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ıtıı ve Banazmam 

it Balıkesir sayla vı 
A YRETTIN KARAN 

- - - - ~ / . . 
TÜRKD LI EV/ 

Ba/Jkesir 
Yıllığı: 800, altıayhğı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruş 

~Günü geçmiş sayılar 
Cı karım g onel D:rek· 

~•fi: FUAT BIL'Alj 25 kuruştur. 
PAZARTESİDEN ÖZGE GÜNLER.DS VE SABAHLARI ÇIK.AR..\,__ ____ _ 

SAYI: ~727 

Büyük 
Meseleler 
b Geçenlerde İtaly~n Baş
akanı Mösyö MussoliOinin , 

:\'~upadaki latin u 1uslar 

Ükındaki yazısını bizim ga
tetelerimizde neşretti ler. Mu 

~~0 1ini bÜ yazıs • nda büyük 
'lin birliğini ko'ay görme· 

~e~le beraber, bu ulus ' arı 
rleıtiren ve ayıran esaslar G . 
terınde dikkat1a durmuş· 

ltır Musso1ininin yazısı İtal 
)•n - Fransız an 'aşmasından 
•->• ra çıktı 

Fransız g zete'erinin a ·t-i . 
&rı alta, İngiliz gazete ' eri 

r--
Sevincli , 
Bir haber 
İlimizin üç önemlı köprüsü 
8 aymdır lık Baka nlığınc( ya· 

ptırılacak. 
Haber a ldığımıza göre 

Bayındırhk Bakam B Ali 

Çetinkaya Balıkesir i linin 

önemli üç köprüsünün 

Bakanlık biıtcesinden ay . 

rılacak tahsisat ile bu yıl 

içinde yaptırılacağını mü
jdelemişlerdir . 

Bu köprüler Karadere, 
ıtırı k 1 I açı tan açığa an attık - Yayaköy, Bürhaniye Ka-

;rına. göre İtalyan lar ve rıncedere ve Ayazma~ 
tans zlar süel birliğe doğ- köprüleridir 

~11 
ciddi bir adım atmı§lar. İlimizce çok değerli 

.J.ır. lngiliz adalarının burnu olan bu ü ç köprünün bu 
1tlb· d 1 . 1 ~ •n en baş ıyarak ita ya suretle başarılacağını bil · 
lrın-ıa.dasının ~onuna kad ıı r dire n bu hnberi büyük 

t~en bu lalin hattı Avru bir sevinç1e karşıladık. 
P&yı Manş denizi ile Ak- Diğer taraftan Balıke 
~h: arasında ikiye bölü. sir- Biğadıç yolu üzP.rin 

rar de~ektir. Bu birlik İta deki köprülerin de aynı 
~'ncada ve Fransızcada şekilde Bakanlık bütcesi · 1

tna.n teh likesine karşı ba nden yaphrılması ilimizin 
•ıt bir korunma tedbiri 0

1a di lekleri arasında bulun 

l'lr lzalı olunabilir. Fakat duğunclan bu husuııta da 
t~tihzce dilinde, ' imparato · ayrıca Bakanlık nezdin 

~un Akdeniz g ıven l iğine de teşebbüsatta buiunu · 

:~e ~int yoluna karşı bir l lacaktır. 
hhke sayılmakta olduğu · .. , ______ "'""=". _______ _ 

itil ~a biliyoruz. 1 • -

bG li~z şim~iye kadar d~ntzde 1ta1yan1 n 
Yuk kıyı arı olan dev etle· 

t' 
'il, Büyük Biritanya impa 

~'torluğu politikasına karşıt A~alar ta~~imatı Rumlar 
~ g - k ıyasa gutmeme esası 

"dlrı ayrılmadıklarını gör

~efe alışmııızdır. Bu dev· 

t~tler için denizaşır_ı harel<e· 

leetde baılıca ıart. lngilizler· 

. . . 
ıçınmış., 

. İstanbul. 17 (Özel) - ha · 
}yanlar, 12 adada yaptık · 

ları tahkimatı , adalar Rum 

larınm hergangi bir isyanı 

nı önlemek için yaptıkları 

nı söylüyorlar. 

1 'rılaşmak ve anlaşık ka· 

~lır. İngiliz imparatorluğu 
~~ildi güvenlik plan ve hesa

ıı ''ını bozmamak, kendisi 
) e denizler hegemonyası 
,''•tına çıkmamak şarta ile 

/
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devletlerin sömürge p k 
~\'''•rana karşı cömert i~asaya ince tuz çı~aca 

\'ranmııtır. 

ı Şitndi İtalya Lu Zencileri 
"•tı . 
t Yor lngiliz impara 
tOtluğu ile bir he 

İstanbul, 16 (Özel) İn · 
hisarlar idaresi, halka ko 
laylık olmak üzere piyasaya 

ince tut. çıkarmağa karar 
.elllonya kavgasına gi 

tlılliaiıı· .. I . d verenişlır . 
t ı soy emıyorsa a, 

1 '1Ya.nın deniz aıırı geniş 
t ..... h ~ e arelcetlerinde yalnız 
• trıdi kuvvetlerine dayanaca 

)
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Ve yalnız kendi ihti
''çlaruıa ve ideallerine uy 

.~'i•nı ıöylüyor. ltalyanm 
l:l'liıleıne hareketleri eğer 
.._:

1
1tere islerse onunla be· 

k er, eğer istemezse, ona 
';ıı da olabilir. 

[s~i paralar ya~ıhyor. 
Ankara, (Özel) - Eskili 

ğinden dolayı banka kişe 

!erinde yenilerile değiştiri · 

len bankonotlar merkez ba· 

nkasında toplanmakta ve 

bir kurulun kontrolu altın· 

da yakılmaktadır. 

Şimdiye kadar üç milyo 

ndan fazla bir liralık ban 
ıı ranaızlar Avrupa kıta · 
lç~da.ki güvenlikleri davası 
bır~ ltalyanlarla ne kadar konot yakılmıştır. 
~,1 eıebifirse birleşsinler in
' lı . 
~llll 1 tnparatorluğuı u kuş 
çtk·'ndırmak bahsinde pek 
~t •rıgen du.racaklarma şüp
t\a Yoktur. iki devletin Av

,,:~daki asığlan arasında 
t\.ıl Ilı Yukarı b~r denge ku
•o 'bilir. Fakat denizler ve 
bQ lt\iirgeler meselesinde iş 

Yle d w.1 .. F A t't eaı ır. ransa , v · 
l>l d d oıd ışın a da A vrupada 

lıt lığu gibi şimdilik kendi 
llt~k 

~ lı osunu barımaktarı 
ı,_ıka bir şey düşünmiyor 
"ly, . 

ıse Avrupa dıımda 

eski Roma imparatorluğu 

değilse de bugünkü İngiliz ve 

Fransız imparatorluklarından 

biri kadar büyümek isliyor. 

İmdi, bir yanda Asyanm 
göbeğine doğru uzanan .la 

ponya bir yan da dünyayı 

paylaşmış olan İngiltere 
ve f rarısadan sonra üçüncü 

bir imparator1uk ya biri ile 

anlaşJlarak ötekilerine kar 

şı , yahut yalnız başına hep 

sine karşı yürütülehılecek 

olan bir da vaclır. 

Ağustos 18 Pazar 1935 

Balyalı/ar da ·üslüğü, peçeyi, 
çarşafı atı)·orlar. 

- - ------
Balya ~ayanlau me~eni geyinişte ~irincili~i alma~ 

için savaştyorlar. 

lrnl~ıı lıtıkiıo •· I ı,oııarı 

Balya, 17 (Özel aytarımı şafı ve üslüğü attılar. Ba-

zdan) Balıkesir uray ve Ha · yanlarımız medeni geyinişte 
lkevinin üslükleri kaldır· ilimiz içinde birinciliği al · 

mak yolunda açtıkları sa· 
vaş, Balyalıları da hareke· 
te getirdi. Balıkesirden ör

nek alan kadınlarımızın pek 
çoğu şimdrden peçeyi, çar-

mak için sava~ıyorlar 
Pek yakında Balyada dü· 

nden bu güne devrolan bu 
kılığı atmıyan tek bir ba 

yan kalmıyacaktır. 

ONUNCU YıL 

il AB E 1\ 

Türkiyeye Karşı 
Bulgar Tahkimatı. 

bu ta~kimat ~ir ~aç ~af ta evel-Türklerin yapmayı ka
rarlaşt1rdı~rarı musta~~em mevkie karşıhk saylhJor. 

İstanbu 1 , 17 (Özel) - men etraf anda daimi tahki· 

"Taymis,, gazete~ine Sof ya- mat yapılmasına karar ve· 

dan verilen bir habere göre rilmiştir. Hu karar bir kaç 
Sof yada Kral Hor isin Baş hafta evel Türklerin yap-

kanlı~ında toplanan süel mayı kararlaştırdıkları Kırk· 
kurulda cenubi Bulgarista . lareli mustahkem mevkiine 

mn Hasköy şehrinde ve he karşılık sayılmaktadır . 

