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12Bl~gün Cumuriydimizin 
cı yılını kutluhyoruz. Bu 

oıı 'k• 
, 1 ı yıl ileri a hlışlmızın, 
~~Yısız devrimler önünde 
1~ alışlmızın bir işaretidir. 
~En biiyül< zorlukları yen

~tk~ . ve ayakta durmak 
~ ını kösteren Türk Ulusu 
tırtuluş Zaferinin ışıkları 
e d .. k ort yantm saran karan-
~arı devirdiği ve özgcnli

R•ni ele aldığı gün köhne 
7 Yiyinci "Sefih,, bir reji
~ 111 kapıları da bir daha 
~~~lnıamak üzere kapanmış 

Unuyordu. 
() rejim ki; sad ..!C..! "pa · 
'Şah, denen adamın asığı
sayıklamıştı. 

() rejim ki; içi sızla-
ddan ell ! ri titr~meden 
~ asığ uğrunda Türk ulu
Jııu ~b n en kutsal varhğmı 

"ı ancı ayaklar altma ser
tk alçakl·ğmı göstermişti . 
() rejim ki; güzel Türk 
~tdu ·· 1 1 .. ı nu yuz ere yuz yı 

tk ateş dalgası halinde 
~ tı, .kavurdu. 
,l'urk ulusu bu ıshrap ve 
ıtcnce dolu yılların ön ün-
' i: en kü~ük umutsuzluğa 
~Şınedi. ileri atılmayı, öz
~:llliğe kavuşmayı ulusal 
/

1 iilkü olarak bildi, tanı
r· 1' arihin bütün devirle-
ıııde . . . b 1 
~ ıçmm u sarsı maz 
3.ıtını hakikat yapabilmek 
~lunu bulmak için bir çok 
~ &ellerle çarpıştı. Nihayet 
l!•lldi özbenliğinden yetiş
ııtd'" ) ıgi Ulu bir Baş; ona ha-
atının en korkunç 
~~ r en karanlık bir 
~~illinde kollarının bağmı 
;~ınek ve ileri atılmak 
f tluluğunu verdi. 

ı Şlc; on iki yıl önce böy
~ bir 29 iıkteşrinde kuru
~tıı Cumuriyetimiz bu ileriye 
tlışın büyiik ve eşsiz bir 

tg,~d ' 
•• 1 l .. 

~ BugÜ~, 1935 Türkiyc5in
~en İm para torluk Turkiy ·si
lıl(! h.lş dönmede n bak1la
,:z. D ilniin uçum mı bu-
!llıtün yüksekliği önünde 
~"l.dar göz karar tıcıdır. 

b lınparatorluk elinde kır
~ lç.' gözlerinde h1rsmın sö 

t ~lYen parıltısı il.: bu t 'lp
'~ üzerinde yüzlerce yıl 
b- d ~ce lan .:tli b ir gölge g i-
1 dolaştı. 
~ Duş'inmedi, d liş\.in emc<li 
~~nun içindir ki yapmadı, 
blarnadı. Çiinkü düşüne
~ !lıek için şuür, yapabil
i t~b için de enerji lazımdır. 
da uki o, bunların ikisin-
t:ıı de mahrumdu. 
~ l\amalizm yeni bir devir 
tııi bit- çığır açtı. 

baeiinkü yanık, yıkık ve 
':!. 1 ınsız yurdun çehresi bu
li lttı d • . tanınmıyacak kadar 
l!~~nıiş ve güzelleşmiştir. 

d1: ~rt yanımızdan uzanan 
llıır ağlar, yurd ufukları-

(() Cevdet Den1iray 
tvamı ikınci aayfada l 

UI s 1 Bayr 1 ızın Yı 
Bugün bayramımız n .on kincı yıl nı buyu 

cağız. Gündüz geçit resmi, gece fener 
1 - 29 Birinci teşrin 935 

Salı glinü saat 9 da Hüku
met kunağındaki biiyük sa
londa teşrifat proğramJ mu
cibince Cumhurjyeti kutlu
lama ziyareti k:ıbul edile
cc ktir. 

2 - Saat 10 da Cumhu
riyd meydanında ilişik kro
kid: gösterild:ği v~cihle y.:.r 
almış olan kitlelerin bayram
larını kutluladıktan ve tri
bünlere gcçildikh.n sonra 
evvela İstiklal ınarşı çalına
cak, sonra hep bir ağızdan 
Cumhuriyet marşı söylene
cek ve g<;ç İş resmi başlıya

cakllr Geçiş resmindeki sıra 
iliıik kağrtda gösterilmiştir . 

3 Bugiin saat 20,30 d:l 
Kork om ~ tanlıkca tensib edi
l ..! cck y<!rde 21 pare lop at~
lacaktır. 

4 - 29 - 10 - 935 ak~amı 
saat 21 de Şehir kulübü sa
lonunda Cumuriyet .şerefine 
hiikfımet tnrafmd:rn bir ba lo 
ve rilecektir 

5 - ~~ , Birinci teşrin 
geceleri birer fenar alayı 
tertip edilecektir Tertip su· 
reti iliştirilmiştir . 

6 - 28, 29, 30 günleri 
saat 14 den itibaren muay-

yen olan yerlerdeki Halk 
kiirsülerinde halk hatibleri 
kendilerine verilen mevzu 
dahilinde halka hitabelerde 
bulunacaklardır . 

7 - l~ gecesi saat 20 de 
Halkevinde Muallim mekte
bi ve "·• gecesi saat 20 d..: 
Halkevinin gösterir şubesi 

birer müsamere verecektir. 

· 8 - 28, 29, 30 g ünl .!ri 
tören saatler~ haricinde spor 
alanında İd n an ınmtakası il~ 
Köycüler şubesi tarafından 
güres cirid gibi ulusal oyun 
ve eğlenceler tertip edec k 
ve muayyen olan yerlerde 
çalgılar cahnacak halk tara
fından neş .! li s:ı a tl l! r ge'"ir 
ilcccktir. 

9 - Blyram günl .!rinde 
ve bütün törenlerde inti-

( Srnı il, n ri ı;ı yf ~ ô ) ,. 
•• 1 • 
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t~v Türk 
Oençliç}il 

!lirinri p,;:.ifrn T11rk 
isli ldrili ni. '/'ıi r/;: < ;.;ı ı ıııri 
yeli 11i il ele/Jel 11111/ınf aw 
ve mıulııjaa dm<i>ldir. 
ılfrm:udiyt /i11f 11 ııc İ.'ilik
buli11i11 yewi . ıc temeli 
hudur. IJ11 f(. ne/, scııln 

en l\l ymrf ll Jın : inr 11 

tlir İsli/dm/de dahi seni, 
/Jll Jıa :i rı ed c 11 mıı lı r11111 

etmek istiycrefr dahiti ve 
harici b~dbalılarrn olaca-

kil r. Hi r!Jıi 11 l sli /\lal ve 
< '11m11riycf i mudnf aa me
.:b 11 iyeline düşersen, ua· 
:if eJe alllmak için, lçiu · 
de b11h:naca[jrn ua:iyelifl 
imkan lh! şeraillni dıişıi
nmiyeceksirı! Bu imkan 
ve şer1Jil, çok namüsait 
hir malt/yelle lt.!:.afı11r 
edebilir. İsliklôl vı• Cum 
ııriyeti ne kastı~clect k driş
ma nl ar, bütün dtirıyadcı 
emsali gorıilmemiş bir 
yalibiydin mümessili ola. 

• (Sonu ikinci rayfada ) .. 
•• •• 

lsu • 

Akıyoruz 
Tarih. bir nehir yatağıııa 

benzernıif ... 
Tarihsel oluı'arda , bu ne 

hir yatağından duın 5ula 

ra .• 
.... Ve sular, kah uyu· 

yan bir insan kadar dur· 
gun, kah deli rü7girlar gı 

bi çı'gın, kih da, bir hiç 
kadar sessiz o!ur1ar .. 

1-lızını gökten alan ıuler 
tanıramki, dağları, hırçın 
kayaları , köpüklü vuı uılaı ı 
ı'e delik deıik ettikten ıon 
ra, kendilerine dolu diı.g 'n 
koıabtleceklerl bir -meydan, 
b 1r yatak yaparlar ... 

Ve yine, önlerine gelen 
engelleri, ak köpüklü yum· 
ruklarile alt ederler . . Gök-
ten aldıkları hızla, çılgın bir 
koıuıla yürürler .. 

.... Tarih, bir nehir ya 
tağı ise, tarihsel o!uılarda. 
bu nehir yatağından, ıeulı. 
durgun ve do1u dizgin akan 
sular ise, biz Türkler, son 
atılııımızla, tarihin sarp ve 

(Sonu ikinci 8\ yf ada) 
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Cumuriyetimizin On 
ikinci Y il dönümü .. 

•• • 
- ... 

( Batta rafı birinci sayfada) 
bilirler. Cebren ve Jıile 
ile a :l.: uaiarıw bıilt111 

ku leleri :::apledilmlş, bıihin 

Jasancltrine glriımlş, im 
iıtn orclıılart dt: !/ı lt!mış ııc 
f11 l'llllck t•lin Jıer köşesi bir. 
fiil işgal "'/ilmiş olabilir. 

Bugünkü Kültür Varh
ğımızı Cumuriyet Verdi 

Şhrimiz 
Koopratifi çiftçinin eyi bir 

yardımcısıdır. 
Sayın Yurttaşlar ; büyük 

bayramı kutlulamalr, içten 
gelenleri söylemek için güzel 

yazabilmek kabiliyetine hiç de 
llitiyaç yoktur- Çünkü: Bu 
yüce günü anlatmak değil, 

anmak bile karıısındakilerin 
dinleme sabrını kazanma k 
için yeter . Çünki: Sadece 
"Cumuriyet,. kelimesini teli · 
ffuz etmek batlı baıına bir 
kavram, bütün bir hitabet · 
tir. Nasıl ki sadece "Tür· 
~üm" diye bilmek bir güç 
ve mutluluksa, "cumuriyet,, 
ve "cumuriyetçiyim,, demek 
efe o derece kuvvetli ve ge · 
nit konuımaktır. Zaten Cu. 
nıurlyet prensiplerinin 
birlik halinde ve yayarak 
anlatmak içın kelimeler be 
ceriluiz bir vasıta, dil zaval 
la bir anlatımdır. 

Xısalamak ıerçekse: 
Cumuriyet demek: Hal 

~ın egemenliği demektir. 
Cumuriyet dem~k: Ha 1 

ktn kendisi değil, ta kendi 
si demektir. 

Cumuriyet demek: . b ir in 
sanın, kral ondördüncü Lui 
gibi "Devlet benim .. demesi 
delildir. 

Cmuriyet demek: Ulusun 
her fey benim demesidir. 

Cumuriyet demek: Dev-

letin halka dayanması de· 
mektir. 

Cumuriyet demek: Cumu · 
riyet ujrunda ve yolunda 
garez.iz ve ivazsiz ça lıımak 
demektir 

Cmuriyet demek: Ulusun. 
Mehmetciğıni yüce kahra· 
man olarak dütünmesi de · 
mektlr. 

Cumuriyet demek: Yasa 
ların sarsıntısız yaıamaıı. 

fazı etın sa ygıCla tutulması 
demektir. 

E l'erinde yasanın ııığı ol. 
mayan, kaf alarmda tüzenin 
eğemenliğinl yaıatmayan 

toplulukla, ın varlıklarını sü
rüp götüremedıklerini ise 
tarıh bize bar bar bağı 
rıyor . 

Türk Cumuriy~ti bu ale· 
vi tututturmuı, tüzenin eğe· 
menlık köklerini v~tan top· 
raklarının derinliklerine sal 
mııtır. Yasa 1 arımız olgun ve 
dolgundur. Yasanın karıı
sında hiri diğerinin omuzun 
dan bakan iki saf yoktur. 
Herkes ayni ve tek sırada 

el pençe saygı durumun 
dadır. Çünkü Türk cumuri 
yetinde yalnız tek ve ön saf 
vardır. Bu ne ıüzel bir gö
rünüm, bu ne cana yakın 
bir durumdur. 

Türk devriminin köıe se
dirinde ise halk oturmakta
dır . Bunun içindir ki Türk 
u 'usal ekonomisinin dam 
g~zı tarımdır. Halk ulusal 
e ' 000mirnlzin ciğerleridir. 
Bundan ötürü ulusa l ekono 
mlmlzin °'gulaıması açılmaz 
halkan nefes almasına bağ. 
hdar Bunun içindir ki reji· 
min güttüğü dava halkın 
tenef üs ünü daraltan ıeylerl 
ve nefes aldığı havayı kır. 
leten pislikleri kökünden 
söküp atmaktır. 

Bir ulusu aileler vücuda 
getirir Aile ise S\>syal bir 
kurumdur. Bu sosyal ku -
rum güçlü olmalıdır. Cu 
murlyet yasaları ise bu güç
lüğü yaratmııtır. Zira bugün 
artık bir lafla: "boı ettim., 
gibi boı bir lafla bir aile 
yıkılamıyor. Hakimin karıı · 

sına gitmek ha~lı olduğunu 
gerçeklemek lazımdır. Ayni 
ailenin çocuklarını bir bir · 
!erinden üstün · tutmak da 
kabil değildir. Hepıi ayni 

derecede hak sahibidir. Mal 
ve mülkünüze ise devlet 
haksız yeı e e l süremez 

Bu davaların yanında ya 
nı batında harf. d i ı , kı · 
lık ve sos ya 1 Ôt. vrimler de 
baıarılmıştır . Hem de nP. 
acı Vf' kanla günlerden ıon
ra .. .. Bir Hukuk Pro-
fesörünün dedifi gibi Arsı
ulusal Savaıtan sonr~ her· 
yer yancnıı yıkıl ıı ıı bir hal 
dedir. Yer yer alevler tülü 
vor, harabeler üzerinde fe. 
laket rüzgarları esiyor. Di -
yebiliriz ki günet şimdiye 
dek bu derece kanlı ve 

alevli lavhalar ÜZHİne 
doğmadı Bu Savaı, insanlı 
ğa milyonlarca kitinin ha · 
yatına mal oldu . Bir evde 
ya oğlunu kaybetmif bir 
ana ya yetim bir çocuk 
veya dul ka lmıı bir kadını 
var . Bazen bir evde bunla 
rın üçü de var. " 

Türk vatanının evlerine 

Rıilıin bu şcraillen dalıcı 
dim ııe daha vahim ol. 
111<1/\ t"kere mcmlel\ctin 
cfolıilincle l l<tidara sahip 
olanlar g.;flel ue dalalcl 
ue hal/ti /dyanel içinde 
bulunabllirlı r. /Ja tl<İ bu 
iklidar sa/ıipleri şahsi 
menfantları nı . mı isi eulllc 
rin siyasi c111r/lcrile leıı 
lı il edebilirler. Millet . f<J· 
kru:arurl'l içinde harap 
Ut' l>ilap dıişmıiş olabilir. 

Ey Türk İstikba
linin genci! 

Bu lıava oe şerait ıç ı \ 
11dc dalıi ua: if en: Tıirk 

1 

istlklfıl ve f.'111ııuriyclini 

~ korırnrn /\iır! 
Muhtaç old115/11n kıulrd 

damarlarrndoki asil kan 

Cumuriyet hükumeti imparatorluk ~evrinden aldığı 3413 ı 
okulu 6 602 ye, 6 ,000 ögretmeni ~e 18, 806 ya 

ç'karmıştu. 

Cumuriyetimizin kurduiU 
verimli eserlerden biri de ıl· 

. l ·dir rai kıredi kooperatıf erı 
k 0 1all 

Kurnluıları pek ya ın 
. bil" 

kooperatiflerin çiftçJye 
yük f aideleri dokunmuttuf· 

93 l Yılında 61 ortak "e 
l837 lira sermaye ile kuru; 
lan Balıkesir merkez -ıirll 
kredi kooperatifi yıldan yı · 
la yükselmiş ve ortaklar•" 

1 sayısı 127 ye ve tahsil ed~ 
lmif sermayesi de ı 9U54 lı· 
raya çıkmııtır . Buna ortak· 

k .... 
lara yapılan ikrazıttda e 

Konafrpınar yalı okullar talebesi yemekle 
Cumuriyetimiz on iki yıl orta okul talebesidir. 

içerslnde her yönde olduğu 1923 yılında: 
gibi kültür alanında da ve 5062 Okul, bunun 4849 
rimli itler baıarmııtır. Yüz· ilk okul diğerleri orta ve 

len yüzde on tevdiatların-

dan toplanan 10374 lira i!e 
dört senede ortakların ıer · 
maye ve mevduatlarına da 
tahakkuk ettirilen 2790 ur• 
faiz ilave olunursa sern1•Ye 

32 bin ikiyüz küsür lir•Y
1 

koO"' geçer Bundan baıka 

da 111eucı ı/111r. de bütün ulusların katıldığı 
büyük sava~tan çıkıldıktan 

senra ayni kan 1 ı ve acıklı ~. 
yokluklar ve yoksulluklar 

KAMAL ATA1ÜRK 

Büyük 
Günümüz 

lerce yıl hüküm süren im yüksek okullardır. 

• paratorluk devrinin kültür 12,437 Öğretmen, bunun 
•• iılerile cumuriyet devrinin 10,238 zi ilk diğerleri orta 

yaptığı ve yarattığı kültür yüksf'k okul öğretmeni, 

itlerini mukayese edecek 358,548 talebe ki bunun 
olursak araJaki büyüklük 41,941 ilk geri kalanı yüksek 

peratifin ayrıca 3295 lir•· 
dan fazla ihtiyat sermayeıi 
vardır. 

k •. Kooperatif geçen yıl ı r 
1 

zat hesabının balıği 10 göze çarpiyordu . 
Cumuriyet böyle yangın 

lar ve harabeler üzerinde 
Türk ulusunun son damla 
kanı pahasına k• ruldufu 
içindir ki de~erine pay\ bi· 
çi lmez ve yine bunun için· 
dir ki cihanda ki bütün 
devrimlerden daha manalı · 

dır Zira onun yalnız ken· 
disine benziven bir yüzü ve 
bu yüzü gibi de ak bir içi 
vardır . Yarını hesap'amağa 
ihtiyacımız yok. Cumuriye 
tin bugün onüç basan çocu 
ğu Osmanlı devrinin eski 
kafalı ve inanla yetiımerni ~ 

otuz ya§ındaki elemaniyele 
görüımek ve yenilmemek 
gücündedir. Bu çocuk otuz 
yaf•na bastığı zam&n sırtını 

yere getirebileni, >fendisine 
pes dedirte bileni iş lıdakla 

da araıa gene karıısında 
bulamiyacaktır 

Bu günkü onüç ya§ındaki 
çocuğun bu duruma gelme· 
sine kadar biz öz c umuriyet 
çilere rahat geçe uykusu bile 
haram olsun. Ne mutluluk 
tur ki üzerine bu derecede 

tir tir titrediğimiz cumuri 
yet çocl ğu hayalinde salta · 
nal apoletlerinin, Sultanların 
bol keseden dağıttıkları ati . 
yecerin ve n ·ıanların göre · 
cefini yaıatmadan yetifiyor 

Vatan uğruna kanını akı 
tan memleket toprağının 
her zerresini o ter temiz ka 
nlyle yören ulu yurt sever 
Mehmetçiffn ruhu da bütün 
bunları, bu durumları, bu 
devrımleri mezarında görü· 
yor, ve duyuyor, Onun için 
rahat ediyor. Ve yine onun 
içindir ki akıttığı o ter te· 
miz kanını anasınm ak sÜ· 
dü gibl helal ediyor. Çünki 
duyuyor ki kendisi bir insan 
için değil, bir insanın sara
yının hudutları için değil, 
kızızın ve avratının n11mu 
sunu korumak için ö1mu~tür. 
Çünkü: yine o ilahi yerin 
den güpe gündüz goruyor 
ki bundan sonra yurdunda 
ki insanlar ulus için , eğemen 
lik için bıraktıdı yakın1 arı· 
nın n"musunu korumak için 
tıpkı kendisi gibi ölmeği 
ve hatta icabında kahrol. 
mağı bile cana minnet sa 
yarlar. 

lıte bu fedakarlıklardan 
ötürü Ulusumuz eğemendir . 
Memleket bayındırlık yolun 
dadır · Bihyoruz yapacağı 

mız daha bir çok itler var 
Baıaracafız. Bu savaıımız-

(Üstarafı birinci sayfada) 
nı dolduran düdük sesleri, 
ses veren kayışlar, dönen 1 
makineler, başlarını kaldıran 
fabrika bacakları .. 

İşte yerden fışkıran, on 
iki yılda yeni baştan kuru
lan Türkiye budur. 

Bu on iki yılın devrimleri 
yalnız dışımızı değil içimizi 
de yeni baştan yapıp yu
ğurmuştur. Kafamızdaki 
Doğunun geri zihniyetini, ve· 
rimsiz kültürünü bu on iki 
yılın akışı alıp götürdü. 

Bugün dünden çok ilerdeyiz. 
Yarın bugünden daha ileri 
olacağız. Çünkü Kamalizm 
çağrının tek sesi, tek işareti 
şudur: İleri!.. 

Türk ulusu kurtuluş yol
larına da bu sesin, ve bu 
işaretin ardından çıkmıştı. 

Büyük günün sevinçli yıl
dönümünde bu sesi bir kere 
daha haykıralım: İleri! .. 

kendiliğinden mey dana çı - ve orta okul talebesidir. 

