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İnkılıiı> Prensiplerinin ve Izmir'deıi Aydına geçdi 
CUmUt•i)·ef)'3 S8lclrlf)ff}ÖZÜ fzmir, 13 (A. \) Bir memurin ve kurumlar üye 

Cumuriyet halk fukası , güzel ikler arar, dütünür. kaç gündür ı eh rımizde bu !eri be 'ediye batkdnı ve dl 
Yurdun kurtuluı ve meıruti - Bulduğunu h• rkese göster. ğer bir çok kimseler tarafın 

lunan kurultay ba ıkanı Ka· 
yetin tamamlayamadığı sa mek i ~ te r Fikirler kadar zım Özalp dün öğleden dan uğurlanmııdır Asker polis 
ray ve kapu kul'arı saltana- yakıcı ve sarsıcı dünyada tarafından da selamlanmıt· 

Çarşaf, kafes 
Ankarada da kal

dırılıyor 
Ankara , 13 (A.A) - Bele-

diye mecliıi ıubat sonuna 
kadar kafeslerin, nisan sonu
na kadar da peçe ve çarıa
fın kaldırılma11na karar ve · 

itatyan mse~ müdafaa komisyonu Mus
olini'Tiin taşkanlığın~a toptandı 

Çıkaran ve Baıyazıcı 

Esat Adıl Müstecablıoğlu 

ikinci YIL SAYI: 378 

Türkiye'nin 
yeni bünyesi 

- 2 - • Times" den 
Türk disiplini 

1929 dan ıonra yeni 

d d hiç bl·r kuvvet yokdur. On · evvel haıarat enstltü;ünü dır. 1 1 . d' tını yıkıı aavaıından oğ u ri mıı ır. 
1 lar yayılmok ve daim a üs . gezmiı, öğleden sonra C. 11. 1-;-~-;:"'::-:=;...,.~;:::~;--=:::::;:::~--==:,;;~=~~=-=~--::~= Bu değer' ! bat angıcın sonu ı• 

ıökün etdi . On bir Cumuri- tün olmak ister. Bu yüzd€n F . na gelert!k fırka i ~lerl ile c H Fır• ·.;; ası 

gümriik tarifeıl vazedildi. 
fakat bun rağmen sanayi 
lrıkiıaf edemiyordu. Hususi 
sermaye ve tetebbüı noksa
nı vardı; yabancı ıermaye
fi istenmiyordu; bu gibi ha
reketler Our anlı imparator· 
luğunun gafletlerini ve ha · 

endireki vergilerin diğer 

memleketlere nazaran yük· 
ıed olmasının sebebi budur. 
Bununla beraber Tiirk'ün 
harikulade disiplini ve ta
hammül kudreti bu yükü 
de kolayca taıımaaını müm· 
kün lcılıyor. 

yet yılının planço u' gözümü· serbestlik fikirlerin biricik a lakadar o l muıdur. Vali kona· , • • tı\ 
ı:ün önündedir Şimdi bu gıdas ı ve lia vası dır ğında kendisine bir çay ve , • , b .. 

plançoyuönüme •ererek dütü VİLDANa ge 'ince: Tarih esnaf ı 1çıleri l.irlikl ~ rı 1 arafın \ ılayet kOTI~:;r«.ISI llgllll 
nüyor ve yurd iıte rinde özü denebi irl<i vicdanı ar•.n yarat- da.n bir akıam ziyafeti verildi o·· g"" f e(leıı St)ll l"<•l OD dt·l· rtde 
ıözü ana kalbl ı gibi duygulu dığı bir mahlukdur. inanmak 

Kazım Özalp bu sa bah ya· 1 
olan yurddaılar)mı da be insan ıçin en büyük bir ih · ( ı J ,.d 

nında sayla v arkadaıları op aııııca.n.. ır. ntmle birlikde düıündürmek tiyaçdır. Fakat herkes ken· 

iıtiyorum: di inandığına 1 aıka sını da olduğu halde Aydın'a hare· İkinci kanunda toplana · geri yebırakı l mıı olan Cüm-
1 _ Her ıeyden önce yur- inandırmak ister Hu yüzden ket etmişdir . Durakda mü lki cakken, saylav v.ı umumi hurlyet Halk Fırka11 vilayet 

dun hürriyeti gerekdir . Türk eline geçen her kuvveti sui ve a ~.keri ileri gelenleri, meclis seçimleri dolayıaile kongrası bugün saat on dört-
yurdu dört Lucağındaki sı· lstima 1 eder !lele devlet oto ~ _ de fırka binasında toplana-
nı~ları içinde bir arslanın ritesi e

1
ine geçerse fenalığın Ad• b b 'il cakdır. 

batı gibi hür ve heybetlidir. a ' anı genişler Vicdanları IS :t () (l lWJI () ra Ş Kongrayı vilayet idare 
Şu haldeTürk budununun mu· kendi ha line b:rkamak,onla- heyeti reisi bay Fikret Sı\ay 

k k d 1 Müzakerelerinde hiç Kurtuluş savaşının b ki kd K kadderatını çerçeveli yen pren· ra arıımamo , ev et ve ir nutu a açaca ır. on- · 
stplere geçebiliriz hükümet kuvvetlerini vicdan bir inkişaf yok yıl dönümünü se- gra ruznamesinde, kaza ra· 

talarını hatırlatıyordu; koopera 
lif sistemi yok gibi idi Fa· 
kat yurdun elinde kuvvetli 
bir koz vardı; bu da asker 
ulusun yıllardan beri kökler 
mit .olan dWpliai idi. Eyi 
bir önderlikle bunun kayme 
ti meydana çıkarılabilirdi. 

Bunun üzerine hükümet 
iti eline aldı. Hükümetln 
sahih olduğu veya yardım 

etdiği bankalar, fabrikalar 
inıasına baoladı: bu fatrıka
ların itletılmeıine neıaret 
etmek üzere muvakkaten ec
nebi. mütehauular 'getirildi. 
ve teknik tahıilde bulunmak 

iizere Avrupa'yaTürk gençleri 
gö nderlldi. Bugün ıanayl 

2 - Paditah\ık , Krallık işlerine alet yapmamak Vinçle kutlandı porları ve dilekleri, yeni 
gibi anadan doğma kazanı!- prensibine LAYiKLiK denir . Roma, 13 (A Al Roy sene hesabları büdçelerl ve 
mıı ehliyetler rejimidir. Layiklık hürriyetlerin başıdır. ter ajansı muhabirinden Maraı . 13 ( A,A ) Dün seçimler vardır. 
Değer pazarında ehliyetler Layik olmayan budunların resmen bildirildiğine göre kurtuluı ıava şınm 16 ıncı Bu sene kongraya idare 

ancak alın terile kllzanılır. ilerlemesi güçdür. Çünkü Adisal-ıaba'da devam edil- yıl dönümü büyük bir sevinçl heyetinden baıka elli bir 
Kimıe bir budunu Allah ta . kafa ve vicdan ancak hürrl· mekde bulunan müzakere ve coıkunluk la kutlanmıı murahhas ltlirak edecek ve 
rafınılan idareye memur yet havası içinde eser verir. lerde ehemmiyetli hiç bir dır Ciimuriyet meydanında toplantı vaziyetine göre üç 
edtlmemlıdır . CUMURIYET; Layiklığın öz manasını kav- inkişaf görülmemiıdır.hi fır biriken on binlerce halk yur dört gün :sürecekdir Kongra· 
lı udi kendini idare etme ramanın, anlatmanın yolunu kanın sefer ler edilmesi key- du ulusu için, ulıııun büyük 010 , vili.yet fırka itlerinde 
hakkının ve bu hakkın kul· bulmak ve onu olduğu gibi fiyeli tedafüi bir tedbirden önderin 1ıurtarıcı bayrağı ve fırkacılığında kökçü ka-

büyük bir faaliyetle hareke· 
te geçmitdir. Sanayiletmenln 
uzun yıllardan beri ziraatçı 

•'an bir me'mleket için doğ
ru akıb olmadı~ı a Yt'• bir 
meıeledir. Yalnız sanayi 
tatbikatı Türk'ün kuruculuk 
istidadına canlı bir delildir. 

!anılarak ortaya koyduğu • tatbik etmek gerekdır ibaretdir . atında can vereceklerine rarlar vereceJUni ve baıarık· 
6 - İnsanlıkda ilerleme and içmlılerdir. istiklal ma· l ıklar e1de edec e-ğlni umarız, 

aalibi3etlerln çer~velendir- • _ ı•-----------•I iİ bir devlet ve idare ıekli ve bütün
1
efme ezeli ve ebe- I dalyu ı merıı• l nı l bayrağa 

dın J.şrE HUNUN lçiN CU- •lHir. Yirmi asrı gözden ge- Nevyoı•kdltn takılmııdır, 
çirebilenler hayret 1er için· Mülki liseler, askerler,mek.J 

MURIYETCIYIZ Cumuriyet; de kal~r'ar. Bı ' gıler, ahlak - lstanbulafSO Ame- tebler parlak bir geçit resmi 
değerin yanı ehliyetin hürri· lar, görenekler, maddi esu· rika'lr seyyah geldi yapmışlardır. Akıam büyük 
yetini ve her emeğin kendi fer yeni yeni temel le r Üs· 1 1 h lk 
h k F ı lstanbul , 14 jA Al Dün fener a ayı yapı mıı, a e -

a ·kını tanıyan bır AZ · ıtünde kalıb ve öz değitdirmek vinde konferanslar ve kon . 
LETJır. Türk Cumuriyetl dedır. Türk budunu bütün Alman bandralı Körlgstayu serler verllm . ıdir. 
bu Fa:ı:llete ulaımak dava b d ğ "ı 1 k d vapuru ile Nevyork'dan 180 

u e ıme er artısın a ya- 1 
ıındadır . ı b k l seyyah gelmiıdir Vapur lima. 

ancı a amaz. 
3-Her insan soyunu sopunun H . . • l nımıza ilk defa gelen büyük 

1 
er yem . eyı ve guze d 

bilir ve tanır. Kendi soyunu olana uymak ve onu benim- bir transatlantik ir. 

ve 0 •oydan gelmiı olan ıemek i'erlemenin ilk Konya'da yangın 
ların büyüklüğü ve yüksek - ıartıdır.Kılıklar kadar kafa . 

