
Gizli nüfusların ~ütüge ~aydı için ~anuni 
müddet dünden beri ba$1amı$ 

• bulunuyor. 

Nüsha11 Her yerde 3 kuruıuu. 
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CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETİRİR 

GÜNLÜK. SİYASI GAZETE 
• • • 

Nüfus gizliyenlerf hyt yapmıyanlar ve 
kayt olmıyanlar büyük cP.zalara 

çarpılacıklardır . 

Sahibi ve Baımuharrırı 
Müstecaplıo~lu Esaf ffdi/ 

Birinci YIL SAYJ : 248 ----.;.;-....; 
T ayare cem_iyeti Iz~irpanay~rı ismet Pş. lstanbul'da ~arda Türkiye hakkında 

munasebetıle - . G . . M I k . d -
10 Senede 

Gazi Hz. nin Valiye izmir'de Yamanlar su~unun açılma resmindelnutuk söyledl. azının em e etın e 
tel rafı IZ~IR , 30 (A.A) -- Ha, . 

50 Milyon Lira 
Bu sene d81ftaYyare kazandı. 

Fuat bey Neler Diyor. 
ANKARA 29 (AA.) Tay- gençlığini bir araya topJ.a_ 

Yare ı ' ' t ' ı'si Rize mak hepimizin idealıdır. ,em ıye ı re . .. . , . 
ınebu F t b 30 rıQus - Kemalıst Turkıye nın tay-

su ua ey ~ ·ı· - k · yurdun t yarerı ıge arşı 
os tayare bayramı müna- her tarufı nda ~ôrünen milli 

~eı·rbetjle k en~i~İl~ gôrüşen kayna~ma bugünkü.. .~teş_ile 
muharrırımıze dedi ki: devam ederse bu buyuk ışe 

İ . g vekil ismet Paşa hal:retleri 
ZMIR 30 (S.Ş) Reis - d.. f k J • d k ' un re a at erın e ı ı.e\ıat 

cümhur Hazretlerinden İz· il e birlikte Ödemiı'ten iz 
mir valisi Kazım Paıa Haz mir'e döndüler. ismet Paşa 
rellerine beynelmilel pana - hazretleri doğruca Cüml u 
yır hakkında lütfen çekilen riyet Halk Fırkn Eına git 
telgrafname sureti : mişlerdir. Ve orada üzüm 

"Beynelmilel İzmir pana · ve incir iİıracatı tüccar ve 
müstahsillerile üzüm ve in· 

yırının açılııını iktısadi 

yükseliş yolunda mühim bir 

adım sayıyorum. Bu vesıle 

ile hakkımda gösterilen can

dan duygulara letekkür eder 
ve muvaffakiyetler dile

" - On yıl içinde milli aösterdiğimiz alAkadan \'<1k rim.,, 

cir vaziyeti hakkında görüş 
müşlerdir. Müteakiben Karşı · 

yaka'da akıtılan Yamanlar 
suyunun açılma resmını 

yapmışlardır . İzmir belediye 
reisi Behçet Salih bey bu 
içme suyunun akıtılmasının 
sihhat noktasından faydala-havacılık için elli ~yi bir verim alabileceğimi· Reisicümhur 

milyon lira teberrü ze her zamankinden fazla ina- Gazi Mustafa Kemal rını anlatmış ve bu işin 
eden büyük Türk milleti bu nıyoruz . » ____________ ;_,. ____ ....;; _____ ....;;_ 

'eııe de orduya 26 tayyare be- Yeni tayyarelere ad Köycülük ve nüfus işleri 
diye elmP•·d muvarfak olmuş- konma merasimi N h. .. d .. 1 
tur. 30 Ağustosta Bafra. a ıye mu ur erı· ve 
Bartın, Zonguldak, Ereğli, BALU, '.!9 (A.A.) - Zon 

l<arndeniz. Orhangdzİ, Kadı- guldak Ereğli, Bartına k •• h t 1 
ltöy, lstanbul, Kartal, Beykoz tayyare er geldiler. Mahal- oy mu ar arı 

Alpullu tayarelerinead konacak lP.rinden heyetler de gel-
~e yurdun her yanında ~en- mektedir. At konma mera· V } • b • • l' "' • it d 
lıltler y.ıpılaeaktır.~ılletlerin simi yapılmek üzere Boluda a l eyın relS 191 a in a 
en olgun. en uyanığı ve en şimdiden ıenlikler baılamış· d Ün ffaJkevinde topJandıl<lr. 
<'İvanmerJi olun voilerlıme - tır Yarınki bayram emsalsiz 
rııizi her ı-:-ün biraz ılah.o art rustte heyec~nlı olacaktır. 
!ırmak ıçın muveffukıyctlo SiNOP, 29 (A.A) A· 
çalışan Tu r k milletinııı tuşı Ayımcık Bafra. ve Çarşamba 
ılığı yiik•ek v.ıtanpdr•erlık kaza ! arı namına alınan 
ı·e • lıeri önünde gururla ve 
•eyı:ı ile eı:ilmek vazıfc 
mıdir. Yarınki harbin bir 
y ı ld ı r ı m g- ı b ı g-öltlerde pat
lıyac ağını artık anlamıyan 

hi\' bir millet kalmam ı ştır 

t:ı. y yare ler bugün Sinop 

tavy.ıre meydanına gel-

mişlerdir Yarın saat 10 
da atkonma merasimi yapı
lacaktır 

Bu korkun\· hnkıkat karsı· dumlupın a r'a me -
sında ileri milletlerin rasim için gıden 
birer uı,nn millet heyet 
haline gelmek için ne kadar DENİZLİ, 29 (A.A) 
\'alıştıklarını biliyoruz. Mı!- Dumlupınarda yapılacak Halkevi binası 
Yonlar<'a genci havacılık mev- olan merasime iştiı ak et- -Gizli nüfus kanununun 1 dürlerinden mürekk .. p bir 
zuu içine alarak yarına mek üzere buradan bir dünden itibaren tatbikine bat toplantı yapılmış . bunda da 
arkası kesilmez bir ilham d ı ı ._ hey.et gitmittir. lanmış bulunması o ayısile köy iş eri ve köy kanunu 
ı<aynag· ı hnzırlıyan milletle- d H il d k k 1 KÜTAHYA, 29 (AA.) -- ün a <evin e mer ez aza. vi ayette yalnız nahiye mü-

ismet Pa şa 

batarılması yolunda hükü
metin gösterdiği müzahereti 

tükranla yadetmiftir. İsmet 
Paıa hazretleri de bir nutuk 
irat buyurarak halka sihhat 
ve neşe getirecek olan böyle 
bir eseri baıarmaktan 

dolayı tebrik etmiş , aynı za . 
manda gerek bu ve gerekse 
vilayet dahi ' inde tahakkuk 
ettirilmiş diğer birçok kıy· 
metli eserler göstermiş olan 
vali Kazım Paşaya teıek
kürde bulunmuştur. 

Paşa Hazretleri sözleri· 
ni bu iki .uyun halkın neşe 
'e afiyetlerine yeni bir 
kaynak olma nnı temenni 
ederek bitirmiştir 

Başvek i l Hazretle ri akşam 
çocuk yuvasında şereflerıne 
verilen çc cuk balosunda bu
lunmuş yuvayı ge7n : iş ve 
çocukl arın birer birer hı:tır
larını sormuştur. 

Paşa saat 21 de halkın 
candan ve yürekten alkııla
rı arasında Gülcemal vapu 
rile İstanbul'a hareket etti. 

İSTANBUL,30 (S . ~) Baş
vekil lsnı t Paşanın Kara
<leniz @ eyahntı hır ikı gun 

ı tcehhüre uğram ı ştır. Mouıa-
1 flh Ba~ ~ekıl Pa ş a önümüz 

<l eki hofta il'inde Trabzon'a 
rin sayısı -."ünılen ı?Üoe \' O • h' ·d·· 1 ' I k" h ' •• Mebuslarımız da dahil ol- na ıye mu ur erı e oy i • ( Devamı ikinl'ı sayfada ) ~idP<'ektir. 
~almaktadır. Ordunun ihtiya. t· h ti · d ·· k ----------------------

' 

.mak üzere vali beyin riya· ıyar eye erın en mure - J, 
ç arı karsısında başka bir - k b k b l ' · setinde bir heyet Dumlupı- ep üyü ir top antı ya-
§ey düşünmemek zaruretı \ 

d nar'da yapılacak merasime pı mıştır. E • • • k 
Yüzünden bugüne kn ar B 1 V 1 t teınag edemed'ığiz bu can ala- iştirak etmek üzere burakan u top anlıya a i Sa· rganı ıs 1 razı 

" d lim bey riyaset etmiıtır 
Cak 1 f d Türk ayrılmışlar ır ....:..._:;~~m~e~s~e~e~e~t~ra~ı n~a~;;~~~~::;:;.:..:...:..-:----::--::---:"'. Sabah toplantısında \'ali 

1 

1. k·ı b-ay--_r_a_ m birden ~e::r~:u~:::~~ıi::ınıi~;iy~i;· 
heyetlerine sade bir lisanla 

~ - h b. e izah etmiı ve rastladıkları 
~evzi Paşa Hz. genç a~ ıy -. güçlükleri anlatmalarını is-

lılere ateşin bir nutuk soyledı te~~ti;~retle sabahleyin ya 

İSTANAUL 31 (S.Ş) ·- Ga- p:lan toplantı nüfus işleri 
ıi nıeydan muharebesınin 12 hakkında ihtiyar heyetleri-
İııci yıl dönümü ve tayyare nln uyanıklığını artırıcı ve 
bayramı ıehrimizde çok par- çok faydalı olmuştur. 
lak bir heycanla tesit edil Öğleden sonra Vali bey 
lllittir. Muazzam geçit resmi· ihtiyar betlerini tekrar top· 

ile Harbiye mektebi mezun- lıyarak onlara köy kanunu-
le.rı büyük üniformalarile iş- nun ve ihtiyar heyrtlerinin 
tirak cylemiıtir. Askerleri. vazifelerinden bahsetmiştir 
llıiı harbiyeliler , hararetle Vali Salim beyin köy i{· 

a. k l 1 B 1 d' lerı· ne ve köylümüze karşı ' 'f aırııı ardır. e e ıye na-
~ıııa abideye çelenk konmuş, gösterilen bu samimi alaka 

"tilköy' de 3 tayyaremize ve faaliyetini takdirle kar-
nıe Fevzi Paşa l b J 1 d Lı ri\~imle isim verilmiftir. şı ar \'e u ça ışına ar an 
qarbıycnin 100 üncü yıldö- Daha bir çok erkan bu me- alınacak neticelerin köycü ' 

numu h ,yecanla kutlulanmıf sut hadiseyi nutuklarile kut- lük hareketlerini memlekette 
lır Hu ıe.ne mezun olan luladıktan sonra en son •Ö· 

~650) zabit vekiline diploma· zü Cevat paşa ~öylemiştir. 
arı tevzi edilmiştir. Davetliler mektebi bilh•s•a 

E k Gazı· ko·-.esini, Gazinin oku-r inı harbiyei umumiye • 
•eiaı Fevzi pafanın nutkunu duğu dershaneyi gezmiıle~-
liarbiye mektebi müdürü dir. Meraıim .. saat 26 da nı· 
okumu,, alkıtlanmııtır. Fev· 

~i Paşa hitabesinde ezcümle 
enıiıtlr ki: 
"Türk milleti en ince sev

!i•iııi size vermiıtir. Onun 
orneAi ve onun özüsünüz" 

hayet verilmittir. 
ANKARA. 30 (AA.' 

