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Yeni TGrklyeyl kurmak için 
ıaıretlerin 

devlet ve mtflet mefhumunu 
";°nhyarak kar11m..ıardır. 

itte onlann hepılne ı6yle
yinlz ki ıtmdlJe kadar yap
tıklan temiz TOrldGll llyık 
olabilen tı1erlne karıı kendt. 
lerlne mi o net e mGtehauııım. 
Fakat ıene o arka.tatlara 
16.rle1lnlz ki TGrk milletine, 
TGrk Cuaurl•ıetl devletine 
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dütumn lde\ller bltmemlı· 
tir ve bltmiyecektir Bu dOn· 
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o 
TürKiyede, asırlara sıg~ınlı:n işler. senelere hatta 

aylara indiriliyor. 
//-

Netekim Norbert V. 8ixhoff 
bıze onun 
ve sosyal 
ediyor 

en ziyade ulusal 
olduğunu temin 

Bu muazzam değişikliğin 

hiçbir aksi tesır yapmadan 
muvaffak o.mnsını iki ha 
dise ile izah edebiliriz: 1 
6 ana kadar sefalet içinde 
yaşıyım milyonlarca köylü 

yeni inkiıafa karşı gelmek 
için bir sebep görmüyor bi 
lak;ı onu kendilerini i k 
defa olarak insan yapacak 
bir hürriyet n mübeşşiri te· 
lakki edıyorlardı. 2 - Fe· 
da karlık yapması lazımge · 
len yegana sınıf yani orta 
tabaka ise, İslamiyetin en 
Jcarakteristik zihniyetle, bü 
tün yenilikleri büyük laka· 
ydi ile kabul ediyordu. 

Tarih ve terbiye 

üzeredir Avrupalı uzman'ar 
bu kt rumun esas nizamna 
nesını hazırlamakla meşgu· 

ldurlar 8undan ba~ktı Lfr 
Türk akademf'sinin ve bir 

Türk u uıal kütüphanesinin 
teşkili mutıu:a\'verdir 

De le ve ( ,onomi 
Avrupa imperyali7.mi bu 

memleketiı tabi servet ka 
ynaklarmı çahp çırpmış, bir 
çok ahlak8ızlıklar rnpmıştı. 
Eekseriııı Fransız veya ln6l

liz olan sayısız "istismar" 
şirketlerinin kalialarını dol· 
duran ka7ançlar açlık ve 
sefalet içinde bulunan yal
nız i~letme etüdlerıle topra
k1arı gittikce verimsizleşen 

Türklerin cebınden çıkıyor 
du. Şimdi Türkiye u1usal 
bir ekonomi siyasasının ma· 
ddi ve manevi yardım vası-

bir· talarının sayesinde to~rağını 
planlı bir surette işlet-erek 

Bir şehir ne derecede 

leşikliğin ııemboli ise o de
recede ve belki de daha fo 
zla ulusal tarih ihtiyacının 

amilidir. Bu ihtiyac bütün 
halk tabakalar nda mevcud 
olduğn gibi dıl inkişafı da 
bu nevi ihtiyaclarm tatmini 
için lazımgelen bütün teşeb 
büsleri kolayla§tırır. işte bu 

suretle bu günkü Türk "ke 
ndi tarihıni yazmaya" baş 
ladı Avrupalılaşmak arzusu 
batı kültürüne isteyerek iş 

tirak çok eski bir kıymet 

telakkisini ortadan kaldır.-h 
Türkleri Avrupa kültürünün 
en büyük düşmanı, vahşıliğin 
en başlıca sembol! olarak 
gören eski telakki, artık za 
manı geçmiş bir anl«m şek· 
line girdi. Halkam bütün 

kargaşalıkların beşiği adde 
den eski zihniyet tarihe 
karış•ı Bischoffun çok ha
klı olarak söylediği gibi, 
kendi benliğini idrak eden 
ve sinnirü~te vasıl olan Tü 
rk u'usu bu yeni kalkınma 

si e kendisine tarıh boyuca 

giydirilen hükme karşı çok 
beliğ bir "müdafaaname,, 
hazırlamış oldu 

Esasen ulusnl terbiyenin 
ana hatları da bu esaslara 
göre çizilmiştir. Mecburi 
tahsil, hnlkın kültür seviye 
sini pe::lc yakın bir ıamand~ 
Avrupa devletlerinin kültür 
seviyesine çıkaracaktır; öğ 

retmenlerin yetiştirilmesi 

ve ders mevzuları, nev et 

kontrolü altındadır Teknık 
ihtisas okullarındaki ecnebi 
uzmanlar harıç bütün öğre· 
tmen heyeti, Türk'erden 
mürel<kebdir. 