lığile övünür, lar da de!flıecek, daha ah· 

yüksek müdafaa 
komisyonu todlandı 

Budunlar da insanlar gibi · laklı, daha bilgili, kılıkca , 
dir. Soylarının özünü baıka daha düzgün lir ha le ge li 
soylardan daha temiz ve n ecek. J1 ı., buna INKILAB 
üıtlln lllyarlar. Bu saygıdan ve bunları yaymaya INKJ. 
duydukları kıvanç onlarda LA BCILIK denir. Kötüden 
birlik, bütünlük ve Ü.tünlük eyi ye, çirkinden güze!e, sa . 
duygularını tazeler, kuvvtt katdan doğruya gitmek, 
lendirlr. Bu duygu kaynak. Türk budununu ahlak, bilgi 
larınnı yaratdı ı çaglayanlara, ve fennin ilerlemeleri bakı· 
KÜL'TOR, ve tı ı,ı_ ~ültür çağ· r ınından yi rminc! asrın budunu 

layanlannın ver ığı tatlıse5ei:!e yapmak için çalışmak ir.~ ı 
Mil: ET ' - nir JŞTE , nl~ .1 la~ı:ıİ~11: öıüdür. GERILE-
RU'\UN lçlN MiLLiYET ME,. Y'ı<\ AK, iLERi! . 
CIY~. l 

4 · Yalıtiz a<iysal kıvanç
lar ve övünnıe1 er RHrı ha 
Yallere yol açara k baıka 
budun 1 arın bu yoldaki hakla
rına zarar vermesin diye 
't'URDSEVERLİl\ı de miliyet· 
çllfkle yan yana yürüt"Tlek, 
hatta ondan üstün tutmak 
ierekdlr.Çünkü yurdseverlik 
fazilet ve heyecanlı duygular· 
dinidir. Ferd erinin yüzde 
il ltmııı öz manasile yurdse • 
Ver olan milletler daima 
ilerlemeğe ve hiç ölmemeğe 
llıazhardırlar. Yurdun ve bu
dunun selameti için kf'ndin i ı 
feda etmesini b lene; Yl:RD
-'EVER denir 

. 7 - İnsan menfaatlerine,~ 
ihtiraslarına düşkündür . Ka· 
zanç yollarını inhisarlatd ı ı· 
mak; haklı , haksız kt1zan · 
mak ister. Ekonomi hayatın· 
da budun ların menfaat 
leri, ferdl,.rınkisi 1e çok defa 
çarpı,ır Ulusal ihtiyaçlar, 
dünya pazarının akıl ermez 
karıııkları karıısında t h i 
keler geçirir.iç ve dıı yaşaya . 
tın genel düzenini tıpkı ı , r 
ıehrln asayişini korur gıbi 
korumak bu asırda devletle 
re düşen bir vazifedir 

Konya. 13 (AA~ - Dün bir 
yangın netice! askeri orta 
mekteb pavlyonunun üst 
kıs tt. ı yanmııdır. 

!arını teslim etmemek gerek
dir. Devlet kazanmasını ne 
kadar eyi bilirse ferdin mü 
kellt:fiyetlerl o derece aza 
la bilir 

Roma, 13 (A .A) - Yüksek 
müdafaa komisyonu dün 
Mussolini'nin baıkanlığında 
toplanmıtdır. 

eden de bilgi ve ahlak oldu· 
ğundan ha • kın okuma ve ah 
laklanma yolunda iltifade 
şart ları birbirine denk olma 
lıdır. 

• 8 ~ f lr budunun bülün 
. . , . ., . , Bunun için Cumuriyetin 

ferdlerımn u usal çati a l- ME. KTEB s·. ' ı. ·· I" . .. • • . ı_yaıası ... oy u, fe· 
tında ve yurdun her 'buca h' j- f k" · d · • ·• • -1 ~· ır ı , a ır ve 7enııın ayır et· 
ğında hak ve salah'l'yet e . . k · . t t ' · ı " 

mıyece vazıye e ge ırı me · 
riniri denk olmaaı, siyasal l'd · s' . . t d ··r b . 

ı . ı r, u ışın esa u e ıra 
islerde, devlet kapısında , ka- k l k ! 1 d 1 
• ı nı ı yara p an ao ırı ması; . 
nıın ve mahkeme önünde ay. dda ı· d k .. · 
rı ' ık gözedilme mesi insanlı 
ğın asır l arca uğraıdıkdan 

sonra kazaadığı en büyük 

zaferdir llakkını aramak, 
değf'ri kadıu ıalah yet elde 
etmek, her bakımdan hür 

olmak, DEMOK!lA T lığ n 
ta kendisidir Budunlar ken 
dl kendilerini idare etdikce 
hıirrlyetin özünü 
anlarlar . Denk 

ve tadını 

haklar ve 

salahiyetle r içinde hür olarak 
keneli kendini idare eden 
budunlnrda , bütün kötülük 
ler, gerikliler çirkinlikler 
kaybdur. Bunun ıçın 
HALKÇILIK siyasal ve soy-
sal y .1 ş1yı ıımızda bütün özü 
i1e tatbik gör neue Cumu. 
ri yet fazilete k avuıamaz. 

ve yur ıarın emo 
rast rejiminin muhtaç o1du 
ğu yüksek bilgı, görgü ve 
a hlak ile kültürleıerek siya 
sal iş erde hak ve ıalahi ~ .,t. 
lerinı bilerek kullanmaları 
yurdumuzda umulmaz 1 erle. 
meler yapacakdır MEKTEB 
Si Y \::>ASI nın denıokratlaı 
darıl ıııası inkılabların en 
büyüğüdür 

Gerıye k<ılan prensipler ve 
fikirler şu yukarıda 11ralanan· 
farın teferruatı oayılabı' lr. 

5 - Hürrıyet her itin ve 
~er llerleyiıin baııdır. llür· 
~IYete en çok isteği \ e 
lıy.,,katı olan da kafalar ve 
"icdanlardır İnsan her şey ·l 
den önce kafası ve vicdani· 
le inıatıdır. KAFA; bilginin 
tösterdiğl yolda yenilikler, 

İlmin öğütlerine ve pren 
sib!erine .ayak uydurmak 
şartile DEVLETCILIK i eri 
tir ekonomi sistemidir. !tun
dan lrnrkmamıık, ferdin ka . 
zanç hürrıyctini daha kök· 
le diruıek istek erinin teme 
l ıdlr . Yalnız dikkat edi 'ecek 
nokta; ıki günde bir bakkal 
dükkanını iflisa sürükliye 
cek kabiliyf'tsizlıkde o1anla 
ra devletcilljfin makani:ı:ma-

9 - Balkcı bir rejimde 
herkese keneli değeri kadar 
hak ve sal İl hl yet verllme~I 
eerek ve bu degeri temin 

işte ben bugün; C 11.F 
Viliyet kongra&ı açılırken 
Budunun ve yurdumun •aa
det leme! .eri olan bu pren· 
sip lerin kökcü bir istek ve 
enerji ile tamamen tatbik 
görebilmesi ve bunların bil 
tün yurddaılarca bi'lnmesl 
melankolisine dıılmıı bulunu -
yorum. 

'"·el 2)1tü,~'.:afıf,o~!-.ı 

S VAŞ'CI GQf!.!&: 

Ticaret ve siyasetin 
mikrobları 

Ticcırel işlerindeki bozıık
lııklar ve eşya Jiatlaruıdaki 
ba/ıalılık konıışıılurken ak. 
lıı ilk gelen dalma, mııta 
va.~sıllar. alaverecl/a, mılş
lerini il sırtından rrrlnen 
tuj ey/ilerdir 

Geydl!/imiz elbisenin ku 
maşını yapun bir fabrika 
vardır Jlülıendisler, eıı akıl
lı 11111/ıasibler bıı fabrikanın 
başındadır. Kuınaşııı eyi ve 
ııcıız olması için bıitıiıı ze
kalarını sarfeclaler. Bir de 
o kumaşı giyecek uclama 
salan lıircar vardır. Dilinin 
döıı ılıiyıi ve yıicıimin yeld ·. 
ı/i kadar uğraşır. v:ı:ifesiııi 
yapar Fur:.edelim ki kıııııa 
şın me[eslfabrikııdan dışa

rı ıiç liraya çıkar Tıiccar 
oııu az bir karla mıişlerlye 

vn · liruy •ı , satar .Uasruflar 
çıkdıkdu·n sdnra arada mıi§-. .. v • 
terinin fabrika ve tıiccardan ... 
başıw . !{örıiıııııe:. kimselere 
öcl ı dlği yini bir «ılôrl llra ıı 
vardır. işle bu dört lirayı 
havadan kazancın/ar muta. 
ııassı tla r a/ıwaeciler, Lııfey
lilerdir l'e işle tlraretdekl 
bo:.ııkluk ve eşya fialiarııı 
daki bahalı/ık hep onlar yü
:ıindendit. Bıında . ne j <. br/. 
kanın ne lıicca rı n, ne 1111iş. 
terinin lıiçbir kusurıı yok
dur. 

Slyasetde ve içliıııai yaşa 
yış111 bıitıiıı « olıışıı f·ırırı da 
da va:iyd aynıdır Hıikıi· 
metler ve leşklldllaria halk 
arasrnda da böyle bir takım 
lııf< yli rııııtaııassıllar ve alrı 
vereciler vnrdır. Fabrikacı. 
lar111 islekl~rı gibi htikılmet 
ve le~kildtlıırın ideallerlnide 
ııltıisl eden bu mikroblara 
karşı kökrıi bir enerji ile 
sauaşılmadıkca bütıin emek. 
/er boş ııe f aqdıısıı kalacak. 
ılır. 

