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Habeşistan dört ayda bir cephane fabrikası kuracak . 
Doğuda 

Hükiımetın doğu illc.::rımiz 
İçin yeni kararlar almış ol 
duğunu Anadolu ajansı bil 
diriğinde okuduk. Anadolu. 
tıun doğusu demek. Osmanlı 
imparatorluğundan devral· 

dığınuz yurt topraklarının 
en bakımsız, en geri p arça 
81 dem kt· e ır. 

Biz cumuriye tçi 1er bu 

lllcrn1ekette bir somurge 
bayındırlığı. yani bizı kuru 
Çölden ve yoksul halktan 

'Yıran Paravanalar yapmak 
lsterniyoroz. Biz ekonomik 
"e ·oysal kurunı ları i lt>, üs 
l\hırf 20 • • · ' e ıncı asır ınsnn arı 

~llfıYan modern bır yurd 
Urnıağa çalısıyoı uz Ana 

do u toprakları ve halkı 
:;~n böyle bir idea l, ancı;k 

lirk olanın kafasında do 
~up gönlünde yer eşebilir. 

i\.ökten bir kallıınma ha
tek ti içlnd~viz. Kök, halk· 
lır k- d '' O l · • oy ur. sman ı lmpa· 
t~t<>rluğu lialkn ve kö) lüye, 
I' 
~lllurgeci 4er gözü ile baktı 
I t'a\ın uyanmasından, top 
~llfnasından, el eme~ inin 

~ahalılaımasından korktu. 
1~. bunun tamtersi, büyük 

>'•ğır11 Kanıaliı:t rf'jtmın bü 

tı.ı,.. davalarının t€tr.eli olR· 

tak tı.lm tı ktayız. Kama list 
te· 
1 

Jlrne ulusçufuğun üstünde 

~anığ bir değer veren özel-
1 budur 

l !!izim halkçılı§ımızm baş 
ıca nınacı ltôyde devlet 
Çilık 1 k ~ t\~ o ma lazım gelır. 
doy nerede bırakılırrn ora

}'~ kctlır : Demiryo' u, kırk 
~~da, ~incan köyünü kırk 
1 •hı ileri yürülerftedi· An 1(- ' 
t rada on şu kadar yıldan 
ller· b· 
) 

1 ır devlet merkeı.i pa 
·\tı 
ı~b l'hn bütün imkanları Ka· 

... a köıunü yerindt n oy 
··al 
tı,. l'lladı. Devlet , ne rayı , 
ıı: Yolu , ne elektrık hattı 
ı:ı' tıe su kanalını köyün ka 
•sı 11 {) a getirip bırakamaz· 

1 !!\·lelin köydeki işi bunlar
" b l {) · tııez, bunlarla başlar. 
,

11 
evlet in Anadolu doğu 

~1a b· . . 
ıı ır reorganıstıon işı· 
e b 1 ) flf anrnsınduı sevinnıi 
'tek T ı 11 ürk ulusçusu yoktur. 

t~ toprakların yol ·nz, 

d~lılsuz. bakınısız kain asın· 
tı b· 

~-l ız suçlu değiliz: fa· 
<ı ılerlemes nin şerefi bi 
~ 01acai<tır. 
~er rn d · t· ·· <e e enaye ın erı go 

&n ç~rPan vasfı. tekoiğid r . 
l~~>'~k halk yığınlHı hangi 
~i tııkt i lıyorlarsa , o tek 

~~t nıedeniyetinded :r ler . 
d~tı·ttı köylümüzün bu me
tı!1~y tin tekniği ile yaban· 
·~ 1 

1
' kapasite eksiklığinden 

aeı· ııı,k· 1Yor? Gidip en yeni 
Lı.. 1

111eleri kullaı:n n fabrika 
')ol er 
~k~ 'ne lrnkını7.: Hepsi, 
•il r' doğrudan doğruya de 
' ~rse b · -b 1 k "' "I~ • ır go e < aşırı oy 

tdı k r. Ankaracla çocuk 
itt g·b· ı:ı,~ 

1 
1 ı, bahçe yetiştiren 

)~k tı arın çoğunun. belki 
•11 h 

>ntıd ısımları, henüz, kö 

'l,. e 0 rme1.n vıkıyor ve 
\: söküyor Tiırk köyle-

Bi i Ver, Biri Bakar .. 
Habeşistan maselesi milletl&r arasın~a müsr en; itte 
sahi~i olan ve ohmyanlar arasında tema~i edegelen 

çarpışmanm [ n son tecellisidir. 
Londra, 27 (A.A.) Roma · 

dan bildirdıg.ne göre İtalya 
kabınesi yarın r.ıanavraların 
yapıldığı ycrdt toplanacak-
tır Ve bazı ekonomıl~ kara 
rlar verecektir 

Londra, '27 l A. A ) -
R o y t e r i n bildirdiğine· 
göre son ıki gün içinde 
asker ve ct:phane yüklii 
17 halyan genıısi Süvcyiş-
len geçmişlir. Cıdenler arasın
da Mu solinin iki oğlu ile 
Clanıadı hulunuyor. 

Londra, 27 ( A. A. ) 
Taymis ga1efesi Habeşıs 

\anda Habeş Ulurnnun her 
zamandan daha müttehıd 

olduğunu önemle kaydetme· 
kte ve Adiscı.babndan aldı 
ığı habere atfen <lü~manın bir 
ha va taarruzu karşısında ah-
nacah tetbırler hakkınd'l 

İmparatoruP bir emır nt>şre 
ttiğini bi ldiriyor. Ve bu ih 
tarın harbın muhakkak ol
duğunu ilave etn.ektedir. 

Ar vutfu 
Beş smıf askerini sila~ 

altma çağırd1. 
İstanbul , 27 (Ôzell - Ar 

navutluk hülcümdi isyan 
mesele ini ı;ebep ittihaz ed · 
erek beş sınıf askerini sılah 

allına almı~tır 

Arn ~utluktnki isyanın 

ele başıları Bariye firar 
etmişlersede, isyan bö'ge 
sinde silahlı asiler köylerde 
ı;ık sık görülmetedir. 

İd rei örf ıye henüz kaldı 
rılmamı lır 

Küçük 

Hazı İngiliz gazeteleri de 

llabeşistanda yer'i ve yaban· 

cı nha linin takım talcım göç
meğe başladıklarını vaıma· 

kta ve bu meyanda İtalya 
elçilıği memurlarınd,t da 

hareket hazırlıkları gördük· 
1erini bildirmektedirler 

Adisababa 27 (A.A) 1 la 
beşistanda dör ayda bıtmek 

üzere hükümetı,e bir silah 

ve cepherne fabrikasının 

ınşasına. bş 1andığı bildi 

rilrnektedır . 

Paris '!.7 (.\.A.) - Yarın 
toplanacnk olan Fransız 

kabinesi ltalya-Habeş anla. 

şmaz1 ığmm oıtcıya çıkardı 
ğı durunm ince'iyecektir. 

Roma, 27 ( A. A. ) 

Uzla~ma kornsiyonu İtalya , 

Habeş hakemleri bu sabah 

gizli bir top 'a ntı yapmışlar 
dır. 

Trakya 
Manavralan ~uyük ~ir mu· 
vaff akiyetle sena erdi. 
İstanbul , 27 (Özel) - Ma

reşal Fevzi Çakmal<ın ida· 
resi altında Trakyada bat· 
lıyan ordu manavraları, bü· 

yük bir muvaffakiyetle bit 
mişlir Ordumuz, manavra· 
lardan sonra Kırk'areliue 
1 liyük bir geçit resmi yap
mış ve geçıt r~sminde her 
sınıftan askerler, tanklar 
ve layareler iştirak ~vlt-mi
" tir. 

Afyon 
~nlaşma Lonseyi toplanıyor Gençlermin v81öylüsünün 

Belgrat, 21 (A .A ) Küçük Kocat ,,d k' I 1 1 
andlaşma Konframı 29 ağu ep . 8 1 OP an iSi 
slosta Yugoslav3 ada lMed· Afyon, 27 ( A. A) 26 

de t oplanacaktır. Ağustosta .\fyon Hc1kevi genç 

rindı> bir asra bağla gıbi gö 
rünen Lüyük kalkınnı :ı. ha 

kıkatte kua vıllara bağlıdır. 
Büyük meseleyi Kaına ist 

ler cesareti ''C ölçüsü ile 
ele alalım. Yön et im maka 
niıınasında yeni b ir ödev 
unsuru ~·aratalım Halkçılı 
ğ ı , fo ' ldor, hava ,.e koşma· 

ları i çinde tadıp, gübreden 

ve kerpiç!< n kaçan Tiirk 

gencini köyde ça'ıştıratım. 
Genç cumuriyetin en yaşlı 

anana ı karar verince ba
şarmaktır Anado'u ajansı 

nın, ancıl k , genel hatlarını 

bıldirmiş oldu~u doğu Ana 

dolu siyasasın n pek yakın 

da can'ı ve parlak ~onuçla
rını göreceğimize güvenımiz 

tamdır. 

