikten sonra Türk ba 
hadırlarınll haa bir tevazu 

yağıyor; etrafa korkunçluk nız 1 

lor veriyordu 
lloca eskiyen elbıs sine, bir 

az kü.,.ülen göbeğine baka· 1 

rak •Sıra bizim!. Diye sevı· 
niyordu Evet o, varlığını 

di 1enmekle e'de edebilen yo 
baz bir softa idi. 

Baıına çok ıeyler geldıği 

henüz unutulmamıı, unutu
lamamııtı. Cami od larım 
süpürmek, abdesthane bar. 
clak'arını doldurmak .. V. S, 
gibi 1-akat o işi duygu 
suz'uğa vererek ne buldise. 
ne ge' dise alıyor eğlencesi· 

ne bakıyordu 

Efendim, bizim foya· 
mızı eskiden meydana çıkar
mıyorlar, bezimlzi güzelce 
dokuyorduk. 

Halbuki Cümhurıyet hü-
kümeli her ıeyl, herkesi 
f azlasile anlıyor, bıliyor ... 

Bize de yol vereceği belli 
idi. Ben akıllılık yaptım.çı . 
karılmaden çıktım 

Canım hoca, biraz pa· 
re yapabildin mi bari ı 
O zamana kadar dilenmekten 
sıkılmıyan hoca. 

- Tanrıya tükür. Çoluk 
çocuğumun yiyeceğinden 

baıka torunlarunlarıma bile 
bırakacak mal, param var. 

tlalbuki o, etrafındakilere 
parasızlıktan ıiyayet edı· 
yormuş .. Para toplamak 
için de bundan daha eyi bir 
ıey yokmuı 

locan•n ifi eyi idi. Yalnız 
bir tabiatını köylü hiç sev 
miyordu: '>ıgara. kahve, çay 

Bilmiyorum ne kadar za. 
man geçti. Rir ramazan is
teğe çok uygun bir kaza 
merkezi çıkmıftı. Sabah çor 
basını, öğle akıam yemek· 
lerİni hem d ğitik, hem de 
çok getiriyorlardı. llatta ara 
da sırada gizli bir ıekilde, 
caba tarafından rakı içtiği 

de oluyordu. Çömeze. para 
sız o'sun da ne olursa olsun 
hepsi eyiydl. 

1 
dilenciliği :Sığara almııdan 

Göbek büyüdükçe büyü 
müı, yusyuvarlak tostopar· 
lak bir ha' e girmtıtt O se
n yid e çok tatlı geçırdı. 

keyf yapmasını, para 
vermede kahve, çay 

içmesini çok eyi becerebili· 
yordu 

Ne vakit masa üzerinde 
p.ıket görse 1 ir sigara yak
tıkt n sonra, kimin olursa ol· 
sun ce ınc ındirlyor v bir 

Epice sonra idi Mrırult 

yet ilan edil mit softa da va· 
ziyetten istifadeye koyul· 
muştu. Köyün !'irisine mu 
allim oldu. Hayatı daha zi
yade düzelmitti. Aldığı 3 

1 daha ç karmıyordu. 

altına el dokundurmıyor, ı 

köylünün hayrından geçini 
yordu 

Köyde evlenmit çoluk 
çocuğu olmuıtu Köye ge1-

dıği gündenberl bir düzi~·e 
hediye gelmekte irli. Hocanın 1 

ise keyf ve zevkine bir diye· 
cek kalmamııtı. 

Yük yük odun, kömür; 
bakır bakır yağ, yogurt; 
teneke teneke peynir; dizi 
dizi Lalıklar geliyordu. Bu 
suretle yiyip, içip tanrıya 

ıükredlvordu 

Meırı..tiyet softa ya yara· 

mııtı· Hem hocalık, hem 
muallimlik .. lkı baılı, dort 
yönlü kazancı vardı Sevin

c'ne son yoktu Saçları aiar· 
mıı, elleri ayakları tiereme· 
ler içerisinde kalmııtı. 

Cümhuriyetle beraber 
muallimlikten çekılmif, köy
de imam olarak kalmııtı 

ve lakaydi ile efradın önüne 
düştü ve Davud'un kuvvetle
rine kahhar darbeler indir 
meğe lıaıladı. 

