
~ ' Yeıf ve Baıyazmanı 1 
Lı Balıkeıir sayla vı 
11A YRETTIN KARAN 

Çıkarım gen ol D.rek· 
~örü: FUAT BIL'A~ 

- --· 
İlk Tetrin 5 Cumartesi 1935 

- -
.... ~·- 11 

'rORK Dili EV/ 
Balıkesir 

Yıllığı: 800, altıayhğı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruş 
Günü geçmiş sayılar 

25 kuruştur. 
\_ ____ _) 

SAYl: ~766 PAZARTESİDEN 6ZGE GÜNLERD 8 VE SABAHLARI ÇIKAR. ONUNCU Y.L 

H. Sınırlarında Çarpışmalar Gittikçe Şitdetleniyor. 
---=-------=,._._,,,..., ____ .c= ______ __..,_ ____ ~._,,..,,___, __ .._..._ __ ..,..,_,,.zsm.._.=-_,.."""""...,,.,.,..,_._. __ __,, ___ www..,.._·~wn _ _........~~ _23B.._m=ıı __ ._ __ ,_._ ____________________ _._..._ __________ __ 

Nüfus 
Sayımında 
Ulusal ödev. 

Ônümüzdeki ilk teşrin 
llY•nda memleketimizde ge· 
llel nüfus sayımı vapı 1aca · 
ktır Nüfu sayımı o kadar 
r•ydalıdır ki eğer ko'ay 
\'e ucuza mal olur bir iş 
<>lsa.ydı. her yı l yapılması 
Ilı isterdik 

k Cebind~ki parasının dük· 
anındaki ma 'ının, ağı'ın· 

d•ki koyun'arın hatta ileri 
Rideceğim, evindeki ai lesi 
efradının sa yısmı bilmi yen 
lldam na ıl tasavvur edi e 

~e_zıe nüfusunun sayısını bi 
llııyen devlet de öyle ta· 
'e.vvuı edılemez. Bır u'u 
•un en büyük mlld~i kuv· 
~eti nüfusdur Nüfu u ar · 
1ınıyan, eksilen millet za 
l'ıflıyor, küçülüyor, inhita 

~~doğru gidiyor, demektir. 
ı.ıfusu eksilmiyen a rtan 

lılus ise kuvvet' eniyor 1 bü· 
Y~Yor yükselmiye doğru 
lf1diyor demektir. Yarınları 
eı:ı sağlam uluslar, nüfuı:ları 

f~ialanlardır Onun içindir 
" 1 her millet nüfusunu ar· 
ltırrnağa uğraşıyor. Japon
Ya., halya 1 A

1mRnya, Sovyet 
lttı yada nüfus her yıl yü 
ıbinlerle artıyor. Biz <fe 
llüfu umuzu arhrmağa çalı 
fıyoruz. Bir yandan doğumu 
Çoğaltmak ve ölümü azalt 
lllak gibi tedbirler alıyor, 
diğer yandan da Türkiyenin 
eı· k 1nden çıkan topraklarda 

edan soydaılarımızı ana 
~Urda getirip yerleştirmek 
için uğraşıyoruz. Fakat bü 

~Ün bu itleri yaparken nü. 
Us hareketlerini Mlmek ve 

0 na göre çalıımak gerek 
lir. 

Memleketin her köşe in 
de d ~ ·· .. 'kd 
1 

ogum ve o um mı ar 
llrını an 1amak ne relerde nü 
fus kendiliğinden artmış ve 
}'a, eksilmişt:r, nere erde 
Röçmen yerleşlirılecek suni 
•tırette çoğaltılmıştır? Bütün 
bunları bilmek lazımdır ki 

~Üfuı siyuamız", bilgıye 
ayanarak bir yönet (ı tıka 

ftıel) verebılt:l im. Doğumun 
\te nüfusun aza 'ıp azalm 
dı~ I Rını anlamak sonri\ bun· 
batın sebeplerini araştırıp 
ullllak için nüfus sayımı 

Yapmaktan başka çare 
}oktur. 

Memleketin en büyük ku 
"'Vetı · ld ~ ·· ınsan o uguna gore 
~ra ıra sayımızı bilnıek, 
l.t~vetımfzi yoklamak ıçin 

~Ulla ka sayım yapmak ge 
b~k olduğu gibi, bir takım 
1 .. "tka bakımlardan da buna 
l.tıurn vardır: 
k Memlekt>tteki nüfusun ne 
..ı "darı erkek ve kadın 
\llt? 

l'ütkiyedeki yurttaılar 
!\ta d -sın a vuatı hayat kaç 
'ened· ., T ~ ırt ürkler kaç yaşına 
ı,"dıtr çoğalıyor, sonra aza 

Yorlar? 

'! Yurdumuzda ne kadar 
I cn•bt vardır~ Bu yabancı 
&r h d ' angi uluslara mensup 
lir at? 

lialkımız arasında an 

Şeker 
Çiftçilerin Kredi İhtiya- Sanayii şilketinin hiJ te-

çlan T min E d i 1 d i. Ankara~;4b~~~) - Şe 

Kamutayda Görüşmeler -

ker sanayi şirketinin devlet 
demir yo'I ariyle yaptığı an 

Kamutay Göndemindeki Layi- laşma üzerin~ pançar küı; 
""' besi şlmendüferlerde gayet 

halar Uz,erinde Kararlar Verdı ucuz ve buna m~kus bir ta· 
raf ile nakledılecek ve şek· 

Ankara, 4 (A.A .) - Ka 
mutay bugün yaptığı top 
lantıda göndeminde bulunan 

1 

kanun layihalarından Gümrük 
1 

ve inhisarlar Bakanlığı va-
zıf e ve kurumuna 1 posta 
telgraf ve telefon memur· 
arının birbirlerine kefaret 
borçlarına ait kanunların 

ikinci müzal.ere '.er.ni yapa 

rak kabul etmiıt i r .. Hundan 
sonra Kamutay tarım kre 
dilerinin her ) öndE'n verim 

li olabılme~i ıçin gayri .nah· 
dut ve müteselli! rnesu1iyet 
prfnsibine dayanan ve çift· 
çil erin kredi iht iyaç 

!arının daha gE-niş ve kolay 
elde edebi melerini temin 
edecek olan yeni tarım 
kredi koperatif kanun layı 
hasmın müzakere•ine geçmiş 
ve t 6 maddesi üzerinde gö 

rüşnıüştür. 

Kamutay Pazartesi günü 
toplanacaktır. 

er şi rketi bunu köylüye pa· 
rasız olarak ve sadece na 
kil masrafı mukabilinde de· 
ğıtacaktır-

Bulgar 
Hü~Ome ti2 l 3 Kisiyi y ıkala~ı 

Sof ya, 4 (AA.) - Bulga 
rista nda · darbei h 1 kumet su 
çu ile ılgili olarak on dördü 
subay olmak üzere 213 kişi 
yakalanmıştır 

Genel Nüfus Sayımı ... ----..... --------------------~ 
ilimsiz Sanat Ve Bilgisiz 
Eyi i ş G ö r ü 1 e m ez. __ _._ _________ _ 
Nüfus sayımı yapmak, ~unun yapıldığı gün u'usun a~eta 

enstantane bir resmini çıkarmak demektir. 
Bu resme bakarak ulusun o gü~ ne kadar kişi olduğunu ve 

aranılan sıhhatıarm o gün ne halde olduğu görülebilır. 
Ortaçağ sistemi, vergi 

ve asker almak bakımların· 
dan nüfus sayımını pek za · 
ruri görmiyorda, nitekim 
Osmanlılığın Timar ve Zi · 
amet teşkilatı ve vergi ıSİS· 
temleri de bu ite lüzum gö 
sterrnemiştir. 

