
~700 •••••••flWl•,,t!Nlllll#.~•!!fl•M•'-#• Tomuz 18 Perşembe lYJ~ ••••••••• ., Ü il uncu f ıl -- - - - iyesi veBaıyazmanı:Bahkesir saylavı H.KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: K. E. AKMAN 

-=== Türk Dili Evi Ba/Jkesir il 
.... Yıllığı: 800, altıayhQ'ı 400 kuruştur, sayısı 3 kurU( il 

~ ~z A.R. TESIDEN ÖZGE G ÜNLER.D C VE SABAHLARI ÇIK.AR.. ik===c=Jü=nü=g=eç==m=i'==sa=-y=ıl=ar=25=kW'Uf=tur=.===== 
' • ) , !'ol • ~ .,,. , ' ) :"· ... -. • ~J .~ I • ,: ı "' 

On Binden Fazla • 
ınsan boğularak öldü. Çin de 

lı tal ya Af rikaya Yeni den İki Fırka Gönderdi! Yurtta 
Kıtllk yoktur. Fakat Eritrede bulunan ltalyan 

kuvvetleri sıcaktan kır1hyorlar! 
~ılnda yeniden ı 909 istih~am ve otomobil sınıfları dl silih altına çı ğrıldı. 

- -
Tanın Yönetgeri ekin durumunun 
normal olduğunu söylüyor. 

Turı rn Yönetgı>ri B. AJ.,i· 
din BJrsa ve Eskİıjl'hirde 

ekin durumunu tetkik ettik
ten sonra Ank:ıraya dönmü-

ı\d' 
Doğu Afrikaya iki f uka gönderildi, hır f u~a da teskil edildi. 

ştür Yönel·'~r u-Jzdecilttre 
lt,b 18'ı\bnha, 17 (A.A.) 
t, 0~§ıstnna karı-; y.ıpılnı:ık
~ı.t an ltnlvnn sücl hnıırlı 
~ ın ... 

'daL· ın sonulnnd•ğı hakkı-
r "1 \'e ·1 "" rı en haberler lııl:l-
llıj~ :l.ıırak. bir İtalyan re~
... L ıldirjgj.İrl(> O'Ör(' ~ı"mcfi-
• ~ il[ ıırt r- 1 .. 

'!o~ lt sef.ırbı>r edilerek 

ı:ıı11: ~frikas.nn gönd11rilmiş 
~ir1 ll~ıe\ kuvvPtlere ilil\·eten 

'llllı,:':ah gömleklılerden 
t~ Uzere iki f rkn sefe 
-~: edilrniş, hir fırka da ye. 
~ 11 teşkil edilmiştir. 

eyi tarafından bir hnkem 
gönderilmesi y.-ter gorunm
ıyor ve meseleye konseyin 
elı:ıtmnsı gnektıği 8Öyleni
yor. Bunun i~·in ltalyıının 
kendi lınkkının mü.lufousını 

konseyde y::ıpac:•ğ' nı ::ı~·ıkco 
bildirmesi lftzımdır. Konsey 
ıoplarımadıın önce :ınluşıımn
zlığın barış yoluılı! koturıl

mnsı jçin alanı hazirlamak 
lizere İt ı!yan, Fransız ve 
İng;liz delgelerinin toplan
ması muhtemeldir. 

Ytıca 1909 istihkAm ve 

ı~:Obif s nıflrırı da silah Ha~eş ordusu da hqznf 
b' \'&ğırılmışl:r. j "o mparator Haile Sellasie 

~ l'ter n · 'd .. 1 l t Jansı yenı Pn uç Hekıkalı zııbıtln tarafından 

·~ nlynn bombnrıhmnn modern t< rbiye :ılnn 100.000 
4 'İl rıırı do~u Afrikns•nn ~ön-
~ il ilce~ ni bildirınektl1~İr. 
~e floyterin bir lıabm ine 

askerini hazırlamış ve ic:ıp 

eder~e onhısunun huşına ge
dp kumandayı ı l cı ala<'uğı

nı söyleıııış bulunuyor. l,~ l Hritrede hulunmn kta 
'~L 1 lalyan süel kı1v,·etleri • t f-fabeş imp.ırcıtorunun ha-
l )ı t •r on hr>r giın biı \'Ok zırlodığı bu nizunıı asker 
4ı Verrnı·kt~dirler. l.•r,Jcn b~.'.\'k:ı bn~; bozuk bir 
t .,1 ~ril, 16 (A.A.) Taymi~ sürü kuvvct.:er vıırılır. t;ün-
l 1. ınıla divor k;: kii her llulıesli, bir ıısker 

• fl~ılt ., . ~ t' ere llab" ·ıstrının ulu. 
~b1tı~" 11 rnu ıı üve olorok 
J'~" Unu hiç ısı emiyordu. 
lt.ıı kal tılünP daha çok 
ııı hnırı . 
'ttit ısr:ırı yıı rdım et-

'• ş · Bunun içindır ki ltol
~'t I ltıdj onun iiyelıkten ı;ı. 
1"~ ~llaın: ıst"y. cC'k olursa 
111~, 0~Yuk bir te1.oll t ılıiş
'~ ııı ur. An<' .. k llaL<'şisto· 
' Usla . k b t ~osyetesınde kal 
111~, . akkını idılıu edebıl-

1\:ırı . . 

sayılır ve bu ı:ıı.-knlerı lln
beş ülkı•l n inin rr"nsleri ve 
KralJarı idam etlerler Anl:ı-

~ılll ğ nn gc)rn bütün pr"n~ 

ve krallar :ıskı•rlı>rini top
l.ıınnları kin ılo haberciler 
~·ıkarılmış ve her yem gön
d ..,rı lın i~t ir. 

Bu kuv\'ellerin bir kısmı 

ve yeni tüfekler le silı11ılan-

ınış ise de imparatorun :ısıl 

kuvveti dalrı:odern bir hal-
ıleılır. Bununla bı·rnlıcr lfo-~'ıle11 b" nr• vukrtır genk 

,I~ ır l k . 
ııyf!t u ım yeğ rmı beş ordusu ile itıılya orıfu-

~İrıı Y.0Prrı ısı l:Jz ın gtılc- su moıhırrı teı.:hiznt bakımın-
t ın lıır11 °Y 1 "uıPk lngıltere ılon öl~·iihmıiyeeek derecede 
~~ t llrıııle loJ'ık bir lın- f 1.1 d 

0 ,ı r .. ı ır. 

~ llf'.ıkt r Asıl mesPl<' İtolynnın ma-
' lldrn . 

lı ( • 16 (AA) - Ytl kineleştirilmiş moı!P.rn silfıh-
't 8tılt} 1 . 

nokta budur. 
(l>eyli Ekspres) in ge~·en

lerde Adi~ Ababaya gidqı 

gelen özel aytarı bu bahsi 
anlatırken şu sözleri söylü
yor: 

« Bazdarınu göre ltulyan 
bu memleketi çiğneyip ge1,: 

ecektir. Buna kllrşı h:ızıları 

da son derectt kuşku (şüphe) 
idndedirlP.r. 

İtalya harp m~ydan .na 

~ '-' 

demİ!?tİr ki: 
- Aok:ırn, Bursa ve Eı:ı 

ki~elıir hnvalitıındeki ekin 
vaziyetini tf1tkik ettim. Moh 
su) vaziyet.inin normal bir hal· 
ıle olduğunu memnuniyeti~ 
gördüm. Bu suretle meml<.ı 

ket i~·inde bir kıtlık olmıyu. 

cnğı hakkın.lnki tnhminleri . 
mizin isnLli ·İ hir dtfa dulıa 
ku vvı•tlen nıiş o lJu 

Cinde bütün tahrıp araçlarını (va
sıtalarını) getirmiştir. KenıJ . 
isinin son model tayare ku
vvetleri vardır. Hurıa kur!)ıl 

Habeşlilerin uneak iıç sivil 
tayaresi bultJnuyor. İtalyan
ın yüzlerce tankı vard:r. 
H tbeşlilerin uncak üç tankı 

bulunuyor. İtalyanın yeni 
hıırp fP.nnini hilen generall
eri var. fi ıbeşliler henüz bu 
harbi öğrenmiş dcğıldirler. 

1

1 

Bir nehir taımasrndan on 
binlerce insan öldü. 