Yüksek okul ve Ünüver 
fiile tahsili de yeniden orga· 
nize edilmiıtir Şımdiye ka 
dar hızim anladığımız şekı 
ide bir Ünüvcrsileye malik 
olmuyan Türkiye bugün 
batı örneklerine göre ulu•al 
bir yüksek okul teşkil etmek 

~ . 

bugUne kadar suistimale 

u~rayan tabıi servet kayna 
klnrım doğru ve makül bir 
şekilde çalıştıracak ve ulu· 
sal ekonomi yolunda kulla
nl'cnktır 

ilk zamanlarda sermaye 
yoksulluğu vardı. Yabancı 
memleketler geri alıp almi

yacaklarını kf'sin olarak bi
medikleri bir parayı böyle 
inatçı bir memlf"ltetf" ver
mek istemiyorlardı Diğer 

taraftan el<onomi makinasını 
iyice idare edebi1ecelc adam 
da bol de~ildi f l<inci noksan 
çalışkanlık ve mahretle bn 
taraf edi1irken birinci-;i de 
Türl<iyenin nrsıu'usal kercdi 
münasebatından nyrı 1 masını 

mucib olnr k "olmıyan para 
harcanamaz" sözünün doğru· 
luğu bir defo dah t teyid elti 
Po.ra hem kıymetli ve hem 
de az bulunnn bir mndc.n 
t lduğu i9in bunun makul • 
bir suretre idare edilmesi 
lazım geliyordu. işte bu işi 
devlet deruhte etti. 

Bu sebebden, devltlin 
dayandığı a'tı l üyük 
esast .n birisınin adı "Dev
letçilıl,., dir Yeni milletın 
hayatı üzerinde devletin çok 

ceniş b r nüfuzu vardır Bu 
peren ip aynı şekilde ekono 
miye de tatbık olunmuştur 
Yeni Türl' yede "chatıst bir 
ekonomi,, vardır Bu gayre
t'erle muvazı ofarnl yükse-
len kurumlar ise zirai koo 
peratiflerd r ki bunlar naza. 

ri yardım ve temellerini zi · 
rai mekteblerden alırlar 

1 iirkiye istıhJ:~latı gün 
geçtikce fazla 1 aşıyor. ihracat 
maddes~ olarak en l>aşta 

ge1enler arasında şeker ve 
çimento ımalatı vardır. Bun 
dıuı 1--aşt a ve aynı d urc.>ct-df' 

eh ınmiydlf olarak dokuma 
fahrıka rı pamuk ve yün 
ıstıhsaliitı gelır Kimya ve 
l{ağıt endüıterisi o U§ hnlin 
dedır (Sonu var) 

. 
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Kendisinin, pek ziyade ho 
şuna giden ve kendısinc ağa 
VP efe deni diğl zaman zt>vk 

• 
duyan Keçeci Hafız Mehm · 
edin ölümünü ötcy gün Tü· 
rk Dılinde okudum. 

Keçecl yalınız memlekete 
değil vatanı için de pek çok 
hizmetleri vardır. Ve para 
sız katdığı günler de olmuş 

tur 
Keçecinin İzmirimizin düşm· 

an tarafından 'şgalinde Ba· 
hkesırde teşekkül eden Mü 
dl\faai Hulu k cf.miyetlne ilk 
defa dahil olan ve fahri ol
arak Milli Süvari alay ku 
mnndanlığ nı deruhte eden 
(malül olduğu halde) başına 
topladığı üvari Mılis lrnv· 
vetlerfle Sonıa Cephesine g~· 
den ve Soma cephesinde Yu
nanlılarla çarp ŞlT'akta ıken 

Bandırma ve Gönen havali 
8ine gelen Anza vuru ten~ il 
için Somadan Bandırmaya 

Milt Süvarı kuvvetleı i başında 

yirmı saatte ınen Gönen ve 
Bandırma haval•Eindeld An 
zavur taraftarlarını çil yav 
rusu gibi d.,ğıtanlar arasın

da Keçeci de vardır. 
Ra ıkeshimiz n işgalınde 

mılis efradı ve o zaman İt: 
mir şimal mınttıkası heyeti 
merkeziycsi karargahı ile 

birlikte Pursa Bıleciğc çe 
lulen ve Gılecikte Lir n üd 
net Bunanın Yenişfhir ve 
İnegöl cephesinde çarpışan· 
'arada Keçeci dahi dir. 

Eskişehirin işgalinden r.o 

nra parasının azalması do 
layisile arkadaşlarından ay 

rılarak Antalyaya gitmiş ve 
Antaly1tda bulunduğu zaman 
Balıkesirden parn getirterek 
c.!phelerdt• ve cephe gensi -
nde parasız imlan arkad~ş 

!arına para vermek auretile 
yardımda bulunmuş memle
ketimizin kurtuluş gününe 
kadar omuzundan filin 
ta inmemi§, üzerinde 
çapraz bağlı kolanlnr1a fı. 

şenk kayışı çözülmemiştir. 

Keçecinin ölümü kendisi 
ni sevenlerle beraber fela 
ket günlerinde lct"ndisile ça
lı§an arlcadaşlarını da müte· 

essir etmiştir 
Atlesinin, nrkad şiarının 

acılarını paylaşırız 

Sükuti 

Yeni ürk iye 

eza hanesi 

• 

1 

ş ı. 

ün il~ olar ~ Yıldırım ~amunu Parti ~urağmda kon
gresini yaptı. Bütçe ve seneli~ faaliyet raporları o~un

du. Seçim yaptld1. 

Köylerin~e sürek avlan 
yapılıyor 

Küpeler, 11 (Gezgin ay 
tarımızdan) 

Buraya Ziraat dairesinin 
av memurları gelerek bütün 
köylülerin işlfrakile iki bü
yük sürek avı tertip ettiler. 
Bu av çok eğlenceli o'duğu 

gıbi bir çok nıızır hayvan da 
vurmuşlardır. 