Askerliğini Yapmamış Olan 
Genç Memuriyete alınmıyacak -
Hükumet buna dair bir kanun proiesi haıuhyor. 

İstanbul , 16 (Özel) - As çe bir layiha tanzim o'un· 
kerliğini henüz yapmamış 
olan genç'erin , devlet me

muriyetlerinde kabul edil · 

maktadır. Bu layiha Kamu · 

tayın önümüzdeki toplantı 

devresinde müzakere ve ka · 

bul olunacaklar. Yunanistanda rejim meselesi. ~~eri hakkında hükumet -
======~================== 

Kralhğa lüzum olmadı- Habeş 1i1 er İta lyan 
ğını söyliyenler çoktur. Konsolosunu Yaraladı. 
~aldarisin gıttiği gün~en~eri ~alk f ııtası saylvaran 
bu meselayi müzakere etmekte va rapar hazulama~ta~ır 

İstanbul, . l 7 (Özel) 

Yunan hükumetinin meclis 

te is ' inat ettiği ve Çaldari 
' sin lıderi bulunduğu halk 
1 fırkası arasında krallık ve 

cumuriyet cereyana şiddet · 

le çarpışmağa başlamııtır. 

Mebuslardan bir kısmı, 

Avrupa ya giderken Başba · 

kana müracaat ederek re· 
jim için geneloya lüzum 
kalmadığını ve Cumuriyet 

rejiminin devamı lazım ge 
ldiğini bildirmişlerdi. Bu 

baptaki fikirlerini tahriı i ol 

arak kabineye vermeleri 

lüzumunu kendilerine bildir - bir rapor hazırlamakta dır . 
miştir. lar. 

Çaldarisin gittiği günden- Krallığa lüzum olmadığı -
beri halk fırkası mebusları nı kati olarak isti yen Halk· 
grub, grub bu meseleyi mü· fırkası mebusu mıktan gün 

; ~kere etmekte, bu hususla _ geçtikçe artmaktadır. 
~ -=-- --

Ekonumi 
Bakammız 8. Celal Bayar 

1 
ıetkik gezisinden dönüyor. 

' Ekonomi Bakanımız B. 

1 Celal Bayar, yakında tet 

! kik gezisinden dönecektir. 

Nasıl Oual Oual asıl Ha 

beşistan meselesinin yanında 

bir şey değilse. Habeşistan 

meselesi de belki asıl bü · 

yük davanın yanında ikin

ci derece bir iştir . 

Paris konuşmalarının bü· 

yük önemi işte lıu st>bepler· 

den ileri geliyor, Avrupa 

kıtasmın tarıhi ve talii me 

rak'ı buhranlarından birini 

dahi\ g-eçirmt-ktedir . 

F. H. ATAl' 

Oniki Adada 

İtalyan mu~ripleri sa~il
f eri gece gün~üz tarassut 

e~iyorlar 
Atina, 17 (Özel) - Alı 

nan mevsuk haberlere göre 

On iki adalı Rumlardan şüp 

he eden İtalyanlar bunlar 

hakkında çok şiddetli bir 

kontrol tatbikına başlam1ş 

lardır . Hütün bu adalarda 

örfi idare ilan edilmiştir. 

İtalyan muhripleri adaların 
kıyılarında gece gündüz do· 
!aşmaktadırlar. 

Leros adası tahkim edil 

dik ten sonra baştanbaşa bir 

silah ve cephane deposu 
haline getirilmiştir. Leros 
ve R.odos adalarında zapte· 

dilen birçok evler Eritreden 

gelecek yaralı halyan as 

kerleri için hazırlanmışlar. 

Adisı~a~ada İtalya aleıhine bir nümayiş .. Konsolo&
~anenin camlan yere in~irif di. 

İstanbul, 17 {Özel) -

Üçler konferans1 Pariste M. 
Lavahn başkanlığı altında 
ilk toplantısını yapmış ve 
Habeşistan İtalya anlaşmaz · 
lığı etrafında konuşmalarda 
bulunmuştur. Top ' antıda, in· 
giliz bakanı Lord Edenin 
projesi tetkik edilmiştir. 

Konferansta İtalya dele. 

gesi Barnn Alozi, ltaJya için 
Afrikadan başka yer kal
madığını söylemiş ve hüku· 

metinin ileri sürdüğü istek · 

lerde ısrar etmiştir. 

İstanbul, 17 (Özel) Ka. 

hira gazetelerinin yazdıkla· 
)arına göre IJUgünlerde İtal
yanın Süveyşten geçen aske 

ri nakliye vapur ' arı görül · 

memiş bir derecede çoğal. 
mışhr. 

Portsaide demirli birçok 

İtalyan vapurları vardır. Bu 
vapurlara. bilhassa Hasta 

nakleden vapurlara İtalyan 
lar hiç bir kimsenin yaklaş · 
masına müsaade etmemek
tedirler. 

İstanbul, 17 (Özel) - Ad 
isababadan alınan son ha

berlere göre, Habeşler, İtal
ya aleyhine bir nümayiş 

yapmışlar ve caddelerde te· 

zahüratta bulunarak küfür 
ler yağdırmışlardır. Habeş 

hükümetinin mümaneatma 
rağmen, nümayifçiler tara 

fından İtalya konsoloshane· 
sine şiddetli bir hücum ya-

pılmış ve konsoloshanenin 

camları kırıldıktan ıonra 

içeriye girilmiş, konsolos 

yarjllanmıştır. 

Habeş imparatorü ~a~ile 
~aşkanlarile görüştü. 

Londra 17 (Özel) - Ha-

beş imparatoru Somali hu· 

dudu civarındaki kabile baı· 
kanlarını bugün Adisababa . 

ya çağırmış, onlarla önemli 
bir görüşmede bulunmuştur. 

İyi haber alan kaynaillara 
göre, bu görüıme eınaaın· 

da Habeşistanm harp hazır

lıkları konuşulmuş, birçok 

kararlar alanmıştır . 

Ahaanyada bir hadise 
Eıseo, 17 (AA) - Bir 

milis askeri. Essen ç~vreıin · 
de bir otelde sıyasal hasım · 

larile, arasında çıkan bir 

döğüş sonucunda bıçakla 
yaralanmış ve ölmütlür. 

Voelkischer Beobachter 
gazetesinin yazdığına göre, 
Laşka iki milis askeri, par· 

ti ve iş yöneyi işaretlerini 

ıaşıdıkları halde, ölen arka

daşlarının cenazesine ittirak 

etmişlerdir. Bu aralık nas
yonal • sosyaHst remizlerine 
karşı yapılan bir tahkir se
bebile, bir döğüf çıkmış, Ba . 

zı Hitler aleyhtarları tevkif 
edil mittir. 

Naga teyi 
Öl~üren su~ay ~ivınharp
çe ölüme ma~~um edildi. 

Tokyo, l 7 (Özel) - Kabi 
ne bugün fevkalade bir top· 
Jantı yapl\ra 1< orduda yapı · 

lacak ıslahat hakkında gö· 
rüşmelerde bulunmuıtur. Ge 
neral Nagateyi öldüren Ja
pon subayını muhakeme 

etmek üzere bir general, 
iki miralay ve iki kayma· 
kamdan müteıekkil olan 

divanıharp bugün katil ıu · 
bayı idama mahkum etmit· 

Ur. 
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Cumuriyet devrinde müzik folkloru ça- V · cudu 
llşma ve yayınlanna toplu bir bakış .. 1 1 L 

1. 
\ 1 11~ ı L Ç E 1-' 11~ il i 1'1 İ Z 1) E 

Bizde, genel folklor ala
nındaki çalıımaların eyliğini 
"müzik folk 1oru" ne ait 
ara~tırmal&r teıkil eder. İlk 
önce yalınız halk türküleri
ni toplamak sure1ile başlı
yan bu yoldaki çalışmalar ve 
yaynıların bilhassa "lstan

bul konservatuvan" nın ku 
ruluşundan sonra daha kap 

sa 1 bir şekil aldığı görü-
lür. 

Burada tuttuğumuz usule 
uyarnk önce konser~tuva
rın kuruluşundan, çalışma 

ve yaynalarından arkasından 
da vine bu devre içinde 
yapılan özel yayın ve çalış 
malardan sırasile bahsetmiş 

olacağız. 

Konservatuvarın kuruluşu 

hakkındaki malumat kısaca 
şundan ibarettir: Bu günkü 
konservatuvarın esasını 1916 
yılanda "Maarif Nezareti,, ta · 
r'afından kurulmuş olan 

"Darülelhan,, teşkil eder. 
Şukadar ki. 1916 dan 1921 
yılına kadar geçen zaman 
içinde Darülelhan hemen 
hemen bir meşkhane halin · 
der, öteye geçememi~ ve 
bütün çalıımalara salt ala
turka müzik okutup öğret 

mekten iharet bulunmuştu 

Bununla beraber bu ogre· 
lifte de fenni bir usul gÖ· 

ı.etilmiyordu . Nihayet 1923 
de kurum İstanbul iline 
bağlanMak Şark mü1iği öğ
retimi yanınrla bir alaf ıran· 
ga mü1ik şubesi açılmış 

ve okutuluşte da oldukça 
ciddi bir usul terkimane baş 
lanarak Darülelhan yara bir 

kon ervatuvar haline sokmuş 
tu. Bu hal, ağır bir ilerileme 

yolundan yürüyerek 1927 
yılına kadar sürdü Bu yıl 
iç\nde Kültür Bakanhğanca 
"Şark musiki şubesi., kaldı 
rıldığı gıbi Darülelhan adı 
da "İstanbul konservatuva
rı" adına çevrildi ve ıu su· 
retle bugünkü konservatu -
var meydana gelmiş oldu. 

