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Fiatları 

Koruma 
Süveyş 

Kanahmn ~apanması 
Mıstrm karar1. 

ÜrünlerJuıizden birçoğu · 
nun satıı değeri üzerinde , 
her yıl çıkat mevsimi geniş 
bir dtdiıme baılar. İstanbul , 13 (Özel) 

Üretmen; tohumunu, bir Süveyş kanalının kapanıp 
Yıllık emeğini arar, piyasa · kapanmamuı meselesini tel· 
dıki değerin masraflarını l<ik eylemek üzere Kahirede 
karıılamıyacağını söyler. toplanan Mısır h~yeti, Pa-

Dı1 tecimi yapanlar, ya - ris ve Jstanbul muahedele
bancı piyasaya bağlılıkları ' rine riayet edi mesi lüzumu 
l\ı ileri sürer daha yüksek 1 na karar kılmııt ır Hununla 
fhta salamayız derler. bera ber, genel bir tehlike· 

Devlet ve onun bir kısım nin önüne geçilmesi için Sü· 
•olünü jjzerine a lan kurum· veyş kanalının kapanmaH 
1,r ise, bu iki ayrı düıünü§ · zaruri görülürse, u ' uılar ku 
l.ekilere doğruyu ve eyıyı rumunun bu bapta verf:ce· 
lnlatmağa çalııır. Her iki ği karara Mıaırm da muta· 
)ana duyurmak i stediği şey- vaat etmesini muvafık gör· 
ler yerindedir. Üretmen için müştür. 
tecfmere der ki: Bütün yıl 
'rtıeğlni toprağa veren; bü 
tGn varı . elindeki üründen 
ibaret olan üretmen, mb· 

lından niçin daha çok fay
dalanmasın? Bu fayda , yal· 

"•z gelecek yılın üretmeni 
1•11amt;ıkla da kalmıyacak · 
lır. Türk üretmenlnin ileri 

Yunanistanda Reyhm 27 
birinci teşrin~e 

İstanbul, 13 (Özel ) - At · 
inadan haber veriliyor: Re· 
yiamın birinci tepinin 27 in· 

ci günü resmen ilan edilm
esi kara rlaıtınl mı ıtır. 

btr Y&fayııa kavuıması eme· l=y=o=l =g=ö=.s=te=r=ic'-=.=sı~. ;::::;0;:;:1;::::;aı:;::ca=k=t=ır=.:;::ıO=, 
lhıin değerlemeafyle müm· dıı tecimini tek ele alarak 
"Gn olacllktır . Kuvvetli ve yabancı pazarlara "suni 
bayındır bir Türkiyenin ku yüksek fiatlar empoze et· 
tuluıuna payını üretmen bu 

miyecektir." Dışardakilerin 
••tan fay dadan verecektir 

blrle§erek veya içerdekilerin 
Tecimerden yana üretme dafınık kaluak ürünün de-

"e ıöylenenler de yukarda ğerini hiçe indlrmelerYıe de 
il11ere aykırı değildir: Ürü· imkan vermiyecekti r . ıOnun 
"lerfmfzfn dıı ülkelerde sa· tek amacı, piyaşalardaki 
'-1rna11 glqi giiç bir iti üze nomal fiat lardan yurdun 
•ine alanlarJn ıüreklf ve ba taAlamen fayda lanması ola-
ktılı çahımalarında yurd caktır . 
lçtn fayda vardır Ulusal "Nomal çalııan ve tekni 
'•ıflara aykırı hareketleri ğe da yanan kapital sahip· 
t6rülmedikçe Türk fftref irfn lerin n korunmasını ve ken· 
01l'arın eliyle yalnız koı un dil erine ön verılmesini,, pro-
"'••ına deAil artırı'muına gramına alan rejım, üzüm 
~,Yayılmasına hepimiz ya· ve incirin yurda faydalı bir 

aı.lırn etmeliyiz. l ıekilde ıatılmasını başara-
8u geniı haabihallerin eyi caklara da genif meydan 

10tıuç verdlil yıllar yok de· bırakmaktadır . _ 
fUdı D 1 b Kurumun piyasada if go· 

r . ev ete ve onun lr k l ı · it rerek yapacağı on ro , 
•aarn rollerini üzerine alan ı it üzüm ve incir yetiıtiren e· 
lirumlara, Türk üretmeni rin pazarlara güvenini artı 

ile leclmerinin bealediii de r.acaktır. Ürünü geliıtikçe 
;in saygı . birçok yerlerde üretmen de pazar korkusu 
'Ydalı olmuştur . iJrtıyordu . Yeni tedbirlerden 

Ancak yurda hizmet ka sonra O, yalnız eyi kalite 
)t•ıiyle kendi kazancını dü- kaygısına düıecektir. 
IGn b Devletçe buğday a lımınm inenin ir ölçüde olma 
11

111 herkf'slen istemek doğ . Türk piyasasınd&ki rolünü 
r~ ol ki b b ı · düııüoürsek yeni tedbir için h ma a :,era er rea ite " 
h Gıbütün kaıkadır . Sosyal fa ydah hükümler çıkarabili-
'httaki ölçü aksakhk'arı · r iz Ondan önce piyasıdarda

~l devlet ; kontroliyle düzen· ki buğday alıcıları ağır 
~r. töhmeller altında çalıtırlar-
~ 1'ürk rejimi bu kontrolu dı . Bugün eyi kurulmuf bir 
endi özelliğine göre eko- pazarda genif bir güven 

~:inik alanda da bir d~vrim içinde çalıımaktadırlar. 
~ l\ivelası yapmııtsr. Uzüm Üzüm ve incir çıkat leci · 
.._' incir fiatlarJnın korun. merleri de devlet tedbirle · 
t ••ı ıç~n alınan tedbirlerde rinden sonra daha baıarıh 
'Jlrnın bu özellifini açıkça ve herhalde çok rahat bir 

: 0tebUirlz . Anadolu Ajansı çalııma devrine girecekler-

"~" V~rdiği haberlere göre dir. 
d, lil~ ve incir piyasaların- "Dış piyasalarda alıcıla 
t lıtıkrarı temin edecek rımızı l ize bağlıyan amil. 
:dbirleri almak üzere Ta. lerden biri, belki en mühimi 
, ~ ~e lı bankalarının ön salış fiatlarımızdaki ciddi 
\t~ 1 hisbctlerde ittirakile istikrarın verdiği emniyet 
ı~•al bir kurum piyasadan havasıdır,. Bu havayı ya ra· 

111 Um görclOkçe uzum ve tacak bir kurumun dış pa· 
~ir •atın alacak , nazımlık zarlarımızda da eyi karı• · 

lfe11inl yapmafa çalııa- lanacağına §imdiden inana· 
biliriz.,, 

Siyasal ~azı Japon guruplan Hı~eşistana yardım için bir 
cemiyet kur~uıar, İngilizler Maltayi ta~~im e~iyorl&r. 