Bütün ülkeyi kaplamak 
ve devir yapılmak üzere ar· 
da (aile) lerin ve kiti 1erin 
sayısını ve sanatlarını defter· 

az nüfuslu imif, ülkenin ta• 
biat şartlarına göre nüfu· 
sumuz rasiyonel bir surette 
yerletmemiş. Sütü ülkede 
vasati olarak kilometre mu
ra bbaına 18 kiti dütüyor. 

927 nüfus sayımının yan· 
mda yapılan zirai ve sınai 
tahrirlerde bize daha bir 

çok bakım 1ardan dediğim 

.. 
ita/yanlar Sınırdan 

.. lere geç!rme şeklinde yapı· 
20 Kilometre ilerlediler makta olan yeni usulle nü· 

resim göz ien geçirilir ve 
baıka batk bilgiler çıkarı· 
la bilir. 

- fus sayımı yeni memleketle-u•• Ç Koldan sa 1d1 r- rin icadıdır. İk öncel7 in 
ci aııırda Kanadada Yeni 
Framada (Ouebec) Kebek 

Hen U•• D ee d • de yapılmıttır. z ş m e 1 • • Pu anlamda nüfus sayı. 
mını bizde de ilk defa 927 

ltafyanlar 
-

dılar Adua 
Hava Filoları Şehirleri Bombardıman Ediyor
lar 50,000 Kişilik bir Habeş Kuvveti İtalyanla
rı Durduracak. italyanlar Piyadelerini Hava 

de yemi Türkiye, Cumuriyet 
yaptı. 

Nüfus sayımı yapmak, 
bunun yapıldığı gün ulusun 

adeta enstantane bir resmi 
ni çıkarmak demektir. Bu 
re me bakarak ulusun o 
gün ne kadar kişi olduğu 

ve aranılan sıhhat'arın o gün 
ne helde bulunduğu görüle 

Kuvvetlerile Hı"maye Ediyor. 
Cenevre, 4 (A.A .) -

Dün İtalyanlar HabefİS· 
tanın kuzey ı;ınırını üç 

noktadan geçmitler ve 

Habeş karakolları aras 
ından güç ve arızalı bir 

topraktan yirtni kilo 

metre kadar i'erlenıiş 

!erdir. 

Hava filoları da Adua · 

ve Adıgratı bomLatdı 

man etmişlerdir. A dua 

henüz düşmemiştir l'u 
cephede şitdet i bir mu 

harebe devam <-lmekte 
ve Habeşli ' er ş!tdetli 

bir mukavenı< t göstc>r 

mekıedir'er 

Roma. 4 ( A A.) - Royter 
ajrinsı Mmz u'uslar Veft 

fırkasını İngi l iz siyasasına 
müzaherat,1 karar verdi~i 

ni, Arap gaıeteleri d~ pek 

yakında bir İngi iz 

di ' i konuşmıy<tnlar varmı • 
dır? Varsa ne kadardır? 

Yabancı dil bılenl e r ve 
konuşanlar nekadardır? 

Yuıtdaşlar arafında kör, 
topE-.1, ko1suz gibi saketla 

rm sayı ı nedir? 
Mem'ellet halkı 11 ra,ırıda 

kaç türlü din ve dinlerin 
ne kaJar saliki vardır? Ok -
uma bilenlerin 

dir 

sayısı ne 

Nüfus 

( Sonu 

arafında ev'ıler, 

ikınd sayfada ) 

flbidin Daver 

Mısır ı;üel ittifalo yapılacağı 

nı yaz~aktadırlar. 
Cenevre. 4 (AA.) - Bü 

tün İngrliz gazeteleri h. l 
yanların taarruzunu tecavüz 
ke imesı e ifade etmektedır. 

Londra, 4 (A A ) - Po

polo D'italiya iazetesi İtal-
yanın artık 

yeceğini ve 

geri dönmi· 

başkaları 

için mil _~onları boşuna 

sarf edemiyeceğinı yazmak· 

tf\dır . 

Lon~ra, 4 (A.A.) Aga 
mın cıvannda devdm et 

mekte olan muharebı dt: 
İtalyan 1ar gert>Ç 7.1\yetmiş 

ler ve bir muht8Ç esrar lıı · 

ra l,m 1§ l\rrlır. 

Londrn . 4 AA.) - Eli 

bın kış ı lik l> ı r Habeş kuv 
veti Cıbutı Adisababa 
deni7. yo'una ilerl t mekte ol · 
an İtalyan'an durdurmak 

vazıf ~sini al mışlır . 

Roma , 4 (A A .) - lta l 
yanlar yaptıkları hücumlar 
ela muharebe arcıLaları kul· 
laıımak ve pjyadesini hava 

kuvvetlerile himaye etn.ek-

lt dir'er. 

Genel Nüfus Sayımı .•. 

20 İlkteşrin - PazaI, 
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bilir. 

Bizde 927 de yapılan sa
yım ilk önce nüfusumuzun 
Türk ulusunu küçiik göster 
mek istiyenlerin o günlerdf' 
inatla iddia ettikleri gibi 
en çok 8 9 milyon değil, ı 3 
milyon 600 küsur bin oldu

ğunu gösterdi. Bu bilgi ile 
bera b !r. kadın larımızın er· 
keklerden bir az fazla, nü· 
fusumn2un ancak l'Üzde 
4227 ..,j evli, u 1uslun asıl yetit· 
tirici ve yapıcıları olRn orta 
yaşlıların (20 i'e 60 arası ) 
büWn nüfusa niı;beti başka 

ülkülerf! göre daha 87. (vüz· 
de 46 52) , okumak bilenler 
(eski harflerle) ancak yüz. 
de 8.16 bir iş tutan vani 
meslek veya s~n 't sahihi 
olanların, hiç bir iş tutmı 
yanlara nisbetle yine az 
(bütün nüfusun vüzde 39 26 
sı meslekli, 60,74 dü mes, 
lekı;iz), bu yüzde 39,26 iş 

tutan1 arın 32,05 şi çiftçi 2 ,20 
si sanayici , l 89 zu tüccar, 
1.84 dü devlet memuru, 
1 '..!8 zi serbest meslek sa· 
hibi o!duğunu : öğrendik. 

Yine bu sayımdan anla 
dı\~ ki nüfusumuzun yüzde 
13 59 zi evlerinde ara 1arm· 
da Türkçeden başka bir dil 
i 1

P. konuşuyorlarmış . Nüfu 
sun ülkede da~ılması yönü· 
nden de 3 305.000 kiti vi · 
layet ve ka2a merkezlerin 
de, I0,354,000 kiti de na · 
hiye ınerltezlerile köylerde 
oturmakta imi§, kasabala
rınnz köy denecek derecede 

Görü · üyor ya bütün bu 
öğrendiğimiz ıeyler Türk 
ulusunun sıhhatları, ulusun 
sosyal (içtimai) yapısının 

i lkeleri (unsurları ) dır. Bu 
ilkeler yl'lfıyan bir varlığın 
ilkeleri oldukları için bir 
kararda kalmazlar, değitir
ler. 

