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KAMUTAY Dışbakanımızın Diyevi: Vağm r 
Kamutay bugün toptan· 

tılarına baılıyacaktır. 1 9 ..ı 5 
Yıl nın onbaharında Türki 
Ye işleri ne kadar normal 
Ve yerinde ise , Türkiye dışı 

okadar dursuz ve l<arıııktır. 

Son Duruma Bakıhı .. sa Yağmur ve sellerden ölenler 

I ava ş pek ya 1 d 1 • ,. ::(;:~.~ \;d~I~ ve sü:~~ 
Biz içeride bayındırlık, 1 - -~--- li yağmurun t esiti le Alaçam 

«Balkan a n tantı sağlam ve sa- suyunun ta,masından otuz endüstri, tarım ve her tür. 
4ü kalkmma işlerimize de l rsılmaz bir temel üzerint.iedir» 'Yam edıyor:uz Par.a sıkıntısı 
içinde deği ız. Halk. yüksek 
uev'et sıyasasına şuurla ve ' 

gönülden bağlıdır . Dışarda 

1.rhk enn.11ele~en barış ve 
doıt 1 uk politikamızı güdüp 

Ridiyo~~ Her çe{it rtehlike· 
Ye kartı olduau kadl\r ar
ıeau )usal barıı ve a.ükün da

Waaana h izmet için hazır bu 

lunmaktayız. 

tütün sa y ası , on beş snman 

tı k ve bir ltargir deRirmen 

be ndi y kılmış . ü ç kadınla 

Dünya :ve Av ı upanın kay 

&usu ise, yalnız Habeş me · 

&elesinden ibaret değildir . 

Tehlike muhiti sanıldığın 

dan daha geni~tir . Daha 

kötüsü var: Uluslar. her ta-

rdta harp fikrine 

a lıttırıl mııtır. 

den sonra 

yeniden 

1918 

birkaç 

Yıl süren harp düımanl ğa 

Lkri çürlitülmütlür Gençl· 

ikler, aavaı unsuru olarak 

Yeliştiri 1 mektedirler. Dünya 

endüıtriıinin en büyük kıs 

anı kar.a, deniz ve hava lkuv 

ve,t.lerine silah yetiıtirmek 

için çaİıfıyor. Döğüıü•ecek 

-düıman, Merihte dt ·~ildir: 
Güzel arzımızın üıtündedır . 

Bütü , ı ~lu \arı h-ep bir' k 

le barıı için organize etmek 
idea ı yerine, yenı ı~rgüzeı· 
ller için. grup grup, toplan 
rnak po itikasını geçirmek 

lfAyretleri artmıştar İbre , 
..büyük bir hızla. i914 de 

doğru düıüyor insanlar ba 

rı\.ıt ,Jcokusunu, yara ac.ısını 

\t i! ölüm yasını unuttular 

Hiç bir memleketle dav 
ası olmıyan uluslardcm biri 
olduğuınu:ı için, hadiseleri 

Soğuk ,kanlılık ve başka 'ar 

•nan baht yarlığı dua ~ ı 

ile seyredı voruz. Hiç 
bir macera ve 

fırsat peıinde kaybedecek 
11•ktimiz yoktur. 1 ' ulanık 
lıavanın Türkiye tarafı da 

irna sükunlu ve aydınlık 
kalacak tar. 

Ko nıularınıız UZft k ve 
Yakın dostlarımızla en tabii 

tnünaıebetler içindeyi7.. Ne 
ki.nseden tasamız w.ardır ne 

de kimseyi kaygılandırmak 
tayıı: 

Kamutay bugünden baı 
hyarak büyük kalkınma ha · 

rcketımizin normal ioleri ıle 
Ugrl\fnıakta devam edecek 

baılıca has alar:ndan biri 
olan derin öngörü ile hadi 

•elerin gelhimlnf takip ·de
~e.ktir. 

Kaınutaya yeni in§" yılı 
nın ha11r' ık'arındl'l baoarı , 
bizden ötesine de sükun ve 
8"iduyıı di ' eri7. . 

F. R. flTflY 

İstanbul, 2 l A A) - Dıt· 
bakanımız Tevfık 

Aras 1 elgratten geçerken 

gazetecilerin arsıulusa l du 

rum hakkında sorularına 

ıu cevabı vermiştir: 

"Balkan antantı ı;ağ lam ve 

sarsı !maz bir temel üzerin 
de oturmaktadır. lıalya Ha 

beı anlaşmazlığı hakkında 

resmi malumatım yoktur 
Fakat gazete hnvadislerine 

bakılır!a savat pek yakın 

görülıneı,,tedir .. Dışiıleri 

Bakanım ı z boğazlar mese 

lesi h~kkmdaki soruya da 

u luslar ı;os retesi ka rşısında 
yaptığı dıyev1e Türkiyenin 

8 e rkek boğulmuştur H a yvan 

zay iatı çoktur. 

Beş motör battı 
Gircsun,2(A .A ) Karade· 

nizdekı fırtına yüzünden Gire· 

sunda beş m o lör batmıştır . 

•• 

bu mese ede durumunu açık . 
o arak tayin edı mit bulun 

duğu cevabıı ı vermiştir. 

Kar yağdı 
Ankara, 2(A.A.) - Şarki 

körahisarıı l•ar düşmüştur. 
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Habeş İmpara oru Ceph y Git-
1 mek Üzere dis Ababa 
ı 

1. 
1 

ı Habeşistan Hükumetinin 
\ 30 Ki1ometre 

Askerini Cepheden 

İstanbul, 2 {Öze• 1 -

Habeı imparatoıu Haile 

Sala siye, cepheye gıt 

nıek üzere Adi~a l ala· 

dan hareket etmi~tir . 

Gerek İtalyaular ve ge· 

r kse Habeı ordulaı ı, 

gecelı gündüzlü lıaıırlı · 

klard ,\ bulunuyorlar. 

Son haberlere göre mu· 
hasematın baılaması, 

gün V <! saat meselesidir 

İtalya orduları kum 
andanı Mareşal Debone 
Adisacabanın tahıibi iç 
ın 5 O tayyare la hsis 

etmiş ve Habeşlere e s r 

düştüklerı taktırcie ke 

ndi kendi erinı iıııh&. et 
m ck üı.ere taye r t> c.lerin he 

psine birer tabcrca verm

işl ı r. 

lloma, 2 f A A ) - Bu 
gün bütün lta ı yada genel 

seferberiik yapı nııştır. 

Acliubaba , 2 (A .A.) 
Habeş inparatoru g ı:; nel se 

ferberlik kararını imza ede

rken seferberlik kıtaa 1 ını 

sınırdan bel i bir yere 
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"' içeri Çektiği Doğru Değcl. 

kada r içer ı çek mek 

iç 'n vermiş old uğu kara rı 

deği§lırm i) ecel. lir. U luslar 
sosyetesi ıle i~ b ı r l iği ne 

her zeman hazır olduğu 

muzu tekrar etmiştir . 

Adisrı baba 2 (A 
:-'eferberhğin bu hafta için 

de ilan edilmesi beklen 

me 1<ledır. Halkta sükünet 
var<i ı r. Yab rıı• c1

1

C\r çoluk ço 

cukla r ın ı Cıhuli re g önde 
rmeğe hazırlanmakta<lırlar . 

Cenevrt'. 2 ( A . A ) 
1-fllheş seferbt>rlii?i Romada 
bir ta ıı rr uz mahiyetinde 
telakld edıliyor . 

Roma , 2 .(A A ) - İt a lya 
1907, 1909, 1910 ve 

1911 , 1912 sınıflarını silah 
a l tına çağunıışlır . İta y;ı kı 
taatının Hal>et hududuna 
doğru yür iic1 ü ğü haberi Ro 

ma ve Adisaluıbada ya 

l anlanmaktadır. 

