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"" ~ ~2A.R.TES1DEN ÔZGE GÜNLER.D~ VE SABAHLARI 

- Onunc11 Yal 
-

iyeli ve Batyazmanı: Bahkestr ıaylAvı 
HA YRETTlN KARAN 

Türk Dili Evi Balıkesir j 
Yılhtı: 800, altıayhtı 400 kUl'llftur. sayı11 3 kuruc 

Günü g-eçmif sayılar 25 kuruftar. • -
,Yurdumuzun Bir Parçası Ateşler içinde Kaldı 
~~~ria~~kat manası Başbaka~--~~---~-.-~-~~,-1 ~S-(-,-N~~,,-A~K-i~K~~-1 
9 ~ksekbiryurtseverlikeseri . . .-. - ' Ven ı ı . 

•• 

"il -41oı et •• yurtseverlikte Mollu llolil <lüokii ~ün ısmet ır.onu Bay~uı da ha- 1 1 B. y 
:: ~~!~:.~i•T:~·~• :;:::: :::·~=v~;:~~yc~i::~,~:y~);.:: feket etti. 1 ı ıga anıyor• 
~ •. urk~erin yurtsevorli R isi 8: ı~ınail Günorin ma 1 A nketimiz l - --- --
ı.. nı daıo a Ltltün uluslar- 1 I K b O t d 
" Ju ğnzosırıu gf'liyor. Aen ıh· hu 1 1 asa anın r asın a 6r.ııek r~:everlik terbiyt ~ine sıraı)n B. lsm:ı il CiünMin Bir anket açtık. 1 
~ler.. nıisal olt1rok gobt· mııJ~ıızosınJa bulunuyordum ' flldığımız cevap/art t ç k s· u s· 
k.,~İir.~11 n, yurtseverlik ve Molla fl,ı)ıl ill' B lsmail arrı- 1 yann neşre başftyo-1 1 an ır f angın ır 
"- ra1a1anlık menukıbi dai. sında güriıltiilli hir ıııubu- 1 ruz. 1 ç k 
'-kd~•manl.arı torafr.?d.~n vere geçmiştir bir ıe• hlı-, ~-----------... o Kollara Ayrıldı 
~~ "'<hlılı~inl', bu huyuk ıııe ilt\vf' etmiyort1 k bu ı'ht i ç ,· n de • 
~ lllı 'rorkün Jostundun yor vp uıulOI ı.ı;lnnla B. H f --d--. - -:--ld Ç kk ı 8 d ı!ı ili," duşrnunın lisnmndan tsm&it urnsınıtoki mutı·ıver··- er tara lan Jlf ım Btem ı: ın 8 I, ID lrnll, n· 
bır lllek kAfi1lir. Bundon yi aynen n.ı\cil 'ıliyorum: Japon~a aleyh inde yazan h ' • 'tf ' ' • d L f 1 ~·•ır evel i .gılterede in Eli uyağı snkot, gözü bir nen ve Ş ! rrm·z ı aıye en gece yans ı yır lift) ılJ u ır. 
~ '6den bir lnxiliı mec_ in~unı tefrik etmiyı"<'''k Jrn- gazeteler kapattldl. Big ı, 2~.30 (r>zel ayt:.trınuzJao ) - Bugün akşam öae-
~ll~: ~a lngjltenin meşhur dar nıttlul olan Mollu llalil, ı:<aııl•akıııı ı,m•·t lrılıııiı Provodn t 1- 7 - 9J5 tnrihlı ri k:astıbanın orta .. ındnn hük ı'\ınet ycınında r kan bir yaa_ 
''Q·• 11 unlarının Liri tara- AnLaro, 28 (" A.) BaA- gın bir cok kollara ayrıldı. Biga kızıl alevler içinJe ya· 

"' 'r · LI inin·len fıı lamı• bir nslıın iL rı -s 'sayında yJzıçor: ı ı ljL. urlL erin v.ıtaı.ıırnrver- '1i b k l ı b J nıyor. Yakm il ve ilçelerden in dod İiltenilıfi. Çanı • •• e 
" ~. L b' b 1 J' l'k o an 1'm<ıt nünü bu sn ah Çın dog· u rlemirvollıırmın 

4,. .:ahramanl "" hrıkkın- gı ı D ının suç orı ını ' 1 ı T b d J it.l.iiycl'İ şimdi geldi. 
"'Ja 1 e l b' b' t h .. 1 rn zon LH\ hareketle yol J ·pon Mıın~·uko hükftmet-

'teijQJ~ı an uzun lıir yaııdu o mSu~, asa ı ır e ~vvur e: üzerindeki ilçolero uğrıyu· leri tordındon Sovyetkr Bir Big.ı, (Ô.ıel aytarımızdıın) - Yangın renişliyor. Şimdi· 
.rı. .. e fU satırlar vardır: - ız ne hukln berıı yuJ mcı ruk saal 12 30, ıla Gümliczn- ye kadar birçok ev ve diıkk.An yandı. Bandırma · Gönen 
... 0 "' Jiğinde.n utm alındığı ma-

' • lltün düoyanııı t•n büy iiye yazmadınız. Bon Türk neye gıılmiştir. _Bu ger.Ayi lılmdıır. Bu salın nlmn unl ış itfaiyelı•rinin de yola çıknrıhl kları bildiriliyor. 
''P ••ktr ve en büyük vot eTlô.dı dı•ğıl miyim, bu hıma oralla gecirecektır masma g-öre ovyetler bir- Gönen, 29,'30 (Özel nytarımızJon) - Bit~ada çıkan yan-
'-~ı''~erj mulıokkok Türk hnkaret dı·ğil midir? Diye Anknro, 29 (AA) Ba. lıği bu yolun p.ırçusının üçte gını sö;ıJürmPk için urayımn: itfaiyesi son ıüratla Bigeya 

etıJir~ · ~bakaı lgmet fnönü Günıiış- ı'kisi ile Japonyodon mal al- yollandı. r..,..l . . kupudan girer girmez ağzı . . . l'k o 
a.ı ı 11 tcrtfleıle dolu ol- 1 unedo tetkiklerini bıtırc ı ten mak zaruretindedir. Şimdiy·~ Bandırmo, 29, 30 ( zeı aytarıınııdon) Biga yon~ınllu• 
..,... bea ndıın ate~ pföı'ı\irnıeğe hnş· r 
... llliJletin vurl ğının t•ir ladı. ı sonra bu saboh Bcıyburta kadar Sovyetlir birli~i bu itrııiyemiz şimıii hareket etti 
-.,\tllllieyyidesi vurdır O dıı B İımu il: harek~t etmişlerdir ( O wamı ılörılüfü•Ü sııyfnrlo) Türk Dili: Gı>ce ge\· vokı\ aldığımız bu acı \el-
liQd "Perverliğıdir Türk mille- ., grnr haberleri üzerine yaptığımız ocele \ahkikat ıonunda 
ı,~ e ••ıl olan ntatıperver· - Sen ın u h t u" 8 1 n. Jtaly a - Habeş anlaşam'lzlıgı şehrimiz urny itfaiyeeioden bir gıubun <la dün gece ıaat yir. 
)ee· olduA'u, ı;amuru, hün ~enden nıadJi yardım iste- mi iki lmçukta big ıya hareket ettiğini öRrendık. 

-~~::~ ~~:;~;~:.:!:.~~ ~:ı;~·~.:· :~ .. :~· Ü::.~:: Milletlerin eğemenliği Sehr·ım·ızde hava teh--
'•d. Oldn tabii hollerden bi· Molit.ı fi.ılı! l<•krnr oze , 

,, ;~,~"seı" yem 1<. i~·mek bR 
10 ·lı: Sau ve beyaz renkler ansmda bu anlaş1mazhk mı ı·ıkes·ın ·ı b·ılen u·· Nel~· 

\' urn~k gibı! . - ,Fııkır olmıık rııemle- l • O . 
1 

L k L f 
1 

~ 
ılıtı 8~ı,1çmeı bir insan olma- kete hizmet o~meğe manı mi· • var. ı sveç ıs iŞ eri ua anı uö e söy eyor. 
bft :tbj Vahrnpervrr olmıyıını dir:' Renim ıle votıırıa yardım l Adts Ahabu. 29. (A.A) - çerçevesi idnde kalması ç .., r 
ıto1. 6rk de yoktur. Bundan İ\·in koynumda ıornkl ıdığını Ha heli hüldimeti ]talylln no - ve bu tllbkimntıınA ıle 1 hı- 1 og a 1 yor. 
