
Balıkesirli; 

lnblap senin tucağın~a ~oğ~u. onu koru
mat ve yütseltmek te yine senin vazifen! 

Nüshası Her yerde 3 kuruştur C..UMHL'qfy f T· EMEG~ HAY Of · IU HÜ.RRIYET. GETiRii< 

""o PERŞEMBE 6 EYLÜL 1934 
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 

Kah aman Balıke r'lı er urtuluş nuz 
• •• 
lstiklalSavaşında Yurda Üncülü Gazi Hz. 

Eden ııkesı·r ile M. Hitler arasın~aki 
samimi telgraflar 

~ ANKARA 4 (AA) 

'il İki .'' il evv<~f IJtt~:iiıı el>cdl lıtiı·rİ)' Cliıı~ ktl \' llŞlllllŞlU Almanya'da yapı 1 a n re it i 
.l <J cümhur intihabatı dolayısile 

Balıkesı·r,· bugün haklı bir sevine, ve gurur içinde donanacak; Gazi M Kemal hazretleri ile Almanya devlet reisi ve 

Balıkesir'liler kurtuluş yıl dönümünü tam bir şuur ve sonsuz reis vekili M. Adolf 1 itler 

bl'r heyecaııla kutlu/uyacaklardır. hazretleri arasında aşağıda -ki telgraflar teati edilmiş-

-------• Kutlulama merasimi saat 10 buçukta başlıyacak, 0elediye, Fır- 1 tir~evlet reisi 

ka, Kolordu ve Hükümet önünde nutuklar söylenecek. gece Hitler hazretleri 
M. Adolf 

Halkevinde müsamere verilecek ve fener alayları yapılacaktır 

1 

6 Eylül, Balıke•ir tarihinde kara günlerin sona 

tdiği; i•tikli\l güneşinin doğduğu; inkılap rneşalesinin m · 

na kavuştuğu gündür. 
Milli mücadele tarihine eş•iz kalırarnaolıklar kay

'lıni~ olan ve düşmana karşı tek başına kurduğu ceı:
'lerde aylarca ır.ukavemet gösteren ve rnnra lüıük fa . 
~la tükenmez bir imanla devam eden Palıkeıir'ii'er bu
~tı haklı bir sevinç ve gurur içinde kurtuluş bayramını 
UtluJ uyacaklardır 

E:n ileri bir millet olmıya azmettiğimiz gürc'enberi 
kılap ve cümhuriyet ülkü•üne ıuvru '" ~eıec.nıl< bağlı 
•larak bu yolda her yere örnek olacak bir ~amimiyfl 
.111de daima ileri iyen bu şehir efkarı \. mumiyesinln öz 

ır lnümessili olan "SAVAŞ" bu mutlu •e büyi.k gi"nü 
~i~ hemşehrilerine candan kuılularken inkı'ap " i ı t klıil 
kuıü Yolunda hala çalışan uJLları, " l u 1 ~·" 11 cı 1 

teıı kahramanları derin bir saygı ve ml habl tll< anar 

1 

Halke\' İ 
Müsamere proğramı 

1 Müzik 
2 İstiklal marşı 
3 Türk ihtilal ve inkı 

4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 -

!ahı konferans (Esat 
bey) 
~ilr 
Kurtuluş piyesi hak 
kında birkaç söz (F ey 
zi b.,y) 
Kurtuluş piyesi 4 per 
de (Feyzi bey) 
Onuncu yıl marşı 

Taklit 
Monoloğ (K,dret bey ) 
Müzik ' •elamlar 
Şiir 

Kadın asker olunca 

NOT 

6 E:ylfıl kurtuluş bayramı bugün geniş bir pı oğranı ile J] -
llulanacaktır . Bu proğram n ucibinc<; l:eler ) f" önünde 12 

&.Ik • t d · · · N . l: 1 · I evı reisi Esat Adil ve be e ıye reısı acı •Yer. 
'.'ka Önünde Esat Nuri ve feyzi beyler, ve kolordu hü ' 1 - Müsamere tam sa 
llıet önlerirde de Kazım ve Sırrı ~üJ,rü beyler nutvk at 20 de başlıyacaktır. 
~liYeceklerdir Gece Halkevimiz tara! ıt'c'an zengin bir 2 Ancak duhuliye kar 
~111 1nere verilec<k, fener alaylaıı ıapılrcakl r 1 u n .ü- nesi olanlar kabuledilecek 

tir. 
3 Halkevi sakfı al -

'~ebetle bütün şehir bayraklar ve elektrık lambalarile 

eııecekur 
C H Ik . .. ğ erek kutlulama ve gerek a evı musamere pro ra 

'tıı 
ııeşrediyoruz: . 

tında bütün vatandaşlar: 
müsavi haklara sahiptirler. 
Hiç bir suretle kimseye yer lıtluj ~ Hı• isi bir hitabe ılo halkı teb-

1 a":'a progr_amı rik edecektir ayrılmaz 
lu 6 l·.ylıll Balıkesır kur-

5 
\I · e iştı' rı\k ode-ı...:::.::.:.:=::~----:-:----~Unu . . . .. .. - . erasını söylenecek ve tez ıhürat yapı-

·1 n on ıkıncı yıl donu- ki t 10 ıh kuvnyi J · n,
0

- d 
1 

k ld ce er saa !arak llalkevi iiııun e geçıt 
lluı; gı 3 yazı 1 şe 1 'o mılliye "addesinın larnleş- resmine .\'ihayl'l ,·erilc<'cklır. 
~ nucuktır ninde , şağıdl yo zılı olılugu 

,-: .6 Eylıll 93.t l'"r ·em. veı·hile ıçtima etmiş buluna. 
Ik Unu memurlar. zrıl itler. caklnıdır ZJbıtan, memurin, 
ı.,1 ~·:ı cemiyetler saat. om~a muz ika . bır kıtai asker.ye. 
e )e onıınıle kuvayı mıl- Jandarma, polis, fporculor, 

Vl' 

l'oli • (' ,• 

lı '" l <IJesındo toplanmış mektepler, cem.yl t 1er. 
~00 «ak ve saat ıO ılan ~1erıısim kumandanı mer. 
1 O 0 kadar Holediye reisi k z kumundanı ile Emniyet 
e<Jıvp 1 · · d h lk " ı · .. b 1 1 t' a • · < aıresın e a ın mUl uru ey er o up ıç ım 

8
temiyetlerin ve sprır mü- mahallinde_ ne sur~tle terli-

"' 81 lierinin lcbrikatını şehir bat al ın1cogını tesJ.ıt ederek-
"'' n l l' , n ka lıııl edecektir. er< ır. . · k " 5 _ Merasım bıttı tın 
'O Tebr ı kinden sonra aşı aıda k j tertip 
'" ıl 2 sonra " . k a 1 parça top atıla- üzere "eı· it resmınc başJong. 

Ve Lır .. · ·· · " a.s suvarı mufrczesı caktır . 
Y'•n ·- ·· u orıunılpn beled ı ye A . Banılo 

nıı h k 
63 

.. 1 re et ederek ve kür-
1 

B Kıtai askPriyo 
· .unıJe bulunan ve Balı- süvari miifr e ze•İ 

•ır ırı · 1. . . 
1
, 1 ga ını ıf<lde edc-n (' .Jand urmn 

a ın .. ·· 

Gece 
6 _ <:ece sailt 2 l, de fe

n ır alayı yııpılacaktır Feaar 
ulayına mekll plcr, sporcular. 
cemiyetler ve halk llukümct 
önünde toplanıp hareket ı de
cek ve Hükılmct cadde~ını 
takiben Kolordu, Fırka ve 
Belediye ö ııleri_nde .tezahürat 
yaparak Kuvayı . mıllıye : d 
dcsinılen mahfelı asken ve 
halkevine gidilerek ve Hal
kevi önünde de tezahürat ya. 
p ı hl klan sonra ılağılacaktır. 

7 - Kurtulu~ Günü ere
fin • lialkevinda Halkevı tara 
r nd:ın l,ir gece n1üsomeresi 
te tıp edile .. ektir. 

\' ..\Tı\ \ DAŞ! 
Diin ı1 ., bu ~ıınü ı\)\'erek 

S« v n . Dii. ün ki bu g'Ün hür-
[) ~lektqıler · ıı · r· . 

-
1 

sün . HJ gıin mı ı şer• ının, 

:!'ta•, 0 nune gelerek Tıirk 
la g nı ç kPcektir Bu sı

ınuzikıı . t'k E !'ıııorrulnr k ı J . ti mılli havsiyetinın ur u us 
F Lemıye er . .. . • . .. ·ı Bel, lıya unun y ldonumudıır . Balıkesır hu 

1 

Alay sıra ı e ·,• . · b d 

f k 
K lordu ,. 0 Hıikı1- azız memleketın , un an on 

den ır o, 0 ' ı b · r· k 
.. " ne "ararak nutuklar iki sene evve u gun ur ' 

met onu • 

l~c k · ıs ı l:ıl mnr~ını 
a tır 4 . 
- M· liiı ' uteakıben kurtulus 
ne ait b' ek ır nutuk söyle 
' bund an ·onra Belediye 

• 

lbrahim Etem 
beyin tebriki 

Balıke•ir'e ilk giren müf
rezenin kumandanı olan sa 
bıkBalıkes i r, elyevm Malat· 
ya valisi olan İbrahim Etem 
bey dün ah,am gazetemize 1 
çektiği bir telgrafla memle· 
ketin t.urtuluşunu tebrik 
etmektedir SAVAŞ kahra· 
man mücahit İbrahim Etem 
beye memleket namına te 
şekkürü ve kendisini de 
tebriki bir borç bilir 

Kıırlıılr · gıimiıııi:ıı kııl 
ıılar s11yyıl11r ur seııyılcri
ıni teyit ı·ıierı m . 