Şehril'l'İZ C H. Partisi 
Kamun kongrelerine dün 

ba§lanmıştır 

İlk olarak dün saat yirmi 
buçukta Yıldırım kamun ko 
ngresi ilyön lrnrul başkanı 

B. Lütfi Kırdurın başkanlı· 

ğın a toplanarak kongresini 

yapmıştır. 

Kongrede kamunun yön 
kurulu ile bütün ocaklar 
mürne~silleri hazır bulunm 

uşlnrdır 

İll< olarak kamunun bir 
yıllık f aalıyet raporu oku 

nmuştur 

Raporda knmun yön ku. 

rulunun geçen yı ki kon· 
grede ıleri sürü en dılckler 
in neticelendirildiği, üye 
mevcudunun artırıldığını, 

Hava Kurumuna karşı yakı 
ndan i'gj gösterildiği yazılı 

idı 

Rapor o duğu gibi onny

landı Başl..an tarafından ı 
bir yıllık ht"sabın tcdldki için 
bir komi yon ayrılması tek 

lif edildi Tek lif kabul edi · 
lerek Hasan, Alı, İ· maıl he
sapları tetkık kon isyonuna 

ayrıldı. 

Toplantıya on beş dakil<a 

ara verildi İkinci celsede 
hesap lcomisyonunun bir 
yıllık varidat ve sarfiyatı 

onaylanıp tezkeresi okundu 

Reye konuldu, Kabul edil· 
di. Başkan ocal< kongrelerin 

===~~==--

Un ve zahire f ıatlan 
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72 lik bir Çuval un 
60 [{andımanlı 

70 " 
80 

" 
Kırma 

NOT: 

Kuruş 

1050 
950 
900 
600 

Bu fintlara muamele 
ve buğdayı korumu ver
gisi dahildir. 

Zahire fiat arı beher 
kilosu. 

deki dıleklerden baıka di
lek' erin olup olmadığını sor· 
du 

Netice olarak ocak kong· 
relerindeki dıleklerin yeni 
yönetim kurulunca incelen· 
mesinc ve bunları ilçe yün· 
kuruluna bildirilmesi muvafık 
görüldü. 

Bundan sonra hütce üze 
rinde görüşüldü V c olduğu 

gibi kabul edildi. 

Şeylütf ullah, Salahnltin 
His·:ıriçi, İzmırler, Hamdiye 
ocal<larmın bütcelnl ayrı 

ayrı tetkik edilert:k onaylandı.

1 En son o1arak yapılan 

seçimde Rifat Ôzoğlu. Sa· 
lahittin Uı:ıskan, Ahmet Sa· 

raço~lu Mustafa lreboğ!u, 
İsmail Tiritoğ)u yönelim 
kuruluna, mümessilliklere 
de Hasan Erge, Salnhittin 
ayrıldılar. 

Parti bı şkanı yeni )'Önku. 
rula muvaff akiyetler dıl-
edi. 

Ve ltongreye nihayet ve· 
rildi 

lı 

Av memurları köy köy 
dolaşarak hergün ayrı ayarı 
yerlerde sürek avlurı yap 
maktadır' ar. 

Halkevinin gösterdiği tilim 
ala a görüyor. 

Halkevinde lran Şeh,,işa· 
hının Türkiyeyi geziş fil· 
mintn halka göstermesine de 
vam edılmektedir. Filim 
halle tarafından i'gl ile ta· 
kip edilmektedir. 

Dün gece evin salonu on 
dokuz sıralarında filimi gör
meğe ge1enler tarafından 

hıncahınç dolmuı bulunu· 
yordu 

Gelenler Gidenler 
Defterdar B Behçet Kü 

tahya yolu ile dün Ankara· 
ya gitmiştir. 

v s~U!~~k.a~~ i~t~~ş~~~~-
1 
ze~~~~. ~~~~L!!.~i~~r~~! . 

rımızdan) Bura ilçebay· geçilmesi için köpeklerin öl 
lığına atanan Bürhaniye il. dürülmesine devam edilmek. 

çebayı Is nail Hakkı Gıdcr tedir Fakat son zamanlar, 
gelerek yeni ödevine ba§'a da bazı l<öpekler kendi 1eri-

mıştır. ne atılan et parçalarım her 
Ve esl<i ilçebay Münlp I nedense yememeğe karar 

llban eve ki gün işinden vermiılerdir. Hır çokları 
ayrıİmışlır zehirli köfteleri kok· 

Urayca ekmek fiatlarındsn lndıktan sonra uzaklaşmak· 
birer kuruş tenzilat yapılmış· tadırlar 
tır. 

çık teşekkür 
Pederimiz Keçeci Meh-

met Eminin vefntı dolayı 

sile gerek cenazesine bizzat 
gelmek ve gerekse bizi ta· 
ziyet ve teselli etmek insa
niyet perverliğinde bulunan 
hatırşlnRs ve lütiifknr, mer· 

humun ve ailemizın dost ve 
akrabalnrımıza içt n teşek 
kürler ederiz. 

