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Atatürk Trakya Vurdda Bulgar Sail•k Bakanımız 

. 
Sıylav Seçimi. ıraııl f evzf yi ka~ul ettiler Vılilari umumi müf etti sin • 

lıtanbul 24 (A.A.) reislig-inde toplandılar. Afıyun bolo " 11111yıdı Sl-
Mar ol ı;evzı bugun ogl- çim bltirludi 
den sonra Reisıcumur İskan iŞllrl dı göruşüldü. Ankurn. 24 (A A.) Al. 

4t.aturk torafından kohul ~dirne 24 (A.A) Tekir 
ed ı · ınon haberlere gorc Hyon 1 mıttır. daa.1, Kırlıdnreli Çonakkale 

t"ı Amıısya, Bolu 'ılAyetlerinde 
\ alılcrı ~ fırne valısının de ikıncı muntehib se~ imi bıt 
19tırakıle umumi mufettişlı- mı~ ve fırk namzetlerı ka 

Mırıarisdı mıyvıcıhk 
ğ'ın başkanlığı oltındo topl zannıı tır 
anarak isk n nziyetıni 'e 

Marmaris, 23 (A A ) Bu 
'eco spor kulubunde zıraot 

memuru 8. Haydar tara· 
fından m yvacılığa dair bir 
kont rans verildi. Konfe
rııosta butun eneler 'e 
bır\· k kımseler Jıuır bu 
lunmu tur Konferans ol im 
ıl dınlenmı ve çok 11 

tıfftde edilmışllr 

lıcıkcılık vıkalan 
Ankara 24 (A A.) - Son 

ye<iı gun ıçınde muhafozo 
te kılAtı tnrafıntlan hırieı 
yaralı 7 ko nkrı 

ıl 36 kaı;akcı hayvan yak: 

ılaı ıu 2552 k 1 ıntıi~u le 

J( umruk k ıco • ı 4 2 det pa 
k l t t n 3 tufek 1kı t ban 

m rmı 4H Dl iıy 31 
ıle getırılmı tır 

diğer i leri goruşmeğo 

batlnmışlardır. 

.... -
Buluda Sürek avi 

Bolu, 24 (AA ) \ ı1Ayet 

1çındc urck avlarına 

bııelanm tır . 

:-ion ıki buçuk aydo zarar 
)ı h Y" ınl rla mucıdelc ttı 
kıl ltı tıırnfından 2585 do 
mu ayı kurd. kor~a ~ibi 

zarar! hayvanın ldurulmu -
tur 

Sovyet kongreleri 
Mo. ko' 24 (AA) Bu • 

yuk So, yet Hu ya kongr s;ı 

yır n o ıl ı k ~c M lot f 
huk 1 l ru r ru u le ıy 
ktır 

Japonya Ve italya 
Japonyamn Roma sefirinin vır~igi ~ey anıt. 

ettr söylüyor: Uzak şarkda istismar ıdllıcık koskocı bır 
piyasa Hrdır. Ancık huzur YB sükOn ıızılndı 

Homn 23 A A.) lapon 
yanın Rom buyuk el~ ı ı 

bay ugımur ltalyo ıle 
loı ony nın Afrıka \C uzak 
orktokı munasebetlerı ha 

kk nd fribune ~aı lesin 
beyanatla bulunmu tur Elçi 
il ıbetıstanın uya Jopon zı
bıtlerı bulunduğun doır ol 
n ayınları katıyotte tekz 

b tmı tir laponyonın Ad 
•eababaya ıktı aden huh 1 ey 
1 dıgı bah ın elınre bu 
rıu ı h ı ın k r ıı 'ı 
huJı olan mutam ıtların 
1\ beye gelor k U b tana 
~ lurm k uzerc m l 
1 i ki r nı fok t 

l n do ruyo ıthal t 
rtındıgını soylemı tır 

l-i•rk h kkındada demı tir k 
it lya'nın orada opı n 

Y 1 kar ıla ınaksı ın faa 
lıyetını rtırabıle eğı k na • 
tındeyım ı zok sarkta ıstıs 
rn r c.Jılerek koıkoı om rı 
hır ı ıya o vardır Anı ak Y 
ti h lınin huzur ve sulu n 
\ınd artdır 

ler ve-

Muu u 
bu ul 

tanınmamıısı 

1 k 
e'm dığ Dl 

oyl dikd n eonrn in rılız 
ve Jı ron111 heyetlcrmin ora 
Ja bulunduklar nı fevkal de 
ınık ınlara ı aret etmıştir 

Nılıoyet teknısyenlerm le 

tkıkıne arzolunmok 

numun ler t 'dı eden iç ı 
Japon yanın nıutekobılıyet 

e888t u erıne meselA ltalya-
don rnb ıthııl tn ekt ba 

htıyar locağını beyan eyi • 
mıştır 

japon 
ileri htrıtı Mınçokoya yir · 
mi mıl arazi kazan~n~ı 

P kın 24 (A.A -Hoyt r 
an ı bıldıriyor Jabonların 

l rı 1 areketı '.\1anç koya 30 

ınıl murabbaı ora ı kozan 
ılırmı tır Çın m hofılı bu 

taarruzu 8( 1 1 l r ır t 
mekt v J ı on rduıunun 

~er kton kontr l1lme 
hır h ıl mi ehlı rını oruş 

turmoktodır. 

1) ırer 24(A A) B hol 
do Japon rn Çın kun eli rı 

ora ındo m ıs dem 1 r lmu· 
tur . .Japon a ker mokaml • 

rdan hıldırıldıgın re ı ın 
kuvv tlerın'n 3 hal lan t 

nı mıl tor l ı ın sk rı 
ar k t b l mı tır 

Silahlar ıısılısi 
\o rngton. 22 A A 

1IAhlar hakkındaki tahki
katta bulunan ayan komı · 
syonu tekrar çalıımıya ba 
lamı ve bir ~ok yeni ma 

him ifşaata bulunulmuştur. 

Buyuk savıtın ertesinde 
14 mily n dolar değerin

deki sava lo-. aZlmı hu
kumet tarafınJon bir buruk 
mıly on dolau o tın olmış 

tır. He yandan sava 
ıraeında Am rıka hu 

kumoti he ab na yakı 

lon ~cmılcrın suna hun ve 

rılen h dıyeler yu unden 
yuzılı rlh nishetinılen raıh~ 

bır fıatn maledilmı oldu 
lı 

Deniz 
Kont ar ansı mümkün oldu11 
kı~ır çı~uk toplanmıhdu 
Japon murahhasıRın stizlari. 

Londra 23 (A A ) Japo 
oyaya donmek ıçın Londra 
dan ayrılmadan evel amiral 

Yrmarnota demıştır kı 

Londra ~e Vaşıngton nıu

ah delerın e yapılma ı ı e
beden denız konferansı mu 

rnkun olduğu kadar abuk 

topl.ınmulıdır . Onrc Amerıka 

yolu ile donmek istıyordum 

1 okot eğer hukumetim de 
konfcran11n nıumkun olduğu 

kRdar abuk toplandı •ı • 

nı r{Ormek arzu etme -

•ydı Sıbıryo yolunu .ılorak 

i hn \ buk donmem111 

nnetm rn kı nıretmeıdı 

8ın11erınloylı toklıf edıldığı 
takdırde loponyanın kon

ferans n 936 ya bırolul 
ma ını kabul ede<' ğını 
z nn tmıyorurn 

J r n murahh 1 ht1yetı 
nzosında ym:baıq lvHıta 

bugun Amerika yolıl Ja 

p nyııyıı donuıek uzerc •ıt 
mektodır 1 akıt 1 ondra 

1 k JJp n mahofılı bunu 
alet de ne aket zıyarPtı 

ol lıı~unu Bay lvaııton n 
Amerikada bulunduğu mu l 

d t e hı hır r m mu 

zn kerorle buunmıy 

t mi tm k d r 

1 -

Krıh yani kabine üyesini Felaket yerini gezdi ve yerin 
~ıbul fi yımıgı ıh~ırdu. de alınan tedbirleri beğendi. 
Otuz kıdır kımitıci yıkılHdı 

Sof) a, 23 (A A ) Bulgar 
llJIDBIDdan 

B bakan Bay Gorgiyef 
kabinenın iıtıf aeını dun Krn· 
la vermiı YO Kral da bunu 

k:abul eıtikten eonra Harb 

bakını General Zlatefiye yeni 
kabineyi te kile memur et
miş ve General Zlatefin ge 
ce getirdili aşağıdaki liıteyı 
taıdik eylemiotir. 

Bııbakan ve herbiye i 
leri bakanı Zlatd, Dıtarı it· 
lerİ Batılof okoaomi itleri 

profesor Mollof. i\~eri i lori 

mırolay Kole( adHyc iıleri 

Ye maliyeye vekAleten 
Kalenderof kultur j leri ge-
neral Radof, munakal•t i . 

18rİ ZoJıarief. 

Hu kabıncye ğırcn ba bo
kan ıh• Hutalof ''e Kollflf ve 

Zııharief 11tıfo ed n kahine
dl'! d bulunuyorlıudı. 

fy 3 (A A ) Bulf(er 
11 • aa odan. 

Yenı httlrllmet Je~ıtıkltA'ı 
monhHıran dabılı eebebler
den ılerı ~elmıfdır. Yuı hti 
kOmetın İ\ 11ya1aeı butün 
ıılu10I kuYvetlerın bırleftarıl-

meınnı v memlekttın oko 

nomııını kuvvetleodırmAyi 

ıı;tihdaf ede ektır vo hicbır 

deği ıklık goıtermıyecektır. 

Dı ııyaııada fhndıye kadar 
olduğu gıbı barış butuo me

ml•ketlerle 'e bılhu1R Bu
lgaristanın komşular ile anla -
sma sıyasası olacaktır. Dı -

arı itleri bakanlıjında hay 

Botalofun kalması buna bır 
delıldır. 

ofya, 24 (A.A.) - Kral 

Başkan ılt~ yeni hukum 

etın dığer H&Bını kabul 
" ctmı§ ve kcndılerıni yem 

eğe alıkoymu tur. 

afya, 24 (A.A.) Polıs 

dun otuz kadar Mekeıl

onynlı tevkır 'e hır mıkd~ 

ır bomba ılo ron1ver 

musadero elmıtlır. 