~il )'~ kendisine hatı olun iı~· beş kuruşum vıırdır. He· 1 tasın.ı verdıği kurşılıkto uz beşın giriştığı yukeıılcri lu 

t•tı ~eıjyet. kendisini usla ninı vereceğim şu Iİ\' liru t lnşoia komisyonu' çalışmufa_ tup tutwıyu('tığı hakkınduki 1 Hava 'urumun ı yardım komı'syo-nu ı·ıı·ı-ı·z .. ,,,,,, ..... Lı' 
.__ t adırmoz. Yo.rultığı gP.lecek r~ldketlerden mPm- \ rının ke8i\miş olmnsımn Hrı ıki h •ldirğino Habeş ldkfı _ l ! ftl 1 
._\C~eler j tabii bir hal oln- l~kPlİmİ, mılletimİ korUmtık ' be~ hfikflmetınİn ln0RUl bU· lllellfil'(l l'CVllJI verilmesine çahşmalanm gen iıletmektedir, 
,.._L k•bul ettiği icin öğün- . . 1 k b' t b' lunmadığını vu ulu8lur. soı- bağh bulunduğunu bildirmi- V 

l ... ııı: •• J\'ID a ınaca ır aynrPye ır 
~. t<>yle ılursun bu kıy- t L •• d k ':) d'y yetesinin lıu iş hakkında bir ı;;tir. 
-~; ea. {·ıvı e ço maz mır ı or. 
'ı&&· rnen lrnbelerini yadt-t· M'll~ h. d'l kurur v~rn~eğini bildirmiş-

-~, .ı. 1·1 l t d . ı ı ı grurunn ur met e 1 t' '-1 " e Ul ır.ıı on geçır- . • ır . 

~ ' 1'ürkde votuııpcnverlik , me~esınden doluyı. goz . Y.~- G"'novre. ~9 (.\ A.) İsv 
.. trıJır t l .. f' o L t ;larıl~ suladı~' elınıiPkt U\' eı· 1) s Bakanı sayluvlnr ku-y'lt :1 Jlh ır r oaa onun lo '-' 

'- hperverlik gruru ne za- bankonotu H. i ı ınnıle uzah- rulundo uluslbf sosyetesine 

---. .---. 

~ia~ horekete gdir, bilir misi. yoruu• üye olen devletin tıg.Jmtrnlı-
'I ·~ ~ • ınm n kendisi vatu· 1 U lsmni~. bu hamiyetli. ği mevzuubahs olduğu i~·in Atinu. 28 ,AA. 
'> 1•ılelerc!e ihmal edilirse vr tanper,er alilin parasını hulya ll tıbr.~ unlaşmuzlığının t!umur b~ knnı roJ'inı mese 

Cumur başkam siyesal p11 ti 
baş~anla rif e göl üştü. 

- Yunun 

ı"rn h.. · ı ı · "h l ştı• mitrn I' eğılcrek hürmello elinıl n ulun u us ıır sosyetesıne ve lesini kurtarmak üzere siya· 
, liıılıkı>sirin Li tı>.k v.ıktı ıılılı ve \'erilmi~ olduğunu kaydett. sal purtilıır hıışknnlorile gö· 
~0·•ı, <ı ~amuz münod ısı» Senı Jıı tayareye tiye ikte~ sonru ilgili tornfınrı rÜ§melerine başlamı~tır. Bu 
\ " aya ktan ıki gözden yoıdım dedi Ve şunu ela ilA. beyaz ve renkli ırklor göriı~melerrlen rnnra bütün 
~ 'htunı d~nec"k ka- ve ett;; ı:ırnıındu bir miıcodele şekli p ırti başkanları bir konfe 
~· ınolOI bulunnn - \1olln H a 1 i l! Hu verdıkleri taktirde bu anlaş . rttns hnlindc toplunııcoltlor 
~ ık ıhtiyor Molla Halli mazlığın doO-urnca~ı !.'anım tiır. 
~ 'tdır Şupheeiz Molıu ılalilin senin yu lımınlcı tayareye ları ve küçük ulusl:ırın bu 
t,'~ ~erJen mutı~ ve bir san kti~·ük bir \'İvi değil. votanı anlıışmazlığı büyük bir dik Hindistandan altın çıkarmak 
ıhı, ıradı yoktur. Malul ve ınudofaa ederde çelik kar· kat le kovnla,molorı IAzımıl ı r. yasa~ 
" Yar Molla H ılil yalnız çllr~ı tnller al nır ıl"di . Mo'lu Uailil Londro. 29 ( A A ) ~ Lonılru, 27 (A A )--- Hjn-
l 11• Fının k d' · J'L 1 sevindi Göz_vo ·ı dindi. yüzü Nevyorktarı al nan hoşkıı dislon g~nel volisi Hindis '"i on ısıne ver ı a. - 1 . h 
·~- •adakalorla ancıık kuru giıMti Ye teşekkürle nh ğaza· hır o herde R ·ks ndli İt.:ıl. tandan nltın rıknr,lmasını 
'' e~İni bulobilcn, e ıbur durı uyr lılı t~tc> moddeten yan vapurunun do limandan yıı~ak etmiştir. 
~ .... ~ute. vek k ı'I ".. " ·ıdden ayrılışı esnasındu holvnn.o G k . f ~ 'k , .. , .. ~~ok kii~·ük ol:ırı bıı yardım b . "' ~z mas esı a rı ası 
~••ı'·etıı vediası olun Bulı Tu' rL ti.ı eşıston sıynsasınu karşı a 

r1 iL vatanın n 11{!-ırlıi!ile b' o" tP · l b Ll 
~•lto 11 h ricık fdkiridir O " .... ır g s rış yop. moı;11 r.a • 
~6 llrtıeı Uc mşerilcrinın ökülebıl. erk bir ıfeğerd•., enmekledir. İtalya hukumeti 
bi,"lunuen kopun en küçük ollluğo İ\:İıı bu paranın ma- ulusfor sosyetesi ~Pnel sek 
''•ı:'rdımlıı bir ekmek pa- nl•vi a~ırlığ. H t .. ınoilı iki reterl ğine uluslar sosyetesi 
h.._ıt' 0~d.e cd •rs'l bunu ya büklüm edorek Moll ı tin konseyinin toplnntısındJ ho. '6lö: •çı~ kd.rı. görür. \ ıJ lili önünde , ğdı. işte mu - zır bulunm:ısının uzloşmo 
bit k kul.ub~srnın karanlık: dJi dPğeri az, fukat manası ve hnkem komisyonunnun 
il:_. Öteıınde bel ki Je ken. işlerine tekrnr boşlaması 
°"ltııde \'Ok yiık::.61 k bir hami yet ve 'fh.· n drıha mrıltll olan ve koııisyon ,~alışmasının 

•qı t.lr ı. vrıtanperverlik eseri.. d . nu ..: uinkn ile ~e· iki taraf nras.nıla luırarlaş· 

"ır Hayrettin ,Kar.aiı tırılmış olan tuh kimnome 

AnkarA, 2s lÔzel) K zıln 
y .n gı'lz maskesi fabrikaıı 

ın~aatı ilerlemektedir tı'ah . 

rika C'Umuriyetin yıldönümiı 
ndı• işlerueğe bnşl.yacaktır . 

Ankoro, 29 (AA ) - Ba
yındır halkı iiretmenlerilc 
köylüleri ve Solerhisnr iır
etmenleri üriinlcrinin yüıde 
üçünü Havo Kurumuna bir
akmağı korarlaştırmışlordır 

1 

~1hrimizde Uava Kurumuna ynrdım1ar büyük bir i\fri 
ile devam etmektedir 

Bııhkeeirliler bu yurtsal İ§İ de birbirilb yarış . ede"'e -
sine ö lev bnşınıı koşuyorlar Yük en ve verit ıylt~ftnu 
günden güne artmak.ta ve holkım z büyük bir iıtekle 'ilye 
ynz lmuktn devam etmektedir. Yordııu komiıyonu İl\lt'tlliı 

~:evresindeki çalışmnlrırını geni~letmektedir. Bu aredA pı#ti 
il~·· yö1kurul Ha~kanı H ısıın K ıptı:ınoğlu. 'SÖrel ilomiıyo
nu iiyesinden S ldhattin merkez kamull köylerine gider~k 
verit ve yüken yekı)nunu tesbite ıievam etmektedi?Jer. 

Evelis ' giın lvrınd ;, Korucu diinıle Çılğı~. Bi~adıç. Yu _ 
ğcılor Komunlarmıı giderek hu yur &1 itile y.tın&n ııı. 
kedur olmuştnrdır. Hu gün de Gire11una gideeeklerdır. 

