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Milletler Cemiyetine ızalıüımız ~ütüıı 
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Nüahuı Her yerde 3 kuruıtur CÜMHURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GEllRIR 

S a h 1 b f ve B a t m u h a r r ı r ı 

M i! stecaplıoğlu Esat ildi/ 

.. GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ::-iıiıiiiRıiiiiııiiiiİİİlll"':'"' ....... -.-.-.-.-.-.-.-..._-.-.-.-.~B~ir~in~c~i~Y~l=L_;~S~A~Y~I;.,;.:~2~6~3;.._ 

., PERŞEMBE 20 EYLÜL 1934 

Milletler Cemiyeti Paramızın Oeğeri~i ~ r·· k" Türkofin bülteni 

AzalıgtJ ımı için . ,. L u~mak için ı ur ıye ve Düya 
_ Malıye Vekaletının Hazırladığı . .. . Ticareti 

1'
.. · - 'il ti · · Ih yolunda 'T' ı· J I Yenı Alman Oovız kifayetedec~kisedeihra· 
urk ve Italyan mı e erının su . ~ . a ımatnameae neler var? ahkamı ve Türki e cat için pek az miktar ka. 

ıh • }'"" · L~tmesind(~O bahsedıyor. A:\KAHA . 19 .. ( S. Ş)- Ma 1 nı.n .vaziyeti haz .ra tloluyısıl e Almanya'ya ithal edil~cek lacaktır. e ır ıgı '- . . lıye \ e~ fi letı . Turk paraA n ı n d°. vı z _vo r ı.lm emed.• yüzün len mt.lların husu~i müsaadeye Almanya Mısır itha· 

CENEVRE l:ı (AA) Tür· settiği sulh eserının m~va~· !emişt i r Dört ay ~onra baş- k'.ym et ını korum u h a kk ı nd a· Turk lırnsıle tn h>ıl nJen m~· tabi tutulması hakkındaki line müsaade edi-
kıye'nln milletler cemiyeti fakıyeti hususunda muessır murnhhasımız konsq reisi kı 11 numa ralı kararname- te ve llıt olan lı r s a pl n r ıı ze rı - yeni Alman döviz ahkamı tıl!!cliıi ·ı . d l .., ·- bir teşriki mesai teminede· olacaktır. ye m c rbuı bloka ı ıa r .. lura ne y l ',ı \aca k kaş Hlele r e her Türkiye. Almanya klı· rıng yor. 
l ne ıeçı mesı 0 e,.sı k · ATINA 19 (AA) d · h es ı p I\' n ay la ' ·k · Almanya döviz daireıinin 
I! ltalyan heyeti murahha ceğfne tamamile anı . m .,, ' · nır lı i r tulimatnarne hazır_ ·· ·r ·· k• r ' kazamı 1 1 

anlatması dolayısile ınemle· 
1 

·sT NBl' l 19 (S Ş)- Ylıl· Türkiye'nin mi lletler cemi la ış 1 k 1 yuz ur ı r a s ı n a ada r olan hububat ithali hakkındaki •ıı reisi Baron Alolsi Ana· 1 A · ' • ' · . m · vıı 3 
'' 3 ' urlara g-ön· m i ktn rın .n tedi es ı kelimiz menşeli mallara tat· 

dol . 
1 

1 ce mı·yeti k ons~yıne yeti meclisine aza seçil mi• derm iş tir T ı · t 5 H . . Y · . 
umumi kararı mııır ithala· 
tına da teımil olunmuıtur. u aJansının Cenevre mu· el er · ' · il ıma name şu - erı ı· te ıkamet eJıp te bik edilmiyecektir. 

habirine beyanatta buluna· girm P mız pek koluv olma olması burada büyük bir es a sları ıht i va etm ektedir: Tii rk iye'de h e sa b ı bulunan 
tak Tür'<lye'nin mil etler ce· mışt ı r. Türk Sovyet Jostlu· memnuniyet le karşılamıştır . 1 - llariçteki bankaları n e~ha~ın burada ikamet eden Bulgaristan'ın hubu ·ı Almanya hububat, yem. 

lik zahire, veaair zirai mah
sulat idare ve tevzi ofisi 
tarafından mısır ithali için 
verilecek olan vesikaların 

ibrazı mukabilinde münferit 
döviz müsaadeli ita edile. 
cektir 

tıılyeu meclisine intihap SU· ğu öne &iirüle_rek bazı ~e v· Presse gazetesi beynelmi lel mem~eketimizlc olan O•J li ve aıles i e frn ı~ınn !!e ('İn~ e k İ \·i n bat vaziyeti eyi de-
tetııe milletler cemiyeti umu· Jetler aleyhioııze prop ıg.ın· top'antı larda Türk · Yunan tıcarı muamelelerinden mii verece~le rı. ı•aray a aıt tedı- ğildir • 
tııi heyetinin gösterdiği iti- da y 11 11tılar. Balkan devit t· hükumetlerinden her hangi tevellıt olarak bura banka Yl.e emırlerının ay '~.u üç yüz Ziraat nezaretinin verdt"i "' \ 1 h' ) .. d . ırayı "e\'mem ek uzere ko " 
"•llttan dolayf İtalya heyeti !erile lran ve Po on ya e ı. birinin değerini temsil etme a rına o ıyecekl e ri masraf. bul v·e "ıe. d. . malumata göre bu seneki tıı k · . . . ıye sı. 

llrahhaaa
11 

namına Türk aıizo ı·alışmışlardır. Yunan sini derpiş eden Türk· Yu-
1 
omısy.~n v:saıre gıbı horı· · 6 _ Tıirkiye'tie bankalar hububat egim sahası 18.63 

lllilleUni tebrik etmek iste Hariciye nozırı M Maksımo,ı nan itt 'afnamesini hatırlata· arın Turk lı?Jsı hesaplar n neLd ı ntl • Tıirk lirns )o mat milyon dekar olup muhle· 
, dlflni söyllyerek demiıtir ki: öz alarak: Türkiye'ye verı- rak Türkiye nin cemiyet 1 dan tedıyesi . lup olan ec nebi bankala ren lif cinslere aıağıdaki miktar· 
.\y d 8 • • 2 T · k. • · memleket d h I' d · · t'k ı nı eoizin aahi \erinde bu- · Yunanıstau u 'e • meclisine intihabı Yunaniı - ur ıytı Je sakın veya . . a 

1 ın e g . rış ' · ar isabet etmektedir: lıı len reyın .. T · k' , l e rı tıc e r " t vo sanat v n fa 
•lan ve müıterek menfa· " imiş olduğunu re~mrn soy· tan içinde bir kazançtır 1 ur 1 Y~ ye g ·lecek ~a hı ş lar i•le · t h . d' I ke abı 1 •Ue k rı ' loh · ki . . , rıne a sıs e ıece me .,.:; 

Bulgar yaş üzüm 

ihracatı 

r tnez <ir denizin bir ker- diyor . T ü r k i y e·n i n ıne ve rece erı ''e ayıık )ağın kabul E' t ,ı · . ~ ~ 7 9 · 934 tarihine kadar 
te d h 1 h d k ı )'ekılnu h 1 · · b · v E' ıye~ı. · "' ~ B 1 'd h \ a a t caret ıa asın a Baş ve ' M.lletler Cemiyeti meclisine er ıesıı p ıçın e~ r::..:::. ... u garistan an i raç o UD· ~~rladıfını görmek olan her seçilmesini mevzubahs eden ~üz !ırayı g ' \'miyecek olan M iha İ}of 'un ,b ~ ~ ~] -=_ .§ muş olan üzüm miktarı 297 
ıt:ı aırj medeniyeti alakadar 1 Atina gazetesi de diyor ki: :ıvıılel e rın te ,liy ı> si. E ~ 1 ·g ~ ~- ~ vagona baliğ olmuıtur. Bir 

eden vahim beynelmilel Bugün Anka - ı "Türkiye bu azalığı Türk 3 Bura,la lıu l ıın a n baz ı Vaziyeti Buğday 12.33 11 05 89 taraftan da erik ihracatına 
llıeselelerin ıureti hallinde bu Yunan anlatmannın mümes ecnelıi şirketlerın lıarİ<'lt>ki ' Karışık zahir~ O 86 ll.~O lll4 devam olunmaktadır. 
:!ıuek müessede bugün teı ra'ya dönüyor. sili sıfalile elde etti. Bina· ana şirkdler i vı• ya serm.aye. Harıciye Vekılıiği ia~e için Arpa ~.24 1.71) 76 Dünya buğday mah· 
1 1 ınesatde bulunacaktır. S Ş ) B enaleyh Yunan milleti Tu"r· ılar g-rupları hesabına hor"· ~ • . !Yulaf 1 23 0.73 59 sulu·· 

1'ü t ISTANBUL 19( · - aş 1 ' enUZ c·y P 8 d . 
1 

rk ve talyan milletleri p H ti kiyenin meclise girmesini ıırına veya hasılat ı na malı - d a Y rme 1. Olgunlaşmağa başladı"ı b lltafından sarf edılecek gay vekil İsmet aşa azre e· bizzat Yunanistan'ın suben yaptıkları lı'<Iİyattan ISTANBUL 19 ( S . Ş) zamanda fena havalarda"n Avrupa uğday rekolte· tetıe . 
1 

. . yarın Ankara'ya dönme· giriti . h • B 1 k sinin tahminden daha eyi 
letı. rın medeniyet ve mi f. lreın.·ı'.n muhtemeldir. gibi selam ' ar.. lmult• ns; ul olarak top~o nı - M~hgalr f'omitacılarının şefi çok müteessir olan mahsul olacağı haberleri tahakkuk 
- d cemiyetinin hasrı ne =~-·---=--~---::-""'~:-:::'""."--~;:- an pnrJla. rJan 1· ndeJ 1· ,.aı • ı•a. ı aı o t•n vaziyeti Hariciye _ = , geçen seneye nazaran 3.9 etmektedir. Son tehmlnlere 

- . . = ~ k f ray. tevdı ed~n ş 'rket ihti- Vekaletfmizce tetkik olun 1 k 

P 
- ı mi yon ental kadar nok1an nazaran vaziyet ıöyledfr. 

ı t On era 1 ya"' ··; in ,., ·ilecc k tediva maktaılır Bulgaristan hükü ı k bütün 

ar amen O ar ns ,' emirlerinin kaJ.ul ve icra;. bmetlntikn"kade talıbiı ( ancak ~ua~;b:~r. ~~sı:::~~ hemen ( J00~9QJ:ar:~tibalr~~e3 34 4-Muhtelıf s i rk~ll<'rİD te u e ı attan sonra c vap (1000 

1 

verilecektir. Mihailof ş ' mdi müsavi bir nisbette isabet Quart itibarile 

Bu hafta İstanbul'da _ Açılacak. 
Koni erınsa iştirak e~ecek murahhasların a~~~i l7 O ~ir .. . 