Bugün bizim Türk ulusu 
nun bu ilkeleri hakkındaki 

bilgi'erimiz 927 yılında bu
lundukları hali gösterir. O 
vakitten beri acaba bu sıfat-
ların, bu ilke'erin her biri 
ne oldu? Hüyüdü mü? Kü 
çüldü mü~ Ulu•al yaıamRnuı 
büyük akıntı ' arının akııları 

ne halde? Tutwkları yön na· 
sıl? U ıısal yapı eyi 1eşiyor 

mu, kötü l eıiyor mu? Nüfu . 
sumuz artıyor mu, eksiliyor 
ml1? Evl~nme, doğum nasıl 

gidiyor? Ôlüm eksi liyor mu? 
İt tutanların sayısı ziyade -

le,iyor mu ve ne niıbette? 
Yavaş ya Vllf tehir nüfusları 

artıyor mu? Sanayi mınta
l<aları meydana geliyor mur 
Sanayileıivor muyuz? Evle. 
rinde Türkçeden başka dil 
konufltnların sayısı azalı 
yor mu? 

Bütün bu sorguların ce· 
vaplarını. demek iııterim ki 
u1usun yapı ındaki değiomen· 
leri, büyük akıntıların kuv 
vetlerlni. yönlerini öğrenme 

ve arkasından ~idebilme, 
ancak yukarıda söylediğim 
resim çekmenin. baıka söz. 
le, nüfus sayımının bir kaç 
yılda hir. bir daha yapılma 
sfie mümkün olabilir 

935 yılının önümüzdeki 
ilkteırin ayının 20 nci pa· 
zar gunu yapılacak nüfus 
sayımı, yalnız nüfus ilmi jle 
uğraşanlar için deği 1 , bütün 
Türkl er için çok önemli bir. 

iştir. 

Dedi~im gıbi Türk ulu
sunun yapısında (bünyesln· 
de işliyen kuvvetleri yalnız 
statik halde biliyoruz, bu 
canlı bedenin yaşarken al· 
dığı durumlar, ilerlemeler 
veya gerileme1er hakkında 

daha bilgimiz yok. Bu sa· 

( Sonu üçüncü sayfada ) 
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Arzımıza aydınlık ve ha Ulusal ödev 

yat veren :güneşin şüı hesiz 

çocu~lar üzerinde mühım tesiri 

vardır. Güneıte kalan hayva

nat ve nebatat vitamin'erini 

ziyadeleştirırler. Bunla tın 
gıda suretile kullanılmasile 

vitamini bol gıda alınır. 

Kışın 'lhırda kalan inek 

lerin sütlerile açıkta dola · 

ıanların ütleri arasında vi · 

tam in cihetinden çok fark 

vardır. 

Güneşi bol yaz günleri 

çocuk sağlığı için çok yara

Yitlıdir. Bunun için kış za· 
manında fırsat düştükçe ço· 

cukları havalandırmak, gü· 

neşten istifade ettirmek la

zımdır Kışın kapalı oda 

lardan dııarı çıkarılmıyan 

çocuklar, yaza zayıf ve so

luk çıkarlar. 

Güneş vücude çok lazım 

olan vitaminlerin te§ekı ü . 
lüne yardım ettiği için nok· 

sanlığmdan meydana çıkan 

hasta lak arın tedavisi ve bu· 

nlardan korunma için elim· 

izde en güzel vasıtadır 

Vıtamin uzviyete lazım, bu· 

da güneıli muhıtte 'ıasıl 
olduğundan güneı 1enme ço 

cuk için gıda kadar değer 
lidir. 

Güneş vücude doğrudan 

doğruya tesır etmelidir Baş 
örtülür, vücut çıplak güneşe 

kartı sahahlan 5- 15 dakika 

kal1t Bu bir ay devam ed 

er. Çocuk bakım yurtların· 
da banyo, uyku, yiyecek 

den baıka güneolenme de 
programına dahildir. Çocuk 

büyüten valideler gilneşin 
bu rolünü bilmeli ve iki 

Yatına kadar olan çocukla

rmı hangi aylarda ve ne 

zaman güne~letme lazım 

olduğunu doktordan öğre 
nmelidir. 

Güneşin doğrudan doğru 
ya tesirinden baıka bir de 

akisler yıtpınasından husule 

gelen aydınlık da sağlak için 

lazımdır Pençefeleri ufak, 

layikile zıya alamıyan oda· 

lardaki çocuklar.n sıhhatı 
iyi o 'amaz. Anadoluda bu 

adet vardır hele kış odala 

rı daha ziya de aydın ık 
olacağı yer ,Je, sıcak tutmayı 
baıarma maksadıle pençe 

releri az ve küçük yapar 

lıtr Böyle evlerin odalarma 
büyük pençere açtırmalı, 

yeni yapılan evleri bol ve 

büyük pençere lı yaptırmalı 
dır 

Pençereler ne kadar bü· 
.. k 1 yu 0 ursa olsun çocuklara 

günün belli saatlerinde da. 
raçalara b h 1 a çc ere çırararak 
hava ve ziyadan istifade et
melerini temin et I d me ı ır. 

Ütütüleceğinden korkula 

rak havasız k"ranlık oda 
larda uzun müddet k 1 1 ama« 
küçük çocuk'arınıızın iftiha . 

sıı:lığına , kansızlığına ve za 

fiyetine ~ebep olur ki bu da 

haat.ıhğa karıı dayanıkla 
ğı azaltarak çocukların has
ta olmasına ve rahatsızlığı 
kolay geçirmesine V< si 1e te· 

tkil eder. 

Ha yatın her tür ü görün 

üş 'eri ziyasız kabi değildir. 
Nasıl ki bir mahsulün R"Ün· 

efe kartı gelen tarafı yeıe 
rir, renklenir o bir tarafı 

ııo'uk ka lırsa, lüzumu kad

ar açıkta gezen çocuklar da 

renkli, toplu olurlar. Kara · 

(Baştarafı birinci sayfada\ 

bekarlar, dullar ve boşa 

nınışlar ın mıkdarı ne ka

darclar? Her ferdın doğdu 

ğu yeri de öğrenmek lazım · 

dar ki bakalım doğum 

nerelnde fazla, nerelerde 

eksik? 

Türk vatanJaşların mes

lek ve sanatlarını ne iş 

gördüklerini anlamak da 

gerektır Nüfusumuzun ne 

kadarı memur, ne kadarı 

çiftcı, ne kadarı fabrika 

işçisi ve ne kadarı alelade 

amel ·dır? Erkeklere niı;bt•t 

le kadınlA.r arasında iş ha· 

Yıllına atalan ' arın sayısı ne 

dir? 

