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Yurdunıuzdau çıkarılacak hu seçimde 3 8 5 saylav 
--------------------~--------------------------------------

bu seçimde Kublay 0 n iki ada !Bu günküvey!z~~~.~!ıi~~1l~!~~ir 
Abidesi düıı 

•ıçıldı 

Çocuk bakım evi baş hekimi 

Kentler kaçar saylav çıkara çak/ 
~üftıs cedvelleri yuı·dun 
hcı· ye ı·iııde beş gündenbc. 

K d k 
" t h • d ( (Dünkü sayıdan mabat) Şehirlerimizi bu halden 

(\ rşıs) Il (\ as e ('} a Ş l (l Bir kentin güzelliği, temiz · kurtarmanın, eyilettirmenln 

Ankara 26 (A.ı\) Bu Yil pıldıg'" ı clog'" rtt dcg'" ildi rf Iiğı, düzeni , yollarının, bina· çaresı de ya pek zor ve 
!arının, eyillği ve ya fena· yahut hiç yoktur. Bunun 

gün Menemen'de Kublay Ankara 26 (AA) - An tahşit edildiği teklinde hiç lığı üzerinde o şthır bele için sağlık yöndemlnden ol-
menku taıın açılma resmi kara civarındaki bir alayın bir fıkra mevcut olmadığı diyeılnin tesiri olduğu fÜP duğu gibi ıehrln onarılmaaı 

ı·i asılı yapılmıştır abideyi G H.F Ge· deneme seferberliği dolayısile , gibi esasen bu yoldaki hava hesizdir. l'u günkü Anadolu b a k 1 m noktaaından 
nel katibi l·ay Recep Anadolu ajRnsı tarafından dis de hiçbir hakikatr. istinat şehirlerinin bir birine yapıf da kenti yeni ve boı bir 

Ankara, 26 IA .AI - Yıla· 

Yettlerden dahiliye vekilliği· 

~e gelen malumata göre say · 
lav seçimi itin in bu günkü 

4fazlasıle15, Kütahya 2 fazal· ı Peker açmııtır. gazetelere verilen havadisin etmiyen musanna bir iddia mış, omuz omuza dayanmıı sahaya atmak iereil ile kar. 
as le g, \lanisa 2 fazl a sile l l, Halkevinin yardı mı bir ecnebi ajansı tarafından olduğundan keyfiyetin tevzi· bir halde İstanbul tuneline, ıılaıılıyor. 
~laraş 1 fazlasile 5, Mardin E . 26 ( ' A) 'lal- bize atfen yanlı• bir tarzda hine lüzum görülmüştür. 1 vapurlarına girip çıkan, ne 
4 f 1 ,1 7 O d ? f 1 rzıncan .~ . r • 

az ası e • r u - · az· k · ı ı d k k 1 edı' l dı· ~ ı· bu 1 Av • ·J 1 d'ğ' ı d . , evı me <lep er e 0 uyan yo neşr " raya ge en - it ( h b t k. ı ere ı ı ve ne yer n e say· 
~a.fhaoı ıöyledir: Nüfus def· lası le 7 '. Seyhan 4, fazlasile sul çocuklardan ellisine derP· rupa gazetelerinden anlaııl- a ~ a a eş opr a 1 dığı belli olmıyan insan kü· 
erlerinın teflit heyetlerince t 8, 'ia "' sun 2 fazla 8, senesi sonuna kadar yiyecek mııtır. O haberimizde İarında ilerliyor· melerinin topluluğuna 1 en 

letkikleri bitirilmiş ve cet- Sinop ,fazla sile 3, Sivas 3 faz· verecektir . l 2 ada karıısında asker Parls, 26 ( A.ı\ ) - Tan ga zer bir görünü;ü vardır 
Veller ülkenin her bucağında !asile 10, Tekir dağı 1fazla5,to ----------:::-------------":'-.::-:--- zetesine göre İtalyan kıtası 
~l 12 934 gününden heri as · kat 2 fazlasile 7, traluzan 2faz· ı ı• k habeı topraklarında Ahalimizin böylece bir 
kıya çıkarılmıt bulunmakta· lasile9, Urfa 3 fazl a .ıh 7, Va r an - 1 r a ilerlemektedirler Uluslar ara . birinin koltuğu altına girer 
dır Esas defderlerden elde 1 fazlasile 3, Yozgat 1 faz-n 51 derneği Genel katibi Ha- cesine çatı çatıya bititik, 

edilen nüfus yekunıarına gö. 6ıas~,ıe 61 , z, ofn g•,,ıd .ı. k 2fazla 1 Hnclut müzakeı·eleı·ini din- beıistan notasını bütün hü· bağsız bahçesiz ev yaptır· 
re Afyon Vilayeti eskisinden • ·' uğ a az as i e 5, muı kumet 'ere bildirmittir. ma adetleri daha ziyade, 

1fazlasile7, Ankara dört faz- 1 fazlas le 4. Ni ğde 3 fazla- J omek için hı· r heyet Cene 'r. G\ 34 yılı hadı" cümhuriyet devrine gelince . 
l11sile 13, Antalya 1 fazlasile sile 7, saylav çı!rn racaklar · '- D · 
6 ' • tt • ye kadar, ülkenin asaylıslz· 
, Aydın 1 fazlasile 6, Ba- dır. Yu 1<arıda ismi geçmlyen t•e y.ııı. 91 l sele t• ı" ı '- liğlnden doğan bir korkudan 
•kesir 2 fazlasile 12 . buldan vilayetler geçen inli· 
1 fazlasi !e 3, Bursa 2 fazla · hapta çıka rdıkları miktarda Tahran 26 (A .A) Irak reye gitmittir Geçenlerde Prag, '.!6 (ı\ A) _ Dış ve sığınmak kaygularının 
•il 1 ç kk 1 1 f 1 1 S I k ki d 57 hükumetinin lran-lrak budu ı lran Efgan hudud;ınd'l la had· 1·,ıeri bakanı ı ay Burlı fazlalığından ileri gelmiıtir. e 1 , ana a e az asi e

1 
ay a v çı araca ar ır , 

S, Çanlurı 1 fazlasile 5 , Ço- Vilatiırı İz 931 seçiminde 301 dunda ihtilaf mevcut olduğun- düs eden hadiseyi yerinde bir gazeteye yazdığı ma· Nefes a 1acal< bir karıı bah;: 
tum 1 fazlasile 7, Çoruh 2 Saylav çıkarmııtı liııa edilen dan bahiıle u!uslar arası tetkik etmek ve olanlarla kalede 934 senesindeki bat· çeden yoksul; bir İnsanın 
fa.zlaıtle 8, Denizli 2 fazla - Aıtvin, Hakari, ş. Karahisar derneğine yaptığı müracaatın beraber zarar ve ziyanın bir ! ıca hadisenin Avrupada'ki gündelik tabii ihtiyaçlarını 
"! 8 D b k 3 f \ ·· '- 1 · d b \ k ı · k ·· sulh kuvvetlerı·nın tekrardan kar•ılamaya elverı't•· ı'z - ma-•I e , iyar e i : az asi· C. Bereket, Aksuay, \1ersin muza><ere erın e u uııma p ançosunıı yapma uzere • 
I~ 7. Erzinc1tn ı fazla sile 4 Vilayetlerinin 93 f seçiminde üzere dıı itlei'i bakanının baı· ' muhtelit bir komisyon tetkil toplanması olduğunu söyle zur görülsün· helaları sokak 
trzrum 2 f 871a•i e 9, Eskiıe . çıkaracakları 16 Saylav da kanlığında bir heyet Cenev- edilmiştir . mişti r . kapılarının sağına ve ya 
hır ı f azlasi ı e 5, Gaziantep ila ~.:: -.!:libnce mevcut saylav -::-:~-':"'='--~-===:=::-:::=:::::::-::::.-=~-~~--:-::-=-:::--:-;===~:='.'""""7"-::::'-=~-==--=~ 1 soluna yerleştir ilmi§ bulunan , , Al 'd Dil değil, Gönül söyliyor. 
~ fazla11le 7, Gireson 2 faz- adedi 317 oldu. nıany a .• a ( Oz Anadol-u Türkçesile ) tanıdığım bir Alman mühen 
1-sile 7, Gümüıane 2 fazla- ı • d b k . disinin kırlangıç yuvalarına 
•ile !> . İçel 3, fazlasile 5 , İz· Ankara, 26 ( \ .A) içeri Bu ert itmiyece mı benzettiği evlerimizin mey· 
ltıir 2, fazlasile ı 3 , Kars 2, işleri bakan ' ığ na vilayetler-

50 
k • • 1 · Onıı ışıklı bir gıimfr gvr dana ge tirdiği ıehirleri bu 

Fazlasile 7, Kaatamoni 2, faz. den gelen malumata göre 2 1ş1 a Si d 1 dıim Gıineşin /ı!:;e t'll yakı/! günkü zehniyetle beğenmek 
1 old11ğıı bir gıiııdıi.. Nedeıı 
asıle 9, Kavseri j , fazlasile esa• defterlerde tespit olunan bilmem ne derece elden gelir? 

8 nüfusa göre bu inlihapte l Ü· N bilıniyorıını: Görıiruişılnde 
, Kırıehir 1 fazlasifo 11, " h " ili k Iİ 1 1• J nd n 1 bir acıklılık vardı 

1(0 cat'li 1 fazlaaile 8, Konya tün vilayetlerden 385 saylav azı UCU a a a dedi Okumayı seveıı, yıır· 

dıın her adınııııı benimse 
yeıı . kı s ııca eyi bir yıırıtaş 
olan laıııdığımııı b11 bıkkırı· 

lığı beni acındırdı Sordum: Hollanda 
liükumetinin 

teşekkürü 
Ankara, 26 ( A. A) -- Lon 

dra. Meli:ıurn hava yarışları · 
lla iılirak etmiı olan Hollan 
da tayyaresine m.,mlekelimi~- I 
de iken hükumetimiz tarafın. 
dan gösterilen yardımdan ve 1 

kolaylıktan dolayı llollandu 
1efareli hükumetinin teıek 
kürlerini bıldirmiıtir. 

