
r 
l>'~ıi v B \ 

ft l e atyazrnanı 
~Aya •kesir sayla vı 

RET'I iN KARAN 

C kıır 1 lö ~ 111 g'••n•·I D.r•· k· 
ru: FU .\'(' hlL'AL 

- - - r .. . . ~ 
TURK Dili EV! 

Balıkesir 
Yıllı~ı: 800, nltıavlığı 400 
kuru~tur. Sayısı 3 kııı uş 
Günü geçmi~ s11yılar 

' _) 
25 kuruştur. 

PAZARTESİDEN ÖZGE GÜNL.1ER.D L: VE SABAHLARI ÇIK.AR.\_ _____ _) 

1935 O:\UNCU Y.L 

• • -=="-===================c==========:::!:::::=====================:;;===========-==== 

J!alyadan iki Fırka Asker ))ada Sefer her Edildi. 
Uraylar ~lmanyada y ahudi d=;;;manlığı Atatürk- Bahkesirin~-su derdi. -
~~ü:~.~~:Y~kı•ı•ind• Bütün Köy Kapılarına 
lôl atada birinci Türk ur ay- N d f • 1 A 1 d 411\ 

~~ ~:~~~~;~. 1~;:1;"~::;~:~; e en A ı ş er s ı ı r 
~1r~:~~~:1:a~~:::::~~ı u~~~ Burada Yahudilerin yeri yoktur. 
1 llt . 

~~rj!~:d~~~.:a~:k1:rr0::;: işyarlar Alman dükkanf armdan alış veriş eımezlerse 
arın h 
A ' azırlıyacaklardır . aylı"l8fl kesı'fecbk 
I na konular ıunlardır: A li • 

lık. Uraylarda bayındır Berlin, G (A.A.) - Silez hri şarlıayı aylık salıihi ol. 
~•tlerı. yada Leuelude hül.iımet anlara yalnız Alman dük-

~ -liayatı ucuz\aşhrma örkünleri bütUn köv kapı !canlarından alış veriş etm -
JUra_yların rolü }arına şu ilareyi taşıyan ele-rıni. aksi takt ı rde aylık· 

U l ge irleri afi~ler asılnı a!'ını t!mretmiş larmın kesileceğini bildirm . 
h~ ray arın tir: U b 1 

11
celeri hnrca usul erı. ittir. ray eledıye) yn nız 

JU k "duradn Yahudilerin yeri \iman cephesi üyelt ıinden 
~ onular birçok ıkinci 
e Uçuh l yoktur ,, ve ati olan tecimenlere si-

ı~ ncü derece it eri 
~•rıe Anbcılt ilinin Roı-:slav şe- pariş vermt!ktedir 
h alnııştır ki bunların 
erb1 • 

tı rın • n ~ urd layındırlı 
l'lditk 

~lld 1 etkisi geııiş olduğu 
i\t .. . d I onemli ır. 

~il ç f'akanlığının bnsın 
'Ult ~<ık ayından sonra Lir 

ti ~rbayların.ı:ıı l aşşt hi 
~ t loplaınası ve ur.n y itleri 
ı lerırıde toplu honutmalara 
~k· 

Giritteki kargaşalıklar 
•• 

6 Olü, 40 Vara~ı Var. 
Hü~umetin aldığı ça~uk tr d~irlerf e grev bastırıld1. 
Atinn, 6 A ,\.) - Kandi bütün adada birlik ve dü · 

L -tı k d llit 
1 

vermesi ço yerin e yede dün iizüm amelelf'ri 
1( 1 0\11\uıtur. 

zenlık iade olunmuştur 

Royter ayları bu kargr\
şalıkta altı kişinin öldüf.ünü 

kırk kişinin d e yaralandığı · 
fııı 'rnatızim kurtuluş sa va-

arasında çı 1can kı:ırgaşahk 

hükumetin a 1dığı seri ted-)\ı;rıd en çelin gün luınde 
ı... ııl · d k 1 birlerle bertaraf edilmiş ve nı bildirmektedir. "'llr erır e u. u ta; ara . 

Üniversitesi ~u yı1 Anka
ra~a açılıyor. 

Ankara, Ô (Ö.1.el) - Kül 
tür Bakanlığınca yapılan 
tetkikler sonucunda (Atatür
kün ün iversilesi) nın bu yıl 
Ankarada <tçılftb lfceği an
laşılmıştır. 

Ergani 
. 

Demir~ o~ur-0n açılma t ö-
reni yap1Mı, 

'T • 

6 

\ 1 1 ı (lı ın ıı 

Ankara, 6 (Özel) - Birin

ci genel müfettiş Zeynela
bidin, bugün Ergan\ve va
ran demıryolunun açılma 
törenini yaptı. Halk büyük 

/tal ya - Habeş a 1laşamazlığı tazeleniyor mu? 
ı. uıc d w • t · E 
'llııı ger verınıt ır. r 

•k d d . '-1 evrımiz c ıı>e sıya 
l>arr datt 1 kurultay ' arı . her ..._,[ WC!WSQ#Wwww-:»WWW...._ ~ -:;ca=~- ·-

Doğ u Afrikaya Süveyş Kana1ından 
200 Gemi, 116 bin asker geçirilrniş. 

bG Y lda bir Atatürkün 
°" YGk .. d ı ·w· it d lijrk on er ıgı a ın a 

t-tl 'Ycyi yüce'ten yeni ka 
,, 1 . 

d~ k a rnaktadır Tarıh ve 
tGıı Urultayları Türk kü tü 

t~d~ Yeni yönler vermek 
it 

it,, · Bir çok ulusal kuru-
l. •n ı ~ k Yı lık kurultayları 

il~, 1 '0dı alanlarında birer 
1 lik 
l\ı~ adımı olmaktadır. 

1 

Uluslar sosyetesınin kararı Haheşislanda nilbinlik umdıİdı. Mısırda Habeşten yana 
~üyüK ~ir cereyan ~aşla~ı . Mıs1r havaların~an geçen yiımi italy2n tayaresi 

l~tklltdan b irisini analım: 
'it,._ Ha va Kurumunun 1 

Mısuhlarca hiçde hoşa gitme~i. 
lstanbul. 6 (Özel) - Mı· 

t:., tı ~Uru'tnyı Cer en ma. 
Cenevre, G (A.A ) - Ulus- . da yeniden ikı fırlia daha 

~a K ' ' 
l~l 6rrıutay kurağanda 
"9t;t:flan bu kurultay kürsü 
~'f ra Baıbakan yurda ha

sırda Ha beş lehine bü ~ ük 
bir cer<:yan başlamıştır. Ge · 
çen gün 20 İtalyan ta yare -

sinin Mısır hav.darından 

geçerek Sornaliye gitmesi 

Mısırlılar tarafından hoş 

lar !'Osyetesinın kararı Ha 

beşistand ,t nikbinlik uyan 1 

seferber edilmiştir. 
Tokyo, 6 (A.A.) Ja-

pon Dış Bcıkanhğı Habeşis · 

tana bir Japon süel heye· 

tin i ıı gönderildiğini }alanla-
~ • .,,ll'ı 
lıtı . 12 ın korunması gcre · 

dırmıştır 

Landra, t3 (ı\ .A. ı - Oeyli 

telgrafa göre , Doğu Afrilrn · ç't 1 ,~ 1 •öy'~di "Evinizin 
l'ııe ~açıktır ve size hiç H- görülmemiştir. 
~'i avanın d .. ha ne kadar Mısırdan amele tedar k 

sına gitmek üzere bugüne 

kada r Siiv eyşten geçen ltal · 
" ~\ırsu~ • · · ·· ı · · 1 1 lk z~ltı 1

• gcç<CP{..Jnl soy I· istiyen ita yan ııjanlar la · 
d'tı cı,, dt!di Bu kurultay tarafından hüsnü l<abul gör-

yan gemilerinin sayı~ı 200 
den faz 1a bu unmakta ve 

t, .. ,,~0hra başlıyan özverilik 
)at Y 1 Zın1 artırarc:.k ilerli
~"t llrddaşlar her yerde 

ll\ı k 
Ur 0runıağa koşu~ orlar. 

l• 'Yla k 
ij" k r urultayı da bü-

ıçıl\ f Utultaylar gibi yurd 1 

•~hı,t Y~alı olacaktır. Orada 

\ot fe~''rrıiı.in bayındırlığı 
11~1 v ''de oturanların sai 

~"~ttı~ ~ıthatlığı ıçın çok 
Cu ararlar alınacaktır. 

ı1ı ltı ur· 
tril\d 'Yet; bütün yurd 

ı,t ı . c olduğu gibi uray 
tın d ' 

.ı~'ttı.- e ana tedbirler al· 
~G · U ı ~CI\) ray ar,n kurumunu 
~IJ •Yen Ye · b· k Yap I nı ır uray anu · 
~ıl 0 

1 lllıştır . Bununla b,.ş 
l t tice k 
~ ttınd adınların ıw şehir 
'kk, ; ıcçn.e ve seçilme 

~ Urfl.yf a Vcrilnıiştir. 
'" k arın g.-Jırlnini artı-
~ "oun d 

memişlerdir. A yııı h a l Yemen 

de de olmuş ve imam Ya

hya Habeş~ karşı amele 

vermekten istinkaf etmiştir. 

bunların laşıdıldurı askerin 

116 bin kadar alduğu zan 

nolunmaktadır 

Roma, 6 (A.f\.) İtalya-

Almanyada yeni hadiseler: 

"Ö c A l ı y o r u z!..,, 
Dıvarlara ~öyle yaftalar yapıştır1ld1. Hitlerin gençli~ 

ucağı mechul ~imselar tarafından tP~rip edildi. 
Berlin, 6 (A A .) - Al 

manyRda ~aliı gendeki Hit

ln gençlik ocağı kim olduk-

ları belli o'mıyan kim~eler 

t Haf ın daıı tahrip edilmiş 

8aş~aK2n : mız Orauya var
~ılar. 