Londra , ~ tA .A. \ Cebdı · 

tarikte süel ha7ırlıkları devam 
etmektedır Malıadaki fa 
fistlerin başkam ve arkadaşı 
cosusluk yapmak cürl!nıle 

adadan çıka rılmış nr ır. 

R omil, ~ (A .A ) ita 
!yanın Londra elçisı dün 

lng il iz dış baka nlığm.t bir 

görel yapmı~tır . 

Lodra, 2 (A .A ) Deylı 

talgraf gaz{· tesi ele: 

G eçenki İtalyan resn i L .ı 
diriğ nın bi hassa İngi t ere 

i e ı g i i kJ sıml ııı rı hakkında 

rec;m ı ın a 1ümat verrl iğuıe 

gö re Mu~rnlini lta lya ıl e İn 
gi tere araı:ında bir kongre 

)apaca ktır Bu hu11Usta 
İngilız dış bakanı da ayn ı 
fık ı rd edır . 

fstanb ul , 2 Ö z.el) - H a 

beş hükümeti, harp bnşlar 
başlama7., bıtşla Aclisahaba 
olduğu halde hütün Habeş 
şehirlerinin hemen tahli ye 

edilmesmi ve halkın dağlara 
çekilmesini emretmiştir. Ha. 
beş ler , İt~lyan tayarelui · 
nin atacakları gaz bomba 

!arından tahaffuz için ken 
di kendilerine tedbir a 1dılar. 

Son kalan İfaly~ nıu da cıkıyor 
Ad i al::ab 1, ~ l.A.A l 

Reuter aytarmc-.'an 

Buradn bu' unan yabancı 
la r , çoluk çocuklar · nı Cibu
tiye gö.1df!rıneğe hazır'an ı · 
yorlar 

R ,,uterin haber ald ıeına 
göre HRbeı Sü ~akanı im 
para torun yabl\ncıların Adi · 
sahabadan uz ldaşm ısı nn 
en i< imparator , yahımcılar 

içın burada hıçhir · korku 

olamayacağını ileri sürerek 
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·Ns NLAR NİÇİN 
Ç O C U K iSTERLER ? 

En büyüğü otuz üçüne, 
e n küçüğü on ik isine girmiş 
dördü erkek bi ri kız , beş 

çocuk lu bir habayim . Ölen 
lerl e düşenler pşasaydı on 

çocuk 1u olacaktım Gençl ık 

ideyelım , bir gün on ıki 

çocuğu çevremde toplamak· 
tı . On iki çocuklu bir lıa 

ba: ne güzel bir gö re bu : 
İn sanlar , niçin çocuk edi · 

ni ı ? Soyunu on 1ard a de 

vam ettirmek için mı? bu
nu düşünüp de ço_ut edi

nemiyenler; kendiler ini ba · 

htsı z görürler. 

Gençliğimde okuduğum 

bir öyküyü h iç unutn•n m . 

İran hal<anlarından Nü 

şirevan . bir gün yanındaki 

ada mlarla şarın çe vre ~inde 

ki bahçe 't:r n de gnerken 

zeytin f idanla rı c'il mC' ~te 

0
1an yetm i~l ı k bir yaşlıya 

'1'astlamıı; adamcağız 

t in fidanı dikiyormuş 

- Baba demif . bu 

zey-

dik . 

tiğin f ıdanlar ne vakit bü· 
yüyüpte zeytin verecek? on

l"rı yemeğe ömrün -:yetişecek 
mı? 

Yaşlı adam: 

- Ben demiş. benden 

önce g elenlerin diktikleri 

fidanların yem ı şlerini ye· 
dim; ben de benden sonra 

gelecek 1 er için dikiyorum. 
Öykünün aşağısını bıra

kıyorum; bana bu kadar 
yeter. 

Ben , her vakit çocuk ed

inlp yetiştirmekle en büyük 

yurd borcunu ôdıyeceAime 
k an i id im. Bu gün de bu 
kanaatteyim. Adım benden 

sonra eserlerinıle ya§ı)a· 

bilirse bana ne mutlu. ~o· 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Otuz bin usker hareket halinde 

Hindista İs anı Gittik
ç m u ? .. 
İngiliz ~uvvetleri ile asiler aras ı r da çarpışmaf ar oluyor. 

lstanbu , 2 (ÖLel) Bo"lı 
baydc1 n alınan son haber lue 

göre Pc~a ver bölgesi , baş · 

t a n başa asi1erin hük rT ü al 

t.o~a bulunuyor lngil!z 'er 

bu mıtıka~· a otuz bin askf'r 
ve top ba tarya 1 arı sevk et 

mışlerd i r. A fga n istan hudu 

dlnrına yakın köyl e rin b ü. 
yük bir kısmı , Lon bardıman 

edıl rek tahrip edı lm i şlir. 

Ele başıl a rdan birçolc kim e· 

bun u reddetmiştir. Burada 
h enüz bırkaç İtalyan lcal

nıı~l ır Lak n bunların 
bır an evel b urarlan git 

me er i uygun olacağ ı , zi ra, 
aksı takdirde bır takım ha· 
d ise ler çıkmak lhtimalı ol · 
duğu hakkında genel bir 

düşünce vardır . 

Roma , 2 (A .A .) - A sm · 
arada n Stcfani Aja nsma bı-

ldirildi.ğine göre, H a l eş ku 
vvetlerinin sınırdan 30 ki · 
lometre içeri) e çeki l mış 
olduk la rı büsbütün ası l s ı zdır 

Küçük karakollar yerli 
yerinde lcalmış l ar V t! hatta 

daha düzgün aske rlerle 
kuvvetlendirilmiş erdir . 

iki ta r atın asksr kuvvl tl ~ ri 
S ef e rberl ığı n tatbiki es· 

nasında Habt>şi stan 750000 
1 a.ke rle i~ e başlamış olacak

tır 

48 saat içinde b üt ün Ha 
beşlerin silah başında ola bi 

lecelde r i tahn. in edıl iyor. 
Kabile başkan ları İnıpara· 
tora bu yolda teminat ver 

mişler ve kuvvetlerinin ne 

ler "\f ganistana iltica etmi§· 
lerdir. 

Cenevre, 2 ı A.A.) - Hin
d ıstanın batı kuzevi sınırın 
daki kuvvetlerıle lngiliz 1 U· 

vvetleri arasında yapılan 

çarp ışmalar hakkmd11 r~srni 
bir lngilfz bildırdığine göre 
lngiliz lrnvvet leri çok üs 
tünbir kuvvetle karııla mı~ 

ve ıki taraf için de ağtr olan 
çet ı n bir savoftan sonra hu 
kuvvetle r geri çekilmeğe 
mecbur kalmı~tır 

relere sevkedileceklcri ka 
rarla~mı~tır . Bu süel hazır 

lıkl ara karıı ltalyanlar ta· 
raf nda n da son günlerde 

3J bin asker ve 70 zırhlı 
otomobil Somali ve Eritre· 
ye gitmiştir . 

imparatorun sözı ~ r i 
Ad,,.ababada lngi liz gaze 

tf".cilerini kabul eden Habet 
imparatoru : "genel seferber· 

l ık emrini har he bat lamcı k 
için değil, yapılacak hücu · 
ma karşı haıır bulunmak 

için,, imza adığırıı söylf'miştir. 

imparator demiıtir ki: 

" Karşımızdaki ' erin müte· 
madiyen s.ımrlarına asker 

yı~ması devam ett ı kıÇe., yur · 
dumuzun .korunması için 
ica p eden ted birleri almak· 
ta daha gecikmiş o'saydık 

vazifemizı yapmamıt olur
d uk Ulu lar kurumu iş bir· 

lığine hazır olmakla bera 
ber , herhangi hücuma uğ. 

radığımız \akit insan ve 
maddi var kuvvetimizle ka· 

nımızm son damlasına ka · 
dar yurdumuzu koruyacağız." 



Sayıma önem verelim 
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yum da adımın ) atamMını 1 tırmıştı. An~ılan eskiden bu ' h ç dU,ünmediın, raıı bir kaç yüz evlı bir • t• • «" .·- ~..- . 