Konservatuvar kuruluşunu 
takip eden yıldan itibaren 

müzik folklorunun içine g i

ren maddeler üzerinde daha 
genit bir ıekılde çalışmış, 

ulusal kültürümüzün önemli 
bir kısmı üzerinde değerli 

hizmetler yapmış, sözün kı 
sası müıik folkloru işlerini 

konservatuvarın kapsal ve 
başarıcı teşebbüsleri vücude 
~eti rmıştir, el iye biliriz. 

Cumuriyelin eseri, cidden 
verimli bir kurumu o 1an kon 
servatuvar. şimdiye kadar 
Anadolu müzik folklorunu 
yerlerinde toplamak işine 
ait dört l 1 . . u usa araştırma ge 
zısı tertip etmiş, bu yolda 
topladığı gereçleri de "Ana
dolu halk şarkıları" adı al . 
tanda ve onu dört defter 
halinde bastırıp ortaya koy 
muştur. Bu araştırma gezi 
)eri yurdumuzun seçme mü
zik uzmanlarının iştirakile 

yapılmıf, hele dördüncü ge
ziden çok değerli sonuçlar 
alınmıştır Konservatuvarın 
yaptığı bu dört araştırma 

gezisi sırasında Anadolunun 

yerli , eski havalarından se
kiz yüz elli kadar Halk tü
rküsü toplanmıştır. Notaya 
alınmak ve bir J<ısmı da pla 

ğa çekilmek suretile elde 

edilmiş olan bütün bu tür-

YAZMANI: Şakir Ülkütaşır 
küler hem zamanla kaybo 

lmaktan kurtarılmı~. hem de 
yurdun türlü köşelerine ya · 

yılmıştır 

Konııervatuvarın 926 yılı
ndanberi direktörlüğünü 

yapmakta olan hay Yusuf 
Ziya Demircioğlu ciddi ve 
uygun şartlar i.;inde olmak 
ve lstanbul İlbayı Bay Mu· 
hittinin değerli yardımlarına 
dayanmak üzere kurumun her 
yıl belli zamanlarda araştırma 
gezısı yapabilmesinde ilk 
mü~bet imkanları hazırlam · 
ıflır. Bay Ziya, konservatu
var içlnde müzik folkloru · 
nun daha ciddi bır şt!kilde 

toplanması işinde önemli bir 
etke olmuş; araştarma gezi 
!erinin tertibile toplanan 
gareçlerin yayın iş 1 erinl bil. 
fiil yönetmiştir ki, onun bu 
teşebbüslerini folk lor ta ri · 
himizin bu kısmanda gerçe 
kten değerli birer iz olarak 
göstermekte pekte ofurtmuş 
olmayız. Şu kısa izahlardan 
sonra konııervatuvarın araş 
tırma gezilerini birer birer 

anlatmağa gt>çelim. 
İlk araştırma gezisi: Ku 

rumun henüz Darülelhan 
adını taşıdığı de\'re rastlı-

yan bu gezi 1926 yılı tem
muz ayı sonunda başlamış 
ve elli bir gün sürmüştür. 

Bu gezi Bav Yusuf Ziya, 
Rouf Yel<ta, Dürrü ve Ek · 
rern Besimin iştirakile Gü· 
ney ve diğer taraftan Orta 
Anadolunun başlıca merke 
zlerinde yapılmış; Adana, 
Gaziantep, Urfa , Niğde, Ka · 
yseri ve Sivas illeri içinde 
dola,ılarak iki yüz elli parça 

halk türküsü top1anmıştır. 
Konservatuvar tarafından 

bu ara~lırma g~zhi sırasında 
toplanan halk türl< ülerinden 
Kazıınoğlu , Gelin havsı, 

Bebt>k, Gönül yirinıyor, Kı · 

zılırmak gibi belli ve dığer 
önemli bazı parçaların nota 
ve küftelerini ka vrıyan An· 
adolu halk şarkıları: Defter 
1, 2, 5" adı altında bir kü 
lliyat çıkarıldığı gibi genç 
müzik araşhrıcılarımızdan 
bay Mahmut Ragıp Kösemi 
hal oğlu da "Anadolu tür· 
~üleri ve musiki istikb 11 Jı.,,iz 
lstanbul, Marifet matbaası 
l9~8,, adile yazıp bastırdı 
ğı değerlı kitabında l l 7G 
157 s . ı bu ilk ,\nadolu mü 
zik folklorunu toplama ge 
zisi hakkında, kurul baş 
kana Bay Yusuf Ziyanın 
izahlarına dayanarak, etraf 
la malümat vermistir 

~ 

ikinci araştırma gezisi: Au 
gezi 1927 yılı temmuzunda 
başlamış ve otuz beş gün 
kadar sürmüştür. Bu seferki 
gezi kurulunu Ymuf 
Ziya, Ekrem Besim, Muhit 
!in Sadık ve Ferruh Baylar 
teşkil etmiştir. 

l*J Folklor tarihimi7:le il gili 
notlar serisi, yurdumuzun genel, 
edebi ve müzik folkloruna ait 
geçen zamanlarda \e bilhassa 
Cumuriyet devrindeki ulusal ve 
özel çalışma w yayınla r üzerine 
mümkün olduğu kadar etraflı 
malümntı ihtiva etmiş olacaktır. 
Bu notlar, ılcride folklor tarıhi· 
mizle uğraşmak ve bizde ge11el 
folklora ait neler ya1.1 lmış oldu
ğunu anlamak istiyenlere küçiik 
bir kılavuz hizmetini görebile
cektir. Bıı serinin ark asından 

Avrupa bilginleri tarafınd an Tii
rkıye etnografya ve f olklorunn 
ait yazılmış eserlerin dt• bibliyo
graf yasını vermek isteğindeyiz. 

Sertlştirme . ...... . - . . -
. ~ . . -:-:. . -! 

Vücudu sertleştirme de
mek, çocuk yapısını daya· 
nıklı bulundurınllk ıçın so 
ğuk ve ~arici birçok tesir
lere yavaş yavaş alıştırar

ak vücudu mukavim bir ha· 

le rnkmaktır. 

Yurtlular 1 Dursunbey Panayırı 
Sa.lı günü akşamı şehir E velisi Gün Kapandı 
smemasm~a müsamere . . . ~ 

Bunun esası, az ~eyrlir
mek. odalarımızı havalan
dırmak, çocuk odalarını te· 
nha bulundurmak, hava, esin 
tiden fazla korkmamak ve 

çocukları sık sık yıkamak· 

tır. 

verecekler ~anay~rda hayvan alışverışı. çok hızlı oldu. Bır ç~ 
İdmanyurdu gen°çlerinin Jf V8 llÇeler~en 8hCll8f geldi p808ylr V8~8StZ gBÇ,I., 

Bu işlere fena tarzda ala 
ş1lmış ise yarın yavaş yavaş 
bunları bırakmalı, sağlık 
koruyucu tarafını tutarak 
vücudu sertleştirme~e, fena 
sonuç (netice j leri gözükme 
den fenni yolları benimse

miye başlamal dır 

1 
Kiı 'tür yükseklikleri elve-

• rişli birçok aileler bi le ço
cuklarını üşüterek, hasta 
edeceklerinden korkarak 
yıkamak, havalandırmak 
gibi en hayati haldarrfan 
mahrum.ederler de, sonradan 
sokakta ge;-en, üzerinde 
meşğul o1unmıyan çocukla
ra h iç birşey olmuyor diye 
yaptık'arı sualin cevabını 
kendıleri veremezler. 

Sokakta gezen çocuk1ar 
hayatın dış lesirlerile dai 
ma karşılaşırlar ve bu kar 
şılaşmaya alı~arlar. Vü 

1 

cutları dayanıldı olur Yalnız 
sokak oyunlarına fenni bir 
şekil verilmeli, yaş üzerine 
ayrılmalı, zaman ve nevi 
Itri belli olmalıdır. Yoksa 
rnkakta oyncı mak eyi

dir , diye aç karın ile gece 
yarılarına kadar sokakta ka · 
larak hayatın en önemlisi 
olan uyku ve gıdayı ihmal 
etmek hiçte doğru değil

dir. 
Daima çok elbise taşıyan 

bir çocuk terler ve Üfür. So· 
ymağa gelmez. Az elbiseye 
al şık olanlar terleme:.t: ve 
üşümezler. Y~kanmak on beş 
günde bir defa i~e bu \ ü 

cut için büyük bir sarsıntı 
olur Çocuk üşüyebilir Her 
gün yıkanma çocuğu bu işe 

a'ıştarır . Hem üşün. ez , h em 
de vücudu sağlamlaşır. 

