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Dil Bayramı Şenliği .. 
Ellerinde ve önlerinde Türk dili sevgisini ya
yan levhalarla mektep/ilerimiz canlı ve heye

canlı bir manzara gösterdiler. 
Dil 
Savasımız. 

' 
Hakimiyeti Milliye gazete-
sinin güzel ~ir yaı1sı. 

\nkoro. 26 1 \.A.] - Bugii 
n oz dıl b yrnmımııdır. B,ldır 

yint bugiııı ılk ,..;ez olarak 

kutlul.:ıdığ:mız dil hnyroııı-

1..ırının bu )ti ikinci kurultoy 

toplrıntılarının verdiği ynni 
orunslar içinde yurdumuzun 

M • trplıl"r nııı dıl b 'rnmı C'lı ı:. 11~ hl'.'r kö ('cıindr dohn CT('. iıo:. 
il ı..ı Jl' 1111 u t"I 

l
"kl ko ı ı - t <l.ıhn dnin kutlulu) oruz. Bu-

})jl bayramı diiıı s n ı o za • zant ırı ıgı ınyot 
kutlulonmısıır. Gündüz her vr iııkiı;:nf imkflnlnrınn i a_ nun irin bugfın yop loca\c 
torof bnyr;klnrln donuomış, ret rtmi süu•kli nlkışlıın- toplıınt lnrdn dilimizi özle-
dn\'arlnra güniı ,•ecİ:ı:flleyen mı lır. stirmek, onarın k i~·in dilek· 
hüziik afı lf'r nsılını" t ı. \la} mizin güzrl '-07.ICrİn- !erimiz öylcnPCC'k, yoyğ n1 ı· 

lfolkevinin bugiin i~·in yn- drn ı;-orrıı ıııPktqılilrr vo rıl:ı, günd,..Ji dr.rimiz le öz 
ptığı program dün totbik halk hir nlny halindr Ciill'. Turk dılinin nedcın bu 
cdilmi tir. hurıyet meydnnına hareket o iğli olduğunu yozor-

Snot on dört huruktn ilk ve t~tmi"tır. Cııınhuriyrt meyd. aklar ve bu sowı ı 
ortn mektepler, Muollim mc· nnınıln 11..ılkevi reı i RUZC>l başarmak \'Olundaki ırdem-
kt<'hi 'o Lise toleheleri hır nutuk oylrmi dilin mi- imizi onlnt;cnklnrdır. lluki-
lıükıimP.t öniinJA toplanmış. llot hnvot ndnkı rolimu tori. , ı · ı · 1 • miyr·ti MilliyP. bugiin bo'' _ 
l rırdır. hl nınl e "" ön crın- hi h:'iılıs(lleri "'Ö)•liven k an. J 

1 T k 
ı ı· . . . J r::ımdnn o•ııru vnıılı!!ı bir 

ı o ur uı 1 su,·gı ını yo- latıııı~ C'll t'Orıtındn k"ndi yn- " 
·on levhnlnrlcı mPkteplil ri- zdığı yozıyı okumuştur başyazıda diyor ki: 
ıniz hulniırıe1 mE>yılnnındn en· - Olkü üne vnranlnrın duY-

S11nrn orta \'f' ılk mPktC';) • b"" · · • nlı, heyPı·:ırılı bir monzora 
1 1 1 

• 
1 

. • ı ocogı uyuk ve ~onsuz. cvın< 
. la c e • rı ı r ~··~·ıt rPsnıı y l- .. 

oö.,tcrmışlNdır l d l 1çınde onlnlmok de <•me yıız 
t> pırıl"' r ır. ~ ' 

Talebeler bcındonun iştırukile (' ıeının j i değildir Faknt u-
.. 1 · ,ıCC<. • kuru ltay mor ını oy ı•mış- n:ı ınonıyoruz ki ülkii vo-

ler. \'alimiz giizcl bir nutuk GC'c-c rhirr~~ bol ı k ya ı ~.un.do gönlu innn ''P ·ur; gi 
sö ·liyerrk L lu (iozinin kılını . H lkc' ındo bir mu • umıt dolu yııruyenlerin duy 
nçt ğ'ı çığırlnr n buılunumu· nmerc \•nilınışlır. l ıluğ'u to kın duygulorı onn 

.....,;~~~=====ı=====d= M .
11 1 

1 voranlnrın duygulnrın•lnn ge-A f gani s tan a 1 et erı ,; ." ·k·ik kolm••.ll.limizin 
durulacnğı vo yuımıı zın 

Cemiyetine G i r i Y o r .. 7u~:
1

kı•""';~ü·;~/,k. gö·:;~'~ 
riıı<le, Türk kuloğındo 

Siyasi komisyon Hariciye Ve~ilimizin ~aş~anhğın~a 
toplanô1. Bu işi ~örü~tü . 

Cenevre, 26 
Afganistnnın 

( \ A ) - dern<'ğine ( '1 illetler 
Budunlar Gcmıyt·tıno) girmek dıleğıni 

Maarif - Vekili istifa mı 
e~iyor1 

hobc>rlO Ankorrıclan o·e lcn t"I 

rde ~1norif \'ekilı 7ırıyn<'lrıb-
idin beyin istıfo edeceği ve 

yer ne zirnnt lıonkosı umum 
ıniıdiıriı Kemal Z ıiın b<'yin 

getırilec<>ği bıldı ril ınrktcd ir 
Bu tokdırd~ l( emnl z.o:ın bey 
mebucıluğn nomıel gosteril· 

e<'ektir. 

Adliye 
Seçim derdeği dün çahs

malarını bitirdı, 
Anknr ı ~b ( ~ \.) :\ıl-

ı y ı vckillıg c~·im dernı ~<' 
bu~ıın ç ııl nnlnrını 

lııtırecı.·ktir. lfo 
kımlf.\rden sıraları viık" ·itil 
mılorin ndlorı h ı k.ı~· güne• 

kadar giıııdclikl<>rl<• yayılnc-

oklır. 

gozcl n ge~· n'ıı derıır•k oy
ıııoğı dılt:ğı altıncı siyusi 

komi yona gonderilrniştir 
1\•,•fık Hti tu heyin lı:ı knn-

lıi,ında toplnnon bu komis
r:ı 

yon bu ılıleğı yerinde 
bularak Afı,!anı lanın Budun-

lar· dcrnefdııo ulanın sı İ\·in 

dı>rnrğc alık 'ermıf.tır 
Budunlar dnn ğınin bugün 

ynpcogı toplontı ındu Aff! ın 
ckisının yer alma ı beklenı-

yor. 

Hudut 
Meselesini tet~ik edece~ 

~eyet gi~iyar. 
ı.,t mbul, 26 (Muhab rıını 

ı len) lrnn - Af~ ın hudut 

mıı r O"iini t tkikr m ınur 

h yet ynkıud lı ı k L d 

cecktır lll') •to Onlu nıufcl-

1 

ti i Fohrr-ttin l':ı o b'J ko.nl

ık edecektir 

anlatılmaz bir iz bırakııcağı 

günlerdf'ltı uzakta olmnsok
ta· dnho vormı doğıliz (; 1 
gelelim yold;:ıyız 11 r yuru. 

rü te ve her nvoştn ol.hığu 
gibi gene hn~ıın zdo bütun 

Türk hu tunun in ıı d.1 ku. 
ruluı;; eliylo nçılm s 1 ir ho-

yrnk ~ibı ohrok h ışlığımız 

vor i ... ter. hor yıl b"r )·ol hu 

tlil bavrnmmı kutlulny mız 
J ~ 

bu dıl ı:ınyn~ını boşarmok \'O 

omacımızıı varmak ıçın 

eğ"rttiğimiz yol tizeri incc·l

m m "z h:ıslnn~ı\·t n biraz 

el ıhn uzakta, tilk11mtin hirnz 
d!ihn ycıkında olocnğ" mıza 

sevini imizdir Bu bnyrom 

dılf'klorimizde oz Türk kö

klcarinden turı>mj" qozlt"ri 

birer twyrıık gibi ~ •rek o 

ı-ozlerın kuuhıt•ıı ıhız ı · 
l" 

ni birer 1 ık cribi tutu tura
t'\ 

ruk kullu.luyoruz 

Saffet beyin nutku 

Arık ıra, 26 (ı\ A.) Bu-

giıu oııat 20 de i tnnbul ra
dyo undo Turk Dılı Tetkik 

O r neği hn kan S:ıff< t bey 

öı Türkçe bir nutuk oyle
ıniştir. 