Halil efenin bu kahraman 
lığını gören diğer arkadaş· 

ları ile efrad da, ölüm kuca 
ğına atılırcasına ibrazı ha· 
mesel etmekte adeta müsa· 
baka ediyorlardı ve k ıaa bir 
müddet zarfında Davud'un 
avnesini dağıttılar. Tüfenk 
sesleri kesildikten sonra ka 
zanılan zarfın tevlit etmesi· 
ni tabii olan neıe yerine 
e1em ve tteasürü kaim oldu. 
Bunun sebebi ise Halil efenin 
şehadeti idi 

Öyle bır zaman geldi ki, 
herkes cebinden lır tek ai-
gara çıkartıyor paket masa 
üzerine konmuyordu. 

Tiryaki hocayı bu 
hal çok üzdü. Bekledi bek· 
ledt.Sigara veren yokdu. Ni· 
heyet dayanamı.dı. 

Ahmet ağa bir sigaran 
var mı? 

Hoca efendi ben siga
rayı bıraktım. 

Canım timdi içiyor 
dun ya? 

- fia ... Yemekten son· 
re yalnız bir 
içerim de . 

Ya?. 
Evet! 

sigara alarak 

Ba,kasına seılenmedi. 
Oradan kalktı. Gitti Hoca 
da sigara almıya. kahve. 
çay parası vermeğe alıımıı· 
tı. Bu alışkanliğı köyliinla 
zorile öğrenen hoca hanp 
köylüyü görüne görsün için 
den gelen bir sızıyı unuta 
mıyordu. Bu suretle koca
bir hocaya köylüniin d 
vermesini acı buluyordu 

hem bey ıle 
nl ıilerek: 

·- Pehlivan ağa, 

du Bu arkadaı ıehit ol 
Ne mutlu ona.Hem de bıle 
rek. Bu gün rüyasını b 
söylerken, tabir de etti. Beli' 
bu yakınlarda mutlaka 
bit olacağım,dedi. Değil 
Akıncılar için mühim bir 

olan Halil efenin wehalied' 
üzerine, lbrahim Etem 
Sünnüklü Davuda bir d 
vermeğe azın etmlıtı. Bı 

sa, hakikaten fevkı.llde 
ıi cesarete 

Osman efe Davulla bir .... 
fa karıılaımak için can ab 
yordu. Lakin kurnaz Da Arkası üstü yatmıı,bir gö· 

zü kapalı ve bir gözü açık 
bulunan Halil efe sağ eli· 
le mavzerini sım sıkı kavra· 
mıf, nazara çapaçak kadar 
mütebessim ve lakin cansız 
olarak yerde yatıyordu Ya. 
ıı ilerlemit ve lıir çok me
sut ve bazanda meıum gün· 
ler yaıamıı parti pehlivan, 
Ha1il'in üzerine atıldı, göz 
yaılarile ıalattığı yüzünü 
öpüyor ve mütemadiyen "ah. 
çekiyordu. Ağlamanın ve 
göz yaıının ne demek oldu

ğunu bilmlyen lbrabim Et-

artık akınçlarla karıılaıma 
için bütün maharet ve ba-
bisü ıeytanetlnl kullao 
dığı cihetle bu vatan 
sıkııtırmak mümklin ola 
madı. 

lıte baı kumandan nıuı..ı 
rebesl baıladıiı zaman, f., 
dekar akıncılar da dlı 
geriden vurmağa bqladı 
Bu suretle de bir çok 
ve kuabalann dGınıan 
fından yakılmaları m 
der iken kurtanldılar. 

- Bitmedi -
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SadiÖzatay YE N 1 C E S i T L E R i M i GELMiSDiR. 
Ce LÜTFEN OKUYUNUZ! ---

ahi hastalıklar miite
hassısı 

Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -
ne evinde her gün öyleden sonra hasta/o -

nm kabul ve tedavi ederler. 