Hava vücudun gıdası ol
du~una göre ondan kafi de 
rece istıfade için çocuk te 
miz hava'ı yerlede kalma 
lıchr. Güneşe de aynı :rnrette 
vücudun isteği vardır. Bu 
iki gıda eksıkliği çocukla 
rı renksiz ve dayanıksız ya
par. Şu halde çocukların 

ha va ve güneşe olan ihti 
yaçlarını lii} ık olduğu ka · 
dar önemlemeli, onlc-rın hiç 
bir zan:an havasız ve ka· 
ranlık odalarda ve bilhasa 
hasta olacakları zaman kal 
malarına razı olmamalıJır. 
Bu da yavaş } a vaş çocuğu 
havanın tes .rlerine bıraka 

rak alıştırmakla kabil olur. 
Bu sıcRk ~ünlerde bile 

çocuğunun üşümemesi ıçın 

çok geydaren. pençereleri 

kulüp1erinin on altıncı yıl
dönüm ü münasebetile bir 
müsamere hazır lamakta ol
duklannı bildirmiştik. 

Hazırlıklar bitmiş oldu-
ğundan müsamere kulüp 
menfaatine salı günü ak 
f ' mı şehir sinemasında ve 
rilecektir. 

B. Hacim Mu~ittin 
Edremi, Bürhaniye ve 

ı yvalıkta inceleme gezisi 
yapan sayle.vımız B. Hacim 
Muhittin dün şehrimize dö· 
nmüşlerdir. 

Gidenler 
Defterdarımız "'e uray 

yazı işleri direktörümüz, 
dün Sındıgıya gitmi~lerdir 
Bugün dönt:ceklerdir .. 

Gönen· 8and1rma yolu ya· 
ptınhyor. 

Gönen, J 7 (ÖL.el ayları· 
mızdan) 

Bugün Gönen · Pandırma 
arasındaki şo!laların bozuk 
kısımlarının tamirine başla 
ndı . Bu cıvar mükellefleri 
bu kısımda çalışmaktadırlar. 

Urayh~ça cezalan~uılan 
f ınncılar. 

Uraylıkça tesbit ve kabul 
edilen ikinci nevi un evsa· 
fında o 1 mıyan daha aşağı 

unlarla e'<mek çıkardıkları 
görülen on bir fırıncı para 
cezasına çarptıı ılmışlarclır . 

3 Numaralı fırıncı Mus 
lafa 1 numaralı Haşım, 2 

numarcıla Osman, İL.mirler 
mahallesinden Yahya , Okçu. 
kara mahallesinden 16 nun·a 
ra lı İbrahim . 4 numarala 
Osman, 2 numaralı Musta · 
fa, Aziziye mahallesinden 7 
numnralı Hüseyin, urayın 
kabul ettiği ikinci nE'vi un 
dan daha aşağı evsafta un 
la ekmek yaptıklarından her· 
bırinden on beşer lira pa
ra cezası alınmıştır. 

Diğer üç f ınncı da lesbit 
edılen ıkiııci nevi undan ol 
makla beraber baklive mik 
tarı fazla olan undan ek
mek yaptıklarından ıkişer 
lira cezaya çarptırılmışlar 

dır. 

O fırıncılar da şunlardır: 
21 numaralı Zekeriya, 

3 numarala Hüseyin, 1 nu
maralı Haşim .. 

yapılan yanlışlıklara doku 
narak her haf ta konuşma· 
!arımız sıralanacaktır. Yal 
naz §Unu bilelim ki, bunlar 
genel kurallar (umumi kai 
deler ) dir. Tek bir çocug~u 

nun sağlığı konuşulduğu za· 
man her halde doktorun 

kapıyan anne'ere her za - mütaleası alınmalıdır. 
man lt:sadüf ediyoruz. S 1. Çocuk sağlığını, vücudu 
cak günlerde çocukları en sert 1eştirme, yiyeceği seçme 
aş-'ğt bir defa yıkamalı, az de öğüt \'erecekleri ayırt 
geydirmeli, kış gelirken de etme, vesaıre suretlerle fen 
bu hali devam ettirmeğe ni yolları tutnrak koıumak 1 

çalışmalıdır. Vücudu sertleş memleketimizin ileri varlığı 

r , 

fluı uı hP\ ilC'n lı r ı:-0111 

Dursunbey. 17 (Özel ay 

tarımı:r.dan \ - On ağustos 

da açılan bura panayırı bu 

gün kapandı Panayır da bil 
hassa hayvan alıf verişi çok 

hızlı oldu İ-zmir, Manisa, 
Konyu, Af yon , Kütahya, Es· 

Beyköylü Süleyman, ikİll~:: 
liği de Çandırh Kamil peh 

vanlar almışlardır. 

Panayırın devamı müdde' 
tince jandarma kafllıı· 

k ·ııif'I 
tanı Cebber Te 1 

• 

almış o 1 du~u tedbirler saY~. 
sinde en uf ak bir val<ll 

0 

mamıştır. 
ı cıh•' 

Panayırdan gerek a 1 fil. 

ve gerekse satıcılar file 

nuni }'elle ayrılmışlardır 

kişehir ve daha bir çok ili 
erden ve ilç : lerden hayvan 
alıcıları geldi. Panayırın son 
gününde yağlı pehlivan gü 
reşleri yapılarak, birinciliği 

==-==:"":"'"-======-::=-=====~-="----- ~ ~·~ 

~ocu~ (sirgeme Kurumu :· 
30 ağustosta sünnet dü

ğünü yapaca~. 
Şehrimiz Çocuk Esirgeme 

Kurumu tarafından otuz ağu· 

slo3 Zafer bayranıınıla bir 
sünnet düğünü yapılacaktır. 

Çocuk 1 o.rını sünnet ettirecek 
olan ana ve babaların ayın 

yirmi beşine kadar Çocuk 
Eı.irgeme Kurumu başkanlı
ğına baş vurmalnrı lazım gel · 

l a;;~j~' ~e Edremit özel 
~esaplar i~aresin~e~i in

celemelerin sonu. 
Edremıt ile Ayvalık özel 

hesaplar idaresinde incele
melerde bulunulduğunu dü
nkü sayımızda yazmı~tık. 

Bu incelemeler sonunda 
göri.ilen lüzum üzerine Ed· 

Un ve zahire f iat~ 
17 Auğstos cuma~ 

Unlar 
Çuval Kuruş 

55 Randımanla 595 

60 5g5 
" 490 70 
" 405 80 " 250 

Kırma l'rtrlak ~ 

NOT: 
İşbu fiatlara 

' amele vergisi ile, çı.ı 
b "'dllY1 

valda 140 kuru~ ug d lir· 
korıımS\ ver · · • fı ve e i 

Cinsi K <J ~ -kızı'c.\ Yum· 5 
uşak buğday 
Sert 4 -Arpa 3 
Nohut 5 
Hak1a 4 J .. _ - _ ______,.,.. 

remil özel ht•saplar 
Tayıp ile tahsıldar 

iş yarı 

Rifat 
1 Bir ırz düşmanı . 

Dursun bey, 17 (Öı.ef fltf Necati, Mustaf.ıya, ve Ayva
lık özel hesaplar işyarı Ha 
sime işten el çektirilmiştir . 

Parti oca~lanmn yeni ~i- I 
nalan. 

Merkez Kayabey, Karaisa, 
Yıldırım Partı l<amun ocak
ları bir binaya yerleşmişler 

dir . Şımdi bu binaların tef. 
ri~i ile uğraşmaktadırlar. Ya · 
kında her üçünün de açılma 
törenı yapılacaklar. 

Hacı:lbcy lcamuııu t 1n ken · 
disine münasip bir bina ara 
maktadır. 

Yeni almaca~ vapurlardan 
ı 

gümrü~ resmi ahnmıyacak ı 

tarımı7dan) bflğlı 
Kireç kamununn AY" 

Akçagüney köyünden e· 
geC 

~e adındaki bir kadın •·ell 
-der" 

leyin kırda kovun gu .,,l&J 
h 08 

ayna köyden Nasu "r"· 
.. "ne ue 

Kamilin teca vuLU ıdı · 
.. . e sa 

mışhr. Ayşe uzerın 11 • 

d 
ndaıl ke 

ran bu azgın a 81 ge· 
. . . eline I' 

dinı korumak ıçın f{flı11ı 1 

çirdiği bir bıçakla he 
1 ştar· 

kolundan yara 31111 3 ,ılı· 
1 sa vafll 

Cumurluk gene 
ğı el koymuştur. 