Mahkeme sinemacı 
1arın davasını reddetti 

. lstaııhul, 25 (S.~) -
ikinci hukukta dariila

ı•eze ver.,isi ıı i iidenw k • t"'J ... 
1Çin siııenıacılarııı hele-

1liye alı~vlıiıH' :ıetıklan 
•Java~ a İwkıldı • • ilalıke-
1lle dariilaeeze ' eı·gisiııi 
' . t , 

· ıııemacılarm dt-iril 
1 ;-.. ' 
ıalkııı ihlı•di~iııi ileri 
'" . 
· ıırerek davavı reddı•tti. 

çıkacaktır. ÜÇ bin kisinin silahı alındı U<i:leri parlıyor, dili söy 
Saylav olmak isti- lıiyor, ve kendine yiğit bi 

Paris 25 (A.A) - Le 1 250 kişi asılıııı~ ve hir çimi veriyordu. Eııet, acıklı 
yenler fotograflarını Jurnal gazetı si büıiiıı cok e!'ki ıııilis ııazi iln bir yörılmlşıi vurdı. Cıinkıi 

gönderecek.ter. < ' knı disi de anlaıırndığı bir 
Ankara, ~6 (A ı\ ) ~ay - . .\lnıaııya'da alıl:'tk ınese- lıiirum kıtalaı·ıııdaıı üç d,l/e koıııışııyor. anlamadı _ Bıı ııcden böyle'./ 

lav seçilmek isteyipte C.H.F lesi yüziiııdı>ıı hirçok h in k.işiııiıı 1iilalıları yı bir adımın tik lııkıııa ııy· 1 -- Nedeıı olacak. Oku 
}Üksek reisliğin veya umu. adaııılal' yukalaııclığıııı alıııııııştır. nıuya çalışıyor, fıeceremiyor. dıığıınııı anlıyamaz bir bl· 
mi katipliğe bu istekleriı ı i ya- \e buıılarııı başında Fransa bakanlarının dıı Fakat O, im işin fıırkın çime dönıiyorııııı Öz I ıirk· 
zı i'e bildirenlerin iki•er ufak h t ela l>ile değildi Bir iş yapı· çe,Aııadolıı dlli denen sö:le · 

• S !ez\a 'alisi Rrukner seya a ı ıı ı ı 1 i · fotoğrdla rını da birlikte gön· J yormuş g 1 11 11 anır c ıırıır rı ben, Aııadolıı'lıı olduğum . 
dermeleri, daha önceden is ile elli kadar lıu·aflal'I- Par;s 25 (A.A)-Pli- dıı . /Jaşıııda (Melon) ıislılıı · 20 senedir onım koynunda 
tek'erini bildirmiı olanla r · ııın lnıluııdu~uııu yazı- li .lurnal gazelPSİllP gii- de Çiıı. Uygur, 1 'ıılıır, Yıış· yallıyım halde; birşey aııla 
danda bu fotoğrafları gön. yor. l'I', Flaııt.leıı ile L<l\Ulııı kırd ve da/ıa bilıııem kimle · mıyorıım. Anlamadıf/ım bir 
dermenıişl t' rin de gönderme· • sevahaıları ıı ııı Fra ıısız rin kıımaşlıırıııdun yamalar gazeteye niçin 3U günde 

Eko IHi Pari gazPlP- l'ta·ı,·aıı aııla,,ııı<·'sı ı'cı·ıı bıı/11nan bir örtıi vardı Ayak 15U kııruş vereyim .>> 
leri C .H.F U. Kati •liğinJen " " / · b ~ d 1' / d '/' k 

S·i de t,:ekoslo \ a ı, llH'C- • • • arında yemem, acaym cı ür' ı ı araştırma ıırıı 
bi ldirilmektedir. · I k t> ı . r d / t 

) 
yapı <l<'a · ,oııı< zıya e- ipek ve yapağı arı rnrış ıra· mıırı•ııı çıkardığı derleıııele-

ıııuası (Vell Balıııd:ııı lindeıı sonra olaca~ı arı - rak örıilıi bir çorap taşıyor rln ço,qıı yanlıştır. 
Sporcular 
~ 

için filimle:r 

geti ı·ilecek 
Ankara 26 ( \ A) 

Türkiye idman cemiyelleri 
ittıfakı umumi merkezi mem· 
leketin hr tarafında genç 1 

sporculara gösterilmek üze· 
re Almanya'dan bir fıl .n 

1 

ge' irilmiştir Futboldan nıa· 

da hemen bütün spor §Ube 
leri için teknik ders mahiye. 
tinde o'an bu Fılim yakında 
İdman cemiyetleri ittifakı 
taraf ndan halkevln de tet
kik ed ılece ktir. 

alarak gı'çeıı llazirarı laşılnıakıadır. (;azrte dıı · Keııtlerde söylenen söz 
güıılerirıııı tt•kı·aı· ha~- diyor ki: Sö::ıiıı ıi.ıi: her geyıli!ii lerı> diye alınun sözlerin 

1 1 ~ 1 'ld' •· • ı· yeni, eskiden ayrı; cışa!fı yukarı, hepsi ııydıır· 
ac ıgıııı >ı ır ı~ 0 'e Roma se'-.·alıatı lari- d Yi · ·' fakat im da kendi nıcılı de ma ır. ne bir kişiden 

diyor ki: 30-G Tarihin- hiniıı:ıwk. ~ak.111 olduğunu fiildi. ô~ür yöııden bıınıııı d11yciııııı 
deııberi Slı Z)a \alisi fazla nikbin olmaksızın ad111u «0= Tıirkçe» c/eniyor- ,1 - Bi:./111 keııddc söy1e-

Brukaı>rd:ııı haşlıyarak siiyleyehiliriz. Bunun dıı ııeıı soz diye bil' iki ki§i * j sö:ler ııydıırdıık. Bıınıı der-
~ ıcrıı Loııdra sevahaıı Si:e rıe bir masal an/alı leıııede gördük, dedi. Yu .an Roma ziyareliııi. tehir yor, ne de bir bilik okııyu· Önce bu derlemeler yok 

Hükuıııeti 
Neşriyata sansör 

koydu 
İstanbul 25 (S.Ş) -

elınivt>cektir. rıım. Sadece yeni girişilen edilmeli, ö:. araştırmalarla 
Bfrçok gazeteler de öz Tıirkçe savaşının yan- sözler bıılıııııııalıdır. 

aynı fikirdedir. lJ::Hta lış anlatıları yıi:üıııi göster Yanlışuı neresinden döııer 
Figaro gazetesi Homa nıl'k fıenzerlni vermek isli- sek bi:iııı için kazançtır 
sı~yah::ıtının ".·ıl bas,ından yorııııı. Bay Müstecaplı oğlıı Şrırlatanlığa, kötü istekbes. 

- ·' bıııııııı için bağırdı, dıırıiıı. 'Lemeye, bilgiç görünmeye, ka 
evvel olacagını hildir-

1 

Oıııın yerdi'n göf/e kadar ! vıık sallamaya bir son vere-
1 lekledir. dof/rıı 0/an sözlerini; dili 'j lim Kendi kendimize gıi-
rh·aıın ı;:azetelerdr İnli· mi:i /ııı biçime koymak yo l ıinç olmayalım. 

~inP111,ıcıları;ı kHpalı 
~aldıkları "iirıler iciıı 
lırtediyt>de~ i~Lell iki;, ri 

tarar 'l' zhaıı lıakkııı
da da cvveİce verdikle· 

~i feragatnanıı'\İ göz 
!-o (._ • ' 

<ırıiinde tutarak hu lale· 

hi tekrarlamaya imkan 

' 1ln1adı~ı kararını verdi. 

Milli takımı galib 
Atina. 26 (A.A)- Balkan 

müsabakasının 2 nciıi dün 
Yugoslavya Bulga r milli ta
kımları arasında yapılmıı. 

Yugoslavya '!ılar 4 3 kazan · ı 
mıılardır. 

Son giinlerde Yunaııis

laııda :casusluk çoğal
ııııstır. Zabıtanın adli ve-• • 
ye tevdi etti~i hircok 
• < • 

kirnsPleriıı suclan casııs • 
luktur. Ihı casusluğu 

nazarı tlikkala alnıışolan 

mahkeıne, hu gibi neş-

• ' /ıııııı scıpaıılrır, bir kölıi Is- Bıı derd böyle giderse bir 
şarını bir kararla ıııe- tek /ıtsleyici olarak göster- gün yaıılarımızda bitikler 
ııetmeştir. ı eliler taşıyac'!k, karşımızdaki bir 

Bu karara ~öre; bun- * söz söyleyince: 

1 Y Bir Laıııdıkla konuşuyor 
1
-- Azıcık dur. ue demek iste-

t arı sonra tırıan gaze-
dıık: Bana: <(Ben gazeteyi ı diğlııi şıı de/remede bulayım, 

leleri bu gibi ha,·adisle- bu otıız günden geri almı- 1 diyeceğiz. 
ri ııcşredemiyeceklerdir·, yacağım, okıımıyacağım» 

Kendi haline bırakıldı4ı 

takd rde bile ıehrin hastaha· 
ne ve ziraat bahçesi çevre· 
sine doğru uzanması bekle
nildiğine ve §imdiden bu 
yolda atılan bazı canlı adım· 
ların izleri görüldüğüne ba· 
kılırsa kısa bir ileride kala· 
balıklaıması tabii olan o ala· 
nın da ileride bu iÜnkü 
kentlerimize benzememesine 
denlemek dikkat etmek· ve 
buna meydan vermemek 
en kazançlı bir davranıt 

ve aarılıı · teıebbüs•olur inan 
cındayım. 

Bu sonun . gayenin - elde 
edilmesine yarıyaca4ını 

sandığım düıünceler ıun-

!ardır: • 

1 - Kentin onarılma11 

işine baılanırken demir yolu 
durak yapısının • latuyon 
binasının · ör.üne düıen 

alan bir yürüyüı noktası ola 
rak ele alınmalıdır. Havaıın· 

dan, ıslaklığından ılkayetçl 
olduğumuz ıimdikl ıehre 

beyhude varlık ve emek 
gömülmemesi için durak 
yapısından itibaren sıra ile 
kurtuluı ulu yolu - latikli.I 
caddesi , ıimdikl belediye 
çevirgenliğlnin bulundu4u 

alan; bu alandan eski elek· 
trik fabrikası yapısına kadar 
uzanan hükumet ulu yolu 
hükumet cadc!esl- ile hal-

kevl, vali konağı önünden 

geçip bir az dolaıtıkdan ıon· 
ra aynı eski elektrik fabri· 
kası önünde yukarıda zlk· 

retdlğim hükumet ulu yolu

nun uzantısı • temadisi . ile 
birleıen ada içersinde ka· 
lan saha müstesna olmak 
üzre, geri kalan yerlerde 

bilhassa büyük göstertıll 
resmi ve ya hususi yapıların 
yaptırılmaları belediyece ya

sak edilmeli Nihayet kur· 
tuluı ve hükumet ulu yol· 
larının bu adaya kartı gelen 
kenarlarında, muayyen de
rJnlikdeki bir sahaya mün· 
hasır olmak ve ıırf bu ulu 

yolun güzelliğini ziyadeleı
direbilecek, ıekli büyüklü411 
ve baıka vasıfları belediye 
meclisince kestirilmiı yapı· 
ların kurulmalarına cavaz 
verilebilir. 