F.R.ATAY 

lerinin ve köy ü le rinin İftira . 

kil e Kocatepede heyecanlı 
bir toplantı yapılmış ve Bii 

yük kurtarıcıy i sevgi ve 

saygı suı an bır telyazısı 

gönderilmiştir. 

Doğu 
ıllerinde üçüncü espekterlik 

~u ; uldu. 
İstanbul , 27 {Ôzd) Do· 

ğu illerimizde tesis edilen 
üçüncü genel espekterliğine 
ı:rzurum sayla ,·ı Tahsın se 
çilmiştır. Üçüncü espekterlık 
teıkilatı bugün!erde bite .ek 

ve espekterlık merkni tes 

blt edilecektir 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
! 30 i\2-11S{()S ! 
• C7 • 

: 4" : 

• • i Yurddaş!.. i 
• • . . - . • • : 10 flğustos Za- : 
• • : fer ve uçak bavrrnı : 
! yaklaşwor. Bu bü- ! 
i yLik günde Türk Ha-i 
• • : va Kuruınuna yar- : 
• d k b" • : ım e:n1e en u- : 
l yük bir yurd borcu- ! 
• • ~ dur. : 
• • ···•······ >•••············ 

Hava 
Kurumuna yardımda ~urunan 

yurddaştarrmız 
İzmif', 27 (A.A.) İzmir. 

de Bezzaz Ş a m i 1 i 
Şükrü ve kar-

deşleri Türk Hava Kurumuna 

beş bin beş yüz lira. ) ardı· 

mda bulunmuşlardır. 

••mı 

Genel nüfus sayımı hazu
llkları ilerliror. 

Ankara. 27 ( A. A. ) -
s t a t i .s t i k genel 

müdürlügü yeni ı;ayım gu 

nüne kadar gazeteleı le mu 

ntı\7.eman neıredilmek üze· 

re vecizeler hazırlamıftır. Ya · 

rın konacak vecıze şudur: 

İn an enerjisi bütün enerji 
lerin en büyüğü ve en yü 

kseğidir . Çünkü bütün ener 

jileri insan yualır. Yirmi ilk
teırın pözar günü genel nüfus 

sayımı bize Türk Ulusunda 

ki bu enerjilerin en do~ru 

sayısını gösterecekti. 

Yunanistanda 

Bir ayaklanma yapılması 
için para gönderHmiş 
İstanbul, 27 (A.A. ı - Yu. 

nan ga zetelerinden bazı 1 arı 

telaş ve h eyt'can verici bir 
ha bn vermişlerdır 

Bu habfre göre sdbık me· 
ııai bal<anı M. Znkasa Ve-

nize'os tarafından bir mil

yon Venizelosun oğ 'u tara 

fından da ıki mılyon , Ame · 
rika.da bulunan M. Papana 

stasya vaı;ıtasiy !e Amerika 

lı zengin Yunan 1 ıl ar tarafı 

ndan da çok mühim bir 
mikdar drahmi gönderilmi· 
ştir . 

M. Zakas bu paralarla 
Yunanistanda yeni bir isyan 
harekeli hazır'ıyacaktır. 

Yunan emniyet müdürlü 
ğü bu haberin tamamen 
asılsız olduğunu söylemiş 

ise de. kraliyetçi mehafilin 
telat ve heyecanı heniiz sü· 

kun hulmamıtlır. 

8. Hacim Muhittin Kezer _, ____________________ ...., ______________ __ 

Bahkesir İlindeki İnce-
lemelerini Anlatıyor .. 

Oursun~ey. Küta~ya - Bahkesir ~emiryolunun yapılmı
sı ile ilk defa ~- r yola kavuşmuştur. Yafmz ~u arada
ki tren ücretlerinin in~irifmesi faideli olur. ffalteıle
rinde vazife alan arkadaşf ar canJa ~aşla çahşryorlır. 

Saylavımız B. Hacim 
Muhittin Kezer in ilimiz içi · 

nde yaptığı inçeleme'er üze· 
rinde yaptığımız görüşmeyi 

dünkü ı-ayımızda okur!aı ı · 

mıza vermiştik. 

Bir engel çıkmadığı tak 

tirde ikınci bir görüşme ya

pacağını vadeden saylavı

mızı muharririmiz dün de gö·· 
rmüş ve kendilerine bu va 
<.lini hatır 1 n tmıştır 

B. Hadnı Muhittın Kezer, 
"Türkdili., nin bu dileğinı 

Lüyük bır ilgi ile knr~ılı
yarak arkadaşımı:.da görüş 
me\erine şöylece devam et· 
mişlerdir: 

- Gördüğünüz ihtiyaçlar 

ve yapılan dilekler araS1nda 
dünkü görü~memizfn dıtındft 

kalanlar var :mıdır? 

Saylavımız. gözlerini bir 
noktaya sa.plıyarak . bir mü 

ddet düfündükten sonra ilk 

sorguya şu cevabı vermit 
lerdir. 

- Dursunbey'ilerin en 

mühim derdi, Dur:;unbey i)e 
Balıkesir arasındaki şimendı
fer ücret 1erinin ağır olma 
sıdır. Her işi batar .. n ve 
halim çok kolaylık göster 
meği kendisine ülkü edinen 

de~erli Bayındırlık Bakanı 

mız Ali Çetinka yanın bu iti 

de baıara·cağını umuyorum. 

Şimdiye kadar yol 
görmemiş temiz ve yi · 
ğit bir Türk ırkı 
olan Dursunbey ve çevre· 
sındeki Orhan!li, Tavşanlı, 
Sındtrgı, Kepsüt gibi mer · 
kezlere kara yolu ile en 
aşağı 1 .!. şer saat uzakta
dır Balıkesire ise 18 mat 
lik bir yerdedir 

Kütahya Balıkesır demir 
yolunun yapılması ile cu 
tnuriyetimizin feyzini gör 

müş ve i'k defa bir yola 
kavuşmuıtur. Fakat oradan 

-
Dikkatler 

il ıı,.ıru ~lu 1111111 Kı>zer 

llalıkesire mesela 50 kurut· 
luk bir reçete için gel
mek zarureti karıııında 

kalan bir yurddaı ıtmen 

difer ücreti o 1arak üç, dört 
lira vermek mecburiyetin 
dedir. Halbuki bu ilçe halkı 
böyle zaruri ihtiyaç· 
lan ıçın çok defa Ba. 
lıkesirle Dürsunbey arasan· 
daki uzun mesafeyi yaz gü

nlerinin yakıcı güneıi ve kıt 
günlerinin çamurları arasın· 
da çok defa yaya ve mer
keple katetmeğe mecbur 
o ' uyorlar. Bunun için bu ara 

daki tren ücretlerinin indiri· 
lmeııi hail< için çok f aideli 
olacaktır. 

- Geliıinizin ilk gunun· 
de l-lalkevimizde bir topla
ntı yapmıştınız:• 

Balıkesir, Edremit ve Ay · 
valık Halkevlerini naııl bul

dunuz? 
- Bu yıl Kamutay kap . 

anırken Parti Genel Sekre · 
terliğinden aldığımız bu· 
yurultulardi\ bize veril~n 
vazifelerden birisi de Halk -

(Devaml üçüncü sayfada) 

Ba}·rağa saygı 
Şehrimizde bayrak asma

ğa mecbur olan yerlerden 
pek çoğunun bu ite lıizıın 

gelen önemi vermedikleri 
anla~ılm <ı ktadır. 

Dün bir arkadaşımız gaz
temize uğrıyarak ıehir için 
deki bayraklardan pek azı 

nın renginin, asılışının, di. 
reklerinin \.e hel e çekilme, 
indirme vakitlerinin bayrak 

talimatnamesine hiç de uy 
madığını yana yakıla anla 
ttı. Ve bize, bu talimata ay· 

kırı ol.uak ası1makta olan 
bayrakların nerelerde ve ne 
tekilde bulunduklarmı an 
latan t:.zunca bir de liıte 
verdi 

f'iz bu itin düzelecejine 
inanarak şimdilik bu listeyi 
!'Ütun 1arımıza geçirmiyor ve 
yasaya aykırı bayrak asan · 
ların bu ulusal ite lazım

gelen önemi vermelerini ıu 
yazimızla - bu defalık -
iıaret etmekle iktifa edfyo · 
ruz. 



l.lYJA 2 

Folklor Tarihimi:le Ilgill Notlar Serisi: S 

Cumuriyet devrinde müzik folkloru ça
lışma ve yayınlarına toplu bir bakış .. 

