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İğesiBaıyazganı:Bllecik saylavı HAYRI KARAN 
Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

1 
Türk Dili Evi Balıkesir 1 

c:ro-1\~.A.RTESİDEN ÖZGE GÜNLER.DE VE ER ÇIKAR. l
j Yıllığı: 80~, ~ltıaylı~~ 400 ~uruştur, sayısı 3 kuruş ' 
1 Gunu geçmış sayılar 25 kuruştur. 
====:<=========-======================mı:: 

-

' .- es 

~ütün yurdda fırka namzedi eri ittifakla saylav seçdi. 
~ - - =c=,..--=rnn ... 

Atatürkün Bildirimi. -.. Kurultay Saylav seçimi bitti .. 
Ulu!ca gösterilen birlik. Ülküye bağlılık bütün göz-

83!~!~!~'~1~~~~ gitı~~!~ Fırka Namzedleri lttif akla-Seçildi. 
leri yeniden yurdumuza çekmişdir. ~~~Y1~;~r:nıgit~~;~~ . Özalp 

b istanbul, 8 (A.A.) - Reisicıimur Alalıirk't'in ulusa Ankara da kazanan mu" s-
tyarın.ımesfdir: 

Sevgili yurd<laşlarm1, takil Saylavlar 

Saylav seçimi pek alakalı olmuşdur. Kadınlarımızın seçime daha ilk iştiriklerindı 
gösterdikleri olgunluk seçimin göğsümüzü kabartan hususiyetini teşkil etmiştir. 

Cuma rriinü ve dün iki l\k reyi valimiz atmışdır. daha ilk iştiraklerinde gös-
büyük s~im işi bitirildi. Rey atımı bir sant sürm- terdikleri o1ğunluk seçimin 

,, .. .. 'k . . ,. üş en sondn sandık açılarak göğsümüzü kabartan husu-
~ Bana ve parllme iııcmını::. ve gıiverıini= yeni 9oat dl Ankora, 8 (AA.) - Bugü-

k 
er ğim, saylav namzedi olarak size sımdu!]um 

Qr ad l nkü saylav seçiminde kaza. 
aş an ytict seçimini=c defierli lmld1ın11:. Ulus-co ~ 

1 
nan mustakil saylavlnrın 

vuma "'UDU ı ıncı ı:;0:v · b' 1 · · · k'l t · d' 
1 

b • 
1 1 

. ·n şu netıce tes ıt o unmuş- sıyet1nı leş ı e mış ır. 

,, .9os erilerı birlik, ıılliı'iye {Jağlrlrk, bı'iilin gö:leri 
benı,den yurdmnu:a çekmiştir. 193.i) St·çiminirı bildiği adlnrı ve aldıkları rey şu_ 

men er yenı say av nr ıcı S · ·· · 
reylerini kullandılar.. dur: . ecım munasebetıle cuma 

b
1

1

'9unan akşamı Tıirkiye iç ve dış alanlarda dur: 
B 

.. b t) iden lttıfökla fırkamızın oı:ımze· günü ve bayraklarla süs· 
u munase e e eve 1 • ·1 · d' · ı · t erı seçı mış ır. lenmış ve gece erıde bol 

ınd Ankara: Or. 'fobkcs 
ö , an sonra dcı karşılaşrıbilecefiim hirlıi meseleler 
r rıun.dc nasıl bir a:im ve kuvvet manzarası qösle- 1273, Keresteciyon. Afyon 

hazırlanmış olan program Kadınlarımızm intihabata ışık yalplmıştır. 
mucihince <'Uma günü sab-

ecetif i Ô · 666, Antalya 11ı:ıyfur Sokman, 
11 

., n bir daha acuna bildirmiş oldu z dileğimi: 
""'dun yıiccliğl, yurddttşrn gençlif/idir. 588, Mustnfa Ensoy, Çankırı, 

112 Denizli mütekait gene 
Kama/ 11tatürk ral Şefik 707, Eskişehir is-

tif mı:ıil ~ıhni 622,lstanbul mü. 

V tekait General Hef et 290, Urdda Saylav Seçı·mı· Jzmir lfalil 1150, Konya mü 
teknit General Ali Fuat 

ı~to - --- ~ 1 352 Kastı:ımonu lise mi.ıd-
Q n Jurddaşlar hrkamu namzedlerine rey verdiler. iiı Ü Nuri 438, Muğla Hüsnü 

M 
· kitopcı 453, Çoruh. Alru. 

._ ÜStakil namzedlerden kimler kazandı? soz Sivas Mitat · 'ükrü 868 

Veknka~a, (A.A.) - Dahiliye yısı 217. lhsı:ın Tav lfolit İstanbulda ~azanın müs-
tı.ır: dletındeo tebliğ olunmuş- Bayrak M. Ubeydullah. 

8 Ş Bilecik: ikinci seçmen sayı- !akil• aaylavlar 
~e l ubat 935 cuma gunu si 250. İbrnlıim, Çolı:ık Sa- 1 b l 8 ( A ) B 
"" lllleketin her tarafında stan u ' A. " - ug_ J"Pı an lilı bozok, doktor neneral ün lstanbulda yapılan say-
Ilı .. ıaylnv saçımı ay· Besim Ömer lav sc~·imine 1639, ikin<"i 
~~•iS?nde bitmiştir. Seçil- Bolu: ikinci se~·men say· I miintehipten 1625, iştirak 
~"ııı 0

1cab .e~en 399 sayl- ısı 581. Cevad Abbas Gü- I etmiş 14 kişi vefatve hastalık 
Uıe n yedısı kadın olmak rer, doktor Emin Cemı:ıl dolayısile reye iştirak ede· 
~. ;e .~~7 sı Cümuriyet Ruda, Hası:ıo Cemil Cam- ~ memişt1r. 
llltı8~a~~:fakile ve ı 8 de bel lsmail l:lnkkı Uzmay, ı 625 ikinci müntehip mütte· 
'ec'l . ı lerden ekseriyetle Şükrü Güloz, Mıtcıd Kuray, fik.on Cümuriyot il. F. numze-
Ve 1111

1 
ıştir. 8Açilen zatlar tlerınc rey vermişlerdir. Mu-a d kl Burdur: ikinci s(lçmon s:ı-

Röat ~ arı reyler aşağıda stakil namzet müstakil he. 
erıl yısı 225 Mustafa Şerif 

~nka~~ştir:k. . Ôzkan, Halid Onarı:ın, lb . yet 1625 karşı 290 reyle 
•h

181 
• ı ıncı seçmen seçı'lmı· ;.ıtir. 

J rahim Dilmen. I===,,;~==·======:== 
~taıurk 1273· Ak ~a~.~l Bursa: ikinci seçmen sa. mdi. mütekait General Şefik 
~§tef o' . agun· uz yısı 1051. Asaf, Oı:ıras müstakil. 

.\tay 1\ e~ırel, Falih Hıfkı d kt R C k G E l 1 ikinci 
nira; asım Aktar, Şakir, o or e 1 uran, Sa( Oiynı:ibekir: 
.\h""et Aras... Yahya Galip, Sogny Muslı.tfn Fehmi, Ge- seçmen sayısı 1757 General 

.... M rçeker, Hefed Canıtez Kfizım Gültekin, Zekai Apa-
•fık 4' umtaz Okmen,~1ü- doktor Galib Kahraman ydın, Zeki Mesut Alsan 
Dr T }a§, Satı Kara Mehmet · &bk Fntin Gülündüren, Doktor Zülfü Tuğrul Huriye Bnla-

.\f ee, müıtakil, 1• ... Kadın Tevfı'ı.. Bil(l'e Rüş-Yon 'L• Sadi Konuk, Atıf. Şekibe ,, ~ r. 666. ,,
11
.: ı&.ınci eecmen sayısı ıu·· . " ç Şekib lsel kadın, Saded-

Cerceı K etın Kaya: Haydar djn Ferid aderen Ferid Edirne: ikinci seçmin 
Oıına enıal Akçen, lzzet,Ak Talay. sayısı 368. Fnik Knltuk, 
~ebr n, izzet Ulvi Aykurt ~eri! Aykuot, Or. Fntma Şa-
" Ure G" • (}nnakkalc: İkinci seçmen -s 
JllJl lll" unenç, Keresteci kir kadın, Mecdi Boysa.o. 