1 Paris, 17(;\ .A ) - Şanghny-
ılan hildirildığine ~öre Yaogtso 

nehrinin tıışmn~ırııla hoğula

nLırın adedi on Lini ge~·miş. 

tir. 

Fakat rI\Uhakknk olan bir 
nokt 1 var: 1 l.•rp kop ,ıc ak 

olursa, modern csnslnr ılai . 

resındP. olmıyacaktır. Bu ha
rp Avrupadu ıiövüşm"k i~·in 

hazırlanmış Lir ordu ıle hır 

hnynlettı•n furk~ız olrın bir 
ordu anısında vukubulac:ık - ı 
tır. 

Hu harbin sonucunu söy 
lemı!k çok gih·tür. hulyan 
ordusu, Eritre ile Somalinin 
yakıcı sıcak ovalarındtı yı

ğılm ış bulunuyor. Bıze kal
ırsa harp ilan edilir edilmez 
ilk müsademe Val \'oldu 
olacak. t;ünkü buradll bir 
kaç kuyunun uyandırdığı 
bir damlacık hayat var. Ha 
beş askerleri Lıu;,ıd ı bir ıl · rec. 

Denizden çıkardan altınlar 
Brest, 15 (ı\ . A.) - Artıglio 

vapuru Plımut lımorııua Jö. 
rt rnılyon J,·~erindtt küke 
altın ve ult,n İn~ i liz l ı rast 
ı;·•k ır,lıktan sonra kumanya 
ıllizmeğe buraya gelmiştir. 

Artıglio opuru. ger:el ırn 

vaşta batm ış o'an lnJı?iliı 

Egipt gemisınin içindeki ha
zneyi kurtarmak i~·irı 30 ha 
ziran ,lanbı~ri yonıd ... n ~·nlışm
:ıktadı r. Şimdıye knılnr 100 
kilo &ltın. 175 kılo gümuş 
vP. 25 bin İngil z lirusı ç.ka
rm ıştır. 

Esirgeme kurumu merke
zinin yardımlan 

Ankara, 17 (AA.) - <;o
cuk esirgemu genel merkezi 
son 16 ~ün İ\· inde 1404 ~·o 
cuğo rardım etmiştir. 

.======-:-c::==-=--== ---

B ü y ü k Türk U 1 u s u 
Hamiyet Var1şında. 

Hava tehlikesini bilen üze sayısı 19802 Ye ~avayar
dımı tutan da 117 4669 lirayı buldu. 

Ank:ıra, 17 {A.A.) - 15 
Temmuzu kudur hava teh 
lıke~mi bilen üye sayısı 
1980~ yi. yanlımcı üye 
sayısı 82477 yi ve bu
nların hava yardımı 
tutarı da l l 74669 lirayı bu\ 
muştur. İşyorların her uy 
verdikleri yüzde ikiler l•u 
hesap başındadır. 

T ü r 4 Hava Kurumu 
büyük vı:ı b e n z e r s i z 

1 

rdduşlura teşekkür ctmekt. 
edi r. 

ÇukuroH f abritasımn yardımı. 
Anlrnra. 17 {AA.) - \;uk

urova f' ıbrikası hava tehli

kesin i önlemek i~·in on bın lira 

vermiş ve ayrıca yenide beş 

yüz lira verıoeği de kabul 

etmişt'r. 

Çoruh saylıvt 
A.nkarıı, 17 (AA) - Ka

mutay kostörlerinden Çoruh 

saylavı Mehmet Ali Okur öl
müştür . 

Türk ulusunun hava tAhlik· 
esini yok etmek için giritt
iği savaşt:1 birbuçuk nyl k 
hir verimini minnet ve gu
rurla karşılamokta ve başta 
Türkiye basını olmak üze
re bütün kurumlara ve yn-

====~=========================== 

Balkan anlaşması her 
günden kuvvetlidir! 

-------
8. Titüles~o ecnebi mımleketlera gitme~ üzere ID~-

resıen aynhrken önemli bir diyevde bulundu. 
Bükreş, l 7 (A.A.) - Ro

manya D.ş B ıkrını dün ecn· 
ehi memleketlere gitmek 
üzP.rı• Bıikre:zten nyrılmıştır. 

'l'ıtülesko HükrPşton ayr· 
ılmaılnn önce ~azetel'ılern 

dünkü anlııŞcn:ının harek 0 t 
hirliğ'ini her zıımıınılnn ılııhu 
ziyatlı! kuv \'etli olıluğunu ve 
Mnk~imosun tekrar haknnlığ'a 
gelişinin Balkan anlaşnıuı:11 B Tit11lf':-ko 

daimi konsrıyi tarafın- bin kişiılen (azla varJı. 

dun mayıs konf~ransmda Bundan sonra Bitler de-
al.nan kararların \'Olışm:ı be- lg~leri Başbakanlıkta kabul 
rnberliği fikri jçinJe tatbik etmiş \'e bahçede Je dcnm 
edılereğine bir delil olduğ-
unu söylemiştir. 

İngiliz basım ve Kitler. 
Berlin, 15 (A .. \.) Eııki 

İngıliz savaş~·ılaı ı nın delge· 

leri bugün BerlindEı lıurp 
ölülni anıtına hir (·elenk 
koymuşlardır, Törende 7 

f}den bu konuşmalar bir saat 

40 ılakikıı kad:n· sürmüştür. 

\'on Hihhentrop delgeler 

şorefıne lliserhof otelinde 

bir öğle yemeği vermiş ve 

yemekte Prusya prensi wil

hAlm ile Saksonya pren~i de 

hazır hulunmuştur. 

~ ltıııy ııyetlı) çcvculere lnrın lıt•p ... i ile ı•ılınılnnını:-: 

•l,~ 0 n-llabcş unlaşcım- ordu.;u ilr> llnh"ş lnıp1rato 
~l 'llırı L 
1(6-.ı llOtarılmnsı ı~·ın runun ordusu kurşılaştıklo-

tıı l~t !!ller tırasınt\n crorU$ · y :""" • 
~, Ilı Q p, 1 ırın ktııdı r. Lond r,ı 

aı1,-
1 ili ~ n koto.rılmnsı 1 

eye kadar muk::ıvemet gösh·re. 
ceği gibi Eritre hududu üze. 
rinde de uynı ~Ayi yııpi C"ak 
dahıı sonra İtalyanları alev 
gibi yanan ov:larda ile rle
mek üzere bıraknrnk dnğlur 
aragınJa ırnkl:.ırıHu~tır . ltııl-

yanlar bu i lttrleoıı!leri ıma
larında hasta! klorla. leva-
zım azlığıyla muvüsalu hat
tının uzumıısının ~Üı,;lükleri-

Ata t ü r kün Mucu·ra 
b i r b ü s t ü. d i k i 1 d i. 

General 
Kondilis Balgratta ne islır 

gördü. yltl uıüc .dele cde<'ekler. mu-Uı:ıla 
.. r sosyetN•İ kon!~- ı ... vns ıı u hatları n~·ı k ve ku-

~j~ ln~ili~ Do!1arlm~s.ı - - r.~;:.:üş~~~.1·:.: .. k"ğ:·::1:::: 
l balı ıle velııht ve oğullari yüz ellı yedı pır- ;~ı~:~:21::k~.~1ı:·,·~,~ · y•soyi 

~~d~?.•I)~ ~~·~.~z do~!~ma!~~.!i~fliI~~!.~~'" '" bii. 

llubı>ş merkAzi Adis Ab:ıha-
n•n yolu ve Aılisabah:.ının 

zaptı Avrupalı bir ordu kin \ !Jte•· tolı, \'elınhd ve kra- tün gemileri üç geniş sırn 
~,~ • 1 <>ğ il .. ' ~:ok zordur. Gerçi ılağ tep! 
ltı; tltı h 1~ nrı Duk Of üzerinden Portsmouth :ı\ık- !erinde su bulunur ve bu. 

t .. I ulll Of Kent ı·n- l d ı· · ı· ı · K" ·· k " •eni · arın a • zı H ır. U\'U pa 
~ı, z kuvvetlerirı'n . 