Konservatovar, Anadolu 
müzik folk1orunu bizzat ye· 

rinde arattırma iti üurine 

tertip ettiği bu dört iezide 
toplanan bine yakın ha lk 

türküııünden önemli bir kı 
şmını on dört defter ha lin · 
de, metin ve nota 1arile be· 
raber ortaya koyduktan ba· 

tka, diğer taraftan ayrı bir 
yayın sergili de meydana 

getirmittlr. Kurumun yine 
bu devre içine a-irj!n çalıt· 
ma ve yayınlarını tamam
lamıt olmak üz.ere bu ıeri 
hakkında da kısaca bazı 
malumat vermeii faydalı 

buluyoruz. 

(1 Klaıik ezgiler - ;<Türk 
muıl"lılaln kla~ıkleri,. Ge· 
ne ' adı altında kuru!an bu 
ıe"i içinde . bir kaçı tama 
mile halk kürköıa özaül :ü 
ğünü haiz olmak üzere. yüz 
ekıen parça klasik ıarkı 
nın güfte ve notalanm birer 
diz halinde bastırılmıştır 

Eıki devirlerin miizik üsta 

dlan tarafından vucüde ıe· 

tlrilmtı olan, bu befenllen 
deferli eıerler konservatovar· 
da kurulan timi bir kurul 
tarafından seçilip yazdml 
ra1ıtır . Bu eserler, birer yap. 
rak halinde, 1926 dan iti· 

baren çıkarıln afa baılan 
mıt ve 1930 yılına kadar 
sürerek ıonra durmuıtur. 

2) Dinsel ezgiler - birinci 
serinin diğer bir alanda ıü 
re~l demek olan bu yeni 
ıeri de, yine Türk muıiki 
kllsikleri adı a't·nda, Tek
ye edebiyat ve müziğinin 

en belli eserlerini, metin ve 
nota1ari 1e birlikte kavrayan 
çok değerli bir kollekııiyon 
halindedir . Şimdiye kadar 
altı cildi çıkan bu seri için 

de neıredilen notalar Hauf 
Yek ta, Ali Rıfat ı ) Zekai 
zade Ahmet ve Doktor Sup . 

hi baylardan mOteıekkil 
"Tasnif Heyeti" tarafından 
seçilerek notaya alınmıt par· 
çalardan ibarettir. 

Bu serinin bir inci cildi 
Mevlit tevşihlt>rinif yıl, 1933. j 
İkinci ·n üçüncü ci'dler Ara · 
bi aylarmda okunmağa mah· 
•us ilahileri jyıl , 1933.] Dör· 
dlıncü ve be~inci cildler Bek 
taıi nefeslerinı (yıl, 1933 1 

Altıncı cild de Mevlf'vi aym. 

larını 1 yıl, 1934, birinci kı 
ııım 1 ihtiva etmektedir. 
Her cilde kurul b1ttkanı B 
Rauf Yekta tarllfından bir 
•• .. 1 

onsoı: yazı mıı ve bu ön-
sözlerde metinlerin ilgilen 
dikleri alana ait kı~aca ilmi 
ma Ü'llat da verilmittir. 

Hülaıa, Cumuriyet dev 
rinin müzik it'"rinde kuv 
vetli ve verimli bir kurumu 
olan İstanbul Kons~vntovarı 
gerek Anadolu halk türkü 
lerini yer1t"rinde toplayarak 
bashrmak , gerek k!aııik 

a lanında değerli cıocrleri 

ı1eçip ortaya koymak ııurett

le büyük bir bafarıkhk gös· 
termi§lir. Kurumun değerli 

uzuvları uluıal kültür ala 

nanda kıvanç vericf İf yap· 
mı§ olmalarından ötürQ her 

zaman övmeğe layı!. tırfar. 

Konservatovi\r bütcesin · 
d e n araıtırn a gezilerine a it 

tahııisahn ka dmlmau kar· 
şısında kurumun çahıkan 

(1) l ı kı ırıllz ı, 11 .:ıdı 1111 ' 

L r· b r nrdıı. a · lml 1: ıır. 

YAZMANI; Şakir Ülkütaşır 
Direktörü B. Yusuf Ziya , 

bu itin eskisi gibi sürmetl 
için , bu kez özel teşebbüı 

lerde bulunmuı ve sonra 
"halk bilgisi dcrengi,. ta· 
rafından böyle bır ıezinin 
yapılmt ıı imkanını hazırla · 

mıthr Şu hale 1ıöre, ulusal 
öz1ıülü~ü haiz betlnci bir 
araıtırma gezisi da ha rr ev 
cut deme" tır Mahaza, • u 
ıezl ya ! nız müz:k değıl ae 
nel folklor bakımından arat 
llrmaları l<a vrıyan bir do 

latma olmuıtur. 
Beıinci arattırma ııe:dsi , 

1932 yılı ağuıtoı içinde 
Konservatovar Direktörü 8. 
Yusuf Zıya) a, halk bilgili 
.derneği azasından Mehmet 
Halit ve Hıkmet Turhan 
bayların katılmasile Balıke· 
sir ve dolayında yapılmıt 
ve bir aydan artık ~ilrmüş 
tür . Bu arattırma gezisi ıı 
raaında " Sındıqrı,, i:e "Ça 

. ğıı kamuııu.. merkez ve 
çevrelerindeki I< öyler ve bu 
arada "Çetmi · Çepni,. Yü 

rük oymağı içince toplama 
yapılmıthr. Kurul. buradan 
tı:-krar Balıkesire d&nüp 

" Dursunbeye,. ıiderek 
muke:ı ve çevreli köylerin · 
de de araıtırma1ar da bu
lunmuf ve bir hayli ha 1k 
türküsü toplamafa muvaf 

fak olmuıtur . 

Bu arattırmalar ııraıında 
Mehmet Halit tle Hikmet 
'f.urhan baylar tarafmdan 
da foklorun öteki madde
leri üzerine önemli gereçler 
der'enmit ve bazı1 arı Mhalk 
bilgisi haberleri,, dergisinin 
son sayılarında 8. Halit ta· 
rafından ortaya konulrr.uşlur. 

Betinci geziye dair bir yazı 
vazı ' ıp ba!ılmamıthr 
Kurulun çalııma ve d er1•me 
alam hakkındaki malumat 
bay Yusuf Ziya tarafından 

bize bildirilmıttir K"ndidne 
buracıkta da teıekkür' eri 

mizi yazmalı bir borç sa
yarız . 

Bay Yusuf Zıya bundan 
sonrll l 933 ve ! 934 yılları 

içinde de Anadolunun lıatı 
ve batı ıüney Yürükleri 
aruında laman.ile özel bir 
mahiyeti haız o'mak üıerc 

araıllrmalarma devam i 1e 
iki gezi daha yapmağl\ mu-
vaffak ohıuıtur. Bu a<-zifer 
sarasında müzik folldorun
dan mada, bu Hlgi a'am 
nın öteki maddeleri üurine 
de çok önemli ve değt rli 
gereçl.-r derlemiştir. B. Zi· 
yanın bu çalışmaları öteki 
kısımlar da birer bir er ve bib 
liyografya malfımatila be
raber anlatılmıt olacaktır. 

Son l ~34 yılı ara~tırmaları 

hakkında Cumuriyet gazete· 
sinde [sayı . 3722. 15 eylül 
ı 934] Türk aıiretleri içinde 
iki ay süren t !tkıkler baı
!ıJ<lı küçük bir yuıda çık-

mı~tır. 

Anadolu halk türküleri 
ü-ıerine ıu saydığımız ça

1

ıı 
malardan baıka iki değer.i 
arkadaıın, yazılmağa değen, 
bir derleme gezisı daha var 
dır. Kıaa ı üren fakat ulu 
sal bir mahiyeti haiz olan 
bu gezi 1926 yılı 

içinde Seyfettin ve Sna i 

baylar tarafrndan yapılm ı ı· 

tır. 

l ' u Hıi arkadat Kültür 

Bakan'ığının t"ski Hars 
Dtrektör'üğü tarafından İz
mir vilayetinde müzıli folk· 
loru üurin~ arattırm,. ı ,. ı da 

bulunmuılardır . 