** Puti B ışkanını z li. Lütfü Kmhır ile hemteı imiı G•i· 
antep saylavı General Ali Hikmc>r Ayerdeni kamutaydaki 
yükenler~nden hııtluı t>llişn lira ftava kurumnmu'!a teber
ru etmişlerdir 

•* 
Hnn tehlikesini brlenler kurumuna üye olanlar:n yü· 

kenleri (taahhütlerı) ile hirlikde adlflTlnı &'8ğıya yaııyorus: 

YP.rdım iıdımlnrin i11mi 

Türk Dıli ~Azetesi 
'l'a...-nnlı Fahri 
Bacı Emin zade Ahmet 
~\anifııturncı Ali OıJman 
lmem zn,le Aziz 
)) )) )) )) 

Şahin zade Haeı Haf.ı fımail 
tplikı;i flozım 

Şekerci Ah met 
Kırımlı oğlu Ali 
lçilli zade Hüseyin Vaaıf 
Bulvadınlı oplları 

UR' -
100 
100 
JOO 
100 
ıoo 
100 
100 
lOb 
8b 
70 
50 -



;··~·~-~--~~···~·i·~·~ı··~··i·~·:····~ 
• • 

Salkımlar: 

Ağaçlar 
• • ., ................................................. . 
Türk~ye Etnoğrafya ve Folklor 

Sözlüğünün gereçleri 
Yazmanı: /v1. Şakir Ülkütaşır. 

- 9 

Boy boy, ÇPŞİt ç ~şit ağa· 
çlar bil rım Başı boştuk a 
rın yıldızlar nq doµ-ru. boy Halk evinde Cuma Günkü Maç 

Ba~ıkesir idmınrurdu [dremit idmınyurdunı 
srf1ra karşı iki sayı ~ld yenoi Yuıt bölge blrlnçısı oı••: 

~·engilerden bir tu-
n esi erkek kiyııfetine gir· 
mek ur<• tı]e oyun kaduılor 
tora(ınd »n da oyııaı. l ı r. Oyu
nun erkek ve ko lın frııürle
ri ba ka ba:;.ka olıluğ'uııd .ın 
kılın , erlcek k yof tine l?İr _ 

nı k mP.churiyet nıleıJir Er· 
kPğ n ,J.ıb ı kuvvetli, C'P'Ur. 

kod nın doho nazik ve uta 
ngan bir pozisyorıu vard r . 
B.ız ı f giiıleri hern ber yop· 
takları halJe bozılarırJa, bi 
lhnssa otlama numı:ıralo rın 

do , erkek vP kadın ayrı ay 
rı oynnrlnr. Aç kapı oyunu· 
na rt:f ·k~t e.fcn türktinün 
baz ı p'lr\·alorı şunlarciır : 

C~hu da yelek ek o!ur 
cıvanıın aman 

Çir kin seven rlert olur 
cıvnnım auıon 

S . ve rıısen gozel sev ölü yon 
'1ozel nıerhumP.lli olur 

li ıı nım han m zorif hanım 
MJlın hutırın corolını 
Anarıdon izin a lalım 

Hu g ·ce lıiz le kulalım 
- Ar.ı nağme -

l"zun knvok ne uz ır:ıın bo..,uno 
;J 

oğunın am~rn 

Jlıç se\•ılalnr ~rlmedi mi başına 
ölüyon amırn 

ffüm ~ayılı ılıl im gny<lı 
Ağnm zer hoş ne t .. z ayciı 

B ıı i, höyle olmayaydı. 

Açkı. 1) Damircılerin bal. 
t rnın deliğini [küpl~ngu j H\' 

up genişlt'tmek için kullan
dıkları bir türlü ayg t 2) 
homur 8\'nıuğa moh u~ ok 
lavo [yezgol] 

Açkı makinesi Oebn· 
ğlı.nmış maim yani ıierinin 
yüzünü cılalamrığa yarıynn 

kalın Ç•lm lan yup lmış yu· 
vak şeklindeki ayart. O ·ri 
üzerinılt1 k ı1 ik k !lsı k \'Ur p· 
mal ırı yap ırAk nıolı parlo_ 
lır . 

Açmak. Sa lrnrı c ve dı.ıma 
oyunlarındn bir to ı feda et. 
nıek 

Açmaz S troD\ ve dama 
oyunlJrında kor ıkirı ş şır 
teoak oyun; şııhın nıat o'n· 
rak: bir v.1ziyette kulm ısı 

2) D.ılovne . lıile. ışa 

'ırtmn. 

- 3) Yurnınnma. uygun 
olmmaıı «Orosı bizi oçmı.ız» 

Açmaza gelmek. Al 
donmak. tehlıkeyo ~irmek. 
hileye düşmt>k. 

( Bıblıyogrufya: Yuko rd:ı ki · 
lerc iltlvetenSnmsun Argo U· 

M Ş.ıkir, 1932; 8.ılıkPsİr 
Dogum görenekleri ve çocuk 
Munllım A. Ü3man, Türk Dıli 
yoyınlor ındon ~o· 4. 1935; 
ırki Anadolu liırk ü ,.e oy

urılorı - Muhmut Hog p, 
ko ıs •rva tuvar y:ıy . n lor ndon 
1929; Anadolu halk lüı~iı
leri ve oyurılı:rı - Sadi Yn. 
\'er, Kur derıız Er,.ğli nH c
muası, oyı 5 6-1931 z r
ranbolu ko oLn ve koy diı. 
ğünlcri S Y .ı\'er, Bıırt n 
g ıfeleFi. EU) ı 367 36~. 
1934) 

ADADIYOZ ~·npkın k 1 klı 
U~'ATJ, kopuk ~ ıy:ıfctlı. 

ADA DÜı)CGC knvol, nıy 
fkırşP.tıir) 

ADAÜl.~I KES)tEK Hentiz 

odnklcımrığa y:ını ilk d r.ı 

yürünır ğe ho lıynn çoeukln
rın ııvnklurı kö-t· kler.ı>rtk ,, 
eık s k düşmehi üze>rine ya· 
p lun bjr halk töriısudiir Bu 
rıu \ İ<·İn \Oruğıın :ıyuldarı 

lı r sıcım iplığını i irbirine 
bnğ'nncl.iton -onru. ~·ocuk 

' 
hirisi tor.rıfındarı kopılıp ka-
\'ırılır Ktıç rı'oıı bu \'ocuk 
dığer b.rj turufındun yakala· 
nurak uynğın lok sicinı kıs· 

ılir yapılan lııı töriı ile ço 
cuğun s k s k düşmekten 

kurtorılmı ~ ol iuğunn inur.ı· 

lır f bık: oyak ke::-mt• k, ayak 
kö tPğini kı1smek kö ltk 
kcsmPkj 

AD.\I( odak. kuts:.ıl tanı· 

1 ın L r h n. lıır şeye her 
hangi bir dılı•ğın olmosı iç
in adı söylenilerek yop lıın 
nP ıİr ve nr.zir edılt•n ne~neılir. 
Bu törü, bir kısmının zJmOn· 
la kenılıliğirıde ı VP. b ;r k S· 

m•nııı d ı J ... vlet k ınunlorıle 
ortodon k olkmasınu r ğmen 
yino halk arasında yoşaıııak· 
tadır Ati.ık. b ıllıJssn kadın · 

1 ı r :.ırasın<la Jalı ı ön 1 mli bir 
ôzgulük gö tı rir. E.ıasen nd 
uğı yJpt ırtac:.ık sebepler ka· 
dınlıırı tluhn çok m ~ ~gul e· 
Jorı ~ •vlerdir Mr. el§. bir oğ-
lJrı c;ocuğu olmrısı, kulılc kı 

vermıştir , kimi.. n· 1 b d'fl 
Kimi, yüklü d:ıllııriyJe eği· ıyazıye ve ya '"CI 1 Er 

lrni tir toprnğn. K ıı~İ \'O~d r: kurslauna o~np1er büyü" 
kal.n. koC'. nınn govdı•sı ve / " ~ 1\ 
geniş yaproklariyle göl~ede ~ ; r ifgi ile devam ediı· or, 
bırokır bir topruk pnrçfl~ı •

1
• 1 J 

nı. Ben, burJJo; bilmem rJ lıcovinda veriimekte olon 
hungi bir nd. m oğ'unun ğu <lt!rsler gençler taraCın-
«gölge etm(•, lı::ışku ıh ·on dan hüyük !Jjr ilgi ılc takip 

('dilmokt~dir ist"m•1 m>> özünü nrıocak 
değilını. Vı> yınP, <cbı'lyeniz
d~, dyeb..ın ol ıyıın)> k tı. 
klı kılıb k bir sözden yona 
ldf açın ı k hiç istemi) o.um 

Ağnr vor.lır. odun jlr! ıı:ıı· 

nır \'f• o !ununu kulhn r z. 
Kim ı vur ılır; yımıişilı• doyu 
rur lıizi. 

Vo yint' ağ ıç bilirim; \'İ
çekli d J llarının göı u .. ii ve 
kokusile lüks bir vitrin önü
ndAki h ıyr ınlığı duy.i rı<ınız 

*
~ ... 