Ankara'da ıon zamanlar
da yapılan yerli mallar ıer -
giıi aanayi alanında daha 
tiındiden bir haylı yol alın 
dağını gösteriyor. Sergide 
her nevi deri mamlilatı, yiln 
lü pamuklu ve ipekli kumaı 
lar ,lastikler, otomobil lastik· 
leri,ev eJyalan, kalın halat
lar ve kablo tellerine varın · 

cnya kadar her ıeyi bulmak 
kab)ldi Tü ye artık ıeker 
idhal etmiyor. ~on zaman
larda lnıa eililen <!ört teker 
fabrikası yqrdun ihtiyacını 
temin etınel<deilir.llk .. yi 
pi· nı Türkiye 
idlialatıruo. beıyı l içinde 
dörtde bir nlıbe ·nde düı · 

müt olduğu görülecekdir. 
Bu •anayi ara11nda yerli 

ham madde 
yapılan mensucat 
cam, kostik, soda, çel 
mir, kimyevi maddeler 
kömürden iıtfhsal edilen 
maddeler vardır. 1935 de 
Karadeni kıyısındaki kömür 

madenleri dahili ihtiyaç 
ve ihracat için yalınız '.!,000000 

ton kömür istlhsa İ ile 

kalmayacak, aynı zamanda 
60,000 ton sönıl - kok, 
3,000 ton zift ve 500 ton 
tayyare benzini çıkaracak. 

dır. Bundan baıka Anadolu. 
nun muhtelıf yerlerinde 
Amerikan eksperlerin neza
reti altında hummalı bir fa 
aliyetle altın ve petrol arat 
tırılmakdadır İlk plan neti · 
cesinde va~edllen 7,000,000 
İngiliz lira11 aermayf'ye 
mukal>il 12,000,000 İngiliz 
lirası elde edilecekdlr S. 
Rusya'dan yirmi yılda öden
mek üzre yapılan 8,000,000 
dolarlık istikraz müstesna 
olmak üzere Türkiye bütün 
bu plinını dahilı varidatı 
ıle·tatbik sahasına koymak
dadır. 1'ürklye'de direkt ve 

Türkiye'de ziraat mahıul 
!erinin ihracatı ulusal ıerve· 
tin en esaslı menbaı olduğu· 
na nazaran ıanayı!eımenin 
neticede köylü üzerinde ya
pacağı tesir timdiden tayin 
edilemez. Şu ıırada münbit 
kmmlarda yaııyan köylüler 
hallerinden zlyadeıile mem. 
nundurlar. Baıbakan teftıı 
seyahatlarından birinde bir 
pançar sahasını gezerken 
köylünün birine evvelce d6· 
nüm ~aşına ne kazandıfını 

ve timdi pancar zerlyatına 
baılandıkdan sonra ve her 
dönüm ara:ı:inin ne kadar 
bırakdığını sormuıdur.K6ylQ 

cevaben: "Evvelce dönilm 
batına 3 ile 10 lira ara~ın

da kazanıyordum; timdi· 
ki kazancım 55 ile 75 lıra 

arasındadır. demlıdır. "Bu 
kadar ıüratli bir taba vvOI 
ancak mahdut bir zümreyi 
bahtiyar edebilir; çünkü 
sanayıleımenln tabii bir ne· 
ttceıl olarak idhalatın azal· 
ması Türkiye'nin zirai mah· 
su.Herine kartı hariçden ya
pılan talebi de azaltacak· 
dır. Bununla beraber Türk· 
!erin tıltiğlnln, tütününün, 
kuru yemltlnln yerini tuta
cak maddeler kolay kolay 
bulunamaz; onun için dünya 
bu maddelerin iıtıhlaklne 
devam edecek ve Türkiye 
ekonömik sosyalizmin zaru
ri cezalarının hepsine bir· 
den katlanmak mecburiyetin 
de kalmıyacakdır. Her halde 
ulusal emniyet prensip! bu 
gibi tehlikeler olsa dahi, 
onları da göze alacakdır 
Sanayileıme plinının Tlirkl 
ye'yi batka memleketlere 
muhtaç olmakdan kurtaraca· 
ğı zaman gelinceye kadar 
hükümet ticaret rııuvazene-
slnl f bilmek 
için maruz 

1 . Bu eaaksadın 
e ldhallt. • tiddetle 

tahdit edilmiı ve aıağı yu· 
karı Türkiye ile kliring mu· 
ahedesl yapmıı olan veyahud 
ticaret muvazeneıl Türkiye
nln lehine olan memleket· 
lere hasredilmiıdtr . Bu ılıtem 
Türkiye için çok karlı görü· 
nüyor; çünkü evvela bunlar 
arasında Fransa, Almanya, 
Hollanda, Belçika ve lsveç 
gibi memleketler Türkiyenln 
kendilerine yapdığı ihracat 
dan yüzde, 30 veya 40 ek
ılk ihracat yapmayı kabul 
etmiılerdlr ve saniyen tecrü· 
be ile~sabitdir ki Türk ihra
catı karakterlıtik Türk mah 
aulü olan maddeler için yok 
sek flatlar taleb edebili. 
yor. 

Bu yıl içinde Tiirkiye ile 
klirlne muahedeıi olan 
memleketlerin bu gibi mad · 
delere karıı fazla taleb 
göıtermemelerl Türklye'nln 
ticaret muvazeneılnl bozdu; 
fakat bu memleketin ibra-
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Grib hastalıS)ına karşı 1 
sa{Jlığı yerinde olan halkın 

alaca{Jı tedbirler 

">aQs . 
Ş H 1 V E Y 1 L AY E l T E ;tl•J~(I 

<;je~--iiiiii .. ..-.-; __________ .... liiiiii __ .,. ___ ~ilml--.-... llll!iiii----iiiiiiiii--.TJG2 

teılaatıle_kurumumuaa lm&· 

de bulunduklarını beyen 
huJurmutlardı. Bu (evkalt· 
de liitfe eaaaen muhtaç olu 
yavruların bekleclilderl :l&l'U· 

ri meafaatlert elde etmek 
arzusu ile kurumumuz malı
fel slnemaunı eerma1e 
koymaksızın idareye batla -
mıtdır. Bu veıile ile merhum 
Hüyük Kumandanın bu Hl · 
tüflerlni tebcilen Yüksek 
heyetinize arzeder ve aziz 
ruhunun bu toplu yadımız· 
la ıad ve müsterih olmaaı 
nı dileriz 

Grtb haıtalıjı çok bulatıcı ve çabık yayılıb iıtlll 
yapıcı ve adi nezlelerle bqlıyarak umumi larl'ınlık, 
ökıllrük, ıeı kmkhjı, alet yapan bir hıutalıkdır Bu 
hıutalıiiın mikrobl arı ineanların burun delikleri, ajız 
ve bojaz içinde yaıayıb üredik1erinden ökıürük ve ak· 
ıırık l a çıkan ufacık damlacık ! ar içinde havaya atılır. 

Önünde bulunan insanların nefe,lerile onların butun 
ve ajızlarına girerek bu •Uretle haıtalıiiı birinden di 
ferine bulaıdırır . l' u ıebeble nezleli ve ökıürüklü has 
talara yaklaımamak lazımdır Hasta olmıyan bazı in· 
sanla rdahl iıbu grib hutalıiiı mikrobunu taııyabilecek· 
rtnden salgın zamanlarında insanların toplu oldukları 
yerlere devam etmemek en muvafık tedbirlerdendir 

Ç nk Esirgeme Kur.nmu inhisarlar 
başmüdürü ---

Bir g·ece evvel Halkevi s•tl(•tıtıııda Ba-
lıkesir nıeı·kez kıaza ko ııgrası toplandı 

Vilayet kongrası yarın saat 14 de toplanacak 

Grib haataaı olan aileler efradı veya müe11e1at 
meıaur ve müıtahdemlni ıidecekleri yerlere hasta lığı 
intikal etdireceklerinl diltünerek temaa ve ziyaret.le· 
rinde vicdani hareket etmeleri lizurıdır. 

Bir gece evvel 1 lalkevl 
aalonunda toplanan çocuk 
esirgeme kurumu (himaye! 
etfal) Balıkesir merkez kaza 
kongra baıkanlıiiına va 11 ve 
belediye baıkanı bay Salim 
GOndofan'ı, baıkan vekilli· 
line C. H. F vilayet idare 
heyeti reiıl bay Tevfik Ftk· 
ret Sılayı ve ya:ııanlıia da 
Gazi mektebi okutanların -
dan bay Ece Ş.tır'ı seçm~ir. 
. Konırada kunımun esas 
ıaye ve hedeflerine doku · 
nan çolc faydalı kararlar 
verilmiıdir . 

Sojuklar bu haıtalıjı hazırlayan aebeblerdir Bir 
çok kim1eler sojuk alıınlıtına ehemmiyet vermez, 
halbuki vaktinde llzımıelenl yaparlarea ıribin vahim 
neticelerinin önünli almıı olurlar. 

Salıın zamanlarında her l'lin mükerreren el ve 
yllz yıkanmalı ve atız, burun sık aık müvelledülhu 
muzalı ıuyun yüzde bir mahlülü ile temizlenmeli ve 
çalkanmalıdtr Hastalık takarrür edlb esaslı rahatıız · 

lık yapdıfı takdirde fazla zaman kaybetmtyerek bir 
tabibe müracaat etmelidir 

Çocuk hirl'eme Kurumu 
vilayet konl'ruına kazamız· 
dan murahhaa olarak fırka 
baıkanı bay Tevfik Sılay 

aeçllmiıdir. 

cat maddelerinin bedellerini 
kurtarmak için er geç, 
belki de dünya piyaaaaında 
ki flatlardan daha yüksek 
fiyatlarla Türk mahsullerini 
almıya mecbur olacakları 

hülcümeti lüzumsuz endiıe 
den kurtarmakdadır. Bu ara 
lık memleketin sana yl ma· 
miılatına olan ihtiyacı hariç 
den tedarik edilmekdedlr 
Yalnız bunların bedelleri 
uzun zaman Türkiye devlet 1 

bankaaında kalmaktadır. 

Meseli. Türkiye lehine mü 
aalt bulunmakla beraber 
kllrinl' muahedeleri muci
bince Türklyeye ihracat 
yapan memlekctlerın 1 ton· 
teırinde Türklye'den iki 
milyon lnıtrz lirası kadar 
alacakları birlkmitdl. fOnuıı 
için Türkiye ile ticaret ya· 
pan harici firwaların bu lıi 

eıkisi kadar cazib görmedik 
lerine hayret edilmem~lidir. 
llakikaten Kliring mukave
lesi bu gibi memleketler 
için karııık bir vaziyet ha · 
111 etmitdir. lnglltere bükü· 
meli he ki de bu sebebden 
Avrupa hükumetlerinin mi
salini taklbetmek için he 
nüz kararını vermemiıdir . 

Bundan baıke. Türkiye'de ı 

yerleımtı olan ecnebi tüc· 
1 

carlar hayatlarını pek zor· 1 

lukla kazanmakdadırlar. Bun .
1 ların hareketlerini ve faali-

yellerini tehdit eden kanun 
lar vardır ve artık onlara 

Vıtlyet 

günü aaat 
kon&'raıı cuma 
14 de C il. f. 

binasında toplanacakdır. 