Malatya Valisi 
İ/ıralıiııı Etem 

Belediyeler bankası içtimaı 
ANKARA 4 (A A) 

Belediye bankası umumi 
heyeti 3 eyliılde divanı 

muhasebat reisinin riyaseti 
altında şurayı devll t ve di
vanı muhasebat ikinci reis
lerile Dahiliye vekaletı n 

kanından ve büyük serma
yesinde en çok hissesi olan 
belediye reisindtn mürekkep 
bir içtima yapmış ve geçen 

933 senesi hesap devre<ine ait 
plançolar hesabatını bitire
rek ittifakla kabul ederek 
banka idare meclısinin zim
metinin başına safi kardan 
sermaye ayrı 1 an yüzde 34 
den lıasıl olan paranın fev
kalade ıhtiyat akçası ola 
rak tefrikine ve rakamla 
gösterilen safi karın nizam
name mucibince tevziine 
karar vermiş ve 934 senesi 
hesap devresi için de eski 
Ankara mebusu İhsan bey 
mürakip intihap olunmuştur 

askeriı ın tun\" yumrıığile 
düsmandnn kurtnrılmı ·tı Bun. 

; 

ları dıişünde sevin.1·oş , 0 ğl~n! 
Esnretin ncıhklırile. İstik 

lalın z•vkl··rini hir birile 
ölı·te hür olmanın tadını bü
tün derinliğile ıluy 1 

Vı\TANOAŞ' 
Kurtulıı~ bnyranıın n şadı. 

~erı•fl ı alnyınıı 8en de~katıl. 
ona s~n de bir ne9e kat. Bu 
~enin hem vazifen, hem de 
hakkındır . 

Berlin 

Alman devle tin n en yük· 
s ~ k makamın intihal ın.z do
layısile en samimi tebrikle 
rimi arz eylemekle 1:-ahtiı a
rını. Çok yüksek ihtiranıa

tımın kabul buyuruln asna 
rica ederim. 

Türkiye Reisicümhu u 
Gui M. Kem"a l 

G<l.7.İ M . kemal hazretle
rine: 

Vazifeme başlamam ha· 
sebile göndermek lütfunda 
bulunulan tebrikattan dola
yı hararetli teşekkürlerimin 

kabul buyurulmasını zatı :lev- ı 
!etlerinden rica ederim 

Almanya Batvekili 1 

Fi itler 

SAVAŞ'Çl G~ 

6 Eylül 
liulıkesiı-"iıı lıırilıiııılı />il 

lıassa iki lni!Jıik ıııillı /ıwlise 
u,1rılır l 'ı kıli[jeriı.i tamam 
iıyaıı /ııı Jı11disdcrdcıı biri 
Usma ıı 1 ı i ıı ı /iar<1 lorlıı[i ıı il ıı il 
kıırıılıışııııdu /\.arcsı'ııill oy
ııacltf/ı ııııilı im rıılıiıir. Ka 
resi eyaleti Osıııaıılı ıilkl!
siııe ilk defa i//ilırık cdl!
rı:k imfiaralorlıı(jıııı Jıı: al
ııııısıııa ııe ca . lnıımasııııı 
amil u/mıış/ıır. 

. \Ilı asır suııra /ı reddiye 
ıı:/rıyurı /ııı impıırıılıırlıı!ill 
ilk isyan bayra!jıııı ııç11n c/11 
yine Uaiıkı:.~iı ' /ilerıli. 

lkiııcl şerıflı lıııılise: 1iirk 
inkılıi/ııııın ıloıjıışıııııın ilk 
sayhası o/aıı ve dıişmaıı 
lıııı/rıııa /ı'ııci/ı ı·dilmiş lııı
lııııaıı ilk J;ıırşı · ıııııı l/ıılıke

sir oilıiyı lilll' ııi/ olmıısııiır. 
On bir ıı!J dıışııııııw rıııisla
kil cefilıe kıırarıık milli kıır. 
lı ılıış y c ılıırıdıı kıı/ırıı11111ııcıı 
snıı"şıııış oları lııı ıııe•11/ekd 
lıalkı. o yıiııılcrı /ııı y ı iııı· 
lwdar, iııkılıip ııı• uinı/ıııri. 

yd ıı [/r111 ııla ıl" yorııl ma /; 
/ıilıııe: faaliyd yıishır gd 
mektedir. 

}'11/arcu sıtrı'll t:fırojı/t /ıir 
esıırel /uıyııtıııdaıı suııro 
/ııır iydiııe lekror k1111ıış1111 
Hı . lıkı•sir-"liler icin ıdi J:'ylıi/11 
lsliklıil /arllıirıirı keııdi klllı 
ra11111ıılıUarıı! 11 lıı/ıs/s ı imiş 

oldıı!/ıı en uıiksck bir şaef 
ııc ijtilıar fro/ıasıılır 

l:mir'uı işy111iııioı lıeııll!ıı 

erir si yıımi lııırckl'lc yeçaek 
. ~ilıilılamın bıı şdırııı. 1 ıırk 
ilılilcil ve iııkılıi/ııııılıı gör. 
ılıiıjıi ıı11;iji lcriıı deı/eri yıin 
ycçlikçe ı/11/w çok ıırlacllk/ır. 

,ıtiJ/i mıicıııleleııiıı 11/011 
ılıırlı!fım clıııış olun lluiıke
siilifrr için lıu yılırı /ııı 
yıimi. /ııi!Jıi/; ııc milli /ıır ıı11:i 
fcniıı lı11/ırlı111111ıısııııı t • ı:sile 
leşkil <'dl!aklir; F:n ill'fi bir 
cıiınlııırİ!lt'i !Jllr11/ı11ıı sııımşıııa 
ılaimıı yeni lıirlıız/11 ıılılııuık . , 

r.,.. JI' /- '? t:' 

Yurttaş: 

6 [ylül turtuluş ~ayramın 
kutlu orsun! 

S a h i b 1 ve B a f m u h a r r i r ı 
Müstecaplıo~lu Esaf Adil 

Birinci YIL - SAYI : 252 

Kutlu Olsun! 

Balıkesir' e 
'.'Dıişıı111rıı> lıı <<Sııray» yıırd111w saldırılıı/ı yıın, 
ilk kıırşıııııı sen olıiıın ııfan lıai/rına :::ıılııııiıı. 

Haysiyeti 111illiyc11i S1111cok yapıp aı /111, 

lıııaıı ılolıı bir 911yreli drafın11 saçlııı 

Alçaklı!fıı' /ı11/;sı:lıf7a ısyaıı ederek sen, 
Aç/111 kapan1111 tarihe lı ir dolıı yelkt!ıı . 

f!.ir k11l"a yııpııı yö!isıimi lııpsıı: ve sil<ilısı::: 
On cephede ay/11rc11 s11vaş/ın yııp11yalm: 

.\/ısralıırıı sıfiııııı: o /ııiıtıik <1:11ıi /ııı Selırin 
T11rilı ya:ııc<1k ıııısfıııı ·" :lrsfon », JJ11/~kesir'in. 

!lir yıinı/ıı smin lı11rirırw dıişmaıı eli cfr!lıii, 
JJıı/sın yere, lıılı o ı•!iilmc: başı eı/cli 

l\im ıJ..rıli felıikel srııi biryıin suracıık tıı 
1 .l/ılııı 1 ç,·kecek yrıurıılrırııı seııdıln ıı:akta. 
a 
a 
a 
a 
a 
a • • a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
n 
a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 

- Iien islcm .. ııı 1111ııııı/; o lıa:in yıt/ıırı, asla: 
lJıış <i<imııesi ııermeklı· 0111111 yadı da /ıalıi! --

llıirriye li t11rilıine ser/ı ıılıa edı 11 bir 
.lliilel için 11sla dlyeme: kimse, ı·sirdlr 

• • 
ffir lıaııılede :iııcirlcr/ k11111ıııışlu /ııı Şe/ıriıı 
Ay yıldı:ı ıio] mıışlıı ııilwyd JJıılıkesir'iıı 

* • 
.llı//e/ rli:e yelmiş dıırııyor şimdı ,<i111i11dı· 
Bir şrııılı ılwir yada qrlir mııilıı ıiıaiııcle, 

011 s11fl11 idin dıiıı , yıııı• oıı 
- l:y ıııenkıbda lıt!ldesi 

soj/a l ıı/ı.nnu k 
lıi:1111 saııa ıııııllak! 

S~rıdiı'. al'.lıın, yurdıırııı kıırt11rııııya Jıa 1111, 

1 ıır ş11nrlı çalış 11/mıya /ıir merke:i irf a11! 

• 
fio/,sıim kulııınr mc//ıirı ı·ı/ip ey yıia Şelırim , 
/Jcs/1111 !lıı:w•uklır .rnrııı larifı l!ıılıkt!slr'im. 

9 - 1934 Balıkesir 
~ -ı;ır;,.. ==---
Kıt'a.:. 

K ırtuluş d ~ndi mi pürşaşaa tarih!mizin 
yedi iklimi tutan sıytı , muazzam ve güzin 
K~hrdmanlıkları ölgün birer efsane gelir. 
Kurtulut cengi huzurı nda semalar eğilir. 

h. B. Çantay 
-=-~=='r:ı ·,;,. ~=~ 

6 Eylül 
Can odile erittik tutsaklik l* I zincirini .. 
Yüz binlerce yıkımdan saymadık hiç birini : 
Ne ip dedik, ne ateş sağnağı dedik, 
istiklalin uğrunda kan borcunu ödedik ... 
Tamoniki yıl önca : 

Gündü7ümüz geceydi. . . Ömrümüz bir i•kcncc: 
Gibi sürüp giderdi !.. ' 
Gönülleri kaplıyan ölüm yüzlü kt:derdi !.. 
Önümüz bir uçurumdu, yönümüz de kapkara 
Bir "kurtuluş güneşi" işte doğdu osıra : ' 
Bu ışık denizinden, 

'" ' 

Türk'ün secde edilen mucizeler izinden 

"Büyük kazanç. Küzneği I* 1 yayılırken gökle B .. 1 . re 
u gun ere ermiştik kurbanlar vere vere ... 

Ey tarihler sevgilisi ey Balıkesir. 

Sen hiç bir gün olmadın eli bağlı' bir esir . 
İ~k ~tı mından [ • 1 Tutup son kutlu güne . 
Eresıye şan verdin bu milletlik d"" " .. R .. .. .. ugune .. 
~gun bursun, canevinden kopsun sevinç alkışın . 

Dunyalara baş eğdirir bir a!lanca bakıfın ... 