2 - Durak yapısı, hal-
kevl ve vali konağının önlln · 
den geçen ulu yolu ealhane 
cihetindeki kö rüden itibaren 
düz bir çizgi halinde ve 
önünde bakııı kesici hiç bir 
engel kalmamak üzre inhi
sar idaresinin önünden ge· 
çen ıosa ile birleıdirmell 
ve iki üç metre daha aenlı· 
letmelL 

Havaat o kad&r 
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olmayan bu ada daha ziyade 
resmi binalar ,çarı ı ,ıinema ve 
ıalre aibi umumi mües>eıe · 

ler ile doldurulmal ı. 
3 Yeni yapılacak bükü· 

met konağının Bay Muhar
rem Hubi un fabrikasının 

üst tarafındaki bahçeler üze 

rlne kurulmasının tasarlan 
dığı tıtdilıyor.Şehrin merke 
zi ıikleti vazifesini gören 
hükümetln o mıntakaya ge· 
çirilmeai dileğin n varlığ ı 

da memleketin o tarafa 

doltru kol atmasının ünlü 
vali ve belediye baıkan•mız 

tarafından da istenildiğin i 

sevintl ile - memnuniyet 
aöıterlyor. 

Bu oluıa göre yukarıda 

saydığımız yollar arasında 

kalan nda içln,üzerindeki 
mevcut yapı ve yolları naza 
rı itibare almıyarak ham qir 

toprak üzerind e çalııırcasına , 

yeni ve asri bir pilan yap· 
mak ve halkı bu pilana 
uygun ıuretde ) apı yapma · 
ya uyaan·tabi tutmak ge 
reklı olmaz mı? Aksi takdirde 
herkes timdiye kadar oldu
iu gibi istediği yerde istedi 
ğl yapıyı meydana çıkara · 

cakdır. ileride belediye ta
rafından , çocukların 'oyna 
dık ları eu yo1una benziye· 
cek, bu halin düzeltilmesine 
ka lkııılacak olursa ya im 
kln11zlıkla ve ya paraca 
büyük bir fedakarlığa kat · 
)anmak zorluğu ile karşıla· 
ıılacaktır . 

4 - Necati muallim mek 
tebinln • bulunduğu yerden 
öbür tarafda kalan sa hanın 
sağlığımız ve sağlamlığımız 

içtn uygun ve faydalı o 'du
ğunll kabul ettiğimize ve 
kentin oraya doğru yayılma · 
sını onat münasip -
ı6rdüğümüze nazaran bu 
pnden değerli belediyemi
n düıen mühim bir it ve 
bu iti baıarmnya elveriıli 

büyük bir uygunluk var de· 
mektir. 

Bu iı nedir? halkımızı 
asırlardanberi unutduğu 

bağ bahçe içinde ve mis gi 
bi çiçek kokularına bulan· 
mıı temiz h& vah parklard& 
yaıatmakdır Anadolu halkı 
nın ihmal etdiği en büyük 
itlerden birinin de ağaç ye 
tiıtlrmek iti olduğunu biliriz. 
Bunun verdiği fena bitiıı.ler 
·neticeler zaman zaman ga· 
zete sütunlarında yer tutdu 
fu için bunların tek· 
rarından uzaklaııyorum. 

( Devamı yarın ) 

Belediye derniği 
OünkD toplantıda sucukların nasıl yapılacagı hakkında 

talıınatnaıneyi ka~ul etti 
Dün Belediye derneği,Va

li ve belediye boıka nı bay 

Salim Gündogan' ın baıkan 

Lğı altında aaat 19,30 da 

toplanmıttır. 

Sucukla rın nasıl yapılaca 
ğı hakkında ki talimatname 
okunarak umumi sıhhat ile 

alakadar oması itibarile 

uzun uzadıya tetkik ve ka· 
bul edildıkten sonra ruzna

meye dahil mevad konuşul
muı ve Ulu Ulus kurultayı 

başkanı General Ka zım Ôz· 
a l p 'ın ken t derniği başkan 

lığına aelen teıekkür te l ya · 
zıları okunmuıtur 

Belediye hali 
Yııptıı·ılııı<tsını düşüııİİ)'Ol" 

Hükumet caddesi genişletilecek 
Dün be'ed iye dernlği ruz- nin gen i ş letilmesi hakkındaki · 

namesine dahil iı 'eri bitir· düşünceleri ortaya konula 
d .kten sonra , başkan bay rak sonunda kent namına 
Salim Gii ndoğan'ın dernek çok faydalı olacağı anlaşılan 

üyelerile, celse dışındaki ko· hu düşüncelerin mevkii tat · 
nuımaları çok samimi olmuı b ı ke konulması iç in hayırlı 
ve bilhassa Pamuk hanı ye adımların atılma k üzere lıu-

rinde bir belediye ha 'inin 
intan ve hükumet caddesi· 

H•tkem 
1-leyeti 

15 Şubatta içtima ede-
cek ola n mecliıi umumiye 

seçilmek üzere hakem ht'ye 
ti olarak belediye encümenin -
ce şehrim izden 30 bay seçil

miıtir 

Ba~ lbrahim Akdo· 
ğan 

Halıkeair Saylavi bay İb
rahim Akdogan Kötahya yo 
ille dün şehrimize gelmiı

tir. 

Bay Zeki Çankır 

lunduğu sevinçle öğrenilmiş
tir . 

Elt'ktrik 
İl'Sİsatı 

Hükumet caddesinde 
/ Belediyeye a id. olarak inşa 
edilen binanın Elektrik tesisatı 

belediye encümenıncce mü
nakasaya çıkarılmiştır. 13una 
aid proje hazırlanmaklatır. 

Belediye cezalan 
Paıa cami civarında fırın· 

iıtanbul ağır ceza mahke· · 

meıi azalığına tayin edı len / 
kentimiz müddeiumumisi bay 
Zeki Çankır dünkü eksperes
le yeni vazifesine gitmlıtir 

ı Arif oğlu Alı fırının önü· 
ne carrekan yapmadığından 
belediye encümenince iki lira 

para cezaılle cezalandırılmıı· ! 
tır. 1 

*Havaleli yük soran şöför 
llyas encümence 3 lıra ce • 

zaile tecziye edilmiıtlr . 

1 

l 
Maaşı artan 

limler 
mual-

Necati bey muallim mekte· 
bi Fizik ve 1 imya muallimi 
Esat, Fransızca muallimi İs· 
mail Mahir ve Kimya mu 
allimi ,\bdi, diğer sınıflara 

da dera vereceklerinden ma 
aşları artırılmıştır 

!I Paıa cami karşısında 

fırıncı Osman tezgahı temiz 
tutlmadığından iki lira ile 
cezalandırılm ııtır 

it Okcukara mahallesinde 
ekmekçi kahya oğlu İbrahim 
noksan vezinli ekmek çıkar 

dığından iİ<i lira para ceza 
sile tecziye edilmiştir. 

Roman Tefrikamız: 13 
mandanın veya heyet 'n em 
rinde değil misin? 

S<ı \' a ş t<111 S<ı v <t ş<t 

Mlılar, onun bir kadeıi Hık · 
met var, aıikare olarak ln
ııilizler hesabına, çerkes Be 

kir ve bir kaç arkadaşile çe
te topluyor ve kuvayi mil 
!iyeye karşı koyuyor. 

İzmlt'te de utanmadan! İn· 
gillz] namını alan İbrahim 
iımlnde hırlı! aynı vaziyette. 

Eyi adamlar da var Me· 
aela İzmltteki fırka kuman
danı Rüıtü bey, mebus Sır
rı bey bizim Gebze kayma
kamı Nurettin bev vatan· 
perver adamlar. Şimdi Ferit 
paıa kabinesi düıtüğü için 
biraz ümidim var Bu işler 
düzelecek diye ümit ediyo · 

rıım. 

Canın sıkılmasın bir gaze 

te vereyim de oku Hak bu 
yazının etrafını kırmızı ka

lemle çizdim , Saklıyorum 
ve daha saklıyacağım. Şu 
v 1tan11zların yazdıklarına 

bak. • 
Yahya Kapdan sefer çan· 

tasını açarak içinden çıkar · 

dalı ikdam ııazetffini sü-

Yazan: M. YÔRUKOGLU 

vari zabıtine uzattı. llaki 
kalen kalın bir kurıun ka 
lemle çerçeve içerisine alın· 

mıı . Kiraz Hamd i paşanın 

reisi bulunduğu bir takım 

ahlaksız ve menfaat pereıt -
!erden müteıekkil nigehban 
cemiyetinin 'n "muhtıra" na
mı verdikleri bir hezeyanna 
me vardı. Süv ·ı ri zabiti g'a· 

zeteyi alete karıı çevirip 
okudu ve Yahya Kapda na 

uzatarak 
Sen timdi kimin em 

rindesin? dedi 
Miiletin vatanın! 

- Canım, böyle ıey mi 
olur? lstanbut'da kuvayi mil 
liy" mümessili galatalı :llira · 
lay Şevket bey var, onunla 
temas edip işini biraz sağ 

d 
., 

l ımlaştırma ın mı. 

Bu defa Yahya Kapdan 
acı acı güldü: 

- '1ira 'ay Şevket bey .. 
ilen onunla anlaıamam , ka
nım uınmadı . 

Diye mırıldandı Süvari 
zabiti, müttecacil ı ane: 

- Peki ıen hiç bir ku· 

ilen İstanbul'daki vazi
yeti görünce, ne yapacağı· 

mı ıaıırdım . Nereye müra
caat edeceğimi bilmiyorum_ 
Baıımı aldım İzmir'e geldim, 
mebus Sırrı beyle görüştüm . 

