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Dış işler bakani i ~ inc i kanunun ilk hafta
sında Atinaya uğra~ ıktan sonra canevre

Sovyet Rusyada bOkOmali derirmağa 
çalışan gizli bir komita meydana çı~ırtldı 

• ye gi~ec k 

Her yerde 3 kuruıtur 
CUMURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETİRiR 

Sahibi Ye Baıyazranı 
Müstecaplıoğfo Esaf AdİI 
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Atatürk C H Fırkası Genel Katibi T. R. Aras 
An~ara'ya-ayİfbastığıgün ı Re':ep Pek~r -kütahya'd Fırk·ının ere-

Ankara 28 (A .\) - Dün a < Ş Atına
1

ya uğradlk~an sonra· 

Cenevr~'ya geçecek. 

Türk dilinin temizlen-· 
mesi ve yenileşmesi 

Yazan: breslau Üniversitesinde 
brofessör Dr. Friedrich GJ-finc v(•rdiği ziyafette seçimler ve fırka 

hitkkınd<ı biı· söylev sövledi 
Türk ulusunu ve onun 

önderini bilha11a alakadar 
eden bir çok fikir mesele 
leri arasında Türk dilinin 
eski ve yabancı sözlerden 
temizlenmesi iti bugünün 
en mühim bir meıelesidir. 
1 1aıka memleketlerde de 

1 

manda ve her ıeyden önce 
ulusal bir it idi. 

Atatürk'ün Ankara'ya ilk 
ayak basdığı günün on beşin
ci yıl dönümü idi 13u sayı ' ı 

günde Ankara'nın dünyayı 

tuta:cı ve aokın sevinci en 
büyük Ankara'lının kıntını 

yükseltmek için dün Vali ve 
belediye haıkanı bay Tan 
doğanın hatkanlığı altında bir 
hey"t Çankaya'ya g•tn itlir. 
Atatürk tarıhinin on beş 
yıllık bö 1ümü içinde yarat 
tığı bir kent adına kendi 
ı;ne saygılarını sunan heyete 
iltifatlar etme' erini di-
lek yül"ek duygularını Anka· 
ra'lılara l ildirilmesini buyur· 

Kütahya 29 (A.A) - C. gösterir bir fırka için övü· 
11 F. t1 t nel katibi ve Kü- 1 nülecek ve Uluı 1 irllği bakı 
tabya saylavı bay Receb mından güveni 'ecek bir ne· 

yapılmıı konuşmalarını yeni 
kanun yapılma11 ve düzel 
tllmeslni lazımrelcn itleri 

Peker dün gec ıo Kütahya C. ticedir. Şimdi yeni saylav gözden geç ' riyor~ar. ~lerkP.ze 
il F. ta r.ıfı n<l .m şerefin~ veri· seçimi kararını almak la CHF 
len ziyafetde cşağıd aki nutku kendisini Be ediye seçimine 
söylenı i t t i r: nisbetle daha genel daha ge 

Değerli arkadaılarım, niş köyliifü H kentlisi dahil 
yurddaşlarım . kentdaı olduğu halde bütün memle· 
larım. Bugün öğleden 8onra ket evlatlarının takdiri im 
say ı avınız sıfa tıle Kütahya tihanına arzedıyor . Belediye 
lılar ile fırka nrkadaılarım· seçiminde kentli yurddaıla· 

la ve fırka arkada~ım değer rından aldığımız takdiri kuv· 
ve sevgisile geçirdiğim Kil· vetle umuyoruzki yeni say· 
tahya' i ı yurtda ş arımla uzun lav seçiminde bütiin yuddaı

vazife baıına döndük ı erinde 

meclısin fırka grubunda bü
tün görünüşl,.r!e !ıükumetin 

düşünüıleri kartı aıtırılıyor 

İşte bu yandan fırka tetki 

!atının öte yandan grutun 
birbirini tamam lıyan bu 

çalıımaları fırkanın ve hü 
kiimetin gidiıin

de faydalı olan istikameti 
boylu konuıduk . l 'u konuş · ların yekünundan alacağız. ciziyo·. Arkadaılar son söz 
nıöyı şimdi Türkiye'nin yeni Bir siyasal fırka seçiminde 'olarak söyleyim bükumetin 
rej ı mine leme olan ve yeni çok ciddi, uyanık olmalıdır. bu çahımalarında hayale 
gid •şimizde irade irnvvetıni Hu kaideye uygunlukdan çok ve taklitçiliğe sap • 
teşki < eden C .11. Fırkasının titiz olmamıza rağmen ne madan yaıaC:ığı gunun 
G ·nel katit ı '1fat ı l" konu§ için bu kadar güveniyoruz. bütün icaplarına uygun u1u. 
duk Arkadatlarım yakında flu güveniş elbedte sebebsiz sun ıht ı yaçlarına tam kar-
fırkaca bir beledıye seçimi değildir Biz fırkanın bütün ıılık olan tedbirleri her gün 

mevcud olan me!elenin 

1 ı Türktyede ehemmiyet ve 
zorluğu daha çokdur.Çünkü 
Türk yazı dili vaktile "kas
den" arabca Farsca ve Türk 
ce sözlerden karııık olarak 
kurulmuı :çok sanatkarane 
bir yapıd r. Bu yapıda yal· 
nız sözler değil aynı zaman 
da tasrif ıekilleri de müte· 

1 ::~~:~:r~~r~e::b~ab~: b~:~~ 
İstanbul, 28 (::, Ş) - Dıt j beten kolay sanılan dil te. 

bakanımız Tevfik Rüıtü Aras \ mtzliği .. ~üıünüidüğünden 
İkinci Kanunun ilk haftasın. daha guçdur. Vakıa daha 

da Atina'ya giderek Yunan 
geçen yüz yılın ortaıında 

bu hususda ilk tecrübelere 
Dış bakanı bay Maks mos 

imtihanı geçirdik. l'u imti iç çalıımalarında ve fırka en dikkatli göziı ile aranmakta giritmlş ve zaman ile ger 
handan yüzakı ile çıktık bu hükumetinin tutumlarında bulunmakta ve bu yolda ce· ile görütecektir. bay Tevfik j çekden bl\zı düzeltmeler 
seçimde Türkiye halkının bütün yurd tılerinde esasen sareıle, emniyetle ilerlemek· Rüıtü Attna'dan doğruca Ce· (ıslahat) yapılmıı ile de et-
üçte birini teşkil milletin ara bulmaz özü ile tedtr demiştir. nevre'ye gidecektir 1 rttflı ve §Ümullü bir ölçüde 
edı n şehir ve kasal-alılar mülemadiyen temasdayız. Bir =====~-====:::::~~====~=::;-;::;:::::::==:=:= bir tecrübe, ancak Türkiye 

muıtur. 

rey verdıler. llalkın reye işti defa her yıl mahaller ve T u·· r K -Y una n Cümhuriyeti Reisi Kemal 
, rak nispeli biz m devrimiz köylerde on binlerce • Atatürk tarafından tatbik 

Ank<ı rıı hitl
kevind~ 

de v• hun lan evvelki devir· fırka ocağında nahiye kaza edilmitdir. Çünkü bu sefer 
de görüırr. emit bir çokluk ve .ıl&.'ro•l~ • .ıA hirbirinin çalı,. Takas anlaşması meriyete girdi dil iti diğer fikir tılerile be· 
arz eder. Öt" Taraftan inli masının tamamlıyan kongralar raber ele alınmıftır. 

, 1 k Ankara 28 ı A .. \.J - ~-- ı.. .. ı arıaı vardır. Bun ha cıle.rın hl psi rey erini yapıyoruz. ller ongranın \ 1 2 ı 932 yılı temmuzunda bu 
AN L" 'RA 28 (A A l • Ökonoıııı' bakanlıg'"1111· 1 an 1 ardan senede milyon Kııu, u "" , C- : .F nııı gö~tercliğı nanızet yurdun idaresi ve ihtiyaçları u mans .. u ""' .ı~ "·• •• ;.; ıa-

A k h b 
.. , , bal 80 bin kilo balmumu f d ~T k D ı T dk k 

n ara alkevinin terli ler lehine kulland ı . Rey veren üzerinde canlı konu•malar T ı•k Y ınan J akas ra ın an ür i i e i • ll - l alınır Sandık baıına 9.60 
mi:yonlarca yuıdd a •ın yalnız yapması için hergün artar 'k' Cemiyeti. kurularak bu ce· ettiği nıuzikla pe•tival dün 

akıam 1 ütün büyüklerin ha· 
zır bulunduğu resmi bir tem· 
ıi l ile açılmışdır Atatürk 
bizzat bu gecede Lulunarak 
gençleri gönendirmişd ı r Is 
met lnönü, bütün bakanlar, 
diplomat.le tem~llde hazır 

bulunmuş' ardır. 

• anlaşması on 1 ı son kilogram bal ve 380 gram 1 
•üz kadarı yalnız fırka lis te•vikler yapıyoruz Her b miyete dil bilgisi i e alaka· 
' • te". rı' ı ı tarı· hlı' Tt"ı r 1 .. r,· s almumu düter . tel c r i ııde yer an .ayan C.HF. kongrada bu çalııma her 'i 11.v Balın senede temin ettiği dar bütün meselelere tamil 
na mensup insanlara yer yıl halkılan merkeze doğru günlük seı·visi ile ti- para 50 - 75 milyon leva, ve genlt bir vazife çerçevesi 
verdi Bu net ce bütün halkın yutda•ların hakiki Jilek .ı 1 l.ı d "-8 çizilmiıtir. Pu itleri karar. • caret oua arına 'e aş- mumun kıymeti e " 
fırka prensip · erıni anlamadı lerı·nı ve ı'ç duyg•ılarını top ·ı ı ı t la•dırmak için 1932 yılında ka ah\kadarlara lt-hliğ mı yon eva u ar. • 

1 

ve hükumetin çalıımalarını lamağa fırsat veriyor Bun· • Kovanların yalnız yarısı birinci"Türk Dili Kongra11. 
takdir edib beyenmedi ileri· dan başka kongra 'arda fır· edild ı Ai gı bi on ıw~ ilk yeni sistemdir ki bunların toplanarak 26 ey;uıden 5 

, ye doğru mesafe aldığını ka proğraınının dev1et gidi· kanun 1934 taı·ihiıHlt'll mahsulü iki mislidir. Yani ikteırine kada· it görmüı-
«ne esas olan ana cizgileri · "l · 12 kilogrom bal verir. dür. Aynı kongra ikinci defa 
• ıtı ıareıı merı yNP gec-
üzerinde halimize uygunluil • ' • Eski bir Türk dostu olarak da t.u 'ene yine top· 

diği go"riileıı ı.wrek iizP- 1 b ıs Ağ t d ?3 ğ noktasından yeni tek - '-' ., öld Ü anı us os an~ a us-
lifler yanılması tmkanı rine tekrar tebliğ olu- tosa kadar çalıımııtır. Bu 

içeriişler ~Bakımız 1 

1 • • 

Istaııbul'd<ıki yoksııl çocuk 
lııı"ı clayuı·ııı•t ç•tr(•}(•ı·ini 

<tr~ ştıı dı 

Bay Ş. kaya Ankara' ya döndü 
İstaıılıul, ~9 (S.~) -

İceri islı·r liakııı lıa\ Siik-. ,. ., . 
rü K:na diiıı iii!lı'dt·n 

• • 

hasıl oluyor. Fırka merkezi nur. ' 33 yıldaıılıeri Cöten- ikinci kurultaya Türk bil· 
bütün bunları derınlet<lir- _ --- _ l.ıerg'de Türk konsolos- ginleri ile birlikte "Rus bil-

dikden ve tetkik Ermeni vatandaşia- ğu vazifesini gören ve gınıer akademeıi,, üyelerin· 
süzgeçinden geçirdikden 1011• ra madalya verild'ı d l den tki zat, krofeıör Samoj 

