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~fMBE 15 TEŞRiNiSANi 1934 ~ ,. •• i t;:h~_.......b_. - ıvunan Oko!11mi Bakanı n 1 a atın . Buı·sa'da ziyaretler yaptı-
Savaş kupası 

Mualıim M. - Orta M. 
yenilennteSI tar ve ista~~l'a geçtiler. 

Celal bey zeytincilik hakkında izahat aldı. Bugün saat 15 da karıııııacık 

K . • d-- - ılacak BURSA, 14 (A .A) - 'I iŞ ıçın e yap Yunan ökonomi Bakanı ile "Savaı" taraıından Oç mek· iki takım da müsavi, ikinci 
~ ökonomi vekilimiz Celal bey tep futbol birinciıine verilmek takımlar da muallim mek· 

., ·ırk b- 1 a 1· 11 ti lı ,. p beraberlerindeki zevatla bir üzere konan kupanın ilk maçı tebi dah kuvvetli demektir. a g r (1 f J 11 ( • • • 
1 

• • bugün saat 15 de Ali Hik- Ôyle zannediyoruz ki ikinci ta 
~n, f • ır •• 1 eı.:. J ı likte dün vilayeti ziyaretten met paıa stadyomunda ola- kımlar hükmü sarsılmıyacak, 
~Q. nanıııın 11 ö( ki sonra ipekiş fabrikalarına caktır. Bir h a f t a d ı r fakat birinci takımlar aanı· 

g"" . . . . ile ·,. ,·ı- gitmişler ve fabrikayi gez· l k o d . b • ı nce t 'lJJ fl 11)) devam eden kupa dedi ko· aca hr e iğimız gi ı spor 
·( miclerdır. Yunan pkonomi hi lki h · l b 

I 
• ır duıu, hangı taraf kazanacak ç evve ta mm ere pa uç 

r ıı ı· ve ı·i 1 ( ı. . bakam ayrılırken fabrikanın veya kazanmıyacak lafı bu- 1 lurakmıyan bir oyundur . 
.\NK imini bekleını· gösterdiği terakki ve kumar gün bel 'i olacaktır. , Birbirlerile kardeıten fark-

".ıı..._h ARA, 14 (AA. ) - için yaz meVEi tıhabatın icra lardakı' incelik ye nefaseti ' 1 k b d ""·•ı k n Muallim mektebi bu ıene ıız o an üç me te in e 
D .... L Uriyet Halk Fırkası yerek _ııın C H fırkası takdire deXer bulduklarını B 1 k · 1 " """Q C -uı ıs kadrosuna hep yeni elaman a ı eaır sporuna o aca.ı 
det u emil beyin reisliğin ve ikma e. · u·ı~akar va ıöylcmiıtir. İpekişten sonra gibi Türkiye sporuna da ör· 

Opla · p hükumetın m ları koymuıtur. Ortamektep te 
'ôt nrnıı ve ismet aın ve . I . arasile ye asri kaplıca, muradiyedeki nek olacak derecede temiz 
M a 'arak Büyük Millet ziyetinin mıl etın k in ası tarıh-ı ev ve türbeler ipek Ceı~ ı bey aynı vaziyettedir. Mamafih oynıyacaklarını, ıporculuta 
ectı1 ı d dana çı arı a bugunkü .. maça ortamektep · f 

1935 nin normal reyile ni en nıe~ . fa dalı olaca· böcekçiliği enstütüıü sait umur bey elen gelen heyeti liler mektebe devam et has haraketEler yabp~cağını 
h L Yazında yeniden inli memleket ıçın Y. Eteın beyin ipek fabrıkatıı , k bil t . l k 1 umuyoruz. sasen ız an· lQı Ya 1 w . h eylemiıtar. a e mıo ve zeytinci i meyüp imtihana girecek cak bu şekilde memnuniyet 
•l" pı ınak teıkilatı esa· gını ıza . h batın yeıil cami ve türbesi gezil- ve bu senek" t' h ı- ı ıe icab d F rka grubu ıntı a 1 zey ın ma su u arkadaılarını da çıkarmıya hi11edecek böyle bir teıeb· 
tıtlatt k ın an olduğunu ha · ı 