Veni 
f rKanıhaıp za~itlerimiz 

Harp akademisi bu yıl o ı uz 
beş mezun verdı. 

J!">tudlıul. 26 ( ~1uhohirimi· 
z<lt•rı) - Harp akadenıesın

den hn'-('ne karı ve d•.ınız 

< rk.in lı rb. ol ıruk otuz be· 

z ılıit m zun olmuştur. Yeni 

<•rk.1n harp zabıtl••riınize <lun 
mor.ıflimlı• Jıploıııtılurı ve-

r.im· stir. 

., ... ~ 
8aşve~ilimizin oğlu 

B şvekılımiz İsmet Puşn 

l lazn titri oğlu Ömer lıcy 
bızz ıt Ankara erkek orlamok. 

teLine gôturNek knydot
tirmi~lcrdır. K •y t uıuam lı>

si hıttıktcn sonra nınktrp 
müdtirü m ktep lı kkınd...ı 

Bnşvekıl 1\ış ıya iznnt vor

miş, Pa a lluzrotlcri mek

tebin lıer tarafını gozmi tir. 

Turhal 
~e~er fa~ri~a sı gelece~ 

ay açlh~or. 
Ankur:ı, 2ö (A.A.) - l(u· 

ıulma~ 1 itt·n "' ~ımdi dö
neme ıı:IPlı.t !">i ynp.m Turhal 
şckrr f ıhrik ısı !111 ıııc·ito. rin 
ort ıl ırıııtlu orılncaktır. 

Yek1ller Ankaraya döndüler 
B r müddl Uır lstnnhu!da 

hulunnn Adliye Vekilı S ı
rıı~· oğlu Şukru, N ıfı::ı Vt•kıli 

Ali \'l' Ziraat \\,kili Muhlis 

h yler Ankurnya Jonmüş· 
lcrdir. 

Üzüm ve meyvalarmuz 
l'urkofı ın r.:ıporuno gö· 

ro, Almanya l.ı turkiye mu

hsulü yo~ iızumlcre \'C umu

miyeti· yn ıncy,alora p ·k 

zıyııdc ·11.ıku gôslcrildıği 

holde ıntıalP Cf yumurtada 

ol•luğu gihı bu umtıu uzo. 

rinde dehi iı.lcr yopılıııukla 

v~ bir\•ok fırsutlor k ··ırma-

ktadır. 

Yun fıııtlerı 

Umumıyetle i 

eyi vnzıycttcllir. 

oğlaınJ r. 

sahnsı daha 

Ağusto un 

~ovyorkta 

satışında 

on v:ırısındn 

sark 

hir 

J 

holıları 

inki of 

vnki olmu tur. Şork lı, lıln- 1 
rmın satı ını ortlırmok İçın 

ANKETİMİZ .. ----· Yeni seçilecek 
Belediye heyetinden istekler .. 

~a~ırvan sulan israf e~ilmiyerek ~ur uyan çeşme
ler ta~sim e~ilmeli~i r. 

Efendim: 
11,ılk ııı zın hC'lcdivedl'JI is

leıl ~i f,ı,ıli\'et , e i~rrınt lıo
kk ı~ l:ıki n;.kete lır-n do iştir 
ak rıl •rek teınenrııleriıııi k ı· 

sa<'n hil lirf'l<'eğirn: 
ı Kış nıovsiıni yoklaşıyor. 

Bo<'Os z hemen de hiç bir ev-

ıınız olınnmıısınn r2ğmcn 

soho boruları yine sokağa sa-

rkılılocn k ''<' ötcd'-'nhcri ol
duğu ~ibi bizler ılc kurum 
d ıınlnlurıno hetlcf ol..ıcoğız. 
hem hariri manzorayı çir. 
kinlikten \'e hem ıl o yon()' n . ~ 

lt'lılikesilo lıizll'ri kurum 
Jamlamosındnn korııyııcnk 

olan hu miıhim nıosule ııin 

meni pl•k rı..ı it iken ncoh::ı 

şııı11lıyo ntHl••n bi r 
kurora b ığl ınamamışt ı r? ... 

2 Yrıı mevsiınll' rinde 

Belccl iyo oniinılı·ki şaılırvıın. 

da lııırıl, harıl akıp ılurur

k eıı rnnhnllo nrolar.nlla lti 
•:cşmelcrılen bir\·oğu kuru· 
yor . ~\ohnllelı'rİn su ihtiyacı 
tıc•ahn çar ıılnn az mı tahmin 

cılıli or. Fazlu olarak akıp 

kon<lin i seyretmekte oldıığu
ınuı hu sular, böyle İsraf ed. 
ilmiyerck bilhassa kuruyan 
ı;·o ınoJ ... ro tuksim ıuretile 
halk n su ilıtiyocı azaltılm'§ 
ols:ı ftrna mı olur.? 

Bu \'esile ile dtt hürınetle
rıını rnrıorım e(ontlim. 

oku\ uı ulıırıııızdnıı 

'I OUK ol:t..U 1'AHJU 

Beledıye seçimine doğru ... 

Fırka Namzetleri 
Bugün S e ç i 1 e c e k . 

------------------------------
f 1rka oca~, nahiye, kaza ve vilayet heyetl11i naızıt-
leri seçmek için buakşam fı rka merkezinde toplanıcık . 

ullerint> göre rey olır. Bu 
toplonnıalorılo ekseriyet ka. 
zanan nrkncluşlnrın a,lları 

roisinin imzası alt nda ~eçici
lero mc'\cut olan her v&aıtn 

ile illin olunur.>) 

Bı•lcdiye mt"clisi için 14'ır. 
knca gö torikcuk nnmzclleri 
bC~ ııı ek tizcre Cümlıuriyct 

llnlk Fıı knsı Ocok, Nahiye, 

l\:.ızo, Vılt\yot lıoyctltıri hu 
uhaın s:ı.ı t yırmido Fırka 

mcrkez;nJo 
l ıırcl ı r . 

t o pluıı0<·.ı k -

Bu münasuhı.:tlu yoklunıcı 

tal motnnme ınin hu günkü 
sc\·inıi nlllk.ılıındıron kı mını 

derecjiyoruz: 
l<addc: 11 Bolodiyc 

n:ı:olığı se~·i mindc ııı ıh hllin en 

yukarı fırka idare heyeti 
rC'İ i kendi heyetinin oza s ı 

ile h rnber (villlyot nıcrk o
ziııdu kozn ıdore heyeti vu 

rso bu heyetin re ı 

ve nzosı do bulunduğu lı rı lılo) 

hl·lediyc sınır ı i~·İnllı•ki nrı 

hiye ve ocak hey tleri reis 

vo azalarını bir nroya toplar. 
A il ve yedek ozalığn C\'i. 

lccrk fırko nnmzetlcri kin 

ç.ığ'ırılnn nrkodn lordan 
yu~orllln ynzılı yoklnmn us-

fazla goyret 
tcdir. 

sarfcılılmok-

Bu seneki diınyn puınuk 

rekolt•ısi 1931 mnhırnliınılen 
2994000 balya azdır. 

Bu moılılo,lc işaret eılilf'n 

usuller tolirn:ı tnomede hu 
suretle gi>storilmişlir: 

Mııdılı• : 6- Fırka idare 
lı cyı•ti reisi asıl aeçimda 
rey sahibi olup toplonmıya 

~·n~ı rılaf'ak orkaıla lar top
lnnıronın yerini, gün ''e 
saatini birer mektupla • clnr 
vakitlerde miinosip vasıta
lnrln • bildirir. 