ı\ Uatakil. sayısı. 485 Ahmet Cevad Elaziz: ikinci se~·men sa) ısı 
ltıen tnaaya: ikinci seç - Emre, Şükrü ynsür. Zıya Ahmed Sofret Akag,Fuzıl Ah· 
lıllııı.iı8arsı 309 Esnt Uras, Gevker Etil. Mustafa mcd Aykac, Fuat oğooğlu 
.\kten iakkı mumcu, Nafız Bengisin Hilmi Ergeneli Fuat Ziya Çiltcpe, Tahsin 

Çankırı: ıkinci seçmen 11 k 
Antaı er . 

8.tyısı 5J;= ikinci seçmen scıyısı 412. Abdülhı:ılik Eronda Erzincı:ın: ikinci se(:-
Nu.... l>r. Uecnal Tunca Rıfat ı · ner, ıiya Esen, Sa- men sayısı Abdülhak Ferid. 

.... an Ak ' " t la soy ı) 'h K mi Gulı:reç, Mustafa l~nsoy Aziz Samih lter, Sı:ıffet Ari-
il CeJAı ~ , ,ası rıp ..... 

ahleyin saat yedide dört 
yüze yakın ikinci seçmen 
Cümuriyet lfolk .Fırkası me
rkezinde toplonmış\ardır . Su. 
at yedi buçukda önde Halkev 
imizin bandosu olduğu holde 
bütün ikinci s çmeolcr be· 
lodiyeye ~itmişler oradan 
intihap sandığını alarak 
süslü olan bir otomobile 
koydukdan sonra ku 
vayi milliye cnddesini tnkib 
ederek Halkevine gelmiş 
lerdir. İkinci seçmenlerin 
ellerinde Fırka bı:ıyrı:ıklarjle 
cı:ıddelerden geçişi caddelerde 
binlerce hı:ılk tarafından gü
zel tezahürle knrşılnnmiştır . 

l lalkevindc evvcltı yok)amn 
yapılmış bütün ikinci se\·mon· 
lerin se~·meyo geldikleri on· 
)aşıldıktan sonra rey ntımına 
gec·ılmiştir. Bu esnndıı Vali
miz Bay Salim Gündoğnn 

Cümurtyet ve fırkamızı öğen 
bir soylev söylemiş ve ikin· 
ci seçmenler hararetli nlkış· 
larla Ciımuriyete ve Atatürke 
bağlılıklarını bir kez dı:ıhn 

açıklamışlardır. Bundan so
nra sondık muı:ıyene olunmuş 
ve rey atılmağa başlamı , tır . 

İngiliz 
---

Baş~a~anmm sözleri 
Bir han harbi otursa. 

Londru, g (A.A.) - Başbo · 
kan Boy Mııkdonald bir söy· 
levinde demiştir ki: 
-Fransı.z-lngiliz anlı:ışması· 

nda tn:ırı uza karşı Ulus her 
diplomasisinin bugüne kadar 

yı:ırnttığı çok müessir ve :ko· 
ruyucu tedbirler vnrdır. Eğ-

er dünyanın her hangi bir 
noktasında lınrb yapmağı 

tıısı:ırlıyan müteı:ırrız bir de
vlet çıkarsa hu devlet düşm-~dn u Nar,2 Arıçan, Tür_ müstnkıl kan, Hikmet Işık. 

1' .. "fur Baslıng Kadın Çoruh: ikinci seç- Erzurum: ikinci seçmen n t . . J ... J nını:ı nar ruz ıçın taya re eı • 
/\.yd Soi:omen nıüstnkil men scıyısı 1763. Akif. Ali ~ııyesc Ağuz Akyürek, D . ini gönderir 

SS)" 1n· ik' · ,, h At r 'l' F t Tun Ahmed Fikri Tuzer, Nafı A 
\JIJ, "d · ıncı seçmen suvısı ı.ıır , ı uzun, uıı - (' . d "" n J l ' t f K N r· o 1 N 'b 1 bn ermez knrı.:.ısınd ken. 
ıh .... O en Erte" doktor, Ma- ('ay, llasan Covid, Asım s, u onsu, a ız um u,l ccı '$ ... e :v A. T h · lJ ,1 '- Al disine znf eri imkfinsız bıra-
't .. h rnıen Ah'd· .. Mehmet Ali Akar muhen- sım a sın zer 1'10&.ıye g nl 

... a1·n S • ı ın Ozmen. k k tu a N d' O uehmi kadın General Zeki Saydem- acn bir kombinezon bulu· 
''Urj "tlzı,... n. 1 azmi Top~·u. ıs mer r 

(\ &&J ir Furı:ıt ~ükrü. : uduğunu bir bu sulhı:ı 
nal k . Çorum: ikinci se~·men sn 

rtlen ı esir: ikinci sP~· yısı 1690. Dr. ~1ustofa Çııvtek- Eskişehir: ik. 'ı doğru atılmış büyük bir 
~akan slaiyı~ı 117. Enver io,lsmuil KemAl Alpsar, ismet inci seçmn .scıyısı 1422 Ah. adım tasnvvur edilmi-
'6ll l' nrım Teze O L"' Eker, Niyazi Çağıl Yıld · med Ôzdemır ı.suncnn snğı:ık yecek ve imkfinsız kılacak 
ç 1 snı .1 • · I:.v Yusuf Ziya özer ·ı b" .. k b' d d 
1 'ttılı G ııı Hı:ıkkı L'zun ırım, Eyüp S3bri, Baytar Zihni ınustakil Gazianteb Buyud b k ır ,a ımh ır. 
b, ~1 ı eneral Kdzım Öza K:za. un nn aş n eğer mu ar 
() e ımed C . - ikinci seçmen sayısı 688 Alı ı . 
Brtınn N' nvıd Demir, Danizli: ikinci seçmen say- Kıliç Nuri Çankır Reşit Atr· ebeler olursa hız yalnız 

~ettin }\' ıy~ Burc·u lfoy- ısı 707 dir. Knzım Sannl, ar Şahin bukir llolil Hem~i knhnıyocı:ığız. Almanya ile 
ı lldın f>arıın, Sabiha Gökçül Emin Aslan Tokatlı, Hı:ı)·· crariz Ümer Asım Aksöy Gi- Fransnnın her biri şeref hi-
rf, ' 'O.hm· c ::-•aıı V 11 'emul Doktor dar Rüştü Oktono. Mazhor resun: ikinci se~·men sayısı slcrile uygun olarak kabul 
~ ueır Somyu" ,L. • ~Ynııt· i . . re&, Müfit Koosu, Necip Ali Kü- 514 llcıkkı 'l'nrıkus general etmiyeceklori teklıfler yapm-

. kıncı. seçmen sa· çük, Yusuf haşkoya, Or. lla- (Devamı üçüncü snyfodo) ışlardır. 

Vilayet Umumi Meclisi 
Üyeliği seçimi de diin yapıldı. 

-
Bahkesirden Süheyla. Yegane, Sadık. Emin. Hasan, 
Zühdü, Avni, Hilmi seçildiler.Kazalarda seçimin neticesi 

bay Zühdü Keskin, bay hil mi lkinci seçmenler yoni um· 
umi vildyet meclisi üyelerini 
dün saat onda seçmişlerdir. 
Bu saatte vilAyet idare hey
eti, beledıye meclisi azoları 
ve ikinci seçmenler yine ha

lkovj snlonunda toplnnmışl
ı:ırdır. Bu seçimi vilAyet id· 
are heyeti idare etmiş yok
lamayı mütoakıb ilk reyi 
valimiz sandığa koymuştur. 

Neticede büyük bir 1 ek
seriyetle reyler şu zevat 
üıerinde toplanmışdır: 

Bayan SiiheylA Kı:ıran 
(İmtiyaz sahibimizin refikası) 
bayan Yegfine Akbaş {ziraat 
bankı:ısı müdürü İsmail 
Safa beyin refikası] bay 
Sadık Deniz. bay Emin 
İnan, bay Hasan Kapdanoğlu, 

Sovyet 
Rusyanm büdcesi 

-
Büyük kongre 935 büdceslni 

tesblt attı. 
Moskova, 8 {AA.) - Ye

dinci Sovyet kongresi tı:ı. 
rafından seçilen yeni me
rkezi icra komitesi topla 
n:ırak 27 kişilik divnnını 
seçmiştir . Bunlar arasında 
Stnlin Knlenin ve Varaş
alof Kangnnaviç Litfinof, Mo
lcıtof vardır . Merkez icra 

komitesi reisliğine Knlenin 
halk komiserleri heyeti 
reisliğine Molotof dışarı iş 
leri komiserliğint~ Litvinf)f 

müdafaa komiserliğine Var
oşilof seçilmiştir. Sıtalin 

riyasetinde 31 kişilik bir 
de teşkilatı esasiye komite _ 
si tcıyin edilmiştir. 