~ t 11 Ltılını ı•ö d . rçnbr dalıa yakın bır nok-
~I QllDij ~ z en gc~·ırmek 
-. tte"' 

1 
n saat l 7,45 te tadıı ve biraz kenarılo ılu_ 

'f!''t ne Portsnıoutlıa ruyorlar. Bugiin son yı>dek • 
ır 

lıırtd gemileri de gl'.'nt->l ku vvPl 
•lorı donanma8ilu 157 par~· ayı bulıwoktır. • 

radn hava tenıizılir, falat 

buraların iklimine a lışmak 

i~·in zaman ister. Bazı Avru
pal•lar 7,000. - 8,000 kad
cmlık yüksekliğe bir oyıla 

(f)evamı ikinc·i sayfaıla) 

------ --------
Törende binlerce hal~ bulundu söylevlerden sonra halk 

büstün önünden geçti. 
)1ucur, 16 (A.A .) - lla. hir ilbayınıı bırakmıştır. 

cıbe kta şlı Hasan yLırm yer 

li mermerden muvıfffııkiyetle 
oyduğu Atatürkün bütılii, 

ılıin köylü ve kus ıbolı bin. 
terce halkın, Kırşehir ve ya

kın ilı,:e lerılen gelen konuk

ların katıldığı bir törenle 
U\·ılmıştır. 

ilçebay Atatürkün Türk 
ilinde yarattığı vnrlıkları 

birer birer saydıklun soora, 

1 büstün açma onurunu Karşe-

İlbay söylevınde i~lerimi-

zin b.tmediğini. Atatür~ ün 

bfü~tunc yaraşan bir ~Ju-

cur 
mış , 

gası ıçın 

kurulmasını 

yurdun 

Başb&kc.n 

dile_ 
sav

lımet 

İnöoünün dedikleri gibi, ye
diğimiz ekmeğin bir lokma. 
sını uçağa ayırmamızın bir 

ödev olduğunu onlatmıı;tır. 

Hundan sonra halk büıt

ün önünden ge.,:mqtir. 

Relgrat. 16 (AA.) _ Yun. 
anistanın Asbaşbakı nı ve Sü 
BRkunı General Kondilis He
lgradda krull k naibi prens 
Pol ile görü~tiikten sonra: 

- YugoslavyJya yaptığım 
göretın Yugoslavyadaki doı
tlarım.zla karşılaşmaktan ba-
şka hiç bir özel amacı yok
tur. demiştir. Bununla bera
ber Yunanistanda krallığın 
geri getirilmesi hakkında 
görüşmüş oldukları sanılıyor . 

Hnber alındı~ına göre on 
beş eylülde yapı lacak olan 
geneloyu Cieneral Kondilis 
tertip ve idare .._kair 
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Türkiye Etnoğrafya ve Folklor 

Sözlüğünün gereçleri 
Yazmanı: /VI. Şakir Ülkütaşır. 

- s 
Açılmadık kutu. Çok 
bildığı hulde bılm< z gibi 
görnnen bildi~ini saklıyan . * A<; ma ( \'lırma) kutu . 
yu. söyletme kötüyii (?) 

Yakası açılmadık = 
Yeni. i~idılrnemiş, p,,k tuhaf 
tcyakas ı açılınndık laflar sö 
ylüyorn 

Açılsın demir kapı 
oyunu Rize ve dc>layının 

birli ve ikili HororılJrından 
jBuk: llnronlıırj olup <cköçek 
oyunu)) na bı·rıziyen hir çe 
şit oyundur. (Bak: 1ı:ö~·t·k 

oyunu J çoğun bir, b:ızan iki 
kişi ile oynanır. Oyunun 
·:yüz seyirc•ılf: rf' dörıii k ol<lu
Q-u hnlıfo. daire çizme. arka· 
~ 

dun yere yatma ve titreme 
asıl fı~ürlerini teşkil eder. 
Horonun tesırleri bncsk ha
reketlerinde göriilür. A~len 

kadın oyunuılur. 

Açgözlü taya çocuğu 
Ooyınak l 1ilmez. hulıluk~·a , 
Y• dikçe istPr. obur. 

Açkap' oyunu. s.ırrnrı
bo unun bağlıımn, bozuk ve 
<'uradnn ibaret ı--:ızlar ':ı iki 
ve buzun ılört oyuncu tara. 
f.nd n k <tr~ılıklı oyoan:.ın 
düğün oyunlarından hiridir. 
Hu oyun. atlamalı zı·yhı>k 
oyunl.ırı ile bir henze rlık 

~östArirse de kendine mahsus 

yarsel husu~iyetleri hak·m
ınılcın r.ikre. dı>ğ'Pr. Oyuna, 
karı>r.İgnr mnkamile söylP. 
n11n. nşağ ılcıki tıirkiinün ik· 
İn<'İr ınısrııları tı krar cılil

rnek surutilc lı:ı:-ltınır. , 
ccAç knpıyı ben ~elılim 

C"ıv:ınım, :ııııan 

Safo gı>l.Jin ho · geldin 
cıvanım. am11n 

El ecliyc el oıliye (• diyoı) 
Oyrır beni dPl i Pdiye 

Kura ılu g-özler idil etliye 

Bu tiirkünün ilk iki mıı:ı· 

nıı, ovııncuların karsı! klı 
~ ~ 

titriyerek ~·öm •·1i\'1eri ve bu 
hnlıle viicudun held r>n :yıı· 
kursını iki turaf.ı eğ'ert>k eL 
lerini h.Jşfur:nın iistiind .. n 
~·evırıp yer.l~ p trmaklarla 
te mpo tutmı:ısi{e bn:;;l:ır An
cak oyunculanlan birisi sa· 
f{a m vletıi~i zaman ötekisi 
de sol tarufo , .. ;jJir ve ~ i)v-.., . 
lece tekr.ır sağa. :-.ola vazi • 
yet dı>ğ'i tirı~dikt ı n c;orıra 

hızlı bir hnreket ile yerleri 
değiştirerek nyağu kalkurlıtr. 

Son Ü~· mı!'r.ı tam bir zey
hek O)Unu u~uliınt• uygun 
•·zgilerlien ibarPttir. Oyun 
cuların aldıkları pozisyon 
·ııdur : nögii~ kobarık. ba~ 

d ı k tutularak gözler birıbi

rinin i~·ine hnlı:ınakt:ııiırlar. 

S:ıQ; el. omuz hizn~ında kal
d rılarak koltuk :ıltı gövde 

ile kol :ıra~ında bir zavİJeİ 

kıime tP~kil P-dcr. Kol. d ir
sekten itib ı::-ı' n c)ııe doğru 

kırılarak bilek :ışoğ'ıya kı

r ı k. ve boş lı:r:ıkılır . Sol el 
İs·•. hafıf kalkık ve bükülü 
olıırak biraz geride bulun
durulur.· 

Sağ ay~k par muklur ı n n 

iıı:ıtünJ•J, topuk yukarı da ve 
ıliz kopıJcl·ı ılısarıya doö-ru :'"" ~ p 

hiiküktiir. Vücut bn aya*a 
istinat ettirilm( z. Sol ayıık 

tubunı tamamen yere basık 

olduüunılan :.ıir . rlık ta hu k ı-n ::'.' 
. ımda toplanmı~ olur. dyun-
ı·ular yerlerinde sabit oldu-

ğu holde kol ve k ·ıka fıgü . 

rle rilıJ bir ınüdılet oynaılık

tan sonra birdenbire vücut 
sol ayaktan snğ oy:ığa yük

letilir wı sol ayak yan taru· 
rıı ı loö-ru fır lutılurok önı· bir 

:"' 

udım :.ıtılır, Sonr t birir.ı·ı 

pozisyona ge\·ilerek yun ta
rnf ..ı uvnk at ıs l'ı~iıru tckı ar - ' 
eılılır Hôvlee~ bir nıüdtlı,t . " 
oynand ı ktıın ~onra h ı rdenbire 

cröı'Yüs "ög-üse ~Plinir . Sııfr "" ~ ~ ~ "'-' 
a.'·,.klor ileriye atılarak Jiı 
kap ıkları hirihir ina ılokun 

durulur v" gövde !'l tğ~ ve 

ıı rkuyıı biıkiilnek hızlı bır 

cfönii ş yap l r Hu ;;·kıl lıir 
kaç k~rc y ıp l:ır:ık s ·ı z rıra 

nıığmey,. ~P.<,:t ~ı zuııı:ın Jiz 
ı:ökmd figürlorı ılı.! h .ı~lu r. 

