
Dış işleri hanı dün Atina'dan istanbula 
geldi ve Ankara'ya döndü. 

Berlgat kabinesi istifa elli ıa yeıtiç ki
bineyi teşkile memur edildi. 

Her yerde 3 kuruştur 
CUMURİYET; :EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

Sahibi ve Baıyazıranı 
Müstecaplıo~Iu Esat Adit 
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Cumuriyet H.F .grubunda Romanya kralı trakya'da tetkikler: 

Hayre bolu 
güzelleşiyor Müntehib sani nisbeti 250 den 

500 ze çıkarıldı 

Parlamentonun ve ayan mecli
sinın birer heyetini kabul etti 

Tekirdağ, 17 (S.Ş) 

Hayrabolu kıymetli ve yeşil 
1 Trakya'mızın feyiz! , toprak· 

ları ortasında bulunan ufak. 
fakat yükselmeğe ve güzel. 
leşmeğe çok müsait bir va 

baeski , Burgaz ve Tekirda
ğın'dan tedarikini icap ettir· 
mektedir" Bütün kazada 
29 bin nüfus vardır. Bu· 
rada her hangi bir müteıeb
bisin açacağı bir eczahane 
nin hem pek ala it yapaca
ğı gün gibi aıtkar ·olmakla 
beraber l:lelediyece de ufak 
tefek yardımların esirgenmi 
yeceği öğrenilmiıtır. Blnaena. 
leyh büyük ıehirlerde tısız 

oturan kıymetli eczacıları-: 

mızd cı n her hangi faal ve 
müteşebbis birisinin bu 
kasabada ufak bir sermaye 
ile açacağı eczahane ile 
itidal dahilinde hareketle 
büyük itler yapacağı ve 
muvaffak olacağı meydanda
dır. Eczacılarımızın dikkat 
nazarlarını çeker ve tetkik 
ederek hemen ite baılama· 
!arını dileriz. Kasabada bir 
hamam olup bunun yanına 

güzel ve seyyar bir etü 
makinası konulmuıtur. Sıh

hat işlerine verilen ehemmi· 
yet yerindedir. Kasabanın 

ortasında ve caddenin en 
itlek bir yerinde elektrik 
müessesesi tarafından bina 
üzerine konulmuş olan bü· 
yük bir ıaat memleketin bu 
noksanını da tamamlamııtır 
Nur Direk parkının bir dılfı 
üzerine yapılacağı ıöylenllen 
büyük bir binanın altı umu 
mi şehir gazinosu. ılnema 
ve tiyatro, üatününde memle
ket oteli olarak kullanılma-
11 düıünülmektedir. Bu ka
şabadaki gece hayatı da 
cidden çok kasabalanmıza 
gıpta verecek kadar güzel· 
dir. Akıamları tarlalarından 
dönen rençperlerin kahvede 
samimi çifçi muhabbetleri 
zevkle dinlenecek ıribldlr. 
Bu kazada fazla koyun ol
duğu söylenmektedir. Hay· 
rebolu'ya çok yenilikler 
soktuğu bütün halkça mln· 
net ve tükranla anılan elek
trik müessesesinin koyunların 
yapağlarından halkımızın 

kendi abalarını yapabilme. 
!erini teminen ve yerli malı
nın tamimini arttırmak 

maJuadıyle elektrikle tıler 
yapak tarakları, aba dolap
ları vesaire gibi en lüzumlu 
makinaları tedarik etmek 

Bükreı 19 (A A) Kral 
dün parlamentonun bir he yetini 

O b. d nt.ifuslu kasabalardaki fiı bri- kabul etlmiştir. heyet kra la n ın en az parlamentoda ok uduğu be-

k ·ı l ·ı rd(l n ve k< r <l de trj ı·m(11nlcı·indt•n yanna'..'1eye 'lecl isin verdiği 
( ( -ı kar§ ılıgı sunmuştur. Kral 

\' eı•gi itlınmay<lC(lk - Orm<ln iş(tı.ı•inde heyetihükumetve palamento 
tarafından a l ınan faydalı ka 

es<ı slı tctbirl tı. r itlınııcak 
11 NK\RA, 19 (A.A) -

Cümhuriyet 11. F. sı gu rubu 
idare he yeti Bd şkan ı 
ğından: Cümhuriyet H. F. 
grubu bay Cemal Uyl: adanın 

baıkanlığından toplandı . 

1 Ruhani kıyafet kanu· 

lc a nunda ki hdi a~m istihda f 

1 

katıyatı~ tah di:l i için Z •ra.a t 
eylediğ i on 1 ın nufrs tan ek- bakanlıgınca a l ınan tedbır 

aik olan ka :a ba ve şe hi rle r de !e rin sebep e c: ni bunların 

ye r gi alınmasınd ,rn s arfı na · kanunlara aykırı olmadığını 

zarla ale l u munı fabrikaların anlatmııtır. 

yapacakla rı unlardan vergi Baıbakan İsmet İnönü de söz 
alınması ve bü tün l< ara de- olarak orman işlerinin ar
ğirmuı' e rin vergi tık ce:ı.ri bir ' ur etle ele alın 

m evzuundan hariç t ut ulma· ması zamanının geldiğini ve 
laıı hal-kındak i ta kriri ek- bunda y.ıp ı 1 acak ihmal ve 
se rıyetl e onaylııPnıı şt ır. müsamahanın mem'eketin 

4 Manisa saylavı Re· 

rarların bütün yurt 
severlerin i ş birliği olmadık

ça eyi lıir sanmal a r veremi 
yeceğ ini Eö yledikten sonrn 
ulusal kuvvetlenme için birlık 
lüzumu üzerinda durmuş ve 
"Sizi birbirinden ayıran kav 
galan unutunuz Yurt sev 
gisile bir l eıinfz" dem iştir. 

ı tan köşesidir. Bu kasabaya 
dört sene evvd e'ektrik gir 
dığindenberi her gün yenıı l 

ğe doğru gitti ğ i görülm• kte 
ve son zamanlarda göze 
çarpacak kadar nüfus art 
ması da iklısadi faa ' iyetle 
canlılık başlamakta olduğu 

• nu meydana koymaktadır. 

Kıra! Karul 

receğini söylemiştir Kral 
sonra ayan meclisininde bir 
heyetini kabul etmiştir . 

Kasabanın muntazam bir 
haritası yapılmış olmıuından 

yeni yapılar haritaya göre · 
tanzim edilmekte ve yer yer 

nu dahil ve hariçdeki tesir
leri ve Bulgarisla n'dan kaçıp 
Yunan ellerinden Türkiye'ye 
gelmek istiy t n Tüık .e r i n Yu 
nan topraklarında Bulgar· 
lar tarafından takibata ma · 
ruz kalmaları hakkında Ma-
nisa say lavı lay Re-

su ihti yaç ıle toprağın muh 
fi l< İ ncenin CJrnta nların iş taç olduğu kuvvet madde
lenmesi yolundaki müraca· sinin nihayet mahrukat yeri· 

a t 'ara kıınunia ra ayk ırı o1a· ni alacağı ve neticenin mem
rak izin verılmemesi ha k- leket için felaket hazı rlı
kındakı sual takri ri üzerin· ya<'.ağını aydınlatmış ve bu

de Ziraat bakanı ormanla- uun gelecek orman kanunu 
rımızın vaziyeti memleke- ile başarılacağını ve ıtmdi-

Kral ordn içln gösterilen 
alakayı kayt ederek bunun 

gerekli' olduğunu çünkü ~o 1 
manya nın dış siya •asına ha· ı 

kim olan ve bütün vesaitle \ 

barı~ın pekiştirilme - ini göden -----------• 
sarsılmaz kararın daha çok SA VAŞ'ÇI G™ 

güzel kagir binalar kendini 
göstermektedir. Heyrebolu 
halkının gelen muhacirlere 
ve misafirlere gösterdiği 

yardım cidden takdir edil· 

fik İnenin ta kriri 
kuvvetle teyide imkan ve- Ekalliyet yok! meğe değer.,. Yerli ve mu

hacir tekmil ahali çok mün
bit ve mahsuldar" 1 layrebolu 
Ovası, Altın yuvası" dentl -
mekle maruf ve ana suyuy· 
la sulanan bu büyiik ovada 
hummalı bir çalışma ile to
hum ekmektedirler. 

Üzerine hariciye bakanı ve· 
kili bay Şükrü Kaya her iki 
mesele hakkında uzun iza- ı 

hat vermiş ve hül, um etin bu 
husus hakkındaki ha re keti 
tasvip olunmuıtur 

2 - İntihabı me buoan 
kanununda yapılan değişik

lik üzerine müntehili sanı 

intihabına esas olan 250 nü
fus nispetinin 500 e ibliığına 

ve kadınların husu@i idare 
lerde umumi meclis azalık. 

!arına intihaplarının kanuna 
ilavesine: karar verildi. 

3 - l:luğday korum a ka
nununun hükumet ta rafından 

ge'irllen ve kurul tay urr. umi 
heyetince bütçe maliye iktı · 

sat encümenlerinden teıkil 

edilen muhtelit encümence 
müzakere ve ka l ul edi len 

tadilatı üzerine müzakere 
açılmııtır . 

Bu bapta muhtelit hatip-
ler tarafından dermeyan 
edilen ıekıllere maliye baka 
Bay Fuat ve muhtelit encü
men başkanı Bay Eşref Öz 
kan tarafından ver ı ltn ;,,, ha l 
dinlenmiştir. 

timizin vüsatine nisbetle d en lıir salahiyete lüzum 
azlığını vu günden güne olup olmadığına karar veril· 
harap olmakta olduğunu mesini istemiş tir . Fırk a grubu 
ra kam 1a rla mütehassıs rapor- İnönü'nün ınütalı.ası ı tasvıb 
!arına ve tecrübelere istina· ederek yeni orman kanunu 
dan uzun uzadıya izah çıkıncaya kadar ziraat ba 
etmi ~ orman la rın yaıatılına · kanlığınca tatbik edilen ted
sı ve işletilmesi hususunda birlerin yerinde ve doğru 
a ınması düşünükn te dbirler olduğunu kabul etmittlr. - --=--
S. evinae T. R. Aras 1 

Sergi açıldı 1 Aııkıira-'y<t 1 

d .. d" 1 .\nkara 19 (A A ) bu 
giin öğ leden s nra sergi 
evinde Sovyet sanatka rla 

1 rının resim S;?rgisi başbakan 
limet İnönü tarafından açıl · ) 
mış ve açılma resminde İs-

on u . 
İstanbul 19 1 A.A. j Dış 1 

b~kanı Tevfik Rüıtü Aras 

dün Atina'dan buraya gel -

mişt i r. Bugün Ankara'ya ha 
reket edec~kt r. 