Bu kongrftda okunan ida
re heyeti raporunu aynen 
aıağıya koyuyoruz: 

Sayın Üyelerimiz: 
Sizlerin ve hamiyetli, ıef· 

hoı bir nazarla bakılmıyor. 
Türk'ün haklı olarak söyle· 
diği gibi, kapitülaıyonlar 

zamanında na11I o birçok 
ıeylerden mahrum ise, tim
di de mesele tamamlle ak -
'd ' E" "T" k' 1 katli halkımızın yardımlari· 

sı ır . ger ur ıye yanız le kurumumuz tarafından bu 
Türklerindir. 11yasuı ifrata 1 . i d d I 1 vardırılacak oluna sermaye Y1 ıç n e yap ı ımız it eri 
memleketdan kaçacakdır. 1 kıymetli dakikalarınızı kayılı 
F 1 1 k b - 1 bi etmemek için bütün teferruatı-az a o ara oy e r 
hareketin uluaların mllteka- la arz etmekden sarfı nazar 
bil anlatma ruhuna mul'a· ediyoruz. lleyellnlzin mütte· 
ylr olduju ıtbl Türkiye'nln ftkan karar verlb batardıfı 
de lehıne olmadıiı da mu· belli batlı itler ıunlardı. 
l:.akkakchr Ecnebi. tüccann C~iYdirilme 

• 
kat'ı suretde bir parazit ol· Bu yıl ltayramlarda ı 72 
ma11 llzım ıelmez Btlbıusa yetim çocufa elbiae, ayak 
henilz lıtkıllb devrealni Y•· kabı ve çorab verilmltdlr. 
fıyan Türkiye'de ecnebinin 

Kumaılar Kurumumuz tara· 
bılılıl ve tecrilbesi hllkQ. fından alınmıı 40 ıncı alay-
met hizmetlerine ticaret 

da ve askeri hastahanede 
ve muhtelif mesleklere paraıız olarak dikilmiıdır. Bu 
giren ve büyük bir l'ay. yardımı eslrğemlyen Kolor
ret zeka ve uymak kabili· du kumandanlıfına ıükran
yetl l'Ötteren Türk l'encine larımızı arzederiz. 
pek kıymetli yardımı doku· Ünlü Vali ve Belediye Bat 
nabılır. 

Bııgün 
Yeni Türkiye! 
Ecz<,h<tnesi 

1 

N öbetçidi ı· 1 

kanımız Bay Salim Gündo 
tan'ın Refikaları bayan Sa· 
adet lıurunıumuz vaaıtasile 
on çocuiiu tamamen giydir 
dikleri için kendilerine yük
sek huzurunuzda sonsuz ıük
ran ve sayıılarımızı arz et· 
meği bir borç biliriz. 

Sliıınet .\ıııeliye~i 
Altı Eylcıl 934 de ıehir 

M k b 1 
veri l miıd i r . 1 lafta içinde id-

e te er 1 man şen l iği yapılmış. mek 
j tebl iler tarafından kurumu 
· muz yararına müsamereler 

Bir haf ta tatil verilmitdir . Mahallata ya r-

Dün öjileden sonra saiilık 
müdürlüğünde toplanan 1&i1· 
lık mecliıi bütün mekteble
rin ıalgın bir halde bulunan 
nezle yüzinden 14 ıubatdan, 
yani bu günden itibaren 23 
ıubata kadar kapatılmasını 

kararlaıdırmıtdır. _ j 
ve köylülerden 1 oO yetim 
yavrunun sünnet ameliyesi 
Japılmıı bu çocuklara da yu· 
karıdakinılen ayrı olarak yüz 
ay .. kkabı , yüz çift çorap. 
yüz entari, yüz, takke ve 
dört aün yemek verilmitdlr. 

23 Nisaıı c;onık lıafwsı • 
Çocuk haftası diiier yıl ar · 

dan çok zengin proğramlı, 

ejlenceli ve hareketli geç 
mitdir. Efkarı umumiye bu 
bir hafta içinde mütemadi 
yen çocuk üzerinde tespit 
edil mitdir Bunun için hf'r 
dürlü vasıtalardan İstifade 

edilmek suretile çocuğa 

ehemmiyet verilmeıl telkin 
edilmiı ve halkın kurumu 
muza karıı alaka ve gayre 
tini celbe çalııılmııdır.23 Ni · 
ıanda çocuk esirgeme kuru 
mu kongraaı toplanmıı Vili• 
yet idare heyeti ıle çocuk 
Vali, çocuk Cumu~yet Halk 
Fırkuı batkanı. çocuk erki
ni harbiye reı.ı. çocuk bele -
diye baıkanı ve bilumum de
vair müdiranı ıeçilmitdlr . 

Yavrular bu ıuretle makam-
1 

lara oturmuı ve memleket 
idaresıni ellerine almııdır 

Çocuk haftaaını Kaya bey 
mektebinden bir yavru aç 
mıı çocuk Valı de Vilayet 
namına bir söylevle mukabe 
lede bulunmutdur. Çocuk 1 

kongraaı tarafından büyük · 1 

!erimize telgrafla arzı tazi. 
met edılmiıdir. 

Cemiyetimiz çocuk haf 
tasında 3()00 çoçuğa sinema 
ıöstermiıdir. Çocuk baloıu , 1 

GürbOz çocuk ve kuvvet 
müıabakaaı tertih edılmiı, 
kazanan yavrulara hediyeler 

dım zarfları dağıtılmıt ve 
mühim bir gelir temin edil 
miıdir. Kurumumuza daima 
yardım ve tefkat kollarını 
uzatan maarif mensubinine 
ve ıayl'ılı ha l kımıza arzı 

teıekkür ederiz. 

Kuruıııumuz biuı.ısı 
Halkevi içtimai yardım 

ıubeıi idaresi altında bu sene 
de geçen sene olduğu gibi 
lise ve orta mektebe devam 
etmek üzere tehrimize gelen 
taıralı yoksul talebe ıçın 
bir pansiyon açılmıı kurumu 
muz da bu hayırlı tıe şef 
kat ve yardım elini uzat 
mıo, geçen sene olduğu 

gibi kurum 1 inaunı bu yok· 
sul çocuklara açmıt karyo 
la, yatak, yorgan, yastık 

çaı şaflarını temin edib 
zaruret içinde okumağa ça · 
lııan evlatlara tahsiı etmiş -
dir. Hu suretle kurumumuz 
12 Yaıından yukarı olan 
talebelerin de , bilgilerinin 
zlyadeleımeıine soysal 
yükseliılne ve ıağlığını ko· 
rumağa elden geldijii kadar 
çalıımııdır. 

5 ıııekt('bliler 

bavra1111. . 
Çocuklara mütflk bir ba 

ba vazlfeaini &'Ören kurumu 
nıı.z seksen fakir talebeye 
sabah, öğle ve akıam yeme· 
ği vermiıdir 

Ders levazııııı 
35 Yoksul yavrunun kitab 

ları ve SOJ Yetim çocuğun 

defter ve kalem gibi mek· 
tep levazımı temin edılmiı 
dir . 

llıı .ı ~PIH' \e ledaYİ. 
Bu yıl içinde kurumumuz 

tarafından 1918 Çocuk pa· 
rasız muayene ve tedavi 
edilmif ve kimsesiz yavru 
ların ilaçları da pdrası.ı: ola
rak temin edilmiıdir. Bu ve· 
sile ile doktorlarımıza teıek · ı 
kür ederiz. 

Rahatsızlıiiı dolayulle on 
beı &'Ün mezuniyet a arak 
lstanbul'a giden inhisarlar 
başmüdürü bay Kemal Le. 
vend'e istanbul'da yapılan 
ameliyatın muvaffakıyetle 

neticelendiğini ı evinç'e duy 
duk Bay Kemal Levend'e 
şifalar dileriz . 

Bay Yusuf Ziya 
Gönen müdüriyetinin 934 

senesi mübayaa11nı tetkik ve 
teftiı eden inhllarlar umum 
müdürlüğü mübayaa müfet· 
lifi hay Yuıuf Ziya kentimi
ze gelmiıdtr. 

Hamiyetli bir 
vataııdaş 

Vilayet telefon müteahhi• 
dı iatanbul tüccarlarından 
llacıyuıuf zade bay Vecdı 
Selen çocuk es irgeme kuru· 
munca iaıe edtlmekde olan 
yoksullara yedirilmek üzere 
bir canlı koyun hediye 
etmiıdır. 

Bu vatandaıımızı överiz. 

Poliste 
Evvelsi gün Kepsüd'ün ca

mi atik mahallesinden İs 
mail oğlu Süleyman'ın 120 
lira parasını yankesicilık su· 
retile çalan Adapazar'lı Celi· 
letdin oğlu Hayri aıırdığı pa· 
ralarla birlikde yakalanarak 
adliyeye verilmitdlr 

Vedirilib icirilnu-. 
• 

Kurumumuz devalr ve 
müessesat ile lokanta ve ıa 
ir mahallere konan yardım 

kutuları mahallata dafıtılan 
yardım zarfları . iidi.t, balo, 
müaamere, plyanko, cirit oyu 
nu, rozet ve otomatik 
makinalarla lüzumu olan 
parayı temine çallf&I' 

idare heyetiniz dlfer 
tarafdan mekteblertmtzde 
bakımıızlıkdan ve l'tdaaız

lıkdan yüzleri ıolan l ı O fa· 
kir çocuğa okulaların ka· 
panma zamanına kadar de

vam etmek üzere aıcak ye· 
mek vermekdedir.Yavrulara 
verilen yemeğin bol ve ka· 
lörlslnln yüksek olmasına 

gayret edilmekdedlr. Vıll· 

yetimizden, Kolordumuzdan 
Fırkamızdan Belediyemizden 
ve meclisi umumlmlzden 
gördüğümüz büyük yardım 

ve müzaheretle beraber 
sayın üyelerimizden kuru· 
mumuza karıı bul'Üne kadar 
göstermiı oldukları alaka 
itimat bizleri çalıımıya teı· 

-----------• vlk eden en büyük bir amil 
Siııeına. olmutdur. Binaenaleyh ıınlll 

Kazançların l'üçleımeıl Vali ve Belediye batkanıauz 
h•sablle kurumumuza varl· Bay Salim Giindofan 
dat temininde mOfkülit Onlü Kumandanımız Gene· 
çekmekde ve memleketin ral Galıp, Fırka baıkanı 
yokıul çocuklarına vaıl mık - bay Tevfik Ftkret Sılly,Mee· 
yasda yardımda bulunmak lııl Umumi ve Kurumumu• 
için her şeyden evvel varı - Üyelerine letelıkürler ederi•· 
dat menbalarını artırmak 
mecburiyetinde olduiiumuz Kurumumuz bu yılj237"1 
dan mahfe! sinemasından lira 84 kuruı Irat temin 
iılifade etmemizi dütündük. ve \ 1647) lira 2 kurut 
Ve bu hususda Kolordu sarf etmlıdlr. Bugün banka· 
Kumandanı merhum Gene· daki mevcudumuz (11071 

ral Haeri Saran'dan istirham lira 212 kuruıdur. Bu para 
da bulunduk. Hır hayır mü ile ve tanzim buyurulacak 
easeuel olmamız itibarile hal· , sene! haliye bütçeslle l'ele· 
kın vaziyetini ve memleket· cek sene faa !yetinin ytoe 
deki yoksulluk derecesini 1 bu seneki gibi verimli olma• 
yakinen müıahade buyuran sanı temin edecek bir ma· 
merhum iıtirhamımızı hüsnü hlyet arzetdiğinden aayl'ılı 
kabul buyurarak memleketin 1 heyetinizin yavrular lçlP 
yoksul çocuklarına yardım Vf'rec .. ği faydalı kararlar 
etmek emel ve müıflkane hususunda muvaffakıyetler 
düıüncelerile olnemayı bütün dileriz. 