Sırrı lı y hana: Vatan 1 i· 
zimdir, 1 iz müdafaa edece 

ğiz. l' en senin için Mustafa 
Kemal paıaya'da yazarım 

dedi. Ben derhal bildiğim 

bir kaç fedakar vatanper
veri etrafıma top
ladım , Gebze' ye geçtim , teşki· 
at yaptım ve teşkilatı iler-

l o ttinı Yalnız anlattığım gi-
1 i engt> l çok 

Artık sabah olmuştu . Sü 
vari zabiti, Yahya KapıJanı 

kilisede, papasla beraber 
dört ele baıının mevkufen 
bu l unduğunu an1 attı. Yah 
ya Kapdan, Kara Arslana, 
efradı hareket etmek üzere 
hazırlama~ını söyledi. sü
vari ve jandarma zabitlerile 
blrltkte l<i' iseye doğru yürü 
düler. 

Kilis e k ı pıaını çaldıkları 

vakit, içeriden Hacı A hme
din ıesi duyuldu Süvari za
bitini kıltsenın penceresınden 
gördüğü için , parola ve işa

reti aormata lüz~m görme· 

Soy adı 
Alanlar 

_ _,, ____ _ 
f1ad}'O 

26 l lk kanun 934 Çarıamb• 
lstanbul 

Balya kazası 
Haıan Evrensel - Mat. 

baa müdürü 

Firdeı floıkır 

okulaıı öğretkeni 
iffet Yasa 

Altıey ! ul 
17, 30 Üniversiteden nakil: 

inkılap dersleri , Sa yın profesör 
Mahmud Esat Bozkurd. ı Q PIAI 

dans musukis i. ı 9 30 Dünya 
haberleri, 19,-10 Neşeli masi· 
ki 20 S hhat ve içt imai mu•· 
venet Vekaleti namına konferaoı 
Doktor Mahmud Sabit, yeni bir 
sıtma nakleden sivri sinekler 
hakk.nda yeni keş i fler : Adans 
sıtma enstitüsü tetkikatı. 20 30 

Bayt"ndırlık çalışmasına 
bakış 

bir A ltıeylül 

okulası öğretkeni 
Cavide Akabek - Altıey

lul okulası öğretkenl Ilalya 25 (.5 . Ş) - Ka zanın 
iç ve dış kısımda şümullü ve 
etraflı bir h a reket va r . Kay
makam l'ay Rifat' in ış bilir 
ve 1 aıarganlıktan ve memle 
ket için sarfetti ğ i gayretten 
dolayı aç ı k fikirli ve zeki olan 

Balya halk ının sevinci ilk 
bakıvta anlaşılmak ta dır 

Yol f:ıali)t'Iİ: 
Balya · Gönen yolu etra 

fındaki hendekler doldurul · 
maktadır. 

Balya · Çanakkle yolu et· 
rafına ağaç ' ar dikiliyo r. 

Tdı·foıı lt':-İsaıı: 
!<azanın tel efon tesisatı için 

çok canlı ve alakalı bir hazırlık 
vardır. Bu tesisata 2500 ağa ç 

kesilmesi iç in resmi muame 
leye l- aşlanmı ştır. 

Elt-kırik: 
Kazamızın en mühim ihli· 

yaçlarından biri elektrik 
sizliktir. Elektriğin ıslahı için 
bu günle rde hummalı bir fa 
aliyet vard ı r. l'u tesisatın ça 
buk yapılmuı için c iddi ted· 
birler alınmııtır. Hatta ceryan 
telleri , bi kaç güne 
kadar direklere konulacak ve 
binnelice Balya halkı da bu 
ilk insanların yaşadık ' arı ka
ranlık hayatl a rından kurtu
lub asrımızın yakmakta oldu. 

ğu elektrık lambalarına ka

vuıacaktır. 

Baha hoğaları: . ' 
Balya kazası hayvan ihra 

catında çok ün almııtır . 

Baytar Bay Esat'in doğru 

çalıımaları •ayesinde mem 

leketin boğalarının fenni bir 
ıekilde fotograflarını alılır 

mış ve damızlık boğaları 

muhakkak fenni ahırlarda 

beslemek ıurelile neslini yük 
seltmek için çok ciddi ve 
muvaffakıyetli tedbirler al 
maktatadır. Baylar Bay Esad 
Balya'nın n eıhur boğa cinsi 
ni ıslah etmek için yakında 

köylere gidecek ve işe yara 
mıyan boğaları idış yaptıra 

caktır. 

Ükoııoıııi: 
Balya ökonomi itlerinin 

den kapıyı açtı 
Yahya Kaptan önde, iki 

zabit arkada olduğu halde 
kiliseden içerı ye girdık l ui 
vakit. mevkuflarla muhafız· 
ları ayakta ve hepsinin elin

de cigara olduğu halde gör 

düler. 
Arif, seri ateşli Ahme'de 

hitaben: 
- Aferin, hapishane mü· 

dürü, sen bunlara cigara içi 
riyorsun , bunla rrlyazet hap· 

sine tabi 
Diye latife etti. Yahya 

Kapdan, vakur ve gayet cid 

di bir lisanla: 
:_ Onlar insan değil mi? 

Dedikten sonra süvari za · 

bitine dönerek: 
- Kimdir bunlar ~ 
Diye sordu Süvari zabiti 

cevap, verdi: 
Bu malüm, papas; bu 

koca baş, bunların üçü de, 
türkçe bilmez İngiliz zabiti 

Deyince Yahya KapAn 
hiddetleı , d i· 

Yazık bize ' Bu İng il iz za-
bitlerini haber alama mı · 
şı:ı.; hem buraya ka dar sok 
muşun uz 

Yine Arif bey lafa ka-
rışlı: 

- Daha eyi, Kap lan bey. 

Hazır elimize aeçmiıken de· 

düzelmesi için baytarlık , zi
raa t ve orman memurla rı hep 
birlik çalı şmağa ka ra ı vermiş 

!erdi r. 

Nezin Türka y Altıeylül 

okulası öğretkeni 

Bedriddin H!lgiçtt:kin 
Küpeler nahiyesi okulau öğ-Sa) la\ :'• l' İıııi: 

Bayanlara seçmek, seçilmek retkeni 
hakkının verilmesi üzerine Kerim Soyer - Dumlupı· 
şimdiye kadar pek çok bayan nar okulası öğretkeni 

Musa ~ungurtekin - za· fırkaya müracaat etmiı ve 
muameleleri ikmal edilmiştir. hireci 
Ayın yirmi ikisinde asılan se 

çim defter lerine karşı Ha lya 
ha l kı çok derin b ir alaka gös· 
termekte ve bu m illi vazife
ye olan ba ğlılıkl a rını m ey· 
da na koymaktadırlar. 

l\i\pdilı·ı: 
Kayalar köprüsünün tami

rine baılanmıştır. Köprüde 
çalıtan vilay t tin mıntaka fen 

memuru bu işi gaye t ince he· I 
ıap 1 ara dayanarak ve çok ma· 
h ira ne bir şekilde yaptırtmak· 
tadır. 

Bir sürek avı 
yapıldı 

Sındırgı, 24 ( :3 .Ş ) - BLI 
ayın yirmi birinci cuma 
nü, Sındırgı 'nın Umurlar 

gÜ· 
kö· 

yünde orman muamelat me 

muru Yusuf' un reisliği a ' tın 
da va köyün ha' ıbı molla 

.\lı'nin terti ~ lle ve bütün 
köy halkının iştirakile büyük 
l:ı ir sürek avı yapılmııtır 

Kasım Karaca 
nahiye müdürü 

M Salim Çakır Mua llim 

mektebi ve lisesi ambar me 

muru 
İbrahim ,\kın 

tibi 
Nazmi Erdem 

Lise k a ti 

r u.ıllim-

mektebi kati bi 

Abdurrahman Atmaca 

maliye süvari 1 7 nci 
tahsildarı 

Tahsin Atmaca 

ma Eczacı kalfası 

Hüsnü Atmaca 
dırma'da çiftçi 

Ta hir Atmaca -
da çiftçi 

Mükerrem kun t 

daire 

Bandır 

Ban-

Pulatlı 

A tı-

eylu 1 o kulası öil;retkeni 

Hüsniye Günduzalp 
Altıeylul oku'ası öğretkeni 

Sabri Esen - Varidat buğ 
day koruma memuru 

Raıit halaç oğlu - mua 1 
lim mektebi ambar memuru 

1 
Hikmet halaç oğlu Dum· 

lupınar okulası öğretkeni 1 

Ahmet ve Mehmet halaç · 

oğlu hamdiye mahallesin-

de celeb 
Şemseddin Zağlı 

gaybi mahallesinde 

hacı 

Sigan orkesfrns 21 15 Aıanı 

ve borsalar. 21 ,30 RadY0 

ork estrası. 22 Rad yo cı ı 

ve tango ork estrası 

Budapeıte, 550 M . 

18,3 5 Piyano konseri . 1 Q tO 
konferans. 19 40 Taragato kon' 
seri. 20 05 Sözler. 20 30 OpC' 
ra temsili. 23 "10 Çingene or· 
keslrası . 24 15 Plak 

Bükref, 364 M. 
l 3 Haberler, Orkestra konse· 

ri. l 3 45 borsa haberleri 13 50 

Sandu orkestras. 14.1 5 haber· 
ler · Plak. 18 Radyo salon orke> 
tras" 19 haberler. l 9 l 5 kon· 
ferans vesaire.20, 15 Noel söı· 
!eri 20 :iO Bükreş ope rasındsO 
nakil. 

Mussolini'nin BulgarıstıJ 
haa~ındaki sözleri. 

"Slovo,, d•~ 

Gazetemizin ~1ilanoda'lıi 
muhabirine M. Mussolini ıuıı· 

ları söylemiıtir: 

- Ticaret muahedesıııi 
imza ettiğim zaman Milaıı0 

daki Bulgar Konsolosuna söf 
lediklerimi size de tekr&1 

edebi lirim: 
l:lulgaristan'a karıı olan du 

gularım hakiki doıluk ve ' 
mimi alakadır. Kahram&~ 
ve çalııkan ' ığını takdir etti 

ğim Bulgar milletinin ha 
kiki bir dostu olarak kal 
makta devam edeceğim 

Av esnasında bir ayı ile 

beş domuz öldürülmüştür. 

Bu avda köylü ler ellerinden 
geldikleri kadar çalıtmışlar 
dır. Umurlar kö y a ha lisinin 
bu çalııması takdire değer . 