Viyana~a fa~irler ~alosu 
Viyana, 7 (A.A.) - 1914 

yılındanberi ilk defa olarak 
Viyana şehri yıllık fakirler 
balosu vermiştir. Tarihi 
vo ananevi olnn bu bnlodn 
reisicümnrla es_ 
ki imparatorluk aılesi 

azalarından bir çoğu bu
lunmuştur. 

Şremetli bay Avni eczacı 
Kazalardaki seçim netic

eei şudur: 
Edremid: Bay Feyıi Ak.e

özen, bay Mustafa. bay Sal-
ih, bayan LeylA. 

Dursunbey: Mediha ~uzaf_ 
Cer (Kurultay kanunlor kal 
emi müdürü bay Muzafferin 
refikosı), bay Ahmed Hül
usi. 

Sındırgı: Bay Ali Re9ad 
boy İbrahim, bayan Mür
~ide (Saylavımız bay 
Enverin kardeti). 

Balya: Bay Ken•n Emin 
Akman (Lmumi netriyat mü. , 
dürümüı), Bay Muatala Ke
vkili, Bay Mehmed (Ooga. 
nlad) 

Bürhaniye: Bay Ferid (Gö
(Oevamı dördüncü sayfada) 

Jıponya bu ul~üdan birçok 
menf r.at1er ımuyor. 

Berlin, 8 (A.A.) - Alman
Japon cemiyetlerinin altında 

Jnpon askeri ataşesi Mançu

ka h9.kkında bir konferı:ıns 

vermiştir. Ateşe bu k.onfera
nsmdf\ Mançukanın Japon 

müdafaası ve .Japon ökono
misi için bir karnrgAhı 

olduğunu söylemiştir. 

Türk ba~tarlar cemiyetinin 
ydhk toplantısı. 

Ankara, 9 (A.A.) - Türk 
boztavlar Cemiyeti dün yıl
lık kongresini aktetmiş eı
ki idare heyeti rapo
ru kabul edilmiş yeni id

are heyeti ıeçilmiştir. Ata· 
türke. ismet lnönüne KAzım 
Ozalpa Müdafaa ve Ziraat 
Boylarına sayğı tel yazıları 
çekilmiştir. 

İngiliz- f rınsu ticareti. 
Pııris, 9 (A.A.) - Fransız

İngiliz ticaret odasının dün 
akşam verdiği ziyafete riy
aset etmek üzerı~ lngiliz 
Dış Bakanı dün geldi. 
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D ' l d adı altında biz, merak ve he-_ ı Ş gazete er e: yecan uyandıran ve tahrif 

Y • T •• k edilmiş mübalagaları ihti'fa e n ı u r i y· e eden yazıları anlamiyoruz ve 
böyle bir ittihamı red 

Türkische Pos\, lstanbul eksizin yine Ankaradan ederiz. Kezalik biz e<Şa_ 
26 ikincikElnun 1935. aldığı hız ile devam et. 

1 

r.kın sihir ve füsunu» de-
Hemen hergün posta bize mekte bulunmuştur. Bir nilen solgun artıkları araye.-

biit.ün memleketlerin gazete- çok defalar işaret eUiğL nlardanda değiliz . Okuyuc-
lerinden Türkiye hakktnda miz ve\~hile «An karanın Ruhuı unun zevkine hizmet için 
makale kupürleri gt:tir lllekt- nu tanımakıızm ve bunun yalnız harRretli ve tesirli 
edir. Bu "makalelerden bir delAleti ile Türk kurulu. «~ark masalları», fes, peçe 
çoğunun lstanbuldan yazıl- ş ve yükseli~ hareketi- ve nergile hikayeleri derv-
mış olduğu görülüyor. Ara nin mana ve kıymetini işler- tekkelere - minareL 
sırada Anknradan yazılmış anlamaksızın Türkiye Cii- ere ve esrarlı kahvehanelere 
bir makale1e rasgelinır. muriyeti hakkında yabancı ait tasvirler ile okuyucunun 
ERki «Costantinople» kelime· gazetelere faydalı ve doğru aç muhayyile ve fantazilerini 
si redakaiyonların kamusu- bir muhabirlik yapmak mü· okşamak bir muhabirin vaz· 
ndan halA silinmemiştir; ha- mkün değildir. if~si olamaz. Hayır - muh· 
lbuki bu redaksiyonlar Le~in- Türldyedeki diploması mü- ab1r, günün hadisat ve mat. 
grat yerine St. Peteraburg ya- messillerini letanbuldan An- buatının ruhuna uyacak bir 
hut Oılo yerine Kristia- karaya nakletmekte başlang- tarzda halihazır için ve ist-
nia yazmaktan vazgeçeli ıçta tereddüt ve teahhür gö- ikbale ait uyanık bir görüşle 
hayli zaman olmuıtur. ster en bazı memleketleri çalışır. Vu bu bakımdan ye· 

Türkiyeye ait olarak ci- hatırlayınca ve bugün sef- ni Türkiye yabancı gazete 
han matbuatında intişar aretlerin istisnasız Anltar- muhabirine zamane ait 
eden haberlerin . makale]- ada bulunduklarını göz ön- manzara ve mevzu-
elerin, ökonomik havadis- üne getirince Türk iyede ları yığınlarla vermektedir· 
lerin ve kısa hikaye ve çalışan yabancı matbuatın- O. yani muhabir yeni Tür
tasvirlerin çoğu lstanbul- da aynı barekıtte imtisal kiyede fabrikaların kuruldu
dan yıızıldığından memle- edeceklerini kabul edebili· ğunu dtlmiryolu ray şebeke
ketjn hükQmet merkezinin riz. lerınin uzanıb genişlediğini 
niçin bu kadar az ve Bununla beraber Türkiy- görüyor ve yapılan birçok 
nadir olarak anıldığı suali enin jeopolitik durumu· dolayı- kültürel reformaların ruh ve 
varit oluyor. Türk.iyede sile bu memlekette muhabirlik manaaını tanıyor. Yirminci 
oturan yabancı gazete mu- iti daima huıusi bir şekil yüzyılın bu yeni Türkiyeıini 
habirlerinin listeeine bak- arzedecektir, Bu itibarla okuyucuya daha yakından 
ılınca bunların hemen he- Türkiye timal Amerikaaı bi- göstermek bızim, yani ga
psinin ikametgdhlarını Tür- rleşik • de'fletleri ile mukay- zetecilerin vazifemizdir. Açık 
kiyenin eski paytahtında ese edilebilir· Orada cihan goruıun bu arada ob-
tuttukları anlatılır. Bu ha- matbuatı öteden beri iki ye· jektif tenkiJ hakkını da 
lin lıir istisnasını şimdi- rde daimi mümeHiller bulu. ihtiva edebileceği ise, gaze-
ye kadar yalnız Alman ndurulur: Biris.i Nevyorkta, tebilik meslek.ini anlllmak 
istihbarat bürosu teşkil diğeride VVs.ahingtonda. VVa- ferasetinı haiz olanların he-
etmektedir. Ve bu büro ıbington ün iyon hükumeti· pısi tarafından itirazsız tes-
gerek lstanbulda, gerekse ain ye diplomasının merkezi lim edilmektedir. Yalnız ga-
Ankaradu daimi mümessil . olmak sıfatıyla, Nev-york do.- yri-siyasi muhabirli için 
ler 'bulundurur. hi ökonomi hayat. ve faaliye· değil, ökonomik muhabir-