85 yaşırı a O 311 ora loviç ve p~ofesör Meıçantnof 
ra her itin yapıt değeri nok lstanbul. 29 (S.Ş) - Is ileı·i :ıt'leııleriııdpıı 13a.Y 
tasından has~asiyeti ölçiilü ~ ve birde Türkiye'nin misafiri 

lüyor Fırka saylavları mec· 
!isin çalııma aralıklarında 
yurdun köşe buçuklarına 

hağlıyor'ar ve yıl içinde 

tanbul Vilayetinde Vali tara· Bratt Duen 'in öldüğü sıfatile ben tıtirak etdim. 
fından Toyyare Cemiyetine bildirilıııekledir. Türk olmıyan bilginlerin 
yard mda bulunan ermeni adedi pek az olduğundan 
vatandaılarından 10 ki• ye Türklüğe karşı bii- 1 L • anlatı ır ki u kongra bir 
a '. tın; on bet kifiye gün.üş I yük lıir sevgi gösteren "Ulus1ar arası dil arattırma 
41 kifiye bronz madalya ve ve Türk menfaatlerini kurultayı. sayılamaz Nete· 

gazecilerle soııı·a da is-- rılmiıtir. j en eyi Lıir surette tenıiıı kım bu kongranın açılma 
C H F Bulgar'ıstan.ıa arıcılık ve ınulıaf..ıza için dai- söylevinde de tlert sürülmüt-

soııra llalkedııde eıehi = -
tanlıulşelıir ıııt•eli~ı iiyt• • • • U dü. Bu kongra bir öz Türk 
!erile ve k<l\ rııakaııılıu·· Bulgaristan'da 200,000 ko ma çalışmış olan bu kongrası tdi ve yalnız Tük 

la koııuşınu~tur. Ba~ ~ii Saylav namzetleri ~u~at- ,..·-····-.. ··-·· .. - .. Tiirk dostunun öliinıü Dili i'e meıgul oldu. Tür· 

k 
- ({ ·ı •İ Fıtralar İ• acılarla kars,ılannııştır. kiye'ntn tanınmıı dostları bu 

· ru <n.·a '.'1azı•cı ('re ,., da "ellı olacak ,. d • • t kongraya davet edildi Şu devl<•tiıı ic ,e dıs siva- u • _ _ _ : ı . a eı zoare 

sası, SP<'iı;ı isleri· lıak· İstanbul, 28 (A.A) - İ Balıkesir Muftulu- ı rstanl.ınl, 28 (S.~) - ~~ı~~lg~~t~:ı ~eğ~.ü:~::
1

::~ 
kıııtla i;alıat

0 

H'l'ıııistir. Kurultay başkanı K:i- İ ğünden i ~larsilya ticaret odası- ı=====-&-~;;:::::-~~ 
Sclıiı· meelisi İİ\ l'i l' ;'İJI- bay Şükrü Kaya Zilli Üt.alı) 'eni seci m : K. : nın geçenlerde memle· u 1 uslar (\ rası 
· · • ' 1 B ~d 7 1 <IPrı 'r ha' ıııak.u ıı l r- · ~ı .. ıkı·ı"ı Ka, a bıı aksaııı lıakk.ıııda bevcııatıııda: • ııy cıy 1 ~ • kelimize yaptığı zizare- y ilk 1 ı~ . '7 . • • • » ıınıı ,, • . d ı ı ça ışma pan· 
tlaıı hilh:Lsa istnııhııl tekrar .\nkar.t\a dön- Kadınların SaJiav se- ! Arpa !J ! tı.ı~ şupa1 t ortasın a iade- çosu 

ilk okulasıııdanı!a Ye- ıııüstiir. • eilnıcsi memleket için Iİ Kurıı ıızünı 28 İ sı ' arar aşmıştır. Cenevre, 29 (.-\.A.)-
. • J·a.vdalı olacag~ıııı, : Hur1~w. . 

75 ı Samson t'I ı ı 1 • ıııt>ksiz kalan hcs biıı 1 Kentıım:ın geçer/ne gıJ. ( • • us ar aı·ı.sı geııe 11.a-
~Ot•ııkla ahikadar , ;ııııa- bay Karahan Rusya'· saylav sayısının : re bıı sene sadakayı fılra i E ektıı"ık tilıligi ~ıllık. çalı - ıııa 
larıııı v .. bıııılaı·ı Kırnıı- . ya g tti fazlalığı Tiirkiye ııiifu- ! yıı~arıda gösterildlı/l_gl : Saııısuıı 28 ( . .\.:\.) _ plaııçosnııu ııe retti. Bu 

Ankara 28 (.\.A.J - sunun artmasından ileri• ı bldır. fıtra ve :ekatrn .! Beledive mazotla işli- faaliyet fazla bir nikbin-
zı av'ın kuruııılarıııdan S B .. .. k El .. 13 . . . • yurdıımuzıın lıava kuvvet • -

• O\ yet U) u , çısı ay gel<lığım, fırkanın nıebu- İ /erini artırmaya çalışan İ yen elektrik fabrikala- lik gösternıeıııekle lıe-
istifaıle ederek do~ ur- Karalı an diiıı Atatiirk'e sunıırı n nızedleri şu ba· : Tayyare Cenıiydirıe veril. • rının yanında buharla raber gelecek yıl için 

nıak carı>lerini hulııı~- veda etdikteıı sonra tın ilk haftası ieiııde ilan : mesi rica olunur. i işliyeeek yeni bir fahri- hiiviik ünıidl(lr beklt•-

larıııı istt·miştir. bay 1 memleketine gitmişdİI'. olunacağını sÖyledi. .... - ........ - .......... ka daha kuracak. m~kdedir. 

Bu itde de Atatiirk'iin 6n• 
derliği ve yaratıcılığr amil 
olub Atatürk mıllettne 

sevebileceği ve iftihar ede
bileceği temiz ve öz bir Türk 

dili vermek rayret Ye 
amacındadır. 

Bu itde diğer dillere mu· 
kayeıeler" faydalı olabtldiil 
takdirde bu yabancı diller 
üzerinde de araıtırmalar ya· 
pılacakdır ve yalnız dili bil· 
ginlerl değil aynı zamanda 
dil feylesofları ırk araıtırıcı· 
ları ve Pallontolorlar da 
Türkün ana dilinin güıı:elll• 

ğinl, üstünlüğünil ortaya 
koymak için birle,miılerdtr. 
Bununla beraber blr çok ilmi 
meselelerin hepsini hal edib 
bitirmek için dil bilıılnlerin· 

den ve mütehauıslardan 
mürekkeb bir heyet tefkili 
lazımdır. Şimdi vakıa ejnebl 
memleketlerde dil bilgili öi· 
renrniı olan bir çok Türk bil. 
ginlerl vardır. Bunlardan bir 
kaç genç de Almanya'dan 
felsefe doktorluğu almıı 

bulunuyorlar. Fakat bu ele. 
manlar yapılacak Is için 
yetmez. bu itde heves Ye 
heyecan duyan kimselerin 
genli bir cebhede toplana
rak onları mümkün oldufu 
kadar ıya.~ ....... -ı.. ..ı.r..ı ._ .. ,_. •• •• 
!erinde çahıdırmahdır. 

Bu müta laalarımızdan dil 
itinin kusurlu oldujtunu 
söylemek istediğimiz anla· 
tılmaaın. Bizim arzumuz: bu 
işlerde niçin bir beraberlik 
ve bü 1 ünlük almadığını ve 
eğer Türkiye'de bir dil 
bilgisi okulu [ mekteb] bu. 
lunsaydı ve bu okul bir tor· 
nislyona sahih olarak dil 
btlglıl ile neler yapılması 

lazım ve mümkün oldutuna 
dair malumat ve tecrübeleri 
haiz bulunsaydı dtl itinin 
na11l bir ıekıl almıı alaca
ğını araıdırmakdır. Çiinkü 
bu iı hakkındaki fikirler 
ve telakkiler dağınık ve 
birbirinden ayrıdır. Türkler 
kendi aralarındaki ve garb· 
da hakim ilim metodların· 
dakl fikir ve telakki aynlı
tını kendileri de itiraf et-

mekdedirler. Bununla beraber 
geniı muhitlerin birlik çalıı· 
maları ile Türk dili tetkik 
Cemiyetinin kurulduğu gün. 
denberl Türk dil haznesinin 
tesbitt için yine pek çok 
dergi itleri yapmak mOmkiln 
olmuıtur bu büyük itin ve
rimleri kongraya arz edilen 
bir çok yazı ve kttablarda 
görülmütdür 

Bu itlerde çalııanların gay 
rett ve bütün halkın dil ııle. 
ri için gösterdiği alaka hay· 
retlere ıayandır. Ben bir 
Alman 11fatı ile ya. 
nl dil bilgisi için bir çok 
hizmetler yapmıt bir uluıun 
çocuğu olmaklığım ittdarile 
ancak Türk devlet reiılntn 

önderliği ve milleti coıduran 
teıvtkt ile izah ve ifade edl·· 

tebilen bir mucize 6nünde bu 
lunmakla hayranım. Eyi ve· 
rim ve muvaffakıyetler! ek· 
sik olmıyacak yeni bir dil 
birliği kurumunun arlfeıln
de bulunuyoruz. • 



YtZ: 2 ____________ ...,.. __________________________ ~iAVA~, ............ --------· ...... ---------------------------1. KANUN 30 ............ 

Bir zaferin yası 
Gökalp 'ın ıon yazdıj!ı bu 

plyeı cuma geceıl muallim 1 

mektebi aahneılnde oynandı 
Ye çok alkıı topladı 
Plyeıln derlnlı§lne girmeden, 

en ince noktaları üstünde 
durub düıünmeden bir ıey 
ıöylemek. lizımıa beyendim 
yahwl beyonildı diyecealm 

Fakat ben o geceki duyuı· 
lanmı, görüılerlmi bir az 
kurcalamak istiyorum. Bunun 
için baıdan baılayacaj!ım: 

Büyük babanın iki ko 
lunda iki torunu ile 
derlnllj!lnde bir mersiye 

ahengi taııyan ıarkıyı söy 
IJyerek. perde önünde ağır 

ajtır llerleytıi güzel bir yeni· 
ilkle karıılatılacağını müjde
ler gibi idi. 

Büyük baba büyük bir 
acı ve büyük bir zafer ka 
zancı duyan ruhunu adeta 
halkın ruhuna ıeainin duyu · 
•ucu kuYveti ile damla dam
la alıııtdı. 