Rüyük zaferin on ikirci yıl 
dönümü olan bugün yurdu· 
muzun her tarafında büyük 

tezahüratla tesitedi lmif, bü 

kolaylaıtırmış olacağına dair 

olan kanaatimizi 
daha tekrarlarız. 

•• • 

bir defa 

Öyleden sonra saat üçte 

yük erkanıharbı ye reisi mü
şür Fevzi paıa Hazretlerı bu 
gün ordu namına askeri ve 
mülki erkanın tebriklerini 

kabul buyurmuılardır. 

( C)tertibinin kayıt muamelesı 
ay sonunda başladı 

C. ı.,rtı bi 
nin kayıt mü· 
ddeti30 ağus · 

tos tarihin 
den 30 ey 
lül akşamı
na kadardır 
Yüzde bet 
faiz veyüz· 

de iki ikra· 
miyeli olan 

M~/',Lf:l<J;Ti C.Elil< .O.Gil.A>. 
Oll\JVORU:Z· 

C . tertibine aıl ıartlar aşağıda gösterilmiştir . 

B. Tertibinin hamıllerine mahsus olmak üzere ka 
yıl müddetinin başlangıcından itibaren allı gün müd
detle bir kayıt hakkı verilmittir. Bu müddet içinde 
B. Tertibi hamilleri ellerindeki makbuzlarla evvelce 
bunları aldıkları bankalardan C.T ertibine ait aynı 
numarayı da alabileceklerdir. Mua yyen müddet geçtik· 
ten sonra bankalar bu tahvilleri serbestçe satacaklardır . 

Yirmi lira itibari kıyrr.etinde C. Tertibi tahvilleri
nin ihraç fiatı 19,40 lıra olarak t~ s pitedilmiftir. Her 
tahvil bir lira kıymetinde yirmi kupon taşır 1-aizyüz 
de bettir. Kuponlar her nisan ayının on eltıncı gü 
nünde ödenir 

Faizden baıka senede iki defa yapılacak ketide. 
lerde 30') bilete 94, l 34 lira ikramiye isabet edecek
tir. İkramiyeler arasında 30,ooo ı s ,ono liralık iki bü 
yük ikramiye de vardır 

ikramiye keıideleri her sene 16 nisan ve 16 te.rinl· 
evvel tarihlerinde yapılır. İtfa keşideleri 16 ni•an tari 
hinde senede bir defadır. 

il 
IH olanda 'da çıkan De Telgfaaf gazetesinin 

5 Ağu •t os J 934 tarihli nüshasıdaki baş ma
kalenin tercümesi olup dün bu sütunlarda 
ne~ ı olunan ilk kısmının sonudur.] 

il ·ıııokrasi eden bir halk memleketidir. 

Türkiye'nin kalbi mesabe- Bu birlik, topluluk ve arka· 
sinde olan Ankara 'da 13 lem· daılık içindeki ıKollektivite) 
muz, bir cuma günü tatil nin doğurabileceği tehlike-
gunu. ı .er yerden, bütün fer daima inkıtasız bir suret 
bahçelerden insan kahkaha - te tesir ve icrayi nüfuz et· 
ları ve musiki nağmeleri iıi- mekte olan otorite 
tiliyor Bugünkü tatil gününü ve rehberlik sayeıln-
hükümet merkezinin inşai de izale edilmektedir, Sos• 
mucizeleri arasında geçir - yalistlerin ötedenberi kur
mek üzere uzaktan, yakın- mak istedikleri ve muvaffak 
dan bir çok kimseler ıehre olamadıkları,Sovyet Rusya'· 
gelmişler, gezmişler ve ev- nın dolambaçlı yollarla pro· 
lerine dönmezden evvel otu· letarya diktatörlüAü üzerin-
rup bir fincan kahve ve ya- den elde etmek istediği, em
hut bir bardak şerbet içe- peryalistlerin ret ve inkar 
rek dinleniyor , eski ve yeni ettikleri ve kapitaliıtlerln 
musiki nağmeleri ile neıe . füphe ve tereddütle karııla
lenlyor. Bu hal , halk bahçe- dıkları şey, yani: Sınıfsız bır 
sinde böyle olduğu gibi ona ce'lliyet burada tahakkuk 
bitltik olan Kar _ ettlrilmittir. 

piç'in bahçesindede böy- Tt'Jllİrıal \e J..t•falt•t 
ledir. Karpiç, şehir lokanta· Şüphesizdir ki her yerde 
sıdır. Orada diplomat ve olduğu gibi Türkiye'de de 
nazırlara, yüksek memur - köylü, tüccar, amele, mü
lara, tüccarlara, imtiyaz av- nevver. memur, direktör, 
cıları ve turistlere tesadüf idare edenler ve edilenler 
olunur. 

Karpiç 'in ba hçesinde halk 
ara.ında birdenbire bir ha
reket oldu ve bu hareket 
ç1tbucak diğer bllhçeye 
de sirayet etti. Herke• ıe 
vinç ve heyecan içinde 
parlıyan bakışlarla masadan 
masaya birbirine sesleniyor 

1 

du: "Gazi geliyor ... 
Türkıye reisicümhuru Ga

zi Mustafa Kemal Paıa 

akşam yemeği için yüksek 
bir sosyete içinde Şehir 

lokantasının bahçesinde otu

ruyor ve bütun halk Gazi· 
yi görmek maksadile orada 
birikiyor. O sırada Kemal 
Paşa birkaç ' öz söyliyor , 
kapılar Jerhal aç ı lıyor . 

Şimdi Gazi büyük bir bah-
çede halkın arasında görü· 
nü yor. 

Bir adam , tamamile ba
sit bir adam.Belki bir köy
lü ... Gazi'nin karşısına ge
liyor. Hareketlerinde biraz 
çekingendir, fakat gözlerin
de itimat ve emniyet vardır. 

"Gazi Baba, söyle ~aka
lım İtalya ile siyasetimiz 
nasıldır?" Gazi parlak ve 
keskin nazarlarla bu adamı 
tetkik ediyor ve sonra ar
kasına dönerek kendi•inden 
pek uzakta olmıyan Hari
ciye Vekilini çağırıyor ve 
köylüye sükünetle cevap 
vererek diyor ki: Bunu sa

na Tevfik Rüttü bey ben 
den daha eyi anlatacaktır. 

Zira bu işler o unu ihtısa ~ına 
aittir." Bunun üzerine Ha
riciye veki li o adama mu
fassal sebeplerile mütkül 
siyasi meseleleri izah edi
yor. Artık her taraftan 

11 sualler geliyor. Gazi bütün 
sualleri dinliyor ve cevap 
veriyor. Maiyetindekiler 
ve halk bahçesinin ziyaret· 
çilerl birbirile dansediyor
lar. 

Herkes bir millet olarak, 
arkadaş olarak müıterek bir 
sevinç ve neıe duyuyorlar. 

İşte bugünkü Türkiye böy-
1.,dir, yani arkadaılık ve 
vahdetli bir topluluk teıkil 

vardır. Fakat !.unlar ayrıl

mıı ve yekdiğeri! e m ücade
le eden sınıflar değildir. ı:.n

cak yekdiğerini tamamlıya n 
ve birbirine mütekabilen 
kıymet veren, hürmet eden, 
umumi hizmet ve refah için 
müıtereken çalııan muhte
lif meslek adamlarıdır. Bu 
fikirler halka bu genç mem
leketin yaratıcısı tara -
fından ilk günden itiba
ren aşılanmıı ve mu
vaffakıydle tatbik edilmek
te bulunmuıtur. Biz bu mu
vaffakıyetli tatbikata ait bir 
çok:mı , aller gördük. Bu iti

barla beyanatımızJa hiç 
mübalağa etmiyoruz. Mama
fih ıu sual varidi hatır ol
maktadır: Eğer Türkiye'nin 
milli bütçesi komplike ıekil

lere göre ve timdi mevcut 
olm ıyan servetin tevzii bir 
mesele halini alına şimdiki 
vaziyet devam edebllecek 
midir? Müstakbel ıekil ne 
olursa olsun bugünkü hal 
ve vaziyet için büyük ve 
hudutsuz kıymet ve kudret
te bir teminat ve kefalet 
vardır ki o da Gazi'nin ıah· 
siyetidir. Bütün halkın Ga
zi için beslediği muhabbet • 
sevgili bir aile reisi hakkın-
daki muhabbet gibi hudut· 
suzdur. Diğer taraftan da 
Gazi'nin otoritesi ve bu oto
riteye karıı olan saygı ve 
hürmet te hudutsuzdur. 

Tiirki~ e proletar' ııırııı 
leli.eti ıle~ilt.İir 

Bununla beraber Türki· 
ye umumi proletarya birliği 
arzeden bir proleterya mem
leketi değildir ve böyle 
olmak dahi istemiyor. Yeni 
Tükiye'nin betiği önünde 
vaftiz babalığı yapım Sov
yet Ruıya bu sebeple bü. 
yük bir inkisarı hayale uğ

ramııtır. Vakıa memleket 
pata cihetinden fakirdir, 
tedavülde bulunan kijiıt 
paranın mecmuu 180 mil
yon florinden fazla dejilldir 

ve nüfus baıına bir Zehner 
isabet etmektedir. 

( Devamı üçüncü sayfada) 
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~ llııl il I~ ı~ -- - .A ıe ~ ı_ 1 Anteni11e ıelenlır,( 
Asri seciye 

Geçen yazımızda ilrri ve 1 müşterek vasfında içtimai 
felsefi nokata temas ederek seciye tebellür ediyorsa; o 
ahlak meselesi et~afında dü· cemiyetin kendi iradetile 
tündüklerimizi arz etmittik. yaşamağa hakkı vardır. 

O yazı, sırf bir meselei ah- Bütün felsefe bu noktada 
lakiyenın pisikolojisini,menıe·' 

ini, her hangi bir kast ve 
tarizden azade ancak ilmi 
ve mantıki hükümleri iza. 
ha matuf bulunuyordu Fi
kirlerim; dimağımın harimln· 
de yaııyan samimi dütünce· 
lerin mahsulüdür Mukaye 
ıeler yaparak menfi netice
ler cıkartmak gayretine dü
şenler varsa; böyle karak
terde olanları ahlak rr eV7u
umuzun haricinde bırakmak 
mecburiyetindeyiz. Bu gün 
kü mevzuumuz ise, ahlakın 
ihtivasında bulunan seciye 
meselesidir. 