Ordt•, 6 ( \ .J\ ) 
ll~ırı ah.ı venidir 

11}
4
h•crdf'ki yollann ileri \'C rlıvarl.ırına "öç nlq oruı., kan İ,;mel İııi>:ıli dün Gire · 

a••ıı "k· ı ınci snyf ncla j yazı ı yaft,ılar ynpı~tırılmıştır. sundAn Orcluya gt•lmişlir 

1 
1 mı~tır. 

Koca Sinan 
~ Tür~ tarihi araştırma ku-

\ ru~~k.~~. ~s(e!.~~z'ırl~~!~ 
' tarihi araştırma kurumu 

Türk sanatının evrensel us

tadı Koca Sinanın hayatı 

şahsiyeti ve eserleri üzerin

de bır eser lıazırlamağa 

başlamıştır 

Muğla da 
ı Tütün ürünü ~u yıl ço~ 

eyidir. 
Muğla, 6 (A.A.) Muğ-

lad" tütün kırılmasına haş

lanmıştır. Bu kuraklığa rağ · 

ınt>n \ e iiç milyon kıloya 

varan eyi hir iiriin t"lde 
edilmittir. 

Şehrimizin su ihtiyaçları üze
rinde sayın il ve şarbayımız 
Salim Gündoğanla görüştük. 

------
Pok ~ısa bir zaman~a halktn su lhti~act tamamen 

~arşıfanmıs olacaktır, 
Çok önemli ııetice 1 er ve· 

r e n bu konuşma~a; Urny 

Baıkanımız öz .vürektPn ko . 

pan duy~uların· , ve memle · 

ketin~ize l-;aqı olan ı;cvgi!'i 

ni, :;enelerden berı ba !oın~ız 
kalan bu yurdun layık o~

duğu Layınd ırlıl,lata k1'vuş 

ması içın gt celi gıindüzlii 

na~ l ç ı ı~ıldığrnJ ıı ııJ c tıı.ı~
t.r 

S!ty.n ilbayıını:ta ilk ser· 

ihtıyacı 

tazyık 

Memleketim iz ıı 

ha!ldmu.ı şi ddı:tle 

ed ıy or. Çarşıdaki 

şadırvan su yunun yenı ya
pılmakta olcrn p . rka a\cıdıl 

ması ışine baılandığını gör
d i.ik. Şehrimi-zin su ih•iyacı 

hakkında ne gibi tedbirler 
alındı~ını sorabilirmiyi.ın? 

Gözlerini aç•k pençereden 
kasabanın üzerinde gezdirdi, 
yurd severlığinin kayırnğı 

olan kalbinin derinliklerinden 
gelen bir teessürle, haf ıfçe 
ıçıni çekti. 

Ha yır .. Hayır, halkın 
ihtiyacını taz) ık değil, le· 
mine çalışıyoruz .. 

Alınmı~ bir damla su yo 

ktur. Şehrimize su getiriyo· 
ruz. Bunun aksini iddıa 

edenler, Lu yolcla cledı, 

kodu yapanlar varsa; 
onlar, yurt işlerile 11lıikası 

olınıyan, hususi ınak~atlar 

. aşıyanlardır . 

Anl<aradan bir su müta 
hassısı geldi Şehrin su ıh 
liyacı t>saslı bir suretle tel 
kik ettirilmel. tedir. Bu m Ü 

tahassısın tetkikatı netice~i 

ne göre yapılaccık işler . bi · 
lahare tesbit t dıl e cel<tir. 

Mamafih şimdilik ac:l bir 

tedbir olmak üzere şehrin 
yüksek noktalarında kafi 

mıktarda su depoları yap 
tırm11k ve ş e hrin her zaman 

için bir hafta1ık su ihti)• acını 

temin edecek miktnrda su
yu bu depolara toplndıktan 
sonra , tevzi şebekelerine 

akıtmak cihetinı düşündük 
Bunun içi n icap eden l<e~if 
ve projeler yapıln1akıadır. 

Askeri kışlaları civarında 
bulunan bir su dereye akı · 
yordu. Hu su da borular la 
ıehir şebekesine bağlanmış· 
tır. 

Şehre gelen Soma 1 ı suyu 

nun menbaı civarında bulu
nan di~er bazı menbaların 

da bu suya ilavegi içiu bazı 
te~ebbüllalta bulunuyoruz. 
Gi>rüyorsunuzya; mütahas-

~· 111 (olltıtlu,,.ııtl 

- Şadırvana daha başka 
yerlerden su getirilecek mi? 

Evet . Eıkikuyum · 
cular mahallesindeki sa-

lın alınan (Kara Kavas) 
kuyusundaki mebzul su ile 
yine bu derecede bulunan 
ve istımlak kararı verilen 
e~ki (A zaryan) fabrika ku · 
yusundaki suları taöırvana 

akıtmak ve icabında parka 
ıu v ~ rmek için; biri birine 
bağlıyarak boruları döıedi
yorum Motörler vazı ile 

bu ~u arı şehir su 1arı 
na ilave ediyoruz. 
AmeliYat bitmek üzered ir 
Bu sayede ıadırvana fazla 
su almmış olacaktır . Kıtın 
ise; bittabi sular fazhılaıa -
cağındi\n motörleri çahttır
mak masrafından kurtula 

cağız ve bu fazla suları 
parka 1tkıtacajlız ki; ekonomı 
cihetlerin de gözden ırak tu
tulmadığına şüphe t"dilmeain. 

Bundan baıka şehre g .. fen 
su mecralarından btt'lıları 
tamire muhtaç bir hale gel
mişt ir . Bu hal sularm ziva 
tnA t1ebebiyet verdiğinden 

yolların tamirine de baılan· 
mııtır . 

Su yollarııida bazı kim· 
selerin, su alınak, bahçe v~ 
ya tarla~ını ~ulamak ıçın 
vaprnakta oldukları tahriba
tın önüne ~eçmek huıuı;un· 
da inzibat tedbir1eri alınrnıı 
ve- bu gibi tahribata cüret 
edenlerden bazıları hakkın 
da da kanuni . tftkibat baı· 
famıştır . Velhasıl halkın bu 

hayati ihtiyaci!e çok yakın· 
dan a lakadar olan Şarbay
lık, bu ihtiyaçları eıash su· 
rette l<arşılnmak için ciddi 
tedbirler aramakla meşgul· 

rlür. Pek kısa bir zamanda; 

1 Deva ını üçüncü sayfada 1 

ANKE7İMIZ sııun projelerinden f"vel müı 
tacel tedbirler Rlınmıf ve 
ite başlanmıştır . Bunu gör- Y azın11zın çok/uğu-
miyf'nlere verilecek cev"'bıın,· ,1 b .. n(lan ugün g1r -
şÖl değil, faaliyettir. Sn 1 
almıyoruz. getiriyoruz Dedi 1 •·----17•7•e•d .• i •. ____ .. 



Türkiye Etnoğrafya ve Folklor 
Sözlüğünün gereçleri 

Yazmanı: M. Şakir Ülkütaşff. 
- 11 

Külün üstüne çizgileri ya 

pan kıınse yı ııi O) un başı, 

·zihnındt> herbir çizg niu ne

yin, kımın adı, işareti oldu

gunu ak!ında tutar \'e bunu 

~' i ıns ·ye söylemez Niha) c:t 
ocak başında toplananlara 

bu çizgılerden hangisıni al 

dıklarını !'Orar. Sonra oyun 

bdşı da ı O\ unculcı rn beğen 

d ılderı çizgilerin ifade ettı 

ği ad 1 arı biru birer t-öyler 

Eyi, güz 1 bir şey a · mış 
olaıılar çok sevmclıkleri gi 

bı fena bir ş y alanlar da 

mahzun olurlar Bu ~yi, 

kötü b.ı7.an uzun o lışn alam 

seb<'p olur. Hııçok defalar 

da oyunda çızgi beğenen 

güzel kızlard çııJon adam 

lar ısabet edince ht-p birden 

güluşür. eğlenirler. Ovun bu 

sur tle santlerce sürer. Her 

çocuk yerıi bir heyecanla 

oy ınun tekrarlanmasını bek 

ler. 

Adlar, adverme ile 
ilişikli törü ve inan-
malar Adlar ve ad ver

me ile ilışi1'li hRlk torü ve 

İ'lanınal11rı biri ulusal dığe

ri islami ıki türlü akidenın 
aymr.amanda :>aşnyan iz ve 

ctkılerıni taşrn al bdır. 