Küçük torunlar okadar 
güzel, okadar tatlı konuıu 

yarlardı ki, gönlüme bir kıt 
ıecetl ocak baıında alev1ere 
dalarak bir masal dinleme 
aevkl doldu 

YaYaf yavaı açılan perde 
Din arkasından ne çıkacak 
diye beklryen halk, üstünde 
lleniiz dumanı tüten bir sa· 

vaıın ünlü tarihini gördü. 
Bu tablo o kadar güzel, oka· 
dar yücedirki bunu anlat 
mak için ben kalemime yol 
veremlyeceğlm. 

Çeımenln tatlı ıırılt111nı, 

kaj!nının sabırlı öküzlerı, 

cephanenin köylü taııyıcısı 

ardında kalanlara mendille

rini ağır aj!ır aallıyan köy 
delikanlıları, kurtuluı ıava· 
ıına naaıl çıkıldıj!ını ne gü 
:ııel gözlere seriyorlardı 

Erkekleri çekilen köy etek· 
!erinde ağlıyan kadın ıealPrl 
.~•vııu Dır tek kalb gibi in • 
letmeğe,gözleri içinden gelen 
yaılarla yakmağa kafi idi 
Bu güzel ıahneyi torunlarına 
anlatan büyük baba okadar 
ıiizel ıözlerl, yine okadar 
duyan bir ıeale söylüyorduk!. 
Alkıılar sık ıık, uzun uzun 
aalon duvarlarına çarpdı, 
durdu. 

Ejter ünlü bir tarihi rlü 
ıünmek, eıslz bir zafer ha 
lıraaına dönmek lazım ge · 
llyoraa yalnız bu tablonun 
yaratdıiı heyecan içinde göz 

!eri kapayıb on l:ıeı yıl ge· 
rıye dönmek yeler .. 

Hundan ıonra köy mekte· 
bi, bütün gülünçlüj!Q ve 
altında bulanık hatıralar sak· 
lıyan ruhu ile ıırıtdı. 

Bu sahneyi yaıatan yalnız 
hoca rolünü yapan arkadaı
dır. Bu sahneyi büründü§ü 
cübbe ve sarığı o dakikada 
benimıeyen sanala çok yak
laımıı bir çocuk temsil et
meseydi belki de o kudredli 

gözleri ve gönülleri §ahlandıran 
kurtuluş tablosundan sonra 
bu sahne çok ıönük kala
caktı. 

İstanbul'daıı gelen adam· 
lar paraya satılmıı hüviyet 
lerinl fl z çok ortaya koyabil· 
diler . 

Mustafa Kemalcı hocanın 
mektebi fena değildi Orada 
muallim rolünü alan arkadaı 
piyesin güzel yazılmıı par. 
çalarını çok duyarak ıöyle· 
di ve duyurdu. 

Ondan sonra hileler, kah
bece vuruımağa yeltenmeler 
insanda heyecanla karııık 

nefret de uyandırıyordu Ne 
olsa padııah tarafı olan bir 
adamın Türk o1duiunu dütü· 
nerek vatan haini damga· 
sını taıımaaı acı geliyor. İn 
ıan onların gençliklerine kı
yamıyor. Zekalar nın menfi 
iılemelerine "tutduk · 

ları yolun çıkmamaz 

lığına neden ıapdıklarına 
elem'e bakıyor 

~I uallım Erdoianla konu· 
ıan büyük baba da çok mu 
vaHak oldu. Bilhassa coıdu · 
iıı zaman "Akdeniz yakın. 

Daha uzak kıyıları göster~ 
derken. 

Seıinde koca bir orduyu 
ardından çekecek bir duyuı 
ve duyuruı vardı. 

Köy delıkanlı11 Hasan, 
Muallimin bağlarını ıökerken 
yapdıiı soğukluğu ıon ıahne 
,ı_ .. . •.luuıu • ..::ıeyrıye faci· 
ayı anlatırken hareketlerinden 
çok ıeıl muvaffak oldu. 

Nihayet muallim'n vatan 
sever bir köy delikanlısı 

kurıunu ile ö1mesl çok acı 
oldu Keıke onu Ce1mi öl 
dürseydi demekden kendimi 
alamadım Fakat ozaman 
piyesin ismi dej!lımek lazım 
gelecekdl. 

Elbetde bir zafere; bir yaa 
böyle katılır. 

Değiıen sahneleri bir la· 
rih yapraklarını yavaı ya
vaş açarak gösteren büyük 

Roman Tefrikamız: 15 

Sa ''<•ştan Sıı vaşa 

Yahya Kapdan her itle 
olduiu gibi bu hususda da 
biraz düıünmek lıtediğlnl 
ıöyledi. Mübahaıeyl baıka 
mecraya dökdüler.YahyaKap
dan acı acı tikaYele boı 
ladı Dedi ki: 

- Benim aklım ermiyor. 
Bazı insanlar çok okur. bü 

.,Ok mektebleri bitirirler, 
kumandan yahud büyük bir 
mevki ıahibl olurlar. Bunla 

rın vatanımızı bizden daha 
fazla sevmeleri lazım iken 
bllakla bazıları ihanet edi
yorlar. '\teselli. bu binbaıı 
Necati, yüz batı Nail, alenen 
lnglliz'lere hizmet ediyor ve 
aynı zamanda Arnavud Ars

lana eıklyıılık yapdırıyorlı.r 
Bu hainler kuvayl mlllıyeyı 
de Aldatıyorlar. Vallahi çok 
kızıyorum.İnıaallah yakında 
memleket kurtulur da bun· 
lardan hükOmet hesab sorar. 

Süvari zabiti burada de 
rln mülA.hazaya daldı ve lıu 

TOrk kahramanın ulOvvilcena• 

Yazan: M. YÔRUKOÔLU 

bına hayr ı n olarak dütün· 

dü Yahya Kapdan gibi bü· 
tün ha; alı - vatan lehi· 

ne komitecilikle geçmlı 
bir adam. arzu ettiği anda, 
hiç kimıeye ihsaı etmemek 

ıartile bu iki valanaızın ha· 
yatlarını izale edebl 1diğl hal-, 
de, onun ruhundaki büyük· 
lük buna mani oluyor ve mu

kadderatlarını kanunun ada· 

leline tevdi ediyor. Hem her 

gün gendi hayatının lzaleıl 

için ellerinden geldiği kadar 
çalııdıld J rını bildlj!i halde 

Artık müfreze G .. bze'ye 
yaklaımıfl'. Jandarma zabiti 
Arif bey ilerledi, Yahya 

Kapdanla süvari zabitinin 
hizalarına kadar alını ıüre

rek: 

Kapdan bey, dedı ben 
ı jandarma zabit lığ inden vaz 

geçtim . Artık seninle bera
berim. Bundan ıonra ayrıl
mak yok . 

Dedi 

) 
Baltalar: Soy Adı 

ş IE l 11I 1 il ~lıf f. ,, 11 l!u. A 'ır le 1r ır le Ağlamak ala nlit I• 
Dün kulağıma fısıldadılar, Halil Nedim Göknll -

Kublay Balye - Go·· nen onun 50 gram esanıı, oka · Balıkeı 'r lnaiıarlar baı ekı-
dar Oje ve bir tüp kar- peri 

men için göz yaıı dökdüğünü Aziz Nedim Göknil -

M k A rasınd<l evvelce yapılmış Gün olur, ağlamak benim en ataşı içimi de derin bir l&tek ha-

Açılmasına gidenler 
döndü 

Salı geceıi eklıperes 1 e çar 
ıamba günü açılan Kublay 
~1enkutaıı açılma merasi
minde bulunmak üzl!re gi · 
den fırka reisimiz tay Tev· 
fik Fikret, fırka idare heye· 
ti azaaından bay Feyzi ve 
kimyaker bay Abdi cuma 1 

günü akıam üzeri kentimize 

dönmüıler~~~·,., .. . . ı 

Daimi 
i 

encümen ı 

Dün toplandı 
Vilayet daimi encümeni 

dan vali bay Salım Gündo· 
ğan'ın 1:ıaıkanlığında topla
narak Ayvalık - Altınova yo· 
lu vaziyetini tetkik etmlt ve 
hususi muhasebenin acele I 
itlerini görüıerck dağılmııdır. 

- - 1 
1 

ve SOll rll kctybolffiUŞ dir !inde kaplar. ·Ağlamak iste 

k.:ı illi ... ı m '-'olu bulundu rim , avurtlarımı d~ldura dol· 
... f dura, katılıncıya, kasıklarım -Balya, 28 (S.Ş) - Çok manda bitir! ebilecej!I anlatıl- patlayıncıya kadar ağla-

eakiden yapıl mıt ve her makdadır.Balya halkı sevinç mak. İçimde bat vermiı ko· 
hangi bir sebebden ihmal içindedir . ca, olgun bir yara gibi olan 

1 d çıbanı deıınek için yapmak edilerek otlar ve böğürtlen 

ler arasında I< aybolmuı Balya 

ile Gönen ara~ında ve 25 
kilometre kadar uzunluğun· 

da kald ırım bir yol lıulun

muıdur. Bu yol Balya ile Gö· 
nen arasında yapılacak olan 

ıosenin geçeceği yerler arat · 
dırılırken bulunmuı ve yeni 
yapılacak yol için çok güzel 
bir güzergah olduğu anlaşıl · 

mıodır. 

Bu yolun düzeltilmesi ile 
yeni yapılacak yol masrafın· ' 
dan otuz kırk bin lıra kaza
nılacaj!ı anlaıılmışdır Run · 
dan batka bu yolun blokaj 
ve Silind raj işlerinin de çok 
kolay olduğu vt: kısa bir za· 

Dağ ar a canavar ıaıerim bunu .. 
tlalya ve köylerindeki '.\luhakkak ki 

daj!larda Pek çok k urd ve 
ya lıan domuzu bulunduğu 

görülmekdedir. Hu canavarlar 
rast geldikleri hayvanları 

Parçalamakda ve köylülerin 
baıına bir bela kesilmekde· 
dir llu zararlı hayvanları 

a\lamak için kafi mikdarda 
av malzemesi olmadığı gö 
rülmekdedir. Bunun için vi . 
ldyet yüksek makamının dik· 
katini celbederlz 

Balya'da Kar 
Bir kaç gündür havalar 

ıoğuk gidiyor. Tepelere ve 
bilhassa Osmanlara kar 
yaidı. 

en yakın 

avutucumuz kendi göz yaı 
larımızdır. Onlarda, en ya· 
kın dostlarımızın sözlerinde 
bile bulamıyacağımız bir sı 
caktık buluruz. Çünkü o, 
bizim içimizin haykırııı ve 
çağlayışıdır . içimizi anlatır 
Ve b ızim içimizde ısına n, 
bizden lı ir parçadır, o .. 

Ben, göz yaş arında derin 
bir olgunluğu ve dolgun uğu 
bulurum. Ônsem bu, göz 
yaşlarındaki anlatış klı dre 
tinin harikuladeliğine ina 
nışınıdandır. Katıla katıla . 

kasıkları patlayıncıya kadar 
ağlıyan adama "kudretli" 
derim, 

Erdek 
Malmüdürü bay 

Hasan 
\ Okulalar Kupa 

Rolkesen rimelli kadın göz 
yaşlarında kendine acındır· 
mak iotıyen birşey vardır, 
sanki. Çok kadııı ve adam 
göz yaşları rimele kokar. 
Çam bölmesi, acnr bir ada 
mın katıla katı a. kaaıkları 

çatlayıncıya kadar ağlama sı 
kudretlidir . 