Seciye; cemiyetin zararı· 
na olarak husule gelen ta· 
bii temayül ve ihtıraslara 
karıı ferdin iradet göster· 
meıl demektir Hu tarife gö
re seciye; ferdin mederi ha· 
yatta inıanlığın icaplarını 

yapması, ve makus ihtiras
larını tevkif etmesile teba
rüz eder.Felaıefeden bazıları 
seciyeyi (piıkofiziyoloji) bir 
haılsa olarak kabul elmlı· 
!erdir Manevi hüviyetin fiz
yolojik tezahürü demektir 
İradet meselesine gelince: 
Hakim olan bu kudret efa · 
limizin makanizmasıdır İra 
deti dinamik bir iktidar 

olarakda kabul edebiliriz.Ter 
biyede seciye (gayei a ' al 
kabul edildiğinden 1: u he· 
defe doğru yol almııtır. Bü· 
tün bu mülahazalar; insan 
mefhumunu ifadeye matuf
tur. Biz bu telakk ler arasın
da asri seciyemızin ne ol
ması lazımgeldiğini izaha 
çalışacağız. 

müttehittirler. 
Ferdi seciyeye gelince: 

Ferdin ilmi, sınai, iktısadi, 

zirai, muhiti .. Secayası ni· 
hayet bir muhassala teıkil 
eder Her fert bu maddi 
menabiden aldığı az veya 
çok intibalarla cemiyet ara· 
sında müşterek bir kıymet 
gösterir.Din ırk, a•iat, ana 
ne.. bu man,vi kıymetlerde 
seciyeyi 
hatlarc'ır 

çerçeveliyen ana 
Bu hatların bo· 

zukluğu secıyenin menfi le· 
zahürüne ~ebep olur. Şu 
maddi ve manevi menabi 
arasında terbiyecilerin ara · 
dıkları noktai iltisakı bul
mak cidden çok müşküldür. 
Bir insan şöyle olmalıdır,deriz. 
Bu söz kolayd". Fakat 
insanlık karakterini yarat· 
mak güçtür. Çünkü, mü 
cerret telkinlerle efkara 
nüfuz etmenin mümkün 
olamıyacağı aıikardır. Bu- ı 
nu lemin etmek, ancak 
tarbiyevi yollardan yü · ü 
mekle mümkün olur Hen 
asrı seciye mevzuumuz11n 

yalnız kısa bir tarifıle ik
tifa edeceğim. Mevzuun 
vüsati ciltlerle kitap yaz. 
mak lüzumunu hisettiriyor. 
Şu kötemizde ise buna im· 
kan yoktur. 

icabı kadar mühim noka· 
ta temas ettik, şimdi ka
naalımızı söyliyelim: 

Asri seciye; ha yat i zaruret 
lerin c~miyet lehıne vicdani 
hükümlere istinat ettirilme 
sidir, deriz. Tabiri diğerle; 

fertlere maddi menafiin vic . 
danı nazım emrinde cemiyet
lerine itiyatlar kazandırmak 

demektir Asri adam, efalin· 
de bu şeraiti intibakı namus 

telakki ediyorsa, maksat ba
sıl olmuştur. F erl şahsiyeti

nin cemiyetle kaim olduğu
nu, yapacağı her hangi fe-

terbiyecilerin bugün hara
retle meıgul oldukları me
sele, insanın asri seciyesini 
tayin ve kıymeti maddiye 
ile maneviyenin noktai iltita· 
kını tesbit keyfiyetidir. Fa 
kat bu okadar mühim ve 
karışık bir meseledir ki; seci
yenin inkısam ettiği ~uabat 
itibarile iıaret ettiğimiz mu· 
hassalayı bulmak çok güçtür. 
19 ucu asrın ortalarına ka· 
dar dini secaya hikmeti ame· 
!iyede, hatta siyasettede düı 
turu esas olmuştu Maddenin 
kuvvet ve· nüfuzu nihayet 
bu inhisari vaziyeti kırdı. 

İnsanlar maddileımeğe bat· 
ladı. Bu hal cemiyetin zara
rına tabiata intibaka yol 
açtı. Siyasi meslekler hud· 
bin iktidarlarla çarpıtırlar

ken, ahlakta hak ve vazife 
mefhumları değiıiyor, ihtira
lar ıiddetlenlyor, hatta tah
ripkar prensiplere revaç ve
riyor ... Devletlerde gördüğü· 
müz diktatörlük sistemi it· 
te bu mütenakıs ihtiraslar 
la çarpıtan zümrelerin üze
rine ııkııtırılmış bir tapa 
vaziyetini aldı. Cebri bükü· 

metçilikten baıka bir şey 
ifade etmiyen bu ıekil de 
yakın bir atide parçalanma· 
f;a mahkumdur . 

nalığın bu kıymeti zedeliyecek 
ve binnetice şahsına zarar 
getirceğine imanı varfa, fe
nalıkların düşmanı olur. 

Çünkü;bu ihtilaflar nihayet 
faslı davaya musait bir sa· 

ha bulacak ve neticede 

cü•.nhur kuvveti galıp ge · 
lecek , fuzuli yer alan dik 
tatörlük, mevkiini cemiye
tin iradesine terk etmeğe 

mecbur olacaktır. Otokrasi 
dediğimiz zümre saltanatı ni
hayet bulacağına ve Avru
pa'da içtimai muvazene te· 
essüs edeceğine füphe etmi 
yorum. Bütün bu münaza
ramız binnetice siyasi seci 
yeyi izah eder. 

Cemiyetin kuvveti her 
eıye yeter. Eğer cemiyetin 

Uhrevi cezaya kartı laü · 
bali olanlar çoktur Çünkü 
o bugün maddiyetıle yaşıyor. 
Hatta fenalığı yapar yapmaz 
akabinde Allahın huzuruna 

dikilenleri görüyoruz. O, ka
fasının ihata edemediği ah. 
ret mefhumunun uzak diyarı· 
nı, içinde yaşadığı maddi ha 
yatın tesirleri karıısında çok 

zay ,f hissetmektedir. Dini ter
biyenin tesirinden biz ancak 
vicdani hamleler arıyabili · 

riz. Yoksa asri seciye milli 
hususiyetlerimizin ifadesi, 
insanlığın sıfatı katifesi ol
malıdır 

Salahattin 

Köycülük vt• 
Nüfus işleri 

l ü.t tarafı birinci sayfada) 

tatbik tı konuıulmuıtur. 

Köy kita~ı 
Vali Salim bey tarafından 

yazılan, gazetemizde lefri· 
ka edilen ve lfalkevimiz 
tarafından kitap halinde 
baştırılmıı olan köy kitabı 

dün llalkevinde köy kanunu 
tatbik c 1ilen köyler birer 
dane h"diye edilmek sure
tile dağıtılmıştır. 

1 lalkevimiz bu kitaptan 
vilayetimiz dahilindeki İ>ü· 

tün köylere parasız olarak 
birer dane gönderecektir. 

·t ~; le ~ ~lif rıii ~lif il llııı ~' ,,r le li li rıiİ T; e~ Kendi kendine yü~· 
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3 O Ag\J us tos Spor Hareketleri: 

Birlik İzmir' e 
Zitfeı· ve'"l'<ıyy<• re· ll<ty ı·a ıııı 
Balıkesir' de büyük bir sevgiyle 

kutlu/andı. 

2 - 4 MaglQp 

Milli bayra mi ara ait 
30 Ağustos perşembe gü· Caddeler pek kalabalık 

nünü bütün Balıkesir candan olmuş, bütün Balıke>ir koşu 
bir coikunlukla kutluladı. çınarı ile istasyon arasında 

Ôğledon evvel bütün halk dolaım.ş,)bayrama katılmış· 
Koşuçınarına giderek resmi 

geçidi görmüş ve tezahürata 
katılmıştır KoşuçınarınJa ev· 

vela ordunun en kıdemsiz 

zabiti tarafından bir nutuk 
İrat edilmiş bunu Basri pa 

şanın ve tayyare cemiyeti 

namına bir gencin nutku 
takip et mittir. Bundan son· 

ra da resmi gı;çit baılamış, 

sıra ile <>rdu, zabitan, po· 
li'ler, mektek!er ve •anal· 
karlar geçit yapmııtır. 

Saat 12 de de bayran.ı 

kutlulıyan toplar atılmıştır 

Zafer bayramı Gö
nen ve Erdek'te na-

tır. 

Gece: 
Gece de askerlerim iz lara

rafından fener ala}'I tertip 
edilmiştir. llalkevi mah· 
fel ve belediye bahçelerine 
dolan halk l:u alayı •eyi 
retmişlerdir. 

Balo: 
Kolordu tarafından evkaf 

binasında verilen balo çok 
güzel olmuş. Balıkesir'in ki
bar aileleri gece geç vakte 
kadar baloda eğlenmişler· 

dir 

sıl kutlulandı \ 
GÖNEN, 31 ( S . Ş ) 

Belediye 
İntihabı 

intihap işleri ilerle· 
mektedir 

Dün saat 9,30 da bükü 
met önünde toplanılarak bü
yük bir kafile halinde asker
lik şubesine gidilmittir. Ora 
da şube reisi binbaşı Cela· 
!ettin bey tarafından büyük 
zafer hakkında güzel sözler 
söylenmiş ve avukat Kazım 
bey tarafından mukabele 
edil mittir. 

Sonra tayyare cemiyetine 
gelinerek gençlerden Bursa 
erkek lisesi talebelerinden 

Şahap bey çok alkıtlanan 

bir nutuk söylemiştir. Noter 
Ali bey oğlu Fuat bey tara· 
fından tayyare mevzulu bir 
tlir okunarak merasiır.e nı· 
hayet verilmiştir 

Çarşı, pazar ve evler bay. 
raklarla süılenmir, memleketin 
bir çok yerlerinde taklar ya 
pılmı§tı. 

Gece jandarma koğuşu 

önünde eğlenceler tertip 
edilmittir 

Halk büyük zaferi öz can· 
la kutlulamış bulundu. 

~onf eranslar 
GÖNEN. 3, (Ş.Ş.\ 

Geçen sene muallim Kemal 
Ferdi bey tarafından verilen 
tarihi konferanslara bu sene 
de başlanacaktır 

İlk konferans Kaymakam 
İzzet bey tarafından adabı 
muaşeret hakkında bu gece 
verilecek ve haftaya da mu 
allim Kemal Ferdi bey tara· 
fından Etı' İ ere ait tarihi Lir 
konferans verilecektir 

Bu hususta müsait zemin 
hazırlıyan Kaymakam İzzet 
bey konferansların devamını 
temin etmişlerdir. 