Cenevre, 13 (A.A.) - tün cihanı ateılerfçinde bı 
U luslar sosyetesi asamblesi rakacak bir yangın husule 
bugünkü toplantısında La- getirmek üzere petrol sık-
val Fransız siyasasının ta · maktadır " demektedirler. 
mamen uluslar sosyetesinin İstanbul , 13 (Özel ı Ce· 
esaslarına dayandı~ın& ve nevrede neşredilmekte olan 
kollektif emniyet akidesinin "Anti Façist İttihadı,, gaze· 
Fransa için lir kanun oldu- lesinin n ?friyatma cevap 

ğunu söylemiş ve asamblenin veren Façist komiteıi bülte 
üzerine ağır bir surette çö- ni , İtalyanın bir saat içinde 

ken anlaımazlığa temas ile 15 milyon façiat seferber 
bir uzlaıma gayretini ıar- edehileı:-eğini yazmaktadır. 
fetmekten çekinmiyeceğini Böyle bir emrin yakın bir 

ve konseyin son yapacağı zamanda verilmesi ve façi 
teıebbüslerde üzerine düten stlerin ı1ilahlarile kendileri· 

ödevi de .yapacağım demifti. ne eve'den bıldirilt>n luıla 
Lavan sözlerini ,müslihane ve karargahlarda toplanma-

ları muhtemeldir. 
bir hal suretinin filen ara- İstanbul,J3 (Özel) - Ce· 
mak hutu unda Fransa ile 
İngiltere arasında hiç bir 
ihtilaf mevcut olmadığını 
kayt ederek bitirmiftir. 

nevre mehafllinden sızan 

haberlere göre Hllbet ftalya 
ihtilafının hallı içir. ikinci 

bir üçler konferansı daha 
akdedilmesi ihtima' i vardır. · 

ltalyan muhibbi mehafi! 
yeni konferansın İtalyanın 
timaliodeki ıehirlerden bir 
fsfnde toplPnacağını tahmin 
etmektedirlt r . 

İstanbul, J 3 (Özel ) -

Dil kılavuzu öğretmenlere 
paıasız verihcek, 

Ankara, 13 {Özel) - Dil 
kılavuzunun birinci cildinin 
basılma işi bi tmiştir, Bu kı 

lavuz Osmanlıcadan Türkçe· 
ye olarak dizilmit bu 
lunmaktadır. İk inci 
cild de Türkçed,en Os.manlı: 
caya p}u4lk baaılmakladar 

Bunlara konula n fiat 20 

kuruıtur. 

satış yapılacaktır. Birinci cil-

dden şimdil 120 bin 
tane baaılmııtır . Ayrı· 

ca görülecek lüzuma göre 
daha çok basılması da ka
rarlaıtırılmıı bulunmakta
dır. 

saylavlar 
incalemererina dıt11 ıdi· 

yorlar. 
Saıylavlarımızdan bafan 

Sabiha Gökçül ile B • .Oıman 
Niy&zi ve B Se1çukun iki gün 
önce Edremide glUJklerlnl 
yazmııtık. O.ün de ıaylavla
ram ızdan B Cemal latanbu· 
ldao tehri'tlfze gelmlı ve 
akıam üzeri aaylavımız 8. 
Hayrettin ıKaranla b•rlikte 
Edremide gitmiılerdir. 

Say1avlar Edremit Ayva

lık Te Bürhaniye ilçelienode 
incelemelerde ıbulunduktan 

sonra 'Clöneceklerdlr. 

Hir Roma haberi Lavalin 
söylevi İtalyada müsait ka 
rıılanmakla beraber bu söy 

Jevin ltalyım noktai naza. 

ram deiittfrmemekte oldu· 
ğunu ve halyanın kendisine 
çiznıiı olduğu yolu takip 
edeceğini bildirmektedir 
Resmi lngi liz mehafili de 

Lavalin Fransanın uluslar 

Yeni üçler konferansına bi 

zzat Sinyor Muasolininin if . ffil/er Söylüyor: 
tirak etmesi ~uvvetli bir -

sosyetesi misakına sadaka
tini yeni baıtan teyit etme· 
sinden dolayı kıvanç göste· 

'' B .. k .. k lık-i~~ili~r:·~~i~t&dasını ugun u argaşa 
·asker ve zır~lı çıbrıyor. ta vay zaif lerin haline.,, rmektedir ler 

Kahire, 13 (AA.) - Mı · 
sır gazeteleri yeni 

j lstanbul, 13 (Özel) - in , • , - --- - , 

giltere hükumeti Malta ftda- Hıtlerrn tehızla her yere yayı~n mektu~u: ·oıdua uzu 
tipten üç yüz uçaiın geldi 
ğini yazmaktadır' ar. 

Tokyo, 13 (A .A.) - Si

yaııal bazı Japon gurupla. 

rınan Habeıistana yardım 

sına daha beş tabur asker 

getirmiıtir. Dün de baz• Jeni~en kurduk, kuvtıtfendirıcıfiz.,. 
, zırhlılar ada limanına gel- Nürenberg, 13 (A. A.) - ve ;telsizle .hertar.afa ,-)illan 

l_mişt~. Ulusal 6(Hyalist kongresi bu. beyannamesinde dııarı ıiya · 
sa hakkında ıunu söyleme · 

ktedir: etmek için bir cemiyet tef- 3 O O 
kil ettikleri Tokyodan bil 1 
dirilmektedir. 

ıstanbuı, ı 3 <özel) sa,. ·ingiliz bırp taya resi Mısırda 
ta Jurnal D, İtalya olmak 1 istanbul, 13 (Özel) - Ka-
üzere bazı ltalyan gaıete· 1 hireden haber veriliyor: 
leri lngiltere ve bilhassa in 300 İngiliz harp tayaresi 
İngiliz amele partisi aleyhi Mısıra muvasalat etmitlir. 
ne şiddetli hücumlarda bu İngi lte~enio, Mısırın muhle 
lunmakta ve: "Amele partisi, ı lif yerlerinde süel telsiz is
Afrikada baılıyan küçük bir I tasyonları tesiı ettiği ıöy1e
ateıi söndüreceği yerde, bü· niyor. , 

20 iLKTESRlNi 1935-PAZAR GÜNÜ 
Sa~· ııu ııurnııır·ları, s .ı fırıı h.01111·01 nuınıtır

ları, im işi.- il~ili ı·· ~mi oruıılar, hiiyiik ,._. 
kii~iik işyal'lar, sa~ınıa µi1·11<'t·k biitiiıı \llfl

da~hu· v.- yurtda ollıı·an ~ ahaııt'ılar hi;. tek 
ihlP v J P y ii k ii mili d ii rJe r: 

~E BİH EKSİK, NEBİH F.\ZLA 
Tiirk 11l11~11rıu11 ~avısırıı dol{ru cıktırmak . . . 