İPE İŞ - ALT NM .K İp klile i 
Mt•\'siııılik \re' Vitzlık Mr \'"l.,C}l..ıl1K - ı•~\Rlll~S(TL{.TK 

. ll()Bl~lli YüııltılC't" 

1 En birinci YERLi INGiLiZ Kostü nlük kumaşlar/ar 
~~~~~-~--~--~-'I Komple gelin elbi esi - lü üs ka yola akımları - oda 

Savaş Neşriyaflndan: ıı 'o•• şe e •ıkl 
Bu kafb- duracak ı 

• 
f 1 

YAZAN: MÜKERREM KA\llL 

•Sevgim ve ızhrabım romanıyleıı derin bir alaka 
uyandırmıı olan l·u değerli romancımız. 

Bu kal~ duracak ' » 
hir sanat lıt'\t't'Hııı ııyaııdırııııslır. 1 ~ 

Satıı yeler! Balıkesir Sava~ kitapevi;

0

lstanbul: Ş:fak ili 1 

Sit tılı ı· 
Tuha iye, trikotaj Ve S İT€ Ve Saire 

l\t•k•ılıt•t (;c)tiiı·ıııt~z llir l1"'i•ıtl'ı l\l•ızıııı ızd•ı 
Mııhteı·em miişterileı·iıııiziıı liitf.en teşı·ifleı·i is ifatlt'leı•itl i ı· 

ı-\ , l•:s: FAHRİ TAVSANLILI 
---- -e-- - -

f~antazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
kltaphaneıi; Ankara Ak kitaphaneıi. ' ı 
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AVUKAT 
M. Behct•t K Sami 
Eıki Ağır ceza reisi 

Uzun yıllar adli lıcıyallcı ıııııuaffakıyel yöslermiş olan hu iki defjcrli rıııulwlımı: 

Hükumet caddesinde 32 numarada 
Her diirlii cezai, lluluıki isti~are ve da\'a kaimi \P ıaı..ip dııll'k 

İİZPre lıi r yazı ha ııe aı·ıııısLı rdıı· . ' . 
Okurlarımızı haberdar etmeği vazife sa yarız 

Ginen ıcra memurluğun~an • pu ıidine müstenit olmıyan 

lar aatıı bedelinin payla~nıa · 
Gönen hazinei maliyeıine , 10-Mayıs·935 tarihinden iti· sından hariç bırakılır. 

falı hariç olarak eytamdan haren herkeıin göre bilme 5 _ Cösterılen günde alı-
deYir olunan ( 1668) lira 

1 
ıi için icra dairesinde açık c lar ıartnameyi okumuş ve 

lrtlaur kuruıu tediye etml· ' tır 1 anlaımıı olmalıdır 
1 

)'etı borçlu akça Alı mahal ı 3 Arttırmaya ittirik için 6 _ Üç defa bağırıldıktan 
lutnden Şakir oğulları Ha 1 yukarıdaki kıymetin yüzde 

1 
sonra gayri menkul en çok 

an ve ldriı ve Rasim ve ı 7,5 nlsbetlnde pey akçesi : arttıran ilatünde bırakılır. 
bavbln terhin etmi 1 vev. a mil'i bir bankanın te- · A k h k y• , f o · [ nca ~u ammtn ıymetin 

4takları mahallede mevcut minat mektubunun tevdii , yüzde 7':1 ni ve satış isliye 

Esat ildi/ 111üstecab/1r;ğ/u 

1 - Sosyalist ~etler Va Sosyalizm 
40 Kt ruş 

2 - 8olşevi~l;K, faşistliK Ve Oenıobasi 
50 Kuruş 

3 -
Salin1 Gündogdn I 

Köy Kit bı . 

i 4 -
1 

(Balıkesir Hnlkevinden ard vınız.~~ 
!Vlükerrcın Kamil 

Sevgim ve ıztıra~ım (Romanı 