kar Geçen yıla bu rakkam · 
İmparatorluğun cumurlyet lardaki yükseliı §Öylfce gö 

idaresine devrettiği kültür ze çarpmaktadır ı 
varlığı 3413 okul 60LO öğ · 660:! okul; bunun 6345 ıi 
retmt>n, ve bütün okullarda ilk okul, 257 ıi yüksek ve orta 

2 23,274 talebedir. okul 18806 öğretmen bunun il 

1923 yılında : 5062 okul 15, 123 tlk okul öğretmeni, 
bunların 4849 ilk okul, diiu 3683 orta ve yüksek 656, 732 
leri orta ve yüksek okullar- talebe bunun da 591, 169 ilk ı 
dır. 12,437 öğretmen, bunun okullara devam eden talebe-
10,238 zi ilk diğerleri orta. dir 65 ,563 orta ve yüksek. 1 

yüksek okul öğre tmeni, Ba 1ık esir ilinin son üç yıl 

358,548 talebe bunun 341,941 içerainde bütce, mektep, öğ . 
ilk geri kalanı yüksek ve retmen vaz iyeti : 

Yıl Bütce Okul Öğretmen Talebe 
~32 405,220 186 436 16320 
933 470,001 204 464 18 ' 61 
934 455700 2 ... 8 476 20755 
Umum/Kütüphaneler 419,0,6dır. Mektep kütüp-

Yurtta 102 kütüphane hanelerindeki kitaplar: 

vardır. Punlara sarfedi1en 9 :!6 ,495, Lütün Türkiyede 

para 111, 119 liradır. Hu 1,38,0237 dir Kitaplar: 

Okuma odalarındaki ki 

taplar: 

kütüpha nelude 4!l7. 700 

Ucar Gibi yurttaı ok•ımuıtur. 
• Ak ' Aulunan kitap adedi: 

ıyoruz ·-------
Program (Battaraf ı birinci sayfada) 

yalçın kaya l arinı param 
parça ederek, kendimize 
bir yalak kazdık, . 

Etrafıma bir göz gezdiri-
yorum da, ne eıki yatak 
tan bır iz, nede Osmanlıla 
rın kokmus bir ba kanığa 
dönmüş olan durgunluğun
dan bir damla . . 
Niyagara şellalesinin , etrafına 
taştığını düfünün.. ı 

Önüne gelen canlıyı, eski · 
yi dümdüz etmez mı? . 

(Baotarafı birinci sayfada) 

zamın temini Emniyet direk
törlüğüne aittir. Lüzümu ha· 
linde asker ve jandarmadan 
yardım görecektir. 

Fener alayı 
28, 2~ Gecesi saat 20 de 

f enar alayı baılayaca1'tır . 
skerler alaydan korkumu

tanlık bandusile, Mektepler 
he Muallim mektebinden 
Halkevi bandusıle harekete 

34,686 Jır Burada okuya· 

nların adedi bir yılda b7, 179 
dır . Şehirlerde 119 köyler · 

de 659 okuma odası vardır. 

Ulus okul/an: 
Türk harflerinin kabulün· 

den sonra açılan ulus okul· 

alarmdan büyük bir vatan 

daı kütlesi faydalanmııtır. 

1,288,000 kadın ve erkek 

bu okullardan ıahadctname 
almıılarciır . 

-~::..-Fakat bizim ki; ıuurlu bir 
akıı .• 

.. Otuz iki milyon ba· 
kış . bir çift tanrısal mavilik 
sihri ile büyülü .. Ve bu o 
tuz iki mi 'yon büyülü bakıı 

, geçf!rek Hükümet önünde Yu1ddaş 

la açtığımız çığırda, dağ, dal 
ga demiyerek uçar gibi akı· 
yoruz 

Ve bir sel gibi , bir tufan 
gibi akacağız . . 

Elimizde, ak köpüklü 
ilim, teknik ve ulusal ıuur 
meşalesi olduğu halde .. 

M. TUÔRUL 

birle§tikten sonra düzgün 
bir kafile halinde anafarta 
lar , milli kuvetler caddesini 
t~kiben Halkevi önünden 
geçerek Çocuk bağçesi ci· 

varında dagılacakdır . 

Cumuriyet bayramımızın 

son günü aynı zamanda Ar 

sıulusal arttırma günüdür. 

O gün 18,000.000 Türk bir

biri üzerine 1 O kurut birik 

d irseler ve bu parayı ·ban 

kaya yatırsa 1 ar o gün 

mi lyon sekiz yüz hin 
toplanır . 

1'ıırddaş 

bir 

ira 

bin liraya çıkmış buna kar· 
t• vadesi geletı senetleri~ 
58 bin 400 lirasını tah•

1 

etmittir. Bu yılda ekim ı•
manı henüz geldiii halde 

b·p 
ortaklarına ıimdlden 25 1 

liraya yakın para dağıtıl-
mııtır. 

Kooperatif az bir milddet 
içinde ve ortaklarına yillı 
olmaksızın mütevazi bir çf· 

ftçi bankası haline girdllt 

ve tamamen kendisini k•Jf" 
ki• tarmııtır . Kooperatifin in 

ıafı için çok çalııan Zir•'; 
Bankası ve direktörü lsın• 
Altbaı ile idare meclisi ,,
alan Başkanı İsmail Hak1'1' 

nın, kooperatifi idare ede" 
direktör M. Ahmet AHuğLl11 

kooperatife gayret ~' 
faaliyetleri ve ortaklar•"'" 
yakından olan alakaları .-· 
yan taktirdir. Çalışma"'~ 
neticesi olarak kooper•tl 
934 se.ıerinde 1lJ74 Ur' 
kar etmiıtir. Bu yıl bu ki' 
rın daha yükseleceği üdlit 

edilmektedir. 
tt' Kooperatife 1.00 lira 

ahhütle giren ve mukabi 
linde 100 lira borç alan or· 
tak bugün teahüt ettiii ,er· 
mayenin 85 lirasını öde111il 
tir. Dört yılda aldığı par' 
!ardan kesilen onar liradıfl 
yüzde 1 O mevduatı da "er· 
diği sarmayesine ilave edi" 
lirse 125 lirası top 1anmıt bıl. 

1 bll lunmaktadır. Gelecek yı 1' 
vaziyetle bu1unan bir ortd 
teahüdünü tamamen ifa t 

erse 150 liraya y"kın bi' 

parası birikmit olacaktır· 

Ortaklarının her ihti)••''' 
nı karşı la mak için çalıt'11 

"""' kooperatife ortak olmak ti lı 
re müra<:.ftat eden ve ede''ıı, 
olan çiftçilerin tohumlu , 
çift . pulluk ve bütün ıir'~ 
alatlarının tedariki için laı• 

ıı· 
gelen kredeyi derhal açoıa 
ta ve en kısa bir za111•" 
içersinde ihtiyaçlarını trırıit' 
etmektedir. 

-~-da bizı rahatsız etmek iste· 
yen1er olursa Atatürkü ve 
yekpare Türk Ulusunu kar· 
şılarında bulacaklardır. 

29 30 Gecesi Halk Par· 
tisinin bütün örkütleri ve 
halk kütleleri tarafından fe
ner alayı tertip edilecek tir 
Halkevi bandusile bunlar 
Parti önünden hareketle 
uray, korkonıutanhk ve hü 
ki.ımet önünden geçerel< Ka 
saplar mahallesi yolile !lal 
kevi önünden ve milli kuv 
vetler ve Anaf artalar cad · 
desini takiben Patti önüne 
gelip dağılacaktır. 

J 1 Birinci teırin Arsıulu 1 

sa 1 bir artırma günüdür l Yurddaş 
Rüyük bayramınız kutlu 

ve mutlu olsun. 
lJr. Mıinib Hayri Oryılblı"i 
Stimcrbank Hukukıi Mşauiri 

Yurtdat o gün diğer uluslar 
dan geri kalmamamız için ı 

Bankaya azda olsa para 
yatır . 

d·jer 
Türk hiç savaıda 1 

uluslardan geri kalarıı•;, 
Arsıul usal artırma günii" 

de ödevini yap. 
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Cumuriyet Çocuğu 
----~~~~~~~-

Her yônde~i elsiUiöimizi ıamamllyan Cumuriyet 
~ülumeti Türk çocuğunun sığhğmı, ~ültür yüksekliği

ni de d~kkatle göz önünde tutmuştur. 
Cumuriyet rtevrinden çalııırken çocuklar yık anır 1 

tvel haata çocuiu tedavi yedirilir, içtrilir, uyutulur, 

edecek hemen hiç bir müeı Meme almaıı lüzumu olan 
•eıe yok fdf. lıtanbuldaki çocuklara anneleri zamanm 
F.tf al hastahanesi bu günkü da gelip meme verirler. 

RÜzelliğin anda biri kadar Çocuk rahat, anne rahat, 
Varlık gösteremiyordu. Yalnız aktam üzeri anne çocuğunu 
lemf çocuk hastahanesi ıdi. alıp evine döner Hu cum 
Darulicize metruk çocukla- urlyetln çocuk koruyan ne 
tın toplandıtı bir kabristan ıüzel bir yuvasıdır 

kap111 idi Ondan da hiç Cumuriyet hükumeti, tıp 
bir htifadr. temin edılemi iinivereitesinde çocuk koru-
>'ordu Bundan baıka oza yucu küraü açmıı ve bu sa· 

tnandakı Himayei Etfal Ce- vaıı Şiılı çocuk hastanesin 
ttıiyetinin itleri de pt>k ya · de yapmııdır Şiı ' i çocuk 

TÜRKD1L1 SAYFA 3 

Cumuriyette Ulusal Kızılay Kurumu 
Sanayi ve Ticaretimiz 

1 
Bah~esir merkezinin ı ı~~ ıe.ş~in 934 d!n 1 birinci 

Ulusal ticare ı ve sana.Y; m ize l3pk olduğu önemi le~[!~ k~~i~ s~:u:.~ ki~~!!.~~r Y!.~!~~~ !~~~'!!!j~!i~ım!1~~ 
CUmUflYBI f 8r~I. en mühim yardımı Mormora lıkesir merkezide ilk imdat 

Ulusul tı. <~or ... t 'ımı' z 'ın Cumu• lt i t · t L felftketzeJdcrinin imdadına olarak [300] lira göndermek '· a ını o nr zım ı nıı .. g..ıyo-
koşmak olmuştur le bcruber teşkıl edilen yur-riyet devrinde ulaştığı ınki- İerııııız · n en h.-şılıı geleni 

Şarl bı·rı..nç sutır lo "nlntm•·k \ · ı - · · Lo h . ı • llenüz heyecanını unutmıı· ılın kolları vosıtusile hulkı. 
.. ... u o uııgu ı~· ırı zan m ı ırı <'ueeı 

, d ğırnız Mormora hnvzasın· mızın hıımiyetine müracant-mümkün değıldır. ile tunHımeıı s h p o .. iuğıı 

llarl·, .. •1 t 'ıc"r'-'tle ufak bı'r [ kt d. · k A 1 · · du kı~ın vuku ı ~'elen şıttedlı lu p.ıru t•şya ve zahire top· ... .. " ı su ı ıstı ıu 1111 ız ıı ıctıp- n 

Yer s ır::ıntıs ı dolavısile tekmil lo mağıı bnşlomıştır. Hayr 
(ilgi) mız olmadığı bu kıs ı nı larıno uyıırok vücude gı tır. J h lk 

l 1 e,·ler yıkılmı--. . ah:ıli ._.ersiz sever a ımızın seve seve ticore1 im ziıı kônıilen ecr.e ı.iığimiz muhte ıf tı>şki fil ve ~ J 

1 ..ı • • yurbuz ve g dosız olarak vuku bulan teberriatlorı bih r elinJe bulunduğu zu eırnslar a ııış tıcaretjmız 

{ ] 
· · · . ı h · ı · b' ı.· ı sog-uk hava teeı'ratınn ma· son ucunda toplnnmış olan manlarJn i~· tıcorctımız un- e emmıyct ı ır mevaı n ma-

bi ılk devirlPıe ın:ıh~us lıir ~ıı. Turk ın . ıllurı cihan pi - ruz kaim ştı Ani olııruk baş [3491J lirn {75] kuruş nakit 
durum y:ış yordu. İlmi bn- yasasında bc•klenilcn rnğbı t laynn bu korkun\' feH\k~tin ita 13738) parça eşya ve 
kınıdan h \' lıir k ymet ve ve rev:ıç bulmuğa muv .. ffuk giinlerce devamı \'Ok acıklı 111106] h.ilo gıdn mnddesi 

varlık if:.ıd., etırıiy .. n düııkü olmuştur. Ru snyed<>dir ki vaziyt>tl•·r husule gdirmiş !851J parça kereste sayın 
ticaretimiz Cumur ı ytt rPji- devlclin ihtiyaç duynr: k yap- h ·pimizin yüreğini sızlatmış lıonyımız Sıılim Gündoğıının 
minin feyizleri ile yavaş ya tığı ve tnthik ettiği kanun- tı. Kız 1.ıy genel merkezi bnşlcanlığında kurulan mer-

1 ~:ış vo esaslı şekılde ilnle · lnr ve karorlıırln rnrı s ne hndı~eyi haber alır nlmaz kez yJrdım komitesine tes-

1 ın(>ğd bnşlndı Çünkü d.lvlct lerc kıı<lur lüzumuna kuni dcrh,l mühim miktnrda pa- lim edilmiş ve oradan lellL 

vaı gidıyordu. Yalnız bir hatıtanesi Avrupadaki eıleri 
iıımden ibaretti le bir ayarda çalışır üniver. 

Cumuriyet çocuk sağ ığmı 
koruyacak ve eskileri e lu 
Yaı edılemiyecek büyük it er 

baıl\rmııt•r. Çocuk ölümünün 
daha ziyade ilk yaılarda ol
rnaaı göz önünde tutularak 
tneme çocuğuna önem veril
Rlif eveli bu yolda çalıııı 

Cak kurumlar meydana ge 
\irilmiıtır . Eskiden bunlar 
dan hiç birı yok iken bugün 

llhızdan fı1zla müt ueıe ço 

cuk ıail•Aı için fenni bakım 

Yollara öğretmekt !, çocuk 
lara fayda vermekte ve: h4' 
ta çocuk tedavi etmektedir. 

Bunlarl k11aca ıayahm: An 
kara. Konya, Adana, Çorum, 
Erzurum, Malatya, Kars, 

Bahkeıir. \;an, doğum ve 

çocuk bAkım evlerindt-ki ço 

cuk (uzmanları ıüt çocuk 
larının bakım ve yiyecekle
ri için öiüt verirler. Hasta 
çocuklar yatırılarak tedavi 

~dtlir. lstanbulda Topkapı, 
Üıküdar ve Betiktaıta bele· 
diyenin birer çocuk anne1erı 

lıUtare evi Vftrdır l'urada 
ıüt çocuklarının yiyecek eri 

lan·ı.iın idiler. Hastaları n .u. 
ayene edılır 

Çocuk aağlığının büyük 

önem gösteren diı meselesi
le uğratan bir dit muayene 

haneıi vardır Buraya gelen 
ilk okul çocuktan ve bütün 

çocuk arın dııleri tedavi edi 

lir. Okul çocuklara arasmda 

genif bulaııklı~a meydan 
veren trahom h .stalığından 
korunmak ve baıkaca gÖ;G 

h.utalıklarını eyileıtirmek için 

bir de göz muayene hanesi 

vardır. Hundan baıka çocuk 

Yapamayan kısır va~delerin 

tedavisi için bir de kadın has 

tahkları muayene yeri var 
dır. llu kurumlar fakir ço 

cuklara yiyecek de vermek 
tedirler. 

İstanbulda Cibali tütün 
f abrika11, amelesı en çok 

olan bir çalııma kaynağıdır. 
Orada çalııan kadınlar gü · 

nlük yiyeceklerini çocukla. 

tının mauafları çıkarırlar. 

Küçük çocukları b1rakacak 

Yerleri olmadığından bura· 
da çalıfomıyan veyahut ça

lıımak zorunda olupta ev
lerind~ çocukları bakımsız 
bırakan annelerin yavruları 
için Cumuriyet hükumeti 

fabrika bitifiğlnde çok gü . 

~el bir çocuk yuvası n eyda
na getirmiıtır. Hurctda bir 

Çocuk uzmanı doktor, yav

ruların 11h ha ti ve yaıayiti 

ile uğraıır . Çocuklar sabah
luı anneleri tarafından bı 
'•kılır Anneler f abrlkada 

sitenin mükemmel bir par 
çasıdır. Cumuri)etlen evel 

çok bakımsız olan lıtanbul 
Darülacizui metruk çocuı. 

kısmı en son vesaıt ile ça 
lııır mevcudu (.,OU oıan bu 

çocuk kurtıı rıcı bir yuva h;ı 
l nde bundan başka lstrınbul 
hastanelerinden Haseki, Ce ' 
rrahpaıa ve gurabaya çocuk 

kısımları konmasını, bura 

ları da çocuk mua yf'ne ve 

tedavisi i e çoktanberi UR 
raımağa başlnıı.ıftır. 

Bursa, Ankara, Haydar 

pafa haıtahanelerine çocuk 
· ıubeleri konm uıtur. Mersin 
Gaziayıntap belediyeleri ço· 

cuk anneleri
1
e ist't"re evle · 

ra açmııtar. İzmirde Karş 
yaka çocuk yuvası birçok 

çocukların hayatına kurtara
cak bir tekilde tesis t-dil 
miıtir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

nun Ankarada çalıımasi pek 

önemlidır. Süt çocukları iç

in. ume1e çocukları için ay 

rı ayrı bakım yerleri var 

dır. Her gün muaıent-hane 
sinde birçok çocuk teda vı 

edılir. Burada ayrıca öne

mli itler baıaran çocuk diı 

muayenehanesi üzerinde 
durmıı ğa değer lıir ça rı~ma 

kaynağıdır. 1 u kurumtın ls
tanbulda İznıirde muayene 
e-vleri meme çocuğu hada 

ne1ari vardır. 
Çocuk Eıirgen.e Kurumu 

nun çocuk bahçeleri, ne§rİ 

yatı da cumuriyet devrınin 

yarayişli işlerındendır. 

Cumurıyetlen evel bu 

kurumların hiç biri yok idi. 

Şüphe yok ki bu kadar çok 
müeuesenin birdt'n ça 1 ışma ' 

11 cumuriyet çocuğunu koru · 

muş ona sağlık vermit•ir. 

Cumuriyet, kültür alımın · 

da çocuğa bir çok yenilik 

ler vermittir. Kültür i~'erinin 
esası ve baılangıcı olan ye 1 

ni harf er çocuğa okuyup ! 
yazmada ko 1 aylık göstermiş 1 

tir . 
Bu sebeple okuyup yaz 

mağa isteği artmıf, okullar. 
da savaşlar düzen almı§tır 

Bu devirde oku ' sayısı art

mış, terbive sistemi değişmiş 
sprora önem verilmiştir. 

Her ilde kurumlar, fakir 

okul çocuklarına öğle yeme 
ği vererek aç çocukları do 

yurmuılardır İzn ir, Adana, 

Bursa gil i bazı il erde zayıf 
mektep çocuklarını tatılde 
dağlık, ormanlık yerlerde ku· 

rulan yurtlara götürülerek 

istirahat ve sa{ilıkları temin 

edilmiıtir. 

Kültür Bakanlığı latanbul-

mili sınaiy ·, milli ticarete olmnk ~öyle dursun mohi ra ve çad r ile bir müfettişini kot mınl1 kasına gönderilmiş-
felaket mıntıkasında gere· tır. 

Bn yıl açılan Kayseri be:. f abrikasımn görıiniişıi 
layik ohluğuJöneml i vermiş ı yeti dahi hokkile bilemedi 
lıulunuyor<lu. ğimiz [ti en ret müvazenej mi 

fiti açılan l\aysl'ri bez fabrignswda çalişan isçiler 
'1'11: ırctı lıariciyemizı { mo- , r.in tt~sisine imkAn verecek 

dem l ı;;:ırtlıır ve kaideler neticeler elde edilmiştir . 
= -- ---
dıt Acıbademde bir pare- Rugiin tom bir kıvondrı 
vantoq om açııııf. ve burada ~ÖJ liyobiliriz ki İç ve dış ti-
bır çok zaylf çocukları has cııretinıiz hattll duha umfıl -
Jıktttn korumuştur. lü muuatıilc ikt isııdi duru 

Cumuriyet hükünıt'tioin ınumuz ilmi ve umcli jc ,ıp 
ortaya çıkardığı medeni ni , l .ı r ve ll~nıılurla muayyen 
kah, erk~k elinden kevfi ay inkiş tfu ıloğru istilrnmetler 

rılma hakkını alını§ ve bu alm ı şt r . 
sayede ai e saadeti emniyet Cuınuriyet lıiiktlmotinir! 
altına girmif, çocukda met brı~ ırmakla olduğu sanayi 

ruk kalmak tehlikesinden p rogrnmı memleket senayiin-
kurtulmuı, ana ve baba sev· de de esaslı yükselmeler vü· 

gi ve gayretlt"'ri'e eyi yetit · cuda getirınq'.';'c b:ı~ltlmıştır. 

mek emeline kavuşmuıtur. Yakın sen lece kadar yiye-
Cumuriyetin çocuğa ver- cegımız buğıluyı bile dış 

diği daha bir çok sağlık ve memleketlf'rden getirirken 
tekamül kaynak'arı vardır bugün hemen hPmen lıer 
Bunlar devanı edecek her türlü ihtiyaçlar.mızı harict· 
yıl durumunda bunlara da muht:.ıç olmou:.ın mı:ımlekı::t 
ha güzelleri katılacaktır. Cu 

rnuriyet v ! onu bize yaratan 
Atatürk bizi nı göz b, beği· 
mizdir. 