Bütür> bunlar memleketin 

genel hayatını lıaşı boş bır · 

akmamak, iı;teni en yata~a 

"mecraya., doğru sürmPk 

ıçin bılinmesi lazımgelen j 
fey,er <lir ki işte nüfus 

1 
sayımı biı.e bunları elde 
etmek in kanını da verece· 

1 ktir. 

~üfuı;umuzun hakiki sa · 

yası belli olunca ve artta 

ğı meydana çıkınca bu, 
düşman 1arımıza ela bir ka· 

rşılık olacaktır Çünkü onlar, \ 

Türkiyenin nüfusu azdır, 

gittikçe de aza'ıyor, geniş 

topraklar bom bot duru· 

yor, bunlara bizim aramı 

za sığmayan fazla nü
fuiumuzu yerleştirmek ge· 

rektır . diye bir enıperya 

list politıkası tutlurmu~lar 

dır. Onların bu uydurma 
tavalarını "iddia 1 arını" ağı 

zlarına tıkmak için nüfus 

sayımı yapmak la:ıımdır. 

Bütün bu bakımlardan 

nüfus sayımı önemli "ehe· 

mmiyetlı,. bir memleket 

mese esidir. 
Bir mem'eket meselesı 

karşınıı7a çıkınca da, 

önümüzdeki birincile~rinde 

yapılacak o'an nüfus sayı 

mında her fürk yurt 

da~ının elınden geleni esir· 

gememesi, kendine veri 1en 

işi tamamile yapması, ııayım 

memurların•n ıorduk 'a.rı 

sorguları\ doğru ce. 
vap vermesi u'usal bir ödev 

"mi li bir vazıfe., dır 

Hallrnnızın bunu yapaca 

ğı ıse kuıkusuz "şüphesiz,, 

dır. 

libidin Daver 
, •l .ı I l ,(, l ,, ll il il •ı l ııı· il• 

ı!ll ııı aı.ı ıt ır l!O ti• rıiıı ., ı· 

nlık odalarda kalıp dışarı 

çıkanlmaktan korkulan c,:o 

cuk 'ar s luk, c ınsız olurlar 

Güneşsiz.liliten meydana çı · 

kan bır çok hcı.stalıkların 

güneşle tedavısi ve bunlar 

dan korunma için güneş1en 
me usulü t:ıtbik edıldığine 

göre, güneş vücudu sağl . m 

bu 1undurarak birçok hasla· 

!ıklar~ karıı· mukavemeti 

lemin eder. Kı~ güııl .. ıiııde 
güııctin müessir ziyasım ya· 

pan hususi (ultüıe 'iyole) 

aletlerle lt'davı ve korunma 
temin erli ır. 

fahiatın biı.e parasız pu

lsuz verdiği sağlık menbala 

rını ' Su. havil, güneş} bıl 

meli ve onlardan fenni isti 

fadenin yollarını ö ?renmelı 
dir Bunlar küçük yavru 'ar 

üzerinde gıd.t !<adar önemli 

i lgi l(Österirler. 

ÇOCUK UZMANI 

Dr. Memduh Ôzçam 

A 

GIRES UN MEKTUPLARI 
-/V-

Ulusumuz ~ar alanda olduğu gi~i ~ava işinde de ~endisine 
~as yurtseverlik ~uygu,anm. meziyetlerini göstermektedir 

Giresun, 4 (Ôı.el) - şulünün hisset1ine düşen kıs-
Devrim işlerinde olduğu 

gibi. havalaramıun eğemenli 

ğı için açı an bu sa va 

ıtada ulurnmuz kendisine 

has yurtseverlik meziyetle· 

rini gö termiş oluyor. 

Ulu Ôncier "Bu ulus zor 

zam.;ın larında yurdun korun· 

mas ı na canla , ha~la koşnıuo · 

tur. lstedıklerind~n daha eyi 

sini başaracak'ardar. Tuttuk 

l arı yı> doğrudur,, diye uiu 

ıı:unun üsnome.l vasıfla nııı 

anarken İnönü kahramanı 
Lozan başarıcısı Başbal<ana · 

nıızm yurdu sar san kapE<:t 

ma l ı ve her şeyi ortaya atftn 

söylevi işidıldi 

Başbakan, kaıa . deniz 

kuvvetlerimize gü venehildi 

ği miz kad:ı r ha va ya da. güve

ni ıniz olması lazımge!dıği 
ni ve bir hava tehlikesine 

maruz bu!unduğumuı.u, 0 

her şeyi evelinden gören 

göz'erile görüyor ve vaziyetı 
di1geliyordu. f 

Bu ıki büyük ıf ade yurt 

ta ulusal bir savaşın kayna

şmasiyle karşılandı. Ve her 

tarafta bır verat yarışı baş · 
ladı. Abdurrahman Naci De· 

mirağ adandalci Lir vurttat 

120,0UJ lira vermek sure 

tile yurtsever ığin bir sem . 
b ı·· T o.u ve ürk duygusunun 

bir örneğı olarak meydana 
çıktı. 

Yurdu hava tehlikesinden 

koruma savaşına çıkan ulu 

sun gündelik verıt ' erıni bil 

dirmekte ajans zorluk çeker 

oldu. Vatanın kö~e ve buc

aklarına kadar yapılan bu 

genel savaşta C\mrüuü Çan· 

akkaJe bo.> 'htına, Fi istin 

çöllerine giden Mehrnedini 

beklemekle, malul dönen 

kocasınm acılarını um ttur . 

mak 'a yıpranmış ve bu sa 

vaşın kıymetinı daha müd

rık be'i hükülmüş ihtiyar 
nine ve dedelerin: · 

Genel harbin dulu ve ye 

ti mı genç kadın ve kızla . 

rın, baba yüzü görmemiş 
ate~li delikanlıların iş ve 

gücünü bırnkar ık köylerin 

den koşanı k 1. omıtillara baş 
'urciuk ar•, ölüm dö~eğinde 
hrırmandan ka kacak mah 

mını Kuruma verılmesini 

vasıyet eden henüz yirmisi 

nı doldurmamış, yurdu na 

doyamamış genç er kabarık 
verit eı de bulunduk 'an hal· 

de, adlaı ını bildirmek isle· 

miyen birer hamiyet timsali 

saymz yurddaılar. bu sava · 

tın birer kahramanı olarak 

görü ldü . 

·ı ürkün bu ırası, Lu yurt· 

severliğı, bu içlem heyecanı, 

ne komşu 11 ulgarislanın bi 

zi örnek göstererek u 'usunu 

hava yardımına çağırıııasına 

ve ne de bize ayak uydur 

mağa ye tenen uluslara 

benzer. 

"Ne mutlu Türküm diye· 

ne" Ne mutlu Atatürk Tür· 

kiyesine. 