Oyuncul:ır. :ıyaklarırın i.ıs

ttinde yulc:ıı ıyJ s .rrarlur 
ve iki ayJklurını üstüne dii-

şer,.k hemen ılj;r. ı,·r>kerlt!r. 

I> z çökii~ lı .di nde tekrar 

huf fı· · ::;·ı,·nar. s:ı~ <l ız k.:ı. 

p ·ığını viicudü sol:ı m ·ylct-

tirerek yere vurur\ ı r. Keza 
lik sol ayağı da aynı ~ekıl le 
yere vurup aynkta y .ıpılun 

tlö rııi-; rıgii rü nü ıliz ı.·ö,üp ol-

duğu ll'llde yerıle tekrnr P.

ıl11rt>lc ayuğıı kalk:ıhilir. Bu 
oyunda yapıl: n fı~iirler i n 

« s ·lfıml ş ınn 11. «yan ı>. <c top· 
!oma ıı. «i)n ıı, <t a11. riıa 11 gi
bi tiirlii aıllnrı varılır Hun. 
}ara numara da <lerlı·r. 

r···· • • HALK E V İ ND E ····ı 
Yabancı Dil Kursları il • , 

• • ! Halkevi Başkanhğından: : 
: Halkevimi:. 11111/;, <lashcweicri ve kurslar şu' · c·sı /a. : 
i rc1jimlu11, biri bilmiyt'lıler di[jer/ bilı·nfrre malısııs ol· i 

· • mak ıı:ere iki İngili=ce vı~ bir Almurıca kursu . çilcı : 
: /. ' l 1 - 1' '1111 1 J ı) .., ~ l . • • ca,..- ue ucrs er<' :J t ı u: . ,)J • pfl="r ı•sı yıınu : 
i başlwwcaktır. İsNycnlerin llalkeuine gdcrek adları111 : 
: L/fl:.dırmalaruıt diler/:; : 
i . Ders !ftirıleri a:ju!fıcla ya:tlultr. nt•rsfrr swıl <Jll !Jt' i l 
: clide11 o{! seki:c• kadardır. : 

: Hiç bil.niyanlere Az bil9nlere Hiç bilm iyenlere ! ı 
• lngilizcı! İngilizce Almancu : ı : - --- . 
: J>ıızrırtesi Sulı P~rşr>mhe :1 
: ı: uşambn Cuma Cuinartı·si : ı 
~ ................................................ ~~ 

/tal ya 
A frikaya . 
iki fırka 
Gönderdi. 
(Ba;;- tar afı birinci sayfada) 
bazıları bir yılda ulı:şı)'Orlar. 

lnsnn hnzırl11nnıadan lıir mil. 
mesafeyi t ı rm ıuı:ıca k 

olursa korkunr ışt!r:ıh:ı uğ'· 

rar. Bu Jot;lıırı 0'0\'mek is-n l"' 

tiyen ord~ı 3ncak soluya so. 
luya yürüyebıli r. 

İtaly:ın orduı-:u bütün hu 
:ıraıiu göze gö ünmiyen ,-e 

innnılnııy3ı·ak bir hızla bir 
nokt:ıdun bir noktava s ı(·ra· 

y:rn bir ordu ile harp ede

c·ektir- Onunda dövüşen bu 
askt-rlerın karıları ve çocu· 

kları cı·criden k· od· :--

ilerine teselli ve 
kuvvet veriyor. onların biı 

tün ihtiy:ı~·larlnı giıleriyor 

Sonru hu Ha be~ askerleri 

i~·in levuzım meselıJsi Je ko· 
n J (m ;vzu) d tı ğ'ilılir. tJünki 

her askerin taliıdı~ı küçük 
bir kese ona bir uv vct ı~ı r . ; 

11 ıbP.ş n~kerlı>ri, daf{lar 
arasıoıla saklannr:ık bir ~·e 

rJ .. kaybolurl ıı r ve der hal 
ba~ka bir yerde ~örünü rler 

ve nk la sığmnr. hir hızla 

tııorruzn grlr"rler. Niı;;aneıl k 
ve pusuculukta ~ok hünc>rli

dirler. Ellerinde tü(,,k bulu

nm .van m ızrak ile ılövıı-.ıir. . ' 
Ağ ı r z ıyint:ı uğramak burıl· 

aı ı n~l:ı yıldırmnz Bu hııy

al .. ttı·n farksız orJııvn knr
~ı t:ıyare nn i~e yor:ı r? Ve 

hu kayalık mrmlekette tank 

ne yup:ı hil ir ;> 

İtalyan gırnerallur . nın dii· 
şüneı!ekleri m esPIAlerılen bir 

kısmı lıunlnrdır. (;!'f~·i mod
ern ve mnkin<'leşmjş ortlıı 

en son kazan ı r. faknt hu 
i:;;. ı:ıon ılerere ynvcış olabi
lir . Çünkii kaz.ınılncnk lı Pr 

k n r ı~ topr:ıı'!'ı s:ığlamlomak 

liizımclır . H"r ileri hrın•ket. 

i 1 eri g" r i m ıı h n fı z 1 n r i 1 ı> 
cenah mu haf zlnrının himn. 

yesi :.ltınrln ynp lnrak bu 

•11ıretle ar i hııskınl:ırılan lco 

runmağa imkı1n h11ı:1ıl olur. 

Scın ra muvn!-lnl:ı hntlar•nı da 

~ıiirekli muhrırııza nltında 

bulnndurmıık l:izımdır. 

Asri ordunun gözleri olnn 
tny:ır e~i. bu yiiksı·k sahala. 

rıln iş yap ·ı rn:ız:-a, g~ce gii

ndiiz yiizlı>rc·o k'şi J:ıima 

gözıi :ıı· k hulıır. durmrk "e 

llıtl e~ a~kcrlt>rİrıİ kollamtık 

lnz mdır . Çiinkii Habeş ask-

eri saklanhııç· oyununıla rok 
hürınliılir. » 

i~ i Bulgar cene ral ı . 
~of ya. l !) (A A ) - 1934 

ilk bahar ınılaki hiikılmf.!l dar· 
bı ·s ndı·n ~rıra Bulgari·üan· 

ılan dı:?arı r:karılnıış olun 

<'ski Si'ı B k:ını <~ nı · r:ı) Va

tt•r. lıilktimetin izni ilP Sof

y:ıy:ı ılönnı ii ·tii r . 

.ı:\yni t:ırıhte Mn~ı ılor.y:ı 

az.yunlurı ilB ilgili lnıılurı-

ıluğund:ın ıloluyi i~indı•n \'I· 

karılmış olnn Roma ekisi 

t;ener::ıl Volkof dn Bu:gn ris
tnnn dlinmü~tür . 

,---··---··-··-----··--... -··------······-
: ŞEHİR VE İLİMİZDE 
1 .... 

1 .,. ·· - -------------------··---------

Halk evi 
Temsiller hazuhyor. 

İlk temsili lozao günü olan 
24 temmuzdadır. 

ri alkevimiıin tflmsil kolu 
üç t msil hazırlumaktadır. 

Hu temsiller «Hed fo «Ü1.yu· 
rt» ve (( Atıla» dır. 

Öğrt'ndiğ'imıze göre. cvL 
mızin tem!!ıl kolu ilk temsili 
olun « l led f» Lozan gunu 
olan 24 temmuzda oynaya<·. 
aktır. Diğer günlerde de sı 
rasile «Üzyurt» ve «At l.ı» 
oynanacn ktır. 

Parti Başkanımız gef di. 
C.11 P. Bn~k::ını Kühılıya 

1 ~wvlavı Lütfu Km.inr ılün .., 
füınJırmadan şehrimize dö 
nmuştür. 

il yönetim ~urulu 
İl yöol!lim kurulu clün 

Asılhny EkrPınin huşka rı lığ'

ında toplu nara k biri kcrı iş

leri ~öriio.;mii~ ve gereken ' ~ ,, ' 

karnrları ver mi-;.tir. 

Ban~ırma uray ~aytarhğı 
H\·ık hu 1unan Bnnılırmn 

uray buyt:ırl ğ 0 nıı Bı•ykoz

Sarıyor hususi idı•re bay
tarı :\uri :ıt:ınm ':: tır. 

iş ~an~as ı dire~törünün 
değerli ~jr hediyesi. 

l~ Banka~ı ı;;olırim z ~uhe· 
sı Direktörü C ·vnt llnlkevi 
kütüphancsinıı hir C'İlt ha
n ımlaru mnhsu s <•Demet» 
me•·m uusı». dört cilt «Sen·r.t 
ifurıun - uynn Ş», bir cılt 

1 

C1 Büyiik g-uz~tP.ıı b ır cilt «ı~
krl mP.cınu:ısıı> ve iki cilt de 

«İlli!:!lr:ısyon mPcmuası» lıe ,Ji
ye otmi~tir. 