Amıri~ıdı birçık fıbrik
ılır kıpındı, 

e~ york, 23 (A A ) (Jo 

mi ~k fııbrıkatorlerı birlığin. 
len hıldırıldığine ı re. ~e\ -

york Pansıl\'anyü 'c Kon 

nf'ktıkııtde yıızler e fabrikn 
ıılusnl kalkınma ıdarerının 

koyduğu e ulnrıoın tlıa lı ~· 
bır k zan lemınıne muvar 
fak olamadıklarından kapala 
rını kttpım19lırdır Bu yüz 
den O bın kedar if('i O( ık ta 

111 ft r 

Sığhk Bı~ımmız lındnııdın ııldi vı Ankırıyı ııcti 
Sağlık Bakanı bay doktor mühendis ve mu -

Refık Erdek ve Marmara fettjtler olduğu halde adala 
adılarındu zelzele ın hrabatı· rı llola mı§ vilAyetce xelıele 
nı ve felAketzedclerio halle- yerinde alınan ıeclbirlerı goz-
rıni tetkik ettikden sonra den geçırmit felAketıedeler-
Bındırmadın dun ıehrimı. le konaımuıtur. 
ze gelmit yırım saatlik bir 8ağhk itleri Bakanıaıı 
tevıkkufdan sonra Ankaraya tetkik ıeyabatinden Ankara-
gitmiştir. ya çok memnun olarak dön-

Sağıık Bakanım11 •illye- mUIJlUr VilAyetin vaktinde 
tın emrine verilen •otörlı aldığı n giriıtiği tedbırlerı 
refakatinde nlimiı vilAyet cok beğenmiş ve takJırleri-
• ıhhat muduru ve ni ıoylemiıtir. 

Av u s t u r y a da Nazi 
F a a 1 i y e t i Ba ş I ad ı. 
Naziler Avustaryada fimdi es
kisinden daha çok f aaliyettedır. 

Viyana, 24 (A.A ) ·ar 
rcyiamından eonra na:r;ı 

faaliyetı ATU8turyı "fe bılh 

a !A yukarı A vuıturyada 

eelueııdtft da bo fa1ta ve 
ıddetle batlamı9tır. Polıı 

don V tlıJe 20 Hitlerni tev
lrı r etmııtir. 

\ iyanı, 28 (A.A B•d 
kampında bulunan ATUltu 
ryalı na:ai lejıyonlarına he

im· erenlerın giydıklerı uni 
for•aya ben1ttr unıformal 

ar verilmıştır. Bu suretle 
buaların hududdan kucak 

kafıleler halinde A•uıtur
yaya gırebileceklerı umid 
edıliyor. 

Cılınli hi~iıısi 

Sara 
Sıiınıntar -kk111U ~uııır 
~erılii ~ir kırar ııreıı~ 

( eaH·re. 22 (A A. 

na mahabıriadan 

hra ınııaanı., hakkı 

ndakı Frın111 mahtırHını 

tetluk eden uluılar Jernı

ğı konıeyı 11portoru Bel
cilıo mumttıilioı 2elecek. 
toplant111 İçın konaey ıle go
ruıecek teklin.,r yıpmağa 
memur etmiıtfr. 

O.rnetı tebea11 olduklarım 

bu ıdarenin denm e'mHını 
ııtıyenlerın goçealer o)duğ· 

unu açık olduğunu soyleme 

ktedir Franıız lnikQmetı 
Sard4n geçenlerm yerleıtırı-

Parie 23 (A A ) Cenub ı · · ı meıımn. u uslar dernegı 
htldısesı hakkında musto- bdt\eeine aid olduğunu lek-
mlekeler nazarı fU maluma- d1'r etmekte ve h 

. . J muıe a11ıs 
\ı vermı tır tışkiltltın bunlarla uğraşma-

~1utasorrıf Berıııırdo Lzıı - sını ııtemektedir MuhtırR, 
maroslar lurafından talan hansız hukumfltınin illrhek 
edile11 c haso yardıma gıtmit muhtıruında. ıeçımin erte 

1 
ve mulıarehc meydanında ~unu, I' ransız ba§kumondı-
almıJ? olduğu on bıçık yara nının ardan göçenlerin her 
81 ılc olmutlur 800 kıtiden feyden once L luslar dern-
ıbaret olan du manın zoyıatı eğini alAludar ettiğini 

801
1
6 

me~ huldur Mutaearrıf Hern diğini hatırlatmakta Lluslor 
ard,111 olumunden ıonra ha - Derneğinın ıeheb uzerine 
tıratı ırın LJıon Donor nı a ( Devamı ikıncı 18yfada ) 
nı verılmı tır r .. 

Sır ~011isyonu 
Hal 23 (A .A ) - ~ar hu 

kılmet komisyonu Fransız 
ve Alman mutehH111Jor 
mumessıllerı malı meseleler
ın halli ıçin topl•nacaktır 

MumeHıUer 15 gün du 
toplanacaklar. beylik madu
nlerin Htın alınması ıle Ji ra· 
naız dovı7. yerine iman dö 
vı ı ge\·me i i lerıni halt de-
elderdır 

İlavemiz 
Er~ık orta ııktıh 
ICıı orta meldl'biml in 

duyğul11ğ11 çocuk/an !libı 
ı rkek orl11 mtkleblml:. 
okorları da ~ 111rkDıll )> 

ne lld~ wrnuıltrdlr Oku 
yucularımız111 bu ıldveyı 
zevkle okw1ıcaklar1ndan 
t!mlniı. 

ilavemiz/ ımwe:zller~tfl 
iştıgmiz . .. ,~--... --.. 
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Muallim 
FOLKLOR K,ÖZER 

Balıkesirde halk adetlerinden: 
Kundak çocuğunu. 

Löhosanın yeni doğ.ın ya sallarlar) yani çocuğun 
tocuğu «kundak» tabir edi~ ' yürümesi için, k?l~arından 
len bir sürü bezlerden iba. tutarak slılıncıık ·gıbı sallar

ret örtülerle - başı hori9 
kalmak üzere - sarılır kı 
buna · «kuaClakdaki çocuk» 
denir. 

Çocuk ilk zamanlarda 
daıma annesınin yanında 

- yatak da yatar. Yü-
2üne kırmızı renkde ipekli 
veyahut başka bir kumaş_ 

dan ör\ü örtülür. Çocuğa 

bu vaziyette çok eyi ba
kılır. Zaman zamun ağlıyan 
bağıran yayru evdekilerin 
merhamet ve dikkat nazı1r. 
ları celbeder. Kundak 
çocuğunun kutiyen yalnız 

bırakılması doğru değildir. 

Bırakılırsa «df ğiştirme» o
lur. Yanı başı büyür ken
di büyümez diye itikat 
edilir. 

Mevcut itikatlara göre 
çocuğu «nazar» denilen 
«afette» den korumak lA-
zımdır. «nazar ermesi» çok 
mühim bir işdir. 

«Allah nazardan saklasın» 
(çocuk çatlar), çarpılır) ~i
bi sözler birer itikat mah· 
sulüdür. 

Bunun için yeni doğan 
çol:uğun sağ omuzu Üötüne 
(kundak üstüne) mavi bon
cuk, altın, kurt dişi, bir 
novi deniz hayvanatının 

kabuğundan yapılmış bir 
nazarlık takılır. Bunu ta
şıyan çocuğa katiyen (na
zar - göz) değmez diye 
itikat edılir. 

Bundan ba~ka nüshaeı
ların yazdığı .nüshalarda 
haylice müessirdir. ·Sureti 
mabsusada yapılmış mez
kur nüshalar · çocuğun 

(takyesinin) ıçme, yahud 
göğsline asılır. Ve bun
un manevi tesirile çocu
ğa nazar değmez dıye 

inanılır. 

Kundak çocuğunu gör· 
en herkes (maşallah) de- • 
mek mecburiyetindedir. 
Demezse çocuğun ailesi 
onlara haklı olarak darı_ 

lırlar. «Ani ani maşall
ah» desene diye çekişırler. 

Hazan çocuğun kundu-
kda iken herhangi bir 
uzvu acırım, çocuk ağla· 

mağu huşlar. bu feryad 
karşısında telfiş başıar. 

Ve çocuğa nazar değdrn 

'denir. Çocuğun anne
si veyahud nınesi orada 
hazır bulunan kadınlara: 
Hanım bugün çocuğa 

çok bokdıydı, çok sevdjdı 
mıışalluh demediydi, işte 
çocuğa nazar değdi, ok.
uyalLm, üflüyelım, gibi 
söz söyler ve acınLrlar. 

Balıkesirde geç yürüyen. 
yflhud vaktinde yurumıy

en çocuklar için bazı 

yormalar tesirıle tedbirler 
alınır 

Bu gibi çocukları Balıke

sir civarında «Ayok dedesi» 
denilen bir dedeye gfüürür _ 
ler. Vo orada çocuğa yürüt
ıne tecrıibesi yabdırarak de
deden yardım isterler. Bu 
iş birkaç gün devam eder. 
Bundun bıışk.u böyle çocuk. 
ları, hır cum..ı. gunu ( s !lflt, 
eeiam) verme·vttktmde (sala· 

lar. Bütün bunlar çot·uğun 
yürümesini kolay1aşdırmak 

içindır, böyle yorulur. 
İlk defa yürümeğe başlı

yan çocuğa yapılan tedbirler: 
Çarş dan baı;ka başka cin 

slerde yemiş alınır. Mahal 
lenin küçük çocukları çağ
rılır. Bu yemişler· çocuğun 
başından serpilmek surı:ıtile 
atılır. Ve davetli çocuklar 
bu yemişleri knpışmağo baş
larlar. Bu manzara; hakıka
ten çok gülünç ve garibdirl 

NJhnyet çocuk yürümeğ& 
başladığı zaman düşer, yı
kılırsa; itikada göre büyük
ce bir hamurdan simid ya
pılır. \'e bu simid çocuğun 
ba~ından geçırılir Sımıd ço
cuğun ayoğına indiği vakit 
parçalanır. Ve bu bölümler 
muhulledekj çocuklara dağı
t .lir. liüıiın bu yormalarla 
çocuğun eyi yürüy.,ceğine 

inanılır. 