Bu ulusal savaşımızla ku

dret:i ordu mı za, şanlı dona· 

nmamıza asım ger~ktırdiği 

yurdun muhtaç olduğu ha 

va kuvvetimizi ve göksel 

güvenliğimizi de layık oldu

ğu mertebeye çıkardığınıız 

gün. zaten yat ayaklarm ba

samayacağı, kem gözlerin 

bakanııyacAğı bu Türk ül 

kesinde hav!\ larıımı:a genlik 

ve baysalhl< veren uçakları· 
mızın gürültülerini kalple· 

rimize verdiği içgel sevinç · 

le dınliyerek fabrikalarımı 

zın saf semalarımt7a yükse 

len ve göğsümüzü kabartan 

bacalarını seyrederek, yurd

umuzun dört bucağma kol 

atan demir yollanmıı:da dü· 

dük seslerini dinliyerek, ek 

ononısal siyasamızın genlık 
leri içerainde özgen ve mut 

lu yaşıyac:a~ız 

Asil Türk ulusu: 

Kurtulut uğrunda malın

la, canınla lıiç bir şey düt 

ünmeden atı dığın ve başa

rdığın savaşı bu yu'rtsal yar 

dımınla tamamlıyorsun. 
H, va tehlikesini bilenler 

kurumuna henüz elin deyi· 

pte yan'amamışsan, koş ... 

Yurl sene.len bu önemla 

ödevi hek iyor. 

Dünü unutma, bugünü iyi 

anlarsın. 

Giresun 

San1i Çakan 

A 

D'i!Jğüncüler l'"angını /cin . 
wwww ~ ~.. 44 s:.cwc .. _,":1:":%.~ 

Sıcak İlgiler Ve Vardım-ı 
lar De va m Ediyor. 

\ Yangın lelfütine uğrıyaniila verilme~ üzere Ankara 
Kııtlay mer~ezi yeniden mühim şeyler gönderdi. 
Cöğüncüleı köyü yangın 

fe aketı, ilı . ııızın her yerin· 

de derin bir acı uyandır· 

ırıı~tır. 

Fe ak ete uğrıyan köylü

lerimizin dedikleri gibi hü

kümetioıil'. herhangi bir ha 

dise karşısındet hassasiyet le 

rini gösteriyorlar. 

Döğüncüler köyüne ılimı· 

zin her tarafından yapılan 

yardımlardan başlrn Ankara 

Kızılay Genel Merke;nnden 

Balıkesir Kızılay merkezine 

yangına uğrıyanlara dağıtıl. 

mal< üzere ~unlar güııderi 1 -

mi~tir: 

12 Balya yeni çuval ıçin 

de 220 battaniye. 22J ce 

Urayımız 
Bir Canavar Düdüğü al~ı. 

Urayımız şehir tayare 

hücumlarını, al<ıam vakıtla· 

rını ve Ramazanda iftar 

zamanlarını bıld • ren bir ca 

n'iVar düdüğü satın a'm · ı 

lir. Düdük sflkin havalaıd" 

l 1 ki ometreden \'e rüzgarlı 

ha va da 4,5 kilometreden 

İfitilecektir. Düdük müteah

hidi Mehmet Hali.; f ce mü · 

essesi Anhlya, Tarrna, Ada· 

na ve Gümüthacı köyü ıle 

Balıkesiri techiz etmif ve 

diğer bir kaç şehirlerimiı: '

de konmak üzered!r. 

Karışık 
Yau satanlara aman ve

rilmiyor. 
Yağ nllcısı Hav vanın, 

birkaç defadır karışık yağ 

:;attığı görülınüş ve 25 lira, 

yine aynı s.uçtan Zelihtt ve 

arkadaıl~rı 15 ıer lira pa 

ra cezasına çarptırılmış· 

lllrdır. 

Gömeç 
Kamunbayı vekile! emıine i 

ahndı 
Gömeç kamunbay Hüsnü 

lüzum üzerine vekalet em· 

rine a ınnıış ve yerine Ilıca 

kamunba} ı Refık atann ış 
tır. 

Yurt - Birlik maçı 
Yaran İdmanyurdu ile ld 

manbirliği arasında özel bir 

maç yapılacaktır. 

- ... ~ ........... . 

Sağhk 
Ve soysal-yardım diret

törümüz geldi. 
Sındırgının Döğüncüler kö 

yüne giden Sağlık direktörü 

müz, laı:ımgelen tedbirleri 

almış ve dün şehrimize dön 

müıtür. 

Türkiye 
Başpehlivanı seçme güreşleri 

Kızılay merkezi tarafın 
dan Ankarada yeni yapılan 
ııtadyoında Türkiye baıpeh 
lıvanını seçme güreıleri ya 

pılacaktar Baıpehlivana 500 
lira ve madalya verilecek· 

tir. 

Pehlivanlaramız çajrılıyor. 

r'--...-.......----------------.. 
Un ve zahire f iatlan 

4 ~uir.citeşrin Cuma -Unlar 
72 lik bir Çuval un 

60 Randımanlı 

70 
80 
Kırma 

NOT: 

" 
" 

Kurut 

670 
560 
510 

235 

Ru fiyatlara yüzde on 

muamele \.'e çuval· 

da 140 kuruı buğdayı ko· 

ruma vergisi ili.ve edilir. 

Zahire fiat' ar beher 
kilosu: 

Cinsi 

Yumuıak 

buğday 

" 
Sert 

Arpa 
Mısır 

Nohut ,. 

Hakla ,. 

.. __ 

Kuruı 

2 
5 
5 
3 
3 

4 

3 

Santim 

25 
30 

75 
50 

llİR ()Ll)Ülll\11~ 

Çoban Köpeklerinden 
Çıkan Bir Kıya 

. --
[velce için~e ~ulunan kinini ~u sebeple ~an~tınp büyüt&· 
re~, ~öpe~leri ke"~isinP, saldtrdığı için, sa~i~ini öldürdü. 

Hurhaniye, 4 (Özel avla· 1 de. Mehmet lıu köpek hadi 

rımızdan) Pundan bir yıl sesini unut u~ değildir . Evel 

önce, Bürh(I niye ilçesınin ce içinde bulunan kin de 
Şar köyünden Mehmet köy tah kendisini zaman zaman 
eşrafmdan Ahmedın ağı ı 

önünden geçerken, önünü, 

çoban köpeklen :;arıyor ve 
köpekler, Mehmedin Ü.ıt'tine 

atılıyorlar. 

Mehmet ken<lısini güçlük
le kurtarıyor. Fakat, bu ha 1 
dıse onu müdhiş sıntrlendir 
diği için köpekl~rin sahıbınr 

bu larak çatıyor ve Ahmet· 

le ağız kavgası yapıyor'1tr 

Arad11.n bir yıl geçt ği ha· 

ket, '220 ÇMşaf, 220 çank . 

~20 çocuk donu, 75 çocuk 

gömleği, 10 çarıaf, 157 don, 

157 uçkur , 100 kadın çora 

bı . 42 entari, 49 f anıla. 22~ 

göm'el•, .. 

Bunlar, derhal köylülere 

dağıtılacak lir 

rık et nektedır 

Ye münasip bir zamanı· 

nı kol amaktadır . Ni~ayetı 

bu salı akşamı, e~rrdtan Ah 

met, bakkaldan cıgara al· 

mışlır. 

Bunu f ırsal 

kalılardan zabıt 

bilen, saba· 

ketibi REI 

himinin kainbiraderi Meh 

met , evinin pençeresinden 

derhal silaha davramvor ,;e 

üç el silah atarak Ahmedi 

öldürüyor. 