Hu dığ'e rli h r•ıliyesinJen 

Jo'.ııyı llalkevi Ba~k:ınJığ'ı 

kun ıli~in e tı ~eklı.iir t•tnıı~k

teıl ı r 

Yalan şa~ itl iğ i yapan b!r 
~öylü. 

SınJırğının Işıklar köyün· 
ıl ı· n Yetimoğlu İbrahim ağ 

ırcezu h·ıkyerİnlle y:ıl.ın 

şuh ıtliği y;,ıptığındon ötürü 
h:.ıkyeri kararile y3k:ılanm· 

ı~tır . 

Bir gun evi'\ ( l3ıııanköylü 
Ömer oğ'lu ~lf'hmPt ilı.ı S rı
pınnr köyiinıl en 11 cı l l ıısnn 

oğlu Sıill'ymnn nrn ınıla lıjr 

vak ı olınıq~tur. Stil r·ymıın 

el nıll' silii h olduğu htılde 

Mı·lım"ılın öniinı> g-e~·ıırek 

kPnıliHini yar:ılarııı~tır. 

\'nknya c·umuriyct genel 
s::ıvam:ınlığı ol ko)'mtı';\Ur . 

Mclınuıt yaknlımmı ·tır. 

Ağız 

Sulu bastırılmış !l'ecdiyeler! Dalaşması ile başlıyan taııı 
Bir gün ereı Recep adında bir 1 . . .• wga ıl· 

kalpazan yakalandı. iki kardeşten bır~s.ı ~1 • 
tiğı de sikayet11yı yarala _ Bir giin ove l Sığırprızar

ında bir adamın ~üpheli \'a
zıyette d.)la~tığ. görülerek 
zabıta tarafından yuk:ıl:ınm· 

ı~tı r. Bu adamın üzerınıl e 

altın suyuna batırılmış ku l
plu ii\· m,.<•iıliyo rıkrn ş, bu 
nun üzerine tuh k kat derin 
leşti rilmiş ve bu nclcıın n nl· 
tın suy ıno batırılmış mcci -
ı l iyeleri be~ibiryn.lı:ı diye 

lhatka sürm ·k istediği ve 
iki sene cvel ıle nynı suçt:ın 
dolayı adliyt•ye verildiğ'i an
laşılmı~tır 

Romanya f{Örmenlerinılen 
olup birka~: senedir Karaca· 
hevın H ıcı Hasan muhrılle~-

" 
i rıJe ohırıluğu anlaşılan ve 
Mt! hrn et oğlu H.eceb adında 
olan bu nduın dün Cumuri· 
yet genel savanlığın:ı veril· 
miştir. 

haııesıO 
Dün Selmiye 1113 Mo· 

. 1 ol11tJ den ~ .ıolettıo 1 ocn :ı d~O 
)le 

harrı•m ıle ayni aıohll ı:J 
.ı.arJe, 

Hılal o<i-lu Eınin ve nir 
:-- . eaısiı 

flnnıJi ar:ısınJ:ı 00 çık· 
k ,.118 

mnsoleden dolayı 0 :- . Je 
- ·ı hoJırı 

mı~tır Au z knvgas bil' 
~ ;:ı J•ıO 

ba~lıyan kııv•r::ı son rıH dı· 
~ ~ ~a~ 

yümüş iki lrnrJt ş . ıç<ı~f:ı 
isimli olnn Muharrcnıı h 

l . ,;tır 
lcııı nınılun yarn arn·') ıe: 

oorıı 
Vak •Hlun bir nz 9 11 ~. 

1 koyıo 
bıta mr•seloyo e ıl· 

ırııJJır 
Yarnlı hastııhaneye 

1 
.... ıf 

akil ~lıv 
mı ş. yoralıycını c.lı.ı Y 

1
, u11ı; 

fil'' 
tır . Yarnlı ~·ok kon rıı· 

S ıhhi d1' 
olmakln beraber 

mu enılişeli Je~ihlir 

Spor hareketleri: 
-- ·? 

Yurt mu, Edremit 1111• 
«A» ve «Bn Kümeleri $aöıpiyonları ~ölge ~irincili· 

ği ·için 2 8 temmuzda Balı kesirde ka rşılaşıf or /ar. 

ldın:ıu 

Fnfhol f •ıl crıı~yonun ılun 

bölgemize g.•l<'n bir t<>lgra · 
rt1 Tiirk ive hirinr.ilik m·ıı.·· 

hırı nğut1to311n ılk hı ftas.n
ıln y r. pılnı:.ığ n'lan biilg<' hi 

rincil ikl<'rin in tı>mmuz :ıyın· 

ıln bitirilme:-i hi!ılirılrni:;.tir. 

Hunun iiznine fut bol ku
rulunun toplanur:ı k vaziyeti . 
g ö r ii .' ın ti ~ t ü r . Fu tho 1 

kurulunun k:ıra r ı n n göre. 
<eA» vı~ «Bı> köme leri hirin 

Dönk.ork vı: Str .. zburg gı•m-
ı ilerini ynptıron vn 32 l·ıne 

cub krıı \ <'7.Öriino sa lııp ol
nınk İ:-ıtiwn Frnnsrıvn bir 
cebrıp ol~luğıı d:ı si>ylı:niyor. 

!in hitinirı tonajı 1 625 
t nn olon 16 Almnn liPstroy-

, h men vcffC<'ü~İ 

alıa~ı c1ıi· 
. . . 1;ıııır :-ıc· 

<'ıle rı 28 t»rnmııı 1 dell 

nü ~ ·hrim z le k:ırşıltı'1 
t ı r. · Jıı . . ·ncis• 

" \)) kömesı hırı dUJor 
liodıü-i üzeri! iJrıınfl)'~rl u Jl11 

:-- . · · isı ' e (( B » kö nrosı bı rınc gdr 
zar ~iinii yııpılı:ıcok jlt1 

. ' . rıııJÇ' ·dil 
mıt • B irhanıya • 1 ef11ı · 

Jı, ı r ~ 
h·~lli nl:ıı·aktır · . 0 111rll 

h. ·n<" ıı· 
e< Bıı kümesi ırı ı:ı .. ıır 
• • kflf Aı -; 
f ılnıunyıır ılu ıltı • ı.todır 

· ulnıtl• · 
ğı kn ' v tlc um--~ 
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Banş ve Güvenlik. 
lttıııin nylevlnden ne beklenirdı? Kitlerin söylewi 

etraf m~a ~üşünceler. 

•••••••••••••••••••••••••• • • : Küçük haberler: : ı 
Çocuk (sirgeme Kurumunun· ~~~~ ~~~~ .. ..,.~~~~~~ 

• • 
········ ~ ............... . 

((Kahrolsun f ' şızim)) 
14 'l'cmmuz Ulus ·1 bayrn. 

mı Franı:ııının her yer inıle 

t;ocuk Esırgeme Kurumu-
nun Ankaratiuki (Ço<"uk ha 1 • 

~ P.ravda. '.\loskov:ı _ 23 yiıkı,; k :lmıli olan Sovy..tlerı 
llzır ın 1935 tar hlı su- Bırlıö-inin lle v:ırdımile ku. 

y s nd o . 
11 J yazıvo r: Fns st Alman vvı!tlerini :ırlırm ktud ırlar. j 

sükunetle ku • lulanmış1ır. 