' Sı;u-;fııı Ronııırıı: 13 
=== • Orada hızlı hızlı vuran kalbi , zavallı 

hasla kalbi gösteriyor. 
Sık ıık uyanarak. kadının bat ucunda anlamakdadır Şimdi birçok posta günü bot l'eçi· 

BU KALB 

Yazan: 

DURACAK 
Kardeşim Muammer 
Tunçkanal, sana! 

Mükerrem Kamil 
Neferler: ayaklarının uc1arına basa

rak bahçede dolaııyorlar, hizmetçi kır 
evin uzak Lir köıeslnde Erol'u oyala· 
maja çalıııyor . 

Hayan Sevgi; uzüntüden, göz ya'ın 
dan bir haylı yıpranmıı. 

Hasta; aaatlerdenberl zor nefes alı 

ıından ıtkayet ediyor- ı 
Doktor; bu defa yataiiında büzülmüt, 

der top olmuı haat& kadına .. Bir yara 
lı kuta bakar gibi acıyarak baKıyor, 

Hakiki bir doktor htç hastasından 

kaçar mı? 
Bunu naaıl dOfündü ve bu ıeye Er 

dinç naaıl karar verebildi? 
Şimdi aklından ıeçen bütün bu ıey 

!erini hep anlamıtlar gibi utanıyor. 
Yanındakilerden, kendinden, bilhaı

ıa kendilinden çok utanıyor . 
· Bayan Bilge. lztırabınız çok mu? 

lniltl gibi yavaı bir ses: 
-- Evet. 

Nerenizden? 
:iolaun el ıöjıüne dojru uzanıyor. 

- Hen bu derdi çocukluğumdan 
beri çekerim bay doktor. 

Zavallı yavru kadın . 
Şimdi bu can acıaınclan kızaran yd 

zü ve acılatan, inlldiyen s~ıı ıle ln1a · 

na; Jalnız acımak hlaal veriyor. 
Kanadlan kesllmıı bir kuıa . pençe· 

leri yaralanaııı bir kediye ne yapılır. 
Acınır, ıevilir,okıanır değil mi? 

lıte ağır baılı, hastalarına daima 
Lir baba gibi ıefkatli olan ıloktor Er
dinç de; Bllge'nin karıuında bu hini 
İluy\lyor. 

Sandalyeyi yatağa doğru çekerek 
ona yaklaııyor 

Ellerini elleri içine alıyor. 
Gözlerine bakmadan . inandırıcı hir 

sesle: ona bu haatalıijın pek eh~mmi 
yetııb: bir ıey olduiiunu, çabucak geçe 
ceğini, birkaç gün sonra yine ııhhııtli 

ve neıeli olarak bu yatağı bırakacaiını 
söylüyor. 

Bu seı; tatlı ve inandırıcı .. 
lnıana lllJl'I hlaai de veriyor. 
llaata aldıjı illçlardan ıonra ıelen 

hafif Lir rahatlık f\·inde bu ıeıln ahen
ıine kendini bırak,.rak gözlerini kapıyor 

• • • 
- Bu ıeceyi naaıl ıeçirdjniz bayan 

Bılıe? 
- Daha eyi doktor. 
- Uyıtra bllıyoraunuz ya? 

- itte bu dofru deaıl uyanmamağa 
çalıtmahaınız. 

Bilha- uyumağa hazırlanırken hiç, 
amma hiç birtey dütünmlyecekıinlz. 

Halla dudaklarını haflfce bülcüyor. 
Zaten doktor da bu son tavatye 

sinin miltkül olduğunu bılmekdedir. 
Iztırab çeken insanlar için yatağa 

uzanınca, uyumaiia hazırlanırken birfey 
düıünmemek mü 'Tlkün müdür? 

Bilge; böyle ya.dığa baıını koyar 
koymaz uyumak içın herşeyi yapmağa 

razıdır. 

Fakat uyku. lıazı geceler e r iıilmez 

saadetler gi bi ondan kaça . uzaklaıır. 
Doktor hergüııkü işlerini yapıb 1 i 

tirdikden sonra yine oradan çıkıyor. 
\ ' e bu evi terk ederken her gün bir 

günkünden daha fazla bir iç sızısı duy_ 
makdadır. Artık doktor Erdinç; kendi 
ıini sonu düıünülmez bir yola bırakmıt; 
önü. ardını görmeden ve bir tek ıey 
dütünmeden yürüyüb gidiyor. 

Hayatı bir çıkmaza mı eapacak? 
Bu buhran; çözülmez bir gönül dü · 

lilmü olub kalacııkmı? 
Y okaa bir yaz yağmuru gibi bir kaç 

batıra kırıntıaı üzerine itleyüb ıeçecek 
mi? 

Bunu timdlden keıdlrmek mümkün 
detll. 

Bildiği birıey varaa . O da yıııadı 

tıaı yalnı& o huta oda•ında,haıta l'enç 

Ondan sonra . lıı, askerclklerl, haa 
ta küçükleri, memleket, posta günleri, 
nihayet lıtanbul hatıraları, annesi, nı
tanlı•ı .. llepal birer ıölge gibi belırib 
sillnmekdedirler. 

VazlfHi batında makinalaıan dok· 
tor; iıleri bitühde odasına çekilince oa· 

decto Erdinç'dir 
8even sevmekden korkan, sevdigl 

için ız!ırab ve azab çek~n. kıvranan 

geri dönmek ls!iyen. hırpalanmıı, ıaıır 

mıı Erdinç' dir . 
Şimdi küçük nişanlıdan gelen mek· 

tublar ; bir iç li şikayet ahengi içinde 
masan n bir köıesine atılmışlar .. 

::> arıtın güzelin büyük resmi üstüne 
ı. iyah bir örtü çekilmiodir 

Artık eskiden olduğu g; 1 i doktor 
Erdinç;her gözlerini kaldırııda iki çağla 

bademi gibi süzülen yeıil gözlere dalını 
yor. 

O resim; bir eski hatıra cansızlığı 

tle ılyah örtüler altına gizlenmı, . daha 
timdiden unutulmak felaketine uğra· 
mıfdır. 

Öte tarafda Tüke'll; üzüntüden. tered· 
düdden yatağa dütecek kadar yıpran· 

makdadır 

Aklının almadıiiı birıey varsa .. Ken
disini ağır hatlı bir doktordan umulmı 
yacak bir ateıle seven, heyecanlı, arzu 
lu, ihtlrulı niıanlının Birden sakin, ili· 
kayd. ihmalci bir adam oluveritidlr. 

yor. Genç kız kalbini kulaklarına ta · 
karak kapıınn zilini beyhude bekliyor. 

Ve haftalardın ıonra relen bir ki· 
çük mektub bir reçete ıtbl acı, lnans 
birkaç aatır tatıJor. Doktora ne old\I, 
yahud ne oluyor? 

On ıeklz yatının bdtün eanlığı, tec· 
rübeıizliği ıle bir ıeye hüküm veremi· 
yerı Tükel; onun hasta olmasından kor
kuyor 

Çünkü o; okadar temiz, o kadar 
ıen b 'r kızdır ki ... Çapraşık hayat mu· 
kavele 'erine, çelın gönül iıkencelerlne 
hiç ak l ı ermez . 

Günlerinin çoğunu Erdlnç ' ın anaesi 
nin yanında geçiriyor On .. büyük der· 
dinden birıey sezdirmemek istiyor 

Şimdi ihtiyar haynn da düıünceli, 

onda da gözden kaçmayan bir hal var. 
Lakin ne var, ne o1uyor? 

Tükel. bnnu çok merak ediyor. 
Artık doktor tarafından sevilmeme 

yl. bir l'Ün ondan bir anlaıa nıl\mazlık, 
bir unutuluı sehehine ayrılmayı dütlln· 
ıniyor bile. 

Çünkü Tükel nasıl doktoru ıevdıfin · 
den emlnıe, doktorun da kendisini aynı 

ateıle sevdiiilne emindir. 
Bir gün her hangi bir hadlıe, herhan· 

gi bir tesadüf kartıaında sevgi deneD 
ıu tekil dettıdlrmeğe, uçub kaçmaja 
her ıeyden daha çok müaald bu ,eyin 
felsefesini, çetlnlitlni bu saf genç kız 
dütünemiyor 
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Flfir ve tenkld Trakya Köylerinde: 

(J slub: «Style» Kültür Derlemeleri 
Niçin Soyunuyorsun 
Bıçakla yırtmıtlar gömleklerin; 
Bu ıotuk havada ıoyunmak niçin? 
Dostların bekliyor dı§arda ıeni 
Sanırım ırezmiye ırötürmek için. 

Relim için boya ıle fırça , \ 
heykel için mermer ile ka
lem natıl en tabii bir mal 
zeme ise, sanata mal olmak 
llllyen bir edebiyat eıerl 
için de liıan bu kadar ehem. 
mlyetll ve elde edılmeıi 

onun kadar llzım olan bir 
hauadır. 

Fena bir yazının inlı ve 
çıkııları arasında 11k botaz 
eden bir mevzuun çok ol· 
ıun, çok tllrlı bir manaıı 

bile ol•, birkaç aayfa için· 
de ruhumuza meYılmliz bir 
ıtlaldılı, kafamıza · llJoaotOD· 

bir muild uaandıncılıiı te
tlrtr Bu blçtm yanlar tıblu 
apnı han,ı tekrarlıya tek· 
rarlıya bizde bir nefret ve 
bir .otukluk hUal uyandırmıt 
makineli piyanolara ben..:er· 
ler . O pıyanolar ki, be,az 
tutları üıtOn<te daima tıt
rlyen, dalgalı, mütenevvi ve 
biıll bir lnaan ruhunun tema
ıından mahrum kalmıılar· 

dıl. 

Yine 6yle yazılar vardır 

ki, gOzel bir liıanın füsu
nlle çürük ve bot bir 
mev:ıuu bize olgun ve ko· 
kulu bir muz lezzellle em 
dirlrler Bana kalına birin· 
ellerle. ikinciler arasındaki 

fark, akideyi çürüten bir 
,.!terci ile, çOrügü akide 
letdtnn dlfer tekerci ara . 
n!Mlakl farka benzer. 

itte, bu.- içindir ki, bu 
llrt ıu.tde. btrtle -lul olan 
,aualara -tlıAr cleıntye 
4dt.ıı ...... ,.,. 