1 
. . atideki ka- mif ve Mudanya üzerinden hakkında izahat almııtır. ff k 1 b 

let 
1
• tan sonra beynelmi· yenilenm~• ı~m 

1 

ltıtanbul'a hareket edllmiıtlr . M M k . l .. muva a o urlaraa kuvvet· I ilse taraftarhiımızdan 
• Yaıet 1 h d l rarı vermııtir. b h k . d · a SlmOS a go· li bir ıekilde çıkacaklar de- I haz duyacafız Genç spor· 

te ih a emi a ise er . . intiha· Cela! ey are etın en ev-·~ tlınallere metbu oldu B. M Meclııinın b vel Gemlik'ten ve koyu olan 1 rüşlii mektır. Bu ıene denlerln culardan. "Savaf,, , bu güzel 
~•n Yeni meclis intihabı tının yenılemeıi ·~. ~z -- - ISTANBUL, 14 (S Ş.) - baılamaıile yapılan üç mek· I harakell bekliyor. Bu temen-

r -- keyfiyetin büyük mec ıse a M 1ava1 Atine ıef aretlmiz müıtaıarı tebin ilk temasında muallim 1 niyi yerine getireceklerini 

V k 
• ı • • ve teklifi zamanının fırka reiı· • Refik bey Yunan hariciye mektebi· Liıe birinci takı I ümit ederiz. . e 1 1 mız lifine bırakılmall kabul edil- nazırı M. Makıimoa'la uzun mını 1 O; Orta mektep,- Li· Birinci devrenin esas 

" mittir Cenevre'ye gidece~ m~udegtö::.:~myeÜf~~~~ reımi ;~o dyi~::iıti~akımını yine hükümleri 
"enıvre'yı gı' Jı'yor Fı.rka kongrası o ı >.N u NKARA 14 ( A.A.) Rus ateşe mil ite ri ile hiç bir l•Y teblıii neıredıl me· - ikinci takımlar maçında 1 

- yun hakem eri ta. 
lfe.rı iCARA, 14 (AA.) .. A ı . el' H. f. Ankara mittir. Muallim mektebi ıalip, Or- lebeden olacacaktır. Hakem· 

clye V k 
1 

k R .. Cumııurıy d görüştü lerin bilyfik bir salahiyeti 
lil bey d e i i Tevfi ulı· vı·Jayeti kurumu yarın len PARIS, 14 (S.Ş) - Ha Yakup Kadri hey tamektep beraberedir. Bu- vardır-
"'.. ün akıamkı' trene k ngralarına baıı: ana l a "r h' bi d ~ ""'ile 'tibaren o ır riciye nazırı M. Laval Per- STANBUL, 14 (S.Ş.> - n go e • ıç r zaman °11

• 2 - Ma,.lar iki devrelidir. Bi-

l.•~ b•re'ye gitınek u-zere 1 1 k l b b 
7 

.., b d G Tiran elçimiz Yakup Kadri ru 0 mama a era er rinci devrede karıılaıma 
~l'a hareket etıniıtlr. ıem e en ıonra enevre'ye - k•ı • giderek Sar meselesini gö bey Tiran'a müteveccihen B 1 ıu ıekilde olacaktır. 

M 
-===s- şve 1 1 r"ıecek ola K t 1 ıehrimizden hareket edecek· U gar Perıembe ıünü ıaat 

a Car a -
u n onsey op an· 15 d b 

tısına iıtirak edecektir. tir. e irinci cuma 

~ ---.--h- 'ı---kkınd(l M. Laval dün Rus ateıe· çocuklar arasında İh . b ·ı . günü saat 10 da ikin 
'-30n seyalı•• tı ( . militeri ile ıark meselesi kanlı vakalar tıyat za l erı el takımlar lcarıılaıacaktır. 

h t il 
·ıın etrafında görüımüıtür Ate Hüküm ete neler ha- 15 2 teşrin 934 muallim mektebi 

i•ku" met fırkı·ısı İÇ •.• ( - ıemiliter Ruı hükümetinin İSTANBUL, 14 ( 8.Ş) - Ortamektcp, 
q_ p , b Arnavut • Yunan gerginliXi tırlattı? 22 ,, ,, ,, " " Lise 

d 
yakmda aria e yeni ir se. 1 • 

h t Va'
• l had bir ıekil almııtar. Bu 1STANBUL, 13 (S.5> _ 29 " " "Ortamektcp - Liıse 

huıumet halk araıına sürat· Sofya'dan alınan haberlere a ım arı artı ataca tır. u da 1. za ,., . fir göndereceğini ıöylemittir. t k l k 1 k 8 