Radikal - Sosyaliı,l Feıln_ 

ras\ onu tartıfından lııııırl.ınan 
gösterıye lııı~knrılık "den 
lJevfı•t Bakrını H llerriot 
halkcı yöneyin g-üskrisın .. 
işt İ r ı1k et mP tiğinı :::öylıyerek 
Jemi~tir ki: 

IJHıSIJ,a ha:; anmıştır. )1t. na k ı· ok.ulu) n~ talı..b" yozıL ~ ş E H 1 R s·ıneması 1 
<_,;o<'uk bak c ı okulu yatılı· \t; 

dır ve para~ ·ı. l ı r. ()ğ'rt·timi ~ 
•ıo ·ı ,,, .. 
1 !1 ı~toğı 2 ı ınrt) ısta ll ıt- k. I l ıtll•rın bnr.~tan b .. h-
eerı~ söylevini dirıl•,di. Hitl- setnwıııesır.ın sr•bP.hi r;ok 

iki yıldır l>r:ırs l e r h ı:ı nı tPo- 1j'S gidiniz. Çünkü.. 1 
rık (nazarı) lwm de pratik· • m 

nr . u söyle,·ini İt ailjz kabi- basittir. Alman faşizmi ma· 
esınJ 0 l l b 

tir. Okulu bnşarıkln bıtire~ 1 
?•! k <liı•hrnrn alanlnr hustn. I SE:\E:\1~ E~ BlJY(' K \'E K A il K AHA FİLİ ~I 

el e yupılu<'~k müzı:ıker- ksutl:ırını l"iie ve Si)'- s::ı a. 
"be~e tanı zamuoınd~ı tesir ed- kımındıın elde P.debilmek 

brıkım evlerınde lıuı-ta bakı. avnı ı.ıınaPdn rok mükemmel bir OPEHETi olun 
.; 

d· 
1 

lllek İçin üı;· <l< fa ı•ecik- iı;·in ılJha vakte muhto~·tır. 
ltcııj ı· :ı . 

-30 SoneılenlJeri şnrbny 
sıf.ıtile şAh~cn kutlulndığım 
bu hayranı. h:.ına ~unu söyle
mek hakk .nı verıyoı: 

<'l. oyleler yanındn ı;ocıık 

bakıcı vt• Çocuk gsirgPın · ~~ s E y T A N K A R o A ş '1# ı . ş r. Fasist bas nı Hit- Bıı mak!iutl:ı cin o evela in· 
erırı b -s h'.ıırumların:ı utanırlar. ~ ~ 
0 u söylevi için dah::ı 

1Ced 
Yıı en geniş raklii.ml:ır 

Par.ık . 1 ''dd o~un ınsnn ığın mu_-
ne , :ratı ı\·in biiyiik önemı-

011h·ıssa isııret. etıniı:;ti. 
.\1 • • 

~öıı··rııun Baş bu kunı nihayet 
llda:·n ılış sıynsn:;ı lınltkı
ı.-Ok 1

.. beyanotını verdi. 
Şe 80!ledı, fakat yeni hır 

'! SQylmeJı. 
li. 

b ıtlt:>rin söylevinden ne 
eklbn· ı· ır, ı? Hıç olmuz!:.n Al-

llıarı . 
., huk llmeti hurı" ve <"7U-
erı lj· · -:. r-ı 

1 Rın <Perrekten kuvv<>t-
erııtıe . ı-.. • 

111
• sıne yarılım edecek 
1 8 

\'ıı 0r&vını açık hir cevııp 
r 'tıel' . l "a ı H ı. Höyle hir ce 
Plan B (.l l . . ·ı ~ek· ı ıl Pr ıtın::ı ı e 

1 ındi () l' 1 • ·ı . . . il · ı ın eyıcı ı>rını mı -

a111 80 syıılizmin fı.ıziletini 
tlıı~l.ttıak: 'e Fo~ist (lıktatö. 
tlıığ u ılı) Proletury::ı diktatö· 
b,, il ~rnsındnki unırumu 

ılah . . 
)et k a ıınlı etmPk ve nılıa· 
•ırr .endisinin virnıi asrın 

t ı ı · . h,."1 1 1 olın.ı k eP.~~ır~tile 
t~p Almanyayı, lıcını .\ v

& ~Yı felaketten kurtard ı· 
~ l(ıb' 
tı.. 1 hitnbclerle me,ırııl ··•ey· ..,~ 
il 1 l'.•rı·jh etti. 

~' · llıtler ~imdi iki hu 
'rı sor.cdenberi Almanya 
rı~ ~Vrup ıyı f'11ıikı tterı ku

r'll o 
it 3 1"\a dev:ı!.lı ı•tmektedır. 

'flr:)lhukj Avrupa ulusları 
il\ Or ( L. 1 L' • 

' "• • a r " ı A m : n r o ş ı ı m 
1"'er ~" ı t- nt:"ler "e~·tıkce dü-
ıııy1 . ..., 

b t h r.ız daha h zln yeni 
trıırı ~"'lşa s~irukli)or ve Al 
"ıırL 11 ~ ·~ıııı hıı ulıuılar n 
lı~ıı ğı ı~·ın aşikfl r bir tf' h · 

ıı !e~kil ı>ıliyor. 
t i 

111
.b U ki A 1 ııı an lı ti lı ıi n. et 

t~ı rı.n hütiin sö)·lf'vİ ve s•ı 
llt b' ':ı: 

tiıı lrlic,i ile· miitt~ rı k le-
ırı :--

lıııı 1
· liltleıl rr hak kır.tlıı ki 

l s ıtı t'I 
l)ıırı 11 Utlu .ioludnr. ~lıımofıh 
Ttıarı ~ağuıen bu söyll v Al-
t · F uş·. · · · ~J 6 . ızmının snvnş ıstr::ı 

•rı 1 lJ Ortuyn serm(·ktı dir . 

Ttııı 11~~rn c~han savnşıncl:~ Al . 
'~ti~. rııuglup oldu O l,?lmılı 
ııuı "'n ulnı:ık F.ı şiz nıi hP-
p lltıva ş l 1 • · ı . q~ııt 1 ıozır ı t>gı dır. 

~Ilı" lı tr:ırı:tlo ::;iiı.:l pr:ı 1 •r-
'll ~ 

Or. S· lünıanı'nnll\'3 çrıl . .., y· 
bıı~ r?~suı bakını:lon s:n·o~a 
ı')cı 1

K1 henüz tnmoml.mm. 
ll~ilt~llıuhtoı;l r. Munrnf }ı o 
"ı11 1111 rıre "l· .lo ponyanın bazı 
~ 1 ·1 11'-lirı ı e bir onlo~mn 
"~tıte t bulnıuyn bütün kuv
•1} ,60t1lışıyor \ e kendisir.in 
~lltı h ve ekonomik nüfuz· 
•! rılı 1tı~e k devletler nez-
I ~1111• 11 Uvvetl«'ndirmcktedir. 
l>~}ıı rıst nn. Fin land i va Po· 
) g ı . -
~llt~ 1 1ll 

1 11 bozı ıfpv)etlerin 
1~&t 1

n1 um u v o r. Fa k :ı t 
Ilı~ faıı~nrnfta11 ~in .\lmunya-
"~tl ylı ili • 
t ''lld ırtı<'rıınılan kuv 

"' trrn k 
l ·• ~' e teıl r Mnrnri~-
11, l •nlurı l . 

'e..,ı 1 ıyn Polonvrı ~·-}() ut1" . " ... 
~ t ~'oL rın yurılınıını nmu-

' lllQ t ı · -. "lrrı8 ' ıgc·r tarnftan 
~'".1 nyıını I' · · il ''"'ıı n • n ş ı z m ı r t ı -

·ıı:,.. n "e l .. 
1 "''kt ıuc·umundun ko-
~tı,.t tı haklı olan c..lev-
'h on ıı h r . . l' 6rg 1 ~ U ı ılıyntlorınden 
~ .1 • Ve CP f J i • ') J • "''l :--.ü h l egı uır. 

etle barışın on 

giltcreye dnyanrunk ve hiç 
olmnz,;;a bitrr.ıf hırnkmayu 

ve bu suretle 1lı1 A vrupu 
lıorışındo ilgıli ıif•vletl.!rİn 

vaziyetllırini z:ıyıflatınay::ı 

rnl ~·vor. 

«Kah ro sun sl.lğ fa:;;izmi , 
kahrol:;un sol faşizmi . 

Avusturya Baş~akam 

Okulu yn.lmo ve alınma ftt 1 
sartlnrı şıınl::ırılır: it.. 

1 - 18 rışın•ltın uşuğı ~ Fılimi. bu nlc~ ımdan ıtibaren ŞEHiR SiNE\1A~INuA 

1 
olmamak g-ö~terılrneğt• başlan caktır 

llitler İngiliz hurjııv:ıziı:1ini 
komüni~l telılikı>silo korku 

Bir otomobil kazasında lıir 
ka\~ yerinden yural::ınun A vu· 
sturya Bıı~bnkanı \$uşnig tu
mamile eyile~miş ve ö'en 
karısının cenazesinde tıulun
muştur. 