Eıki Alman iıtihbarat tinin merkezi ve üniyonu lik işi içfn de Boğaziçinde, 
müeHesesi olan wollf tel- en büyük şehri olmak itibari- iki kıtanın eşiğindeki büyük 
gral blrosu (VVTB) ile te- le her ikiside aynı ehemmiy- şehir bundan sonra dıı bü
lgraf Unionu (TU) birleşm · etle matbuat müme1Billerinin yük bir rol oynayacaktır. 
eıinden. vücut bulmuş olan faaliyet saha11dır. Vaziyet Bu suretler lıtanbulda daimi 
Alman istihbarat ajanımın daha küçk mikyaısta Türkiye· muhabirler bulundurmak 
- ki birçok hususi neşriy- dedti böyledir. Hatta zama· kati bir lüzum ve zaruret 
yat ve makale servisleri ile nın birçok ıiyasal vakalar teşkil etmekJedir. 
birlikte 2900 Alman ga- ve hadiselerle dolu olarak lşte bu suretle biz 118· 

zetesine malzeme temin et- cereyanı yüzünden ok.uy · l4biyettar Türk mehafilinin 
mektedir - ilk yabancı iett ucular bu kabil haberle- yabancı matbuatın hükO.met 
hberat ajanıı ıılatı n,, rle fazla beslenmiş olduk- merkezinde temsil edilmeleri 
Türkiyede hükQmet merk- larından artık keodilerin. lüıumuna işaret eden fik-
ezinde daimi bir mümessil in yalnız sıyaısal ohm rine iştirlk ederek bu 
bulundurmasının mühim bir havadia ve haberlere k.u- lüzumu Alman matbuatı için 
1ebebi vardır. Nasılki dip- şı alAkaları azalmıştır. Bi. d.ıha geçen yılın başında 
lomasi mümessillerinın bük~- naenaleyh bu hususu na- ifa etmit olmakla beraber 
met merkezinde bulunmaaı ih- zarı dikkate alıp hesaba her iki tarafın yani hem 
malı caiz olmayan bir Iü- . katarak okuyucularım kıısa misafir bulunduğumuı mem-
zum ve zaruret teşkil edi- kikAyeler ile ve dünyanın leketin ve hem de yabancı 
yorsa, aynı veçbile büyük her tarafından alınmış ga · matbuatın menfaatı na-
ajanslar ve gaıeteler müm- yri- siyasi haberler ile me. mına faideli olabilecek 
cssillerininde misafir olduk- mnun etmeA"e çalışmak bir noktayı nazarıdikkate 
ları memleketin siyaıal hayat muhabirin gündelik mes. vaz ve arzetmek istiyoruz. 
ve faaliyetine sahne olan aisinde her an mütezait • Ankara vakia hükO.met 
yerde bulunmaları lazımdır. ' bir gayretle dikkat etmesi merkezidir. Fakat lstanbul 
Yabancı matbuat mümesıille- lAzımgelen bir vazifedir. memleketin nüfuıu en çok 
rinin büyük bir kısmıaın Tecrühe . ile ıabittir olan bir şehridir. Böyle 
misnf ır oldukları memleketin ki okuyucular bu nevi olmakla beraber «Türkiye• 
bir vilAyet şehrinde kalmala- yazılara doymak bilmezler. mefhumu hiçbir vakit bu-
rı anlaşılmaz • bir hal Bu yazıların malzemesini nunla tamamlanmıt olmadt. 
olmakla beraber bilh- ise gazete muhabiri hadi- ğı da malumdur. Bu sebe. 
assa Türkiyed~ bu mü selerin vukubulduğu yer- ble matbuat bütün meml· 
messillerin israr ile latan- lerde, büyük şehirlerde bul- ekette kuruluş faaliyetini 
buldu boğlanıb kalmaları ur. lstllobul şehri de bö_y. mevki itibarile uzaktan 
maksada hiç elverişli ol- ledir. Vu bu gibi- siya- takib ediyor. Fakat yaban 
mıy».n bir harekettir. 1'ü- si haberleri yazan yerli cı matbuat, kendisine Tö_ 
rkiye Cümuriyeti hükum- matbuatın merkezi de ı~t- rk mütehassıslarının vakıfa. 
ctı kurulduğu ilk günü. an buldur. Memleket matb · ne rehberliği altında genç 
ndenberi Ankarayı mem. uatının çabucak okunarak Türkiyeye gurur ve iftıhar 
leketin merkezi olarak onlardan alınacak şeylerin Teren şeyleri yakındau 
intihab etmiş olmakla tar. derhal alınmaaı, her yabancı görerek banlar hakkında-
ihi ehemmiyeti büyük ol- gazete muhabirinin mühim ki hayranlık ve takdir 
an ı bir adım atmııtır . vazifelerinden biri olduğunu hisleripi ifade edebilmek im-
1'ürk ulusu kurtulu~ ihti. izah lüzum yoktur. Memlek- kAn ve fırsatının sık sık ve. 
~Alini Ano.dolu<ln yapmı~ et matbuatı iıe, pek az isti· rilmesini minnetle karşıla. 
ve yeni kurulan devletin snaları ile, lstonbulda intişar yacaldardır. Yeni bir de-
sıyasal, ökonomik ve kül- ettiğinden bu tehir, muhab- miryolu açılır, büyük bir 
türel inkılAbıno. Ankarnda irlik işinin bu kısmı için en fabrika kurulur, uluslar 
başlanmış ve bu inkılllbın müna.ıib bir yerdir. arası bir serginin küşa. 
yürüyü§Ü durub dinlenm- «Gayri-siyasi haberler» dı yapılır, tabii hazne 
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Spor Mektebler tatil edilecek m_!;, 

Güreş Sıhhat Meclisi. 
Cençlerimiz bu spıra ~ü
yük heves gösteriyorlar. 

Uzun bir fasıladan sonra 
mıntakamızda güreş faaliye
ti yeniden başlamışdır . 

Mıntakanın alt katındaki 

büyük salon fenni bir güreş 
ıalonu haline getirilmiş bu_ 
raya 6,6 ebadında bir gü
reş minderi konmuşdur. Sa_ 
!on ayrıca tefriş edilmişdir. 

Gençlerimizde görüşe karşı 
Lüyük bir heves vardır. Şi
mdiden yirmi genç bu spora 
çalışmaktadır. Reki küreşcil
lerden Selman gençlere hoe
alık ve kapdanlık etmekted
ır. 

!\üret heyeti gençlerin 
hevesini arttırmak için yak
ında bir teşvik müsakası ya
pmayı düşünmektedir. 

idman birlikliler bayramda 
Uşağa gidiyoılar. 

İdmanbirliği kulübü iki 
müsamere vermek ve iki maç 
yapmak üzere kurban bayr
amında Uşağa gidecektir. 

Dün İoplanarak vaziyeti tetkik etdi. Sıhhat aıüti' 
müz mektebleri birer birer gezerek tetkikatta bulu•~ 

Viltıyet Sıhhat Meclisi dün Sı hhat müdürümüz b~1,rı 
öğleden sonra toplanmıştır. şehrimizdeki ilk mekte ~· 
Sıhhaı Meclisi vilayetin sıh· gezecek. hastalık hak~&ıt 
hi işlerini bu meyanda grib Ja tetkikatta bulunac9 bol 
hastalığı dolayısile ilk mek- Sıhhat medisi yarın ve1'cı• 
teblerin tatili işini görüşmüş. öbür gün tekrar to~aıı• re 
tür· bu hususta bir ko.rıır fe 

Meclis sıhhat müdürü Dr. cektir. 
Yunus Vasfi Yücelin izahatı· 
nı dinledikden sonra 
tatilini icabettireeek derec
ede salgın oluh olmadığının 
tetkik ve tesbitini lüzu
mlu görmüş. Sıhhat müdü
rünü tetkikata memur etm-
iştir. 

Tilos hastalı~ı. .• b'' 
Yağcılar nahiyesını ~ı' 

köytlnde hastalık ç.ık:;1g1o 
yazmıştık. Bu hatt ~ 
Tifos olduğu anlaşılıP1~c•~ 
Sıhhat müdürlüğünce 

eden tedbirler alınmıştır 

Şamhda Maarif. . 
$amir me~ıihinin çalıskaö1asmuallimi hal~a gecı~~ 

o~uyub yazma öğretiyor. dı'· 

Genderimiz Uşuk seyahati 
için şimdiden hazırlanmakta. 
dırlar. 

Komşuya taarruz. , 

Şamlı, (Muhabirimizden) olduğu göze çıırpmoklll ıı~· 
- Vilayet merkezinin 27 ki- Yıne dört sene e"e.~ dl b'' 
lometre mesafede bulunan teb binası önleri k0Y balb 
Şamlı merkezinde emsaljne yvanlarının otlak ısı• fl' 
az tesadüf e.dilen büyük bir iken bugün cennet kadar••' 
mekteb binası var Mekteb zel denilebılecek aıuP~abf 

1 
köye bir kilometre mesafe- çiçek bahçesi, meyvıı.. ~O' 
dedir. Ötedenberi ihmal edi- esi ve ayrıca bir dönU'° ,1,I· 
len mekteb yolu fa.al müdü- ru; eenedenseneye fllerı~· 
rümüz bay Naci Bozkurdun hi· a§dıran [ 1600] aded Apı ~e· 
mmet ve gayretlorile nahj_ an çıbuğu baş okutanındul" 

Sabıkalılardan Ali Kadir 
oğlu Ramazan gece Arifin 
evıne taarruz ettiğinden ya
kalanmış ve dün adliyeye 
verilmiştir. Ramazunın ko- 1 
mşusuna taarruz ettiği sır_. 

adR sarhoş olduğu anlaşılm. 
aktadır. 

