
~azi Hazretl2ri ~uüün Ankara'ya 
var~ılar. 

Nüıhuı Her yerde 3 kuruıtur CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETiRiR 

,, 
ismet Pa~a 

iSTANBUL, 19 (S.Ş.) 
Başvekil İsmet, B. M. Mec

lisi reisi Khım Paşalar, Da 

biliye Vekili Şükrü Kaya 

bey Yıldız sarayına giderek 

yakında açılacak olan Parla· 

mentolar konferans salonunu 

gezmitlerdir. Trabzon meb'· 
usu Hasan bey lazım gelen 
izahatı vermiştir 

f İsmet Pata Hazretlerile 

Panayırda Canlı Bir 
Gösterdi. 

Alaka 

..,ELANIK, 19 (A.Al bankanın doğrudan doğruya 

Dudunlar arası panayırında veya yarı yarıya alakadar 
açılan Türkiye pavyonu bir bulunduğu diğer fabrikala
çok alaka uyandırdı, bilhas- rının büyük bir zevk ile 
sa panayırda inhisarlar ida - imal ve teıhir edilmekte 
resi le Tür ki ye işbankasına olan mamulatı nazarı dik· 

1 ait ve ipekiş fabrıkaları ve kati celbediyor. 

'Ege Kıyılarında 1 

!Jaşııııılııırriri111i: Fsıı/ :idil lıey 1:111ir. Uer!Jcııııa 
Ayualık, };"d.r~_mil ve J\u:dıı!fı ciıııırındcı yııplı!fı ld
kik seycı/111/ını:ı intlbalurını 

f G[ KIYllARINDA 
Baılığı altında pazar günüııdeıı ilibıın n net"' 

baıhyacağız . 
Ege mıntakasını kültür bakımından size tasvir 

milli müdafaa Vekili Zekai 
b ve Dahiliye vekili Şük
r:~aya bey'er yarın (dün) 
Ankara'ya hareket edecek· 

!erdir. 
1-

l_:ed~e~c~o-k_...o_ıa_n __ b_u __ m_a_k_a_ı_eı_e_r_i_b_ü_y_ü~k--b-ir __ z_e_vk_ı_e __ o_k_u_y_a_ı 
caksınız. 

Balı~esir hayvanı sergisi bugün saat 
üçte açılıyor 

Sahibi ve Batmuharrlrı 
Mrsı.aplıo2"1u [saf Adil 

Bo' ~ liye intihabına esas 
olacak yoklamanın yapıla 

bilmesi için yarın akşam 

fırka binaıında ihıari bir 
toplantı olacaktır. Bu top 

Türk ofisi bülteni 

İstanbul borsasında tiftik 
V(" pamuk alış verişi 

Almanyanın mübayaatı 10 paraya kadar 2936, ke· 
dolayisilt> son 3.4 gün zar pek 2 kuruıtan 2 kuruı :.ıo 

fında lstabul borsasında mü- paraya kadar 42,284 kilo, 

him mikdarda tiftik ve ya mısır sarı dökme 3 kuruı 5 
pakı alıı veriıleri olmuıtur 

Piyasa halen çok hararetli 
bulunmaktadır.11 iliı 13 ey 
lill yani üç gün zar· 

fında borsada 400 00 kilo 

tiftik satılmıştır 
kilosu 43 kuruı 

1 eylulde 
36 para 

olan anamal tiftik 1 U eylıll 

da 46 ve 13 eylıllda 6U ku· 
ruıa kadar çıkarak kiloda 

15 kuruıtan fazla. yani yüz

de 36 37 derecelerinde yük.1 
selmiştir . Yapagı flatları 1 J 

eylıllde Anadolu kırkım 34 

kuruş 13 paradan 16 eyliılde 
45 kuruıa çıkarak yüı:de 31 

lereffü etmiştir Eyliıl iptida 
sından 16 eyliıl aktamına 

kadar İstanbul borsuında 
Anadolu ve Tıra kya kırkım 
543 orıo kilo yapak ve 55 000 

kilo anamal tiftik muamele 
görmüıtür. Piyasada umumi 
kanaatlar tiftik fiatlarının 
daha da çıkacağı merkezin · 
dedir 

İstanbul Borsasında 
muhtelif maddelerin 

fiatları. 
17 eylillde arpa yemlik 

paradan i 00 ton. tiftik ana

mal 47 kuruı 1 paradan 
52 kurut 10 paraya kadar 

16,008 kilo, kaba 39 kurur 

tan 40 kurut 32 paraya ka
dar 4 450 kilo, yulaf 3 ku 

ruıtan 150 ton, yapak Ana
dolu kırkım 35 kurut 2U 
paradan 48 kuruı 80 para· 

ya kadar 121.126 kilo, Mer
sin Aydın 52 kuruıtan 54 

kuruıa kadar, 245<18 kilo 

zeytin yağı, el< stra 34 ku -
ruıtan 15 kuruıa kadar103. 
320 kilo, birirci yeıreklik 
32 kuruıtan 33 kuruta ka

dar 1541 kilo . ikinci ye ·· 

meklik30 kuruıtan 1000 ki-

lo borsada muamele görm· 

müıtür. 16 eylillde Hambu

rğ'a 81 buçuk ton tiftik, 107 
ton yapağı, 3QO ton arpa 
ihraç tdilmittlr. 

Ziraat nezaretinin son neı
rettiğl pamuk raporu piyasa

da hayret uyandırmıttır. Hu

susi tahminlerin vasatiıl re

kolteyi 9,000,000 balya et· 

rafından teabıt ederken bu 

rapor 9,252.000 balya ola
dökme 3 ku· 

ruı 20 paradan 1 Oo ton, bi 
rak teıblt etmlttir. Bu mik

ı 

ralık 3 kuru 15 paradan 3 
kuruı 20 paraya kadar 150 

ton, buğday sert; 4 kuruş 

15 paradan 5 kuruıa, yu -
muıak4 kuruş ::5 paradan4 

kuruı 35 paraya, mahlCıt 4 
kuruı 1 Ü paradan 4 kurut 
20 paraya, ekstra 5 kurut, 

tar eıkl tahmin olan 9 mil· 

yon 195 bin balyadan 57,000 

balya fazladır. fakat geçen 
senenin mah&Ulünden 

t 
3,795,000 balya nokıandır. 

Zer'iyat sahası tahminleri 
de değitiktir Eski tahminde 
29.978,000 ekili olan arazi 

2 buçuk paradan, 5 kurut , 
bu raporda 7,241,00o olarak 
teablt edilmlttir. 
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/ zmir görüşleri: Vlı 

Bahri baba 
Parkı! 

Güzel çam koku1 arının 
ruhunuza sinmesiı i istiycr· 
sunul, öylemi? 

Bir çamın dibine oturun , 
Hem çam kokularını sindi-
rir, hem de atk ahneleri 
görürsünüz. 

Orada çamların diline 
tercüm n olmayı gönülden 
isterdim. Kim bilir neler 
diyecekler bu çamlar. 

(Aşçıoğlu ı orada olmalıy-
dı da (onların diliod~n) 

söylemeliydi bize. 
A 1qamıo mahmurluğunu 

çamların altında yalnızca 

geçirmek istemeyiniz. Çt:n
kü belki de iki kuı •ı ürkü
türsünüz. Evet, Bahril fı ba 

parkında o günler her çam bir 
çiftin ninnisini söylemittir. 

Ve Bahribaba parkı bu
günler zarfında bır palas, 
en mükemmel ve en ucuz 
bir otel haline gelmiıtir . 

• • 
• 

Saat 12 veya l sıralM 

rında oraya uğrauyJmız, 

somyalı karyolalarda U} u· 
yan insıı.nların rahatlığını 

duyan kanape misafirlerini 
görürdünüz. Ve her '.lıana

pede bir horultu duyardınız. 
Akıam Üzerleri bu kanape 
lerin manzarıuı genif, a~aç· 
lıklı bir lokanta haline 
gelirdi Bu !oka nta 1sıcb k 
yemekler yapmıyan, peynir 
ekmek, hazır yemek siste

mini takip Eden ve bLnun 
yanına ıadece üzi:ın veya 
kavun katan bir lokanta 
olmuıtu. 

Evvelce: 
"Ah emeklerim 
Vah emeklerim 
Bahribaba parkında 
Yarimi beklerim" 
Diyen dillere Balıribaba 

parkı 9 eylul günleri ve 
geceleri: 

"Ah sıralarım 
Vah yaralarım 
Kanepeler üstüne 
Müşte1i beklerim.» 

Diye mukabele etmiş bu 
lisana çamlarda: 

9 eylül haftası 
Bahribaba çamları 

Goğüslerde yaftası 
, Kava)ye ve damları 

Bekledi saalteri"' 
Kabilinden şarkılar söy

lemittl Bahribala o gün
ler kimine palas, kimine lo
kanta, kimine kahve kimine 
mesire ve kimine de .. ol 

muştu Orasıda olmasayc'ı 
lzınlr'ın elinden illallah di
yen ziyuetçi ve misafirle. 
rin adedini saymak için 
dil kafi gelmiyecel..ti. 