2 - İlkokuldan diploma ~~ ' ŞEYTAN KARDA~ 935 senes inin bize hcııliye ı>t-

1 almış olmak. ortaokulu ve tiğ'i en güzl•l ve ı3rı mükemmel eğleıll'd zevk ve 
lis«'vİ bitirenler iistı rilir (le- K A il K A il A fılimidir. 

" 
reih eılilir) il ı 

tuyor ve bu ~urı>tle ıle Al
man faşizmınin sınırlarında 

3 - t;zgidimli (hiisniitını [~ iJa\«'lt·ıı .. n C S Y .\ 11 .\ B E H L E B İ 'ıl 
sahibi) ve sıığl klı ı>lnıak. it. ~ 

~nvo~ huz rlıklurını hotı de-

Selanik sergisi 
okula yazılmak ist:yenler ~~~~~~~~~z~~~~~~~-1; 
(Ank:ırnıln Ço<'uk EsirgemP vlttlerinin ırözlı>rinılı>n snk. 

:-ı 

larnrıv.ı <·.ılısıvor. ll ıtlnin " .. 
Lokarno nnt lnşnı nsının ş:ırt· 

)arına riny"t hususundaki 

rliyevi hunun hir ı\ul i liılir. 

Şimdı ıle H il itlerin söy · 
levin<le nıüsbct progrom kı. 

sımıno geı;elirn. ll itler diyor 
ki: Alman hükumeti b a rış 

ve ~ii vPnlik hnhsinde Jı ... r 
hangi müşterek kef!llet ve 
tt• minntı re ıldetınclrtedir ve 

Sel<lnik arıiJıulusul sı·r~İ-
sine buyıl geni~ nispette 
i~tirııkimiz kararla~t.ırılmıştır. 

Her nevi ihraı·ut mııllorımız 
ve ulusnl mnsnuatımızdnn 

başka Ayasofyn miizPsindeki 
tarihi eserlerden bazılurı da 
sergide gösterilecektir. 

'• 

likör ucuzla~1. 
inhisarlar iJaresı tarafı n· 

Kurumu CPnel ~1f>rk• zi Ba~
kanlığ'ınu) yuzı ile hoşvur· 

malıdırlar . 

Yazılmn ıçın <.,erı kli olun 
:"') 

ht•lgeler: 

Okul d p'om:ısı. ö.dıt:dek 

(niifu~ k:1~ıdı) uz~iılınıli kft · 
<rıdı, sn••l.k ve ı.ışı raııorlnrı, 
t"' ~ 

ii~· foto~rnf. Okula yazılma 
i~i tc·mınuz ayı ~onunn kada. 
rdır. 

ılJn lıkör fıatlnrı yiiz le r····.········ .......... .. Avruıw b:ır.~ırı ın teşkilfitlan - 1 ~ elli ile yetmiş be~ orasını a : IST.\.\'Bl'Ll'.\' : 
m:ısı i · inıle o kendi plfinını 

inılirilmiştir. L ı körlcr ağus- : : ı 
teklif ı:diyor llitlf'rin hu r· 1 • E k · b ·· ··k • tost an jtjbnren y('ni ıııt ar· ı • n es /, en uyu • 
phlnını ::iov VPt Birliğ ı l e müt· • . • ı ln s::ıtılmuğu bnşlunacaktır. 1; gazetesi : 
tefiklerine knr~! '!ır. Alman •••,.••••••••1ı••••••••••••• • • 
R~~hakanının ılüşün.~esine 520 İlkteşrin 1935 pazar günü: ! ! 
~:;,:;.~ı:::;·.:·'~.~~"!'ii~:~.!~~::k ~ Memleketin her taralın~a! i K U R U N ~ 
karşı mü~tert-k hıırck('tle- • • • • 
rle ılega teC':ıvuz {den :Genel nüfus SJyımı yapılacak.~ i i 
l l · eılı"len 1 1\1- " • Savı~ıııı 5 "uru~taıı. 

( P\' t tecavuz : - ı lltllS sc,yımurn • : • 9 

J,.vJı•ıi peri~ı:ın etmek ıçın : esas olmak ıi:ere beledi- : : lüU paı·a~·a iııdirdi. : 
miıs Jaıle vnmı•kle hnllı di le " yelerce bıitün binalara : : : 

. 1 • • 
bilir. ll ı tlnin snva .. _· lnrı va numara komılmcıklmilr. • • •• g.___ • "' . . . 
mücoılı·lı•leri luk:ılıze ı•tmek '2 - Numarası: hina- : : YILLIK ABONESİ: : 
yolıınılaki lt•klıfınin ı1ı:.r aııı [arda oturanlar Juiklimc : : 750 Kuruş : 
bunıları ibıırı•ttir. Bu miirıuf- le haber 11er11u·(ie mı•c- : : : 

b 
• • o 

elwtle de lı:. tırlamalıılır ki urdurlar. Ulurdıu/11 l1irıa : ~ lfpr ~ahalıları : 
numarası: oldııvu halde • • ~ll rı • • • f l • haber venııiyenlerle. b11:: 8-10- 1~ ~a\ a t'll\tıl'.: 

• nıımaralcırı bo:an sİ·· • • • 

Balıkesir Doğum Görenek
leri Ve Çocuk .• 

llıuıllim A. Osrnarı 

Tetkik esen 

(35) KUR. UŞ 

balıkesir 

~ 
'i' 

Halk Adet 
inanmaları. 

Mu.ıllim· Kemal D:er 

Tetkik esen 

(30) I~UR. UŞ 

TÜHKl>İLİ EYi.\nE S.\TJLIH. 1 Almıı ny:ı, ılunyu 8ava~ının 

arefesinde yani 1914 temııı

uzunıla ıln tıöyle bir s.ıv:ı~ı 

lokt. lize etmek nJZ rıyrsile i len ve kaldıranlar için :.: •• =OK LJ y LJNUZi., • 
• para ce=ası vardır .. • ort:ı y:ı rıkrııış ve bunu görP 

AYu:;tun-a Moeıır ' stnn impe 
ratorluğ'unun kü\·iık Sırbıs-,_ 

tanı ortnd:ın kullılırm : sına 

hı,: bir devlf•tin kur ~m:ım::ı 
sın • istemişti. 

Alınan empery.ılizmi iı;İn, 
Avrupa hnrı~ının bu şekilıle 

korunm r "ll hı : r u~uldıın iis
tii n dii r. Cıi nk i bu usul k o nı _ . 
~ulnr arasına ayrılık ı1okıı 

yor. Bu sehepleılir ki ıhiny

oıla Lirle~nwler ve nıılnşma· 
lor llith•rı-ı korku V(·riyor ve 
Alııınn fu ... i zmiııin bütiın Hl

yıısası diinyanın pıırı;o l:ır m
asınn doğru gidiyor Bunun 
iç-inde Alnı::ın faşizminin pi· 
anını, her memlekı t .n ~nb-
est harekotinden ibarettir. 

Sovyet Husyanın Fransa 
ve C13ko~lovukvu arasındaki 

... w 

kar~ıl.klı yardım ınuknvele-

lerine hü<"umu ıla tulıiiılir. 

Binııenule_vh llit.lerin hu 
~öylevi Sovyet R11syn ill' 
Fransa ve ~.:ekoslovaky.1 nra 
sınıl lk.İ knrşılıklı yarıl ı m m11 

knvel ı· l e rir,jn Avrupa lı ırışı 

kin n e kaılıır önemli olduğu 
nu gösterir. 

B. l lıtlerin ~i)vlevinin 

muhteviyatı hemen bunılan 

ib~ırettir denilebilir. Onun 
söyleviuıleki Lülün mudıleler 
hi~· bir teminutı taşımıyan 

: Hmwekalei is/al islik : ~•••••••••••••• ••••ecı••~ 
: w;wm ımidıirlu!fü : ------------------------------
• . •••• • ••••••••••••••••••• 
-······················~ • 

Yurtdaş! 

Hava kurun1una 
koşnıak, hava tehli
kesini bilen üve ya
zJ/mak .. 