Erdek malmüdürü bay Ha
ıan Tekirdağ merkez mal- 1 

müdürlüğüne tayin edılmit 
dir. Kentimizde bu unan bay 
Hasan dünkü trenle Erdek'e 
dönmütdür. Bay Haean'a 
yeni itinde batarık ık dıle· 
riz. 

1 ilK Kanun~an 8 ilk Kanun 
salıya ka~ar tatil. 

~laarif vekii letınden gelen 
bir tamimde bütün okulala· 
rın 1 ilk kanun salıdan 8 
tik kanun salıya kadar bir 

hafta talil edilmesi ve bu la· 

Biı .. lik - Güç 
oynaııı<adı 

Kendi için ağlıyan adam 

çeki lmeleri üzerine seremonı 
yalıdılar .. 

baba hareketleri ve sesi il;- ti de muallimlerin bulunduk
birinci sahnenin kudretini 80 . ları yerlerden başka bir ye 

Cuma günü mukarrer olan 
İdmanyurdu ve Alay ikinci 
!erile Güç Birlik birinci ta
kımları arasındaki maçlar 
birçok sebeblerden yapıla· 
mamışdtr. 

Malum olduğu veçhile 
Alay idmanyurdu takımı 

her nedense kupa m ııçlarının 

· Ayvalık-Edremit maçı 
Ayvalık, 29 ( S.Ş) 

Cuma günü saat 15.30 da nuna kadar götürecekdi 
Fakat salondaki davetli 

annelerin kucaklarında da· 
vetslz gelen bebeklerin gü
rülıüıü l una mani nJ.!u 

oj' ..... u..-ıı:r Kıvanınce katı -
lan bir gönül yaraaını lazım 

olduğu kadar gönüllere sere· 
medi. 

.Şu ve bu. Ne olursa olsun 
piyes göuldır. Gökalp bunu 
duyarak yamııdır. Düzelecek, 
değişecek, kuvvetlenecek 
yerleri çok o1abilir 

Fakat henüz gençdir, henüz 
sanat eıiğlndedir. 

Bize l•öyle böyle; bundan 
sonra daha kim bilir neler 
verecek. 

Bunu bekletiyor ve umdu 
ruyor. 

Yahya Kapdan, hiç tered
düd etmeden cevab verdi 

- Arif bey. çok teşekkür 
ederim. Yalnız birıey var ki 
hep bir arada oluraak, bizi 
haricden düımanlar daha ça~ 
buk avlarlar. Bunun için siz 
yine jandarmalık vazlfeıine 

devam e 'erseniz, bize ve va· 
tanımıza daha çok hizmet 
edebileceğinize kanıtın, lcab 
eden itlerden birblrimlıl ha 
berdar ederiz. 

- Eyi, ama, Kapdan bey 
ben artık Üsküdar taburu 
emrine giremem Hatta gir

mek istesem dahi bana der
hal, senin Yakup Cemil bey 
merhum vakaıındaki meske 
nln olan Bekir aj!a bölüj!ü 
nü gösterirler. 

- İzmit jandarma kuvve 
tine iltihak et.LA.kin jandar· 
ma kumandanı Rüştü bf'ye 
yazalım , ıenl Eeyyar jandar 
ma müfrezesi olarak fırka 

emrine alsın.En eyisl Lu Ne 
dersin? 

- Çok makul Kapdan. 
İtle Gebze'ye geliyoruz. Kay 
makam l'iureddin bey de be · 
ni tanır ve sever. ikiniz im· 
za edin, Fırka kumandanı 

bize telgrafla emir venin. 
Bu muhavere eanaıında 

• 

re gidemiyeceklerl de bildi 
rilmekdedir. • 

Belediye meclisi 
ouııun saat ll#,::SU da Bele-

diye meclisi ıon toplantısını 
yapacakdır. 

Bay Seiattin 
Vilayt tle temas etmek 

üzere k<!ntlmlie gelen Er 
dek belediye batkanı bay 
Salahaddin dün Erdek'e dön 
müıtür 

lnhisarlarda bir tayin 

Ayvalık sahasında başlıya
ikinci devresine ittirakten cakdı. H~L-o'"'" J.ıve L dudu 
imtina etmiulir fl··~- .. 1

\-
10 ğüne Ayvalık'n ar çıkdığı hal 

Yurt küçükleri suemoni yap- de Edremitliler çıkmadı dunun 
dılar.. üzerine Ayvalık'lılar seremoni 

Saat üçde Birlik - Güc la- yapdı ve hükmen galıp sayıldı 
kımları sahaya çıkdılar. Oyu Edremid'lilerin çıkmaması . 
nun hakemi Ayvalık'a gitti- na sebeb i<e beı altı oyun
ğinden her iki tara- cusunu işçi olma ~ından bun-

ların işlerini bırakarak gele fın arzusile idmanyurruı: dan 

Hikmet hak.,mhğe seçildi . 
Oyuna başlanmazdan ev 

ve(, ! irlık, bir hafta önce 
yapılan kavga l ı lıir oyundan 
sonra cezalanan idman gü · 

1 

memeleridir. ---İhtisas mahken~esinde: 

inhisarlar b.,ş Çev rger. liği , cünden Mahmud ve Ahmed'e 
m emurlarından Boy l\urı Lu- 1 itiraz ederek bunların çıkarıl
lrere bo~olon Bunu ı ma \'u • masını,aksl takdirde oyna mı 
virgenl i ği tJk tb memurluğuna yacaklarını söy1ediler. 

Konakpınar nahiyesinin Kiraz 
kö}ününden Emin oğlu ilim 
mel hakkında n akzına teban 
yapı lan duruşmasında suç u 
nun suç • ı t t hakkuk etm i ş 
o du ; undan evvelki karar 
g bi y~nide .1 bir sene kapa · 
tı ması. 360 lira para cezası 
a l ınması kestiri l miıtır 

ltrfiun lııyin ed , l · ıı ı şdir. bJşa 1 Güçlüler bunu kabul et
r.klık dılo riz ' meyib Birliklılerin sahadan 

kolbaııaı Gebze kasabasına 
debil olmuştu. Yahya l\ap
c:!an süvari zabitine döne 
rek: 

Bu kaymakamla mü 
dafaai hukuk heyeti, bizi 
o kadar mahcub ediyorlar 
ki, yerin dibine geçiyorum. 
Bak, yine istikbale çıkmıı· 
lar. Bu adamlar, bizden çok 
l.üyük ve çok vatanperver .. 

Dediği zaman, süvari za
biti dıkkat elti. Hakikaten 
mütebessim simalarile bir 

ka abalık belirdi. içlerinden, 
kaymakam olduğu yekııa· 

zarda anlatılan zat: 

Hoı geldiniz kahraman· 
!arım , aslanlarım. Siz gel 
meden evvel yapdığınız bü 
yük ve hayırlı itleri haber 
aldık. Tebrik ederiz 
Yahya Kapdan derhısl atın· 

dan indi. Mahcubiyetden 
yüzü kıpkırmızı olmuıtu. 

Evvela kaymakamın yanın 
da abani •arıklı, ~akallı 
bir zatın ı • J elini kema ' i 
tevazu ile öpdü Sonra kay
makamın eliııe sarıldı Kay 
makam elini bu kahramana 
öpdürmeği münasih görme· 
ırılı olacak ki boynuna aa. 

[*] Gebze müdafani hukuk 
reisi Bay Hacı Ali 

rıldı ve iftiyakla Kapdanın 
yanaklarını öpdü. 

Zeki olduğu kadar cevval 
ve hafızası da çok kuvvetli 
Yahya Kapdan, vazifeyi çok 
takdis ettiil için, derhal 
kaymakama jandarma zabi· 

ti Arif beyin vaziyetini an· 
latdı ve hemen süvari zabi 
tinin kaleme aldığı bir tah
riratı müıtereken imza ede· 
rek İzmit'de fırka kum. nda· 

nı Rüttü beye bir a ılı ile 
gönderdiler ve o gece 
Gebze'de istirahat etmeğe 
karar vcrdi 'er. 

Gebze müdafaa hukuk 
reisinin Kapdanlarla zabitle
re haztJlanmıı evine gelindi
ği vakit, Yahya Kapdanın 

mütebessim yüzü Kaymaka
ma teveccük elti.Samimi ol 
duğu bütün etvar ve hare 
katından anlaşı1 an, şu sözler 
ai{zından döküldü: 

- Beyefendi, b izim mi 
aafirlerimiz var. Üç dane 
fngil z zabiti. Bunlar feda 
kar adamlar. Kendi lıükCı 

metlerinin hesabına, ta Ye . 
~ıiköye kadar aokulmu ş' ar 

orada it görmüıler. Ben lıu 
adamlari takdir etdlm. Mü 
aaade edeneniz, 
hatıı. gelmtıden, 

kıl l arına 

htanbul'a 

gönderelim. Hem bu akşam 
bizimle yesin içsinler Anla 
sınl ar ki l z vahşi de ğiliz 

Yahya Kapd.ı.n n bu gibi 
alicenablıkla r, n a birkaç defa 
ıah i t olduğu anlatılan kay 
makam, gayet lakaydane ve 
tabi r olarak: 

- Hay hav Kapdan, biz 
den bu beklenir. 

Dedıkten sora, Yahya 
l\apdan sevinerek, Ars1an 
Kapdana: 

- Çağırtdır o misafirle
ri, bizimle lı eraber kalsın 

far. 

Dedi Yahya Kap · 
dana çok muti olan 
Arslan l\apdan bir emirber 
vaziyetile derhal geriye dön-

dü ve beş dakika sonra hacı 
Alı'nin evinde bulunan mi
saf irlere iltihak eden İng liz 
zabit leri, ıaşkın ve mehhut 
b 'r ha !de, sağa sola bakına
ra l ; acaba Ki) olın mi, elek
trikli sandalya mı ?Yoksa vah· 
ıiyane bir idam mı? diye 
düıünürken, Yahya 1 apdan, 
cebinden çıkardığı gü • üt 
tütün tabakasını İngiliz yüz
baıısına uzattı. 'I: üzbaıı alık 
alık bakıyor .. Yah ya kapdan 
bu defa tabakanın kapağını 
açarak (Buyurun) dediği za- ' 

Reyasüranı milli sigorta mü 
fettııl 

Bedri Nedim Göknil -
İı limited müdürü 

Pref Mazhar Nedim Gök-
nil Ziraat bankası umuru 
hukukiye müdürü 

Kemal Sırrı Levent -
Balıkesir inhisarlar bat çe. 
virgenl 

Agah Sırrı Levent - latan· 
bul istiklal lisesi çevirgenl 

Muammer Sırrı Levent 
Gebze hukuk hakimi 

İbrahim Tavıan tepe 
Yeni hamam müstahdemi 

Ekrem Cavuldur Tıca 
ret odası baıkatibl 

Mehmed Altınb~t 
ret odası veznedarı 

Tica· 

Şükrü Keçeci - Ticaret 
odası tahsildarı 

llalıl Doğanlarlı - Tüccar 
Mehmed Doğanlarlı 

Ba' ya kahlariye tüccarı 
Ahmed Cemil Kayate· 

kin Aziziye mahallesinden 

uncu 
M. Mehmet Fehmi Kutbay 

- Azi:tiye mahallesinden 
Kamil Tınar - Postaha· 

ne cıvarında knhveci 

kudretlidir. Kostak, ınce bir 
kadın ağlayışı, bana plato· 
nik gönül sahnelerinin karıı· 
sında duyduğum alay etmek 
isteğini verir. .. 