Çocuk yurdum içfn IA· köy imif. Ya,lılardan birifle 

zım~ır. HiLe bir yurd kal · sordum; 
dı ki, ben diyeyim, yüz ıen Evet, dedi, köyümüz 

• Cumuriyet Bayamı .. 
-. , 

ilJMIZİN KÜl'l~ERt D~ 
de yüz elli mi'yon yurtlaf de kırk elit yıl önce yüzden 

yatatabi 1 ır Oysald buaıün çok ev vardı. Bir ölet geldi 

onbeı on altı mılyon yurtda· köylüler kırıldı, bir daha 

şm ya var, ya yok. Haydi belimizi doğrultamadık. Şi· 
yır .11 milyo:ı 0 sun diyelim, ındi Lu haldeyiz 

Bu ~ün kilometro ba~ına Köy, Sakarya ıle su anan 
hiç olmazsa 50 iman dü· Mekece ile Geyve arasında 
,seydi, yurdum yarın için ki ovacıem batı sırtlarında 
hiç bir kaygıya düşme-zdi. güzel bir yerdır Irmak kı-
Şöyle böyle 4(} milyonluk yılarına kadar tarlaları va . 

bir u 'us olurduk. Türkiye rdır. Buralarda bitıkler iyi 

için 4 ı milyon nedir? 4o olur. Tcttlı kavun yetişir • 

milyon kafa, 80 mi'yon el amma ha k yoksuldur. Bir 
demektir. gl) milyon Türk ölet, köyü bu hale sokmu. 

ıtu. 

Köylünün ölet dediğı Ti· 

fo sa 1 gım olacak, çünkü iç· 

tikleri suyun anlığına bak 

madıkları gıbi köyit"rir i de 
arı tutmazlar. Gübreler açık 

durur; 
açı lmaz. 

içi 1tn su 
ciJir. 

karasinekten göz 
Oysaki karaı;inek 

gı bi, tifoy u geç iri 

İıte bu gibi arısızlıklar da 

~--~----~--~-----------~~~ ...... 
Cumuriyetin 12 nci yıl dönümü için haznh~lar yapılın· 
akta~1r. ~ ım~i ~a, ~ir ~utlulama komisJonu teşkil edildi. 

Cumurlyet bayramının 12 direktörü f ehmt Karhan, 

inci yılını kut ' ulamRk ıçin merkez kamutanı yarbay 

hazır ıklar devam etmekte · Necmettinden mürekkeptir. 

dir. Şimdi kutlulama prog . Kut'ulama. komisyonu, 
ramını hazırlama komtıyonu 

perıembe günü Halk Parti 
teıkil edilmittir. 

Komisyon, ti süre! komis si kurağında tik toplantısını 
yonundan Fey'li Sözener, yapr caktır 

Kültür direktörü Salim Ala Cumuriyetiınız ın 12 inci 
lık, M!!ktupçu Hılmi Türk · yılım, ilimize yakışacak su 

eri. Güven direktörürü Sait rette kutlulamak için bütün 

Özgür, muhasebeihususıye tertibatlar almacdktır. ---
Ur ay 

Sürfl komisyonu top,and1. 
Dün şehrimiz uray sürel 

komisyonu toplantısını yap 

mış ve bazı itler üzerinde 

Parti 
Baş~ammll Ankaraya g:tti 

eli 16 l belki de 3tll mil

yon baıka ulus elidır. Bi'y· 

le olacağınan en açık bel

gelerini tarihimiıin her ya

prağında bulursunuz. Ya. 

lnız ergin1ik savaıını bir 

dütününüz; her şeyi eksik 
on, onbir rnilyon 'uk Türk 

u usunun ne tansıkları {ha
rıkalar ı yarattığını bilmi· 
yor muyuz. 1927 de yapılan 
nüfus uyımında J -l mil

yona yakın nüfus bulunm· 

uıtu. O günden bu güne 
sekiz yıl geçti; bu sekiz yıl 

içinde nüfusumuzun 16 mil· 
yona çıktığını ·görürsek iki 

milyonluk bir artım var de · 
mektir. Sekız yılda ıki 

milyon bir ıeydir; fakat 
daha çoğunu istemek ha
kkımızdır. 

nüfus arlınıına engel olur. ' ö~ıemli kararlar vermiştir. 

Parti ilyönkurul başka · 

nımız Kütahya Saylavı Dr. 
B. Lütfi Kudar dünkü 1\ ü 

tabya trenıle Ankaraya git 

mi~lerdır. 

Bizde çok çocuk yapan 
lar da çoktur. Çocuğa ba 

kmağı bilmedikleri için, do· 
ğan çocukların çoğu yaşa 

mıyor dıyorlar. Ô üm gıbi 
yaşamakta haktır. l Öleceği 
Vhrmış, ölmüı) diyemeyiz 

Hıtkiyi sula maz!'an kökünü 

çapalayıp gübrelemezsen 

kurur Üstüne kurtlar üşü 
ımüı birer elma ağacı ye 

mit vermez Ağacı vaktin· 
de ilaçladın n ı, o yıl ytmit 
olacağından itki ırı olmasın, 
iyi bakılınca ağaç yemit 

veriyor da, ıyi bakılınca ço 

cuk neye yaıamasın. 

Bir takım ıleri memleke 

tlerde nüfus artımı doğu 

mun çokluğund,.n mı ileri 

gelir sanırsınız? pek az ulus 

Türk kadar do~urucudur. 

Oralarda daha çok çocuk 

ö 1ümünün önüne geçildiği, 
doğan çocuklar iyi bakıhp 

Yafllllldığı için nüfus artı · 

yor. Bizim de buna ihtiyacı
mız var . 

Ço<'.uk yetiştirmekten çe 
kinenler ona bakmaktan ko
rkanlardır. Öyle babalar bi 

lirim kı lhaydi haydi iki 
çocuk y :ter. Onların bes 

lenmesi, büyütülmesi, eyi· 
tilmeıi var ) derler. ki . 

mi babalar da canını veren 

Tanrı yiyeceğini de verir 
derler. Bence ikinci 
türlü d ii1ünen 1erin bir 

eksiği var: Çocuk kısmetı 
i e dPğar; amma o kısmeti 

hazırlıyacak babadır 

Bizde çocuklar için ıosyal 

kurumlar yok ;ibidir. Bir 

çocuk koruma cemiyeti var; 

fakat ihtiyaca karıı koy· 

mı yor 

1914 de Kocaelinde kül 
tür direktörü idim. İlin dört 

kucağını gezerl<en yolum, 

(Hayrettin ' i) köyüne uğradı 
bu 20·30 evlik güzel köyün 

büyük minareli es'ki bir ca 

misi vardı Bu camiyi. Çan-

Halkın arınması öğrenmesi 

köylerıni arı tutmaı:ı çocuk
' arına ıyi bakması kadar 

önemlıdir. 

Şarlarda da h"I sağhk 

iş1erindt"n pek an1amazlar 

onlara bu yolda öğretile

cek çok ıey vardır . Sağlık 

eyitimi de okula yo'u ile 

öğrt:tınenlerce halka öğre 

tilecek. 

Çok nüfus yurdun eko 
nomisinde de büyük bir yer 
tutar . Nüfusumuz istedi~i· ı 

miz kaJar olsa. ~ağınık, 

az evli köyler hem biri bir -

lt>rine yakınlaşır hem bü 

yülür, her türlü ihtiyaçla

rını görebil ı rler 

Nf! kadar köyümüz var:1 

Şarlarımızda, kentlerimizde I 
köylerimizde yaııyan imanlar 

Yıktırılan evler 

Belediyemiz, yı~ılma~ ıe~
likesinde olan evleri ytk-

tnmaktadır. 
Küçük bir sarsıntı ile yı 

kılabilecek olan evleri, teh · 
likenin önüne geçmek için 
Urayımız, ) apı ve yollar 

kanunun 44 ncü maddt sine 
uyarak yıktırmaktadır . 