Bir köylü ailesinin 88~1!. 
Ankara, 17 (Özel) ~ktııll 

. raksıı f'l 
killer Heyetı ıop 1'rıYl.l 

l "ğ"ne llıs ·r aeçinme güç u u '·8 bt 
~ •. bıtlll' 
bir köylü ailesını ~ ,,8 r"' 

... e " 
tarafa yerleştirn1 eg bıof'l 

·ı Tat<' vermiştir. Bu aı e 1<iı1 oğ · 
.. .. d J{eS 1·tl" un bir koyun e bıt" 

M h ııetle 
ulların<lan e 1 

tirme; çocuk sağlığı için yi - için çok önemli bir haşlan · 
yecek işinden rnnra en ön-

1 

gıç o1ncakt.r. 
emlisidir. ~:()('IJh l '::llıtll ' ı 

Bunlardan ba§kn bakımında Dr. Memduh Özçam, 

Ecnebi memleketlerdenDe
niz yolları işletmesile vapur · 
cular şirketinın dış ülkeler· 
den satın alacağı vapurlclrın 
gümrük resminden muaf hı· 

tulmaları hükfımetçe l<arar· 
laştarılnu~hr. , ~ 1 6 nüfustur. 
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~-....................................... . 
~Gördük ve Duyduk: ı .,., .. ., ............................ . 
Anketirr1iz Etrafında 

b· Balıkesir, ötedenberi, ede· 
'Yat severleri ve edebiyat 

la Uğraşanları ile meşf ur
dtır. 

~ÇH~r zamanlar; "Irmak,, ve 
aglıyan,, gibi edebi mec-

lllualarımız, bütün Türkiye

de tanınır ve okunurdu .. 
Biz, bunları gözönüne ala. 

tak, bir anket açtık .. 
Konuştuk; Neşrettık .. 
Yolladı !ar: Neşrettik . 

k· Yalnız, bazı noktalar var 
1
• Yanlış tefsir edildi . 

k Kabahat, ya sorularımızırı 
ısa oluşunda : Yani bizde; 

Yahutta. cevap verenlerde .. 

d" Ş.~mdi, anket hakkındaki 
uıuncelerimi söylerken, ıo

tuları açacağını; 
h l Bugünkü edebiyat 
akkında ne düşünüyorsu 
lluı? 

• 
Cevap ve tefsiri: 

'r' - Bugünkü edebiyat .. 
ani , Kurtuluş Savaşından 

'0rıra özdil cereyanına kadar 
\terilen eserlere bakarak ka 
llaa.hmızı söyliyeceğlz .. 
b· Hence, bugünkü edebiyat, 
ır çıkartma kolleksiyonun 

darı başka biı şey değildir .. 
lisan bilenler , yabancıla -

tı • 
0 kudular ve onları haz · 

~edirneden, bazı değişiklik-
1er Yaparak eserler verdi
er ... 

I "Çalı kuşu., nu. ilk z _. -

dar~·~' ne kadar beni ıc .. k, 
egı. mi? 

Feride, ruhumuza ne ka 
dın yakındı... Onu, kendi 
l'tıi:ıden bir parça olarak sev· 
dik ... 

2 :Şiirde, kadının mev· 

kii nedir?. Kadın, daima şi 
irin anahtarı kalacak mıdır?. 

Cevap ve tef ı;ir; 
- Bugüne kaJc.r, kadın 

sız şiir olamazdı. Ha lbuki. 
artık , kadının hasretini çek
miyoruz: O, her dakika ya
nımızdadır . \' e aynı olan 
duygularımızı, birıbirimize 
söyliyebiliyor. l::ernberce tat 
min olunabiliyoruz . . 

Halbuki, aşk, tatmin ala
nına girdi mi, derecesini sı

fıra yakınlaıtırmıya başlar .. 
Edebiyat, hayatın aynası 

olduğuna nazaran. lıu fara
ziye doğru mudur? .. 

Uen: 
- Hayır; diyeceğim .. . Ef. 

latunun, şu sözüne bayılı
rım; fakat, inanmam: 

" ... Sanat eseri, ş ~ hevi 
ve hayvani ihtirasların mah· 
şerinde kemale eren bir 
meyvedir. Ve o meyveye la· 

net olsun ... " Ve kendi:;ini 
haklı çıkarmak için der ki; 

" .. Zaten biz, ilahlar 
meclisten dünyaya. bu ar· 
zunun tatmini için gelme
dik mi? ... ., 
Mademkı şiir: İnsan ru · 

hunun, kıvrak ve sonsuz, 
ışıltll ı ve zifiri karanlık, 

zikzaklı veya emles levhası 
kadar dümdüz olan karışık 

durum larm bildirir; ve· ma 
'~ 1nki insan ruhunu, kıvrak 

.ya sonsuz yapan: cinsi aş· 
. tır; ~u ha ldf', kadın, 

sanatın anahtarı ola-
rak kalacaktır!. . 

1 Aşk ölürse .. ki, inanamı 

1 
Fakat, eseri, biraz dıkkatla yorum .. 

11<=eliyecek olursi\k, bunun 3 - EdeLiyat ilerliyor mu, 
lalllamen aksi ile karşılaşa Giriliyor mu?. 
<=et.ıhı: Soru, açıktır. Tabiatı 

"Çalı kuşu,, nda, Türk ıle ki ilerleme yolunda .. 
~ev kinin bulunduğunu zan . 4 - Kimleri beğeniyor 
hCltiğimizi o eserde, sun?. 
(:' er~ey yabancıdır . Hatta, Yenilerden Pıyamiyi 

ve Necip Fazılı .. erıdenin gülüşü bile .. 
Beğenmemizin sebebi de; 

. Onun gibi olmak isteyi 
11ttıizdendır .. Yazmanın. ya
~11. ustalığını da, buna ek -
Cyıverin .. 
Şiirde de. . Öyle diyece 

~lttı .. 
b· Necip Fazıl. l>izim sayıla
ılir, belki. . 

Eskilerden de, Yunus Em 
reyi.. 

- Sanat Sclnat için midir?. : 

- Mademki, gayesiz san · 
at da, hasta ruhlara kuvvet, 

kavrulmuş dudaklara kev 
ser dağıtıyor. Şu halde, 

onun da bir gayesi varmı~ .. 
5 - Sana göre §İir? 

- İkinci cevabımızda, 
izah ettık . 

6 Özdil hakkında dü 

TôRK.J>ILI 

M u s s o 1 i n i y i i k a z. 
İtalya muahedeleri hiçe siaia~ ~arp yolunu tutaca~ 
olursa - Mussolini vaziyetin doğuracağı neticelerin 
İtalya ve fasişt rejimi için ne olacağım ~üşünmelidir. 

15 Ağustos tarihli "Da il 
Herald,, yazıyor: 

Cumartesi Cenevrede itti

haz olunan kararda ilk olarak 

gözönünde tutulacak nokta 
bu kararın, İtalyan Habeş 
meselesini kati bir israrla , 

Milletler Cemiyeti lcaza ku 

dreti dahilinde görmesi cihe
tidir, ve şayet mevcut bütün 

diğer vasıtalar tesirsiz kalır 
sa, bu iki Hükümet arasında 

ki müşkülün Cemiyet pakti· 

nin kai~elerine tefikan hal 

ve fasıl edılmesi icabettiği · 

ni, tasrih etmiş olmasıdır. 

Satıhdıtn bakıldıkta, geçen 

haftanın müzakereleri sade 
boş lakırdıdan ibaret imiş 
gibi görünüyor Fakat satıh 

altından bakılacak olursa, 

bir ana prensibin hayat ve
ya mematı mevzubahc; oldu
ğu, sabıttir. 

Baron Aloisi doğrudan 
doğruya "Duce,, den almış 

olduğu emirler ve talimat 

çerçivesi içinde hareket ede 

rler, diğer Devlet mümessi · 

ilerine Mussolininin tezini ka

bul ettirmek istivordu: 
Bir taraftan meseleye Mi
lletler Cemiyetini 1-.arıştırma
mak ve diğer taraftan İtal· 
yayı Habeşistan muvacehe· 
sinde istediği rıbi serbest 

kılmak. Böyle bır tezi, "pr· 

ecedent » haline getirmeden 

kabul etmek mümkün o1ma · 

zdı. 

Ve böyle bir "precedenl,, 
Cemiyet Pakt ini bir mana -
sı7. kağıt parçası vaziyetine 

düşurrnekten geri ka lmıya 
caktır. M. Eden. M . Laval 

ve diğer Konsey azaları ke · 

ndi mevkilerinde musır kal 
dalar İtalyanın rey vermek

ten imtina edi~i - ki va -
ziyeti dt!ğiştirememiştir. 

Miıletler Cemiyeti kontrol 

arz.usunu ifade etmiş bulu
nuyordu. 

Milletler Meclisi yerinde 
olarak, bir kaç hafta sabre. 

decektir Taki, Mussolininin 

de kabul elmiş olduğu üç 
devlet arasındaki müzakere-

• 
F.ı, t ''it H. \lu~ ~ulıııi 

edebilecek bir hal çaresi 

bulmakta faidesiz çıkacak 
olursa , o vakit. İngiliz ve 

Franıı z hükümet 'eri. bu yo

lda konc;eyi neticeden habe
rdar edeceklerdir. 

Ve müteakiben gene kon· 
sey meseleyi üzerine ala · 
caktır. 