1 

1 

Sauşın Tak~ımi 
, Yurttaş! 
1 

1 

1 ~le ı tılı-k<•t derdii.İ lı:ı· 
iLK KANUN t · 

21i 1 riflt'len llilaliahııırr 1 

Çarıamba 1 uııııtıııa hı cı•mi\el~ 
Mektepler 

Pazartesi günü tatil 
edilecek 

Muallim, Lise, Erke k 
1 YIL: 

ve il 
kız orta mektepler yıl başı 

Gün do~umıı ' 1 aza olıııakla eııbii.yii~ 
1934

Zevali 7,26 1 , , ·r · ı 
1 ııı ;anı vazı eııı ).· aprıı; Ezani 2,31 

RAMAZAN 191 olıırsuıı. 

1 ve bayram tatilini pazartesi 1 ·-..,----------· günü yapacaklardır 

rilerini yüzeriz. 
Demek suretile ikinci bir 

lat fe daha y ıpmak ı stedi. 
Lakin Yahya l\ a pdan kaşla 
rını çatarak, sert bir lisan· 
la ve bütün ciddiyeti 1 ~: 

Affedersiniz Arıf bey 1 

Bılakis, böyle esir olmuş bir 
ecnebiye Türkün mertliğini 

göstermek için alicenap ve 
mültefit bulunmak lazım. 

zalım, sağ selim lstan lı ul'a 
sevketsin. 

Dediği e, nada, süvari za 

bitinin gözler inin nemlendi 
ğini fark etti ve ilave etti: 

Sana birşey oldu! Yok 
sa müteessirml oldun? 

- Hayır, Kapdan! Müte· 
essir değil, bilakis memnun 
ve çok memnun oldum. 
Seni, insan kanı içer, işi 

gücü kan dökmektir Der 
ler . Bittabi bunu söyliyen 

işle burada 1 ürkün ta bii 
fazilet ve ulluvvü cenabı bir 
daha tecelli ediyordu. Genç 

yn şından beri muhtel ı f cephe· 
!erde vatan için büyük hiz · 
metler yaptığı ha 'de lngiliz 
amaline ve şahsi menfaatle 
rine tapınış ohn bazı bed 
baht! ırın Gebze ha valisinde 
lıir çok isnadatına maruz 
kalan; katil. Şf'ka vet ve bar 
barlıkla itham edilen ümmi 
bir Türk kahramanının vi f· 
danından kopan bu sözler, 
fazilet değil de ne dir? Yah· 
ya Kapdan süvari zabitine 

1 

ler seni çekemiyen, menfa

atperest düımanlarındır. Yal· 
nız şunu sana söyleyinki; senin, 

bu kadar büyük kalbe ma· 

Bunların silah ve cep 
hanelerile Üzerlerinde çıkan 
kağıtları alalım paralarını 

vere lim , Alem dal!ına 
kadar gönderelim Bulgar 

Sadık'a 111 bir mektub ya -

1 
j•] - O tarihte Alemdag ta

rafla• ında milli mücadele namına 
nezihane hareket eden Bulgar'ya -

1

1 

lı sakalli bay Sadık 

lik olduğunu ben de bilmi · 
yorum. \h . l\apud;ın! Biraz 

okumu§ olsaydın ne olurdu. 
Kabahat babamızda 

ilen okumadım lakin kalbim 
vicdanım, okumakla değişe· 
cek değila. Südüm, kanım 

ne ise yine odur. Hatta be 
benim vicdanı-n öyle birıey 
emrediyor ki hayret. bu 
ru nları toplıyalım, on 1ara na 

sihat edelim. kendi memle 
ketlerine ihanet etmesinler 
diyelim . Senin d ıl in dö :ıer . 

bu iti de sen yap . sonra daha 
mühim işler var onlara ba 
kalım 

Süvarı zabiti adeta gafy 

olmuıtu. Eskidenberl tanıdı -

Balıkesir Hilaliahmer 
cemiyeti merkezi 

ğı Yahya Kapdanın bu k•' 
dar büyük bir kalbe mali~ 
olduğunu bilmiyordu. Gayri 
ihtiyari bağırdı : 

Kapdan; ben senin !111 

iyetinde nefer, hatta ıenitl 
hizmetcin olmağı bir ıeref 
bilirim. Sen büyük adarı' 
ı mişsin. Yalnız bana emret• 

be emrini yerine get irmek 
nim için şerefdir. 

Dedikten sonra, Ya hY' 
Kapdan, Arif beye dönere~ 
kemali cıddiyetle: 

\rif bey, efrat hazır 

!ansın, döneceğiz Köyliilet' 
de mektebin önüne top ati 

sın , lıir nas ı hat verelim dt 
öyle gidelim. 

1 
Dere' em iz Arif bey he!ll' 

ki ise kapısından dııarıY' 
fırladı, Yahya l\apdan, ,O 
vari zabıtine: 

- Şu fedakar lngiliz ıı· 
bit 1erinln kollarına gJrelııı' 
ve mektebe doğru yürüY'' 

,ı 
!im. Din adamı olacak pal' 
efendi de arkamızdan gel· 

sin 
Diyerek bir İngiliz zab\ 

tinin koluna girdi. Süv•1 

zabiti. Hasan heye: 
Öteki lerini de siz ~e· 

tirin 
( Devamı yann ) 
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F'ikı'r ue Tenkfd: 

Kritik 
Gidiyorum Trakya Köylerinde: 1 

J{ültür derlemeleri 
Keder 

Sanatın elle tutulmıyan, 

ııözle ııörillmiyen, öyle içli, 
öyle ııizli bi• özü vardır ki; 
ne dil yenilikleri ve ne de 
ıekli dcğiıiklik 1er sanatkara 
onu yaratmanın, onu elde 
edebilmenin sırrını veremez. 

Bu öz ruha süzülen ve 
orada bir heyecan dalgası 

halinde geniıleyib akislenen 
bir takım terkibi duygu ve 
güzelliklerin bir kiıesinden 

ibarettir. Eğer bir sanatkar 
b~ özü tatdırmayı, ruhumuza 
eserinden devamlı ve az fani 
bir hatıra brakmayı başara 

bilmiıse , bızclen istey ı p um· 
duğunu fazlasile almış de· 
mektir lş'e yaşıyan eserle, 
ölen eser arasındaki init ve 
farkı bu özün azlığı veya 
çokluğudur. 

Şekli yenilikler, teknik ve 
sanat oyun 1arı; zaman ve 
modaya mahkum bir takım 
gülünç ve az ömürlü ölçü· 
!erdir. Ve tüphe yok ki, 
esk iyi karikatörize eden 
her yeni, eskinin hünerni, es· 
kinin teknik ve yenil ı klerini 

modası geçmiı bir oyunca 
ğa bir takım İptidai ve basit 
ölçülere çevirecektir. 

Ô miyen, fanileşm•yen 
yaln z bu özdür. Ve bu öz 
aynı zamanda sanalın ide· 
ali ve gayesıdir. 

Bir "Hügo,. b'r "Gote,. 
Lir "Rasin" ve bir " am d" 
bugünün zevk ve modası için; 
lisanları argulaıan, teknikle· 
ri ve hünerleri çocuklaşan 
adam 1a rdır Ve mantık iç•n en 
tabii netice budur Lakin; 
sanat,n o esrarlı özü, asır

larca yaııyan mumyaların 

terkibine girmiş füsunlu ilaç· 
lar gibi, o eserleri çürütme· 
miı, bilakis bütün taraveti· 
le, bütün güzelliği 1 e nesiL 
den nesle tıpkı o i k günle· 
rin heyecan ve tazeliği le in· 
tikal ettirmitlir. 

İtte; sanatkar, her ıeyden 
evvel eserlerini uzun bir za · 
man için ayakta durduran 
ve bu özü duyurabilen adam· 
dır. 

• • 
Kanğı ve Kamyorı?«Maci-

Savaş'ın Pyesi: 7 

de Sar» imzasını taırvan bu 
hikaye; son zamanlarda 
"l:iadri Etem .. in «Silindir 
ıapka giyen köylii,. "bacayı 
İ ndir Bacayı kaldır,. "Çık 

rıklar durunca .. adlı hikaye 
lerile büyük bir boıluğu dol· 
durduğu Anadolu edebiyatı· 
nın sade nümunelerinden bi· 
ridir. Şimdiye kadar koz 
mopolit bir sanata mevzu 
olan İstanbul bize Anadolu 
yu unutturmuıtu O Anado
lu k i; bizim lstanbu'la o lan 
alakamızdan çok bize bağlı 
idi; o ,\rıadolu iti içimizin 
susadığı en bakir hir edebi
yat ve hayattı, biz onu yıl

larca ağda'ı ve yapışkan 

bir ihmale bırakmıı ve oto· 
mohil komasın kağnı gıcırdı 

11na cazbant gürü ltüsünü kaval 
sesine, lıir takım budala ve 
çirkin ıehvet şarkılarını 

Anadolu'nun acılı ve asil 
matenııne tercih eım:~tik. 

Gençliğin en parlak zafer· 
!erinden biri •le füphe yok 
ki bu aristokrdt edebiyatının 
yıkımıdır. "Kağnı ve kam
yon. Anadolu'ya açılan bir 
pencere gl l i bize bir köşe 
gösteriyor. Makine ve hay
van; zeka va safiyet . Bura
da makine zekanın, hayvan 
safiyetin sembolidir.lkisi de 
çarpıştılar. Zeka hayvanı 

geride bıra ktı. Ve makine 
safiyeti çiğneyip öldürdü. 

Hikayenin kahramanları 

hakiki Anadol11 tipleridir. 
Ve Anadolu parça parça 

akisler halinde hu satırlar
dadır Fakut teknik azlığı ve 
hünersizlik hlk :i yeyi Nas. 
reddin hocanın leyleğine 

çevirmiştir. Yakalar birbirine 

kaynatılamamıı, ınevzua in· 
sanı alıp götüren akıılı bir 
stil verilememittlr 

Halı! Altan; du)'duğunu 

haykıran ve haykırdığını 

duyuran bir ıair!. 

Hatıraları, 

Valiz kafama teptim gözüm! 

Kafamı elimde bir valiz 

Gibi sailayarak gidiyorum. 
Yarı 

Nasırlaıan avuçlarımda 

Ellerinizi sıkarak: 

- Elveda! Diyorum. 