TURKDILl Atuıto. 2~ ---.. ,.~ .. :························: 
• . • ~: Küçük Lf aber/er . : 
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• Ur ay 
Taadül cetveli ol~uuu g i bı 

onaylandı. 
Bakanlar kurulunca tet"· 

lk edilmekte olan urayımız 

ltyar 1 armın denk'eıme ı taa 
dül ı cetvdi Şarbayhim tek
lifine ve ıart kurulunun ka 
bul ettifi ff'kilde onaylana 

rak .rönder ilrniıtir 
Urayca uu denkleıme cet

veline ıöre yeni atanrr alar 

yapı ' mııhr . 

ıloay.mll Balya ya gidip 
geldi. 

İlbayımız 8 . Salim Gün

doaan yan 1 aı ında Jandarma 
Kamulanı Mahmut Al<pu· 

lat ve Güven direktörü Sait 
olduğu hal de Balyaya gitmi 

ıler , ve dün ~ehrinıiıe dön 
mütlerdtr. 

8. ~ef ık Yüre~Ji 
Danlıtay ( Şurayi d~vlet ) 

üyelerinden hemt '!rimiz B 

Şefik Yürekli iki aünden 
beri ıchıimizde bulunmak· 
tadır. Bir kaç gün ıonra 

Ankaraya dönecektir. 

Oihnçili~ yaparken ya~a
land1. 

Küpeler Kamununa bailı 
Sarıköyden otuz bet ya,la· 
rındaki Ha 'il kı~ ı Ayte l·ö· 
re1'ciler mahallesin-:fe dil en
ç i1 ık yaptı§ı görülerek ya 

kalanmışt.r. 

Baytar dire~törü 
Baytar d irf'klörü f~. Beh

çet Tun çay bir ay izin ala · 
rak İstanbula gitmittir. 

l~ısi bir olup diğerini ya
ralamışlar. 

Baudırmanuı Semizilyas 
kamunundan Mehmel oğ'u 

Kemalettin aynı mr.hallede 
oturan Hüseyin ve Hali' 

tarafından lclli olmıvan ıe 
bepten ağırca yaralanmııtır . 
Yaralı Memlt ket has• aha. 
nesine yatın ! mıf ve 11uçlu 

lar hakbında da tüzel · tc.ki 
bata baılanmıtlır . 

Sm~ırgı panay1rı 20 e1·
fülde açllaccık. 

Sınd1rgı panaym 2.0 ey 

lül ıünü açı lacaktır . Onun 
ardından t~ iiadıç dönüı pa· 
na yırı kurulacaktı r . 

Sm~ugıda bir tahsildara 
işten eJ çeUirildL 

Sındugı 27 (Özel) yapı· 
lan tetk rkat sonunda bura 
merkez tahıildar arından 

1 

Ahmedin para toplama iti-
nde yolsuz h!\ re ket ettii i 
anlatıldığından kendiıine it · 
ten el çektirilmittir. 

Sürel ~omisyonun~ararlan 
Süre\ komisyonca Altın-

ova Ayvalık yo 'u 
nun ıon kısmı ıeki:ıı: lıin 
liraya mühendis B. Hay· 

riye ihale edılmittir . Gön"n 
ve dığer yollar için iki bin 

liralık kazn.a, kürtk . Dur· 
: unbey yolu için de 920 li 
ralık d namist alınmasına 
karar •ullmtıtır. 

Birincilı'k müsabakaları Bölgasinin pamuk istihsıl 
55 000 b lyadu. Yurt, 

Sayı 
Bursayı İki 
İle Yendi. 

Türkofiıin top ' adıjı •• 
Ekonomi Bal<anhAına gôl'I 
derdiği malumata ,~re bu 
yıl Ege bölaesinln pıunulı 

- istıhaalatı 55,000 balya k•: 
dardır Geçen yıl rekolte•• Bölgamiz buincisi Yurt ta~ımı oyunda hakim bir vazi- 38,000 balya idi Bu yı\ 
pamuk ürün1erimiz.in kola

ylıkla ihraç edileceği ao~· 
ıılmaktadır. Pazı y•rler r. 

pamuklar1n hastalıklı otdu· 
fu hakkında çıkan haber · 
)er aulsızdır. Rel;o 'ten:n ı• 
rek evsaf, ıerek miktar ba· 
kamından yelitHrfci ve t~ci• 
me lerlmizl aevindirdıji ıl· 
rülmektedir . Pamuk piy•,. 

yet ald1. Birinci ~af tayım da ~ i r. i~incide de bir gol 
atarak Bilf S8 bölge oirincisini aıf tra ~arşı iki golle 

mağlup etti. 

fi•~ sı yakında açılacaktır. 
tler geçen yıla iÖre 10 kU . 
ruf yüksektir istek çoktur 

il ıl:.ıeııı•ı ltiriıı .... ı ld·ı :ırı.1111 .. ıu 

Bayır : dırhk 
Bakanhöının şehir brita· 

larma dair bir yayımı 
Gurup birinciliklerinin Rununla araber bir çok f ıraat 

bölgemize dOten kısmanda ları ıole hh•il edemedilt-r. 
üçtincü maçı olan Randu• 8. Sait Sallhittinln, maçan Bayındırlık 8akanhl111d•l1 
ma bölgesi ıampiyonu Gö· sona erdifinl haber veren 1 i ur· 

mühim bir yayım ae m ' 
nen ldmanyurdu galibi düdüfü öttü . Röylece Acar dtye· 

Bu yayımda ba~ı bele 
Burta Acanpor takımı ile takımı sıfıra kartı fkl sayı 
bölgemiz ıampiyonu Balık- ile maf üp olmuıtu. Bölıe· 
sir ldmanyurdu takımları 

lertn . tehirlerin hali h•:•~ 
ve gelecekteki bayındır ~ 

L f Çll1 

araamdllki maç dün Gene 

ral Ali Hikmet stadında 

Fenarbahçeli 8. Sa it Sa 'i 
hallinin idaresinde yapılmı 

miz birincisi Yurt t•kıma 

perıembe günü ıon maçını 

Fenerhahçc takımı ile yap 

acaktır. Ogün grup bırinci 

haritalarını yaptırma" le 
eksiltmeye koymakta oldu . 

d d ,.h• ları haber alın ıln an hıa · 

otır . Maça saat 16,30 da ıi bel'i olacaktır 

lerln hali hazır topoıraftk da· 
ritaları ile gelecek bayın 

111111•1 
• rlık pllnlarınm yapı l · 

belli törend~ n ıonr<t batla 

nmııhr. 

Şampiyonumus İdmanyu 
rdu ta kımı sırası 

tertip edilmiıti: 

ile föyle 

Hasan, Hikme t, Münip. 
M. Cemal, Hulki Fethi, Hu 

seyin, Kamil, 1\ıdvan Celll, 

İsmail , maç batlar başlıtmaz 

İdmanyurdunun seri bir ak 

ını g~rü1dü . Bu al<m daha 
ilk bakışda Yurdun eyi bir 
sonuç alacağı ümidini seyi 
rciler ü~erinde belirtmittL 
Fakat Bursa'ılar da bu hü 
cumu iade etti ler. Oyun 

1'arııl.klı v~ muvauneli ak
ınlar içinde h : )·canlı daLıi 
kalar yaıatıyordu. Fakat 
bir an geldı ki if de-ğiıti. 

Yurdun santırııforu Rıdvan 

güzel ve ııkı bir §Utla otu 
1.uncu d8kikada Bt· asa 1 ıla 

rın a~ına ilk golü taktı. Bu 
güzel gol tiribünleri c'oh' u 

ran yüzlerce seyirciler 
tarafından haıarelle alkışl-

8ndı . 

Geri kalan zaman iç;nde 

her iki taraf haftayımın sonu
na kadar gayretle çalıth iaede 

bunlar bir faide lemin etm · 
edi Bu suret ' e birinci devre 
bire kartı sıfıra Yurdun le 

hine sona erdi. 

İkinci HaftayımJa da 
her iki taraf canla 

baıla ç a 1 ı f ı y o r d u ı . 

akınların büyük biriı İ<ıımı 

Yurt lu ' ar tarafından yapıla. 
rak, huım l<aleııi öniinde 
tehlike1i anlar yaratıyordu. 

Kırkıncı dakıkaya doğru yi 

ne Rıdvanın güzel bir fÜlu 
topu Acar~por kalesine at
tı . ı u ikınci gol de halk 
tarafından sürekli ve candan 
a ' loşlarla lurıılandı İkinci 
gol, Yurtlu larm şevkini büs· 
bütün artırdığından daha 
hakim bir vuiyete Keçtiler. 

Dün eyi bir oyun gfüıteren 

ve bunun neticesi olarakda 

galibiyeti kazanan bölgemiz 

birincisi yurdu tebrik eder 

ve diğer yapılacak maçta 

da kendılerine muvaffakıy

etler dileriz . 