BAŞVEKALET 
istatiatik Umum Müdürlüğü 

Türk 
Hava toru ikinci günü 
Ankara, 13 (A.A.) - Ha· 

vanın fena 1 ığına rağmen 
Türk Hava turunun ikinci 
günü de uçuş lar fasıl ası z 
olarak devam etmiştir. 

Akba~anm çıtmasmı mü
. sıade '°tundu. 

Ankara , 13 (Özel) 
Dost bir devlet baıkanına 
dokunur karikatör koydu 
ğundan dolayı süresiz kapa· 
tılan Akbaba .gazetesinin 
tekrar çıkarılmasına müsa · 
ade edi lmesi Baıbakanlıkça 
onaylanmııtır. 

Meksika 
Saylavlan arasm~a kavga 

Meksiko. 13 (A .A.) -
Saylavlar kurulunda yüz 
kadar tabanca atılmıı. iki 
saylav yaralanmıı . bir say · 
lav ölmüıtür Hadise bir ka · 
nun projesinin gorüoülmesl 
sırasında çıkan bir kavgad-
an ileri gelmlttir. 

Ordumuzu yeniden kurduk 
ve onu kuvvetl~ndlreceiiz. 

Zenginliğin ve kuvTelm .herUlr . 
lü rahakkümü manen ıhakh 
gösterdiğini dün1anan bugn
nkü karıııkhlı içinde &ayıf
ların, vay haline. 

Alman yanın 11ilvenliği pa · 
ktlarla değil , fakat ulus ıe
f~erinin kararları ve u1uıun 

kuvvetile baıanlacaktır . 

G.Maskesi 
f lhri~a11 Cl11uriyat 

~ayramm~ı açllacaktu 
Ankara, 13 (Ôzel) - Kı

zılayın yaptırmakta olduiu 
gaz maskesi fabrikasının ku· 
rulma iti ilerlemektedir. Ön
ceden yazdığımız ~ibi fabri 
kanm açılma töreni Cumu 
riyetin yıldönümOnde yapı-

lacaktır. Memleketimizin bü· 
tün maske ihtiyacını karııh
yacak kadar büyOk olan bu 
fabrikada üç yüzden çok 
İfÇİ çalııacaktır. Bunun aek. 
sen kadarını f abrtkadakl dl· 
kim itlerinde kullanılacak 
kadınlar teıkil etmektedJr. 



Köycülük Kalkınması. ' 
( lzıııir de Köy i ncPlPııırleri ) ( ·) 1 

llevrımin alılU n l Oll:ırıud a ) ı k ıııak. ynra lın:ık. •-
a ş mak nı b:ı ~arnıak gı hı hep ima ,.. ı ı veııen. go- im 

İL \ ' E İLÇELERİMiZDE 

~·:~ ~a::::~aı;.ı~ıı k:;,,:~ ~~ı:r,',;,~~'.', ' r,~~,'ılr•)ıı:.~,,~:·. ~:~~ Bandırmada Okullarda talebe yazı 
ııaktnn u ıç ın J) Pll H ' l ıııııııı foıınu r nıııwııııı 1 -
yolurın bı lnı i)P.nler ~t rirul«' fll \ll l ı l ı alıl ı;ızlııı .ı ı r . 

8
. ~ b d L' 

.. ~arıköyde 

Bir yurttaş hoya çıt.arınat 
için ~ir fa~ri~a ~ur~u. 

Trak)a ı,, '!el lsprk tııı:ı (·~ kı ı znı~ r. ı l lıayı !f magazaya aca an uir d be e 
Atatürk devrimlerine ba. la :;:~:;a:l;~~ıı::t~::·t fU· ~ırsız girdi. m' ay son u n a 1 t 1 yor• 

ılarken öns-Oz olarak bu nlardır: 

Kasayı kırmağa uğraştı ise 
de muvaffak olamadı. 

yurdun öz ıahibi, efendisi 1 : Kültür itleri. 
halk, köylü olduğunu ıöyle OKULALAR: Köye varır· 

mi§ti. 
Halkı, köylüsü mesut olan 

yurdlardır~ki, mesut sayı · 

hrlar. Tarihsel kötü ulusla

ların kökünü arasak ha ' kın 

mesut o 1mayıımda, eziliıin 

de, bakılmayııında buluruz. 
Bugün üzerine yüz yılla

rın paaı yıkılmıf Türk kö· 
yünü ve Türk köylüıünü 

dikenler arasında kurtara
rak bugünün köyünü kur
maya, bugünün kafasını ta

ııyan köylüyü yetiıtirmeye 
9alıııyoruz . 

Türk devriminin en öne 
mli d.ıvalarmdan biri bu 
dur. 

Fakat Türk hangi dava
ıını baıarmamıf1 gerçekletir 
memltlir ki . .. 

Bir çokları köycülük da 

vasının gerçekleımesi ıçın 

·ıazünde gözlük,elinde baston 

elbiseıi yeni ütülenmit öm· 
rünün yaruını sıralarda kö

ycülük öğrenmekle geçirmiş 
köy uzmanlarının lazım ol
dufunu ıöylerler. 

Köy gezisinden ıonra ben 
böyle uzmanların deill Ata
türk devrimine candan ina
nmıı, onu benimaeruiı Aya 
ğanda golf pantalon, baım· 

da kasket devrim İ§çilerinin 
bunu baıaracağına inandım. 

Nusret Kemal köycülüte 

dair yazdılı bir kitabında 
köylerin ülküeü tehirler ol 
duğunu fakat bu ülkünün 
tamamile gerçekleıemiyt ce 
gine inanır. Belki batı yur
d arında l<öyler ülkülerine 
iriıemezler. Fakat Atatürk 
ülkesinde, Atatürk devrimi 
nde köyler ıehirleri çok ge 
ride bırakabilir' tr. lnanmı 
y ı nlar yıllardan beri ilçe ve 

kamun olan yerleri köyle 
rln nasıl geçtıklerini görmek 
isterlerse İzmir ilinde bir 
gezi yn.psınlu. 

ızmlr kalkının ıya hanği adım· 
1 ar la başladı. 

Anlay•ııma göre İzmir 
kalkınmaya arka arkaya atı· 
lan ıu iki adımla baıladı: 

A - Köylerin ve köylü 
nün tanınması 

B - Köy yasanın prog · 
ramlaıtırılması. 

Konuımalardan anladım 
ki il ve ılçebay!arını tanı 
mıyan onlarla yemek y mi· 
yen, dertleınıiyen hemen 
hiç bir köy yok. 

Köyünü gören, köylüsünü 
tanıyan ilbay onların dıuu 
muna göre köy yasasım pr 
ogramlaşlırmıt· 

Bir de İflerin düzenle İf 

lemesi için odasının yanına 
"köy bürosu~ kurmuı . Bun

lardan sonra ilbayır.dan mu
htarına kadar ayakta golf 

r.antaton, baıta kasket haf 
ta tatili nedir bılmeden Lu 
itin aıılu olarak canla, baş 
la çalıma baılamı~ . 