Soyadı 
KuTayimilliye cad<lesinde 

tütün bayii Şaban ile kard
eşi YRşar SAKARYA soy
adım almışlardır. 

ve terakkiyata hadim ka
lır .-Y abaacı matbuatı bu 
faaliyetlere iştirak ettirm
ek, bir memleketin kud
retli varlığı ve yeni ku. 
ruluşu ıcın yapılacak en 
eyi propagandudır. Büyük 
küçük diğer devletlerin 
bu yoldaki hareketlerine 
imtisalen Türkiyenin dahi 
bu propaganda va11tasın-
dan istifade etmesi arzu 
edilmeğe değer bi.r 
hareket ordu olurdu. Çün
kü Türkiyenin bugün bir çok 
şeyleri vardırkl görülmeğe 
layıktır ve durub dinlenmek 
sizin sarfedilen mütemadi 

mesai ilede her vakıt yeni 
yeni şeyler yaratılmaktadır. 

Bu gibi teltlkki ve inkişaf 
işleri ve eserleri hakkında 
kuru haberler yabancı mat-
buat için kMi değildi-

r· Yabancı matbuat- gö-
O'Örmek intiba ve ihti- 'ı 

!.enin esas kaldırımlarınn ndi el!eri~e dikil~i~ ol bll~ıO 
uç yerden bağlanmışdır. nu gordum. DıkıleP tsPe 

Mektebin beş sınıf üç mu- geçen sene p 20\111,ıı 
allimi ile kız ve erkek karı_ si aş ı lanmış, geri . 

8
eo' 

şıkJ 130) mevcudu vardır. kısımı dıı bir ikt d•P' 
Otedenberi ~~alışko.nlığile zarfında aşılanarak ıneY 

0
pr' 

tanınmış _olan mektebin baş getirilirse ıki sene 9 ;rrl 
okutanı Kfimil Erol mekteb- senevi binlerce lirB Jıı'' 
de «A» «fü> gıbj halka ma· getir~n bir bağ f!'etr1Jur 
hsuı iki öğrenme ovi açmı- gelmiş olucakdır . t)ııtl bf 

. . ıı 
şdır . Halk geceleri muntaz deki ders senesi ıçı ·\§~ 
am bir şekihle .Jorslerine raya iki muallim daha ·~ııııf 
devam etmektedirler. Dört edilirse hepimiz se"' 
sene eveline kadar göçmcğe olacağ . z. . b'1 
yüz çevirmiş olan mekteb · Nahiye Fırka reis.1~jlı, 
binası baş okutanın f o.ııl çal- M ustafu Kola burada 1 ı• 

rııe ışmasile şehir mekteblerinden kald ı rrnışdır. Eaısıı 1 lı~ 1 

farke<lilemiyecek bir şekilde teeadüf edilen çalışk80 ·ılır 
her hususda jmar görmüş helko kc~s~ 

Felaket gören Kardeşi- , 
erimize halkın yardı~!'. 

Ertlek ve ~formaro felôketzedeleri ir·in Hnlık881 so~ 
~ d·r 

lAliahmer Merkezine yardımları devam 
yardım· listesini aşoğıya koyuyoruz. 

etmekte 1 ' 

Lira Kuruş 

lvrindi Nahiye köyleri na1J1 1.?8
ii11dt 

Dikili Gen~·ler 'Jirliği Spor kulob , 
65 00 
50 00 

'40 00 
31 88 

8 66 
7 50 

h. k .. l . ornıı> Korucu na ıye ve oy erı n 
Balıkesir Yakup köyünden. }iğiPJ~ 

Kozlu Spor kulübü g .. rnçler bır jpb 

Cnyo kozası ikmal Moçhulasker• 
nü ilk mekteplorj tarafındıın . h",er 

00 l) erkez Merkez mektebi l l lttlıll 4 

Uendik dernek kolundan. 
1 

"~~~ 
50 Fra.nsız Frangı: Pnriste meslek mektobİDl 0 (ıtld 

~aslar kazanmak ve bun
lar üzo.rinde işlemek İs· 

ter. Biz o fıkirdeyiz \r 
kj yabancı mü~ahide: l<bur-

ilde bulunan S,Jık Knndemir Süfyan Cızde~ir~ 

Yurddaş: J]il~ ada yeni bir devletin kurul. 
makta ve gen~: bir milletin 
bu işte çalışmakta 

olJuğu» kanaatini ka
zundıro.cak en müsuit inti
balar, mahallinde gözle gö. 
rülerek hasıl edilen intihal-
ardır. 

Felakelli gü11lerde sana yardım elinl uzatafl {~ 
alwıer lıısanllfjrn şefkallnden doğmuştur. Zeflg.1''J,ıı611 
kir, kadw, erkek /ıulôsa lllç bir kimse kerıcJ/IıL et e~ 
ahmcrin lıimayesimll'11 uzak sayamaz. -Se11ele~ 
vel kurulan im hay1r oca[/um aza lwyclolurııı .. · tİ• 

Ba/Jkesir Hila/iahmer merkC 
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Otuz altı yıl önce -
313 Ze zel s· Na ıl Ol 

Bu felaket günü görenler neler -anla ıyorlar? 
.• . <1nümde, saygı ile egild- Tam, bizim Mustnfendiye beyaz nur indi ve derviş 
~g~nı bir büyüğiim, son zel- biçilmiş kaftan. . O durma- kayboldu ... 
e eden birko\' gün son· dan ötsün .. Fakat unutma ki kendimi mezurlnr arasın-

ro. bana demiştir ki: Mustafendi bu ötuşün ef da tekrar yalın z bulunca, 
y - M~demki Balıkesire aid ganındır feryadındır . korkumdan olacak: Uyandım 
i ~zılar yazmak istiyorsun ihtiyar Kfitib k1zacağı )\eğer, bizimki yorganı, 
'l.§ 

1
°1 . ~am zamanı .. 313 zel- yerd • hu sözl~re kohk - diğer örtüleri çekmiş tizPrine. 

e ~~ı~~ ynz... halarla gülmiye bnş\adı: . adeta çıplak kalmışım .. Mal-
d k: gunden sonra boş kol- 1 

- Öyle oldu bune hı. um o, bu soğukta, bu kışta 
~G ca . 3.13 zelzelesini gör- rader, ne yopnm. birazda kıyamette açıkta kalmak ne· 

0 
~ ş ıhtıyarlarla konuştum vazife aşkı olmalı insanda yi intaç eder .. Emme, derv-
f llmamn Kar si mutasnr- bak bunlar snbnhdanberi işin sözlerinde de bir hikmet 

r~ 1 Ömer Ali beyin l"'] husu böyle ... 
111 

var ... 
tetk'defterindeki raporları - Hoş ör cAnıni hoşgör... Her halde, yakında bir 

Vık ~ttim. . Oldum uya .oldu mu yal şeye kavuşacağım, emme .. 
t .~ netıce.. işte önümü - Canım efendim, ol mı- Arkadaşlar. aluya boşladı .. 
68Urüyorum... yacak iş varını, bu dün- lar: 

{ M. T.) yada? Neyde galiber akşam _ Mustofendi, sakın bizi 
~~ yokın. . unutayim deme ha .. 