Sanat llMaı ifade etclltt 
,amalli •a•cla .. -· 
aalabt .... ,_ dattlclk. 

hıı ıbUclaı lnaaD yarım 
ve tek heceli kelimelere 
yardım eden bir takım C mi
mik) ltaretlerle konuıabilir
ler. Cemiyetin herhangi bir 
11nıfına mensub insanlar da 
bayledir. Ddsizlerln bile ek· 
terlılnde mütekamil ve ade· 
ta mihanlkletmlı bir meram 
anlatıı mahareti vardır. 

Llkin, bunlara hiç bir 
zaman sanatın istediği lisan
dır denilemez. Çünkü. sa · 
natklrın üılub bir diblzin 
(mimik) !erinden. bir telıra· 
fın fikirleri oraya uçurma· 
ııadan çok daha manalı bir 
kudretdtr. 

19 uncu urın bedüyat fey· 
ı..oflarmclan •Jaa Mart Ki· 
,.., tı:tt•'lyat • ı••·ı ... 
.armdaıı • ..;. L'ut aa Po· 
.. ,,_ SaQlı....... ... 
eİerlllcl•, üel~ba 6' det1lı 
.... .., •• ,.,.yor. 

ı - s& .. tlılrıa mahtye
ttne nllfuı etdlft ,,. derin 
btr alllr.aya merbut ideal. 

2 - Sanatklrın tertlb 
etdltl llaan. 

3 - Sanatkarın güzellığe 

kaqı duyduğu aıka ittirak 
etdlrmek istediği insan lop· 
lulutu. 

"Küyo. ye ıröre, uslub, 
cemiyetin nüveılne giren 
bu nüveyi gentıleten hem 
manalı ve hem de telkin 
edici öyle kudretli bir ıöz
dür ki, samanla tümullü 
bir ••il ve aeıapatl kaza 
aabtltr. Oalubun, bize bir 
hle, Mr fıkır ,,.,ebtlmeıi 

lftn maaalı ve dütiiıadiinne-
11 içle de. balba- telkin 
9ılAd o1-.. tutdır. 

"Ktıyo., ruban yanında 
.. yaya v• tenlrete ilılncı 

~ereceyl •eriyor ÇOnkO, 
•ııa 16nı lııaandan ır• yrt 
olan h...,.y haYaHımı•da btr 

görüt veya bir · temas ka 
dar baılt bir hıa olarak ka · 
lır. On lara hakiki manayı 

veren ruhumuz ve ru-
humuzun yegane ifadesi 
olan üslubu ınuzdur . "kü
yo. bu iddiasında o kadar 
ifrata varır ki, "deha. yı 
bile üslubun güzellitlnden 
doturur. (Eter "deha. üılub
dakl "Gout. u, zevki bilme
aeydi, tesadüflerin ruhunda 
ve dJmağında uyandırdığı 
tedailerin en güzelini bir ham 
lede yakalayıb meydana çı 

lıaramıyacakdı.) Der. 
Şu halde eyi yazmak, en 

manab fikir •eya bJıı ahen• 
linl bulmak demekdir ki, bu· 
da ancak kalemimize nağ
meler yaratabilen - Fonatlk • 
bir alet hauaıı vermekle ka
bil olabilir Çotumuz, doğru 
dürüıt yazı yazmasını becere· 
mediğlmlz halde, edebiyata 
en güzel eserimizi verdijtimi. 
zi zannedecek kadar henüz 
ne yapdıtımızın farkında de· 
ğiliz ! Romancı görünmek, 
münekkid gururu takınmak, 
talr denilmek için yapmadı· 

ğımız komiklik kalmadı. Ne 
olur herteyden evvel bir ~ah
ılyet ve bir üılub ıahlbi ol
ıak .. Olsak da hiç değilıe 

blrLlrimlzln ne demek ille· 
diğlnl olıun anlauk .. 

Yoksa bu ıidifle yapdı· 
tımı& edebiyat bir k6r d6ğl
mlnden daba az hazin, n lıtr 

ıece yolculufaııdan daba az 
ılç ohıııyacak. YürldQG
mlz yolda 6yle edebı,at lıa
bada)'UI kalemlere rHtıelt· 
yorın ki, k-tdukları lisa

nın fena bir - Arfodan • far
kı, yazılarının altında bize, 
bizden oldutunu hl11etdlren 
bir imzanın tıaretinden iba
ret kalıyor. Eter onlar an

laıılmamayı bir meziyet te· 
lakki ediyorlarsa ve hakika 
ten anlaıılamamak bir me
ziyetse, bizim onları oku 
yub anlamıya çalıtmakdaki 
künahımız nedir? Ben, böy
le ulvi ve "Mistique" ruh 
!ara iıtldadlı ıençlerin istifa 
dE"si için açılmıt bir edebi 
yat sütununu dejtıl sonsuz 
bir sükut tavelye ederim. 
Hiç olmazsa "Nıçe'nlnıı de· 
dlfl gibi, kalın kafalı bir 
muhltde anlqılamamak hüı· 
ranından kurtulurlar ! .. 

O)~~ .. <,'.aiC· 

Bir mektup yazdırdım yarim Azize, 
U u cami lerde okuna geze . 
Okuyan efendi, dinliyen beyler 
Ağamı gönderin gelecek GOze .. 

Seni gören yokıul ise ağ olur, 
Güneı •urur mah Cemalin ay olur. 
Zülüflerin tel tel edip tarama, 
~en cahilim belki aklım zayi olur 

Yüce dat baımda kurdum pençere, 
Su bağladım hubahçede incire .. 
Gltdl k6mür ırözlOm çevlreaıecllm, 
Elime geçene vuram zincire .. 

Yinemi kar yafdı karın üıtO•e, 
Bilbol figan eder '611ln lllltlne .. 
lnlıi1&r edenem afam lıen aaoı 
Yedt yıl ,ıtanıa bir ,an latllne,. 

Şu t•hınln önü bir ulu yazı, 
Yarama batdılar bal ile tuıu. 
Benim ııldıtım V aklıu'ın kızı, 

Urma ki\.fir urma, nar taneılylm, 
Annemin, babamın bir tanesiyim .. 

Şu Şahin deditin bir küçük mısır, 
Altımızda yokdur el kadar hasır, 
Geltnler dul kaldı, erkekler esir. 
Urma kafir urma nar tanesiyim, 
Annemin, babamın bir tanesiyim,. 

Kapısının önünde bir küçük mezar, 
Haydar beyin kızı Şahinde gezer-. 
Hı.ydar bey kendiıl taburu düzer, 

Eller eller. sebebim eller, 
Yıkıldı saraylar. Y••ıyor evler .. 

Çıktım çenıelli daia pamak buma,e, 
Selim Mlyleyln o telli E-ya . 
Topal O.man ıelmlı k6y6 hHmaya, 

EUer eller, 1ebebim eUar, 
Yıkıldı aaraylar, Yaaıyor evler .. 

Gelln'n yüıı6nde ipek duvaklar, 
Hant adadıtın bunca adaklar, 
Kırmızı kirazdan dilber dudaklar 
Kız iken ıevdlflm ıen değil mlıln?. 

indim Yarın bahçeılnin düzüne, 
Halka halka ıürme çekm;ı gözüne, 
Gelin oldum diye bakmaz yüzüme, 
Kız iken ıevdlğim sen değilmiıin?. 

Devşiren 

~1./. . ]( d '-ilJ i.ı C-'{'~~'4 ( ı> 

Bir ilk bahar havasında 
Bir ilk bahar havasında 
Gün vücut gibi ıoyunur, 
Zaman zaman erir bir nur 
Suların gümüt ta11nda. 

Kokular renkler içinde 
Ta .. bulutlara aentnle 
Y apraklano orta•wian 
Pınl panl uçeak bir an; -
Ve deae•: "Barda •rl.&.I. . . 

~------~----------- • 

Arman iqin . . . 
- Ablama 

• 

Bu ne? A . . Bu üstü delik masa ne? 
Bu ıular, pamuk lar, patiskalar ne? 
Ne oldu yüzünün tatlı rengine, 
Bu hoca ne için gelmlf, ne. var ne? 

Seni baıka eller yıkıyor neden, 
Hem neden uzandın böyle kH kab? 
Konutma diye mi batl-.dı ~. 
Görmüyor mu ırözün artık hayatı. 

Dı,.rda bir uzun tahta kutu var 
llıı yanı kollu tıtG kapaklı 
Bilmem onu niçin haı:ırlamıtlar 
lnaanın bir türlü ermiyor aklı! 

Seni uzatdılar kapandı kutu 
Ba ılcllt dofnıtu bir batlla ~lnı 
Ah kutu aanmııım meyer tabutu 
Yanıyor derinden derine içim. 

~«-t>«f(ı.ı. ~«mi,_. 

GECE 
Gurubda kapanan pençereler 1e. 
Bir siyah el gibi gezindi gece, 
Taze rüzırarların eadiği yerde; 

• 
Kım bilir ne kadar serindi gece. 

lşık11z geçitler yolcusuz gibi, 
Dereler hem 1111z, hem suıuz ıılbi; 

Günlerce, aylarca uykuıuz gibi, 
Datların sırtında aezindi gece. 

O damda gölıeler oynatmaz kanat, 
Durıun bir ıu kadar y(lraflm rahat; 
Şea hatıraların c ... ufu .. t, 
Bitin netttlle aenlndi ıace 

Ttkhdlıt' X. 8 

Çetin Yollarda 
Yolumu biirllyen çakır dikenler; 
iter adım ok ııtbı bainmı deler. 
Ecelin ta11ndan ölüm içenler, 
Bana da bir yudıfm veriniz, yeter!. 

Yeter .. Bu yollarda göz gözü görmez., 
Bilmem ki dajtlar da ıağırlaıdı mı?. 
En acı ıeılme sesimi vermez; , 
Dajtlar ihtiyarlar kıt yaklaıdımı!. 

Kara geceler uzar da uzar .. 
Ben Çetin yolları geçemez oldum. 
Her adım alnıma .ölümü yazar; 
Gükde yıldızları ıeeçınez oldum. 

balıke•ir: cl. ô) . c1 rı~ 

Kokular, renkler içinde. 

Bır ilk bahar hav aıında 
Ümit dallarda kanatlı; 
Ve uçınak, uçmak ne tatlı 
Bir ilk bahar bava1•ıfa.. • 

• lstubul /J. Fehmi 

Araa11·• ateıile kalblertmiz yanarken 
Şu bucak11z yolları birden atmak iıterim. 
içimde hep o aevgi, Aynı heyecan varken, 
Bu gayretle yurduma doğru koımak isterim . 

Şimden ıonra yumutum, durmadan çalıımakdır. 
Kuıukıuz, güç itlere bugünden çalıımakdır. 