Yoklamaların neticeloriııi 
roy snhiplorine ılıln oıli 

lohilmesi ıçın genış 

ı•ınınn kn\ıH'nk sureU~ 

,·nktinılo yopılıp bitirilmesi 
lll zı mclır. 

Muıiclo : 8 - Yollama to
plantılarına gelenler reisin iıl
nresi altında lüzumu k&dar 
konuşurlar Netİt'e rey ilo 
helli olur. 

:• .. Yurttaş! ......... ~ 
: llllallahnuri unutma/ 1 • • : ıs/trap çeken insanlara • 
~ '/ . • r.yı lk yardım ttltn odur : 
· ··A··· ··················· , .... .. •• • ~ • ~ - 1 

Öz Türkçenin Güzelliğini, Taze
liğini Ve Verimliliğini Anlamıyan
lara Yazıklar Olsun .. ,. 
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SAYFA: 2 
TORKDILI 

Çocuklar için Folklor 
,.. .................................... ~·····························--
! ŞEHiRVEMÜLHAKATTA 

-DOGRUYOL .. 
Bıışmuallim - Öğleden sonra muallim meclisini toplı -

yalım. Cezası derhal verilsin .. 
Muallim -- Çok: güzel müsaadenizle ben sınıfıma gidi· 

yordnm. 
(Bu sıraıla kapı vurulur. Muallim çıkmak için kapıyı 

a~·ar . Kapıda Kaya ile karşılaşır. Çocuğun gözleri yerde 
ve kendisi çok durğundur. Muallim başmuallimin yüzüno 
bakar ve ~· ı kar ) 

Başmuallim - (Sert) Ne istiyorsun? Niçin geldin. 
(Çocuk birkaç adım atar ve yine gözleri yerde sees-

ız durur.) 

Başmuallim - Cevap vermiyorsun. 
un büyüklüğünü anlıyorsun değil mi? 
dişinden, tırnağından arttırdığı p:ıraya 

Çiinkü suçlun -
Arkadaşlarının 
el uzatırken 

vüciidun ürpermedi mı? 
(Çocuk gözlerini siler; baş muallim devam ednr.) 
Bu göz yaşlarının hırsızlık lekeAinı sileceğini zannd -

ectiyorsan aldanıyorsun. Bunu daha evel düşünmek 
IAzımdı. 

(Kaya ellerile yüzünü kapayarak hıçkırıklar ıtr

asındı, inler:) 
- Ben hırsız değilim .. 
Baımuallim - Ya banlar üzerinde ne arıyordu? 

(Kaya suear.) 
Başmuallim - Susuyorsun? Çünkü suçun ortada .. 

Artık bugünden sonra seni ben bir dolandırıcı 
olarak tanıyacağım. Yazık Kaya.. Sende böyle dü. 
ıkün bir ruh bulunduğunu bilmezdim. 

Kaya - (Aynı hıçkırıklarla) İnanın bana başmu
allim bey.. Ben hırsız değilim .. 

Başmuallim - Artık seni dinlemiyorum. Bu ka-
dar alçalan, sonra da bu alçalışını göıtermemek iç
in göz yaşlarını ve yalanı kendine ıiper yapan 

~enden iğreniyorum. 

(Kaya ağlamaktadır. Kapı vurulur. Başmuallim 
gir der. Sevim içeri gırer. Yüzü sapsarıdır. Onun 

da gt;zleri yerdedir.) 
Baımuallim - Ne var kızım?. Haıta m11ın? 
Sevim - Hayır efetulim .• 
Baş muallim - Birşey mi söyliyecekMin?. 
Sevim - Evet efeadim.. (Kayayı göstererek) ar-

. kadaşımın cezalandırılmamasını iıtiyeceğim. 

ı. 

.. 

Başmual:im - (B'lşını sallıyak) Buna imkAn 

yok,. 

Sevim Niçin imkanı yok bKşmuallim bey? .. 
Başmuaıllim - Çünkü suçlu .. 
Sevim - Ona birıen yapmayın baomuallim bey, 

yazık olur. 

Başmuallim - Senin gibi temiı bir kızın böyle 
bir arkadaşı korumak istemeıine yaşıyorum. Sevim ... 
Ru gibi işlere karışmanı dağru bulmam .. 

(Ders zili çalar.) Arkadaşların derse giriyor. Ha-
ydj kızım sen de sınıfına.. Muallimin bekler. 

Sevim - Hayır hnyır g ;ımiyeceğim.. Omuzlarım-
daki büyük bir yükü utmak ve hafiflemek istiyo
rum. 

(Kayanın göz 
bıkar:) 

yaşları ılinmiştir. Sevime 

Kaya - Sevim hiçbir şey söylemiyeceksin . 

sevinçle 

(Sonra başmuallime dönerek:) Arkadaşımı söyle-
tmeyin başmuallim bey. Dışarı çıkarın.. Artık inkar 
etmiyeceğim. Bu paralar benim değildir. Onları lrn
mbaradan ben aldım. Cezama razıyım, 

Başmuallim Ne oluyor i'evim? lkinizinde ağ-
zında birteyler var, söylemek istemiyorsunuz. Sen 
sus bakayım Kaya .. Söyle Sevim. 

<Kaya ilerliyerek:) 
- Hayır söylemiyecek Haşmuallim bey. 

• Başmuallim - :;eni dinliyorum Sevim 
Suviuı - Söyliyeceğim efendim . Söyliyereğim. O 

hata sizde söylemiyeceksin diye huykıuanız, bağ.
rsa . ız da söyliyeceğim. Çüııkü büyük bir yükten vicdan 
azabından kurınlmak istiyorum. Bunu saklamak çok 
alçakça olur. Hen herşeyi olduğu gibi anlatacağım. 

Evet kumbaradan para alınmıştır. Fakat onu alan Ka 

ya değildir. 
(Ourur.) 

Başmuallim ~ Peki ya kim~ .. 
Sevim - Bı.rn. 
Başmuallim - (Hayretle ilerler:) Ne? Sen mi?.. Yalan 

söylüyorsun Sevinç . Arkadaşını kurtarmak için kendini 
bilmiyerek büyük bir tehlikeye atıyorsun. 

Kayu - Yalan söyliyecek inanmayınız efendim .. 
Sevim - Hayır doğrudur. Tekrar ediyorum: Kumbar

adan alan benim .. Anlatayım: Sabahleyin birinci ders0 he
nüz girmemiştik. 

Maniler 
Toplıyan: l1. E. 

Pençereden bakıyor 
Şeker olmuş ulu yor 
Senin orda bakışın 
Beni hurda yakıyor 

Oğlanın aba11 var 
Cebinde lirası var 

• ................................................ ~····················· 

Bahkesirden İstanb Orta 
T e~risat kadrosu geldi 
Karoda bir değişiklik yok. 
Balıkesir orta tedrisat 

kadrosu gelmiştir. 
Haber aldığımıza göre. 

13,40 Saatte Gidilec 
lzmiı - lstanbul yolculuğu 17 saate inaıiılir· 

tarifeleri 1 teşriniııelde değişiyor. 
Oğlan kendi güzel amma 
Ne gAvur anası var 1 orta tedrisat kadrosunda 

bu yıl hiç bir değişiklik 
Tabakası aynalı 

Şu oğlana varmalı 
Oğlan alacak amma 
Ne gAv•r anaeı var 

1 yapılmamıştır. Geçen yılki 
kndronun aynıdı r. , Yalnız 

lisan derslerine A.lmanea da 
ilave edilmiştir. 