K~rşunlardan ıkisi .,\h 
medin sol kolunun altııııt· 

biri de sol eline isabet edi 
yor. Katil kaçnııt ve heniiı 
yakalanamamıflır 

dı 
llrı 

içi 

il~ 

ko 

ttı 

dı 
d 

' 1 

d 
tı 

d 

il 
1 



Genel nüfus 
Sayımı 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

Yırn bize bu bilgileri vere 
<:ek ur. 

Bu günkü ~ünde hale sos 
hl ya~amada ilimsiz sanat 
hpılamaz Rilgiı1iz eyi iş 
RÖrülemez Nüfurnn ilkele -

tıne, ulusun akıııtılarına şu 
~e)'a bu yönü vermek isti 

Yenler mutlaka o akıntıların 
ilkel · 'd' · d erın gı ışı, ur um unu 
Çok doğru olarak bilmeğe 
ltıecburdurlar. Nüfus sRyımı-
111tı hsnif inden alınacak so· 
11Uçlar !neticeleri ulus için 
01ıun , yalnız ilim için olsun 
Ça'ııacaklara işte bu iml<iı.nı 
"erecektir. 

Sonra kuvvetle ümıt edil. 
dığı gibi 1 ürk nüfusunun 

lınıurları 927 denberi 8 sene 
içinde epeyce ilerlemiştir. Hu 

~erleme hnkesın önüne 
onurken dnecesi çok doğ 

t\I olarak tayin edilmiş ol

ltıalıdır. Onun için kanunun 

koyduğu mecburiyet olma· 

;~ da yine ıayım işinin ta 
1l'll&tın söylediği gabi yapıl· 
ltıa~ına çalı~mak, bu yolda 

~11nden geleni yapmak her 

kGrk ulusu, kendimiz hak-
11tdaki biıgi 'erin ptk c!oii· 

tıı o\mu1na kHkançhkla 
çllıırnalıyız. 

f Ekono:ııi bakımından nü 
Uı ekonomik çıdışmada f ı· 

Bah~esir icra 
memurluğündan: 

Kaymakam Galip beyden 

ödünç para alarak birinci 

derecede ve birinci sırada 

eski Kuyumcular mahalle · 

sinden ve Yeşilli camii cı 

varında vakı ve sağı Çan 
tayude ve hacı Mustafa 

veresesı ve so u borç'uların 
hamamı ve arkası yint borç· 

fuların hamamı ve hacı 

Mu!!tafa efendi ueresesı ha· 
nesi ve önii yol i1e mahdut 

ve hanenin şimal ve cenup 
kısımları beyaz çinko ile 

kaplanmıt taban ve tavanı 

ve kapı ve pençere'eri 

mevcut ve üst katında iki 

oda ve bir büyük salon ve 
büyük camlı ve beş pençe · 

reli ve odanın birisinde ya· 

tak 1 ık dolabı ve orta katın
da iki oda ve bir büyük 

salon ve bir hela ve iki 
oda ortasırda bir yatak ko · 

nacak dolap ve zemin ka 

tında bir oda ve üstü çin 
ko kapalı bir mut~ah ve 

bir kiler ve bir su kuyusu 

ve bir tulumba ve z m ini 

kara taş döşen mı~ uf ak bir 

havlu mevcut ve t• şkilatı 
tamam ve tamirde arada 

kara taştRn yapılm ış 9 ayak 

merdivenle orta kattan ve 

ayrıca bir kanatlı kapıdan 

zemin kattan haneyt: 

girilir. Ve dııı boyalı hane

deki 34560 ııehimde 25200 ~(k muhiti işle: mc k için 

~:Zttn olan emeği veren ve sehimlerin\ birinci derecede 
bu emeğin ürünlerile geçi ve birinci sırada ipotek ed· 

ilen maıeri varlık, top'u'uk- en me7kür Eııki Kuyumcu 

llıır. Nüfusumuıun hareket. far mahallesinden hamamcı 
er· 

ı, ekonomik yaıamamı Halil İbrahim efendi oğull 
ıırı k-k' .. d en o u unsuru ur arından Abdullah ve Meh 

Ülkemizde ma l yeliştir met Sadettin efendiler ka 

~enin ve yapmanın , iç 'e nun müddet içinde borçlar 
dıı lic.:aretin biraz köklüce ını ö~ememelerinden dolayı 

açık artırmıya çıkarılmış ise 

de bu hanedeki hisselerini 

a • mağa talip çıkmamış old· 

uğundan 2280 numaralı ka· 

nun mucibince borçhıların 

bet taksitle ve beş seneye 

ıie~iırne'erinde, sermaye me 
Ydana gelmesindE>, avlıklarm 
~Un<lelıklerin ve faizlerin 
ll'ıiktarında, düşüp yüksel · 

~tlerinde, te~ebbüs fikrinin 

b trlerrıesin da ve bunlara 

~ trı:zer ~kononıik oluşlarda 

ti:~ ~üfus hareketlerinin te çocuk adedini, aile teşek 
b erı vardır Ulusumuzun kü'ünün kuvvet ve niAbetini 
'tka uluı;larla ekonomik 

'I I iltıda yapılacak mukayese· 
d~tinde ilk önce gözönün . 

e bulundurulacak varlık 
lluf u f . d sumuz ve unun sı at arı 
tğilmi dir? 

~.~Öl.ün kısası. bu sayım 
1 · lıcesincle yapılacak tasnıf . 
~t, İstatistık Umum Müdü 
'G f tıüıı dedıği gibi lbize nü 
~suıııuzun ya~ le~ekkü le 
'ın· 
\ı ı, inkişafındakı kuvveti 

lleb kab liyeti, okur yazar 

~ni, okuma çağındaki 

faal ve gayri faal nüfus 

miktarını, malu1iyetlnin ne 

vini ve derecelerini mes 

'eki inkisam vBziyetini.. Vs J 

GöAterece~I i r 

Hu çok faydalı mi 'li iş i n 

eksiksiz başarılması için he
pimiz gösterılen vazifeyi 
layild'e yapmağa çalıŞalım. 

Y. Ken1al Tengirşenk 
SİNOP SAYLA VI 
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~ KÖY VE FOL.KLOf-t ROMANI 
.,., 

~·dilinin T<'frikası : 7 

l\aya: 

~Y doğar aımak ıster 
6 f•na yaşmak iı1ler 

şu benim rle ' i nönlüm 
'( !'> 

r:/ı.re kavuımak ister 
1 Udu buna hf':r vakit ni{· 
~t 'b 
\t ~ 1 i o'an titrek sesile ce· 
~f> Veri yor, da ha birleşe 
~ ı:<Jiklt>ri için Tanrıya ser-
~tı' 

J erityordu: 

~f Y~n ektim azınamış 
arını gidip kazmamış 

S
acn rrıev i.ya gücendını 
' . h 1( 111 ana yazmamış 

it l •Ya, kalın sesini ezgi 
f iterek ·ı· . b~ -au sevgı ısını UlUll 

lellerden üstün buluyor 

rAZrl.\1: Osman Ba/kJr .. 
ve bunu Duduya duyurmak 

istiyordu: 

Ayva dibi serindir 

Durma çaya derindir 

Karşıda güze11er var 

En güzelı benimdır. 
Dudu, köylerde öteden 

beri olan bir görencğı ter 
t·nnüoı ediyor. yaı in ı;evgi 

sini ölçmek için ona i§ve 
yol u söyliiyordu: 