Bundan sonra çalışmamız 
daha büyük bir hız alacak 
durumu içinde bulunduğu 
muz. kültür savaımdaki 

muvaffakiyetimiz, her du 

rum için yol açıcı bir ser 
mayemiz olacaktır 

çor: Ul<. UZMANJ 

Dr. Memduh Özçan1 

muh~uldtilıı yerlı sanayi ma

mulatı ila temin cdebilmek

toyız Bu knlkınına sınuyıde 

inkilubın bn şl cu karukteri 

ol ın ıbtidai maddcln (istih

sulı) nin arlm:.ısını, büyük 

s1Jnnyi ınerkf.zlerinin tM~eü 
sıinü mucip olmuşıur. Türki 

, yanın :ız z ııııuıı Ronru gnrp 
memleketlerino benzer bir 

s:ınayi memleketi olacağına 
şüphemiz kalmamıştır. 

Türkiyenin vaziyeti iktisa· 

ken t"'tbirleri ulınok i.ızere 

ıliyesj hakkınıla böyle umu
mi bir inceleme yoparken 

vilôyetımizin dünkü ve bu
ğünkü iktisadi durumlarını 

mukayese etmek bızinı için 
uah 1 f rıiuolı oluailir; fikrin
doyj ·t; ' 

Bal Kt>Sİr, maholıi t:curot 

bakımından dün §U vazıyet 

le jdı: )1t!mlekette ticori iş . 

ler üzerine muame ' e yopon 
y .. dr. z bir banko vıır.iı . Tı

çaı i kroJj vı..ı tobiutil · piyu. 
.. a.la ıııuteduvıl sermoyo sey. 

y.ılıyeti p ·k Jar Lır radde_ 

de idi 
Rokipsiz ~·ulışan ecnebi 

bır b:ınku yüksek faiz ve 

komisyonlu iş yupobilmek 
kudret vo mevkiinde idi. 

Şehrin etrnf ile muvnımlu 
hatları mohduttu. Bu yüzden 
ticari faaliyet ve müno.sebeL 

lerimiz pek 3z yer)ı,rle müm

kün olabıliyordu. 
Türkiye dahilinden harice 

buğdrıy çıkarılamadığı için 

çiftçi bir memleket elan Ha

lıkesir ilinin hububat 
ihracatı ancak etrahmızdnki 
bir iki kazayo miinhnsır 

olup hiç uefü.cek bir mik 
d3rdu olduğund~n bu şubei 
ticaretimizde de esaslı ve 
canlı hareketler yoktu. 

Halbuki bugün şehirde üç 
bankamız olup her üçü de 

[ticari kreıli) üzerine mua

mele yopmoktu ve azami 
yüzde 12 fuiz ve komiyons 
olmaktadır. 

h:mir - Brınılırmu demir 
yolu üzcrinılo bulunun şeh 

rimiz son z ınunlardu Kü
tahya · Eskişehir yolile orta 

Anadoluyu bcığlonmış, diğer 

tarafJan muntazam şosa ile 

Ç.ınakkale ıle muvusalusını 

temin etmiştir. işte bu yer· 

lerlı;, ticnri münasebetlerimi 
zin teessüs etmesi viltı.yet 

merkezinin iktisadi vaziyetine 

fevkılade bir ehemmiyet iza_ 
fe etmiştir. 

/;İroatle ticaretin birbirine 

mu htuç iki unsur olduğuna 

görcl son senelerde ~·iftçinin 

k •likınmnsını istibduf eden 

konuni tcdhirlcrimiz köylüyü 

refaha doğru gotürmeğe 
boşlamıştı r. 

Dün oncok bir şimk buğ

day mukabilinde 1 l ) okko 
şeker alabilen köylü bugün 

aynı mikdar buğdayla [4] 
ki lodan tozla şeker tedarik 
edebilmektedir. Köylünüıı iş. 

tira kudretini arttıran bu 

(durum] tabiatile [ticari mu

hiti] de canlandırmıştır. 

Bundan başka bir ay evvel 

Sındırgının Döğür. cüler kö
yüncle vukua gelen bir yan· 
gın neticesi ( 1 1 Ü) haneli 

olan bu köyün kül haline 
gelmesi ile hasıl olan yü
rekler tıcısı manzara karşı· 

• sındn pcrişnn bir hnldP kn-

lun köylünün derhal imda

dına lrnşul trak ilk hamlede 

300 lira por,ı ile 200 çadır 
ve hastn olnnlara bakmak 

ve gereken tedbirleri almuk 

ve ıhtiyaçlnrı tesbıt etmek 
üzere kurumun ıkinci buş· 

kan ı Doktor Memduh Ozçam 
felaket mmtukasına memu

ren gönderilmiştir. Ayrıca 

Kızılay genel merkezinde de 

800 lira para ile 19 hslye 

eşya gelmiş ve mnhulline 
yoJJono.rak harjk zedelere 
tevzı ettirilmiştir . 

Arzedilen yardımlardan 

başka müteferrik surette 

yapılan 3~ lır.ı 90 kuruş 

yardımla bcr::ıber bir yıl 

içinde 4131 lira 65 guruş 

nııkti yoıd m yopıldığı tcs

bit o,lılmiş:ir . 

lluhlsn Bulıkesir Kızılay 

ınerkt•zi her hangi bir fela

ket karşısında gereken yar
dımı ynpnbilmek için geliri

ni nrttırmak yolunda önem_ 

le çalışın ıktndır. Yakla~nn 

kış mevsimi dolayısile yar .. 

dım için hozırlıklaro başla . 

mış olup odun kömür un 
gibi zo.ruri ihtiyaç madde
lori şimdidon depo edil. 

mektedir. Sayın halkımızın 

Kızılaya kc rşı olnn sevgi ve 

bağlılığı bu kurumu gün _ge. 
çtıkçe d:ıha yar:..ırlı ve fnid-

eli bir hale gotirereği mu. 
hakkaktır. 

Yurttaş: 

Kurduğunuz fabrikalar 

ve paptığımız demir yollar 

hep ulusun birikdirme gü
cüne dayanır, bu gücü art 

hrma senin elindedir. 

Yurttaş: 

Bankada birikdirme he 
snbı olmıyan yurttaş . Ara 

sau1ustıl tasarruf günunu 

sende bir tasarruf hesabiyle 
çık. 
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• 
llimizinCumuriyet devrindeki zirai faaliyetleri 

,12 VJ · · d C · H"k"' · ç·r · ı · · k b" "k k •· 111!.:iııil'h · l ' ı ı ıçın e umurıyet u umetı ııçı erımıze ço uyu ve ço onem ı rzmet er yaptı. 
Bu yapılan işler sa)•makla bitmiyecek kadar fazladır. Biz şu sayıf ada genel bir göz 

- gezdirmek suretile bu işleri kısaca anla1tmağa çalışacağız. 
Cumuriyet Hükumetinin yurtta 
başardığı ba şhca ziraat işleri 
Uzun süren saltanat devirleri Tür~iyeyi her şeyde oldu~u gi~i f a~rıka ~ayatm
da da ;eri buatmışdı. çitf çi pancar e~erdi fa~at şe~eri dışarıdan alırdık. 

Saltanet idaresinin ocak
lar söndüren.bir belası var
dı. Bu bela karanlıklarda 
çırpın~n uğursuz gözlerile 
her yıl harmanda çıftçinin 

üzerine dikilen: aşar 
heyulasıd1r. 

Halk hakimiyetinin belli 
başlı kökü olan Cumuriyet 
devrinin başlangıcından be
ri yalnız ilin ekim işlerinde 
köylü işlerinde, toprak 
işlerinde gördüğü yenilikle r 
sayılmakla bitmiyecek ka
dar çoktur. 

Çiftçi o zaman evine da
ne taşımaz saman daşırdı. 

İşte çiftçiyi böyle eli bö
~ründe evine boş döndiiren 
(Aşar) belası milletin haki-

çifçinin iptidai mahsulüne 
/ mahreç temin edildi. Diğer 

yönde de parası kendisinde 

Bunların en önemli olan
larını gözden geçirebilmek 
için bu işleri ayrı ayrı baş

hklar altına toplıyarak sa
yacak ve okuyacağız. Ve 
göreceğiz ki Cumuriyet ida
resi; Tiirk çiftcisini genel 
ve güzel olarak iki şekilde 
yiikseltmek istemiştir. 

Tiirk Cumuriyet hüku-

miyetile ortadan kalkmaktı. 
2 - Çiftçinin belli başlı 

ürünü buğdaydır. Son sen
elerin sıkıntı doğuran vaz
iyetleri çiftçinin buğdayına 
da tesir yaptı. Buğday pi
yasası düştükçe düştü. Kil
osu iki kuruşa kadar indi. 
Bu düşkünliik şöyle dursun 
çiftçi buğdayım satacak 
yer bile bulamaz oldu. 

Herşeyde ve bu gün 
çiftçi işlerinde her yeri 

-------~-~~~~~~~~---~~~~~~--, 

işte şu resimde y ine koylül c rimiz el birliği ile iş başındalar 

meti, kendi ülkesinde gen
el olarak çiftçi işlerinde 
başlıca şunları yapmıştır: 

1 - Saltanat yönetiml
erinin ocaklar söndüren 
bir belası vardı. Bu bela 
karanlıklarda sırıtan uğur

suz gözlerile her sene har
manda çiftçi üzerine dikilen 
aşar heyulası idi. 

Çiftçi ekerdi, toplardı, 

harmana konardı. 
Yüz binlerle dertle ve 

yorgunluklar içinde tam 
ürünü çuvala dolduracağı 
sırada (Mültezim) adı veri
len kara belalar uğursuz 

gözlerile çiftçinin önüne 
dikilirdi. 

Çiftçinin gözünün önünde 
bakmağa kıyamadığı mah
siil yığınından imam hakkı, 
muhtar hakkı. kiriz hakkı, 
bakkal hakk1, nalbant ha
kkı gibi bir sürü haklar 
alındıktan sonra bir de um
um menfaate mahsuben 
( Öşür ) diye geri kalanın 
beş altı da bir şey daha 
bulunurdu.Çiftçinin eline de 
tohumdan biraz fazla dane 
ile bir sürü saman yığını 
kalırdı. 

göz kesilerek her vakıt 
ayakda duran önemli Cu
muriyet Hükumeti çiftçinin 
bu acı derdini hemen gördü. 
Ve yaranın üzerine elini 
yapıştırdı. Terakyanın bir 
çok bölgelerinde Ziraat Ba
nkaları vastasile anbarlar 
açtı ve piyasadan yüksek 
fiatlarla milyonlarla kilo 
buğday alôı. Ve böylece 
pıyasayı çiftçi tarafına 

daima normal vaziyette tuttu 
3 - Uzun süren saltanat 

devirleri Terakyayı her şey 
de olduğu gibi fabrika ha
yatında da sıfır olarak geri 
bırakmıştı. Çiftçi pançar 
ekerdi. Fakat şe
keri para ile ecnebiden al
ırdı. Koyunlarından yün çı-
kardı. Bunu yok bahasına 
sa tar binlerle misli fazlasile ' 
kumaşını ecnebiden ahrdı. 

Çiftçi pamuk ekerdi. Bu
nu yok bahasma satar pa-
muklarını ecnebiden alırdı . 
Hulasa çiftçinin mahsulii 
bir nevi iptidai madde idi. 
Bu maddeleri ya çürür, bo
zulur veya yok bahasına 
satılırdı. 

Şimdi 
kuruldu. 
kuruldu; 

ş eker fabril<aları 
Kumaş fabrikaları 
velhasıl bu suretle 

kaldı. Kumaşını , şeke rini 

demirini , camını Türkün 
yaptığı Türkiin fabrikasın

dan almağa başladı. 
4 -. Çiftçiye en çok za-

rar veren hallerden birisi de 
tabiattı.Biliniriki ülkenin her 
tarafı her sene aynı şekilde 
mahsul vermez. 

Kuraklık olur, tolu olur. 
Bin dürlii afal olur. Son 
senelerin bir birini kovalı

yan kuraklığı biitün kainat 
gibi Türk çiftçisinide yer 
yer sarstı. 

Halbuki yüksek Cumuri
yet hükumeti her tarafda 
bu gibi yerler için kasala-
rını açtı. Yerine göre ba1.
an nakden ve hazanda ay
nen olarak çiftçiye uzun 
vadelerle tohomluklar verdi 

5-Saltanat devrinde her 
tarafta çiftçi kapalı idi . 
Yol yoktu. Tren yoktu. 
Vapur yoktu. 

Çiftçi ürünii her yerde 
beklemeğe ve çurumeğe 

mahkumdu. Tiirk Cumuriyet 
hükumeti bu büyük işi başa 
çıkardı. Akla, hayale sığm
ıyacak uzunlukta ülkenin 
her tarafını demir yolu ile 
ördü. Her taraf balık ağı 

gibi şimendüferle çevrildi. 
Her yer birbirine bağlandı. 

Çok ucuz tarifeler yaptı. 

-

İlimizde çiftçi işlerile iki 
şekilde uğraşılmıştır. 

Birisi çiftçi ürünlerinin 
tohumlarını islah etmek ve 
muhite uygun ayrıca urun 
yetiştirmek ve diğeri de 
umum ürünlere zarar veren 
zararlı hayvanlar, haşereler 
ve tufeylilerle mücadele et
mektir: 

1 - İlimizin hububat to
humlukları ötedenberi uzun 1 

harp senelerinin teyidile bo
zulmuştu. 

Cumurluk hükumetim:z 
büyük fedakarlıklarla evela 
vilay~tin muhtelif bölgele-
rinde birçok ır.erkezler açtı. 

Köylülerim iz koy l n rlasında harm an makinesinde ça lı şıyorlnı 

Köylüyü ve iiriinünü bir Her merkeze birer kalbur 
birine karışttrd1. l makinesi koydu. Bununla 

Millet vapurları aldı.Böylece ' çiftçinin tohumunu senelerle 
de denizleri millete m~le~ti. meccanen kalburdan geçir-

6 - Saltanat devrı Turk di. Ve sonra bu kalbur 
dftçisine her yerde bir makinelerini çok ucuz bir 
sürü ecnebi şirketleri musa · bedel ile halka mal etti. 
llat etmişti. Bunlar köylü 

2 - Balıkesir merkezinde mahsulünü köylü emeğini, 
köylü hayatını daima istis· vasi fidanlığında hariçden 
kar ederlerdi. Koca Cumu getirdiği muhtelif buğday ı 
riyet hükümeti bunlara yum-

1 
tohumlarının tecrübesini ya

ruğunu gösterdi . Bunları ph. Bunların içinden en kö
ezdi. Her yerde köylii ha- 1 tii s eneler<l.! bile kuvvetli 
kimiyetini, Tiirk hakimiyet- ~ topraklarda daima yerli 
ini hakim kıldı. Çiftçi kan- buğdayların bir buçuk misli 
•n içmek istiyenlerin canm• mahsul ve ren ve kurağa 
çıkardı. miitehammil bir nevi vücude 

Görüyoruz ki şu kıs '.\ se- g"tirdiği buda Mentana buğ
neler zarfındı Cumuriyet dayıdır. 
hükfönet i çiftçi uğruna ~ok Bugl~ll merkezden miilha
büyük, çok önemli genel kata dogw nı yapılıp giden 
hiz'lletler yapt . Sayısı daha 
sayfalar dolduracak olan bu tohum ilimizin en başlı 
bu g enel hizmetleri burada tohumunu teşkil etıneğe baş
bu kadarla bırakarak bir lanııştır. 
az da özel çiftci işlerinden Bağc lf J/< 

diriz ki çok geniş bağcılığı 
asırlarla üstünde yaşatan 

Balıkesir ilinde Filoksra bü
tün bağları kurutmuştu. 
Bağlarla beraber bütiin mey· 
va ağaçları da mahvolmuş-
tu. Artık otuz kırk senedir 
her taraf çıplak ve bütün 
bayırlar boştu. 

Yüksek Cumurluk hüku
meti Balıkesir çiftçilerinin 
bu der~ini kökünden hal
letti. 

Burada bir asma fidanlığı 
vücude getirdi ve her sene 
yetiştirdiği yüz binlerle bağ 
fidelerini · halka meccanen 
vermcğe ba~ladı. Ve bugün 
de herkes kendi bağında en 
güzel en kibar üziimleri yi
meğe haşlad ı. 
Yakın bir atide göreceğiz 

ki ilimiz bıı çalışma ile eski 
bağcılığını daha yüksek ve 
daha ilmi bir şekilde yeni
den tesis etmiş olacak ve 
bu suretle her taraf yeşille
necektir. 

/ı1ey vacJ/ık 
Eski bağcılığın Filoksra

dan mahvolmasiJe meyvacı
lığın da beraber mahvoldu
ğunu yazmıştık. 

Cumurluk idaremiz bunu 
da düşündü. İşle bu sene 
içinde Bahkesir merkezinde 
birde ağaç fidanlığı tesisetti 

Burayı da gezenler gör
m:işlerdir ki bu ağaç fidan-
lığı da Avrupadaki emsal
lerine bir iki şeye kadar 
yaklaşarak çiftçiye her sene 
meyvalı, meyvasız ağaçlar

dan binlerle danesini mec
canen verecektir. 

Haşaratla mücadele 
Hepimiz biliriz ki ilimiz 

çepçevre dağlıktır,ormanlık
tır, çalılıktır. Bundan dolayı 
buralar aynı zamanda da 

domuzlar ve kurtlar yatağıdır 
Çok zarar yapan bu hay

vanlarla hükumetimiz çok 
derinden alakadar olmuş, 
çiftçimize tüfekler vermış, 

meccanen kurşun vermiş, 
barut vermiş, fişek vermiş
tir. Bunlarla mücadele de
vam etmekte ve her yerde 
her vakit pek çok muzır 
hayvanlar öldürülmektedir. 

Haşarat va tufeylat 
Meyvalı ağaçlarımıza tır

tıllar yap1şır , sebzelerimizc 
böcekler ve tufeyliler mu
sallat olur. 

Herkes bilir ki her kaza
daki ziraat memurlanınız 

bunlarla ehemmiyetle ala
kadar olur. Memurlarımız 
köyleri gezer. Çiftçinin her 
derdini dinler. Bunlara mec
canen ilaç verir , mücadele 
alatı verir. 

Zeylinlerimizin kıymetini 
diişiiren en tehlikeli bir bö
cek vardır ki buna Zeytin 
sineği derler. 

Ziraat teşkilatımız bir kı
sım bölgelerde bununla eh-
emmiyetle alakadar olur. 
Ve diğer bölgelere bunun 
ehemmiyetini bu suretle mii
cadele yaparak gösterir. 

Böyle genel ve özel yar
dımlar gören talili Türk çift
çisi yüksekCumuriyet idare
sinin şuurlu önderliği önün-
de yakın bir: atide, çok yük
selecektir. 

Bu yıl Erdekte -zeytin savaşından bir gorii ııu ş bahsedelim. Ötedenberi herkesden işi- Zeytin sineği ile savaşdan bir başka görünüş ... 
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Köylü Kardeşler 1. 
.. . . ........ . ., . _ ... _. -~~~ ~\·; ... - ·~ ..... 
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Hepinizin büyük ulusal bayramı kutlu olsun.· 
Köyümüzü 

Onaralım 
Evot köyümüzü onaralım .. 

Oırn dünden çok c>yi, bu 
grinden dnha ileri bır yurt 
parçası hıılincı getirelim 

Cumuriyet hükfımctinin 

göz b ıunılo bulundurduğu. 

büyük bir öoem vcr<lıği me
sele' e ·den biri dcı köy ve 
köyler işiJir. 
Fak.ıt her iş le olduğu gıbı 

köy i-.iOlledo herşeyihiı~ timete 
bırukmnk hi.ikfımctden bek -
loınek hir noksanlıkdır B ızı 
İşler ha~lt\ bir çok i:;lor var
ılır ki bunhrı biz lle yup ıbi
liriz. Höylec ~ h 1 m hükfım< • 
le yanlı 1l etmiş, hoın de kö
Yiimiiziin eksiklerini ihtiyaç
lurını bır gü ı önce t ımJmla
nuş o'uruz. 

Şur.ıılu huolnrd ın hır k· . 
\'ını snyJ bil iz: 

Sa!/ltk işine hepimi= çok 
önem uermcliyi:. 

Evimizin, sokoğım z n, nv-
lumuzun temiz'iğindo ~·ok 
titiz davranmalıyız. 

Bir köydeki bütün h.ılk 
bu na ayni ılerece,)e dik koli 
ederse o köy de o kadar te 
ıniz olur KöyJe çürümüş, 

kokmuş meyvalaı ı vr sair 
sağlığn zarar vcrectk olm 
sebzeleri yiyecekleri şuraya 
burnya atmamalı bunları köy 
den uzak bir )'ere götürme· 
ı·.ı 
.ıuır. 

Buloşık,~·::ımaşır sulurıgelişi 

r•üzel döki.ılürae evlerin ov
iusunda ve sokakJa çirkef 
ve küçük butakiıklıır mey
duna getirir Böyle yerlerde 
sivri 8inek, koku eksik ol -
tn .ız Onun için bu gaıi pis 
sular kopalı yollardan in -
ğ.mlora koJ ... r götürülmeli, 
açıkdıı bırakılmamalıdır. 