Bahribaba ile karıılıklı 
duran J?ark zıt hareketlerde 

her halde onunla yarıı ediyor. 
Arkadaşlardan biri Bahriba. 
ba parkında gördüğü ucuz
luk ve bedavacılığın tesırile 
deniz kıyısındaki parka 
gitmi§, her halde ora.ı be
dava ise burası beı on kuruş· 
tur demiş Garrnnun <-kah· 
vemiz 45 kuruş" demefile 
şaıkına dönen ve kendini 
Bahribaba'da bulan arkada
şımı hatırladıkça gülmekten 
baıka yapacak şey bulama· 
yorum 

Hah hah hah .. - "Bitti .• 

R. Gökalp 

4---~---- . - - - -

Bu gece 

Sağlık 

Ecz«tnesi 
!Yöbetçidir 

-7r: Sf. Vf. V iı.A,rlF.lT 1!: ~~ 
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• 
Tekirdağ mektubu 

T ekirdağ'ında 

ihtikara karşı 
koyma yolunda 

Dahilıye Vekaleti Vitayet!t:re 
bir tamim yolladı. 

Dahiliye Vekaleti, ihtl
karla mücadele lüzumu hak
kın la vi ayetlere yeni bir 
tamim göndermiştir. \ eka· 
let bu tamimde memleket 
mahsulat ve ınamulatmın 
iç pazarlarda ucuz fiatlarla 
satııını temin etmek için 
devlet demiryolları tarıfele
rinde yapılan tenzilata rağ
men bazı maddelerin satış 
/arında eski yüksek fiatla 
rın tatbikine devam edildi
ğini yazdıktan sonra diyor 
ki: 

"Halk lehine, timendifer 
idaresince yapılan frdakar· 
lığın, fevkalade bir kar ola
rak bazı eıhas elin.Je top. 
!anmakta bulunduğu anla
tılıyor. 

Diğer taraftan, seyahat 
arzu ve ihtiyacını uyandır 
mak maksadile tertip edilen 
tenezzüh trenlerir.e rağbet 
edenlerin tenEzzüh yeri r .n 
de istirahat imkan 1 arından 

mahrum bulundukları, ora· 
lardaki esnaf ve satıcılarm 
hiç bir mürakabeye tabi 
olmaması yüziinden muta 
zarrır o 1 duklaı ı<.'.ıı anlaııl
maktadır 

Milli iktisacliyat mız . can
landırmak, ıehir ve köy 
halkını birb r!erine yak 
laıtırmak maksadile yapılan 
tenzilatın, tam randın en ve 
rebilmesi, bu husususların 

mec1isi idar~ 1 erce yakından 
takip edilerek mürakal:e 
altına alınması ile kabild•ı " 

Aranan define 
Bulunma~ı fakat arama işi devam ediyor. 

Şehrimizde bazı Rum 
Ist<ınbul 

Erkek Orta 
Mektebinden 
Bir şubenin kız orta 
ile birleşmesi muh 

temelılir 
Erkek orta mektebine 

kayıt1için müracaat eden 
talebe miktarı pek faz l adır. 

Erkek orta mektebinin buıene 
on ıubeden ibaret olması 
vekaletten bildirilmişti. 

Fakat müracaat eden ta
lebe miktarı bundan fazla· 
dır. Bu itibarla bir ıubenin 
daha ilavesi dütiınülmekte 
dir. Ancak orta mektepte 
bu sene pansiyonda açıla 
cağına nazaren bu şube için 
sınıf bulunmak mümkün gö 
rülmemektedir. Tal~b<nin 

de açıkta kalmasına meydan 
zerilmemek için birir ci fi· 

nıfa devam edecek bir şu · 

belik talebinin, meHudu az 
olan kız orta mektebi ile 
birleşmesi alakadarlarca mu
vafık görülmektedir. Vazi· 
yet vekalete bildirilecektir 

Orta mektebe alınacak 

meccani leyli talebe ıeraiti 
kararlqtırılmıt ve vilayete 
verilmiştir. 

M~sabaka imtihanı bir 
teırini evvelde yapılı.cak tır. 

Bu şeraiti t"amamile ya· evlerinde gizli ve gömülü 
defineler olduğu rivayet 
edilmekle idi. Bu işi hükıi· 

Mebusu zıyoruz 

H .t b - h . Mekteplerde imti~anlar ~itti. met müsaadesile takip eden 
bir heyet şehrimize gelmiş 
ve bir evde arattırma yap· 
mııtır Fakat birıey elde 
edileme miıtr. 

Araıtırma devam ediyor. 
Diğer taraftan Yunan ordu. 
sunun kaçarken terkeltiği 

140 bin altın liranın gömül
düğü yer aranmaktadır. 

amı ey şe rı- L· ıı· ı k • \Se, mua. ım ve or ame -
mızde tepler son sınıf mezuniyet 

Yunan ordusunun kaçar· ikmal imtihanları dün bit· 
ken terkettiği külliyetli mik· 
tarda altınların gömülü ol
duğu yeri arayıp bulmak 

yolunda bir heyetin batında 
bulunan lttanbul mebusu 
Hamit bey dün tthrimize 
gel mittir 

miştir. 

Dün ortamektepler son 
imtihanlarını Türkçe'den,Li· 
se ise fizik "· kimya'dan ol-
muştur. 

İqmanyurdu 
Yarın diğer sınıfların ik 

mal imtihanları baılayacak · 
tır. Mezuniyet imtihanları 

Futbolcuları din Çanakka'Leye 
Gittiler. 

mümkün mertebe eyi ran 
dıman vermiştir Maamafih 
kalanlarda az degi 'dir 1 

Bunların ekserisinide diğer 
Liselerden gelenler teıkil ' 
etmektedir . 

Çanakkale - Yurt m~ı 1ugün yapılacaklır. 
ldmanyurtlular dün sabah ---

Çanakkale'ye hareket etti - Yurt 
ler 

Yurtlular Çanakkale'ye 

zayıf bir 1 ac1ro ile gitmiı

lerdir. Hir~ck oyLr.culaım 

itlirak edememesi yüzünden 

l:u zayıf tekilde gitmeye 
mecbur kalmışlardır. 

Yurtlular bugün Çanak 
kale'lilerle blr maç yapacak 
ve yarın ıehrimize döne· 
ceklerdir. 

Piyangusu 
Birinci teşrinde 

idman yurdu riyasetinden: 
21 · Eylül · 934 de keşidesi 
takarrur eden yurdumuzun 

eıya piyangosunun çekilmesi 
bazı kazalardan hesabatın 
arkası· alınamadığı cihetle 
bizzarur 5 Teırinevvel 9J4 
tar.hine talik !dildi{irıi ar z 
ve ilan eyleriz efendim. 

Kız ortamekte~i tari~ 
muallimliği 

ICız Ortamektebi tarih mu
allimi Samime hanımın vefatı 
üzerine münhal olan Balı· 
kesir kız ortamektebi tarih 
coğrafya muallimliğir e, Ak· 
hi•ar ikmal ortamektebi ta 
rih coğrafya muallimi İsmet 
hanım tayin edilmiştir. 

ihtisas mahkemesinde: 

Tütün kaçakçılığı 
Halil oğlu Hasan yabtı-

Ehı
.A h ğı tütün kaçakçılığından 

1 ayvanat 850 lira ceza, altı ay agır 
hapse mahkum olmuşt11r. 

Poliste: 

Sergi• sı• 
1

Dün gece uat yirmide aygören 
mahallesinden Hasan oğlu 

Cemal ve esrarkeı çakır lb 

b " . t 1 5 d J rahimin tavanlı çeşme civa ugun saa e açı ıyo r. rında şüpheli bir vaziyette 

do 1 aıdığı görülerek yakalan
dıği esnada elinde kağıt için· 
de sarılı bir par -
ça esrarı bulunduğu ve ağ 
zından çıkartmak isteyen 
devriye men urunun da eli. 
ni ısırdığından mer -
keze getirilerek hakkında 

tahkıkata başland ı ğı bildiri! 
miıtir. 

Erdek'te 
Kurtuluş Bayramı 
ERl)EK, 19 (S Şı - Şeb· 

rimiz kurtuluş bayramı di:n 
içten gelen büyük bir sevin~ 
ve heyecanla kutlulanmış· 

tır. Saat ona çeyrek kala 
hükumet memurları beledi 
diye ve halk fırkası ~. eyeti 

teıekküller, mektep talebesi 
kadın e rkek, çoluk çocuk 
kalabalık bir halk yığını 
Kurtuluş meydanında top
landılar ~aat onda top atıl 
dı. bunu müteakip bir jan· 
darına müfrezesi şehrin ban· 
dırma yolundan Kurtuluş 
meydanına silah atarak gel
diler ve meydanda evvelden 
hazırlanan kürsüde •İl ah 
tüller içine bürünmüş olan 
kurtuluş hatırasını temsil 
eden l. ızın üzerindeki tülü 
kaldırdılar ve yarıya indi. 
ri!miş bayrağı yukarıya çek
tiler Bu sırada beledi
yece sureti hususiyede Ban 
dırmadan getırilen bando 
istiklal marşını çalmağa 

başladı . Bundan sonra kur· 
tuluş hatırasını ternil eden 
küçük hanım kurtuluş man· 
zumesini okuyarak hazurunu 
ağlatmııtır. Bilahara beledi
ye ve halk fırkası reisi Sa 
liihittin, maarif memuru 
Basri, sihhat memuru Mu 
ammer Sevinç, tayyare ka
tibi Muammer, Lise mtzun· 
!arından Kadri. lise talebe · 
!erinden Hayri, ve muallim 
Halit beyler çok alkışlar.an 
ateıtn nutuklar ~öylemişler
dir. 