Böyle ne itler baıarılm · 
az ki . . 

izınirin kalkınma ~önleri. 

ken önce gözlerimizi okıı· 

yan oku'alar oluyor. Hemen 
her köyde Kültür Bakanlı 

ğının köy okula pilanına 

uygun mektep var. Bir me· 
klep yapmak kudretinde 
olamıyan l<öyler de bir kaçı 
bir araya gt'lerek bu en ön 

emli iti baıarmaktadırlar. 
YATILI OKULALAR: Ok 

umaya hevesli köy çocuk 

Bandırma, 13 (Özel) 
Burada ki Altıntop B onmar

ıesi B. Muhsin tuhafiye ma· 
ğflzasmın kasası geçen gece 
kim o duğu belirsiz bir şa 
has tarafından yoklanmı tır. 

Bu Bon '.l ıarşenjn arkasın · 

da bir hamam vardır . Tah 
minlere göre hırı;ız bu ha 
mamdnn mağazanın ür.tüne 
çakmış ve yangın bacasm 

ları düıünü ' erel< bölge bölge 
b fi k 1 1 l 

dan içeri girmiş kaııayı kır · 
eı sını ı o u a a r yapı m · . . d 

mak ıçm çok uğraşmı•sa a 
akladır. Bunların yatı yer- ) 
leri vardır. Köylüler yiyecek _muvaffak olamamıştır. fa. 
içecek vererek çocuklarını kat bu defa da mağazanın 
tam tahsille yetiftirmekte- içinde yük de hafif, pahada 
dirler. ağır olan çeşit malları yük 

ÔGRETMEN EVLERİ : lendiği gibi yine bacadan 

Çocuklarına bılgi aıılıyan çıkıp gitmittir. 
kendil~rine her örıde akıl Sabahleyin mağaza sahi 
öğreten öğretmenlerin~ kö- bi B Muhsin mağazaya gi · 
ylüler evlt-r yaparak onları ıince ortalığın alt üst edil· 
dertten kurtarmaktadır - miş olduğunu görmüş ve 
lar . birçok malların çalındığını 

OKUMA ODALARI: ller anlayınca hemen polise ko· 
köyde içinde maıa ve san
daliyeıi bulunan temiz bir 
oda, Jçinde camekan do! usu 
kitap ve gazete görülür. 
Burası okuma odalarıdır. 
Köylü burada faydalı kita
plar okuyarak bilgisini art 
tırmakta, hem de gençlerini 
kahvelerin pis havasından 

kurtararak uyanık yeliştıre 
cektir. 

Kültür iılerinde daha ha· 
ıarılacak, getirt'n kütüphan
eler, köy konferanı salonu 

köy etnograf ya müzesi va 
rdır. 

il : Sağlık ve soysal itler 
KİNDER HA YMİLER : 

(Çocuk yurtlerı: Zayıf bün 
yeli köylü ÇOl.uklar topla· 
nılarak tt>mlz havalı yerler
de kamplar kurulmaktadır. 
40 gün süren bu kamplar 
da çocuklar dokuz kilo ka· 
dar kazanmaktadırlar. 

KÖY HAMAM VF. DU._,
LARI : İmece ile yapılan bu 
yerlere köylüler para ile gi 

rmezler. Hamamı odunıle 

kızdıran yıkanır. Aktam} o 
rgun itlen dönen köylü ka
pısı daima açık duran duıta 

temızlenerek yorgunluğunu 

gidermektedir. 
KÖY ÇAMAŞIRLIGl :Gü

zel bir çatı altına alınmıı 

bol ı;ularda köylü çamafıtı· 
nı yıkamaktadır. 

KÖY Çl:.ŞMELERI: Köy 

lerde ilk hotgeldin seı;i gü
zel yapı 'ı bol sulu çeşme· 

lerden geliyor. Pek özene 
bezene yapılan bu çeımele · 

re köylüler sevdiklerinin 
adını koymaktadır. 

KÖY KUYULAHI: Kuyu· 
ların yanından pis Eular 
geçlriln en.ektedir Hn ku 
yunun sağlam bir bılni~i 

ve kapağı vardı . 

BATAKLIKLARIN KUH 
UTULMASI: Köylüye bata
ldıkların ziyanı öğretilmiı

tir.Küçük bataklıkları köyİü 

emeğile kurutmaktad ı r . Bü 
yükçe ise ılden yardım dil · 
iyerek bataklıkları yok et

mektedir. 
( Bitmedı . ) 

ımuıtur. 

Bandırma polisi timdi bu 
bacadan giren hırsızı ara 

makla meıguldür. 

35000 Bin lirahk tayare 
piyangosu ibamiyasi 
Bandırıı . a , 13 (Ge:ıgin ay

tarımızdnn) - 35000 bü 
yük ihamiye burada ad i· 
ye mübaıirlerinden İsmaıl 
ve zabıt katibi Mehmedin 
ortak bulundukları bilete 

dütmüıtür 

iki ortak büyük bir sevinç 

içindedirler. 

ilk ôğretmenleıinin ~~~em 
zam'an 

İlimiz ilkokul öğretmen 
lerirıin bu yı'kı kıdem listesi 

Kültür Bakanlı.ıınca onaylana 
rak ilbaylığa göndcrilrnıttir. 

Haıkevinde bu filim. gös
teril~i. 

Dün akşam Halkevinde 
(Cambazlar arasında) a dlı 

gü~el bir f.lim gfülerilmi~

tir. 

Ova köy 
Panayır ,ı ço~ rağ~et gör~ü. 
Birço~ celepler al~ı~lau 
hayvanları gönderiyorlar. 

Ey)ülün onunda açılan 
Ovaköy panayırı dün sona 
ermiştir Panayır d e vam tl · 

tiği günler zarfında çok eyi 
bir rağbet görmÜ§lÜr. 

Panayıra satış için bin· 
den fazla hayvan getirilmi
ştir . Fi a tl e r yüks< k g i ttiğın 

den satış yapanların yuzu 
giilmüıtü r Bir çok celepler 
panayırJan aldıkları hayva

nları il ve ilçdert: gönder · 
mek iç in baytar dairesinden 
sağlık raporu almıılardır. 

Ovaköylüler de panayır 

dan ok memnun kal mı la · 

lis1 ve orta o~ullara gi rece~lerin müracaa1 lan bu ay 
sonuna ~a~ar ka~uJ e~ilece~. itk okulla ı a ~u yıl 928 

do~umlu çocuklar ahnacak. 