Solrnklnrıımz temiz tutul· 
malıdır Herkes kendi evinin 
Öniinü, etrafını sık sık sii
pürmeli<lir 

Gıl l1rel er rJe stiprti 11 lll l c r 
lcüyt1n clışrna attlmalulrr. 

Köyün içine gübre utmak 
kö:. ün hem soğlığını, hem de 
güzelliğini bozt r Gübre yı -
~ınlıırı köyden uzak bir ye
re ~·ukurlar kazılarak atıl -
rnalıılır. 

En iyisi bunları e\'lerin 
Uzakça bir Y"rine ~ö'iirmek-

lir.Böylı:ı yap:lmıyııcnk olursa 
hu pİd kokul'lr sıhhat mızı 
her Z1mnn için tehlikeye dü · 
§Ürebilır 

lföydc ağaca der)cr vac
lim. 

Ağ.ıca hü) ük bir <leğer 

vermeliyiz. Ağaç köyüa sü. 
sü olduğu gibi sıhhat i~·in de 
\'Ok (u yılrılnl ı r. 

Onun için evlerin avlula
r.na ağaç· dikmek ve bu di· 
kilen oğaçlnru bakmak en 
büyük zevkimiz olmalıdır. 
Yetişen oğarları da koruma. 
l.yız. 

Genç ve yaş ağaçları kes_ 
tn.ek, ılevirmek yunlı.ı büyük 
bir kötülük yapmaktır. 

Köy.le yopılncok ve dik· 
kat edilmesi gerekJı olan 
cluhu birçok jşlor varılır. Biz 
hıınların bir kaçını şurada 
say p clökdük. Bunlıır hiç 
hir vakit yapılması güç alon 

_ __,. ______ -..-- ~--~ - _.., __ _ 

Ulu önderimiz Atatürk bizi kara saltanatın pençesinden kurtardı. kurduğu Cu
muriyet hükumeti on iki yıl içinde saltanatın asırlardan beri yapamadığı yapma· 
ğı bile hatırına getirmediği büyük işler başardı. Ulu~başkanımız halkın dertlerini, 
isteklerini dinler. 

Yapacağı işleri ona göre kesdirir. işte şu gördüğünüz resimde de onu yurdun 
bir köşesinde halkı dinlerken görüyorsunüz. 
Cumuriyet halk hükumetidir. Ve idarelerin en e)•İsi Cumurıyettir 

Bureslmde değerli Başbakanınnzİsmetinönüyü blr gezisinde köylülerimizle konuşurken 
görüyoı sunuz. 

Hükumr::ti idare eden bütün büyDk/erin1iz böyle herşeyi vakından görürler ve her 
şeyle yakından ilgilenirler, yapacak lan her işte n1ernleketin fayda görmesini isterler. 

Başınıızda böyle büyüklerimiz var. Ne mutlıı bize!. ---- ____ _...,,,,__..~-----,,,_....,. ____ __,....,.,. ________ .___ _____________ ~--=-------------.._.-. ____________________ ___ 
işler ti' ğıl lir 

Köyümüzü 
Onaralım. 
Onu Güzelleş-
tirelim. 

~ - .. -·. • .• ' • • r.,,ç • • ~ '(.., .:. ;· . .... ~ ·, .. - ... . . .. ~~ . I . . . :: . . : ~ • 

Toprak En Büyük Varlıktır. Onun 
Verimini Artıralım. 

. ~ .... } . . . ':. . ~. ·. 

Cumuriyetin 12 
inci yıl dönil1mü 

Köylü kardeşler! . 
Bugün Cumuriyctimizin 

on i linci yıl dönümüdür. 
Ulusal bayrnm yurdun her 

) ö ünd~ bugün bü.) ük bir 
sevinçle ve c•1şkunluiln kut. 
lnlanacaktır. 

Cumuriyet on iki yıl ön
ce kut ul iu. Ulusumuz Lu 
zımon i~·in<le sayısızclevrim· 
ldr, büyült cfei;jşikler geç·ir-
di, büyük işlor buş:ırıldı. 
Yurduıı Jört yanı ö ii mcek 
ağı gibi Jtimİr yollarile yek
dığ•rine bağlandı.. Yollar, 
şo~nlor .aç lılı En uzak en 
sarp en ll~ı)m:-ız yerleri şim. 
şim.li treni". otomobille. nrn-
buyla kolnylıkla geçiyvruz. 

gskiJen okur yııznrlllrınıız 
parmakla gösterilecek kodnr 
azılı. Cumuriyct aralı harf
lerini •. ttı. Tiir k harflnini 
nldı. Okumn da koloyl ı~t'. 
Artık lıemnn heman biitün 
ulusun kadını, erkc>ği, gen
ci ihtiyarı, çocuğu yuzıp 

okuyor, 
O~· yıl önce başlıyan Os

mnnlı dilini atma savaşı bu
gün Tiırk~~cnin u~ tünlüğü ile 
sona ermiştir Uamonlı dili 
h . Ikın, köylünün dili değil
di. 8unu hiç birimiz anla
ınıyordulr ,rrüzcl diljmiz kar-
mokarşık bir hale girmiti. 

Bıiyük yerine ((dZnm» k.ü _ 
çük yerine crnsgar» sonsuz 
yerine <mnmiitenahi» gibi 
kelimeler kullanıyorduk bu· 
gün hunların gepsini atarak 
öz dilimize özğenliğimizi ka
zand.rdık .. 

Türk yrrınını dnha ileri
ye götürecek olan çocuk-
1 ırım .z bugün hepimizin göğ
sünü kabartacak bir olgun· 
lukta yetişİJor. Köylerde, 
knsnbalardo, şehirlerde ya
pılan okulla~ cumuriyet hü· 
kllmetioin bu işe ne kadar 
büyük bir ör.em verdiğini 
\J'östcrir· n 
Tnrım (Ziraat) işlerinde 

de on iki yıl içinde büyük 
yenili itler oldu. Çıflçiler bun· 
lardnn büyük {,.ideler gör
dü, Tarım bankasının k.U\·
duğu kooperatirter ~·iftciye 
kolay<'a p.ıra vererek darlı
ğ nı gideriyor, işlerini vnk
tınJn ve duh geniş yapma· 
sınıı yı.ırJım ediyor, dünya
nın en sıkıntı ~~ektiği şu zu_ 
mJnlır,la Ttirk çiftcjainin 
elinJeki ürünl'!r para ettiği 

gıbi satacak yerde bulundu. 
1 lükfı ııet çıkardığı konunbrla 
çiftciyi korudu, daha birkaç 
ny önce bir kanunla köylü
nün borçları uzun bölüm
lerlıJ ıiiğ1:r yıllarla bırakıldı. 

Ordumuza gelince onun 
gücü vd kuvveti önünde he· 
pimizin kıvo.nclo göksü kaba-
rıyor. Bütün "dünya ulusla
rının önünde saygı ile eğil
diği bir orduya sahibiz. Bu 
kahraman ordu güzel Türk 
yurdunun aşılmaz ve geçil· 
mez bir çelik kaleshljr. 

Köylü kardeşleri.. 
Cumuriyetin 12 inci yıl 

Jöni.imü oları bugünde se
vinelim. ~:oşıılım. 

Çünkü: 
Bütün varlığımızı bize 

cuınuriyot tanıttı. 
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Urayımız bir yıl içinde Önemli işler başardı. 
Türkiyenin bayındırlıgı; Yurtdaşların düzgün beledıye yönetimi altında medeniyet yafayışı 

göstermeleri; ·Belediyelerimizin yükselnıesine bağlıdır. 

Balıkesir bir yılda 1 azandığı eser
lerle yepyeni bir şehir oluyor. 

Şe~rrn ~er iht1yacatım göz önünoe ~urum' uran Uıayımız ~evamlı ve pr oğram'ı 
çalışması ile ~ısa bir zam. n~a cid~r n güzel ~ seı hr mey~, na koymuştur. 

Atatürk devriminin açtığı 
her yöndeki kına v .i faali 

yet., ve evrirııin (tekan.ül) 

Türk şeh!rcilığıncle de özel 

bir durum aldıi:iı göz önün · 

dedir Büyrık Başbakan İs 
ınet İnönünün bir dıyevinde 

yı nız şarın yönetımini eline 

ttldığı on aylık bir süre 
içinde ılmi yoil. .• rdan ve şe 

h rcilılc ilminın koyduğu 

yüksek teknik es.ts'ardan 

ayrılmıyaralc hemşirelere 

faydalı olmağa ve müsbet 

1 

Yeni şehirci! k hcılkın 

sağığn'\ deiyan\ı di~üıce 

1 

Park uzmanı ve işçilerin çalışmalarından hir gorüniış 

ve esnslnrı s .. h rci ılc pr<.'rı · 

s p e. ınin < n başıntt lrny

ınuştur. lnsan 'arm top'u 

yaşndıkları v • her türlü 
lunav!, rının göründüğü 

yt!rler. büyük özekler şehir 

lerdir Şehirlerde yaııyan 

halkın sağlığı düzen 1mezsc 

o şehirde yapılac<ıİc ça 1 ış

malar kime ve ne içindir. 
Acı da o,sa söylemek lazım 

dır ld 30 bin yurtdaşın 

oturduğu Balıkesirde temiz 

ve saf bir hava almak fır · 

satı verecek çalışmak, için 

yeni güçler kazandıracak 

bir park, b .r eğlence yerimiz 

yoktu. ~ayın Şnrbayımız Sa· 

lım Gündoğan şehir yöneti 

mini ele aldığı gün ilk ama· 

cı olaralc bu yöne yönel 

miştır. Bugün somıcl na va 

rılaınadığı hıdde ha l kın bu 

dediği gibi: Türkiyenin ba işler başarmaya çal ımış'ır 

yındır'ığı yurttaşların düz- Bu } öndeki kınavlarıı. ın bu· 
gün belediye yönetimi al· 
tında medeniyet yaşayışı 

gösterimleri; belediyelerimi 

zin yükselmesıne bı.ğlıdır 

Şehirlerin ılmi bir şehirci 

lık yönet mi bayındırılması 

ise fınans düzgiinlüğü ve 

bilgin bir tehirctlık anlam\le 
kabildir. 

Asrımızda beledi yecil ık 

başlı başına bir i;i ın haline 

gelnıiştir.~ehirlerin kurulması 

ve iılemesi birçok ilimlerin 
1 

Lır araya gelerek ıehircilik 

i
1
minin doğmaııına ihtiyaç 

gösterıniıtir. Batıda doğarak 

evrim safhasına girmiş yük 

sek bir urbanizim meydana 

gelmittir. Bugün bizde de 

artık devletin doğrudan do· 

ğruya bakanlığı altına aldı

ğı şehirciliğin; asrımızdaki 

rnede:ıiyet ılerlemesiııden 

faydalanarak 1 ürk y ~ışayışı · 

n t göre kurulmağn başlan

ması yu:dunnızun k ıs' bır 

~ürede ba)'ındırıl<1 cağını 

göslnı)Or. 'ı urdl n her ~ ö 

nün le başlıy<ln bay ndırlık 

çalı,mahrının çok güvençli 

ve veriınli sonuçları finansal 

güç:üklere rağmen çok hara 

r~t'i bir yürüyişte olduğt nu 

gösterir. Balıl,esiriminn ba 
yındırlığa o'an kabıliyetini 
ve yurttaki özel durumunu 

göz önünde tutan hükume 

tımız be!ediyede devletin 

kamusal yetgi ve gücü al-

dunun 1;öı.ü önünde hiı· ı:a 

y şmaunı yap<ı n uray. yö 

netgenlere olan ödevini de 
seyrine getirmiş oluyor 

Park içinde yapılan karşılıklı merdivenlcı den ikisi 

- Büyük yeni parl.: parlrn olan ilgi ve hassasi 

esld orta süreler şehircıliği e yeti yapılan i~in ne kadar 

modern, urbanizim arasında yerinde ve değerinde oldu 

Kasaplar deresi kan ılizasyonu kapanmad,ın ör ce 
en bariz fark, alanlar l ah· ğunu gösterir·. Balılcesrfn 
çeler , yol \'e parklarda balı Ana ~oluda eşi olmıynn 
tecellı eder. Yeni şehircilikte bu güzel eşeri'e övünmek 

hakkıdır 

2 Şehir kulübü: Ba · 
lıJcesir sosynllıkta ileri 

bir durumda bulunma . 

s na ra~men bunu orta 

va çıkaractık gösteıilerini 
cLzebileceği hır yerden 

mahrumdur Uzun seneler 

Yeni parkımızın yapılışını halkımızın ilgi ile takip ediyor. 

düşünülmüş fakat bir türlü 

başarılmamış olan bu eser 

de Gündoğanm elile Halı 
kesire lrnzandırılmıştır. Şeh 

rin soysal ve sosyal hare 

ket1erlni canlandıran ve 30 
bin hemşerlnin kültürüne 

hizmet eden bir kulüp, Balı

kesire layık olan öne · 

tına almasile Balıkesir ve meydanlar ve parklar. şe· 
Balıkesirlılere layık olduğu hirlerin akcığerleri, yollar 
önemi eairgememiıtir. Ura da kan damarlara sayılır 

İlbay ve Ş::ırh::ıyımız 

nıli ve özel bir lrnrum 1 a

zanı 'mıı oldu 

3 - Cumuriyet alanı: 

Yeni şehirciliğin başka esas· 

larından biride büyük alan 

far demiştik. Bu ihtiyacı gÖ7. 

önünde bulunduran urayı 

mız şehrin en güzel bir 

yerinde ve şehrin kulüp, 

orduevi, istasyon gili özel 

kurağlarmm ortannda bilgi 

ve hendeselık elınden çızıl 
miş plan dahi ındc asfalt 
Cumuriyet a a.nı. Açı'ı~ luır 

tarımı Atatürkün heyke'ıni 

buraya dıl.hıck ~ararlaştırıl 
mışdır. 

4 - Kanalizasyon: 

Şehrin güney ve doğusu 

ndaki sebze bahçeluinın ve 

mesire yerlerin her taşııın 

da sularile ıulıyan kasap· 

lar deresi 1255 metre tu · 

!ündeki uzun bir l<analizas 

yonla oehir dışına çıkarılmış

tır. Bu iş halkın küçiik say 

denilen sağlık mükellefiyeti 
ile ve uray eli e yapıldı. Bu 

önemli ve diri ik eseri başa· 

rmada halkan göster· 

dığı kolaylığı burada nnkı 
laınnk bir borçtur. 

5 Modern mezarlık: 
Şehrın dö t çevresıni ip· 

tidı1i bir duruııı ve ululara 

olcrn t.a > gısız bir yön~emle 

evre i ,en n.eıarlıklıır kaldı 

rı 1 mış l,unlcırın yt-rine ölü 

lere olan s ygıyı v ı 

halkının sağlığına ohm ılgı 

yı gö<>lNen nıocfern yeni 

nwzarlılc ya pı!nııştar Tov
gar tepede 160 dönümlük 

arazi istıhliık ed.lerek me 

zar'ıi(lar nizamnamesinin 

gösterdiği müşekkel ve ev 

safta kurulmuştur . Mezarlığı 
çevreliyen ınuntazam vı! 

yüksek dıvarlarr, mezarlık 
dahılini adı'l 1 <trn, lı ende~i hö · 

lünılere ayıran taksimatı. le 

miz yolları, 1200 çam ağacı. 

temiz ve modern memur ve 
bekçı evi; yeni mezarlığın du

rumun\ı göstermış olabilir. 

Balıkesir bu yönde de yurd 

da i eri ve ÖLel bir yer al 

mıştır 

6 Su işleri: 

Su işi urayın en başa 

aldığı önemli işlerden biri 

<lir Senelerce evel yapılnn 

su şebekesi şehrJn çoğalan 

nüfusunun bu ihtiyaçlarını 

İSMET İIYÖNO 

Uray kurağı 
temin etmiyordu ve bu bekesine katılmak üzne la· 

uğurda da hiç bir iş yapıl zım ge 1en amelı)ala baılan 
tr amıştır. Urny her istıka· mıştır. 

metten gelen Türbt>, Sasn, Nılıayel hir ay ıonunda 

Çılingir, Soma sularile yeni şelırin melzul temiz tulara 

su {ebekesi iizeıin 'e csafh ı,avuştuğunu h~mıehriler 

bir temizlık ' ' e tamir ame· görmüş 1.ulunacaklardır. Şe 

Park şchı im izin çok giizel bir eseri olacaktır 

!iyesi yapmııtır. hirde yapılan parklar için 

Bu. maksadı temin ~de. suyu mebzul Karakavaı. 
mezdi.Şehrin suyunu bollan ve Azaryan kuyuları urayca 

Y<'ni mezarlıkta bu yıl yaptırılan bekçi evi 
dırmak anuıcı'e şel-re 9-10 satın 1tlınarak birer santiri· 

kılometre uzak.ıkla yapılan fujle techiz edilmi~; bu su 

sondaj ve dirinnj işlerile retle şehrin suyu bollandınl · 

!<asapl::ır deresi kaıuıliz.ısyoııunun geçliği yoldan bir parça 
mevcut sıJyun bir misli çok mıştır. Keıiflerl yapılıp pro· 

luğunda yeni sular bulun jeleri münakaııaya çıkaral-
muş ve ıehrin ana su şc· ( Sonu onuncu ıayfada ) 

' r 

il 
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kaynaşması uyandırmakta ve iyi varlık göstermektedir. Biz şu sayıf ada okurlarımıza her şu-~ 
beden faaliyetinden k:suca bahs edeceğiz. 

Halkevinin Bütün Kollan Proğramh 
Bir Çahşma Faaliyeti İçindedir 

Spor, dil. edm~iyat, dergi, er, halk deiilineleıi, kurslar. gösteril, kitaP ve yayın 
müze. ~öycülu~, ictimai yardım şn~eleıinin başaıd,Oı işler .. 

Spor şubesi: 1 U lmcc~lerin derl•ınmcsine 
13 ı ko1ut~ evi nızin nık:ı 1 d ... v .ın olunnyo·. 

sın•lu gıiıel bir tenis kurdu Mus.ıllnrın deıloıımesine 
Yaptırmıştır. Kort 11 8-935 vam olur.uyor. 
do törenle a~:ılmış ve ilk le- Maniler derlennıi~tir. 
rıisı hir hayan ve bir bay Balıkesir yatırlarına ilişik 
hirlikte ) opmışltıı dır. Bu tö tlorlemeler bitirilmi~ ve kay-
ron f 1 me alınmıştır. naktn basılmaktadır. 

Ağustos OJındu Denizli 
llalkovi bisiklet\'ileri evimizi 
ıiyoret etmi lcr kendııni 
Şar ılış odan knı ş lanmışlar 

Ve evimize konuk e lilmişler. 
dir. Konuklarımızla ev bisik
let\·ileri orasında yorışlor 
Yapılmış, şurın ız gclzdiril
'll iştir. 

Halkr\ i 

Yine bu ny içinde Bordur 
llallcevi bisiklet~ileri C\'imizi 
ziyaret 3tmişler kendileri 
Ş:tr d ş ntla kıır şıl anarr k evi. 
rnize konuk Nlilmişlerdir. 

Yarışlar ynpılmış ve bera 
berce gezintiler ynp:lmıştır. 
Şarımızdaki dört spor ku 

lıı hünün hirinci 'c ikinci tu . 
kını! .ırı orasında ayrı o Hl 

olmak üzere bir [Halk<•vi k11-
pns] nıa\' ' ı;;ırnyn ko ~ınuş
lur. 

Dil ede~iyat tari~ şu~esi 
Dil işleri: 
Dıl ı~leri 11 ıziron ı;İnllc 

kl:ığuz vo ş folıi çnlışıııol.ı 
rınu ılovunı eılilnıiştir. 

Bal kesirde flalk gören.ek. 
loı i ve i nn nmala r ki tu hından 
ba~ka BJlıkesir köylerinde 
hnlk görenekleri ve inanma
lar adlı bir kitab ile Bah
kPsir yııtırları ÜZ•'rİne lı,dk 

ınanmnlsrı basılmaktadır 

Tarih işleri: 
(llisar llıcosı; lnkııyn. mü· 

Pısıklctçilerı 

ze şubesi ile İ!ibirliği eJile
rek Kiraz köyü, Pamukcu, 
eski ~1nnyas. Gömen iç] köy· 
lerinde tarihsel arnştırmalar 
yapılmış ve bir takım değer
li yazıtlarla tnşlur evimize 
getirilmiştir. 

Ayrıcn ilimiz içinılcki es· 
ki eserlerin re~imleri ulılır. 
maktadır. 

Sel\·uk o~. rlcrino ilişik 
araştırmnlnr ycp•lm•ştır. 

T .ırihsel eserlerin ko ~un 
musı Yo

0

unıln ot'rn"malur 
~ :""' ~ 

dPv..,nı dmekt• dir. Elıle cd :-
len vo 11.ılkf.ı\·ine g-.;tirilr:bi· 
len eserler evıle ın.uzc subo. 

~ 

s: lnrof nıluıı koı unmı:ıkta ve 
saldan maktndırı 

Tı ıııs koı tıfmın a~·ılııııı ıorcnı 

Pil bnyrnoıı buyuk tören 
lo kutlulanm ş Ye komite 

tiyosi bay J.h.ın bir söylev 
vorıni~ vo gecesi temsil ve
rilmi ştir. 