Oğlu Mehmet merhumun 
refikası Fatma 

1 

Bunun için uray köpekle
rin ıehir dışında çifte ile 
öldürülmelerine karar ve· 
rmiştir. 

i Veni Bürhaniye kaymab· 
mı öl~ü 

Evelce. Bürhaniye kayma 

kam'ı.~ına atandığını yazdı· 
ğımız Cevaş kaymakamı B. 
Selahatlin, bir kaç gün evel 
ani olarak hıısta'anmış ve 
dün ölmüştür. 

Keder:i aılc ine başsağlı· 
ğı dileriz. 

Cinsi Kuruş --Sert buğ. 5 

n " 

Kızılca " 
5 
6 
5 
6 
4 
4 

4 

2 

50 
75 
25 
75 

ı Küçükbostancıda~i eri-
' Der~~~nye 1~~~~~d•n"~1!1~~t~"i nus~oyunları 

hidlne ihale edilen, Yeşilli Küçükbostancı köyünde 
Yumuşak ., 

.. 
Arpa 
Mısır 

Çavdar 
Kepek 

" 

25 

25 

caddesinden, Kasaplar mn· bulunan Merinos Jcoyunları· 
hnllesinde dö~eme sokağına nın yüz kadarında uyuz 
kadar o 1an yüz elif metre· ha~talığı çıkmıştır. Haytar 
lik bir lağım kanalizasyonu dirt-ktörü Behçet Tunçay bu 
yapılmaktadır köye giderek koyunları mu 

Bu lağım dil Kasaplar de • ayene etmiş ve gerekli ted· 

resine akıtılacaktır. birleri almıttır. 

INGIL EREDE: l gili.., a ı v ulıan.! FANSA • • Fransız Malı tllan! ALMAN-
A 

UR ' • 

ima 

Bizde 
l aıt! 

.., 
gırı}'oruz: e · 

.. 
Dl ORLA 
TÜR , 1'ÜR 

• 
,.. 

/YE J alı ullanm lı !.. 
ULDSAL EKONOMİ ve ARTJRMA KURUMU 



Heptmlz biliriz ki lattklll 
••aımm birçok cepheleri 
•ardı. DGımanları memleke 
lten kovup mi ili hudut ara 
mızı çlzdlflmia ,ao Kurtu 
luı 11.vaıın• l>ltirmlt olma· 
dık. Bu hareketimız le ,ar
pııma proıramının btrlacl 
maddnlnl tahakkuk ettir 
mit oluyorduk. Yap lacak 
clahe çok itler vardı. Bu it 
ler buıGne kadar ııra ile 
bqarıldı Ye baprılmakta 
dar 

Savq cephelerinden biri 
de ekonomik cephedir. Bu 
cephede heniz ~rpııma bl 
tmemlftlr. Dl feri erinde ol 
dutu ıtbı, bu J6nde .de za 
fere 1et11mek ancak lktıeat 
ve taaarruf kalclelerine ria 
Jet etmekle kahlldfr Fa 
ıGn bir uluıun lnnYetl lkti· 
aadl lıtGnlGIO, fabr kalan 
ile 61ç&lmekted r. Baıka mili· 
etlerya ekonomik hakimiyeti 
altıncl• kalmak oolar için, 
on'arın ka1alaranı doldurm 
ak için çalıımak demektir. 
Bu da lttr aevl ... rettir Bu. 
na kartı koymak ela yerli ma · 
la kullanmak, ona rafbet 
etmekle mOmktlndtlr. Yel'lı 
•a'ını J•bancıya tercih etme 
me1r, en iatbGIGmGzden en 
ktıçQGmtbe kadar hepimizin 
uluaal ldeYlclJr. Artllr bu N· 

Yata da son verme alnl ço 
ktan ıelmlttlr 

MemlelreUn her ka,e.tnde 
Jlkeelmlye baılıyau h.caları 
çofaltma•; h mal11nlsm 
ya•ada Avrupa mahılllert · 
ne yer verm~mek en bGyGk 
Tazlfemlzdır· Bu g6n bütün 
aençlertmlal ~ 
teq&lar klnat ~ 
pacalamız af>n hamle 1aban· 
c• Grin erini vitrin -
terimizden atmaktır. Her ta 
lebe kalem alarken • Nurka · 
lem., .... ini unutmama 
lıcbr. KonukJal'UIUD kakao, 
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Aradan iki hafta geçU slndermedim dedi ve bir ld :: ISTAldUL TE$Y(Cf SlllY( .: 
Cahtt manavra11nda muvaf· zarf uzattı. (1 1. :: :: 
fak olmuıtu. ÇamaflrCI ka- Niyazi_ okudu. Nevyork ıehrinde ıatıhk :: ladm T ırzi Mektı~indın lızun 18 Bırıilundı :! 
dını bulmuı. Para vermtı. Samicıltm. 47 klliıe vudar. :: , :: 
yalvarmıı tanıdıklıuından Son ıGnlerde ıana ~ok~ Nevyorktakl Macar pro :: Mashur T ırzı (Mıdıı f igırı) mn En Eyi lılfııı 55 
birini lfe tokmak için Ay zahmetlerim oluyor 8ena • •• •• 