Ağ •d ıra benzP.tirim~ ıııiouı 
oğul) ırını K vuk, ynlwz bir 

ı~ \ elce LıÇılm ş olan iki 
ln~i İzce, tir Al ı uuın{'n , üç 
riy •Zıye kurşundan ı,. ~ ka 

1 bugün birde F1nnsızca kur
su açılucuklır l3u kursa ~ı 
rndj len kırk ultı talehe yu
z im şlır. D ığe r kurslara de. 
vum etmektd olnn tuletı~ 

:ı.Jcdini de bıldiriyoruz: 

lngilizl'e oz bılonler kur
sunu altmış altı, hiç hılmi· 

yenler kursuna yetmiş yedi, 
Alomoncıı kursuna yüz on 

alt•. rıyaziye birincı s n ıfu 
yetm ;ş iki kinci sınıfn kırk 

çalımdan hnşko özii olmayan iiç. iiçüncti sınıf 1 ıln k ı ı k bir 
l11r ı n semhol.k kol ıc d r; ha t ılebe devuııı at ııH· kt edir. 

Ru ılers'crl~ ~arıd .. rimize ci
ddt n ynrarlı olnn f lulkevim · 

n ıı göre .. Yemiş veren ağ.ı~·· 
hır, entellrptüı• I lıır klıft1rıa 1 

n ı n yük li.iğiinü du ii ndürü r 
1 izi övrnPği yerinılı• huluyo· 

B 1nıınlı ılem"k i.terni-
ruz. 

yorumk : 
- Aılnm oğullar n ; iske· 

nıbil k antları gilıi. rıyı bo-

k ı rn ı rıılon as. VIJıe. ıo ıu Jj. Sürel komisyonun kırarlan. 
Y" sırnlnru koymak gerektir. 

il sürel komisyonu 
belli olen toplontıs ı nİ 
mıştır . 

<l ün 
yap. 

zının kısmuıj çıkmo ı . ÇO•' U Ağ \'lur her.zer. insanlı:ıra Süre! koıııisyonu Bandır~ 
mıı, [~ 1 İnl'i k ycı' unun 38 42 
kilometre nrn ıoJııki kuunı
nın ve yino nynı yolu ı ~f'kiz: 

: ğun yürümesi gibi ışlt·rde Yalnız. hir hoşkalıktıı yok 
· yeıli nrnhnllenin yok~ulunu ılcğildır, Lu ik i nPsnP aıa -
doyurnıuk . yine yedi yok::,u sınılrı. 

hın s rtını goydirmek. ye· AğJı,:larlıı iııs rnlurı ı:ıyırarı. 
di ıled .. y ! mum dıkmek hep yurınde11 oyıı ıınak gıbı t .1lıi 
ko<lınl:ır lHofınJnn ekılup ut tıırifJeıindcn bs ka. asıl 
ynpılan udoklurıJır. b r, nzemenıP.zlik: birinin omuz 

\daklor ııuı rı \'ermı·k. lorı üsturıde ııydınl.k bir 
mum d kmck v~ doğ.tmok b:ış taş nmnR• ôt•> kinin tn..,. 
horoz, tovuk. koyun. keçi rname;;;ı. 

s ~ r kurban etmr k euretjle M. /'/. 

ilı~ on k ilomPtre nro ırı n to . 
nıır rıı', Akı-:1skal. Manyos yo· 
lunu Kulokkövü ı•ıvurınıJa ki 

" 
iki bu\·uk kilomotrelık p.ır. 
~·ayn knld ı r ı ııı yapılma mıı 

Balıkesi r • füıntJırma yf)lun
du k ırk altıncı kilomet· 

reyt• kudur <>lon yo · 

Bolgem ı bırir.L l~i fdm ınyurdu 

.. t bit Böfg.,mizin A. körnesi üst 
~"!leni l lmanyurdu ile B. kö· 
mı>si üst geleni Eılremit fd. 
msnyurdu takım1ı:ırı araıııırı. 
dakj fınaH ı k m çı cuma 
giinü Ali Hikmet gİtod • ndıı 

y ıpılm · tır. Tiribünler t:• m 
amen dolmuştu. 

)hça saat on yeJi bu~·uk
da l luıın~iicünden S.ıminin 
11laresinde boşland ı. 

ller iki taraf n ıııütektıbil 
ve miivazerıeli ovunu hirin-
ci huftuyı Tıda sıfıra k ıı rşı 
8 r. ra nihaycntlendi ikinci 
haftayımda EJremitlıler 
rüzgO.r altına gelmh Yurt 
lular da hasım kalesini da 
ha ( lZl.t sıkıştırnıağıı bıı lı·_ 

mışlarılı Nih <ıye t il k olarak 
c~ıaıin daha ı:ıonra do irfan ı n 
ııtl ğı birer gol ilı~ Yurllular 
sıfıru kıırş: iki s ıyı il ı• ga
l:p g.>Jdile r. 

Eksik 

Edremit takımı gıJıe bİ' 
oyun oynadı. Böylelikl•r~Je 
rinci hııft ıyımı beraber. 1 dt 
bitirdi ikinci hafls1~" ft 
rüz~Ar altına düşmel~rı ıile 
yorulmuş olmaları netıof ,d 
B thkesir fdmanyordd 1" 
ablukası altında kalro:fJf' 
sa da kalecinin yeriod~ bİ' 
tarışları ile daha büyö~k"1' 
sayı ile maA'lılp olrP•dıf· 
kendilerini kurtarınıtl ~t Jıfl 

Her iki tokımın 1°~6. 
şut çekemediler. Kale ~ıar• 
nde boş yere p·ıs ysptı 
görülüyordu . doa•ıı 

Bu oyunile JMremıt 1 ·çirı 
yurdundan gelec.-k y~I. 1 jıi 
eyi ümit'er besled 1P1111 

söyliyebiliriz. . . ciıİ 
il imiz 935 lıö'ge bırıD .Sd 

. f •OfP" 
olun BulıkPsır Jm~D;'.telr 
gençlerini de bu gslıb•r 
rinden ötürü kutlu]srJS 

Orta 
E~mek çıkaran flnncllır. Tedriıattı yeni dırı ,, .. 

Altı fırıncı ektJik t .11 tıda 1 
ekmek çıkıırdıldtır ı nJun ur ay ırıı ın. .,. 
(BelPdiy1-) komiıyonuMa t·e. Kuhür Uakanlığı or& .. rııt' 
zulandır . lmışlurci ı r . drisatın dere progrılD 8

111
,, 

y ıpıhl ğı gibi kurun <>lı:uınoi- •••••••••••••••••••••••••• 
y t~in 'lku ıırık. hatım ,indir- : Küçük haberler: : 
mek \'e rneviut •)kutmo k : : 

lun bozuk yerlcrinirı ve 1 p • 8 1, b• • 
Y6 6000; 9 ı 400 kilomP~reln artı aşıanımlZ ugun 

hazırlamak iç.in öğretırıeıt•f· 
arasında bir anket. ·~~~ •f 
Bundan bcı k a bu ı§ J~ rdl · 
rwn bir Je komisyon uder' 
muşlur Bu komiıyon ~ıt>,... 
zümrelerinP göre erıcU 

1 . • ••••••• ~ ················ gibi şey erde yapılır. Ati ğı 
ıe.ı p etti ren ~ebf plere µ-ı~lir.· 

,·ı. Bunl:ndo , belli bnşli ol- ı 

Dlll k iız ·re, çoçuğu olmak, 
yoşumok, yürümek, bir h'ls
t ılı kt n kurtulmlık (Böyük 
ku~·uk) hır f-la keti heyırlıs • 
yle :ıtlatm ık, bir işe girmek 
bir kız ı n k ıs mrtı çıkıııak , 
bo:~·t 111 kurtulmok. bir OYİ 
bilş u ıp bitirmPk, yağmur 
yoğnı1Jir, askerde buluno'1 
birı snlirıı n dönmek g-ilıi 
şeylordtın ihorcttir 

Kutasiyccilioin önü alrna 
cak, 

Devlet dnir ,ıerine kırtasi

ye işlerini b:ısitleştirrnek 

ıçin bir talimat no nıe huzır

lonocaklır. 

Bir talimatnunıe hı11. rlıı 

nucoktı r Yakında Ba~b ka 
ıılık müste~ . r ının lı: t.ikeniı

ğ ntln bütün musteşJrların 

ı~lir.ıkıle kJr ulncLk olıın 

konı ı...von bu ı<>lıı mo~gul 
!\.laklar. yatır clenılt•n ere. olucuk,,tır 

nl.-r, ovliyalııru nılundığ. ği 

bı kut aı tun hın l ·ş \U oğn· Boru L~ri~ası kuru!acak. 