"1. Go .. m b.. Roma protokollar1nın mu· Roma 'ya gidiyor le yayılmııtır . Arnavutluk'ta göre, ıehri mezktlrda topla- suretle birinci devre 
'I ff OŞ . w. den ye 5eya- VİYANA. 14 ( s Ş. ) Delvina kasabasında Arna· nan Bulgar ihtiyat zabitleri bitmiı olacaktı. 
L.. ~ lkıyetle tatb"ık edildıgın tle b~hsetti Baıveki l M Şuınig yarın · vut ve Rum çocukları ara· k h k 3 Birinci ve ikinci ta 'ıat h re ... ongra11 Ü üme'e müraca- kamların puvanların mecmu 

te g ·· d .. w .. kabulden ar . h et- dan sonra Roma' ya giderek sında kanlı kavgalar olmuı at ederek Bulgariatan'ın heıaba dahildir. 
BU Or ugU bbet hissiyatını ıza . 1 b k'l' M M B h t h - f ~ DAPEŞTE 13 lA.A) - muha Roma seyaha- ita yan aıve ı ı . usso tur u uıua a enuı. mu as mecburi ve milli hizmet siı· 4 - Galip 3, berabere 2, 
acar t 

1 
d tikten sonra t lini ile görüıecektir. sal malfımat gelmemlıUr. temini iadcten teıiı etmesi Devaml( ikfnct •yfada ) 

B e graf Ajansın an : 1 ıni ve bu husus a =~~-~~~~~~~~~~~;;:;;:;:=~~~~~~~ 
"'--:'t"fekil M Gömböı hü· l tınatbguea~ta ~nli§Bf eden yazı- A 1 manya lizımgeldiilni ve bu hakkın 
... ...... ırkaaı fçtimaında irat ma • t bW'in Maca A 1 manya· ' milletler cemiyeti nezdinde 
:ı'tl~i nutukta Macaristan hırla retıtmıl e 'da"n uzaklat - müdafaa edilerek bfitün 
... eyh ' ' n ta ya - - memleketlere kabul ettiril· 
t .. r.n~nde bazı devletle~ ~a- ~':~;: olduğuna dair çıkan Or~usunu 3 00 bine çıkardı n 1 n mesi •cap ettijini blldirm••· 
ltıü an açılmıı olan i tıra r h berlerin uydurma tir. 8u1gar ihtiyet zabitleri 
k• Cadelesini hatırlatarak haya ı . a t ka-fi bulduğu· LONDRA, 14 (A A)-Mor 
1
lla ld ğ ıspa a ayrıca Adalardeniı.i üzerin · 
~iy:~ri.•tan'ın beynelmile\ va· o u ~ö;lemiştir Başvekil di- ning post gazetesi Alman Mılletler cemiyete girecı- de Bulgartstan'a mutlaka 
b nı ıarsmağa matuf o an 11 1 ordusunun en yeni silah · bir mahreç temin edilme 
.._~ «llücadelenin akim kal · yol~~lya. Macaristan mtina· lı ve teıki atlı olarak gi tekzip &dilİJOr den hüklimetın her hangi 
• 1 olduğunu bildirdikten b t hararetli ve çok ıa· nlevcudunu 3Q() bine 1 bir mttıaka dahil olmayı ak· 
0 nra R il se a ı b"t" LONDRA, 4 (A.A) 1 1ll oma protoko arının • . V ' stienasız u u~ ıkardığını yazmakta ve hü I lından bi e geçirmemeıi la· 

t.. U\'affaktyetle tatbik edil · mi mıdır. e ı f d n takdır ç k Buraya ge mit olan M Hit· zımgeldiğini hatırlatmıılar 
··•ekt Macarlar tara ın a kı'.inıetin pek yakında as er· ler'in murahhası İngiliz rica- d 
ltıu .. t e olduğunu ıöylemit ve •k devlet adamı ı . l ır. 
\' eakfben Varıova, Homa edilen büyu • siyasetinin 

1 

lik hizmetinin mecburı 0 a· li 'e görüımeleri esnasında Bulgar ihtiyat zabitleri 
.. e Viya.na seyahatlarından Duce'nin haricı r ak kabul edileceğini ilave Almanya'nın Venay muahe- kongraıında Ankara müza-
"e b _ .. retlerinin teme 1 r . d k • l k ı kereleri aıraıına 0etlrilmiı 
ıa u tehirlerde gördüğü butun gay I ile rrıu· edecektır. esinin as erı ıart arını a • • 
bııtıhni kabulden hararetli müslihane vasıta ar . et dırmak ıartile milletler ce· olmaıı ıayanı dikkat bir 

r li 
1 

d ı in tadilini temın · keyfiyet olarak telakki edil· 
... k •ana bahsetmiıtir. Baı· ahe e er k' hBk miyetlne girmesi meıeleılni 
"e ll M k d ' Bu hususta 1 • d mektedtr. 
y , acaristan'la Avustur· me te ır· k sulh muahede lometre murabb•a arazi en asla mevzubahs edilmedi-k: Ydı bağlıyan tali ittirilcini kımız gered erek tarihi daha fazlasına hakkı olması ğini Royter ajansına söyle. 