9eç konuşan çocuklar 
için de ayrıca inanmalar, 
ve adetler vardır: 

Bu gibi çocukları. dilleri. 
nin altlarını pıtık tabir edi. 
len uzuvlarını kesdirmek 
sureti le konuşturmüğa 

muvaffak olunur diye yo-
rulur. Güya ( pitik ) 
kesılirse; c ınl~r şeytanlar 
Jağ.lırmış. Ontar orada 
bulunduğu müddetce çoc
uğu konu9turmakdan me
nederlermış?!.. 

Bundan başka, çocuğu 
konuşılurmak için, nüsha 
almak okumak: üflemek, 
ba§ından dökmek, tesyıhden 
geçirmek gibi ddet ve 
yormalar da vardır. 

Çocuk ilk dişini çıkar

dığı zaman (maşaallah) lar 
b~şlar. Mevcut itikatlara 
göre diş çtkarmağa baş

hyon çocuklar ıçın bir 
mikdar bulgur kaynatılır . 

Bulgurun başında epeyce 
kimseler bulunur. Bu es
nada okumalar, üflemeler 
vesaire .. Hep çocuk içindir. 
Bu merasim haylıca garibdir. 
~ıhuyet kaynıyan bulgur 
çatladığl vakit bir torbaya 
konur. Ve zaman zaman ku
şlura verilır. Kuşlar sev
ındırılir. Ve hu suretle çoc· 
uğun dişleri de kolayla çı· 
kar dıye inanılır. ------
Sara 
Sığınanlar 
(Üst tarufı birinci sayfada) 
tesir ederek ftınahğın önüne 
geçmek vazıf~si ve bundan 
mesut olduğu bildirilmekte· 
dir. 

Muhtıra, 
15 Yıl 

Sarlıların 
Uluslar 

önce Sıırda yaşıyan Fran
sızları düşünecek ıken Sar· 
dan gençlerle, Alman te · 
baalarma karşı neler yap. 
dığını bildırmektedir. 

Artık uluslar derneğinin 
işbırliği olmudan gençlere 
yer ve yurd vermeğe de
vam edemez. 

Muhtıranın verilmesi hiç 
bir itirazn sebeb olma
mıştır. yalnız genel yazgun 

· uluslar derneğl bütçesinde 
ı son kanun 1936 ya ka
dar Sırlı göçmenlere ve
rılecek kredı olmadığını ha
tırlatmıştır. 

Soyadı 
Alanlar. 

Hefik TÔRÜNER - Me
murlukdan mütekait (oğulla
rı Saip Ercüment de 
TÔRÜNER soy adın1 almış· 
}ardır) 

Mehmet Zuhuri ÖZGELEN 
- Sandıkcı oğlu Eski kuy
umcular mahallesinde bütün 
ailesi efradı ve kardeşi me
rhum İsmailin, oğullart Ah
med, Cemaleddin soy adını 
almışlardır.) 

Fahri ERKAL - Nerkis 
:köyü okutanı. 

Çağış nahiyeslDe bağlı Nargiz 
köyünde soyadı alanı ar: 
İsmail ÇOŞGUN -· Köy 

muhtarı 

Ali ÖZKA YA - ihtiyar 
heyeti azası 

Mcstafa ARIK- ihtiyar 
heyetı azası 

Ahmet EROL - ihtiyar 
heyetı tiZQSI 

Mehmet AKAÇ - lmam. 
lsmaH ERAL - Hl:Jttb. (A 

hmet ile İdmail kardeştir) 
Ahmet ÇETİN - Fırka a· 

cak h.,yeti reisi. 
Emin AKKAN- Fırka o_ 

Fırka 

cak heyeti azası 
Ahmet AYDIN 

oca~ heyeti azası. 

Ali BOZKAYA - Fırka 
ocak heyeti azası. 

Yağcıiar nahiyesi köylerL.da 
soyadi a'antar: luzağu 
lsmaıl AZDEMEZ - Köy 

muhtart 
Halil ALDEMlR - İhtiyar 

heyeti azası. 

Muıtafa AK BIYIK - İhti-
yar heyeti azası. 

Nuri AKTAŞ - İhtiyar 
heyeti azası. 

Mehmet AKHAŞ - İhtiyar 
heyeti azası. 

Kuca köyünde 
Süleyman AKTİMÜR 

Köy muhtarı. 
Mehmet A r.CiABA - İhti-

yar heyeti azası. 

Kazım ALKAN - İhtiyar 
heyotı azesı. 

Mehmet AKDOGAN ~ 
ihtiyar heyeti azası. 

Kazım ALPHAN - lhti-
yar heyeti azası. 

Davudlar köyünde 
İsmail A YÇİÇEK - Köy 

muhtarı 

Bayram A.YMELEK - İh
tiyar heyeti aıa~ı. 

İbrahim A YDOGMUŞ -
İhtiyar beyetiı azası. 

Jsmail AYGÜN - ihtiyar 
hoyeti azası. 

Ekiciler köyünde 
Ferhat A~LANDOGDU

Köy muhtarı. 

Mehmet A YDENiZ - İh. 
tiyar heyeti azast. 

Adil A YGÖREN - ihti-
yar heyetı azası. 

İsmail DOGAN 
' 

- ihtiy-
ar heyeti azası. 

Topalak köyünde 
lsmail ASLANTAŞ- Köy 

muhtarı. 

Mehmet ATAALP - İh· 
tiyar heyeti azası. 

llaıan ATAK - İhtiyar 
heyeti azası: 

Mehmet AKACAN - İh
tiyar heyeıi az11sı. 

Mehmet ATAGÜN - İhti· 
yar hcyetı ozaeı 

,--··----··-··-----··--··-··IHl----!m•B•••• ,. 
: Ş E H 1 R V E M 0 L H A K A -r .-"" : ..... ~ 

r;y~;;s~h-iii~~j-fhtiT~iı-; ·; ~ 
Pazar · spor · -s:-eyıe~ 

K u p a Köyünde yüz elli~ı:ı~I Günü tayare şe~itlerimizin 
~atnasmı taziz edece~ler. Maçlarının sonuncusu ne kadın fırh oı~~~b'' 

V8tlt yapllacak. Sarıbeyler- ·· \ts.rııııır Bu pazar günü tayare ih
tifali yarılacak, her· yıl oL 
duğu gibi aziz hava şe. 

hidlerinin hatırası taziz edi
lecektir Kumandanlık tara
fından bir ihtifal programı 
hazırlanmıştır. Pragramı ol
du~u gibi koyuyoruz: 

• Yurdlular Birlığe hukmen galib 
den) - Köylu ' n 11' 
alarımn büyük orl.I or• 

1 rnıŞ· b acıyla karşı ar 

Program: 
1 - Tayare ihtifali me

rtlsimine Balı kesir garnizo
nundaki bütün Zabitler ıle 

Hükumet Memücları ve Vi-
Jllyetce se~·ilecek mektepler 
tul~b~sj, Spoı culur ve muh
t~lıf halk cemıyetleri tştirak 
edecektir. 

2 - Merasim tertibatının 
tanzimıne Muvki K Vekıli 

memurdur. Merasime aşı:ığı. 

daki kıta•lar iştirak edace. 
ktır. Allkeri Bando P. alayı· 
ndan Lir tabur (3 P. Bl.) , 
jandarma müfrez si, bir polis i 
müfrezesi Merasim kumandanı 
Pıya<le tabur kumandanıdır. j 

3 - Kıtaat ve merasime · 
iştirak edecek zevcıt ve me
ktepler saat 10,45 de Ah 
Hıkmet Pş. Siuadyomunda 
içtima edecek ve yerleri il 
işik krokı mucibınce Mevki 
K. V. tarafından gösterile-
cektir. 

4 - Bütün saatlar me
mleketin kule saatine göre 
ayar edılecek ve tam saat 
1 J de topçu Tb. taraf.ndan 
(bu gıhl merasimde ıop atı
lan mahalden) bir top atı

lacak ve müteakiben mera· 
simde başlanacaktır. 

Merasim şu şekilde olaca_ 
ktır. 

Fudbol heyeti ldmanyur
dunun müracaatı üzerine 
toplanarak Bırlik-Yurd ma
çını tetkik etmiştir. Heyet 
tetkikatı netıcesinde Yurdun 
itirazını haklı bulmuş ve 
birliği hükmen mag ıup 

saymıştır. Bu suretle ld 
manyordu ikinci takımı kü_ 
me şampiyonu olmuştur. 

** İdmanyurdu birinci ta
kımı da geçen hufta Alaya 
hükmen gulib sayılarük küme 
şampıyonu olmuştu. Henüz 
tayin eLiılememiş olmakla 
beraber küme şampıyonlurı
nm gelecek ay içmde şehri
mıze yuhud llavrun sahaL 
arının bırmde karşıluşacakla

rdır. ldmanyurtlulurın bu yıl 
kupa galıbı olarak kalacıığı 
kuvvetle tahmin edilmekle
dir. 

Vilayete gelen Kanunlar 
Tür kı ye - Yunanistan ara

sında akdedilen ikamet, 
ticaret ve seyrüsefuin mu
kavelelerinın ve Türkiye-A
merika arasında metalıbın te· 
sviyesine dair olan itt1lfifaa
menin tasdikıne ait kanun~ 

lar ıle matbuat kanunun 51 
inci maddesıni değışt.iren ka
nuo,çekirge haberleşme ofisi 
nin daha üç yıl muteber 
olmnsı hakkındaki kanun 
aildyete bıldirılmşitır. 

ren yurtdaşlarınEI bllşl 

Yardım toplarnıı.ğtıd ııı ~ 1 

Yar 1 

tır . Toplanı\D . ·nde ~ 
. . at ıç ı rlb 

arı on ıkı sa .. ek b~b 
kuruş ile 29 ole 

5 
ölçe~ 

18 ölçek, ınısır, ıııeıeı 
lgur, on ölçek tsll 1 
diğer yiyecek goııJ · 
Bunlar Gıresu~a ıopı•ll 
ştır.Yardun ıçın dıt· 
devam ediJıııekttJ ö11~1 

Kadınlar 1ılk8 1e ~ 
dıll tl a 

Fırkaya Juı "~ 
. 1 ktedır· • 

ması ır e:sıne {ııılıı 
kadar ı 5Q den 1 ştır .. yazılıfl ft 
rırkaya. uye ... d8 Jlı1~ 

Kmlhısar kOJUO reJ 

ikıncıa.Anuu~.0 de gbf 
··yuo Kızılhısar k0 cıı , 

ndüz bir Y''nğıll dlı P r 
Yanan ev Faız :rıııbıı1 
ylünundiır. E\1 otJl'~ıır 
necek kadar ye Je ~ 
Y

atak bir yorğofl 1 ~v 
' şyB 

atıktan başka e ,.,,n e· 
"'' Pt:ı ' lamamıştır. •ti il b1

' 

bulu Pil ı 
da uhlrda o.ltllı 
zug- ı hır tek . , ıı:ııır· r 
kuzu da yunı:ıı )' ~ P1 

Hör vıdtı t b01°mıııı ~ 
Yullo J! 

teşkıl c.den 1 ' 
d sı.ıs ı r köylerde e e ı1e 

ktır· almak gere t~ 1 

·ın 

Y
un bır yang ıu! 