Ulus okolu açıldı 
Muğ · a, l9 1 AA) Vila 

yet içinde ayın on Lqinden 
beri 26 köy ve kasaba
da ulus okullar a ç J. 
mışt r bu yer erde:ı yal · 
nız 16 yerdeki ulus okul la 

---
Hilter 

Tehli~eyi nasıl atlaUı1 
Berlln, (S Ş) - Gaze-

teler az kalsın llitler'ın ölü
ınüne [dayanacak olan bir 
kazayı anlatıyorl Ar . Hitler 
Bremde Sarnos transatlan· 
tiğinin denize indirilmes;nde 
hazır bulunduktan ve Bre. 
men adlı tansat ' antık gemı

sile Amiral Ser kruvazörünü 
gezdikten sonra özel katarla 
Berline dönmek için yola 
çıkmııtı ve saat l O da Per
lin'e gelmesi bekleniyordu. 
Katar geç kalınca 1 erlin'de ı 

sıkıntı ba~ ~österdi S.?nra~an l 
öğrenildi kı yolda Hitler ın 
katarı bir tiyatro kumpan
yasının aktörlerini taşıyan 

bir otokarla sis yüzünden çar-
1 

pışmış ve otokartakilerden 1 

14 ü çarpışma üzerine, bir ı 
çokları da yatırıldıkları ba 
kım evlerinde ölnıü~tür Ka· 
tardakilere bir ş e y olman ıı 
tır. 
~~~~~~~~~~-

rına 150 kadın ve 5~5 erkek 
gelmektedir. Geçf'n altı a yl :k deuenin 

dört aylık \ aı ic' rt \ e n· a •raf 
üzuiı;d e ve lu \aridat ile 
maıra fın fabrika ve de1i r
menler üze ine isa bet eden 

T u um ve ökonomi 
kısıruıarı Üzerinde mul<'ayc- Yedigiinü münasebetile kültür 
seli müzakereler yapı'dıktan 

met İnönü'nden baş:.:a b k ,. l ' 
ve ileri sürülen fikir ve mu · a anının SO•" eVl iç ve kültür bakanları, C.H. J 
talaalar anlatıldıktan sonra Fı rkası Genel kati bile bir ANKARA, 19 I A.A. l-Öko· -v 1 
tebarüz eden kanaatler üze çok saylavlar. Sovyet elçisi d ·· ·· ugos av 
rine verilen takrirlerden h.ü- ve dı· ~er sefaretler erka"nı .nomi arttırma ye i gunu ?'üna-"' ı sebetile kültür bakanı Özmen 
tahya Saylavı Bay Sömerin bulunmu~tur . 

___ ...;_ ____________ ·-----: :~:ö:~:::;: rad:.,~~:::~:~~ Ka~inesi istifa etti. 

K en timizd en ~~i~~·i~~ı;i.ır. 0;:r~a ka:yy~~~~ 
nün yetiıtirdiği urunların da · 
varların eskisile ölçülmiye

cek kertede bollaştığını, yal · 
nız iç satkalarda değil dış 
avdaıılarda da sürüm kazan
ğını günden güne artmakta 
olan fabri kalarımızin it ulu. 
muzu 1 yetiştirmekte olduğu 

nesn elerin yabancıların eline 
bakmaktan bizi kurtardığını 

Yevtiçe geniş salahi
ver ildi 

12 Saylav çıkaracağız 
Dü11 Beledi)'edc Umum Nü

fııs tesbit edil<li 
Dün Belediye dairesinde dan iç bakan l ığa bi ld ı ril • uiş 

ıaat 16 da Vali ve lle'ediye tir . 
Haıkanı bay Salim Gündo Alınan neticeye göre Vi 
ğan'ın başkanlığı altında Vi · !aye tte 484839 baş o 'duğu 
1 ve b u seçimde on iki saylav 
ayet idare heyeti le saylav ·ı -. 1 1 t " 

Belgrat 19 [A.A.I Ka . 

bine dün İstifa etmittir. • 

söylemitlir. 

Trırilı mi lıorlladı , lıi r/ ıın 

mı pal/adı'? Adını ıınııliıığıı 

mu::: ue 11nııllurduf711111ıı:::ıı 

sandıı/11111: kelimeler yine 
kon11şıılmıy:ı başlaılı .. 

Siyasal dosllıık bir y•ına 
Tıirk Cıiııılıııriyell prensib 
adamlı(Jını salık vereli yıl. 

lar oldu 
Lı'ıyıklık felsefesinlıı lnkı

lfıp f elsefesine ıisl ıi n o!amı
yacafiıııı bhden eyi bilen 
yiııe Aı ·rııpa ' dır. Dıiıı kendi 
yaplıklarile bıı~ıin bizi rıyıp
laıııalıırı yakışıksı:ciı r. 

Şark siyaseti arlık ıiniver· 
sile kılrsıllerfnde okıı nabillr. 
O. /ıayala yö::liıııi lnünıi ve 
Dıııııl11pınar yunırııkiarlle 
kapadı . 

Tıirk ı·ıııııhurlyeliııde ekal· 
liyel yoktıır. Bıı kelimeyi 
kullanmak da içerdı'. dışar

da yasaktır. 
Tıirk Cıi111/ı11riı1dinde an

cak ualandaş ıı. ırıl ı r . Soyu, 
sopu. mezlıcbi ıır· ul11rsa ol· 
sıın kan ıııı önıiııılı-, mem 
Leke/ u~ ıııill cf iı lı-rlnılc her 
ke.; Turk ııalaıııla ~ ı sa ı,ı lır . 

!Jıı ua /fl ııduşlık Jıakkıııı al-
ın. ı k . ku llaıı ııı ıık oe 11111111 
ne tictltri ı h' lrn/1111111wk !P· 
/ıırıılo, lluco ile l'apıısııı , 
Alıııı ed le ruryı'ııirı farkı 
yoktur. Ş Jıirıerıle cami, ki 
lise, Jıavru ol11lıillr. Çıinkı i 
\ 'icılaııl ı r11ı serl>estli!fi /ıi:im 
arlık öz yasıııııızdır. Fakrı/ bir 
Uıislıiman çoklıı!iu ve bir 
Rııııı veya Yahudi uzlı[jı 
fikri ölmıişlıir. Ölmemişse 
öldıirıilıııe/ldlr Kamın bir 

Hayrabolu, şimali Trakya
yı denize bağlıyan, Edirne -
Tekirdağ yolu Üzerinde ol · 
masından ve Tekirdağından 
baılayan ve [l 91 kılomet
resl yapılmıt sayılan ıoıe 
ikmal edilince bu kasabanın 
Ökonomik ka kınmasında 
çok inkişaflar yaratacağı 

muhakkaktır. Kaymakam ve
kili bay Edip'in muhtelif 
sahadaki çalışması, halk 
üzerinde çok eyi tesirler 
uyandırmış ve memleket 

kendisine candan bir sevgi 
bağlamıştır . Her şey elbir 
liğiyle, seve seve yapılmak
ta ve her it hemen başarıl

maktadır Genç belediye 
reisi bav Nazmi'nin faaliyeti 
de ıayanı zikirdir. 

Kasabada maarif hayatı 

fena değıldir. Sıhhat işleri 

yolundadır. İki doktoru, kü 
çük sıhhiye memurları ve 
belediye kabilesi mevcut 
olup güzel bir di•panıeri 

kasaba ıh ti yacını temin et . 
mektedir. Ancak kaEabada 
henüz bir eczahane olma-
ması lüzumlu ilaçların !la· ı f Lütfen çeviriniz] ---

Kılık kanunu 
Ve bir Belçıka gazetesinin 

mıi~lıiıııan, bir /ıırlstiyaıı •• " " 
[anıma=, ancak bir 1ıirk goruşu 
vu/u ııd ı. şı tanır helçika'nın Liyej ıehrlnde sabahlarında her köıede 

İşle Kılık kanıınıı .fa fırr çıl<an " La Wallonie.Gazdesi ve her meydanda bizdeki 
kamın gibi ıınııımidir .Vıis- 28 Sonteşrin tarihli saymnda Papasların kılıkları gibi ın-
lıinıanlar Türk ııalandaşı - Türkiye'deki kılık yasatından sana keder duyguları aıılıyan 
dırlıı da lıirlsliyanlar der)il bahseden bir yazısında ~el- 1 kılıklar görmekten ıe ahenk
midlrlu? .'ıı<ası gelince biz çika'da da üniformaların li adımlarla yaradılııa, neıe
valunıluşı= diyenler, sırası yasak edilmiş olduğunu ye ve hayata kavuımağa 
gelinı:e bi: /ıırisllyaııız diye ıöylüyor v.e ?iyor l<i: giden mavi buluzlu arkadaı· 
kaçamak yol11rıa ~apamu; Türkiye deki kılık ya.sası lardan mürekkep gruplar 
[ar ile bizde üniformaların me- .. 

1 
d h h d 

gormen n a a oıa gi er 
. . k ni kararları ara11nda bir ben b' .. - .. _ d k Bı:cc pr"nsıpe arşı daha ır gorunuş vucu a getirdi _ 

lıılıım /11 ıılabilmek için «La zerlik olduğunu siz de görü lerini hep birlikte itiraf et-
ı. b ı. 1 yoraunuz ya? Güzel pazar 
1'rı ıı ırn nııı.ıınıı da şıiıııııl ;---~~-,------ meliyiz. 

indirmek ve 111e:lıeb brıkımın. zınıdı Çıirıkıi bıı sıı gülıir7i"r bu da, hiç filphe yok 

s e çı ecegı an aşı mış ır ue-
ıeçimi gözetleme kurumu be- . d ft 1 . b ')2 · 

ı 
çını e er erı u ayın . ncı 

raber top anarak Vilayetin günü Vilayetin her çevresind e 1 

Bu iıte en yüksek gerle· 
ye çıkmak için bir değil 52 
yedi gün lizim tutum ku 
rumumuz oldııjfunu unutma· 

Paris. 17 ı A.A) Belgrat'
tan havas Ajansına bildirdi 
ğine göre eski dıt tıleri ba · 
kanı bay Yevtiç yeni kabi
neyi tetkile memur edilmiş
tir. Ve kendisine dağılmış 

olan eski muhalif fırkalaı-ın 
bazı reıslerlni de içine alacak 
geniş bir temerküz kabinesi 
teıkili için hudutsuz selahi
yet verilmittir. Muhalefet 
fırka reisleri dün ve bu sa· 
bah kral Naibi ile ırörüşmüı
lerdir. 

dan r.;yrılımş olup lu mös- bir prerısib ayrılıı/ıdır. Türk'lerln, bir türlü yerinden 

1 yö. 111adam. madnıezel gibi Mil/elleşmek, kıiltıirleşmek oynamıyan iç itler bakanı-
/dkab kıı/Laııan Rıını ve l"a ilı oldr. Çoklıığıın kııllıirıl mızdan daha emin ve ince 
lıııdi vatandarı da bu kunıı - lıe azlığa üstün lalıılmalıdır.

1
. bir zevk ıahtbı olduklarını Uınum nüfusunu ttsbit et bir giinde asılmış buluna 1 

rıııı ve netice Vilayet katın- . caktır. ! malıyız. nıın çerçevesine sokmak [ıi_ •A:i ,., .y~ ıröıterlr. 
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tauvvurunda old ğu bildi 
rilmektedir . Hakikaten h er 
cihetçe etraf kasa l alanınıza 
nümune olmağa baılıyan 

!layrebolu l:ıu gibi mihaniki 
vesaitle teçhiz olununca iktı 
ıadi kıymeti o kadar daha 
artacaktır . Bir taraftan 
pançarcılık yapı mau, diğer 
taraftan yeni yapılan dört 
yüz dönüm bağın bu sene 
ilk mahıulünü vermesi para 
faaliyetini ilerletm '. ştir. Hay
rebolu'da ipekçiliği canlan 
dırmak için Alpullu ıosası 
tarafında büyük b.r dut 
ormanlığı yapı l ması düşü 

nülmektedir . Sözün kısası 

bu gün bin haneli bu1unan 
llayrebolu kasabası yakın 

bir istikbalde lıir misli daha 

büyümek istidadını göster· 
mektedir. 

($1!:HI il !rr. v•ı.A Yf.lrtf.)-1 Ban:~ör«U_ 