selden direkt6rlüfe tavsiye ıevdjjlm için bunlar1 yapı :::~::a;~==~~:~:~=1~a':::::' SS ( N 1 MET G OKA LAN) !! 
aldutmıttl Fakat vaziyeti yorum, kuıura balrmaz11n •• :: 
idare etmek lizımdı. Niya delil mi elçim.. ary ıazetelere bir illn ve :: :: 

rerek aatıhk kt'iıeıl olanla •• y • M d il 1 1 t b ld G 1 • •• zıye bir klat yazdı Kadını Ganderdlflm kadının bir :: enı O e ere S an U an 8 mlŞ •• 
d k d b rın kend11ine müracaat et •• •• 

daire e be lerr.eılna ve n:e· tanı ııı var tUDU lr yere melerıni bildlrmlıtlr. :: Ve Dikiş evini Mahfel Arkasında Nuh il 
ktupt.an her ıey enlıyacafını Jerleıttrlver •• "' ki • • :: 
bildirdi. Yann Kızı toprakta bir Papaı Juliuıa 58 cevap :: Sokagında 6 Sayıh eve Na atmıştır ••• 

1 81 d •• T •• Bir afle (lzerl ıdı . Niyazi leıelJm emi. SeYailerlm.. ıe mittir un arm için ese :: Roplar1mzın, Tayyorlarınazan, Mantolar1nızın, uvalet- •• 
ODU kapıda karııladı. Kadın Senin kız taneıl birer katla ahıap :: terinizin 936 Modeline Tamamen u,ıun Yealne :: 
11k 11k nefes ahyordu • AYSEL anbar. bir taneıi bir umum- :: Dikit Yeri Terzi :: 

Karıı1tnda Niyaziyi g6r0 Genç if)'ar beyninden vu· hane binasıdır. Mütebaki 47 :: • •• !5 
~~::::;d~ç~:."!.ı~~-·e~:- ;.ı;::ı-....ta;ı~:· J.,~-~~~· ~=~::~n hepd hakiki kilise ~!(NiMET GOKALAN)IN)§ 
den zarfı kaptı. Süratle yı · dırmak lıtedı.. 1 idi d bı"r J :: ' :: 
rtarak okumata baıladı: Cahil atıldı. ıpını mo ırn I· :: OiliS EVıDiR. i! 
'5ayıılı bay dtrekt6r; - o, ç3ktan sıtu dedi. hudı' 1ıhrİ ·····•••••• ••••••••••••••••••••,•••••• ••••••••••····· 
Sizi her ne kadar tanım· Her ıeyl ılktoetle hı.ilet.. •• •••• • •••••• •••• 11•• ı ••••• ••••••• •• 1 ••••••••• 

ıyonamda kocanun direk- Hem öyle ıöz vermemtımf - lıpanyada hük6mell ya-
töril olmanız dolayaıile ılze din Genç adam takatsiz hudl kapitaliıtlerlnden mil 
bu ıatarları karalamak mec kendini ko tuta attı, sayık· rekkep zenıin bir suruba 
burlyetlnde kaldım. hyordu ıankl: ispanya dahilinde arzu ede 

Niyazi dairede çok itle· - Demek Gitti ha dedi. ceklert bir yerde modere bir 
rim var diye, ıu ton günle· Cahit acıcı ıGlüyordu: tehir kurma1anna mGaaade 
rde e•~ ıeç geliyor. bazı - Üzülme canım sıcle · etmtıttr Şehir fçtn f lzım 
akıamlar uiramr•or bile ne uiur!ar ofıun. Sen ıelene ı olan Jerl lepanya 1abudlle· 
Bunun ne derece haltlkat bak yavrum. 

Nıyazi elinde olmadan 10 re paraıız verecektir. Deni· 
olduiunu bildirmenizi~ •e ldü 1 ze yakın bir yerde kurul 
mektubumdan kf'ndiılne u · 

masına karar verılmit o an 
la bahıetmemlnizl dılerlm. - Ya ıelen ıidenl arar 1 

Daireniz muhaıebe kltibl tırsa dedi bu memleket çok güzel bir 
Niyaztntn eıt Cahlt baımı kaııyarak ce l ııkele ve limanı olacaktır. 

AYSEL vap verdi: lıpanya hik6metlnin arzutu 
Mektnp burada bitiyor· - Oraıın• Tanrı btlır D, Gzerlnf'; yahudt ıurubu lıke· 

du ·· ha dofruıu vakltılz ikramı en ıon ıiıtemde yapmafl 
Genç t11ar taflrmıı. Gö yeler bl'lr doıtum declt. kabul etmııur. lnpata ya· 

alerlne ;nanmak iıtemlyor· SON - kında baılanacaktar. 
du AyMlcttım bOtOn •· 
ftvet e 16zletln n inine p YALNIZ 
tıvermlıtt Dlrekt6rden he· 
m~n iı.in alarak kotar gibi 
eve ıel MerdtYenlerl çı-

lnt•d• -~-~-~---Jti 
b A..tradafı ona lnıuldadı 

Telaıe IGzum yolc de 
dı 

Şüphel~rin doiru çıktı 
Ben vaziyeti idare etmek 
için Ay1eltn aııl mektubuna 

HAS KALMINDIR. 