Karşıdan geçip gider 
Sevdayı saçıp gider 
Evlensene ey oğlan 
Gençliğin geçip gider 

Ben seni pekmez sandım 
Yüreğimi yakmaz sandım 
Pek güvendim sevgilim 
Kimseye bakmaz sandım 

Ocak başında güvüm 
U~arı düğüm düğüm 

Kara göllü yarimi 
Ne dün gördüm ne bugün 

Merdivenim kırk ayak 
Kırkına urdum dayak 
Bugün ydrimi gördüm 
Ne el tutar ne ayak 

Musiki muallimliği 
~usiki muallim mektebi 

yenı mezunlarından Fehmi 
bey Ayvalık Ortamı>ktep 

musiki muallimliğine tayin 
edilmiştir. 

ilk tedrisat kadrosu birkaç 
güne ~adar hızulamyor. 

VilAyet ilk tedrisat kad -
rosunun hazırlanmasına 

baılanmıştır. Kadronun şu 

birkaç gün içinde hazırlan
ması beklenmektedir. 

İzmir-lstanbul arasııı rla ık ı mulıi m nıPrkeı : Balı kesı r ' e Ban tfırlll• 
lzmir- Kasaba hattı tren 

tarifesi I teşrinievelden iti_ 
haren değişecektir . Buna 
nazaran hafton ı n iki günün 
de(pazar, çarşambu) saat 13 
de lzmırden kalkacak sürat 
treni ( ekspres) 18,48 de 
şehrimizden geçecek ve 
21,45 te Bandırmaya va. 
racakttr. 

Cumerteıi ve salı 
saat ı 5 de Jst 

kalkacak vapurla B 
ya gelecek yolcul•f 

gün ekspres 

Pazar ve çarşamba 

lzmirden saat t 3 d• 

kacak ekspresle 

Şapkanı eğdireene 

Kaşına değdirseoe 

Sen bir kostak çocuksun 
Kendini bildirıene •. 
Odalarda idare 

Vildyetimize beş muallim 
' daha verilmiştir. Bu mu

allimlerin isimleri şunlardır: 

Cumartesi ve salı günleri 
eaat 2J,50 de Bondırmadcm 

kalkacak. sürat treni 2,28 
de şehrimize gelecek ve 
8,25 de lzmire varacaktır . 

ya gelecek yolculaf 
dırmadan derhal hare 
rek pazartesi ve P 
günleri saat 7 de 1 
varacaklardır. 

Vallahi etmem müdane 
Öyle hir yılr sevdim ki 
Gelmemiştir cihane 

Dağda fıstık: olur mu 
Ottan yastık olur mu 
ikimize bir yastık 
Acap kısmet olar mu 

Kuzular melemesin 
Gel desem gelmezsin 
Gurbeti icat eden 
Can verip ölmesin. 

Kartılarda durursun 
Oudakların kurusun 
Sana çektiğim sevda 
lk.i gözünde dursun. 

•L !,~n~~~~.~~]!~o: 
«Almonlar yanlız kalmış 

olmalarından ve dünyanın 
kendilerini anlamadığından 

şikayet eJiyorlar. Fakat bu
ndan mütevellit kabahat ki
mindir? 

Umumi harbin verdiği de
rsin Almanlara kdli geleceği 
zandedilmişti. Panceramniz
min birşey olmadığı ve 
bunan efsanevi bir usul ile 
inkişaf ettirilmış olduğu sö
ylenm~kle beraber basiret 
saatinin duracağı zannolu
nuyordu. Almanlar büyük 
bir millettir. Bunu inkar 

1 
etmek delilik olur Fakat 
diğer milletler de tarihteki 
vazifelerini yapmışlardır. 

Almanların bu hakikati 
inkAr etmeleri kendılerine 
has olun bir karakterdir. 

Bursa - Yenişehir Bogaz 
köy muallimi Mustafa bey, 
Karacabey - Sultaniye kö
yü muallimi Nariye hanım, 
Orhaneli - Resuller köyü · 
muallimi Feyzulluh bey, 
lnegöl · Cemiyet mektebi 
muallimi Salih hey, lznik -
Akçalan köyü muallimi 
Atıf bey .. 

Haftımm cuma, cumartesi, 
pazartesi, salı , perşembe 
günleri yolcu treni işliy

ecektir. 
Bunların Bandırmadan ha· 

reket saati 6,35, lzmirden 
hareket saati 7, 15, ~ehri mize 
geliş saati Bandırma 10,23 
İzmir 16,39 dur. Bu trenler 
şehrimizde telaki edecektır . 

Şu bale nazaran lzmir- Ban_ 

Bu suretle lzmir -
yolculuğu 17 saat 
kesir - lstanhul 1° 
13,40 saate inmİf 
demektir .. 

Vilayet (mniyet 
müdür 

Yani bir ticaret muahıdası' dırma arasını sürat trenL Bir 
eri sekiz saat kırk beş dak- tasiyon civarında 

Türkofiıten şehrimize 1 ikada, yolcu trrnlcri on dört ~~anta içinde bir 
gelea malumata göre. hük. 1 saat yirmi dakik..,,da katede- para bulunarak d 
umetimizle Holanda arasında ' cektir. teslim edilmiştir . .t 

Klering esasına ~üsten1t Ojğer taraftan Bandırma zuhurunda menıdfl 
bir ticaret muahedesi akte_ ile lstanbul arasında mun- müracaat etmesi il 
dilmiştir. tazam vapurlar işletilecektir. nur. 

.,~~ ~~~~~~~ 

Yazı Müsabakamız. 

\ 

.. Gençler ara.sındu bir güzel yazı müsabakası açacağımı:ı yazmıştık· 
musabakaya gırme şarllarını ve müsabakanın nasıl o/ocağım yv:ıyor:: 

Gönderilecek yazJ/ar. 

l 
Gönderilecek yazıların c<iezli kıiçük hlk<iye)> vasfını 

şartllr. 
Müsabakamıza iştirak eden gençlerden gönderecekleri «le:li kıiçük JıikÔ 

ga::.etemf:in iki sıilununıı lt·cumiz l'imiyecek bir Jıac1111du ter/ip ctmelartrıl 
ediyoruz. 

Seçim hf:yeti 
Gelt>cek yazılan tetkik etmekte bunlardan ka:.uwnları seçmt'kle td 

gazetemizin tahrip riyaullnt! yardımcı olacaklar ve rey vuece/cl 

Kazanacaklar 

Umumi harp Almanları in_ 
aaf haddine çekmek kin kA
fi gelmemiştir. Almanlar ye
niden işe haşlıyorlar. Ve dü_ 
nyayı hükümleri Pltına alın_ 
ak hususundaki yanlış 

kudretlerinden bııhsedi; or· 
lar. Dünya da kenılini arıyor 
ve Almanları yalnız bırakıyor 
Dünyanın bundan başka bir 
hareket hattı takip etmesi 
kabil midir. 

:Müsabakamız ş<>yJe başlıyacaktır: r;ömfrrllecek « te:li hikaye» lt•ri on btl 
s~nr<ı duce lıaşlıyaca!iız. Uu lıik<iyeleri seçmekle ulwyucularw11: arasrndO 
btr müsabaka tertip t•diyorıı:. Seçme Jıeyelincc birincilfği ka:•llwcak JıikdyeY' 
vf.rmiş olan elli okuyucuma::.a mu/ıttlif hediyeler daüılacağız. 

En güzel tezli kü<;ük hikayeyi yazan gPuce gazetemiz bir ( 
saati) lıediye edilecektir. ikinci v~ iiciiıu-ii,·e oüzt)I birt·r dotıııB 

~ ·' e 
lem, dördüneüden onuncuya kadar kı~'metli birer kitap tı 
edilecektir. 