::;;u kttd.uk ı konumuzun eca 

sı bugü·1 h:-ılk arasında }a

şıyan acl nrlct bunun etrafın· 

d\ld törü ve lldnrralaıı 

bütün özgülüklerıle ıze htan 

ıbare t olduğuna göre, her 

ıki kısma larihiğ yönden 

dokunm y-1 daha çolt öz~I 

ve ayrı bir araştırmcının kc.
nusu sa vdığıınızdan buracla 

bu cıh.ti şö}le bir işaret 
etın~klt• kalıyoruz. 

Bızde, doğan çocuklara 

çoğun yAIV<1c-, ashap \'eya 

helli cvliy t adları verılır . 
Şu l,adarkı, 1 elli ol n hu 
arap v • ac~·m adlnrı } anın 

da, çoğu köylerde olmak 

Üzt re. öz lürkçe bır hayli 

erlcek ve k<ı hn 1tdlarına da 

sık !ilk rabtlanır Bugün ana

dolu ve tirnk' a kövlerı 
arasında hal.i yaşamakta 

olan bu türlü hir Ç.lk adlar 

va dır. Biitün bu adların 

ve bu ar<lda aile adlarının 

Türlcdilı, laı ıh ve etnolojisi 

bakı11 ınr:lan haiz o1duğu 
önem dolayisıle bunların 

geniş hır ölçüde toplamp 

ar.1şt rılrra•ı en pereldı iş

lerden bir ni t şldl eder Bi 

z m özel ara~tırnıalarla tür 

lü kavnaklard11 rastla}Up 

ka vt ettiğimiz :?00 kaclnr 

erkek ve kadın adı aşağıya 

ya7llmıştır. ilµ sa yıı ın daf a 
hir 1 :ıç lrnt fazla al ıcağını 
oranlan a hiç de ~üç değil· 

dir. Aşa!tı yazılan bu adlardan 

bir kısmının dirilış tarz. ad
lamak sehepleri bazi törü 

v• inanmabrla ilgili oldu 

ğundan bunlarda adların sa

yılışından sonra birer birer 
ya ıılmışt r. 

Erkek adlan: Adı gü

z ·I l E zurum Haneki köyü) 
Ao;lan, Avdın, Al,! aş Bek

taş, Budc le, 'ayazı t (Vanlı

lar arasın a , ba· raın. bü 

yi.ik b bil (B.1ybt rl), bınalı 

(Erzurum . battal, bedo "ba-

hı,. (Anadolunun doRu ve 

güney d lğusu). Bozan, Lu 

nn (G. nntcp), Seyran "Ce
vlan.,. Çıdor, Çelik, Doğan, 

Dursı n, Durmuş, Duran du 

ı ak, Oün<l<ır. C< m r . Den.ir 

taş dhırsa vaylacık 1.öyü ', 1 

D,nbaba (Kelldı) Dede, 1 

em ur. Umur t Siı\OP ıli , Gö 1 
kmen, Göl<çP, Han (Anada 

lıını·n doğu ve güney doğu 

su), ışık, İbı~. 1 aplan lrn~u 
k 11 yuıı, !curt, kay (Erzincan) 

Kuraca lSınop Gerze). K" 

rayc ~il. Kutırn, n e sud, mü 

barek,. (Erzurum . Kars ve 

dolayları) Keleş, LRçin Do

ğu An ıdo'u), M. vi MavaH 

(G neycl~ koyurcu ' ) m< ğı ı, 
l\lemiş lSa ı i kökten olan 

Mehmet!! iliıfği yoktur), 

Mt nll:'ŞC (Anadolunun doğu 

ve gi.ı.ıev doğusu), Oruç (Sic 

nop ıli\, Papir "Sabir, Ba· 

bur,, (Doğum) Anadolu , 

s.ı •. an11, Sincan ıTra bzon'. 

Sull an "SalhRn,,, Suli, Sak

man (Doğusal Anado u', 

Taştan. l'anrı vadi, Tuna 

<güneyde ', Tosıın, temel ? 
( frabzon, Çoruh ılltri , ttkin 

mlu (S•not> , ran an (Sınop 

Avancık), yaş ır. yavaş, ya· 

h sı 

Kadın adları: Ay, Ay 
kaş, Avtulun "Dulun,,, Al 
tın (Çerk('ş), Akgül, Akka -

dın, Al.kız, Analuz, Ayşalı 

Senirkı.: ıt, Arzu ti. l'e 

'az, Btn igül, H<'llı, Çiçek, 

Dor dü, Dene, Döniiş (Polatıl) 

Durka<lın Düıc" Bolu), Du 

rdu, Eyna. E ,nagvl, Fı rr 

Elvıde, l:st ngül. Eln tıs. Fı 

dan, Grıldone, Giin üş Gül 

Gulören, Gülöz (Aolu) Gül

n zık, Gülbey.ız, Gülpembe 

Grılev , Giilüın, "Mt>s
0

ude,, 
Güh•r, Güldc•l1 "Gülend.ım 

yapılmıştır,, Glineş G~in. 

Güllii Gülis ·r, "Gü'ı :nır 

\apılmıştır,, Hapı, Hapo, 

llapış, Hapılı, (civan yayla 

ğı ",\'1ersn., köserelli oym 

as?ı) Hatun, İpek, l"'Cİ. Ka
dın Kumru KezbRn. Mavi, 

Ma 1; ılı, M, viş, Narkac'ın f?} 
( •~a rtın) Ördek, Pamuk, Se

nen•, ütlü kadın tÇanlcırı) 

Suna, Süliin. S rma, Srıtı. 

Şuş<>. ı DoğusRI Anadolu) 

Turna, Touak, Tolay, Tu

tu, Tu rcaflın. Turcuş. Sinop 

Boyabnt) Üçgül , ı rniis. Üm-
" 1 uh:ın, Ulker, Yet •r, Y.1kut 

Yıldız, Zü nrüt, l\ı kelime 

ar.lan arapça değıld r) 

• ı.. l 

\eri 

1 l ı 

Ergenide 
Demiryolu 
Acıldr .. 

' ( Ü5tarafı bırınri s.ıyfa..la' 
l>ır ı;:-vinç ıçinde bulunm ık 

ta ve cumurluğun l u yük 

sek cst:rıni nllcışlam ti.tadır. 

Ergani, 6 (AA .) Rakır 

niôl lenıne giden 

Erge niye varmış 

nas ·bet e büyük 

yapılmıştır. 

1 r<"n d ün 

ve lu n.ü 

bir tö 11 

Uraylar 
Kurultayı ~:rinciteşrinde 

toplanacak 
24 BirıncittŞrindc Anka· 

rnJa loplanacal< olan ıBıri 

nci Türk Urayları Kurultayı) 
nın çalışma programı hazır 

lanmıştır . 

Ku. ulta) da 520 Türk ura 
yında bulunması iç ba 

kanlıkça çok istenilmiş ol 
nıasııın karşın bu toplrıntıya 

hepsinin örgütleri ~ e fı
ncıns durumları girmek im

kanıııı v.erınediğinôen büt 
çeleri -Ü bin lıra ve daha 

yül<sek olan uraylarımız 
girebileceklerdir, Genel tl ii 

f us :-:ayınıı 20 birincıteşri 
nde> bitmiş olacağından ge· 

len şarlrn yların ba~ş<'hırde 
vapılacak tön ni görmeleri 

sağlannııştır. 
Kurultayın programı şu 

dur: 
1 Ur. ylarııı ızın bayı-

ndı• l.k işi, 

A - Şehirlerin izin bt•şer 
~eııel ik b a yınd rlık program • 
larında neler bu'uıımalı ve 
nası) baş ırılmalıdır? 

B Beleclivelerinııı in 
tek başına ynpamıyacakla

rı plan su . ışık yol gibi 
iş1 er iç n kurulacak bPledi-

' e birlikl<>ri ve halrnnlılda 
kurulan cdmnr heyetleri» 

için etüdler. 

2 Hn yatı ı·cuzlnşt ırma: 

Uraylarımızın ha vatı ucu· 

z'atmak içın 1 urulacak çar
şı. pazar ve alanlar iç n et

üdler. 

3 Ura vlnrımılln g •lir 
leri btidceleri, harca usulle 

t i : 

A Uraylnr mızın gelırleri 
ve bunların en az harca ile 

elde adiJm .. ı;i çarclt•ri, veni 
gelır aramak ve bunların 

üzerinde ·ar.tştırm-ılar \ ap 
mak. 

!: Urnv' üdce1 erinın ya· 
pılma şelolll ri 

C- Ura\ pnralarının har 

canma usulleri 

ı ; . Uıay "kati hes.,blFırı 

nın,, yapılmcı ŞPkli ve onay~ 

l.ıma sistemi haklrnıda etüd 

ler . . 