Sonra mektep talebesi ta· 
rafından cümhuriyet rrarıı 

söylenerek merasime nihayet 
verilmiş ve belediyeye gi
dılerek arzı tebrikat edil· 

miştir 

Resmi daireler, çarşı ve 
pazar mahalleri, evler baş

tan baıa başa bayraklarla 
şüılenmiş ve kasabanın mü 
nasip mahal erine taklar ya· 

pı im ıştır Halk coşgun bir 
sevinç ve neşa içindedir. 

Kurtuluş günü münasibe· 
tile şehrimiz Hılaliahmer 
cemiyeli taratrndan beledi 
ye sıl crnurı :la bir sünnet 
düğünü tertip edılmiş ve 25 
öksüz yavru sünnet ettıril 

miştir Gece sünr.et çocuk
arının yamnca çok güzel 

bir eğlenti yapılmıştır. 
Ayni gecede Erdek idman 

ocağı g~nçliği kurtuluşu 

kutlulamak için ilk mektep 
salonunda çok takdir tdılen 
bir müsamere vermiştir. 

Bir aı•aba 
Çarpmış. 

EDİNCİK, 19 ( S.Ş. ) 
Edincik çarşı camii imamı 

Tahir efendinin küçük oğlu 
İsmail'e çarşıdan geçmekte 
olan arabacı, Orhaniye kar
yesinden Seyit oğlu Yahya'· 
nın arabası çarparak başın
dan ve ayağından yarala· 
mıştır. 

Çocuk derhal Bandırma 

hastahanesine kaldırılmıştır 
Arabacı Yahya hakkında 

ki evrakta Bandırma müd
deiumumiliğine verilmiştir. 

Kuduz Köpek 

- ---
Bağcılar mütereddit vaziyette! 

TEKIRDAG 17 (S Ş) - gerek hükümetimizce azan i 
Te '<ırdağı'nın en mühim ve gayretler ıarfedilmektedfr. 
ezeli derdi sn meselesidir. Bütün vilayetim'ıde 
Vilayet dahilinde içilmeğe 31, 339 dönün bağ vardır· 

elverişli bir su yok gibidir. ki b·~nlarda en nefis ü ·üın· 
Ha kın içtiği sular (yüzde 
45) n•sbetinde kireci ihtiva 
etmektedir. Çeımelere ge· 
len suların mecraları açık 

olduğu için yağmurlu hava 
larda sular çamurludur. Mev 
cut sularımızı içmek sıhhi 
nokli nazardan tehlikeli ise 
de halk mecburen bu tehli 
keye eh<mmiyet vermeye 
rek suları içmektedir. Tekir 
dağı'nın eyi su ihtiyacını te· 
min ed ·n, şehre 120) kilo
metro mesafede bulunan 
! İnanlı) suyudur. 

İki sene evvel bu suyun Te 
kirdağı'na geliri1mesi için bir 
(Menba suları) şirketi teşki· 
li kararlaıtırılarak bazı le· 
şebbüslerde bulunuldu. Fa
kat bazı egoist zenginler bu 
şirkete para yardımında bu-

lunma "ı\darından,o hayırlı te
ıebbü~ler de akim kaldı. Te· 
kirdağı'nda içilmeğe elveriı· 

li yalnız ( inanlı ) 
köyünde bulunan ve bu is 
imle anılan sulardır Bu su
ların ıişesi 50 kuruştur. Da
m;ı.canalarla getirilen bu su, 
hususi bir memur tarafından 
mahallinde mühürlenir. Bu 
temiz ve sıhhi sular da tim
diye kadar tabii Lir halde 
bulunuyordu. Vali Haşim 

Cevdet beyin himmetiy 1e in 
anlı suyunun kumluk kısım 
!arı açtırılmıı ve suyun kay
nakları tespit edilmittir. 

Hatim bey eski inanlı 

!er yetiştiril ne1<tedir. Bağla· 

rımızdan her sene va•ali ola· 
rak 7,711,lJOO ki!o ü2üJll 
alınmakta ve tahminen 

2, 1 15,000 kilo ıarap istihsal 
edılmektedir. Tekirdağı mın 

takası dahilirıde ikisi rakı, 

ondokuzu ıarap olmak üze· 
re 2 ı müskirat amili vardır 
Bllnların en mühimi Tekir 
d;ığı b1ğcılığını ihya ve in' 

lkitaf ettırmek maksadiyle 1<ıı· 
rulan şarap fabrikasıdır. 

Fabrika geçen sene üzüın· 
!erin en eyisin . kilosu 4 kıı· 

ruıtan almııtı Diğer ikinci 
ve üçüncü nevi üzümkri 
1-2 kuruştan mubayaa ti· 

miştir. 

Bu fiatların ucuzluğu kar· 
şısında bazı bağcılar üzüırı· 

!erini kabzımala satarak İs· 
tanbul'a sevketmiılerdir

Geçen sene kabzımallar jjJİİ 
mlerimizin kilosur.u 7 8 
kuruıa kadar almıılardı· 
Fabrikanın geçen sene stolı 
ıarabı olduğu için üzüJlle 
pek fazla ihtiyacı yoktll· 
Böyle olduğu halde yine kolJI 
şu vilayetlerden üzüm 111. 
mak mecburiyetinde kalJlllf 
ve bu hariçten aldığı üıil 
mün kilosu kendisine 5 6 J<O 
ruıa kadar mal olmuıtu. fab· 
rika geçen sene üzümcüle· 
rimizden hiç olmazsa 5 1<ıı· 

ruıa kadar üzüm alsaydı ve 
bu para Tekirdağı'n;Ja kal 
saydı ne olurdu ''. Bu hariç· 
ten üzüm mubayaası bağcı· 
larımızı geçen sene enditeYe 
düşürmüıse de,müstahasilltf 
ümitlerini bu seneye sa ki•' 
mıılardı.. 

Halbuki bu sene vaziyıl 
daha acınacak haldedir. fab 

çefmesini y.l.tırmış,onun ye 
rine bu suyun ehemmiyeti
ne layik bir şekilde asri ve 
abideli bir çe§me yaptırıl 
masını emretmiştir Derhal 
çeşmenin planı yapılarak 

zemine tatbik edilmiı ve ye 
nl çeşmenin inıasına batlan
mııtır. Temizliği ve lezzeti 
itibariyle İstarbulun en gü· 

rika bu sene en birinci ya· 
zel sularına muadil olan 

pıncak üzümlerinin lıifosıı 
inanlı suyunun Tekirdağı'na · 
k d 1 1 na (1 ılı) para, ikinci nel 1 

a ar getiri mesi çare eri 
üzümlere de \ lOÜ) pra fial 

düşünülmektedir. Bu su te-
teıbit etmi tir Eu {iatl'' 

kirdağı'na getirebildiği tak 
dirde şehrimiz tabiatın en karşışında büyük bir sukulıl 
büyük nimetlerinden birine hayale düten bağcıların 11 

kavu,muş bulunac.tklır. çok müıkül, mütereddit ~e 

Okuma odası ümitsiz bir vaziyette katrrıır 
Tekirdağı'nda iki sene ev- lar ve alakadar makaınlar 

ve! açalan bır okuma odaaı nezdinde teşebbi:salta bul~~ 
vardir. Bu s·ne Halk evi maya karar vermiılerdlf· 
üzerine alınan Okuma salo Bu günkü fiatlar Tekırdal 
nu gündengüne tekemmül bağcılarına müthiş bir dof 
etmektedir.. bedir. Çünkü bu günkü pi· 

Odaya yevmi gazeteler, yasada orta halli üzümleri~ 
mecmualar muntazam gel· kılosu ( 4 5) kuruşa satılJll'~ 
mektedir. .tadır. Fabrikanın geçen seııt 

Bu salon memleket halkı 
ucuz üzüm alması kabı1 

nın o 1rn na ihtiyaçlarına ce· 
malları endi•eye dütilr vap verecek bir şekilde ilmi, • e 

içtimai, edebi eserlerle zen düğünden bu sene şehrlP1İı 
ginle~tirilmiştir. Buradan bir geçen seneki kadar kabt' 
,ok gençler, istifade ederler, mal gelmemitllr. Bu acı h' 1 
bu okuma yurdunun mev kikatlar karşısında artık h~ 
c ıdıyetind en bile haberdar kta fenni bağ yetııtirrııt 
olmayan ve oraya karşı la hevesi kalır mı?. Bu seııt 
kayt kalan gençlere de acı- fabrikada stok şarap olırı' 
mamak mümkün değildir. dığından fazla üzüme dl 

Mebuslarımızdan Celal ihtiyacı vardır . l'öyle o 1 d~ 
Nuri beyin Halkevine he ğu halde üzümlerin en ııt1 
diye ittikleri yüz cilt kitap fisine (l lÜ) para veriJrııc*, 
gelmiş ve halk evi kütüplıa- bağcının ancak rr.aliyet fı 
nesine yerleştiri'miştir. atına tekabül e'mektedir· 1 
Bağcılık ve üzümcülük Te Bu ucuz flatlara muke.b' 
kırdağı'nın iktisadi ve ticari fabrikada imal edilen I~ 
meşgalelerinin mihverini leş- rabın kilosu (40) kurut~ 
kil etmektedir flu sahada -