IST b k .. zeredir Murahhas· yıne Konsey ıçtımaları ya-
" .\NBUL, 19 l S.Ş.) - J itme ı·ıu· . m. isi ile yirnll pılacak ve bu ıuretle kon-
<ı.erse b 1 k )ar ey u un yır 

1 
ne lr meme ette ya· d h . . de top feransın bu •eneki mesaisi 

Pı IJı k - Ü araıın a şe rımız 
I a ta olan parlamento uç b ) klardır tamamlanmış olacaktır " 
ar k f 1 nmağa aş ıyaca · 

1 
on eransı busene meın· a , .. .. 

tketfm· d 
1 

• k Konferansa Eylülün 2 ... uncu 

h 
ız e o a c a , 

er devi tt 1 k o'an günü başlanacaktır. 
e en ge ece M d ·t't top 

~llrahhaslar şehrimizde Lop· Geçen ıene a rı e d 
•tıacakt )anan konferans bu sene e 

ır. 1 k K 1 ketimizde ca ışaca · 
onferanıa iştirak edecek mem e d 

lllurahha 1 k. 270 tır Konferansa iıtiri\k e e· 
kadar 1' arıkn ye unu c•k zevat araıında bir çok 

o aca tır. • k. r . K f . • k h .. kümetlerın es ı mec ısı, 
1 

on eransa ııtrak ed< ce u b I k 
0 a.n r·· k b y ld 'd k. Ayan azaları da u unma · h ur gru u ı ız a ı 
llzırl klarını bitirrr ek ü7e· tadır. 

tl!dfr. Eyli'ılün 23 ünde Konsey 

Türk grubuna Denizli içtimaları yapılacak. 24 ~ncü 

Tekirdağ' da 
Bir yelyken gemisi 

battı. 
TEKİRDAC 19'(5 . Ş) 

Zihni kaptan idaresinde bu 

lunan ve 200 çuval soğanla 
yüklü olan bir yelken gemi · 

si limanınızdan lstanbul'a 

haraket edeceği sırad" dü . 
lllebuıu Nedp Ali l•ey ri· günü de Konferans! m_eıaı1sı· hıet etmektedir. ne başlıyacaklır. çtıma ar men çivileri kırılarak içi su 

N · E ı·ı.. 2'> 26 27, 28, 29 dolmuş ve derhal batmıttır. 
to) ecıp Ali bey Parlamen y u

30
un , ' aü~leri devam Gemi tekrar sahile çıkarıl· 

ar konferan•ı hakkında ve uncu ~ . . . tıı b d k t ·n evvelın bırın· mıf ise de 200 çuval soğan 
l!y.ı.natta bulunmuıtur: e ece • eşrı . "G · ·k· · üçüncü günlerı de telef olmuştur 
rubumuzun hazırlıkları cı, ı ıncı, 

...__ · Bir kaza 

Sovyet Rusyanın :::~::;;~.~: :~:;;;~.'.~::· 
Milletler Cemi;tine kabul edi
lişine p 0 , tekiz, Hollanda Ve 

ne yuva yapan kumrunun 
yuvası 'nı yoklamak ve yav

ruları tutmak isterken iki 

isvicre aykırılık etti. 
CENEVRE 1

8
• (AA) nin hayır dediği anlaıılmış· 

So ' VYet Rusya'nın milletler tır . 
c .. '1\. 

· 'Yetine kabulü mesele k B 1 'k ılni Yedi memle et e çı "• 
tetkik eden altıncı 

•iya
1

• k Lüksenburg, Arjantin · Vene· 
1 0mıiyon dün hara· telli . züella, Nikaragua ve Kuba 

ol rnuzakerelere sahne h k • ınuıt müstenkıf kalmış üç Ü u· 
h ur. Söz alan muhtelif 
•tipler S mette Uruguay, Fenlandfya 

tııilf ovyet Rusya'nın 
ed·ıetler cemiyetine kabul ve Panama, reye ittirak et 

1 ıneı'nt h d D ı n eyeti umumiye- memişler ir. 
'I! teklif . lıt'- edılmesine dair 

11•lr re k Geri kalan 38 hükumet 

tele birden temas etmesi 
üzerine elektrik ceryanına 

kapılmış ve direkten aşağı 

düşerek ölmüttür. 

Anadoluda hava 

vaziyeti 
ANKARA, 19 (A.A.) 

Dün gece h" va tiddeti fev· 
kalade olarak çok düımüş· 
ıür . Eskişehir ve Boluda 
sıfır üstünde bir dereceye 
kadar, Kütahya'da asgari 
bire düşen ha va sühuneti 
Sıvas'ta sıfırdan aşağı ıki 
Karst'a .,fırdan aşagı üç de· ticede Ye onulmutlur . Ne-

leltı bu t ·kltfe kartı Por- murahhası ise evet demit· z H il receye inmiştir. 
' t> anda ve İsviçre'_ !erdir. 

mottii vova faiz kuponlHrı_ lik serbest bulunuyor. eylemektedir. Fakat en bü· Avrupa 294,295 356,611 
İ • • yük düokünlük arpada gö· Amerıka J34 063 143,667 

1 ngl•ı tere ı•ıe rülmektedir. Ve geçen sene (Şimali ve 
3 5 milyon kental olRn re· cenubi) 
ko1Lenin ancak yarısını bul Aıya 57,544 59,063 

14,921 Tıcaret mu~avelesi ~ozul~u, - maktadır Ziraat nezaretinin Afrika 17,084 
ANKARA 19 tebliğine göre alınacak mah· Avusturalya ve 

(SŞ) l8TA:\Bl ' l.,19(SS)-Tiirk· ld 1 193ü senesinde lngıltue hü- · ' su ahili ıhliylca tamamen yeni Zeland 18,240 22.97t 

kü 1 h k 
lngıliz ti ıo,ıret mıızakereleri -__,__,---;----:--.;_--__,-:::-::~-===== 

metl i e ü um eli" iz ara. sında aktedilmiş olan tica- ilt·rlıy o r . ~1iiz ı kerel e rıle As r "ı Hapı· s hane 
ret muahedesini hükumeti- uyu~ına h ,.ı) ol•luğu takılınle 
miz 15 eylulde feshetm iş . İngiliz fJIJrjkul ı r n · ı on mil 
tir Hu fesih 15 eyli'ıl 9]5 yon lir ılık sıp..ıriş v•:rceoği · 
tarihinden itibaren muteber ı mizi Dcylı \leyi g.ızetesi yaz . 
olacaktır maktadır 

Tenzilatlı Tarifeler 
----

Dört ay daha uzatıldı. 

Tenzilatlı tarıfeden büyü~ fayddlar elde edilmiştif. 
ANKAR.\ 19 (S.Ş) 

Devlet Demiryolları tarafın Gayri 
dan tatbik edilmekte olan ve 
gidip dönmeğe mahsus bu- 1 Mübadil 
lunan fevkalade tenzilatlı La· 

rifenin ınüdc'<ti bu ay niha · 

yetinde bitmekle idı. Tatbik 

edilen bu fevkalade tenzilat· 

lı tarifenin eyi neticeler ver 
dil{ini vo halkın bundan is 

tifade ederek memleket da· 

bilinde seyahatin çoğaldığı· 
nı nazarı dikkate alan Dev· 
let Demiryollar bu müddeti 
ikinci kanun 1935 nihayeti , 
ne kadar uzatmııtır . 

lktısat Vekilinin tet· 

kikleri 

bonoları yükselmesi 

ç;:ıreler. aranıyor. 
İST ANBUL 19 (S.Ş) 

Son tedbirlere rağmen gay. 
ri mübadıl bonolarının 18 
- 19 liradan fazlaya satıl· 

maması üzer:ne Maliye Ve

kaleti nezdinde teıebbüste 

bulunan gayri mübadiller 
cemiyetı Vekaletin son aldı ı 

ğı kuarlardan çok mütehas 

sistir. Ve b :>n J kıymetlerinin 
yeni tedbirlerle yükseleceği 
kanatındedir 

SAFRANBOLU, 19(A.A)- ----------

d 
, b mütehassıs heyetle görüşmüf 

Zongul ak tan uraya gelen ve tetkikleri neticesi 
iktısat Vekili Celal bey bu- hakkında kendilerinden ma 

rada kurulacak demir ve lümat almıştır. 

kimya sana;1i için tetkikat · Vekil bey yarın gidecek 
ta bulunan maadin umum ve oradan Zonguldak'a dö-
müdürünün riyasetindeki necektlr. 

. -
lzmir' de bir milyon Liraya yap-

tırılacak. 
İST AN BUL, 19 (S.Ş.) I v , h. 

lzmir'de yeni hapishane bi- ecı ı Beyin 
Tayyare mektebi Mü 
daf aai Milliye Vekale-

nasının inıasına önümüzdeki 

sene başlanacaktır Bu mo· 

dern hapishane binası için 

icap eden bir milyon liralık 

tahsisat 1935 bütçesine ko 

nulacaktır. Hapishane Ka · 
rantinanın arka kısmında 

yarıda kalan mel.. tep bina· 

sının bulundu ~u yerde ku. 

rula-aktır. Bergama'da da 

yeni bir hapishane 

yapılacak' ar. 
binası 

tince kapatıldı. 
ISTANHUL 19 (S.Ş.) -

Tayyareci Vecihi beyin ida· 
reıinde bulunan sivil layya. 

1 recilik mektebi müdafaai 
Milliye Vekaletinin emrlle 
kapandı Mektep müdürü 
bulunan tayyareci üıtadla. 
rından Vecihi bey Eıklıehir'e 
yeniden açılacak olan ıtvtl 
tayyarecillk mekteplerine 
muallim olarak tayin edile 
cektfr . . 

Dükkan Değistirenler 
Kazanç Vergisini 

Nasıl Verecekler? 
ANKARA 19 (S Ş) 

Bir se~.e i~erisinde b;r kaç 1 8 6ümrülerde~İ hİSSISİ. 
defa dukkan değiftirenlerin A;ı.IKAHA, 19 (8.~) 934 
kazanç vergisinin tarh ve ı · ·ık ·· 1 L . ma i sene~ıne aıt ı il\' ay ,,. 
tahsıli ne suretle olacağı ve 

ne gibi usul ve muamele tat· 
bik edileceği hakkında bazı 

mahallerde tereddüt halli 
olmuıtur Maliye Vekal~li 

bu huıusu izah eden bir La 

mim hazırlamıı ve Vilayet· 
\ere göndermiıtfr . 

günırük resnııne munzam 
yiizde on helt'<lıye lıisselerıni 
lıdeılıyelerc ılağılmok iı · in 

Oohılıy~ \'tkaleti h n z ı rlık 

yaprn:ıktadır . Beleıliyelere 

düşen hi~sel, r belediyeler 
Banku~ı tarof nılan t~ . d' ,,·ıı e ı-

lccektir. 



SAYFA: 2 

İzmir görüşleri: vı 
İhtikar ve SokakPalas 

Dün akşam üstü idareha· 
nede b ana bir mektup ver· 
diler. 