Irmak ol yamacımdan ak derken dağlar bana, 
Bir yabancı gözile bak derken dağlar bana, 
Gönlünü bu ateıle yak derken dağlar bana, 
Ben yükseli b ıls gibi göte tatmak isterim 

Kıraran saçlarımı bırakırken E"line, 
"Yurduma selam götür~ derim ketif yeline; 
Arman için dökdüğün göz yaıır.ııı ıellne 
Katı l arak yanına ben ulaşmak iıterlm . 

Bu çözülen yolların, en ucuna erme:uem. 
Yurdda açan çiçeği hu baharda dermezıem. 
Derdlflm çiçekleri abla sana vermezsem. 
Gel al beni, yurduma ben yaklatmak iıtertm 

Bur1&: Şem'i Nur Tüzün 

Anne!. 
Çe\ı;lliyor bulutlar ıörime perde pude. 
Btlmlyonım ne var, yok benim dofdufum yerde. 
GurbeUn acılan benzemez baıka derde. 
Uzaklardan uzağa dinecek aanma Anne! . 

lz!ırab tellerini ııkı 11kıya ger de, 
Son aefeıl tükenıln, kopub kaldıtı yerde, 

Ne ıeref derim, dökmek. yarın kanlar bugün ter 
Yaltırıklar saçarak dememek artık yeter. 

Tarlada nemliyen el, cenkde kanıyacakdır 
Top, Tüfek, Bomba atıp kılınç sallıyacakdır 
Benzim kanlı slıleıle örtünsede •olamaz, 
Bir Türk için ne desem mubalağa olamaz. 

Ayrılmaz parçasıyım evrensel bir atanın 
Kanları var kanı'llda, tarihlerde yatanın. 
Ah ıl diyerek ölmei<, il için bir ıağlıkdır . 

Yüce ceddim acuna nam salmıf bir varlıkdır. 

Terle ıalaoan yerdir icabında ağlıyan 
G6kçen yurd, 1,de odur, beni aana batlıyan, 
Yolunda yok oıa,.ım, ne çllılr be ıldanııam 
Ay yıldız 16l1eeını bir an baıdan kaldırmam. 

balıkesir ~ ..... ~ij 

O lıam1an 161ılllnO hot bir Omlde ver de. 
Kar d6tmGt me•ıtmtnde botuna yanma Anne! . 

Hakikati, ha,illn a,aklarına ter de, 
Sorma anne, "Ben 11erde otlum nerde, ben nerde•ı ~ 
Sabır •• tabammOIOn en •on hadclitıe er de, • 
Ayrı geçen ıünlerl nefretle anma Anne!.. 

Balıkesir Feridun 

"Anacaklarımdan" 

Oh olıun!.. Nihayet istedi· 
itim oldu: Kar geldi, çamur
dan kurtulabildik. Yerler 
çabucak ö kadar yükıell

verdi ki, gören mutlaka gece 
den yatmata baıladıtına 

hükmeder. Hem de ne ya
tıı: Top top deitilae de ona 
yakın birıey! .. 

Bu 1&bah mektebcle ka -
rın camlara çarparak yat 
IDUIDl ··-k ııetill1J4fl. 
Bay okutaa ellerW uiuftu
rarak Mlurordu. en de ilk 
kez yajaa kan ı••••" lçla 
camlara lr o Mı, 

Det ıha ~"- .. eti•· 
c.ıt btr ... ,,.._ .W..Her+= 
olı.ala ialocle bafvaralı te
lrerleaiyor, kan lrarıttınyor, 
ıuya atılmı,:f lao k.,... .... 

ıribi kar içinde bala pka 

yürüyordu OıtümOz pek az 
bir zamanda bembeyaz ol
muı, bütün talebeyi 1evlnç 

narmııdı. l lazıları, taka11 
geçen arkadaılarına kar to· 
pu yafdınyor, yakaıını kal
dırarak arkaaına buz ıalı · 
yordu . Bayramın en eflen· 

celi yeri batlamıı demekdi 
Bu ıllrOye bende kabldım. 
Biri, kendlılnln vakaların 

akıab .... ı...kaa kararaız 

ktıiler ıtltt ,_ ,...,or, 
wakt ............ . 
_. ' '"ıa 1 il f's lra· 
du ................. . ...... ....,...., ..... .. 
1 .... o ..,, lı 

y ....... ;sP I'; \ .... ,.. 
nıefe b..W.. 

Yil&Mk ....ı._... 1ıtr ele· 
teri cebleriat ıleldurdııa. Btz 
onlara kahkahalarla ,016· 
yorduk .. 

Bu ıırada nereden ıeldı
tlnl birdenbire kettlremedl 

ğimlz okutanlarımızdan bay 
Sırrı yanımıza yaklaıarak 

dedi ki: 

- Kıı için çok sevini· 
yoraunuz, çoçuklar; lakin 
kundaraaı aleti olmıyan 

yurt çocukları var.Bakım11z 
lıkdan berelenmlt ellerile 
mekteblerinl mtacak odun· 
ları tAfıyarak uı:un bir yol

dan ka,lere inen binlerce 
çocuk da Yar .. Soiukda Ut· 
l'9feD mataralar flW çıplak 
Ye lıaraal* ,.Werce mek
telt Yar iri ts.rı. ......... ....... ,, .,ı ••. o. .. 
iri çarslrlar ...W. k 1:._, 
• .. ki ......... ,..... 

.....:.. ...... L-1 " ,.._ .. ,. •ı•rv• 
fff •h~• ı l; ıl ı r ...... 
·~ .. ,. ,. ..... ..... 
keaeylm,lı1t ba:pNmı yapınız, 

eyi, fakat klfln kendilerine 
ızhrabla r getlrdlti binlerce 
Türk yavruıunu da düıÜnıı
nüz. 

YOzı 3 

Dinle ~ör ~uyu 
Koyup gönlümü dilime, 

Yollara ıereıim ırelir 
Bana kıyan ıevırtlime, 
Onu da vereılm ırelir. 

Duygunun bu son dönümü, 
Çevirmem artık yönümü, 
Gözüm kapaha önümü, 
Sonuna vara11m ırellr. 

Günetl tutup kıraum. 
Karayeli durduraıım; 
O.ıı ıtbı kabar1am, 
Dallar deYlrelim plır. 

Dt,lncemde ağır yGlıler; 
Cifertmde k6t01ükler .. 
Atamda kızıl kapülıler, 

Yoluna duraıım ırellr. 

Ne ola bu tıde ıaçum? 
Sıtauyor kabına içim; 
Elıııtde lr tuta .. ıaçım 
Tep.ala ırlr•iın gelir! .. 

~ı~ofa s,1jtf 

Gündüz 
"Ihsan Edib" e 

Tün, gelir, öper yeri, 

Gözleri otar gOneı 

Ufukdan gölgeleri, 

Gönüle koğar rünet 

Ay, aadef bir yüz olur, 
Yamaçlar dom doz olur 

içimde ıOndOz olur, 
Hayalle dofar rüneı 

balıkeeir - ~w i--• 
İnkisar 

Bahar iltedim, kıtı 

y .. _ ya,.b ıeçdl. 
Halka ballla balıııı, 

ÔmrümO 1ayıb geçdl. 

Dem çekerken dereler, 
Vadetdi neler neler ... 
Ay gelmezken, ıeneler 
Gözümden kayıb geçdl. 

Jf,~!it S.:t-.ıi tı\'0100.:-' 

bize gelen es~ 

Yeni adam 
Yeni Adam'ın ıon çıkan 

19 uncu 1ay111 yeni tekilde 

çıkmala baıladığı ıOnden 

beri 1&yfalarında topladıtı 

dejerll yazılarla doludur. 

Terbiyeci lemail Hakkı'nın 
(Dirim ae•lill yerine 6IOm 
atla) ,,. (toplu tedrtı) yazı

lan, Fuat Ka.. Raif oflunun 
ılll ··•'tU •ıf-da yaıdıit 
..... t 1 ılı yaıııı, Vahdet 

Olkelılıt'ı. (Yeni romanda 
•,,. lllub) makaleıl, NO•lt 
-0...n'ın Zaman ırazetealne 
verdltl cevabı, ilya Ehren· 
leurg'dan tercüme (Ruı ka 
dını) 11yaıa acunu. sanat 
tarihi, (Amokl romanı mec
muanın delerli yazılarını lef · 
kil ediyor. 

, , ----= c-~ =--· "----- . 

Savaş'ın Vazı yarışı 
15 ŞubaıJa bitiyor 

Gazeleıniıin açclığı Şiir, HikAye, ~esir 
yarışları olurlarınuzuı isteği üzerine 15 
gün daha uzatılnuşdır. Buna görf. 15 Şubaı 
akşamına kadar gelen yazıları müsabakaya 
koyacağız. Ondan sonra gelen yazıları kala· 
mı yacağız. 

Gençler, kalen1leriııizi:ii:di:e~n~t-i:y~ini:.~~~J 
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iç ve salgın 
hastalık 1 a ı· 
müt1-1hassısı. 

Cerrahi lıa!'la
lıklar nı ii t e

has~ısı 

Cilt . Z ıhre
vi lıa!'lalıklar 
nı litt> lıassısı 

Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -
. ne evinde her gün öyleden sonra hastala -

nnı kabul ve tedavi ederler. 

Balıkesir - lligadıç ~ Sın
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sinemasında 
13 ~u~at ~arşam~a a~şamından iti~area 

SENENiN EN uüv'OK .ur.\FF.\KIYET FL~Iİ 

Ci"lf.\HTESİ (;('~LEHİ 

Öi.tlt~ılt>ıı soıı r::ı saa ı 15 - 16 • 
1),., Bay .\lıııwd Enıiıı 

• 

PAZ.\H GÜNtEHİ: 

iç lın ,, ; ılı !darı 

, .. 

n Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde ASLAN TARZAN 
" 

Teşrif etlrıı eıı nıli 'k.iilp<· eııl ıııiisterileriııi dahi nıcnıııuıı eıleıı 
temiz, konforlu 'e seı·visı ııılikeııııııı•I. iirretleı·i lıerkt'Se t· lveriı:li )eı,ıi 

inşa ettirdiği ı;ıeak ve so~ıık asrıııııza uyguıı fevkalade lıaııy· osile 
ta\siyeyt> dı•ger bir oleldil' .. .\ltıııda gazinosu vardır. Gaziııosuııda 

blitiiıı ~eraiti sıhhiyeyi lı<ni 'e her nıeııılcketiıı gazde , ... ıııecnıua- ı. 
larını hulııııtlurur. Giizrl ve seı-li ı·advosu mevcuttur. tt 

Dünya ,viizıııt> şanıpiaoıııı 'e . .\ SLA ~ AHA \1 
flmiııin kalıramaııı 

BL1STER (;.RABBE 
Tarafıııdaıı temsil etlilıııi,.tir. 