Dün sabah ça şı içini bir gerek memleket h0alkınca \"e ,• Savaşın lak~ mı 
kuduz köpek heyecana dü. 
şürdü _d_ı_r_m_ı_ş_fa_k_a,_t_ı-sı_r_a_m_a_m __ ış_t_ır-.- İ EYLÜL 

Büyük ve siyah bir kuduz ancak iki kedi iki köpek 1 2 l 
köpek hükumet caddesinden üç ördek ı. ırmış bir kedi ve 1 Cuma 
etrafa saldırarak kaçmağa de ördek ölmüş diğerleri mü- 1 Gün dogunıO 

Ze~irle ölcrürülen Köpexler .. 
Evvelce açılacağını haber 

ve rdiğimiz ehli hayvanlar 
sergisi bugün öğleden •on· 
ra saat 15 le Koıu çinarın · 
daki sergi mahallinde açı 
lacaktır. Sergi için hazırlık· 

lar bitmiş ve kayıt hitama 

Btlediye zehirliyert-k ~ö 
pek öldür.ne işine devam 

etmekted"r 5 gün zarfında be
lediye bu şekılde 55 köpek 

açık kala 
ermiıtir 

Sergi birgün 
cak ve yarın 
kapanacaktır. 

Mükafatlar 

saat l 7 de 
1
_z_e_',_i_r l_i_ye_r_e_1_, _<ı_· ı_d_ü_r __ n_1 u_· ş;..t_ü_r_. -ı 

yarın sergi 
bittikte:ı sonra dağılacak

tır 

vam etmiştir 5-6 polis ve ıahedeye alınmıştır. ı Zevali 5,5 I 
y iL: 1934 Ezani ı t ,34 

birkaç bekçi ellerinde ta Kuduz köpek bir müdet 

1 
CEMAZEL AHIR ıZ 

banca ile köpeğin peşini otomobille takip edilmitlir. 
takip etmişlerdir. Köpeğin Çayırhisar karyesinin yüz 
meydana çıkıp la öldürül· metre ilerisinde kurşunla 1 Cümhuriyet islamiyeıtt 
mesine çalışmı•lardır. öldürülmesine muvaffak 1 şurayı ümmet d .. mektlr;.,I y ________ .... _ 

Kuduz birkaç kişiye sal· olunmuıtur 
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~On_la_r __ ın __ Dılı_.nde __ n _I 
azete diyor ki: 
Bana bazı diplomatlar 
Dünyanın dili,. diye hitap 
derler. Bende her hassa 
ardır, istersem dünyayı 
lrbirine katabilirim. 
Benden üstün . yirminci 

tır kafauna göre· bir var· 
1kltanımıyorum. Ve bu asır 
hakkımı kısmen tanımııtır. 

akat, hali bunu anlamıyan 
nıan var: Bugünkü gençlık 
U insan oğullarındandır 
Beni dinliyenler err.inim 

i: 

Bu dillerde ama de-
l!; koducu ıeyler. Hepte 
ençleri çekittlrirler. Diye-

ceklerdir. 

Yalan değil; biz. gençleri 
ekitliririz. Çünkü bize la-

l -1rn olan, daha doğrusu 
d· Unyayı elinde tutacak rıe 

ildir onlar, ihtiyarlara kulak 
••rnıyoruz; asama}ız da. 

Cençl."e söyliyor, onlara 
Çatıyoruz. 

Biz onların kör yetiıme 
lirıe tahammül edemiyoruz 
Bugün beni eline alan her· 
hangi bir genç niçin spor, 
111leına sahifem yoksıı bir 
tarafa atıyor? Ve niçin ben· 

~e. ok~nmaıı lazım olan ıey· 
rı goz kapalı geçiyor? 

~un'ar acı gelir Fakat ha
ikattır 

Spor, sinema. sır~ para 
Çekmek ve sürümümü temin 
temi . . l k n ıçın yazı an ıymetsfz 

'0 ınlln ve hikayelerim oku· 
~acllk sahrlarım değildir. 

U satırlar münevver, yarı· 
nı ele alacak gençlere de· fil. nihayet cahillere, pinti· 
ere aittir. 

8 _0kumayın bizi gençler. 
0 Yle okunakcaksam para 

"ermeyin bana. Siz onunla 
Rene sinemaya veyahut kah
"'Ye gidin. 

llende <>kuyacağınız her 
•atır k"lt" .. .. b 
k 

u urunuLe ir damla 
a'sı V . <>k n e sız sadece birşey 

L Uyalım iddiasile kendi da. 
q\l· • 
b· 1 haberlerinizle kalır, ve 
kırçok ibtidai insanların 
· 'ndilerini mazur göstermek 
'çın d ·~ say ıkları fU yanlı§ yola 

l>arsllnız )'.fne yazık: 
l. - Siyaset benim neme 
lazım. Dünya haberleri, fa 
~n milletin Baıvekil i şu 

nı'.'.1uş, falanın öldürül 
el 

11
'· gıbi şeyler beni alaka· 

ar etınez. Memlekette bu 
f•ı 1 ' 
\> 

0 muı, demeyin. Hakiki 
• atanda§ olmak için bunla· 
q b·ı 
t•' I ~ ınek memleketin her 
~· u . kıf sıyasetine kısmen va 
k·ı olmak gerektir. Sizin 
b ti türlinüze hizmet edecek 

Unlar. 

nı Atk hikayeleri, cinai ro· 
nı anlar, falan yıldızın 30 
arııo f 1 r u a anın bukleli saçla· 
~· fll takımın galibiy<li. bu
" ltn küfuru değil. Okudu
~ltnu 

zu ve ne irin okuya 
Cal< ' 

gınızı bilin 
Yeı· · itik 1 fır dalgınlık ve ölgün· 
• uyanın artık. 

!fşçıoğlu 
~------ı •ıe 1 
~eserler: 

Yeni Adam 
Yeni adamın 38 inci sa

l'ıaı k 
çı mıttır 

Ilı 1-ier zeman çok kıymetli 
.. aka.lelerile Yeni adamı 

•uaıı 1 Yen kiymetli terbiyecimiz 

11
8 ınaıl Hakkı beyin "mes'ul 1 

la~ talebe ne de muallim" 
'tnli mak 1 ·ı b ·· .. Çok .. . a esı e, ugunun 

le tnuhım meselesini halle 
çal 1 fmı,tır. 

Y Siyaset aleminde olanlara 
Cnj "l 

teıi da emimiz, halk otori· 
'(" crıleri, Richard Steans / 

ili ' . kı• . aıre dair. Maksim Gor-
nın k , 

~ad nuı u, Yeni Adam 
O•ya~o a.lfebesi isimlerir ita j 

çok kıymetli yazıları 

--ı(SAVAŞJt-,._,,_, ... ...,...,.,,__ __ ,....,_,~~---.--..,.. ...... --_...,.. ______ .... ..., SAYFA: 3 

J 
A 

.................................................... 
: Savaı'ın: : YAZAn ı 
: Küçük : RC:l 111 bo : Muıtafa : 
:Hikayesi : • : Niyazi : 

~, ~ D A R f ı Dünya üzerin~e siy~si ve i~tısadi ~areketler 
~ ,,.} , , , l v 1 M~stafa Kemal ~ıll! hır ltal!~ p~!.~'!~!!~· ''" 

A 

N 
.................................................... 

s 1--L.-..__ 0 lısan yaratma~ ıslıyor. M Mussolini, bugün Avan 

L 
• • f y ld ''Etoile belge,, den gnardla kıtalarının geçit res· 

ıtvlno O aş Yeni Türkiye, yavaş minde bulunduktan sonra 
yavaı asri terakkinin en bütün fırka kumandanlarile 

1 
esaslı taraflarını benimse· bir arada görüımüttür. Ve. 

Millelletler lemiyetinde Bir 
!Vut uk Söyledi. 

Ve Sovyetler Rusya'~ının "fünya sul~una ~arşı ~ağlılı
gın~an ba~settı. 

CENEVRE, 1 ~ (A.A) 
Milletler cemiyeti hey< ti 
umumiyesinin dünkü toplan· 
tısında azadan üçünün mu· 
halefeti ve yedi•inin islinki· 
fına karşı otuz reyli Sov· 

yel Rusya cemiyeti aza ola
rak kabul edilmiştir, ve 40 
reyle de meclis daimi aza 
lığına seçilmiştir. Reis Sani· 

ler söylediği nutukta en se· 

kiz eyliıl tRrihinde 16ll 
milyonluk bir kütlenin inzi. 

marn eden ağırlığı ile mil 
letler cemiyeti tarihiı de ka 
ti bir dönüm nol.tandır ce· 
mittir. Müteakiben kürsüye 
gelen Litvinof reise ve Sov· 
yel Rusyanın milletler ce 
miyetine girmek imkanını 
veren heyeti mütehassıslara 
teıekkür etmiş ve ~ovyel 

R Sulh yolundaki us yanın 
mesaisini anlattıktan sonıa 

bazı ahvalde harbi meşı u 

kılan cemiyet misakının on 
iki ve on beşinci maddele 

rile mandalar tesis eden 

22 nci maddede ırkların mu 

savatını teyit eden bir h~· 
k .. bulunırıarrasından mu um . 