Yurt baş~anmın ziyafeti 
Din yaptıkları grup bi

r incilik maçında galip çıkan 

Yurt takımına Yurt baılrnnı 
Feyzi Sö:aener tarafından 
Şehir kulübü salonunda bir 
yemek ·Liyafeti verilmiştir . 

Ziyafd çok sarriml ve 

cğlencelı geçmif, Yurt bat· 
kanı genç 'eri kulüp adına 

ayrı ayrı tebrik etmittir. 

Çocu~ [sirgP,me Kurumu
nun sünnet düğünü. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
ııeçen yıl olduğu gibi. bu 
yıl da 31 ağuıtosda f aldr 
çocukları sünnet ettirecek 

tir Kuruma ~imdiye kadar 
elli çocuk kayt ettiriln.i§tir . 
Düğün Zafer ba)ramında 

Oıtaokulda faal on yedide 
yapılacaktır . 

·h · · teri 0 
ayrı ayrı ı t11aı ıı 

229
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duXunu bildirilerek ,, 
• hiit~· 

2790 sayılı kanunlar fe· 
l . .. hl•.ıetl 

üm erme gore e ı,. B tı•· 
nniyeleri Bayındırlık • le 
nlıAınca tasdik edtl•C~ ~ 
uzmanlar tara~ı~dan y•:'1 . 
lacağı bildirllmııtar. Bu 

t"f1l•· 
susta Bakanhkça bir ta 1 

tname hazırlanmıttır· 

Üniversitede 

Talehe yazımıDa bir eylül· 
de ~aşlanacak ". 

Üniversite de ta 1tl1l•trı • 
Y"ıı 

me mucibince talel ~ b rtJl 
mına bir ey'ü' den ıtı • 

baı ' anacaktır. 

Azana 
Volkanı ialliyete geçti. iti 
gmn~ür atış püskürüyor :n· 

b .. "'k "ot~ 
Japonyanın uyu ~ıao• 

larından birisi olan def1 
volkanı, ıki ı0.0 .,e 
beri fa ,'lliyf'le geçrfllf vol 

atef püıkürtın"ktedır.lafl'•ı;ı 
kanın ir difall b•• .,e 

h • lise 
yüzünden hiç b ir 3 ' 

kaza olmamıtlır. 

~oaaaaaaaaaaaaaDaaaaaaaaaaaaaooa~~~~ , ' # ~ 
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8. Hacim Muhittinle konusma 
(Cstarafı birinci snyfJdn) Muharriri tr iz ıor:ularına 