_ letır91 
• 

sı ve yuugınıl ~v 
rnııeı 

kurumu oulun ıJe 
aklı olduğu.. hıı 

0 
1•1 

ko .Y Jerımız yuııg• pıl~ 
dai bır vtlsıLıl 1.1eL ~d. 

b lJI j.U]J , 
ur. Buı.uı ts ö 

11
oy1 ~ 

ve K.öy1"rıu11ıde ııt~1 
ı:ı go ı· 

A) Evelll mevki K. Vekili 
orada bulunanları ha.va şeh
itlerini seldaılamağa davet 
edecek ve {Dikkaıl) kum~n
dasını verecek~ir. Bu kuma-

mlar meyôun bir 

Daimi vilayet encümeninde gerekli ve ycrındB 
nda üzerine kıtaat ve mekte
pler selam vaziyeLi alacak-
lar zabıtan resmi seldmı ifa 
edecekler ve bılumuru siviller 
şapkalarını çıkaracaklardır . 

Bu vazıyet ve sükun yarım 

dakika devam edecektir. Bu 
sükun esnasLnda (Top sesi. 
nı ışidince) bütün vesaiti 
naklıye ve halk bulunduaları 
mahalde yarım uakıka dur
acak ve butün fabrakalar ya
rım dakika duduk çalmak 
suretıle ıhtıram merasimıne 

ışı ırak edecek1erdır. Top 
sesı tlzerine merasım maha
llme dıkılen biıyük hır bay
rak.la devuıri resmıye üzerın-

de bnlunan bayraklttr 
yavaş yavaş ya-
rıya kadar indırilecek ve 
tekrar çıkarılncaktır. Yaran 
dakika süku nr:ttea sonra me-. 

D.limi Vılaye:st .lfocümeni 
dün Valimizin başkanlığında 
mutat olnrıı toplunmış hus
usi idareye aıd ışleri görüş
müş ve kararlar vermıştir. 

icra memurlukları 
Adliye BakunlLğından vil -

ftyeto gelen bir emre göre, 
Günen icra memuru Hı.ısan 

Tahsioin aylığı yirmi iki lira, 
Bürhaniye icra memuru Ne
rmettinin aylığı yirmi iki 
lıra, Ayvulık ıcra mell\uru 
Ali Galibin aylığıda on yedi 
buçuk lira olmuştur. 

Bürhaniye ebehği 

vki K. Vekıli vereceği (Ra- • 

Aydın Memleket hastuhu
nesi eski hemşiresi Mahmu
re açık bulunan Bürhaniye 
ebeliğine tayin edilmiştir. 

hat!) kumandasile kıtaat ra
hat vaziyetine geçecek ve 
siviller şupkalarını geyece
klerdir. 

B) (Hahat!) kumandasından 
sonra P. alayından bir ge 
nç zabit şehitleri temsiled
en bayrağa karşı bir hita. 
bede bulunacak ve bunu 
tayare cemiyeti Balıkesir 
şubesi reisınin hitcbosi ta. 
kib edecektir. 

C) H•t-abelerı müteakib 

bando hazın bır marş ça
lacaktır. 

D) Mar :rı mütea ·ib bir 
mangn asker tarafından ma
nevra fisengile ve zabit ku. 
mandusıle havaya üç defa 
kumanda ile kıta ateşi 

yapılacaktır. 

5 - l}undan sonra kıtal· 
ar manga kolunda mer-

1 asim geçişi yapacaktır. Bu 
geçişle merusim bitmiEı oL 
aca tır 

Mecmfy;;J~ri~ı 
. pıll -«Ayın tarıhı>' çı~ 
Y1 sı 1 te~rin ı 934 58 

• Jl'lııı 
';S [Jl ,, 

Matbuat u[11U 1018~ 
kaf1 tO 

tarafından \.1
• de._bi' 

«Ayın ')'arihı»PJıf· \ r 

ayın htrihİ "~~oJtlcıı 
kuruştur. 
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Bir Nutuk 

Uk kuu ıw 

ÖKONOMI 
Bugü..n ikt11at •avatının 5 inci yılını 

yal}ıyoruı. 

Hepiın1z 1erli mallarını cand.o "'·ib 
bütün ıht iyaçlarımııı ondan temin etrniye 
10u JMece çalıımalıyır. 

Bundan 3·5 yıl önce ülke111ize gıren 
mal da ı 00 de yözkeo bugün yüzde l'ıo
ıe ınmışhr. Ne 1110\lu biıe ki \Aik Cümu· 
riye&in hür çocuklerıyıı. 

8 11vaf alanlarında bizi ıun~~il~, gücıle 
aa edemiyen devletler ôkonomı ıııode yen
ıutığe ve kooımızı emmeğe çalıtıyorlardı.Sa· 
rayın h irsurı.i mıırı.fJarı hazinede açık ._ e 
riııce Avrupadın elman ödunc paralar go 
isümüzde kıpınmıyon yaralar oc,,·~ıştı. 

Bir gün b191mıza düyunuumuu_ııy~ namı 
altındn ülkemizin gümruk •e ınhu~arlor 
gıbi değerli gelir getiren ka11nç yollarını 
alacakları knoılığı olarak elclı etmiıler, 
bu sayede narayı» susturıautlardı •. 

«Kapitülbyonlar» yüıund~ ke~dı ma-

li ... gumrük vererek ulkemıze 90k-
aranı .- .. 11 arlardı. Memleketimıze giren gümru ıuz 

d b·ı L a..adar cuıi gumriik ver:ılen ene 1 ecea a .. 
il 81 zaman ıçınde çok rağbet 

yat ma ar . '- 1 • ü tü Bo yüzden eskidtnberı au • 
gorm f · t ·ı bi k kil k landığımıı dokuma İ§ erı e rço çu 

( 'hayet verilmla ve yuderco eanat ara oı ,. 
aile eefııleıe mahktlm olmuıtur. 

Malları rağbet gören alncakhtar dıh• 
birçok c1he&ten paralarım~z' çekmeğe: 
b. . r dütürme&e ellerındeo geldıA'ı 
ızı zayı o h' b' 

kadar traımıılar ve. bu ~olda ıc ır 
Cedak4rlıktan çekiomemışlerdır. 

Bugun Cümuriyetimiz cd~ozan mua· 
hedea;le» kapittilftayonları kaldırmış ve 

· t • h·r zaman· 
IOllH geri kılan ış era az 1 

da muvaffakıyetle baprmı bogün T1rlık 

~e yübeliıluc kıvanç dny~muıu bir~ok 
ı:nılli beokslar. §eker fnbrikıları, i~kli, 
yunlu, pıımuklu,,.dokuma fabrjkaları gibi 
ulunl kurumlar mayJana getırmiıtjı. 
«.A rkadaılar ıktıaat aavıgında kazaomıyan 
bır millet olmeğe mo bkumdur» .. 

Biz yıllarca hiir yef&mlf hiçbir mil. 
let Loyunduruğunu kabul etmemış birçok 
milletleri irademız aıtındn bulundurmq 
onları terbiyeetnıi§ııdir Bugun yurdumuscio 
kazlarımızı, erkeklerimııi y hancı elbısa

lerile gozlerimizı "Te ruhumuzu iA"neliy11n 
bir .şekılde dola9tıklorını peko.z göruyoruz 

Uônul ister ki, bütün yurddoşlar yerli 
molları İçinde baharın nef ie iolrnlorını 

aacon, guller. menekşeler gibi guzel ve 
manzarcılarile gbı alıcı, g<inül oktayıcı 

paputyalar gıbi hoı dolaş11n .. l luaal iko· 
nomi ve bırikdirİm kurumunun dediği 
gibi. «Budununu ve yıırınını düşün' On 
paranı harcarken oı mal nı ara o 

Sevgıli arkadaşlar; 

ımdı yerli malı kullonmağa yad 
malları almamağa hep birlıkte ıınt 
ıçelim 

sYat malı almamağa yerli malı nhb 
kullanmağa ant içelim.» 

Her seyJe olduğu gibi bu yolda da en 
buyuk onderi1niz olan «Oz Atatürk» ile 
lımet lnöoü ve değerlı arkadaşları var 
olıun » S 1zuı:nü bıtirirken yiikaek ulaaumı 
okooomi bayreaunı kutlulamayı bir borc 
bılıyorum. 

ızin de beıınci lronomı biriktirim ha
yramıoız kutlu ole•n. 
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Marmara Sar•ıntıaı 
Yer yüsü.Düo giae9t.o 11.,ab saaa.Ua 

kabuk bağlaJ.g,nı ıö1h1eo alialerlıı zel 
z.ele hakkırıdıı meydana att\klara aawi
yelarJD bıri dtı f udrır: 

« Daha eyice oturatma•ıtı bir ba&de 
bu.luDtln dünyamızın itı göçu. Bu göçen 
toprak tabakHının buıule getfr•iiği Nil· 
ın\aya zel1.eltt derler.» 