~·l..ıradn ndnnır. ~1esl'lfi. ~ ınop 

İli in Ger z,, ilçesine lıoğlı 

şelı fliıseyirı köyünde HSJtı 
tnş. ıı dorıilı n ve kutsal torı.-

fun lıoyle bır taş vardır Mu· 
h..ız ı hı} r şehrin. her kııso· 

IJ .nın. lıııttı her köyun bır 

yal r . ) ö•ii ·en ıleJeın lıııl ı 

trn uJak 11ıl n ır ık yerler ı 

vardırkı hurılurın ~·m:lıve 
" kndor luı lu gJz tc ve ıler· 

gilerde \' kı n hu betkı IPrıle 
İ:->inılrri gcçt•nlc•r mırı sayı ı 

bilt> vıızlcri lıulıır rB.k: 
y ılırlıır, kuL:ı t::ı:;- "~ ağı. 

ç 1 a r J ı t ıı rı l, u l u n s iı iri !. ıil t i• r t'. 
ndi, nıt'rkez efeııdı. kurır ı 
ah met vo eskı mılrif n\• ·urc· 
ti oltındo k i ll·Z VC'r('ln b sbas, 
pek meşhurdur . 

Ank oradu h<'J,.diyPll'r İm
ar h .. yeti top' o ntılar ıın bu~-

lurnı lır ti ıye t rııenıl •ketin 
bir(·o k ycrlt:ı inde u le.t. ,tı.ı-

tınıı i1ıtiyı c; ulduğunu goz 
o. urıde tulur ıı k lıtr:sı·y<lerı 

o ıce hır horu fubrıkosı ku· 
rulm ı!'lını ö·wııılı hulmu~'ur 

Yeni g ~len göçmenler. 
Son gunlcrdf' ~rın)urJn 

f!eh·rı gô~·e·nenl• rırı oyı ı 

gıttıkı,·ı• \uğslııı .. .. tcıd r Bu 
lı Jft.ı içitı df· Köl)t11rH c·ıl ı n 
yüz on onıha gö(·emrn g•·I 
ıııiştir Bu göçt~mt•tıllr y:ın 

lıırındu lrnyvonlııı ıpı '" ta· 
rım ulrt 1erini dı> gl t im )11l'· 

r4ir 

orusmdaki kısınılunn tumiri· 

ne, S nd ırgı yolunun Kotırı · 
bu yunınd ı ki tomom1onmı 

y.ı o altı kilı>met renin yeni. 
Jen yapılmusınıı koror vı•r 
miştir 

Ayvalık. E·lremıt yollnr 

no o it ko ıfnameei Bayındı . 

rlık dıııres nı·o t u n7.İm ı•dil 

ınek 1 ılll i r 

Co~n Hç 1~ayı ~öylarde ha· 
va ~u'umuna üye ~az yor. 

Göneıı. (Özel) oyt·ır mız 
don) - Gönen il~·rjbtn•ı A lon 

yanınJu Gönen i'~·esi Posla 
ve telgraf d rektorii ile öğ· 

retınc>n ve ılçt:rıin havcı ku
rumu cekrt teri olduğu hııl
Ju thnv:'l tehlikt>sirri lıilcn. 

ler ı iı vel ı·r i yıız mrı k uz He 

köylf'rP ~·ıkn.ıştır. Köyler 
olıuli i kf'ndj iı:;teklerıle se . 

,, n ı> rt>k hovu tı·lı ı ltes ni bi
lenlPr lİ)" lıkl ·r ne yoıılmok-' 

tuJ r . Kö) lf r hıılkın n hıtvn 
k ur u ıı ı ııı fl o n n lı u bıı ğ'I 1 k · 
l ırı tokıliı lr kır~ lıu,nı:•ktn 

dır (lfıı,·ü tdılıke irıi hilen· 
ltı) üyı lcri yozmok üzere 

Gö.1en ılçb.ıyı yanın.Jıı mu
tod ki mselur ol~luğu hrılde 

ıİ\ı•nin büt J n köylerinP gi· 
decektir. 

gelece~ 
Bir k a~· gün önce İstanbu· 

la gitmiş olıın Ptirli Başk:mı 

mız H Lütfi Kırdarın bu
gün Şdhri mize gelmP)PTı he· 
klen mektPoir. 

ıle ayrıJmı tır debi' 
Bu encümenlerıle e fd• 

'h "ogr• ;· yat, felsefe , tarı : (j fe 1e· 
riy~ziye. fııik . kını.13 ,.al· 
bııncı dil gruplarının tet~i~ 
redat progrllmlıJrı 

edil rnektedir. 

Bayan S1b ih ı Görtey An- Ed d' i ilcd•f' 
~uaya a·uL remı m ye~ 

Hır müıldettcnbcri şehri

mizde bulunmakta olun Si
" ıs tmyluvı Sabiho Görkey 
dünkii trırnl ı:ı Ankarava 

• 
gitmi~tır 

B ıynn :;abihu Görkey yu
k . nılo yine• şehrim i ze ıfôrıP · 

cektir . 

8. Mit~a t Kemal. 
Vurı valı muavinliğine ııtıt. 

nan H ~ithııt Kemal ıJün 
merııur ıyot mııhnllınt> hrırp 

ket etmiştir 

g ~ l~ı. ,,, 
F l ' t (AyturıınııJsP d..ıı. ' 
,, r.em ı ' ömer .,,... 

Yeui ll çeb:ıyımız Jile lf' 
drittin diin AIH·UJ 1

1
° Jı. 

. bıı ş 8 
ler~k vat · f~:!ıne -

Gönende şiddetti yır sa Jııı> 
t rılDl1 ı.iön en , (Öz:el uy 8 

.. 8bsb1 

l ar ., .. 
28 Temıouz r 0 

• eçe GD 

' 

.. , .. kırk ik" g ar 
ı::.ıut ı o~t u . . er tl• 

n~udu ~iJdetlı hır Y arııııl· 
J:ju e ·r 

ı:Jıntısı olmuştur . aıİ§ıı · 
k ,,. çır 1, 

ıJan halk kor u c ıkıntı 0 

il çhir zayıut ve Y 
mumıtır~ 

======ıı::::== 

ilk okul 
Smbeteri kiie"rOlibilecek? ~··ıe~· 

Ö • · ken stı b•' Ankaru, 29 ( zo.:l) -- İ. k olıııl ö ~ r c:tmenı 1 • b~r1ıl 
!iğe (mtifdti şlığe) tt.ırfı etuıiş olan sekreterkrın ··ğretoa.'11n 
kaçı, almalttu olılu klarr aylı kla yeniden il k ok~l ko P.111jıii' 
tiklerine goçirtlel· ktir Bunların y~rirıe :\tcıtur 
mezunları alınacaktır. 
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Yabancı gazetelerde gördüklerimiz ı 1 Tı~~t::~~f1" Karalardan unk bir deuız 
~ - ~ 

Medi. N. 8 A L 1 K E S f R A S. K E R i S A T 1 H A l M A 
r • Gözlerım, açık iki kopı 
ransanın tasarruf bakımın- kanadı gıbi, ardına knJar 

ayrık Kulb.Jdar:m, ııd:m se· 
,, dan aldığı tedbirler. sl~rindıı. onu bekliyorum. 
•eıır ı Vakıt vakit l nu, büabütiin .. ru hokımından Fra- tüp eden mesuliye ılorı· bile-

••a:ı İt- · . . ' kııyb,·tmek kerkusu kaplıyor 
t .. .ıb . bınesının uldıi.tı eon rek bıısladığı bu ı' ı.tfj muvu 
"" ırl1: )ı "' ) · ~ İçimi. Korkuyorum; geri Jö 

li !bul r ıkJurıtlo 20 tıuıh ffokiyet ıni vermekten çekin· nrnemesindcn .. 
ti 1 ıtelir Fr ns z g.ızetele- miyect ktir Hülı. um et bu es· Hıç., yürt-ğioiz hır suat 
kted~rl~r~taJeaları ileri atma· erini iyi bir surette Ronuc- gibı. k<ıbu ı gJlurınız n uvuc 

•Jou 
1 

lııncl.rmağı bılecek.tir . larındn, sanıvderi, dokikalnrı 
kt11a rna deı; debııltı>) ccHü· cıEro ~touvtlle>l: luhrjk saya suyu ~ beklcd,niz mi?. 
,11~:;ın ~anzim ettığı plAoın ktlrl ırın yeni niznmnenıele- Eğdr beklemedinızse. ne yu. 