t\'lerlle temas ve onların burada son vererek sayın 
Rid(ı ve yürüyiılerini görm- saylavımıza te~ekkürlerini 
tktir. Rence buraya ilk gel tt':krarlamıf ve kendilerine 
difirn günlerde Halkevi yö- iyi yo'culuklar temenni ed 
l\ttirn kurulu ve Ü} elerile ~rek ayrılmıştır 

~~~~ •• bir konu,tma ~.aptu~. Saym Türkdiline 
• rn sonuç ara gore so-

~liy~btlirim ki Halkevlerinin Balıkeıir ilini dolaşırken 
lkıkaten çok güı.el çaltı · bütün seçmenlerimden gör · 

11fıru, bütün kol 'ı.rda vazife düğüm yürekten sevgi ve 
' 1'n arkadaıların feragatle ' ilgiye lrnrşı derin sllygıları 
lliraıtıklarını gördüm: mın gazeten ı z vastasile bil· 

l\ilhana Balıkesir gençliği- dirılmesini dilerim 
ilin h h k Hacim Muhittin Kezer er gün ve er a ıam 
~llkevi kütüphanesine ko 1 

krak okumaları göğüs ka· 

Bahkesır sayla·:ı 

b,rtacak haldedir . Halkevi- laf er bayramı ~8ltfh~l8fl 
ııe, ne vakit gidilirse gençle 
tiaıizin okuduğu göze çıi.rp-

30 Ağustos Zafer bayra-

mı hazırlıkları ilerlemiştir. 
ll'ılktadır. Bu her yerde ol-
dıı"' Bu işle uğratan komisyon su gibi Ba ıke!İr genç iğı · 
l\e RÜ•enilebi' eceğinin en bu büyük tarıhi g iinümü 
'çık btr örnefid r zün kutlulama şeldi üzerin· 

I Edremit, Ayvalık Halkev d e bir program hazırlamak 
trini de görnüm. Bura ' arda tadır 
d, okuma- iıteji çoktur. her 

j•kt\ okuma odaları genç· 
trle doludur. 

h ~.•r iki Halkevi açılalı 
I eııua: beı altı ay olduğu Ha 

1
dt Yaptıkları itler ve tuttuk 
~tı Yollar bu kısa zamanla 
0
5ulürae bu halkev ·er ini eyi 

1 
i<>tıtaernek ve ileride alacak 

~•tı vaziyete gü\: tnmemek 
'bil degildir . Bu üç Halke

"iııı idare edt-n } urdun de -
~erlj ve çalışkan gençlerini 
lltlıılamayı bir borç bilirim 

k ._ Dün burada bazı ma 
'llılarla temasda hu'una 

c'l•nızı söylemiştiniz? 
Kııa da olsa bunlar üzeri 

~de de durmanızı rica edece · 
ılttı? 

- Evet bugün alakiidar 
~'kamlarla bazı temaslarda 
\ılundtırn. Bu temaslar dalıa 

~ly d t ' e ilçelerde almıı oldu-
lltn notlar üurindedir. 

i 1 8 ıtlya maden :ıme!esinin 
:~erile, Bandırmaya bir orte. 
t~ 111 l\çıhnau ve C:önende 
~lüo . ' k 1 tıb· •t etme mesele eri 

1 hususa ttır. 

'= 
~ 

S1ğhk ve Sosyal Direktör
lüğü 

Bir habere göre Gazlan· 

tep aa~lık sosyal asdirek· 

törü B. Faıkın Balıke~ir ııa~ 

hk ve ıo!ly a l yardım direk 

törlüğüne atandığı ~öylen

mektedir. 

Yaptığımız tahkikatta bu 

haberi teyit edecek bir ma· 

lümat alamadığımız gibi 

sağlık ve sosyal yardım di-

rektörümüzün diğer bir va· 

ztfeye atanmamış olduğunu 

da öğren<lık . ---
Acıkh bir ölüm 

Edr•mil ilçobayı U. Ôm 

er Bedreltinin yavrusunun 

tutulduğu Menenjit hutalı · 

iıodan öldüiünü tel'uürle 

haber aldık . 

Genç i çebayımınn ve t>~i 

nin aca 1ar1ıu paylaıırız . 

iZ 

HIRSIZ 

() .. 
'tk 0ıran, benim on ı;enelık 
I· •datımdır. Daha küçük 
~i·· 
ıs U~üzdenltcri tuıııırız. 
il) krşiyi kucaklı yan smıfı
t '~dtt o. Lir çiçek kadar 
'ıtı. iç- tı ve utangaç olduğu 

~ 111 
bilhassa l a tıfe tdildi~i 

~''l'ıanlarda ge incik gibi 
D~llrdığından ona gelincik 

b 
0
ian derdik . l ı k mel<tebi 

11ird·k ı. ttı ı ttn sonra o. Antcara 
lll~•i nıuallim okuluna git · 
k f ben de babamın . beni 
'dı k . t ~. " yapma ı s f!gı uzerı· 

ıı .. 1 
ıtanbul lise1erinden bit · 

ırı, . \ . k d ~ırnıitlim . , yrı ı acı . 
it 

· Ve ayrılık zamanları 
'rıa 

l\nlarn her şeyi unuttu 
tlıt 
, · Onun için biz de Do 
hrıı 
ili i\ on bet senedir ne Lu 
ttıfflıuş ve ne de mektup' aı 

1flık o l,t · . Ankarada ıdi, ben 
bil~llbulda liseyi bıtirm;f 
th,. 

111nın isteğini yerine geti. 
··•ek . , h k 
~Uk ıçın u uka girmltt im· 
hl\I llktan çıktıktan sonra 

ık, . ·ı 1 ~l\k · sır ı çe erinden birıne 
tı.ı 1 ırıliği mı bildiren buyru 
1
4 

aldıaımda ilk itim kitap-
tırn 

•rtı 1 toplıyarak oraya. ko· 
•th~k oldu Bir gün; serbe· 

leri alınanları görmek 

Y . .i\lAN: 

S. Vecdi Ölkan 
için müddeiumumi bay Eo 
akurtla cezaevine gır diği · 
miz zaman ilk göıünı~ ili· 
şen, kalın dıva:-lı odanın sol 
köıesinde arkası kapıya dö
nük a~a bi parmak1arile 
sa ç 1 arını karıftırarak bir 
şey l er mırıldanan koyu si 
yah sa çlı birinin yanına so 
kolunca göılerıme inanamı

yarak ileri koıtum ve titri · 
yen kollarımla onu kuca· 
klıyl\rak Doğan sen h ·ı . de 

mekten kendimi alamadım. 

Evet a 'danmıyorum. kolları· 

R'lın arasında n e ye uğradı 

ğını bilmiyerek rahatuz edi 

ldiğine kıurak , sert bır baş 

dönüıü , beni gören Doğan 

bir söz sö yliyemeden kuca
ğıma yıkıldı , bir taraftan o· 
nu ayıltmağa uğra§trken di· 
ğer tar21fıan müdd~iumumi· 

nin sorgunıa , suç hırsızlı!< 

demesi karfı!ında hayret · 
ten kendimi alamadım Bü · 
yük bir çiftli{,in ve Şiş ' ide 

bir kaç apa rtınıan sııhib i nin 

oğlu olan ve aynı zamanc'a 

bir kız kadar utangac o 1 ıın 

Doianın hırsız ' ık yapac l\ ğı · 

mlaları aaklıyamadan 

TORIDILI 

Neşriyat 

Kaynak 
İl.mizin biric ı k kültür de 

reiıi o lan Kaynağın 31 nci 
sayıaı dolgun yazılarla çık 
mıttır. 

Hu sayıda M. Ekrem Ça 
vuldurun haYa tehli~t>si ka-

rımnda yazdıkları bir bat 
yazı11 ile Zağnospaıa ve 
Balıkesir)~ alika 11 ya:ıuının 
sonu. Zıya Günözün efit 
im ve yetiılirim, İsmail Ha 
kkı Akayın antikalu ıeriı· 
inden Zadeninoıf u, Osrnan 
Balkırın Balıkesir köylerin· 
de yapı itleri adlı forklor 
incelemt" ..,,,, zuı , hiklye ve 
t iirler vardır. 

Birinci Noter Rülrnettinin 
hiç bilrnfyen 'ere mahsus ol 
an Almancf\ ders'erl &t-rçe 
kten çok deferli ve istifa 
deli bir yazıdır . Yazı deva 
mlıdır 

Her uy111nda biraz daha 
ilerliyen ve bu yersel ı nce 
Jemeler~ d ıı ha çok def er 
veren Kaynaja okurlmrımıza 
Sl'\ğlık veririz 

B Mithat Kemal 
Bir kaç kündür ıehrimiz· 

de bulunan Van vali mua
vini R Mithat Kemal dün 
Arıkaraya g •tml~tlr. 

Bir bayanın 

Anadolu gezisi 
Ankara İsmet paıa kız 

enstitüsü ııanat öğretmeni 

Müvedde( İlk iz Edremit 
yolu ile evelis ı gün ıehri
mize gelmiıtir . Öğretmen 
bayan Balıkesirin muhtelif 
yerlerini gezerek notlar al 
mıştır Otuz altı gündenberi 
Anadoluda tetkik seyahatı 
yapan Mü~ eddet İlk - iz 
dün İzmire gitmitlir. 

Çocuk Esiıgeme Kuru
mu dan: 

30 Ağustoı 935 Zafer ba 
yramına raıthynn cuma 
gunu t:rkek Orlaokulunda 
aaa.t \ 7 de kurumumuz ta 
rafından fak ir çocukların 
sünnetleri yapılMcağmdan 
sayın halkın . t'7.lll gelerek 
onur vermeleı iı ı i di1eriz. 

Balıke sir Çocuk 
Eeirgeı ne Kurumu 

Kayıp mühür. 
Halil İbrahim adl ı mühü · 

rümü kayıp eltim. Yenisini 
alaca~ımdan hükmü olma· 
dığı ilan olunur. 

ilaca nahiyesi Kavakalanı 
köyünden Mustafa o~lu 

Halil lbrahim 

S A R B A V L 1 K T A N: 
Aygören ve .Kurtuluı uramıı:ıdan Topallı sokafı üzerin 

de on parça ev yeri satılmak üzere urayca artırmaya ko· 
nulmuıtur Üstermeleri 11 9 935 gün'emecine rasthyan 
çarşamba günü saat 17 de uray sürel kurulu baysafı1e 

yapı l acaktır. İsteklilerin uraya gelmeleri bıldiril ir . 
(4 - 1 52 ı 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Evkafı mazbatadaa hacı ~efer mesçidi vakfından İz
mirler mahall~ıinde Demirollerde 55 numaralı dükkan 
27 8 g35 rün6nden .11 ~ 9Jo ııünÜn• 1t~dar ıckiz. ay 23 
günlük icarı artırmaya konmUftur. İhalesi 7 9 9J5 ıününe 
müsadif cumartesi ıünü saat 10 da Evkaf Müdürliiğüde 