BILllESIR lSIERI Sllllllll 
IOliSIOIU illlllll .. 

Kelordu ihtiyacı için 6900 kl'o benzin 998 kilo mah· 
telif otomobil yatı 664 kilo ıaz vağı ve bunlara mite· 
ferrl 4 dıier bet kaleuı vazelin ve aafr açık ekll1tmlye 
kQDulmaıtur lbaleıl 14 Btrinctlclnun 935 cumartetl si 
nl aaat 11 de yapılacaklar. Tutar1 3335 liradır Mu•akkab 
250 lira 13 kuruıtur. Şartnametlal 16rmelr lttl7enler 'her 
g(in kolordu aabn alma komlı1onuna mOrecaat edebilirler. 
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----------------------------~------Direktör l iJ ğ{J n den: Tapu 
Mevkii: Garipler mezarbtı cıvan dedeler tıman. 
Miktarı: 4 d6nüm. 
Hududu: Gin doiuıu binbaıı damadı vereeelerl aGn ba· 

tııı Klh1a oflu Alamet .. ....a..r1 tarla11 POJ· 
razı Ocakıız otlu Talat lubleıt lıtanbullu of. 
lu Hacı SGleyman vereselerl tarlalara. 

Evsafı yukarıda )&zıh tarla Deveci MehmedlD aeaet• 
ılz mali iken 40 sene evel 6lerek kanıı Haf ise •• kısa · 
Naciye ve tlk karııı Nalmeden dolan kızlan Emine ve 
StttlkaJA Ye Haftzede 30 sene evel 61erek lna NaelJeyl 
terk eylemlf ve bualardan Emine bl11etlnl kardefl Sttttka 
ile mlbadele eClerek bu tarladafd h.._.nl kardetl Slttl-

çuku'ata yerine fındık, Gz 
im ikram etm ... nl bilmeli 
JI• Her Yatandaf, yerll ma· I 
h dururken ye bac111nı tercih 1 
etmenin Yatanı, millete lha· 

net otdutunu nnladıiı, u; 
yle fena itten kendini alık· 
oydutu gln keıln ıonuç al· 
mmıı o'acalctar. 

M. Ersoy 

Baı, Dit Alraları, RomaUzma, Grip, Nevralji Nez 
leye Kartı HAS KALMIN Kullanınız. 

Çok TAKLiT Edtlmlfllr . .Fakat AYNI Yapıla · 

• 

kaya terk eylemit ve bu ıuretle Naciye ile Slttlka bu tar· 
la11 ikiye b61erek bunlardan Sıtttka mtiferez hl ... ı IÇID 
Hakkı karardan senet alm11 ve Naclyenln hlMest Hnetlls 
olarak taaarrafuada bulundutundan bah .. le naunn• teıçl
llnl talep etmekte oldufundan tem.ellük .-bebl tahkik edil· 
mek (bere 22- 12·935 paRr ahi mahalllae memur ılD· 
derllecektlr. 

itirazı olanlar var1a o ıf1nl mahallinde bulundurulacak 
ketlf memuruna mGracaatları ltlzumu ilin olunur. 

t\IÇILARI 
YAZAN: 

MUAMMER GÔZALAN 

edtJorıanuz. Vu her eeJI rOyoraan amma ben kimim 
ılze alarak bu ç6ltl aımak billyormuıun? Parmak kapı-
için onun kızıınt nihayetsiz dakl Fatmanın Hrmaye1l •• 
lifine atalmala karar veri Ya . itte blyle .• Sen daha 
7oraunuz. Fakat Ya o, ta ıenç ve aO•elıtn. Belki be· 
hayyGI ettlllnla vaha bir nden gflzel bir ıenç kız te· 

mali kal'flıında tlalerlnl .. 
dtnlememell tercih eclerlm 
Belkll h-ım. 

- BiTMEDi-

•i llLOI 

erkek pbl ı6yl6yorum Ben 
onlar atbl hakikati taklaya· 
cak deftllm. Vakti'• birini 
ıeftlllttlm. Hemde pek faz 
la fakat bus4n kalbim ta 
mamen bot. Tekrar bir ba· 
fka11nı ıevmek de iıtemtl 
1orum. 

riya bir ıerap tıe.. ni teTebdlr E1lıl mi • Ha;J 
lıte ben.. Apcafım bu dl sen yoluna, ben de kendi 

yolun nihayetindeki aaadet yoluma. Bu rl1ayı 16rme-

Dııı l111k1ılı~ 
· g..çaktalarnr laeaam heptl 
plenmesl kolaJ ..,1-1 te 
rcth ederler. Habukl MllD' • 
da meıele bGıbltln akll 
dır. 

Belklı cecap veımedi Bu 
htç bek emedlli ıval karıı 
aanda ne dlyeceltnl pflrDllf 
~· Vakıt kazanmak için : 

Bıtm•10ruD1 dedi • 

ÜI mlJOI' mUIUDUZ? it · 
te bu tuhaf. Ha1atta kimse 
Ji ıeY p 1e•medlllnlzt ba 
hatu'ı,amıyorıunuz? 