Bütün şarbaylar lrnrultay 
programında. gösterilen üç 

losım hal<kında kendi uray
lar ııın fın. ns11I duıun , u \'e 

ura} !arının özlüklerine göre 
ve t>tüd konuları sırasınca 

haz rlıyacaklar üçer s vılı 
rrıporları ilçehaylıklara ve 

ılbaylıklara verecektir 

R. porların hazırlnnma • ın 
el., esas, urndarın son } ıl 

bütcesi olacnl<tır. \.e ıderin 
cinsleri ve h r birmin tahsil 
ypkfı ıları ge<ren yJa göre 
kıvaslnn•nış Ş<'kilde bıılunn 
cnktır 

• • z 1 
Ka~ıt fa~ri~ası ne ka~ar 

~ağıt çıkanyor. 
İzmittc ynpılan ldığıt fab · 

rıkası kağıt çıkarnıaga lıaş 

lamıştır. FaLrıka ~in dilik 
otuz beş ton kadar k~ ğıl 

çıkar.\ bi 1 mel<te dır. Fabrilrn
nın Tür! iye ıhtiyacını ta-

m.ımlı}ct l ılmesi için daha 
bu 1 adAr lnğıt çık.ıırrası 

icap etınc'.tedir 1 u otuz 
heş ton bir rnü ldrt sonra 
kırl< beş tona çık. cakt r. 

Yalnız f a br le, d \ çalışanlcı 

rın d .ı ha z•vnde ıhtisas k;.ı 

:tanmaları la ·ı ınıcl r. G~lt celc 

sem yapılac.dc olan il nci 

bir kfığı t f abrilH.sı memle 

'· I~ ' 1 :ı '.J 
.. 
11~ t; 

• 

E re~ it e Band ırma Gen çıerı 
Hava Kurumuna yaJ~lm. 
şimdiye ka~ar ~ir çok üye 

Tekra r Birleş ti. 
--------- -

kay~edil~i. 
Par ti Başkanımız yurtlu gef1f' 

Edremit, 6 ( Özel ayta

Edremitde Hava 

lP.r in arasını buldu. 
"{ rtlıı 

rımıLda n ) 

Kurumuna yardım için bü · 

vük lir fa11li~et vardır. Şim 

diye kadar vüz ellı iki üye 

lcayt olunıı uştıır. 

Üyelerin ~ i.ikeni üç bin 

ü~: yüz on selciz lirayı bul 

muştur. Verimlerin yel<ünu 

da orıbir 1 in lıraı'ır. 

Yüken, üve, verı• yekun 

günden güne çoğalıyor. 

" W' 

\_,agış 

Hava Kurumuna yuoım 
Çıığış, 6 ( (~ezgin aylarımı· 

zcf .ı n 

BuradJ Hava !\urumuna 

yare-hm yolund büyük bir 

çalışma vardır 

Bugün bütün köy kurul
ları Kaınun·la toplanarak Ha

va Kurumuna ynrdım edıl 

mesi için Kan un bay t;ıı a 

fın<lan giizel sözler söylen· 

miş, bu işin önemi kövlüle 

re canlı bir şel<ilde anlatıl 

ınıştır 

Çağış ta ve l«>vlerinde şi -

mdiden Hava Kurumuna 1 ir 

1 
Geçenlt!rde Bnndırn a İd· 

manyurdu yöne im kurulu 

araı;ındd bir anlaşamamaz 

Iık çıl,tığını ve bu yuzun· 

den Yurtlu gençlt:rin •kıve 

Lölünrlü~iini'r yazın ~tık. 

lhı defa ~·evinçle öğrendi 

ğimize göre pann günü on 

beş gün izinle İstanbula gi· 

den Parti Başkanm ız B. Lütfi 

Rırdar Bandırn adan geçer

ken gençlerin bu derdi ıle 

y<tloııclan alakadnr oln u~, 

her iki tııraf.n aras ı nı bul 

mu~t ur. V <ı zif e görmel te 

olan kulüp yönetım kuı ulu 

iııtıf a e~erek yeni 1 ir seçım 

yapılarak p, rti l' ıı şk<n mız 

B. Lütfü Kırdar kongrt' Baş · 

kanlığına rcçılmi~lerd r 

Banc'ırına İd nnnyurdunun 

yı ni yönelım 1 urulu da şöy· 

ledir: 

Haı;tahane katıbi Bekir, 

Tayare katibi Mııstafu. 

Bonm. r~t·ci Mehmet, öğret

men Cevat. llayri ka) ıkçı. 

Bankacı Ce n il öqrt'lmen 

Ragıp . 

Hırnlnrdan öğretmen Ra 

gıp istifada israr ettiğinden 

yt:riııe yede it !erden T<>rzi Se 

lahatdin alınmıştır ı.ıyeıı• 
genç er yapılan bu ol· 
seçimden çolc memnuP ki 

I( es 
duklarından kulubd e 1 lf 

et rıı 
tesa n i.it yenıden tesıs ıeıi 

tir. Bütün ı, ulup gePç, 11 
Parti Başkanımız gece ILJJ'I 

pura binerken hnzır b~llrt• 
muşlar ve kendilerine ~ 
t. 1 h •aPııı' L'üyü c tezi\ ürat ) pçıi' 
surelile sevinçlerini 

vurmuşlardır. 

Parti 
8~ şka nı mıl82 ndı rma~ı 

- goı~O· 
Bır Halkevi açılmzsmı ona~ 

ı Bandırma, G ~ ôıel~rııfi 
1 

Parti Başkanımız B. odll~ıl 
Kırdar burada bulu ,,111 

zaman zarfında Bandır dllıı 
nın ihtiyaçları ıle y,ak 1 ~ 1111 
ilgilt•ncliler. blı arn<' 11 lfl ıı 
dırmada bir Hall<evi 8çı ı el 

" ii~ ( 
sını ona' görerek, btl\ . ııra· 
le, Haydar ça\'UŞ can111 b'' 

için çalışaca ldarıııı 

sındaki büyük arsııY 11 

1151 

Halkevi kurağı y11 P 1 1~el 
VllCJ 

tiler. 1 ıt 
, d ırfl 

Bu güzel hah r 1 an yt'fl 
da büyük bi r sevinÇ LI 

dırmışt r. 
çol< ü · e, v<·rlm, ve 

ka) t e !ilmıştir. 
viikcn 

Veni ilindi-r DursunbeY 
Gen~r~ı Ali Hi~met 

Ayerdem f ~rem:de gitt'. ı 
BalıK?.sir · ~3n~K~~le yo

lunJ3 cahstırılıvnr . . . 
Çanaldcale yolu yapılır 

' ken Bayındırlık Hakanlığı· 

Panayırı on ağustosta a;ı-
la c a ~ tP 

D IÖ el aY 
ursunbey. 5 ı. eÇe11 

mızdan j İlçemizde ~I dll 
yıl o duğıı gibi bu Y 1e 

' 1111\' 

KurultAy ftzadını şehri· 

mizde geçirıne l<te olan hem · 

şerimiı Genn·d A!i Hikmet 

Ayercleın dün F. !remide git 

mişlerdir. 

ııtğuslosun onuncu cu "'ıe 
rlerden biri bu defa ilimiz si günün-ien b ,şlcı ,.I< ıJ 

1 k!Jr• 

nın orada işlettirdiği silindı 

General Alı H ıkmet Ay 

erdem Edremit Bürhanive 

"e Ayvalıktnk etkıklerini bı 
tirdikten sonra Bergama yo 

Jile Jzmire geçecektir 

' 

yolların" tahsi · edılmiştır. 

l~ u yeni silindir bu defa 

bay:ndıı · ılc dairesiııin ıdel · 

ya şefi lsmail Haklu tara 

fındRn teslim alınarak Balı 

kesir - Çan kkale } olunun 

yc·tmiş dı>kuzuncu kilomet 

Saylavımız B. Hacim Mu- resinde çalı~tırılmC\ğa başl.ı 

hittin e..ıelisi gün şehrınııze 
~elmişi erci ir 

nınıştır . 

Saylavınıız İlimiz çevre· , 

6inde tetkiklerde bulunncn· 

ktır . 
Atletizm 

ı izınir Sarhayı ş9~rimizde 
1 İzmir Şarhayı H Hehçd 

dünkü treni· şehrımize gel 
mıştır. 

A. Sun An~ara~en gaf ~i. 
Şehriınız öğretmen oku 

las: resim öğret meni A. Sır· 

rı Ank11rach bir res ın ser 

gisi açmak üzen: bir müd 

d e t önce Ank. raya gitmişti. 

A. Sırrı dün şel-.nmize 
dönmüştür. Değeı lj refı a· 

nıın sergisi Anknrnda 

viilc ile i uv, ndır n l\fır . 

ndi !ni lrnt lu ar z 

bü 

Ke-

kt>tiıııizın lıütiin lcfığıl ihti 

yacını karşılı yabıleceği gibi 

yabancı de'\ letlere de kağıt 

sata bileccğ iz. 

Bölge ~iriııcisi ~enüz belli 
olma~1. 

Atletızm heyetinden aldı 

ı ğımız ma uıı ala göre atle 

tizm lıirinci iklerine iştıı nk 

eden ku!üplerımiz.in sicil va· 

ziyetleri henüz leı:ıl it oluna 

madı~ından yapılnn yarış'a 

ra aıt puv ,• ntrıjın resmi şek· 

li henüz b el li değıldir . Burıa 

nazaran dünkü sıyıınızcla 

Birliğı bölge birıncisi oldu 

ğu halckın ·lnkı haber henüz 

lrntıyet kesbetmen i~tir . 