'dılto r.kıyete mazhar olruıı· re kar~ı ynpt kları t"hriklcr z k ki söylt'dıkleriııı·lı n uzuk 
t k· ğe dt-ğer . lfo n.uvaC bir aki~de bulunmıyocaktır. kulncuktıın ı z . Ht:kh•mt-lı ; gtırı 
b., l):t lüzumluılur . Uugü- Dinlenectk olurı ynln,z ba dö'lmesi için cıl.Jırılun biri 

adar yapılan büyük sir<:t sözü•Hir Cumur.veıçi rini, ~özleıinizi ıki umpul 
g,)l'et ~ hı:ılin~e, hiç kırpmo.dıın bek-b .. ı.. ı dıkkotun ıarındn Frsntıuya yaiı~an budur » 
""ııd lenı~k . hiı.. Uı uyoruz. ileri süre- << Ag ıoce Economipueet 
ve"~ Gözlerinin hayali . iki ijUllt 

tll)d._ • •ın,z ıhtirtız kayıtlıt - Fınunciere:» lhikum~t büyük kadrunı olur, sıze saatl• rin 
ııı ısrar etmek istenıiyo· bir gayreti~ 1 c gırı~ti on ge.;tiğıni haykırırlar 
.. :· 

8ıhJi~imiz t•ir ey var bir milyar frankl k bir ta B.ışınız, ruyn seslerine be 
'dıı:. da bizzut reforma sarruf demek olan y ırmi do· nz;,yım ılık tutl . seslerle do-
de bl}en bir Je,let icın - kuz niz.:ımname modern de- · ludur V11k ıt vakit yürt>ğt· 
., erhııngi bir reforum- vletlt·rılo eşine tesadüf edil- nizden ba~layuruk, gııtıkçe 
~•h, kAtı olamıyaca~ıdır. miy eı·t! k bir k ,ılk:ınma hare- hutün vücudunuzu kuplayıın 
llfo doğrusu ileri süriılt-n kett ir hır sızı açını.le k :ıl ırs .nız .. Uu 
''t •aı ancak devletin biz gHlmesi için çıldırıl onın, l1ir 

lb h ~eml( ket kutiy tle ve Je- uaha geri dönnıemesınden 
Q"b ?1 ır olacıığı reform vaml kla hurnket edil,ljbini J 

bl o ge en korkudur. 
ot,b·ı lbde nıuvııff,ıkiyetli göcür ise pı.ızıırlıklarJo bu - Unu, ı.lü , uuüyorum. hatı . 
•~tı~~ektir.» lunmnJun itimadını v~rmek ralur1 silk.ınnek nisyan mun· 

,_ellal it ı:arisiılr » ccl 1 u lr.ılmet t J tereddüt etm iyecektır · toeunu sıyırıyo rl ar 0 muzla· 
r~lhı eketı bir inzihnt ~oy. ı(Petj1 Journola> Lurnl hiık. rındun vı> {'lrıl çıpla k hir h:ı· 
,e:e b~l~nmı ğH ıiav~t Ometi gözlerini u~·mak. altın le llalirufr.. kaf ınıın idnJe 
~tek gıbı stimatkı ranP. hır !\yatının arttırılması huı:rn. ı.löniiyorlar. Halici hatırlı. 
tQ h ette bulundu. UükOme· sunJaki tezimizi tatıdık et· yorum; Jurğun sulurındıı yü-
'''-' il İlinıotkArl ı kta ı.1.lan mek suretılc memlekete bü zlerce mavuuonın. yıınğın 
ttııaeı~ olduğunu iimit yük hır hizınette bulunmak- ycrlerinJ~ zumpurn bekl iycn 

P 'Yız. tadır Eğer lıukfioıet muvoffa- yolsuz kaldırım k ııılınlurı gı 
L tenaa b' kiYetsizl g·e muruz kulır ise va_ bi. ı;ırl sırtu vererek uyuk-
"' d' ' ır şuur ve halli. " larHb ffalici .. 
'ııl 1YurııJ1r J ı Ul tıında~lıır yuln z bizim unı· "' 

~ cı ou rn 3 
))(c u · llJlici, ik ı yunı sıra su-

L,. •tnrıın himuv•· ve miı- delerimiz · dönıneklı> kaim.· .. . J 
...-.,_,, ,, yuziıne oğru egilen harı p 
•L 

1 faolı'y t ' · ı yacak. bu uındeleri orılıyn-
1 ·"~ e ını uış sıy:ısa ev erile, akmıyan , imlo nı\ hır 

ı 1
1le i cllklardır. l.avnl hiikucneti t "''•l na ledecek olan H. ıınytıl ıruıuğına benzetiriuı 

,, Frnr snn•n ıliinyo e( muvaf(Jk olur ise samımı İki yunı sıra Jizilen evlerse. 
11ı.1 11~ duytJ'ulorımız bundan hoızla- bana ya raL L • .. ,~ d '"'Umiyesi huzurun,ın " ')' • P &sız. ya nı& eo-
ltt~i~ı.ı':o ını n iidnfuvdıı gös nacok vutanılerverl •ğ miz ğüt kütüklerini hııt. rtotır 
ıt. ı bu rnuvo(f ılıi_vPtİ ulkıı:ılıya B"n ' 1• • u ı· l L ''lıh. lnzibot \'0 r •rngat ile ')' ... ım ı.:ın nal\'. 110 .. u 

"' .ı caktır. roşnili bir Venediktır. tb 
81Jf.!bilir.» 

~eh <ı l'opuloir• ~: cdt Lrıval li' kl ı yaz gt•celerin dur. 
'•ı, .. 0 

de Poris)> «fi'run fedôkArlıktu müsavat vii cııde ğun sulıırındıı. :rndul ız 
•,~ t "0 hiın unlnrJo hiı• bir f · b' \' ı ~ getirdiğini iı'diıı He öğünü- gPzı ığı nı ır enuıJık 
•tı"d "Jtflntıeverli k duvgu 
ıc_"' , J ı yor. huy.r hu iıldiu ı doğru O yanımda . Haşımız ı n üs. 

~ n 
8)'rıJnıış ılı·ğillerdir de!l'iltlir . Ve bu bak ımdan tünü Ct'p~·evre kuşııtnn yıld ı zlı 

r~. ettj~ı zuırııı ıı con lorın ı ' .... ı.. t 1 
" et hak kut hiJdet ,.tmeden nıe. 11 u~ı >oş uklar . Aydınlık bir 

l\ııı,11 llıişlerdır tL·•ıp f'lliği yduna rık.orılııırııız. Yeni ni- gect1, ı;evrem zi, uyuyun yarı 4ıt . .. &ltınJ r nı ''crm i ler · h L. . ı ayıJınlık. uykulu \'arı I A t klı ~ QIJ •• ~ zıı mnanıelerıo tlu a yu"ınuan J ')' 

~ Qell fun Fruns zlordan jt.; tetkik.ine gırişcC'ek olur ve yurı kıırunlık bir ~-'hir 
tı •1 edakarhkta bulunıuo· . k 

1 1 Millti~tiyc çevrili .. 
"t· •ted'ııır.· . . ıse p a t r o ıı 11 r n .... 
"ıLı l'iı anla J 1 t Sandal, tutu~ıııue alt ı n tiıı· ~ 1t e,.· r 3 ı ı ıyur kı•pitalistlere gnycı hı b' 
•e ~ 

1
1 ft'dıılr6rl k ynrıında r ısı ır sa~· örğüsüne benzi· a it tr. fıfçe ılok unulduğunu ve bü . yeo ~ eru :ıdıııinleri p ruıuklıı· 

t. lln110 . tün hu ·unet in yalnız memur rına ılolu)·or 
11 d. ıı.:ın kız 1 gazetele· 

)e Uod larıı ve gelir sJhiplerine hasr Ayın l'lerü .. ulJlı"nlerıJ ... d"'nı'z ~i en subahtanberi "' '"' ., 
)'~tı:;ıınıoa uı;lere kurşı olunduğunu ıl ı tıu ıı~·ı k ~· ı gö· seni rosjmlı altın lrulluıu l ı 1 ~ 
~il t 6rı ıtdı ne riyala rtığ · rüriiz Feılukdrlı kıl :ı müsuvut le~elerle Jolu Acuuı mıny14tö 
ı~ 6 1'lı b" i yokıur v.• rııüsuvulsızlık en lerınu o kaılar benziyor k ı: 

''-'ıık,., ır ınıın 1 uygusu L " .. ki . .. ki · ı . Ooniz, Ll'ÜZel aı•ydı'r. ._e b ·uyız Verllun \ '.! ~ 11 &UCU orın "'rtınu yu enı - ı:ı ,. 