Fazla olarak, (bu ciheti 

Mussolmi derince mütalea 
etse hiç fena olmaz', Kon · 

sey -utık ltalyan - Habeş 
mese 'esile, Milletler cemiye
ti paletinin kaidelt"rine göre 

meşgul o lmak mecburi · 
yetinde kalacaktır 

M Eden , cumartesi günü 
konsey masasında. Hritanya 

hükümeti çarpışan nazar 

noktasından doğan vaziye· 

tin vehametini tamamen 
müdriktir. Ve cemiyetin 
bir azası sıfatile kendhine 
dü~en Yecaıbı hatırda tut
maktadır demıştir. M. La· 
val ise. Fransa :v1illetler ce 

miy eti paktinin obligasyon 

larına sadılctır demiştir . 

Bu sözler mühim sözler 

dir ve ehemmiyet'erıni tam 

manasile hi. sedt:n kimseler 
tarafından söylenilmi§lir. Hiç 
bir zaman, ne İngiliz ve ne 

de Fransız hükümeti bu ta· 
rzda söylerken. bilmiyerek, 

anlamıyarak 5Öyliyemez. 

Yeni bir nazım tarzı ile 

~rtaya atılan Na.um Hikmet, 
~llıamen kopyedır .. Bunu, 

<lYakuvskiyi okuyanlar 
8oy1·· _J ~ d uyor; ve rogru ur .. 

~ Kısl\ca, bugünkü edebiyat: 
ı\ğ<t, sola yalpa vuruş dev

~üncen?. , ler, bir daha denenih,in. an· 

laşmak, İtalyayı ikna etmek 
imkanı var mı, yok mu. 

- Ôıdil, çığırını açll· iler
liyor. Fakat, etrafta bir kı 
mıldanış yok gibi. Biz ha- ' 

"Duce,. ye şimdi ihtar 

vaki olmuş oluyor. O şimdi 

artık bilmiyor ki İtalya mu 

ahedeleri ve mukavelatı hi
çe sayarak harp yolunu tu 

tacak olursa o vakit millet 
ler cemiyeti Paktinin Ce
miyet azalarına buna ben 

zer haller için tahmil elmiş 

olduğu vazife ve vecibeler 

yerine getirilecektir. Bu me
yanda, ticarat ve finans mü· 

tegindedir .. la eski ile tarlamızı sürü · 

Şimdidtn sonra . Nt! diye 
}'itn?. 

yoruı: . 

M. Tu,ğru/ KuJ/tan 

'2ii_ük Hikaye: 6 

Yalvaran Bakışlar 

h Ajlan mühendis, Tunçelde 

ı;k.1 ıktan mezun olmuş . . 
ısı de staj nıevkiinde . Ma

ile"· .Aı · ı varlıklarına gt>çiyorum 
d J!an azçok mazisini anla· 

1 R ım bir genç, halbuki Tu-

~~el haklıında henüz kati 
ır bilgım yok. Geceki kana · 

~~ırnl':l göre terbiyeli kadınlara 
d~r,rnet etmesini bilen bir 

•karılı . 
1'ürlü hülvalar içinde 

uykuya dalıyorum Saba
hı~" in " gözlerimi açtığ ım 

:~illan gayri ihtiyari sa

~e bakıyorum.. On bir. 

"rnf'k hu kAdnr gP<' kal 

Y.\ZAN: 

Vahdet Başaran 
mışım. Hemen kalkıyo 

rum, odamı biraz düzelttik

den sonra geyiniyorum. 
Saat dörde doğru Kadir 

\ğaya arabayı hazırlatıp 
ya l nız olarak Emellere 

g ıdiyorum . Ajlan, o kadar 

ısrarıma rağmen benimle 
gelmiyor .. 

Emelle , Tunçel heni pen

çereden görmüşler, lıahçeye 

karşılamağa geliyorlar llk 

sözü Tunçel söylüyor: 

- Eğer diyor, biraz daha 1 

geciksey~iniz ümüdimizi ke· ı 
secektik . Oyle değıl mı Emel?., 
Em~l evet cevahım ha~ı 

Fakat. şayet bir ay neti

cesinde bu müzakereler, İta 
lya ve Habeşistan tara

fından aynı \'eçhile kabul 

ile verdikten sonra 

koluma girip köşke 
yürütüyor. 

benim 

doğru 

·-

Büyük bir salona açılan 

kapıdan neşe ile içeri akı
yoruz . . Annesi beni öperek 

kucaklıyor. Biraz konuştuk
tan sonra asıl mevzua geçi
yoruz . Herkes bir fıkir sö 

ylüyor. Ben iııtirahattan so· 
nra alla ufak bir tur teklif 
ediyorum. "Kcı bul,. diyorlar 

Ve, o gün geç vakite kadar 
bu mesele üzerinde konu· 
şuyoruz 

Eve ne~e ile avdet ediyo

rum Ajlan. sitemle gözlerini 
üzerime dikiyor. Yarı tebes· 
süm ederek: 

Bayan Türkan, eğer 

bu kadar neşeli olacağınızı 

daha evci tahmin etseydik, 

herhalde amıcl\m sizi o aile 

ile daha evelden tanıştırırdı, 1 
diyor. Gene saçmalamıya 

baıladı. Gene kıskançlık da· 
marı galeyana geldi Hiç va 
ziyetimi bozmadan cevap 

veriyorum: 

- Evde canımı sıkan bi· 
risi olmasa. neşe çoktan ye
rindf> olurdu .. 

Bu sözümün ağır ! ığını an· 
lıyor , altında kalmnmalc için 
dudak bükerek: 

- Yanlış söylediniz, diyor; 

Tunçel gibi bir delı"anlı 
evde o ' saydı . 

- Hica ederım, ne lıakla 
benim yaşayış tarzıma ka · 
rışıyorsunu7.? .. 

- Amıcamzın oğlu sı

fatiyle. 
Bu söz üzerint daha fa

zla ne söyliycbilirim? işi öy · 

le mahirane idare ediyor ki. 

Bahkesir ~i~rit 
acenteliğinden: 

Evelce Konyalızade Meh· 

met İzzet ve Arabacızade 

Ali Sadık şirketine ait Balı 

kesi kibrıt acenteliği bu ke· 

re 16 ağustos 935 tarihin -

den itibaren ve münhasıran 

uhdemize verildiğinden, muh-

M ec rnualar: 

Ül~ü 
Halkevlerı merkezinin bu 

kültür dergisinin otuzuncu 
ııaym da bu defa çıkmıı
tır İçinde Necmettin Sadı
kın buhranın sesleri ve Tür-

kiyede devletçilik, Necmi 
Dilmenin sinstaks anketi, 
Ahmet Ihsan Tokgözün 
1908 inkılabında eski Ba-

terem bayilerimizin kibrit bıalı yokuıu, Hüseyin Na
mık Orkun Oğuz destanı· 
na dair; Şevki Uludağın 

hanemize müraacatları ila n 

almak için badema ticaret 

ohınur. 
eski tabibimizde değerli 
kitaplar , Orhan Recebin 

Konyalı oğlu Mehmet lngilterede tahsil, mecbu
ri tahsil ve bunun suresi, 
Remzi Günencin kap · 
ların sağlık ve sosyal 
faydaları, Zeki M . Bar
kerin keyf veren zehirler-. 
tiryakilik ve tiryakiler, 

İzzet ve oğulları 

nasebet lerinin kesilmesi ve 

kendi yurddaş l i\rile Millet

ler Cemiyeti Paktını ihlal 

eden hükümetin teb'aları Kazım N a m i n i n co · 

arasındaki bilcümle müna- grafi}e kitapları üzerinde, 
yalçın dağ l arın köylünün 

sebeli men etmek ve saire 

gibi cezalar tatbık edılir . 
ekim ve toprağı kavra
yışı , Azize ablanın bayı· 

İtalya , şayet, kendi bildığine rı M e h m e t Temu-

gidecek olursa, "ipso facto,, 

Mil letler Cemiyetinin diğer 

azalarına karşı dahi bir harp 

f ıli iş l emiş olacaktır Bina-

enaleyh, signor Mussolini 

böyle bir vaziyetle kartıla -

nacağını dü§Ünmelidir 

Sonra, vaziyetin doğura

cağı neticelerin İtalya için 

ve faş i st rejimi için ne ola 

cağını düşünmelidir ve ken

di kendine acaba Habeşis

tan cidali bütün bu kadar 

f edakiirlığa değer mi diye, 
sormalıdır. 

Bilhassa bir noktada Mus
solini yanlış fikir besleme

melidir. İngilterede, fırka 
mensubiyeti haricinde, bü 
yük bir amme efkarı ekse
riyeti vardır ki M. Edenin 
sözlerini tamamen 

etmektedir. Ve 

tasvip 

milletler 

cemiyetini kuvvetle tutan 

her hangi bir kabineyi kuv· 

vetle tutan her hangi bir 

kabineyi kuvvetle tutar . 