Sicıl vaziy. tleri teshil ol -

unduktan sonra 

kulübden birinın 

birincisi olduğu 

bilecel<tir 

ancak i.iç 

bölgemiz 

belli ola -

re panayır kuru aca be>"'" 
l ı . D rsun 
anayır yerı u . olt" 

en güzel gezinti ) erı eÇttl 

ve ıki yan ndan su ~11 r 
. ".ız çayırında vapı f ac3 diğfr 

Urny ıBeledi)el ·til'"~ 
ıŞ 

yerlerden panayıra t•'' 
e S•' 

ed pc ·k olan alıcı " L ıit1 1 

.. .. . tirlı•B 
ların h .. r t.ırlu ıs 1 10et1 

• 1 Jll CI 
temin etn.ek iç1n ~ çıthf 
büyük hir faaliyeıle 
m.ıktadır. I ·ıl< Je 

Panayır ğeçen yı 1 biH'rı~ 
fa açıldı~ı hald~ çok ,,ı1~ 1 

· Btı ' rağbet 1 azannııştı. 1,.rn 1 

j!i o 
alış ver şın dah ı gı>n' 

keslirilmekte lir· ı.ısıo; 
d··t tıS ı, 

Prın;ıyır on or "'"" 
11 rı" 

çarşamba günü kaP 

~~vf ık iye medresesi '1~-
tınhyor. . 11•'1 

.• ) 8 
. rrı ı ı e" 
lbrahimbey ca dres · 

1 . roe d r· 
daki Tevfı oyc kl" 
uraylıkça yıktırıl rrıll L1 tıı 

zıtr ııı 
Bura~ı hayvan pil 
hsis edilec~klir. 

iki kadının 1a!u~;ı.,, 
lzrtıırl .. ı1rı1C P Jznr ~iin u :1 

J k,ZI •e 
lı.ıllcti• n le n \ 1 h jyl' ' J r· 
ilo. 1 lusun kı7.! Htı r ·.,,ıct '. 

otı11ı tıfl 
kdiyeri ıle kavgn. t ,;lll 

1• Y' o Bahrıv<·, Sf.' ımc 
"' t ır. 

ısınılan yarnlnın•ll 



~luıtoı 7 
~ ........... ____________ ~~ 
1 Yabancı gazetele r_d_e,,,__,g_ö-rd_u_·· k-1-e-ri-m-iz-,I 
~-.......... .. 

Yunanistanda durum. 

Elen Basını 
leneloy ~arş sındı ki düşÜrCrleı iri ~ildir if or. 

Elen B 
parti lidBrlerinin ~iye~Jeri. 

''' .ı asını genel oy kar ğine inanırlar. İşleri düzelt 
ın'la d 

~kırıd or unu~ durumu ha mek içın dışar dnn Kral ad 
kt d a fu rnalu natı verme · iyle bır adamın getirilmui-

t ırler: ne ihtiyaçları yoktur Elen 
1 Bi · d"flı tınci Kolordu Kum<ın- ler Dt!ınokrcıt doğmuşlArdır. 

ttt General Panayotakis Krallıcıluın dediklerı gibi 
d1.1~etelere hır diyf'vinde or Krdfın dönmeı-i' Hielik 'licu-
du un rejırn işı önündeld de getirmiyecek felrn t bila-
nı turnunu fU sözlnlt: 8 n!a l<is fena vaziyetler yaralaca 

ıttır. ı t ' ır. 

d"<<IFııka. Kamutanları arka· Neos ((Cumuriyetci•1 gaze J 

'<ltıı tesine de birincı Atine Ko-di.t b 11 il rf' ji m i'ı haki< ın· 
ki ana bir mektup yazdı lordusu 1\a~utanı General 

i\tı v C Panayetaki& ise sunları söy 
\'a~1• e umuri} et lehınde 

Yet ld leıııitlir: tılduk a ıklarım bıldirmiş 
Şlıtıu ları doğru değildir HE ·u itibariyle gazetele 

t b re d ycvın aleyhtarıyım. 
tıo. d e arüz etlirn.eni:r.i rı ~ e e . Fakat iyi veya fena gazele 
llılıtıak rırn kı ordu. bu gıbi lerde ve genel efkarda or 
lötd aşl\lara karışmamak dunun alacag"ı dıırum konu 

it. 

~ şulma~a ve münakaşa edil 
Ctek " 1 b J llıı... o teki ıt rk<ı rfaşl;u ı · meğe aş anmıştır Bundan 

' Ve ' 
ilıtı gerel< benim tek dolayıdır ki 1 u dı vevi veri-
l! "cırrıız . .. k. d 
flltıi · ı; su unun ve ış yorum: 

ı(i Yetın lıorunn asıdır Piz "Kanaatim şudur Vatan· 
rıcı d 

ıt,''Rul erecede ITI("!!eld<'t!e ın bugün içinde bulunduğu 
j olmakta\ ız vaziyet rf'jim meselu;inin 
rıerıg., K k. V . 1· d 1 1lı1 JOS rı s l' cnıze ı me.y ana alı masına ınüsa· 

b~,,~~2.ett>si ıse gere'< ordu it değildir Fakat nıadem-
'<ıl\ a bulunan ve gerek ki bu mesele ortaya atılmış 
'""k ~ilfllanlardi\ tekaüde bulunuyor hunun en dt ğru 
titl'te 

1 
ılrn;ş olan bazı Gene hal Çaresi n uhakkak ki ge· 

1 tıt• tn"l" 1 1 nelöydur. Çünkü bir rejım I~ I u a at yapn ıştır 
~ilt' rı llrdan Süel gurup 3eçmek an~ak ve yalnız 
'ıh.' ~f\ı Genemi Ottoneos ulusun hakkıdır. 
~·an h \ 1fıl 1k sorulara hıç bir ka. Kuvvetlerin ınüda a ede 
~~l\d· Yerrnenıiı ve yalnız bu'unmaları varil değildir 
~ ısı . Ç k b 11\ırı d •çın söylern~k 7.'l.ma ün Ü u işin trım ve ıyı 
~il 

1
• aha gelın .. ml'I oldug"u bir surette bıtirılmesi için 
fil • 

~ ret t>lrniştir . 
... ~rı. 1 
"'lıt rıı Man ·•tas ise Cu 
i. ·~tl 
~ı ~ •n memlekete yaptı · 
~ı ııı:rı 

iııı; etlerin meydanda 
t. ısUrıu .. 1· k 
''Öı·· soy ıyere Lu ış 

lı11 1 1 
Un askerlere düşn!edi

fı~tı f itct <>trniş ve kendi 
i tıce C 
~ il)~ uınuriyctııı Krallı 
~ lite ~ 1 caat olduüunu ıöv-
~ tlir. "' 

d. 'rıer .. ı ·r .. k ı· 
~"' " sımı a ıs ··••n· de 
''fi it kı: 

t il tı . 
d~ ~il~ gı rejimın nıemlı:ke· 
L il. 'tı ~ 1Yi geleceğı hakkın 
~ Jrıak \~lk a~ıtlar yapanlar 
tıL <ılı " 
'l~ 1 Rormemekte v ... ta · 

~~ > tk t ~•k· fllarnakt -ıdırlar. Ta 
tıııe 1 Zamanl.ı:-ılanberi 

tt r a k 
lil. J ı 11

Ca Cumuı ivetle 
111 ı tla · .. .. 

~rı b rı Zaınan en buyuk 
~ a§Q ı 

~ittı trnışlardır . Krallık 
Q'tlil.t 

11 
la da iyi işler yap 

\ gil d 
1 

tııı i\ a bu daima Kral· 

~tt h:~t>lnrı hilftf 111a olmu · 
r.tııı~t 0 dan bcışka Lütün 

~larının yüksekli 

f·· u,.k .. 
Dı!Jnin hikayesı: 

dığer bir şart ta geneloyun 
tanı biı surette serbest ola
Mk yapılmasıdır." 

Gazeteleı d t' ki bu neşriyat 
üzerine başta hükumet ga

zetesi elan Proia olduğu 

haldt: bütün gazetelerde re· 

smi teblığ mahiyetınde o'a · 
rak şu yazı çıkmıştır: 

"Ôgrendiğimi2e göre son 
günlerde Hi\şbakan ılt! ordu 

şefleri arcısındd yapdan ko 
nuşmalar iç sıyasanın ınki 
şaf ı üzerinde tam hir fakir 
birlığinin mevcudiyetine ve 
sile teşkil etmi~tir Bu fikır 
birliğı bi İhassa her hangi 
bir vaziyet tehaclclüs ederse 
et:ııin memlekette sükun ue 

ta'>ıiliain muhafazası liızumu 
" 

ÜT.erinde olmuştur 
Or lu, geneloya karışmak 

şöyle dursun hilakis bu ge 
nelovun ulus ısteğini bita 
raf ve ö '.gtir olarak göster-

mesi için lazımgelen vazive 

ti alacaktır . 

İpli Dürbıin 

"' 1 ... d. 
ı \rd 1• ••• Evet evet bir 

' o ' ~'i i)ıl .' . Tıpkı, tıpl<ı bir 
'ıt 111 1 

d1.ı Yakıyor ka vuru-
~ o. 