Bahçede kara kedi 

Ağzında l<eklik eti 

yarini seviyorııan 

Çerezini çok getı 

Ka} a, boyuna sevgisinden 

dem vuruyor, Dudunun ma 

TÜHKOILt SAYFA 3 

ba~lanarak m~zl<iir kanun 
mucıbince f.1iz ve masarıfı 
hesap edilmiş ve her sene· 
sine borc\ın yüzde 20 si öd 
enmek üzere tanzim kı ' ınan 

hesap puslası 27 kiuıuı.U .! \.el 
935 tarihinde borçlular ve 

gerekıe alacaklı Galıp beye 
tepliğ ve birinci tak .. idin 

19.Tçşrinsani Y34 tarihinde 

tesviye edılmesi lazımgeldi 
ği halde ödenmemi~ olduğ · 
undan ınezkür l<anunuh mu 
cıbinc;P tecil düşe ı ek umumi 
hükme göre takıbin deva 

mına zarurıyet hasıl olmuı 
ve alacaklı vekili ~abri Ko 

çakta gelerek hane hi11sesi
nin paraya çevrilmesini ist· 

emiı ol <'uğundan mezkur 
hane hissesi açık artırmıya 

çıkarılmış olduğundan talip 
olanlara birinci artırma olan 
5-? 1 93!" tarihine tesadüf 
eden salı günü saat l 5 den 

itibaren Balıkesir fcra salo 
nunda hazır bulunmaları ve 
artırmıya iştirak edecekler 

hane his!lesinin muhammen 

kıymeti olan 2360 liranın yüz 
de yedi buçuğu nisbetinde 

pey akçası peşinen vermel · 

eri ve artırma şartnamesi 

tarih ilanından itibaren so 
nra tarafından görülmek üz 

er~ açık bulunclugu ve tayin 
o 1unan iş bu hün hanenin 
muhammin kıymetinin yüzde 

yetm~ş b~tini bulmadığı tak· 
tırde en çok artıranın taahhü 

dü Laki lrnlmak şartı 1 e ar- . 
tırma 15 gün daha temdit 

edilerek yani 20 · l J-935 ta· 

rihine tesadüf e ·fen çarşam 

ha ~ünü ayni saatte başli 
yacağından o gün mezkür 
hane hissesine en çok pey 
koyanın üstüne üıterme edi 

leceği ve bu babda alaka 

darların lrn gayri 
üzerindeki hakları 

menkul 
hususile 

faiz ve masarıfa dair olan 
iddıalarını evrak rnüsbitele

rile birlikte 20 gün içinde 
icra dairesine hıldirmedikle 

ri taktirde hakları tapu si
ci i e sabit olmadıkça satış 

bedelin in paylaımasından 

hariç kalacaktır Ve artır· 

madan doğan rüsum della 
tiye ve h •u1e hisse!'inin ver 

gislnin mü,teriye ait o'acağı 

ve ihale günü tayin eden 

gün ve saatte icra dairesin 

de hazır bulunmıyanların 
bu hane hissesini almaktan 

vaz geçmiş sayılacakları il · 
• an olunur. 

Bahkesir ma~keme 
~aşkatip1iğin~en: 

~~\~~~~@!~v~e~v1(~Y'-@~~ 

@ ~ 
Balıkesır İzmirler mahal 

lesinden İbrahim oğlu İsma· 
il Hakkı ve be1ediye Hay · 
tarı ölü Muharrem Hılmi 
karısı Zekiye Nimeti e Mus. 

tafakıh mahalle.inden Ba· 
lik oğullarından Ali oğlu 

Kazımın hissedar olJukları 
Mu'tafakıh mahdllesinde 

Kain sağı çıkmaz sokrık solu 

hacı Ahmedin tabitkhanesl 

iken timdi İzzettinin hisseli 
ahırı arkası Ha' it iken şim · 

~ BU HAFTA ~ 

~
~ . " ~ 
~ ŞEHiR SiNEMASINDA ~ 

ili .. 1 ~ 'il\ ~Ultİrl'rl"'İN ~ 

~ Y[ ARKADASURI TARAflHDAN BiR.. ~ 
~ KO:\SEll ~ 
~ Verilecektir. ~ 
~ BİLETLER ŞiMDİDEN SATILMAKTADJR. ~ 

di Çengel oğlu İzzettin is 
mail verese lai evi önü ta 
bakhane sokağı ile mahdut 
alt ve üstü dört oda (bir 

~ ~ 
,,.,~~~~~~~i•@ji~G@~~~~l~~· 

odnsı na tamam) avlu ve su 

kuyus1mu müttenıil bir bap 
hanenin taksimi kabil olma· 

dığından satılarak şuyuun 

iz \lesine Ha'ıkesir sulh hu 
kuk mahkemesince karar 

verilmiş olduğundan mahal 

linde ehlı vukuf tayin olu· 
nan eıhas tarafından 500 
lira kıymet takdir edilmiş 

olmak 1a mezkür hane açık 
artırma ile ıatılığa çıkarıl 

mıştır . 

Necatibey Muallim mektebi 
Direktörlüğünden: 

Necatibey öğretmen okulu artırma. eksilme komisyo. 
nundan: 

Oku'un kapa 'ı zarf usuliyle eksiltmive konu 'an 250 ton 
kok kömürü için teklıf edi1en fiatlar fazla görüldüğünden 
eksilmenin ! 4Yü savılı kanunun 40 ncı maddesine tevfi· 

kan 8 1 O 935 Si\lı günü saat 14 te ihale edilmek üzere: 

bir hafta müddetle temdit edildiği ilan olunur. 
.( 4 1 ~ 152 ) 

** Öğretmen okulunun Mayıs 936 sonuna kadar ihtiyacı 
bulunan ekmek. pirinç, zeytin yağı, makarna, un , ıehriye 

toz şeker, ince tuz, :ııoda, irmik, nohut, salça, mercimek 
kuru beze1 v~. barbunya, ve horoz fasulvelerini istekliler 

llu ~ apda • apılan şattna· 
meyi herkes görebilmf'k üz 
ere 4 10-9:35 tarıhinden iti - ı 
haren on gün müddetle Ba· 

lıkesir mahkeme kaleminde 

açık bulunrlurulacağı işbu 

hane hakkında bir hak id 

die.ııında bulunanlar varsa 
tarihi ilandan itibaren yirmi 

tarafında teklif. edilen fiat fazla görü düğünden JÜ 10 935 
per~embe günü ı;aat 14 de ıhale edilmek üzere eksilme· 

l nin b.r hafta müddetle uzatılmış olduğu ilan olunur. 

gün içinde evrakı müsbitle 
rile birlikte satışa memur 
er:lilen Balıkesir n ·ahkeme 

ba,katibi Faik Üstüne mü· 

racaat elı'nedık 1 eri taktirde 
hakları tapu sfci llile sabit 

olmadıkça atış bedelinin 
paylaşmasından hariç kala. 
cnklıırdır. Bırinci Artırma 