'f oldug"unu ilave ettı. 
teessı 

Salondan çıkarken halk ta-

Litvinof Yoldaş 

rafından alkışlanan Litvinof 
n•ıtkunda söylediği •ulh ve 
emniyet şifahi faaliyet ve 
Müslühaneviyetlere emin 
olmanız her devletin kom 
şularından müesdr emnıyet 
zamanları istemeğe hakkı 

vardır. Sözleri Cenevre ma
hafilinin dikkatini celbetti. 
Yine bu mahafil dünya ni
zam ve emniyetini bağlı 

hükmiı memleketlerde Litvi 
nof'un bu nutkunun layık 

olduiıu bir ehemmiyetle kar· 
sılanacağı ve on sekiz eylul 
günü hakikaten harp sonra
sı tarihinde bir dönüm nok· 
tası olduğu kanaatındadır 

Vi yana' da yapılacak 
yarışlara 

18 Zabiti;;.,iz de'iŞtirak edecek. 

Viyana'dan 

iSTANBUL, 19 (S.Ş) 

bir göriinüş 
bakalara 18 at ile iştirak 
edilecektir. Y arıılara gire· 

cek zabitlerimiz cumartesi 
günü Viyana'ya hareket 

edecektir. 

Bu ayın nihayetinde Viya· 

na'da yapılacak olan atlı 
müsabako !ara zabıtlerimizde 
lıtirak edeceklerdir Müsa· 

Bir tren kazası 
On kişi öl~ü 1 30 kişi yaralandı. 

. 1 (~.:).) 1 sui kasta kurban olduğu 
bTANB~L'. . 9 . Tam zannediliyor. Tahkikat ya· 

Peşteden bıldırılıyor· pılmaktadır. 
k · Sa kol Haza} a .•• ._ ••.. 

şuvar e spresı K } 
dört kilometre mesafede Mısı ı· ra ı 
yoldan çıktı. Lokomotif ile 

arkasındaki dört vagon dev- Kavalayı ziyaret ede-
rıterek parçRJandı J Q ölü cek. 
ve bir çoğu ağır olma~ ~ze· İSTANBUL, 19 (S Ş.) -
re 30 yaralı vardır. on· Mısır kralı Fuat hazretleri 

.1 . dal treni yaralı· d 
derı en ım . . birinci teşrin ayının beıın e 

1 t r Ekspresın hır dd' 
Jarı a mış 1 Kavala'ya gidecek, ce 1 

okuyucularımıza tavsiye kral Mehmet Ali paşanın 

ederiz. . 

Fikir hareketlerı 
H .. . Cahil bey tara 
useyın 

fından her hafta muntaza 
man çıkarılmakta olan bu 

ın son kıymetli mecmuan 
nüsha" gelmiştir. 

Okurlarımıza tavsiye ede-

riz. 

heykelinin küıac!ında hazır 
bulunacaktır. Yunan mat. 
buatı Mıs r kralının ziyare 
tine büyük bir ehemmiyet 

atfetmektedir. 
Mısır hükumetinin Anka 

ra elçisi, yakında lrralı kar
şılamak üzere Pireye gide· 

cektlr. 

miş olmakla beraber milli liaht Umberto, fırka kuman· 
1 birliğe mani tevkil eden bü danı sıfatile bu toplantıya 

tün adetlerden de vazgeçi· kitlirak etmiıtir. 
yor. Türk lisanının tasfiyesi Bu iki tezahürün bir an· 
Mustafa Kemal Paşanın da vukubulmasının mühim 
baılıca meıgalelerinden bi- manaları vardır; milletin as· 
ridir. Bu maksatla intihap keri mevkiinin ne kadar yük
etmiş olduğu komisyon sırf sek olduğunu göstermekte· 
Türkçe menşeleri olan ke· dir. 
limelerden mürekkep liıgat Ordu, bu sene .ı:arfında 
tanzimi ile uğraşıyor gerek hudut cihetine sevk· 

Bu komisyon, şimdiye ka- edildiği esnada. ve gerekse 
dar bini mütecaviz arapça Apenin mıntakasmda yap· 
ve acemce kelimelerin Türk· tığı manevralarda büyük bir 
çe mukabillerini bulmuştur istidat göstermiştir. Faıist 
Matbuat ve mekteplerin bu kıtaları da seneden seneye te· 
kelimeleri derhal kullanma· kamül etmektedir Fatisl kı-
ları ihtimali vardır. taları bugün cevval ve cenk· 

Arapça ve Acemce tabir 
ler Acem ıairlerine Kuran'· 
ın mübarek lisanına karşı 

pek büyük hürmet besliyen 
ve nesillerce yetışen muhar
rir ve memurlar tarafından 
Türkçe'ye çevrilmiştir. Os· 
manlı muharrirlerin bir çok
ları Türkçe'nin zenginliğini 

müzeyyen ibarelerini, sadalı 
harflerinin ahengini unut 
muşlardı 

Bu unutkanlık teessüfe 
şayandır. Zira bir takım 
mana'1z, gelişi güzel kelime· 
ler ilavesi bu güzel lisanı 

körletmiş ve milli bir ede
biyatın inkiıafına mani ol· 
muştur. 

Mustafa Kemal Pa~anın 

tasavvur etliği tasfiye. bu 
uyutlurucu 'esire kaı şı bir 
hueketlir. Deruhte ettiği iş 

kolay değildir. Çapratık öğ· 
renmek biraz güçtür. Edebi· 
yatın ve g.ızeteciltğin emek· 
tarları üsluplarını hemen de· 
ğişlirmek kabil olmddığını 
aöyliyeceklPrdir, 

Fakat unutmamalıyızki,lrlan 
dadabirkaç sene zarfınca eski 
lisan tamaınile yerine gelmiş· 
tir. Binaenaleyh oldukça kı
sa bir zilmanda Türkiye'yi 
idare eJenlerin arzularına 
nail olmamalarına sebep 

yoktur. 
Yeni nesil bu kararı iki 

elle alkışlamakta ve haklı 
olarak sırf Türkçe addedilen 
yeni kelimeler;n yayılmaFJna 
yardım etmektedir. Eğer 
Türk'ler milliyetçilin dava
sile fazla ileri gıtmez ve 
eskiden kullanılak Türkçe 
kelimeleri eski türk lisanın· 
dan alınmış sayaran ayni 
Ş'kilde kelimelerle değitlir· 
mezlerse; bu tasfiyenin 
konuşulan lisanla yazı lisa 
nı arsındaki boşluğu doldur 
mıya mühim bir yardım gös 
tereceği muhakkaktır. Bu 
suretle yeni orijinal bir ede
biyatın zemmi hazırlanmış 
bulunuyor Ayni zamanda, 
yeni lisanın politil<a cihetin
den de ehemmiyetli olabt1e 
ceğini göz önünde tutmalı 

yız. 

Edirne'den Türkistan bel 
delerine kadar bir tek lisa
nın okunup anlaıılması ne 
ticesinde Türkiye'nin elde 
edeceği faydalar hesapnz 

dır. 

İtalya'~a Turistler ~ak~ın
~a kolaylı~lar . 

.. ıı Popolu d'ltalia,,dan 
İtalya hükumeti hakkın~aj 

ı yeni bir kanun neşretmiştır· 
1 Bu kanun sayesinde İtalya' 
1 ya gelen turistlere yeni ko· 

cü bir fikirle mücehhezdir. 

Ordunun bu yüksek mev
kii ihraz etmesi M. Mussoli
ni'nin sayesinde ola uşl\lr. 
M Mussolini, bütün tevec· 
cühünü orduya göstermiştir. 
Orduya lazım olan en mo· 
dern cihazları tedarik etmit
tir. Ordumuzun maneviyatı 
yüksektir. 

Hali hazırda sulhün deva
mına inanan hiç bir devlet 
yoktur. Brian'ın melodram· 
ları unutulmuştur. Mitral· 
yozlar, loplar ve tüfekler 
her ufukta dolaşıyor. Millet· 
!er Cemiyeti bu hafta için· 
de,Cenevre'de seksen birin
ci toplantısını yapmıştır. Bu 
toplantılara rağmen tarihin 
şimdiye kadar l.aydetmedi
ği silahlanmalar bütün kuv
vet ve kudretile ilerilemek 
tedir. 

Fransa, hudutlarını tah· 
kim için yüz milyar frank 
sarfetmlttir. Bu hudutlar es 
ki Çin duvarları gibi inşa 

olunmuştur. Almanya dahi 
her tarafta ve her suretle 
sılahlanıyor Sovyet Rusya' 
nın muazzam kuvvetleri 
Mançuri hudududunda lop 
!anıyor Sovyet Rusya Tür· 
kistan cihetinde de tahşidat 
yııbıyor Türkistan tahşidatı 
Hindistan yollarına mütevec· 
cih bul\lnuyor. Ve lnğilte-

1 
re hükumeti bu hareket'eri 
dikkatle takip ediyor. 