Mahallaıtan 2 şer kişi se· 
çilerek bugün belediyeyP 
gelecek ve aralarında k ı..ra 
çekerek ~O kişilik intihap 
encümeni vücuda getirecek

lerdir. 

İntihap encümeni rlc se
çildikten senra mesele hal
lolmuş demektir Onlar da 
reis! seçecektir. 

1 teşekküller, mekl<:p talebesi, 
jandarma müfrezesi ve halk 
saat lam onda Cümhuriyel 
meydanında lop landılar. 

Merasime mektep talebe-
leri tarafından söylenen 
Cümhuriyet rnarşile baılan

dı. 

Ordu namına askerlik ıu· 

besi reisi bini: aşı Hadi,mem· 

leket ve fırka namına be-

tediye ve fırka reisi Sala· 
hattin, tayyare eerniyeli 'a· 
mına tayyare katibi Muam· 

mer, maarif memuru Basri, 
memleket gençliği namına 

İdmanyurdu kaptanı Muam
mer Sevinç, Mehmet. Hayri 
ve Kadri beyler- hazırunu 
heyecana getiren ateıli nu · 
tuklar söylemişlerdir 

Hilahara merasime niha 
yet verilmiş ve askerlik şu· 
besi riyasetıle tayyare ce· 
miyeti şubesine arzıtebrika
ta gidilmiştir. 

Gece mektep ve halkın 

ittirakile muazzam bir 
alayı yapılmı,tır. 

fener 

Veni kaymakam 
geldi 

ERDEK, 1 (S·Ş.) 

Güc Balya'yı , . 
Cuma günü lzmir ve Ba· \ 

lıkesir sahaları eyi bir spor 
günü daha yaşadı. 

Balya spor kulübünün 
Güce gelerek bir maç yap· 
ması ve Birliğin İzmir'e gi· 
derek Altayla karşılaşması 

bu spor canlılığını do · 
. ğurdu. Güç Balya'lıları 9-3 

yendi. 
Birlik de Altaya 2-4 ye· 

nildi. Bugün bir maç daha 
olacak. 

Maçların tafsilatına ge

lince: 

Güç - Balya 
Saha pek kalabalık değil. 

Hava bir parça rüzgarlı. 

Seyirciler arasında Vali , 
Basri Paşa . fırka reisi T ev 
fik Fikret bey de var Sa· 
haya evvela Balya'lılar çıktı 
ve halkı selamladı~ar Bun· 
lan Güç takip etli, Güçfjj 
ler tam ve kuvvetli bir 
kadro ile yer aldılar. ilk 
akını rü1 garı leh 1 erirıe alım 

Balya'lılar yaptı Ve bir 
buçuk dakika sonra herkesi 
hayrette bırakan ilk golü 
kaydettiler. 

Oyun daha bu dakikalar
da tek kale vaziyetinde ve 
Balya'lıların lehinde idi 5 
inci dakikada hakemin ver. 
verdiği bir firikiki Balya 
müdafii kale dibine indirdi 

ve soliçin güzel bir kafa 
vuruşile top ikinci defa ola
rak Güç ağlarına takıldı 

Bundan sonra Güçlüln i~in 
şakaya gelir şey c lmadığ nı 

1 
anladı ve açıldılar 1 irbirini 

takip eden akınlardan birisi 17 
inci dakikada Balya kale 
sinde ağları kucakladı 

2 1 Vaziyetteler. 

Oyunun bundan sonrasın· 
da pek tat kalmadı ııarip 

bir şey, Gücün hakim bir 
oyunu altında goller birbi· 
rini takip ederek dokuzu 
buldu. Balya bir gol daha 
atarak üçe çıkarabildiler. 

[Hyun da bu şekilde 3 9 Gü 
cün galebesile bitti. 

Birlik Altay 
İdmanbirliği Allaya yaz 

dığı son mektuba cavap ala· 
madığından cavap gelinceye 
kadar hareket etmemeğe 

karar vermiş bulunuyordu. 

Perşembe günü saat 10,20 
İzmir tayyare cemiyelinder. 
Balıkesir tayyare cemiyeti· 
ne bir telgraf geldi. Bunda; 

Flirliğin hareketinin temi· 
ni yazılı idi. Halbuki tren 
hareket etmişti bile. Yıldı
rım telgrafile vaziyet İzmi 
r'e bildirildi. Cemiyet bilet

lerin satıldığı, her ne paha
sına olursa olsun otobüsle gel 
meleri cevabını verdi 

Birlik tayyare cemiyeti 
gibi hayırlı bir cemiyetin 
kazancına zarar gelmemesi
ni üstün tutarak otobüsle 
gitmek ih t i ya ts ı z lığı 
yaptı. Buradan İzmir'e ka
dar otobüsle ve gece hare
ketin ne netice vereceği aşı· 

kardır. Gittiler ve 2 4 yeni 
diler Kafileye ittirak eden 

arkadaşlarımızın gönderdiği 

tafsilat aşağıdadır Fırka idare heyeti reisi de 
bu iş için lazım gelen terti 

batı almıt bulunuyorlar Yeni Kaymakamımız Esat İZMİR 1 (S Ş)-Vüculta 
ERDEK, I (S.Ş) Me 

murini hükümet, belediye, 
halk fırkası erkanı, bütün 

bey dün kazamızı teşrif· hal bırakmıyacak bir otobüs 
buyurmuşlar ye vazifeye başl yorgunluğu ve uykusu_zluk ı 
lamıılardır. lıtan sonra sabahleyin lzmii· 

9-3 Yendi. 
r'e vardık. Vaziyetin anlaııl. 
ması ve yerlerimizin tayini 
sahanın görülmesi işile uğ

raşana kadar öyle oldu. Hiç 
uyumadan bizimkiler saha}a 
çıktılar. 1 

Otururken bile üstümde 
bir yorgıa . 1 u k beni eziyor. 
Dütünüyorum; çocuklar 
nasıl oynıyacak? 

Oyun başladı. İ k akını 
bizimkiler yaptı Derhal iz 
mir'liler buna mukabele et 
tiler. 

Oyun çok heyecanlı, saha 
mahfer ııibi kalabalık . Halk 
ilk dakikalarda çok enerjik 
oynıyan Birliği takdir edi
yor. Müdafaada Münir, Ne
cati, kücumda Kemal, Fuat 
çok eyi Şevki'yi tutuyorlar 
Necati'den Kemal'e Kemal'
den ortaya inen topu Fuat 
yetişerek ağlara takıyor 

Bunu derhal onların golü 
takip ediyor. Oyun ilerle 
dikçe Birliğin yorgunluğu 

kendini gösteriyor. Onlar 

üstüste daha iki gol atarak 
üç bir vaziyete çıkıyorlar. 

Birlik çok çalışmak azmin 
de' fakat fazla yorgun. Bi 
raz boş kalan oyuncu, sütçü 
beygiri gibi ayakta uyuyor. 

İkinci haftaymın sonlarına 
doğru Birlik bir gol daha ata 
rak sayıyı 2 ye çıkardı Fakat 
aleyhine verilen bir penaltı 
Altayı dört 2 galip vazi
yette sigortaladı. 

Tayyare cemiyeti pazar 
günü için bir maç daha tek
lif etti. Yarın bir maç daha 
yapılacaktır. Biz bu maçtan 
çok ümitlıyiz .. 

Ova köy 
Panayırı 

Ovaköy panayırı bir eylül 

de açılacaktı Bu itibarla 
panayır dün açılmıştır. Bu 
panayır dört gün sürecektir. 
Ovaköy panayırı ilk defa 
kurulduğu için çok rağbet 
görmüştür. Ziyaretçisi ı: ek 
çoktur 

Sünnet düğünü 
Himayeietfal tarafından 

tertip edilen sünnet düğünü 
perıeml:e günü yapılmııtır 

Düğün çok güzel geçmiştir, 
Sünnet düğününde çocuklar 
otobüslerle meccanen gez 
dirilmiş; 15 den 19 a kadar 
ince saz heyeti ile kolordu 
bandosu çocuklar için çalın
mıştır Yüz çocuk sünnet 
edilmiştir. Bunun 75 i şehir

den 25 i köydendir. Hepsi 
güzelce giydirilmiş ve yedi· 

rilmittir 
Çocukları vali Salim bey. 

kolordu kumandanı Basri 
Paıa, fırka reisi Tevfik Fık
ret bey ziyaret etmiş ve he
diyeler vermiştir Ayrıca 

sabık mebus Vehbi bey 20 
lira teberru

0

elmiştir. 
Çocukların birçoğu kalk. 

mıştır. 

-~-

~ün Geceti yaralama vatası 
Dün gece saat dokuz bu

çuk sıralarında Darbalı ote· 
li önünde bir cinayet olmuf· 
tur. 

Vaka şöyle cereyan el· 

için 
A. Sırrı beyi hacgjmiı ıını· 

"dl 
mayız ki? Onuc, Balıkesır 

açılan hemen bütün sergiJett
1 

eserlerini doyumsuz bir ıf1~ 
ve takdirle seyrettik. 

Onda çizgıleşm İş başkaI 1•; 
vardır. A. Sırrı bey, bu d 
İstanbul'da Alayköşkü'nde tseı· 
!erini teşhir eden bir sergi•" 
Resimleri sergiyi e-ezenler ~~ 
fından çok beğenildi. A. 5., 
bey olgun bir sanıtkArdır. fılr 
!erinde kendi kend·ııe doğll1~ 
orijinal bir görüş tarzı göze çJI' 
pıyor. Sanatkar, bu $•kilde.~ 
gunlışmayı inkar edenlere guı 
ve yerinde bir cevap! r. Seri' 
·Balo, demırci, kabus, köylii ~ 
lar ve sarhoş• gibi cemiYeı: 
alınmış halk menulu eserıer 
planda gelmektedir Y1Ilırd'1 

beri aramızda müt11vazi bir f 
kilde çalışan sanatkara bugi' 
kü alakamız, hatta azdır bile .. , 

Ona JAyık olduğu aJall. 

gôste r meliyiz· 

Bu onun hakkı, bizim tıD1 
cumuzdur. 