Bwau ilkmekteb cotrefJa <Wrılerin· 
de okuduk. Fa kıt aaaıl olduğunu. 1 kA. 
rıuoaani ı935 t.:umı giloü Hat 4,39 da 
yurım~r Hal onı ile ü~· defa korku iç
ıode gÖrduk. 

Ve o aomandanbeıi genteJere mena 
ol•n yazıları bır deoiı dılguı gıbi tav-•• 
rnk sütunlar dolduraa bu zelzele, Er 
dek ve M.umara mubitinJc altı gtindenber:i 
devaın ettiğini ve çok zayiat verttiğioi 
okumu§ veya duymu,ıuouzdur. Bu muhi. 
tte hulunan vutonllıtlar içia yıkılan e•l· 
erinden bir iğne dahi almadım deli gıhl 
çıplak YÜ<.'utlerıle paniğe batlamı lardır. 
Aç ve ıusuz kalan vatandıtlİrın ~·etin rfl 
ıgılrlardın şidıletli soğuklardan vücutl· 
erinı korayncak bir kaL elbiHıi olmadı 
A'ından vıtandıtlarııı yardımile oturmığı 

doymata 'H yı,atrıığa muhtacd1rlar. 
Vakıa hikumetimiı onlara berııunık 

icin yn 'f'e eu• temin e'-"ktedir. Pık
at bu yurdun biı gençleri yardımdata 

geri çekılmiyeceğiz Her ıy her daım 
hukumetten beklenmez. Bır11 da yol goıte
r lmeden yapmıya çılıt•lım .. 

Bu (ellketzedeler için faaliyete ge 
Cf'D mektebimizio «Yokıutlara yardım ko
lu» na hepimiı eeve ee"Te gidib n bir yı
rdımd• olaun bulunılım. 

- Yurd ae .. giıile çırpan lrılbleri•ıs 
onlar n felAketine titr .. iyor 'lft? ŞlphHis 
titriyor uab çekiyoraaou. 

işte ıise gusel. eyi bir tMlif 
- O.laran yerdımına koıunuz . 8öyJ. 

Tabi-t ad.\a kMaıa-.; .. ,.,._ a.... 
urdaau1oı Ril ... r ..Ui &ahi• ~ 
~I~ bir m.aaıki parc,·aııııa çalıJoı B• •••-
1~17e tatil ıl~ ~lıktaD 91 "~ldaD 
tatr•J•rı aerçe kaılaruun acakla ...a 
eri karıtı1or . ~- Jk•k pa~ahJ~& •bir 
Mı Yit: ..,,. bır odaaaa bıa-u. "· 
'-Aaa • ... ! ..... »it 
•-r9ıDut caa oekite• 1 nueuna aflaJ&a 
anDMİ•İ• .JiiNğildea Upt• ••l\ir IİW 
acı ••tıkarıkları .... 

PeoçtreDİD kırak cam ndaa igeri giren 
karlar uaııada beyııı .erç.a.r ıwı-
möyor, •• bunlar içerdıkilerdeo ..teı. 
merhemet dileyor. Halltoki o u-.ılhlır ke· 
ndiltri •erhe•ete •ah'-"· Hir dilim ek
me~e bir par~·ı ıteıe muhtaç. 

Sok•Rın kuytu koıelerindı; yalınayak 1 
ba9ıkabak, üı\ünde p•r•mparçı bir ca
kete blirünmiit içuaden aaoraraıı ı&leri 
«öıüktırr Viıc11"8ri serçelerden daba fı-
1.lı titrijor. Bir dilim elımell. •lcu•öntl 
ıııtaa1a mahtaç. Bir ııeık edaJ&. bir tH 
ı:cak çorbayı, aıcak bir telkaıe .. •• By ••cak odada, ylnhi elbiaeler jçiDde 
zHk ıeree . kı1ir çatın poker oyntyan 
•11ot idam! 

8ir11 dıtırı tık, fıkirlerj pr, ODiarı 
y~rdun. et. Soğıktan ve ıthllt•n uflayın 
kı• ... 11. ÖkM61, yınuları kore. Üıaiar• 
ökıüılöklerini hi111Uirmi,en otmİJellef• 
yardıirulan aaluaaa' 

Şayet eea boalerı yopm~AA 'Fi••· 
nin ihtar ıtmuiai bekle.-ı, kea.tia 
eöyle· Harai1••• 

iDi fil - A o 46 

Nejat Ergin 

elıkle Meri•isia, BfSnöllwhaiıht ıt1111 
bır der eye kadar deneoektir. 

u il 61 

M. Korhan 
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Sonbahar güne 
1 
inin· şunları etrdı kır_ 

mızıya boyadığı bit· o m~mfokette ay· 
rıhk •aa\i c;ılarken vatan sevgisile" dolu ol_ 

an ka &imle inimini ya ruarn bağrıma 
ba1tb onların gözlerinden a an yaılnr:ı s;
ldiın ve hepsine veda eder~k nyrJldım. 

Hayatı multadder.e.mizin ! sevkedeceği 
yolda çarpı m k •• ölmek ·cin <and i~tim. 
Yolda y· ··r.ken iki yavrumuo (bal> , bnl:>a 
bizi yılnıa mı bırakıyor n··~ iyo • ğlayı ... · 
larıoı ~ duyuyor ve gözlerımden kan · 
iri yaı· tanelerini zabdedemiyordum. '· . 

fakat berşeyd~n evel. ka.lbiın . vatan aşkil'e 
· 9arfıyor. ~ . hi~~ere g~le1be. p,~iyo~. Mem

leketimin mel'un düşman çızmılerı altında 
i~esine . katlauamıyordum. . Hayatımı o 
Jolda fedadan çekinmiyece iaıi k ror:laşt
ırdıktan tonre: 
~ kkal~nin alevler sıçan kızıl va•lile-
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IJ. rlık._karlnc düşecek, .. 
Ondan top ycıpuca,tjı :.: 
Soğuk . bit i ilfiletek 
Gece geç !/Diiidıf/ız 

Vata11 Aş'kı 
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rine yaklaştii . Buroıla her türk ün iftihar 
e ıfcbileceği mehôıedcik:İer bütün varlıklarj-
le vatanı k.or.umuk lçin . düş mnnla b~ğoıln· 
şıyorlnrd!· Bizr-:de ikj gün sonra İnailizlerin 
karşısındaki .Arıburnu mevkiinde tJer I-
dık . Bazen .o müthiş kırkikilik topların 
istihkdmlerımız ivarlba d" tüğü görülüyor. 

adeta ölüm bizim için ir hiçdi. Gözleri
mizi o kadar sis kaplad ı ki karşıki istih
~dmlarda bizi epelemek ic in acar lCuvvetle-

rile ı.·nlışan İngiliz askerleri~i bile gör
müyor mütemadiyen ilerliyQruz. Bazan 
müthi§ bir kasLrğa şiddotile atılan mermi-

' ler bizi yerle re soriyo~, fakat hiç birimiz 
ölümden korkm yoruz ondan dalın müthiş 
ol ı1. ' düşman dzınosinden iğreniyoruz. 
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Ik.inci kAnun 

Tahrir 

Köy diJğünü 
«H .. » lora bir çeyreklik · yol kaknııtt. 

Arkadg.şım tuba~çasını çıkardı . Bir bir 
ardı sıra iki s~s: 

Tak! tak .. 
llu y retle sordum: • 
- Ne oluyonuo? 'l1ubancanı neye attm .1 
- Şimdi görürailo . . 
Ben ne olo<"ak diye düşünürken da

vulun tokmağı uzrıktnn uzağn vurmığa 

haşlndı . llAld birşey anlunuyordum. Bu 
nu deme~~ s11s gittikce yaklaşıyordu. 
Birttz ıonra bu ses yanımıza geldi. 

~eğer bizi karşılıyorlarmış! 
Köyltiler beni tanımıyorlardı, ynlnız 

hoş geldiniz Jiye seltimladılar . Karşıl yan 
·}arla beraber köye girerken köy kı z ve 
kadınları düğün urbalarının içinden 
siyııh , çakır mavi gözlerile bizi süz
üyorlardı. Bir tarafta komşu köyln den 
gelen ağalar , yemyeşil ve çicekli dalların 
altınıi3 kimi k.alive, kimi ciğarn içiyor. 
Otuz kırk hane olan bu köy o civı:ırdu sa
yı lı " e güzel bir yerdir. Yeşil tepenin et
eğinde kurulmuş geniş bir vadiye bakıy
or. kinden geçen ve iki kenarı kavaklı 
dere, köyü bir kot daha süslüyor_ 
du. Kıvrıla kıvrııa bahçelerin arasında ka
yboluyor .. 

Köy akşamın garihliği içinde çalkala
nırken bülbüllerin uzaklardan gelen şark
ıları insana bir kat daha r.evk veriyor. 

** Ertesi gün yine davulun seeile uyan-
dım .. 

Her taraf ağarmış, kuşluk zamonı 
olmuştu . (fava o kadar sakinki davulun 
sesi uzaklardan aksediyor. Oüğün yerine 
geldiğimiz zaman önde bayraklar arkada 
davul , delikanlılar. atlılar ye gelin araba
lRrı kafileyi tamamlıyordu. (ınce borunun 
soasizliği yırtan , gırnatanın onun tersine 
olan ince sesi bizi harekete getirıli. Arada 

·~--

Akın. . ·rf. 
~ıt'' Cephede klZll bir gün can çe i ~ 

du. 'ülleler: ııırapneller cebenneJJl Jtl 
in~arken her yanı yakı b yıktyor J• 
cehennem içinde bizden epeya:oı>'~ı 
men can veı m i ~ ti . Ôğleden ıı 1" 
nbarduman kesilmişti . KuınaD~8 ~ı ~ 
rın akın ed~ceğini anlamış olaı~• 
yiğitlere şu P.mri vermiştı: _ j)ef' 

- ·Süngü tak, nmoç yng• ritı'o 
emri alan ı ~ürkün yılmaz tıs'ket ,O 

lerinde bir aleY yandl. Bir şokı~~· 10I 
- Allah, Allah sesleri gldıJ''ıt' 

titretti Asker siperden bir 1'..
0

ro 
bi &ıçradı. Ve ynğıeınt bir uz ~il 1 

mak için var gücü ile atıldı. ~1 ~ 
yağılar dıı akmn kalkdı. Türkl~ '!9 

6,b• 
göğiise geldı. ~imdi kunh hır h*'' 
k ızıl P"rdesi açılıyordu . Ar}ılc ~' 
kana boyanıyordu. Bir tora t1.1 6\ f 
<lüşmüş bir Türk kahram~nd bı' 
yağı ile . vuruşuyor, öte yon 

1 
erıo' 

son nefesini verirken arkadaş! 9\ı~ 
Ct ...... Bütün şehitlerin öciinU •0 

1 

hitlerin elleri kahpelik ede~~e~ tı~ 
tte yakneilnd dır. Askerin son 802 

, 

oluyor. JIİ 
71~ 7lf tı ;.cı 

Hava knrarml'ra başlaaıı§ · ,~o'A 
J • • u ,. 

bu kızıl O'Ün türk askerının b' İ 
can veriyo~du. Sabahleyin yağ• dil 

1 d . 1. 1 ""uoeŞ r• st a tın a m ıyen yer er o 
0 

tiJ 

lı dağların arkaaına ımklanırke 
yreğı ile kı"To.nç duyuyordu · · . t 

J {a)'r~ 
... Je11b ~ 

köyün delikanlıları, Efelerı 50Y gelıı. 
. e 

yorlar. Biraz sonra kız ~vı.rı 'föf~ 1~ 
~erbetler içiliyor. Artık ıkı 0ıs 1 

saadete eriyor. Önlerine açıJnııd~'eod' 
ımlarını atarken onları mer 
diim . 