Eğer Duce cidden akıllı ise 

gelecek haftaların sulh ile 
meseleyi hal imkan ve fır· 
satlarından is.ifade ve bır 

muzaffer harbin dahi ken
disine temin edebileceği şe· 

reften büyük bir şerefi İtal
ya hesabına kaydeder 

run ayın Politikası, Malik 
Evrenol sert bir babanın 
oğluna itirafı, Hüseyin 

Namık Orkunun Halkevi 
mecmuaları üzerindeki ya . 
zıları ile daha birçok 
güzel yazılar vardır. 

OkurJarımıza sağlık ve-
ririz. 

Ayın tarihi 
İçbakanlığı Basım Ge-

nel direktörlüğü taraf an 
dan her ay çıkarılan 
(Ayın tarihi) nin on seki
zinci sayısı her zaman -
ki gibi büyük bir cild 

halinde çıkmıştır. 

Bu sayıda haziran ayı· 
nın içeri ve diıarı si. 
yasasının akisleri ve ve· 
sikaları ve takvimi yapıl

makta ve aynı ayın Tür
kiyedeki kültür hareket· 
leri hulasa edilmektedir. 

Elli kuru§ fiatı olan 
bu güzel eseri okurları
mıza sağlık veririz . 
•••••••••••••••••••••••••• 
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Balya Uray Başkanlığından: 
Belediyemizce satın alınacak 200 metre itfaiye hortu

mu 16 8·935 gününden !ti haren 15 gün müddetle açık 

eksiltme euretile münakasaya konulmuştur. İhale 31 ·8 935 
günü saat IU da icra edilece'1 tir. Taliplerin şartnameyi 

görmek ve dahc'I. ziyade malümat almak istiyenlerin her. 

gün Balya Belediye başkanlığına müracaatları ilan olu-
nur. (30· l -4) 

imkanı yok insana ağız 

açtırmıyor. Eğer. o sozu, 
bu cümle ile kestirmese~ di . 
şüphesi~ ki münakaşa uzayıp 
gidecekti.. 

Altımızda atlar . Ogün 
kararlaştırdığımız pilanı ta· 
tbik ediyoruz .. 

Bu kır eğlencesi ne hoş 
geçiyor... Bir türlü, 

akşam olmasını istemiyorum; 
at üstünde beşimiz de neş
eliyiz. Sevinç, arada sırada 

Ajlanla şakalar yaparak 
bizi güldürüyor. Emel eliy · 

le, sıklaşan ağaçları göstere· 
rek, yüksek sesle mektep 
sıralarında öğrendiği şarkı-

yı, beş altı yaşında bir ço
cuğun taklidini yaparak 
söylüyor, sonra Tunçele dö

nerek: 

- Yapma be haklın ağa, ı 

benim yavuklumun yaıını 

büyütüver d~, galik bir an 
evvel evlenlverem .. 

Sözüyle, köylü oivesine 
geçiyor. Bu sefer o susuyor, 

Tunçel başlıyor . Tunçelden 

konuşma, bana sirayet edi 
yor . 

O gün , akşama kadar eğ

leniyoruz, zamanın nasıl ge· 

çtiğini anlamadan eğlenmek, 

insanda başka bir his bıra · 

kıyor.. ~!~ * 
Emelle ahbaplığımız sami· 

mi bir tarzda, iki aydan beri 

devam ediyor. Duyguları ve 

düşünceleri çok ince ve has
sas bir kız. . Erkeğe karıı 

olan f ıl<irleri aynı benimki 

gibi . O da erkeğe. bir kalp 

oyuncağı olmasını iatemiyor. 

Bazı , Tunçel bir sevgi lafı 
atncak ols1', dcrhftl ona: 
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ILBAYLI TA • 
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Açık eksiltmeye konulup isteklisi çıkmadığmda n do

layı 3 8 -935 gününe kadar uzatılan sıtma mücadele küçük 
çalışma i~i için kent dışarısında yapılmakta olnn kanalın 

J 000 inci metreden 1258 inci metreye kadar olan 258 
metrelik ve 15;8 lira bedel keşifli mezkur k11nal ışının 
eksiltmede gösterilen bedel haddi layık görülmediğinden 
artırma ve eksiltme kanununun 43 üncü maddesi hükmü 

ne göre J 8-935 gününden itibaren bir ay içinde pazarlık

la isteklisine verileceğinden isteklilerin ilbayhk katına baş 
vurmalara ilan olunur. ( 4 - 1 - 5 ) 

ı mımiR VILAYHi DAİ~i lNCÜMlNi ıLANURı 1 

Hny İ \' bedeli Azami mıkturı Cin ~ i 
4 Kılosu 1500 Arpu 

12 )) 500 Mercime k 
12 )) 600 kuru fasulye 
7 )) 3200 pu lıı ti s 

26 )) 4ü0 şehr ı ye 

'2/5 ı) 1500 irmık 

18 )) 700 \'ekirdeksiz uzum 
28 )) ıuoo Uoz 
32 )) 800 Zd ytin ya[rı 

2 Adetli 8000 Yumurta 
24 K;losu 300 Kuru bez ly o 

28~0 Tonu 90 Ton Kok k ömüriı 

Memleke t lı ııstohcınesinin bir sen el ı k i ht ıyac ı ı~· ın ) u
knrda adları yaz,lı erz ıık ve ınnhrukat 19 Ağustos 935 
gunüne rostlnyan pJZnrtesi günü sout 0 11 bt .,, t c ihcıle l e ı i 
ytıp . lmak uzere n~· ık eksiltmeye konınuştur i--tekli olon lo 
r_ın yüz le y~di bu~·uk nisbcl İ illlc muvukkut tı•minnt mnk· 
buz vo yahut nıektupl::ırile vLıkt rıJ:ı ve şeratı öğrcemek 
istiyenlerin dohn eve l encümeni vilfiyeto gelmderi il.in 
olunur. ( 446 - 4) 

Balıkesir Posta Telgraf 
Direktörlüğünden: 

Senelik tahmin bedeli 1740 !ıradan ibaret olan Balı 
kesir posta merkezi ile Hal ya ve Çanakkale merkezini 

arasındaki posta nakliyatı açık eksilmeye konulmuştur. 
ihalesi 29-8·935 perşembe günü saat 15 te flalıkesir pos
tahane binasında P. 1'. •t. Eksiltme komisyonunda yapı
lacak olan bu naklıyatın muvakkat temiırnt miktari JOJ 

liradır iste klilerin eksiltmeye başlanıncaya ka~ar teminat

larının posta idaresi veznesine yat ı rmaları ve şartnamenin 
"4" cü maddesindeki "f" fıkrasındaki belgeleri verrr esi 

laz ı mdır Şdrlname Balıkesir posla T T. MüdürlüğGnden 
alınır. 

( 18 - ı - 4) 

Senelik tahmin bedeli 900 liradan ibaret olan Balıke · 
sir posta merkezi ile Havran ve Edremit merkezleri ara 

sındakı posta nakliyatı açık eksiltmeye konulmuştur. iha
lesi 29 8 935 perşembe günü saat 15 le Balıkesir po~taha 
nt: binasında P. T. T. Eksiltme komısyonunda yapı' actık 

olan bu nakliyatın muvakl<at tenıinıtt miktari 68 liradır 

~l f €H~Lı HASAN 

l
l DEMiR HIQDEVAT 

n BOYA YAPI -« Rt.M ssrn lıUZ.[Nİ 

Evet ~ 
iç in Lü3 üm/ü [~yaları 

~adan llcu:J 
0

C7f fmJ ___ ;::;,_,, __ _. 

Bizde en eyi Boya 
YAGL.ARJNİ 

'Burada bu1a bililJo~ __ 

Biı. kö lüferde 
PuHuR. ve f.\ençber Dü~enin·ı 
HEp Burada.n A/Jrı~ 

TURKOİLI Aluııloe il~ 

••lıliesi ı· l~ı·kck C-ı·l•t(,- • _. ~ \• ...... _._. .. I 
kulu n·rektürliiğ·iindt•n: Ucuzlu~u ~ ı 

i, i ıı'.ıı~. : ~ ~. '.1, '.: '. 1:: :: ;;'.1z,~. ~-Y~' ~. ~ ~: .~ >.:::: 
1 ~~1~'1~,1.·.·.: ~'.:~~ '. i Sa g l a m l ı g ı 1 

:ı ı .\ı::u~ıos !) ~;5 cuıııaı·ı· ·~j ı:iiııii ~aaı ı :; ıı •. ,;oıı ; Zarafeti,' 
\t>ı·ill'('t'ktiı·. ' 

Biiıiiıı P\l'akı lanı olııııvau lıic- hiı· talt'lın l:ı f • 'I~ 1 . t 
IHllllZPd \ilZılallll\(H'aktıı'. . " • ~,. ıı·ı (lVŞilll 1 1 

~ - ( lkıılu !llf;Z ı•ansiyoıı İİl'l"'' i hıı ~ ıl ( 150) ' F a n t a z ·, k u m a ş ! 
liı·adır. Elli~ ~ ,. lir~ı lı('~abilP (3) ıak~iııt· alıııa<'a- • 1 
kıır. - VE ' 