[ • ] Tuı sakhk: Esard 

5/9/934 
Balıkesir: Aygören 

lbrahinı Şevki 

[ "* ] K " ·· uznct : Aksı ziya, ışık vurınası 
[ "** ] Milli lı<"rak .. tdc ilk kurşunu ntan Balalıkcsirdir 
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SAYFA: 
EYLÜL 

,'~:)~ı=•t• R ''f. ,,n .. l ,r1~11ıc) ·, .N ~--
ıntiha p j llalya ll~lya 

1 
• s . . . o u· 

Encümeni Kaymakam ve zirat l\aymakamı Çın Şark ~emıryol- Mançurı imparator 
larında eslıha na - nun sarayı yanıyor 

y 

Londra İntibaları 
- il 

Dün de toplandı ve 
çalıştı. 

memurları ayrılıyor Halis bey yeni vazi- \ kli meselesi TOKYO 5(S.Ş)-Harbin'deP 
BAL YA, 4 ( S.Ş ) l 1 f J .. e fesi başına gidiyor. MOSKOVA, 3 (A.A.) ge en te gra ran e ere gor 
Hal ya kazası kaymakamı l Man< uri lmı ara toru Pui ııill Tas ajansı bildiri) or: ' 

İktısal tarihinde gorur
dük; İngıliz muktesidi "Mal
t us" m~şhur nazariyesinin 
sonunda verdiği tedbırler 
arasın la halkı buğday fiat· 
!arının sonsuz artmasına kar 
şı koruyabilmek için, lord 
!arın tarlaları çayır haline 
getirmelerinin önüne geçil· 
mesi lazımgeldiğini ileri sü
rer. İnsan bu uçsuz bLcak 
sız çayırları göı üldi' k~en 
sonra bu asırlık tedbirin 
manasını dalıa eyi aı.lıy •r. 

Milanın istasyonu demir 
ve çimentonun yardımı 

le insan zekasının vardı· 

ğı neticenin azametini 
insana doyurduktan sonra 
Londra istasyonu çok büyük 
bir tesir yapın yor. 

Sununla beraber lngiliz 
ist'isyonlarının 1,üyük bir 
hususiyetleri var. Her istas
yonun içinden bir ıki dane 
büyük geniş cadde geçiyor. 
Tabii bu yalnız trenc'en ge
len yolcu'ar için. 1rer.~tn 
üzerine indiğiniz bir kaldı· 
rımın diğer kena~ında si2 i 
bekliyen bir taksiye eşyanızı 

koyup, her yo'cunun ebedi bir 
derJini teşkil eden 1 amma! 
kaygusundan kurtulrr.uş o
lurou.ıuz. İngiliz'ler muhak
kak ki hayalın en eyi ma
nasını anlayup cna en pra
tik bir surette inli'>ak etmiş 

kimseler 
Türk'lerden Frama'ya ge

lenler tak•ilerln çirkinliğini 
ileri sürerlar. Fakat İngiliz 
taksileri hepsine rahıret 

okutuyor. Piu'e htrnl ul 
belediyesi tai silu e lir tek 
örnek vermek islt diği 
zaman, şöförler kıı arr el 
kop uup, bunun e•kimiş bir 
adet olduğuı.u, h r }'erde 
terk edildığini' iddia ede" k 
itiraz etmişlerdi 

N ~ kadar isterdim ki lir 
defa bugün encak barbi 
umumiden evvelki filımler~e 
gördüğümüz o ton c bil rr c
dellerinin en eskis 'ne ben
ziyen l u bizim fa}tcn lcz· 
ması arabaları bır göneler. 
Çunkü taksi nihayet bir ti
caret ve ihtiyaç meselesidir. 
Süs ve güzellik arıyan km
se kendisine bir otomo'ıil 
ala bir . Lakin bilhassa bizim 
gıbi henüz ihtiyaçlarının 

büyük bir kısmını ecnebi 
memleketlerir.c'en teclar.ke 
mecbur olan memleket' erde 
aranılacak yrgane lazım 

olan kısım olmalıdır. E} i 
bir motör, dôrt tekerlek ih
tiyacımızı tatmin ediyorEa 
üst tarafının hepsinden vaz 
geçmek mecburiyetindeyiz. 
Hoş. iklısadi zan retler in 
sanların her türlü arzuları· 
nın ve hislerinin fevkinde· 
dir. Cemiyete her zaman 
ol~uğu gibi yine şeklini, 
rengini nihayet tekan ülünü 
verecek ancak iktuadi ha
diselerdir. İki sene evvel 
memleketten a} rıl•pta bir 
sene evvel oraya döndüğüm 
zaman otomobilin yerini 
atın ve arabanın aldığını 

gördüğüm zaman buna bir 
kat daha iman ettim. 
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Sttkı Şükrü 
tercih ederim. Bence bir ter-
cüman veya bir rehber size 
önünde bulunduğunuz bir 
bilmecenin daha evve' den 

netıce•ini vererek onu hal 
letm~k zevkinden sızleri 

m'ihrum ediyor ar. Tıpkı 

okumağa başladığınız bir 
romanın belli başlı hadisele-
rile, sonunun biri tarafından 
söylevermesi gibi. Daha 
fenası bir ba~kasının size 
gösterdıği kıym<>tler i;zerin
de dikkatinize bir çok şey

ler kaçıyor Bilmem hiç tec. 
rübe ettiniz n .i? Ben başlrn
sının bardağı tLlup bana 
içirdiği sudan hiç bir tat 
alam:ım. İsterimki onu ben 
doya doya kendim içeyim. 
Burada da insan bir rehperle 
başkasının göı ü ş tokasının 

tesiri altında kalıyor. Tarihi 
malumata gelince, beş on 
sayfa okumakla onu elde 
et.nek güç bir şey değil 

Büyük bir fehrin içinde 

tanımadığınız ve bilmediği· 
ni' b.rçok yabancı çehrele
rin arasında sağa sola rast 
gele yürürsünüz. :-ize ism 'ni 
ver niyen binaların, sokak
ların, dön !meçlerin l.er kö

şesinde eskiden edindiğiniz 

karma karışık malun,atla, 
tanıyabilmek bir şeyler keşfe 
debilmek dikatile durup 
seyrediyorsunuz. B:r büyük 
bulvardan, bir dar geçide 
saptı~ınız veya çıkmaz zan 
netliğiniz sokaktan bir mu-

azzam, göz alıcı meydana çıkı
verdiğiniz zaman yeni bir şey 
keşef etmenin d auni hazını 

Belediye intihap encüme 
ni dün de Bele

0

.liye Reisi 
Naci beyin reisliğinde top. 
lanmış, iı . tılıap işlerine ait 

işleri görüşmü>tür . 

Halis beyin terfiaıı Çat 
1 

Çat kaymakamlığına ta- oturduğu s .. raydan yangııı 
d 1 B 1 k k Mançuku hükümetinin 

kazasına tayini münısebetile yin e i en a Y' ayma a çıkını~, ateş süratle genişle· 
kaza memurin ve eşrafı mı Halis bey yeni vazifesine Çin şark demiryolları üıe- miştir. İmparator sarayı tel 
kendilerine bir veda zıya- b ışlamak üzere şehrimize : rinde Sovyet Rusya'ya ait ketmeğe mecbur kalmıştır· 
feti vernıiş 1 erdir. gelmiştir. Palis bey bir iki silah ve mühimmat naklini Polis ve askeri kuvvetlı r 

Ziyafet samimi bir hava güne kadar Çat'a gidecektir.! yasak etm .·ğe karar verdiği- sarayda devam eden yaıı 
içinde geçmiştir. Halis be- Balya belediye reisi ne dair bazı Japon gazete· gını söndürmeğe çalıııyor 

Ra· yin kazadan ayrılma • Balya Bdediye Reisi Ab· !erinin neşriyatı tamamile far Tokyo gazeteleri be'.' 
sı dolayıs ı le belediye reisi dullah bey dün şehrimize esassızdır Çünkü mezkur mutat bu yangını Sovyet · 

Bandırma ve Erdek 
Kaymakamları 

Bandırma kaymakamı 

gıp ve Erdek 
beyler dün 
gelmişlerdir. 

kaymakamı ferin tahrikatına atfetmekte 
Abdullah bey memlekl t ve gelmiştir. demiryolları üzerinde tim· 

şehrimize arkada•lan nan ına san in i ve şiddetli neşriyatta bulllll ' 

Poliste. 

Günün Va~aları 
S ılı gunu saat 1 ti da 1 v

rınJi nahıyesınin l\uyapa 
köyıınd~n Abdullah oğlu 
\1ustafa •;.ır,ı 11 bostan al. 
makta ıkun ~.ıketının dış ce
bınJl•n U\· lıru ufaklık paı a 

sırıın \'alın lığını şıküyct el· 
mosıüıerino ynpılıın tahkı

katta s:ırik•n \'Ol ık İ;mail 
olduğu tebpıt edilmiştir 

!Ş Aynı gün çarşıda Me
cidiye mahallesinden kır 

Recep oğlu sabıkalı takı· 

mından Ahmet çavuş reza. 
let çıLartaca.k derecede rnr· 
hoş olarak berber Kadir' ın 
dükkanrna tecavüzle tokatla 
darbettiği şikayet olundu
ğundan tahkıkata ba~lan

mıştır. 

!Ş Yine aynı günde saat 
17 ra:l~elerinde çariıda azi· 
ziye mahallesinden kasap 
Hazim oğlu Ahmet sarhoş 

olarak ötekine berikine sar· 
kıntılık ettiği görülerek ya

kalanını~lır. 

-ı 
Zaten hangi Framız romanı 
"Sen" den, hangi İngiliz ki
tabı "Taymıs" den lal rd-

• k d diye kadar Sovyet Rus. maktadır. 
dini seven ar a aşları mu· 

d f ya'ya ait askeri eşya asıa Romanya başvekı·ıı· bir surette teessürlerini ve 
hayırlı }olculuklarla gitme
lerini te.nenni etmiştir. 

Bilmukabele kay make m 
Halis l:ey memleket halkı 
nın ve arkadaşlarının ken· 
disine gösterdılderi sami· 

miyetten dolayı kendiler ne 

beyanı teşekkür etmekle 

aralarından ayrılrraHr c'an 

dolayı müteessir olduuğunu 

bütün arkadaşların her Cİ· 

hetten ferih fo hur ve •a · 
adet içinde yaşamalarını 

temenniyatta bulunarak arzı 
veda etmişlerdir 1 u kıy 
mttli ve &ÜzıC:e kayma~a· 

ma l·ayırlı yolculı i ar te
menni eder ve yeni vazife· 
sini tebrik ederiz. 