Gönen. 13 (Gezgin ayta · 

rımızdan) - Sarıl< öy kul11~f 
nundan Hasun oğlu Ak• 

bir 
Gönen ormanlarından ili 
nevi boya çıkarmak usu 

lf ll . 
l< eşfetmiştir Bu yurttaş 

mun merkezinde bu malc 
satla birde fabrıka kurlfltJ~ 

k d 
.. el oıs-

tur. Fahri a a natur 
şk· 

renk bo} a çıkarlfl rak on 
tadır 

Bu boyalar Avrupa boY~11 
!arından daha usltl 

ve d a ha t emiz bir haldedir 

B k f kurd uğu f abril<' . A ı e· 
il e ya kın bir zamanda 

111 

·y8cı · 
mleketimizin boya ihl• r· 

nın büyük bir kısmın• 1<a 
• l b l .. . . .. \emekte 
şı ıya l ecegını soy 

dir. . 
~ 1 kt> k orıa11kııl 

ıı>ıJ 
Bu çalışkan yurtdaşı t• 

Şehrimiz Necatibey lise
si ile loz ve erkek ortaok· 
ullanna yazım Kültür Bak 
anlığından ilk gelen bir em · 

re göre 31 ağustos günü 

ak~"' mı sona ermitti . 
Fakat son günlerde hu 

okul direktörlüklerine Bi\ka 
nhktan ge1en yeni bır 

kısımda yazım işinin u 
zatılmış olduğu söylenme· 
mekle beraber müracaat 
edenlerin kağıtlarının alı

nıp saklanması bildirilmit· 
tir. Yine bu emir mücıb in · 

ce bu ay içinde y<ızıla n ta 
lebeııin adedi 1 teırinde 

K ü 1 t Ü r Bakanl · ğına 
bildirecek ve oradan alına · 
cak dir~ktife göre hareket 
edilecektir . 
Uülıinlemc srnaçlcm : 

Lise ve ortaokulların ye· 
ni yoklama talımatnamesine 
göre bütünleme sınaç 1 arı 

26 eylul akıamı sona ere
cektir. 

liakalorya yoklamaları da 
buna dair talımatnameye 

göre 1 1 eylulde böş-

lamış bulunmaktadır. Bu 
smaçlar bu aym 21 ünde bi
tirilmi~ olacaktır. 

Parası: !J<llı/ı i~ in scçııw sz _ 
nuçlart : 

Lise ve ortaokulla ra bu 
yıl parasız ve yatılı olarak 
alınacak olanların baı vur 
mal~rı 2 J eylül cumartesi 

~ayh ~ans 
t'u akıam Şehir kulübü 

salo~unda zengin programlı 
bir danslı çay verilecektir. 

Açık konuşma 
S11sıytrılı!J111 Kt pt lı le r J,o· 

y11ndc11 M11nir ofilu 13. A.:-
111/ye: 

İsteı}inizi salahiyettar ma
kamlardan tahkık e ttik . Bö yle 

bir karar verilmt mış olmadığı 
gibi bunu icap e ttirecek hiç 

bir sebebin d e mevcut bu 
lunmadığını öğrendik. Ga 
zemizde de evelce böyle bir 

ı haber çıkmamıştır. 

-1 • - •• J - • "I! 

günü saat 13 çe kadar kabul 
edileceğinden kayıt l ar ya 
pılacaktır. 

Kaydedilenlerin smaçl arına ı 

yazılı olarak, 23 eylul pa

zartesi günü saat dokuzda 
başlar. acaktır. 

llkulw llalrda: 

kıJ 
vaff akıyetind en dolayı 

lularız. 

s~h günü gelecek. 
sktıı 

Ankara da bulunıı> ı 
b ırııl 

olan İlbay ve Şar af ber 
B. Salim Cündoğan ha i) 

İlkokullara girecek olan 
ların yazımına 16 eyliil pa 
zartesi günü başlanacaktır. 

İlkokullarıı bu yıl 928 do · 
ğumlu çocuklar alınacaktır . 

sah giill 
aldığımıza göre 

'.lşehrimize geleceklerdir· 

Kooperatiflerin Bazıla-
n Yek diğerine Bağlandı 
Balıklı koop er ati 1 i, YakuPffi k oope ra tif ineJeuin'ı nli 

~coperatif i, ~ağış ~ooperatiline ~ağlan~ı. 

P:ırnul ı:•ı l\cop" 

Merkeze bağ lı kooperatif 

!erden birka çı bu defa gö· 
rülen lüzum üzerin e yel<di· 
ğeriie birleştirilmiştir. 

Balıklı kooperatifinin , Ya. 
kupköy kooperatif ine, De
ğirmenli kooperatifinin Ça 
ğı~ kooperatifine. Konakpı 
nar kooperatifinin de Pam 
ukçu kooperatifine katılma· 
sı ıçın bütün ortakların 

işt i raki il e fevkalade bir 
toplantı yapılmış ve hu· top 

lantılar sonunda bu koope 
ratif ler hirbirlf'r ine bdğlan 
mıı' ard ı r . 

Aynı şekilde Koruc u ko 
operatifinin de İvrindi koo 
peratifine kahlması için or
taklarla fev~alade bir top· 
!anlı yapılacaktır Bu iş için 
Tarım bankası, direktörü 
İsmai l Akbaş çarıamba gü · 
nü İvrindiye gid~cektir 

Ziraat Bankası ~orçfarı 

rı t.klar·ı sırıt 
ı ·· .. 931 serıe c:. unun ı~ 

kadar olan borçların•~ bir 
sene tecil ed il me~i fçın 
kanun ç ıkarmıştır · ra . 
Şehrimiz d" 

un a 
rım bankası bu kan ~lll 

teblı~ 
istifad ..! eden1ere, le t 

"" ı yapmak ve kanunu teciH 
geçmede n borçlar ı nın . i 

elerıl'I 
iç in müracaat etm dit· 
kendilerine bildirmekte 

Bir atanma ""sı 
Şehrimiz Ziraat ba~ıırı" 

muamelat ınemurlu zırıı . 
at ırnmış olan Gıreııun darı 

ı .. rın 
at bankası memur •· elıı> i f 
B Hürrem Çapan g , . 

llll1lh 
ve yeni vazifesine bat 

tir. 

Baytar ~irektörü. eeh 

Baytar direktörü 8 t1d 
rııll•"" çel Tunçay hayvan 
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Un ve zahıre f ıatları 1

: lncaat sahiplerinin mühendis ve müteahhitlırin = 
: Duyduk : U 1 1 S İ • V ......................... : us ar osye esı e 13 EylOI Cuma : " • : 

Unlar fi nazın dikkatine: 5 
Üslü~ tari~a kanşt1.. 