İ\t 
~~, lltıiıld 

t<r· 1 güllin siven ... 1 • J 

'ıı. ' ın k ce uzun boy, kıv 
~ıt \ln1raı 

lı 0 saçlar.le bir 
~ •ıı Ayrılıl< rüzgarlı\tı 
~d tglığı k 

ltdi·· ederin gölge· 
1) kı y .... 
td\l. uıunde sevgi ok -

11 811 1 
l. •·· '( 

1 ~• ı , bir sevgıy 
.,. ak,n b 

"ttrd n vıltan bir 
~i\tıi\ 1 gih:.lerıncle. 
~1 't(

1 

v gö;,) •rle bak nıı" 
il t·v .. ,. ' 

L" fl~ Boı.leı iİl! yakmış 
,,, ıılıg, . 

llıla b 1111 lh\ \' r v<ı n a 1 
oy lr 

' 1 1llıttı varhğım. 1 

ru:on: 

Ekber İnanç 
Onun ueb - k ellerındc çır

pınıyor. Sevghi çırpınclırı 

' ordu, beni. .. 

Gecelerim geceleri, günle 

r im r1v'arı l<0valıyoı ve genç 

gönlüm istiyordu onu .. 

Sevda pmı rmdan bana 

da bir yudum sevgi sunmu 

şt \1 o .. 

A1ev dudakları, buz du · 

dudaklarımla h:rleşnıi~; ı'ık 

bir ak~am rüzgarı, ılık <>ile. 

rile beni olcşanıış geç. mişti. 

Ve. ipili dürbünümü ılık laf• · 

m rı asmış, o ,ıl:şaın rüzgarının 

esııH ı1ini beUiy< rdunı . Bt•ıt. .. 

Uzaklara bakıyor, eriyen 

TOHKIJILI ~ 1• YF'A J 

Balıkesir sufö ~u~uK 
~akimliginden: 

Ahzü kasp suçundan su· 

reti katı) ede 7 seneye mah

küm Balıkesir n Selmıye 

m~hallesinde mukım Halal 

calı İsnıaile vaıd layinı ce 

Zi e vı direl<törliiğüııden bildi

rilmiş olmakla mahküın is. 
maile kanunu me -lenin in 

maddei mah~usası mucıbin 

ce bütün işlerine b ıkmalc 

üzere Halalce kö' iindf n Ali 

oğlu Paşalı Mehmedin dört 

&ene ınüddt t' e vasi tay nine 

karnr verilmiş olduğundan 

keyfivet ilan olunur. 

Bür haniye icra 
daires!n~en: 

Mustafa oğlu İdı ise borç

lu Biirban yenin Bahadın1ı 

köyünden deli Hiiseyın oğlu 

Mehmedin borcı . nun lemini 

i~in dairemi7ce hac ı z altına 

alınarnk bu kere satılm sı· 

na karar veri miş hulunan 

temmuz ~135 larıh ve 1 nu 

nnr<tlı tapu senedıne müsle 

nil Bahadın'ı kôvüni.in ça· 

tal tarla, n 11111 diğeri dede 

çamlar mevkıinde (S: 25) 

metre murabbaı elli ağ •• ç 

zeytıni havi ::wo lira nıu 

hammen kıymetli bir k ta 

zeytinlığinin açık nrtırması 

2 tı-şrinevel 9:i5 tarıhinin 

çarşamba günü d tirem ı zde 

ydpılacnk ve ancak bu ta 

rihte z ·ytinliğe teldıf olu -

nrtcak artırn ı a be,leli mu 

hammen kıymetinin yüzde 

yetmiş beşini b4' ma?sa ar· 

tırması on beş gün daha uza

tılarak 17 Teşrinevel 935 

tarihin ı n perşemhe günü 

ayni rnatte dairemizde ıc:rn 

kıiınacağından bu mal üze · 

rinde her hangi bi suretle 

hak iddiasında bulun~nların 

evrakı müsbıte!eri bir ikte 

yirmi gün içsnde dairemize 

müracaat e 1 meleri lr zımdır. 

Aksi halde 

sicil ile sa bit 
hakları bıpu 

olmıyanların 

satış tutarının paylaşmasından 

hariç bırakılacakları ve ar 

tırnrn şartnamesmin 20 9 935 

tarihinden itıbaren 935 153 

dosya numarasile dairemiz 

de h erkt•se açıl< buluncluıu 
lacağı ve ~atışın 2280 nu 

maralı kanuna göre yapıla 
cağı ilan olunur. 

dudaldarımla alev adını le 

krarlıyordum Denizde; co· 

~an, kuduran deni7.de .. Rüz. 

garla yarışan, l<öpüren dal 

gdların titreştiği yerde bek
lıyordum. Onu . 

İpli dürhi.inümle onun 

s ıı da· Jı ıı ıl an v,. r l ı g ı ı ı g ö. 

rüyordum ben .. Kıvııcık sa. 

çları dal g, IRrın onıztl.lda . 

Coşan denizin hıçkıran , ynl 

varan sesi onun kRhlcaha 

larına karışıyor .. İpli dürbü 

nüm. kıskanç biri r,ıbı onu 

saklıyor gözümd.·n .. 

* 
Ben onu bu iplı clürl ü -

nüml<'! . mavi suların titrt le 
dalgalarmdn güneşle şaka 

laşırkt:n gürınüşti.inı .. Ve işte 

gene bu iplı cHirbün, kaçır I 
nııştı onu . Du laldıHını gönlü

mü söylemedi. gitmişti. 0... ! 

Balıkesir in 
Su 
Derdi 
1 Baş tarafı birinci rnyf adcı 1 

hıdkın su ihtiyacı tamamen 

karşılanmış o 'acal,t:r. İcap 
ederse ~ehrin aşağı tarafla 

rında kuyuldr açtırılmal< ve 

motörler konu.ak surelile; 

yapılac.ık dı!polara su akıla· 

cağız Ve mutlak surette 

mcm eketin senelerden be

ri ilınıa! edilt•n bu büyük 

derdine kn ti ç<1relcr bulaca
~ız . 

Alınan iJk tı:tbirlere na 

zarnn, günde ..:00 2"50 ton 

su getiriyoruz Elye\ m şe 

hirden harice bir mma 

su alınmış değildir. Bilakis 

alman tedabırle; Ş( hirin &u 

ınenh;dan t kvıye edilı} or 
deJi. 

Ura)·lar 
Kurulta)·ı 
( Baış t..ır:.f bırınc·ı s.ı)·f.ıdo) 
bir yurdda nasıl olacağını 

gösteren gt>ni~ hir kanun da 
g~çen yıl çıkmıştır . 

Bir haç \ ıldır Urdy büd 

celerinden azar azar alı a 

rrık toplanan bir kapıtal ile 
Uraylar ııanka~ı kurulmuştur. 

Ur tyfarın bir yıllık büdce 
!eriyle başaraınıyacakları 

büyük işleri; gelect'k ) ılla 
rm gelirlerini karşılık tuta 

rak Uraylar Bllnkasının 11 i 
keredisiyle yapmaları cuınu 
riyetin ~ehir hayınclırlığıuı 
artıran en iyi tedryirlerinclen 

biri olmuştur. 

Meçhul 
Bir tayareden hir bomba 
~üştü. Bomba sekiz metre 
derinli~te ~ir kuyu açtı. 
Iııtanbul, 6 (Özel) - Bük 

reşten bildiriliyor: Bundan 
hı knç gün e\ el l\östenceye 

bağlı Ogialak köyü üstün

den geçen meçhul bir taya
reden bir bomba düımüf 

ve bom'1anm infilak ettiği 

yerde 8 metre derinlığinde 
bir kuyu açılmıştır. Tayare

nin tabiiyet ve hüviyetı hak 
kında henüz hiçbir malu-

mat elde edilmemiştir. 

ı\ ı·ıı lıisl•a ıı•la 

~ir arap ~irliüi mi ~urulacak? 
Böyle ~ir ~irli~ istiyenler ••r 

Ve derin bir he) ecanla · ô 
magı ve sonra -..·av.: yavaf lstanbul, 6 ( zel) Ara· 

ilave etti: 1 .; v b h ı f ı · 

ŞPl:ır haritalarını, p anla 

rını yap ' ırn:ak. su \o lan ve 
la~ınılar açmak da urrıy iş 

leri arasındadır Urı:ıylar tek 

başlarına bun 'arı başanuna· 

dık arından dev et ayu bir 
kurul elı} le topluca yaptır 

ödettirmeği üzerıne almıştır. istanm rr.u te i yer erın-
- Çok sevd•ğlm bu yurdun l. den ve b u a r a d a 

rayların bu önemli ışlcriııi 
aril ve şerefli halluna ~U· baı.ı Arap gençleri Irak 

çerçeveliyen lıanun geçen 
nu da telırar edeyim lıi; ge kralına müracaat ederek 

1 d 1 l yıl çıkmıştır . . Ar"'p bırtı·~ı· aclı altında s·u- · c~ i, gün üzlü ça ışı ıyor, ., '.~ 
UrC\ylar kurultH vınrt.ıı · cu- f k k l ş hirin. medeni ve h.,ynti • • el lıir ır a teı i etmesini 

1 d d murluğıın ııraylara verdi~i ve k"11d 'ılerı·nı· ele hu fırka~ ı ıliyaçları iizerın e urrııa b ~ 
ütün veni durumlar ve bu d 1 

dan, bü viik bir hnssaSİ'-'ltle ı "a nefer olarak kabul e i 
J 1 n arın saptanma ve verim 

ı 1 melt>rini istf"mfşlt»rdir. 
i eri eyoruz. ) urıtaş nrın her yön $.'ri konuş\llacaktır I k d b 1. b• d 
zaman göster<liği hu dt<ıin ş ırhaylar birer teknik IRn ara a ÜJÜI\ tr stı yum 
alal<a ve itimatla; baş'amış adamı olmamalda beraber ' 
olduğum işlen mutlal< 1 a· şehirlerınin öz ihtiyaçlarını yapı ıyor. 
şaracağ.m Dedı. yakından duymuş ve lwnu Ankara stadının >aı>111 

lan kanunlarla alınım tt"d ılerlemektedir. ::>tatyom An· Bu çok samimi görüşme 

de Balık~~irıniıı srvgili Gün 

doğırnına candan muvnffaki 

vet1er dıliH ı ek ve göster 

diği lütfl karlığa trşek· 

kiirler ı;unarıık ayrıtdını . 