Sanatkar hemşehriıııil 
eserleri hakkında düşünceıeıi' 
yazan bir fikir mecmuası '°' 
le diyor: .sırrı beyin eserıeriııd' 
dikkate değeri olan yeni akı~ 
vardır Bıri tabiatın sonuna ,ı' 
dar ihmalden ve şeyleri 1; 
girintili, çıkıotılı ye katı görOlki 
len ibaret kübik temayül, 1 ~ 
cisi de şiddetli bir dekor ze 
sıdır. Sırrı beyde gôrdüğütıl 
kıymetli bir hassa ilham ırı~ 
zularını en ziyade cemi Ye; 
almak istemesi, halk hay•1 

maşerlik zihniyete yer verıııef 
dir. • 

Bütün gazeteler onun serı:i:, 
den kısa bir havadis şekli~ 
bahsettiler •Ankara Caddv 
ne tabele sallandıran fıkif 
Eanat mecmuaları, ressaııı rf 
nek<ifür uyuyorlar nıı, ac•~ 
A. Sırrı beyi hararetle te 
ederken hemşehrilikten gele~~ 
rur ve sevincimi de illvc edCI' 

Hopar1° 

Mektep/erdt:: 

İmtihanlar baş!~ 
Ortamektep ve Lise ılt lİ 

ve mezuniyet ımtibaO ıt' 
dün buşlamıştır. Dün Or 
mektepler riyaziye mesu' 

yet imtihanı olmu~tur. 'I 
Riyaziye sualleri velı• 

'en gelmiştir. I 
Veni pansiyon aÇ~ 

Ortamektebe devomıP 

layl~şmnsı i~".njmecliPi ~ 
minın yard' mıle erkek .J 
mektebine merbut bir r 
siyon açılmıştır. 

Pansiyon mı.ıcconl ,.e ~ 

rctlidir. Meccani için 20.ıı' 
lebe imtihanla alınar• 
Bu imtihanlara tabi o1'

1 
talebenin haiz olmosı I~ f 
gelen şartlar henüz ıe' 
olu.nmamıştır. . 

1
; 

1 eretli olarak senelılı •' 
ait 180liraılır ve U\' ts,r 
iizerinedir ~lemur ve • 
deş <'ocuklarında tenıi1~1., 
pılacaktır. Lcretli talebe 'I' 
dına 1 eylıllden itıbareO 
lanmıştır. ,A 

Üç arkadaş bağc:I• ıl 
mesele yüzünden ağıı ~ıel 
gasına başlıyor. Bağ dıf 
tisinin tatsızlığından tllı 1; 
eden birisi dönmeleriııi 

1 r· lif ediyor ve dönüyor••' 
o ı;tıll' 

Fakat Dar balı otelı ,ır 
de ağız ka vgaıı şıdc:lel .,~· 
yor ve Raşit ismindeki _,ıV 
bıçağını çıkararak NiY (/ 
sağ koluna saplıyor- ~' 

oluk gibi akıyor. poli~i1' 
tid'i yakalıyor. Şöfor 10.if 
zi'de hastahaneye l"' 
dı. 
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1 
!Yeler ded i!er; 
!Yeler diyorum? 

Topuna birden 
karşılık 

N 
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N k d .. 1 s .. yliyor gelen hasta bir ses _ viye ve refahının artırılması içinde kıvranmakta olan garpı e a ar guze 0 

için büyük ve yorulmaz bir aleminin vaziyeti ile muka· Sesinin derinliği gönlünde beni hakikata çıkardı 

Balıkesir'ın tam ve yarı 

ınünevverlri kAmilen münekkit 
kesildi . 

ikinci tiyatro eserim olan 
«bir meşale sönıl ü ıınü n tem· 
sili herkese bir söz hakkı 
Vrrdı. \ 0 herkesi mü
nekkit yaptı. Bu münek~it
lerin irili ufaklı topuna bır-

den en samimi teşekkürlerimi 
söylemeyi bir bor\' bilirim. 
/l,ira eserimle alıl.kadar 01 

dular ve fıkirlerini söyle
diler. 

Benim de bukadar acele 
olarak sDhneye koyuşumun 
sebebi bu idi. Çok istifade 
ettim. 

Sıcak hava 
Balonu 

Muvaffak oldu 
BERLİN . 29 ( A.A. ) 

Brumer isminde bir muhte
ri sıcak hava ile doldurulan 
bir · balonun tecrübelerini 
yapmıf . tecrübe muvaffak 

olmu§tur sıcak hava balonunun 
içinde ağır yağlarla işli} en 
bir makineden istihsal olun 

makta o 'an_. sıcak .hava balonu/ 
istenilen yukseklıklerde tura
bilmekte ve gazla dolduru 
!anlara nazaran çok ucuza 
gelmektedir. 

Cerek şaheım ve gerekse Unutulmasınki bir vat anmü. 
ldmanbirli<Yi için kötü emel- dafaaaı hiç bir zaman yalnız 
ler beslıye~ek. tenkitten an· cephede değildir. Cephedeki 
laınadığı halde, karışanla~ı top lu. tüfekli düıman ka
burada hariç tutarak ve «ıt dar kuvvetli içimizde düşman 
Ürür, kervan yürür» diye - vardır. Mesela: Cehalet.. 

~ek, diğer hürmet ettiğim ve Vatan müdafaasının yal-

F h tt ' p b' 'k b d k Uzun senelerin ıztırabını a I"~ ın Ş. gayretle çalışılmaktadır Her yese etmez Çünkü Türkiye'- ırı en men a an a ıyor. 
G .. 1 · k d h t kitarasın da susturan ba-

Kızılordunun müsa
meresini geyretti 
MOSKOV A, 30 (A.A ı 

Fahrellin Paıanın riyaset 
ettiği Türk askeri heyeti 
buradan hareketten bir gün 
evvel askeri mektebi 
ziyaret ederek Kızılordu 
askerlerinin bir müsamere
sinde hazır bulunmuştur . 

Heyet Kremlin sarayını, 

inkılap müzesini, Kızılordu 
merkez evini ve müze
sini de ziyaret etmişi ir . 

Çağrılmamışlar 
MOSKOVA, 2Y (A.A) 

Japon ajansının. Sovyetlerin 
Çin şark yollarındaki )'Ük
ıek memurlarını durrnye 
çağırdığına dair hab~rler 

tekıip etmektedir. 

Siy asi gizi bir itti
fakı mı? 

PARİS, 2Y (A.A.) Li 

nazır her köylüye öğrenmek de onun yeknasak ve müm- oz erı ne a ar as a ve 
· U k' 'ki · · banı affet. İ•lediği istediğini gönül hoşluğu ile sik tarzı hayatını sarsacak esrarengız. zun ırpı ı rını > 

bildirir. Büyük gazetelerden bir buhran yoktur. Fakat gölgeliyen ıztırabı •an ki 
biri olan (Milliyet), halkın garptan gelecek bir ziyaret- damla -:lamla akacalı gibi 
hadisata vukufunu ve Latin çi- eğer Türki'yedeki inkişa- Sizinle tanıştığıma o 
harfleri ıle istinasını temin fı garp ölçüsü ile mukayese kadar memnunum ki, Gii
için köylere muntazaman etmek gibi evvelden veril- ner hanı;n Geçen dakikaların 
ve parasız bir neşriyat ser miş batıl ve budalaca bir saadt tine doyamıyacağım 
visi gönderir. Tütün inhi.arı karar ve hevese kapılmış D u d a k 1 ar ı n d a 
İdaresi köy halkı için bir olmaksızın bu noemlekete hasta bir tebessüm öldii. 

sigara çıkarmıştır ki, şehirde gelirse . burada adeta her Osizin görüşlerıniz, dtı)'UŞ 
satılan sigara ile aynı kali - adımda ümitlerle dolu bir farınız beyden lı,dedi, sonra 
lede olmakla beraber şchır- hayatın kuvvetli bir cereyan ı kelimeleri birbiri arkasına di· 
de satılan sigaranın fiatının karşısında kalır ve bu mem- zerek cümlesini tamamladı. 
üçte biri nisbetinde ucuzdur. leketin yarın gelecek saba- Ben de karşımda hayatı ka. 
Ve bu sigara şehirlerde sa hına inanır. işte nikbinlik lemin~ dolayan lıir sanatkar-
tılmaz. Yüksek mektepler, bu Zor ile, tazyik ile de- la tanıştığım için mesı·dum. 
sanat ve meslek mektepleri ğil, h• kikat aşkı i le ve va- Kalemim kırıldı Güner 
ve üniversiteler hemen he- tan muhabbeti ile terennüm hanım. Ona siz can verecek 
men parasızdır. Halk mek- edilen ıarkı... siııı;ı: Şimdiye kaddr karika· 
tepleri, akşam kursları bit- Mustafa Kemal Paşa,Ga torize edilmiş hayatı hiç 
tabi tamamen serbe~ttir. Bu zi Baba, hakikaten Türk 
suretle bütün memleketin milletınin ba ba-.dı.. Türk 

milleti bir vakitler kene i 

beni'l'lsemeden kalem ,me 
doladım, şimdi ma;kes z ~a-

yatı siz bana öğretecehinız. 

Gözleri doldu,renkleıi bu 
lutlandı. 

günahın en derin 
azabını sönen ciğerile ödi 
yen babanı unut kızım. 

Ellerimi iki damla göz yaşı 
yaktı. Bu kızıl damlalar 
sönen ışığımın 'on 
lavları idi. 

kızıl 

Kıp kızıl bir gece.. Alet 
ltpesinin hassas arkadaşı 

kızıl bir oy. • Kızıl gölge-
lerde inliyen bir kitara .. 
işte genç kızın muhayyelesi 
nin yaşattığı, hakikate çıkan 
rüya•ı . Bu rüyayi silen 
kızıl damlalar. Hakikati kar-
şılıyan uzun, upuzun mara
zi kahkaha ar. 

Küçük habrler· 

Ziraat vekili Kars'ta 
KARS. 30 (A A ' Şark 

ınandığım tenkitler haklı.m- nız cephede oluşu, dün~n 
daki düsüncelerime geçeyım: fikridir. Bugünün değil. in
Bu karş,ılığım gerek bizzat kılap genci dünün değil, bu
ve gerek bilvasıta, veya~~t günün fikrini kabule mec 
Şurada burada tenkit Pdılıp burdur Ve vatanperverlik 
de kulağıma plınanlar için- ona demezler. 
dir· 2 - Haklıdırlar 
Diyorlar ki: 3 - 4 Boş sözdür . 

1 d .. ğ" d Piyesin facia hemde koyu 

berte gazetesi Almanya ile 
Lehistan arasında ademi le· 
cavüz misakından başka giz
li bir itilaf olduğunu haber 
veriyor Bu itilaf mucibince 
Lehistan, Litvanya siyasi bir 
birliki viicuda getirecek, bu
na mukabil Lehistan'da dant· 

okuması ve öğrenmesi im
kanı vücuda getirilmiştir. 