Demek ki, ferdhlı ve neı'· 
eli bir zaman ya9amıyoru.ı:. 
Bugün bizim emniyetimiz 

deniz, kara ve hava kuvvet· 
!erinde bulunuyor. M. Mus· 
solini demiştir iti: Bütün ha· 

yatımızı iktisadi siyasi, ve 
ruhi kaynak arımızı askerli· 
ğin ihtiyacrna sarfetmeliyiz. 

İtalya'da, gençliğin lf'şki 
lalı çok mühimdir. 

Balilla'lar, Avangnardia'lar 
ve genç faşistler rejim için 
büyük bir garanti teşkil eder· 

Bu genç kıt'alar, ordu için 

ihtiyat sınıfı mesabesindedir. 

İtalya'nın müstemlekeler; fa
kirdir. Bizim servetimiz mil
yonlarca genç nüfustan iba· 
rettir. 

Servetimizi yapan tevel 
lüdatımı:r:ın çoğalmasıdır. 

!aylıklar gösterilmektedir . 
llu kolaylıklar iki kısma ay
rılır: Birisi pasaport ve vi 
zelerin resimleri ve diğeri 

de otel notlarına ait rüsum 
dur. Bu kanun mucibince 
ecnebi memleketlerinden 
gelen turistlerin pasaport 
vize rüsumu azaltılmııtır. 

Misafirlerden alınmakta olan 
reıimler turistlerden alın- ı 
mıyacaktır. 

«Bambo» « Medı'. l'/ıı indir. Hint hikayesi 
ı ık ~e' tlı~ım I r1 

"Bambo" bu yağız kızın 

asıl adımıdır? Yoksa. ona 
bol yağmurların suledığı 

Hint toprakl,ırında yetiıen 

kamışa benzediği, onun gibi 
ince ve uzun olduğu için mi 
Bambo derler? Rilmiyorum. 

Sıcak dumanlı bir arzu 
ıle bakan, insanı aynı arzu 
ile sarhoı eden kara barut 
gözlerile llambo güzeldir. 
Göğsü alev püsküren körük
tür. Nefesi bir yalaz gıbi 

dudaklarını iki ateı de
mir haline gelirmiıtir, sanki. 
Ve bu iki alet dudak insana 
deyince dağlıyacak korkum 
verir' Jak ile alev yaşmak 
bürünen bir hattü&tuva akşa· 
mında tanıştılar. Bambo.genç 
İngiliz'e hep o dumanlı ar 
zu ile baktı. Jak, bu arzu· 
nun verdiği başdönmesi için· 
de kendinden geçti. Peçe 
altında saklanan yüzünde 
aptal bir sırıtma belirdi. Be
yaz eldivenli ellerini uğuı· 

turarak kızın arkasından 

koıtu Bambo durmadı; Ge· 
\,ip gitti. 

Malaka'nın bütün ıehirle 
rinde iki tip insan göze çar
par.Kayı§ derili yarı çıplak 
Hinl'ltler ve yüzleri peçelı 

elleri eidivenli erkekli 
kadınlı İngi'lzler. Anlıyo
rum ıatkınlığınızı:Şaıırdını•, 
yüzü peçeli erkek ne duy 
duk, ne gördül. diye .. 

Hindistan Beri 
tanya lortlarının kasalarını 

besliyen ve sermayelerini 
emziren anadır. 

İngiliz'ler buralarda ka
vuçuk ve pirinç yeti9tirlrler. 
Malaka baıtan bata pirinç 
ve kavuçuk tarlalarile dolu
dur. Çeltik bataklıktır. Siv· 
risinek te bataklıkta barınır. 
Gece ile beraber ııığa bir 
sivri sinek hücumu baılar. 

Malaka'da ecnebiler peçeyi 
ve eldiveni bunun için, ma· 
larya mikrobundan korktuk
ları için kullanırlar, itle . 
Sakın bataklıkları kurulma· 
yı düşünmeyin Çünkü pirinç 
ve ka vuçuk Hindi atan lorl
larını emziren memedir . 
Sonra efendim bir kar:anç 
kaynağını kurutmak manasız· 
dır da.. 1 

Gece şehri gezerıeniz iki 
devri boğaz boğaza görür 
sünüz, yerli mahalleler pel· 
rol ve çıra devrindedir. İr. · 
gızlerin oturdukları yerler 
pırıl pırıl elektrik ışıkları 

içinde yaıarlar . 
Yabancı apartmanların pen· 

çereleri telli,1·. aryolaları cıbln 
liklidir. Yerlinin evi sazdır, 
hasır üstünde yatar Konfor 
hasır saz evden ibarettir. 
Hintllye malarya mikrobu 

nu anlatma(ta kalksanız, 

hatta size güler Çün· 

kü Brahma Hintliye hay 
van kardeştir. Hayvandan 
fenalık gelmez; hayvan öl· 
dürme diye nasihat verir. 
hintli velhasıl hayvandan 
fenalık ge'eceğine inanmaz. 

İngilizler bu kanaat do· 
muzunu propağanda ile bes 
!erler 

Doktor Jak Malaka ıara 
bı dolu kadehi ) uvarlar 
ken bar yosmalarından biri 
kaslaniyetlt'rile oynak bir 
İspanyol ral<0ına baılarrıştı. 
Bititik masada oturan iki 
gemici son aylar sıtmadan 
ölenleri konuıuyordu. 

Jak her akşam Bambonun 
yolunu bekledi. kız yüz ver
miyordu amma . Genç yi 
ne ümitlidir. Bambo, pirinç 
tarlalarında çalııan babasız· 

bir kızdır. Aktamlaıı ıaz 

evine bu yoldan döner. 
• 

Günet bir kor parçası gt· 
bi ıulara düıerek ıöndü. 

artık alet bir üstüva akıa
mı baılıyor. Jak her zaman
ki gibi Hintli kızın yolunu 
bekledt. Jak o k • f o r t da 
doktora vermif bir gençtir. 
Sıtma için Hindiıtana ıtaja 

gelmittir. Bamboya itle bu 
gün ilk sözünü söyllye bil. 
di Genç kız sadece gülü
msedi; vahıi hayvan diılerl 
kadar beyaz dtılerl göıtere
rek arzular Jakın kafa ta
sında hora tepiyordu. . . 

• 
Jak ve bambo artık 

den eylye doıtturlar. 
geceler gezmeye bile 
yorlar. 

eyi. 
Bazı 

çıkı-

Fakat Hintli kız korku 
içindedir yerliler tarafından 
görülmekten korkuyor. Aı
yanın boyunduruk altında 

yaııyan bütün diya~larında 
bu vardır; yabancıdan kaç· 
mak ve korkmak. 

Şimdi genç doktor bambo· 
nun saçlarını okıayarak ona 
çapkını gemici ıarkılar ıöylf· 
yor. 

O gece, jak hiç uyuyamadı 
kafa tası bir gıramıfon pl&jjı 
gibi döne döne hatıraıardan 
ses verdi. Gözleri iki ıine· 
ma objektifi gibi çekllıl 
Bambo filimlerini oynattı. 

Jak yine gö:r:lerile, gözleri
nin çektiği filimleri ıeyrettı. 

hatıralar bir ıes gibidir. l<a· 
fa tası hatıraları yazan bir 
gramofon pligıdır. 

Ve Jak Bamboyu kaç ·gün· 
dür görmemittlr. Pençere 
tellerinde çırpınan ıivri ıinek· 
!erin kanat ıeıleri içinde 
uyudu. Sizde Bamboyu me• 
rak ediyorsunuz, galiba. Ba
mbo hastadır. Sivri ıinekler 
kanına malarya aııladılar. 

Doktorsuz bir yer için malar· 
ya oldukca korkuunçtur. Hem 
Brah'lla "hayvan öldürene 
düıman ol, hastalık Allah· 
tan gelen afettir,. der. 

•• • 
Jak, onun nabzını tuttu. 

Aleti vardı Bambonun genç 
İngiliz çanta.ını açarak bir 
ıeyler çıkardı, ve kıza: 

- Dualı, diye kandırarek 
zorla kinin yutturdu. Jak 
Hintliye ilk acıyan ve ilk 
yardım eden İnglliı'dfr. 

Bir iki gün ıonıa Bambo· 
yu yine yokladı. Ve üç haf. 
ta sonra Bam bo eyileıerek 

ayağa kalktı. Saıı Hint evi
ne bir lngllizln girerek yar· 
dım etmesi mahallerde en 
çok söylen bır hadile oldu. 

Hükumet Jakın bir Hint· 
li kızı eyi ettlAini duymuı
tur. Onu kızıl diye tevkife 
kalktılarıada vazgeçtiler 
b i 1 m e m n e d e n?. 
Büyük Beritanya'ya haber 
verildi. Gelen tifre Jak'ı 
lngiltere'ye çatırıyordu. 