Şinıdıye k ,dar yıktırılan

lar: Karaoğlan milhal 'esin 

den Nuri oğ u Şükrünün, 

yine ayni mahalleden As 

lan oğlu Ômerin, Mustafa 
kıh mahallE"sinden kundura· 

cı Kazımın ev1eri. . 

Cebinden 
Cuzd~mr. ı çalmış 

lbrahimbey camii yanına 
Alı Osman oğlu Mehmet ve 

karısı Şef ikanın sergisinden, 

Küpeler kamununa bağlı 
Bahçedere köyünden Hü 
seyin oğlu Hayram A i eski 
elbise al makda iken cebin
den 250 kuruıun kayboldu· 
ğunu sezıniz \"e bu paraları 

alan l arın sergici ve karısı 
olduğunu an 'amı~. 1 umn 
üzerine polise tikayel elmi · 
ştir. 

Yapılan tahkikat sonucu 
nda sergici Mehmet ve ka- ı 

rısının bu parayı çaldığı an 

laşılmııt ır. 

ne kadardır. Bunları bılme· G 1 N •• f 
dikçe kendimizi hi 1miyoruz ene u us sayımın-
demE'ktir. Kendıni bilmek 

bir adam iç n nasıl önemli d N ı y ı lıd ? 
ise bir ulus için de belki a e er apı ma ır .. 1 

daha çok önemli~ir. Bu u'u 1 

sun kendini bılmesi demek 'HALKIMIZA BİR KOLA YLJK. 
her şevden önce sayısını 
bilmesidir 

Ön "imüzdeki birinciteş· 
rin ayının 2d sinde yapıla 

cağı söylenen nüfus sayın ı 

nı dört gözle beklemeliyiz 

Bu ııayımın doğru olmasına 
bak ı . alıyız 

8izrte okur yatarlar ne 

kadardır~ Bilmiyoruz ki sÖ· 
yliyel 'm . 

Oysaki nüfus ı1ayımı, hü 
kCHnetin ~österdıği yolda 
dosdoğru yapıldı mı, bunu ı 

da öğren iriz okula yoşında 

ne kadar çocuğumuz var 

} ine bilmiyoruz. 
Hu kadar bilgisizliğimize 

yabancı'arı güldürüyoruz. 

B.en bu nüfus it inde bü 
tün düşü ıdüklerimi sıze an· 

latnıağa kalksam böyle Lir 
ıki yapraklık bir betke de . 

ğı ı koca bir kıtap ycız.ı ağı 
göze alma ' ıyım Fakat sanı· 
rım bu kadarı da, demt k 
istedik 1erimi anlatmağa ye· 
ter . 

Ôyle ise önüınüı.dc:-ki biri· 

ne letrinin 20 sinde yapıla 

cak nüfus say mı içın şim 

diden anıldanalım. 

Kazım Nami Duru 
Jlu11/su Sayla111 

l~ıaı ~ı k Lıuııııı \ 1 11111 rl• .ıı 
tıırıdıııJıııı goııclt•rılıııı~ıır. 

Sayım günü yaklaşmaktadır. Nüfus sayımı için her ta. 

rafında haz rlıklar devam ediyor 

Sayım günü olan 2} ilk teşrınde halka bazı sorular 

sorulacaktır. 

Biz, kolaylık olmak üzere soruları olrnrlarımıza veriyo-

ruz. 
Sayım günü sayım i§Yar l arı tarafından sorulacak soru: 

l - Vilayet .:imi 

Kaza ismi 

N 'lhiye ismi 
Köy ismi 

~ Bina num;ırası 

3 Adı ve soyadı 

4 Oturduğu bananın cinsi 

5 - H ,rngi dev 't•tin tebaasıdır. 
6 Hangi dindedir 

7 - Ana lısanı nedir. ( Ana lisanın möksat aıle için · 
de konutulan lısandır.) 

8 Ana lısan ı ndan başka hangi lisanı konusmasını bi · 

lir . 

9 Nerede doğ.nuıtur . (Ecnebi memleketlerde doğa -
nlar için memleket ismı Türkiyede doğanlar ıçin vilayet 

ve kaza ismi yazı 1acaktır.) 

10 Kll ·!ın mı Erkek mi. 

11 GörJnür ve vücut sakatlığı varmıdır ve n edir 

12 Ku.ç ya~ındadır. (Bir yatında küçük ç.o uk ise 

kaç aylıkt ı r . ) 

13 - Bekar mı, ev'i ını, dul mu . boşanmış mdır? 

1 .ı Yeni harf ı erle okumak bılir mı? 

15 - Yeni harf ·erle yazın ak bilir mi :1 

16 - Muayyen biı mesleği, vazifesı veya s .ı natı varmıd · 

ır, varsa nedir . 

l 7 Muayyen bir rr esleği. vazift.·sl, sanatı veya nıeş 

galesi yoksa ne il e geçinmek tedır? 

o 

T A H T A K Ö Y D E ... 
Körün, lazdağı rım1Cında Y4 Ç111lıbalia pık yıkınıııi 

bulunuşunu. d@ğerini bir kat dıhı arttınyor. 
( Giden arkad,.ıımı-zdan,) 

30 Kazdağı eteğinde 
ki köylerden en güzeli, "Tah 
taköydür ,, OiyeL ilirim .. 

Kazc\ağı yamacında ve 

Çamlıbelin pı:-k yakınında 

bulunuşu Tahhaköyün de

ğerini bir kat daha arltırı 

yor. Köyü, geni§ ve iki ta 

rafı ağaçlık bir ıosa kate
diyor. 

Köy evleri, ıehirin ma 
halle evlerinden fark sız .. 

Hele, köye hakim bır 

mevkıye yapılmıf olan ha
vuzu görmeğe değer .. 

Marmarc; denizinin kü 

çük bir numunesi.. Marma· 

ra d'enizi, bütün teferruatı 

ile orada gösterilmit .. 

Ada 'arı , körfezleri, ıehir 

le-ri ıle Marmara denizi kar· 

şınızda duruyor. 

Sonra, köyün, ağaç tarafın 
dan di\ zenginliği yerinde 

Çamlıbel, bir ucunda ol 

mak itibarile köye Çamlı 

Ruam 
Mücadelesi başladı. 
İlimh.de bir ruam müca· 

delesine baılanacağını bı ldi

rmiştik . 

Bandırma, Gönen, Balya, 

Ayvalık ilçe mf'rkez'erinde 

ve Kepsüt kamun merkezi· 

nde bulunan tek tırnaklı 

köyü diyebiliriz .. 
Zaten, bunun nesine T•

htaköy denmit bilmem ld· 
Ona Çam 'ıköyü tam bi• 

çilmlı kaftan. 
Muhtar Galip Ouınanhı 

bana köy hakkında ıu 1ı• 
halı verdi: 

- Yüz evli , be~ yüz nG 
fusludur. Baılaca çıkardıtr 
mız ıeyler zeytindir. 

Armudumuz da meıhur 
dur 

Sonra hububat gelir. 
·ı: 

64000 ağaç zeyUnflll1 

vardır. 

Her yıl 25000 çuval çık•· 
rız. 

Bu yıl, her tarafta old&I 

ğu gibi, azd,r. iskelede tkl 

fabrikamız Ilıca 1 Tahtak6Ye 

çok yakındır ! bir de Mana•· 
tır çayında vardır. 

Okulumuz yenidir. Bır 
öğrelm"nlidir. 