' . 
Hıçkırıklar, bir bostan do· 

labı gibi katıla katıla içimi· 

zin derinliklerinden göz yatı 
çeker Göz yaşı ıçımızin 

coook dcriuldlnden gelir 
gözlerimize .. 

İçin aldatmak bilmiyen 
manası ve için temlz i iği var
dır onlarda .. 

Çok göz yaşları vardır ki 
içlidir. İçimizin çok derin 
terinden gelir. Onları sıcak 

buluruz. Çünkü, onlara içi 
mizin sıcaklığı sinmiıtır . 

* * • 
Bilmem hangi his iledir 

ki onun kendisi için ağla· 

masını isterim. · Onun ağla
ması hiç istemediğim birıey 
olduğu halde · böyle ağla. 
mas ını isterim Benim gibi, 
bizim gibi, içden , yürekden 
ağlamasını .. 

man, İngiliz zabitinin gözle

ri fal taşı gibi açıldı. Çünkü! 

taba lıanın içerisinde belki 

İngiliz'in hayatında göremedij! 

çok ince kıyılmıf, kehribar 
sarısı rengindeki tülün ha

kikaten calibi dikkat idi. 
lngilız zabiti tabakayı aldı, 

cıgara sarmağa batladı La 
kin alıımadığı için bir türlü 
cı gara saramıyor. 

İngi l iz zabitleri hayatlarının 

emniyette olduğunu hi11et· 
mit olmalı ki İngiliz zabi 
tinin cıgara sarmuına hafif 
hafıf gülmeğe başladılar. Bu 

gü:üşmeye bütün hazırun 

iştirak elti. Yahya Kapdan 

!Pardon) diyerek . ngllız za
bitinin elinden tabakayı aldı 

ve g~yct güzel bir cıgara 
yaparak İngi : iz za l iline ver
dikten sonra diğer iki zabi· 
le . de birer cıgara yapıh 

verdi 

Ağustoıun dokuzuncu gü· 
nü idi. 1 lava son derece sı. 
cak olduğu için hacı Ali'nln 
misafirleri, bol bol buzlu 
serbet içerek lngiliz'lerle 
ita retle anlaımağa çalııtılar. 
Sivri sineğin bolloğunu na· 
zarı illbara alan Yahya 
Kapdan, İnglltz zabıtlerl için 

lı 
l 

tı 
1 

l 
ı, 

d 
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soVyet Rusyada 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~D d " kf d•h k t/ -1 : Savaı'ın: • : Yazan: 1 ~ ünya üzerın e sıyası ve ı ısa ı are e eı ı : Küçük : Tahsıldarın kızı : Hakkı : 

Yug-oslavya'da altın ma- Azerbaycan' da dil ~ayetleri Baku'nun Opera ve ~alet ;!1~t~;~;::!:·;a·kı::aıA:~·'b·:··~::::i:r:~:.·::7t~:i:rd:~.! 
deni mi var1 Buglln Azerba::=~a~~m tiyatrosunda ~iŞ mevsimi. n~::::d~=~:i~u!ı~:(~~: ::~ Onların se::;mesl her Hb· 

huriyetlnde Azerbeycan'ın ıreıl tahılldarı Bay Ahmed lü ihtiyata rağmen mahalle· l3ir muhabir Deyli Meyi 
gazetesinin 13 birinci ka 
nun tarihli 1ay111na ıu yazı· 

muhtelif dil ve lehçeleri hak- • Akboundev opera ve ba· istirahate pek fazla lhtiya- de fayl olmuı, tahsildarın ku-
kında büyük aratdırmalara let tiyatrosu kıt mevsimini cı olduğu bir zaman çok !ağına kadar da ııtmltU-
ıtrişilmitdir. "Cnemahha. el· "Şah Sehem. operasının sevdiği karısını bir daha gö· J::lir akıam tahıildar, olan 

f/ü.kümeli devirmek isteyen giz yı Ş~=~~:: kadar Afrika'nın varına gönderılmit olan ıahneye konuıuyla açıyor. rememek üzerekaybetmiı bir dedikoduların heıabını sor-

/ . b • k • d k /d dil heyeti burada "Chlrvan. Tiyatro bundan sonra ıahne k ·ı 1 k 1 m .. k için türlü yollardan l lr Omlte mey ana el arı ı 1 cenubunda ve garbında al- ızı e yanız a mııtı. yürüyerek kızını lıtlcvaba 
· ' Türkmen lehçeleri etrafında koyucusu· Prostorov ile reı· B Ah d 1 k tın arayıcılığı yapıldığı her ay me ö en arısı çaııtıyordu. 

lloskova 2 8 ( A .. -\.) - 1 t'Cnchi tfovll'llt'r lar:ı- kes tarafından bilinir. Son araşdırmalar yapmıtdır. Bu ıam Mogdelberg'in birlikte için Aylarca matem tutmuı Ulviye ise bahallnın söy-

~ik.oloif ve Girt>oft"un fıııda silahlı lıir nıüda- zamanlarda Belgrad'da gö · heyetin elde etdlğl bilgi çalıımalarıyla meydana ge çok defa gözlerinden çeıme !ediği sözleri ıükıltla dinlı
Öldürülme~iııdP. nıcdlıal- hale için dışanrıın yar- rüıdüğum bir takım lngiliz ve belgeler Türkmen gra- len «La Dame de Piquet» gibi yaılar akıtmııdı. Sıksık yor, yalnız nasihat k11mı ıe-

maden mühendisleri bana merlne ve tlmdiye kadar operasını verecekdir Tyat· derinden çekdiği oflar da lince batını sallıyor ve böy-
dar on iic suclu hakkın· tlıııııııa µÜVPlıt'll YP Sov- Balkenların da bir altın kay halledilememlı tulunan bazı ronun bu eski rekertuvarı ,mühim bir yekuna baliğ ol· lece taıtıkde bulunarak ken· 
daki itıilı.anır;aıııı• ııeş- v. et hidii!İ içindi' oluh imla meselelerinin hal mutdu. dini maıum göıteriyordu. 

c · • nağı olduğu kanaatini ver· bilhassa klasik eserlerden " 
1 ı.' I 1 ı ı J tarzına dair bir takım da- K zı Ulvı'ye aldığı terbı·ye * * l'edı'lıııı'ş· 1 ir. lk lalıkikat uılen s,e,\ er ıa11.11.ıııc a diler. • 

u Her ne kadar bu mütehas• vaların avdın'ama11 bakı müteşekkil olacakdır. Eski ve gÖrdüğü tahsil neticesi Bay Abmed'in naalhatle-
Leniııgrad'tla C!:ıki Ziııor- nıalllıııat Yl'l'llH'k mu- mından çok mühimdir Hu 22 sahne koyutların ise bu babasına karşı hürmetkar rinden bir kaç ay ıeçlnce 

ı ı. ·ı· f f · d' la ııslar bu kaynaklar hakkın h yıl ancak 4 tanesi tekrardan Ulviye Nur topu ıibi bir eY· Yef -."rUbtınuıı en faal 11.<lul llll,. ,enıııgra l da fazla tafsilat veremiyor- eyet aynı zamanda Azer· davranıyor, fakat genç ve 
" l ( b ' ı· h ık ele alınacakdır. Bu mevsim· b - - d d d ı lad dünyaya getlrmlı, ma· a·,a".,ıııdan ıı1t"ıte e.kkı'I bir koııso •>~darı para a an larsa da şunası gerçekdir ki aycanın mese a ayvancı ı ir gozu e ııarı a oma· hallede pıç dog"urduğu söy-

" " · t ı'lh ıh· k" Ôk de yeni olarak gösterilecek sından babasının istirahatini 1 · ı • 1 ı · büyük iskender Makedonya· zıraa - g ı oy ono lenmeğe baılamııdı. 
Ve S JVYt't lıiil..ı'ınıelİııİıı gizli bir j ılı a 11.0lllllC- dan çı'·artdığı altınları misinin muhtelif kollarına operalardan "Othello., "Les tamamile temine muvaffak Bay Ahmed bir tanecik kıznı 
İdaresi;ıdc buzguııluk ~inin llH~\CIHIİ,\Pliııi Ol'- hucamış, ondan sonra ı·o- dair mevcud olan"Termlno · Huguenots., "Lohengrin. olmuyordu. lgfal eden ıencl ufak bir 

k t 'J 1 ı d b k ki lojie" ve söz dergisi hak- ilh opnaları sayılabileceği Bay Ahmed hiç olmazsa d b I k J'adınak icirı iktiılar taya çı armış I'. '1 az- ma 1 ar a u ayna ar· azıcık olsun temin edılmek· arattırma a u muı, ızına 
• 1 J ı . . . (' dan istifade etmişlerdir. kında çok alaka uyandı- gibi gösterilecek Türkmen sormadan mahkemeye ver 

nıevkiiııdeki adanılara llllll al'( '
111 C11.~ı·r Si gız 1 

Yugo•lavva'da altın pos· rıcı malumat toplamııdır. operaları arasında da "Şah de olan istirahatinin büsbü· mitdi. Öyle ya, bu edebıiz· 
k 1 ·ı • ' ' 1 1 ·ı· K ı· k · ı h Se ş h İ 1 L tün bozulmaması için, Alla-Uf'ŞI 1..orkutıııa lıarc- leş11.ı ata ııılı~a l aı·ıııı 1 1- teki hikayesi bir peri ma- • ou ıns » cıvarının e çe- nem •. " a smai "'" ey lık daha doğrusu canilik ce· 

1 · t dk·k· d 1 K hın emri Peygamberin kavli d ketleriııde lıuluııuıak ,e rar t>l tıi~ll'ı tı:ı" Biitiiıı ! salı değildir; nehire koyun erının e 1 1 için e ayrı a \'e mecnun., .Asli ve e üzere yirmi üç ya•ına gelip zasız t.ırakılamaz ı: 
b 1 , l poslu sokan köylülerin bir heyet kurulıruştur. rem. ve yeni operalar ara • Mahkeme günü her iki 
u suretle simdil..i sh.·a- ıııazıııııı aı· ~O\,, t'l Pi' 1------------·I d il b k güzelliğini kaybetmeğe baı · taraf da yer almı•dı. Müd -• bunları çıkardıktan sonra d lln a ıse " acı e ov" ve • 

'etd z· j"f ı · f'k ı.· 1·-· t . l '·e !erine lesa üf etmitdir. Mü- M lamı• olan kızını istiyenlerln dei bay Ahmed durduğu yer· ' C ,11101',\'t' 1'0(,'hl 1 ' • ull' 11-(1 l'llıyız illa 11" - üzerlerinde altın izleri bu- ogamayav "Köroğlu. ve • 
hendis bunlardan tam isti· hemen hepsini savmakda de duramıyor, maznunun 

rine güre bir dt•ğişiklik llll'Sİııiıı a~kı•ri kolt•jiıw lunduğu olmamış şey değil· fade edeceği sırada büyük "Niargiz. operaları vardır tereddüd etmemitdl. Ona da- üzerine atılmak, onu boğaz· 
Yapıııak İstiyl'll \C bazı ..:cykrtlilPCPl..IPrdır. dir Şimdi eski Sırbistan'ın savaı patlamış ve Sırbistan Baku tiyatrosu bu oyun- mad değil istirahat lazımdı. lamak iıtiyordu. Ulviye ile 

Kayseri 
Fabrikasıma 
kincleri gön-

dc rildi 
, ~losk.ova 28 (.\.A.)-· 
riirkive men ucat fab. 
rik , ıta~·ıııa aid .,on tara!.. 