Nazmi bey 
Balya kazası ziraat fen 

memuru Nazmi l:ey Susurlu'
k'un ehemmiyetine binaen 
oraya tayini dolayıstle ken· 

Küçük habrler-

BaŞvekil 
Bitlis'e de gidecek. 
BİTLİS 5 S Ş) Mevsuk 

maileyh!' bir ve a ziya di 
nakledilmemiş olduf:u gibi 

t. rtip etmişler ve gece ya BELGRA T 5 (S Ş) 
bugün de edilmemektedir. ' · rısına kadar samimi bir su- Buraya gelen Romanya l: al' 

rette eğlenmişlerdir. Bu yol üzerinde ancak Ja- vekili M. Tatare~ko Bel 
pon kumandanlığı v" Man grat'ta üç gün kalacaktır · 

Mı.;mall~yh gCzide fen 
memurlarındandır. Kazamız 

halkı kendısindtn n.emm n 
olmak~a beraber çok fayca
lar görmüşlerdir Billoassa 
kazada ağaç, bahçe v., bağ

cılık hususunda gösterdiği 

gayret şaynnı takdirdir Bu 
arlrndaıın ayrılması kaza· 
mız n •mına ziyaı elimdir. 
Yeni vazifesini tebrik ede ı
ken loayırlı yolculuklar te 
menni ederiz 

iki çocuk zehirlendı 
Balya Karaaydın şirketi 

amelesindeıı Salih'in iki oğlu 
b.1kırl·abında buknan ~;aslı 

peyniri yiyerek :ıehirlenmişise· 
ler de tedavi neticesinde lcur
tarılmış l ardır. (ccuklar d 1 

yevm hastadırlar. 

Şehir opret 
heyeti 

----
istanbul şehir tiyat-

çuku makarnalı mühimmat Mumaileyh Yugoslav h ükı1' 
nakliyatında bulunmakta - met adamlarile temasları~ ' 
dırlar. başlamıştır. 

Gümüşün ~evletleştirilmesi 
"Nevyork Time',, ten 

Reisicün,hurum gümuşu 

•!evletleştirdiği haberi gaze
telerde büyük başlıklarla 
m~vzubahs edilmiş olması-

na rağmen bu husus, haddi 
zatında mühim bir mesele 
değildir Reisicümhur, yalnız 
haziranda tasdik edilen gü 
müş mübayaa kanunundan 
aldığı salahiyetle, memle 
kette m~vcut gümüş külçe
lerinin Amerikan darphane
ler ine teslimi lüzumunu bil
dirmiştir Bu hr.reket, Ame-
rikan gümüş müstah· 
sillerinin v a :>: iy e l ine 

Bulgaristan·~a tütün mo
nopolu va Bulgar maliJ~ 

nazırının bey anatı 
"Yeni Gün.~ 

Bul~ari•t:ın'dn nıiintr"'1 

Yeni <Jün gnzete~ı. Bu'"'a r !· 

bn'Jaki tütün nıod~roW 
hakkında şu malümntı ver• 
yor: 

~1aliye :'\azırı l; Petro 'fc· 
doror. tütıııı ıııonopo!u hs• 

kında at ideki beyunntta bO 
lunmuştur. 

<>azetccil.,r- Tutün ınor.0 

polu ışine oldu~ 

• ·azı r-Dev f Ptin f., brı lt' ' 
olması m>Jselı»i tetkı k 01° 
nuyor Tülün fabrikaları ~ı· 
tın alınacaktır. ~ 

P ~ra nereden lıalacs 

sınız! 

hangı tercumanın daha uzak· miz ki! 
tan zenci kabilekrinde ol- Bu sıcak güneşin altında 
duğu gibi adını üstüne dam- dağılan Tayrris'ın ebedi si>i 
ga 1 adığı izahatta bulabi- bana onun sahillerinin biltün 

bir menbadan alınan ma
lumata göre, Başvekil lımet 
Paşa Hazretleri yal<ında ya· 
pacakları Şark seyahati es 
o.ısında litli 'e de gelecek· 
lerd .r. 

rusu iki kola ayrılıyor· 
İST ANBUL 5 (S.Ş) . 
Şehir tiyatroı.u l teşrini

evvelden itibaren yeni mev 

hıç bir tesir icra elmiyecek
tir Çünkü, onlar yeniden 
istihsal elti~leri gümüşü be
her (Ons\ ı yüzc'e 64 senlten 
hükumete satabileceklerdir. 
Kanunun tatbkalı elynm 

ellerinde güm üş külçeleri 
bulunduran hususi spekü 
lasyoncul.uı alakadar ediyor. 
Reisicümhurun emirname -
sinden birkaç gün evvel bu 
spekülasyoncular ellerinde· 
ki gümüşün beher (Ons) ını 
48 sentlen satabiliyorlardı. 

Şimdi hükumete beher 
(Ons)ını 50 senetten satmak 
mecburiyetindedirler. 

-Biz. birı·ok büyük bor~ 
!arı kursılamoğ'I muvo ffı 
olduk; (;brikaları satın ~1 

mağa <la por.ı bulacağız 

lirsiniz. 
Birdenbire önünüzde bir 

tokat gibi suratınıza çarpan 
§U k,ıbbeli, beyaz mermer 
binanın ne olJuğl'nu, ne 
olabilmek lazım geldiğini 

bütün hatıralaıırıı71 toplı

yar:ık bulmağa çalışırken 

g lr : 1Jildı~iniz incelik ve gü
zellığiııi hangi üstünkörü ge
çilmiş ve siıe imıini öğrtl
mekle bütün tecessüs kıyme
tini kaybetmiş koşucu gö 
rüı verebi~ir 

İ~t ben Londra'nın az 
bulunur güneşli bir gününde 
böyle rast gele bindiğim bir 
otobüsten indiğim zaman 
kendimi "Taymis" nehrinin 
yüzlerce köprüsünden birinin 
yanında buldum, 

"Tay.n's, bulanık suları 

içinde binbır canın saklan. 
dığı kuvvetli akışı, gizli, ka
ranlık, esrareng l iskelerile 
benim çocukluğumun kim 

bilir kaç rüyasını doldur· 
muştur. Çünkü çocukluğum
da henüz 'lkumağa ve anla
mağa başladığım zamandan

beri "Şarlok Holnıes" ro · 

manlarına karşı fa vkalade 
meclubiyetım vardı. Nitekim 
elan, bılmiyorum kaç kitap· 
tan il::aret olan onun bütün 
bir serisi bende mevcuddur 

güzelliğıni görmeme müsaa

de elti Bulunduğt m köprü 1 

nün diğer ucunda asırl.r

danberi •çinde hürriy<liı \e 
parlemantarizmin doğup bü 
yüdüğü ve bugün ihtiyar 
dünyanın bir çok köşesine' e 

can çakişip çöktüğü halc'e 
yaşadığı Avam 
bulunuyor. Taşlarını 

Hariciye vekili dün 
gitti . 

İSTANBUL, 5 ( S.Ş ) 
Hariciye veki Tüvfik Rüş· 

tü bey cemiyeti ak' arrın 
mukarrer içtimaında bulun 
mak üzere dün Cenevre'ye 

hareket etti. 

Cü_ma günü bir grup'j 
lzmir'e gidiyor 

sım le.nsillerhe başlıyacak. ı 

tır Ancak bu sene şehir ti
yatrosu yeni bir kadro ve 
teşkilatla mevsime girecek 
lir. Bu teşkilat ve kadronun 
bir teşrinievvele kadar hazır
lan 'l1 asıntı. ç ı lışılmaktadır 

Yeni teşkilatta Şehir ti 

yatrosu ikiye ayrılacak, bir 
kısmı Şehir tiyadrosu nami
le Tepebaşı kışlık tiyatro 
binasında ça 1 ışacalc. facia, 

yegane 
kamarası 

asırların 

laştırdığı 

yalayuı: siyah 
bu bin bir oyma -

lı ve susamış bir dev gibi 

karanlık oyuklarıle suların 

kenarına çökmüs muazzam 
bina insana hürriyc t fikri ver

mekten zıyade orta devrin 
küflü, mazgallı şatolarını 

İ3TANBUL, 5 ( s ş) 
Üniversite talebesinden mü 
rekkep yirmi beş kişilik bır 

grup dokuz eylül panayırını 
gezmek ü,ı:ere önuınüzdeki 

cu na gü Ü Anafarta vapt'
ru ile İzmir'e hareket ede· 

komedi, gibi mütenevvi. cıd 
1 di, edebi , mizahi piye~ler 

Hu hareketin müstakbel 
para siyaseti üzerinde ne 
gibi tesirler icra edeceğini 

şimdiden tahmin etmek im· 
kam yoktur. Yalnız şu nok
ta aşikardır: Hükumet mem-\ 
le'cet dahilindeki gümüşü 

topladıktan sonra il.-rde de.
ha •fazla gümüş müb'>yaa 
elmek istedıği takdird, bu
nu ancak hariçten tedarik 
edef:.iltceklir An erika'nın 
pöstercceiji böyle bir talep 

andırıyor. Zaten İngiliz'.er 
ı unutulmuş senelerden kal-

ma bütün adetlerini, hayati 
kıymetlerini kaybetmekle 

1 beraber. aynı kıskaçlıkla mu 
hafaLa i stıyorlar mı? Parla· 

ceklerdir. 

Üniveniteli ı;c n•,leı İımir'de 
beş gün kalacaklar ve or:v!an 
Bergama'ya da gi er,k meş· 
hur Bergama l aber'erıni 
gezeceklerdir. 

Gümüş mecidiyeler 
ADANA 4 (A .A) Ma-mentariım ve c'en.okre si c!., 

tıpkı Kralın bayramlarda • liye şubelerinde dürıd<n iti-
ve mera•imlerde giydiği d 
bise, bindiği araba gibi 

haren gümüş ır.ecdiyeler 30 
ku, uştan kabul cdılrreğe 

ölümş bir ıldetin gündelik başlanmıştır 
hatırlatışı ve bir İngiliz an-
anepersentli~i gibi kul· Belediyeler bankası-
mış o'masın?.. Sekiz mil· nın İlk içtimaı 
yon mideni'l açlıktan büzül- ANKARA 5 (S.Ş) Be-
düğü başını sokacak yer lediyeler bankasının ilk 
bulamadığı, on milyona heyeti t mum iye ıçtin aı 

varamıyan bir kütle i~in yüz- yap lmışlır İçtinıac'a banka· 

temsil eyliyecektir 
Dığer kımıı şehir operet 

heyeti naınıle ilk defa ola 
rak tam bir katlro ile Ga-
latasay'daki Fransız tiyatro- gümüşün dünı a piyarnrın 
s ı binısınd• sırf operet ve daki fialını arttırac~ktır 
vodviller temsil edecektir. B ·ı ı•a'1 1 a beraber hükumet bu 

Birinci kısımdd Galip bey madenin beher (ons)ına 1 ,2\Jdo

ikinci kısımda ise Rusya'danl lar hn fazl.ı kıymet vermek 
celbedilecek bir m.ıtehassıs J salahiyetini haiz değ ldir. 