11 
? gün hükOmet dairesinde Snnt, koç acaba?.. Yahu, Mustafcndi sen 

e ~~ oluyordu?.. Bütün boşlar, duvardaki haccedmedin .. Dedr:nin gcl-
ğ 0 tlerinde holf\, gençli- tokmaklı sonte çevrildi; yine ışı, buna işarettir. Bir ko-
~n, C~pkınlağın, yarım kal aynı nıJom, aynı kalenrlerlik· layını bul. derhal Kl\benin 

8~
1ş hır zevkin alevi yonıb le: yolunu tut. 
~~- o bık ' seyrek sakallı ve yo. - oo, vakit galiyor Mustafendinin böyle rü. 

t l kaşlı ihtiyar klltib, ~·a detli; saat on oluyor. . yaları pek boldu.. Hergiin 
k.pı rnış püsküllü fesini, sel Artık işe bakan yoktu... bir şey uydurur, anlatırdı .. 
\~şı Üzerine indirdi. iki od Krılemlor rnürekkeb lekeli Pençereden bakan bir mo' 
lll sağındaki, iki 'genç mc- masalar üzerine atılmış. du- mur, dulgın daJgın söylen-
~·Ura dönerek; öz Balıkesir syalar bir tarafa bırak,Jmıştı ... di: 
1Y"esi ı'le·. H k b' l l t h f er os ırşey er an a ıyor; - Allah mu a aza buyu-

Yle- Nolcek sizin haliniz bö bazan bir kişi dinleniyor. hıı· rsun; bu sene fakirlerin 
bah bakam; ·diye, çıkıştı Sa- zanda herkes söylüyordu... hali harab . 
dan tanberı daagır <langır Bakışlarında çapkınlık Kış, gittik~!e şiddet kespe-
da~fırdıyl)nuı... ünümüze sezdiğimiz ihtiynr, biraz ev- diyor.. Ben doğdum doğalı 
~ldg ar gibi iş yığıldı; gene elki ciddiyetini tamamen bı· BalıkesirJen uyrılmndırn; 

0 
kırış ettiğiniz yok... t lep raknıış, akşam gôrdüğü bjr böyle kış olmamıştı . Acaba 

ka llrı ıneseleleri ... nurun hu rüyayı anlatıyordu: duada hır kusur'mu ettik?. 
f!e~; nolduk. demeyin; nol- inanın yoruz; omme al· Hu, ne tlersin Mustnfendi?. 

M rl!}yin... ın sıze yemini: Vallnh, İhtiyar kAtıb , tam ağzını 
ihtj Uhabbetlerinc mani olan biıldh lınrfı lıarfino n<>mıştı ki, dehşetli bir sn-
bırtı.r kdtibe, hor iki genç doğru: Akşum, . kah- rsıntı, bir ileri geri gidiş 

()~en . surat ostılor . .. veyi İçtıktcn sonra obayı oldu . Camlarqn sebcbsiz bir 
Yor kı. hnlfi devam edı- eyice yaktırdım: Soğuk rna- zangırtı; b!nodo görüloıe-
~Eltd:c .s.esinj gittik~·e Perde liim... Yattım; yattım mi~ bir çatırtı.. 

" ~ukseltiyo"rdu:· amma bir türlü Kafalar vo gözl-
llarr r ıze son sözüm: Müte - ısınamıyorum; ötoyo dönel- er işlemeden nyaklıır, 
kerı~· ~eye bir ~·ıtlatmam. iım, beriye döndiıııı; olm kapıya doğru olnnea hızln-
Yon ınıı İ~·in kötü olur anh - adı, olmadı; bir türlü uyu. rı ile harekete geçti .. 

()u~ ınu?.. yamıyorum.. Sandalyalar, masalar dev-
. aırede b" .. ı K" lek' 't t'y r· ı · _,.. 1 ki 1 l~ler· . , utuo memur ar, oşet ı ı ı ı u · rı ıyor 1 uuşen er oya ar a . 
~at1~? 1 bıro.kmışlıır , ihtiynr - Eoe, uzatma canım snd- tında kalanlur oluyor, açı-. 
tla.rrı:n konferansını dinlıyo- ede gel.. lan ve kapanan kapıların gü-

l<ö :· - Nihayet uyudum.. rültülı..,ri duyuluyor, merdi. 
liyllr Şe~~ki diğer bir ih- Bir rüyn, bir rüyo. ~fovla venlerden sürekli ayak ses 

' Yuksek sesle: hepimize böyle hayırlı riiy- leri işidiliyordu .. 
- Çocukl d olar ihsan eder inşallah.. B' · "it" k ı k y tıtıney· nr

1 
edi: aldırış ır guru u. ızı l'a ı a· 

, ın 8 • ll)'Uslnr mezarlığında bi td' k b · ı· d 1ıfo.n· ız onun sözlerine. ıne ır npu gıı ıyor u .. 
bir ı .. hilirmisiniz meşhur zim pederin makberini orıy - Herkes can korkusuı a dü. 

d. 80z \o d ormuı:ı.um anlaşılan.. . ·· t f YO .. rmeden 'ği et r ır: Kedi ereme- ,. ~muş, e ra ını g , 
lf e n.u d d B DJlgın dalgın dolaşırken k n 1· 8 ·nı' lışarı atmog'Yo ba 
''1Ust ( ' .... r ar er.. izim e ı 1 ı l 

a endid d birden bire, gökten bir k d '/. e e aynı hal var ıyor u .. 
"llvoııı ·· nur parçası indi: İçinden ~ evıend· •. on beş '\'aşında - Ne oluyorr 

ıır • J kim çıksa beg;enirsiniz: ih· ,, hu:> 
RiıJj t olı •cin, o sizin gizli ı, ovar ya . 
~ d Op anrn l tiynr, bembeyaz süt sak- Deıneg'Ye vakit kalmadan 

Q ını uıQ ar, yaptıg;ımız 1 
L ı a lı nurani çehreti bir de. k ı "k ~ t d · b •ıic b ıneclislerde hi~·ıni. orn ıu uıno aıresı, onı 

O ulunamndı.. rvış: Mübarek ilacı İshıık de- boş bjr konnğa dönmüştu .. 
llun . . de ·göründü.. Bu sualler. ancak. hiıkıl -

c1~rüy0r ~cınb bugun sızı Hemen karşımda durdu: met avlusundn, korkunun 

b
1ğine 1_ 

0 oş geçen glln -«Cenab bir izzeti vel- dehşetinden açılmıs gözlerde 
il lllQn n-ı s· . ~ nun i~·in ... g ıyşr · ızı, i nimet, bu mınnetimiz Padi- okundu: 

l).er,.11 ,....
1
• sıkıştırıyor, işte.. şahı erham ve cşfon Efe - N ı "') ı-; ,... M - 1 e o uyoruz. 

b Oıncr ustofendi?.. ndimiz lfozretler1ni bikernali _ Xe vardı! .. 
~ aisj vu d hnyynmı bir ru sıijhnt ve afıyct oriko pirn· Zelzele, zolzelo oluyordu 
d lllrna.rn r ı. Fakat aklımda Y1 ~anii şevket ve kfif,...yi Zelzele sözü. lludnklardon 
llr: ış, Y0 1nız maansı şu· beltld Şnhanelerini fıfoti ke- istt>ksizcn dökülmiye haşin 

(\1-fer vrıiyeden muhofoza vu siru- l 
ıı,.ı snbah k . b D ' ı ... '-'en f vn tı horoz yet uyursun ı dm:n .. » u- Bir 
ieb ... cryo.d ede b't· · · ' asını okudu \'e 

utın r 1 ırmısın: ı · 
t>· 0Y1 nsınd ı mübarek soi7 eliııi < ığt•r 
ır ~ n ıayntındı:ın l'"> 

)e geC'flnin d t omuzuma koyduktan sonru: murun 
8 ıa geçdiQini ru"yas ır r s · '· - Bcnı·, dinle og·1 ul. dedi,· 1 

~o. ıl enın bundan t ld 

kargaşalık orasında 

ıhtiyar olnycı me . 
!ıklın·ı Mustnfendinin 
geldi ve derh::ıl 

'tıd 0 ldug··u sen. bütün müddetı hayatın- n 1 ı: 
an nu görürde ·>> en doirei hükılmetde kendi Ne o. senin rüya aksi 

~I·] İJnıe __..___ işi ile işt ğal etnıi~, 1~hli n ı trsirini gösterm'ye ba~l.ıdı 
8İrc r Ali bey. Bıılı~ mus ve c>ltli numazJnnsın .. . Cıınım hu J,ı senııı nfrurı:::tız 
~ Pek . k .. 1 Şlır , \ 0 eser bıra Pek yakında lıu eyiliğ- luğundan oldu. fbcı İshak 
ltıuıuı · ) untır,, ·ı·kı · · .ı. ~ r t · k · l d k' b·ı· n u.... . rı PYI 1 ('f ının muırn j ını gorCC'C sın . le eye ını 1 ır neler de-
'( ırı ·•arız Y k 'l _ı, bır ... k · w u ındu. hay· sen yiııu namnz.nı kıl, Alin- din .. Adırnı dJ kızdı uuzııbu 
.. 111 " tı"ı 0 1 . " .... ı ııj 1• l ~ ser erı, va hına diınJa kusur etmo hııci Dahn fazla devam edo-
ll..0, d " r er ı · J r tl ok ' Yıne bu sütıı - İshak dede, bunları söyledik- mf•di, dinkti: 

uyncnksınız. · 'k t i\1 f 1 ı · ten sonra, yıne go ten >Cm- ı utasnrrı >ey ge ıyor· 

Yurdda saylav seçimi 
(Cstarnfı birinci sayfada) 

İhsan sokmen Tulnt Anay· 
münir. Akkaya Sadri maksu
di ar şal İsmoi l sabuncu Muza 
ffer Kılıç. 