• - . ........................... 
iki tiirlii ınanalarlu cloluılur. 

llıtler ıııüştı•rnk kd ıletler 
ve :ındlnşm:ıl :ı rn kor~ı kon
di :::özlerini ileri a tıyor ve 
cc hen im siizlerimc inanınız)) 
disor. Fakat biz zannediyoruz 
ki Alman t'a~izminin hu sözle· 
rine İfüınnnlnrın ve korunnıa 
tedbirleri alıniyanların ı:ıa· 
yısı \'ok az ol sn gerektir. 
llattfı bizınt Almnn nlı::ılisi

nin de faşizm ılik tntörlüğiin
iin bu emellerinin tııhnkku. 
kuna yordımcı oltiııklarınıl· 

an ~üplıelıyız. 

llitlerin barış nıeselı>sin.le 
hir hir trminotı iht ivu etmi
yon !iöylevi, lliğer tarııftan 
şu sı-ırih cevabı taşıyor: Al
mnn fıışizmi ılünya barış ve 
güvenliğinin ılü:ımnnıdır. l li
tlerin h .ırı~ programı, batı 

ve doğuda yeni bir ~enel sıı _ 
vaşın programıdır. 

(.)1~ I €MAll HASAN 
r . 

1 
DEMiR H::'DEVAT 

- A H B oy A YAPI 
-0:: RUi ÇBER t;UZf.Nİ 

E ~er ~c~imıJ lv. 
ıç ı n L113 umlu [~yaları 

~adan Ucu.:i_<?'!!!_r_ıJ ____ 

Bizde en eyi Boya ve 
YAGLARJNİ 

eurada qula bili1Joru3 

Biı. köylülerde 
Pullu R. ve f.\ enç b er Dü~eniriı 
HEp Buradan Alır(~ 
L- ----



SAYFA: 4 ,, _______ ......._ __ , 
= ALİSANE. ~ 

TA SİYEMİZ! 1 

Alel'umum ı · lı-ktrik IPv:ız m ve tesi~:ıt nız Plı·ktrık . 

motö r. diNıJl o ıııo1ôr. su tulumb1;1lurı. soğıı k /111 v.ı 
•folapla rın ı zı. vantilııtör. ı;;u ısıtma :ıleti ve sair 
tatbikatı elrktrikiye rihnzlarının ; 

Masa. duvar tc:'l l" fon, vı• !'nnt ı rnlları . tı> I, iz.ılatör. 

pil , zil ve zil no naratörl •ri, ve sair 11.:vaz•matınızı; 

llı•rzoınarı ııı emn11n k a l :.ıı· ·~ ııız pr .t k 1.ullanı~l ı 

J>h ı l ı ps rnd .yosurıu V•! r.ıdı)•>grı • nıofonurıuzu, p ı lc 

np ve elektrik le ~·alı ~ı r grnmon motoı iın iızü; 

c;r<rnıofou H~ Pilak: -~ Daima piynsnyu yeni çıkan ve 
plrıklorını ve gramofon makine 

yeni arti!'tlerin Z 
ve levuzıınınız ı ; 

f> - - Fol o~ı·af: 
< 

Bütün diinyııca senelerdenberi t:ınınmı~ (Kodok] 
İngiliz j~e issj Alman faLrik:ahırının en son sistem 
fotogrnf mokineleri cam. (ilim, kort, k il~ıl. rontgen 
fılim eczll·VP. sair levnzınwtınızı nma1öı IP.r kin frlim 
banyo ve kopyalorın zı vo :ığrıındismurılurınız; 

1 

j 4 

Re~·etPlerınıze uygun ~·ok t••miı ve p.ulak görmek j 
istediğiniz gözlüklerin izi. ze, kın ize görı• ~: erçive· 
lerin:zi 

7 - Saat ve ı\Jİİt'~vJıeraf: 

(Aih·vi meı1lekleridir) t•ı•p, lcol, nıns:ı. duvar sut.ıtle
rinizi \'O m:ırlalyonlarınızı 

TÜPlKDILt 
g 

Kalp 10, 5, 2,5 kuruşluk bro- , 
nz paralar hakkında .. 

Defterdarlıktan: 
:jon zıunanl:ırıla piyasada kalp on. he~, iki buc:uk kuru~luk 

bronz p:ıruların tedavül etmekte oltluğu göriilıııüştiir. Kalp 
bro 1z p<1r. ılıırın :.ısıll:ırınıı göre (firik :.ıln.metlPrİ ~unkırdır: 

1 thı p.ual arın fitı ı llarında kenar t ı rt ll ırı gayet muntu· 
zııın olduğu halde kalplnrınrln rok bozuktur. 

2 - Kalplo.rmdu renk adi piri~· sarısı olup ns ı llurda rt"nk 
k zılımsı sarıdır 

3 - Ya?ı ve so.ir arsam ve nuk ı şlar as ı lları gibi kP.~kin 
ve (net) (lı>ğilıii r. Rnnlar nekndar muntı:ızam olurs : ı olsun 
ınutlakn hozuk ve bıızan nokı:ıan(lır . 

H Jll[lmızın uynnık hulırnıırnk knlp paraların Fiirümüne 
engel olmnları vı• hn gibi kfllp purayı qiirmeğ'e rıılışıınlnrı 

haber vermelni lnzımrlır . ( 376 - 4) 

ı mımiR VILAYETi DAIMi EHCOMlHi iLANURı 1 
IJ murbJy mahallesinde idarei hufıUtnye akurat ından 

lfo<'ı Emin oğ'lu Eminin otıırduğıı 4 numaralı moğazanın 

münnkrısa ~artnnmesi m\Jı· ı h ncP. bir ser.elik irorı 
29 - 7 935 nüniine ra~tlıvıın rıozurtcsi !!'Ünü saat ı5 de 

~ ~ ~ 

ihale: edilmek üzere :ıçi k :ırtırmuya konulmuş • 
tur. Mu~nmmen bedeli 20 ı;radır . isteklilerin erğeti 

p:ır.ısını yatırdığına Jnir makbuzla ihale günü vaktinde 
vilA.yet encümenİn<'e gelmeleri ilan olııııur. 

(~8' 4) 

BAllKESIR ASKERi SATINAlMA 

KOMiSYONU ilAHLARI .. 

Dağ Ilıcasında büyük tenzilô 

Suyu ve havası güzel şifa kaynağı 

Balya Dağ he 
1 - Yollıırı u rnlıa otoıııolıil ve kanıy·on ~ibı her ıu~ 

' • • • '1U 
lii nıılcıl v:ı..,talurının is lcmesino e lverı 1ı ver-

zcldi,.. 

1 
, - ı (rı dil 

Saygılı lıjlkımızın llH"a i~tıf ıı c·:-:ı ve s:ıg 11 :-ı 

~üncti si ! e lıntl:ır inıl i rilıniştir : 
1 k <rtiıııte 

Bir k ı-.;İ i~· in banyo vı• o b ki rüfl o n r. · l"' 

2 -

yırmi h ...: knı ıış ::ılınır. 

3 - l )n 1-?İirıdı· n f .. zJ ,ı kulanl ı ra :ıyr ı <' tı ) uzti ı• 
te ıızılflt yupılır. 

yirıtl 

t~· 

4 ° H 1 ı'stı'r" lı,ıl ''l' i - nnyıın vo ay ı:ır ı nn ,\yrı nyrı ul 

5 

6 

7 -

nezziılı mnhalle ri yopılmı tır . 

. . . . ~ d , ırtlır· 
lstıyenler l\'ın lıususı ban) olu odalar n '' 

.3tll~ 
Arzu <'den mü şteri lere yeme k. knryoln \'C ) 

tomin edilir . 

a· 
Hovnsı ve kimfl suyu dıı \'ok güzeldir. Aynı ı 
ınund:ı en yi hir tebtil hnvn yeridır . fıl 

Yurdumuzun pek fJyılal ı ve ilimizin hir = ı·ek ~~ıı 
ve sn~l ı k yeri olan « 8'1lya Doğ llı<·ası>' suyun e· 
ve havasından ıı z bir para ~nrf iP istif .. de e.t~iıı 

· · l 1 l 1- .. o- - 1 · 1 ·ek·" lerını saygı ı Hl ıı..ımıza 05uı er ve g.ue<.; Ji· 
rok memnun ve faydalanmış ol::ıcnklorını ""

111 

don müjdelerim. 

.\liistı <'İri • 

llÜ~EYİN ~E~' ('ı. 
~ 