Daha bir öiretmene 111u· 
htacız. Köyümüz, Edremide 

1 7 kilo netre meaaf ededlr· 

Kız 
Kacırma vakaıı 

J 

Son günlerde 1 aık 11k k•' 

kaçırma vakaları olmakt•· 

dır. lıte bir tane daha: 

hayvanların ruam nol<taina 

zarından muayenelerine ba · 

Çağıı kamununun Nerkl• 

köyünden Ali kızı Cemile · 

yi kaçırarak, kızlıiını bo· 

zan ve hemterlainln de et· 

1 yalarını çalan lımail 01111 

1 

Ramazan hakkı~da l ka1111rıi 
takibat yapılmaktadır. ş 1anmıştır . -

ATANMALAR 
~ Edremit jandarma ku na

ndanlığına, Amasya piyade 
alavmda sitajıni bitiren yüz 

başı H Ha ki atanmıştır 

~ Çanl\kkale J.K. mülhakı 
yüzbaıı İzzet, Bürhaniye ja · 
ndarma kumandanlığına at 

nmııtır . * Kil s hukuk hakimi Ali 
Riza · 5 lira aylıkla Balıke 

sir uliye mahkemesi azahğına 
atanmıştır . * Hakim naRlzedi Necınittin 
30 lira maaıla Balıkesir 

müddeiu numi mavinliğine 

atanmııtır. 

§ Manisa ortaokul tarhi 

cografya ölretmenl CetPP 
R t"fik 70 lira ma"ı'a ıehri· 
miz ortaokul tarih coıref· 
ya öiretmen' i~ine atan1111ıtır· . e-

~ lzmir öğretmen okulu 111
1 zunlarından 89 Meliha 23 

Meınduha ilimiz buyruğ&10• 
verilmiılerdir . * Ba1ya Karaaydın ırı• 
aden mühendislerinden rd•' 
lum . Havzai Fahrnlfe 

mühendisliğine 150 lira •1 
lıkla alanmıthr . 

~ Edremit hastahane•I bedi 
O•'" tirelerlnden ebe Zehra b' 

man, Göynük beledtye e 
eliğine atanm ııtar . -----------

Halkevinden 
3 · f O 935 Perşembe günü 

akşamı saat 1201 de Hi\lk 

evi gösltril şubeıınin genel 

kurulunun toplantısı varqır 

Şubeye y.uılı üyelerin Ha 

leylıi Regıih 
Rasathane dire&&törlOiii~ 

den Mü~tülüfe bildirıldile· 
ne göre bu gece L~ylei R 
gaib olduiu anlaıılmak~ 
lkev mlze gelmelerini ric9 

o .unur. 
~ 

= "" ····~···········································" . i 20 İLKTEŞR.İN - PAZA~ ; 
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GENEL NUFUS SAVIMI' 
Sayım ve kontrol memurluğu Ulusal 

bir ödevdir. Bu ödev seve seve önemle 
: yapınız JJaşvekdld 
• •• 
~ İstatis·tık Umum Miidürlüdu.J. 
................................................ 
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lngiliz - ltalya Akdeniz 
Ve Hava Siyasası 
italya - Ha~eş lhlilif İTnÜillZ - İtalyan zıd~ıyeti 

Völktscher Beobachter 
1

Münih" den. 
ltalyan · Haheı ihtilafı 

daha bu günden İta 'yan 

İngiliz zıddiyetinin önemi 

karıısında gölgede kain ak 

tadır. ita yanın Akdt"niz· 

deki coğı afi durumu ve 

Rerek kedısin . n gerk lngil 
terenin yakın ıarktaki me· 

nf aatleri Akdenizde bir 

tıtkım gergm 'ik erin baş gö 
stermesini icap ettirdiği 

•çın Akdeniz havzası her 

~aman dünya hadise 1erinin 

Önemlı nokta 1 a rından biri 

hatta en ön~mlisi olıı uş· 
tur. Mevzu çok merakı 
olduğu iç .n kısa bir tahri · 
Çesini yapmak fena ol 
trıaz 

İngılterenin geçen yüz 
Yıl içınde takip ett ı ği Ak 

deni'L siya!\ası hemen amacı \ 

isabetle görüp ona çabu<"ak 

ıılaırnak hemen d .! büyük 

başarırlar ede etmek bakı 
llıından çok dıkkate ıayan 

dır. Birinci N polyon zama

rıınia Fransa ile İngi'terP bu 

•u 'arda karı11 athklnrı zııman 

İogı terenin israrla muka 
Vemet etmesinde en büyük 
&nıil Mısırın ekonomi \ e 

toünakale siyasası bakımın 

dan (Hindistana doğru ka' a 
Ve deniz yolları) ha·z oldu 

iu büyük.önemi taktir et 
llıeıind ·hatta belkı de Süve 

Yı~ın varılması imkanı rea 
lıst bi.r gözle- görmüş o' ma 
81 ndandır. İngilizler 1880 de 
Maltayı bir:ız sonra Cebeii 
lıtrıkı ve nihayet 1 gq; da 

Kı·Lıldenizin güney kapısında 
l\nahtar rolünü oynıyan 

Arleni aidı!ar ~üyük Hrita · 

tıya buralarını derhal tahkim 
~lt 1 ği gibi aynı zamanda 

1'ıirkı/ili11i11 Tt•/rilwsı . ;; 

Burada alanın bir taıafı 
tıda p ..: hlivanlar, verilecek 

Öndüller vardı. Bir kuz.u , bir 

koyun, bir dana ve baı pe· 

hlivana üç ' ü demirikır bir 
ta. y . 

Çalgılar Köroğlunu çalı 
Yotdu: 

"Ben bir kör oğluyum ef · 

em dağda gezerim 

Esen rüzgarlardan efem 

hile ıezerim 
. . . . . " 
Küçük peh ivf\nlar alana 

Çıkıp yağl r. ndılar ve kapıt · 
1. 1 ar. Hunları ortRlar, bat 
llltı ve baş rehlivaıılar izle 
di 

Başa dört sayı 1 ı pehlivan 
çıkrnıttı el çırparak çift çi · 

ft a ' a.nı do l aıta ar diz döve 

rek Parsa topladılar ve ka · 

~lln ' arın baıına geçip bol 
y "'l ag andılar. Sonra da "caz 

(Cır" ın önünde kolko'a ~ği 
1~tek durdular. <~CaZAlr,, ıki 
~I· • 
kını pehlivanların sırtl&rına 

Oyup: 

"İki p .:h 1ivan çıkmıf me 

Y<lana. ikisi birbirinden mer· 

Mısır üzerindeki n6fuzunu 

derinleıtirmeğe koyııldu. 

Daha Süveyt kanah bitm· 
eden, yani geçen yüz yılın 

orta
1
arma doğru Cebelitarık 

Malta, Süveyş kanalı ve Ad

en İngiltere ile Hindistan. 

doğu Asya ve Avusturalya· 

nın en Önı>mli merhaleleri 

olarak belirmitlir . Şu halde 

lngiltere Süven kanalını 
it ' etmeğe baıladığı zaman 
ıslediği vakıt faaliyete ge 

çebileceği shjık bir ağ ha 

z rlamıı bu unuyordu. Fakat 

bunun içinde bır sebep yo

ktu Yalnız o eanada daha 
sıcak denizlere sokulmak 
iıtiyen Rusya 1 Birita 

oyanın Akdenizdcki büyük 

mefaat hattını Çanakkale 
boğazından yarabi ' irdi, ki 
buna karlı koymak 
la kolaylıkla müm · 

k ündü 1853 den 1856 
ya kadar ~üren Kırın sava · 

tile İngilterenin Türldye ve 

Yunanıstanda takibettıgi 

aıyasa Rusların Çanakkale

den etrafa yayılmalarını 

meneden sıyasal bir durum 

temin <'lli 

O ,,ralarda Kuzey Afri 

kayı zabtelmekle megıul 

olan Fr.ınsa İngiltere için 

bir tehlıke teıkil f tmediği 

gibi yeniden kurulan İtalya 
nın da lngiltereyi tehdıd 

etmesine imkan yoktu 
Ancak son on yıl içinde 

Mu.solininin İtalyası bir ta 

raftdn doğu Akdenizin ada· 

larını, dığer taraftan Arabi 

sta n ve doğu ...... frikayı hedef 
altihaz eden aktif bir yayıl-

ma takip etmeğe bat 

la yanca ingiltere bn yep· 

yeni durumu tetkik etmeğe 

mecbur oldu 

}'AZAN: Osman BalkJF 
. 

dane, Hani Zaloğlu Rüstem 

peh ivan, he.ol Hamza peh

lıyan, Hanı Ali pehlivan?. 