5 - Bu Kain Duracak (Roman) 

R. Gökalp 

6 - Bir zat rin va~ı ( Pyes ) 

7 - İnkı ah ~olu (
Pyes Türkdih) 
taraf ,ndan _""_ .... 

z:, Kuruş 

35 Kuruş 

3~ Kuruş 

25 Kurııı 

Bıı ki1alıl:ırı "~ \ \'.\~ l\.İT.\llE\'İ lla-
lık :;İJ'>> adı ı. iııdı>ıı i~ıı·~ iııiz. llı~:ırı~a posla 
pulu k:ıı~ılıgı oıaı·ak µi\1111 ril r. 

Başlıca satış yerleri: 
Jstaıı/ııı/ .'.'ofıık /;11/ıiblıı1111 _,,, Aııhırrı: 

rnir: l'eııı /'ur/, /;ıı/u/ı/ımıesi 
.ıı.hı. /; 

Scıl'aş /..İ/alı :>/ ııeşriyıılı [i,ı/cl.-esır, h/ıı11ı11,/. 

,\ıı/:tıra J;ııt.ıfıiıuııelu im/r• ıfr bcı/ıııııır. 

E sai !idil mıisterab/Joğlu 

8 - Eu~jnün ıçt~m·i ! ez~ bl .. ; 

9 A ..ı n· V, S ıı ıı·ı H~·' ti <"'~·İ· p, '"ı·''·" ) - ~.euuı 1 ı, ıı ıı· 11VB ı nııııc1ıaı1ı: 
-----~--·------------

İhsan 

10 - li1Cir euacı 
Edip 

dar ki muhammen kıymetınin sek teklifte bulunanı ,bu da ft yeminli üç ehli vukuf lazımdır. 1 nln alacağına rüchani olan 
tarafından 600 lira kıymet 4 - ipotek aahibi alacak- alacaklıların alacağ nın ınec- yüzde 75 ni ve g,ıyri men· 
takdir edilen hane vechi ati lılarla diğer alakadarlar ve muundan fazla bedeli 1 ul kul üzerinde alac. k'n:ı bu

.. rt dahilinde açık arttırma-\ irtifak hakkı olan ve bu mazsa arttıranın taahhüdu lunan imtiyaz salıiblerinin 
ya konmuıtır. gayri menkul üzerinde faiz 

1 
baki kalmak Ü7.erlne satıı alacağından fazla u1mau 

ve maarafa dair iddiaları geri bırakılarak artt'rma on ıarttır. Böyle bir bedeli bu 
olanlar ilan tarihinden iti· bet ııün daha uzalı'arak lunmıız~a salış till ·bi düser 
haren yirmi gün içinde ev- ikinci arttırması 5-Haziran 7 Alcı ih ı .. yi mülc · 
rakı müsbiteleriyle memuri. , 935 Çarıamba günü yine akip veya verilen nıiih 1 et 
yetimize müracaatları icab 

1 

aynı saatta yapılarak en çok içinde salıt bedelini vermez 
eder. Akıl halde hakları ta- arttıran• ihale edillr. Şu ka J ae kendlBlndeıı evvel en yük-

kabuı <'lm~zse tekrao· on beş 

gün müddetle "rltır ne P ko· ı 

narak en çok artlır:ıra ih •· 
le edilır. lkı arttırma arıı.<ın· 
d ki farkı bedl" emiş gün
ll"rin hlzl yüz-le ı ve dıg _r 
.ı:arnrl" hükme hacet 1 . 1 
mak .. zın al·cıdan memurı 

yeliınizce tah•il edilecektir. 
Keyfiy t ılan olunur. 

1 - Birinci arttırma icra
•ırellnde 20·Mayıa 935 pa· 
-..rteel ıinG saat 14 de ya· 
palacaktır 

2 - Arttqa eartnameıl 

• 

ı.a 
ı · i zı>ııı•ıı·ıııdit il ı·ıızisi 

t•I• ııl•ıı·a 
llalık~~ir.iıı Kalptı arı ıııı•,kiiııtll' ,,. askı·ri 