/fa müsabakada okuyııcularunızrn nasıl rey kullanacaklarını ileride ya 
<f P-nçler, sizi kalemi uizi tecri'ı beye davet t•di yoruz .. 
<Wndereceüiniz yazılar on beş Tt·şrirıievcle kadar kabul edifrcek/İf· {) 

Teşrinievelde müsabakamız başlamış bulunacal\ltr 

J • • • • 
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Ve Eserleri. razan: A. BAHA :~·~~ı ş:;.·~~ '' 26 [ylOI ~arşambl~an itibaren " 
( Dünkü ni.ishadan mabn_t ) 
olo.rın omrirıe itııat etmeJık 
lerindun müsadeıno başlıyor · 
Binnetice çolık Ahmedin ar· 
kııdaslarınılnn Kora belli vu
ruluyor. Oığer iki erir Em
ineyi hırnkarok koçıyorlor. 
Emineyi Jandormalar Rursa

ya Bursodan da latan bula 

Vezir efendiye evH\tlık ve

riyorlar. 
Sadrınzıım bir kandil 

günü muhtacı ınuavenL't 
muesseselere ktl hynsile 

erzak ve em 31İ gıhi şeyleri 
sevabına dıığıtırken tımor
honeye de bozı şeyler vcrı 
yorlor. Vekilhorç buradn 
delı Hasanln tanışıyor, Ha
eanın saçmaları hoşuna 

gidiyor.. Tımorhaned~ki 
Hasanın muhaverelerını 
konak halk na anlatıyor 
Konak halkı do llnsanı ık 
sık ziyarete başlıyorlar 
Bu arada gnıjne ,fo lfosanı 
ziyaret oıliyor. Akdoğnnın 
ncresl olduğunu soruyor, 
Hasan bu suulc kar~ı holk 

edebiyatının ve~i~si~ ~.n 
guzel tekerlemelerını soylu· 
yor. Eminenin llasonı tanı-
ması konak halkının 
dikkatini celbedi-
yar.. Hssanın yazdığı bir 
pu la sndrıozamn ve_riliyor. 
Binnetice llasan.n deh olma
dığı tebnyyün ediyor; ve tı
marhaneclen ç·ı korılorak bu I 
işin hütiin safnhtıt ı ve mücri
mlerini poşn bizzat derdPst 1 
ettirıyor . Ve mücrimleri 
muhtnlif <'('Zalaro -.·orptırtı. 

yor . 
Bu hddiseden on gün so 

nra da Akdoğan ve Soğuk
lar çjfılıklcrinde çalınan dn 
vullar uzaktan uzağa Ha~a·. 
nla Emmenin oodetlPnnı 

k 1 1 n uih•eJJÇ ulnklnrı ut u ıyo L 

oluyor .. » 
Tımarhanenin ano hatla-

rını muhterem okuyucu~nrı-
k ve bı>lki de kıtnh mo ısocn, 

ın ıüzel üslubunu bozn rcrıs•-
g .•. · kit ıba 

lık'> oğullarının mevkii 
ıniihimılir. Tahmisı.·i oğlu Ka
stomonudn h ılkı Osmanlı do· 

vleti aleyhine vergi verme
mek irin kıyrıma evkeımış 
mo halli lıiıkfimt tı Ç3nkırıya 
kaçırtarak bura havalı inde 
uzun bir hüktimct i.ırrnüş 

tür. Bılt\haro Safran bolu 
mutosellimi Hasan çavuş, 

Bnrtındn zorba Çalık oğlu 
ile birlikte Tu hmisçi oğlunu 
iki oy fö ıla~ız harpten so 
nrn trnkil ve Kostmonuyu 
elindı•n olorsık bur ıdo Osmn 
nlı hiıkllmP.tinden ayrı ola
rak s ılt::ınnt kurmuştur. 
H ıtıon çavuşun hu sa-
ltanatı bırkaç yıl siır. 
muş niho~ et bir desise ile 
doriılhıh (ı•ye çağrılarak 
idam odılmi tir . Cnl.k oğlu
na gelince, bu da lla on çn 
vu un lehıne 1'ahmı ~·ı ıle ya
pt ğı h<ıqılP gonılen ynr,ır_ 
J ğıııo uıukabıl lfosrıt \'LI\ uı-; 

tor,ıfındoıı Barlın dı rt bt·ylıği 
lın hşrdilmiştir 

ltoı;;an çuvuşun ortudan kn. 
ldırılmıı ını mütenkıp bunuıı 
dn Os mnnlı hükumeti torafı
ndan soltanotına nihayet ve
rilmiştir. Yıne bu tarihi de
vre\erı tetkik edecek olurs
ak, Karadeniz EreğfüıındP. 
lsmail çnvu un, Boludo Es. 
ma Tudunun O mnn\ı impu 
ro.torluğundo oyrı saltanatl
ar kurmuş olduğunu gorec. 
eğiz. lısmoil çavuşun zorba. 
lıklnrıno tem s ı·den bır ki
tabı genç ve kıymetli rııuh 
arrirlorimizden Ahm• t Naim 
boy Zonğuldnk havzası hak
kında y zdığı kıtapta m vzu 
h ıhs otmıştir Boludn Esma 
Tudunun peygamberlik iddi· 
asile Osm ınlı hiikfimetı ale-
yhıne çıkardığı isyan hakk
ında malıollinde tetkık yap. 
an Monrif VPkllleti kutüpha. 
nelPr umum mudürii fnzılı 

muhterem Hason Fehmi bey 
ele gPyri mtinte ir hir hnlde 
ılurmaktndır. Yınc EEHna 
Tudu vok.Jsı hakkında ar
knda ınıız 'aılri I:tenı b~y 

9~0 yıl n l ı «Ç krıklur ılıı 
nn naklı ttıgını u;1n. . .. 
monevi v.ıri-; Bolıko. ırın ~u- ı 

"d b u Vasfı lıPvefe-

runcıı )) adı lo neşrc>ttiğ ı 

kılopta bu 'nk nın oluşunu 
ronınn lı lınılc- v<•rmİ!'l}.-.rılı zı e mo u ., . 

. · 3,. nflnr ılıl. 
ndıden 1lk "mır L 

1 Oklett ıö-ıın ~ı:ıtır. 
orım ~t,, n rı • . h 
lnrdan da sozilebilecrgı ve\· 
ile tımarhanenin mevzuu ta. 
mamilo hrılk içinden nlmmı-s, 
(104) yı 1 öııcc. Antııloludn 
O . t 111g·runda ny-m. nlı ımıınr ı or 
rı fermanlrırı g<'~·en dcrehP.
ylık drıvrırıin lıtıkimiyeii zo 
manından :ılınını tır. 

· ı A \'U Bu do,·irlerin, tarı l1 -

kualını tetkik cdeeek 
olursak Hatıp Mehmet 
Hamdi efı•ndi merhumun 
b zc bo bir hiktıye vflr· 

Vukuatı tamamilc 
mediğini, 
ynkın tarihimizden almış 1 

• · Ancak olıhırrunu <l'Öreccgız. 
t'J r:" 1850> 

( 810) y 1 vukuntını ı ~ 
k olursok 

Y lınıı creqrcC'O 
rı • l ttU ka. 

bu iddiam.n dogru uf; 
bul edılmı§.. Q}ncnktır. 1'ı-
nı ırhan l odları gecen 

k kohramanlnrın n 
va a b" 

ı b"rer ırer 
1850 yıl nua 1 • 

rorccer•ız 
ynşndıkl . rın g . ~ . 
Şöyle ki : Lütfi efend~ t~r.ı 
hinin dörJuneü ('tldının 
(98) inci fHıyro~ııııla ynzılı 
1, h . og·rı u vnkosı 

o ınısçı . b. 
Knstomonuda gPçmış ır 
vakadır. Bu vaka•Ja «Ça-

Yukıırıdu bılmunasebe yaz 
,tığım «1 ahmi ~·İ» v ı kaf'ı'ldn 
odı gc~·en t.;nlık oğlunun 

lfotıp M<>hnu•t llomdi efen
dinin e erindeki knhromnıı 

Çolık fı.lımct ilo acohrı hır 
munnsohet nrayııhılir mi) iz~ 
l(ıır. ıll'rıİz kıyı ı vukuat nın 
halk dılinde izam odi'<· 
edıle Akdeniz kıyısındo 

boyle bir furin hnlind<' 
to \\'Uf \'O lıikAye ('ılıl 

i i ne dc-reco nnimkiındür 
hul,\sa <ıTımurhone» deki vu 
ku:ıL \'f' Cılık Ahmedin bn· 

hol'lın n sıpahi oluşu; T:ıh -
mııı~·inın tenkılınılo 11 .... ıııı 
ı;nvu u ıııuovNıı·l eden Çn-
lık o~lunurı do ıu:Hpalıı tıı"· 

nzoleısındc ıken Hucni çıft)j. 