ıııakiıwlcri güntlt>riııııi -

lir. Bu ınaı..'inı>leri kıır
ıııak eı..z 1 rsiz lp1·iııi ~a
ıı~ıı Türk i~t;ileri ya!..ın· 
1la Tıiı ·kiye\e ~ide<·t'k· 
leruir. · • ' 

Çin' de 
Binlerce kişi vebaya 

tutuldu 
Naııkııı, ~H (.\..\.) -

Romanya 
baş bakanının be' a

n atı 
Biikı·eş, 2\l (.\.A.) -

13.ısh kaıı 'fl'ansılva,a'
lıla0r kuliihiiniin lıü~ ük 
bir toplaııtısmda ulusu 

kcnım ık. iı.:i ıı p.ı rlanıcn
t ııl:ı ıı hir Lıc ıııilvoııh:k 
faz'a talısiı;;at isdvı·et>
ğiııi sii~ledikt11n ~oııra 
sınır! ıı·ın tatlilirıd11n kılı
sPdenlı•re c11valıPn «Hn
ıııaııva'ııın sınırları iti

bari· dı>ğilılir. YP orılar 
anPak adah~t ortadan 

ı.. ,ılk<l ıktlan sonra sarsı
la hi 1 i r »ılı•ıııisıl i r. • 
Galatasaray Maca· 

rist"ın'de 
Pı•ştP, 29 (.\ A.) 

Galatasa ra~· lisrsindrn 
.\aııl,,iıı'iıı 200 ıııil şi-• 
11lal ındı• Siııokiııg vakın· 
la.ı·ıııda biıılerce ... 1,,{si ve-' hir grup tliirı lıura~·a 
haya tutulmıışılur. 'nıık-1 gclıli. Uacaristan\la bir 

lorlar ve ~-ardını he- tetkik ~ ~yahati yapa-
Yetleri giintleriltli. caktlır. 

bırer cibinlik teminini, ha 

be~ Ali efendiye _rica etdi ,.e 
ıttalıi bu cıbinlıkler de 

1'tııin edi'erek o ıece rahat 
'dildı. 

~Ertesi günü yalnız Yahya 
b &.pdanla süvari z biti on 
't muhafız alarak İngiliz 

~,b tleri e lıeraber Ale,n da. 

f' lstik>.metınde yola çıkdı· 
'r. 

Yahya Kapdanla eüvari 
~'bitinin yolculuğu çok tat· 
; ııeçti. Y olculukda konuş
~kları kiimilen vatani me 

'-il, onlar için en büyük 
llıe.ııevi bir gıda idi. 

llu tatlı mübahase esna· 
11

'1da Alıbahadır köyüne 
:~ dı.er ve orada kalıb Sa 

1
l( beye haber gönderme 

t, k d·I G" ıl arar ver ı er. o ı· 
/rdıklerl atlılarla Sadık bey 
ıl' ile; saat sonra Alibaha-
ır köyüne ge di 

k 8 iivarı zabiti, o zamana 
ı &.dar hiç tanımadığı Sadık 
~ty' 
tıı 'e tanışdığ•nclan çok m,. 

11Uıı oldu Sadık bey Bul· 
~~ ordusunda zabit iken ço 
t lbrahlm beyin r·ı ıöh· 
~llni ititmiı ve bu ıöhrete 
ıla'ftun o 1arak Bulgaristan'. 
lb 11 firar etmif, lstanbul'da : 

ra.hıın lıeyl l ulmuı ve J 

t•ı -=--ş· ----
lbt h'11lldiki bile"ik mebusu bay j 

' un, 

lbrahim beyin irşadı üzeri
ne Alem dağı taraflarında 
faaliyete geçmi~ bir kahra 
mandı. Memiek.,ıınde.l<i 

adet veçhi!e raç ve Fakalını 
uz tan ve asasen yakı,ıklı 

olnn bu zat, rr uh•p bir man
zara arzediyordu. 

Sadık bey, vııziyeti anla
dıkdan sc.nra Ya hya l:ap 
dana: 

Kapdan, dedi. Senin batı 
rın için bu gavurcukların 

kılına ili~meden sağ ve salim 
İstanbul'a sevkecfrceğim. Yal. 
nız ben de sen len birşey ri
ca edeceğım. lstanbul polisi 
son zamanda çok ıınıardı 

Hele b'r st"rkomi>er \1az1t•m 
varmıı Hu adam İngil z'le
ri de geçtı. Bu günlerde I' Y· 

koz'da imi§. Kuvvetleri Lir· 
bşd relim. eyi tertibat ala
lım, ıu Beykoz'u hMalım. 

Yahya Kapdan memnun 
bir ta vırla: 

Ne. vakit arzu edersen ha 
zırız. Hatta lsteroen l'eyoğ· 

lu'n•ı bile basarız 
Vakit ve zan:anı 

hemen, b ran evvel olması 
1 hım Sürüncemede kalına 
cluyulur, sonra muvaffak 
ohmayı7. Ansızın tepeden 
inmeliyiz Bende yiiz kiti 
var, yüz kitide ~en a' l.lfi. 

(D•vamı Var,) 

... 

timalindeki Pek nehrinde bir savaş alanı olmuıtu . Ra· !ardan başka bu yıl esnasın Kızının istikbali meselesi ıse sıraya oturmut, pek mahzun 
ingiliz'er tarafından yapıl· rışdan sonra da bu araıtır- da dört tane yeni balet mi ancak ölümünden sonra dü duruyordu.Muammer de pek 
mış Lir tesi•at sayesin 1 h zanseni gösterecektir. •u"nülecek bir i•ti. netell görünüyordu. ma ar i male uğramıthr • • 
de günde 200 İngiliz lirası Daire memurlarından dol· Evvela künyeler alındık-
deg"erı'nde altın elde edilmek· Geçen yıl, bir Fransız kum-, ··o • · dan ve bay Ahmed'in lıtida. 

b gunca maaılı biri de kızına 
tedl·r. panyası uralarda araıdırma 11 okundukdan sonra maz-

i J 'd talih çıkmıt, Bay Ahmed'e is 
Bundan başka İngiliz mü· lar yapmış ve bir ngiliz 1 aponya a vergiler artlrı- tediği istirahati de temin nun Muammere ne diyece· 

tehassısları çalııdıran bir mühendisinin verdiği rapor edeceğini vad etdiği halele ğl sorulmuı 0 da bir cevab 
Fransız kumpanyası da buralardan istifade etmek hYOf diğerleri gibi ·0 da muvaffak vermemiı, edilen ihtarlara 

1 imkanı oldug" unu göstermi• - 1 d kulak asmamııtı. 28,000 ngilız l'rası deg" erinde • .,Japon matbuatından,, o amamıı ı. 
ti · Oturduğu yerde se11iz olu· atın çıkarmııtır Acun üze· · Ulviye gündüzleri baba11· 

rı.ııde hı'ç bir altın tarlası · Ondan sonra bir tirketi ı Japonya maliye nezareti nın iş dolayısile evden çıkıb ran Ulviye elindeki çanta. 
d f d d k sından bir kaç parıa kağıt nın bu kadar romantik bir teıkil edilmfı ve çalıımaya t9J5.36 yılı için hazırladığı gitmesin en isti a e e ere 

taıihi yoktur . baılamışdır. Burada!\ çıkan b kendini fazlaca sevdirdiği çıkararak reise uzatmıı; 
ütçeyi ilan etmiftlr. Bu çabucak tetkiki yapılmıı, 

Eski Sırbistan'ın hemen 
her tarafında eski Romalıla
rın altın araşdırmak içiıı vü
cuda getirmit oldukları teıl• 

ıatın izlerine tesadüf olunur. 
Altınlı toprak külçelerini 
taıımak için yapılmış olan 
kızaklar hala orada senelerin 
toz'arı ve toprakları altında 
durmakdadır. Madencilerin 
çalııırlarken ceblerinden dü
şürmuı oldukları madeni 
paralara da şurada 1 urada 
tesadüf olunuyor. 

altınları Yugoslavva devlet komıularına çene çalmağa, 
b k i . il 1 bütçede gösterilen varidatı daha dog"rusu kimler tara- kısa bir fısıltıdan ıonra, an ası p yasa rayıc e a • ·ı uı 

, temin etmek için ıanayl f d . 'ld'ğl 1 "ğ Bay Muammer e vlye. 
makda ve çıkaranlara yüzde k 1 l b' ın an ıstenı ı n o ren· nln nikahlarının Belediyece 

azanç arına yen ır vergi meğe fırsat buluyordu. Hatta 
otuz bet kar vermekdedir. · k 1 kd I' . k lmıı oldug"unden bahıJle 

Bir tarafdan en asri teıl· 
sat vasıtasile çıkarılan bu 
altın külçeleri bir tarafdan 
Romalı la• zamanındaki 

onu aca ır. >u yeni vergı bir seferinde de kendisine ıyı 
ı b muhakemenin feıhtne karar genel varidatı bir buçuk mlı· gönül bağ amıt o an ir gen 

verilmitdi. cin Muammerin arpa tarlası gi· 

nakil vasıta 1arile, yani öküz 
arabalarile taıınmakdadır . 

line çıkaracakdır Yapılan 

ilavenin yüzde 65 1 ordu ve 

harbiye sarfiyat n ıhasredile 
cekdir. 

bl yanıb tutuşduğunu haber Hiç ümid etmediği bir ka-
rar karımnda kalan bay Ab. 

vermişler, daha ileri giderek med ne oluyor?gibilerde kı· 
yaıının iler emesinden, koca· zının yüzene bonbon bakma• 
sız kalacağından, babasının ğa batlamıtdı. 

Eğer Yugoslavya'nın altın 
kaynaklarının daha tamam!· 
le istismar edilmediği ve bu· 
rada zengin damarlar Lulun· 
duğu gerçek çıkacak olursa, 
o zaman burasının Balkan -
!arda yeni bir çekitme 1a
ha11 olması ihtimal içine 

Vergilerin artırılmasının 

üç sebebi vardır; ( 1) Mali 

dünyaya kazık kakmıyaca- Mahkemeden çıkmıılar, 
ğından bahsetmiı1 er andık- evlerinin yolunu tutmuılardı. 
!arı gençle Ulvlye'yi tanışdır Muammer pek meyuı duran 
maya muvaffak olmuılardı· kainpederlni bir kenara çek• 

Büyük savaıdan önce bu 
toprakl...rda araıtırmalar 

yapan Hofınan isimli bir 
Alman mühendisi, burada 
bir kaç ton altınlı toprak iz· 

bütçenin açıkları kapatılmak 
zarureti vardır, (:.!) Vergi 
yükündeki müsavatsızlık 
düzeltilmelidir ( j) Aıırı bir 
enflasyonun önüne geçilme-, 

Ulviye ile Muammer haf- mif, dul anasile evlenmeılnt 
tanın muayyen iki gününde teklif etmit, bay Ahmed de 
( .. ) evinde buluıuh koklatı· edilen teklifden memnun me• 
yorlardı.. ıerretle damadının anlına 

girer. lidir . 