.... l" l ki E t • Gümüşün kıymeti bu seviyeyi! 
reJısor u c yapaca ar, r ug-

. . . buluncaya küdar Hazine N«zır 1 

rul M·.ıhsın bey her ıkı kıs k d 1 l • l"h' 1 anun an a c ı. ı s.1 • ıyet e 
mm baş rE'jısôr ve şefi va· 

ziyetinde kalacak! ır 
Bu hazırlıkları ikn a için 

yazlık sahnedeki tem~illere 

yakınd« nıhayel verılec< k, 
teşrinievvele kadar ba~çe· 
de yalnız caz ve orkestra 
bulunacaktır. 

riçltki mali müe,scselerin 
it o-adını kazar nıak lüzıı 

mudur. Bu sayede, banka 

km li kefale!ile memleketin 

1 

memleketin umumi menfa 
atine muvafık zaman, fiat 
ve şeraitle gümüş mübaya 
asına devanı edecektir Ka
nunt n tasrihatına göre bir 
müddet sonra Amaikan pa 
ra stoklarının dörtle birini 
gümüş ve dörtte üçünü de 
altın yapmak hülıümttin 
mali siyasetı,;in bir kısmını 
teşkil etmektedir. 

Zürraın monopJld 

1J1emnun olıluğu görülüY''
1 

- P.minim ki; meınn 
olac.ıklardır. B•.ınıl'l i ~ 11 

sadi cıhtlİ do vardır. () \ 
ı•alnız fobrıkocı olmıyJC1 

oynı zamanda tıitün o lı C 
d:ı. olacağınılan hunun t ıl 1 

piyasası üzı•rinc eyi ı e·. 
olacaktıf'. Hükümetin ıı sr ı 
tütıin ihr.ıcına ,11 karışa~ 
ğına t!air henüz bir şey 

nilemcz. 

Radyo 
6 EYLÜL ÇARŞAMBA 
İSTANBUL, 
Plak neşriyatı. 19;10 ı\ I 

haber!rri. 19,30 fürk 111° 
neşriyatı: (Kt•nıal Niyaz• p. 
beyler ve Hayriyı·, Mlıte' 
Hanımlar). 21 Selim Sıır ~ 
tarafından konferans .. :ıı ,30 
rullalı Şevket bey tarafından 
ganni ve Stüdyo orkestnıs 1 • 

BUDAPEŞTE, 550 111 

Piyano kon,eri '.10.'.lO ı\o 
sa 1ti 21 Seslı fi 1 iııılcrrlcn P' 
lar. '.11,35 Lakaslo sigan '~ 
23 Opera orkestrası. '.l~.:ı5 
dis caz takımı. 

BÜKREŞ, 364 nı. 
Günrlüz neşriyalı. 1~ ~' 

l'upülcr konser. 1 'l Mo'~Jıt 
. na 

19,30 Radyo orkestrası. 
versite. 20,20 konfuanS· Jı' 
Piak ile Puccininin •La il" 
operası. / :- - -----./ 

Ba l ı ~esir i~m a n Yur~~ 
Ben seyahatte l ır {ehre 

var dığım zaman· eğer kafi 
derece vaktim varsa bilmedi
ğim, tanımadığım bu kala· 
balığın içinde tercümansız, 

reh bersiz gezmeğl her feye 

İlk defa Paris'de "Sen. 
nehrini gördüğüm zaman da 
tıpkı böyle eski bir aşinanın 
karşısında bulunur gibi ol 
muş, açık r<:nkli suları, dal· 
gasız, seui:r abışı ile o c!a 

banı o zaman kadar o'ku-1 
duğunıu •bütün Frans1Lcadan 

1 

!erce mılyonun madc'i ve 
manevi esarette, yaşadığı 

bu me'Illekette bilmi} onını 
bu bulaşık sular üzerine 
g3'gesile yaslanan bina tıp 
kı nesli uzun zaman evvel 
kaybolup örnek diye sakla· 
nan bir h<yulı.dan başka tercün- e rorr anlrrın intihar 

ıahnelerini hatırlatmıttı , bir şey midir.'. 

nın nasıl kuruldui!u, müra · 
kipler r.ıporu planço ve Lir 
senelik faaliyet kc nuşul
muştur 

Yeni mür.,kip ıeçilmiş ve 
müzt!<ere esnasında ıııühim 

bir nokta tebarüz etmiştir. 

Bu da ikraza ita ve muamele
lerde her şeyden evvel ha· 

iınarına 18.zını elan ~erma · 
yeyi hariçten de temin ede

bilecektir. 
Bankanın en çok che'l• 

m yet verdiği şey ıneınleke· 
tin imarına çalışmaktır.Ban
kanın sermaye"' şimdiden 
4 milyonu bulmuştur. 

Bu surP.tle Hazine Nazırı
nın gümüşü devletleştirrre 

salahiyctiı i almış o'ması 
d !v'etl ~tirmiye mecbur ol 
muı demek değıldir. Gümş 
mübayıası tedbirine hiç lü
zum yoktcı. Bu i}ten istifa· 
de edenler, yalnız gümüş 

müstahsilleri ile ~p 'külas
yoncular olmuştur. 

Reis li ğin~en: . " 
6 Eylülde keşides • ... ~ 

karrer eşya pi ı . .,nkO· 
çekilmesi 21 Eylül .c\ı 
gününe tehir edil d i ğ 1 

olunur 

d 

lı 

' 
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•• K I k H ld b k I • ı ayesı : •. • 
. '.Yasam da uzun günlerin koparmak istemlştık; go· or ı soğu lıır g -•cede ayatım sarsı ı a teme inden. •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••= 
ıçınıe doldurduğu ye'si sı nül bu, arzu etti! Ayrıhcn ğız Gönlümü ayırıp her emelinden, Proloğ: 1 tir. O, hayatı tek cepheden 
tak ki d" ··ı·· d.. VuracJk J"nuk Jonuk Y t • b tt ' ı B 1 d k" k · k ı göğsünde sustursam. Beni de sürü e ı go ur u . ap ıgı u eza canıma ye ı . azı arımız var ır ı: a- gören tam ve mü emme 

Günler, haftalar hatta ay bile istasyon kul esi dını ve erkeği şöyle melhe- bir adamdır. 
Bu ·· 1 gun ne çok ne çok do 

d
u!ulll ağabey. Kalbime göm-
u"'·· 

0
• kUlll acılarıma senelerin 

•Onl· h· Uıne oyduğu, kazdığı 
uıra 1 

k.
1
. nara vurduğum sabır 

l ıd . ını bu gün sen açacak-
sın. G·· 1 . ol az erin hir pertevsız 

acak . . " 
1 

• ıçımi sana açacagım, :n en ince noktalarını bile 
korecek . 

sın. 

b
. 1-latırlıyor musun ağabey, 
ır 

d 
sene herkesten kıskan-,. 

_kırn ınuhayyel sevgimi bir 
k~n acı bir tesadüfle öğren· 
ltıııt. ın Ozamana kadar diin-
Ya b 

k 
ana yabancı idi: llatta 

Ço 
sevdiğim sen de 

. inal dem ittin. senin sev 
Kın •• , L 1·' _ •necnun un ey asına 
kosterd." . d k ıgi sevgi ka ar çoş-

Un Ve lirikl Ve yine senin 
8ev · t gın roman sayfalarında 
'sa.d··f U olunur .. 

Gözlerimi içime çevirmiş 
ııtırapl b" b' k ·f ·b· arımı ır o je tı gı ı 

~O.na~ tutuşan gözlerimde 
0Plamıştım. 

Küçüğüm, görüyorum 

~?k Üzgünsün. Sana, senin 
ısl.,rinin temizlığine imanım 

~ar. Sana kalbimle söyli· 
Yoruın, bu muhayyel sevda 
0 Yunundan vaz geç.. Kor 

kuyorum l u muhayyel sev
gi kahramanı senin hislerin
den fedakarlık istemesin 

Birdenbire gözlerime top
lanan acılarım, kuru göz 

Yaşlarile içimce düğümlen
dller. 

lliç bir şey söylemedim, 
taş gibi dondum, canlı bir 
insan krokisi oldum. Kal 
b· b1lll atıyordu, fakat tıpkı 
ır ını..kina gibi. Sustum. 

Yine içimi zincirliyer, ıztı
ro.p. göz yaşı bağları çö ül
dü onlar güneşin en kızgın 
fUaları gibi gözlerime kay
dılar, erittiler, yaktı 1ar; ta
halllınül ettim, 

Fa.kat ne çok, ne çok ız
lıra P çektim ağabey. 

Başımı yine göğsüne da· 
Yadım. Göz ya•larımı kalbi
tııe akıttım 

b !'.iana vadediyorum ağa 
d ey, dedim. İnsanları bun 

l an sonra tanıyacağım. On
~dan birşey beklemiyeceğim 
'ı' nlar için üzülmiyeceğim. 
alnız ben , benim için } aşı

:Yaca ~ım 
~ . 

• • 
Bugün göğsünde sessiz 

se s· h 
b 

.. ız ıçkırdığım dakikayı 
uy·· k d u bir sızı ile hııtırla· 
ılll. 

e .. Ağabey, hayatı geç ve 
uç tanıdım . Ne kadar is

terd· , ırn dünyaya kör ve sa-
Rır I . ge •eydim. Yine ne çok 
ısterd. 
1 

ım yalnız beni yaşa-
acak k d k' ·b· . a ar ma ıne gı ı 

ıtliyen b· 
'ak ır kalbe sahip ola-

. gelseydim. Günaha mı 
Rır;y 0 
n. rum, ~ok mu bedbi· 
ını o b aga ey' 

Bend Y e mi kabahat bulu· 
orsıın k ı ' yo sa hislerimi co~-
Uran k ' amçılıyan hayatta 

tııı?. 

b· i\ğabey,zamanlar hayalın 
ır a 

'.Yat Ynası oldu. Ben bu ha-
m aynasında neler seyret
"~iın H ak . ayatın bu aynaya 
sı ne S acı, ne korkunçtu 

a.na · k ınanıy~rum. hem çok 
Uvvetı 1 . 

sev .
1
. e · çımdeki sevgiyi' 

gı ıyi öldürdüm. Anla•iım· 

ajans gibi günü gününe sos· 
yete havadisleri alabilirsiniz. 