Osman Salah imzasını 

taııyan bu mektupta benim 
İzmir görüıleri başlıklı ya
zımdan ~ahsedıliyor. Şah•i 

görüılerlme görüılerlni ilave 
eden okurun mektubunu bir 
kaç kelimesini atarak-aynen 
koymayı faydalı buldum. 

Dostum diyor ki: 
• Siı İzmir'i anlatıldığına 

göre canı yanan bir seyirci 
olarak gezmemitsiniz . lzmir'I 
görmek , demiryolların ızın 

ele geçmez fırsatlarından 
istifade etmek istiyenlerden, 
fakat pitman oı anlardan 
biri de benim. İzmlr'de evi 
olan veya rahat bir kum 
partımanda hiç tasası olmı
yanın canı benim kadar 
yanmamıttır. Şuna da emi 

nim ki, ben yalnız değildim 
Benim akıbetime uğrıyan 

çok kiti kli Şu satırları 

okuyarak İzmir görüşlerin i 
ze bir fasıl da bizden ilave 
edin: 

Balıkesir'den dolu vagon
larla yollandık . Yolda l u 

doluluk balık istifi 
aldı. 

şeklini 

Mezunen lzmir'de bulu-
nan Bursa inhisarlar başmü · 

dürü lbrahim bey dünkü 
trenle ıehrimize gelerek Bur• 
sa' ya geçmittir. 

inhisarlar ~aşe~speri 
Ralıkeılr inhisarlar bat 

mü~ürlyet b3.şekspri Rek r 
beyin İstanbul Dökümhane 
deposu eksperliğine ve yeri· 
ne de İzmir müdüriyeti ekı · 
perlerinden Halil Nedim bey 
tahvil edilmişler ve Ha. 
lil Nedim bey ıehrİmize ge
lerek vazifesine batlamıştır. 

Bir meşale söndü 
hakkında. piyesi 

Şehir sinemasında idman 
birliği namına terns ı l edilen 
"Bir meıale söndü" isimli 
facıa piyesi müddeiumumilik· 
çe talep ve tetkik olun-
muttu. 

Piyesin muharriri R Gö 
kalp efendi müddeiı.;ır um ili· 
ğe çağırılarak eserin n uh. 
teviyatı hakkında izahat 
istenmiştir Alınan izahattan 
sonra işin takibe değeri ol
JT. ad ığı anlatılır lf ve ta kıbat 
icrasından sarfınazar olun· 

Manlsa'ya vardığımız za· 
man tam yetmit iki vagonun 
iki lokomotif tarafından çe- muttu: · 
kildlğini gördük. Gece ı I Poliste: 
buçukta İzmir'e varmak . Dün zahıre pazarında vic-
Hem de yersiz yurtsuz ola· daniye mahallesinden Emin 
rak. Acaba bir ikinci tren k ı z ı Hatice h a n ı m 
dajıa hareket ederek bu iz- pazara gelen G ö k 
d(hamın Önualınamaz midi? köyünden İbrahim kızı Ha-

Ôyle umuyorum ki bu nife hanımın merkebi üze 
pek ala olurdu. Halk bin rinde bir kilo yapağmnı aıır· 
bir "üziintü ile gece yarı1 arı· makta iken cürmü meıhut 
nl ·yolda geçireli Bunun halinde yakalanmıştır. 
üzerine bir de lzmir'de yer- Yapağı sahibine iade edil-
ıizlik Koca İzmir ' i ben zan· miştir. 
nettim ki bir ihtikar kum ı:; Dün mahfe! askeri bahçe 
panyası istila etrrit Bir !o- ıi civarında yeşilli cami kar· 
kanto.ya girdik Kendi kt'n· ıu ndaHüs•yin'in fırınında çalı 
dimfze hesapla yedik. Fa~ at 1an sim ı tçi Münir esrarlı ıiğara 
evdeki pazar çarpya uy içtiği görülerek cürmü meş 
madı. Umduğumuzun ıki hut h 1linde yakalanmış. üzerin 
misli para istediler Otel de tirde blçak bulunrııuıtur. 

ar~yoruz. Fakat yok Pir iş· ~ Düyunu umumiye ote
ketnbeci ıeiliri bize en ala lir:de ıkaır et ed•n tiyat 
yatak kadar kıymetli geldi. ro artistlerinin Müzeyyen ha· 
itl<embeci dükkanıııc' a sabah. nımın odasında ki n•e bulun 
!amal< bile bize JOO l<uruıa mac!ı { ı bir sırada 
m.ıl oldu.0 ellerın:fiatlar iki portmeni içinde bulunan 
hatta üç misli artmış Carsonl yirmi beş kunt parasile bir 
müşteriden soyabildiği ka- kol saatinin kendi hizmetçile 
d"a soyuyor. Ne heıap is ri Kütahya'lı Mustafa oğlu 
!iyen, ne bu ihtılıara karıı Ömer tarafından çalındığı· 
koyan var. Ekmeğinden tu- tikayet olunmutlur. 
7una, tuzundan otuzuna ka
daı her şey ihtikara binmiı 

Bahri baba parkı mecca· 
ni oteller haline geldi Her 
kanapede bır müşteri uyu
yor Kahveler, gazinolar, 
itkembeci dükkanları ala pa· 
laılara döndü . 

Bu kadarını bulamıyal'

lal' bile oldu Onlar da süt
çü beygirleri gibi hem ge· 
ziyor, hem ayakta uyuyor. 
lardı. 

Trenden !~dikten sonraki 
hali bir düşünüyorum da 
h".!ret etmeden kendimi ala

miyorum, v .. yine ben er
keklere değil. kadınlara acı
yorum . Biz nihayet sokağa 
bir post sererek ala sokak 
palas dıyebiliriz Falıat ka
dınlar. Hemen hemen büyük 
bir kütle limir'den bin pit· 
manlıkla döndü. !lem orada 
kalanlar sizin gibi olacak bir 
yurt bulanlardı. Bizler he
ırıen kaçmaktan baıka çare 
bulamadık Çünlıü yaşana · 

cak vaziyet yok. 
Bilmiyorum lzmir beledi 

yesi bu ihtikarlara ruhsati
ye mi vermittl . 

Ne ise olmuş bitmiş Fa
kat mademki yazıyorsunuz 

bunlardan d'a mümlıünse hır 
az bahsetseniz. 

Ya~a landı'.ar. 
Küpeler nahiyesinın Sarı 

alan köyünden ince Ahmet 

kızı Hanifeyi bundan bir 

hafta evvel parasına tamaan 

öldüren aynı köyden Meh· 
mP.t oğlu Cemil, Nasuh oğlu 

Emin, Hacı Halil kızı A ne 

ile Süleyman oğlu Mahmut 
yakalanarak ad fi ı e ı e teslim 
edılmişlerdir . 

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

Bu gece 

Şif{\ 

Ecz«tnesi 

/'töbetç idi r 
Mamafıh teçmit 

diyüp geçmiyorum. 
"Geçmiş zaman oiurki 
Hayali cihan değer,. 

ıeyler 

Diyen ıairl hatırlıyorvm 

Sıımimi Ee anılar efen . 

dim,, *,.. 
Okurumuzun satırlarına 

fazla bir fey ilave etmiyo 
rum. Bu da Hr görüş oldu 
ğu için koydum. 

R. Gökalp 

Gönen'de 
Belediye intihabı 

faaliyeti 
GÖNEN, 11 (S.Ş) Gö-

nen'de belediye intil.abı ha· 
zırlıkları bitmiştir Halk in 
tihapla çok alakadar olu
yor. Gönen, münevverleri 
çok olan muhit olduğu i~ln 
belediye intıhabı her devre· 
de olduğu gibi bu devrede 
de heyecanlarını gösterecek 
lerdir. Efkarı umumiye ırü· 
nevver kütle üzerindedır. 

Gönen hayvan ser-
gisi hazırlıkları 

.Gönen'den cümhuriye 

halk fırkası idare heyetinden 
Mustafa bey şehrimzde 

açılacak büyük 
hayvan sergisine iştirak et· 
tirmek üzere bir tip dahi-
linde yetiştirdiği merinos 
koçu ve merinos koyur.u 
gel irmiflir. Memleket"mizde 
böyle bü} ük mikyasta eergi 
ilk defa olarak açılıyor. 

Vilayetimizin b 'r çok kaza· 
!arından hayvan yetişt i rici 

leri şimdiden hayvanlarını 

getlrmit bulunuyorlar. Tah 
min edildiğine göre sergi çok 
rağbetli olacak ve vilayetin 
ıslahı hayvanat proğramına 
çok yardım edecektir. 

Birlik - Güç 
ikincileri 

Yarın Ali Hikmet Paıa 

stndyomunda ldmanbirliği 
ve ldmangücü ıkinci takım 
!arı arasında bir maç yapı
lacağı bıldirilmittir. Gençle
rin maçları zevkli olacağı 

tahmin edilmektedir. 

Atletizm 
Birincilikleri 
Mıntak'amıza atletzim 

birinciliklerine ittirak edil
mesi için federasyondan ha
ber geldiğ•ni yazmııtık. 

Atletlerimiz ıalı günü ha· 
reket edeceklerdir Kafileye 
atletizm kaplanı Şevki bey 
riya~t edecek ve 18 atlet 
iştirak edecektir. 

Atletizmde bu 
çen seneden daha 
netice alacağımız 
edilmektedir. 

sene ge 
eyi bir 

len in 

Sındırğı Panayırı 
Ve panayırlar hakkİÜiia bazı düşü-nceıer. 

SINDIRÔI 19 tS Ş) - vazedilecek büyük fıçılar
ı 5 Ey Jul cumartesi gunu la mütemadiyen panayır 

Sındırgı panayırının batla - meydanı sulanması lazım. 
dığı gün. Panayır resmen Panayıra gelenler müttefikan 
bet gün, fakat dört gün an· tozdan tiki.yet ediyorlar. 
cak devam etti. Panayır ye O kadar halkın tabii ıh
ri kasabanın batısında aıa· yacı olan umumi hala biç 
ğı yukarı on bet dakika dütünülmeml§. Münasip bir 
uzaklıkta bir mahalde ku- mahalde seyyar vaziyetinde 
ruluyor. Oldukça uzun bir ve bet on lira masraf edi
mazisi olan Sındırgı panayı lerek on beı yirmi hala vü· 
rı memleket belediyesine cutla getirmek pek mübrem 
her sene bet altı yüz lira ihtiyaç halindedir. Umumi 
varidat temin eder. Halk sihhati alakadar eden bu 
bu kazançlı itten istifade gibi mahallerde hiç batıra 
eden belediyemizden pana gelmiyen mühim ihtiyaçların 
yır mahallınde layılıı veçhi· batında , maalesef, bu hala 
le fenni tartlara uygun yeni · işi gelir Neden bilmem. en 
ilkler göstermesini bekli ihma 1 edilmiş noksanımız 
yor. Panayır mahallindeki halalardır. 