Çolr telaltkell bir me•zua 
temaı etttala. Madt bey hiç 

.-,Opheıtz ki ben de her IDsaD 
atbl aeYCltm fatsat baıGn kal
binin bot oldufunu tly!enem 
belki ılae yaranmak lıtedl· 
itme hlkmedenbals Bir çok 
bdmlar hotlanna aıden er 

kekleri ele ıeçlrmek için ek
seriya bu ıt1 lhı kullanırlar 
Bazı kadınlar kendilerine 
aıkdan ve ••ılden bahH· 
dıldlll Aman batlar1nı in 
lertae eferek bir pnç kaz 
aibl utaa1rlar Bir az daha 
ileri ıtdecek oluraamz yavaı 
bir seıle: 

Şimdiye lcadar klmıe 
yi sevmedim. Diye fıııldar 
lar. Eler onların kalp1erlnl 
16recek kadar kuvYetll S6 
zlerlnls ftl'I& Orada, ılzden 
evel ıe1ml1 birçok tanıdıklar 
16rGr ve bu ı6ade boı kalbe 
girmekte terecidat ederaintz. 
Giriyorsunuz ya? Tıpkı bir 

Ntçln? 

Bilmem? Kimbtltr bel· 
ki korkuyorum da ondan, 

- KorkuJormuıunaz? Ne. 
den? 

- Kendimden •. Fazla ıev· 
melrten, nefelme matlup ol· 
maktan korkuyorum. 

Naııl ı6yllyeylm bilmem· 
ki! .. 

Bır ç&I taıavvur ediniz ki 
onun nihayetinde çok aOzel 
vahalara kavuımak ihtimali 
vard1r. Orada ılzl bekliyen 
bflyük bir aaadet tabayyGI 

ten Gmitıtzlm. Onun için yo- .den unutaıek lbam . 
la çdcmaia korkuyorum, an Mactt aordaı 
ladın6 mı? - Ne dlflnilyoraunuz? 

Belktı ıuıta içinden: - Hiç bir takım ftklr -
Ne kantık yoldan yG. ler. 

rGyorum dlJe dGttlndG. Ha· - S6ylemez mlılnlz? 
ldkatl bu yaldızh ı6zler1e - S6ylenecek ıeJler de 
anlatmafa ne llzum var. iti.. 
Ona: - O'ıua ben dinlerim. 

- Ben ıenl ıe91Dek lıtl · 
yorum amma: 

Sonunda, benim iç yO 
ıOmft 6frenlrsen, beni terk 
etmekllilnln ihtimali trardar. 
Yavrum.. Beni buıün bir 
Premeı 1arayında bu muh 
t91em elblıeler içinde a6. 

Onun bu maıam ıaf iyeti 
ne ıllda 

- Size bGtln dütClndf1k 
lerlml t11lereem bir birimizi 
bir daha biç ılrmememlz 

llzım ıeleceL. Eter bunu 
s&ze ahyoraanıs ~atayım . 

Sizi kaybetmek ıbu 

Auu•an ıGmrlk memur· 
ları huduttan lçerl1e dne 
kaçarmalrta olan bir kaçalı• 
çı ıebekeal 1akalamqtır. 

Bunlar Muara 2721. MN 
aokmala utraıarlcen JalmJI• 
ele Yermtılerdtr. O.Yeler t.. 
bil mGıaden olunlDllf b· 
çakçılar da daha ktlçlk .., 
lerl barak1p blyle koekoca 
man hayYanlan kaçarmaa. 
kalkııblJlanna plıman ..ı. 
utlardır. 

M. iÇiN İatan~ulun En Yaksek Fabrikalarından Getirttığim Şeker, Şekerleme, Bo
nbon, Çılcolata Gıbi En Laka Şeker Çefitlerinizi Zarif Kutularla Ancak Dakkanımıztlan 

TEDARI EDEBiLiRSiNiZ. 
Şehir Şek4ıci&i: 



...... . .. "" .. ' . . . .. "' ...... ._. z~:zzzzz'f:&aaaazz:xaa::e • ._. .............. ... ••• 
ŞEHiR SINEMASINDA SAYIN 

lst h;::;~=kl:;~~d:: .:~:~~lyy~~d .. ~ıtmemlı 1 o u s u N u N uz!•• H 1 MÜŞTERiLERiMiZE 
MARTHA EGBERTH in ı ' . A • • U 1 rı 

• • latanbul ve /zmir depoların- ' CUZ UgU 
EN SON MUVAFFAKIYETI ve EN SON ESERi 1 J ı_. ~· fl l 

• . aaRı Tla ara, 1 Zarafeti Ve 

ÇARDAS Fu RSTI N &t Her nevi Cam, Ayna, kontreplik, n ' s Mod 
• ~ kornej, lstor, kaplama almak istiye- •• • on a 

1 nler her halde: •• • • =. . . . . . H 1 Malları ıle tanıdığınız 1 Yüreklere ve hislere hitap eden, göz- r Yısıllı cımında Cııcı Hıl11nın e • 
lere ve gönüllere neşe ve şenlik ve-1 d d·LLİ .., ld M 1 f?ıılırl 1~a\!şaıılı 
ren bu filimin zevkine, şiirine, cazibe- • ~ U11 RIRI Dlflll 1 U. = 
S!n~ .ve çok enfes şarkı, dans ve mu- ı ~nzmuznmm::muo • fıntızl Mııifıturi Ye luııs lqımınıa 
sıkısıne asla dayanamıyacaksınız.. •' 1 

' ler Tıci11niı En liyôk Oılıği: ~ TACiRLERiMiZE ~ •9 rratKoTAJ KışıJK RooLrK vo ı .. OLERt, 
~ MANTOLUKLAR, PALTOLUKLAR, EL~-

Slfll Siriılnü lıltıımıktır. k Senelerdenberi başarmakta oldu- ~ 8 SF.1.IK . MAŞl.ARIMIZ GELMI TIR. 