Bir aydır, sokak başların
da, bembeya~ dıvnr~arda, 
kapalı dükkan kepenlderin

de, üs'üğün fena 1 ığını anla 
lan birçok afişler göze çar
Pıyordu: 

"Üslük yirminci asrm kı 
Yllf eli değildi,, 

" İnkılap Türkiyesinde 

iislüğün yeri yoktur.,, 

"Üslük gerilği ifade eder . 
Vs . . ,, 

Yine park ve Halkevinin 

kapılarında: 

"Üslükle girilemez .. ,, ib · 

&.releri nazan dikkati celb 
ediyordu . .. 

Bu vaziyet karıısında, 
ıaten üslükt~n memnun ol 

trııyan bayanlanmızın 

ikisi, baılarındaki bu 

bezleri derhal çıkarıp 
lar. 

üçtt: 

sarı 

attı-

Şl\hidi olduğum bir vaka· 

YI anlatmadan geçmfyece

ihn. Parka girmek hliven 

(50) lik , üslüklü bir bayan 
Yasağı görünce, etrafındaki 
lere: 

- Ayol, dedi; üslük yü 
tünden bize her kapı kap 

alı. .. Günahımızı taı1r gibi, 

Yapllan Masraflar. ı 
Uluslar sosyetesin~e oı ta tshstl gôımuş bir ~itibin 

aylığı 1100 lirayı bulmakta~n. 
G. Vard Price 4 eylul 935 eğer lngiltere tehlike içinde 

tarihli Deyli Mevl gazetesi- kala.:ak olursa, ona yardım 
ne Cenevreden yazıyor: izzetinefisleri yaralıyan bir 

Bu sabah ln1ıiliz delege- hal suretine bağlanmak is· 
lerinin burllya gelmesiyle teniliyor. 
Büyük Biritanya için çok Dünya ulusuna en büyük 
önemli olan hadiıeler ve tehılit Essen ve Birmingham 
meseleler Vhitehallden bu. mühimmat fabrikalarında 

radaki arsıulusal konutma değil, Cenevrede milyonlar 
nıasaaına intikal etmit aarfiyle kurulmuş olan bu 
oldu. saraydan gelmektedir. 

Cenevreye bundan on iki lıin kötü tarafı ıudur ki 
yıl önce bir defa daha ge- büyük asığlar buraya yardım 

72 lik bir Çuval un Kuruş 

1 

: : 

55 Randımanlı 625 . : Her zaman taze çimento, Eskişehir : 
;g : ::~ , ı= kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya S 
80 .. 443 :\ E çeşitleri. : - -Kırma Parlak 235 11 ı- -
NOT: ~ lnşatta ku'lamlan bütün malzeme toptan ve pe- § 
Hu fiyatlara yüzde on == rakente olarak ,· =-muamele vergisi ile çuval-

da J 40 kurut buğdayı ko- : : 

ruma vergisi hariçtir. : Bandırma İ~nwt Pasa CaddE>~iııde: = - . -Zahire fiat lar beher - -- -kilosu: : : 
Cinsi Kurut Santim - -

lı : = --Kızılca Yum 4 
uıak buğday 

Sert " 4 
.. Arpa 

M111r 
Nohut ,. 
Bakla " 

" 

3 
3 
4 
4 

70 ı ı: = 
1

- Dernir hırdavat mağazasında bulunur. -
os 
10 
00 

= = - -- -,•: Siparişler derhal inşaat salıipleri11e ve inşaat : 
1: malnllerine sıi.ralle yönderilir ve yclişllrilir. : 

:: . I~ f iaılar hu mağazadan daha ucuzdur. ~ lmittim, Geçen yıl De Va· etmektedir. Buraya yılda 2 
lera, uluslar sosyetesi ha· nıilyon İngiliz lirası masraf 
kkında söylediği bir söylev edılmekte ve sayıları 600 Ü 

bulan birçok işyalarm cepleri 
de .. ıizli entrikaların çe. doldurulmaktadır. 

j Kepek ,, 1 :ı _ _ 

~r-af-la_r_ı -iç_i_n-in-g-il-iz verg~ S Bir defa deneyiniz~ § 
mükellefi yüzde otuz. öde .. ~ • 

vrildiği ve otel odalarında 

üılü kapah konutmalar 
yapı'dığı yer,, demifti. Şi-

mdi İngiltere için en can 
alıcı meıeleler burada ko
tarılmak iatenmektedirler. 

Uluslar sosyetesinin bu 
haline rağmen, biz on bet 
yıl müddetle ondan bir ıe · 

yler ummak ham hayaline 

kapı\mıı ve kendimizi teh 
liJ-elere atmııız. 

Altın istandardı bırakıl 

mağa baılandıktan sonra 
buraya harcanan para da 
otomatik olarak artırılmak 
tadır. Çünkü burada aylık· 
larm ve sair masrafların al
tın esasına dayanan lsviçre 
frangı üzerinden "erilmesi 
kabul edilmiıtır. . 

mektedir. Hiç bir ulus bu- 11111111111111111111111111111111111111111111 .. 
kadar vermiyor. Yazar, bu 

rada İngilterenin ve do· .................... 'JJ .. 
1 minyonların gelirinden ra- • 

ka ınlarla bahsettikten sonra ' ucuz ı u g"" u ' 
betkesine devam ediyor ve 

diyor ki: ' İ 
Uluslar Sosyetesinde üye-

liğin bize yüklediği bütün • Sag .... lamlıg"" ı •, 
masraflar bundan ibaret de·ı• 
fildir. - 1 

Her yıl iki defa konsey I z f • ' 
h&.ıa bu ü>lüğü başı 1 İngiliz aaığları Tsana gö 

lü üzerinde değil, Cenevre 

Burada ancak orta tahsil 
görmüf ikinci sınıf bir ka · 
ti bin ayhğı senede ı ı Oo İn · 
gilfz lirası tutmaktadır. 

Bu işyarlar , kazanç ver
gısine tlbi olmadıkları gibi 
her yıl, bet hafta mftddetle 
kendi memleketlerine din-

toplantıs1 olunca birço" ln - ,, ara et 1 -
glliz ltY.arları Cenevreye gö A 
nderirler. • 

l'tıızdan atmıyoruz? Hepimi· 

~in evimizde, kızlarımızın 
•ayısız farpalan var. Haydi 

11tndiden gidip batımıza on· 
ları örtelim. 

Ve hep birden yürüdü
ltr ... 

Ve altı eyliilden teri 
'*'hrimizde numunelik üı ' ü 
kta kalmadı. 

Zaten Osmanh dt vri 
ilin upsarı . ölümü an 
dıran rengi ile baılarda yer 
atan bu değersiz değersiz 
01duğu kadar da pahalı ol 
lln - üs 'üğün tarılıe katıı 
trıb a.k devri gelmi~, geçmftti 
ile . . 
Bu günün Türkiyesinde, 

ttkeğtn yanıbrşında )'er al· 
i\tı kadının kapalı gezmesi , 
bizinı için iftihar edilecek 
bir vaziyet değildi her hal 
«J~ ... 