_____ ,,_.._..,.._~~~------~ ölür. Şunu da küçük, fakat sağlam ka· 
Savaş'ın Pyesi: 9 fana koy ki benim ölümüm hiçdir. bin 

Bir Zaferin ::Daaa !erce Türk'ün ölmesi hiç değildir. Ken. 
a dimden değil, binlerce kardeıimizln ha-

aaaagg Y aSl yatından korkarım Bu yolda ölsen bile 
a 

bahtiyar sayılırsın Şehitler ölülerin en 
Ya:aıı: R. GÖKALP bahtıyarıdır 

'luallim [Yal !aşarak alnından öper 
ve okıarl Aferin Mehmec. Senin vatan· 
sever iğini unutmıyacağım yavrum. Sen 
cephe gerisinin kahraman bir nefer yav· 
rususun Sizin gibi tt"miz ve inanlı Türk 
çocukları vıaken Lu budunun umulmaz 
şeyler yaratacağ·na inanıyorum Senin 
gibi çocukları olan bir yurdda gece ola· 
maz . [ Meçhul bir yere karşı ] Cephede 
canlarını yurd uğrunda hiçe sayan sa· 
yısı z kahramanlar; yavrularınız cephe 
gerisinde siz;n kahramanlıklarınızla ya· 
rış edıyor. Müsterih olun şehitler. Ko
calarına, nişanlı 'arına nasırlaıan sırtla· 
rında mermı taşıyan analar, kızlar, size 
bu toprağın muhabbet ve sevgisini ilete· 
cck yavrular var . e bahliyarmış Türk 
olanlar l\lehmed'e dönerek) Haydi yav· 
rum. Sen şimdi do~ru eve git . Beni me· 
rak etme çocuğum 

Mehmed Peki mual !im bey. 
Muaı:im - Fakat ıakın k;mseye gö · 

rünme ve beni aördüğiinü de kimseye 
söyleme 

Mehmed - Söylemem muallim bey. 
Hiç kimseye söylemem. 

Muallim - Çünkü söylıyecek olursan 
hem ben ölürüm, hem binlerce kardeıni 

Mehmed Merak etmeyiniz muallim 
bey Ölürüm ıöylemem. Doğru evime 
giderim. 

Muallim - Haydi 
Yolum açık olsun. 

bakalım yavrum. 

~lehmed Hoıca kal muallim bey 
İıiniz rast gitsin [Çıkar ) 

Altıncı duruş 

lluallinı-Sonra süd baba-Hasaıı-

Süd baba !Aynı kapıdan Hasan'la 
birlikte girer. Ak sakallı, orta boylu, 
muallim kadar bir adamdır. İhtiyarlığına 
rağmen dinçdlr.] Merhaba oğlum. 

Muallim • Merhaba ıüd baba. 
Süt baba - Tehlike atlatmıısınız . geç· 

mit olsun. 
Hasan Hem de büyük bir tehlike 
Muallim Doğru, teşekkür ederim. 

Hasan ol masayı fena idi. 
Süd baba Bu oyunda muvaffak 

olaydılar cephedekiler için fena olacakdı. 
Arkalarından hahbece vuracaklardı 

Muallim - Haklısınız. 

llaıan (Saate bakarak] Süd baba 

Birbirlerini pek çabuk be· bir buıe kondurmuıdu. 

vakit geçiyor. Ne yapacaksak biran ev
vel yaralım. 

Süd baba - Evet yavrum, doğru. 

[Muallimel timdi ne olacak bakalım. 

Muallim Ben ıöyle düıünüyorum 
Bakalım siz ne diyeceksiniz Ben ıizln 
kiyafetinize girip kahveye gideyim. 

Süd baba - sen gidece~ine ben gl· 
deyim. 

Muallim Hayır ne olur, ne olmaz. 
Siz ihtiyarsınız. ~lukabele edemezsiniz. 
Onlar üç kişi. Ben kahveye gider ıizin 
benimle konutacağınız gibi konuı1o1rum. 
Yanlıt teyler söyler ve onu bir yere da
vet ederim Bu suretle de hertey elimizde 
olur. 

Süd baba - Peki. ıen 
kat ele geçersek facianın 

bilirsin. Fa· 
koyuıu baı· 

lar 

Muallim Doğru fakat, yanıma ca-
nımdan baıka birşey alacak değilim bu 
itibarla korkulacak blrıey yok Ala ala 
ancak canımı alırlar. Baıka birıey ala
mazlar. Vatan uğrunda giden cana da 
acınm~z. 

Süd baba - Hey gençler heyi Sizin 
bu heyecan ve cesaretinize hayranım 

doğrusu. Sizin gibi gençleri olan bir mil· 
lelin zaferine anamın ak ıüdü gibi emi
nim vallahi. Haydi Allah yolunu açık, 
ltlleğlnl kuvvetli etsin. Ne lazımsa yap. 

[Devamı varJ 

A .. one ücreti 
YIL~.CI 800 KUl'Uf 
6 A YLICI 450 • 
3 A YLICI 240 • 

Abone ücretleri taluite 
baA-lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti ıeçen nüshalar 
1 O kuruıtur • 

Gazeteye 8.lt her huıulta 
Netriyat müdürlüiüne 
müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi ıllnlert 
çıkmaz. 

-·-
SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususr daire 

1 
Telgraf ~d;:s~ AB~ıkeılr - ı 

VATANDAŞ 
Tayyare cemiyetine yar· 
dım etmeyi unutma 
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~ LÜTF"EN OKUYUNUZ! 1 y av eçırr, ı 
1 · · · · ~ Defterleri asıldı ' EN SON MODA ÇESIJLERIMIZ GELMİSJİR. i Saylav seçimi gözetleme 

~. ıku!~?:P~ıı~~?~~c?!.~.~~i~'~!e~ ttf A C) A Z A M E 1. E N ~j S T il( A T 11: l 1ıakkı olan «22» yaşından yukarı Balıkesir lıü· 
~ tiiıı mahallerinde oturan Prk.ek ve k adın nüfu· 

Yeni Gelen : Tuhafiye, Trikotaj, Manto Çeşitlerine Acılmıştır . « suııu gösteren defterlerden birer niish a sı iııtilıab 

1 . ' ıJ şubeleri nıerkezlp ı•ine asılmıştır. 
Hubteı·eoı llüşterileı~iuıiz Bayı·<ıınlık ihtiyaçlarını Eıı Uctız ;) İzm i rl :- r ve Haıı_ıdiye ıııaha_lleleri !zr~ıir_ı~r 

Mai-az·ımızdan Teınin Edebilir '.11a ma halles ıııd_ı' : ~lecdıye,_ Osnıarıı).e, ~ · lımı)tı 
• ~ ' ' • lm ve Oruçgazı ııı a hallelerı dı>ftrrl e rı ~Iecdı)e ma-

l f\ ()ftES• f j JSJNLfLJI ZADE f Al H"Ri 1 hallc~ iıı t~ t·; lla~ıishak ve Vic~aııiye ı~ı~lıallı>l~ri 1 · • -' . ·· . : ·~ . f\ __ . ı ~ d ı• fte rlerı ll acııslıak ıııa h ,ı ll t• ı;ıııde: .\zııı~e, .\lır_-
~ Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası ~ zabP\' \"(~ ııa:ıi-ııı:ıil ııı ; ıl_w,llf · ~eri ~lf • ftf ·ı:rı · i Aziıı-

! Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 ~ ye ıu a lıalltısıııde; ~fuı;t a blakıh,_ Ka 1 aogla!·, .\~-
~ göreıı \I ' Okçukaı·a ııı .ı hullt · l c ı dcflı· rlerı )hı~· 

W~~~~~~~~~.~~~~~~~~~W~~~~~~~ .. .:.~~~~ tafafak • lı nı ,ılıa l l ı•sind" · ~alıııisar, ~ . ıl~llıittiıı, Se,h· 

•muxmzıı:::::::::::::......--:-..zz:::n::zu:::r 
11 
. ..ı••••:tıı;,li!Ji!li!ıuııti-•;f• "•!tfll!i 

1 EN . E~. ~ ıı iLK ISIK 1 
• • 

liilfllalı ve ~mu r lıt~\' n ı alıalleler· i dı•ftt>rlP ri 
• 

SJhııisaı· ıııalı a le ~iııde; Ka'i ;• plar, Diı ı kçilı>r "' 
Yeııiee mahalleleri defterh, ı · i Kasap ar ıııalıallı
sirıde 'e llacıgayhı, ,\!arılı, Börekçiler ve Eski~ 
kuyuıııcıılar 111ahallclt>ri dPfterlrri llacıga~ hı 
mahallesinde ası l mıştır. J TEMiZ MUREFEH 1 Biçki Ve Dikiş Yıırdu ~ 

. .• ~ 2 - Deflerkr buı·al a rda 5 ikiııci Karıuıı 

t! BALIKESİR 
R PALAS 

BALIK f- S/R le il kinci sene ve ikinci devresi tedrisatına~ 
p ALAS •ı jl ikinci kanunda başlıyacaktır. 1: 

935 aksaıııı saat 15 c kadar asılı kalacaktır . • 
3 Seçim hakkı olu pla deflerlerde isimle-

U ji Bütün modellere hakim olmak yurdun hususi sis· IJ 
_ H • temi olan her devrenin değiıik ve çetin modeller ~ 

ri ni bulanııvaıılar ' '" \azılnıak lazım ~ı lmeıkeıı ._ . ( _ 

vazılı buluııd ıı "uıııı · · öı·l'lrler savl:'n sı cimi gö· 
• t4 !il üzerinden çıkarm .. kla ve modelleri mahküm etmek ~ 

• • , w • • • ı! it iae ancak yurdumuzda devam edilmekte o'an Paris ~ 

• ~ r"'J • .. 

ZP tleıııe kunııııu::a lıircr islida Yer( ceklerdir. 

Sahıbı Hacı Bekır Oglu bay Salıh ıdaresınde t~ 1 uıutunn bilmekte mümkündür. Şimdtye kadar yapılan it 
Teşri( t>derı en miişkiilpı>serıl nıii~terilerini dalıi ınemııuıı eden~C ll ımtıhanlar yüksek! maarifçlmizin huzurunda ve tensip ~ 

4 - SPcim kurunııı, telli.ili. sonunu dilek sa· • 
lıilıiııP yazı ilt> LıildirecPklir. 