fHl\ ~ .. ııları ı·i,arıııda n• taliıııl1<111ı•lı•ı·iıulf-'ki ara
zi lıaziııP ııaııııııa isıiııılfık Ptleı·Pklir. Bıı <'h·arda 
aı·azisi hıılıııı:ııı cıııl:ik salıihlı·ı·iııiıı :!11 - ııisaıı

\135 l'llllla ı.:iiııiiııı~ kadar \'Psikalarilı~ lıil'likh• 
• 

tapu ıııiıdiirliiµiiııı• \I' kl'~if gliııii olaıı 26- ııisaıı 

93 "lcıııııa giiııii ılı• k:ızpıııarıııa !-\t'lt't'Pk olaıı ke~if 
lıt~\ctiııP ıııi'ıı·acaatları liizıınııı il:'ııı olunur. . 

llil:\lialrnH'I' c<•ıııi~t·ıi Balıke~ir ıııPrkı·zi idaı·t· 
lıe~ ('( iııılı>ıı: 

Hiliılahmer cemiyeti llalıkesir merkezinin senelik genel 

meclisi 20 nisan !J35 cumartesi günü akşamı saat 20,30 da 

Cumuriyet halk fırkası binası salonunda toplanacağından 

sayın üyelerimızın teırifkri rica olunur. 
'tr-~7~ '' ·ı~~;~~~~~~~~~ 

~ 1 
~ Yurtdaş: ' 
~ tlılcili hmere. Himayeietf alel 
:: T ayyarP.ye yardımı borç bil. ~ 
~~:: ~~ ~-~~;.~~~ ""'·~:ı.~~ .F~'lPi:,.JJ. 

Bü. ~ ni~P. ıcr' dairesin~eıı 
il un ı;ye IHH\·lu """' H•i 1 IP,klıf oluna<'ak nr\lırmıı ı. ... 

suvı•:!or köyün,ı n koctı velı J ,ıuli mıılı.ımmen kıymetinin 
oğlu F•uın n mırrıs<'ı!Jrı \'eli yiizd•ı yotınişbeşiııı buln;aılı

"" ı:ıııir ~" 11 ı an v i'mıııe-' ğ• surette• ortt ı ınu onbe>j 
h:ın n bo ı·l ırın n tı . ini \in 

1 
gii ı ılaha uzatılarak 25 · H:ı· 

mii•lerok ı ı lı!ı t,. _ rnıf- z:ran-9~5 tnrihıı,in "'lı gıı ıı 
L rı'·"h ou.ıınn {, ,J, 11 miz ynı s.;ı tttı d'liremız·lo iı ra 
('n lı·ıl'İz ılt ~.ı ulırnıış , 1 ı,, 11 kıl n ıe~ğın.lau bu ;rnytiıılık 
ş ılııt .VJ5 t rilı vo ( 16) ii,.,,,nJe j,( iayi lı.ık r:lonle 

rin evrJİtı müsbitıılcı il .. b·r
nunı.ırJ!ı t. ııu ":neılıou ırııis- 1 ık tı yirmi gün İçindi'! memu 
tenıl Bılrlı ı'ııvı.'Jıın Göınr 1.ı,· 

ı ,ydiınıze müracaut ctmoılt•ri 
nn!ıiy•·cınin Ağ I · !'1 ıncv_ \'·• i !t•kli erin ı6-9ı5 t:ıri-
k in 1 • ı 38) rığ 1\' Z<')'lıni h.ı- lıiı:dıııı ,t,l,arrn 935/30 ılos 
vi (230; lır 1 k,)ıuetj mu- v.ı rıunınrasi!A ıla;renıizdo 
lıomminc!ı lıir kıtı Z••ytinlik h •ık•s ııı:ık lıulunılurulncuk 
I'. ıı pı:·;• \'· \' k ·rtt.ınıa olıın ı.rttırmu ~nıtnomeRin' 
ile •·t 1. nkı r A•, k :ırttır- okuynrak muııyy!'n ~ün ve 
ma 10 il ·zirın • 935 tari- R'lOt!e dıircmiz·I~ hPzır bu
:,,.· ı !' ız •r! ·-· ıi snn lnnınnlorı vo sııtışııı (2280) 
or,' .. ~ıo J.ıı· m J y '!· 1 ,. numnrnlı knııunıı gi>re yopı-
nkt r A,, k Lu tJı h ,. l:wJğ; ilfı'I olunur. 

~-----N,.,şriyat müdürü : ESAT ADIL 

Vilayet Matbıla11 Balıkesir 