Halk bilgisi işleri: 
Köy ğörcınekleri dorlen

tniştir. bunlar kuynnktu ya. 
Yılmaktudır. Ata sözlerinin 
de.rJenmPsine ılovam olurıu
Yor. 

ı ığrıus p ı~anın tnrihsol 

aserlori g< zılmiş ve fotoğrnf· 
lı:ırı nlılırılmıştır. 

Hulı.&.csir ::ışiretlcri hakkındu 

lia arn tırmnlnı :ı devam olun· 

mnktn Bal kesinle ki yatır 

lar hnkkındtıki tarihsel ornş· 
tırm·llar,lu souu ermiştir, 

BulyJ, P ,,zıırköy ılc yut 
maktu olan gbşir paşa hak
kında araştırmalar ytı pılmış 

ve evınin mez ırının fotoğ: 
nd',..ırı alınmıljtır !)uLr.miz 
ıw mı nn ıııeuılal ı·t gcndni 
grup hulinde köyleıdo htılk 

bilgisi toplamak içın gezi· 
lor yapmışlardır. Bilhassa 
bir grıı r şubemiz adına <;n· 
nnkkoledeki büyü 1 savaş 

şehitle rinin mezarlarını bir 
ziyaret etmişler vo mezar
hır.na relenk ko"ymuşlnrdır. 

Konferans/er; 
~luhtelir mevzularıln 14 

konferans verilmiş bu kon
fı!runı;;lurı 6800 vatandaş 

dinlemiştir. Konferanlor, si· 
nemıı arasında müsamereler_ 
ds temsiller \'~rilmcktedir. 

Edebiyat şubesi 
BJldu sir ve hö 1gc~inJeki 

gıJn•;'erin ynzı yı:ızırınlnrını 

teş• ık vo isteklilerini yetiş. 
tirınek kin K:,yn:ıktu nyrıca 
suyf hr ayırlm·~lır. G~n~·

ll'r.Jen g .. lerı bıı y:ız l:ırı uz. 
ınun nrkuıluı_;.l11r elı tlıl.. ten 
sonrn K ıynoktn ynyılmokto. 

dır. Ayr:en Nil·bt lniyuklerL 
ın iz:n günleri kutlanmakta. 
dır. 24 rn-935 ıl·j Ziya liö. 
kulp günii yap lmış1ır. lln
y.ı tı anlatılınış şiirleri okun
muştur. 

Dergi işleri: 
Evimiz adına Kaynı.ık der. 

gisini konitem.z ~·ıkormnk
tuılır. nünden güne gelişen 
bu deroide böl<Yemizin folk. ,., o 
loruna, tarihe ilişik araştır-

ma vo ılerlemeler ve tnrih
sel unıtlurının resimleri ya

yılmaktaJır . n m\'lere bu 
dergi.le yer verilm ;şli r. Köy. 
tünün ns;k\ . nucnğı yfız.lur, 

gı~n~·liği n vo halkın diiz !nini 
yiikseltı <·ek yozlar da dn· 
ıriJı: Ö.ıemli bir ypr kaııln . 
M • 

mnktcıdır. Kavrı:.ık ko\leksi. 
yanları şiınd.den B ı lıkı'si r 

ti iline, turilıino ve folklor una 
ilişik bir kaynak oln.uştur. 

il zir:ın ırnyısı B..ıl kt :;İr 
kültüı ii için birinci t o~ri n 
sayısı du Cunıuriyot ve ılil 
devrimi için öz ·l olarak çı 

kar ılnı ;~t· r. 

Er şubesi: 
Evimiz bandı)"ll ~iin len 

g iı n·~ g.•lişnıektcd i r. Evi nı iz 
radyo::;u ulu-ınl ıııusi~i büliin 
yr.ız ev halı~·cı:::n, lc lı:ılku 

di nlctti rııı i~t ir. 
Evo ulınan sinema mnk i

nosi tertib:ıtınJnn _ istifJılc 
olunarak plfik la ulueul muz ık 
p~rçuları cıvc:ilerimize <linle· 
tilmektedir. ~1usik i öğretme· 
ni bay llalit handodaki genç·_ 
lerimize nuzııri ve nmeli 
dersler vermektedir. Bando
nun do ha eyi yetişmesini 
üzerine almıştır. musikı öğ

retmenlerinden ve muskjj 

Pcırti ve Hnlkcvi başkanımız 

sever evciler birlC"şcack hir 
orkestra ynpmı~lur ve kışlık 
ko ıserler ıı,·in her çarşamba 
günlı•ri ~vde ç ılışmaktndıı·· 
Jur. 

Bl'Ş nyıla ılörl muzik ge · 
cesi ve Kon.ser yıı pdmışd ı r. 

Evimizin mu:1:1k kurulu he 
men bütün ev toplontılorın 

dti yer olın:ıktaıl.r. ~ubP.nİn 

re!-!im kolu tıırofınllan evi -

r 

ve ıi ıgı IH,liye etm ~lir. 
Okurlarım z nrusıı ı da do 

göza ç·u parı bir fıızlolık var
ılır. Hoş nylık okuyanların 

listesi aşağıyıı. konmuştur . 

Artorı kilnblar ve dergi· 
ter idn nyr:cıu doltıpf:ır ynp· 
d rılmış lır. 

Bu komite tarafından h.:1s
tnh:ın ,de bir okuma o lası 
nçılmır . Radyomuz ve sine· 
mamızla hergün htılka tole· 
beye köyli.ıyc yayın yapmak · 

B iı· iN tcı·.dNı d i;er bır ,..vrıı ıı~ 

rnizde hnziran ayında bir tadır. 

resim sergisi a~·ılmışdır. Komite turnfındon ilgilerin 
araştırmnlı:ırınn knynok ola· 

Halk Dershaneleri Ve cak oserlPr satın alınmakta

Kurslar Şubesi 
Bu yaz evİf!Jİ?. birkor yüz 

tolebeli hir okul halini ol-
mıştır. 

iki AlmanC"a, iki !ngiliz~·r, 
bir Fransızeıı, ii~· Riyıız'ye 

knrsıı ::lf'ılınıı-; bu kıırı:ılarn . ' 
bir çok okul tulebrlcıri de-
vam r·tmiştir. 

Gösterit Şubesi 
B ıı şıı henin yn z ı: .1 lışııı sı 

k ış çalışmtı~.nd:ın kcıl kot 
ü~liindiir. B ş ny irirııle 15 
toms·ı veril11is ı iır. llolkevi 
tern.-illerinc p k çok lıı·ğcni 

yer göü(•rm<'ktcdir Bu )'İİz 

ıien hPr tom:;,! ü~· <!ört ha 
zan b ~ . 1,.fd1l.ı tPkraı- ~dıl

mekıleılir Ôzpırt, llimnııılın 
oğ;u, ll eıt •. r Aşır soygun•.!U · 
lorı , Er;.:·enc>kon. rn ı.: >k :ıl 

k ı \anan vo Lekrnrlunı.n to 
msillerdir. 

göster.t ı;ubem z tur~f ııdun 
EdrP nı j t geıis i nılc Edremit 
ll cılkc"inde Ôz yurt t cmsıl 

cd.lmi · ve Eı.lrcmitlılcr ta
r a fı nıian temsilt-iloı· i mizi n hu 
buşarıklıklHrı sc,·inde kar · 
şılunmış vo ulkı~Hınnı ştır . 

Kitabsaray ve yay111 
şubesi; 

Mtitübhnncmizde kitap ı:-n 
yısı h 3rgiın artmaktadır. 

Boyan Sinler Vednt, hcıy 

Feyzi, bay C:3vat, bay Mus
tafa, bay Erhan 188 done 

dır Kültür kütiiphancsi ya· 
p.lmaktndır 

Müze şubesi: 
Evimizde eski eserlerin 

snyısı günden giine nrtmok 
tadır. Pnmukrudı•n Kiraz 
köyiinılcn ve llyns m zarlı
ğındnn muhtelıf eserler ve 
y.ızıtl ır eve !!elirilnıi"ti:- . . ~· ~ 

Bıı ko'll to tarıh ko~ l~ 

oirlik olurak bulunduğunu 

ıl ıvılui!ıı vnkın ve uz .k kÖ)' 
.1 '-' .; 

lorılekı PSkı PS 'rlerı incele-
mek İçın g·•zıl r ynp n.ıkt ı 

Jır Tarih kolulc bur her 

Ais rır ılıcası Kinız köyü, 

Pnmukcu iokaya köylerinde 

incelemeler yap ·Jııı.ş ve ba

zı eserler y.ızitler eve geti
ril mi zir. 

Ar şubesilo birJikto lıozi

rnn ayında bir resim sergisi 
n~·ılmıştır. 

flu ko:nitı; rok güzel bir 
işe boşlı m ışlı r nı' rnlck( t 
ürünlerini sutmok için sürel 

Köycüler şübesi 
llofta totıllcrinde ve soiro 

günlerılo ıctiınni yardım şu

besinin tefrik etliği doktor
lt.rla muhtelif köyler gezile
rek köylüye zırn1 0gütler 
verilmi ve doktorlar tara
f,n lan hastalar munyene edil
miştir . G.~bP. ~adınlar doğum 

evine sovk eıl imiş, diğer 

h.:ıstalorn ilficlnrı verilmi~lir. 

ll er köyde askerlik müd. 
datın ı l11 s hhiyyı' neferliğındo 
~· ılışarılar hulunıırok o köyün 
s ğlık koru<"usu ohm.ık otan. 
mn ·ını ilb,ı y l cçn temin cdil
mı t r. 

gviıı sınııınusınıl n köylii · 
ler<lu i t fadc t:lmc k tc·Jir!n· 

P •. z rtPsi günu liı:-hrc go
len köyltiler lııılkovinc oğrn_ 
makt ı zirai \'ı\ iktisadi fılim· 
lerı gö·nu kteılır. Bu ur:ıda 
köylüye konforıınslıır do. ''İ
rilmektedir. Bu ge{·Pler köy
lüyü çok yukındcı ilğil~ndir . 
ıncktedir 

içtimai yardım şubesi 
Beş :ıydn bir kişiye yardı

mı dört kimsesiz lolcbeyo 
kıtap vo ders levazımı ''er
miştir. 

M ürncaat cd~n hastııların 
h ısta hane-ye ve doğu movino 
yatır.imalarına tavassut rıt
mişlir 

!<orucu nrıhiye~inde 24 
hnsta mn"ly t' ne oclilıııiş vo 
pek ınu!ıl!'lç olanl rın on yf'. 
Jıôi nin iliiç·l.ırı verilmi9tir. 

!<om to turof nJan sık sık 
h ıp'sh'lne g:,zjlmektcJir. 24 
fıık'r lı ı pse K •zı lay tarafın

dan y:ırdım eılilmPsini temin 

etmiş ve bu f,korulara ıç 

çamaşırı , hattoniycı, llon , 
gömlek verilmiştir 

Şubenin ııçtığı dispanser_ 
de memleketimizin bütün 
mütehassıs doktorları hasta. 
lnrı purnsız muayene ve te
dııvj etnıektedir. 
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Küçüklerle ı 
Konuşma .. 

•••••ı:u RÜZGAR ......... fi'~~:==~~~~~~=~~~~~~-==~~~ ... :•OKULA BAŞLARKEN·~ 

r 1 ürk Çocuğunun Andı: li Girince dersaneye ~ 

Yavrularımı. öğütler .. 
Ynvrum, 
Yıllar, ne çabuk gelip ge· • 

\'İyor, değil m ?... : 
Bak, sen bile 12 ya~ na • 

basılın .. 

Daha dün, mini minicık 

bir bebek, sevilınPk i~·in ya
ratılmış bir bebekdin . 

llnlbuki, şimdi .. 
Ya~ın 1::?. 
Artık, seninle her '*PY ko 

nuşabiliriz ... 

Ağaçlarda yapraklar 
Durmadan titreşiyor .. 
ÜşUyorlarmış gibi.. 
Çünkü rüzgar esiyor .. 

" ·~ Q 

Bazan üşütür bizi, 
Bazan da serinletir. 
Bazan camları kırar 
Bazan çamlar devirir .. 

ti 
~ . 

Gök yüzünde havalar 
Kuş gibi uçuyormuş. 
Havanın uçuşundan 

Rüzgarlar oluyormuş ... 

l'AUA l/.4Z 

: : Masa ile sıralar : 
! Türküm!. Doğruyum, çahşkanım, ya~ ! Çarptı hemen gözüme, : 

i sam küçüklerimi korumak, büyükleri- i Yazı tahtası da var .. 

: mi saymak, yurdum~, ulusumu özüm- I ·! ,/'"' 
• · U • Sıralar mını mini 
• den çok sevmektır. lküm, yükselmek ı ı= Arkadaşlarla dolu. 

• 

ileri gitmektir. Varhğım Türk varlığına '.! Güzel güzeı resimJar 

armağan olsun.·· ı: Süslemiş sağı solu .. 

'~ - ~·= .. /':,, • • Köşede bir sepet var 
Kağıt atacağız. 
Pislemeyip sınıfı : 

• Tertemiz tutacağız.. ; ı 

r. \ /{. \.lf .41.' : 1 

Otur yanıma: babn şefkntı 
ile yanıp tutuş:ın gözlerime 
bnkarnk beni dinle: Bu "Ün 

•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• :! 

o , 
Cum~riy.ıl b-ıyramımızın 12 
nci yılını kutlulı}·ac::ıÖoız t> .... 

,.c ımuriyet b.Jyraml)) de
yince kafana bir şeyler ge
liyor dı•ğil mi . Cumuriyct 
kelim sinin geniş manosını 
sana öğretmenlerin, onl yrı. 
bileceğin kadar :ınlatm şiar 

dır. Ve sen, giizlerin sevinç· 
den yaşararak onları dinle 
miş, bir çok şeyler öğren -
mişsindir. 

Biz, bu güne kavu~unc: • 
yn kadar neler çck•Jilc ... 

Uh . O giinleri, şimdi O'Ö - ı ;:., 

rür g-ibio'uvorum S.ıv;:.ıs gün-
lerini. ATA Tl 'RKiin. ~eker ı 
ollıisesi ıle etrafımızda do -
laştıkları o s:ı vr.~ giinlerini. .. 1 

llüşmnn ve padi~alı ... 

Yavrum, ılelıkanlı çocu -
ğ'ım, kafnndn, Yurt düşmanı 
c.ınlanıl ğı z ım ın, onun ya
nına unulmnılan padı~ahı da 
koy. 

Yur,Juou riğncmiş ol rı düş 
mnnı ne knılar nefrı>tle un·
yors ın p1dişnhı d.ı, öyle an .. 

Çünkü. s ıvnş giinlerinılr, 
p .ılişnhlu ılüş•unn yon yamı, 
baş b ş ı yiirüduh~r.. Oiış
mon, Turku, keoıli vatanında 
boğınok istcılı .. 

PJdişoh .. O da, ayrı ı şnyi 
yııpmok arzusunu gö:;terme. 
dı mı?. 

Uda, başına lopludığı ser
s ·ri giir11hu ilP, valnnını 

ku!'lnrınak idn çalışanların 
ii.t:orlt!rinc gitmedi ın · ~. 

l'Jılisolı ılı, "überesi ba~ın• • o • , 

bizi oı tadın lul !ırmak pltln
larını kıırın ıkla yormadı
mı? .. 

Jtırı. bunlarılon uzun uzun 
L Jı rndı ·im, kur..ına, şunu 
yerleş lirme&: idnılir: 

Bir ZO'll 1nlor, baş mızda 
lıulunmu, olan padişah , dü9• 

m ının kadnr liint·tlc anman 
içindir .. 

B ışıın z,la bir AT \TCHK 
vd .lamarlarım Zlla Türki.ı•ı 
a~il konı bulundukçc, artık, 
bize, ne bir <lüşınan sııto;abj. 
lir ve ne de Lir paJişah .. 

Ttidr:ıye Cumuriycti. ATA 
TüHKlo dvğılu, A 1'A Tl"Rırnn 
b.ıkışlarıntl:ın ışık ala.ak, 12 
yıl ırinJl gözleri kamaştı -
racak knuu "lİz<ılleşıli. .. 

B ıy. amın kııtlu ohmn, 
yavrum .. 

Baba 

Çocuklara hikaye: 

Oyun çocukların en büyük gıda~ıdır. 
hatlı, çevik ve atılgan yapar. boş duran 
çocuklar tenbel ye miskin olurlar 

Oyun çrcuğu sı 
bir kıye bozulan 

Ko~un, bağırın, oynayın. Fakat sakın okulunuzu; ders· 
lerinizi de unutmayın, çünkü yurt hem gürl üz hem de 
bilğili vatandaşlar istiyor. 

Çocuklara 

.· 

Rüya İçinde Rüya ... On altı yıl evel yurdumuzda padişahlar vardı; 
Ulusu, inim inim inleten düşmanlar, bunlardı. 
Bunların arasında binlerce dalkavuk dolaşırdı: llavo, ne kadar dn giizel.. 

Hüzgdr, belli belirsız esiyor. 
Güneş, ılık ışıldıır.nı dallar
ll n süzerek yere serpiyor .. 

Gônülay, b1bnhdan beri 
bu iç oç e• , kon kaynat cı 
gürıe:;;in nltırnlo. ıloldan unla 
atlıyor; bulduğu yemi ·l"r i 
dolduruyor , k ii h 
ycrP. kn h uğ1. na atı)·orılu. 

O kadar yorulmu~hı ki. 
artık k, n lısınJt•, duldan da· 
lu ati y .. ı·tık lakul değ 1. c l. 
ı~·rinde tutunacnk k uvv..t bı
le k .ı.lmumı§tı 

Bulunduğu t1ğ çlan, zorla 
inıJi; birnz ovol; nblJsının 

ro=ı111n okuduğu şezlon~a 
uzandı ... 

Ç•pil ~·ipil b.ıkan ına\'I 
boncuk götl ·ri, süziılerek 

kopanı! ; kollı:.rı, iki yanına 
~1rktı. .. 

. . . .. Uyumuştu ılık bir 
rüzgilrın altında, bilhassa 
yor gurı i kın gölgPde uyu
mnk öyle ~·nbuk olur ki ... 

İosun uzıırıır uzaıım:n; ıln· 
hol, kenılin<len g ~·er ... 

Go uloy o". öyle olnıuşlu .. 

Bir.,z serinlemek, üzer;n 
ılcki uyuşukluğu gider mık 
için ılenize g.rdi . 

Oh.. DalgalJrın üstüııJc 
vo nltındu k..ılarak denizde 
yüzmek o kcular t::ıtl. ki . 

Gönulny, ıleııizin ılolgalı 
olnınsına b •• kmıyorok. dur 
mauan kul Çatıyor, S 1h1ldPn 
uzaklaş yordu İ~·inden, ona 
bir ses: 

Gıt, git .. 
Diyorılu . 
l?ukat, birdenbire ne ol

duğum ar lıyomadı. l\arş · 
dnn, vapur kadar biıyiik bir 
balık gt.ıliyordu 

lloyotbilg'si ılers nde 
okuduğu balin ı bal.ğı . nklı 
nıı geldi: 25 metre l•oyunıla 
olurmuş ve ağzına aldığı su
lnrı burnundan, bir fıskıye-

Jen çıkarır gibi ı:ıkarıyor 

muş . 
Karşıuon gelt'n vn kendi· 

sine ç·ok yJkınluşm ş olan 
bu balık da b:ılirıa ıdi anla
~ılrın ... O Ja, <'Ok Lüyüktiı 

o do, suları, bir rısk ye 
gıbi yukarı r rlatıyordu. Ne 
yap'lcoğını ş ışırdı (;eriye 
dündü: hütiin ku\'\'etini kol 
l ırına vererek, oltırıl'a hızı ıle 
yuzmeğu bu~ludı. 

B~ukat biilıi '\ \',ıtıalu ınası 

bo ·una iJi ... 
25 metre boyu!ldnld b:ılık 

ona yoti~mi ', Cö.ıülayı yut
mak i<·in ağzını bilı~ açmış· 

tı ... 
( :önülay : 
- Kurtarınunn!. 

Diye bığrıyor,ldkıa uldı· 

ran olmuyorılu. 
Nıhayet ... Art k kendısini 

koybetmişti. Ne o'dıığunu 

bilmiyordu. Yalnız, birıienbtr•· 
kap kııru bir u~·urumrı dı.ıl
dığını ve dJr bir boğ..tz<lno 

~cnış. buh~·elık bir yera gir 
<lığıni lı·ıtırlıyoı du. 

Aklı b .şın.ı ~ddıği z:ımun 
kcnJisirıi prır mıık lrnd:ır bin 
lerc·c ıı san n oı l:ıs.ı do t.uL 
du 

Cıic .. ıo~ ıncm!ekelindc ud 
ı. bir rom . .ırı oku ııu tu 

- )ok!-J , diye dıışür.dü; 

nrab.ı, o c·Ü<·· l r memleketi 
hurnsı mı~. 

Kı:nılisi, onl.ırın yanında 

b r ılüv gibiydı. l\orkmudnn 
elrafı:ın göz g.•z lırırıiye lrnş 

l ulı. Ayokl ırının lıir:ız ıleri

sinde. minieik lı r taht üze· 
rinde oturan, altın yaldızlı 

elbis(·li lııri ile göz göze 
gr.ılıli. 