·, . , , ,· .. l ·· 1 · 1 k 1 . · I" · •• !il buyurdukları mümeyizlerin muvacehelerinde yapıl· ~ --------------lemız, konfoı lu \ e seı \ısı mukenınıe ' ucreı erı ıer ese e '1-erış 1 )enı t4 lit mııtır. imtihan günü modelden intihap edılen manto, i: , , '"~ - ""~~\(~ r İnşa. ettirdiği_ SIC3~ ve so.ğu k asrımııa l~ yguıı fövkalade ~lıll)OSile lı ilf tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmıt provasını yap- * i~~ - • ~ 

U lavsıyeye tleger bır oıeldır. Altında gaııııosıı \-ardır. Gazınosunda •• = mıı ve bununla not al.mıılardır . . Mezun olan (44) ha· il v, Kabartma NumarataJ " 
b .. ·· · · 11 · · h · h 1 k · · t• w nım muvaffakıyetle bıtirmiılerdır . Ve buna kanaat • ~ ,1 ııtun şeraııı sı ı ııveyı avı 'e er nıeııı e etııı gaz ... ıe ve ıııecmua- " - 1 h 1 h . t d"kt"kl . d"ki w •• • • ~ . , .. . . . . . . . . " it getlrmiyen er anım arın arıç e ı ı erı 1 ' ve ıırı : ' ı ı erı .. 

M larıııı bulundurur. Guzel ve seslı ra•l~osu mevcuttur. 4f !I! biçtikleri kumaılarla fıkırlerint daha kuvvetli tashıh = ~ Ş ~ 
H t• iE elmtı olurlar. ~ ı · •z:::::::::::::xxx:m:::::::x:•zzz:::* !I ; Yapan Kebsüflü Mustafa Usta 

! Fiathıı• ı ı eıız , ı __ aksiı_l •• r?f". a za ıı. i ~ ·, m~~·~IJ-~r.:gw-- • • • • kola' lık go .; lerılıııış1ır . ~ Em 1 - l ıfü·, lııs - l\liıalı~a-Balık f'sir nıf'l'-
ti! · · IE kez ıı a hİ\ef Pre ve daha hirrok \t>l'h'rde ciııko 

• 

• 

• 

• 

Romatizma ve soğ ak algınlıklarına çare 

Türk Elektrik 
Termoforu 

Balıkesir yeşillide No. 32 kuyumcy A~met ~antay 
Ökoııomi balarılığıııııı ll:l ~ulıat l!:Jöö larih '" 14!:JH ııunı:ıra • 

• H' on lıeş seııelik. ilıtiı·a beratın · haizdir. ~lulıterem hek.inılerinıi- (@ 
zin tavsiye~ilıı romatizmaları.la, asabi hastalıklarda, terleııH1 ıle, ~ 
sı<'ak k.ıını \f' ~ıt!'" banyo ve paıısuıııanlaı:ınd~ ~sliıııal o_hırı_ı_ııak- -~ 
tadır. flarart>t ıçın saııdalyalara H' yatak ıçerıı'ıne VPı'aır lıııunı • 
göriilı>ıı yerlerde koıııılabilir llrr memleketin \Oltuna ~örr hf'r • 
şekil ,., r badda imal edilir. rcrz VE TE!llNATWllll. me 

1 
Satış yerleri: em 

İzmir'de peıtenıalcılarda Seydi Şehiri ~fehmet Tevfik eleklı ik ticarethane· ~ 
ıl. ~ 

Burea'da Setbaıında Ahmet Tevfik eczahaneıi ~ 
latanbul'da Mısır çar§ısında attar H. Hüsnü ve mahtumları ve Galata'da ~ 

Voyvoda caddesinde edkardölevi elektirik deposu. Ankara'da Evliya zade ıt ~ 
riyat ve ecza depoıu ~ 

Sıvas ve Samsun'da lbrahim Ferit i tık elektlrik depolar ı . 
Konya'da Ali Ulvi tuhafiye ve gramofon ttcaterhaneal, 
Afyonkarahisar'da Hüınü Riza lstanbul eczahaneıi. 

• Us~kta dit tabtbi Bav Yusuf 

~-~-•~:•me~-r~· e 
Erkek Ortaınektep satın · - - - • 

alma komisy••ntıııdan Dr. M. Alı 
Mektebin (250) lir.ılık tan iratıııa istekli çık

nıa rlı~ındaıı'pazarlık i~i 3 l - 12 - 934 pal .. ıesi , 
Cilı, rrPıı~i. hı·I-• 

gürıii saat 0 5) e bırakılmıştır. 
~oğukhığıı lı:ı~ı:ılıkları 

1 ıııÜll'lıassısı. ........................... .. .................... '• 
• • • • ; Yoksulları vediren, : : Göz hekimi : Haatalarını ıaat üçte 

: J : ; fi 11 il : : · ayene hanesinde kabul ve 

il Bazı hanım_ların ~aha. tedrisi esnasında aldı~ları ; ~ıımaıotaj işleriııi ~apaıı Kcb~iid'lii Mt:sıafa 
;f dikitlerle kendı verdıklerı parayı çıkardıklarını bızzat w ı.ı I I" ı · ı:ı.t 1 1 d )·' 
ııaı: k d·ı 1 •• 1 1 ı dı·r ~ I usta . ıe e< ıye teş"ı •• ı o an ver er e cal ue m en ı er soy em § er · • 1 • ", i 

1 Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet mek- it \ e sokaklara kabartma ıııaderıı levha \e de· 1 

tebi ı B) kursundan mezun olan hanımlar diploma ~ \ vairi ı·esmi)e~e kri ~ tal levhaları nwcraııeıı 
1 it! alabilirler Diğer hanımlar ancak b"çki biçmek ve dikit ~ 1 d t> rulıde etıııist i r. ı 

J§ dikmeyi öğrenmif olurlar. Fazla izahat almak istlyen- ~ · · • 
• ler yurdumuza müracaat etsinler * Scl'lırs1 Lic.ırı>1 f• \l(•rirıiıı (~ (' ~· k ehven fi-
li ADRES: Pörekç il.·r maha lle ~· Al, H ıkmet P.ışa ca ı.J..les No: 6 • alla \ı~ ~ t. 11 derece itinalı olmak iizcre her 
! İlk ışık biçki ve dikiş ; ııevi Kabartma - El yazısı - Kristal yazı iş-
i: vurdu müdürıy· eti ~ 
; it !erini kabul ı trııPk.dedir. 

JIMlJlıtH•IBtE!tBi!it!li!li!llSllf!W.lflOi'.M•~ ~ ADRES: ~ 
.---1 ~ 1 !1. 

1 

Lüzumunda Balıkesir Tokat ı Hanı 1~ ~ müsteciri Ahmed efendiye ~ 
müracaat edilmesi !j, 

)\ I! 
~~~~i\ 'AA'Af.~ 

S 
.ı ' de mczkür lı u ne J 1 11.avu~ 

ınuırgl ıcra s an ı perşembe günü Bllllt J5 

~~SEH i R;: -
. sinemasında memur lug· un~an d.ı müşteri fi ne ihale edıl8 

Cdk•l ı r Ş ..ıy u t v ıı rİ id c ıı k b•' 

30 bl'rinci kanun Pazartesi a~(!amm~an itibaıen ~.nd ı rg .' n ın cami cedıd Mıı · del k ıymet i ııı u h u uı mere) 1 
Y h ., J ı us i od un ııı ii tev o ffa d llal vıı ya yüzde :ı-utrrı 1 şo r iİ" 1 • ı • J • Tevrı k'ııı mahal.e . moıkurda bulmuJ i{ı t ıkd rde o rt ı raı d 

iki mi ıın •ırden. 1 kiltn S!• ğ' ı Al ı Osman lı u ltn n ı ı orı beş gü n dabı turod• • ı Nec. p oğlur Sıiley ınan huno- edıl miş ::ı l ulun ~cuğ ı ve lı· 
J\ lebert pı•eJean ve fil(l ry si, solu l'ulat lı M·dım ttd rn.ci urt rmuyı lok ı p edeP 

G zevces i Duuu heaesi, ıı rkas ı O?ı br ş !(İia h tıı m n . ı.ı uynı 
foı•j ı M .. lıaı •·d balon l'ur6un itı rl ı gü·ı ve ' ıa tte en ı· ok ert~;; 

Hulil lbrabım u st ,ı h rın es nu i hııl o y•ı p · l ıırr. ğ ı c h 
TARAFl~OA~. TE\ISİL El>İL~Iİ~ OL.\N ve kuhyc ı Melı m J ustu v .. - tn lıble r i ı ,! J,ha ziyade tavfl" 

d 
res , :, ctph '" ' yol i l~ ı ıı ııh lat :ılm ak ve p y lcr ı ni kof 

Sev a maceraları dud ftvkoni lı roda ,.e bir mak üz•r•' S 111 ılırgı icra M 
sııf.ı vo tn ht;. ıı İ bir a lı rı ve ır e. 5 ' n" mür •cnat ııtmeler' 

Koınedi operet 

1 Çok ne~ •li, iııct>. z.\rir Vt' eglcnct> lı olduğu k<1-
. darda hissi v ı> ndehi lıir fi l ıııdir. Cok 111r>nırııııı 
1 l..alrcaksınız. . 

i la ell·ıı Foks .lurııal 
Pıık ,akııııla. 

200 li ra kıynı e lli bir bnb ılAn oh ur . 
h :ıı ı: s "n in taksimi kulıil olma zayi 
dığ nJ.ı n lı ı .ıı i i r. oye,l a satıl- dl' 
mak sun- ı i , l e şi. yııun izales KoupPratiftlP kulL il, 
ne ku» r veril m ·~ olınukh ğıııı latlıi ııılilıiiriirıl 11 

mez ıtıi r h aı.e lı ı günden Zll\ j ı>llinı. Btınd:.ın !'Ol/ 
itibaren sat ı l • ğıı çıkarı ' mışdır. irııza atacağımdan zııf 
s ,, ~ p ş " ıı p ıra İl·• old uğu · 

1 
ıt 

gı bı ı i ' u mıım ru .ısr~ fla r ı oları ıı ı ührünıüıı lıii"ll 
y., t.ı k A!i f . r LSlll yos İ alıc ıya olmadlğlllJ İlall Cderi(l\ 

: gevdiren ve herma- : : Dr, ı·Ls!ln ALmet ::ri hükümet caddesinde mu- 1 
: nada gözeten Yok- : ·: :! 1 tedavi eder. • • • H 1 h - • ' iiôiiii;iilliiiiimiiilll _____ I • il a· r .. · ı · asta arını er gun .... • ' . f 
: su ar il' ıgıne ~e:e i i at 3 den sonra Kuvaimll· i Va ta nd<tş! 1 

Çingene Hırsı Kohen kelli 

Yeni sen(~ uıü ı. ıısebetile 
BÜYÜK ü \L \ ~fÜSA~I C HESl 

niddir. Ver lc ı·e k bedeller Bigadıç Kuyu mah• 
1 kım~t . rnuh a mııı »n ı·ı. İ •ı yüzde leslndl'n kurnaz 11111•1 

yetııı i şbrşini bulduğu te kıl ir- oğlu Mehme:..,_; 

Neşriyat müdürü: ESAT ADIL 
Vtl&r- Matbaa" 8alıkeıılr 

: seve yçı·dım edınız. : • liye caddeıtnde 159 nu· · / 1 

: Yoksulları Gö:elme = ı' i maralı muaye11ehanesın- 5 bayramhklarınızı 
: Birliği : ; de kabul eder. : Yerli mali alınız 
····~··················· ·························· 

ö 1 birinai k~nun pazartt•si ak~aıııı. 