~· l'tan mektedir Ytrni ııiz ıunname - dıye düşünii)orum. 
l '~d .. 1 

88
81, hizi kPşrneke" (' · ı · 

1 ili " Jı k ""' lerin mecmu heyeti uJalt·l :s- 0 vremızde uırer gö ge 
tı L . tıı ııııık ın o k~qdilo htılinn k ı i t t r llıı:n 8 1 . muılluluna kurşı hir flUJktısl- ~ ıını l oyan sanı o -

1 lllııL • l er ın ''ıicude .oe lur gö'gt>I C td K. 
'ı 1 ' ı ı--. dır. \ 'e !oleyısılc ıılusıı kor. . · 1 1.!r ısa uyor. ı-

t r. st ı likluri cgoi.dm mı karanl ı k , kı'ııı·ı a"ılınlık ~ '5 1 k ' ı;;ı ırniktuıt ı·m~ktir J ' 
ıhc&k ar ı ınılu ınnlı ,. ol- kimi güneşli bir yaz rüyu-
\lJ tır '> sının sözll.!ri kadar ic;li bu 

'~ rı.1,. •••••••••••••••••••••••••• 
~ ltı!!tı ~)) B l,.<tvtıl, hü- : HALKE vı· ~ fısıltılurın . Bır r.sıltı yağmu-
~lle L U\\ cl '". muk'1Vc · : : ru cilseliyor sanır!!ıııız 

\'~ llara d · • : B ~ n. il ılioı , zaman zamon 
lo.. ier tın on vazge~:ır- : R'ı yaz"ıye Lursu. :. ' 
'' l)ı 'Yecekı e re kc.ırşı mu : 1 hep hu ynrı aydınlık 
~ • 111 111ıdır lll .. : u /'· · · k 1 : 1?1Jhrayın rü,·os ı olaro.k dü-"la us vu r,.11111 . nu nev11111z urs lif' şu· • .... 

l"l'ıeti ı . : besi kız Ut' akt!k orta. • ~iinurum. Hulic kofuınılıı bu ı 1tJ111!ı ıuna hnğl.dır. • : yıtrı ayıl nlık "'"hrJyııı ıl e 11
) <' B • okula okwlarına mahsus ~'Ç ~ 11tJ11 L · ır P 1~simist dun : : koru içinde yoşor . ) r " ı p r l • clmak ü:ere Riya:lye ku • ı. 1 

b · << JU reu>rın ır • • Kar.11lon uzak bir ,ı., 11 :z ı,)I ır kt.tl · rsları açacakltr • 
"t..ı· Hrıe ı\·İn fazla : r ıyııiıılır bu Bır deniz rüy-

~ '-'
1t A Kurslar ller sıwf' için 

'dı& u le h ısin doöru : us kj, yarı aydınlık Vt'"kara-
l. l'lın 1 • 

0 ha{Lada ild saat olacah· • k }'~'rı L 1 but vazıft>si Bıı : lordun uzıı t ı r Oredu ndaın, 
·~ ~,v l ue saat onlıeşlen on altı- . · "k · 1 

konuıtuğunu ku
laklar ile duyar . l\orolu rdnn 
uzak yaşamok, kamlardan 
uztık bir rüya Alcruınde ya
şıyormuş hiss le dolar adamııı 
ıçine. Yuzüne b akıyorum . 

- Sen, benim ıçjn, bir 
nyd rıl k ~ ibı St yredılt•n. hir 
nefes gitJi ıl k· ğı ıi uyulan; 
hır yarı aydınlık, lıir yttrı 
karnı,} k rüyusın . 

Rıışı nı önüne eğiyor So 
kuluyorum ona. Bu. dolg:ılı 
havı.d.ııdn g :milerin karı.lıı 
ra h:ılutlıırl bıığLınmasına 

berıı t· r . Nasıl ~t>nıılerin ka 
rulnru lıolut vermesi, uzıık 

ln~mak korkusunılun d ·iği
de ~~ıırp • p p ırçulnnmamak 
tan U"nlirsl'; btınını de ona bu 

' 
ğlanuşım aynı korkudıın 
rlır . Uzal lıu~mıınınk ve çar 
pıp parçalanınomak korku· 
sundun . 

O mek i~tiyorkı: 
- Sı:,·gili , ben senin İçin 

neyim bilmıyorunı. Belki bır 
şarkıyım, bir şarkıyım ki 
yulnız dinliyorEun. S minle 
<liz dizı>, k:ırşı korşıyo. göz 
göz.ı Lııkıp dururk l'n bile 
"eni iııcitmcktt'n korkıırnk 
sdvgimılen yaııu luf et mık 
ten çekini11lım S ni iı cit. 
mt•kterı . gücend rm ekt< n v yo 
sonra st>ni goylıctmektc•n kor
kuyordum. 

GözlJrim gözll·ruıe, yiire 
ğimin tür kubünti eöylt'ı kt·n 
bıle. inkı1r ettim. Sı>\•gimi 
İvr ı , ~·ekiç yuıııruklıı11mlo 
yiırek örı:nirnde dövJüğiıuı 

kıvılc ı mlı yurt•k ~ırk lurıırıı 
okuyamudıııı sııııu. 

Seni kaybcJ.yoı um. bu 
nu huuu dün söyledin. Bir 
bakımu göre bu: 

- UiıJiyorum, söyliy''<'ı•k 
l~rin "arım söyle?. 

\'~ bir Juşünu ~e gorl': 
Üdlıkrıulım, gİl.!ı)oruuı, 

bir ıfahu do:ımı•mek üze
re demektir. 

Göıleriınlc suno .J"mck is· 
tı •Jiın ki: 

- N~reye? Nıı;in gıJıyo 
rsun?. Beni hnn~ı tesollınin 
eline hır ık tın k ı? doğrumu 
yııpt ığ n? 

Ve dııhu umutsuz
luğu. Ul'•Yll ,J ıır Lır\ok ma· 
nasız sözlerle; bır aluy suçma 
sapan siteu1 .. Onu İçiuıin 
iı.:ıni döıemedim dnh ı. ve 
ta ıwnru yi.ırc•ğım l\'İn hır 
l ııf etme.lım. 

Arum z lo "ılık, müpht>ııı 
sözü erg;;\•tı belkı. 

Eğer. umut içinıdu susınlı· 
15uydt , \'ekıç yumruklnrı nılu 
yürPk OreÜlflU0 J()\•ı1ÜğUlll yü 
rek sôzl 0•rini bir celık kele 
1'.~·e yapar. geçirirdim hilekle· 
rıne .. 

(}ınımırı cunı s..ınıı gi tme 
Jıyorum. gerı dön 

KOMiSYOHU iLlNLARI .. 

B..ıyramıç Tüman kıtc.ıotırı . n ı;enelik ihtiyam olun 424,0ÜO 
kilo yulaf kupnl. zarf usulılo münakasaya konmuştur Be· 
her kılo suııun muhı-ımmcın fıatı 4 kuruş 50 sHntim olup 
ihalesi 2. 8 935 gunti saat 15de Hayracnıçto Tümen satın 
ıılma kom İs) onundu yop.lbcaktır. MünakaFayo gireceklerin 
verecekleri yulı.ıfın şerait ''e ovsııfını öğrenmek istiyenler 
Kolordu scıt n ılm1 komisyonu ndan öğrenebilirler. lsteklıler 
mtiııak:.su kanunurıun 2, 3 üncü rııaıldelerine göre istenilen 
vasaık ıl • mJv,ıkbt te·nınal tutarı olan 1431 liranın hale
den bir saat evel Hııyrıımıc Tümen muhasehesine tevdi ile 
olocukları maklıuz'a komi yondo hazır bulunmaları ilAn 
olunur ( 378 - 4 ) 

** Tümenin l3ayrumıc garnizonu civarındtl bulunun pıyade 
ıı.ıt..ısınırı senelık itıtiyocı olan 50 bin kilo tJ · ğır eti kopa
lı zarf usulıle eksıltmeye konulmuş ve ihale günü tal hi 
('ıkruud ğ11ıılrın yeniden kopalı zıırC usulile eksıltmeye ko. 
nmu:?tur 1 ler ldosunun muhrnnmen bedeli 15 kuruş olup 
ıhalcsi 6 8 935 tcrih salı günü ı;aat 15 Ale Bayramıç Tu· 
nHrn satınalm ı komısyonu binasında ynpılacaktıt. Müoııka
soya gır··c klerin "erecı:>kleri ttin şeraıt ve evsaf nt bulun· 
duğu mahallin satınnlma 1 ômisyonuo""a müracaat ederek 
öğrenebilirler. İ:!tekl ı ler nıünakosa kar ununun 2, 3 üncü 
m ıddt !erine j!Öre istt•nılen vesaik ile o.uvakkat temin&t 
tutarı oldn 562 lırc.ı 50 kuruşun Yeyn bunka mektubunun 
ih ıleden h r sunl evel 1'ıimen muhosPlıesine tevdii ile ko-
mıdyondn hazır bulurımolurı { 398 - 4 ) 

** 1'frı;rıenin Bayramı\' g rnizonu cfrarında bulunan topçu 
k ıtusile lıustnhııncsi İçin senelik ihtiyacı olan 69 bin kilo 
ğır etj k opıılı ZOI r l,ISU)ıle eksıltmeye .konuJmUŞ \'O ibe. 