Y ederek "B · t · • kı' ınüd- leri esaaın an' g o k b'l bi · mi•tı· r. rik . u ıı ıra kk ·yet ve tabiidir. ı'una mu a ı zı ır 
•d olan Avusturya devlet haklar ve ha anı b lh " d itiraz 1 • en devletlerde u su 

k 
aıntarıda iki devlet teıri . istn Uıtil< ler eııaıın a~ 3 mil· çevır 

1 ille i götürmez. Hemen muahedeleri sayesinde ken· 
/\ ıa aini ıulhun ve orta b lı'ğ olan ve nisbet b 1 bi tt 

l'rupa ın l 1 fi e yona a ~1 dilerine niı eh z r &ure e 
<>1 ese e erinin ne n ·t·barile eski Avusturya·:' a· ·ten arazi içinde daha 

h a.rak daha müessir ve da· 1 1 ı gwundR verı 
a naf· k caristan imparator u . az nüfusta milletler tarafın· 

la 1 ıe le koymağa ça- dP'er milletlerın d 
llllakt d aııyan & dan diğer millet

1
er üzerin e 

la a ırlar,, demiıtir Y • • en Macar mille b k 
1•1 G - b L h 'l hepsını geç h hukuku hükümrani tat i 

l\t om öı e istan a . . k disine sulh ınua e -
ac~rista d k' t ·h tının en 5 bin ki edilmektedir. 

"e aıırlıkn arasın a ı arı deslle terkedilen 9 
münaaebatı ve 

- --o•••M . . .... ıt' l11'1" 

ır . 

u•ı ı uı P\ Lcı:iUl\trHn 

harp hatıraları 

İspanya' da 
tifalar 

• 
ıs-

P.\Rİ · , 14 (S Ş.) - la· 
panya harbiye nazarı Hiaal-

1 
ğo ile hariciye nazırı Sam· 
per istifa etmiılerdir. 

pa maçlarına Yurt . Alay 
ikinci ve Birlik Güç b rin 
el takımları arasında devem 

Belçika 
Kahiıwsi İ " lifa t'ltİ 
PARlS, 14 (S.Ş.) - Bel 

çika kabineıi dün retımen 
istifasını vermlıtir. Yeni ka 
binenin M Jaabar tarafın· 
dan teıkil edileceii hakkın 
da kuvvetli bir cereyan var
dır . 

ladı vr Yurtluların soldan 
bir ak ı ı ot· z ~'ncu dnkikada 
golle 1 etfcelc: ndi. Bundan 

Rusya·nın 

17 inci yıl dönümQ 
münasibetile çekilen 

telrgaraflar 
ANKARA. 14 (A.A.) -

Sovyet ihtilalinin 17 el yıl 
dönümü münaıebetıle reilicü 
nıhur Hz le M. Kalenin ve 
baıvekil İsmet PaıaHz.ilede 
M . Molotof arasında tebrik 
ve teıekkür telleri yazılmıı 
ve alınmııtır . 

4696 talebe Sergi Hini u 
sanaylserılslni gezdiler 

ANKARA, 14 (.A.A.) -· 
Dün ve bugün 2560 ıı ilse 
ve orta 2136 sı da ilk mek· 
tcplerden olmak üzere 4696 
talebe sergi evinin ve senayi 
sergisini gezmişler ve ıena vi· 
dl erden ıualler sormuılar, iza
hat ve notlar almıılardır. 

Mı:-;ı r kahinesi 
lSKENDiRIYE. 1.f (S. Ş.) 