, ent derneği s Ey1-u1 ile 

Muallim mektebi ve 
Okumak, kıymetini bilene 

en faydalı bir if ve en sa 

dık bir arkadaıtır. 

Çorlu'da kooperatif 
Çorlu'da resmi, hususi 

mektep muallim ve müstah
demlerinin lıtirakile ve "Çor
lu kazaıı muallimler koopera
tifi. adılıı bir istihlak koo -
peratffl kurulmuıtu Çorlu' 
daki bütün mekteplerin mu 
alllm ve müstahdemleri or 
taklığa gireceklerdir. 

Yol yapımı 
Edirne - lıtanbul yolunun 

Tekirdağ mıntakasmda ve 

Çorlu - Silivri arasında ya -
pılması düıünülen 25 adet 
betonarma köprünün müna
kaıaıına iftirak ed~n müte· 
ahbitlerden istenilen vesika 
lar ihale ıartlarına uygun 
olmadığından vilayet daimi 

r encümeni bu köprülerin ema 
neten yapılmasına fÖZ kes 
mfıtır. 

Midye'de iskele 
Kırk 1 arellnln Midye kasa 

3baıında bir iskele yapı 1 a 
caktır. Bu iıkelenin iıletilme. 
al için nakil vasıtalarının her 
menimde kolay' ıkla geçebi 
lecejtl muntazam bir yol ile 
:f ekirdağının Saray kazasına 
bağlanması diltünülmekte 
dır. Vize - ~aray, Saray

Çerkesköy ve Tekirdağ -
Hayrebolu yollarında l'sas l ı 

tamirat yapılmakta ve esaslı 
lillndiraj İfine devam edll
mektedir. 

Muhacırlaı· 
Ana vatanın Trı.kya iline 

kavuıan soydaf arımız gün 
den güne çoğalmaktadır Bu 
hafta Romanya'dan 664 nü
fua Türk muhacırlRrı ge l n . iş 
ve iskan mıntakalarına yer
leştirilmişlerdir. 

'tücebaş oğlu 

Dün ıık~<ım bııy Sıtlim Güıı
doğarı'ın b<tşkanlığında 

' toplııııdı 
Dün saat 19,30 da Vali 

ve Helediye başkanı Bay Sa 
lim Gündo ğan'ın ba~kanlığı 
altında kent derneğı top 

lanmıf, Belediyen n 933 sene
si heıabı katilerile seyrü 

sefer, tanzifat ve furunlar 
hakkındaki talimatnameleri 

tetkik ve kabu 1 etmittir. 

Ata Türk ve başbakan Ge 

neral İsme t İnönü'nün teı.,k

kür tel yazıları , \ 'ali ve Baş

bakan Hay Salim Güııdoğa

nın teklifi üzerine ayakta 

d,n'cnmiş ve alkıılanmıştır. 

Sevgi yüzünden 
Bir genç hem kızı öldürdü hem 

kendisi öld J 
Dün ıa l ah saat 11 sırıtla-

rında Vicdaniye mahallesin -
de sevgi yüzünden feci bir 
cinayet o!muo tur. Cinayet şu 
ıekilde yapılmııtır . 

Bir sene kadar evvel Hul 
garistan'dan muhacır olarak 
gelen Mchıııet oğlu 25 yaf 
larında Mustafa, buraya ge l
dikten sonra vicdaniye ma
hallesinden mandacık soka 
ğında oturan kara Ahmet'in 
kız ~ ığı 20 yat larında Hatice 
ile tanışıyor ve sevişiyor'ar. 
Bir mü !det beraber duru · 
y ür iar 

Fakat Mustafa'nın n:uhacir 
olması dolayısile nüfus ka
ğıdı yo!<nlUş. Nüfus cüzdanı 
çıkartmakla uğraımış ve bir 
kaç gün evvel buna muvaf· 
fak olmuıtur. 

Bundan sonra Mustfa kı 
zı annesinden istiyor, fakat 

B. Gümesi 
Kupa maçları baş 

lıyor 
(B) gümesı kupa maçları 

yarın Edremit sahasında 

baılıyacaktır. İlk maç Ed 

re • ı ıt Havran arasındadır. 
E!u oyuna hakem olarak 
bir 1 ten Münir Erol bugün 
gidecektir. 

burhaniy" l u maçlara gir
memektedir 

ldmanyurdu çayı 
Şehri l en es: i kulübü 

o an İ+nanyurdu bu akıam 
kulüp b nasında fahri baş 

kızın annesi b;ınların nikah
lar.na muvafakat etmiyor. 
Mustafa kızı çok sevdiğinden 
~una muğber oluyor . 

Kızın Mandacık sokağın

da ki evinde kirr:se bulun-
madığı bir zamanda girerek 
saklanıyor . 

Nihayet dün saat 11 sıra

larında kız eve geliyor. Bir 
çok çekişmelerden sonra hid

detlenen Musto fa yedıli hır 

tabanca çıkartarak kız ı sol 
m emesinden vuruyor ve öl
dürüyor. Bu aı ıı.rlL\ çıkan kur· 
şunlardan Li ri "e !- l' n~isine 

isabet ediyor icen.l is nide ö'ü 

yor. 

~!ustafa 1 ' ulgaristaıı'd" ev 

)i imiı ve iki çocuğuda varmıı 
llatice'nin de ılk kocasından 

o lan bir kız çocuğu bulun 
maktad:r . 

Kupa 
Top oyunu ~arın 

oynayacak 
da 

Kupa ayak lopu oyununun 
ikinci bölümü yarın da sü
rüklenPcektir. Yarınki O} un 
Yurt - Güç birmci tak:mları 
ve kn ior .ludan • ay Selıuı'ın 

çev rg~nliğ•nde, 1 L lik Alay 
ikinci takımları arasında 

Güçlen hay Mdhnıuo'un çe 

virııen 1 iğindedir - -------
kanı bay Sali.11 Gün doğan 

~erefıı.e bir çay ve recektir 
Çayda Yurtluların l·epsi bu 
lunacaktır. ----------------------.... ~----·~----- ... -·~ 
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Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

Dört arkada§ mükalemeye 

dalmıılardı. Hakkı vapurun 
yaklaıtığını ve sandal ihzar 
etmek icap ettiğini ıayli} erek 

ayrıldı. 

Ahmet dedi ki: 
llakkı'n:n kaptanla ara · 

ıı çok e} idir. Vapur sandal 
larının birini indirir ve hiç 

bir ıual ve ce' ap olmadan 
karaya çıkarız 

Hakikaten Ahmed'in dedi
ği gibide o'du Vapur demir 
atarken vapur ıandalının bi
ri denize iniverdi. 

Hakkı'nın İfareti üzerine 
zabitle ilacı Ahmet bavulla
rını hazırladılar, ve indirilen 

vapur merdiveni baıına gel 

dikleri zaman zabiti yine 

büyük bir yeis kapladı. 
A11rlardan beri Türk.iye 

1 
imparatorluğunuı muzır ıda· 
reli olan İstanbul'a muvaıa j 
lat etmlt olan vapura gel
mekte bulunan karanllna 
sandalı üzerinde düvellmute 
life bayrağı dalgalanıyor, 

rıhtım boyunda bir çok ec· 
nebi efrad ve zabital"ıl t n ı: 

murları dolaııyor. Gözüne 

ileıen rıhtım üzerindeki Türk. 
ler u,ağmunı ve nevmit 

tir. 
Hakkı ile Ahmet le hu va

ziyet karşırıncla teessürlerini 
gizlemeğc ç.ılıııyorlar Za
vallı ilacı Ahmet bayrak, ar 
ma ve saireden anlamad,ğı 

için esaretten kurtu!ub va
tanı diye k dbul ettiği 'i ür
kiye'ye kavu§' ı ğundan pür 
neşe . . 

Karantina ınemurları va
pura oirdıkleri esnada dört 
arkadao d .. sandala b ,nip 
rıhtım!\ dol{ru açıldılar ve 
beş dakika sonra karaya 
ayaı, bastılar.Hakh derhal bir 
pn} tona i~aret ttti . Paytona 
bin Jiler ve Ka11mpaşadakl 
l l ıı kkı'nın evine iıırli!er. 

Hakkı'nın evinde bir gece 

isti rahatten sonra Türk zabi 
ti ales. alıah gazete istedi. 
Ahnıel hemen sokağa çıkıp 

lstanbul'da hıtlfar eden dört 

beş d ,rne sabah gazeteı i ge · 
tirdi. Z a bit l ;r ~öz söyleme· 
den bır sı.al kadar g1<zete 
mütalaasın.lan sonra arka 
daşlar na: 

Sevgıli arkadaıiaıım! 

Bizi şim li Anadolu'da vazi 
fe beklivor Burada oturmak 
yani İst ı nl'da bulunmak 

ikinci bir esaretten lıaıka 

bir şey değıldir. Anadoluya 
müfettiş nfatile geçen Mus 
lafa Kemal Pata İstanbul 
hükümetile katı alaka etmiş 
veişgal kuvvetlerine kar:ı is-

yan bayrağı kaldırılmış İzmir 

ve Balıkesir civarında bulun" 1 

fırka kumandanı Kazım bey 
i•e dütmana kar~ı tam mıı· 
nasile bir cephe! harl:ı ı.çmış 
hatta GebzP tarafında tun 

!arın teşvikile olacak , Yalıya 
kaptan ismlnae tanıdıjiım 
Köprülü 1ü eyi bir komiteci de 
bir mi <lıır n.ilıs ku "'eli 
cemede,ek düjmanı izaç 
etmekte bulunuyor ki b ize 
düten vaz ife de budt·r. 

Zabitin bu teklifi karşısın· 
d" evve, İl Ahın et: 

- Ağahey, ıinıdi lı r ırız 

Ben Atem dağ taraflarını Lı 
lirim. Beykoz vapur.le Bey 
koz'a geçtik~ıi? Öte ta ı afırıı 
bana bırakın, 

Hakkı: 

lise müsameresi 
Dün gece Necati bey muallim 
mektebi ve lisesinde tutum 
ve ökonomi yedigünü için 
6 Ey '. ül tatbikat mektebi ile 
birlikte bir müsamere veril
mi ~' ir. Mü•amere}e mual
lim ler. halk ve ta ebeler ge
lerek sa lon epeyce dolmuıtu. 
Tale t elerden biri tutum ye

digünü için Hr konferans 
vermif , şarkılar söylenmit 
6 Eylül tarafından ıeybek, 
ve tutum yedig ünü piyesleri 
oynanmıştır. Musiki mualli
mi bay Kadri de kemanla 
ıeçilmif parçalar çalmııtır. 
Miniminllerin her numarası 
alkıılı.rla bir kere daha tek
rarlanmış ve cidden güzel 
olmuştur 

Zeybek raks;nda çr cuklar 
çok mükemıneldiler. 

Hasılı eyi bir gece geçirten 
6 Eylül ile mualliın mektebi 
ve liseyi takdir ederiz 

Pazar yeri 
lbrahim bey camii ittisa

linde yapı'acak pazar yeri 
hakkında belediye encünıe 

nine verilen menafii umu· 
miye kararı ta•dik edilmek 
üzere vilayet makamına ve
rilmi~tir 

.. ... Jı.ır ... .. 

Soy ıtdı 
Alanlar 1 

A Hilmi Yücebaşoğlu -
Trakyadaki yan arkadaıı 

mız . 

O. Nuri Özkan İzmir-
ler mahallesinde topu yaz 
ganı 

Muharrem Karan 
kundracı İzmirlerden. 

il, Hüsnü Aygün -
ta ınevrude memuru. 

ekir Bozkurt 

Pos 

Paşa 

cami civarında kıratanecl 
Hüseyin l' aral·aş - İzmir

ler mahalluind~ kahveci. 
Emin Dogru P.1 ıa ca . 

mi civarında kıra l aneci 

kir bozktrt ka ifası 
M Hayri Bilgin 

tabibi 

M. Nuri Ôz inanç 
ta müvezzii 

Be· 

Dit 

pos 

ÔL Oktay Posta müvez 