- Bu hı~r lıalıle kralla 
rı olne..ı k 

Decli .. 
gğıldi; onrı. eli ile lloku 

oacJk ohlu Fı.ıkat, ıınsız n 
sesler yiikselıli vo kolların

da, bacaklarında ve göğsün-

Kendini saraya beğendirmek için çalışırdı. 
~·: * .,. 

Birgün, bir dalkavuk çaldı mı köylünün öküzünü, 
Köylü hak yerine gidince boyarlardı yüzünü 
İşte yavrum, yıllarca Ulusun kanı emildi, 
Padişah zevkini düşündü , sarayına çekildi. 

•": 
:;. ::.. 

..Nihayet bir gün saraya birçok elçiler geldiler. 
Şu yerleri bize ver; yoksa harp ederiz; dediler 
Padişah, korkarak vatanı taksim etti düşmana; 
Her yer sizindir, dedi yalnız dokunmayınız bana .. ,, 

Vatan taksim edildi, dört yanı düşmanlarla doldu 
Nihayet bir gün yüzümüze bir güneş doğdu; 

İşte vatan kurtulmuştu hep düşmanların elinden .. 
İşte vatan kurtulmuştu, padişahların dilinden ... 

* * :;. 

Birgün yine köylü dayının öküzünii çaldılar 
Köylü dayı haber verdi; hep jandarmalar saldılar, 
Gün geçmeden hemen geldi köylü dayının öküzü 
Köylünün: 0yaşasm ATATÜRK!,.diyerek güldü yüzü .. 

de bir takım vnnmul:ır, tir_ 
pP.rmoler hissetı i . 

Dıkkut cılınce, nskl'rl rin 
kım.lisine ok nttıklorını ve 
her tnrJfınn iğne gibi okla 
rın hali klJrını gördü. 

Onlorı, hu tehlıkc:li saldı

r.şlorındo n vo zg. (' rmc k i~·in 

birko~· yiizür,ii riğnedi ve 
aynğo kulktı Ok yrığmuru 
,J • r hal k11silmi-;ı t ı. 

... . Geco oluyorJu Etrıı 

r nJoki cüciilı r yavaş y:.ıvuş 
rekilın gc b.ı~lodılar. 

Biraz sonra. yıılııız ba~.nu 
knhlı ve hulundnğıı yere, 
boylu lıoyuncrı uzondı. 
Uyumuştu Hıiyagını.Jo, C'l 

rufın:ı binlPrce cüce top 
landı vı} kcnılisini. oklorln 
kör cd•·rek denize yuvarla 
ılı la r. 

Sud::ı. l,oyuoo dibine doğ
ru ~·ökıiyordu Fakat, tuhnf 
ıl ğil mi, hi~· mi hiç su yut· 
muyorJu Sanki, knrado imiş 
gibi iı.Jj. Nihayet, ta ırnyun 

ORTA MEKTEP 

Necdet Erdem 

dibine kaJur indi 
Orada du hnm L:.~ku bir 

alem kurş sırın ç.kmışt: 
Eılerindeki kırmızı gülle

ri etrafu soron bir sürü l'c· 
rikızı .. 

Hiç· konu;ın ıdun, kendisi
ne güt atıyor \'t• rnksederc·k 
uz ıklaşıyorlurılı 

}\:!erinden bir tnnesi, kıın
d'sini, ko!undun y:•kolıyorok 

bir oduya sürükledi . 
Vı} üz !tindıJn, §iıldctle ku-

p yı kııpıy,ırnk Uüniiluyı, 

o l.ıya h.ıpsctti 

liö· üloy, yu ·ı rukları ile 
kupıyı yumruklomoğo bo!_? · 
lnmıştı ki, arkasından gök 
gürüllii~iir.e bcnzN bir ses 
duydu 

Bı!ktı Bir dı>, nu görsiirı! 

Mar,dn göğdr si kuıl: r l.ii 
yi.ık Lıışlı bir hayvon kar§I
sınJa iki oyı\k üzerine kalk
mış. Ağzı o~·ık . Uoyunn 
bağırıyor. Ne yopac:ığını a
şırdı. 
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I
Bunlan 1 

Biliyor musunuz? 

iltteşrin ayı için 
sorular 

1 - Yaprııldarı en önce 
dökülen hangi Lüyük ve kii· 
\'Ük ağaçlJrıiır? 

2 - ller gün gördüğüniiı 
:ığaçların ynprnklarınJa ne 
gibı farklar vur ;ı 
'-' 

3 - Bu sı ralıırJa Lu tıı.~o
lerdt>, çnyırlarılı:ı, tarlalardcı 
hangi ~·jçrkleri görüyorsu · 
nuı:ı 

4 - B.r sJlkım üzi.imdo 
daneler hep bir büyüklükte· 
midir:ı Nctlen? 

5 - ~u sırada turlo.lardıı 
çifı~·ilt•r ne i~lcr ğörüyorlaı? 

6 - Güneşin doğ.tuğu zıı

gösteren bir t ıJ[vİm ile bi-

rinci teşrin birinden 31 inci 

güoüne kudıır günılüz uzun
luğur.u yani güneşin doğdu
ğu ile batdığı zumnnları he
sap ediniz. 

7 _ gyi h:ı valı günlerde 
hangi böcekler meydana rı 

kıyor. 

8 - :?imJi sümuüklü bü · 
cekler nerelorde bulunuyor
lar. 

9 - Şu sırada bah\·c-
vanlar ne gibi işlerle oğru. 

şıyorlar. 

10 - Bir siyah üzüaı 
danesinin içindeki etli kısım 
ne renkdedir. 

lfaykırmok istiyor, ııcsı 

~·ıkmıyor; ka\·ınak isliyor, 
ay.ıkları gitmiyordu. 

Kıırşı!!ındaki korkunç \ı'ly 

vnn yavoş y:ı \'CTŞ iiınino g.ı

liyor ve gittık<"e rı\·ıl:ın ağzı 

ile Göııüluy·. yutmak üıere 

ol luğunu ar lutmok isti) ordll· 
\ ·hoyct .. 

* * * 
(:öniilay, hoykıro~uk tıynn 

Jı Gözleri ya~lıyıli Ağlı)or· 

du .. 
Anlaşılan çok uyumuştu 

(;ıines. ufuktu SÔ'lmf'k iize· , , 
re idi. Demok kı, ukşuın ol· 
uyor lu. 

E•l ·ri ile iizerini yoklııılı: 

1 slan mışt •. llavonın ur kt·nılon 

kararn1: s· n.ı ve bulutların 

ko~u~nıosırıu bnkılırsu y:ı~

mur çisclemiş•li 

n~rhal rüy.:ısını lıatırluılı: 

Evd.'l, deniz·~ r'ir ııis ,.t:ı !"! 'J; 

sonra bir balin::ı tur ıf. ndun 
yutulnıuştu 

B ruz du ha ılüşüııüncc, 

ciicrlerin attıkları oklar, yu~ 
mur dnnelerinin yüzüne vur
mnrnıılon bnşku ne ola!, lir
di 

.... Oşümoğ.ı başl:ımışlı 
koş:ı koşa eve gıtti. . l ldr 
şeyi anl3tl ğ. znman, onnesi: 

- Gönüloy, d~di; yarın 

Cumuriyet bayramı.. 
1 lny<lı bakalım, cici elbiso· 

terini doho şimd.dcn gey .. 
Gönülay. neşe ile yeni el· 

biselerini geydi ve nkşoıJl 

karanlığındn sok:ığn ko~tu. 

(Sen- Tur) 
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~·•••••••••••·~··••-..••••••••••••······••••••••••••••oO~ ~Oaa"" 
Gençlik 

Ve Edebiyat 
Türk devriminin geniş ve 

\'erimli adımını burada say

~ak ve anlatmak; yalnız 
b~ıce değil bütün acunca 
ıle bilinen bir şeyi tekrar 

etmek olacak. 

Fakat Türk edebiyatı, 
lalisizliğinden olacak, bu 
devrimin geniş kanadı ara

~.na girememiştir. Türk ede-
1Yatı daha tuttuğu yolu e . 
Yıce bulamamış bucalamak-

tadır. 

d " Dilimiz karışıktır. Bu 
evrime yaraşır bir edebiyat 
~cak öz bir dille olur. ,, 

b'~lunda karşılıklar buluna
b'.lıtse de sözlerime, bu kafi 
iter sebep değildir. 

Türk edebi ya tının ilerle
~e~i, Cumuriyete has bir 

1Çırne ~elmesi için edebi
Yatında ~ organize edilmesi 

~erektir, bence. Organize 
'dilen bir edebiyattan mak
sadım, eli kolu bağlı, her 

~~ımı bir komuta ile atılan 
it edebiyat değildir. 

Ülusun; edebiyata bağla
tıanları koruması, manen 
rükselmeleri için maddi 
•htiyaçJarını karşılaması,yıllık 
Cdebiyat müsabakaları ve-
s . 
aıre açması gerektir. 

1
. Edebiyat sever, becerik-
1 görünen her Cumuriyel 
g"encinin karşılaştığı bir çift 
S" 0ı vardır: 

Açlıktan ölürsün. Bırak 
tt.ı edebiyatı. Başka bir şeye 
aşvur. 

I ye, zavallı genç büyük
erınin bile söyledig· i bu , .. 
0ılc sersemler. Karnının 
~çhğını o günden duymağa 
aşlar. Bu söylenen söz 

ranlış mıdır? Edebiyata bağ
aı1anlar, ne kazanır? Soru-
8t.ına: 

~ - Hayır, hiç. Diyebiliriz. 
akat yine bir gence bu 

s.0deri söyliyemeyiz. Bu ha-
lı11 •. .. k l- d onune geçme az1m ır, 

~enci zehirlemek değil. Siz 
gelin de bu gençden, bu za

~~llı çocuktan yarının ede-
1Ya hnı bekleyin. Bu dert 

~ktikçe uzamıya elverişlidir. 
b a~ılacakları bir programa 
agfamak, bu hale bir son 

\r~rrnt!k, edebiyat sever 
~.ençJiği elinden tutmak,teş
~ık etmek gerektir. Bu da 
cevıctin başaracağı bir iştir. 
,, azeteler, nihayet bizim 
lürk Dilinin ,, yaptığını 

~aPabilirler. 
D·l<ültür Bakanlığı, Yayın 

1tektörlüğünlin imza inhi-
~<ırını bırakarak etrafta 
aykıran, ilerlemek istiyen 

~(!llçJiği elinden tutması, 
h:lldisine gönderilen eşerleri 
ıç olmazsa,okuyarak teşvik 

tdici bir karşılık vermesi 
'r 
&ttektir. 

~ Biz bunu istemiye 
Ç~·"dimizde hak görüyoruz. 

İtı~~kii yarının edebiyatım, 
1'!iara alınan mahdut im

~alar değil, inhisar dışında 
~~·takılan, yabana atılan bu 
li~~kµ gençlik,devrim genç-
~1 kuracaktır. 

R. G. flrkın 

•••••••••••••• • •••••••••• • • • • 
: Haftada bir · : 
• • • • ~ .....................••. 

RomancıhğımlZ 
Onlara: 

- Size. özendiğiniz, ar -
zulaJığınız. kafanızda yıışat
mnk istediğiniz hayal nlem

IP.rirıi « Mai ve siyah » t ve 
e< Aşkı mamnU)) u ile Halit 
Ziya. doyasıya verdi. 

Siz, kefes arkasın-
dan ve peçe alt•n_ 
dan bakan kadının mEıl!\nko· 
lik ruhuou, kendi istek dolu 
ruhunuzla birleşdirdiniz .. 
Malihıllyalı bakışlar. za -
man zaman dolup toşan kalp
lerinizde, fırtınalor kopardı. 

Bunun için, size hıık ve -
riyorum: 

Halit ziyo, her şeyden fıız
la sizindir, devriniıinJir Onu, 
halli romancılığımızın. en 
yüksek. zirvesinde görebilir
sin iz. Bunda mazursunuz 

• o;yebilirim: ve Halit ııyu 'ı 
devrinde genç olanlnra hu -

Büyük Gün 
Türkün büyük bayramı , bu sevinç dolu ıtündür. 
Bi7. bugünün güneıi.. devrimin sesiyiz .. 
Memleketin bekçiıi hililın nefestyiz!.. 

* Güleriz, seviniriz , bugün büyük düğündür1 

Vatan için can veren yılmaz Türkdür adamız . 

Ufukla· da uçarız, rüzgarlar kanadımız!. 

* Biz ki ölmüt bir ruhtuk, yeniden cana geldik, 
Can verdi pençemizin altında bir saltanat.. 
Uzandak özgen\ıkle açtık gökleri kat, kat!. 

* Bir kükreyifte kırdı\<, bir hamlede yükseldik. 
Esaret zencirini kopararak göklere .. 
Diktik, cumuriyetin bayrağını bu yere!. 

* Bu bayrak ebediyen bu ıerefle bu yerd~. 
Hu büyük gün adın,\ özgen dalgalanacak. 
Büyük baıın sesini her kalp burda anacak. 

~ ,,, 

Bu büyük bat hlatürk; bugün adı gök 1erde 
Bu çok önemli tı.rıhi odur bize yaratan .. 

Yolum ııık, amacım cumuriyet ve vatan. 

fi. Çağatay 

nla rı haykırabilirim. 

1 

,.~~~~~~~~7-V~~., 

. Fulrn.~ ıluyg~lorı. Cümhu· ~ Bülbül t 
rıyet ruzgArı ıle tomurcuk- 7 ~ 

lanun ve orılan ı.:en\' şairlı;· ~ Bahardan açıldı göğsü güllerin ~ 
rimize ncı diyelimi'. 7 Boşuna sevinme, öğünme Bülbül. ~ 

Ömer Bedreddin, ('•!Vapları ~ Bir kızıl yalgında kalır ellerin ~ 
ile bu ~ıink•ı s .ıytmızda .. ~ Sonunda çırpınıp döğünme bülbül! it 

- ~1aall·scf. diyoı : Ro - ~ ~ 
mnn alanında, il ıl 1 t Zıynya '/ Billurdan kahkahan aya ulaştı. ~ 
yetişf'D bulunanı: dı.. . ~ Sevda şarkıların göklere taştı, k 

Tuhaf.. . Çılgınca sevincin dağları aştı... ~ 
Kendı kenılime:: 

11 
Bu kadar neşeli göriinme bülbül! ~ 

- Arabo, samimi mi tıöy 
Aldanma her gülen tomurcuk güle, hiyoı? 

~ 
İnanma kalbine, kanma gönlüne, t Diyorum ... 

Elbetde s ımirni.. Bahar, güllerini serse önüne 

~ 
Yalancı rüyaya gömülme bülbül! ~ 

~u halde. yeni neslin rn Lise: ff YDflL 
kuv\·etl i ~airi; şırıl ş.rıl 
akıın ü~lübu ile R·şut ~uri. "--4'&~-4&~~-,J\..._-4&~~...\ 
yi, hakikatin eleği ile muhayyi· 
lesini eleyen ve bir ,Jeni bü-
tün korukteristlik v:ısıfları 

ile önümüze seren bir Y:ıkup 
Kadriyi . rulı aleminin kn -
ranlıklnrını, kalenıınin şim -

şeği il" y.kon Poyami Sefuyı 
hiçe sayıyor ... 

Ve halft: 

- llalit Zıya, tahtından 
indirilemedi ... 

Oiye haykırıyor ... 

Şu ho.l.Je, yeni neslin yurıJ 
duygusu ile yuğrulmuş olun 
şaırı; bııkışları , projektör 
kudur keskin olan Fıılıh Rıf· 
kıyı dn mı görmüyori' .. 

Ö·ner l3euretdin: 
• • - Romtlneılarımız, kenclı . 

!erini g~zetclorde katlediyor_ 

laı. 

IJiyor .. 

Bunu, tasdik etmekle be
raber, unu dn söylemekten 
kendimi alumıyacıığım : 

- Katlolunanların baş111 · 
da , Mrıhmut Yasari bulundu 
ğ11 halıle, o bile, llalıt .Zıyn

Ja 1 iistiindür. 

11 lit 1'ıyonırı neres ni he · 

ğırniyorlnr, bilememki . 

. T~knik ı·'hctini m· '.' .. 
Fakat. bu giinküler, on -

dıın fı•rsoh fersah ileriJe . 
Yirmı yıl ev\'fılki otomobilin 

ile hu gürıküler urusınrlaki 
furkı düşününüz .. 

Şu~ muhakkak ki, edebi -
yntımızırı roman yiizü , Cüm
huriyet dtıvrinde oldıık\'8 
güzelleşmişdir. 

Seniha Tur han 

İhtiyar Başak l~ı 
Daha diin sen de bir kuzucuk iken, 
Bugün saçlarına ak düştü başak. 
Hayat dediğin yol ne sarp,ne diken; 
Doğmak, sürüklenmek, ihtiyarlamak .. 

Her sevgi doğuşta bahara benzer; 
Günlerle opuşur , yıllarla gezer 
Ve birgün yorulur, canından bezer. 
Son işi göz yaşı dökiip ağlamak . . 

Başağım yükseldi .. Bulutlar çöktü; 
Birisi :t ğ l ı d •, biri yaş döktü . 

Bulut kaldı, başak boynunu bükti.i: 
İhtiyarlamak , ah ihtiyarlamak . 
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R Gökalp !lrkın 

[+] Yakında ~·ıkacak olan « 10 Buğdaylı Başak >t dan 

Bağ Yollarında Gece 
Mehtabla baş başa, sensiz gezerken, 
Gönlümde, sönmiyen hasreti duydum. 
Rüzgar! "beklediğin uzakta!,. derken, 
Ruhumu geceden bir tüle koydum. 

Gülüşün çırpındı hayal çayında, 
Emellerim durdu enğin yayında, 
Yoldaş seçtimde bütün alayında, 
İçmeden sevgini, kederle doydum. 

Ufuktan, titreyen gölgen süzüldü, 
Hemdert sayıp geceyi oydum. 
Yolum üstünden bir ışık çözüldü, 
İçimden, kendime bir ( Ön ay ) soydım. 

BALIKESİR 

Ziya Önay 

~························· • • • • : Nesir : • • • • .......................... 
[ski şarkı 

Kızı Aysel , kemanın telle 
ri üzerinde parmak.lnrını oy
natıp, yayını çektiği zamau, 
pençıHenİn OOÜDdP, ayak'a 
durarak yüksele dağların 
yamaçlarındaki çam ağac . 

tarının kucaklarından kopup 
gelen serin, gece rüzgAr ına 
göğsünü gererek saatlerce 
dalgın kaldı 

Kemanın içten gelt!n hazin 
titrek ezgileri. BJzan ninni. 
Bazan da, isyon halinde da
ğılıyordu Kemıınlo beraber 
Aysclir. Sl si de drrin ve içli 
i.J ı . 

lrm ıı kların sakin ve Ms. 
siz akan suları nasıl şellA· 
leler · Meydana getirirlerse 
sessiz duran A . .. ıla birden 

bire ayağa knlkurak ~·ukur· 
laşan yanaklarına sızan yRş
Jarla kızına yalvarıyordu: 

- Bir daha çal, bir daha 
çal kızım. 

Bu defo keman ve sC!sİ 

daha hazin ve titrek devam 
ediyordu: 

Hava sakin gece güzel 
Ay yüksekde dalgın ~ular 
Sandal kayar yanında yar 

• • 

Kızı Ayselin musik iye olBn 
hevesini ve keman ~·alma sı
nı istemiyordu. Bu şarkıyı 
unutmak idn içkiye kendi · 
ni vermişti. U ve bir dnha 
evlenmemişti. Karısı öldüğü 
gündcnberi şimdi, en güzel 
hışır-lıy::ın etekln, endamlı 
vücutlar, tatlı bu kışlar nı ka
sınılan ı-ürükliyemiyorılu 
onu ... 

OJıının elektrikleri sönmüş 
kadife koltuğundn başı kol
ları nrasında saatlerce. ses. 
siz ve düşünce li, k ızın ın söy
lediği şıırkı ve gtı\'miş za· 
manların tutlı nDLklurı kn
f..ı tasın ı n ipnisine alt üst 
ediyordu. 

Küll ... nmiş olun atc>şİ bir 
anlla dnğıtm ıştı bu şarkı. 

Külleri dök iilen atPş m• yda
na r kmış. huycıt ı ndn kas:r
~al ır ve fırtın:.l.ır yaratm ış 
tı onun . 

Artık kem11nın danslıırı, 
valsleri Ye hütün oynak 
puralıırı ilgilendırnı iyor onu. 
Yalnız Ju fokları arasındn 

nynı şarkı tekrarlan.yordu: 

1 Java sakin gece güzel 

Biz TürkiJli 
Türk 

BiL ıon neslin çocukları, 
Sanat ve fen yolcusuyuz! 
Ölmez azmin ufukları. 
Hep bir nura kotan soyuz. 

Dinle ey garp hu sesten ürk 
Güneı bizim biz Türküz Türk 

Rayrağımız ıeref ve ıan 
Duygusiyle dalgalanır. 
Ülkümüzde ufku aıan 
Bir günle halkalanır . 

• * 
Sanat ve fen uğrunda biz 
Gizlemeyiz tek bir emek. 
Büyük küçük biz hepimiz, 
İstiyoruz ilerlemek. 

Dinle ey garp bu sesden ürk 
Güneı bizim biz Türküz Türk 

ffŞKUN 

Ay yüksekte dalgın sular 
!:>andal kayar yanında yar . . . .. 