çardaklara taksim olan ma · 
nifaturacı, tuhafiyeci , bak· 
kal, aşçı, kebapçı vesair 
bütün esnaf gerek esen faz· 
la rüzgarın clört taraftan 
getirdiği toz tufanı ve gerek
se araba, faytcn, otomobil 
ve kamyonların ve mütema 
di bir ıekilde faaliyet halin 

de binlerce insan ve hay · 
van ayaklarının ha' alandır· 
dığı toz tamamen gözleri 
kör edecek bir hale getiri· 
yordu Panayırı ziya ret 
edenlerin hepsi bu toz tu 
fanından pek tikayet edi · 
yorlar. Panayırın tereflen
mesi için belediye kasaba 
dahilinde mevcut ekmekçi 
ve hancılardan baıka bütün 
dükkanları kapattı. Günler
denberi çarıı ıssız ve tenha 

vaziyette. Panayırdan gelen 
araba otomoLil gürültüleri 
Ç&.rfının ıssızlığını haleldar 
ediyor. Bütün ihtiyaçlar 

panayırdan terrı. in ec'ilc~i 
için ne kadar za hrr:etli de 
olıa hergün herk<S bir defa 
Dlsun panayıra uğramak 
mec huri yetinde. 

Fazla miktarda hayvan 
geldiği için bu bin' erce hay· 
vanı sulama ğa kıifi bir su 
yok. Panayır rrahallinde 
iki parmak kalınlığıncla bir 
çeşme var. Bu çeşm ise bin· 
lerce halkın ihtiyacını l ile 
karıılamıyor. 

18 Eylul salı günü tayya· 
ra cemiyeti menfaatine bir 

pehlivan güreıi tertip edildi 
llöyıe lıenar kasabalarda 

bir fırralla )apı 1an eğlfnli 

lere akın akın hücum eder 
ler. Güreı mahalli pek ka· 
!abalık idi. Toz tufanıra 

rağmen herkes panayır ma· 
hallir deki l u güreşe hücum 
etmifti Güreş hemen dört 
saat devam etti. 

Tayyare ctmiyeti halka 
eyi birkaç saat yaıattı 

Manisa'lı Rıfat pehlivan 
başa konulan yirmi lira} ı 
kazandı Ancak tayyare cl'-
mi yeti istifade çıkaranı adı-

ğı için be~ liras nı 
etti. Sevimli ve 

l< beı ru 
değerli 

pehlivanlarımızdan olan 
baba Rifat'tan zaten 
bu gibi hamiyet beklenirdi. 

Sa altı Hamdi pehli· 
vıw ile Alacaatlı'lı Ali ı:eh-

livana yediıer luçı k lira 
olmak üzere taksim edildi. 

Bunlardan başka daha 
yeni yetişmekte olan onbeı 
yirmi genç ve gürbüz peh-

livanlarımız birbirlerile gü · 
reıtiler. Ve münui p hedi
yeıerle taltif edildıler 

Birçok mübrem ihtiyaçla-
rın noksanlığına rağmen 

Sıı;ıdırgı panayırı alıcı ve 
satıcılara (zamanımıza göre) 

istifade bıraktığı gibi muhi· 

Atlet erimizin muntaza ı Buraya münasip bir kilo· 

te birkaç gün canlı ve eğ 

lenceli bir ha}at yaşattı. 

Havaların eyi gitmesi halkın 
işine çok yaradı 

m ın Çi 'ış maları bu emniyeti metre mesafede oldukça bol 
kuvvetlendiriyor. (llıizler) namile anılan bir 

1 
su var. Bu su panayır yeri 

Sa•aşın TakVımı 1 ne gayet ucuz gelebilir. 

! EYLÜL 1 Mahallinde istıface pek 1
1 

:?O ,

1 
mahdut kimselere yarı}'an 

Pertembe bu suyun panayır mahalli 

1 
Gün doğumu: ne getıri mui bir za ı t.;r< t 

YIL: 
1934 

Zeva~i 5,51 : h~lin~edir. Ve herr:en iki 

1 
Ezanı. 11,34 1 yuz fıra gibi ehemmiyetsiz 

CEMAZEL A~IR 10 I• bir fedakarlıkla mezkur su 

I 1 akıtılabilir 
1 Cti~~uriyet islarr iyetle Bir de toz tufanından pa 
1 ıurayı um met d.mektir nayır yerini kurtarmak için 

-i--~~;;--,-- ıki seyyar araba üzerine 

Binlerlerce kalabalığa rağ 
men ufak bir vaka olmadı . 
Hele munis halkımızın me· 
deni hareketine gıpta 

etmemek emkıinı yok. Hiç 
bir hadisesiz güzel bir pa

nayır oldu. 
Ümit edniz ki gelecekse 

ne panayır yeri tel örgü 
içer,ine alınup ağaçlanacal< 
ve bol bol sulanacak, çok 
şirin ve can eğit ndirici bir 

mahal olacaktır. 

20 EYLÜL PERŞEwBE 

İSTANBUL, , Yurttaş!• ~ 
Plak neşriyatı. 19,20 Türk 

musiki neşriyatı:{Kemal Niyazi, 
Azmi beyler ve Hayriye, Müzey
yen hanımlar). '..il Selim Sırrı 
bey ıarafındaıı konferans 21.30, 
keman Konseri: (lstanlul kon
servatuar muallimlerinden Ali 
Sezai Bey ve sıüdye orkestrası) 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
Budapeşte konser orkestrası. 

21,50 Harice bir bakış-Çifı piya
no konseri. 23 1 lava raporu 23,20 
Plak, 2-1 Sigan ın·ısikiıı 

Bükreş 364. m. 
Gündüz ııeşı iyatı, 18 Papüler 

Romen musikisi, 19 haberler. 
19,20 Steliıı matza orkestrası. 

20 Üniversite, 20, 1 S Konferans, 
20,30 Plak ile Richard Vaıı-neriıı 
iıç perdelik "Taıınhaeuscr., ope· 
rası 

Defterlerr'e Adın Yoksa 
. Belediyeye Yazdır. 
lntıhap .lc(terleri es,lmı~l r Çimdıyd kadar defter-

!Prı!., ismını Vd numaranı nrarnadı 1 t ısen ace e c . 
ÖııumuzJe ancak bu gün kaldı. . Q,,.Jan •onra 
ıtiraz .Iinlenm z 

1-ı'Ilini bulum ızsan h •ın"n il ·l9tliyede iııtıh 'I' on
cümenİnl' !?it Sana \«ık kol .n Lk "ö<t~rilecekı r .. " ~ 

R ıle 1 y~ int h1b n l ı r ı•v atmak hu m • dı · nl aJa 
mın hJkkı olduğu kaıl~r v~zifrsidir de. 

1 • 
Bıze R'Cien ~ rılan(Karınca) mecmuasının 

4ncü sayısı gelmi~tir . İçinde 
kooperati' çilığe dair lı ıy 

melli yazılar bulunan bu 
eseri herkes okumalıdır. 

Karınea 
Ankara' da Türk kooperat f 

çilik cemiyeti tarafından çıka 

EYLÜL 20 

Ezine 1den Edremit'e: 

Ezine - Edremit Maçı 
- - - - --

Çanakkale ve Ezine'liler Edremit'lilere buyuk misa-
tirseverlik gösterdiler, 

EZİNE 18 ( S Ş ) - zel ıarkılar söyllyor. Btziın 

13 EylCıl 934 perıembe Radyo ht!r halde lıtanbul 
sabahı Ezine sporcularında Ranyosundan daha eylence• 
bir hareket var. Edremlt'e lı ve güzel n~ıriyat yapıyor. 
maça gidi 1ecek. Ayvacık - Dik yokutu çok güçlükle bl• 
Küçükkuyu yolu ile bir çok tirdik Bu 5 kilometrelık bo· 
görülmedik yerlerc'en geçi- zuk yol, 150 kt'ometrelik 
lerek gidilecek yeni bir mu yoldan daha uzun geldi. 
hit çocuklara can verdi. in- Küçük kuyu'ya indik. De· 
kar edilemez bir hakıkat- nizin güzel dalgalarile ku· 
tir ld spor gençliği tanıttır· cakladığı temiz ıahil boyun· 
mllk, seyehatleri bilgi ve dan gidiyoruz. Yol ta Edre· 
görgülerini çoğaltmak nok- mit'e kadar zeytinlik içinde 
tasından en mühim amil- devam etti. Ne güzel yollar· 
dir. Mamur iskeleler, dalların 

Ezine'de doktor Nihat ve yamaçlarına ıığınmıt büyük 
ve eczacı Şevket temiz köyler . Gidiyoruz Ze'/• 
Hüsnü beylerin candan ala- tin ağaçlarının tabii bulvar 
kasile sporun bilhassa av yaptığı yollar çok eyi. leke· 
ve futbol ıubeleri günden lelerde bir hareket, canlılık 
güne ilerlemektedir. Her ta. 
raftan yardım gören genç
ler de canla baıla itlerine 
ıarılmışlardır. Dimağ ve vü
cudu ltleten spor şubeleri

nin i 1erlemesi iç in tüccar 

Şükrü ve Hüseyin beylerin 
yaptıkları maddi yardımları 
burada överek anmak bir 
borçtur . 

Türk ve kulüp bayrakla· 
rile süslü yep yeni bir otü 
büs kafilenin emrinde. Be
lediye reisi Cemal beyin ri· 
yaset ettiği kafile}e 4 ida 

reci, 1 l oyuncu, 5 yedek 
oyuncu ittirıik ediyordu. 

Sabah saat 8,30 da Ezine 
den hareket edildi. Çocuk · 
!arın neıeleri sonsuz. Güzel 
şosayı ve tabii köy yollarını 
geçerek Ayvacık'a gidiyoruz. 
Yollara sonbahar güzelliği 

çökmüı. Etrafta temiz koku· 
larile koyu gölgeli genç ve 
gürbüz çamlıklar, doyulmaz 
bir renk ve manzara veri
yorlar. Çarıksız köyürün 
yem yetil çamların araıına 
sığınmış mezarlığı insanı 

içinde yatanlara gıpta etti. 
riyor. 

Ayvacık ıosası her adım
da değişen , doyulmaz zen· 
gin manzarasile sabahın bü 
tün zevkini duyuruyor Dağ 
sırtına serilmit evlerile u 1ak 
tirin Ayvacık kasabasında 
gençler bize bir çay ziyafe
ti verdiler. Yolumuz sarp 
ve uzundu. Ayvacık'tan spor 
birliği reisi Şükrü beyi de 
alarak yola düzeldik .. Ge 
me dereyi aıtık. Artık köy
lü şosasına girmiıtik Yalçın 
kayalıkları yararak çok bü
yük emek sarfile açılan yol 
dan ötürü başta kaza kay· 
makamı Hikmet bey olduğu 
halde bütün civar köyler 
halkını takd r etmek lazım
dır Yolumuz Nusratlı ba 
yırlarına kadar oldukça sı· 
kıntısız geçti. Esasen otomo· 
bil sakinleri yolun bozuklu 
ğunun farkında bile değil 
diler .. Hüsnü'nün magafon 
la yaptığı ( Radyo Oto ) su 
mütemadiyen netriyat ya 
pıyor. Herkesi bayıltasıya 
güldürüyordu. 