zii M. Nuri Ö.t lnnnç oğlu 

- 77 

İn~anların çoğu menfaat-
lerine dokunmıyan mevzu

larda san: imi ve kuvvetli 

beyanatta bulunma11nı 

bilirler. 

eyi 

- 7 8 -

Terndüf. fırsat gi ' i konak 

yeri belli olmıyan serseri 

bir yolcuya pek benzer ki: 

hazan beklenilmiyen 1 ir an· 

da, kıymetini bilmiyen insa

na birlahz~ konuk olur ge-
çer. 

79 

Her ıeyde aslo lan 1 ha. 
kikat) o1duktan sonra ha-

yatta ne övünmenin ve ne 

de övdürınenin bir faydası 
olmasa ger.,k; çünkü: 

Herşeye ancak değeri ka
dar kıymet verilebilır 

Sabit 
Miiftü oğlu 

Radyo 

19 İlk kanun Çartamba 

İstanbul 
17,30 - Onivnrsted · n na

kil: İnk ldp ders 
leri. Sayın Receb 

C. H. F. Oen~I 
yazgaoı. 

ıs. JO - Plak karışık mus ki 

19,30 - Dünya haberleri 

19,40 -- D.ıns musi kısi. 
20 - S hhat ve İçi mal 

20,30 

munvenet Vekille · 

ti namına konrcrons 
S ğ .JD orkestrası. 

21, l 5 - Aıans ve bors ıbr . 
21, 30 R ıJyo orkestrası. 
22 Radyo roz ve tan· 

go ork e strası. 

Budapeıte 550 M. 
18,30 - Cazbant. 
ı 9 - Spor 

19,15 - Kr man konseri. 
19.55 - Sözler. 
20, l O Haberler. 

- Ahmet, sen n bize nis 
beten tecrüben azdır . llir 
defa Lizim can ve cijier ar 

kad şınıız vardır. O da Ha· 
san beydir O adam belki 
üç gün tizden Eonra hare
ket edecek olan Loıt kum
panyası varurıle uuraya ge 
lecek ve ocuz senedcnberi 
tanıdığı doğı u bu ev~ ine · 
cektir. O zaman e . bir i ıği 
ile vazifei asliyeınize 1-aşla 
rız. 

1 

hak dava uğurnnda l ı ıran 

eyvel intikam almak ve mem 
lek<:ti kurtaraca kl.ı • a acıkn 
kavuımak arzuyu şedidine bir 

Zabit 1 !akkı'nın sözlerini çok 
n.uhı k bulup kelimeyi ta
mam ile nn'ıyamıyl\11 Hacı 
i'.!:ımet 'e de •\rapça tercüme 

elti ve dört arkadaşda Ha 
s~n f eyi btldeme~e karar 
verdi er. 

• • 
Elinde gazete olduğu hal· 

de sabaha karşı uykuya 
ddlınıı n elindeki gazete 

..... ·• •· ., ·I . gogsunun uzerine serı mıı 

oldu~u halde zabitı tat 1 ı ve 
ı leıin uykudan bir sayhai 
m~serret t:yami ırdı. Muhte 
lıf sesler: 

O Ma,allah 1 la an 
1 ey!.. l lo, gddın . Safa ııel 
d.u .. 

r.Jesr rrelav~r bu gürU ' tü, 
ak~anı okııduğ.ı gnzet nln, 
zabitin kalbine ilka ctl ğl hü

zün ve alam tahfif etli. Çünkü 

türlü galebe çalmak imkanı 
olm~dığına l..anaat hasıl et
miıti. Hemen yataktan fır

ladı oda kapıısunun önünde 
Hagan beyle kaı ıılaşlı. Te 
miz bir siyalı elbise giymiş 
llasan bey, elindeki çantasını 
henüz yere bıral<1yordu. Ge 
çirdiği ıerencam tesirile 
elemli anların Hasan be 
yin alın ve vechinde çizdiği 
derin çizgiler l,;r hatırai ma
tem olarak teceaüm edi 
yordu. 1 lasaıı bey zabiti gö 
rünce: 

Arslanım! !leyim! . 
Sizi beklettim, beni affedi
niz. Kararınızı lütfen izah 
f.uyurunuz. Müsl'ade ederse· 
niz beş dakika mü da velei ef· 
karda bulup hattı hareketi
mizi tayin edelim. veyahut 
tensibinlzi lütfen izah edi
niz. ben. de bittabi o euretle 
hareket edeyim, 

Zibtt: 

- Efendim; biz dört ar 
kadaş ezher cihet sizin kü 

~üğünüz olmak itibarile si 
zin emir v" işaretinizle ),a 
reket etmek fartile kend' 
aramızda pek kısa bir müd· 

c;,~-----------------------------------p 

Savaş'ın Büyük 
· Yazı Y 0 rışı: 

- -
Öz Dille En Güzel Yazılan Yazıyı Seçeceğiz. 

Yazanlara neler vereceğiz? 

Öz dil sa vatı yolunda ona lam ve doğru bir inanla 

bağlanan Savaş; bütün gençler ı ve bütün yazanları bu 

yolda yarıfa çağırıyor. 

istediğimiz şey: 
1 - Ôz dil. yani Anadolu dili ile yazmak (Elden 

geldıği kadar Osmanlıca di ii kullanılamıyacağı gibi 
Anadolu dilinde olan sözler dururken derlemelerden, 
ya da öteden beriden bilinmiyen sözler de alınmıyacak.) 

2 - Gönderilecek yazılat nasıl olmalı diye bir 1 

çevre yoktur. Hikaye, şi i r, herhangi biçimde bir nesir· 
Yeter ki öz dille olsun ve ülkümüze yazılabilir olsun. 
Kısaca inkılabın, yani ona inan Savaş'ın ülküsüne uyar 

her yazı onanır . (Kabul edilir 
3 - Yazdığınız yazılaıı Savaş'a her gün gönderir 

veya da getirebilirsiniz. 
4 G elen yazılar sıra ile basılacaktır. İlk gelen 

yazı 1 son kanunda yani sene başında çıkacak

tır 

5 - Yazıları 1 Şubat 935 gününe kadar getirrniı 
olmalısını7. Bunrlan geri gelen yazılar yarııa katıla· 
maz. 

6 - Yazıların; Savaı'ın üç direğini {sütun) geç

memesini gözönünde tutmalısınız . 

ffrmağanfarımız: 

Yarışın sonunda okurlarımıza birçok armağanlar 

vereceğiz. 

1 İ •t~ğe uygun en güzel şiir, hikaye, nesir ya-

zaıılardan ü çer kiti ye değer lı birer armağan verece· 
ğiz. Yani 3 şiır, 3 hikaye ve 3 nesir seçeceğiz. 

Dolgun arm•Jlanlarımızın isimlerini pazar günü 

okuyacaksı nız.\ 
2 - Bu; hiki\ye, şiir ve nesirlerin birine liği kaza

nan1arınd.ın, şiiri ve nesri, Türkiye'de çıkan erdembl
lik (edebıyal) mecmualarına , hikayeyi gü:ılük gaze
telere gönderecek "birinciliği kazanan yazı., diye bas

tnacağız. 

Yazıların seçim topluluğu en becerikli erdembilik

lerden o' acaktır 

Gençler, yazanlar! 
Sizi Savaş'ın yarışına çağırıyoruz . Kaleminizi ve 

dilinizi deneyın! 

-- ~ 

20,30 - '" şte op•rıısıııdan J htisas mahkerr:esinde: 

2'3,30 

24 

n .kil. 
Kuartiıı çingfne 

orkestr sı . 

l'liik 

Bükreş 364 M. 
13, 15 - Habc rlor - Plak. 

ıs Radyo sııloıı 

kestrası 

l 9 Haberler. 

or-

19, 15 - Sa1on orkestras nın 
devamı. 

det içinde '~ rdi &imiz karar: 
İstanbu!'da ka l ır.ak e•aret· 
ten başl..a 1 ir şey o1madı 
ğına ve burada } a!Ja bilece
ğimiz en bilyük hizmet dü 
velı mutelife erkanının ya 
hut memleketimizi feda et
mek istiyen· Osmanlı erka · 
nmdan l:ır veya bir kaçını 

imha etmektir. Böyle bir hal 

vukuunda yakayı ele vere
rek bizim de ad~rııe gidece· 
ğin iz tabii bulunduğundan 

Etremıd'in Hamdi bey na. 

hiyeıinden Abdurrahman o~ 

lu ı\hmen'in tütıin kaçakcılığın

d<m altı ay kapatılması ve yüz 
yir.ı · i lira hafif para ce

zası alınması kesdirilmitdir 

20 Konforans. 

2 ı ,30 - Opera la verik<'ek 
terıısilı aak 1 

'.! 3,2~ - Son haberi ·r. 

retile harekete hazırım. Bir 
c!e ikinci ricam; verdiğiniz 

kararın l:ir.ln evvel icra11 
ıçin hemen teşebbüse geçe
lim ve ben hir kahve içlik· 
ten sonra lıa zırlanalım, 

hareket e "lelim . 

beş dakika rnnra Hasan bey 
yorgun kalıvef i ni içmiı bu 
!unu.yordu. Beı arkadaş ay
rı ayrı yürüdüler. Bavul ve 
bütün eşyalarını l lakkının 
evınd·' bıraktılar 

hem iıgörmek h~mh~yatımızı İ Sawaşın Takvımi I 
ucuza feda etmemek ve bel- ~ İLK KANUN 
ki de istih as eyycımı me.ude ! ~Ü 1 
sini yaıamak emelile Anado- • Pe ıembe • 

lu'da, sırf damarlarındaki Türk 1 Giın rlo~umu. İ 
kanının galeyan ve sevki la 1 Zevali 7,23 1 

YIL: 1934".1-ın·ı 2,32 1 biisile harekete geçen kar -
da~larımıza kavuıup onlarla il RAMAZAN 1311 
beru bcr çalıımağa karar 
verdik. I~ ..,.. _ _,ıs:a.-~-----

il asan bey bil :1 • ereddüt: 

- Bravo. >İzi tebrik ede
rim. Türklük h niyeti uunu 
icap ettirir. Yalnız ilaveten 
ıunu rica edeyim: Beni ka 
ti yen büyük l'lnı y ı ı, öne 

sürmeyınız. Ben vatan aı

kile nalan, oldukça meıin, 

bu gibi teşebbüsat ve foali. 
yeti idared~n uciı: ancak si 
zin gibi genç, dinç, ,.e münev

ver bir vatanperverin ita-

Yurttaş! 
~I<' ı. lı·k (' t d<'rdi;;i lıa

rifıı•tı•ıı 11 ilfılialıııll'ri 
ııııntrıı:ı h ı ı·ı•ıııi\l'lı· . 
aza olıııtıkla ı·ı lıiiviik 

• 
iıı :ıııl \.ızifı>ııi ~apıııı~ 
ohır~uıı. 

Balıkesir Hilaliahmer 

cemiyeti merkezi 
•t 
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Kasidecilik v,~~ 

~ 
Arabın yalellisi gibi ağzı - ~ 

nı açan bir "milli edebiyat. 1\ 

•Özü tutturmuı, ne zaman
danberi çeneleri yorulmadan 1 

Öter dururlar. Herkes kendi 1 

tasarladığı "milli edebiyat.ın 1 

ı>lanlarını, senaryolarını 
l>toğramlarını , sınırlarını çiz 

llıiı; milli ıairin m evzu arını, 

Va.11flarını, heyecanlarını 

tespit etmiıtir. Hatta bun

lıırı uzun uzadıya yazmış ve 
1Öylemiıtir. Sonra da o 
edebiyat ve ıairin Türk top - i. 
taklarına gökten zembille 1 

inınesin i duaya çekilir gibi 
Çekilip gitmiş \ e h :ç biri , , j 
henüz aradığmı bulaıııamıı 

1
v, 

lır, bulamıyacaktır Zaten ıV 

FIRTINANIN AŞKI 
Akşam; dalgalarla yine baş başa 

Paylaıtı hıncını fırtınaların. 

Döndürdü sahi 'i yalçın bir taşa 
Köpüklü savlet ı çılgın rüzgarın .. 

, 

Kudurmuş sırtlanın pençesi gibi 
Dağla ın sırtına sıçradı sular. 