Şimdiye kadar yapılan TARZAN filmh rini gölgede bıra · 
kacak derecede kuvvetli ve heyecanlı o'an bu flm sinema· 
cılık aanatının bir harika ve mucizesidir. Görenleri hayret 
ve dehıet içinde bırakacakdır. 

PAZ.\HTESI OÜNLERİ: ~ 
S . ıhalı ~aal ' 10 - 11 İc ' hast:\hkları »'. 

• 
B,n . .\ lını ed Enıiıı . 
Üğlı•dı•n soııra 15-16 (~öz lıa,tah~ları Hr. 
Ba' İhsaıı A lıııwd 

. " SALI nüNLEBİ: •zx:z::::z:::.::zzzzz::::z:zz:z:zz•xxzz• Sahalı ~aaı 10 - 11 le hastalıkları Dr. 

Bıllıkesir Belediye 
Başk<ı ıı lığıııda ıı 

Balıkesir ~clıl'İ ınııııaralarua işh•riııde kulla
nılacak numara levlıahırı 15 ~iiıı ıııiidde it• ;ıçık 
ı•k si it nıl' Vf' k 01111 lınıısü ur. 

• • 
1 - Ek:sıltıııt• 27 ı:uba 

··----- - " 

Dr. M. Ali 
Cilı, frt'ıı~i, hel

ı-oguklu~ıı lıa~ıalıklan 
ıı ı ii tt> lıaı-s ısı. 

I'. 
İl3vt>tı•ıı.. nü~Y .\ 11..\BEHLEHİ. 

UiLETLEHINIZi GÜ.\nCzHE!\ .\LIHHINIZ 
PERŞE~IBE \C Cl'~ .\ matiııelt>rimizd<· 
flıııi ~ÖSli• rilt• cek.tir. 

. PEK YAKINDA 

Taızaıı 1 

t 
' 1 
' ' 

• 
0.1\ .\ 1ı ııwll Eıııiıı 

Üğlı · dı•ıı ~oııra ~aal 15- 16 J>ışlıaslalıkla r ı 
Br. oıwraıür, Bay Sadi Özal ~ 

C.\HS.\llBA f;l ! ~LERI: 
• • 

üµINleıı soura saat 15 - 16 f ~lıastalıkları 
Dt'. B:ı y Hair 

PEHSE\llÜ~ nC 'LEHl : 
15deHalıkesir bt'l.t•di)t! eııcü Hastalarını ıaat üçte 

hükümet cad elimle ınu· 

Kıyaınet güııleri ıl
1 

Harbi u ı , uminin canlı tarihi ve KARADE:\ İZ ve l IA VA 
1 

muharebeleri Bütün hadiaat ve muharebeler tamamen 
laakikldır. Bu meyanda ÇANAK[(\ı:.E'. ·· · ·ınuharebelqi ve 

Üğlt>ılı • ıı soııra ı-aaL 1 f> -
Dr. B.ı~ \l<'lııııf'J .\li 

l 6 1), rı lıu -.ıa-

2 - Ek · illıııı. · ,4ı1·r~c l . 1 ayenıı-_ha~~'lln4tb ul ve 
t•nt emaye ntt_ıı" .' .1 . ~ "]. , .• !ff.n· f, tedavi ,ı1ec,, . , 
la vhalarııiın . •. fi. . <~ · fl ·· " Bıi•l41WJR..~• ~~ -· .- - -

O 
vrl"'t • "' • r.••• . • . ·• _..,. .. , ! 

T R......,N ,ZAF.ERI .. ~ . •. · . . - .. . : . • .. f .• 

.. Jt~ ltKLA lıEKLEY İ ~ iZ . 
ıtıiıı suretile lı'iivu 1 1 .. eJ'JI - f •t!' ... - ~alı 1 a • 

• ..-. .. L 'l!-("!"'•' --~~ ' o .. • .. 

b 
. " . i 

olduklarıııa dair bilMH~t,. g~Uftdaft 
teri. 

arut· yirmi gün içinde evrakı , 
çu zade süleyman efendi müsbitelerile birlikde Balı • 

3 - Eksiltıııeııiıı ıııulıaııı.ıııt•ıı ·ııt: dt·li ··ı 200 
lira olup (1 1' ~ ak~esi 90 liı-atlır ilıaleıle hateıııiııat 
yii1.de 15 ıııslwıindı• aı ılnlac . kd ı r . 1 

4 - f.;;ıeklileriıı hııııa :ıiı sarııınıııe'i lwle
diye Pııefııııt\n kal .. nıiııdPıı ,;ınıalaı·ı · Yt' pt>y 
kçalarıııı ht>lli saatdı•ıı e\ \el lwlediyt> 'l'Zllt'Si
ne makbuz ıııııkalıiliııde Yatırnınl:uı il:lıı olunur. 

. 11-15-20-25 

8a1ıkeıir it bankasına hane11 ve solu ,.e önü yol ' kesir icra dairesine aıüra· ı l _ Vilfnetirı llll'rkt'Z \ 't' ıııiilhal<a , Sl'lıir \'<' 

borçlu Yenice mahalleain· arkaıi bozuk zade hacı Talat ı caat etmedikleri takdirde ldivlrri ah;;li~iııdı•ıı ıııiiı·aca:ıt :•tlı•ıı ll~lıldt>t'İll 
den keçeci zade Hafız Meh· bey haneaile mahdut 255 hakları tapu ıici l lle sabit •., .. .. . . . _ .. 5 

med Emin beyin borcunun metre murab lıaında arta üze olmadıkca ıatıı bedelinin labn \'l' ıııuşkulatlı her llC\l doguııılanııı \t' ale 
temini lıtlfaıı zımnında ha- .ine bina edilnıit ve dahi- paylaımasından hariç kala · ltıllllllll il.adın CllllPIİ\atfarıı ı t llliİI S~esede lllt'Ct':I· 

ciz edilen Börekçiler ma lınde elektrik motoru_ mevcut cakLırdır. il irine'. artır~.a llt'll va pa I'. Cocuk t.İii~ii rnw k telılilı•si. ııde lıulıı
halieıinde ıajı ıahibi ıened tabanlı ve tavanlı karklr ve 16 · 3 935 tarıhıne lesaduf • ' . • . 
müceddet haneıi solu Ne- tiyatro teıkllatı mevcut sine· 1 eden cu:narleıl günü saat ııaıılaı•ı da krzalık llWCCHlll'll ~aııraı·ak l"da\ 1 

cib efendi vereaeıi haneal ve 111a tiyatro hane ve laf Pil 16 olarak tavin edilmif olup edt>r. 
arkası emllk milliye hane zar hamamı denilmekle ma o ııün konulan pey kıymeti ~ _ Siil eoeuklaı· ı \P ıki \aSıııa kadar oları 

1 

ıl ve önü yol ile mahdud 1 :::!4 ruf hacı lsmall mahallesin· muhammlneılni bulmadığı • ' • 
------·-------------- metre murabbaında nna den vaki 92 Metre ,.e 176 takdirde arlırma 2 . 4 .935 kiiçiil. lıa~ta yavı·ulan dahi ıııiit·s~e:ı(•dı• ~at1rarak 

Balık esi 
müdüı·tüğünden 

Clönen iıılıbarlar nıiidiiri\ı-lı aı 1 arl:ıı·ıııı :ı 
• 

hulunaıı idare mali 'aıirak tiıt\uıleı iıı (;öıwıı t ı 
• 1 

barlarıııdaıı Baııdı r ıııa aı lıarlarıııııza ııakil 
teslimi 27-1-935 {.(Ürıiiııılı•iı ı )-2-93~ \~iiııiiı ~ 

t • \. . 

kadar acık t· k~ihıııt>\ e korııııııs olduğ ındaıı tal ı · 
• • • 

leriıı bu lıabdaki spr.ıitl aı ı laıııa~ iizpı·ı· ıı ı alıalli • 
iııhisarlaı· ıııiidiiri\t·tıll' lıtısnıİ:(1iirheıinıi1t> nıii-. . . 
racaal t>,Jeıııeleri ilaııoluııur. 12-14- ıı; 

• 

ı üzerine bina edilmif 12 nu- ve 98 ve 91 \letre murabba· tarihine tesadüf eden sa l ı lıf'I' zaıııaıı Jlll'('t'a ı ıPll ll'davi ı • tlt>J'. 
marada mukayyet ve ~o ında arsalar üzerine bina günü ıaat 16 va kadar on 3 _ "İİİI ~<WUkl<lf'llllll lıakıııı tarzları hakkııı-
kak üstündeki kmmda altı edtlmiı k i r k i r I bet gün müddetle temdit 1. j 1 1 ı ı 1 da ıııii~taklıPI nı he"'"" H' lll' w i" <·sııasıııt :ı kııma bodrum ve orta kat· dört adet mağazalarırı edilecekdir. Bu günde konu· •' 
da bir oda ve bir salon ve ı açıl< ıırtırma ile paraya çev- lan pey muhammlncnin yüz· vukmı 1Jlt'llı111. arızalara li.ar~ı t:ılbiki l:L~ıııı ıreJeıı 
üst katda iki Oda ve b;r san· ı rilmeıine karar verilmitdir. de yetıı : lo beoini ve daha Jclla\ İ \ .C. Lt• dbil'!rı·iıı alııııııa!'llll da gı•lwlı•rt> ~-
Clı od .. 11 ve yüklük, pen~e 1 Bu bahday az 'anı rtname- fazla istekliıini buld:;:ıtu rı•lıı1t·k Ült' l'ı• dt>r~lt· ı· \ l'l'İiİI'. ' 

releri tekmil ve arka taraf- yt herkes g&r,bilmek üzere takdırde en çok artıran" • -1: _ <:üııılıııı'İ\.· ı·tiıııiziıı Balıkı·sir'e l)alı-.elti~İ 
da da a vrıca altlı ve üıllü 13 2 935 tarihinden ili iha e edi1 ecekdır. " f:: 
iki oda ve salon ve bir haren on gün müddetle ic j A ı mak ve ıartnameyi g·r· htı fa~dalı \1\ hayıl'lı ıııiit~ssr.;fdeıı ıııublel't'lll 
mikda~ bahçe ve bir ra dairesinden açık bulun· ın ek i ıtiyenlerin 934 • 2 27 
ıu kuyusu halen el<cktrik durulmaktadır. Hu l0abda bir doıya uuınara ile Balıkesir 

tetkilltı mevcut hane ve mart-
1 

hak iddiasında bulunanlar icra daire~ine gelmeleri ilan 
lı mahallesinde hllkllmet vana tarihi illndan itibaren olunur ... 

lı a lkııııızııı isLifa<levP kosuıaLır·ı ilüıı ohıııur. 
• • 

Netriyat müdürii : ESAT ADIL 

Vil&yet ~1atbaa11 - Balıkeılr 