ğinden fıror ıle» lhrtına 
,,nrıp ft•S t ocoğıııı kuron 

Ç ıllk oğ'lu ile bır olması 

1 tıtimalı zıhrıimde bu ıslıf. 

tıomlorı helırtmiştir. Tımar
hnned,.ki vukunt il~ Tuh 
mıs~·i ,·nk:ı ı n~ ığı yukarı 

ıynı t ırılıi d 'ı ı·ye diıştti 

,·,u111len bu meselelorı kendı 
M 
kenrlırne oı ınnktn bıraz hek 
gorm~kutyım do ... 

en gneç vo eJ mJ 
keınireli burun (fil JJi/aistlsna herkes tarJH11dan gôrülmtıi fdzım m:J 
cı;,nub~n yor mı yelen /cırihi muazzam eser lil 

Evsar •• yukurulu yazolı Tarl, huli yerlonl~~'::. umumn ı H A y AT 1 ı• s A llt 
aıt mahallerden vo köy hayvıınotı otlakiy<•s.1ıcien !uzla \ 
kulun yar dero ınovkııutle vak.ı t 20 döııiim mu balli kôy ' 
kunununun.,ırıevadt.iı mahı:ıusası mucıbince gelırinden koyiın ifil 1J 
umur V13 hu usuna sarfedilmek üzere köy namına \arla J.En büyük artistlerin iRti rakileril. 
ittıhazıııa köy heyetince müttefikan k1Jrur verılmiş ve mo l::I T 

zkfır maho.llın köy şahsiyeti maneviyesi namına. leıçili t n- '[!]\ 30 milyon lira sarfıle vücude g ttirilmit olan bu ·ıı 
lep olunmuştur. bu mahal senetsiz tasarrufattnn bulunma- (ılim şimdiye kador gördüğünüz bütün büyük •• tari-
kin mah ıllen tahkık ve mesııhosı için bir memur izam hl fılimlerin hepsinin fevkindedir . Filimin kıymet, eh-
kılınocolüır. bu yer hakkında bir t:.ıso.ı ruf iddiasında bulu- emniyet ve u.z~mctini .a.nc~k (ilimi gördükten· sonra 
nıınlur varsa on gün zarfında evrakı müspitesi ile b ı rlikte l!l takdir eılcceksınız. Hu fılımı muhterem müşterilerimizi 111 
Topu dairesine ve onuncu gunü keşi f mahulline gelecl:'k ~ memnun. ot~e~ için biiyük ~edl\ktl.rl_lk_larla celbettik. 1 
m •mura müracnnllnrı lüzumu il!n olunur. \\ Böyle bır (ılımı hı rzoman goremezsınız. 1 fürsalı ko~·ır- ıı 

mayınız. Oaha ziyade tafsiltl.t el i ltlnlarımızdadır, 
IlAveten: l?OS JURNAL. 

Sa' ıhk tarla ve bağ yeri ~~:ı Biletlerinizi gündüzden alınız. lil 
ı.:a niL BA YHA~ll rnüna..,elwtilt• carşaıuba il 

Barıdıma yolu iizeriııclt>, ipek- fabrika~ı ittisa
lindP hağ Vt• kü~k yapmağa ınii~ait on heş tW
rıiiıu nıiktarııula hir tarla lusnwn veya tamameıı 
yirn• o civ:.ll'tla, t;engt'l nıe\'kiiude dokuz döuüm 
ııııktarrndaki hir· t.arla sa ılıktır. isteyeulel'in 
ara hacı ·ı.ad~ .. \li beye müracalları. 5- ı 92 
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Dami Vilayet Encümeninden: 
Balıkesir - EJrcnıit yolunun 00-f- 63 - 00+67 kilornetn 

cleri nrasınduki kısmın tamiri şartname ve keşifnamesi 
mmcıbince ynpılmak ve 27- Eyh11 - 934 tarihine müsadif 
perşembe günü saot onbeşıe ıhule edıloıek üzl'rO yırnıi 
gun ınuddetle ve kapalı zarf uıulile münakasaya vazctlıl -
fniştır. 1'amıratı nıebhusonin bedeli keşfi 7520 lirn 99 ku-

ru tur. 
Münoknsayo liyakati fenniyesi başmüherıııılislık~·e 

tasdik e,hlen\erin iştirnk i wesuliyelleri ile ~·alışacaktır . 
Ehliyet vesikosı ve ticaret vesikası ibroz edenler kahul 
olun ::ıcak ve bu vesikalar ihaleden lAakal sekiz gün 
evel bn mühendıslığe ibraz edılmiş bulunacaktır. Tulip 
olnnların bu vas ıı k ile bcrnber yüzde yedıbuçuk nispetin 
Je teminatı mu,•okkatte.,.nıııltbuz veya mektuplurile yev
mı ıııezkii rdo ve vakıi muayyeninJe usulü dairesinde en· 
ciimeni vildyete (azla malfimot almak istiyenlerin daha 
cvel başmuhendisli2~ ~eya encümeni vill\yet kalemi
ne miirncarı t ct melerı ılfin olunur. 

4 - 174 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
ılıca Bıırhnniye yolunun 94 _ 96 kilometreleri arasın· 

,lakı kasının tamirotı esosiyesi şartname ve koşifnnmcıi 
1 mucıhince yapılmok w~ '21 uylal - 934 torihinu müsadif 

p•·rşt ınbo giınu saat on beşte ıhnle edilmek üıero yirmi 
gun ınuJdetlo ve kopalı z.ı rr usulile münaknsnyu konmuş
tur 'l'umıratı csosıyenın bedeli keşfi 5454 liro 28 

kuruştur . 
~ünaknsnyo liyakotı fonniyesi baş miıhenılislikçe 

tasdik edılen leı in ıştiro ki nıesuliyelleri_ile çalışacaklar 
e hliyct vesi kası vo tıcu rl't \'Csikası i brnz t''l crı ler kn-
bul olun:.ıı·uk vo bu vesikalıır yevmi ihaleden il\ 
okul sek ız gün ovel bıışmiıherıılisliğe ihraz ~dil · 
ıııiş bu~unaeoktır Tnlip olanlorın hu vesaik ile 
hcrober yuzdc yedıbu\·uk nispetinılc t eminatı muvak. 
k te makbuz vo ya mektuplarile ycıvmi me~ku~da 
"~ vakti muayyeninde usulü ıia1resınde cncümenı vıl l\ 
,·t•te faıl 

1 
ınaliimat ol mak istiyenlerin dahn evci 

başmuhendisliğc ve,·a encümeııi vılt\yet kolemino 
1 · ild·n olunur. murncont \!tmc erı 4 - 175 

Vilayot Evkaf Müürlüğiinden: 
gvkof 

1 
aıt küçuk ş dırvan karş ısı nılu 207 No. lı 

k } · comekfin ve cnm l ı kapısının mücntl -
a ıvenın curn, .. k k l t İl l 

dcrlı•n tenıiri açık munu oşoyn çı nrı mı ş ır. ıo o 
1 10.9 34 pozor ertesi gıınıı. icra edilecektir . To.lip 
olan\ıırın 14 Jira temınat ok~·asıle birlikte Balıkesir evkaf 

müdırıvetine muracaotları . ., 2 - 177 

Zayi mü~ür 

~ • 4 • i nıatiuası saat 2-30 da 27 t•yllll perşen•heden111 

\' 

itiharen her lıafta pazartesi ve cuma gliu- 11 
IP.ri muntazaman matinalar yapılat·aktır. Ta-,, 
lelw fiatları lt'ıızilaththr. 