yapılacaktır . istekli ol•nların müracaatları 

---· 
- Hıraız 1 ık yaptım. dedi. 

- Hayır Doian. hayır; sen 
hırsız o 1 amauın . benden sa 
klama diye yalvararak onu 
bitiıik odaya , hapiıhane mü· 
dürünün ki1Q1esiz odaaına 
götürdüğüm zan an anlat
mağa ba~ladı: 

na bir türlü inanamadım. 

İıte ben böyle ani düıünce· 
lerin döiümlerini çözmeğe 
uğraşırken o, !lÖzlerlni aça 
rak söylenmeae başladı . 

- s~n ha, aldanmıyorum 
deiıl mi; karıımdaki saf ar

kadaıım 46 Ôzlürk. 

Evet k.ardetim. benim. 
F•kat sen burada ne arıyo 
raun deyince, o ııöı. ' erini ka 
pıyarllk, uz11n kirpiklerinin 
arasıftdan , uvarlanan da• 

Öztürk! Ben lnı ıırrı 
kendimle berabn mezara 
gömmek ısterdim. Fakat se
nin kalbinin de buna mezar 
olacağını bıldiğim için ve 
herkeıin hırsız sandığı, 

Doğanı senin olsun itham 
etmem@k l iğin iç~n, her ıeyi 

anlatıyorum .. 

*~* Yağnıurln bir günün ak 

ıamıydı, Ankaradan tanıdı 
jım bir arkadatın ısrnrı üze· 
rine Sirktcideki lokanlala 
rın birind~ ieçmifn ılık 

ııünlcrini anmak eerilen 
sinirlcrımi:r.e sN inlil< vermek 

için içmf"il! baılamııtık Ne 

( 3 - 1 - 53 ) 
......::aıwmc w 

kadar zaman geçtiğinı· bil 
miyorum, y.ne arkada{ın Is 

teği üı.erine Beyoğluna ae 
çtik ve ilk kartımıza çıkan 
sinemaya girerek ( kadın ) 
filimini seyrettikten so· 
nra a vrılmıı, ben o~manbc 
ydeki evimiu giderken, o da, 

Tuneldeki pansiyonuna "it· 
mitti. Ertesi aün, sabah aü 

neşının tatlı öpüciıklerıle 

eözlerimı açtığımda bilişik 

apartımandan yükselen bir 
keman sesinin ruhunıu eıcıkla 

yışları kar~ıfıında karyolam
~an fırlayıp pt:nçereme koş 
tuğum zaman denizle ıöiün 
rengini paylaşlln mavi aöz
lü bir canlı heykelin mer 

mer göisünde coıan k~ · 
mana gapte ederek dald"a
larca pençe reden ayrılama · 

mıştım; o gün . ertt•si gün, 
hep. onu düıündüm; onu 
gördüm ve onu dinledim. 

Üç ay, evet tam üç ay böy
le seuıı.ce sevdim V c bu 
sevgimi ona helli ed~me
dim. Bir sabah onların Lu 
ilçeye geldiklerini duyduğum 
zaman ilk itim İxnıirdcki 
eşimi buraya döndürm~k 

oldu . Burada kır çiçekleri" 
nin süslediği yollarda aka
sya ağaçlarının altında do 
latırken ona rast reldim . 
Ve ilk defa gözlerinıle seni 
Hviyorum diyrbildim. U:z.un 
kirpllderinfn altında , engin 
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Sıhhat ve İctimai , 
Muavenet Vekaletinden 

Küçük Sıhat Memurları Mektepl~rine ' af ebe alınma
şartları. aıa ğıda yazılmııttr . Bu mekteplerdt n Çorumdaki 
Leyli ve İstanbuldaki nehari olup bu yıl yalnız erkek ta · 
lebe alınacak ve klz talebe ahnmıyacakıır. 

1 - Türkiye CumuriyeU tebaasından <'lmak, 
2 Yaıı 19 dan aıağı 26 dan yukarı olmamak. 
3 Orta derece t i\ shili bitirmi ! olmak (orla mel< tep 

mezunlarile kadro doldurulam ına bu d~rcce tahıil eör· 
düğünü isbat edt>nlı r de ahnır. ) 

4 - Askerlik hi7.metini yapn ış olmak veya aaLu r 1ikle 
ilitiği bulunmamak. 

Buna göre isteklilerin el yazılarile yazılı ve açık tdre
slerini havi bir dilekçe i e 1 Eylul . 935 tarihine kadar 
Çorumdaki Mektebe girmek için Ankarada Sıhhat ve İç · 
timai Muavenet Vekaletine ve lstanbuldalıd m~kt~le ıir
mek için doğruca İstanbul Sıhhat ve fçtim& i Muavenet 
Müdürlüğü vasıtaıile bu mektep Müdor· üğine müracaat 
etmeleri ve aşağıdaki belıeleri dilekçelerile ~eraber ıön
dermeleri l azımdır. 

A Nüfus Hü vij'et cüzda•i ( Aslı veya tudikli ıu· 
reli .) 

8 - Orta Tahsil Şehadetnamesi (Aslı veya bu d ... e
ce ettiğ in i gösterir tasdiknan .e aslı. 

C - Mütenauıs ' arı tama hastane heyetinden alınmıı 

numunesine uyeun ve tasdikli resimli 11hhat raporu (Bura• 
por hastane baştabiplikl. :rinin mühürile rr.üf,ürlü v~ kapa 
h olarak isteklıler tarafından difer beJğelt'rıte beraber 
gönderi lecektir.) 

Bu hastaneler Ankara , Sivas. Erıurun1, Diyarbektr. 
Numune hastaneleri İstanbul çocuk hastanui İ:amir, Buna 
Konya, Adana , Samsun, Mem leket hastanesinden ibaret 
olup buralarda muayene olmak jçin bu hastanelerin rr en 
sup oldukları Vali'iklerin aıhat ve içtimai Muavenet Mö 
dürlüklerine istekliler tarafından bizzat mürı caat edtlece· 
ktir. 

D - Tahsil etmit oldukları mekteplerden veya oturd
ukları yerin ı~oliı idaresinden alınmıt eyi hal kliıdı 

E - 4,5 X 6 boyunda 3 tane foto Araf . 
F - Çorumdaki mektebe iİrmek iıtiyenler için , sure

ti a,ağıda yazılı ıeki ' de noter!ikçe tasdikli velileri tarfm
dan ve velisi bulunmıyanların kendıleri tarafından vcrfl
mfş taahhüt senedi. 

Taahhüt senedi sureti 
Çoıumdaki Leyli küçük sıhhat memurlar mektebine 

alınarak tahsil edip mezun olduktan sonra Sıhhat ve iç
timai muavenet Vekaletinin tayin edecefi yerde 5 yıl 

yapmafa mecbur oldutu (olduğum) hizmeti kabul etme 
diği {etmediğim) veya kabul edipte muayyen olan müdd
eti bitmeden bıkakhlı (bıraktığım ) nya nhbi sebepler 
haricinde tahsili bıraktığı ( bıraktığım ) veya rr ektepten çı· 

karıldı~ı (..,, t ....... ldı fpn-ı) takdtr~e kendisi (kendim ) için pa· 
rfedilen parayı nizami fa izf e birlikte ödemtyf n ütnlıhıt 

zamin ve mütekeffil olduiumu nakıt itbu senedim l u Ve
kalete verildi . 

denizleri andıran gözlerınin 

birden coıan, kabaran de
niz dalgaları gibi köpükle 
nerek aynı heyecanla mu
kabele ettiğini görünce kal

bimde adsız heyecanlar ve 
bayıltıcı haber duymağa 

başladım. Benim mektepte 
ne kadar ağır başlı olduğu 
mu ve yarım metreyi geç 
miyen parmaklıklardan atlar 
ken naı;ıl yuvulandığımı 

bilirsin; fak at o gfce bin bir 
tehlilı eye omuz silkerek 
onun çağrıcı gözler inden 
güç olarak Akasyanın omuz 
veren dalından içeri girdi

iim aice, kalbimi duracak 
sandırn. O . ruhumun meli
kesi: a~k mabedenin biricik 

mabudesi kısa kollu ve göıı: 

leri gibi koyu mavi renk:i 
f.ınilasile dudaklarında tatlı 

bir tebt:Ssümle kimbilir na 
ııl bir rüya görüyordu Yor 
gandan sarkan beyaz kolla 
rı ve açılan fanilaaından 

gorunen mermer göğ~ü 

ilt: beni olduğum yerde dur· 
duran vt• ve onu gölaıelendi 
ren bu Allahın özt'nerek 

halkettiği uçkunun, kor 
gıbi yanan dudakla 
rının alevi ıle kamaıan 
ıöz ' erimi ondan ayıra· 
mayıp. bu gibel tab loyu 

seyrederken bir fareyi ko · 
valıyan kedinin yere düıür 

dü~ü sürahinin aürQltü•Ü il• 

... 

gözlerini ı1çlı \'e b,ni ~ar · 

ımnda görünce sevinçle ko· 
ıarken. birden kapu vurul
du. B6yle bir durumda ya
k1ılanmanm verdıği korku 

ile bayılarak yatalına düt-
en sevgi1imi bu halden 
kurtarmak ve muhakkak 
o1an bir dedı koduya. belki 
bir faciaya btlhuaa büyük 
bir şeref laflyan ailesinin 

şerefjne leke aetirmemek için 
ilk aklıma gelen ıey, kon 
solda bulunan küpe ve yü 

zükleri ceplerime doldurmak 
oldu. 

- Kıpırdama 

- Kıpırdama 

Göfııüme dayanan iki ta
bancanın soğuk namlıları 

karııaında kendimden ıeç

mtıtim. Gözümü açtığımda 
kedimi küçük bir odanın 
ru ' ubet kokan davarları 
arasında buldum. On bcı 
ıün ıonra hakimin: 

- Otlum, stn bu eve 
hırsızlık için mi rırdin? De
mesi üzerine, evetten baıka 
cevap vermedim. Onun için 
kendimi fedaya razı oldum. 
Ve timdi kalbimdeki ıonsuz 
ftfkın güctJe YerıJen &ünleri 
eritmeAe Çil' ıııyorum, diyin · 
ce gö:ıılerlmden dökülen 
damlaları görmemek ı,ıD 

onu teselli ederek ve J•· 
kında ona kurtulacağını va

deder•k ayrıldım. 



AlYPA: 4 

ı · HAUKESİR VlliYETi DAİN.i [NC0M[Nı ıliNURı 