Saçları kükürd dumanları 

Kadar sarı, 

Baca boylu sevgilim! . 
Sarı duman saçlarını rüzgara 

Fora 
Et, savur 

Bir piston ol gözüm! 

Göğsümde vuurrr! 
Yaralarımı pansuman 

Pamuktur sözlerin. 

eden 

Yaralarımı pansuman eder. 

Gidiyorum 
Ellerini nasırlı avuçlarıma ver 

l loşça kalın! 

Kalın 

Kısa potrel 
Korkuluklar 

Yol 
gibi dizilin 
kenarlarına 

Şaha 

Yağız 

El 
Sallayın!. 

kalkan 
kısrak götürür bir şey 

Yarına! 

Hatıraları; 

Valiz kafama teptim, 

Gidiyorum, gözüm, 

Elimde bir val z 
Gi'ıi .allıyarak, 

Orak 
Kafamı! . 

~llmtafcı 'iltiı.ı,ı:·İ 

melerinin velveleli bir akııı 
var. Bu yüksek ve coıkun 

ses, onun ıatrliğinl ifade 
edecek en güzel bir sazd :r. 
Fakat bundan sonra yaza· 
cağı tiirlerl tıleınek, onlara 
daha çok emek sarfetmek 
şartlle . Zira 

Matem türküleri , aşk denizinde 
Çağıra, çağıra battın ey gönül 

O eski günleri hatırladın da 
Uzağa bır nara attın ey gönü 1 Gibi güzel bitiritler üs 

tünde fena ve iğreti bir ya· 
Mısraları, hür ve girgin ma gibi sırıtan zevksizlikler 

bir sesi buşluğunda aksettiren onun sanatı için bir nakisedir 
çini bir kubbe gibi ruhumu· ı 
zu ıhtlzaza getiriyor. Keli İhsan Edip 

""1 ikinci Eller yukarı. Kımıldarsanız 

Y orulclum da yol üstüne oturdum, 
Güzeller baııma dirile diye . 
Gittim padiıahtan ferman getirdim, 
Herkes sevdiğine sarıla diye .. 

Şahin köprüsünü geçtim o yana, 
Yar çıkmıı dama el eder bana, 
Taramıı zülfünü dökmüş gerdana, 
Can ister ki bu dertlere dayana .. 

Seher yeli selam ıöv le o yara, 
Benden hatırları hoş mudur şimdi~ .. 
Ağlıya ağlıya ayrıldı benden 
Bilmem elii gözleri yaı mıdır timdi? 

Başına bağlamıı alaca yazma, 
Dedim ben sevdiğim gurbeti gezme .. 
Yazarsan mektubu firkatli yazma, 
Firkatli mektu' u okuyan olmaz .. 

Şu yüce dağları buza döndürdün , 
Yaktın ciğerimi köze döndürdün .. 
Söz verdin bahara gelirim diye, 
O bahar ayını güze döndürdün. 

Evimiz yüksekte yele karııdır, 
Bağımız alçakla sele kartıdır 
Ela gözlerini sevdiğim dl ber, 
Gülüp oynadığım ele kartıdır .. 

Güneş açmış gölge seni neylerim, 
Gonce gü 1süz bahçe seni neylerim . 
Şu dünyada iki günlük ömrüm var. 
Nazlı yanız gençlik s• ni neylerim . 

Okudum mektubu firkatim arttı. 

Yazdıgın mektuplar bağrımı yaktı .. 
Gece gündüz istemezdim ayrılık. 
Hain felek bizi ayrı bıraktı. 

Altın tas içinde mayaya benzersin, 
Sırmadan çekilmif naya benzersin. 

Seni soran sormasını bilmemiı, 
Tımarı veri mit taya benzersin . 

Karşıki kurudağ inler kar ile . . 
Ayrı düştüm gül yüzlü yar ile .. 
herkes bayram eder nazlı yar ile. 
Benim ömrüm geçli ahüzer ile . 

Evimi hamlattım dolmasın yeller .. 
Ben seni sevmitim duymasın eller.. 
Al yanak üstünde kırmızı güller, 
Gülünü ben derem dikenin eller . 

Memleketin bacaları tüter mi? 
Bahçelerde bülbüller öter mi? .. 
Bizim eller bahar mıdır, YaL mıdır. 
Sahradan geçenler turnamı dır kaz mıdır? 1 

Memleketten çıktım bahçeler, bağlar 
Ger ye baktım validem ağlar .. 
Engini yüksekli attığım dağlar, 
Gül yüzlü validemden ayrıldım beni . 

Devşiren 

~ efıi't-C'cığ: tl. JCi.Cıni. "1Jiice<..-.~o-j fn 

"Y azılarile tanıdığım Halil Sezaiye ,, 

Kayaların ııöğsünde inleyen çağlıyandım 
Şimdi durgun bir « göl>ıüm ıeulz akam az 

oldum. 
Bülbü~lere seı veren, kalpleri dağlayandım, 
Şimdi kıvılcım kadar gözü yakamaz oldum. 

Yurdum bir renk bahçeıi, bin çeıit gülüm 
vardı; 

Uzaklar bana yakın enginler bana dardı. 
Gözyaıtarım kurudu, bağrımı diken sard , 
Bahardan çiğdem çalıp bugün takamaz 

oldum. 

Titreyerek düşerdi bana gökten yıldızlar. 

O, demleri anarken durmadan içim sızlar. 

Kalbime gömülürdü her akıam köylü kızlar, 
Fer dilenen gözümle göğe bakamaz oldum. 

Atkım engin bir deniz, karlı bir dağdı baıım, 
Ozaman lıır varlıktım timdi kırık bir C\taş»ım 
Garipler can yoldaşım, çoban1ar arkaıım, 

Onlarla karıılıklı söze çıkamaz oldum .. 

Bir keder anı 
Dün gece içimden taıan sevdayı 
Ben ezeldenberi paslıdır sandım . 

Kah dalıp kah çıkan ıu ıolğun ayı 

Kendi gönlüm gibi yaslıdır sandım. 

Çoğalırken bö} le i\'imde sızı • 
Bir uçtan bir uca yıldızlar kayar. 
Ruhumu tül gibi saran o kızı 
Felek yıldızlara bir kardeı sayar. 

Ruhumu benzeten bozulmuı bağa 
Sonrnz duygularım coıtu kudurdu; 
Ben gömüldümse de soğuk yatağa 
Gönlünı o yo1larda dolath durdu. 

M.M 
~<>~.:i tltt,ııı 

DÜŞE GÜN 
Ufuk yanar, yamaçlar 
Ardına bir gün d üıer. 
Uzanırken ağaçlar, 

Gölgeler, ölgün düıer 

istersen "Ay" ol belir 

Gün yeniden yükselir. 
Beklenen yarın gelir, 
Dillere bir "Dün" düıer. 

JCa"! Sc.,.-.i. 

Muallim Yetiımlyecek. Son damla 

Bir Zaferin ggDaaa a 

hayatınızdan olursunuz. 
~luallim - Fakat. 
Cczm i-Fakatı, makatı yok iıte. Ne 

söyleniyorsa onu dinle . 

kalpağını da alın ıunun . [Onlar dediği
ni yaparken Cezmi hein hain bakar.] 

Muallim - Yazıklar olsun •ize. Utan· 
mıyoraunuz değil mi? 

kanıma kadar haykıracağım. Haksızlık 

ve alçaklığınıza karıı koyacağım. 

aaaagg Yası 
a 

Birinci adam - [ Alayla ] biz niye 
utar>alım Sen utan 

Cezmi - Çalıı bakalım elınden ge· 
lir mi? 

1-1 Bana göre I 
- 98 -

Her hangi bir ılıtemin tat· 
bık ve ifasından beklenilen 
fayda ve neticeler tamamen 
elde ediliyor veya edileml · 
yona, bunun ıebebinl hep 
o ıiıtem de değil; onu tat· 
bik eden eller ile tatbik cılu
nan yerde aramak daha çcık 
hakkı tanımak olur. 

- 99 -

İnsan tenbelllğl bllııeydl 
tenbel olamazdı; çünkO her 
tenbel, herıeyl umut kcıku· 
ıu saçan birer çiçek ıııbi 
koklayıp durmayı bile birer 
it ve çalıımak sayar. 

- 100 -

İnsanda hakikat aıkı, 6nQ 
açıldıkça fııkıran kaynaklar 
ııtbl akdıkça çoğalır. 

- 101 -

Korku ve umud ile yapı 

lan itler ıevgi ve ıayaı il• 
yapılan itlerin ııölfeılne pek 
benzediği içip az korkuta· 
rak çok ıevdirmek her yer
de her zaman muvaffak ol· 
muı bir idaredir. 

Sabit Eren 
Bıze ırelen eserler: 

Yeni Adam 
Yeni adam'ın 52·inci eaym 

çıkdı. Bu uyıtı ile Yeni ıdam 
birinci yılını bıtiriyor. Dolııuı 

yazıları arasında şunları saya
biliriz. 

Bay İsmail Hakkı'nın nuıi 

başarabilırsiniz başlıklı bir yazı
sı Dr S1hib Raıı:u yeni alemi. 
mız. Nüvit Osman eyi fotofraf 
nas 1 çekilir? Arif Bedii'nin 
güzel bir reportajı: Direkler 
aruınd,a gecesi. iffet Ôme\ Kon· 
ıevntuvar konserleri Vıhdet 

Oalyekin Luigi pirandello. Fuat 
sanat oku laları. Maasimo bomtı· 
mpello'dan teroeme hik4Je. 
Tavukculuk yazıları. bunlardu 
başk daha birçok yaralıyaz.ıar. 

Gelecek sıyısı ile ikinci yı· 

ima giren yeni Adım yıoi 

forımıda 24 yiiz olarak çıka

c•ktır. 

l'a=ıw: R. GÖKALJ, 

Mehmet- Mu.tafa Kemal'i unutmı 
yacağız muallim bey. Biz size inanıyoruz. 

Muallim Burası mekteb Siz kimsi 
niz? Ne demek bu? 

Cezmi Biliyoruz muallim efendi. 
Mekteb mi, değil mi biliyoruz Buranın 

Mustafa Kemal'cilerin yılan yetiıtirme 

ocağı olduğunuda biliyoruz.Uzatınıya lü· 
zum yok. t<iz onun için geldik. 

Muallim - !Serti ben de boş söz söy
lüyorum. Türk olmıyan utanır mı hiç? 

Birinci - Senin gibi Türk [alay1a 
gülerek] Hahhah. 