mı 

@JC~ H. F ~Viiayetf d~re l!DD@l 

Heyeti Riyasetinden: 
Bürhaniyenin Keremköy hududu Jahilinde Tiırk ocak

larından müdevver fırkamıza ait malQmülhudut 7 parça 
zeytinlıll 1- teşrinievcl 934 tarihinden itibaren 20hışrinievel 
934 tnrihine kadar 20 gün müddetle temliken satılmek üzere 
müzayedeye çı karılmıştır. Şeraiti anlamak ve daha fazla iz
ahat almak istiyenler Balıkesir, Edremit, Bürhaniye, A.y'f
alık halk fırkası riyasetlerinılen tefsildt almaları ve talip 
olanların 20 - Teşrinıvel . 934 tarihine müsadif cumarte. 
si günü sant 16 da Balıkeeirde C. H. F. vilayet idare he
yetinde ihale edileceğinden talip olanlarin yukarıda iıim. 

leri ynztlı fırka riyasetlerine müracaatları ilan olunur. 
. ~% 

C. H. F. Vil~yet İdare 
Heyeti Riyasetinderi: 
Bürhaniyenin Keremköy hududu dahilinde Balıkesir 

Türk ocağından müdevver fırkamıza ait malÔmülhudut iki 

1 

parça zeytinlik 2- Teşrinevel - 934 tarihind~~ itibaren 2 ı_ 
Teşrinevel - 934 tarihine kadar 20 gün müddetle temliken 
satılmak üıere müzayedeye çıkarılmıştır . Şeraiti nnlamak 
va dathn fazla izahut almak istiyenler Bahkesirı Edremit, 
Hürhnniye, Ayvalık halk fırkası riyasetinden tafsilfit alma
ları ve talip olanların 2 ı / Tetrinievel / 934 tarihine mü
ıadif pazar giınü saat 16 do Balıkesirde C. U, E. VilAyet 
idare heyetinde ihale edilec~ğinden talip olatnJarın yuka. 
rıda isimleri yazılı fırka 1 ıyasetlerine müracaatları ilAn 
olunur. 197 

Necati Bey Muallim Mektebi 
Müdürlüği:.nder.: 

1 - ~lt,ktebimizin Mayıs 934 gay~sine ka
dar ilıtiyat·ı bulunan ( 300 ) ton kok kömiirii 
16-to-9~4 tarihinde . aat 14 d~ ihale edilmek ü
zere 2o "iin müddt'l!e ve kapalı zarf u "ulile 
münakasa,·a cıkarılnu~t ır. . . -

2 - Talipler şartııanwyi nıekt(\pte.gl\rebilir •. 
Ve ihale gii11ü de lf!klif mektuplarilt·

1 

mt\kteJlle 
miitc~d~kil mühava:.ı komi~Yoııuııa müracaatları 

. . 195 

Karaca bey harası 
müdürlüğünden 

lzzı·t adlı muhrümiı koy- 1 Kepsudün K ıruçoltı köyünden 
bettım yenisini alacağımdan 
cskisiniıı, lıukmu yoktuı, 

llarnm 1smt>t paşa mcvkiinde ortaklama ~u 

retile bin döulinı piriuç ekilect>klir •. • ;eraitini 
aulamak istt·yNtlerin '~ talip olaıılarm ya hir 
mektupla ve ya doğrudan do~ruya ll\ll'a idare-
sine müracaatları ilan olunur. 189 ~ulıh oğlu izzet 
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SA.YFA: 4 

İzmir-Bandırma aras1ndal203 Bandırma-İzmir arasında 1202 
numaralı yolcu trenz 

fer cedveli. 

Cuma, cumartrsi, pazartesi, sal 1 

~iinl~ri isler ·- ~ 
( Bir teşrievel 934 tnrihinılen 

L.tasyonlar Varma Durma 
İzmir 
Halkapınar 
Turan 
Karşıyaka 

Hacı hüseyinler 
Çiyli 
Ulucnk 
Menemen 
Emir alem 
~fora.tiye 

Horoz köy 
Mani:.n 
Karaağaç.lı 

Sarh .ınlı 

lehakçelelıi 
Kayışlar 

Kapaklı 

Çiftlik 
Akhisar 
Süleymanlı 

Harta 
Kırkağaç 

Soma 
Beyce 
Gircson 
Karacalar 
Soğucak 

Çukurhüseyin 
Balıkesir 

'felAki B. 
Yeniköy 
Ômerköy 
Susurluk 

. 

M. Kemalpnşa 
Okçu göl 
Aksakal 
S.ğ•r"~' 
TelAki C. 
Bandırma - ,.,.or n 

Banliırma.Ş\!hir 

7.36 
7 46 

8.03 
8,20 
8,36 
8,56 
9,:2 
9,39 
9,47 

10, '~ 
10,31 
10.42 
11.05 
1ı,ı5 

1 ı,24 
1 l,36 
12,05 
12,36 
12,52 
13, 14 
14,06 
14,33 
14,50 
15,26 
16,06 
16,39 

1 

3 

5 
2 
8 
ı 

1 
1 

16 
1 
l 
2 
2 
1 
1 

14 
1 
1 
5 

20 
1 
2 

lo 
1 

21 

17,48 ıo 
18, 15 3 
18,39 5 
18,57 
19, 1 1 1 

19,35 1 
20.01 10 
20,29 3 
20,40 :w 
21,05 

•• seyruse-

it ibaren ) 
Kalkma 

7, 15 

7.37 
7.49 

8.08 
s,22 
8.44 
8,57 
9,23 
9 4(") 

10,03 
10.20 
10.32 
10,44 
1 !.07 
11.16 
ı 1 .25 
11 .50 
12,06 
12.37 
12,57 
13,34 
14,07 
14,35 
14,51 
15,36 
16.07 
17,00 

17,58 
18, 18 
18,44 
18, =18 
19, 12 
19,36 
20.11 
20,32 
2 1,00 

lzmir-Bandırma arasında 1201 
numaralı sürat treni seyrü se

feı cedveli 
• 

( Bir tcşrinievel 934 tarihindE: n itibaren ) 

Pazar ve carsan ha ~ii nleri isi EH' • • • 
İstnsyonlar Varma Ourma 
lzmir 

Halkapınar 
Turan 
Karşıyaka 

Hııc.hüseyinler 

Çiyli 
Ulucak 
Menemen 
Emiralem 
Muradiye 
Horoz köy 
Manisa 
Kııraağ .· ~·lı 
8arhanh 
lshakçelebi 
Kayışlar 

Kapaklı 

ÇiClik 
Akhisar 
Süleymanlı 

Hürta 
Karaağaç 

Soma 
Beyce 
Gireson 
K ı racalar 
So<•ucak 

b 

Çulımrhüseyin 
Balıkesir 

Yeniköy 
Omerköy 
Susurluk 
Musta!:ı Kemalpaşa 

Okçu göl 
Aksakal 
Sığırcı 
l'ıj lt\ki c 
Bandırma Gar 
Bandırma Şehir 

13. ı 7 
13,22 

13,42 

14,23 
l 4,.14 
14.54 
15,02 
15, 19 
15,25 
15,30 
15,39 
15,53 
16, 10 
16,22 
16.36 
16,59 
17.20 
17.32 
17.5-: 
ı 8,22 
18,48 
19,30 

19.48 
20,06 
20. 17 
20,29 
20,49 
21.1 3 

21.35 
21,45 

2 

7 

4 

2 

2 

3 
2 

5 

Kalkma 
t 3:00 

13.12 
13, 18 
13,22 
13,25 
13,33 
13,44 
l 3,5~ 
14, 1) 
14, 19 

1.t,30 
14,-t4 
14 54 
15,02 
15.19 
15,25 
15.30 
15,43 
15.53 
16, 10 
16.22 
16,38 
16.59 
17.20 
ı 7, ~2 
17.59 
18.22 
18.5 ı 
19,32 
19,48 
20,07 
20, ı 7 
20.:.:9 
20,49 
21, 13 
21,29 
21,40 

namaralı sürat treni seyrü se
rüsef er cedveli. 