Onun için üslüğü de, an 
~ak nıüzelerimizde yer bu
lltı fes yanına asmamız ge 

tekt· 1 . 

~ Bunu yaptık.. . Ve 
JUnu yapmakla , biz Bahk-
es· ı · k •t iler, irıkılaba canımız ve 
llnınıızla bağlı olduğumu

~ll, bir kere daha iıbat et
tik .. 

'-. 
M. T. 

i:!!_k fıye: 

gölü üzerinde tehlikede 
dir. 

Burada toplanmıı olan 
kozmopolit kurumlar , diln· 
yan&n en köiü kurulmuı 

kurullarıdır . 

Bunlar, kendilerine hiç 
bir tehlike getirmeksizin 

lngiliz imparatorluğunun 
mukadderatını büyük teh 
likelere sokabilirler. 

Ulualar sosydesi bütün 
soysal uluslar araıındaki 

kültür itlerini düzeltmek 
arsıulusal meseleleri stand 

ardize etmek için çalıııa 

o zaman bir ite yarıyabilir. 

Fakat onun sıyasa itlerini 
çevirmeğP. kalkıtmaaı, bü
tün değerini kaybettirmek
tedir, 

Bu müdahaleler, Japonya· 
nın ve Almanyanın lngilte 
reye gücenmesine sebep ol 
muıtu. Eğer bunda devam 
eJilecek olursa o zaman İta
lyayı da aynı şekilde gü· 
cendireceğJz. 

Bu böyle gidecek olursa 
Cenevre büyük uluıları, bir 
birine dütüncek, aralarına 

dütmanlık salacak bir mer

kez olacaktır . 

Eskiden bitaraf olarak 

kotan 1anitler, artık ulusal 

Yarasalar 

, Biı, öyle ayrı ayn iki in
"nıı kı. Birbırimize elver-
~erni:te imkan yoktu. l'e 
k~~· . ihtiyatsızca kendimi 

bırrıın ııesine bırakmam. 
~ liayır bırakalım bunlan .. 
lk~tılalını, görenler olur be· 
i 

1 
bizi.. Size söz gelmesini 

•le 
nı ~ern Yalnız ıu kadarı 

tıoyliyeyim: 

}'AZAN: 

M.N· 
genç kızlar gibi idim. Bu se 
falet anında send en geldim 
kaldırımlara .. Ah, ne kadar 
isterdim o vakitler karıılaş · 

mağı . . Şunu söyliyeyim ki.. 
Sizi, bir kaldırım kadımn 

dan daha eyi anlıyan biri.. 
Haydi..Güle güle .. Sus . Bir 
şey söyleme .. Bütün bağla -

lenmeie gider 'Ve oradah 
dönerlerken yol parasını da 
alırlar. 

... Burada bol bol para ve· 
rildiği için bir takım yoksul 
memleketlerden gelmit olan 
ityarlarıa eline kendi hük
umetlerinde büyük 
yerler tutan insanlardan fa
zla para geçer. 

lngiltere, bu sosyeteye 
her ulustan fazla para ver
diği halde, tuhafhr ki, i eri 
gelen ityarlar arasında İn 
giliz pek azdır. 

_osyetenin on tubesinden 
ancak bir tanesi bir İngiliz 
idaresi altmdad1r. 

47 Değitik ulustan işyar 

kullanan bu sosyetenin nıa -

Şimdi bunlardan 25 tane . F-:ı ~f I ' (., h ı· ı· ,., vş,·111 ı si Bori vaj otelindedirler, 
1 

~~;:~~:~;.:;!,~:~a~::::~~~1·I F a n t a z ı· k u m a ş 1
1 

Fakat bütün bunlar, in· • 
giliz dış siyasasının mukad il 
deratını burada toplanan ' ' VE ' lakırdı ebelerinin eline bı- 1 

rakmak tehlikesi yanında • Tuhafıye mağ..ızalarında a 
hiç kahr. ı• bulabı·ıı·rs r'nı·z.? ,• Ora da İngi' terenin muka-

ddera hnı kararlattıracak • ~_..., .. 
olan delegelerden hiç birisi .. ·· Ke-BB•)-~ .......,.,.,. 
etmek için parmaklarını 

kımıldatmak imkanına bile 
malik değı!lerdir. 

İngiliz ulusu, kendi ulusal 
itlerinin böyle yabancıları 
eliyle yönetilmesine boyun 
eğmekte devam ed~cek olur 
sa bunun sonucu felaketten 
baıka bir şey olamıyacak . 
tır. 

1 BALIKESIR VlllYETi DAİMi ENCOMENi iLlNURı 1 

Mıktan Asgari fiatı 

250 teneke benzin 425 
25 makine yağı 300 

Azami fiah 
435 teneke!i 

1250,,ne\ine göre 

Nacatibey ögretmen okulu satm alını tuıulu 
Baş~anhğrndan: 

Nafıa dairesi için yol larda kullanılmak üzere almacak 
olan yukarda miktarı ve rayiç bedeli yazılı benzin ve 
makine yağı şartnamesi mucibince alınmak ve 19-Eyltll-
935 gününe rastlıyan perıembe günü ıaat on bette iha 
lesi yapılmak üzere on bet gün müddetle açık eksiltmeye 
konmuıtur. Bu yağlann azami rayıç bedeli üzerinden tu
tarı bin dört yüz liradır. istekli olanlar yüzde yedi buçuk 
nisbetinde muvakkat teminat akca ve tahvllatım mal san· 
dığına yatırdığına dair makbuz senedi veyahut banka 
mektubu ile ihale günü encümeni vilayete ge1ecektir. En
cümende teminat olarak para veyahut tahvilat almmaz . 
Bu husust" daha ziyade malumat almak ve tartnameyi 
görmek istıyen 1erin daha evel encümeni vilayete gelme-

Okulun ihtiyacı bulunan 250 ton kok kömürü 
14 9-935 tarihinden itibaren 15 gün rnüddetle kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 Kömürün 505 lira tutan muvakkat teminatı mali-
ye veznesine yatırdıklarına dair ihale 
evel 935 s"lı günü saat 15 de teklif 
makbuzlan komsiyona vermeleri. 

gi;nü olan 1 teırin· 
zarflarile birlikte 

3 istekliler ıartnameyi her gün mektepte görebi
( 4· 1-98) lirler. 

Ne yapalım, bazan da, kafa 
değil, gönül kumanda edı· 
yor . 

Hoıça kaim .. 
- Belkis .. 
- Güle güle .. 
İlhan, bir direk gibi. du 

ruyordu, Şlftrmışta. Belkis, 
gözden uzaklattı. 

Genç kadın,hem yürüyor, 
hem ağlıyordu Hıçkırıklar, 

omuzlarmı tetik dü~ürülmüt 
do1u iki mavzer dipçiği ha · 
linde sarsıyordu. 

pırdıyamamııtı. Yüreğinde 

bir ağulık . saplandı ve yü-

rüdü. Rüzgar. 