F k t 1 ğum nakliye komisyonculuğunda mü- '..lı 1 a a ~ şterilerimden gördüğüm teveccühe ~ - - ·- -------
ve rağbete karşıhk olmak üzere dö t ~ !ti 'F.l!it=============== 

Satışta Birinci Şart· ayevel (lstanbulda Hasır iskelesinde';, İil@ll!J __ 
• Karakol sokak 31 numarada) açmış " mi 

"Reklam,, dır. ı olduğum.. 1 mı 
Balıkeairde 

Çepniler 
er a e e cim ınız. za~n vaz fealni baıarmakta olduğundan mcvıım i 

B R k 1 ' ı hasabıle tüccaranm arzularına göre M:vkly&tlarıo ı ıe· e 11 e (llll a rııı iZi rek vapur ve ıerek nıotörıertmızıe ıemın etıne~te 
Yazan: i. HllKKI llKfl} 

( Tu• RKDL J;' \' • • ve vapurla yapılmakta olan ıevkiyatların ıza da an lf 
'.J ne e rı n 1 z • Cftk kilo a OD para gt'>i pek az bir fark ıle kabul ~ 

T O R K O 1 L 
..... 
1 

::~~:~m o~dufumuzu aayın müıtertler'mize hürmttle ile r kes C)k ııına l ıfl ı ı· 
ABDULLAH HiLMi ÔZMELEK 

YAVUZ -~ERVET NUR 
~ MOTÔRLERI NAKILEVI 

1 
Bahkesirin Biricik Gazetesidir ~ TELGRAF ADRESi: MELEK Jf mi 

~~ t -~ liJ Her Yerde Okunur. ~ TELEFON STANBUL 'ıl lil 
•~::.:;.~::.::.-::.~::.::.-::.:;;: ,. ~ 23109 ~ il 

·~iPil A»\.t~~~~~~·~"" •Jall•mJ 

75 Kuruf 
- ı '91WS 

Kitapçllarda Arayınız 

~ .... ~~~~A...-:~ :.llh ..... :.......-::......~~~~ 

Halkevi Bakıevi 

1 OSrtAN LOKANTASI 1 Halkevi nlz'n Sosyal yardım komiteıl tarafından eski Uray Diıpam~rl J&pı 

Ramazan için Biiyiik Hazırlıklara Başla.- t 
mıftır. Ramazanda Gece/e,ri Ve G-iind'/Jz. ~ 

leri Açık Bulundurulacaktır. 1 
~ 

OSMAN LOKANTASI ~ 
EKLERİ TE. iZ, NEFİS VE i 

UCUZDUR.. 1 

0Sl\'1AN 1 
LOKANTASI ~ 

1 Türlü Yemekler, Her eşit Tathlar, Av Eti ri Yemekle- ~ 
ri Yapar. Evler için Tenz lath Abune Kaydeder. ~ 

Uzun zamandaabert Oıman lok~n\aaınan aıçı baıalıtına yapan Mehmet 
ı .-. Ramazan için bitGn mlfter.ı'eılnl ~ok m~DlDUD edecektir. Ser•lılere ıon ~ 

.,..._ ıııha. edılmekteclır. ~ 

~:!191'.:~ ~~ !911!:~...: 

ıın Ja açılan bakıevinde aıaiada yarah g6nlerde doktor arka laılaramız fakir 
halka bedava bakacaklardır. Halkımızın ~akıevimlze bat Yurmalaranı diler z. 

iç hasta ık'.uı 
Göz hHtalıkl ra 

Ku uk h•ıtalıkları 
Cerrahi haıtalıkları 

BAKI ZAMANI UZMANIN ADI 

Pazartesi 10n6 ıaat 14-15 Bay Dr. Medeni ~klH•Dt 

.. .. ,, 15-16 Bay Dr: lhaan O.kaJ 

Sah .. ,, 15 J& .. ,, Dibi 
.. .. ,, l S-16 ,, ,, Sadi Ozata1 

Kulak, boiaz. burun H. Çarıamba ,, ,, 15-16 ,, 
Çocuk baıtalılcları. ,, ,, ,, 16 J 7 ,, 

Deri haıtalıkları Pertembe " .. 15-16 " " ehm,t Ala 
Dofum ve kadan H .. " .. 16-17 lit Ozel 
Dahiliye Uzmanı .. " .. 14- 15 

" 
.. Ldrl Y ••llta 

• 
iç haıta'ı"lan -Cuma .. .. 15-16 " rt.ıflf.r>thbıralp 
Cerrahi haıtalak'arı .. " " 16-17 " .. Alt tza Tezel 

Halkevi Batkanhfl 