Nuaratlı yokuıu sinirlerine 
hakim olmıyanların ineceği 
yollardan değil. Sarp ve 
tatlık, dim dık bayır, eyi 
bir tayyare yolu. Fa~at et 
rafın manzarası okadar g ö 
zel ki..Yol çamlıklı yem ye
til yüksek dağların çevrt le· 
diği dar vadinin önünde uza 
nan Edremit körfezi cidden 
görülmeğe değer. seyrine 
doyulmaz bir dekor. 

Otomobil radyosu acele 
kaydıle bir ark11daşın rengi 
nin sarardığını, diğer birinin 
kafnsını vurduğunu etrafta 
bir keçi sürüsünün göründü 
ğünü haber veriyor ve ara· 
da plak netriyatı yerine bü 
tün çocukların ittir8.kile gÜ· 

var · 

Mıhlı çayında öğle istir•· 
bati yaptık. Asır görmüt ko· 
ca çınarların koyu gölgesi 
altında akan Mıhlı deresinin 
buz gibi suyu yem yetil bah· 
çelere, etrafa zevk, neıe 
hl.yat verıyor. Herkesin it· 
tihaaı yerinde. Alaettin, Ce· 
lıi l yemek rekorunu kırma· 
ğa çalıııyorlar. Mıntaka relıi 
Mustafa bey de az yedijilni 
iddia etmesinin aksine iki 
kişilik porsiyonu yalnız ba · 
şına temizlemekte. Mıhlı'darı 
haraket etWk. Narlı, Altun 
oluk köylerinin ufak tirin 
iskeleleri var. Aya.ı:ma de· 
resindeki kahvede istirahat 
ettik. Köylüler mevcut tat 
köprüyü genifletüp kaldırılll 
yapıyorlar. Eyi bir kahvesi 
var. Bol ve sovuk sulu arktall 
ve dereden kana kana iıU 

içtik, yıkandık. Artık yolu
muz düm düz Sahili bırak· 
tık, Güre köyünü geçtik. NI 
lıayet şosaya çıkmıth . Ak 
çay · Edremit Tren hattına 
muvazi yoldan ilerliyoruı· 

Otomobil bütün bızile güzel 
şosada kayıyor. Edremit 
göründü Kaz Dağının etek
lerine yamanmıı güzel ve 
mamur kasabaya a.irerkett 
içe ferahlık veren bir haz 
duyuluyor. . 

Spor kulübünün binasına 

vardık, arkadaşlar bizi bek· 
liyorlarmıı- Her kesi yer'e 
rine götürdüler. 
Akıam kulüpte ziyafet 

verildi, nutuklar söylendi· 
14 eylui cuma günü şehri 

gezdik. Yeni hükumet binatı 
modern yağ fabrikaları çok 
güzel mahfeli ve muntazaıtt 

mağazalarile. Edremit eıine 
az rastlanır güzel bir kaıa· 
ba. Bir az himmetle daha 
gtizelleıebilecek olan bele 
diye parkı. mahfe! bahçeti 
bol ağaçlı güzel yollar. ya· 
zın serinleyecek ba~ka yer 
aratmıyacak kad .. r eyi. 

Saat 16 da sahada topla 
nıldı. Sancak merasirr.i la 

pıldı. Edremit ve dvarın ıt 

muhteliti eyi oyunculara 
malik. Oyun çok samimi ıe· 

rait içinde geçti. Her ıki ta· 
raf •poru tam manasilt ki· 
buca oynadılar. ikinci haf
taymda penaltından Eıine 

iller aleyhine bir gol olma 
saydı oyun b,.abere ka'a 
cal<tı. Netice: 
Sıfıra birle Edremit'lller ga· 
lip geldiler,. 

Cuma akıamı Edremit 
mualli rnler bir iği ıerefl· 
mlze çok mükelld bir zly•· 
fet verdi Edremlt'te kaldı· 
ğımız günler içinde bizi hiÇ 
yalnız bırakmıyan mualliıfı 
Abidin beybaıta olduğu halde 
Edremit muallimlerinin hı.I<· 
kımızda gösterdilıleri 1\ ıerı 

gelen alAkalarına minnt 1111 

r z. Ztyafelle iki mualllrıt 
bey çok güzel birer hıtalıt 
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şlılrın 
Dönüşü 

azan rüzıııirı, baharın 

lgarı olan sararmış kuru 
Prakların &on rabıtalarını 

ınıı. Ve daha birkaç ay 
vel her yerleri mini mini 
hl&kların orkeıtraaına 

hne olan ağaçları, birer 
rkunç iskelet haline ge· 
ıniıtı. 

Tabiatın zenııin güzelliği-
verem mikropları ıarl 

hirlerini akıtıyor ve zaman 
ınan bu ölen ııüzelliğe sa· 
ıtıklarlle ilahi hicran bu 
lerı gönderiyordu Kuıla 

•11 t•krak sesleri yerine de-
111 ve barit bir sükut var 

Sanki t•biat bir perdei 
tfa altına getirilmlı; nefeı 
11\aktan korkuyor gibi. 
Kesik ve fasılalı nöbetler· 

e ağaçları harekete getiren 
in rüzgar çok uzaklardan 

elen :zalim bir ifritin sesini 
lldırıyor lıte ıur•da bir 
"•le dikenli çalıdan ibarrt 
al•n gül fldanlarile, sema· 
;n yüksek boıl u k larında 
ze göz kırpan ıu yıldızlar 
t11.11nda ne büyül bir ra bı· 
' Ve mlmlyet vardı. 

8tr lokma etten ibaret 
olan kur11, kara billbül bu 
llıuhabbet mihrabından kaç 
~ilYon defa ıu solgun Hile 
1 kamerle melul yıldızları 
•tkının yanık vaveylalarile 
~uhabbet ve sevgi meclisi 
he davet etmııti. Kim bilir 
•ngı hain rüzgar bu ilahi 
iUıikitinaaın kalbine nasıl 
r elem hançeri apladı. 

> 

Hele kırlangıçlar çoktan 
~tünrnez oldu. Yetil gölün 
~nında ıeri uçuılarla kes-
111 ve maktaı ka vhler çi · 
n b . u kuılar damlar altın· 

•akı yuvalarını terk edeli 
<ıl.. b zaman oldu Her evin 

: tevimli ve neıeli yayga· 
cı Z•iri ilkb•harın haber- j ,. 

ıf 1 ve kuıların en haylazı· 
~. r . . 
Açık me;cından u:zun 

llaı. lie •••ı, alyah akik gözleri 
u Yaz yeleğ. ile nisbetslz 
ıun lcu I ve :zayıf ayaklı leylek, 

f arın en uslusudur Bü 
)''k u lüğ•• . b ' k k '.l'e 

1 
u nıs etln~e yü se 

~lierd~ bulunan bu çatlak 

1111 
rnue:zzln yolcuların so-

ncusudur. 
ı,,Hazan rüzgarı, bataklık 
~ içindeki kamııları eyme· 
•i~ baıladığı gün onlar da 
v. lrlı bir melali ıztırapla 
gır ğ 

''ttıl:r." ufkumuzdan uzak-

Tekirdağ 

......, 11hmet Hilmi 
•Ci 1 -tıı y edil er Kafile reisi Ce· 

al b . fet ey cevap v.,rdi. Zıya-
di len sonra ıinemaya gidtl-

i5 1 
1 

ey u\ Cumarleai sabahı 
a t 8 tttıl,; 31J Edremffe veda 

re Çok güzel bir ıosa ile Ed-
lll 't' ~ör 1 e baıtlanan Havran'• 

d,k rneden dönmeğe kıyama 
le ' li'lvran Vilayetlerde bi· 

etine 1 u y• B az rast anır.veledi 
tıları\nasi.le, mükemmel çar· 
İ(a be güzel ve büyOk bir 

•a a P a' ı · azarı çok canlı, 
tıı:ıı"crfı çok olduğu gelen 
hitu •~ın çokluıtu ve türlü
ki n en anlaıılıyor Yazık-

Yakt len f •rnız dardı, b r saat-

i) 
azı. k•lamadık 

&n-
li çık uıte ç<ık neıeli geç 
fen 

1 
ııta bo2uk yolların 

a ığı d h Yor A. il a az hi11olunu· 
dukt Yvacık't• bir az dur 

arı dtik •onra Ezine'ye dön-

Yıllar ve 
Ben 

Bi1,ler. 
Saçlarımızı birer 

Mendil yapar du 
SJllıırız yıllara. 

Yıllar, 
SallaQan mendillerin üstüne 

Kar dökerek geçer. 
Ollar yıldızlı sulara 

Ye analar 
Bir tae süt 

\' e bir çömlek yoğurt 
Kadar temiz 

Çocuklar doğurur yıllura. 

Yoğurt alınlı. 
Süt yüzlü 

Çocuklar 
Yılları teperek yükıelir · 

Gün gelir 
Bu çocuk yüzlü çocuklar 

Atlatır çıraklığı 
1 stalaşırlar. 

Bunlar sırtlarında yokluk taş r 
<'okluk toşır. elem taşır 
cJ Aslı _ Kerem taşır 

Kısaca, yılları taşırlar 

* .. ı kadar temiz 
Beni bır hakraı· &U Doğuran 

Yılların çamurlu . • 
\'e nasırlı ellerınde yogurnn 

Anam, 

Kö üklü bir Jenizin dalg ıları . 
p Peşinde sürüdüğü gıbı -

::iıirüdü peşinden y.lları 
Bobam, 
Anamın uzun sadar•nı 

Boynundu bir atkı 
Buşında bır çatkı 

Gibi kullaı:aruk 
ı:ıynedi kaldırımları .. 

Kaldırım-
Ku!Jırımda yıllar tekerlendi, 

\ e yıll ır da kaldırımlar ... 

re nklı bir •okluk kalburilıı 
İçim ~uneş , Elendi. 

* Anam 
Ye pPşindende babam 

Bir harman sonu 
Saman savurur gibi -

SJvurdular beni yıllorn, 
Ben on dokuz denizde 

ı,:-ılkJnan bır kayık gibi
Çalkandım y.l!ar da ... 

Yu~ım 
tlası.ııle birlikle 

i' lkıime ·~ · olarak 

\'olum kararsa bile 
Clküm ~üneş olacıık . 

Hen temiz alnımı, 
Ak saı·lı gü 1\erinıe 

Ben 
Son 

Beyoz örtü yopocağını. 

* bir 
bahar gunü 

8ola<'ağım 

Anım gibi 
Y ıllıırca ak duracak. 

Anam. 
Vd babam gibi 

Gün gelecek kı 
Ben do-

Yılların elinde 
Kırık bir saz 

olacağını Ye bir nağme 

Saç.m alnım gibi 
Yıllarca ak duracak 

Fdkat ben 
Anuıııın sütü gibi 

T~miz kolacoğ•m 
Balıkesir: 19-9 934 

R. Gökalp 

YAKUT 
"Ee•t Adılfte 

Sularda Lıiı· yakut durur: 
Sııınış gibi ufuklardarı 
lııcr ince nabzı vurur. 
Ve bir nokta ... bir damla kan. 