(' e · · Desem ki: Biraz da benı'm ol artık . d geçti. bir türlü bahçeye gire· •et y.ırısının rını er: Dostum, sosyeteleri dik· 
medik: duvarların etrafır.da ::;P.n donan ell erıni ıs ı tabılmek İ\· ın Sinemde gül gibi sarar sol artık, Ne ince ruhlu.. katle takip eder. Ondan bir 

dön efendim dön dolaş be- Sukocuksın kl•L uk altlar r.a Hicrinle sızlıyan kal~e dol artık ' Çok hassas delikanlı .• 

' B h b
. l.; ı klı apırtıman katlarına Bu sonsuz intizar sabrı tüketti! dı'ye 

yim dolaş. • a çıvan ır 
türlü yola gelmiyor kı. f3akucJğ nı ben Cahil Vecdi Ren , bu ince ruhluluktan 

Zaten, buralara onun zo
rile girdim. O, beni piyaz -

ladı: 
neyse uzalml) alım h;ıtubilıntk iı·in kimi. ne yalan söyliyeyim bir şey 

Nihayet kandıra bildik; Tıpıli soğuk hır g"d<'eıie ayrılac.Jğ • z t·en ııı SE' 1\TS/•Z AK ~AM anlamıyorum Ne demektir? Monşer, genç kızlar üs
tünde fevkalade süksen var! 
diye. 

fakat koparmıya değil; K-ırlı soğuk bir g-eceJe l Y ı t.( Kime ince ruhlu denir 
1 

gezmiye ve dolaşmıya . Ayrıla cağız . Bu akşam ne kadar sönük yıldızlar, bize başımdan geçen işle 
Koklamıyacağız da! Gülü ~:ok uzağa giJeceksın ı·oı• uğum benim Ay bile ufukta ağlıyor gibi. böyle tuhaf bir ince ruhlu-
koklarsak, çabuk açılırmış! \:ok uzağa . Derin bir sükut var akmıyor sular . luk hikayesi anlatacağım. insan oğlu tuhaftır. Ben

liği oktanınca:bir hindi gibi 
böbürlenmekten kendini 
alamaz, bir türlü. 

Koparmıya niyet ettiği Kasıkları köpüklü Bu süküt içimde çağlıyor gibi. 

miz gün, kopmıya yakın Beygırlerin ı·ek.tiği 
beyaz bir gül görmüştük. Hir kızağa 
Gönül enu çoktanberi ko· Bııı · lırcceğim seni 

Gönlüme çöküyor sonsuz bir melal. 
Gönlümden kalbime akıyor bu hal. 
Tabiat l,üzünle ediyor cidal, parmak ve koklamak isti . İki solukta yuvdrl.yacağıın 

yordu. Girince yanına koş- hııt~bilrock ı\·ın ıçımı . Bu akşam, bağrımı dağlıyor gibi. 

tuk. Dibinde bir saksı gül iki votka dublesi gozlerını 
fidanı daha!. Sen, mesafeleri 

Ruhum çırpınıyor düşerek sele, 
Renkler siliniyor karışıp yele, 
Sensiz ak,amların ıztırabile 
Gözümü hayalin bağlıyor gibi. 

Goncası 

dalları 

bizim 

arasına 

gülün 

yan yana 

girmiş, 

gelmişler. 

Dışardan, beyaz kırızantem 

ler gibi şaşaalı görünüyor 
!ardı. Karşıki sırada boy 

boy, gonca gonca, kırmızı 
pembe güller. Daha ileride 

ince uzun yaseminler sıralan
mışlar. Sabah rüzgarile sal
lanan yıldızlar bizi selamlı· 

yorlar! 

Katmerli menekşeler renk 
renk.. llercaileri sormayın: 
Her bahçede, her evde ve 

her yerde bulunur değil mi? 
O.ıha ismini bilmediğim bir 

çok kırem senginde güller 

ki; gonca halinde , küçük o' 

duklarından; gö~ıe takıla 

bilecek! . 

Tanrım; böyle güzel gül
leri sahiplerine bağıılasın, 

haşereden saklasın!. 

Koklamak istesek dıken 

!eri var . elimizi kana

tacak! Hoş, "Gülü seven, 

dikenine katlanır" elerlerse 

de: ben öyle gü sevmem, 
koparmak, kokmak ta iste
mem. Yalnız seyredeyim o 

kadar. Bazı arkadaılarımın 
hatırına gelebilir: 

Kardeşim. Bahçeden bir 

gül koparmak isli}en siz de· 

ğil misiniz? 
- Affedersiniz. anlatama· 

dım; ben değil, yalnız gönül 

istedi! 
Çıkarken. gonül gülüne 

bakıyordu . ben, dalgındım. 

Bakçe sahibinin: 

Ru gül mü hoşunuza 

gitti? demesi, beni de hayal 
uykusundan uyandırc'ı. Biz 

gezerken, gonca zamanın: 

bilirmiş, açılmış adeta bir 

gül olmuş .. 
Olmuş fakat; koklanma 

vakti geçmiş! .. 

flafit Bozkut 

ki o da hayat aynasına akse 
den insanlardan birisidir. 

O da iki cephelidir, o da ha

yat kadar yalandır .. 

Ağabey, bugün başımı 
dizlerine koy~ p kana, kana 

hıçkırmak istiyorum 

Dünvanın yalan olduğunu, 

hayatın yaldızlı bir maske 

olduğunu bılmeden bu kor 
kunç hayat oyununa gözle 
rimiz kör kulai<lıırımız ra· 

ğır olarak koştuğumuzu ba
ğırmak,haykırmak isliyor~m. 

Balıkesir 

Cahide Hulusi 

Kilometre to~ları gibi 

Bırukırken arkana. 

Ben, 
Kalbimi bir çevre gibi 

SJ!lıyacağıro sona, 

Tıpili soğuk bir gdcede uyrılacağız ranım benim 

Karlı , 
Hüzg,\rlı 

Bir gectıle U)'tılncuµız. 

1934 

mümtaz Zeki 

BU GECE 
A~kımla ha~ boşa kuld.m bu g. t•o 

Dıvane göııhinıü bir yeis s1rdı. 
KonJ ını hülyaya sqldım bu gece. 
Bu geı· ı gölı.imde yalnız o vardı 

Dü ~ündüm . Kalbime nasıl girdi o. 

\'e neden ya sıyor y llardanberi .' 

Benı ne tan ı rdı , no b lırdi o, 

"ede bu sevdadan vardı haber. ' 

Kuı· kere güneşin ılk ı~ıkları 

l yku•uz bunalmış giızüme doldu; 
Kaı· kere beklorkon o nazlı yurı 

ller taraf karardı ve ahıım o1Jıı 1 • 

Gözleri gözümden, kalbi kalLımden 
:;ijm.Ji de ayrıtl r uzaklurıladır 
H:ıstay . m, bir devn rnrma bekinıılen, 

ll o rılimin çaresi aııcak ya•dadıı! 

A~kımla boş b ışa kaldım bu "ece 
" llıvanP gönlümıı bır yeis sardı 

Kcndimı hülyaya .aldım bu gece, 
Uu gece gözlerim onu .ırarJı 1 

Cahil Vecdi 

CAY ARSIN 
"O S,, ye 

Hir dürbünıın tersile karşıdan b ıkına bnı a, 
:-le yapsan uzak dtgil ı·ok yakınım ben suna 
Ben bir «yoyoıı gılıiyim, attıkça yııklaşır m, 
Senin ıçin 'evgiyle ılolu hır kalp taşırım . . . 
Ahi No olur senin Jo' bütün bir .izün olsa. 

içimi görebilen keskin bir gözıın olsa, 
Eminim ki n zııman sdn fikrinden cayarsın! 

İşte o giin beni de candan bir dost sayarsın. 

/vluharrem 

Trakya köylerinde: 

Tahsin 

AKŞAM.Rt-NGİ 
!ıtrek ufuklardan bir av doğunca, 
Akıam yo 1 cularını sanki selamlar 
Nurile yıkanıp bir sarı gonca, 

Hülyama dökülür . gönlüme damlar .. 

İçimde bir gümüş çağlıyan olur, 
Akar da ruhuma bir cihan olur, 
Sevgimi rengine bağlıyan o:ur 
Lisanı muamma olan akşamlar!. 

Alır gözlerimi ~aksam rengine, 

Elemin d:niyor dalsam rengine, 

Tutuşur şu gönlüm salsam rengine, 

Muamma lisanlı olan akşamlar!. 

A 
H 
G 
Ü 

M Kemal Paşa 

7. Naim 

AMAN NEVBER 
Ah güzelim Nevber' ciğim, 
Hayatımsın şekercığim · 

G •l koynuma melekçiğim, 

Üzme beni aman Nevber. 

Z Zulüm etme cicim bana ' 
E • Esiri aşk oldum sana 
L Layık mıdır bu hal bana . 
1 İmdat ey'e aman Nevber. 

M 
N 
E 
v 

B 
E 

M•hwH gönlüm pek perişan, 
Nerde kaldın ey perihan, 
Emel benim, senin vicdan 
Vefa eyle aman Nevber. 

Bağrım yandı ciğer kebap , 
- Etme beni böyle harap 

R - Rabbim sana yezsın se\ap 
C - Cevap eyle aman Nevber 

İnal etme dinle beni 
G - Güzel cicim sevdim seni 
1 - İnan artık vermem seni 
M Mahvolsam da arran Nevbet 

Dcınirkapılı 

J I. i. Fehn1i 

liültür derlemeleri 
Güzeller suya indi . 
Her güzelden bir öpüş, 

Yüreğim tazelerdi .• , 

Geçmi~ zamanlardan taş· 
kın ahenkli , kırık sazlı , is 
mi belirsiz halk ve saz şa 

irlerinden bize rr.iras kalan 
memleket Türklni; üıerinde 
durulacak ehemmıyetli bir 

mevzudur. Halk ruhur.dan 
kopan ve yine senelerce 
halk arasında yaşıyan bu 
hlllk incileri ne kada" içli 
ve nek~dar cana yakındır. 