Her mektebin bir koopera
tifi vardır ki bu vasıta ile 

maişet vaziyetleri biraz eyi 
olan talebeler bu cihetten 
düşkün vaziyette olaıı'ara 

yardım etmektedirler. Her 
yerde bir Halk evi var· 
dır ki bunlar birer kül-
tür merkezidir ilerle -

vatanındd ecnebilerin ha ki
mi yeti altında, ecnebilerin 
menfaati için çalııırdı Ga
zi Mustafa Kemal Türk mil- 1 

letini kapitülasyonlardan 
ve ecn~bi hakimiyetinden 

kurtarmış ve milletine kendi 
vatanını tekrar kazandır . 

mıştır. O,milletiııe okuyup 
yazmak öğretmi•l 'r ve mille 
tin kıyafetini diğer rr odern 
milletlerin kıyafeti gibi 
yapmıştır. O, ilim, teknik 
ve mimari sahasında eski 
Türk kültürünü en yeni 
terakkiyal ve tekiimüliit 
ile mezçederek vatanını 

imar etmiş, de miryolla r 

yapmış ve deniz seyrüsefer
leri açmıştır. Madenler iş · 
lemeğe ve fabrikalıır kıırul
mağa başlamııtır. Bütün 
bunl a r onun kendisinin, 
dostlarının ve mesai arka
da~larının eserlt'ridir, 

- Bana zulmediyor·u
nuz beyefendi 1 !ayalı ben 
mi size öğreteceğim? Hangi 
hakla? Bana müsaade edin, 
muharrir, diyc•r; size bu ke
l ime ile hitap edeıim Bu 
kelimenin mefhıı rr.ıı gözüm
de ne kadnr büyüyor, 'na 
ne kadar kuvvet ve kudret 
veriyorı•m. Hıslerlmi söyler
ken korkuyorum llayat mı 
dediniz? Renkli maskeler 
altında bize •ırılan hayatı 

vilayetlerinde tetkik seyahati 
yapmakta olan ziraat vekili 
Muhlis bey dün şehrimize 

gelmiştir. 

Adana mahsulatında 
durgunluk 

ADANA, 30 ( A.A. ) 
İki gündenberi pamuk ve 
hububat piyasuında hafif 
bir ,furgunluk vardır Kilosu 
34,36 kuruşa satılan m111r 
pamugu 33 kuruşa ve 
3 25 kuruşa kadar yükselen 
arpada 2,70 kuruta düşmüş
tür. 

1-Ann,. ö üm oşe ın e 
bırakılıp vazifeye gidilemez. facia olmak iddiası vardır. 
O 1. t Hemen herkes ağlamı~sa vazifede müstace ıye 
yoktur. Geç kalsa da olur. (ki bunu böyle çok yakın
Bir cephede düşman kurşunu dan duydum.) kısmen muvaf 
altında kalan memleket fer- fak olmuşum1demektir. Tiyatro 
di ancak annesini unutur tekniğinde ağlatmak vardır. 
Vatanperverlikte budur. Facia ismi verilüp ağlatmı · 

z- Kelimelerde fazla tek- yan eserler boştur bence. 
rar vardır. İnkılap sözü çok Hayat bir cepheden görü
söyleniyor. Tezli e~erler eyi lürse sahte olur Hakikatçı 
tertip edilmiı vakalarla an- bir şahıs her iki cepheyi de 
!atılmalıdır görmelidir. 

3 Ölüm fazladır. Acık- Hayat. bir bakıma göre de 
lı sahneler pek çok- iki cephelidir: Yaşamak ve 

t • · pek fazla iç ölmek. Eserim de bunlar-Ur. ~eyircı 
çekmiş, hatta hıçkırmıştır. dan farksız:lır." Akgün .. ya-
Böyle olmamalı idi. şamış ve ölmüştür. Yalnız 

4 _ Eserde bir bedbinlik okuyanın değil herkesin so 

Vardıt. Ve şu hiısi verir: nu mezardır.• Akgün., cidden 
" her okuyanın ve çalııanın mesuttur Vazifeıini yapdn 
sonu ölümdür Aman dikkat insanın niçin ölümüne acı· 

edin' 
" 5 _ Eser idealden ziyade 

bir melankoli yani fazla 

hayaldir . 
6 - Korkunçtur. Mezar

lık sahnesi olmamalı idi. 
Mezarlığı bize göstermeme -
li idi. 

İ - Allaha isyan pek 
teditıir Böyle şeyler söyle

nir mi hiç? 
Vesaire. 

0.Yorum ki: 
l - Eserim baştan sonuna 

kadar dikkat ve münekkit gö·ı 
•:ile görülmemiı-seyredilmemiş 

Sadece fikre aykırı olan yer
ler dütünülmüş ve tenkit edil
lllittir. Çünkli eyi dinlenmiş 
0 1sayd1, genç kızın manzum 
0 larak ve duyarak söylediği 
<ılkıılandığı proloktaki • 
hiç olmazsa, şu mıHalar bu 
tenkidi yapmak için insafa 
davet ederdi : 

malı? 

5 İnaRdığım bir insan 

söyliyor Belki 

6 Ne münasebet? Niçin 
göslermeyim. Tiyatro tekni
ğinde pek ala vardır. Ve 
böyle eser pek çoktur. m_e
sela: Ölüler. Terbiyeci ls
mail Hakkı beyin. Bu mükem 
mel eserde bir mezarlık hem
de mezarlardan çıkan ölü-

ler, 1eytanlar 
da bir adam 
yaşar . 

vardır. Bura
ölüler içinde 

7 _ Çıldıran bir adam 

her şey söyler Böyle tenkil 
bilmem ne dereceye kadar 

doğru olur Abdülhak Hami· 

din "finten.,ini okuyun dalAl
laha isyanın ıiltetini görün. 
Benimki hiç bile kalır. 

!Yetice: 
Eserim ba§taıı sonuna ka

dar kusurlu olabilir. Hiç bir 
zaman mükemmeliyet iddi 

zing koridorini Almanya·-
ya terkedecektir. 

Memleketimize ge
l ece~~ 

PARİS, 29 (A.A) Ana-
dolu Ajansı hususi muhabiri 
bildiri yor: 

Staviski meselesini tahki-
ke memur komisyon reisi 
yakında Türkiye'ye bir se
yahat yaparak otorite sahi· 
bi cümhuriyeti yakından 

görmek arzusunda olduğunu 
söylemi§lir. 

··••>f'••·~ 

Her şey~e istiklal 
"Ta Neotera,. dan 

Cumartesi günündonberi 
Dolmabahçe •arayında dil 
işlerinin ikinci kurultayı top
lanmaktadır, ilk iki klimada 

bir taraCton kurultayın ehem. 

miyet ve ciddiyeti. diğer 
taraftan Gazi'nin ilhamı ve 
verdip;i istikamet üzerine 
bütün halk tabaka8ı ve bil
hassa en münevverler ile 
me rn leketi idııre eck nlerin 
bu eserin nıuvaUakıyeti için 
ne kadar plı~tıkları teza
hür etmi,tır. 

Türk dıl i nın yaban .. ı dil
lorın tesirlerindrn kurtula 
rak tamamile temızlonmesi ve 

Türk !ıkrinin temizlenmi~. saf 
bir Türk dil ı le izhar mese. 

lesi yandan ve yarım cephe
li bir eser değildir. Bu, muh

tasar. fakat illem~üınul iki 
kelime ile hul:lsa Pdilcn 
memleketin l.ütun siyu~i ,.e 
milli proğraının itmamıdır 
o da : Her şeyde istiklnl ... 

dir. 

İstiklAI harbi ve Lozan " ... .Şimdi göreceğiniz gençte~i 
heyecana sız 

Ana sevgisizliğr ve taşkınlık der
siniz. 

Biiylc düşünmeyiniz, demeyin sa-

s. kın 
ı~ 
· onuıı düşündüğü böyle, taptığı; 

asında bulunrradım, buluna- / muulıedesi savaşlarıle mem
mam. Bunu ilerde daha çok leketimizin harice karşı si
sonra yazacağım eserler için yasi, jktısadi ve ı•lari istik
söyliyeceğim Tenkitten &.n· lallerinin tenıınine uğraşılıp 
lamıyan !arada karışmara muvaffak olduğu gibi lıı.ıı-

):' aşka bakın 
~rt düşiinüp bir vatan bırakına-

Ka . yın _ge'.ide 
1 anlıktır gerisi ışık var ılerıde!..., 
Zannediyorum ki bu mıs

ra.lar size ölüm döşeğmde 

ne, eyi olur. dan sonra do dahilde iı·timai 
Yalnız şunu söyliyeyim : manevi ve madeni i8tiklıll-

İlk eserime nazaran bu, )erimizin de teminine mıı
tiyatro tekniğine daha uy- vaffakıyet hasıl oldu. 

Eserin (Opera Comique) kadavraların ağırlığı ~hında 

mek azaminde olan Türk 
gençleri bu evlerde toplanır
lar, bu evler halk birliğine 

doğru daima ilim ve irfan 
neşrederler. Netice itiba rile 
yeni Türkiye hakiki bir de
mokrasi memleketidir 

"illt'I İııkıl<lp. ~ı·ııi
lik \C l'efııı·ııı ıııe~:ıisiıı

dP iııkıltlp~ılarla lıirlik-

lf'dil' 
İzah edilen bütün bu şey 

ler büyük esP.rin hepoi ve 
tamamı değildir ve hatta 
bunların içinde lıazı amatör
lük ve heveskar ık işleri de 
vardır. Esas ehemmiyeti ha 
iz olan şey: Milletin anlayı
şı ve yapılanı bilifi ve bir
likte çalışmasıdır. Onun ya -

ni Türk milletinin giriştiği 

inkılap yolunda aldığı sürat 
(Tempo) ve eline geçirdiği 

hürriyet ve hakimiyet ile ser
m O$l olarak taıkınlıkla r yap· 

masına, mübalağa ve ıfrata 

< apılmasına rehberi kaliy • 
yen miini olmaktadır. Bu 

itbarla Türk milleti şimdiye 
kadar uslu bır çocuk ola
rak kalmıştır ve dahaeyi 
yeli$ n~•i . Lı.l i rn v~ terbiye 
görmesi lazım geldiğini bi 
Jiyor. 

J3nan kurultay art k Tiirk 
dilinin inkişaf vo terakki
sinde yerleri kalmıyan bu 
kaılovralarılun Jıli kurtarmak 
i("İn toplanıyor. 

Bu hayrete şayan blı)Ük 
e~erın eri,rceği muvaff"kı 

yf'tin en kunetlı delılı \"P 

aıüıtakil Türk dilinin, Turk 

idrakinin her tiirlii ihtiyaç
larını izharn yetişebile<·eği

nin en kun·ctli vesikası bü
yük millet met'lisi reisi Kil-

zıın l'ıı~a lıozrntlerınin t .. m:z 
bir Türk<:e il,ı irat buyur

dukları nutuk olmuştur. Pa
şa hazretlerinin bu nutuklu 
rı mana vıı meal itibarile 
çok sarih ve ı·ok güzel veç
heli olrlukton boşkn sn! Türk 
dili istikltilinin de <'anlı bir 
misalidir 

İstanbul"un bazı maLafi 
lindeıı başka Anadolu'nun 
her yerinde Türk'ün emni· 
yet ve itimada layık, na
muskar ve misafirperver 
olduğu görülür. Maamafih 
misafirperverlik bahsında 

Türkiye firar.re gibi ) apa 
• maz, yani ecnebılere kapı 

larını ardına kadar açmaz, 
çünkü bu yüzden Türk'ler 
asırlardan beri zararlı tec -
rübeler yapmışlar yani, 
memleketlerinde ecnebi kül· 
türü ve kolonileri vücuda 
gelmiştir. Memleket dahi 
!inde ecnebilerin seyahati 
serbesttir. Ecnebiler her 
yerde misafirperverlıkle kar 
şılanmaktadır. Dost sıfatı 

ile gelen bir ecnebiye inel 
ve ikram yapmak tabii 
bir şeydir ve her Tiirk böy-
le yapmakla büyük Lir 
zevk ve saadet duyar. 