Gümüşhane: ikinci 
seymen sJyısı 437 Edib 
Servet Tor llasan Fehmi 
Şevket Erdoğ Şevket ô~·
erse M. DHak 

İçel: ikinci 
seçmen sayısı 493 Emin 
Inankur Hakkı Saydam Fe
rid Celtı.1 Yüksel Hami Ün
gün Süleyman Fikri Nutolu 

İstanbul ikinci seçmen 
sayısı 1625 Abdülhak Ha
mid Profesör Dr. Neşet 
Ömer trdelb rt'arlas Dr. 

yısı 677. Ali Dikmen ibra. 
him :Süreyya Süreyya Yi
ğit, Kemalettin Alpak Ra
gıp Akşın Salih Yarğı Dr . 
general Ziya, Nuri Hasan 
Hayri Tun Nedim Boztek. 

Kütahya: ikinci seçmen 
sayısı 852 R. Peke:- Muhlis 
Ekmen. Mehmed Sumer Na· 
şit l lakkı uluğ lbralıim 
Dalkırıcı, Om ?r Davut Dinç 
Besim Atalay Or. Lütfü Ki
rdar Şakir AhLlet. 

Mardin: ikinci seçmen sa· 
yısı 609. Ahdurrezak sedana 
Ali R.za Ertmen irfan, Ferit 
Hilmi çoruk Dr. Riza Leve 
nd Edib Ergen Osman Din-
çer. 

Refik Saydam Halıl ekr- Konya: ikinci se~·men so-
em Oh.lem Sadettin Rifııt yıs1 ı 532 Ahmed Hamdi 
Urdb .Salah Çinçoy Ziya Dıkmen Ktizım Gürel, Müznf-
Karomürsel Hnmi ~1ustufa fer Göker Mustafa lJlusan 
Gürei 'i aşar Hayrullah Er- Mustnfu Lütfü Eken Naim 
gün doktor General Hakkı Hazım Onat Tevfik Fikret 
~enasi General Şükrü Nail Sıloy, Kazım Okay, Aydılek 
.Nakiye Oynen kadın Müt- Bediz kadın Mustafa Halit 
ekaid General Rafet mus· Dr. Osman Seçik Uludog Şe· 
takil vket A Riza Cemal Tekin 

lsparta:İkinci seçmen soyıs1 generrl A Fuat mustakil. 
l 380 lfüsey'in Hüsnü Ozd · Malatya: ikinci seçmen 
emir lbrohim Demirali Ko sayısı 725 İsmet lnönü Dr. 
mdl Turan Ünal Müker- Hilmi Ortec Mahmud 
rem Unsal Aıml. Nedim, Vasıf Muttalip Öker, 

İzmir:lkinci seçmen eoyısı Mihri Bekdaş kadın , General 
ı 157 DoktorTevfik Rüşdü Arae Osman Kaptogel, Osman 
Ktı.mil Dursun General Ka- 1 llılmi Tane), Emrullah llar-
zım İnanç Celfil Bayar k'n 1 • 

Esat Bozkurd Ra - Manisa: ikinci se~·men 
hmi Korkmaz Hamdi Akay sayısı 988 dir. Saim Özel 
Şüluü Saraçoğlu Sadeddin Hikmet Ktıni Akknn, Meh-
Ebikmen Bemlil Nevzat{kadın) rned Sabri Toprak Osman 
Hüseyin Çakır, tiasan Ali Ercin, Hefık Şevket lnce 
Yücel Halil müstokil. Tu'rgut Türkoğlu, Tahir 

Kars: ikinı:i se~·men sayısı Yaşar Üzey, Kenan Orer, 
660. Baiıa Tuli Öngör ii. Kazım Nami Duru. 
Mohmot Bermek, Mehmet a- Maraş: ikinci seçmen sa-
zif. General Muhiddin Ak .,_ 379 llt h t E t yısı ı• e me "r en, 
gôz, Ömer lfolıl Kutuy, Mitat Nuri Ura Tahsin 
Esat Oğuz, Hüseyin Sumi Reşit Tankit, Kemdi Kusum. 

Kastomonu: ikinci seçmen Muğla: ikinci seçmen sa-
sayısı 292 Tnhsin Coşkun sayısı 455 dir. Hüseyin 
Velet lzhudak Sıtkı Şoref Avni Ercan, Şükrü Kaya 
Dr. Tevfık Aslon Şerif Abdu- Yunus Nadi, Nuri Tuna, 
rrahmnn Ekrem İbrahim Ko-. Hüsmen kitapcı, müstakil, 
ran Doktor Şükrü Sino- Muş: ikinci sayısı 269. 
zan Nuri müstakil. Hakkı Kılıç oğlu Naci Şevki 

Kayseri: ikinci seçmen sn- Şükrü. 

yıı:ıı 600. Ahmed Hilmi Arya Niğde: ikinci seçmen sayısı 
Reşid Ôzsoy Nahit Kenan Fe- 583 Ahmed Refık Ulucay 
rruh Gökalp Süleyman De. Faik Soclu Hıılil Mengi 
mir Eşer Veli yaşın Aldur, Cavit İhsan Orul Dr. Rasim 
Kadir Hasan Ferit Salih. Ferit 1'alay KAmil Dr. Ab. 

Kırklnrili: ikinci seçmen durrahmnn mustakil. 
sayısı 306. Dr Fuat Umay Sinop: ikincı seçmen sayısı 

ercket Üdul Zühlü Akın . 449 Dr. GJlih Hakkı Üstün, 
o Kırşehir: ikinci sA~~men sayı- Yusuf Kemal 'l'eııgır Hulusi 
sı 285. Hasan Börekci Lütfu Oru~·oğlu Cevdet Kerim 
Müfit. Üzaı-ı Alı Hiza Eser, inceduy, Hüsamottin Ükıındır. 
Mehmet Se~fı. • Ordu: 2 ci seçmen sayısı 

Kvcueli: ikinci seçmen sa 594 Ahmet Tekgoz, 1 lamdi 
=--============! Yalman, İsmail <;ama Ali 

- Efendimız iniyor .. 
Sözleri üzerine voziyet 

nldı; başını çe,•irtli oğzını 

npadı. Hukumct binası 

kapısında görülen ve ağır 

adımları, dik, dinç yüriı

yüşü ile 
merdivenlerden inmekte olnn 
göğsünde nışnnları mndal 
yaları bulunan hu ince 
boylu adnm: 

Mutusorrıf Ömer .~li bey 
di .. 

Ömer "li beyi tam crnıe
murin)> :ırns na karışmıştı 

ki - Birinci zelz~leden tam 
üç dakika c:onra ıkınrı 

bir sarsıntı, müdhiş bir 

Canip Dr. Ziya Naki Yıl-
dırım, Muhiddin Bnha Pars 
Selim Sırrı. 

Tokat: 2 ci seçmen sayısı 

635 Hüsnü Konya Nô.zım 
Par ay, Reşit Erişken, ü-
reyya General Gıılip Pekel 

Hürrem faik Bermek, 
Samsun: 2 ci seçmen sa

yısı 702 dir. Osman 
Sırel Etem Tuna Meh-
met Yun~s Güneşdoğdu 
Ruşen Zühtü Türkan Nebiha 
ulaş kadia Memet Ali Yürükel 
Mustafa Tunalı 

Seyhan: 2 inci 
seçmen sayısı 751 A.li Münif 
Yegdne Dıınçer Arik oğlu Hil
mi uran öner resul biçer ge
neral Nail eldeniz ibrahim 
mete esma nayiman kadın 

Tevfik Sırrı. 

Sinop: 2 inci seçmen 
sayı 306 Halil Fikri Aydın 
mahmud şerif soyöz İsmail 
Müştak moyakan. 

Sivas. 2 in· 
ci seçmen sayısı 947 Necm
eddin Sadık Rasim başaran 
Remzi çan Şemseddin gene
ral 3 ziya başaran Vasfi Ra. 
sevingi ism&.il neşed ığır 

Sabiha körköy kadın Hüsrev 
gerede mitad şükrü musta
kil. 