Kapıldı bu hınca sessi.ı: kuytular, 
Denizin göründü üstünde dibi 1• 

Saatlerce sürdü bu taşkın heves , 
Her dalga o 'du bir şehvetli nefes, 
İniltilerle do'du, boşaldı engin .. 

Son defa haykırıb çoştu fırtına; 

Kavradı belinden yosma denizin, 
Çözdü saçlarını girdi koynuna . 

Esat ildi/ 
0
Yle bir 1air aramanı yazmaz, )\A '°' 
Yazısını arattırır. Neyse ... 1 

Halil Sezaiye 
İşte bu arayıı . bu dilekler 

tuhaf tecellilere sebep olu-
Yor. Mısr'a dizmekte, kafiye 1 
Yapma'kta , inıat pazlarında 
l&.irliği tamam'ıyan gençle . ı 

tiıniz bu bulunmaz ganimeti 
Yağma etmek hayaline dü

IÜyor, hassasiyetle koruma
llıız lazım gelen Türklük 

na.ınına bir çok noktalardan 
tenkide değer eserl er veri
Yorlar. 

Divan edebiyatının bir çok 

, 

Yel gilli gitti 
Kaç yıldır bu günü bekledin durdun, 
GelJi, anlamadın yel gibi gitti. 
Çalmıyan sazın ·ı bir tekme vurdun, 
Ömrün de ı;eıinden sel gıbi g'lti. 

Yerine gelmiyen vadine kandın, 
Saadet masalı söze inandın. 
O kız taş y 3rekli, ateıe yandın, 

«'-'eni-> bırktı da yel gibi gitti. 

Recep turgay 

1 

ııl 

1 

il 

1 iyalro ve e_slelik Trakya köylerinde inen gün 
1 Küllüı· derlemeleri 
! Ağamın altında sırmalı minder. 

Hamlet 
Edebiyata bir ulusun dili 

derler. Yanlış değıl!. Doğru
bile . Yalnız bu dilin öz da· 
manda tiyatrodur diye de- 1 

ğerli bir eylence yapmak ge· 
rektir. İstanbul'da azçok bu 
dilin şarkıları dinlenebiliyor. 
Ve azçok herkes, ondan ka
fasına ışık, duyuşlarına ince
lık, hayallerine renkli bir sis 

Zehirli göz yaılarım, 

Gözüme sızlar iner 

Gökalpa 

serpiyor Fakat Anado!u? .. 
Çok uzağa gilmeyelim, tepe 
başından hemen bir ok atı
mı alanda bu di le konuıaıı, 
bu dilden anlıyan bir tek 
kimse bulamayız. Anado1u 
bülbül seslerine artık kanık 

sadı. Gülü de bülbii'ü"de di -
vana gömdü. Lir ıey is-
ti yor. il ir şey .. 

:,a vaş Balıkesir göklerinde 
bugünün kavrayışının bir 
bayrağı gibi dalgalanıyor. 

Biz onun kıvrımlarını öperek 

1 
geçecek rüzgarlara edebiya 
tın bu özlü dilin nağme 

lerini de katmak istiyoruz 1 

Artık balıkesir gençliği Türk; 
arasıra da dünya tiyatro ha· 
d :selerioi yakından ve ade
ta seyredermişcesir.e takib 
edebi ecektir. Görmek mut
laka lazım değildir. Aslolan 

Ağam atın baıın 11laya döndür .. 
Gelirsen gelmezıen bir haber gönder, 
Bileyim ki hakikatlı olduğun . 

Şu Şahin yolunda ıalım tutuştu, 
Saatim belimden sıyrıldı düıtü. 
İndim hasbahçeye bir gül kopardım, 
Yine kömür gözlüm aklıma düıtü . 

Şu Şahin yolları sılaya gider, 
Eşinden ayrılmıı turnalar öter. 

Şu dünyada hiç bir derdim olmasa 
Ağam gurbet elde, ölümden beter .. 

Karıı dağ yeıild ı r içinde ~kin, 

Be~im sevdam derin olmıyor sakin . 
Gece gündüz ahüzarda ağlarım 
Mevlam muradımı verebileyim .. 

• 
Şıkayetim vardır çarhı felekten . 
Aldata aldata büktü l elimi . 
Evvd bülbül gibi feryat ederken 
Şimdi liıl eyledi §İrin dilimi .. 

Şahiniı. altında akan murattır, 
Ağamın bindiği demir kır attır .. 
Sılaya gelmekte haylı murattır 
Tez gel ağam tez gel. bayram geliyor 

Yeğit sevdiğine altın takmalı, 
Al geydirip uzun boya ba kmalı. 

l ler akıam yo daılarım, 
Kopan Yıldızlar iner. 

Bulutlar, küme küme, 
Kızıl bir taç ölüme, 
Gün inerken gönlüme 
Gün yüzlü kızlariner. 

Okşayıp okıayup ıonra bırakmalı 

O da her yeği tin karı değildir. 

iki turna gördüm bizim ellidir. 
J;aşı yeıil, kanatları teilidfr. 
Yarsız olan gelin neden bellidir, 
Gelinler içinde boynu eğridir .. 

Derya kenarına indim oturdum, 
Derdim pek ~·ok İ di ıükür kurtuldum, 
Çıkar karaları, geyin alların, 
Gelin senin sevdiğini getirdim .. 

Kurban olam o gözlerin meıtine 
Gel gidelim çayır çimen üstüne 
Tut kolumdan at göbeğin üstüne 
Ôlmüı il<en cesedime can gelir., 

Cahil idim bir kız aldım göçerden, 
Yüzüm güler kalbim ağlar naçardan .• 
İstiyorum bir ah çekem içerken, 
Korkuyorum ateı düıe yanam yar .. 

fi. hilmi 
Yücebaşoğlü 

sekiyor. Nihayet Talot hemen hamlet'in şahsiyetinde bu gibi bir gaflete dütmüt ol-
hemen adımlarının bile erke öksüzlük gö1gesini sıyırdı, rr.ak demektir .. 
ği değil. iradesiz Lir h:ımlet attı. Soruyoruz: Aceba "Emil Dekor ... biz umumi takdir· 

ol.nuı. Neyirenir, bu olgun sa· Janiııks.ıahneye çıksaydı bu- !ere rağmen dekoru zayıf bul· kusurlarından kasideciliği 1

1

-

baıta sayarız Maalesd, bu- ehli dılü ferhunde <lem,, 
Rünün "milli ede l. iyat,, bay " 

re aynı adeseyı çevirecekle-

b lmektir. Savnt'ın bu sütu
nunda her hafta I.u mevzu
daki yazıiarla okuyucuların 
bu haklı isteklerin karııla 

mağa uğraıacağız. llugün 
llamlet'i e 'e alıyoruz .. 

1 natkar kadın henüz nçılan kad3r mükemmel bir lmpara duk. ihtimal Avrupa'dakl 
bir çiçeğe benziyen Cahide' lor oyunu gösterebi ir miydı? sahnelere göre bir rekor 
yi göğsüne takmış gibi . Ace- biz hayır diyoruz. Ve tek· kırmıt olabilir. Fakat Oa
le ace!e gidiyorlar rarlıyoruz ki Ga'ip artık sa· rülbedayi sahnesini yaratan 

tıığını taıımak kaygusuııa "Yanıyor pırıl pırıl şimdi 
1 rinl düşünmeli}'iZ. Yarına 
rloğru O• mıyan vesikalar 

düıen genç şairlcrımiz Divan bütün arazi." 

edebiyatının o beğenmedi- "Doğuyor güneı gi i ~ur· 
~iın:z kasidel e•ıui , şekil dun üstünde Gazi " 
değiştırerek belki daha ya· " 
~iln bir halde sunuyorlar. "Yani ilan ,.t.d:.ıl'aziz ikbal 

vermekte ne karımız ne de 
hakkımız VPrdır. 

.' razi ile G.ni güztl bir 
kafiyedir. ! urada methedile· 
nin hakıki hüviyeti erıtılmiı, 1 

bizım,e ve izden uzak
laştırılmış üç ıair ona hıl'at 
lar geydirmiı; ne zarar. 
Bu kasideciliğin birinci şıa 
rıdır O yarinki nesi lerin hü· 
kümlerine yalan, kötü bir 
senet verdiğinin farkına 

varmıyacak kadar gafildir. 

Darülbedayi hamlet' ı e İs
tanbul ,röklerinde bir kuyruk· 
lu yıldızı param parça etti. 
bu mühim hadistnin kıvıl

cımları bütün yurdda alev-

Perde açılıyor. Herkes ben· natkar değil sa.ıatının güneı· Ertuğrul Muhsin'e göre çok 
)ığınden sert bir örtüyü bu lı ıahikas dır.Onun hamlet' zayıftır.Masraf vanada zevk 
açılııa uydurarak sıyırıyor. deki hırçın ve gürü'tülü bir yok heybet varsa da ıanat 
hamlet'ı styredıyor: hamlet nehreben:ı:iyen yüceliğine Neyi yok. Çalııılmamıı,uğraıılma• 

' 1atta bize belli baş ı şair i!e kıldı cü us,, 

ta.ıııtılmıı olanlar bu müaa· "Verdi tahti şevkete bir 
b4kada baıta gelir. - şevketi l a.a erin. 

iki devirden aldığımız ıu ~ 
ikişer parçayı karşılaıtıralım: Bu nümuneler karıısında 
'Evliya uğragıdır sanki bu 1 ınıanın y,1 kendı yaıadığı dev

bağ. re yahut onların yaıadık 1 arına 

!er yaratac~ktır Heycnndun 
alevler. I\ ulal.tan kulağa Lir 

rolül'Ü Talat oynuyor. llu genç renir ince bir hale ördü.Onu mış. Aceleye gelmlt· 
sanatkarı yeni bır tipin ya· ıanatla o'sa gene değişmek Iııl<.. bir yıldanberl Şe· 
ratıcısı olarak görüyoruz Ya istemeyiz. Ofelya Cahide, hir tiyatromuz için bir zafer 
pıyor ,.e kazanıyor. Oııun Cahıde de Ofelya olmuıtu o'du bu kadar mükemmel 
tek bir kusuru var. Ses; ses. . Sahnede bir melek gıbi do- bir ışık sanatına hangi sah. 
Ruhi değişik iklerine fiziyo laşlı Sonra beyni eridi. · bir ne kavuşabilmiştir bilmem!. 
lojık görünüıler ne güzel ar- alev gi bi saçlarını kavurdu • • 

• kadaı o i muş! Sesi bu iki dost O ipek sar"' saçlar kıvırcık hamlet ıüpheılz hayatta 
'Gözümün sürme i hem top· ı inanmıyacağı geliyor. flu 

raiııdır.. vazıyet acınır, l.u hal gü 
'Her gören der ki bu cennet lünçtür. l\ir defa inkılabı-

'Bu sular kev.er .. 
bağıdır,. 

ağaç ar 
tuba .• 

'( 
'Şahane meırPp Cem gibi, 
1llhip kıran Rüstem gibi,. 
'liem İsii Meryem gibi 

mızın yaıatlığı adam ve 
billhassa edebiyat adamı 

kasidecilerin boş kalan ma
kamına oturmaktan utunır. 
Bugü.1 dünün kasideci lerine 
hangi adeseyle bakıyı,r.ak 1 
çocuklarımızın da bu eserle-1 

Bugünün inkılabını eıı zi
yade aniaııııyan ve ona 
yabancı kalan yalız edebiya
tımızdır Maalesef ona a}8k 
uydurmıya çalıı ' ığı zaman 
lar da böyle zararlı oluyor. 
Bana, ede iyatımızın ıslahı 

ses colaııyordu, hamlet! Ya 1 
rın hamlet. DarülLedayiin 
a'çak yürekli yopısı önüne 
toplanan halk, bu sak•Jt sa· 
natkarrn in ·e boyuna sanki 
bir arslanın yilesini dolamıı
tı O b:.ı biçimıle yerinde ola
rak muum bir gurur, te
miz bir sevgi duyuyc rc!u.; 
İşte, aradan Ertuğrul Muhsin 
hamlet'in şahikasını zaferini 