lı>si günü tulip ~·.k madığındon yeniden kapalı zarf uıulıle 
ek iıtmeye konmu tur. ller kilosunun muhammen b,.dtlı 

15 kuru~ oluf ihalesi 6 8 935 tarih cıalı günü suut 15 Üt• 

B ıyromı~· 'rdmı:;n atırıalma komisyonu bina"ındo yup lacak
tır. \itin k ı~ıy girec klt. rjn ver e('ekleri etin şerait ve 
ev:-:ı ıf rıı hlllunJu;;u rnnhallın sutmnlma konıısyonuna ıııüra · 
c ı ıt e INe ö~ron ·b lirler l~teklilerin :!490 numaralı kRnu
ıı un 2 3 unc ı ıhu.lfolerıne ~öre ıstenilen veeuik ile mu· 
v..tkkut t Arnın;.ıt tuturı o'ıın 776 lira t5 kuruşun veya hen· 
kn mektubunun ih·ı 1 -0den bir saat ev~) Tümen muhasebeıi· 
ne tı•.;lj mi ıle komi yonıJıı huzır bulunmolor ı. ( 399 4 ) 

~** l3Jyrnm \. g.ırnizonu civarında lJ•lunati piyade alayının 
ırnelık ilıti·cı<'ı ıçın 578GOO •Ho un kıpelı 11ufmuhJe 

nıun~1'rnsayı:ı konmuş ihale·ı gunü talibi çıkmedığınrfan 
·enıden kopal: zarflo ek iJtmeğe konmuıtur, Her kilosunurı 
muhammen bedrlı 9 kuru 2f> s ıntiın ıholesi 17 8 935 ta· 
r h saot ı 5 de B.arrJmı~· fümen Eltıtınalmıı komisyoı.u bi
rıosında y.ı pılncııkt1r. Mür nktu!Dyu girf cekJerin n recı kini 
unun ~rnıt ve cven frnı buluı duğu yerin satıı.al uıo kom i-
yonun:ı mtir:ıc ı,,t eJurek öğrenebili rler. Münakatıaya gi
r.-ceklerın 2490 rumurol kanunurı 2,3 üncü maddelerine gö· 
re İ:;tcnılen· \'tsıkle 3923 lira 25 kuru;: muvokkat temi
nat ve bonk mektubunu miirıekosadrın hir subt c\·e) Tiı
nıc•n muha!<ehesin" İl'\' ii ill! komisyondu hazır bulunmaları. 

(422-4) 

** HJyrnmı<; g.ırnizoou ihtiyocı lt,'ID 1 1280 kilo 8adıyığı 

kapalı zarf usulile eksıllcneye konmuştur. Her kilosunun 
muhurıımen be lelı 75 kuru ih •lesi 17- 8- 935 Tarih 
snat ] 1 -de B \yrJmı~· Tümen a l ı11t.ı lmu komisyonunda ya
pılac ıktır. Eksıllmr•ğe girereklerin n.:~ı oekleri 88deyeğı
nın ş>Jroit ve ev alını lıuluoJuğu yerin , satıoalruu komis
yorıun~ mur.:ıcaat cJorek ôğrcnebiliılur. isteklilerin eksilt 
me kunununun 2,3 uçünciı maddelerine göre istenilen \e 
saiklc 616 liru 5o kuruş ruuvakkat teminatın Te bıınk 
mektubunun ıhule-deu bır .saat tı.v~l T\imen nıuhaaeb6-
sıne tı vd• ıle konıiı;;yo~<ln hnı ı r hulunoıolurı iltın olunur. 

(423 -4) Geri dön ki. sa:ı:ı yıireri
u: i an lutayım. ~------------------------------~ şımdi Gırıdizade Na-

Don kı, sonu ~·ekiı.: yum· 
ruklnrımla yürek örsümde 
dö,·Jtiğüm kıvılc ı uılı yi.ıruk 
ŞtHkılıır.nı okuyayım. O.nle 
beni: ılık bir şarkıyı di· 
nler gibi. Uzat kollarını. 

Gözler im, iki kopı 
Jrannılı gibi ar. 
dma kodor ayrık. seni bek
liyorum. icimJ' kını l .lo ncın 
hır korku. Bütün korkum, 
geri gelmesi için çıldırdığ.
mın. "' nin hir ılAhn hona 
ı l öıın •nurnılir. 

zım· selamlığı ve saki 
oğlu Hacı Ahmet yoğ
hıınesi İ ken hı. len Ciri
di zade Nazım beyin 
hanesi. 

tıı" .. rı · ıı u teretttiJl eıler. : sev~ının 1 ı ugız n up 
•ı,. ya kadat devum edecek- • 

ı~. 8•hi~·"ğ1 rlığ na rağmen ur. i' Balıkesir tapu müdürlüğünden: 1
l'lj t ~J o un lıNkos k.. Dı•rslere:!S lelll/lll/Z v.·;5 : , 

'~&\" a ıp •··lı.>ceklir » : perşembe yıimi başlana : M.ıhalle~ i ~okuğı 

~vsııfı yukurdJ yıp:ıJı evın ınalik.i ecdadından kalmak 
suretile E ııiroğlu Abdulfuh nıuh uma Mustafı.nın i k eıı 45 
sone evel kJrısı li.ıtice Vlj 0\ lallnrı ~eh met Emın, Hfis,..yin 
Ali, ILhimeyj ve mczburc Rahimede 322 de anosı tfnti<-e 
ve llOC'USı :\luhorreın ve cvldtlorı Ali RızJ, Nıız'r yi ve ba 
dehu ltnti ·enin ıle "efotile evltltlorı Mehmet Emin. Hüseyin. 
ve Ahyi ,. • bad hu Muhrırremin tle V< fotile evlatl1ırı Ali Ri· 
zu \'C , azireyi ve badı lıu fluseyinın de vefcıtile kar ı sı Fat
m ı Z ·hr 1 ve ~vl tlcırı Mehmet Nuri. lbruh im. 'c lfot cı yı 
\'O h ıdclıu \1 hm t Emin de vef.,t ederek kardaşı Aliyi \'C 

bodt-hu N ızır<>nıııJe vı:f 1tile koc"eı lliğer Mehmet Nuri ve 
evlutları , 'ur iyP ve H hımP ve kardaşı Ali Rizuyo kaldığ-ın -rı~' ~~ )lYu,,Jd,ın iaa ı ıs· : ca~ltr. İsfrkli ola11larw : ~fıırtlı liiriılıznıle 

~le :Ya ~enj gııyrct dolu- : Halkcviml:e mtirm:aa/ ed. ~ 
l1~ıı~ Lp ~ın protPslo~ardıın : erek adlarım ve sımflar : 
~ b llQ b 1 d • d l ·ı . • 

.... , 
1 eğil iıli Fa- : 1111 yaz ırma arım <b ~rız·: 

rıaı,, 1 ı 1 • 
' · u usu htikilme- : llı\l..KEV : 

'- Ye kendine teret- 11. I ......................... 

Gınsi fiııduıl u 
Sağ tarnfı l laşını oğlu 

Yııkup iken şimdi Ş l 
hinza•I•' ıtar z ilacı l -ı
m ıil hnn~si sol ve ön 
tarafları Giridi zıııle so 
knğı, arkıuu yağılı Ati 
anet ıevceıi.H•nile iken 

dan buhıslo nanılcırınn \es.dl ı·ltırn ek i~h diklerinden tı h
kikat y pmnk inn 10 Agustps 935 günü mahbUine nıtımur 
girlt'cektır Lu ev idn bunlorda_n boşkn mülkiyet veya soir 
bir sur()tle hık iddia edenlerin. y~ . gelecek memura ve ya 
hut bu günler ıçinde tflpu müdürlüğüne müracflath rı ilAn 
olunur . 



1 

IAYIA: 4 

Dursunbey Panayır1 
1 O Ağusto dan 14 Ağosto u nüne k d r bes gün 

DUHS . ·nEY PAN:\ YIRI ikinci defa olarok ıo 
Ağus•os cumartı>si günü açılacı;k ve 15 Ağuıtoc perşembe 
günün kadar bPt gün davam ethwek:tir . 

TURKDIL1 • 4' Te-mtrı 30 