A ldayım üstdeyim diye ~e
Vlnme yerinıne deve olsan 

atar ha '" 
Dedi ve pehlıvanların sı· 

rtlarına yeğni bir tokat in 

dirdı. 

Peklivanlar el peırevleri 
yapıp alanı yenidl n dolat· 

fılar, seyircileri selamlayıp 

tutuştular . 
Çalgılar Köroğlu havası 

nı bütün kuvvetleri , bütün 

ıevklerile ça ' ı) or, tokmak 

davulun kaburga.sız göğsü 

nt: indikçe, Köroğluuun ka 

!binin delikli demir karıısı 

n Ja ç .rplığı gıbi çarpıyor. 

güm güm gümliyordu. 

Ün 1üdür: 
Köroğlu saldırmuile iş 

gören bir baba yiğit Fakat 

çakmaklı tabancalar çıkıp 

uLaktan İf görıneğe baıla 

yınca Ayvaza ıöyle demit: 
Ayvaz bizim aldır 

maların hükmü kalmadı. 

Delikli demirler çıktı , bizden 

TÜRKDILI SAYFA 3 

Mesele son altı ay içind~ 
ita' yanın H.ıbeş ı ı 1 an hakkın 
daki nıyetltri daha l<onret 

bir ıekil almağa yı- ni doğu 
Afrikada iıtila harbine 1ıi · 

ritmek isteıi daha aydın 

bir aurette bellrme~e baıla 
dığı andan ıtibaren had de· 

vr.,ıine vardı. İtalya ancak 

Süveyt k•nalı yolu ve Aden 

boğazının ı@çişi garanti edi 

ldiği takdirde Afrika p' an· 

larını hakikate kalbe.-lel.ilir. 

Fakat diler taraftan ~ena 

tör Pitacenin yarı reamiğ 

"Giornale ditalia,, da yap · 
tığı gibi, eğer İtalyanlar 
açıkça Sü veyş kanalına 

sahip çıkmağa çalııırlaraa 

bunun da İngiltereyi tiddet

le heyecana düıüreceğı fÜp 
hesizdir. 

Yalnız ıunu da kaydetmek 

lazımdır ki salahiyettar İn 
giliz muhafıli umumiyet iti 

barile İtalyanın bu durumu· 

na hayret elmeaıektedir. 

!Maki~ İtalyanın mevzuu · 
ba'1is bölgelerde gittikçe fa. 
z lalaıan faaliyeti bir kaç 
yıldan heri büyük bir dık 

katle takip o'unmaktadır. 

Bununla beraber alınacak 

tedbirler hususunda şimdiye 
kadar ittifak edilmemiı gi 
bidir Mesela geçenlerde in 

giliz say ' avlarından Comma 

Eier karadan aıkerlerle ve 

denizden denizaltı gemileri 

le de abloka edebılecek o~ur 
sa ozaman müıtahkem mev 

kiin mühimat ve iate mese· 
lelerini halletmek kabil de· 

. jildır . Kenvorthy kuvvet 

1i bir hava hücumu karıısın 
da Mal t anın da nyna vazi

yete düıeceğin i ilave ettik. 

ten ıonra, sonuç olarak 

Malta ve Cebelüttarık birer 

üı olarak fazla önem veril 

memeıini Hindistan ve petrol 
yollarının muayyen zaman

larda Kapdan geçmesini tek· 

lif edtyor Buna mukabil 

Hayfa gibi petrol alan· 

BAlfKESiR ASKlRJ SATIHAlMA 

KOMiSYOHU ilANlARI .. 
t.olordu iıt,hkam taburuna IOzumu olan ve mubayaa 

edıleceji evelce illn edtlen Tombaı köpıücü araba'arı 

malzemesine ait i !an mefıuhdur. İstihkam taburuna lüzu· 

mu olan köprücü malıernesinin tahmin edilrn bedeli 638 
lira 18 kuruı mezkur malzeme 8 Birinciteırin 935 salı 
günü aaııt 15 te Kolordu ıatınalma komia)'onunda açık 

ekıiltmiye konulmutlur. Muvakkat tt minat 47 lira 86 ku 

ruıtur . Taliplerin ıartnameıioi görmek üzere her gün ve 

muayyen, gün ve saatte komisyona müracaatları. 

( 1 - l ) 

--------------------------------------
Ziraat müdürlüğünden 

larile Süveyşin müdafaası Mülga Kepsüt Zira~t mektebinin ~assa tarla ve sepze 
maksadile , Doğu r kdeniz- bahçesi icarına talip zuhur etmediğinden 10 10 935 tarihi· 

deki İngiliz müstahkem me· ne müslldıf perıembe günü ihalesi yapılmak üzere on gün 

vkilerinln fimdikinden daha müddetle temdit ed ldiği ilan olunur. l - 1 

kuvvetli bir hale getirilme· yeti eskiden çok daha sağ 
si yani Batı AkdenizJeki sü lıım bir hale koyP.bilmiıtir. 
el merkeıi sikletin Doğu Evet belkide bu büyük hava 
aularına geçırilmesi lüzumu· kuvveti Mussoliniye i ı k de 

nu ileri sü üyor fa olarak büyük Hiritanya· 

Bu plan her ne kadarsa nııı Akdenizdeki menfaati~· 
ilk bakııta haylı acayıp gö rini tehdid etmek cesaretini 
rünürse de hır sürü müsaid veriyordu! 

imkan1ar vadetmekten de İngiltere, hadiselerin bu 

uzak değildir. Mevzua daha tarzda akacağını daha ay-

derince girmemekle bereber lardanberi kt ıfetmif ve 
~una da ka ydedivereltm ki İn· 

gillere bugün Maltayı 'e 
Cebel üttarıkı terk etmek 

ıöyle dunun bırde fazlalık 

ilan 
Balıkesirde mÜPkiratcı Oı 

man Nuri ile eski müskirat 

cı Hacı kay3 umoglu ibra 
him Saminin umumi vekil · 
lik 'erinden istifa ettiğimi 

ilanen bildiririm. 

AVUKAT 

A~met Hilmi BiLECEN 

nder Kenvorlh y va zi 

yeti ve hadiseleri İngıl· 
terenin bugünkü h~reketine 
hiçde uymıyan garip bır 

tekilde tasvir etmitli Kun· 
vorthy sade İtalya ve İs 
panyadan müteıekkil bir a

lin blokundan bahsP-di)or 

ve bu iki Akdeniz devleti 

birleıtirdıği taktirde lngilte · 

renin Hindıstan ve petrol 
yollarının en başlıca merha 

' olarak Akdenizin bütün Do

ğu kısmını tahkım etmekle 

meıgu'dür. Bunun en basit 

sebebi eski teıkilatın artık 

bu günün ihtıyaclarına te 
kabül edememeaidir. 

genel kurmayı da geçen yıl 

hava te11lihatı meselesile ci 

ddiğ suretle meıgul olmuı· 

tur. Gazetelerde okuduğu 
muz gibi aktif ve pasif ha· 

va müdafaası tesisatının 

bilhassa Malta ve Süvevt 

kanalı bölgesinde haftalar · 

dan beri mütemadiyen kHv · 

vt'llenm•:si her halde bir te· 

Bahkesir icra memurluğu 
~ir düzeltme 

Paraya çevirilmesine ka· 

rar verilip birinci artırma 

günü olarak lt>·lÜ -935 ta 

rihine tesadüf eden çarıam· 

ba günü tayin edi ' en satıı gü-

nünün ve artırmanın 16· I O 935 
olarak düzeltilir. 