• 



25 lkiacı kamı 

Yabancı gazeteler: 

Acun ökonomisinde 
-

lJluslar derneğinin tahkimatı
na göre, istihsal yiJkselmiştir. 

Prager PreH Preg 31 lı ilkte9rin nyına karşı 1934 
llkkAnun 1934 y lı ılkt rin yında Alman 

Uluılar dernt>ğı Genel yad yuzde 15 Kıınadada 
ya nlı 1 /934 y lı e nkAnun yuzd 9 L h11tand yuzde 
ayından ilkteırın ayına kod- 8 ve Noneçte yuzde 4 nıı 
ar acundM ııt bsolAt ticart:t petlerınd hır sal h eserı ka 
ve fıat ınkit fı hakkında yd dılmııtır Sanayt faahye-
bır iıtatiılik neıretmııtir.Bu ti Bırletik Amerıka devlet 
na göre J 934 yılın n ılk lerın de yuzd• 4 Hollanda· 
yarııında ge~en yıla nishet da yüzde 5, Fransada yüzde 
Je komur ııtib1&IAtı yuz 13 nısbelinde gerı gıtmııtır 
de 11, dokme demır imala. 1934 yılındalu acun tıcaret 
tı yuzde 29, çeli)l imalA· kıymetı 19 .. 9 yılının 
tı yuzdd 21 çınko imalatı acun tıcaret luymetı ıle mu
yuzde ı 9 ar;m ıtır. Bunun. kayese edilince yalnıı yoz 
la beraber bu 1&IAh har le 32 5 tnter kı bu geçen 
ketı yılın uçuncu rubunda yıldan yu de 2,6 daha az 
durmuıtur Bu hal, ılemektır 
ham madde ııtıhıal4tı Altın ol r k ıfade edil. 
duıuklüğu yuzunden, hıl- mıt olon atcun tıcoret kı-
haıaa bırle ık Amerıka dev ym tı 1934 . y lı ılkte rın 

· f l F awında mevııme uygun ol 
le\lerınde h111edı mı9tır. 0 - " k J 1 3 b t d 
kat buna kartı da ilkteşrın °b~a yluhz e L ' nıst e ın e 

1 1 t ır sa aazanmıt ır 

de acun iıtıbn ve ıma 1 Buyuk t aret Cıatlarının 
nda yenı bır ıalAh kaydedı . k ( ht l { d 1 ti . d L d ın tşo ı mu e ı ev e er-
lmıttır kı derecell öame e- de'• Jdı' r 1933 
mırde yuzde 12 komurde de mus v "' Ll 

k d d 8 yılma kar fıat yuluea ı-
yiisde 9, çın ° ~ yuz 6 ğı nısbetı Mııırda yuzde 
~elıkte yüzde 6 nııbtıtınded J 6 ArJ&Dt nde yuı-
ır. Belçıka ve FrnnHda 1&- 17 Ma ırııtanda yuz 
aayi fttalıy•ti botun 1934 Je • 16. Rom y da yuıd 11 

5yılı içınde yavaıcı gerıJemıt Bulgarıstanıla yuzde 9 Bari 
Bana kartı bu fualıyet ltaJy eıık Amerıka devleti rinde 
ada Danımarkada, Noneçte yuzde 8 U mmurkada yuzde 
laveçte ve Şılıde fHıl111z ır- 6 C kos ovakyoda yuzde 6, 
ı.rmıttır Dığer devletlerde Alıııanya, 1 veç ve Kanadada 
ha aalAh hareketı haz ren ve yüzde beş_tır. Arun ııcaret 
tMlmuı aylnrında bırdenbıre f ı.ıtlar mn en çok duııuğu 
ınkıtaa uğramıştır 1933 yı- yer Franıadır ------

ayare cemiyeti 
Dursunbey fUH inden• 

Hnrıunbey koz ıı tayare ,ubesıne a t o ahsullarıı aç k ır\ 
ırma ıle satışa çıkarılın şt r 

1 - Koza merkezın le (8740) kılo buğdny ( 17467) kılo 
arpı (5268) kılo çavdar (575) kıl mısır. t\avacık nabıy ıın
de (5222) tule buğJay (4b52) kıl'> orp1 Kıre nahıyee~nda 
(4455) kılo huğ.tay (3159) kılo arpa Golle d A' nahıyuınde 
(9285) kılo buA"day 3380 kılo ıırp m v uttur 

2 Muhammen bedellerı merkesde meycat buğdayın 
kıloıu 3 Arpanın ltıloıu 2 25 ç vd rın k loAU Z 50 mıı rın 
kıloıu 1 75 KaYBcık nahıyeıind m vcut buğdayın kıloıu 2 
arpanın kıloıu 1-50 Kareç n bıy ın l m ut buğda1yın 
kıloıu 2-75 arpanın kıloıu 2 Gokc dağ n hıyeıurden mevc 
ut buğdayın kıloıu 2 50 arpan n kıl u 75 kuru9tur 

3 3 2 935 pazar gunu aat 15 5 d O~raunbey~ 
Beledıye daireınnde ıhaleıi i ra dıleceğınden ııt.,khlerın 
mutetekkıl komııyona mura atları. 

4 Bu b bdakı ıartname para olarak Duraunbey 

0ıkdyel 
Bay Zıya ldukten son 

ra oğlu D mir 50 bin li 
rahk bır ıervete kavuştu. 
Senelerdenberi çalıııb ça
balayan ıonunda zengin 
olan babaeının ıervetıni 

gundengune erıtmPğe ko 
yoldu. Beyöğlu hayatana 
evelden a ı an Demır ba 
basını kaybedince gündüz 
rum, ve yahud1 kızları ıle 
korte yop yor pillJ e~
lencelerine ıgtirak edıy'>r. 
du. Butün gününü aefu
hat, kadın, ir.ki ile ge
cırıyor spor otomo. 
bille Maılu k yalunurı tadını 
çıkarıyordu. Onu Şişhde, 

Adada, Suadıyede tanımı
yan yokdu Demiri k11· 
kınan genç kızlar o-
nu kaf eıleaek için 
onüne çıkarak takılıyorlardı. 
Kızların cilveltırıne dayan· 
umıyttn Demir yanlarına yak
laşurak konuıoyor, bir iki 
dakıka geçtıkden ıonra an 
la9arak ç"mlar ahındakı 
g zinoya gadıyorlar, oturob 
hır iki tiıe şampanya patl· 
attıkdan ıonra p11ralHra De
mire ötletıyorlardı. Demir 
o gününu n.,şelı geçirdim di
ye kendinde bir kıvanç 
duyuyordu. Ekaerıya miraa 
yedılerın duşundukleri gıbı 
serveti yemekle bıtmeı tü -
kenmeı zaonettıği paraları 

az zaman İçınde bitırdi, elınde 
mal olarak Sırkecıde birkaç 
diıkk~n ıle Yakacıktaki ko 
ık, Fatihdekı konaktan baı
ka birıey k:almamıııtı. 

Demır Sırktıcideki duk
k:Anları da birer birer okut
tukdan aonra aıra konakla 
k6fk• pl•ifti. Sanları da 
aattı. Paraları ile sevk ve 
D8f eine devem etti. Bır gün 
g ldı lu ne o ıervet ve ne de 
o evler eluıdt kalmadı. Ar
tık herıe1 bıtmi9tı 

•• Demir butün günlerinı 

keder ve elemle geçiriyor 
eaki zenginliA"ıni, aenetinı 
dütündukce çıldıracak gıbı 
oluyordu Cebind4' parası ol
mad ğa gabi evelce Demir 
dıye yanına ıokulan koluna 
giren otomobılınde gunler e 
tur yapan vakıt geçıren ar 
kadatlıtrının yanana yaklaıt· 
ığı zaman onu tanımıyarak 

yuzlerini eviren doıtlarına 
raatbyordu 

tayare · ıub sınden alınır 
* 

salWI as 
<ıecelerını köpru altın-

.. da geçirayor. Gundüıleri de 
iskelede bek:liyerek gelen 
yol ul rın bavullarını ta ıy
or ld ğı hırkaç kurutlu ıd 

pedaiOJı ve ıanat tarıhı d 
raleri veriyor. V b nok 
tanınmıı yaz c tarın maka
lelerını taııyor Yen· Adam 
b r aıle reısınin ocukl r nn 
• butun mekteb muallım 
l rinin talebe ıne taveıye 6 

debıle eğı hır kultur ~ase 
teııdir sayıda Sedaı Nu 
r nin pek z 1 karıkatorle 
rı ile Huıeyin Rahmı nın 
dal anke,ine verdıği eva
b Arif Bediınin gece bebe
kler& reprtajıni Pual Mo 
ra•k ın ( blak mezhebı na 

doldu makaltt aı e pro 
~ 

1 ayvanlardır. ~utlaka oku 
m lııınız 

f ıy tı 10 koru tur 

Y ım Adıı çocuk ~ikiyılar 
'enı Ad m» zet • nın 

ıkarm kta ol luğu bu bıkA 
yelerın 1 1 ıncııi ç km tır 
32 sayfalık her kıtıpta çoc 
uklara çok yır rlı ve eğle
nceli h kAye er nl tı makt
adır lcınde ayraca karikat
orler ve bedıyelı b ime t-ler 
vardır L luaal ve obkallık 
terhı'e mevzul r tatıyan 
bu hikAyelerı hPr buyuğun 
kuçöklere okutmaaına diler ı 
Her 1&y111 J2 ıayfa koru 

v 

re dıy rdu. Oemarın tah 
s 1 vard fakut nereye ba 
vurdu ı e yer yok 
"'a r yok evabını a1mııtı 
But n umıtlerıni keımit 
yıne bu yeni ıtınde çal ma 
ğa koyulmuştu Bir aabah 
~adıköy ııkeleaıne gitti. ilk 
vapur yanaııyordu, yapura 
atladı bo9ad11n, bot dan . 
Dıye ba rmağa batladı 