Ak,am,epeyce yaklatm•ıtı. 

Gözleri. iki gözlük camı gi
bi, buğulanıyordu. 

Serin, rüzgarlı bir son
bahar aktarnı esniyordu to 

prağa .. Uğultulu bir ıehrin 1 

kalaba 1 ığı .. 

Rüzgar, vardı. Yapraklan 
sürükliyen, sert bir rüzgur. 

Yürüyordu. Kafası, bir yazın 
ılık, sıcak hatıralarla do-

leri ilan olunur. 4 - 1 - 66 

Karanlıklar. kulakları di 
len karanlık bir rüzgar, 

karanlık bir şarkı gibi akı
yordu. 

Yürüyordu. Gözlerinde, 
bütün ömrünce saklıyacağı 

bir kadın gölgesile .. 

* 
ıt • 

Akıam kara bir kanat 

olup kanatlarım çarpmağa 

batlayınca, sokakların yarı 
karanlık karanhğında bir 
kanat ıilloett gibi, etekleri 

raaalar .. 

Y arasala, karanlıkla baı

la yıp, yine onunla biten bir 
gece maaahdır. Yaraaalar,ka
ran!ıkların karanlıklarından 
doğan yaraaalar •. 

Karanhkların çocuğu, ka

ranlıkların piç kuruıu, ka· 

ranlıkların yumurcaiı, yara
salar •. 

Ve Yarasa Belkisler .• 

- SON -



,. '\ 
Her Tecimenin En Büyük Ojleği: 

Satış Sürümünü Arttırmaktır. 

Fakat 
Satışta Birinci Şart: 

"Reklam,, dır. 
Sat<tcıt ğınız l'lıt lınızı Heı·lı•ı l,le llt~k
laııı Ediııiz. e R11 lleklaııılıırıııızı 

( TÜRKDİLİ) ııe ' ' t~ı·iniz. 

TÜRKDILİ 

) 

--~~~-~~~----~--------------.._,...--------___.....:: 
Balıkesirin BiTicik Gazetesidir. ı• ................ •• ... ~ it •ftt •ttt t•N tCM~ 

! Telefoncu! 111 Gecelerinizi zevkle 
i ABOÜlKAOİR PINAR ~ geçirmek mi istiyorsunuz? 

1. • : PAŞA HAMAMI KAPJSJ ~ ı'ıı Bol ışık temiz hava ve ince saZ·· ı~ 
Her Yerde Okunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : KAR~~NI>A N.48 : 
8 1 

k '.. - k · u· llJ • •ı .--- _ _ ____ -~'!TELEFON.GH.-\~IOEON: a ı esınn yegane açı gazınos · ~ 

Çelenk 
ııımmi!!i=- Bat.ıke_s_ırde jltf: sAIR TAMIR•T YAPıı.111! i Ordn(•\' İ ga zinosud u ı·· J. 

'·····~···••••••••••••••.; il 1 Sahibinin Sesi pl~k larında'~muhtelif şar 

ŞİiRLER 

YAZAN: KAZIM FEYZİ 

Çepniler 
.'1'. '1

1

'11 KADRi VETKIN 1 il eşı taş 1 ayan ~ 
) Yazan: i. HflKKI flKIIY ıw s A A o E T .. t 1

1 
ı! iç hostalıkları müleha · 1 I '° 

1 Bu T~· t 11 ı· k vserı· ııı· i 1111 Milli Kuvvetler cad il 
'-.; I' ..,...J 1 desinde Yeni rı ürl< iye ec- [ .. . _. , 

Herkes ()ktıınalıdıı· ı;anesi iisündekı muaye- ~oylt~dıgı l lu~al şart\ılarla 
nehanesinde her gün sa- i hiiviik hir ı·:ıulwt ~i>ı·mpk-ÇIK'l'l 75 Kuruş bahtan akıama kadar ha· • t j· • ' 
:ıı:~~r~d'.rmuay•n· ve t·· . ill B~, .. ~esi siz de dinleyiniz . 

.. ot-. . . t•tt ~•«tf t tM== 

ILICA- PALAMUTLUK DEMİRVOLU 
15 Evhil 935 de.ıı 31 Mavıs 1-936 tarihine kadar tatbik edilecek olan kıshk ~evı·i hareket ee!n\li 

.., t • • 

mu hterern ha lkınıızm mah'ınuı olmak iizere ihiu olunur. 
ILICADlN 

r 
f stasyotllar 52 

Ilıca Hareket 
Ak çay » 
Zeytinli )) 

Edremit )) 1, -
Havran )) 1, 24 
Palamut Muvaaalat 7, AB 

P A l A M U T T A. N 

İsta~~ oııla ı· \ 5 . l 

f>alamut 
Havran 

Edremit 
Zeytinli 
Ak çay 

Ilıca 

Harakt't 
)> 

)) 

)) 

,, 
7. 15 
7,34 
7. 51 
8, 

54 

8,6 
8.30 
8,44 
9,03 
9,24 

53 

8, . 
8. 3) 
9,06 
9, 25 
9, 42 

9 ,5 1 

Katar Numaraları 
56 10 B. 3 58 -- -

Hareket Saatlari 
1 o, - 11, 36 1 12, 12 14,51 
10, 09 11, 51 12, l I ıs,06 

12, ol 15, 18 
10, 15 12. 18 15, 39 
I0,36 l'.!, 42 16, -

13, -

katar numralan 
55 57 8.2 1 l 59 

- -
Hareket Saatları 

13, ıs 1 
9,30 ı0,54 13,39 16,09 
9, 51 1 1. ! 8 14, - 16.36 

11 , 37 ı 4, 15 16,55 
11,57 ı ı, ıs 14,30 17, 09 
12,06 11, 24 14,39 17, 18 

DİKKAT : 1 - 81, 82. 83, 85 numııralı trenler ihtivari yük trenleri olup bu trenlere ,} olcu kabul edilme:1:. 
2 - 62, 63 numaralı trenler llirincıteorin 9~5 ve Mart, Nisan, Mayıs 936 aylarına mahsustur 
3 66 numaralı tren Ayvalık sürat postası günlerine m1thsuıtur. 

60 

16, -
16, 12 

lÖ,36 
16, 57 

61 

17,09 
17 ,3U 

PALAMUDA 

62 64 66 

17,21 
17,45 19,30 
17.57 JY,42 

17.36 18, 15 zo,-
17,57 

ILICAYA 

63 sı 83 -

10,09 J l • -
18,09 lÜ, 39 11' 42 
18,30 1 J ,09 12, 2l 

11, 3:1 12,51 

--, 
82 

ı0,45 

1 ı, ıs 

11, 51 

1 J?, 12 --
,,,_.-, 

- 85 

---12, 18 
ıı,51 
13, 18 

-
13,48 

1 
. -
~ 