1 

leleri o an Cebelüttarık ve 

Maltanın tamami!e kı) met· 1 

siz kalacağını iddia ediyor

du. Bu muharrirce Cebelü. 

ttarık müstahkem mevkiinin 
hiç bir değeri yoktur. Çün · 

kü 31
) ki'ometre uzunluğun- I 

daki kuzay Afrika kıyılarln · 

dan ağar top 1arla döğüldüğü 

taktirde kendisini müdafaa 

etmesine imkan yoktur. 

de kabadayılık gitti. 

Pehlivanlar alanda bütün 

güçlerinı harcıyarak güreşi 

yor, birbirlerini alt etmeğe 

cabala yorlardı Bütün güçle

rini üçlü demir kırtay ıçın 

değil, ün ıçin, san için har 

cayorlar ve ya~nız bunun için 
çalıııyorlardı . 

Güreı bı tti, davulların se 

si dindı, pehlıvanlara öndü
lleri verildi ve güreş alayı 
yeniden düzeldi: 

En önde davullar, arkada 

baı pehl.vanın etrafına dızi · 
lmit pehliveınlar, rnnra ko · 

nuklar, gençler, ihtiyarlar .. . 
Ç•lgılar Ey Gazileri çalarak 

köye girdiler. Pf'h'ivanlar 

köyün ılıcas ına, konuklar 

evlere ve herkes yerli yeri 
ne dağıldı 

Köy odaaında lop 'anan 
ıhtiynrlar, günün dedikodu

sunu yapıyor, pehlivanlar 

üzerinde fikirlerini söylüyor 

aynaşıyor ve hükümler ve 
riyorlardı 

Çalgılar köy alanında ça 

lıyor, köy delıkanlıları zur· 

nanın ı..yumuna uyardk oy 

nıyor. coıuyor, eğlentyor· 

d1:1. Bu, ikindi vaktine ka 
dar si'rdü böyle. 

Köyün biricik camiinin ta 

hta minaresinde köy imamı 

nın, köylüyü tapanca çağırma 

Eski teıkı at vücude geti 

rilirken sadece har b gemile-
1 ri ve harb fılosu göz önün· 1 

de tutulmuıdu ki bu bakım· ı 
dan İngılterenin hiç bir Ak 
deniz devlelinden korkma-
sına lü.z.um yokdu. Fakat 
artak bu gün nede olsa 

bir iç denizi olan Akdeniz, 

sadüf eseri değildir. Nete

kim sade yeni Flack batar· 

yıdarı yerleıtiri n em ıı kor· 
unma mahzenleri yapılma-

mış gaz maskeleri dağıtıl 

mam1s. fakat ayna zı.mAnrta 
İngiliz hava teıkilatında bir 
çok yenilikler yapılmıı uç 
ak gemileri getirilmiftir. 

İngi l izlerin süratle aldık
ları bu tedbirlere bakılacak 

olursa son haftalar içinde 

iıtil .. bal denizdedir parola 

aradaki mes&fe 1eri kısa itan 1 

ve tamamıle batka süel 
imkan1ar gizliyen hava ku · 
vvetlerinin t>gemenl iği a' tın 

dadır. İtalya mecburen iler· ' sandan hayret edilecek de· 

recede çabuk vaz .geçip is 
tikbal hevadadır anlamına 

meylettikleri anlatılır. Ak 

letdiği kara ve den iz taya 

reciliği sayesinde Akdenizde 
İngiltereye karıı aldığı vazi-

maktan ziyade topıncdan 

kaçıracak kadar çirkin ve 

çatlak olan sesi ikindi eza
nını okuyor, müslümanları 

camie, namaza ve onuına 

çağırıyordu. 

Çalgılar sustu, 
Sc:sler kesi di. 

Ezan bıtti, 

Namaz kı'ındı ve cami· 

den çıkıldı, 

* * * 
Çalgılar coıtu. 
liençler coıtu 

Çalgılar kıvrak ve oynak 

havalar çaldı ve bu hava 1a 

ra gençlerin. delikanlıların 

kıvrak ve oynak banketle 

ri karııtı, oynadılar, oyna· 
dılar ... 

6 -

Gelin alma zamanı gelmi 

ıti. 

Gençler atlarına atladı, 

atlarını oynata oyna la köy 
alanına toplantı yerine gel 

dı l er 

Toplandılar ve . 
Ve efebaıınm havaya 

boıalttığı bir el silah ile ha· 
rekete geldiler Çalgıları Ön· 
terine katarak kız evıne do 

ğru yürüdüler, gelini alma 

ga gittiler 

Yol da her atlının elinde 

toplu bir tabanca. durma 

dan dinlenmeden fiıenk ya

kıyorlar, bağırıyor. haykırı· 

yorlar. 
Kız evine geldi ' er, kız evi 

tarafından selamlandılar. 

İçerden. def in yaslı bir ge · 
lin hıçkırığı kadar yanık 

seııi geliyor. gelin hazır · 

lanıyor . . 
G ençler, ça l gıları coştu

rarak coıtular Kendi ermi 
seyreden yavuklularının önü 

nde oynadılar, gelinin ha 

zırlanınaınnı beklediler. 

Çalgılar sustu. 

Gençler , delıkanlılar dur 

du ve kız evinin büyük ara

ba kapısı ardına kadar açı · 

ldı 

Analar ve püsküllerle süs-

lenmiş manda arabasına ge 

in ve yenge1er oturmuı, 

alayın düzelm~sıni ve Ey 
Gazileri bekliyorlardı . 

Gelin alayı düzüldü 

Önde çalgılar, arkada 

konuklar ve ihtiyarlar, da
ha arkada gelin arabası ile 

arabanın etrafını çepçevre 

çeviren atlı köy delikanlı · 

ları . 
Çalgılar Ey Gazileri çalın. 

dı, alay hareket elti Kö
yün bir ucundan öbür ucu · 

na kadar yürüdü ve oğlan 

evine geldi. 

..Jenizfn dar çevresini terk-
etlığimiz zaman kızıl deni

zin en önemli noktalarında 

Mısırda hatta Sudan da ve
ni hava kuvvetlerinin top · 

·' 

)andığını görüyoruz. 
H c: r halde Mısır hüküme · 

tinin her ihtimale karıı me 

mleketin müdafaasını res 

men İngiltereye devretme 

sinden bir hafta sonra bir 

Mısır hava servisi t irketi 

tesis edılmi§ olmasa bir te 

aadüf eseri değildir. 
"A·Z.,, 

Oğlan evinin erkekleri 

alaya selama durmutlardı 

Çalgılar kartı davar dibine 

diz.ildiler, alay geçli. 

Ayna ve püsküllerle süs

lü gelin arabası durdu, ye

ngeler indi . Gelin; Menç kı· 

zlık yügrümünü atlatanlara 
öz ağır bir vekar ile As'anın 
omuzuna tutunarak araba

dan at 1adı, Aslanın kolun· 

da, para ve ıeker yftğmuru 

altında kapıdan içeri girdi. 

Gelin eıiğe ayağını basa

rken ıerbetler, sular dökül

dü; ıerbet gibi tat l ı ve ıu 

gibi akkın ieçinmeleri dil~· 
n ~i 

Alay dağıldı, çalgılar su

stu ve düğün bitti . 

ikinci Bölüm 

t -

Kıt geçti. 

Geçen her kıt geceai iki 
sevgilinin kalbin ! bir ok ao 

karak, birer asef bırakarak 
g~çti . Bütün kış; ka1p1erini 

yakarak, g6nüllerini ezerek 

benliklerini çürüterek aeçti. 

ÔLleyıı ve ayrıl ık1 a geçti. 

Görüıemfyorlar , konuıa· 

mıyorlardı. 