1 ukı salonda eyi geyanen 
uıun boylu ıarı ıaçlı mavı 

goılu genç bir kız Demıre 

•taret ederek çağırdı Demir 
hemen bu taze müıteri11ne 
koıarak elındeki valısini al. 
dı. Fakat g zleri bu genç 
kızı 11ırıyordu Kızı haftan 
af8ğı IÜldÖ yaY&f bır 
eale kekeliyerek. 

Ban Siıi tanır gibı 
olu1orum fakat bılmna 

Mirasyedi. 
Haydi oradan mun· 

asehetsiz Hammol parça 
11 beni nereden tanıy

acıkıın ben 11il bir ai
le kızıyım. 
d Ya ya.. Evet bende 
a . Z . idım amma . 
Benı ar buyurun nereye 
gideceksiniz? 

Arkamdan gelinız. 
Genç kız onde Demir 
arkada koprüye dofru 
çıktılar Kıraköyde tram
vaya atladılar. Galıta .. r
ayda indidiler, iıtiklAI 
cadduini biraı yüriidükd
en ıonra Karpiıin aok•· 
ğ nda bir. apartı•anın 6n 
tinde genç kız durdu. 

- Te9ekkör ederim miiı· 
yo bu 11sın sahmetiniz 
çanta11ndan 91kardığı be
yaı yiraıibetliği Demire 
uzattı. 

Demirin goıleri donmüt 
parpar parlıyan paraya 
elini 11ıa\tı. YirmibetliA'i 
alırken matmazel miiıaade· 
nızlı... Ben ıizi daha eyi 
tanıdım, tabii ıiz beni ta 
nımazıınıı ıiz T6rkln de 
~ılmiıiıriı? Ben miraeyedi 
Demirim h ıtırhyabildiniı mi 
Suadiye pl jlırınıl .. 

- TürkAn .. Dün plAjlar_ 
da ıevk yaparken bugün 
köprü altanda yatmak, öteki
nin berikinin hem de her 
gün vakit gPçirdı~ı kızların 
arkesından bavullarını taşı 

mak onl mian alacnğı para 
ile kuru ekmek almak İçin 

çabalamak. acı deA"il mi? HeJ 
gidi günler hey. Demir bun· 
Jara töylerken gaılerinden 
d6kllea damla duala g6• 
yqluı pac cleliknham JI· 
s8al ıaı.tı1orda 

Geao k • geçmı ... ıeo
bittin gOnlerıai bar ...... 
prıdı gıbı gözönön öniDden 
geçırtyordu. Uykudan ayan
mıı gıbı gozldinı OYaladı, 
ınce kaılaranı, alnun ıılerek 
yakıcı bakaılarile delikanlıya 
hır iki dakika bakdı 

- Ya Demır demek Hn 
o servetı kaybettin ben 18-

nı derdim Demir Hfahatten 
kaç, kadaalardan uzaklaı 
onların eevgıleri geçici bir 
zaman ıçtndır Onlar ı'hirli 
hır iğnedir. Nereye dokun 
ıa orayı aehirler . Fak•t ya· 
vrum ıunu bitki kadıa iıter
ıe bir ande malikine yara
tır iıterae bir anda bir kA· 
aneyi yıkar. 

Demir bu ıoıler kır ıaın
Ja put gibi dinlıyor hiç 
bırşey ıöylemiyordu Tu 
rkAn hoıcakal. 

- Oemir kııdan ayrılar
ak bir ıki adım yurüdö Ay· 
akları titriyor vucuduniin he
rtaraf ı llteıler içinde yanay· 
ordu. Zıkıaklı hareketlerle 
yurürken Laıından geçen ma· 
ceraları hatırladı. Baıı bird· 
enbire dondü gözleri kar· 
ardı kaldırımlar öserine bir 
kemık yığını gıbi yıkıldı. 
Demirin gidiıini apartımın
an kapuıu arkaaında ıisetle 
yen Türktn Demirin yıkıldı 
ğını orür görmH 
ko9ta, Demirin koltuğuna gi · 
rerek kaldırdı 

Kuzum miiteeuir olm· 
ayin 1&na yardım eclec•fi• 
eeni bu hayattan kartaN•· 
ğım .,_., takı ..,. 
yarıaına kadar blklı laer halde ,.1...... .. .... , 

1 V. Necati 1 

Demir batını ıalladı 

peki bekliyeceğim. 
Türkan apartımana don· 

dü. Demir periıan kıya
fetilı kaldırımlar üzerinde 
yuruyor araaıra gözlerini 
silerek duruyor bunun bir 
rüya olduğuna hüküm edi 
yordu. Onu bu azun du 
tdnmeler arasında rica 
.duoda yabancı bır boce· 
ceğin dola9ma11 ile ürpe
ren titriyen bir iki adım 
atmaaına yardım ediyordu. 
Atar afır yürüyor iki da· 
kika evelıı ı6ylenen a&ı· 
leri hatırlamak iıteyorcla. 

Yolda rHtlactıtı tek tük 
geçen yolcular, biıtalar, ka
ldırımlar 16n6k bir hayal 
gibi geliyor aiftu adamları
nın tat1dıkları klıTeleri altı. 
ada kaeup kavuruyordu. Bir 
omn dütflncelerle g6da6 
açtığı zaman Takıime gelm
itti Geaiı bir nefN aldı. 

- Oh geldim ti•di Tür
kAn geleeek.. TirkAn .• Tür· 
kAn.. Belki timdi.. Bir iki 
dakika ıonra.. Belki gece 
yar111na doğra fakat her 
halde gelecek .. B'i amma. 
TürkAn gelmes11 l\e olacak? 
Beni evin,mi götürecek yo
k1& benimle eylenecekmı? 
Hayır bunların hiç biri def
terde y11ılı değ' il .. 

lıte orasını bilmiyorum 
'Bazı hülyalar, ıçımııi 

kıeıklamığa baılamııtı Ke 
ndine ıoyleniyordu. 

Demir bütttn baya
tın mıcıra ile mi geçecek 
zavall çocuk. Çocuk dü
nyaya geldif i gündeaberi 
babanın 8DD9DİD ••rbtll• 
eyi bir hayat dren ha
ban annen öldlkdea IO

nra herı•J d•lttı Sana 
bır nnet b11'1•t1lar fak 
at aea banlann kadretıni 

bılmedıa oplaJ beni• bo
titli Hnın diye vurmadaa 
kotdun etleaceli bır ha
yat aürdun rakat 
paralar ıuyu çekince yila
öne de bakan olmadı Oduvar 
benim bu duwar nnin 
diye aendeliyerek yilröyen 
ıuuraaz Nrhoılar gibi aaa 
görilnmiyen bir yolda g61tln 
bağla yürüdün ıana yol g6i
terenlere kızarak onların 

sevgilerinden uuldatdıa. Bt
r"f ında dolapn dalkavuklar 
ıeni uçuruma ıürökledi. 
Sen bunun farkında olmadın, 
uçurumdan yuvarlandıkdan 

ıonra kendini köprü altınıla 
buldun. tali seni eskı 

aıanalardan biri ıle karıalıt
dırdı Bakılım burada ne 
görecekıin daha ne kadar 
ıergtzeşt hayatına devam 
edecekıin 

•• Büytik ıaat l 2 yi 
vurdu. Ne gelen var ot 
gid"n artık biltun ümidinı 
keaerek tabii yatak olan 
kaldırım uzerinde 111mıı 
bir iki saat geçmiıti bir tar• 
alandan bir tarafıaa dönerken 
kendiıinde bir atırlık hiındi. 
yor, kimikleri ağrıyor, etleri 
11zlayordu. Uykuda bir tirli 
bu ağrı •• 11sılar U-... 
gelaiyorda ltıi•• 
bir .. tlaya7orda la at 
ae oıbl •• bltllr 
bir ... laa• kimee daymı-
,...n. 

Kalk yerınden kendi 
kendine ı•l hayat11 yolları 
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12 ka~elil 
Kutuları ısıeyı z 

Yit ık 
hk mektebden almıt ol

duğum tahadetnameyi uyi 
ettim· timdilik Bandırma 
memurlutundan yeniainl a
laeığım eibetle bio bir hü
kmü kalmadıiı ilta olunur. 

Çınarlı mahalleainde bea
zaı Hüeeyin efendi ıoka

Aında lbrahim flAlu ~hmet 
mun n çetındır ftdu en nete 1 
zevklı günlerdir ki HDi nçu
ramdan 111•arlacb, Hni hayat 
adamı yapdı. Kıki gönlerini 
hatırlı kahkahalarla giil. 
Çünkü bir aaıtlık etlence 
ıçia binlerce lira urfe\tm. 
Fakat bugun burada kal 
dır.mlar üzerinde yatıyor 
ıana bir ıaadet temin et
meeini ıöz veren genç kııı 
bekliyor, ona inınıyonun .. 
HayJi ya•rum herıeyi onut 
7erinden kalk •. 