Ha11latı idarei husuıiyeye ati ve eylülun onuncu günü 

açtlarak· dört gün deva 11 edecek olan Balıkeıirin Ovaköy 
panayırı 22 8·935 gününeden itibaren 7.9.935 gününe rast
layan cumartesi günü öğleden e'lel saat on birde ihalesi 
yapılmak ve mevcut tartnameşi mucıbiıı ce rÜ!~m alınmak 
ıartile on be~ gün müddetle açık arhrn.& ya konulmuştur. 
Panayırın bed~li muhammini ) üz hrl'dır. Alma·ğa istekli 
olanlarm ihale günü muayyen vaktır.da yüzde yedi buı:uk 
nısbetinde muvakkat teminat akça veya tahvili.tını vezne· 
ye teslim edıldiğine dair makbuzla veyahut banka mek
tubıle encümeni viliı.te ve ıartnameyi görmek ve suretini 
P&raa1ı almak istiyen1erin daha evel encümt>n kalemine 
gelmeleri ilan olunur. 

İd re vilayet kanunun 12 nci maddesi mucibince has · 
ılatı idare! hususiyeye att olup eylülün onuncu günü kü
ıat edilecek ve dört gün devan. edecek olan Ovaköy pa· 
na yırı ıer<t iti atiye dairesinde mevki müzsı ye deye vaz ol · 
unmuıtur. 

1 - Hayvan satııından çadır vesaireden bir defaya 
mahıuı olmak üzere alınacak rüsum miktarı berveçhi at 
idir. İıbu rüsum bir defaya mahsus olmak üzere alma 
caktır. 

Para Kuruı 

ı o 
20 

30 
30 

10 
~o 

100 
20 
50 

JOO 

50 

20 
ıoo 

ıoo 

21 
30 
30 

Hayvan ıatıımın kuruıundan 
Kahve ocağı ve han ıeklinde Çftdırlardan 

her on metre murabbadan. 
Yemifçi çadırından btr metre murabbadan 
Bakkal 

Tenekeci 
Helvacı 

.. 
.. 

Fırin, beher fırından 

" 

" 
" 

Kasap beher metre murabbadan 
Bezzaz ,, 

" 
" 
" 

.. 
Defirmtm taılan beher adedinden (t11ş'arın 

satıldığında ahnrr ak tartilel 
Şerbetçi takımlarından masa n 'sbetine gö 

re maktuan 

Oyuncu çadırından metre murabbnı üzerinen 
Gezici, satıcı maktmrn 
Fotografçı ma\(tuan 
Saraç metre murabbaından 
Atçı, kebapçı. ekmekçi metre murabbaında 
Attariye, tuhafiye, saatçiler metre murab 

bamdan 

30 Pabuıçu . kuvaf, kunduraeı metre murab · 
bamda 

:o Berberler metre nıurabbaından 
. 5 Qprnfr,.; , ~ı .... ; .. > metı ~ nıurabbaında n 

2d Çorapçı fan ileci metre murabbaından 
1 O Keresteci tahtacı metre mt:ra bbaıncan 
20 Keçeci, mutaf mtlre murabbaından 
30 Şapkacı metre murabbaından 
50 BAkırcı metre murabbamdan . 
10 Halıcı ve kilimci metre nıurabbaından . 

10 ~emerci beher metre murahbamdan. 
50 Hazır elbiseci beher me.re murabbaından. 

. 
TURKDILI 

L oğum ve çocuk bakım evi 
Baştabip/ iğin den: 

Müessese ihtiyacatından olup münakasaya çıkarılan 

(7,0000) kilo odunun 7 eylül 9J5 tarihine rastlıyan 
cumartesi günü saat 14 de münakasa ve ihalesi icra edi 
leceğinden talip ol" nların usulü dairesinde mürac8at et· 
meleri ilan olunur. 

( 44 .•. l - 4 ) 

Küllür Direktörlüğünden: 
Ankara Gazi orta muallim rnuktebi ve terbiye ensti-

İa111t-•K•••••4ll .. .., 
•Ucuzluğu ' 1 Sağlamlığı 1 
• Zarafetil 
: t~ahri 'l'a~şanh ı 
!Fantazi kumaş1 

tüsü. edebiyat. tarih coğrafiya . tabii ilimler riyaziye, re ·, VE ' 
sim. if, pc.degojı , beden eğitim kollArına telebe alı-

nacaktır. Necalı'bey • Tuhafıye mag~ azalarındtı 
Smaçlar 27 ve 28 eylCıl günleri Balıkesir • 

öğretmen okulunda yapılacaktır. Tal pl<ıin ~e ceha 1 bulabilirsiniz? 
faıla izahat almak istiyenlerin ?5 eylül 935 çaroamba 

gün{i akşamına kadar Kültür Direktörlüğür e başvurma- 1 
... ftt(:e- ·-.............. . 

tarının gereklılere bildirilmesini dilerim. ____ ı ,1111111111111111111 11111111111111111111111 

Loıturacı maktuan iDağ Ilıcasında büyük tenzil 50 
20 .-

çarıkçı metre murabba 1 E Suyu Vd havası güzel -~· bynqı 
Yapağı yün pamuk ve keçi kılı metre mu· 
rabbaından 

3U -
50 

200 

Her nevi derici ve 

ından 

Nalbant maktuan 
Araba izerinde ena sahlan beher araba 
dan !ot, samanJ arabaları müstesnadlt'. 

li 
15 

Balya Dağ lhcası? ı 
JO() ~ife ile müskirat satanlardan metre murab . 

bamdan 

30 Mültezimler tarife haricindeki emtia ve 

S 1 - Yollurı ur.tLa, otomobil Vt1 kamyon gibi her tör-1 
: lii nukil vastularının işlemesine elverişi~ ve gil· I 
: '.?:eldir. ~ 

- iil! 'ı ~ 2 Saygılı halkımızın Ilıca istifode8İ ve ırnğlığı dü- i 
ı;;iınccsilo fıatlar indirilmiştir: ~ 

ı : J s 
eıyanın İfgal edt'ceği yerin beher metre 
murabbaından . 

1 Rüsum almak için çadır kurmak ıart değildir. 

Her hangi suretle çadır ve sergilerin iUıAl eylediği arazi · 
nin metre murabbaı hesap edilerek ona göİ e rürnm alı· 

nacaktır. Mültezim cedvelde tayin ve tadat olunan rüsu
m lan başka rüsum almağa salahiyettar değildir. 

2 Talipler bedel muhammenin yüzde yedi buçuk 
nisbetin.Je teminat farkı vermeğe mecburdur. İhaleyi mü
teakip ifbu miktarı teminat katiye miktarına iblagı ve 
mütebaki ktsmı için de Yıl banka mektubu veyahut emval 
terhini suretile te:ninat erae ederse yirmi gür. zarfında 

tediye edeceğine dair Kiıtibiadıllikten reaen tanzim 
edilen düyun ııenedı vermeğe mecburdur. Ak!li ta~dirde 

protosto keş idesine, hüküm iı.tihısat~ ~ acet. kalmadan iha 
le fesh edilerek teminat akçası irat kayıt olunup panayır 

emaneten idare olunur. Neticede daire aleyhine bir zar 
ar hasıl olur. v,. bu coac .. rnDteahıdm ın t kayıt oluna · 
cak teminatından fazla oluna, fazlası ayrıca rr.üteahhid 
den iahsil olunur 

3 Müzayede gazete ilan del 1aliyt>, konturat ve ma 

sarıfı safresi mültezimine aittir. 
4 - Hedeli encümeni vilayetçe hadclılayık görüldüğü 

takdirde 7·9 ~35 inci günü Balıkesir vila vet encüme
nince ihale edilmek Ü7ere 22 ·8·~35 tarihinden itı baren 

müıayedeye v.azedilmitlir. 

( 4 1 47 ) 

- Bir kişi İçin hnnyo ve oda kirası olar .k gün e il! = yirmi bPŞ kuruş alınır . i = .• : 3 On günJeıı faz\J kalanlara ayrı<"a yüzıle yir1111 =:; 
- t~nz ı lfit yapılır . ~ = ~ 
: 4 Brıyan v~ Huylar a i~tı'rnhnt ve ta- lf-: _ ınn .ıyrı yrı ~ 

_ nezzüh ın~hu • lori yapılmıştır. i = ~ : 5 İstiyenln idn hususi banyolu od ılur da varılır~ jl = 1 = 6 Arzu cıdı•n .miişterilere yemek, karyohı ve y:ıtıık i 
- temin edilir. ~ - . = ~ 
: 7 - Hovnı:ıı vıı içime suyu da çok güseldir. Aynı ıa- ı 
: m ıııd;ı e • ı .,yi hir tebtil hava yeridir. ~ 

E YurJunııı:w n pek fJyd:ıl: ' 'e llimizın bir cek ~il• i 
: ve sağlık ytı ri olan «Bnlya Dttğ il (•ııeı» suyundal i 
: \'e hnv:ısındnn iz bir pJra sorf.lo istifade eLID~ il 
: !erini sııygılı lı.ı11'1mızn ögiitltr vA g:deceklerı~ il! 
: ~·ok memnun vo foy<lalanmış ol ıcuk lurmı ~iauli· ı 
: Jcn müj<lelerim . ~ § ~histN~iri ı 

: ııüsEYiN ~E~' ÜZ· I = 1 
: llor <·umar ll·si gunu saat 15 de Abahnne hrı'lıo~- il ------------= an doğru il <-.ıyu kııptı ktı{~tı vurılır Gidip ~ .. im~ ~·~ 1 - )K ;1~-- .. : lirııılır Knp•ı k o(· \ •yı götürü tutmak istiycnlerin) ı•şı,Jllı ~ 

l )C C} il : eivarınd · ı ibralı im Samiye bn~ vurmaları. 

KADRİ YET Ki N l.111tlllllllltllllllllll lllllllllllllllttll 

,. ...................... .. es H • i . ayın muşte- : 
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Balıic~!>ir g.ırnizon kıtaatı i1,.in 400.000 1 ilo un ,. 

çu11amba günü l'aat J 5 de ihalesi yapılrrak (i2ere ~:PU· 
lı zarfla eks itmeye konmuştur . Tahmin bedeli 38. ldl
ra, muvakkat teminat 2850 lirAdır. ihale kor satın• efi 
komısyonu binasında yapılacaktır. lstıyenler ıartn•ll> OP 
mezkur komisyonda görebiiırler. lsteklilHin n uay)tı> 1

,_, 
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