Aradan yıllar geçdi. Bam
bo Jakı Sıngapoa, getirecek 
pamuklu menıucat yüklen· 
mit lnğiliz bandıralı vapur
ları bekliyor. Bambo ılnga · 
porda ateı ve alev bir üı
t üva akıamı baalayıncaya 
kadar uzaklarda belilerecek 
bir vapor dumanı arar Jak· 
bir Berltanya lurtinin kızıle 
evlendi. Şimdi londırada bir 
dispanserin baı hekimidir. 

iki gün sonra pirinç yük
lü bir vapur Jak'ı Perltan· 
ya'ya götürüyordu Jak Bam
bo'ya döneceglz vadetmlt· 
lir. Vapur gözden kaypolun. 
cuya kadar rıhtımdan Jaka 
bir el sallandı. 
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VO·LGA· VOLGA 
Hııs ıarilıiııı· aiı olııp ı·ıı son (llar:ık 'i !'Uda ı.wlil'ilıııi~ .ılaıı ıııııaz

zaııı bir esrrdir .• \' ı ı ı z«ıııaııd:ı ı· ı ı k ku' 'rtli rP hal..il-i ast.. s;ılınt>IP-. " . 
ri rardır. 

Y ARYETE 
:\'uıııaraları da dı·uisrııistır. F.\T~I.\ LEMA,\ H' :ırl-ıH.lashıı·ıııııı lıu . " ~ " 

vPni nuıınrnlarıııı dnlıa eıık Lıei!;eııı·et'l..siııiz. Bu \ ül..sel.. saııaık:lrla-. . ' . 
rııı selıı·inıizdıı lıuluııdııkl:ıı · ı rııiiddı · ıı·ı- \Pl't'l'eklı-ri ııefis H' z:ırıf 

" " 
ırnısi llrrdı•ıı isi i f:ıdt· l'l ııwııizi la' si~ e ('deriz. 

BİLETLF.Hİ\İZİ ~iiııdiizdt>ıı lt'darit.. Pdiııiz. l\i!'leıııiz daiıııa :wıkıır . ~ " . 
PEHSE"BE "' Cl \1 .\ ıııatiıwlaı·ııııız saaı 2.öO dadıı" • 

HAZRETİ İ SA 
GELİYOR - ~ . - .~ .. ... ,_ 

DOKTOR 

Tı·lıil' Pdilı-ıı (hat..i'I~ paıı:ı~ ıı·ı ~.ı P~h'ı: pazar- R emaşa !! 
le~i giiııii ac;ılacat..ıır. Paıı~ ır t':-kideıı irs pil edilt>ıı n . R 
~erdP, .~aııi. t..ö~iiıı Pil /.!ÜZt>I \P sıı ilt> c;t>\l'İlnıi~ !! QTEL VE GAZiNOSU t 
o\acık ıızPnrıde kurulacal..tır. M t 

<h:ıküy Par :ı~ ıı·ıilt.. dı•l'a 1..11111lıı ı :ıkltıclıı'. Ba l ı· a Şeref Bey idaresinde ' 
kesil' ili' C'İ\ill' \"il:)Yt'I \t' l..a'.1.:ılanlaıı \(' ıı:ılıİ\e- a 
lerdı·ıı gt·l· ·c·l.. ı·~ıı:ıİ' \C ı•ı · leplı • riıı lı(• ı· ıfırli 'ı i~ti- .ı 
ı•.ılıaılaı·ı l..ii\' ilılİ\ ;ıı· lıP\l ' Iİ l;ır:ıfıı.ılaıı lc • ıııiıı ı•tli- ,. 

Balıkt•!'liı·iıı lwı· 1111-.usla ı•ıı 
lllİİkP!lllllt'( Olt')iılir. 

• • • •• 
l t 'Cl'klİI'. l':ııı:l\JI' \t'l'İlldt' ll\l'H'a e:ırdak \('~öl- M Konfor.Temı'zı''ıl,, Servı'slerı'n"eı,ı' ~. 
~eliklPr 'iicuıla ~;·liı·ile<'PkLir. • . tf ~ U ~ " 

. Ozal..öy p : ıııa~·ıı · ıııııı l11ı!'11si~t · li t..:i,,iiıı ı \ası ı: Rel3~8İ Ye Ciddiyet
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emniyet ~ı 
l:ırıı oı·ta~ıııda sıı\tı lıol, lı;l\a~ı ~iizl'l lıir H·ı·iıı- tG ,. 
de olıııa~ıdır. • • . H Gerek Memleket halkının, U 

tf gerek bütün misalirlerimizinpj Orta Mektep pansiyo-t p umumUakd;dn; celbeım;şNr R 
nuna nasıl girilecek? d TEMAŞA Gazinosunda 

' ı Vilayet Makamından: ı: Güzel Sesli Bir Rddyo 

Balıkesir Erkek Orta mektebine mülhak pansiyona t: ' 
birinci sınıf için vilayet idarei •··~ uıiyui n mı a alıra· •• ~('lıriıı, lst.aııhul H' ıznıiriıı hiiliiıı gazı•Lı•leri M 
cak (20) talebenin aşağıdaki tartları haiz bulunıraları la- !! ıneV<'U llıı ı· ,. 
zımdır . " ~ 

1 - ldarei hususiye nan ına I "•iye na 1 ahı! <cl il <· M Balıkesirin en eyi tanınmıı bir oturma ve 5'j 
cek leyli meccanilik müsabaka irrtil an la rır a işt i ıi I< ec'e- !.!:-•••---~=:.~~~••-•••••f 
cek namzetlerin haiz olmaları laz ı m gelen şartlar şunlar ) .., •••-•-••••••--•••••• 

mucibince 12 16 
yaş arasında bulunmak jf: 

C - Beden ve rul.ca hasta, malül rakat ve ~uıı..ı l ıı- 1 
bulunmamak. it il! 

E - Zekası . çalıştığı . ahlakı, mensup olduğu meplep· ~ 
ten alacağı fotoğraflı vesika ile sabit olmak 

il bul.?nmak Velisi kendisini tahsil ettirerr.i)ECek hdu r. ~ir .ı YKünişu, KaMramürAsel,ŞHerlekeA. SüRrey,yaNPas,a ı* 
· lllehmel Şakı"r F - Bu müsabakaya münhas:ran Balıkesir vilayetinin ı ~ 

1 LYll or~anıektebi bulunmıyan kazalar yerli halkından veya l'-
yine bu kazala~ın mülhakalıraki yerli halkın çocukları ~ Fahl'ik:ıl:ınıı s:ıllıklal'I fi:ıifaıı dalıa ll<'llZ • 

ıı .. rg•in '' "t"ıarırıı "331 kabul edıtecektır. it M3zamızdan temin edeceksiniz. il \ T tıı·,111 Biçki \ 1 e l)ikiş 
2 """ ak~·ırnu kntlar kabul Bu cihetin hüviyet cüzdanı ve kaymakamlıklarca tas- 'I .. . . jii 

1 
etl•'r 1 d<kedilecekvesaika isbatılazımdır. 'it! EN LUKS INGll IZ KUMASLARI DA -Maarif Vekaletince lastik 

edilen ve Balıkesir Maarif 
.\dı ı·~: .\lıı:-lafafakılı 2 Hirinci maddenin (F.B A) şartları hüviyt;t cüzda ı· LJ _ • -~ 

1 

nile(C ' tartı kazalardaki etibbaı ın mütlerek raporları ayrıca Mevcuttur 

l 
rııalı:ıllı·~iııdı· K:ıı·(·~i 

Balıkesir heyeti sıhhiyesince yapıl cak mLay<ne neticesinde , jif 
lw~ ıiirhesİl.'İ\lll'llHla. nümunesine göre verilecek raı;orla (D) §artı belediye it Veni gelen Bursa ipekli çeşit!erin1izın -

S<ttılık 
ve idare meclislerinde verilecek mazbatalar la (E) şartı ise ! her cinsi mükemmel ve fi atlarında ı 
3ll 7 · !l34 tarih ve 298/115 numaralı tamimle kazalara ı 

müdürlüğünün müsaadesile 
birsenedenberi faaliyette bu-

1 bulunan Ve42 talebe yetiştirmiş olan 
1 

~ Yurdumuz Kıs de' l'l'!'İ İ<·iıı 20 e' 'ıll 9:J.+ 

bild i rıldiği gıbi ille mektep şahadetnam.,leri ve çıktıklırı ' ll büyük tenzilat yapılmıştır. 
Tar }a mektep idaresinden alacakları ırazbata ıle tevsik edile it .. . .. .. . . 

C Akt· İlk , t h d t d 1 . . p k ~ Bıııı:ı ııııııııa!'>ıl '1111111 ıııaııı(ll11k, : oıılııl.. ıorıı·I 

. " . 
deıı iıiharrıı ka~ı '<' kalıtılı• h . ş ' anıı ı!'lll'. ' 

Kayl ıııuaııırlt>si hir a~ dı· :ıııı ı·ılı·ı·Pklir. 

Yurdumuzdan baıka tube açılmıyacakhr 

934 birinci teşrinin birinci gününden 

itibareıı derslere başlanacaktır. 

ı\DRES: Borekç ılcr mahallesı Ali Hikmet Paşa caddesi 
No: 6 İLK IŞIK hıçki ve diki~ } urdu müdüriı 

, Fikriye hanım 
flamdi Nuriye H. 

1 
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Balıkt'siı· \ 1 il<t)'t' t l)<ti ııı i 

Ett(•üıııen: ııfleıı 

Su:-11rl11k \1. Krıııal Pasa vıılııntııı 
" . 