H. Fehmi 

ZE YNEP'IM l.I ·······~············································ 8 8 : Savatın: : Yuuı 1 
: Küçük : Kurnaz çiftler : Mehmet s 
:Hıklyeai : : S ller gün binlerce süı yolları aeçer , 

Gönlünü sevincine ıalmış Zeynep'lm 
Alet rengi yoldan tilrküyle geçer 

Tarlalar "Zeynep" in rengini içer. 
Bir sonsuz rüyaya dalmıı Zeynep'im 
"Göz ufuklarınca. bahtını biçer. 

Uzunluk en olur, gün "Dün.e döner, 
Çıkını e:ine lllmıt Zeynep'im 
Bir kalını ardında evine döner . 

Düğüm düğüm yollar böylece biter: 
Onlar bahtın için falmıı Zeynep'lm 
Bir tevi açılır, bir tevi gider. 

Çatmak isterim 
- Ona 

Kalbimde estikçe fırtına, tipi 
Elem denizinde batmak isterim. 
Çekmekle gelmiyor, günlerin ipi 
Felege bir kement atmak itterin" 

• • 
Sa•det ruhlaılp gine koluma, 
Bin renge bürünüp çıksa yoluma, 
Huriler toplama sağı soluma; 
Hepsini bir pula satmak isterim. 

• 
Arzular kabarup taımak istese, 
11&.hl bir müzik olur herkeıe. 
içimden bir cevap gelmez bu sese, 
yalnız dizinde yatmak isterim 

• . . 
Bir sevgi bucağı olmalı derin: 
Tek baıına içme hayat hevıerin. 
Kalbinde hayalin taıı b-;;- erin, 
Bu zevki seninle t t ak isterim. 

• 
Varım da, yoğum da sensin her şeyim 

Sensiz bu hayatta yalnız nideyim 
"Misiva. içinde bilmem ben ney.im 
Bu kahbe feleğe çatmak isterim 

Feıidun 

AYRlllK SlATlERİ 
Gliyor 

Ayrılık günleri 
Geri geliyor. 

Atıziarı köpüklü yağız 

Rüzgarların 

Omuz 
larından el sallıyarak . 

SEN gözleri ıslak 
Yeıil bir muz .. 

VE sız DOSTLARlM. 
AYRILIK dudaklarımda yarım 

Bir alev ıukıdır. 
İçim ateı dau11ıla güllerinin tomur 

cuklllndığı 
Bir üstüva parkıdır 

Omuzlarım üstünden 
Bir adam gibi bakan kafamın 

Omuzl•rındadır DOSTLARIM 
DAUSSlLA dudaklarımda yuım 

Bir kavga türküsüdür. 
Her kavga türkilsü etli, kalın 

Dudakların süıüdür. 

DOSTLAR, be ki bu son kucaklaş. 
mamız 

Yağız bir at gibi kııra k günlerin 
Üstünü belki son aımamız. 

DOSTLAR 
İçimin duvarlarına çivil idir, 

BiR 
Ve birer kartpoıtal 

DOSTLARIN kalbi 

gibi.. 

1000 ton 
Ağırlıkta bir piston 

Gibi çupar göğüs1 erinde. 
GELİYOR 

A YRIEIK SAATLERİ 
Ağız 

ları köpüklü 
yağız 

Rüzgarların sırtından el sallıyarak .. 
GERİ geliyor 

AYRILIK S \A TLERI. 
16 9.934 

Mustafa Niyazi 

Mümkün mü? 

Kıskançlık .................................................... 
Bir gündü. Güneşin baha· rediyordu. Kıskançlık! Fakat hiçte 

öyle değil.Gözüm, özüm ka 
dar, hatta daha lçok aevdl· 
ğim tiüheyla'yı kıskanmıyo· 
rum kıskanmıyacağım da .. 
Onu bir çok dostları ile ko· 

ra tat verdiği bir gündü. -Eyi aeyret Naime, bel· 
Yolumuza dizilen bahar çi- ki bir daha ııelemeylz. 

nuıur, ııörüıürlı.en goruyo 
rum. Biliyorum ki o, benden 
baıkasını, benim kadar seve· 
mez ve sevmiyecektir Onun 
için sonsuz bir sınır çizdim, 
istediği kadar, istediği er 
kekle dilediği kadar konuı 
sun! Neticede görecektir ki 
onun için gösterdiğim ıev· 

giyi kimse göstermiyecektir. 
Süheyla! Dostun Şemi se· 

ni bekliyor ve seninle geçi 
receği bal ayında okumak 
üzere destan yazıyor . 

Nerde o eski günler? 
Güneıin varlığından kuv· 

vetli olan şevgimiz .. Hepsi, 
hepsi göçtü .. Anlıya bilirsin 
ki kukanmıyorum, kıskan · 
mıvacağım da .. 

Aııkınla güle güle eğlen, 
tatlı tatlı konuı.. İçtimai 
itiyatlar kadına bin erkek 
göstermiıtir. - Sen bunları 
çoğalt, bıkıncıya. u&anıncıya 

kadar çoğalt . Konuı, eğlen , 
seviş .. 

Yuvada Süheyla ile bera· 
berlz. Yalnız kaldığımız za. 
manlar üç saattan fazla. -

Konuıtuk, görüıtük , se 
viıtik. 

Lakin ben üzülmiyorum. 
Onun başkaları ile seviıtı · 
ğini düıünerek kıakanmıyo· 

rum ve kıskanmıyacağım!. 

Ken1al Ferdi 

Çiçekler 
Aşık oldum ben güle. 
Gönül verdim ıünbüle . 

Deme. sevmem manulya, 
Güzel çicektir fulya! 

Aradıkça yasemin, 
Bulamazdım bir lalin, 
Sakız gibi pek narin, 
Karanfile bak sevin! 

Arslan ağzı. sarmaşık . 
Yıldız, sakız dolaşık, 

Çiçeklerim karıtık 
Nergis gibi yılııık! 

Lale, çiğdem, ortanca, 
Hanımeli bir kanca, 
Gelincikten kabaca. 
Haıhaılara bakınca! 

Menekıevle zı.mbak 

Itır küpe, aya bak, 
Papatyadan değil ak, 

çekleri tabiatın bütün güzel- - Hayır, her zaman ıele 
liklerl, narin vucudunun en ceflz. 
ince noktalarında beliriyor, Oh.. Her zaman gele· 
ferah veriyordu. Salkım ceıtlz. Demek bu çılıın ııü• 
soğütleri sularda seyre zellikler araıında aG:ı:ellml 
ederek gidiyorduk. Gümüıi daim• seyredecektim. Bir• 
ıular hafif mırıltılarla denbire kartımdaki çınarda 
onune gelen çalıçırpıyı lOI iki bülbülün buıelendlllnl 
açmaları için kamçılıyodu. gördüm. 
Onlar çok inatçıdır. Falı•t - Ne mesut çiftler aejll 
sular onların inadı · mi:' 
na kulak asmıyor, bazıları - - Evet. Çok meıut çiftler. 
nın üstünden bazılarının Bizde öyle delttl miyiz. 
altından yoluna devam edi- Buanda bütün ki.inalı tera gö· 

1 

yordu Aynı bizim gibi et- \ rüyorum Gözlerimi yummllf, 
rafımızı kaplıyan vahıi ağaç· , bir perv•ne ııibi dönilyorum. 
lar süngü gibi dikenlerinı • K•famdakl üç kelime beal 
uız:atmıılar, bize doğru sal· mesut ediyor. "Biz de öyle 
dırmak istiyor 1 ardı Acaba değil miyiz?" 
benden ne istiyorlardı? Bu Bülbülün birlei kaçıyor.Öbürü 
vahti gözelliğin bizden isle· onu kovalıyor. Nihayet yine 
diğl bir ıey vardı. Oda, el \ buıelerlne devam ediyorlar. 
öpmek. Üzerimize saldırdık· Gözlerimiz hep onları 
ları zaman biz elimiz'e ma- talıip ediyordu. BülbOllerln 
nl olacaktık İıte o zaman buselerine haset etaılttlk .. 
istedikleri buseyi elimize Naimenin ince kolunu 
kondur tı rlar Bu onları çok boynuma atmııtım .. Bül· 
mesut ediyordu. Faklll bizim bül bize bakıyordu. Yine 
elimiz kanlar içinde kalı· 

yordu. 
Yolu muz gittikçe vahtlle

§iyor fakat o nisbette gü
zelleıiyordu.Kolumu mengene 
gibi sıkmııtı Acaba kor· 
kuyor muydu? Evet, ürkek 
adımlarından o anlaıı ıyodu. 

Fakat eritici göz 'erini etrafın· 
dan ayırmıyor; onların bü · 

tün güzelliklerini gözünde 
top\ıyor, sonra uzun uzun 

göz göze gelip o güzellikle· 
ri gözünde ve gözıimde sey· 
rediyoruz . 

- Nekadar güzel yerler· 
mit. 

Evet, zaten her şey 

güze'dir, güzel olıt)ıyjln ne 
var ki ... 

Bu ilk muhaveremize de 
rtnden derine gelen kor. 
kunç balta seıleri at bep 

olmuıtu. 
Yorgundu Batını dizimin 

üstüne koymuı etrafını ıey . 

Sa.rdunyadan çok parlak! .. 
Hep çiçekler sevilse, 
Gönüllerde eğlense, 
Herke• bunu hoı görse, 
Yalancıdır demese! 

Güneş 

bir iki bu.eden eonra uzak· 
laıtılar Naime ile ııöz ıö· 
ze gelmif, gOlüyorduk Bül. 
büller çok husu hllyvan· 

lardır Çam altında oturan 
mahçup çiftleri birbirine 
yaklattırmak istiyorlardı. 

Ne yapsınlar. kartımıza ııe· 

çüp öpüıtüler Bizi mesut 
ettiler. Hayatımızın en tatlı 

dakikalarını yaıatan bll\bül
leri acaba unutabilir 
miyiz? 

- Naime, bülbülleri ıe-
ver miıin? 

- Çok severim. Fakat 
bugünden itibaren daha 

çok ıeveceilm. 
- O halde aana Na me 

bülbül dlyeceltim. 
Oh. V•llahl ııüze: ııtnı. 

Naime bülbül Seni tebrik 
ederim 

-- Hayır ben tebrik! bak 
etmedim. Ancak tebrik bili· 
bülilndür 

Ben de sana .. Bnlbül dl· 
yeceğim . .. Her ikimizde 
bir kankaha attık. Çünkü 
çok tuhaf iılm oluyor
du. Naime bülbülQmün ıen 
kahkahası aaadetimiırıi bil· 
bililere müjdeliyordu. 