Muallim - Görüıürüz gelir mi gel
mez mi? Siz bu alçaldığınıza mı güvene· 
rek böyle söyleniyorsunuz? 

A one ücreti 
YIL •. ÔI 800 Kuruı 
6 AYLIGI 450 

" 

Muallim Varol çocuğum. llaydi gü
le ııüle gidin 

llep birden - 1 loşca kalın muallim 
bey. 

Muallim - [Anlamıılırl Ya! Demek 
siz .. 

Ne çıkar. Ben ölsem bir zafer mi ka 
zanacağınızı umuyorsuz? Aldanıyorsuz .. 
Bir insan ölmekle zafer kazanılmaz. Bir 
çiçekle yaz gelmediği gibi. 

3 A YLIGI 240 " 
Abone ücretleri taksite 

bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Muallim . Annelerinizin, babaları
nızın gidince e llerini öpün Ve kalble 
rinl kıracak tek bir söz söylemeyin . 

Birinci adam - Uzatma dedik a. El . 
ler yukarı. 

Muallim - Biliyorum ki damarında 
bir damla Türk kanı yok Kimbillr han· 
gi milletin piçisin Damarında bir dam· 
la Türk kanı olduğunu bilsem, ıu bağlı 
ellerimle ilerler. diılerimle damarlarını 
koparır, o bir damla Türk kanını çıka 
rırım. Böyle pis damarlarda Türk kanı 

dolaımaz. Utanın yaptıklarınıza Türk 
ekmeği yiyorsunuz. Haram olsun. 

Cezmi - Kulaklarım duymıyor. Ken· 
dini yorma. 

Müddeti 
10 

geçen nüıbalar 

kuruıtur. 

Ha~an- lÇıkarkenl bekliyoruz mu 
allım bey. 

Muallim-Şimdi gelirim Hasan jÇı 

karlar.! 

üçüncü duruş 
~lualliııı - Soııı-.ı i"ıe ad.ıııı 

• 

Muallim 1 \!asaya gider oturur. Bir 
ıeyler yazmağa batlar Bu sırada kapı 
lan üç maskeli insan baıı g ôriıliir lli 
r., adım atarlar 1 

Birinci adam-Kımıldama! • 
Muallim [Hayret ve korku ile ba· 

tıu kaldırarak 1 klmılniz? 

Muallim 1 Ellerini kaldırarak] Evet 

siz İstanbul hükumeti tarafından hön
derilen vatan ızlardan; içimizdeki düt 
manlardansınız. Bizi öldürmeğe memur
sunuz. Alçaklar. 

Cezmi-Tahkire devam el! Farkında 
değilsin ki traıla çeneni yoruyorsun. 
Mustafa Kemal taraftarlarını, }Ani sizi 
d' göreceğiz 

Muallim Göreceksiniz tabii .. 

Cezmi - llepiniz cezanızı çekeceksi· 
niz .. \rtık eşkiy. lığa nihayet vereceğiz. 

~1uallim - Yurd ve budun için çalı · 
ıan, yurdu alçak el :erden kurtaranlara 
eşkiya diyen vicdansız köpekler. 

Cezmi - I Arkadaılarına J Ellerini, 
ayaklarını bailayın, ceket, ııözlük, ve 

Cezmi - [Alayla gülerek 1 Amma da 
dolmuısun be muallim efendi. Siz hü
kumete karıı koymayd utanmıyor mu
sunuz? 

Muallim - Hangi hükümete'.1 Şunu 

bil ki efendi; biz ancak yurda ve budu 
na hiyanet ettiğimiz, alçaklıK~ yaptığı
mız, yani sizin yerinize düıtüğümüz gün 
utanacak ve kendimizden iğreneceğiz. 
tiaksızlık ve vicdansızlıklar gözünüzde 
ne kadar küçülmüı. 

Cezmi - Ukalilı~a nihayet ver artık. 
Yetıılr. 

Mualliın - İnsan karşısında olmadığı
ma göre haklısınız! Duyamazsınız Zaman 
ve inan sağır kulaklarınıza kurıun akı

tarak duyuracaktır. 

Birınci -[Yine alayla]Ne o, kurıuncu
luğa mı baılıyoruz yoksa. 

Cezmi - 1 Muallime j lıeri gitme. Hak· 
kında hayırlı olmaz. lYanındakilere] Va· 
kit geçirmiyelim. Bağlayın ıunun mendille 
ağzını Kapansın çenesi j 

Birinci -- Herifin dili değirmen 
gibi be. Takır takır edtb duruyor. 

lDevamı var) 

tatı j 

Gazeteye 
Neırlyat 

müracaat 

ait her husuıta 
müdürlüğüne 

edilmelidir . 
- ·+---

SAV AŞ Cumartesi ııünlerl 
çıkmaz. 

-·-
SAVAŞ 

iDARE YER!: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hu.sus! daire 

1 
Telgraf adresi: Balıkesir -

SAVAŞ 
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11 
Saylav seçirrıi 

lıl/ 
EN SON MODA ÇESiTLERi İZ GELMiSTIR. 

11 Defterleri asıldı 
1 

I ,, 
Saylav seçiıııi gözetleme 
kuruınu başkanlığında11 

1111'1 A 4:3 '' J~ '' ıı~,, ıı Jr. 11111ıt ııu; ~; 1r "''( A 1r ~ . 
·I l - Sa}hlv seçiıııindt• ikinci Sl'<;iıııi sı·~·nıfğe 

hakkı olan ((22» ya~ırıdan ~ ukarı Balıkesir bii
tiiıı mahallerinde oturan t•ı·k.ek 'e kadııı ııüfu

suııu gösteren defıerlerdeıı lıirel' ııi.islıası iıııilıah Yeni Gelen : Tuhafiye, T -rikotaj, Manto Çeşitlerine Açılmıştır . 
şubeleri merkezlt>riııe asılmıştır . • 

İ7,ııı i l'lı•ı· 'e llaıııdiyı· nıalıallekri İznıiıler 
il m ı hallcsiııd('; ~lecdi)f', Osıııaııi)e, S" linıı)t' 

:\'lııhteı·eııı l\ltişt~rileriıııiz Bıı)rı•ııııılık llıtİ)'<tçl<ıı·ıııı l~ıı l~cıız 
l\tlağaz<tmızda ıı Teıııin Ede bilir. ve Oruçg.\zi ın tlıallelt>ı·i dt'ftt>l'l('rİ ~lı•cdi)e ıııa

lıallesirıde; llacıislıak. \t' Virllaııiye ıııahall('leri 
A DllES: TA iSANLILJ ZADE FAHRt 

Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

1 

lh•fterlı>ri llaeıishak ııı:ılıall('~iııde; .\ziziye, ,\lir

zalw ~· n• llaeıi ~ ıııail ııı:ılwllC'lı>ri dt'fH· ı·leri Azizi

·! ~·r ıııahallesiııde; ~lustafafakilı, Kaı aoğlaıı, .\)-

__ıl güren 'e Okçukaı·a ııı<tlıalll'leı i deftPrleri ~lus· 
--- - ------

•:z::zmuz-

i EN . 
H TEMiZ 

--·-9·-------··:·-----~ --------------·--- - -4--~ ~ .-~~ .... ~-~ ıı ı• 
~~ EN ~1 

MÜREFEHÜ 
İLK ISIK 

Biçki Ve l)ikiş \Tııı·du 

• tafafakih nu!ıall ~ sintlı• · Salıııisar, Sal:llıitıiıı, Sevh-
ı ' 4 .. 

ltliE lütfllalı ve l!ıııu rhPy ıııalıalit'leri defıerh•ri 
• S1lıııisaı· ıııalıa ! lr:;iııılP; J\a,.aplar. Hiııkçilt>ı' Ye 

!'I 1 Yeııice ıııalıalleleri defterleri Kasap 'ar nıahalle-

1

/ siııde n• llacıga~lıı, .\larllı, Büı·ı·kçiler ve Eski-
ıl kuyumcular ıııalıallı•lı ri lkfterll'ı·i Jlacıµa~ lıi 

nıalıallPsi ııde a -ı ' ııııştıı·. 
2 - l)eftt•rlt·r huı·al;ırda 5 ikinci Kaııuıı 

9 35 ak~aıııı saat 15 e kadar asılı kalacaktır. 1 tf 
BALIK t SIR ıı 

• 

BALIKESiR 11 
ikinci sene ve ikinci devresi tedrisatına' i 

PALAS t1 I' 

= rı 
PALAS 

•• 11 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde la lıı 
1 Tt>şrif rdeıı t'll ıııiişkülp('~erıt ıııü~tı•rill'riııi d<ılıi ıııt>ııııııııı edeıı l! ı 
11 temiz, konforlu 'e servbı nıiikenııııt>l, İil'l'('(leri lıerkı•s«ı l'hı.>ı·i~li Jt'ııi tf 
tı inşa ettirdiği sıcail. VP soguı.. a'.'>rıııııza uy~uıı fc\kal:\ıJp lıaııyosile t4 
M tavsiyP.~t' dej:tPr lıir oıeldir .• \lııııda gaziııosu 'ardıı·. Gaziııosuııda I~ 

1 n biiliin ~rr:ıiıi sıhhiyeyi havi '"' lıeı· ıııeııılı•keti11 gazt'\ı• \P ıııı·cıııııa- t41 1 a !arını huluııdurur. liiizel \t' SC~li rad~OSll lllt'YCUlllll'. 11 ı : 

·~----------------... -------··---~~ -. .. _-..,•·•--•-••-•o-••-••••Q•-•aa.aaaa•'T' 
1 

-a~ı---~ıı 
Romatizma ve soğttk algınlıklar:na çare me / 

Türk Elektrik 11

1

1 

T ermof oru . 1
1 

Balıkesir yaş'ıllid e No. 32 kuyumc~ Ahmet ~anLıY · ! ı 
Ükoııoıııi hakanlığıııııı 18 ~ulıaı 1933 t:ıı·ilı H' 1J9U nııııı .ır·a • 

,~. oıı b ı:~ s~ııP!ik ılıtiı·a lıer.ııııı . lı ıizdiı· .. Uulılel'<'lll hekiıııl<•riıııi- ~le 

1 

ikinci kanunda başlıyacaktır. ı 

Bütün modellere hakim olmak yurdun hususi ıis· 1 

temi olan her devrenin değitik ve çetin modeller 1 
üzerinden çıkarm11kla ve modelleri mahkum etmek ı 
ise ancak yurdumuzda devam edilmekte olan Paris 
uıulünü bilmekle mümkündür. Şimdiye kadar yapılan 
imtihanlar yüksek maarifçiınizin huzurunda ve tensip 
buyurdukları mümeylzlerin muvacehelerinde yapıl

mıştır. imtihan günü modelden intihap edılen manto, 
tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmış provasını yap
mıt ve bununla not almıılardır. Mezun olan (44) ha· 
nım muvaffakıyetle bitırm iılerdir . Ve buna kanaat 
getirmiyenler hanımların hariçte diktikleri dikit ve 
biçtikleri kumatlarla fikirlerini daha kuvvetli tashih 
et mit olurlar. 