Ct•l'(l:li ltıyli ;!İl'ftlt'k i~tiyt'ıılt'l'İll d(• ~inıdidt•ıı ' h d • 
ıuiiı·a··aatıarı ı:•zııudır" a Tu afıye mağazaların a ı 
-------------! bulabilirsiniz? 1 
8 A ll K E S 1 R A S KE R i S AT 1 N Al M A ı• ı • •ııa • ••~·-~ 

K O Mi SYONU i LAHLARI .. ~~~~~~~~~~~M~İ i PASAHAMAMI 1 
Ba\ıkesir garnizonundaki kıtaat için 350 ton odun 

19 8-~J5 pazartesi günü saat on beşte ihalesi yapılmak 

üzere açık eksiltmeye konmuştur Teminatı muvakkate 

miktarı J97 lira olup ıhale yeri kor satmalma komisyo· 

nu binasıdır. İstiyenler Şlirtnameyi iş günlerinde kor satm

alma komisyonunda görebilirler . Taliplerin muayyen gün 

ve saatte teminatı muvaklrnte veya banka mektuplarile 

komisyona müracaatları ( 441 4 ) 

~ 
.... . -·. ' .. , 

Balıkesir garnizonundaki kıtaatın 80000 kilo sığır eti 

ihtiyacı 23 8 935 cuma günü saat 15 de ihalesi yapılmak 
üzere kapah zarfla eksiltmiye konmuştur. Muvakkat le· 
minat miktarı 1200 lira olup ihale yeri kor satınalma 
komisyonu binasıdır. İsti yenler şartnameyi ış günlerinde 
ve iş saatlerinde kor satınalma komisyonunda görebilir 

le r . isteklilerin ihale saatinden bir saat eve\ine kadar te 

1 Muhterem Müşterilerimize: 1 
~ lliııı:ıri kıvıııcl ve 'iilır .. ıi nıaliım V<' mtı· 
J ~enidPB ag1ln11ştır.uP .\~.\ 11.\MAMI» mn Ull"' 1 ııı:ıl'İ kıyıııı·ıi ' ı lıhi e>:ı,lar dahiliııdı~ iıışu 1 
fit; edilm~~irulmıdiı·. ~e kadar fazla kal111ır~n ı 

it.. kalınsın lıamaııı a .. ıa haşa vuı·nıaz. Bi~t·I' 1 
~ hanıarnl:ıı· gihi su~·udu k~) ~·u ~u~·u ofnw~ ıf' 

ıl ~urr·ti malı~u~ada isaln ediltııı tatlı rnenlı~~ 
~ ~ll~' ıulur· .. \yrıca harıyo h'Şf\ İ l:İlı olup J111Sll!'I~ ı 
it. oda ve karvolaları vanlır. Ta kanıları '(•il' 71 
~ ve ~ayt•tler;ıizdir . . lliişrcriJ.-ı·iııiıı lu·ı· ıiirfİİ ~ 
~ P~hahı i~tiı·alıaıi lt1rniıı Pdilnıiştir. Biı· k••rt· I 

minat mektuplarını kor satınalma komisyonuna vermeleri. it, · ı ~ 
442 ~ güı·nıt>k ktıfidi r. ~l u lıtt·r·eııı uıii~lt· ril<~ı·iıııııt 

** i il:iıı olııııur. KEKLiK OGLU ~ 
Ba'ıkesir Merkez lutaat hayvanatı için 340 ton saman il ~ Mehmet il 

3-eylu .·935 sal ı giinü scıat 15 de ihalesi yapılmak; üzere 11. '-
açık eksi tmeye konmuştur. Tahmin Lede ' i 4080 !ıra mu · '!fe'~/,/l·~f~;~~~'.,,,;:~f~~ .. ;:ı~r~~//~.~~ 
vak kat teminat mık tarı 3J 6 lira o up ihale ko'ardu satın -

a 'ma komisyonunda yapı lacaktır. 1stekli 1 eriıı munyytn gün 

ve sacıt de kolordu satın <ılma komisyonuna müracaat

ları ve isti yenler şartnameyi mezkur komisyonda görmele . 

ri ilan olunur. ( 4 - ı 22 ) 

~11111111111111111111111111111111111111111111~ 

ı~Dağ Ilıcasında büyük tenzilô~ 
-------------------------- ~ - ~ 
isteklilerin eksiltmeye başlanıııcaya knd.ır teminatlarının E Su~u ve ~avası güzel şifa ~aynağı ~ 

= ~ posta idaresi veznesine yatırmaları ve şartnamenin 4 ci 

maddesindeki "F,, fıkrasındakı belgeleri vermesi la~ım . 

dır şartname Balıkesir posta T. T. Müdürlüğünden alınır . ~ Balya Dağ lhcası? ~ = ~ ( 19 l 4 > - .. ~ 
:.......:::=.::...::....:.......:.:;:==:;;;;;;;; : Yolları urabn, o tomobil ve kornyon gibi lıer tu.~- ""'-

.. : lii nakil vastalarının islemesine elverişli ve gıı ~ - ~ .,, 
: zelJir. ~ 

• - ı·· ~ KA DR 1 YETKİN E 2 Sa vo· ı lı halkımızın Ilıca istifadesi ve ı;uğlığı 1 u· ~ 
İç hastalıkları müteha : şu~~~e silc fıntlar inılirilıni;?tİr : . d~ ~ 

ss sı Milli Kuvvetler cad - : Bir kiş i İ\·İn b::ınyo ve odu kira!lı olar~1 k ~un ~ 
desinde Yeni Türl<iye ec- : yırmi beş kuruş alınır . ~ -- - ~ zanesi üsiiııdekı muaye- 1 ~ - l yirıı1 ""-nehanesinde her gün sa - 3 Un günılcn fo zlu kalunlura ayr ı <·a yiızı e ~ 
bahtan akşarna kadar ha· : tenzılfit ynpılır. ~ 

- · h t ve t.?· _,__ 
stalarını nıuayene ve le- : 4 Buyan ve Bnylur i~·in .\yrı ayrı istıru u -,, 

,davi ecler - nezzüh muhalleri yuılılm ı~ t ı r . ~ 
- rlır-~ .. ~~~~~~--.,,...--.11: 5 İs t i ycnlı• r j~·in hususi bnnJ o! ıı oılal.ı r ılu ,v~3~ulc =::; = 6 Arzu ede n müşterilere ycnıck: , knr)oln ,·c) ~ 
- t emin edilir . ~ ,. ........................ = ~ 

• • - . Aynı zıı· =::; 
: • - 7 - llova.sı vt} idmı~ suyu du ~·ok güzolılır. ~ 
:Muhterem nıü·~ E ııınnda e 1 yi bir tohtil hava yeriılir . . . k ~j{ll ~ 
• •t • - Yurdumuzun 1wk fcıyılab vf' il imizin bır .ce Jon ::: : steri erimize/.:= VO saı;lık yerı olun «Bal ya f)u(ı JlıcasıH ~uyun . ~ 
• ' • - n n . { t etme #il' • K • - ve huvaı:;ından uz bir pare snrfılc ıstı. :ıı ~ klerin ~ •• aınırıa u.v~urı :nar·-:: 1 . . 1 1 lk .. . · · tı 0 "'•Jt•ıc ""'-~ , • _ ı, rını soyg-ı ı 1,1 ımızrı ogn er v n . Ji· _,__ 
• 1 1 1 1 ' ' ı lı: l n ı " 1 "

1 
""'-: 1 ve l i.llll~a 1 H~ı· t Ü ı·- : = \'Ok memnun vo foydolnnın ı ş o JCil cırı ':> ::: 

: lii. ölı;ii \t' l:ı ı·ı ı eli(•(- ! = ılen müjılelcrini. ~lustecırı ~ 
: lt•ri diikk:'ııımıızda ~a- ! = . ..,, ::: 
• • - lll .. 1.~EYİX ~E~YL'ıJ· ~ : t ı l u ı akı a el ıı·. : : _ _.. . ·- ~ : Yt•rıi gPliı·diğinıiz : : honınıl- -"'-
• • - 1 ler ı·umartı sı criınii saut 15 Je Ahcılıune 1 e bir ::: 
• 1 ı· 1 ·· ı "I · • - n ı · ·d· (te 

01 • ~ • "" ll < aıw O ~·ıı Pf'I • - nn ılo ı;ru l\.. cava kaptı kaçtı vnrı ır . l,ı ıp ~. '' e"illı tlfll'. 
• • - o ~ . . k . t' nlorın ı -:s --: (~iııik, ~ar·ıııı ~irıik, : : liraı lır . Knp~ı kn~·tı yı g~ türıı tutma ıs1 ıye ' 4'1!! 
: ) J : : civnrınıla lbrahim Snmıye h·ı~ vurma nrı. 
: ur tı p a ı· ıı ı ı da Ut· uz • ı 111 ' 1 
: fiatla · atrııakta\İZ. i 11111111111111111111111111111111111111 • • • ! Cl'~J.\ LI 1 L\S.\ ~· i 
.......................... Basın yeri: İl matbaası 