Demir 7eriaden ka· 
lbrak tabtmis, tltri;rta 
ayaklan ile blrtk oaClcl 
•1• koyalcl., Hndıli1ır• 
kaldırmalar berinde 1ıkı-
la kalka fiıil1orda. Bir 
denbire kaldırım lurine 
yıkıldı, Kaldarım i1trinde 
yatıyordu. 

Gece yarı•ı olmaıtu 
TtrkAa acılı aoele apar
tımanın merdivenlerinden ın 
di kapıyı aralık bırakar 
ak eUnaeki bavulla tak-
•ime dofru geli1ordu 
Kartı kaldınm iiseriade 
yatan Demire gösti ilitdı, 
yanına yılılafdı, kolona 
girdi, ona kaldırımlar il-
11riaden kaldırdı. 

Demir HDI ook bek
lettim.. Babamın yatmaıı
nı bekledim de •• Ba bavulu 
al 1&na elbiae getirdim. 
Beni Salime nıpnlıdılar 
ona. babam elb11e yaptırdı, 
tersıclen bagön aldım. Bu 
elbiaeyi 1en g1tyerain. Bak 
ıunu unutaoakdım bu ıar 
fıda al beni yarın Sir 
keçide tramvay daratıada 
ıaat aekiıde bekle her 
halde gel olmaz aı. Tür· 
kin Demirden ayrılarak 
apırtımana girdi. 

Demir tak•imdeki Matın 
onune geldi ilk yapaoatı 
it sarlı açmak oldu ıufın 
içinde iki elli liralık Yuclı 
Gôılerine inanamıyordu bir 
otomobile adaJ8ıek Z.ler 
oteli diye bllmlfti. <>&ele p 
lclili ..... illi .,....... 
a,.ldli O.•lrde• ... u 
...,. ..,. IOND kttibl 
~· .... poen maeeraları 
Ulattı..._ llODn oda11na 
oekildi 1eviçle uyudu 11ba
hleya kalkarak yeni elbi11-
lerini geydi kendiıine çek j 
düzen vererek Sirkeciy~ 
geldi 

< De•amı "8r ) 
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~~~~~~~~~~-M\~~~~~~~~ .• ...... -~·· • ~ . .,,, 1 Doktor bakltrlyolok Doktor opera/6r Doktor 1 1 G e 1 d i! G e 1 d i! ~ 
i iç ~[~a~~L [~!~~~ıklar ccr!~~ıh~!~ı!~!r cııdM!H!~! •• ~~~~~'1L,, 1 : 1 Aylardanb_eri sabırsızlıkla beklenen. 1 
~ m ııtehassısı 11uitc h assısı mıltehassısz ı 

~ Y.\TA~ rczarwsi bitişiğindeki mua)eııe e\İude hastalarmı hergiin .•

1 
Q. R M A N. ·ç İ f T L İ (; 1 ; 1 ögledeıı sonra k ı lıııl ve tı•da vi ederler. 1 t ' 

~~~~~~~~-~~~~ ,, 1 Bira Fabrikası Mamu/citı 1 
~ıı~ımı~~''''tı~m~""~"'~~~'~!~'"'l'!~@ııı~ıı•Jı!!1111ı~ı•ıaı1 ı N A R -. R 1 ı 
§~ Romatızma ve soguk algınlıklarına çare ~ll!ffğ 1 • ' 
~ Türk Elekt ik ıı ! GELDi G:ELDi GE L_Q!i 
=~ T ermoforu ~i 1 Toptan satış yeri: i 
;: .. Balıkesir: yeşillideHo. 32Kuyumcu A~metÇaytav :s İ BANDl~MA BAKKALİV . Si 1 
-~ m.oııomi Ba~an.lığ~r.ııı 18 şubat _19_33 tarih ve 149~ ııun~a~a t~ 1 Her bayı ve Lo~antada ar~yınızl _, 
=~ve on beş seııehk ıhtıra b.eratırıı haızdır. MuhtP-reııı lıekıııılerııın- .~ ! !lil!!l!l!li!ll!!l!li!ll!l!ili•!l!•!I! lll•l!!l!l••lil!l!M!l!ll8l!l!Hlfllil-jl 
§ ~ zin tavsiyesile ron1atizmalarda, asabi hastahklarda, terlemede, ~- ~ 
~. sıcak ku ııı ve ha va ha ıı yo ve pa usu ıııa ıılarıııda istimal olu nnıak- i'= , 
==~ t~ch.~. Hararet için sandaly~~ara ve yatak içe.risine vesai~. lüzunı ,. 1 Okuyucularımıza sı·r Kolayl ~k. J gorulen yerlerede konulabılır. Her memleketııı voltuna gore her ~, , I 1 
.§~şekil ve ehadda inıal edilir. - TEMİN1TLIDIR . r_ 1 -m-111' 
g@ Satış yerleri: İznıirde Peştemalcılarda Seydi Şehirli Mehmet ~- ı ... ... .. .. . . ,3 ('!~' 
ffjffgJ Tevfik elektrik ticarethanesi. ~ı Aşagıya bastıgunız rehber tablo hall\ımızın her tulu 1htQ 'jol' 
~~ Bursada Setbaşında Ahmet Tevfik eczahanesi ~- rını en rahat.ı en eyi, en ucuz ve en sağlam ~arllarla nerede, ~ 
l ~ istanbulda ~fısır carşısında attar H. Hüsnü ve nıahdumları ~E5 lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 
=4 ve Galatada Voy.vod·a cadde~iude edkardölevi elektrik deposu. J ı • ,. • • tefi fi Ankarada IMıya ·lade ıtrıyaı ve ecza deposu. ~ Rahat bır otel ıstıyorsunuz.. Hangı O 

==d. Sıvas ve Samsunda İbrahim Ferit ışık elektcik deroları. t tercih etmelisinız? 
~~ ({onyada Ali l'lvi tulıafiye ve gramofon ticarethanesi f; l · . . ? 
•• ı~fyonkar_alıisa~d~ Hüsııü Hiza lstanbul eczahanesi. ~J Hangı ba~kald~ te"!ız mal bulunur.• 
~C ~şakta dış tahıbı Bay Yusuf. l==:i Nerede eglenebılirsıniz? 
liijii~Wifiliii~~~jjffiiW~iiiiiii~;iiiOOi:!iifıöiHi iiifüffi'ifilimliiliifJ~iii~iil i gibi ı iirl ii su a ileri ıı Pe va plarıııı bu ıa hloda a r:ı) ıııız 

~ · T'DJ .... KO T' AJ. Mehmet Servet örme e 
. , ,illİ" 

uvayı 1 

.n. .n • ve caddesi numara: 98 _____ ... 1 ~ • t· ılı~' 

~ 1 KIRT ASf YE: Mu~taf~ Fehmi. Hüktinu~t esi P0~' 

$EHİR SİNEMASINQA 1 O TEL : k:;t:o:~:de Oteli .. Kuv-;ı:vi7ııilliyı.-f9ddr' 
2 3 itincitan~n çarşambadan itibaren sinde.. i 

iki hih ük artist.. Bahkesirpalas Kuvayi milliye cmIJes 
· GİTT1\ A\LPAR VE GÖST.\ Y FRÖHLİCH A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hüktimet caddesiodt'·01 Tarafından tenısil edilen ır ' 

Sadık ve Hacı Tevfik ' beyler· Hiik<
111 

caddesinde Ahmet cesmesi karsısında AA DET Ş 1 
İlahi bir ses, nefis musiki, zengin, zarif ve cazip sahneler ... 

Sesinin giizelliği ve sauatuım yüksekliği ile AL~L\NYANIN BÜL 1 

.. •• • 1 

BUL[ uuvarnnı alan s~vinıli yıldı~ Cl!T4ı ALP.AR ve kocası meşhur 1 

ve sevimli sanatkar GUSTA V FPOH Ll~H ile beraber cevirdikleri bu 
~ 

f,lm diinyarıırı her taı·at'mda fevkah\de takdit· VP alkışlar kazarınustır. 
• lı 

Şehrimizde d4 ~ hu takdir ve rağl>eti kazanacağından eminiz. 

iLAVETEN .. 
1- Foks Jurnel. 
2- Mevki Mavus. 

Pek Yakında 

ü s Vapur VolcUlar1 
TORKCE SÖZlÜ 

------------~~-· 

o 
Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

lla)rat ilgisine uyg1111 olarak ya- ı 
z lııııştır, _-ter kitıı çıdıı satı ıı·· 

.. • • dl'' 
r BE R BE R: Moda.berberi Sabri bey. Hiikiımel raci 

.. 

sinde .. Darbalı oteli altında. . 11el 
1 .. k tll 

Yeni berber ıbrahim Dural: ı n 
caddesi Yıldız Karaalhanesi karşı~mı · ! · 

.. ,şe~ 
TUHAFİYE· Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gu 

• kolonyacısı .. Abacılar caddesiL No. 3 f 11 
lr •1J.. 

~01' '. LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah \fehnwt · 
numara 18 . 

rı·· 
B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osmarı NıJd~" I 

Paşa camii caddesind~.. ~feyJıaıH~ ho~aıırıdi 
Bandırma bakk~\liyesi Ahmet Hi:mi ~fe~i. 
R·ı · . k'I ' k k ··'le' ı umumıç · ı er, ·011serve ve ş~ Pi' <;t>~·· 

b T 47 ' : Mustafa ey .. Postahane sokağı No. , ,r;l~ı 
Terzi ve (iriicii Celalettin bey· K•' 

TERZİ 

.. ıni 'liye caddesi No. 163 . ~eı"' 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: BalıkPsirin e11 e~kı şer 111 • k• if ı 1 cisi. Hükıimet eadcl<\Si, po~lah; ıue so •1r 
nıara: 24 

. 01tl" 

MANİF A TU '?:Tavşanhh Zade F~hri bey. FaııW7•1 •11 i,t' 
. . 11ı1 . 

rıifatura ve kunıaş nıa~zası. K '"ayı . 
caddesi nunıara: 52 j'i7ıe ıı ı ı 

H1RDA VAT· Cumalı Hasan Yapı v~ l'('llÇPeJ' ~;,~ıı rC· 
• denıi r lıırdn vat, hoya, "'(·anı, (;inıel n ' · J 
Sarn•·lar ha!-lı. • • 

BAS l M Y E R i: Vilayet Matbaası 