3 St'çinı lıal-.kı olııpla dt'flt'rleı·d .. isimlc-

riı ı i lıula111ıyaıılar , .. \azılıııak laıını 1-(t lıııezkeıı . . . 
~azıl ı lı11l1111dı ı g111111 ı.:iiı·f'ıılcı· ~a)l:i\ sı ı;ınıı ~ü-

zellı>ıılP kunı11ıu::a hirer istida \t'l't'l'eklerdir. 

4 - Srciııı k11nıııı11, tetkik sonunu dilı•k sa-
• 

lıibi11ıı yazı ilı· hildirecı·ktir. 

1 
'~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~-

' Bcılıkesir icra ıııeıııurltı
ğııııd<ııı 

Balıkesirin hacı ismal mıı-
ha lesindenHüseyin Kızı Ce-

Fıaıl:ıı· ııı·ıız, tak.siıl .. rdı· azaıııi 

kol :n lık gii!'itl'rilıııistiı·. 
• • • 1 mileye 400 Küsur lira itası· 

Bazı hanımların daha tedrisi esnasında aldıkları 1 na borç u mezkur mahalle . 
1 

den solak oğlu Ali mahdu· 
dikitlerle kendi verdikleri parayı çıkardıklarını bizzat 

1 

mu tabak Mehmedln ltbu bor
kendilerl söylemltlerdir. 

cunun temini için mahcuz 
Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet mek· ·I ve furuhtuna karar verilen 

tebi ı B ı kursundan mezun olan hanımlar diploma 1 

1
1 

Sahnisar mahallesinden 
alabilirler Diğer hanımlar ancak b"çki bıçmek ve dikit ve İbrahimbey sokağında 
dikmeyi öğrenmiş olurlar. Fazla izahat a 'mak is~iyen ı İ Kain sağı abacı hacı amali 
ler rurdumuza müracaat etsinler 1 

ADRES: eörekçİI r ın ahall es _Al, H kmet l'.ışa caddcs No: 6 oğlu llasan dükkanı solu 
/ /k k b · k · dk j Bayram oğlu llacı Rıza ve· 

ışı iÇ 1 ve İ iş resesi kapu aralık dükkanı 
vurdu müdılriyeti tt arkası llayram oğlu Rıza 

.it ve iplikci hacı tahin zade -::..... - - - ;f!iiı-& 
m hafız mağazası önü yol ile • zııı l<l\sıye~ıı .. ro ı natizıııahu·d.ı, asabi lıastalık.lal'<la, Lı·rlt•ıııt'tlf', ~ 

s11·.ık k.uııı 'l' lıa\a baıı)o vı · ınıısumaıılarııula istiıııal ohııııııal..- ~ 
• tadır. 1111·.11·1•1 çiıı sa ·Hlalyalara YP va tak icPri:-iıw '"!-:ıir li'ızunı 1 eIG gi\r~ilt•ıı ~PrlPrdp konıılalıilir llt>r ı"11t\111lı·k~liıı ' ılıııııa gi\rı' lıf'I' • el şekıl Ye t'lıatlda iıııal PdilİI'. rcrz \'E TE,11.N \ 'fLIDIH. 

--~. -S E H ı· R ""'~·;.. ıe&:S,, ~ 

mahdut bir bab ahıab dük
kan tarihi i1andan itibaren 

1 

otuz gün müddetle açık 

artırmaya çıkarılmıştır. Ar
tırma Balıkesir icra salo
nunda 26 1 935 tarih:ne te· 

ma bedeli gayri menkulun 
muhammen kıymetin n yüz 
de yetmiş beşini bulmadığı 

takdirde en ıon artıranın 

taahhüdü bakı kalmak üze 
re artırmanın on bet gün 
daha temdit edilmiı olacağı 
~e 11 · 2 · 935 tarihine mü · 
ıadif pazartesi günü aynı ıatte 
gayri menkulun en çok art·· 
rana ihale edıleceğl ipotek 
ıahibi alacaklılarla diğer 

alakadarların gayri menkul 
üzerindeki haklarını hukukla 
faiz ve masrafa dair lddiala· 
rını evrakı müıbltelertle 
yirmi gün içinde icra dairesi
ne bildirme eri aksi halde 
hakları tapu slcillerile ıabit 
olmadıktan ıatıı beclelinln 
paylaşn : aıından hariç kala· 
caklardır. Ve ihale günü 
tayin e ilen mahalde hazır 

bulunmayanların müstenkif 
ad olunacalcları ve tatıı 2280 
num ... ralı kanuna tabi ola· 
duğundan son artlırma günü 
yine bedeli ihale mukadder 1

. Satış yerleri: 1 
. İzmir' de peftemalcılards Seydi Şehiri Mehmet Tevfik eleklı i1, ticarethane· ~ 

sı. ~ 

Bursa'da Setba§ında Ahmet Tevfik eczahaneıi ~ 
İstanhul'da Mısır çarşısında altar H. Hüsnü ve mahtumları ve Gl\lata'da ~ 1 

Voyvoda caddesinde edl<ardölevi eleklirik depoıu. Antara'da Evliya zade ıt ~ j 

sinemasında 
2 6 ~irinci kanun çarşam~a akşam:n~an iti~areıı 

iKl FILhl BlHOE:\' 

Ejderi kızı 
rlyat ve ecza depoıu ~ 

Sıvaı ve Samsun' da İ brahi n Ferit i tık elektirik depolar· ı· •• • 
• Konya'da Ali Ulvi tuhafiye ve gramofon tlcaterhanesi, 6• 1ıURli (~E iZ :-\ HAr-fLI 
~ Afyonkarahlsar'da Hüınü Riza İstanbul eczahaneıi. 6 
[lif.il Utakta dit tabıbi Rav Yusuf • B.\S llC'~IESSİLLEHİ 

sadüf eden cumartesi günü 
saat 16 dan itibaren yap '· 
lacağından ta ip olanların 

yüz de yedi buçuk pey akça 
larile artırmaya ittirak et 
meleri ve artırma ıartname
si tarihi ilandan itibaren 
açık olup herkes tarafından 
görülebileceğı artırma için 
tayin edilen zamanda artır-

kıymetin yüzde yetmiş betini 
bulmazsa satış bet rene 
tecil edilerek borç beı takıl· 
de rapt olunacağı ve arttı · 

ranlar taahhüdünden kurlu · 
lacağı ilan olunur 

-~--aın~~~tl~MMaa Ann·a May vvogn Sessue 

Göııende ) 'll pı lac<t k ---- -- F(', ı.. .. ı:ı11e 111·~('('~~~.~!~~~ ('sı·:ırı'ııµiz Lıir ............................ ....................... . 

deve Güı·eşlt.~ı·i D M Al' filiıııdir ! Yoksu//aı·ı vediren, i: Göz hekimi : 

, 11 ·~ • · r · · 1 
. r-1., .'\ 1 . ı· K l"[ f!l'" =: ge·vd,·ı·en ve heı·ma- .= •• =. Dr. ı·hs.,n Ahnıet :: C .• r 11'1\ası ve ldnıanvuı·dıı 1111•ııfaaıi111· t• ·r- . ... Ç' J a 

ıip t'dil<'ıı lıii;vük dt>ve giirı•slPri ikiııci K:1rıuııun Cilı, frı·ııgi, lı ı· I- Cııslln Friilılic 1 1 ıar:ıf'ırıdaıı IPııısil Pdilıııiştir. : nada gözeten Yok- : : l 
vedinci günü yapılaeaklır. Hakrııı lıt'\t'Iİııce lf•s- ıı 1 ı ıı <;oı.. llPSl'Iİ 1',.,•.,•lf'ııı·PIİ \(' ıııük.enıııı('l lıiı· oıırı·rtıir. ••• : : Hastalarını her gün ıa : 
• ..ı 1 k 1. . . ~(1~111\ ll~ll ıasl:ı '" :ıf'I ,- . . • . 1 ı· su/lor Bir/igine seve •• at 3 den ıonra Kuvalmll·: 
hit eui ece · ıırıı . t'i sın ı f tlı>vPlt>r arasındaki 1 ııııilPlıa' ."l .,.,ı. lırı l'~ı·:ır ııgız \I' ıı•yeraıı, lıl~Pri Zf'' k, ııt'- : • • • seve aı·dım edı"nı"z : : li•e caddesinde 159 nu : 
1. . . k k r .k. . S", Vll l'i:{ll'lll'e jjp d.ı(ıı Ol:lll hıı iki kll\' 'Ptii fi(ı- 1 y . • • , • )ll'lllCl)I\ · ır . ll'tl. 1 llll'I ~ııııf dt•,t'lt • ı•iıı lıa~ıııa , , ı ruksıı//ıı rı IJc.ı=dıne : : maralı muayenehanesln : 
otuz lira. iicüııcii sııııfırı 1-(alilıiıH· 1111 lira. Kiif'iik Hastalarını saat üı;te . ıııi lıir arada güı·nı('k lıf'I' zaıraıı ele g"<'llli~ı·ıı : - : : de kabul eder. : 

' ' ' ı hükümet caddesinde mu· 1 lıı·r fıı·~·ıttır • Ulrllgl ı ••••••••••••••••••••••• .. • 
•lıliireşlere ıııtnafık lırdi.'ı•lı · r vt·ı·ilPel'ktir. l ı.ı 1 .~. · · · •••••-••••••••••••••••••• 

ayene hanesinde kabul ve İl .. \ VETE" FOKS ,Jİ"I{.~ \L 
Giireşteıı bir ka~ giiıı ('\"\l'I µPIPl't'k dı~veri- tedavi ed.,r. ~ Lı A 1 
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!erle dııvelel'in vcrlı•ri tı'miıı eJilce ·kıiı·. ı 
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