Onu yıllar.n orknsınu çe

virmişti hu şarkı. 3 y ıl 5 yıl 
ve ılah::ı önce Münire ile nı
şıınlı ol<lukları znmunlsra dör.
müştii . O zaman, bu şarkı

nın, hay ıtındu, ne derin bir 
manası, nu unutulmaz bir 
yeri vıır,lı. Münire öldükten 
~onra, ü~· yıldan hori elekt· 
rikl •ri söndürür, lrnryolasına 
uzanarak ge~:miş zamanları 

anmağa yeltenirdi. Yavaş yn
vnş daha 0<1 ki zamanlara doğ· 

ru giJer, o zamıın gece 
elektriklM sö:ıdülten sonra, 
h r.r kok , surun. 
müş bir kadın ynklnş.rdı ya· 
nıno. Sonra s c:ıklığı duyulan 
hir.knd n <luıinğı kul t1 klnrının 

ıli bin.le. bir son nrfos kııdnr 

hufıf seı;lo Cıs ldnrJı o şnrkı

yı. 

Bu gc?celor birılenbiro si
linmiş lrnranlık.tı kulakları 

bir son nefes gibi söylenen 
şarkıyı boş yere aramıştı. 
t)ok bekleJi .. S::ı~·ları oğ:ırdı. 

Fakut kulakları hır ılaha bu 
şrırk:yı işitmedi . Unuttum 
zanneıliyordıı. Lilkin birden 
bire keman ın iç,lcn gelı n 
hazin titrek ezgileri, kızının 
ince duygulu sesi .. eski şar. 
kı gözlerini yumdurmuşdu 
onun ... 

GÖNE/'/: Enver 

Kendim /cin . • • 
' 

Anladım ki, bu hayat , acı dolu bir saha 
Elemlerim neşedir ; hıçkırığım kahkaha . . 
Hicranın zirvesine tırmanan kahramanım 
Hayatı, hiç uğruna bekliyen bir insanım .. 

·~ 
Çiçekli gün mü doğar ömrüme bundan sonra?. 
Işık verir mi güneş, artık gruptan sonra ? . 
Bir gece zulmetidir hayatımı kaplıyan , 
Hayat diyor ki bana: "Yanmağa mahkumsun, yan!.,, 

* * ... 
Kırılan bir emelin ardından koşuyorum ; 
Boğazımda hıçkırık: "Bir parçacık nur!..,, Diye .. 
Sahte gülüşten bile sevinçle coşuyorum : 
Mazi geçer, gam geçer, hicranım durur, diye ... 

* ,,. "' 
Anlatıyor günlerim : Dalgalanan bir deniz: 
Sahilde bırakırmış, mutlaka koynundan iz ... 
Her taşan şey ve her ok bir hedef delermiş, 
Artık, anladım: hayat, yaşatmaz, sürüklermiş ... 

EYLÜL, 935 

Vahdet Başaran 
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İlimiz çevresinde bir yılda yapllan ilimiz Spor Kulüplerinin Bir V1lhk 
Baytarlık işleri nelerdir?. Faaliyetlerine Tbpluca Bir Bakış .. 

Çoğrafi durumu itibarile yayım ve çayırlıkları 
çokçe bulıınan ilimizde her çeşit hayvanların 

çoğalmasına çalışılmıştır. 
Corafi duru ıu iti . sisatla bu yıl bir :;ergi ma· girerek yüksek ödüller ka-

barilo iklimi uygun yayım hallinin yapılmnsına boşla - zanmışdır 

v? çayırlıkları ço~c:ı bulun ın nıımı tır. 1. . ~ . . Hayvan hastahklanna kar-
vııtıyetıe her çeşıt hayvan - O: - Çırtcılnımız ın canlı 

)arın çoğo.lmo.sı ve . ~n.ırıl - n akin"si olıın Boz ırkına ŞI müca~ele 
mas ıa ~·alışıldığı gıbı Ordu mcn ... up sığırlarım.zın onn - 1-1. · d 1 h · ı· ı. ımız e sa gın ayvan 
ve tarım işlerine elv<ırış ll rılmusı için köy biıtçelerine h t ı ki d h' t" . .. . . . as a ı arı savoşı o ı .. m 
Yuk ek guçlu ve ker.ııklı at konulan toh ı·s .... t!" Vılny"tı'n ı d · · t. · t' 

• • L . • d d d k' " .... ' < yo un o ıyı ne ıce Vt• rmış ır. 
yetıştırmea. ıçın e epo a ı 255 ko·y,··ı iı·in .lumızlık va - Ş b i\1 ı·r ·1 · · d ~ ur on: (ı uhte ı ı -
aygırlar sıfut movsı mın e 

'ltl t ' b d kla sıflurı bulunQn tipik 265 bo- çe ve kıımunlarındn her yıl 
vı ye ın azı ı:ışım ura - 1 · ı 

.. d .
1 

ı 98 L, k d t ğa Bo yn çavresınuen sutın şarbon çıkan ve mernları 
rıno gon erı eu:r. ., u ar . . .. 

k' k. - · tob'i nlınornk tevzi eılılmiş ve bo· şarbon ısperledc munten 
sefçtın ılsroga subı vke r ~ ğası olm yon diğer köyler olduğu tespit edilen [ 101 ] 
81 a yapı mış ve u ıs ll - •• r • -

l b
. l ·· k' 8 faHo idıı de birer damızlık boğa koyde ııraot Bakanlıgındrın 

nrın ır yı oncl: ı - .. . . 
rile arkalarında da t ·~ıdıkla· satın olıııması sebepleri te- gonderılen nnlraks voksenı-

1 ·ı . . · · b I m n edilmiı:ıtir. le [71942] baş hayvana va· 
rı toy ar ı erısı ı~~ın u yo - "' 

da da atılan adımların hede
fe çok yaklaşdığını gö3tP.r -

miştir. Depoda bulunan ay
gır mevcudunun ih tiyoca ce-
vap verecek biçimde unık

lnnmnsı i~~in her yıl ü~~ boş 

aygır katım suretile nrtırıL 

ması ve deponun tevsıi ka . 
rarlaştırılmış olduğundan bu 
yıl çift,,ler deponundon üç 
oyg r getirilmiş vo depoya 

ildveten fenni bir ohır inşn. 
sına tevessül edılmiştir. 

Damızlık intihohı kn · 
dar ehemmiyetli olon d:ımız 
lığa yaramıy m erkek hay
vanların enenmesine devam 
edilerek bu yıl içinde 1057 
baş nt, boğa ve '\osun enen 

mışdir Hayvan düzelme i · 
lerinde belli b~şlı amili oltın 
ehli hayvanlar sergisi açıl

mış ve işbu sergiye güzide 

taylar, kısraklar ve s ğırlar 
iştirak etmiştir. (Özel muhn 
sebe bütçesine konulan tah 

Damızlık bo~alardan biri 
--VUrışlnr: Atların çoğalma ki olorok rışılnnmıştır ki hu 
Si ve onarılması yolunda (oy- lcöylerde flŞ dcın FOnrn hos-

tıılı lc çıkmamış bundon boş
doları çok olon yüksek is 

lilh enciimcninr ait ilk ve 

s.rnb..ıh::ır yarışları muvaf 

fuk iyı.-tle yapılmış ülkede y ~

tişerı s (. çk.in atlar koşuya 

Urayımız~n bir senelik lŞf • 

( Baş tarafı. altıncı sayfada ) 

mak üzere bulunaıı üç bü · müteahlllere ihalesi yapıla-
yük su deposunun inoasile de cak olan pazar yeri, Cumu-
şebrin su Juruınu kökünden riyetinin 12 inci yılının Ba. 
halledilmiı olacaktır. lıkesire kazandırdığı bir şe 

Kasaplar deresi kanalizasyonu açılırken 
7 - Pazdf yeri: hir eseri olacaktır . 

Şehrin pis maddeleri so- 8 Çöp yakma fırmla 

kak üzerinde :tçıkta pazar rı: 

adı altında satıldığını gören Şehrın her yönüne gelişi 

uray bu işin halkın sağlığı- güzel atılmakta bulunan ÇÖ· 

nı koruyacak bir şe· p leri yakmak üzere ve hal· 

Yeni Mezarlığın antıresi 

kilde kotarılması için Azar 

yan arsasını istıhlak ederek 

pazar yerine ayrmııtır. P

roje ve keşifleri dahi tasdik 

edılen ve beş on ·gün içinde 

kın sağlığını korumak dü 

şüncesıle büyük bir çöp ih· 

rak fırını yapılmı§hr. Bunu 

diğer ikisi takip edecek 

tir. 

ka vi fiydin hcş ilçesinin 15 
köyün h~ ~·ı kan şo rbon hnB 

tnl ğı ile mücadele edil re k 
h:ı-t:ılığ n sırrıyı l rw mcıruz 

hayvanlnrn s ·rom ve uşı tat_ 
b i k o' m c k sure l 1 r- b 11 r n 1 .ı r 
Ja d ıhi lıostolığın önii : l.n 

nı ştır. Aş nın f.ıydnsını gö· 
zü ile gören tııılk ve yeti:;. . 
tiriciler buytorlığa kor1;11 olan 
aldkıı ve mulır bbetlerini or· 
tırmışlardır 

Ülkeyi miıdaf:ıa ha -
kımından çok ehemmiyetli 

olan ve ordulara yartırlıkla· 
rı çok bulunan tek tırnaklı 
hayvanların tnlimntnamesine 

tevfıknn ve şimdiki fennin 
k:ıbul eylediği en modnrı 

u ullerle ruam bakımını! ıı 

muı yeneleri yopılmış v11 btı)
tari hulun::ın vi!Ayetin yı>d ı 

ilçe merkezinde muayerıt• 

edilen [2380} beygirden an 
cak 18 başında saklı ve iki
sinde de belirtıli olorok ce -

man yirmi baş ruamlı hay -

vana tesadüf edilmişdir ki 
yüzde nisbet 0,8 aralarında 

olup bu nisbet çevremizde 

mevcut tek tırnuklı hoyvnn· 

lurın suğlığını bılJırilmeklu 

şoynnı şükrondır İki il~'enin 
Ü\· köyünde \'ıkaıı ko) un ç~i 
~·eği vo Ü\· kııs .hu ile iki 
köyünde çıkan kuduz ve ye· 
di köyünde çıktın kr r • uyu
zu ve dört köyü de <·ıkon 
vanıknrrı hnstul klnrı ı.l .hi ,, 
yapılan İd rİ Vl f ni loılbir
}ı)r sayesinde ~ öııduı i.ılnıüş 
dür. 

D: B 1ytarı lıul•ınarı vi-

lttyetin ılçe mı::rkezlı..:ı inde 
mezbohulordo ke~ ilı n hay· 
vanlur kesilmede . ö we :ı yak
ıl:ı mu.ıyeıır~IMi yupılıp men. 

şe ş h ıdt"tn un~leı ı kontrol 

edıl.Jığı gıhi kesjlJıkderı son
ra dıı et ve nlışaları mua -

Güreş Salonunun En Mühim /htiyaçları Ta 11 

mamlanmıştır. Bütün Jfıl Büyük Gayretlerle 
Çalıştırıla,._n Güreşçilerimiz Gelecek Yıl Kendi
lerinden Umit Beklenecek Bir Durumdadırlar. 

İlimizin tescil edilmi§ ku

lüpleri ıunlardır: 
Ayvahk İdmanyurdu f e~ 

dere edildiği tarih 24-ı.933 
üye sayısı 100, Edremit ld
manyurdu federe edildiği 
tarih 14-9-~34 üye sayısı 
156, Bürhaniye ldmanyurdu 
federe edildiği tarih 5·2-933 1 

üye sayısı 52, Balıkesir 
İdmanbirlıği federe edıldiği 
tarih 3·2·933 üye sayısı 
107, Palıkeslr ldmangücü 

federe edildiği tarih 'L.2 933 
üye sayısı 135, Balıkesir 

ldmanyurdu federe edi 
ldiğı terih 3·2 933 üye 

sayısı 170, Susığırlık ldm 
anyurdu federe edildiği ta 
rih 21 9.933 üye sayısı 'l0 

Teknik bölüm 
FUTBOL: 
l~u ıtne lik maçları iki 

gurup üzerinde yapılmııtar. 

A. Gurubunda Balıkesir İd
manyurdu B Gurubunda 
Edremit İdmanyurdu birinci 
çı\...ımhudır. ftalıkesirde ya 

pılan fınal maçında Balıke

sir İdınanyurdu galıp gele 

~rek bölge futbol ıampiyonu 
olmuıtur Türkiye gurup bi 

rinciliklerinde tampiyonu 
muz Bursa ıampiyonunu yen 
miı lıtanbul ıampiyonu f e· 
nerbahçeye yenilmiştir. 

Mıntaka Kupa maçlarına da 
Balıkesir İdmanyurdu kazan 
mıştır. 

Karışık takımımız Galata 
saray so yetesıle ve İzıııır 
karışık takımile maçlar yap 

mışlardır. 

._.Aileli :im 
Bu yıl yapılan bölge at

letizim birincilikleri sonucu 
Bı..ınci: 

ıou B İ.Gücü, 200 B i G. 

200 B.İ G. 400 B.i G 800 
B İ. Y. 1500 B.1. Y. 5000 B. 
l.Y. 10,UOO B.1.Y. 

Bir adım uzun atlama 8. 
İ. Gücü, üç adım uzun at
la B.l. Gücü, Yüksek atla 

ma: B İ. Hirliği, disk atma 
B.İ. Birlığı. Gülle atma: B.İ 
Yurdu, Cirit atma: B İ. Bir
liği ıoo + 4 - - bayrak: B. 
i. Gücü 

400 + 4 = bayrak. B.İ. 
Gücü kazanmıvtır. 

Hisiidd: 
Bi.ikletci1eri niz Ankara ve 

Denizli Bisikletcilcrile temsili 

yarışmalar yapmışlardır. 
G11rcş: 

Güreş salonumuzun en 
mühim ihtiyaçları tamam · 
lanmıştır. Bütün sene büyük 
gayretlerle ça 1 ıştuı'an güre· 
tlerimiz gelecek için kendi 

ferinden ümit beslenecek bir 
durumdadırlar. 

Bu yıl Eskiıehir güreıçi 
!erile bir temsil yarışma 

yapılmıştır. 

yene ve teftiş edilmiştir. 
Vıltiyetın ihraç kapıları 

olan Bondırmo. Ayvalık, Ak. 
çny iskelelerinden İç ve yn
bnnc: memleketlerine ~·ıkn -
rılan vo hurı\'ılen vilfıyttı -
nıızo gctirıleu lwyv.ınlıırlu 

m ıdıf,.lcrinin ve p&zor Vl 

parıuyırlıırdıı satılıın hay· 
varıh.ırın fenni muayeneleri 

yapılmıştır. 

Gıiçlıi/er !:.mirde Alaltirk heykeli önünde 
Otnizcilik, dağcıhk, isk atletzim yeri yapılacak vı 

rJm. atıcı1 ık, biricilık boks Urbünlerin de ona göre yer· 
kayak valeybol, basketbol leri degiştirilecektir 
atlı cirit. tenis sporları he- Edremit sahası oldukç' 

nüz inkişaf devresindedir imar edi mittir. Bu ıaha11 1" 

öuçlıilerı rı scılonwı<ian l>ir köşe 
Salıcı/ar: ;fa daha teknik bir surette~· 
Biri merkezin olmak üze- tadilen inşaıı için çalışıl1111 

re üç dane sahamız vardır. tadır. 
Merkez sahası reni ihti- Ayyalık sahaııı ihtiyaçl~rı 

yaçlara göre tadıl olunacak kar~ılemakta ise de duvar 
1 

İdmanlıirJi3i birinci lak11m 
tır. Bilhassa yukarı kısmın 1 çevrilmesi ve vesair tesif1 t 

dan yapılacak istimlak ioi henüz ikmal edilmemiıtir-
bitirildıkten sonra sahanın Bürhaniye, Havran ve 5ıı · 
şekli rüzgar ve güneş du sığırlık ııosyetelerimizin ıısl'ı' 
rumlarına göre değişecE'k bir ları yoktur. 

fdmanyurd11_birinci lalwm 
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BAUK[SİR VllAY(Ti DAİMi ENCÜMENi illNlARı 1 ~~ ~~~~~~;~~~~~~, ''"11111111111111111111111111111111111111111
' 

. . . . . . ~ .. ö __ ı :r ··~r i ili c \ ~ .. ı t ;_ii il ii . \ rs ıı ı l u~a 1 • \ rll 1"11 ıa 1 s inşaat sahiplerinin. mühendis ve müteabhitleri n § 
ldareı huııusıye akaratından Paıacamı karşısında Vıla- ~ ~Ulllldtır, Bu Mu11a~eheıltı: 1 - -

Yet matbaasına bitişik (350) lira kıymeti muhammenli bir ~ 'ı· B k c ki \ ıl = nazan di~katine: = 
bap maiaıa 31-mayıs .936 tarihine kadar icara verilmek il. Ş an ası . OCU ar j. Tasın· ~ : : 
üzere on bet gün müddetle ar,ırmaya konulmuştur. Ta· ~ d 8 · M" b k A t ;1)' = H t • t E k" h" : 
!iplilerin yüzde 7 5 nisbetinde teminatı muvakki\talarını it. a l r usa a a c ı. ~ = er zaman aze Çlmen o, s ışe ır = 
yatırdıklarına dair makbuzlarıle birlikİe iha'e gününe ras- ~ , . i = kiremidi, C3m ve en eyi yağ ve boya = 
tıyhn 4 tc,rinsanı pazartesi giinü saat ıs de vilayet encü- ~ Her çocuk "Artuma ~akkrndaki ~üşüncesini on : çeşitreri. : 
rnenine gelmeleri ilan olunur. 4 1 213 it_ " - -

** ~ satuı geçmiyecek surette yazmalı~u. .~ _i inşatta ~ullamlan ~ütün ma'Zf me toptcn ve pe- --= 
1 - Bal ı kesir Edremit yolunu 66+885-69+234,5 in('i il. ~ 

kilometreleri arasında yaptmlacak tamirutı esasiye ıdn 1 Bu Yazılar: . 1 E rakente olarak : =-
temılit edilen on gun zarfında istJkli ç kmodığ.ndon Lir ay 29 T E / t "h · /<. d iŞ fi 
ıdndu ihalesi yapılmak üzere pazarı ğa bırakıla ıştıı. Ta· . . ve an ıne a. ar B N- = = 
mirntın keşif bedeli 33J9 Iirıı 47 kuruştur . ~ KflSI !STffNBUL ŞUBESi fi d re sine ı# = B:.ııdırrııa İ:-;uwı Pil~a Cadd•·:-;iııdt: = 

2 - Bu işe ait ~artoamo vo evrak şunlnrllır: it Gönderilmelidir. ~ : : 
A - gksiltmo şartnamesi. " ~ --= M:EHMET NlJRiı· VE OG'rru HA, M1 f\İı' =--B- Mukavelename örneği. it. En eyi yazan çocuğa 100 lira ıniikafat verilecek, ~ Hl I L .t\1111'.J 1 
C - N ıfıa işler i şeraiti umıımiyesi " ikinciden it.ibaren 25 kişiye bir kumbara hediye 'JI : : 
n L, it. ~= = 

- 1·enni şartname verilecektir . "Jj :: Den1ir hırdavat nıatazasuıda bulunur. :: 
1~ Keşif cetveli ~ 

lstiyenlor bu şartnameleri ve evrakı encümeni daimi ~liik~Hatlar 31 Tfl~l'İtıİt'\t'ldt' dağıtılat'aktır. I : Siparişler dcrlıal inşaat salıiplcrinc 1,,.. in~<uıl = 
kalemi ile nafıu müdürlüğünden nlııbilirler. 

224 
:_- ma.'wllainc sıırallc yunclcrilir uc ydişlirilir. __ _ 

3 - Puz.arl.k işi ~4 - IO - 935 perşembe gününden iti-
baren bir ay içindeair. · ~ = = 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ~50 lirn 46 kuru§IUlı: ~~--; ~~,~~~~~~~~~~~~ 1 ~- f iatlar har mag· azadan daha ucuzdur. --= 
muvokkat t eminat vermesi, bundun boşka o~ağıdn yuzılı ,. L B A y L K T A N 
v..ısi kaları haiz olup göstrrnıesi ltizımdır. 1 • : : 

Yol ve köprü işlerile uğra§dığınıı dııir n;.f.a nıiidüı lü - • 1 S Bir defa deneyiniz. : 

ı: ünt :_ ·;::~1::~;: 1•;5 ~, ;· b~i~~"'i,mrı •• ; gün Ün• kod r Kö 1lüler imiz in ve halkımızın nazarı di~tatine l.11111111111111111111111111111111i11111 ~ 11 11.I 
Encümenin içtiına günleri olan Perşembe ve P~ zartı si da _ Vilaye.~ dahilinde ve bi\ha.,ssa ~erkez kazası köylerinde l ...... 8(l•a& ........ )) ... 
imi encümenı~; Şartnıımo ve sııireyi görm(·k isteyccılcr her gunden gune Şarbon hastalıgı çogalmaktadır. 1 u hastalık il s 1 
gün encÜL1ıen kalcmı veya N .. fıu Müdürlüğüne nıürocaat m.\hal att~ ve köylerde kaçak olarak kesilen hastalıklı ' A y 1 N il 
o,Jebilirler. ! hayvan et erinin halk tarafından ucuz almak düşüncesile ı ., 

6 - '.\1uv .ı kk:ıt lPınİnüt Mul~andığına yut rılır. Encü _ bilmiyerek et veya sucuk yem~lerinden ıarbon hastahğ i Q 
monı.io pııra ve tuhvılfıt alınmaz. 1 

insanlara da siraytl etmektedir. Halkımızın L u hastalığa •• • • • il 

ra~~· 1;a::ı:::·~ :~~:~n~: :~,'.::!~::·ık~~ı7.~·Y~::.~·:11:~ ! MUŞTERILERIMIZE ! 4 - l -· 234 

** sucuk mamnlatmın yememele· i ve ço!uk çocuğunun sağhğmı il ~ • 1 - Balıkesir gJrcmit yolunun 85 + 206 _ 84 + 388,50 
İncı kilometreleri :.ıroaındo yoptır.lı cuk. tamiratı ı sosiye 
idn umdit edilen oo gün zarf.ada da istekli ~·ıknıadığırd:.ın 
bir oy içinde ihalesi )' ıp lmuk üzere pazorlığu hırokılmış 
dı r. tamirntııı keş if LcdeJi 35 ı 2 lira 43 kuruştur 

2 - Bu işo ait şarlnumo ve cvrai. şunlord r . 