KOŞMA Açık mektup 
"Abdülkadir Karahan.a 

Kitabında okudum tek, tük yazılarını 
Aman çok yavan buldum hele bazılarını. 
Benim umumund•n da anlayıp sezdiğim f\l: 

.. Kardeşim Tahsin'e" 

O yarsız neyleyim baharı, yazı, 
Bu gönlü dağlara salmak islerim .. 
Onsuz söylemiyen bu hırçın sazı 
Alıp taştan taıa çalmak isterim .. 

Onun gür saçları güneş gibidir. 
Kızıl dudakları ateı gibidir, 
Gökteki hılale o "eş" gibidir 
o yari "et .. inden almak isterim .. 

Yüzümde gezerek ılık nefesi, 
Söylese. söylese o gün perisi, 
Ben de dinliyerek bu nazlı sesi, 
13ir uzun rüyaya dalmak isterim 

Ey "Nihat" bahtım• rüzgara salıp 
Tutuşan alnımı avcuma alıp 
O yeşil gözlerin rengire dalıp 
Kıyamete kadar kalmak isterim. 

Demirci 

Fikirlerin ham kelek olmazlar yenir tur9u . 

Okutmaktan ziyade okumaia muhtaçsın, 
Sen bilgice fakirsin, ıusuzıun hem de açım, 
Kuru silnger sıkmakla ne altlar, ne au verir. 
Bu gün yalnız imza at sana o da elverir. 

Eyisi mi. elinden kalemıni bırak da 
Bazı ciltler karııtır ıöyle birıeyler bak da 
Ondan sonra yazmağı, karalamağı düıün. 
Korknca! halıkınsa bulur ayajına gelir ün. 

Yok yere çekirdeksiz, küçük b•ıını yorma. 
Şeytan kulağına kurıun, olunun da zorlama 
Sonu uçurum olan, o yolda hız alının. 
Sonra dileklerinden naçar mahrum kalıraın. 

Meveddet e 
Mümkün mü ben senden ayrı 1 ayım d~, 
Gözlerim her zaman yatlı olmasın? 
Sen buradan ayrıl, git, ben ke.layım da 
içime gariplik yaaı dolmaıın? 

Nihat !idil 

NE DERSİN 
Nihat Adil- c 

Yıllarca izinde dolaısam dursam. 
Gün gelir bu savaş biter mi dersin? 
Sonsuz ufuklara yui haykınam, 
Enginlere sesim erer mi dersin? 

Muharrem 
Soha da gönlümün binblr baharı, 
Ömrümü yolunda ey\eıem yarı 
Yaıli gözlerimi ıtler mi denin? 

• • istemem bir lahza ıemiz eylenmt k 
Ruhuma gam döker her bir kahkaha 
Gözlerim çok özledi istiyor görmek 
Ben seni ne kadar bekleyim d•ha? 

V. T Baııma serpilip hicranın karı, 

Ümidim sel olup aksa toprağa. 
Emel kapıları çıksa toprağa, 
Yorulup varlıfım dnııe topraia, 
Kabrimi ziyaret eder mi denin? 

Teıhsin 
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zaııı hir eseı·clir. ;\~ 111 z;;nıaııda ('cık ı..u, \'etli V<' lıakıki a~ı.. salıııt'le

Fİ Lİ ı\111"'•: 
ri \ardır. 

BER.\Bl~R 

VARYETE 
\'urıı:ıraları da dd~i~ıııisııı-. FAT~I.\ LEM.\~ \P arkadaslaı·ıııııı lı11 . . " . 

\eııi nııııı ıralarıııı dalıa cok lwj:teıın·l'k~iııiz. Bu 'iikl'.'ek saııatk:\rla-. . ' . 
rırı selıri111izdr buhıı.dııkları nıüdtlt·ıce n•rpı·eklı•ri ııefis vı · zarıf 
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B k ') k .. ·-------------------::== alı esir ~ V<t O)' •• ----··-----------·-- ,~ 
P<tl)(tyıı·ı •• T ~ 

Tt•lıir ('dilt·ıı (haki\~ p:ıııa~ 11'1 :2J p~· llıl pazar- u eınaşa M 
tesi günü twılacal.tır. Paıı\lr Pski<lt·ıı l•·spit etlilerıl • M 
yc•rd~·. ::ani: küyiiıı f'll gii.zel 'r su İIP ı;e\f·ilıııiş I OTEL VE GAZiNOSU 
oYaeıı.. 11~f'rıııde l.ur.ulaca~lır. ı 

<_h~koy_ Paııa~_ ıı·ıılk dı,la k1111ılıı :ık1:ııl1r. ı.lalı· M Şeref Sey idaresinde~ 
kesıı· ıle ı·l\;ır· \ ıhheı vP k:ızalardaıı \(' ıı:ılınP- H 
h•rdc•ıı gPI• l'I. ı·~ııaİ' H' ı·ı IPplt·ı·iıı lı('I' ıiiı·ıi·ı i~Li- '' ll:ılıke~iı·iıı lw1· lııı·ı.ıs~a 1'

11 

ı·.ılı:ııl'.ır·ı ki\y ilııi~tıı· lıe~c · ıi ı:ıı·:ıfıı ıd:ırı ıı·ıııiı ı (•di- I •• nıuke1ııııwl ott•lıtlır. M 
IPcektır. Paııa\11' \t•ı·iııd<' tnrı<·:ı <'ardak \t' ııöl- t: K f J · ı• · • .ı L' 
ı.wlıh.ler viic11d

0

,1 g~·Liı·ilecı·h.tir. . '- " on or, em 1zıı~, Servıslerınueaı 
Ozakö~ paııa~-'ıı·ıııııı lıı , ~11i1i~eti hi\, Üıı tı\a~ı ı~ R8Z8~et VB Ciddiyet, emniyet 

ıaııı oı·t:ı~ıııda ~""' lıol, lı:l\aSı giizel lıir \t•ı·iıı- M 
dı• olıııa:-;ıdır. · ._ · U 
----------------- .. 
~ " f"'ı·dek K<tZitsı Mal n 

Gerek Memleket halkının. 
gerek bütün misafirlerimizi 
umumi takdirini ce/betmişfit 

TEMAŞA Gazinosunda Mii<I ii rlüğiiııdt. .. ıı '. ıı 
l'ıııuıııi ııaı·ııw ErdPk isk<·lesiııck iı:ıtırılıııış U Güzel Sesli Bir Radyo 

Vt' lliikı'ııııPI i\ııiiııde k:ır:l\a l'ıkartılıııı~ ol:ııı tek- ı• 
ııe saçları )tıııııı~ak dt•ıııi;. 175. ~laiııı<~ lırc•ç (Ed· ı J~ ~elırirı, İslaııbul ve ıznıirin biitiiıı !-{3Zf'tc>kri 

1 

t 

teıııl'.'illl:'rdrıı istifade c ınıeııizi t:l\~i~P <'deri;ı. 

BİLETLEHİ\İZİ giiııdüıdeıı tf'daril. ediııiz. Kişcıııiz daiıııa :ıı;ıl.111·. 
PEll~E~IRE n• Cl".\I .\ ııı:ıtiıı:ıl:ırıııııı, ~aat ~.30 dadır. 

rPıııit) H' lekııf' !'ia~·hırı ı·C'lik 55 . . \l:ıiııı:ılıı·ı·~· (Sa- •• mevcuttur 
kız) 'apur :ııık:ızları 30. E\hll ~34: ııazaı· gi'ıııii• N• B ık · · · t b. t i • , a ı esırın en eyı anınmıt ır o urma ve 
~a:ıl 15 tı' ilıale f'dilıııf'k İİZPI' \irıı , i ııiin ıııiid- tt dinlenme yeridir. 'lll 

. . ________________________ .., 
U<'LIP aleni ıııiiı.aYcdP\C koıııı 1 ıııustur. •••-•••••••••••••·--•••• . . ' 

HAZRETİ İS A -~-~---~~······~ ...... .-, .\l1<'ıl:ır111 ıı:ık ' I veva haııka ıııektulnı İİ(' \İİz . .. . 
liı·:ı ıenıinatı ıı 11Hıkkaıe ik \t• arıırıııa s:ntlarıııı 

' ' 
1 
iigı·ı•ııııu·k isti~f'ıılt't iıı dl' Lı•r i~ ıı.i'ıııiiııde Enkk 

GELİYOR 
ı : - ' .. . 

.,~. - _, 
ı Belediye Dispanserinde 

Muayene Günleri 
cr~L\BTESİ (;f .\LEHİ 

Üğl!'Jl:'ıısoıır: ~:ı:ıl 1-tdc ıı 16\lı k:ıd:ır dalı ili . . 
lı:ı-Lılıkl:ır ıııııayPıı!'Sİ (Doktor . \lırııl'I 

Eıııiıı hı·~) 

P.\Z.\H <:C~l.EHİ: 

Üğle,lt·ıı ~mıra ~:ı:ıı 15 dt>ıı l(i ~·' kadar 
kulak, lıııı·ıııı. hoğaı. lıastalıkl:ın ııııı:ne-. . 
ıwsi (Doktor \lt>lııııl'l K:\ııııl h(·~) 

PAZAHTESİ üf:\LEBİ: 
Öğlı•dı•ıı ('\ 'ı·I ~:ı:ıl 1 U d:ııı 12 'p kadar . . 
dalıili lı:ı~ı:ılıkl:ır ıııua~c·ı,c·~i (llokıor .\lı-

ıııf'I Eıııiıı he.') 
Sı\LI <:f'.\'LEBİ: 

Üğlc·deıı <'' \t'I ~:ı:ıı 1 O daiı 1 ~ H' k;ıd:ır . . 
dahili lıasıalıkl:ır 11111a\ ı·ıu·~i ( lloklor :\lı-
ıııl'I Eıııiıı ht'~) 

ı.:.\HS \)llL\ ı:f.\LEllİ: 
Üğlı·dPıı soııl'•l s:ı:ıı 15 dı·ıı J l1 ''' kadar . . 
ılalıili lıa-.talıkbr ıı ııa~l'llt>~İ il>• klor ll:ı . 

s:ııı H:ıif lıP~) 

PEH~E.\IB!r Gf'r'LEHİ: 

Öğll'dı ıı -.;<ıııra saat 15 dı·ıı l() \a kadar . . 
cildi~<· H' lıe,fi~e lıa~Lalıkları ııııı:ı~c>ıw~ı I 
(l>okıor \lelınıf'l .\li lw~) 1. _________ .1 

•~ r kek ( >r t<t ıııt· k tl" lıi 
• • 

Sınıf lk ııııtJ l ııı tilı<tııl<t ı·ı: 
E}'lül -22 

'.!3 
23 
24 
24 
25 
25 

Günü 
Cumartesi 
Pazar 
Pazar 
Pazartesi 
Pazartesi 
Salı 

Salı 

Dersler 
İngilizce 
Fransızca 

Türkçe 
Türkçe 

sınıflar 

Bütün unıflar 
Bütün sınıflar 

(J.c.ı.o.ı·E) sınıfları 
(J.A.I.B) sınıfları 

Fenbilgisi ikinci sınıflar 
Türkçe İkiıod sınıflar 
Fenbilgisi birinci sınıflar 

Riyaziye (l.A. 1-D) sınıfları 

~ ........ ~~~~"""'! 1 

DOKTOR 1 
!Mehmet Şakir/ 

flı 1 rg-ün h..ıst.1larırıı saat 
2 .luıı uk~:ının ka.l:ır kııbul l 
,.,ı~r 

ıııaliyesiııP ıııiir:t<'<ı:ıılaı·ı il:iıı ohırıııı-. 