"Levent" mukabili olan 
"Morgenland., yani Şaı k 
memleketi • Eski Türkiye 

idi. Yeni Türkiye dahi "Le
vent,. "Mogenland" yani 

Şark memleketi olmakla 

beraber hu kelimenin me
cazi manası ile de sabah 
memleketi, yani yakın is-

tikbalin, yarının ıleri bir 

memleketidir; bir defa 
görüp ayrıldıktan sonra 
daima hasreti çekilecek 
ve özlenecek bir memleket-
tir. 

llı:rmıın l'unıleıı lierg/ı 

Bu gece 
bir an b' · · b a, ır vatan ıçın ıra 

kılıyor fikrini verir. Burada 
benim isabet edilen hatam, 
lllisalimin ehemmiyetsiz ol
lllaaıdır. Kabul ediyorum. 
Ancak düıündüm, kağıda 
Çlzeıı-ıemitim. 

gundur 1 Geride yabancı bir takım 

. · t 1 şarkm az ezilen vıı bunların mutema· 
yanı nesrı az a, . 

(mak itibari 1e de bır di m4niaları ile terakkı ka-
:~:;: ~ıymeti vardır Bizde biliyetini kaybeden dil i leri 

böyle eser hemen hemen kalıyordu 

Artık bundan eonra «her 
ş•yde istiklılhı olduğunu 

eöylediğımız muazzam proğ
ramın dile ait olan kısmım 
kurultayın temine muvaffak 
olacağı muhakkaktır. 

Vatan 
Ecz<tn(•si 

Gazi'nin azimkılr ve ihya yok gibidir .. 
R. Gök alp eiici himayesi altında top- !Yöbetçidir 

tanımıyorum ki. Ben 

gönlümde sönen ışığı 

arıyorum.. Bu ışık kim 
bilmiyor um.Yalnız şur.u his
sediyorum;aradığım çok bul · 
duğum hiç yok. 

Sustu . Akşanı gölgeleri 
arasında bir çift yıld z gibi 

parlıyan gözleri tulu an biralev 
gibi yandılar Dikkat eltim 
bu kızgın aJ,.vlerde yine 
yanan, tuluşdn bir serap; 
onu gölgeliyen sıcak dam· 
lalar kaynıyordu 

Mu ikıvi çok ınu evi · 
yorsun küçük? Sana muııki· 
nin şirini ki'lt le kin ettı. 

Su amadım hıçkırdım . 

Aydın - Tire yolu 
açıldı. 

AYDIN, 29 (A.A) - Ay-

dın Tire yolunun açılması 

dün büyük merasimle ya

p:ldı. Bu yol Aydın'ı lzmi

re bağlıyaıı en kısa yol ol· 

duğu ;çin iktısadi bakımdan 
büyük bir ehemmiyeti ha-
izdir. 

Yeni tütün mahsulü 
MU6LA, 30 ( A.A ) -

Tütünlerimizin 

on beş güne kadar bitecek

tir. Bu !en mahsulat geçen 

senelere nazaran evsaf iti
barile f aiktır Bu sene re-

Bana üç yaşında ruhunu he- koltesinin üç milyonu tecavüz 
di>e eden sanatkar babamın edeceği tahmin olunuyor. 

ben çeken ~ilr zinciri, dedim. Kırıkkale bisikletçi-
Baban mı? Anlatsana 

küçük, seni bir az daha ya
kından tanıyayım. 

Ona bir kaç gün 
evvel babamın ev -
raklMından toplıyabildiğim 
hakikatları, nihayet bence 

meçhul kalan ölümü anlat-
tım. Birdenbire"ne olmuştuk 
Gece .. RPnkler rüzgar •usiu 
o bir gölge halinde silindi. 
Nihayet çok derine' en 

leri 
KIRŞEHiR, 29 (A.A.) -

Kırıkkle bisikletçileri 30 
Ağustos kurtuluş bayramı 

vesilesile bugün ıehrimize 

gelmitler ve samimi teza
hüratla karşılanmışlardır 

Aksaray'da yangın 
AKSARAY. 30 (A.A ) 

Belediye liyatrosuı-da çıkan 
bir yangın etrafa •ira yet le 

l.J - Bu isimde çıkacak olan beş dükkan ve bir kahveyi 
romanımdan.. yok etmiştir. , ~ ' 
iki yüzlü adanı 

YeniAdaın 
Yeni Adam'ın 35"inl'İ sayıHı ı·ok canlı yazılarla çıkmış

tır. lı·inde" llalk Onivorilesi dersleri
0
nden lçtimaiyet bahsı 

harlanın siyaset ll'ıberlcri memleketimizdeki resim harekat 
lerıne n ıir y ızılarla lsm il lfakkı Beyin• spor<'ulugumuz" 
Ab,lülfeyyaz Tevl'ık Beyın• l>irinı ><unları" Köse M;h3l oğlu 
• 'urettin Beyin" n~k udıktan mı ~Plmiı;;tir,. ve Vahdut Gül
trkin Beyin" Dört bn lı ıhma!. ılık" bn~lıklı ayrıca dikkate. 
•leğer yuzılar vıml.r Bundan başka, \'aronofC aşı~ma, ce. 
mivetlık me~.ılel~r,.,• Deliler ve kı,ırlastırma"bahsine dair 
yazılurla lbrahim IIoyi 8uyırı tureuıne ettıği Macar fıikdyeıi 
bulunmaktadır Bu zengin yıızıl:ırı bir .;ok ('nnlı resimler 
süslomokteılir 

• 



Nüfus İşleri 
Birt•\lı'ılde lıf'r ıarafta idi\ ııııılılar \I' az.aLırı 

' . 
kaza rııı·rkl'tleriııı• davı•l ı·ılılPrt'k \ali, k:ı~ıııa

karıı lwvleriıı gitti ııiifıı" 'akalarıııııı Plırmıııive-. . ' 
lİ ııdeıı halısedrceklerdir. 

-~--- -· ---- - ~ - - --- ---=--=--·----- - - -

Muhterem llalıkesir 
Ahalisine Müjde. 

__. 
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Sinemasında 
2 [ylOI 934 Pazar dan itibaren 

HelPılive 'e J..i\\ ııııılııarları kasaha Yt' J..ö\- j 
le~ılto <1a,:11lla~·la ı;aıı..a hir ~·~ llıltleıı iliha_rrıı il~ı~ I 
PdılPrı•k ve bır 1 ıwuk :ı~ ı~ıııdt• 111·1· aılt· reısı 

Bu kel'e İstanbul· 
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en 11'Üf· 

külpesent bey ve ha· 
nım efendileri mem 
nnu edecek tarzda 

BİR 
Defa 

mektedir. İpekli, yün· 
lü kumaş-lar ve elbi· 

sekr üzerinde olan 

bi'umum lekeler beş 

<1akika gibi pek kısa 

bir zamanda çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbise 

ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta ol 
mduğunu muhtere ha· 

lkımıza tebşir ederim. 

Bila iltisna herkesin göı iT.Esi l azım geleı. 

azzam bir eser. 

İKİ YÜZLÜ ADAM 
n u· 

k ·ııdi t'\ iııdt'l,i \l'\a t•ıııı·i ahıııdaJ..i, lıt•ı· \t·li \('

l:hetiııdeki, lıer \asi \l'~aveliııdı·ki hu aııa 1 . . 
kadar niifu~ dairf'l(·riııct• \azılaı ı lanlaıı ~<l\ ri vazıl 
nıı~arak gizli kalnıı~ doduııı, gaip, iilii~ı ·,e ·~a- 1 
zılıııaıııı~ ,., lt'ııııll' '<tJ..al:ırıııııı kii~ ııııılıtaı· n• J 

ilıtivar lıP\f'llt'rİııt' \(' Lı ~nh:uhı, sPlıiıdt• lwlrdivt·

lrre. hildiı:ııwğe lıelıt'ıııı·lıal ııll'd;ur l · ıılı ııduJ..İa- 1 
rından nıi'ı,ldi•liıı lıit~;ıııııııhııı ~oıır:ı lıii\IP ııiifus 

i~fpı·i· i ~apıırıııı~:ııılar 
ıı ı lıa~laııaraJ..tır. 

• 
lı:ıkkıııtla l'l'Za ı:.ıhik: tı-

1 

er nevi ve modaya 
muvafık yeni ıapka · 

lar imal edildiği gibi 
eski şapka-lar da ye 
ni bir hale getiril· 

Deneyiniz 
Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 

doğruluğuna kafidir. 

Kuvayi Milliye caddesinde Ziı·aal bankası kal'şısında 

ŞAPKA YAPIM EV Mustafa Z~ki 

DOKTOB .IF.KLL - ~llL 11\'l>E 
Tı•ııı~il ı·ıkıılPr: FllEDEBİK '1.\HCll 

FHEl>EHİK ''-\HCSll 
~IYHİ.\'I llOPKI\~ 

BO~E llOB.\BT 
Hayret, dehşet ve heyecanın en son haddi bıı 

filimdedir. Fakat bu dehıet ve heyecan alelade bir 
cinayet veya herhangi bir hadhe değildir. İlirrı 
ve fennin akıllara l'ayret ve dehşet veren bir ha· 

rikasıdı r. 
Bu fi 'mi görmemek büyük bir zayidir. Fırsatı 

Balıkesir Sıh~at ve İçtimai Muavenet mü~ürlugün~en: l.ı.====:;;--===-==--==-============== 
kaçırmayınız. BİLETLERİNİZİ 
kündüzden tedarik ediniz. 

İlaveten DÜNYA HAV ADİSLERI 
Suvare saat 21 dedir. 