·O 1 ~ İııt'i kiloıı ı (·trf•siııd!' !iO ıııt'll'Plik alışıp 

"' l x 32..J. iirıf'ii kiloııwlrrsiıııle öo 4o lık alı~:qı 
H' o 8Jo ıııeı kiloıııetr(•..,iııdı· 1 J ıııt'lrelik alı· 

~ap kiipı·i"ılı•ı·iıı s :ıı·ıııaııw \P kP~ifııa1111·leri 11111 · 

<'ihinc·ı• tamiratı ı•snsi~l'IPri (i IP~riı iı·' \( 1 \.la4 
ı:ıı·ilıiııe ıııih•adıf pazaı·ıf'si giiııi'ı !'>a ;ı l oıılıP~lt' 

ihale ediııwk iizt're ~iı·ıııi gıııı ıııi'ıdlktle alPııi 
ıııiinakasva yaz rdilıııbtiı'. . . 

llasLh ırıe yolunda n,·ukat 
E n'n \'"d:ıt beyın lı .nesi 
iltİ•olınıle üı· dö~üm , e vlığe 

elverişlı turla sıtıl,ktır. Tn-
1 p ol ınlar :-i ıhın z ı le N 11 i 
efontliy~ muracJatlorı. 

Savaş 
Abone ücreti 

YILLIGI 8<10 Kuruı 1 
6 A YLIGI -l50 • 
3 A YLIGI 240 .. 

Abone ücreUeri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti 
10 

- -+- -. 

geçen nüshalar 
kuruştur. 

+ -

Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

mo,.~~ ~dt'.molidk 

1 
f~ lo.iipriiııiiıı taıııiratı Psa-.ıyı•!->ı ;)587 lira :?tol SAVAŞ Cumartesi günleri 

l..tıl'll!'llll'. çıkmaz. 1 

T~ li p olao.ıh": u ) r. ~ıl•• ) "'" hu~u ~ '..;'he ı ~ ''."': 1 S A ~ ~ Ş ( 
lt>ıııınatı lllll\,tkk,ıır ııı.ıkhıız \f' '" il t kıuplaı ıl< iDARE YERi. B 1 k . K . • : a ı esır uvvay ı 

lieal'l'l odası \'t' !'lıli\PIİ fı•ııııi\e \('..;ikalaı·ilt> hiı·. milliye caddesinde Hususi daire' 

Jikle ~!) \lllİ nı~zl..ııı:da ~ 11·111 :ııııe \P kt>::-ifııaıııt>- ı Telgraf adresi· Balıkesir - ı 
:-i ııi giirnıck istİ\ ,•ııh·ı·irı dalı ı "' '<'I ı·ııciiııwııi s Av AŞ 
vila~-'t>te rııiiraı«ıiıLhıı·ı il:lıı oluıııır. ı----------

, ır. me cep şa a e name erece eıının e eyı l ve ;;yı; • . • •• • 

(eyi) olması ıarttır. 1 ltt kııloııları d:ılı:ı llt'llZ lı•ıııııı (•11111•1.. ıc;ııı 
Yukarıda da bildirildiği gibi taliplerin bilumı m evrnf 1 

;:n'8j;:~:ta~:iZY!~:u:.:7:ı:dı:t~:ı::~a:e;at:.:d~ulunmı- 1 Muhterem müşteril.efri~izl~nf~di~ defa mazamıza 1 

'

. 3 - Erkek ortamekteblnin münhasıran birinci sınıfına • l8Şrl lerı 1\3 İ iL 
kaydettirilecektir il 1 

4 Müsabaka imtihanı, Balıkesir erkek ortamekte- ~ TAVS ~N'LILI ZADE FAHRI' jj! 
binden vali bey in v ~ ya tevkil edecfği erkek oıtamt~ttbi = t\ . İl 
müdürünü" reis 1 iği altında teşekkül edecek komisyon ta i F • • ~ 
rafından yapılacaktır. .. antazi Manifatura Ve ~ 

5 Müsabaka imtıhanı (Türkçe, riyaziye. tarih coğ· li! f; 
rafya) derslerinden ve tahriri olarak yapılacaktır. Riyazi- ~ Kum aş Mazası : 
yeden maada dersler için müsvedde kağıdı kullanılmıya· ~ K · . M ·ıı· dd · . N 5 2 ~ 
caktır. ~. uvayı 1 ıye il< a ' esı o: ~ 

6 Türkçe imtihanı 1 te ı rinievvel 934 pazarteEi riyaziye it tsfHiHtl~~IJfHi l it. -~-· jiHl!IHi8f ~IBfl, 
2 teşrin evvel sah , tarih ve coğrafya 3 !esrin evvel çar ı.) ı 1. • • , 0 şarnba günü icra edilecektir •il 1"••S11' ()~ı,"ll 11) \ ' (' 

7 İmtiha~ evrakı k~-nisyo~ca .t~tkik ve vilayet f :c ·(~ilk IJil k 11)) •: \ r İ 
makamına taktım edılecektır. Nflıce vıl < ı el n e h mırca <> 

ılan olunacaktır. 

8 Muhasebei H. namına kayt mLarr,eleli 29 e}lıil 934 
akşamına kadar devam edue~lir. Usı.ılüre ve {artlarına 
muvafık olarak müracaat edenlere, ~artları haiz ~ulnran· 
lara komisyon reisliği tarafınc<n hüvi}ftleriri bildirir (o 

toğraflı birer vesika verilecrktir. Bu vesika}ı ibraz elmi· 
yenler imtihanlara kabul edilemezler. 

9 - Yukarıdaki ~artlar daire•inde idarei hususiye na
mına Erkek ortamektehi pansiyonuna birinci sınıf .çin 
Leyli meccanilik imtihanlarında müsavi derecede muvıtf· 

) fak olanlardan şehit cocııkları tercih edilecektir. 
B~n ın için idare me : lisleri ve belediyelerce verilecek 

n ız 1nh.lara bu cihetin de dercedllmesi lazımdır 
1 ) - İm ti ha'\ neticesi vilayet makamınca ilan edilip 

p1nsiyona kaydedilinceye kadar ia{e· ibate vesair bilu· 
mum masraflar kendilerine ait buknacaktır. 

11 915 nu .naralı kanun hükümleri dahilinde ma 
arif vekaletinin ıdaresindeki mekteplere leyli, meccani 
olmak istiyenlerin müsabaka imtihanları hakkındaki 

6·9-931 tarih ve 35616 numaralı emirnamenin ( 10 11, 16 
17, 18\ inci maddeleri müstesna tulunmak şartile diğer 
ma ideleri ahkamı ayrıen tatbik edilecektir. 

12 - Vilayet namına yapılacak müsabaka imtihanları 
d:vlet i ntih1nın:lan birer gün sonra icra edileceği için 
tl lı . .>ler mu.rif vekaletine ait imtihana iştirak etmek hu 
susuncla tamamen serbesttirler. Bu sebepten dolayı da 
vilayet hiç bir taahhüdü kabul etmez. 

l Yil;'t\l'liıı ıııPrkl'z "' ıııiillıtıl..;ılı, !'lt'lıil' 
H' kih ll•ı·i aı'ıali..,iııdt•ıı ıııiinıea:ı1 l'dı·ıı !!<'ht>.lı·ı İti . . 
ıalıii \t' ıııiiskiil:lılı lıc•ı· ili'\ i do!!uııılal'ıııı \t' alt'' 

" . 
hııııııııı kadın aıııt"Iİ\<ıllaı·ıııı ıııiil' ... s!'~t·de ıı.ı·e<·tı· 
IH'ıı ~apar. t.:oeuk tlii~iinııl'k ıt>lılikı·~iıııl<• hulu

ıı:ıııları d.ı kı·zalik ıııeeeaııeıı \alıı·:ırak lt'ıla' i ı·ılt•I'· 

2 Siiı ı'"l't11..h11·1 \t' iki 'asırı:ı ~ad:ır ol:tll . . 
kiit;iik lı:ı!'la "" rıılan dalıi ıııi'u•.;sf'"t'c!P \aııı·:ı

ı·ak lıt·r znıııaıı ııu•ec•aııl·ıı ıı·thl\ ı Pılı·ı'. 

;3 Siil <'tH'tıl-l:ırıııııı \.:ıkıııı ıarzlan lıal..kıll' 

ıl:ı ıııiis1 : ıkh ·I "ılidı·lı•ı·ı· '" !!t•l11 lik P"ııasıııd• 1 

\tıkıııı 111ı·llı111. arız:ıl;ıra kars1°t. llıiki l:lzıııı!!t'k 11 
" ' 

lt'd:l\İ ,,. ll'dhil'lt•ıirı :ılııııııasıı ı da !!t··hl'lt•ı·p ii~' 
• 

l'Pl ııu·l.. iizpı·ı· dı•ı·!'lt·ı· \t·rilir. 

-ı. Ciiııılıu İH•liıııiziıı llalıt..t'~i· 'ı• LıalısplliA 1 

hu f;n . lalı n• lı:ı.\lrlı ıııiiı· ... seı0Pdrıı ııııılıtPf'f'l 11 

lıalkııııızııı isı ıf:ıdı·~ ... ko~ıııaları il:\ıı olıııııır. 

-
Neşriyat müdürü: ESAT ADIL 

Vilayet Matbaası Balıketlr 