(~unıarl•·~i ve ~alı gii!ılt.ıı·i i~lc\r . 
( B.r teş riovel 934 tarihinden it ibaren ) 

İ sl:.ısyonlar Varma Our . ı a Kulkrna 
Ran<l ırrnu- Şehir 23.50 
Bandırma-gar :.!3 50 3 23.53 
Telfikı C. 24.00 
Sığırcı QO 13 00. ı 3 
Aksakal 00 .36 00 36 
Okçugöl 00 53 00 53 
~1ustafo Kemn.lpa~a 1 o4 1.04 
Sus i rlık 1 14 1 1.15 
O nerköy ı .3J 1 33 
Yeniköy 1·51 3 1.54 
nal kesir 2.~8 4 2.32 
Çukurhiis<'yin 2 58 2.53 
Son-uc.ık 3 28 2 3 30 r-
K ıra en !ar 3.51 3.51 
üıreson 4.o~~ 4.03 
Beyce 4. 22 4.22 
Soma 4 43 3 4 46 
Kırkağa~· 5.00 1 5 Ol 
Harta 5 15 5.15 
Süleymanlı 5 ?.7 5.27 
Akhisar 5.38 4 5.42 
Çiftlik 5.50 5.50 
Kupaklt 5.55 5 55 
Kayıjlar 6 02 6.o2 
ishak çelebi 6. 17 6. t 7 
Sarhanlt 6 24 6.24 
Karuağ:ırlı 6.32 6 32 
Manisa 6.47 6 6 .53 
Horozköy 6,5 7 
~1urndiye 7.06 
Emiralem 7.26 
Menemen 7.35 7 36 
Ulucak 7 44 
<;iyli 7.53 
Korşıyaka 8 03 2 8.05 
Turan 8.] 1 8. 12 
lzmır 8.25 . 
lzmir-Afyon arasındal 103 nu-
maralı yolcu treni seyrü sefer 

cedveli 

(Bir tc şrinievel 934 tarihinden itibaren) 

il er ~tin işi er. 
İs tas yon lar 

İzmir 
Halkapınar 

Turan 
Karşıyaka 

Hacı hüseyinler 
<;iyli 
Ulucak 
~enemen 

Emiralem 
· ~1uru<lıye 

Horoz köy 

Manisa 
Çobanisa 
KasJba 
Urganlı 

Ahmetli 
S.1rt 
S1lihli 
Ye~ilkavak 

Dere köy 
Alkan 
Ala~ehir 
Kirılik 

Konaklar 

Güney köy 
Elvanlar 
Ahmetln 

Km 7.41 
Inay 
Kara\;.uyu 
l ~ak 
K;1 p tklar 

B..ınaz 

Oturak 
Dunılupın .. r 
Y I lırımkcm . ıl 

Halınah mut 

P·~çi khamarrıı 

Afyoıı kara hisar 
Afyon Anuılolu 

Varma 

9.40 

9.5-ı 

10,07 
10,21 
10, 14 
J 1,07 
11,22 

11,29 
12.05 

'12,28 
12 53 
lJ, 10 
13.28 
13,42 
14, 15 
14,3 ı 
14.46 
15:04 
15,38 

l 7,23 
17.5Cl 

18,29 
19,04 
19,46 
20. ı 1 
21.15 

21,54 
22,25 
23,U8 
23,35 
00,27 

J' 1 o 

Durma 

2 

ı 

8 

1 

16 
1 
9 

1 
1 

15 

1 

1 
20 
5 

ıü 

1 o 
J 

1 
29 

;j 

7 
'..:! 

1 1 

2 

Kalkma 
9,13 

9,42 

9,55 
t0,08 
10 ,2~ 

10,42 
l I.08 
ı 1.23 

11,45 
12.06 
12,37 
12,54 
13,11 
13,29 
:3,57 
14, 16 
14,32 
14,47 
15,24 
15,4J 

17.33 
17.5 1 

18.3~ 

19.07 
19,47 
20.40 
21.16 

21 .57 
22 3:! 
23. 10 
2"3 46 
00,29 

1,05 

• 

Afyon - İzmir arasında 11 
Numaralı yolcu treni seyrii 

fer cetveli 
llcr 0iirı isler 

~ ~ 

(Bir T(·~rinievel 934 tarih!ndt·n 
istasyonlar \'nrnıa 

Aryon Anadolu 
,\f yunkar.ı lı İ sar 

Geçık hamam: 
B lrn •hmut 
Yıldır ı m kemal 
Duaı lup ırı ar 

Oturak 
Banaz 
Kap:ıklor 

l şak 
Karakuyu 
in..ıy 
Km. 241 
Ahmetler 
Elvaııl:.ır 

Göneyköy 
Konaklar 
Kinlik 
Alaş• lıi r 

Alkan 
Dere köy 
Yeşilkavak 
s ılıhli 
Sart 
Ahın · tli 
Urganlı 

Kasaba 
ç,ı banisn 

Mun;su 
Horoz köy 
Muradiye 
Eıniralem 

Menemen 
Ulucak 
Ciyli 
llacihüseyin ler 

4 24 
5 06 
5 14 
6 13 
6 38 
7 35 
8 02 
8 39 
9 09 
9 34 

10 36 
ıo s3 

12 17 
12 34 
13 07 
13 21 
]j 38 
13 56 
14 29 
14 46 
ıs oı 

15 19 
15 48 
ı6 12 
16 39 
16 55 
17 20 
17 33 
17 56 
18 09 

Karşıyn ka 18 25 
Turan 18 39 
Halkapınar ı s 51 
İzmir 19 15 

itibaren 
Oıı rmn 

8 
1 
ı 

2 

ı3 

1 
1 
9 

ı 

9 

1 
19 

l 
1 

20 

1 
9 

20 
1 
1 
1 
9 
1 
2 

6 
1 

14 

ı2 
12 
13 
J3 
t3 
14 
14 
)4 
15 
ıs 
ı5 
ı6 
ı6 
16 
17 

Bandırma-İzmir arasında·/ c 

Numaralı yolcu treni sey 
sefer cedveli 

Cuma, Cumartesi, P<ızaı·tf>si, Salı ve 
gii ııleri i~ler. 
t • 

( 1 Teşrinievel 934 tarihinden itibnren ) 
İstasyonlar Varma Durmn 
Bandı rma-şehi r 
Bondırma- ~ar 

Teltlki C 
Sığırcı 

Aksakal 
Okçu göl 
~1. Kemal 
Susurluk 
Ömer köy 
Yeni köy 
Telaki B. 
Balıkes ir 

Çukurhüsrıyin 

Soöucak o 
Karacalar 
Giresun 
Beyce 
Soma 
Kırkağa~· 

Harta 
Süleymanlı 
Akhisar 
~;j ftl i k 

Kapa klı 

~ayışlar 
Jcıhakçelebi 

Sarahıınlı 
K1ranğ:ıçlı 

M,ırıj.:;a 

llorozköy 
~Iuradiyo 

Emiralem 
~lene men 
Ulucak 
Çiyli 
ilacı lı ii ge yi n ler 

6,40 
710 
7.16 
7.50 
8,ıo 

8.24 
8,38 

9.5 
9 ,35 

10,23 
1 ı , 12 
11 .53 
12,28 
12.44 
13,7 

13,33 
14. ı 7 
14,48 

15.7 
15.24 
15,50 
15,59 
16,09 
16 32 

• 16.43 
16.55 
l 7,19 
17.54 
18, 10 
18,J9 
18 52 
19,14 
19,'27 

Karşıya ka 19,42 
Turan lY, 58 
H ııl k npınar :W. 10 
lzmir 20,32 

10 
1 o 
9 
1 
1 

1 
4 
ı 

10 

17 
l 

9 

1 
20 
4 
1 
1 

16 
1 

2 
1 
1 
2 

28 
1 
4 
ı 

8 
l 
2 

8 
1 

12 

HALIKESIR ViLAYET MATBAAtilNDA 