B•J halk şiirlerinin kıy· 

meli bilhasra, halk duyuf 
ve düşünüş tarzının, halk 
dilinin en samimi bir ifa
desi olmasındadır. Trakya 
köylerinde topladığım coş. 

kun ilhamlı halk şairlerinin 
yazdığı ve bestelediği bu 
Türküleri ara sıra "Savas 

'" okuyucularına rnnacağım: 

Ala geyik gibi buynun sallarsın , 
Kement atıp yollarımı lıağlar~ın. 
Bana derler ni\·in gülnıc1, ağlarsın. 
Mevlam gül dememiş nasıl güleyim"? 

Yüce dağ başında kar bölük bölük. 
Esme seher yeli cigeriııı delık .. 
Zaten ben olmu~uın yaralı geyik, 

Bir de sen vurııp ta yarala beni! 

Aşaınadırıı şu dağların kıırdıı 'ar: 
1\-crinıdt' hir yosmanın derdi \ar: 
Şu el!crin mekanı var, yurdu var' 
Hani bizim mekanımız yurdumıı1'? .. 

Kayalar gölgelendi, 

Araplar kar;, kılçık, 

Geyin kuşan dama çık . 
Demir başlar geliyor; 
Al yorganı yola çık .. 

Bir sigara ver bana, 

Dumana bak dumana. 

Ne ben öldüm kurtuldum 
Ne sen geldin imana . 

Dar sokaktan geçemem. 
Onluk paket içemem • 
Bana derler yardan geç, 
Yar şirindir geçemem! .. 

Vt!maz flktuğ 

• 

- Hatıra defterimden 
Beni, yazı yazcığım ıçın 

"İnce ruhlu bir delikanlıdır" 
diye ınethederlermiş. 

Tanımadığım salonlarda, 
ancak tahayyül edebildiğim 
toplantılarda bahsim geçlik· 
çe kirpikleri kozmatikli ha. 
nımlar göz süzerek: 

- O mu? İnce ruhludur! 
derlermiş. 

Yaşlı hanımefendiler •Ö 

züm edildiği vakit btnim 
hassaslığımdan dem vurur 
larmış Gel zaman, git za 
man bir gün, tesadüf bize 
yabancısı olduğum Lu top· 
lantıların eşiğinden içeri 

adım attırdı 

Benim bir dostum vardır. 
Bilmem neden onda hayal 
hisleri çok inkişaf etmemış-

=-----------· 
1 Antenime gelenler 1 

Rüyalarımız 
Bütün riiyalarımız 

yallerinin rol aldığı 

m 1 odramlar ibİ. 

için 
kıdın ~a 

romantik 

Ôlücn;tiyatromuzun rerpertu
vannı hep bu manadaki dram

lar teşki etmektedir. l.:debıy~

tııııız, kadın haya ileri ile dolu 
hasta ve miskin rüyalar sayık· 

laıııakta . 

Aeab:ı ~ en~: ı erın uınür reppı•r

tuvarınJa areketlı ve car. ı bir 
vod\'il >drlnivecek rr iyiz '"' 'i\ 111, 

bu\ün rü yalarımız böyle s ılat, 

ı •lüm lango.m ve içli romanuk 
dekorlar ıçrnde e iıor. R"ıya· 

!arımız kara . 

Kabus, sıı kı .. Nedr n ? Aşk, 

çıle doldurmanın müsa\·ısı ıııı, 

Bana göre, k ıdın yaz rıak ka· 
dıııa duydugumuz dau5sıladır. 

ı ıençler yazarlarken şüplıes;z 

duydukları ılaussıladaıı ilham• 
!anacaklardır. Bu muhakkak 
l'akat, niye "ümıtn dıye ba~

lıyaıı se\ gİ ll re wrakı bır ıztı· 

rap katılmak isten'yon1 Ben 
lıayret için.:leıim ::;ıu m:ınadak; 
l:l'OÇ adamın mısralarında ölüm • 
·izi rap nas 1 olııyorda barı 

ııalıılıyor ' Rüyalarımız, gayet 

net ve tortusuzdur ve bizi 
lııya\:ı baiilıran hayatın lıayat 
dolu sesidir Iztıraba yer yok· 
tur, genç yüreklerde. Genç ı· ü 

rek daima canlı arzularla :ıolu

dur 

Neşesiz genç olmaz. <; içeksiz 
lıahar olmadı.~ ı gibi .. 

Neşe hayatın çiçeğ ıdir . 

Hoparlör 

Salona girdiğim zaman 
bir hay'ı erkek ve bir hay
li hatun vardı . Selam ver
dik. Taktim faslından evvel 
salonun havası beni sıkmağa 

batladı. Düğmelerimden bir 
ikisini çözdüm. Genç kızlar 

arasında bir fıs kos baıladı. 
• • 

Sonradan öğrendim. Ağır 
batlı dostumu, gıyaben ince 
ruhlu vehm ettikleri ben 

sanmışlar. Benim, boyun 
bağsız ve çözük düğmelerle 
duruşum bu tahminlerinde 
şüphe bırakmamıf. İt anla
şılınca dehşetlı bir inkisarı 

hayale uğramııl,.r. 
• • • 

ilen tuhaf ve garip bir 
adam olmağa başlıyorum, 

buralarda. Artık, benim 
için tuhaf bir rüya baıla
mak üzeredir. Ben seviyo

rum. 
Sevgilim, güzel.. Ve ben, 

ona harikulade arzularla 

bağlıyım. 

Hislerim , eyi filitre 
edilmiş bir pınar suyu ka
dar berrak ve temiz • 

• 
•• 

Günler geçiyor, boyuna. 
Aşk, gün oluyor dudağım

daki alev enfe• oluyor. 
Gün oluyor göğsümde far· 
pan bir kalp gibi çarpıyor. 

Fakat o hala birıey hisset
memlttir. Onu avuçlarım 

içınde baygın kokulu bir 
Yafa portakalı gibi sıkmak, 

kokusunu avuçlarıma sin· 
dirmek arzularile kendim
den gt:çerken bile o birıey 
piısetmemiştir. 

Kafam bir foto atelyesi· 
nin vitrini gibi hep onun 
hozlarile dolu .. 

Sevgilim çok güzel.. Aleve 
boyanmış iki kızıl ke· 
peneğe benziyen dudakları 
var. 

Ve o, gülünce sanki ıak
ladığı 32 iri inci vitrinini 
gö~termPk için açılır. 

O, sevdiğim ve çıldırdı. 

ğım sarışın bir kadın tipi

dir. Gözleri iki iri mavi 
kontak damlasıdır. Bakııları 

mavi ikişer kontak damlası 

gibi sinirlerinizin üstüne 

düşerek sinirlerinizi sarar ve 
sizi kurıun sigorta teli gibi 
eritebilir. 

• • * 
Ben girdiğim bu salondan 

1 
Savaşın Takvımi 

çok derin bir yara ile dö
• • nüyorum. O hala birıeyin 

1 

EYLÜL 

6 
Perşembe 

'ı farkında değildir. Ben bu-
nu ömrümün sonuna kadar 

1 hayatımın en büyük hicranı 
Gün doguınu: 

1934 Zeva~i \39 ! olarak saJdıyacağım. Çünkü 
0 kadar ümitsiz ve korka-1 YIL: 

1 CEMAZEL EVVEL 271 Ezanı 11,'l 
kım ki. 

1 
1 

_Erk~k şahsına . Kadın 1 
mılletıne müe.•irdir. : -----------

• * 
Son proloğ: 

İşte size tatlı baılayıp 
kötü biten bir ince ruhlu. 
tuğun hikayesi .. 
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1 ~';' S EH ı· R ~~~ Muayene Günleri 
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cr~I.\ HTESİ ( ;(;NLEHİ 

Muhterem llalıkesir 
Ahalisine Müjde. .... ::;-....... ""' ~ 

Sinemasında 

1 

ögledt>ıısoıır·:ı saat 14dı rı l 6~a "Hd:ır dalı ili 
lıa .,lalı"lar rnu:ı~· cııı•si ( Do"ıoı· .\ lıııH'I 

Enıiıı ht·~ ) 
P.\Z.\H (;ÜNl.EHİ: 

Ü~leilf'ıı ~onra saaı 15 den 16 ~a "adar 
"ula", bururı. lıoğ:ız lıasıalıklan rıı11a~l'-
11Psi (l>okıor l't'lııtıl'I l\:lıııil lw~ ) 

PAZAHTESİ (;('~LEHİ: 
Üğledcn t'\\(•I !'nal ]() tl:ırı 12 ~·· "adar 
dahili lıastalıklar ıı111a~p111•!'i (llnkıor Alı-

fil('( Eıııiıı IH',\ ) 
S.\LI GC!\'LEHİ: 

llit l ık ( .. Sİ ı· \ . i la)·c.11 t 
J),, i ııı 1 Eıı<· üıııcııiııtlcıı 

eılildigi lıaldı• kuru ı·a~ ır oıuııa \az ı•dilPıı fi<'~ 

lıaddi l:i~ik ~iiriiıııı11·diı!il'd1•11 , •• ~ul:ıf i~iıı t ; ılıp 
zıılıur ı·tıııcıııı·..;irıdı·ıı 2-l--ı·~:ı·ıl-!134 ıaı·ilıiııt> ka
ıl,ır bil' ay z ırfıııda ilıalc ı•dilııı· k i'ızı·ı·ı pazarlıÇrn 
hırakılıııısıır. • 
Talip olaıılarııı ~ iizd(• \t>dil.ıuı·uk ııislıt'tiııdP tı•-
ıııiııatı ıınıvakkate ıııakhıız \l'~a ıııı·kıuplan H' 

ıiı·arel odası H·sika~ilf' hirlik11• Pıwiiıııcııi \İl:\yr
IP ıııiiracaaıları ilfln oluııur. 

llitlık('Sİr l)()ğ·ııııı \'C 

•;()(•, tık llııkıııı l~vi 

l Yil:lvrıiıı llll'rkı·1. ,.. ıııiillıakaıı, sı•lıir . . 
ve kii.'1Pri alıalisiııdı•ıı ıııiiı·al'a:ıt ı•dt·ıı gt>hl'lı·riıı 
l:tlıii "' ıııiiskiil:lılı lıt•r 111•\ i tlo~ıııııl:ınııı H' :ılP-, ' 

11111111111 kadııı aıılt'li~aıl,ırıııı ıııiif':'!'ı·~ı·dı· ıı11·ı·ı·a-
ııP11 yapar. CıH'ıık dii~iiı·ıııı'k trlılikt•!'İı ı dr hııltı

ıı:ıııları da kı·zalik llH't'l'aııPıı \:tlıı'al':ık tPd<I\ i l'dı·ı· . -

~ - Siit t•oı·uklal'ı \'t' iki vasııııı kadar oları 
• • • 

"iiı·iik lı:ısı:ı \<l\I'ııları dalıi ıııiicssı'sı·dı· \atını-. . . 
rak lıer zaıııaıı ıııeceaııcıı leıh" i !'dı·r. 