yerleştirmeğe gidiyor Hakın 

Galib daha şimdiden impa 
rator. M. Kemal serçe gibi 

arkada•a sırt çevlrmit gibi bir kül yığını halinde baıın- Şeksper'ın yüzlerce yıl ıü
Güt.el hıçkırıyor. Fakat da karıştı. O deli rolünü ib- rüp gelen acı bir kahkaha 
istihza. hamlet ki «Şeks - da bi 1e etmiıtir O bizim için, sıdır. Fakat hala durmadı, 
per,in fehefenin tiyatromuz için daha bu gün kesilmedi. Sürüp gidecek! 
Qzlle sararmıı dişlerini den meyvalarını tatla yiye Ömrü uzun bir kahkaha. bu 
göstererek güler. hamlet ze- bildiğmiz bir istikbdldir ses kmlmıyacak .. 
ki öldurücü bir latihzadır. «PolonyÜ•>J rolünü oynıyan hamlet iradesini vehlmlne 

~~ IW<E-

Savaş'ın P-yesi: 2 J 

Bir Zaferin ggnaaa 1 
a ı 

aaaagg yası 1 

razaıı: R G0KALP 1 

l\ız ~oı·ııh. 1 K ızg ııı lıiı· lı:ıldı> ıı' 
'"ağa kalkarak: 1 

.\tkolsun bny~ı, babn. artık dargınım size 

~:rkpk ı;ııeıık l ·ı ~ .;ı lıi~;ııtde. Da
lıa yaharar. k:I 

aÜyük 1 aba , ne olur, anlat masalı bize? \ 

lıiiviik halı:i !islPite k:ıı·,;ı . ' . 
~o\a:ı az: 1 

f\t()~ülm eyin yavrul~r, dinleyin anlatayım, , 
Ddem ki istediniz, sevince dert katayım 

Uyuyorum derinden ataların sesini, 
~Örüyorum kitniyen atların yelesini. 
~&.vaılar birbirini peı peıe kovalıyor, 

ıı •on 8avaı "istiklal harbi" deyib ka-
l> lıyor, 
S U':"huriyet sizlerin yaıınıza dernektir, 
l!l·zın gibi çocuklar ona birer örnektir. 
il 11 ıııezsiniz, bugü'le ne yolla ulaııldı, 
NUııüne ermek iç in, karlı dağlar aşıldı 

e ııünler geldi geçti, neler oldu bilse-

!\ niz; 
itııba sığmaz bu11lar, siz yazrrak ıste· 

1'- seniz. 
liUrk'ün hızı önünde tarih küçük kalıyor, 

er ınkılab bir yeni inkı aba dalıyor. 
ır 1 il ura da lıiraz <l ı raklar, geniş b:r ne

e aldıktan geri daha coıkun bir sesle 

da inkılap şeflerimizin yar
dımına el açmış gi i geliyor. 

Talat bılmem neden bunda \I. 1 emal'ın muvaffakiyetini esrarengiz kuvvetlere 
muvaffak oln;adı, olamı burada söylemek aaııatkarlı· esir olmuı ilmine kaptırmıı 

mustafa seyit yor. bereket ver.in Galip ğını daha yeni anlıyormuı bir heceriksizdlr.Düıünür. Ve 

söyler. Sesinde bir kuvvet ve inan var 
dır: 1 
Hey gidi sel olan Türk, ne coşkun akış

tı o? 
Şimıek olub ufukta ne yaman çakıştı o! 
Tanrım, bir kuvvet ver ki, onu lam an-

latayım 

Bir yıldırım olayım, ufuklarda yatayım 
lürk'iin yarattığını ufuklardan sorayım 
l er, gök ve denizleri anlatmakla yorayım 
Bunlar aıılatılıken bir yönden kış. güz 

Gündüzler gece olsun, geceler 

Ed.rk eocıık 

olsun. 
gündüz 

olsun. 

llu ne heyecan baba, bu ne cqkun ses 
böy'e? 

Kıt t•oeııl-. 
Ke me Günu, sus bir z; büyük baba Ren 

söyle 

Bii \ ii k halı i 

Nasıl coşulmaz 

- ~Erkl'k t"Ol'tığtı) . 
oğlum 

(Kıza) 
Nasıl söylenir kızım 1 

Tamam söy.emem için 'imşek olmalı 

hızım. 

Uzun kaçnıa•.n fazla, canınız s•kılmasın, 
Şarkıyı anlatayım, merakımı:r. kalmasın 

( \z d tr:ıklar) 
Küçük kafalarınıı: on be~ yıl ône gitsin, 
Gözleriniz açılsın, kulağınız iı ; tsiıı. 
Bilseniz o günlerde Türk'ün hali n!ceydi 
Hem yaslar hı>m de dcrdler ta gök kub 

beye deydi 
Bır satılmıt hükümet ve başında alçaklar 

Bütün köyler inlerdi: "Daha nıı kalacaklar, 
Daha mı çekeceğ i z tanrım, söyle? .diyerek 
Zencirleri koparmak illerdi kemirerek. 
Onun elinde yalnız inan \'e gü eıı vardı. 

Sade l aşa geçecek bir kahraman arardı. 
ı:;ağır gökler ititti, Türk'ü anlattı r:ıazi, 
Sonra birdtn ufukta doğdu, parladı Gazi 

"Ordular, bu savaşta bulunacak i•tikliıl!. 
O.ye hız verdi bize Gazi Mustafa Kemal 
"Ordular;coşun. taşın, hedefiniz Akdeniz!,, 
Deyince kendimizi kıyılarda bulduk biz . 
Sözle olmıyacak ı.u, durun da göstereyim 
Bin bir yapı ak tarihten ben bir yaprak 

vereyim. 
O şarkıda ben niçin irkilirim öğrenin. 
İçiniz sıkılmasın, merakınızı yenin 
O ıarkının sırrını koyuyorum ortaya 
Bu resimli kitabı okuyun doya doya ... 
IDer elile perdeyi yavaı yavş açar ve 
söyler:» 
l' u güne ne yollard ıı ulaşıldı anlayın 

Neler çekli bu millet, istiklal için, sayın 
[Deyince perde açılmıı olur. j 

I Bir 
İkinci görünüş 
yanda bir çeıme, bir yandan tepe 

görünür. 
Uzakta bir ev ve ağı.çlar görünmektedir. 
Bu görünüş bir köy manzarası olmalıdır 
Ne kadar zengin olursa o kadar güze, 
görünür. 
istiklal savaıına katılan köylüler birer 
ikifiter geçer: 1 

llii) üh. b::ıha f(~ •~• · ıılı>ri güstPı·ı•rPk I 
Topsuz tüfekıiz erler cebheye akın etti, 
Koca Türk uzaklaıı kendine yakııı etti. 

j Köylü'erin eLnde sopalar da vardır. 
hrtla ı ınd.ı çccuk taııyan kadınlar, ön
lerinde, yanlarında kızlar vardır. Yani 
uyarı uyarına bu görünüş Türk'ün istık· 

lal savaıına nasıl bir yoksullukla gir
miş olduğunu göstermektedir: 1 

Bii~ ük lıalıa !::oii~ ll·ı·I 
İıte, analar, kızlar bu yorucu yollarda 
Cepana ta: ıdıl;.r, evlat arı kollarda. 

L Gidenleri uğurlıyan bir iki köylü 
ihtiyarla ağlıyan minimini çocuklar var
dır- lhtiyaı analar da bunlara katılır. 
Genç yolcular isteklidir. j 

Bii" ii k ha ha: 
İhtiyar ar gerid~ gözleri yaş'ı kaldı 
Köylerde. şrhlr!erde canlı hayat azaldı 
"istiklal l.arbı. lıöyle yoksullukla başladı 
inan, gü~en önünd" düşmanlar yavaıladı 

(Bu 11rada uzaklaımakta olan köylü · 
lerın kadın erkek söyledikleri köy ve sa 
vaı türkül'eri duyulmaktadır Bu sesler 
arasında perde lnerJ 

Kız cocuk: • 
Ne acı ve ne güzel 

Erkek t•ocu k: 
Ee, ~onra büyük baba? 

Biiviik lı:ıhn: 
Türk'ten gayri kim gider bu istekle aca 

ba? 
Daha neler var diye merak ettiniz gerçek 
Daha neler neler var bu yaprak göstere

cek. 
Bundan geriye artık susacağım yavrular. 

Kıt cocuk: • 
Suımadan anlat hize, haydi, daha neler 

Yar? 

düşündüğü, zaferleri eılr ede 
bilecek bir kuvvettir. Fakat 
zavallı hamlet dütündüğünü 
tatbik edemez O, fani insan 
ların hayatını zehlrlıyen acı 

kahkahalarında 11cak bir ne· 
festir . hamlet'ln yapablldiil 
it tektir. Ölmek . . hamlet 
ancak öldürüldüiiünde öldti
rebilmeyl öğrendi. Onun lra· 
desiz liğine Alman haılenllviıl 
hauptman'n duyduğu sev
giler bılmem bizim içimizde. 
de dolaııyor mu. 

Eseri tercüme eden üıtat 

Muhı;n'dir buderece muvaffa· 
kiyetli bir tercümede özdili

miz' n maharetle kullanıl
ması büyük rejiıörümüze ay· 
rı b;r ıeref kazandımııtır. 
bu ay sununa kadar ıörecek 
hamlet'ten sonra Muhıln 
•unutulan adamııı da sahnede 
oynıyor göreceğiz .... 

Şükrü Galip 

-~·- ::-

Vatandaş 
Yerli malı ~ullın 
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ii EN E~. il 1 İLK ISIK '1 ~ 
a TEMİ~ MUREFE.Hü ııı Biçki Ve Dikiş '\'urdu 
U BALIKESiR BALIK t SIR ~ı 111 ikinci sene ve ikinci devresi tedrisatına 
ı: PALAS p ALAS ~~ 1, ikinci kanunda başlıyacaktır. 
(f Df ıJütün modellere hakim olmak yurdun hususi sis-
•• •• temi olan her devrenin değişik ve çetin modeller 

• •! _ !~ i' üzerinden çıkarm!ikla ve modelleri mahkum etmek 1 

• •. ise ancak yurdumuzda devam edilmekte olan Paris 
:: Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde :. 1 usulünü bilmekle mümkündür. Şimdiye kadar yapılan ı 
i'lf T ·r 1 ·· k 1 1 · · d 1 · U tt imtihanlar yüksek maarifçimizin huzurunda ve tensip ) 
•• eşrı t'C Pil t il 11111~ İı jlPSeııt llllİ~lt'l'i erıııı :.ı 11 llll'lllllllll e l'll •• i buyurdukları mümeyizlerin muvacehelerinde yapıl-
iMI teıııiz. koııfol'lu Yl' servisı ınlikeııı1111·I, (İ('rı>llPl'i h!'rk<'SC t · hPri~li ~eni •• mııtır. İmtıhan günü modelden intihap edılen manto, 

--- - - - - . ·------ -- . 

BAI~IK ESİR'İN 

= ll1ıCAllA lrlf.l~lf. 
' 

SAllJ,lrlll • 
llt•r hususla Pııısaliııe iistii11diır. ltllıkesir'iıı 

lııı 11t'f is K.\IL\TEPE ~arahı lwrk.Psl' 
ze,k, Kıı,,el, Sılılıat verir . 

Karatepe Şarabı 

Toptan ve litre ile satış yeri 

1 

=~ inşa Pllirdİğİ sıcak \t' SOğtık aSl'llllJZa uy~llll fı•\kah\t(p haıı.\o:iılt' l~ tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmıt provasını yap-
tf lUYsiyc~r değrr bir oteldir .. \(tında gaziııosu \ardır. (;,l'liııosuııda t• mış ve bununla not almıılardır. Mezun olan (44) lıa-

ı Birinci Noter altındaki mağazada 
1.- _ ., 

tf f nım muvaffakıyetle bitlrmiılerdir . Ve buna kanaat 
•• büliiıı ~eraiıi !'ılılıi~~·~ · i h ı \; \ l' 1_11•1• ıııeııılekelirı 1-(:lZ lP \t' llH't'Jlll13- '· getirmiyenler hanımların hariçte diktikleri dikiş ve 