E ı·<I ek ~I a ı ii Yüniş, Karamürsel, Hareke. Süreyva Paşa 1 
.tı üdtiı·liiğiiııcleıı ! K u M Aş LA RI N 1 i 

• Enlı·I. sıl'a dı·~irıııeııler ııH'' kiiııdl' ıı aa lı:ılıı;e ~ Fabrikaların sattıkları fiattan dalıa tu·uı 
d~ğiı·ıııeıı ~Pri, ~ ıık:uı,vapıeı ki\~ üı.dt• Jı;ır. p hir 1

; M:tzamızdan temin edeceksiniz· 
lıaııc, {kaklar ki\~ ii kunıka~ a ili('' 11.iiııdı• iki lıiıı • .. • . • • . j 

kiitiik lıarap hağ H' Giiııdoğ'dıı kii~ii Calaııı:ııı~oz it EN LUKS JNGJ.LJ .. Z KUMASLARJ DA ~ 
.\dn·~-: .\lıı:-.ı:ıfaf;ıh.ilıl ı ·· 1 l '> ~ ı,· · ı·ı · ı - it 
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me\11.lllll c• :.. agaı; uıı· Y.1',Vlııı 111. pe~ııı p;ıra , .. ya Mevcuttur • ;1 

l 
ıııalıallı·~iıult- K:ıı·P·i ıı.; 2 iıwi tı•rtip ıa-fı~r boııo~u~l;ı iickııııwk i'ızc·ı·p ,, 
lw~ ıi'ırlıesiciYal'ıııda. I' j li v satı 111.lır. lı:ılc :?5 rylıll 9:)-l paıaı' L(•si giiııii sa- li reni gelen Bursa ipekli çeşit/erimizın 

at 15 tedir. it her cinsi mükemmel ve fiat/annda 
S<ttılık 1 Taliplı·ı·iıı ~ i'ızdt' ~t·di lı11~11k d(•ıuızilolal'ile it büyük tenzilat yapJ/mışl!r. 

T l Enlt•k .\lali\l'~İıı(• ıııiiracaatlal'ı. 1 .. . .. .. . . ı ar a · liE Bııııa ıııtııııa~ıl ~ 1111111 ıııaııltılıık, ı opluk ,ıorJ"' 
llast .h ıne yolunda ovukot . ıtt kııloııları d:ıf ı;ı ll('llZ 1P111İ11 el ıııel İt•iıı 1 

E·n in \'dJJt beyın b .nesi ,, 1 k • \' • ı ' J) • , ll 
i'tİ•&lrnJe ll\' Jönüm. evliğe ,,, 1 . t"SI ı· 1 (l yet a 1011 !I M Lt .. t ·ı ' ' ' b' d f ~ 
elvı•rışlı tarla s·ıtıLktır Tıı ·~ne •.•. • ••• (" 111· 11(((•)) I • Uıı erem muş erı .erı~ızın .. I~ e a mazamıza ~ 
l ı p ..ıl ııılar ~ ılıın zarle Nuri \O! t fi k f ıl 1 
efonJiy,ı aııı r3(' ıatl&rı. 1 ! aşrı erı a ıuır. 

Balıl.e~ir l'tlı·(•ıııiı ycıluıııııı (O +6 3 - l!!l!t 

00 + 67 kilnııı · ır ... lt·ı·i ;ıra~ıııd.ıki kısıı il) taıııiri 1 TA VSANLILI ZADE FAHRİ ~ 
Savaş ş ıı tııaıııt' '" k.-şifıı:ııııt si rıı ıı c i lı i ıı <' <' ~ • • 

~· apılıııak \(' ~7 - r.~tııı - 93-t. tarilıiııe ıııiisa- IJ Fantazi Manifatura Ve J 
Abone ücreti 

dıf P0rseıııh · giiııii ~aal oıılıestc ilı:ılı• (•ılilıııek li! K M J 
Ült'l't' ~;irıııi gÜıı ıııiicldc•Llc• \ c: k : ıpalı 'l.lll'f n~ıılile = um aş azası 

YILLIGI 8cıo Kuruı 

1 
ıııii ı akasa~·ı· \az <·dilıııiştir. Taıııiraıı nw!ılıııse- ~ Kuvayi Milliye addesi No: 52 

6 AYLIGI 450 " ııiıı hecldi k(·~ri 7.'>20 lira ~JH kııı·ustııı·. ~ tıifiHtHl!Uttlil'dit!iH~:•li!HlfHtflHtHt:l!lf 
3 A YLIGI 240 " \I' k 1 ' t 1 

Abone ücretleri laksile 
ba~lanabilir. 

SA VA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

/ Müddeti 
10 

--+-

geçen nüshalar 
kun şlur. 

- .. -

Gazeteye ait her hususta 
Neırlyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

- .. -

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

-·-

. ıiııa · :ıs:n:ı: i\al.atı feıııı,t·~i rn~ ıııii ıı·n- ı• 1 k .1• • l)()O'llll) , 
di,lik(·ı• 1:1sdik Pdileiılı·ı·iıı i~ıir;iki 1111 -.ııli, .. ıırri •il 1 t•s 1 ~ \ (' , 
ılıı ('aİısıc:ıklar, (•lıli,<'L H·~ik:ısı '<' ı=(·:ıı·(•; 'l'1-İ- f)••cıtk llitkıııı •:vı 
ka~ı' ih;·aı, t'dcııler k;tbul oLııı . <•:ık \ı• 1111 \CSik:ı-
lar ih .tleıh>ıı laak:ıl srkiz giiıı ı•\ \ı•I lıa~ ıııi'ılH'ıı

disliğP ihraz Pd'lıııi~ lıulııııaeaktıı-. T:ılip olanla
rın hu '<'";tik ilı· lırr.ılıeı· ~ iizdP ~ ı·dilıılC'ıık ııi~
lwliııdı· tc•ıııiıı:ııı ıııuı:ıkkall' ıııoıklııız \t>~· :ı ıııı·k
ınpl:ıı·ilr yc'\lllİ ııır•zkı'ıı·da \(' 'a~tı ıııu:c~~· <'ııin

tll' usıılii daiı·~iııdı· l'll('İİııı<•ııi 'il:h l'le f: zl:ı ıı a-. 
lt'ııııat alıııak i~ıi~Pıılt'l'iıı dalıa "''c 1 lıa~ ıııiilırıı
tli~liı:!:·· Y<na t·ıwiiııwııi 'il:i\('l k:ılc•ıııiııı· ıııııı·a· 
c,ı t. Ptıııeİc·ri il:\ıı olıılıııııır. · 

B<tlıkt_~siı· El'k<tf 
l\1 ii•I ii r l tiğüıı<lt_•ıı 

Yil:h etiıı ııu·rkPı. '(' ıııiiHıakatı, ..... ııi' 
vP kö,·lt>ri aı;,tli~iııdt•ıı ıııiiı·;ı{':ı:ıı ı·ılı·ıı geheİt>ıi 11 

talıii ;I' ıııiiskiil:'ıılı lı<'I' ıu•ıi doğııııılarıııı \t> :ıh'' 
' . 

h111Hıııı 1-:ıılııı :uııeli,atLırı ı ı ıııi'ıp-.sc·..;ptlt• ııwr1"1 · 
neıı yapar. Ccwcık d·i·ı~i ·ıı·ııll'k lc·lılikc>~İııtle 1ıııl 11.; 

ııaııları da kı·ı,:ılik ııu·ı·l·aıH·ıı ~:ııırarak tı·ıhl\ i eıl• 
" ' .. 1 1 . 1 • 1 1 1·111 

::::; Sut ('.ıc·tıl\ al'I \t' ıı-.ı \asııı:ı ~:ıı :ır o' 
kiici'ık ll'lsla ''" rııları dalıi ı;ıii; • ..,..,t.~t'dı· \atıl':ı' ' . . 
r:ık 111·1· ı,aıııaıı ıııecc:ıııcıı Ll'd:ı\ ı eder. 

;J - Siiı ('1H•ııkl:11·111111 \,:ıkıııı tarzlurı lıak~ 111 
. ı·ı 

ıla ıııii~ıakh,.1 ,:ıliılPIPı·ı· \(' gı·lı· lik l's11asıı 11 ' 1 
\tıkıııı 111Pllıı11, arızalara k:ıısı.ı .. ılıiki l:izıııı ıı(·I•:' 

" •. j!' 
LPd<l\İ \t' tPtllıiı·l(•riıı alıııııı:ısıı ı tl:ı gt•b<'IPrr 11

• 
' 26 

26 
27 

27 
29 

Çarıamba 

Çarıamba 

Perıembe 

Perıembe 

Biyoloji ikinci sınıflar 1 
Tarih, Coğraf- ikinci sınıflar S A V A Ş 
ya, Y~rtbi gui iDARE YF..Rİ: Balıkesir Kuvvayi 
Rıyazıye (1 B f.C J.E) sınıfları milliye caddesinde Hususi dairr 

Eı k:ıf;ı :ıiı kiieiik ~aılın:ııı karsı:-.ıııda ~07 , ' ' 
\'0:111 k;ılı,t>lıarıı•ııiıı (':ııı•, eaııı:ıkı·ıı \(' l':tıtılı k;ı

pıı~uııtııı ıııii(•t'dılPclı•ıı ıaıııil'i a(;ık ıııiiııak:ıs:ı a 
t;ık;ırılıııı~ıır. İhalt· ı-ıo-9:.14 paz:ırtr .·i ~iiııii i(•r:ı 
t'tlilı•(•Pktir. Tap cılaıılarııı 1-l lira tl'ıııiıı:ıı ak~a

silı• lıirliktn Balıkt•siı· E' kaf ıııiıdiirli'ı[(iiı . p ıııiira-

r<•tıııt>k İİZ<'I'(' dı·r~lı·1· \c•rili l'. 
• 'fi 

Ciiııılıtı i'l'liıııiziıı Balıh.c·~i 'p balı~cıtır1 , . . ,,., 
lı11 fa,,J:ılı \C lı:ı\'lrlı ıııi·tt'~~ı·sPdc·ıı nıulııı·r 

Rıyaziye İkinci sınıflar J Telgraf adresi: Balıkesir 

imtihanlar tam saat 8,5 ta batlıyacağından talebenin . j S A V A Ş 
Cumartesi 

buna göre hareketi ilan olunur. 
('(t<l tı. 

, 

. . 
lıalkııııızııı j-.; ı ıf:ıdı•vı· ko~ııı:ıları il:iıı olııııtıı'. 

' 

Neşriyat miidOrü: ESAT ADIS,.-
Villyet Matbaası - Balık-ir 