Balıkesir doğum ve ço· 1 bulunduğu görülmekte ol· 
cuk bakım evine müracaat İ duğu mezkür müessese baş 
eden doğum vakalarının 

büyük bir kısmının doğum 

tabipliğinin işarasından anla

şılmaktadır. Bu sakim iti · 

ağrıları baıladıktan günler · yad ı n mahzurları ve teh 
ce sonra müesseseye geti. J likeleri aşikar bulundu 

rildiği ve bu ha!ın hariçte· ğundan bundan sonra vila

ki ebeler tarafından doğum· ı yet dahilinde sanatlarını ic· 
!arın vukuu beklenilerek d b"t- b 1 · ·· 

ı ra e en u un e e erın mu-
beyhude vakit geçirildiği 

b · . b 1 • "k' şahede ve muayene edecek 
ve uıwn ıçın ge e erın ı ı 

üç gün evlerinde alıkonul· leri tabii doğum vakalarını 
malarından ve doğıım ol doğum ağrıları başlamadan 
mıyacağına kendilerince evvel ve tabii surette neti· 
ve ailelerce kanaat hasıl c e'eneceğine sahip bulunduk. 
oluncaya kadar intizar va- lan diğer vakaları da ilk 
ziyetinde kalmalarından ile- ağrılardan itibartn nihayet 
ri geldiği ve böyle geçikti · (12) saat zarfında müesse· 
rildikten sonra getirilen ka seye sevketmeleri lüzumunun 
dınların ise ekserisinin ço vilayette mevcut re' mi ve 
cuğu ölü ve k "1 dilerinın hususi ebelere tebliğ buyrul
ahvali umumiyeleri çok mu- masını ve bildiriln:esıni icra 
hataralı bir şekle girmiş ederim efendim. 

Sın~ırgı icra mamurluğun~an: 
Ziraat bankasına 1850 kıymet takdir edilmiştir 

lira borçlu Sındırgı'da mu· Taliplerin yüzde yedi bu 
kim Satır zade Emin ve çuk nisbetinde pey akçesi 
oğlu Reıat efendil .. rin vermeleri şarttır. Verilecek 
mahcuz Sındırgı çarşııında bedeli er kıymeti muhamıne· 
109 . 20& numarada kayıt· nelerini veya yüzde yetmiş 
lı sabıkan sıra evler ııamiy· beşini bulduğu takdirde 
le mard olup halen ana borçluların bu mallardaki 
halinde bulunan sağı Angili hiuei irsiye).,ri 29-9-934 
ve Sava oğulları , snlu yol, tarihine müsadif cumartesi 
arkası Manol oğlu ıstiratı günü saat 16 da müşterisi· 
bahçesi, önü yol ile mah- ne ihale edilecektir. Şayet 
dut on bap hane yeri ve verilecek bedel bu miktarı 
yine Sındırgı çarşısıııda ka- bulmadığı takdirde en son 

artıranın taahhüdü baki in sağı topal Dimit. solu 
Servet bey kerimesi Atiye kalmak şartiyle artırmanın 
H. arkası bakırcı Andon, on beş gün daha temdit 
önü yol ile mahdut bır e:lilmit ad olunacağı ve on 
bap dükkandaki hi•sti ir· beş gün hitamında aynı 
siyeleri tarihi ilandan iti
baren otuz gün müddetle 
açık artırmaya çıkarılmı~tır. 
Dellaliye ve masarıfı sairesi 
müşteriye aittir Bunlardan 
ııra evlerin tamamına 150 
v' çarşıdaki dükkanın ta· 
mıı.mına da keza 150 lira 

saatte en çok ıırtırana 

ihale edileceği cihetle ta · 
lip olanlar ıeraiti anlamak 
ve daha ziyade tafsilat 
almak ve peylerini koymak 
üzere Sındırgı icradairesine 
müracaat eylemeleri ilan 
olunur 

Dr. M. Ali 

ııe~i cilı, l'n·ıı~i. hı·l

~oğukluğu lıası:ılıJ..la · ı ı 
ili iı ll'lıll~~ı~ı. 

Satılık hane 
-------------------:~•! --------------------··-... ___ ... ~ Bütün asri konforü haiz •• r, 

::~~: .. havadar bir ev ~atı- !! T enıaşa ~ 

Fa~:ili~~e;::ree:::ıa:ava~:a:~ .~ •• ; OT~LVE GAZl.NOSU ! 
Hastalarmıs aat üçte •• r 

Muallim mektebi k' rşısın· 
ıhı inhisarlar idaresi ve lb- \ 
rnlıiın Samı beyin yPni yaptır
dıf(ı honeiji ittısalınde ev 
vu köşk olmağa layık on 

ı hiikümet caddesinde mu- dönüm miktarındaki tarla ~ 

1 
ateydea,nveı_haendeesri.nde kabul ve ı peraken ı le oloruk elli kuruş- içinde sarnıcıle satılıkt , r. Ev IJ Şeref Bey idaresinde il 
________ ...., _ _. tan; veya arsaya talip olanlar t• r 

\ Aygönrı'de birb:. p hane, kü\'ük şaJırvan karş sınJ.ı t• Balıkt•:.;iriıı lıeı· Jııı::-ıısta ı•tl, s a v a ş ~~;~:: .ı:~tn~e~~eod~::~o:~:~ ~tas~~~~~. isa ustaya müracaat 1 :! ıııükeııııııl'I ot1•lidir. 

1 -----------ı r. Kontor. Temizlik, Servislerindeti 
Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruş 
6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 " 

ll•ılıkt.'sir i\sk t'r i S«ıtırı ı •~ neza~st ve ciddiyet, emniyet, 
. \lııt«ıKoıııis.'·••ııııııcl<ııı 11 !~ J 

1 
-' ,.. Gerek Memleket halkınıfJ· 

H:ılıkı·:-İI' ııwrJ..pz kıl<ı: tı iı;irı diiı ı \ ıız hiıı kilo =~ gerek bütün n?isalirlerimit'. 
Abone ücretleri taksite \ 1111 ilı• di\rt ~ iiz lıi ıı J...ilo :ıqıa 1-.;ıp:ılı zarfla 5 t'~- •• umumi takdirini celbetmişfıf, 

hağ"lanabilir. lı'ıl !l:l.t ı·ar::-aıııha !.!İıııi"ı ~a:ıl oııd:ı ilı:ıl(•:.;i İl'r:t t• r 
ı ı•dill't'l'k;iı""raliplı:riıı ıııt'zkı'ıı· giiıı "' :.;:ı:ıtl" ll:ı- ıl TEMAŞA Gazinosunda ~ 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti 
10 

geçen nüshalar 
kuruştur. 

• 

Gazeteye ait her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

- -- -

lıke~ir .\~.~.\ .. \L. h'.0.uııa rııiiraca:ıtları. t• r 

B a h k t• si r Ev k a f' a ,,. , ,,., ". ısı .. ~~.'.~I ,~1'.'.'..~~ .~:~~,;" µ•"'"''''; i 1). . 
\iliiclüı·Jiiğ·ii11cl<'ıt = 

Yı·~illi (';ıddı•:.;iııdı• E\J..afa:ıit !GÜ 161 ~o:l111M1 Balıl<esirin en eyi tanınmış bır oturma ve 
' . . . . .. .. l I ıe dinlenme yeridir . 

ıliikJ...:\ ılaı·ııı c ı• ıılıı· lanııı ı 'ırıııı !.!1111 11111< < l'l· ------------------•'!fiil! 
. ' ------------------------'(' ıııiiııJ..:ı~.ı~a ı;ıkarılıııı~tıı" Talip olarıl:ırııı ~e'- ~ -H~HiliBi:!iBtitltl!Wi!IHiH!EtHi3iHi~s•5f 

·:·! ":"~:~''ı.::~~:·l ~::.;:; :~::. i .. ,: :· .. ~~~:: ~." '' :;; ::::., :~:.'. , I T u· . R K M AH SU L U 
rııiira<'a:ttları illl.ı oluntıl'. : 

mevcuttur 

SAV AŞ Cumartesi günleri ~ 

Yüniş, Karamürsel, Hereke. Süreyya Paşa çıkmaz. 

-·- 1 lla l ı k t.' si ı· •= ı· k « • k 4 • r ı <l - i 
-1 ıııektt.'IJi \liicliiı·liiğtiıı<leıı ~ 

S A V A Ş l ~l<~J..tl'hiıııiz (İ('f'<'lli leyli ıalelw ka~ ı '" J..alııı- ~ 
~ 

iDARE YERi, Balıkesir Kuvvayi liiıw 1 E~lt'ılılı•ıı itiharPll hn~laıııı~lll'. Paıı~i~oıı ~ 
milliye caddesinde Hususi daire ii,.ı·eti ( ! "\O) lıı\ıılır. BPIH'I' taJ..sil ( ()()) lıradır. I! 

KUMAŞLARINI 
Falırikal:ırııı :.;:ııtıJ..laıı fi:ılt:ııı d;ılı:ı tıl'ıt/. 

Mszamızdan temin edeceksiniı· 

i
l Telgraf a:r1si~ :~ıkesir - l Menı11r \t' kaı·de~ \tıCuJ..lanııtl:ııı ~iizdt' 10 - 15 1 1f1~ EN' LÜKS İNGiLtZ KUMAŞLARI DA 

Leıızilat ~apılır. T.ılipkrin lırnı(•rı \i' lıeı·gi'ııı , , Mevcuttur 

------------------- - DOKTOR - ı ııwktqı iıkresiıı ı· ıniiracaaıları il:'ııı olunur. • Veni gelen Bursa ipekli çeşitlerimiLtfl 
Zayi Zayi 1 her cinsi mükemmel ve fiat/annda 

Tatbik mührümü zayi et· 
tim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığını 

ilan ederim. 

Kepsüt - nahiyesine bağlı 

Keçidere köyü ihtiyar he
yeti azasından Hüseyin oğlu 

Mehmet Ali 

Tatbik mührümü zayi et· 
tim· Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını 

ilan ederim. 

Kepsut nahiyesine bağlı 

Keçidere köyü ihtiyar he· 
yeti azasından İsmail oğlu 

Abdullah 

!

Mehmet Şakir PEK VAKINDA it büyük tenLilfıt yapt!mışt1r. 
!i ··I 

Hergun hastalarını saat su·· REYYA OPERETi. ~ Bııııa rııiiııı:ı~il yi'ııılii ıııarıtoluk, roplııJ..jol'.1
1 

2 Jen akşama kadar kabul ~ ktıtoıılal'I tl:ılı:ı ll<'llZ lt'lllİll Plıııt•J.. iı;iıı 

e~r • 
.\ılrl'~: ~tuslafafakilı 

ıııalıalh~sındf' Karcı;i Şl~l-Iİll Sİ~ 11~'.\t,\SINl)A I ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Mu~terem müşterilerimizin bir defa mazamıza 
teşrifleri katidir. 

TA VSANLILI ZADE FAHRİ 
Doğum ve Çocuk Bakım Evi 

Parasızdır. 

* it 
~ 

J 

Fantazi Manifatura Ve 
ı Kumaş Mazası 
: Kuvayi Milliye Caddesi No: 5e.ı 
it ~Htıli!lh•miS~H~~il:-~~~~~~ IHll!~~'"' ~ 

'\/t>şriyat müdürü: ESAT -ADll-

Vilayet Matbaası BaJıkefır 
Hastala ı·dan para alınmaz 

Balıkesir Doğ-um ve Çocuk Bakını E.vi Diş ağrılarını süratle keser 