A - Ek:siltme şartnnnıesi. 

•••• n •ayın halkımızın buna dikkat etmel.ri ilin olunur. 

1

, Ucuzlugu 1 
'f" ...................... i Kayıp diploma 1 Zarafeti Ve 1 
li Doktor i ı 13~6da t.ıanbu1 Tıp Fa 1 Son Moda t B - Mukavelename örnoği. 

G - N fh işleri ş ~roiti umuınifosi. 

D - Fenni şortnnme. 
g - Koşıf cet velı . 

isteyenler bu şortnumeleri ve evrakı erıdimeni daimi 
kulomi ıle nnfın ımidürlüğünuon ıılrıbilirlıır. 

4 - gksıltmoye gireb lme~ için 263 lira 46 kuruşluk 
rnuvakkat tominat vermesi, bun ılıın başka aşağıda yaz ı lı 

vosikuyı hu iz olup göstermesi lnzımdır. 

: M I~ l\!J I) U l J i kültesinden aldığım diplomam ' ' 
• •• : Biiyük Harpte ı-auh yan- ı fa Malları ile tanıdığınız 

(,ZÇA l\'I : gmında yandı Yenisini ala · ~ 1 
!. cağım ilan olunur ' (~(l)JJ•İ r)ı(l\fŞ(llJ(I ' 

Çocuk hastalıkları uz 

;.::~d~ill~~~:;··:::n~:~; Edremit!• Doktor 

1

• f anlaii Manilaıura Ve Kumaş Mağazasının i 
Nuri flktüs lJ S () N M () 1) A ' karıısma nakletmiştir. 

No: 29 

···············•••F-•••••• 5 1 . 25J 
Yol ve köprü İljileri:o uğraştığına dnir N ,fa nıüdürlü

ğünılen vesıkn alabilenler girebilir. 

5 - Eksilm'3 25_ J I 935 p'1Zartesi gününe knılor cncü· 
menin ı \·linıa günleri oları Per§emhe ve P.ız ırleöi giinleri 
duimi encümene, Şartnamo ve saireyi görmek isteyl•nlı•rin 
her gün encümen kalemine veya Nufıo Müdüı lüğüne anira 
cuut edcıbilirlor. 

'----- • • ii THİKOT.\.I t\l~LIK HOBLl'K YÜı~Lf'LEHİ, il , ı ~l.\~TOLl1KL \ B, P.\LTl)Ll KL.\H, 1-. LBİ-' 'a ~ELİI\ Kl'lL\~L .\Bl.\llZ (;EL~Iİ~TİH. & ........ OD>•~K•--R•ll•._ 
7 - Muvakkat teminat mııl sandığına yut . rılır. Encü- ' 

mende pıra ve tahviltlt alınmaz. 
4 - I - 235 

Evkaf Direktörlüğünden: 
Evkafı mazbutadan 4,18,19, 47, 66 ve mülhakadan68 

' 7l. 73, 10~, 108, 112, 113 numaralı dükkanlar 25.10- ~35 

tar ıh inden itıbaren beş gün müddetle temdit f dılmittir. 
İhalesi 31 ıü-935 perşembe günü saat 10 da Vakıflar di 
rektörlüğünde yapılacakdır. İsteklilerin müracaatları 

Hukuk ma~kemesinden 
Vicdaniye mahallu"nde 

Deliyusuflarlı oğlu Hasan 
karısı Aslıhımtepeciği kö 
Yiinden İbrahim evinde Ba. 
Yındırlı Osman kızı Fatma· 
dan bo~anma davası yapı 
Yor. Fatmanın oturduğu yer 

belli olmadığından ilanen 
tebliğat ifasına karar · veriL 
diğinden bıraılan 4 12 935 

1 

çarıamba günü saat 1 U da 
gelmediği takdirde gıyap 
kararı verileceği tebliğ olu-

nur. 

ŞARBA YLIKTAN 
Yinice köyünde Değirmen 
Ertuğrul köyünde Değirmen 
Çayırhisnr köyünde Değirmen 
Havran Nahiyesinde Zeytinlik 

Balya ilçebaylığından 
Köy salmalarından haczen toplamlmıı olan (14, 539) ki· 

lo buğdayın 18 lÜ 935 gününden itibaren on beı gün mü 
ddetle açık arttırması yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bed<li dört kurut yirmi 
bet santimdır. İhale günli 3. 1 J. 935 pazar günü saat 
onbeıte Balya belediyesinde yapılacaktır Taliplt rin me2kür 
günde belediye salonunda bulunmaları ilnn o"unur. 

~· •••• •••• .... t@tt ~ 

ili İSTİFADENİZI W .: : 

Bl ll KE s 1 R As KE R 1 s ~; l·NI A ;; , - ~ o Ü s Ü N Ü N Ü z !. . ~ 
KOM i S YON U i LAN LA R 1.. m İstanbul ve izmir .depoların-ffi 

Kor ihtiyacı için 50,500 kilo Bulgur kapalı zarf usu
lile 1-~.Teırin 9:'..5 Cuma günü saat 15,30 da Kor salın· 

alma komisyonunda eksiltmiye konulmuıtur. Tt1hmin be 
deli 4545 lıradır Muvakkat tt-minatı 340 lira 88 kuruş· 

tur. Eksilmiye ittirak edeceklerin şartnamesini görmek 
frıere her gün saat 14,30 da teklif mekluplarile birlikte 

komisyona müracaatları . 4 · 1 · 189 

ı ! daki fiatlarla, ı - -il Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, jjj 
• k '°'>rnej, İster, kaplama almak istiye- • 

1 m nler her h:alde: nı 
: Yeşilli cıvann~a CamCi Hilminin : 

Su11ğırlık kıtaat hay va: t:ın ihtiın c• olan 200 ton 111 dük~anına Uğramalıdır. 1 
Yul

1

af l 2-2. Teırin-935 salı günü saat
0 

)15 le kapalı zarfla ! !t tltt t4tf. tft~ _tfet JC 
ıha esi yapılacakt r. Tal.min bedeli 90 ( ;ira olup muvak- \ 

Yukarıda yazılı üç değirmen 936 yılı kasın.ma kadar 
bir sene kiraya verilmek ve r'urak nahiyesindeki zeylin 
liğin bu yılki mahsül toplanıp alınmak üzere 18 tetrinev
vel ı 935 günlemecinden ıtibaren açık artırmaya çıkarı ' mış
tır. ihalesi 4 ikinci teşrin 935 pazartesi günü saat 16 da 
belediyede yapılacaktır. 

kat teminatı 675 liradır . İstekliler ,artnamesini Susığırlık Perşembe gunu saat 16 da Kor satmalma komisyonunda 

I ve Balıkesir askeri satınalma komisyoı.unda görebilirler. 1 açık eksiltmiy~ konul.muştur. !a~min bedeli 17~0 l~ra.dır . 
ı Talip olan'arın yevmi muayyeninden bir saat evel teklif I Muv.ıkkat temınat mıktan 132 lıradar. Eksiltmıye ıştırak 

mektuplarile Susığırlıktaki ul<eri satınalma komisyonuna edeceklerin Şartnamesini görmek üzere her gün ve ihale 
müracaatları. gününrle vakti muayyeninde teminatlaıile birlikte Kor 

satmalma komisyonuna müracaatları . 

İsteklilerin müracaatı bildirilir. 
4 1 - 220 

( 4 - 1 - 237 ) 

Basıyeri il matbaası 
4 - ı - 191 

** 
Kor ihtiyacı için l 6,000 kilo Höriilce 7 -2. Teşrin 935 



iyesi Ve Başyaznıanı 
BALIKESIR SAYLA Vl 
HA YRETTIN KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü 
FUAT BIL'AL 

- Türk Dili Evi Ba/Jkesir 
Y•lh: 8110, Altıaylığı 400 kurut· 

tur. Sayısı 3 kuruş, gQnö geçmiş 
sayılar 25 kuruştur 

62Hü A met İta yayaZecri Tedbirle ·r atbikEdecek. 
Suikastda yabancı Bir Bir Demir İngiltere lta_lyaya arşı Zecri ted
Oevletin · i Var? Yolummn daha yapılması birleri Bugü den· dbaren T atbika 

sona erdi. İtalyanın Tüı~ıyede gözü oJ~u~u ~a~~ın~a ileri sürülen Ankara, 28 (A A) Bu 

telmiMer An~ara ınu~itin~e ma~es ~ulunmaKta 
böyle endişeler yer tutma~tadır. 

Ankara, 28 (A A.) Hoyter 
Ajansı Cu nur Başkanımıza 
karşı yapılmak istenen su 
ikast teşebbüşü ile ilgili 

ve gün saat 10 48 de Geçi lrmah 
Fılyos hattının yapıhşl bitmiş 

tır. Bu suretle K. Deniz Ak 
denize bir defa daha bağ-

yabancı bir devletin alaka · 

şlamağa Karar Verdi. 
.. 

Fransa; /ta/ya-Habeş Harbinin Esas Olabile-
cek Teklifleri İngiltere ye Bildirdi. Fakat İngil
terenin Bu Teklifleri Kab l Etmiyeceği Sa~ı!ıyor 

sına naklen veya rt•smcn 

işaretler vardır. alakadar 

mehfi den yaptığıwız tah 

kikata göre tevkif edılenler 

lanmış oluyor. Pu hattın 

açı'mn töreni Curnuri}ct 

bayramından sonra açılacak 
olan f eVLipaşa - DiyarLekir 

ve Af yon haralrnyu hatla-
olarak açılı=ı.n tahkikat üze· 

rine Mavrayişeria polisi 

Ammanda lsttklal harbi esna 
sın la düşmana geçen Çer 
kes Etem ile kardeşlerinden 

nezdinde lıret bulunduğuna rile birlılcte yapılacaktır 

·birini tevkıf ettıği
0 

bildirıl
dırmel<tedir. 

B~tün dünya mathuatı 
Atatürke karşı hazır'ırnan 

suikast h:ıberleri ıle Büyük 

Şefimize ve Türk ulusuna 
çok sempatik olarak işlıgal 

etmekte.:lir Bunlar arasında 

Bayramın iı 
şe içi d 

dair çıkarılan şayialar asıl-
dır. 

Ankara, 28 (A ) 

D e st Yunanistanın bazı ga

zetelerinde ital}~anın Türkf

yede gözü olduğu haldun-

da öne sürilen telmihler 

he bura muhitinde makes 

bulunmamakta ve böyle endi· 
şe:er yer tutmamaktadır. 

G 
.. .. 
n 

Geç 
e-
• 

• 

Dün bürün ş ' ~ir bayraklarla ro ıandı. Taklar ~urul~u. 
Nutu~lar veril~i. g;ce ~üyü~ bir fen ar alayı yapı1~ı. 

Cımwriy<'İ bwınurnnda 

Cumuriyet bayramımızın 

on ikinci yıl dönümünün 
kul 1ulanmasına dün saat 12 
de başlanmıştır. 

Halkımız U usal bayramı 
büyük bir cw.ılı.unluk içer-
5ınde kutluJamaktadır Bü 
tün evler, dükkanlar, resn iğ 
ve özel daireler ve okul ar 
erkenden bayraklarla do · 

nan nı~, gece bol ışılda 

şehir aydınlatılnu~tır . 
Ayrıca Milli kuvvetler ca 

ddesin.! Kulordu. lş 1 ankası, 
m ıoifcıturacı 1 ar tarafın lan • 
Anafarllılar caddesine de 

Parti ve otel ve hancılar 
tarafından ve Osman Nuri 
bakkaliyesi önüne tak~ar 

kurulmuştur. Bu tak ar üz· 

erinde "Hepııniz birimiz, 

birimiz hepimiz için" . "Mi 

ili ıktisadı Cumuriyet doğu 

rdu", Cumuriyet ao;n yıla sı 

ğdlrdı" gibi özlü cümleler 
yazı 1 ıdır . 

Eski uray alanına bayramı 

kutlulama komitesinin grafık 
kolu tarafından Cumuriyetin 

on iki yı 1 l 1k eserlerini can 

landıran yüksek bir kaide 
üzerine çok güzel bir tem

sili anıt yapılmıştı~. 
Bu alana topla!. 

nhklı·ı, li/ ... rin !i' 'ÇİI resmi 
nan halk ve köylü1er 
ulusal oyunlar oynanıı~lar

dır. Ualk kürsüsünde kül 

tür dırc:ktörü B. Sa 1im Ata 
lık eczacı B. Avni. lise YC 

öğretme n oku1u dıre~törü 

B.M Emin Ergun tarafından 
nutuklar verilmiştir 

B Salim Atalık Cu-
ınl'dyellen 

ougü.kü 
eve'lcı ,.e 

kültür ha r e ket 
lerinin muk;. yesesini 

nııf, B. A \ ni Ta yare Cemi· 
yetinin çalışmalarından ve 

verimli i§ler inden, g _ Emin 

Ergun da Cunıurıyct devrin 

de doğan sanayi ve ılcr l iy<>n 

ticaret. zirai mc\zular et 

r fın ta halkın ar, ' ıyabile 
ceğı şekilde önemli bir 1<0 
nuşma yapmışlar ve a 1 kışla 

nmı~lardır. 

Gece saat y irmı de öğre 
tnıen oku'unuıı Ha. l.evı ba 

ndosunun ekı ile yaptığı fener 
alayı şehrin ana cuddelerini 
dolaşmış! ır. 

Halkevinde "Kızıl çağlı . 
yan,, adlı bir temsıl verıl 
mi§, bu temsi'dc beş yüzden 

fazla halk hazır bulunmuş· 

tur. 

Kısct bir zamanda onarı1 • 

masına başlanan Cumuriyet 

ızılayın 
f ef a~et gören yurddaştara 

yardımı 
Ankara, 28 !A.A.j Kı 

zılav kurulu son lir hafla 

içıncle Kiğı yer d~ \Jıenn.e 

sinden z ırar gön nle·t-, Ça 
nkırı yangın.nd.ı evleri 1a 

nan a rn ve göçmen er için 
2 incı g c- n e ınüfeıtışlık cm

rıne ve lstanhulda Eyupta 

ydp. 1makta olan verem di 
spanserine 3770 lira yar 

dımda bulunmuştur 

Belediy~ler kur uıt~yı 93 7 de 
tap!anmak üzere dağıldı 

Adisabaluıdan 

Londra . 28 (A .A ) - Ha . 
C< pluye kaşarı llrıbeş muharipleri 
Loı.dra, ıs (A 4 .) Fran 1 

Ankara . 28 ( ~.A) - Türk 

beled yeLri uirinc.i lwru'ta>ı 

937 yılı ilkte~rinde toplan· 
ınak üzere bugün mesaisini 
bitırmiştır 

beş ordu u llaşkamutanın 

H<Hr< ra vn · dıkt cı n so ıra gü 

n y cephesine hareket ctm 

es ı Cunainide 01duğu Adisa· 

babadan bildirili} or. 

H .. kCı 
bir eri 

et er Zecri T e 
Ta bik iyor. 

Hükumetlerin al~ığı tedbirler silah. ~am maddeler. it~a
ıaı yasağını ve karşılıklı müzaheıat·n tal~iki haHıı dadır. ; 

Roma, 28 (A .A) İtalyan ı karşı silah An,bargosu 
elçisi Adiıababadan ayrılmış· hakkında aldıkları tedbirle 1 

tır. j ri u usla zecri tedbirlerin 
Londra, 28(A.A.) Dünden tatbiki, 16 !ıükümet le ıth· 

ıtbaren İtalyaya karşı eko 1 nlat yasaklıği, yedı hükün et 

nomılc tedbir!eri tatbık eden de bazı ham madde'er ihr · 

İngtlı:.r. finansal z ecri leci acı, ciört lıükü ııet de knr 

birlerı de yirmi dokı z ılkteş · şı'ık'ı müzaheretin tatbikı 
rinde ıbugün) Laş!ıyacaktır hakkında zecri tetbirlt•r iç ı n 

Cenevre, 28 (A A ) Ot· t:osyeteye müsbet cevap ve 

uz beş lıükün1l t ltnlyaya rmışlerdir. 

Rlclnının tamamlanması ışıne 

dün geç vakite kadar dev 

am edılrniştir Alan 

o1an hatiplerin adlarını bıl 

dıriyorul: 

sa, İta'ya . Habt ş harbinin 

hal i•ıc esas o1abılecek İtal · 
yan teidıflt•rini İng ltneye li 
dirmiştir. 

C l nevre, ~8 ı AA.) -

Londradan bi 1 dirildiğıne göre 

\ 

lngiltne bu tt'k ifleri hiç de ıt:Olboit':~~~ 
ğilse malüm olan 

kahul elmiyeceği 
tddır. 

rkıllerıle 

sanılmak-

Cenevre, ıs ıA A j Pa. 

ristcn bilditilc'iğine göre Fran. 

sız par'amento mehafi i ra 

<likal sos ·alü.t partisi kong· 

resindeki kararlar bu par · 

tinin La val hükümetıne mü 

z1ıh .. rette bulunınıvacağı SU· 

retinde kıırşılanmaktn ve 

daha şimdiden Parıs meha

filinde La val kabinesı yeri 

n " hangi hül<ümctin geçccc 

ğı münakaşası vnpı maktadır /ccf kif;u/ !J<1/Hlll İfiİ f!Crt'I S 

abeşlileri Yeni 
T aar ,_ ztJ Bekle 

Bir 
• 
ıyor. 

hu gün 

b l rılmiş olacal<, tören bu 

alanda y.\pı 1ac~ ktır Elelctrik 

Orta okul öğretmenlerin 

den B. Kazını, ve B. Sah · 

ri Şarbay munvinl B. Hak 

lu, Doktor B. llaif, Sürel 

komisyon üyesinden B. Ke

nan bugün; ynrın da Dok 

tor B Kamil Siirel komis 

yon üyesinden B f eyıi ti 

caret o lası baş s :kreteri B. 

Ebem, İlk okul öğrel· 
menlerinden B. Cevdet, 
Doktor 13 Memduh rnuhte 

lif mevzular üzerinde söyl · 

ev1er verec !klrrdir. 

1 
Ha~eş o·dusu baş komu1dan.n Harrara mdı~tan son-

. ra Günay cap~as ·ne ~are~qt etmesi ~iMirildi. sosyetes bura> a on 

yükseldiğinde bir 

m et · c 

süt 

un dikmiştir 1'u sütun La 

yram gece1erl bol ışıkla ay· 

dın'a tılacnktır 

Dün şehrımize köylerden 

b yramı kutlu .ımak için bi· 

rçok lıeyetler gelmiştir 

Pu arada Pamukçu zey

bek'eri de şehrimizde l ulu 

nmaktadırlar. 

Halk ~ürsülerin~e sôyf evler 
Bugün ve yarın halk kür· 

sülerinde söylev verec k 

flugün ve yarın yapıla · 

cak eğ'encelerın l•utlulama 

töreninin ıek 1 i özel kısmı

mızda verdiğimiz programa 

göre yapılacaktır. 

Londrn, 28 AA.) Ro 
yter Ha beşlilerın günev ce 

phesiwlc ınulrn bil Lir taar 
ruza g eç !cek 1eri 
dolaştığını yaı:ıyor. 

şayia 'arı . 
Londra, 28 ,\ A ) itn 

1 ıa Habeş lrnrbine ait alı · 

nan haberlere göre güney 

cephesinde halyan ordusu 

Ogadene doğru ılerlemeğ• 

baılamı,tır. Diğer taraftan 

kuzey cebl.esindede Hnbeı 

kuvvetlerinin toplanması 

devam etmekte ve bu cep 

hede bir Habeş taarruzunun 

başlanması beklenmektedir. 

Londrn, (A .A . ) 

Ha bcş•slnnda cephelercle sÜ· 

künet v rd r ltalyan'arın 

Kuze> cephesınde f aşistlcrin 

Ro ıı<\ üıerine yürüyü~leri

nin yıl dönümii olan 29 İlk 

teşrinde ıbugün' taarru?:a 

geçecekleri Porsaitten bil 

dirilmektedir. 

Cenevre, 28 (A.A.) -

Şimdiye l<aclar İtalyaya kar· 

şı ambargo kararını tatbik 

eden devletlerin sayısı 26 ye 

bulmuştur. 