4 1 l 9 35 pazartesi günü sa 
at 15 o1arak tayin edilmiş 

olup o gün konulan pey kı

ymeti muhamminesınin yü · 

zde yetmiş beşini bulmadı 

ğı taktirde son artırmanın 
(Pey sahibinin teahhüdü ba

ki kalmak ş ıntile) on be§ 

gun sonraya yani 19.1 1 935 
sa ' ı günü saat 15 şe temdit 
edileceğinden şarlnameyı 

görmek ve pey sürmek iste 
yenlerin yüzde yedi buçuk 
pey akçesıle birlikte Ba 1 ıke-
s r Mahkeme kalemine mü 
racc11t etme eri ilan olunur 

--
\ Balya Hava Kurumundan: 

Balya Hava Kurumuna ait 41000 kilo buğdaya verilen 
bedel hadrli layık görül 'llediğinden müddeti ihalesi on gün 

uzatı'mı~tır. Verilen pey haddi layik görüldüğü taktirde 

kati ihalesi 12 Birinciteşrin 935 cumartesi günü saat 15 
te icra edrlecektir. Taliplerin Balya Hava Kurumuna mü· 

racal\tları ilan olunur. 
{ 4 - l - 160 ) 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Evkaf idRresine ait Yetilli caddesinde kain 31 numa

ralı dükkan yedi ay \ 5 günlüğü icara verilmek üzere ar

tnmıya çıkarılmıştır. İhale. i 15· I O 935 salı günü saat 15 de 

yapılacağından istekli bulunan'arın gün ve saatinde Balı· 
kesir Evkaf direktörlüğüne müracaatları. 

3 - J - 165 

Bah~esir sul~ ~u~u~ hakimliğinden: 
yhlerden Yakup, ismet, Nt. 
met gösterilen adreslerde 

Pehlivan güreşleri 

Martlı mahal1ednden Şa 

hinz~de Hacı Ethem oğul
ları Adil , Nuri Hacı Gaybi 
mıha il esinden Hacı Ethem 
kızı Fahriyenin Martlı ma 
hallesinden Ha§i nzade Ha 
kkı karısı ölü Hacer evlatla 

rı Y ıkup i-ı imet ve İsmt!t 
ve Balya kazası muhasebei 

hususiye memuru arabacı 

oğ'u Hafız Mehmet karısı 

Fevziye ale) hl erine açtıkları 

bulunamadığı gibi nereye 

gittikleri de meçhul bulundu

ğun :lan her üçüne birden 

mahkemece ilanen teblığat 

Hasına karar verilmiş oldu

ğun fan mumaileyhimanın 

mahkemenin muallak bulu· 

nduğu l 1. 1 O 935 günü ııaat 

11 de Ba'ıkesir Sulh Hukuk 

Mahkemesine gelmeleri teb 

liği makamlarına kaim ol

mak üzere ilan olunur. 

Kurumumuz Genel mer· 

kezi tarafımız tertip edil
mekte olan Türkiye Baş Peh 

livanını seçm~ güruş l erı l 
İkinciteşrindc Ankarada ye

ni stadyo ·ııda yapı acaktır. 

Bıı güreşlerde Baş Pehli · 

nilerini duymamış görürıü· 

yordu: 

Bağa vardım Ü7.Üme 

Çubuk battı yüzüme 

Çubuk seni kırarım 
Yar göründü .. gözüme 

vanlığı kazanana !500) lira 
hed•ye ile birde mad,\ 1ya 
vt:rıit ceğinden Balıkesir ili 
hududu içersinde bulunan 
bütün Peh ivan 1arın hazır 
)anma!'.ı gerektir. 

Balıkesir çocuk esir 
geme Kurumundan 

Türlü çiçekler açmıı . 
Yarim gibi kokmuyoı·. 

Dudu, kayanın kendisine 

Dudu kayanın bu 11evğiden . 
beşka her şeye karşı olan 

karşı olan Lu derin ve kök 
lü sevgisinrten gururlanıyor, 

sevilen . çok sevi 1en her kız 

gibi övünerek söylüyordu: 

Ak dede n tuıdan gelir 

Yükü Kılırısdan gelir. 
Hir oğlan h .ısta olsa. 

kayıhızlığını anlıyor, a~kının 
bir "kara sevda,, ya döndü 

ğünü, bu sevgiden öleceğini 
hissediyor ve: 

Al elıne ka : enıi 

Yaz batına geleni 
Acap nere gömerler 
Yar yoluncl öleni 

diyordu. 
Kaya, sevginin kendisi na 

sıl sarsllığını ve ona göre 

sevgCilinln ne demek oldu 
ğunu yanık ezgilerle açık 

sövlüyordu: 
Ak pınar'.ır akmıyor. 

Yar yüzüme bakmıyor. 

İlacı kızdan ge 'ir . 

Kaya Dudunun bu mev 

sim iz gururunu hissc,liyor, 

buna karşı erke-klık vakarı 
gençlik gururu co,uyor, ·kız 
ların delikanlılar için bü

yütülmüş o duğunu baRıra 
bağıra !!öy!üyordu : 

Bağa vardım bağ ı çın. 

Nu kopardım yar için 
Analar kız büyülmüş 

Delikan 1 ılRr için. 

Dudu, eğile eğile ağrıyan 

, belini tutmu§, gözlerindeki 

Martlı mahnl'~sinde hain 
bir bap evlerinin taksimi 

dttvasının yapı'makta olan 

muhakemesinde müddeale 

yaşları silerek Kayaya, sev

gisinin kendisini ne hallere 

koyduğunu an lat ıyordu: 

Bahçeye koydun beni 

Nar gibi oydun beni 

Hiç kaygulam yokkana 
Kayguya koydun beni 

Kayl\, ara 1arındal<i a~kın 
yalnız Duduyu değil kendi 

sini de sarartıp soldurduğu · 

nu anlatınak için: 

Entarisi aktandır 
Ne gelirs~ Haktandır 
Benzin sarı derle• se 

o da aşikltktandır. 
Diyordu. Dudu, karıılıklı 

olan bu üı.üntü ve tasalar 
dan gönlünü ve Kayıyı avut 
nıak istiyor ve iti I anrıya 
bırakıyordu . 

Camilerden hu gelir 

Deryalardan ıu gelir 
Çekelim hasretliği 

Elimizden ne gelır 

Kaya bu avutma karş11ın· 

da yalnız sevgiden bahset

mek cesaretıni bulabilmitti: 

Evleri var inceden. 
Süpürgesi yoncadan 

Ben seni ıakmıyom . 

Yerdekı kauııcadan. 

Dudu, sevgiden ileri gelen 

acılara kendini hazırlıyor. 

Kayaya da demir gibi bir 

yürekle her acı ya dayanma

sını salıklıyordu: 

Cami önünde direk 

Oynadı kafir yürek . 
Her derde dayanıyom. 

Buna da dayan yürek 

Diyordu, .. 

• 
* * 

Ô~le olmuştu 
Karınları acıkmıı ve yo

rul ınuılardı. 

( Bitmedi. ) 
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Fakat 
Satış ta Birinci Şart: 

"Reklam,, dır. 
Satacağınız Malınızı 

Herhale Reklam Ediniz. 
\ 1 ' Hıı llek l•l ııı la ı·ı ıı ızı 
(TÜRK.DİLİ) ııc \' t~ı·iııiz. 
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