~~~~ ·~·~\1)::~::~'t.'!~:~7~i!~'!~.~ 

•• itll'llll htılUlldUl'lll'. (rlll.t 1 \ (' S ~ıı I ad)OSU lllC\ l'UllUI'. · •• biçtikleri kPmdşlarla fikirlerini daha kuvvetli tashih 
tf •• etmiş olurlar. 

* .............. ______ ._ __ ··--·-----··-·-··--·---~ --- --------------------------------···- 1 

· ~~lj@JaaJl~~Elel~~~ I' 
Romatizma ve soğuk algınlıklarına çare 1 

Türk Elektrik 1 
Termoforu . 

• Balıkesir yeş lıide No. 32 Kuyumcy A~ınet ~antay 
• Üko11011ıi lıaka11lığ111111 18 ~uhat 1U33 lıırilı \'(' 1J9H 111111ıara • 
• VP oıı h ~·~ senelik. ilıtiı\ı hrı«ılııı , lı.ıizdir. ~tuhten·ııı hekirnlt>riıııi- ~ 

zirı ıa vsive~ilı• roıııatizıııalarda, asabi lıasıalıklarda, ll'l'lt•ıııeıl<', 91 
• • • 

sıcak kum "" h:na lıaııyo \e paıısuıııaıılarıııda istiıııal olıııııııaL-
t.adır. il ara ı·t't için sarıdalya la ra 'P ~atak içerisi ııe Yt'~ai. r 1 iizıı ııı ~ 
göriileıı yerlt·rde koııulalıilir llt'r 111enılekr:tin '·Jhurıa ~üre h<•r Si] 
~ekil Ye ebaıltla i111al Pıliliı'. rcrz YE TE~HN.\TLIOllt ~.-

Satış yerleri: em 
~ İzmir'de peıtemalcılarda Seydi Şehiri ~lehmet Tevfik elektrik ticarethane- m1! 
~ ıi. ~ 
~ Buraa'da Setbaıında Ahmet Tevfik eczahaneıi 
11f1i İstanhul'da Mısır çarşısında attar H. Hüsnü ve mahtumları ve Galata'da • 

Fi:ıılaı· ııt•tıı, laksiıl ·rdf" azaıı i 
kola~ lık gibtPrilıııi~tir. 