S. Basgan 

Neşriyat: 

birler i.ı .saptanma yönlerini l<arn nın çok büyük ve çok 

içinden görmiiş oldukların güz.el eserlerinden biri ola-
dnn verecekleri karar1l!r da 

cnktır 
ayrı bı r değer o'acaktır. Tribünler yirmi bin kiti 

Kernal Ünal a'abileceı,ur. 
i~M~:~~~.'~:1' 71::!t.?::!'iM1"::f..i 

11 P A S A H A M A M 1 ı , ... -
Annelere Ö~ütler ~ Muhterem Müşterilerimize: ~ 

Çocuk Esirgeme Kurumu 1 'f . ıııal'i kı~·ınet \'e ~iHırrti ııwliıııı \t• 111a- ~ 
Genel Merkezi: yeni doğan ~ l'llf ol ııı <.ı.P.\~.\ 11.\M.\~ll>) idaı·ı·nıizdı· ol~r:ık ıl 
çocukların bir yaşına g lin it. ~ 

1"ı ,\pil id •'il ilt.· ıl tll 1 ~'il'. (( p .\ !"'.' .\ 11.\ '1.\ ,11 ı) 1 .ırı rıı i- ~-
ceyc knd~r nasıl balnlaca· .!.!' • ~I 
ğını öğrett>n Annelere Ôğü· ~ ıııal'i kıyaı •ıi ~ lılıi t•.-:ı:o'laı· tbılıilirı.lı• tıı~a ıJ 
tün 1 inci sayısını bastırmış it. t•dilııı,...;irıdt~ııtliı·. Si' k ıdar f.ızltt kalıuır~a ~ 
tır. ( l incı sayı Öğütler 12 1 1 1 J 1 · 1 ,a ııı~ırı lıaııı< ııı · :ı · . ı l·a~a 'ıırrııaz. )ığt•f' 
tane bırer ayl le küçiilc ya -
zılardır. ı ~ lıaııı:ırııl:ıı· ~ilıi .ll~tıd<t kt ~il ~ll~ll olaua~ıp.,, 

Ayrıca çocukların nasıl il 111' .· Iİ ııı:dı:'tb \lh j ... :.ılı· t'clilt•ıı ıatlı nıt•ııha ~ 
beslepect•ğini ve nıam •. ları il• ~il~ ıdnı·. _\\r'lt'tl haıı~o iPSi\ l:iıı olııp lıtı!i'll:-i ~ 
nın nasıl hazıılaı: acağını .'·~ol ı \'ı ' kal',\olalaı·ı vaı·dır. Takı:Hlan .H'lll ·"H. 
öğreten Annt>lere Ôğütlin 2 c; r ~ 
inci sayısıı.ı da baştırmışlır tG'. \ "l' ~ l~'t'llı•ınizdiı·. ·"ii~tı·rilc•ı·iııiıı lıc•l' tl·ırli'ı ~ 

1 ve 2 sayılı Öğütleri is /t ı·~h ıhı i~ıiı·alıalİ lt•ıııin t•dilıı 1 İ:'IİI'. Biı· ~t'l't' ~ 
dy ... n ere kuruın parasız <Jla- ı~. g ·ıı·ııwk k:'ıfitLr. ~lıılılt'l'fllll ııı;-ı~lt•f'İlt•ı·inıİZf' ~ 
rak gönderir. 

t

' '~ i 1 :\il ol 1111111·. l'I Aııkarada bulunan Çoculc k ~}; 
Esirgeme Kurumu Genel Mer ı~ KEKLİK OGLU ~ 
kezi başkanlığına yazı ile it_ MPhmef ~ 
adres bildirmek yeter ~.,:~~-=~~ ... ..,~~~~~~ l~~lA!~~~ 

Ona senelerden sonra, 
gene o denizin koyu mavi 

lığinde rastladım. 

Daha d t b kliyorsun 

h a ! De .nek hıkmadın? .• De 

di .. 

Kim bıkacal<? ben mi? 

Fa 1<at g.Jnlii ın senle baş ha 

ıaydı. ~· ıpkı hir (•jder ıı, avı
nı kovalam ısı g bi. seni ko 

valamıştı o . Ben mt buln · 

cağım? 

Bu ipli dürlıin henı 

11enden uzaklaştırdı Onu 

d enizin güneşle §i:ikalaşan 

sularına fırlat; görmıye·yim 

onu .. O lU istl"miyorum O 
beni n başka kaç kadın gö 
rmüştür. 

Fırlatıyorum onu.. Sev· 

gimi boğııyorıım ben . . Y.ı 

nı b;tşıından h!r kadın kah

lrnlıa!'ı uzaklaşıyor Ve ko 

c.un sevgimi ışıklı yolum-

.._..._..., __ ..._,__,,_wwww_,,.,..._,_.. ____ ,.._,.._ ............... ---___.-

d.ın hızla koşuyor .. Ko~u 

yor ve .. 

-- Niçin bö) le her gün 

benden kaçıyorsunuz sanki, 

söyle Nikel.. Nikel ~öyle, 

neden böyle uzaklara git · 

tin? 

De i .ııi o dun Ali . ben 

mi kaçlyOru'lı sen-len? ... Se
vıyorum seni .. Seni seviyo 

rum ben 

Ayın gümüş şualar le yı 

kanan sahılde bnşbaşa ge 
ziyorul'. O alev kadın . suya 

düşmüş kızıl hır kar gibi. .. 

l~a yıllan gözleri kara gölge· 

lt!rle dolmuş, yaşaml\k bir 
gülümseme gibi Kızıl du 

daklarından dökülüyordu. 

- ilen mı Neden kaça 

yıın senden?. ipli dürbün ... 

Hayır! hayır onu anmak 

i.stemiyorum. onu bu2ulanan 

adesell'!'ri kimbilir 

Kaç kadın varlığıle paslan· 

mışlır Attın mı onu. Deni 
ze?. 

- Evet, evet onu denize. 

Ağzını aç bir ımtlan gibi 

açan bu biçimsiz den•ze 

fırlattım Kendi elimle seni 

boğdum? Niket. Niçin?. Ne 

oldu Alev varlığın nerele

re kan§tı? .. 

İ liyordum Ali. Göz

lerin benden batkasını gör

memeliydi . Niçin c.ya bakı . 

yorsun? . Neden dinlemiyor · 

sun beni. .. 

- Dınlıyorunı seni . Yal

nız kıpırdanan kor dudak

larını görmüyor. : en. bir gÖ· 

lge, bir lıayalsin Nikel.. İpli 
dürbündü seni alan elimde:n .. 
Demek oydu ha! Ha, haha! 
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a an a şama adar ha· [ill • · 5 ;:ııfl illt 
stalarını rr uayene ve te· ffi] ve ~1.\ K l NE t ımir olunur. B.ı'umum ~·eliltc•n mamul yedek p:.ır~·ularıınıZ ~ 

BAllKfSfR ASKfRİ SATINAlMA 

KOMiSYOHU ilANlARI .. 
Hoyramıç ~.ırnizonu <'İvar n.Jn bulunan piyade kıtaatı· 

n ın senelik ihtiyarı i\·İn 855.oUO kilo un k ap·ılı z,ırfıa mü· 

nakıı~ııya konulm uş ve ihal e gıi. ii l ttlibi ~·ılrnH•d:ğır d ı.n 
ydniden kupalı zarfıa ~k silmc· y<· konmu§tur . i lcr kiloeunun 
h ıı l ı!li muhammen fıatı 9 kuruş 25 santi m ilıalı·si 19 8 
935 tarlı ııuu ' t~ de 8Jyrum:~· 'l'ıinıen sat•nnlmn J omis

yonu lıinasınJa ynp·lacııktır. Miinakosoya g receklrrin ve

r •~ı ·ı-ıkleri unun ŞtHnit ve cvs: f nı bulunduğu yı>rin satın 

ulma komisyonuna müracaat cılerek oğronchilirler. istek li 
lerin 2490 numaral.ı kıınunun 2, 3 iirı<·ii nıuıhlı·leı irıe gii e 
İ!llı•rıilcn vı>sııiklı: 5204 liın 38 ~ uıtış n u':ı ~~ nt tı miı ı.tın 
VdJU hJnk nıettııbunun ilı~leılı n tıir !'atıl ı vel Tıııı.ı n ıı 11 

lıuscbesine tcvJi ile komi:;yonua hezır 1 ulurııııııloı ı . 

d ııvi ecler ffiJ m;ıkinelere ıitt uyar. Fiatlerde yiizde 70 tenzılılt yap lmıştır. •• ı:;ıliiJ~U" 
~ --- - .. mı mı mı~ mı mı ını r:: cın r:1l cm 11 rın mı mır:;- mı ınJ lI:l mı 21ffilmımıffiJ3 IIf! ın1 mı :Eı@ımı m mı §1 ı::ı 

' ~ı!ı!~~~,,~~''"''~!~~!!ııı!mıııııı~ııı~i~ııııı!! '!!!!!!!!!11ıı~ııım!ıı!ıı!!!!!!!!~'''a - ~ 
=l ŞEHiR siNEMASINDA r= HAL is AN E 
1!CUCAN SEYTANLAR : TAV siy EM 1 z! 