Tekirdağ: 2 inci seçmen 
sayısı 432 Cemil iyhadın Fa
ik özturak Şakir kesebil ya
hya ls.emal Hüseyin rahmi 
afak. 

Trabzon: ikinci seçmen 
sayısı 856 Danış Eyüb oğlu 
Halil Mitut Ha an aaka Nebi 
oğlu Hamdi ÜlkOrueb Süley
man gedik raf Karadeniz 
Seniha İzal kadın Mitat Ay· 
dın Sırrı dayı. 

Urfa 2 inci kadın 

seçmen 574 Ali Sait Unavaş 
hekimi ginay Menin yurtdaş 

• Refet Blger gensral Ahmecl 
f'und muhjddin hurman ikin
ci seçmen tiayısı 263 Hakkı 
unkan Münib buyir İbrohim 
Avni. 

Yozgat ikinci seçmen 
sayısı 540 Avni doğan sing· 
ur Süleyman sırrı icöz Ömer 
Ek.r m Emin dermen 

' 
Zonğuldak: ikinci secmen 

sayı ı 76 ı CelAl Sahir Ero 
zan ~alil haratn Ragıb Rifo.t 
\'ardar Hasna Kara Bouçok 
Esat Reccb, Zühtü Soya.k 
Dr. Mitat Altok 

İstanbul C. H. F. Genel .ktlti
pliğinden teblığ olunmuştur: 

Şubat sabahı başlıyan 

saylav seçimi yurdun her 
yerinde akşama kadar bitmiş 
her yerde ittifakla ü.H.F. 
namzetleri seçilmişlerdir. Fı
r kacu namzet gösterilmiyen 
mustakil saylavlık için boş 
bırakılmış olan 13 vilı1yette 

Fırka ikinci münteh ipleri 
umumi rey dirnnını beyan. 
namesi yazılı maksada hiz. 

met için reylerini muhtelif 
mustakil namzetlere vermiş. 
lordir. Mustakil namzetlere 
verilen reyler müspet her 
yerde başkadır. 

KA5E 
tnrnka vo top sl'sine 
benzer bir giirültü ile,hf'r 
tnrnf yırılnı~yn cvlor \·ök
mive ba~lad ı .. 

NEDKALMiNA 
" M. Tuğrul 
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Doktor 
l :'f'~~~~~·~~~ 
!ı 1 Doktor bakteriyolok Doklar operauır Doklor 

Mamdu~ Ahmet 
ÇOCUK 

1 hastalıkları mütehassısı. ıı 
Muayenehanesini postah-lj 

ane civarında Zemen so

1 
n 

MEHMET KABAlAK MEDENi EREllı SAOi OZATAY 
iç ve salğzn hastalıklar Cerralıf Jıastalıklar Clld ue =ühreoi hastalıklafl 

mtitelıassısı ımitehassısı mütehassısı 

VATAN eczanesi bitişiğindeki muayene eYinde lıa~talarmı hergiifl 
üğleden sonra kabul Vt' tedavi edPrleı·. 

kağına nakletmiştir. 
I .. _ . --=-=~ ı: ~~~~~~~-~~~~~~~~ 

W' 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan @ markasını arayınız. 

-
Yurddaş! 
Hlô:lıahımere , 
Tayyareye, Yo
ksulları, cocuk , 
ları koruma bı-
rlığıne ve Fela
ket gören yur

tdaşlara yar
dımı kendıne 
borc bıl. , mJI--· 

Sovyet 
Büyük kongresi. 

Maı kezi icra kımıtasına kim
ler sıçildı'? 

Moskova,8 (A.A.) - Sovy
et Merkezi icra komiteıinin 
toplantısında muliye komit
esi 1935 yılı bütçesinin 
68,7 milyar varidat ve 65,2 
mılyarı masraf olarak tes
pit edildiğini bıldirmiştir. 

Bu paranın l 7 ,2 milyarı 

ökonomik 6,5 milyarı meml
eket müdafaasına tahsis ed
ilmiştir . ... 
Vilayet 
Umumi
Meclisi 

YCSUF KENAN 

HÜKÜM GECESİ 
MümeHili: 

SUZY VERNQN 
Çok kuvvetli mevzu neşe ve he,yecanh 

anlar, harb sahneleri kocasını idamdan kur-
tarabilınek için bir kadının büyiik gayret 
ve fedakarlıkları.. 1 

Aynı zanıanda 
Büyük takdirler toplıyan ve altıka uyandıran 

Türkçe Sözlü 

Lüks Vapur Yolcuları 
Filmini de ilaveten devan1 ettireceğiz. 

Ayrıca .. . .. Dünya Haberleri. 

COK YAKINDA • 

ASLAN T ARZAN 
Bütün heybetile geliyor. 

Belediye 
Başkanlığından: 

Örtülü çarşıda akaratı belediyeden üç dük
kanın çerçe\'e ve tenteleri pazarlıkla yaptırılac
aktır. Taliplerin 10- 2 D25 tarihine rastlıyan 
pazar giinü saat (15) de Belediye Encümenine 
müracaatlarıilan olunur. 

=-=:-.-:.:-~. -- -~, ( Üst torafı b!rİnc sayfada ) 
me<,>li), Boy Benderli Hüseyin .I 

Ayvalık: Bay gkrem, Ba- 1 

yan Meliha. 'ı 
Erdek: Belediye reisi Bay 11

1
' 

KADRi UZKUR 1

1 

EH UCU l K ı RT l Si YE M A GA l AS 1 ı·I Salfi lıeddin. jl 
Susığ ı rlık : Bayan Hikmed , 

Eczacı Bay Asıfın refikası)bny I 
Kamil (Ömerköy çiftçiler. 1 
inden) , Hüsnü (fabrikutör]. 

Okuyuculanmıza Bir Kolayhk· ---. ... ' .. 
• • •. ~ •r f ( 1 : - - ," • 

Aşağıya bastığımız rehber tablo halkunızın her tiilü ihtiyaçla"' 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam ~artlarla nerede, kiOl' 
lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarım bu tabloda arayımz 
·ııi. u vayi uıı 

T'Rl"'KO T' AJ. Mehmet Servet örme e 
"" • ye caddesi numara: 98 

KIRTASİYE· Mustaf~ Fehmi. Hükfınıet ı ·esi posuıh9' 

OTEL 
• ne sokagı. 

: Bahkesirpalas - Kuvriyi milliye caddesi 
kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde' 

· sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hüktlmet caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiiktit1
1
et 

caddesinde Ahmet cesmesi karsısında • • • 

BE R BE R : Yeni berber ıbrahim Dural: lliikıJJ11et 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısınd ·. 

LOKANTA: Sabri Lokant~sı: Şalı ~lchıııet sok9~ 
numara 18 

B·A K K A L: Balık pazan bakkaliyesi. Osman NLlri-' 
Paşa camii caddesinde.. ~leyhane lıoğazıod~·· 

TERZİ : Mustafa bey .. Postahane sokağı '- tı 4 7 

ŞEKERCİ : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en eski ş~kel"' 
1 cisi. lliiktlmet catldesi, postalı; ne ~oka~ı fl

11 

nıara: 24 

MANİF A TU - :Tavşanlılı Zade Fahri bey. Faıııazi 11~
9

~ 
nifatura ve kumaş magzası. Ku vayi u1il11~ 

caddesi numara: 52 .. 11i, 
Gönen: Avukat bay Kaz ım , 

. b rıy hacim (Balıkesir C H.F. 
kfitibi], bay Mustafa kın ı k 
1 çiftçi], bayan Sarı Saltık . 

Hiikfunet caddesinde Zarhali oteli al
tında yeni açdığım dükkanda kırtasiye, zü
caciye çeşidlerinin en eyisi ve piyasadan 
en ucuzu olarak bulunur. Bilhassa mekteh 
talehelerine aid muhtelif defter ve kalenı 

1 ve~aire diğer ticarethan elerdeu pek farklı 
ve ehven fiatlesatılır. 

HIRDA VAT· Cumalı Hasan - Yapı ve rençper cıuzere· 

1. 1 

• ,demir hırdavat, hoya, caın, <;iıneto ve~aı 
• Sa r:l';laı· haşı. 

1·11. Bandırma: Bayan Emine, 
bny Mehmed Kızıksah , bay 
Bürhaneddin avukat, bay 
hnmdi arabacı oğlu. la - _---

' 