Hilaliahmere. Himayeietfale~ 
~ Tay yare ye yardımı borç bil. « 

Bazı hanımların daha tedrisi esnasında aldıkları ~~ • .;:" ~~~L~..:. '?-.~l.A.~~~-.,J 
dıkişlerle kendi verdikleri parayı çıkardıklarını bizzat IOfJfHfilfHiail!itlt iHi!itıi:~•t!H:IHif~ 
kendileri söylemişlerdir. it ; 

Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet mek- ! Jf cvı-1 l m· l'cıı. ~c,i..ı ı: .. I'; 
tehi ı Bl kursundan mezun olan hanımlar diploma ; ' 
alabilirler Diğer hanımlar ancak biçki biçmek ve dikiş ~ 
dikmeyi öğrenmiş olurlar. Fazla izahat almak isliyen I' lii ~lt•\sİııılik \i' kı~ ık ('fi SOll ıııo la 11ıa11toluk, 
ler yurdu'."uza müracaat etsinler . \ it ı·opluk, \İİıılii 1-.ıııııaı-l:ır \(' faııilP hazl'ııleri-
A DRES: eorekçd r mahalles· Al. H km et !'aşı c .ıudes l\'.o: ö ı ~ . I ' . · 

ilk ışık biç~i -~~ di~iş ... ! ıııız gı · ıııı~ıır . 

. ,. it ~t> ne. n e,r., C!JÇ L ı.ı 
vurdu mudunyetı iiit 1 p " p l' •"1 . 1 

~~~~~~§=:§!ft8i .• 

Sevgim 
~- --- . 

r( 
Ve 

MÜKERREM KAMİL 
HANIM TEMİZ SEVGİ 

Ve en acı ıztırabı 

ı; En lüks paltoluk pardiisi"ıliik \~ aske!'i ~~- ll 
1!11 puLlukl~ıı· güzel de!'itt11leı'd ~ yel'lı ~n lıı~ılız 1 'I Plbiselik kuıııa~lt~rın.ır~ .ıııc~culluı·. 1 
~ Mu~teı em müşterılerınıızın ~ır ~afa mazamıza 

1
1 i ttşritıeri kaf i~ir. i 

fi TAV'~. ANLILI ZADE F!HRİ 
Bu i nk !lap ı omanı ııda ~-r 

• riyal ve ecza deposu . • ) 
Sıvas ve Samsun'da lbrahim Ferit itık elektirik depolar ı . 1 I' Göıtermittir 1 Fantazi Manifatura Ve 

1 f{ umaş Mazası • Konya'da Ali Ulvi tuhafiye ve gramofon tlcaterhanesi, • \ 
· Afyonkarahisar'da Hüınü Riza İstanbul eczahanesi. ' 

R • ~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 it!' 
Usıtkta dit tabibi av Yurnf 

=~-. .;..;..._. -~t@~~IJ~~--~I]~ ılztırabım 
-~'.··. ~-~~it :lt~IH~•~IStf~iHtSH!ll!I! , -

O~uyun 
Sav•ş kitap evı 

B<tlıkesir \7 il<tl(~t 
• 

M<ık<tıııı11claı1 

., ....................... .. 
Göz hekimi : 

Or. l~san A~met 
• • • • • • Kent içinden akmakta olan kasaplar ve şehir dereleri- Hastalarını her gün sa· : ı 

nin lağım ıularile yağan yağ .nurlardan meydana gelen at 3 den sonra Kuvaimil- : 

1 
Belediye Dispanserinde 

25 Kuruı G } • Muayene ün erı 
Her kitapçıda bulunur . 

• 1 . ..,:: "~" '.;. ~ . •,,. -~ . . 
Cl: .\t.\llTESİ GC~LEHİ 

Ü~IP .l t'llSOllrC> ... aal 14clı•ıı 1 li~a k:ıd:ıl' d:ılıili 
• ufak bataklıkların sivri sinek yetişUrm s'"e amil olduğun 1 : )iye caddesinde 159 nu : 

ve bu mazarattan da sıtma hastalığı yaptığı malum bulun : maralı muayenehanesin- : ---------------------, 
makta umumun sağlığına düşman olım h<\stalığın önüne : de kabul eder. : 
geç nek için ııtma mücade1e ta 1 imaınarr.e~inin 16 ıncı •••••••••••••• •••• •• •• •• •• 

lıı-1 lıhlaı· ıııuayeııt•si ( Dnklol' .\lııııt•I 

maddesi mucibince küçük çalışrra ile kaldırılması müml<ü 
olacağı dütünülmüş ve sıtma rr ücad<'le kanununun 6 ıncı 

maddesi muc:bince 5 yaşından aıağı ve 65 yaşından yu
karı olanlar hariç olmak üzere bütün mükellefiııin y ne 
aynı kanunun G ıncı maddesine göre beş gün için ve 
20 12 934 perıembe gününden itibaren posta posta iş ba 
ıına çağrılacaklardır. 

Balıkt•sir l)oğ·lıııı l ' <• 

(~()Cllk ll<tk 1111 Evi 
1 - \'iltheıiıı lllf'l'kPz , ,. ıııi'ıllı:ıh.aıı, selıiı· n• 

• • 
köyleı·i ahalisi11tle11 ıııüraeaat t dı 11 ~Plıt lel'iıı 
1ahii , .. mi"ı~kiiltiılı lıel' ııt•\ i doi!.unılarıı ı ı H' nle • 
lu1111111ı kadııı anıelhat l aı·ıı;ı nıiiı s:-esı dı 11 ı <'<'a-

• 
11e11 yapaı'. Coeuk tlfü,i'ınıu k ll'lılikt•siı ı dı· lıulu-

ııanları da kezalik ııı~ı·eaıH•ıı , aıırarak IPd•n i 
eder. · 

Dr. M. Ali 
Cılı, frt'ıı~i. hı·l

!-O/:tuk •ı!:ttı lıa ... ı:ılıklaı ı ' . 
111 ii l P l ıa~:; ı:;ı. 

Hası al arını saat üçte 
hükümet caddesinde mu-

' 

ayene hanesinde kabul ve ı l 
tedavi eder. 

•••••••••••••••••••••••••• 
• • 
: Voksul/aı·ı vediı·en, : 

geydiren ve hern1a- il 
nada gÖLefen Vnk-

2 - Siiı Çol'ukları \t~ iki ya~ıı · a kadar olan su//ar Biı'/iğine seve 

llel<~d l ye lleisliğ·in(lcıı: 
Sıııııa ıııiicadd,• k ; ıın1; , uııa te' f karı ö giiıı <;a- I 

lı~ıııak 111eclıc1riyı·tiııtlt' lııı 1 uıı:ırı 111iıkellefi11 kt->11- 1 

dil('rine işe gitme!t•ri İ<;İrı ~apıları tebligat giiniin-
1 

dı· is lıa:;ıııda lıııluıınıadıklan takdirci<' rıakl4 ' ll ! 
' . 

tahakkuk t-dı•n ikişPı· liranııı ıalıs·ı !'111\:ıl kaı ıu-

ııuııa tevfikan talısil oluııacağı ilfı11 olııııur. 

.. ~~ .. :·.ı.t..~-+i:r ... : .... ', .:·· .... :_.ı ' 

• 
Bu gece 

Yeni Türkiye 
Ecza hanesi 

Eıııiıı lıt>~) 

PAZA , C('l\'l.El\İ: 
Ü;..:lr.lı•ıı ~oııı«ı ~ ıal 15 dt>ıı 1 li ~ a kaılaı 
1..ııbk \ ı, .ı·ıııı, lıoı};;ıı. lıa..,ı.ı lı l .l.ı rı 1111 1:1\ e-' . . 
rll'~i (l>ııklıır l ı·ıııııt>L l\:\ııııl lıı'.') 

P .\Z .\llTESİ G( ~LEH i: 
Öğleden ,., "'' saat 1 O darı 12 .' ı• k.ıdar 
dalı ili lıastalıklar ıııııa.' t•ııl'..,i ( Hııktoı· .\lı

ııı<>t E111i11 lw,\) 

SALI GC:NLRHİ: 
Öğlt>deıı ı'''el saaı 10 daıı 12 ~t' k:ıthır 
dahili lıastılıkla r 11\lı:l\t'ııt'sı I Hokıor \lı

met Eıııiıı lw~) 

ÇAllŞ.\llB.\ (;fJNLEB İ: 
öglede11 soııra saat 1 f> dı·11 16 ~ a kadar 
dahili tıa ... ıalıkl:ıı· ıııııa~ı ·ııt·~ i (D1tkloı· ll:ı -kiiçiik lıas ı a yavrulan dahi 11ıiiı-s..,4•st•dt• ~:ıtırarak: seve vardım ediniz. 

Jıpr• zaıııaıı ııwceaıırıı teda \'İ t'dt•r. : l'oksıı/ları Gö::.rlıııe 
• 

i3 - Süt ı• oeul..larıııııı h·ık1111 t·ıı·zhıı·ı lıakh.111- : Ulrliğl 
• ( c 1 •• ··-·· •••••••••••••••• 

Nöbetcidir. 
...aıı Haif : ıı~~) 

PEl\SE\IB[ (}(: ,' LEHİ: 
' 

1 el. 
1 bı 

tla ıııii~lakiıt>l 'ali ll'iıre 't' gPhelık ı·s11asırıda 
Ytıkuu ıııeilııız arızahı·a kar:-.ı t:ıtlıikı l:'ızıııı gt'le11 • • 
t<•davi ye ıedhirlrı·iıı alııııııasıı ı ı da gPIH'lı•ıt> tığ-

• 
retnıek iizcrc Jeı·.slı·ı· , .. ı·ilır. 

-1 • Cüııılıuı·ivel iııı iziıı BalıkP..,iı·'ı~ lıalıseıtiği . ' . 
bu l'anlalı 'e lıayı!'lı ıııiit'..,~Pst•dPrı ıııulıterrm 
halkıı;Hzın istifad~ye koşmaları ilan olunur. 

' 

Zayı 
Tatbik mührümü zayi et-

tim. Yenisini kazdıracağım

dam eıkisinln hukmü olma-
dı~ını ilan ederim. 

İzmirler Mahallesinden 
Celil oJlu bakkal Ahmet 

, 
ı 1 • • ~- • • -

1 

------------- 1 

rada ve dııarıda ticari mü- ,, 
essesatta iş kabul edecektir. 
İhtiyaci olanların mektupla 

ilan 

Öğledı•ıı :-oııra :;a:ıı 1 f) dı·11 Hi ~ :ı kadaı· b~ 
el 

t'ildin· ı' lıı 'Iİ\P lıa.·ıalıkl:ırı ıınıtl\ ı·ıw~ı . . 
!Doktor "('lıııwı .\li he~) 

L ıul defteri ye ve ticari 
muhabere usulüne bihakkın 
vakıf bir Türk muhasip bu-

veya tifahen Savaş idareha- --- -
nesine müracaatları. 

-- · ·-

Neşriyat müdiirü: ESAT ADIL 
--.- . 

le 
~. 
~. 
ı,. 

Vilayet Matbaası Balıke.tr 