(424-4) 

** Ralı'<esir ~arnizonundaki lntanlın ihti yacı olan 150QIJ 

kil o koyun eli 16 ağustos 935 cun a günü raal 15 de 
ihalesi yapılmak üzere açık eksıltme ye koırn uştur . Bir ki 

l oı1uııun muhammen bedeli otuz kuruş olup muvaklrnt te 
minat miktMı 3J7 lira elli kuruştur. İatiyenler ıarttıame· 
yi İf günlerinde ve i~ saatlerinde kor satınalnıa komisyo 

nunda görebilirler İhale yeri kor satınalma komisyonun 

bınasındadır. İstekli'erin teminatı mı...vkl< ale makbuz'arı 
veya banka mektuplarile birlrkle tayin edılen ı;aatte ko 

misyounda bulunmaları. ( 439 - 4 ) 

* ~r. 
Balıkesir garnizonundaki kıtaatm 80000 kilo sığır eli 

ihtiyacı 23 8 935 cuma günü saat 15 de ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. Muvakkat te· 

minat mlktan · 1200 lira olup ihale yeri kor satınalma 

komisyonu binasıdır. İstiyenler şartnameyi ış günlerinde 

ve i~ saatlerinde kor satınalma komiı.yonuncla görebilir 

ler l!lleklilerin ihale saatinden bir saa t eveline kadar te· 

m inat mektuplarını kor satına lmn komisyonuna vermelui. 
442° 

~4 İlaveten: Nebatatın hayatı ~ 

111ııiiiiiiiliiiııiMiiiıiııiıı~ı~ı~ınıı1ıı~ıiiiiiiiiITT:iiiii~rıi iiiiiiii~iııiiiiiiiiiiı~ıııııımııiiiiiiiiiiıı~~iiiiiiılı• 1 
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8
• ııırrr Alel'uınum eleHrik levazım ve tesisatın 11 1 ğıılı 
~~ n ( • · -- .... 4'Jl(le-••fle11 1 ı trık, motÖr, dinamo molÖ r , SU lulumbalarıı tıO e• 

U f 
fii aleti " il C U ~ _::: 1 ha va dolaplraınızı, van tıla tör . su ısıtma 

" Z tJ gu '! sair tatbikatı elektrikiye cıhazlarınız ı ; a .. . 9 - Tı• : 4•foıı \'f' Plı•k ı · i k zi 1 i: 

•, Sağ 1am1 ığı =~,~-~ _...,_l'v-,-a-sa. duvar telefon ve santıralları. tel, jııt 1 :1,~:; 
., ·ı ·ı ·ı t·· 1 · · 1 a:ıııoatı pı • zı ve zı numara or erı, vesaır ev 

,8 Zar af eti ,:aa.-. . H - Had\o: llıtf11f 
~ Her zaman memnun kalacağınız partık kll p•" 

~ı . , . uılı, t) .~ •t 11 • • ,.,.., 1 lı Phılıps radyosunu 'e radıyograınofonun ~ 0. 
~ ( 1 1 '' \'' ş•• ıı 1 a 1 ap ve elektnkle çalışır g ramofon rnotörünııı 

1 

! F a n t a z i k u m a ş -i
1 

1·

1 
~ o.;.~~::~:~~'.~~. ';~n'i,j :~~:" v• yeni ·";·~.~:' 

!!!! 1 ki 1 ıırfl' ., 1 p a arını ve gram of on makine ve eva · 

il VE fii 1 D -- Foıo~f'cıf: 
" " j • Tuhafıye mağazalarında 8 1 ı 
1 bcılabi i irs "niz? 9 1 

9'Jl · a- BB •l)B B «llll••ll 1 

f~ik::~··,~§~.;~ 71:::~ -~ ~~ ~~rı~::rr-...t ~f 

"1 1Kodf\ • 
~~ütün dünyaca st!nelt•rdenberi taııınnllŞ fotoi 
lngiliz 1 Zeissj f abrikalarmın < n son siı:t~ 1'1 fıl1 1ı1 
raf makineleri cam, f ılim, lrnrt, kağıt, ront~ef1fılifl1 

•• 1 içıfl 
ecza ve saır levazımatını'lı amator er ıııi 

~ . l:ır•" 
banyo ve ko;>yalar nızı ve agrandısnıan 

F l' ıı ıı i g:.Ld ii k: ---------- g6' 
l k ~ İzmir oteli- Yolcuevi - Oldu. ~ 

Eski ~~lediy~ yanında urayın 7 numaralı dükkanı ve ~ '1i"ı ştt•ri lt • ı·iııı i ziıı İ!"Iİt'alıatlal'ı lıı ı· !"Ul't'llt• ~ abacılar ıçmdekı 48 numaralı cJül~kan ve örtülü bedestanda ' /," · , . . . · · . ~~ 1 

Reçete lerinize uygun çok temi:t. ,e par t çe göre 
mek İ!\tedi~iniz gözlülderinizi. zevkinize 

rçıveleriniz; 
74 n~maralı' manifaturacı dükkanının satılmak üzere l ·8 935 Jt 1 ı' '. ~alad ı• lt ':lll.1~. •:d ıl '.~·· f\ t•ıı 1111 ('fi, ı~lt• k Jl ıt'- ~ 
den tUbaren_.~5 gün~ artırmaya ~ıkarılm.ışlır ~ \ kıırıd~: l~' J~ıızlıgı ılt~ 1_111 al1111~l11· . falıl;ıkur- f:f ı 

- 7 Sa a ı "' }I ii t ·ıı d ı (',.; ı I : 

UstermeM 16·Agustos 935 gunlt'mecıne rastlıyan cuma it:. 11~11. ~I \ f' J!-11111'"- Yt~ ~aır· lı:ı saradcırı kalİYHll ~ l 
gün[.i saat 16 da ~arbaylıkta yapılacaktır. isteklilerin tı ·· "I · · ~ ·· · .. •> • lJ 

(Ailevi mesl e lder dır) ceJ', kol, masa. 

leriniı.i ve madalyalarınızı; 

uraya gelmeleri hildisrilira. t ılık (443 . 4) i 11zı~~~~~'.-ıız. ' atma ll<'l'<'lı ("O kuru~ı uı·. ~ 
~ IMrı•m t Aşağ'ı ı;nr!§ı hükı1md <:ııılıle~indc Cumuriyet "' H -ı ~ t dd · d ~ 

it. lok ıııl '"' üstil . (431 7) M.u <UHıne uca lesınuAe s ı· E R [) j .J1 
ll ali r ıali~· pttp n· ya- ğı ile hiluıııuuı l4·ft 1 !'f'll- ~-~~~~ı~~~~~ıı;::;ı~~~~~-~,2,-:!~ 1 

Elektı·ik Sosyetesinden: 1 1 . 1 "1i~iı 1'ıJ pağ ıı.u·aıııa~a ııı a lı~u~ 

t>lPkl'·ikl.- miitelıaı·ı·ik 

hir tarak makiııı~~i ih• 
hir h11f•11k hP\ •riı· k11v 

~ . :"" 
"''Iİrııfc• dirıanıo~11 ''~ 
:ı~ı·ıc·atla ~alııwak tara-

alı da dcılırl olıluğıı lıa

l it> tH'll'/. fiatl:ı :ıce ll' 

~ııııhkıı · alnıa" j ... ıivt\ıı · . . 
lı·ı· B . ılıkf·~iı·tlt~ l\c·t·ı t'.-.. 
l ı • f' it; i il d (' 1111(" il il :.ı f 1 z 

\htr · ız ı ·ııı ıl ııı tPd:ırik \t' ıt•ıııııı t•lll 
Tah~ild;ıı· iL . \lıııı l'diıı 4 l -ôfi gii ıılt·ıı ı< t·iıı - · ( :""1 1 

.i :-- i 

dı·rı itilı:u·ı-11 :-o~yf'lt•ı ıı i1lt· al:l~:ı~i kalııı:ıdığ11ır '----------------~ 
\(' hunun ~' t•ı İııt> talı~ild:u· ol:.ırak H. E~n·l'iıı la - ,·fbayfık matbtıtıfil 
yiıı t•dildi ği ııi ~:ı , ııı :ıh, 114 ·l<'l'i11ıiziıı hilıı ı f•l( · ı ·i i<'irı j Basım yerı·: 
il:\ ıı t·dc·l'iz. 