" ,) Siiı ~·oı•ukl:ırıııııı lı:ıkıııı larzl:ırı lıakkııı 

da ıııiislaklı . ·1 '<ılidelcı·ı· "' gclıı lik Psııasıııda • 

Bu kere İstanbul 
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en rr. ÜŞ· 

külpesent bey ve ha
nım efendileri mem
nnu edecek tanda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni şapka · 

lar imal edildiği gibi 
eski şapka-lar da ye 
ni bir hale getiril· 

• 
BiR 

Defa 
Deneyiniz 

mck t e dır . İp e klı , yün
lü kumaş-lar ve elbi
seler üzerinde olan 
bi 'umum lekele r beş 
Jakika gibi pek kısa 
bir zamanda çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol 
mduğunu muhttre ha
lkımıza tebşir ederim. 

2 Eylül 934 Pazar ~an itibaren 
Bila istisna herkesin görmesi lazım gelen 

az zam bir eser. 

İKİ YÜZLÜ ADAM 
noKTOH .IEKLL - lllt llY()E 

' Teııısil t>ıkıılPı·: FHEllEBİK ll.\HCll 

mu· 

FHEBEHİK 'l.\HC.Sll 
ll YHİ ;\ ll l IOPK 1 \ S 

HOSE llOB.\ HT ı ' Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Hayret, dehşet ve heyecanın en son haddi bu 
filimdedir. Fakat bu dehıet ve heyecan alelade bir 
cinayet veya herhangi bir hadi•e değildir. İlim 
ve fennin akıllara lıayret ve dehıet 'eren bir ha
rikasıdır. Kuvay i /vli//iy e caddesinde Ziraat bankası ka ı·ş ısında 

ŞAPKA YAPIM EV Mus!afa Ztki 

:-.1 11. --
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Bu fi mi görmemek büyük bir zayidir. Fırsatı 

kaçırmayınız. BİLETLERİNİZİ 
kündüzden tedarik ediniz. 

İlaveten DÜNYA HAV ADİSLERI 
Suvare saat 21 dedir. 

Dr. M. Ali 
.\1Pııılı·hı·1 lı;ı.-1alıa-

111·si l'İlt, frı·ııgi. lwl
soğuklugu lı:ısıalıkl.ı · ı 
ıııiitPlıa~sı~ı. 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruş 
6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücretleri taksite 
baglanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuru~tur . 

-+ -

Gazeteye ait her hususta 
Ne§riyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir 

- + - -

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz . 

-·-
SAVAŞ 

iDARE YERİ: Balıke~ır Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire . 

Telgraf adresi : Balıkesir - 1 
SAVAŞ 1 

B<ılık(•siı· - . , . ... ~ 
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!İ - -- Temaşa ~ 
tG ~ 

İ lıı·;ılııııılw' ('aıııii ka ı sısıı ti: E' k~.f'a ait 20 ı, . . 
2~:!, 23:3 Xo:lıı iki diikl-:lıı ilP lıiı· ' ald ı: 111• 111:1\ ıs . . . 
~J.)5 g:nı•siıw kadar· iear:ı \t•ı·ilıııf'k iizı·ı· .. ıııiiza-

f: OTEL VE GAZİNOSU ~ 
t• 1 

. . 
~ ı•de~ı' ı;ı~arılııı ~tıı'. İlı;ı t'~İ 1 ;,_ D-!l 3J 1·1111 ı · rh -

.f Şeref Bey idaresinde 
t4 
t4 M•ıl 

;\ iidiiı·liiğ·iiııtlt'll 
•• ~ 4 

~: ErdPk sıra dı·ğirııı ı ııler ıııt-'\ kiiı ı dı· ıııaa kılH·ı• t• 
dP.ğiı·ıııı• ı ,\t'l'İ, .'ııkarı,\apwı kii,\İİııdı· lı:ırap bir •f 

B:ılıkı·siriıı lıPr' lıu~usta l'll 
ıııiikı•ıııııl\'I otPlidir. 

Konfor. Tem izli~, Servislerin~e~i 
nezah t ve ciddiye!, emniyet •• lıarıe, <kaklar· ki'l,\İİ kunık :ı .'a ıııP\hiiııdP iki lıiıı •11 •ll 11';!!':.!twf:~r,;ı;; 

kiitiik lıa ı ap kığ \P ı;iirıdoiidıı kii,\İİ Calaıııarı~oz tf Gerek /vlemleket halkının, 
gerek bütün misafirlerimizi 
umumi takdirini celbetmiştir 

- ~ ıııe,kiiııdl' 12 ağat; lıir Zl'~liı ı lik )H'~İıı paı·a "~a t• 
2 iıwi IPl'lip ıa,fi~I' l.oııo~ıı~la iidt·ı ı ıııt•f.. iizı·ı·ı· tf 

•4 saıılıkııı'. İl ı all' 25 t · ~ liri ! ı:1..ı paz:.ıı 11 ~i pi'ıııi ı ~a- tf 
al l;) l<'dİı'. tf 

•4 'l';ıliplı'ı·iıı ~ iizdt• ~ı·d : l ı ııt'ıık dq oziıol: . ı ilı' tf 
Eı·dı'k .\lali n•siııı· ıııiiracaaıları. t« 
------·- - --- --- ---- .. 

TEMAŞA Gazinosunda 

Güzel Sesli Bir Ra~yo 
tf ~.-lıriıı , İ!'laııl11ıl '" ızıııirirı hiiıiiıı gazı·tPlt•ri •• • lllP\Clllhlf' 

\
11 iitlii ı·I ii 0·ii ııtl(11 1ı :: 

~ , , tf Balıkesirın en eyi tanınmıt bir oturma ve 
YP!'İlli l'addl'siııdı• E\kafa:ıil !fi() ili l ~o:ltı f dinlenme veridir. 
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• .. • M ee 

ıııi ilıalı:si ola ı ı :?'.l-!l-~ı;ı: p ı ·r~Pııı\11'. giiıı'.i ~aat 1 TURK MAHSULU j 
15 dı• l(ı hıwuk lıı-.ı lt'ııııı ı aı akt·:ı!'ı ı lı · hıı·lıkıı· ıM if. . . ~'.( ltl 

IJ;;;' I';·~·~: ~ıi; ;:·~;'i'l;ı ~'(' t i i Yüniş, Ka ramürsıl, He rı~e, Sürey ıa Paıa 1 
llel(•cliy(~ llİ)' llSt11 t i ll(f("Jl I~ K u rv Aş LA RI N 1 1 

\li.l-1: Sı·ııc!'i ı:ııızifaı 'e Lt'I1Yiraı n·ı'!.(İsi t . ılıak- ?tt 1 
kukalı i~~iıı ıııiikı•llpfll'riııiıı hıı· i rı('iıı ı',, k,iıi E - i F . d>rik.ıLıı 111 s.ıllıklaıı fi.ıllaıı ı1, lıa uı·ıız 1 
lı 'ıl :ı~ ıılıı" Bıı a~ııı iı;iııdı· ıııiikı·lkf hu "'rgiııiıı ~ Mazamızdan temin edeceksiniz. 1 
:::;~1,:11 ıli:~ı,:;~;,(;~~::1 1 ~';:i~:::;, 11:1t1~•:;~ 1 ~i,'.: 1 • 1 1\'.'. 111·' ~'.11~1·:::::~ ~= EN LÜKS i N G iLİZ KUMASLARI DA 1 
111111 11 ~ İııt'İ ııı : ıdrle~iııc İsliııadı' ıı il:lıı olııııuı'. M tt ifl 

\llkııu 111!'111111. arızal;ıra kaı~ı ıatlıiki l:lzıııı gı•lı-ıı 1 DOKTOR 
• evcu ur ~ 

1 ll•tlıkt. .. siı• :\Skt11 rl S(ttlil i Veni g elen Bursa ipekli çeşit/erin1iLın = 
lı•da' i \ı· IPdhil'lt'ı iıı ::ılıııııı:ı!'ıııı d:ı gı·lıt'kre i\ğ
ı·ı•ııııek iizpı·ı• dı·r~lt·r 'Prilir. 

-l- - Ciiııılıu ··ivrtinıiziıı Balıkı·~i · \: lıalısl'llİ ~i . . ' 

hıı fa~dalı \(' lıa~ırlı ıııiirsst•..;edı•ıı 11ıulı11•n·ııı 
lıalkııııızııı isıifadı·~t· "o~ıııaları il:lıı olııı,ıı~·-

N EVROZİ N 

Diş ağrılarını süratle keser 

' 

Mehmet Şakir 
fler~iin ha~Lılnr ı rıı ~aa1 

2 d" ı :ık~nmn ka.l ı r kabul 
Cli ·r 

.\drı·~: .\111 ... ıafafakilı 

i
li ııı:ılı:ıllı·!'iııdı· l\;ırt'~1 

lıt•\ t iirlıı·~;ı·i' ;ı rıııda. 

; :························~ 
• • • • 
: Yoksulları yediren, : • • 
: geydiren ve herma- : 

nada gözeten Ynk- !1 
su/fal' Birliğine seve : 1 

seve yardım ediniz. : 
}'ıı/;ı;ııl/ıırı (iu:clme : 

liirlıiji : 
• • ••••••••••••••••••••••••• 

1\ltllil lilllllİSY()llllll(((lll ~ her cinsi ınükenıme/ ve fiatlannda " ~ 
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