( Bitmedi. ) 



~. :::::=:: ı~ t " ııtM-to ,111mmımım1111mmı1111111111111111' 

~1 111 · 1 · F E N İ Z İ ffi. § inşaat sahiplerinin. müh.endi~ ve müteahhitlerin~ 
1 : 111 .. .. .. .. mıı = nazan ~?~katme: ~ 
!~' O U S U N · U N U Z ! • • W ~ Her zaman taze çimento, E~kişeh·r § 

1

.

11 

. " 

1

-

11

.: kiremidi, C:lm ve en eyi yağ ve boya ~ 
Istanbul ve_ /~mir depo!arın- E çeşitleri. a 

!: ~ak f tatla rla' . . : ~ )nşa_ıta hllınılan ~ölün ır:almrıe loptrn ve pe- ~ .il Her ~eyı Cam, Ayna, kontr.ep_lak, ıı = rRkPrte olarak'. :: 
korneJ, lstor, kaplama almak ıstıye- ... : . · ~ ~ il nler her ha_lde: 111 ~ Buıulırıııa İsıııPI l';ı~a Caıltl .. siıııl•: ~ 

il 
Yeşilli ClYann~a CFrnCi Hilminin l:ll E ~ 

dük~öqına uğramah~ır. E MEHMET N.HRİ VE OGW HAMD( § 
1 t - -• -- .J..J -
imi ~ - t tt t t M t M •O = Dernir hırdavat rna[azasında uu unur. ~ 
~I 'l .. m:t ~V -: ~~r~~'@ ·!~\~~~~ı* : .. . . . . ~ 
f l • • ~ - S1panşfrr derlwl ln~<wl .rnl11plerı11c ue 11ı:pllll ~ 

Balıkesirde 

Çepniler 
Yazan: i. HP,KKI flKfl ~ 

" . ~ 
~S(~ 1· 1111 

11«· ı· k c . {) k tı ııı<t l ı•I ı ı· 

75 Kurus , 

Kitapçılarda Arayınız _ __ Jın; ~ 
1111 
.. '' 'frı!lr ı~ '~ ,-11-t:lrl~ il ~ S 11w1rnlfrri il(' :-;ıirulle u<J11dai.ir 11ı.: ul'fişlı'rilir. ~ 

_ ~~ ~ ..-, n 4'a r•r:ı'- il .~ ı: ,,, ~ = ~ 
, _-= ----~---·----_ -_ ----,~-.:.ııı 1~ n~:ıqıv.ı:Evl İ~ç:İ ARIYOR.. ~ E f iallar h~r mağazadan daha ucuz~ur. ~ 

T E O 
~ ~ ) 1 k 111 ı t • \ ' 111 l 1 Z in tem iz iş Ve ~ : . . . ~ 

... Her ecimenin n Büyük ılaği: 1 ~ kaba iş j t e 1 y .... (' .. j il de çalış- ~ = Sır defa den eyınız. ,J 
Sat ı ş Sürümünü Artt,ımaktır. v. k .. ,1•1 .• 1 )zı· k 11 1J' ı 11111 i1 11111111111111111111111111111111uı 11 

~ ma uzer~. ·' · a ası ve yar- ~ ... 
~ dımcısına Lıızuııı rn rıl~·· l•teklilerin Pos· ~ il 9 • • G 1 

, -. tat ane sokag·ı numara 13 il Ucuzluğu ı 
~ MUSTA_f A ÜSTEL D1KlMEYlNE ~ ' 1 
~ MUR/lcfiın ETMELER! ~ Sağlamlığı 1 ~,~ .. it ~~~~~l~.,((i~~~&®~l- a 

1 ~ ~ı 
Günlerdenberi açılmasn bt~k- Zarafeti. 
lenen sağlık hamamı açıldı- 1 ' 

Şehrimiıtn en sıhhi ve ferah, temizlikte ün al a 
mış olan teski LAZLl\R) hamamı zahire pazarı kar - ~.,(1111• İ 1.,il \l ~(l 1) IJ 1 
şısıncta liozkurt sokagındadır. • ö ' 

Kıymetli müfter.lerimızin ıstirahatlerini temin 1' .. 

Fakat 
s tış a iri ci Şart : 

"Reklam,, dır. 
Satacağın ız Malınız ı 

crh le Reklam Ediniz. 

(• IJ ıı 1 t~ k 1 'a 111 I a ı· ı ı z ı 
(TÜR,/ DİLİ) 11(• 

için bu defa yeniden tadılat ve teşkı la t ile hususi 1 F t • k il' 
t• ı• i iliz• kamarAlar yapılmış Ye ayrıca l•anyoluk ihzar edil- ' • n a z 1 u m a ş 1 

1 

111ış Bursa ve istanbuldaıı yenı t a kımlar ve karyola 

ı tertib11tı temin edilmekle temiz ıkte gayet titiz ha-
1 

A VE d' •• 

TUR 
I Balıkesirin Biricik Gazetesidir 1 

!! Her Yerde Okunur. 

. 
en eyı o ~ve 

YAGLARJNİ 
. 'Burada bula bi1i1Joru 

,~ /" ~ d 
Pulluk. ve ~enç b er Dü~enin·ı 
HEp Burada.n Atırı-;JC 

reket ed.lmişlir. W 
H e r gün öğleye kadar ve pazar günlerı akşama 

kadHt, geceleri tamamen e rkeklere pazardan mada T uhaf;ye mag~:azala r.ında 9 
her gün öğleden sonra kadınJara açıktır. 1' 

Kıymetli müşterilerimizin mem nun bulabilirsiniz? ~ 
~ kalacakları şüphesizdir- .. .,,;. 

ftŞ22.S~ll!ia~~ sfil:is~~~ll-~esü~ari~~iia~a~~-·i5· ~ -· ~f. 
ııır ~----- ------ - c::: --..-.. ~--..... ___ ....,.._!:- ,~ 

ımı ·uık ·sk. '~ 
nl na evı a tevı ı~ı 

um . 1~ ı:ı Hall<evimiz"n Sosyal yardım komitesi taraf:ndan tt- kı Urrty Obp ı nseri •aP1 j~I 
'ını ııınd ll .ıçılan lıakıevinde aşaj?ıda ya21!1 günlerde doktor arka laşlaraınıL fakır ıml 
ımı ho!ko bedava ba~acaldnrdır. Halkımızın hakıeviornze ba~ vur.ınalannı d il eriz. l~ll 

uaı H A s T A L 1 K L A R B A K 1 z A M A N J u z M A N l N A D 2- j~ 
1 1 ~ 
ımı İç hasta 'ı kl.ırı Pazartec:i günü saat ı 4-15 Bay Dr. Medeıni Al, kt-ııt ~ 
(mı Göz hastal ıkları ,, ,, ,, 15-16 Bay Or: İh s n Oskay ~' 
.. ı lmı 
~ı1 Ku\ık hastalıkları 3.ı lı ,, 15 J 6 ,, ,, Dahi l"' j 
}O Cerrahi hastalıktan ,, ,, ,, 15- 16 ,, ,. Sadi Öıatay l~ı 

ımı . ı~ı 
l~ı Kulak, boğaz . burun H . Çarşamba .. ,, 15- 16 .. Kamıl S<'slı oğ•lJ I W 
i3 Çocuk ha ı;ta lıkları . ,, ., ., 16 17 " M~mduh J~I 

1 ' ,~ı . 
I "' ,~ 1 :fil Deri hastalıkları Paşembe ,, ,, 15;: 6 ., Mehmet Alı ~I 
ıını Doğum\'<' kadın H " ., 16- 17 ,, ,, Ha it Üı.el 1 i 

l
'il İç hasl•'o~lan Cuma " " 15· 16 " " Raif 1 emi.alp 1~! 
ID! Cerrahi ha ı;!ıılık urı ,, .. ,, 16-17 .. Alı Rıza Teı.el J~j 

Halke,i Başkanloğı ı~ı 
~ ~-== ~-=~~.L -::·_r-.1! ~ Si!$1 152~~~~= '1!$!_~-=i'l şaF.irm~~~~' 

~B!i] .......... lml ......... 

Basın yeri il matbaası: 