- Mmr Kabineıinin teıki· 
Uni Neıim Pata resmen ka
bu I ettiğini kral Fuat haz
retlerine bildirmittlr. 

denberi ihraç edilen etya 

mıktarı oldukça azdır. Bu 
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Trakya mektubu 

Teki rdağ'ının 
kurtuluş bay

r<tmı Fırka kongrala ı Halk evi 
Güzel sanatler ko

mitesi 
------- ---

13 Son teırin Tekirdağ hal
kının kurtuluı için attığı 
ilk adımı canl.,.ndıran ve ya
ıatan bir gündür Bu güıel 
yurt, bu kutiu topraklar 20 
temmuz 336 senesinde ya
bancı ayaklar, kan dökücü 
yağılar tarafından çiğnen 

mitti 

Dün akşam fırka binasında 
toplantılaı• yabıldı. 

Dün akşam halkevinde gü 
zel sanatlar komitesi içtima 

O çağlarda tldaılarımız 
çok acılar duymuş. yürek· 
lerimizi sönmez otlar yakıp 
kavurmuıtu. O kara günler· 
de güzel evler yıkılmıf, 
köyler, çiftlikler soyulmuı .. 
Yurttaşlara bir ilenç gel
mişti O korkunç günlerde 
tünüğün yüreklerimizi bir 
kor yakıyordu. Yurdumuzu 
çiğniyen yağıların verdiği 

bun hem ezgi sonduğuyle 
ildaılarımızın (yüzde yetmi
ti) İıtanbul'a ve Anadolu 
kıyılarına 11ğmmıılardı. 

Uzun didiımelerden sonra 
Anadolu'da gürleyen ulu 
batbuğumuzun ıeai o mutlu 
ülkeye :varlık getfrmitU Ôn· 
derimizin sanıyla gökler 
doldu, ayaklannın altında 
yerler titredi. Şimtek gibi 
çakan gözlerinin önünde 
güçltik, engel kalmadı .. itte 
bu çağlarda idi.. 13 son 
teırln 338 sabahında Teklr
dafının mavi atlas sahilJe
rinde altın renklt bir kur
tuluı güneti doğdu. 

Korku bilmez. gözü yıl
maz Marmara çocukları 

o gün tutllakhk zincirini 
kırdılar. Bu temiz yurt üçün
cü dönüm geri alındı. O 
güne değin sokaklarda do
laıan yağılar o gün ürkek 
ürkek çekildiler .. O günden 
ıonra yeıil yurdumuzun ve
rlnali Trakya ilinde de en· 
gelalz bir kW"tuluı havası 
eıme~ baıladı .. O gün bu 
gündür, istediklerimizi, yük
ıeJnıelerimizl her yönden 
ilerletiyoruz. Bütün yönler 
bakımından Trakya ülkesi 
de hiç durmadan yükseli
yor. 

Bu ünlü, sanlı günde kan
larını bize veren kardaşla
rımızın angtları önünde yaılı 
gözlerimiz, yanık yürekle
rimi%le eğiliyoruz. 

Teldrdafı'nm '12 inci kur
tuluı yıldönümünü bütün il -

z _ E LELE S asa 

Kayancy nahiye oc ğı 
Dün akşam Cümhuriyet 

Halk Fırkası binasında Ka 
yabey nahiyesi mahalle ocak 
mümessilleri toplanmıştır 

Toplantıda idare heyeti ve 
mümessil seçimi yapılmış, 

idare heyetine noter katibi 
Mustafa, avukat Ahmet Hil
mi, attar Hakkı, ekmekçi 
Hüseyin ve Cemal beyler; 
mümessiiliğe de avukat Ah 
met lhlmi bey ve noter 
katibi Mustafa beyler eçsil 

Sındırgı'• a 
u. 

~INDIRGI, 14 (S.Ş) Sın 

dırğı fırka nahiye kongraları 
bugün fırka binasında top -
lanmııtır. Yarın da kaza 
kongrası toplanacak ve ida
re heyetile mümessilleri se· 
çecektir. 

Zahrettin bey 
Havran belediye rejsi Zah

rettin bey dün ıehrimize gel
mit ve Bandirma'ye geçmis
Ur. 

daı lar bitimlenmez sevinç
leriyle kut1ularken bugün 
bu hüzel yurt yüksek bir 
kıvanç hem tek bir öğünçle 
ses veriyor: 

- Yaşasın ulurak Önde
rimiz!. Varolııun ülkümüzün 
Gazi'si, Gazi'mizin Olküsü! 

Tekirdağ 13·11·934 

Flhmel hilmi 
ÖZ TÜRKÇE KARŞILIK 
LARI. 

Kutlu: Mübare 
Yağı: Düıman 

llda§: Hemıeri 
Ot: ateı 
İlenç: inkisar etme 
Tünüğün : Sabah akıam 
Hem: Ve 
Bun: lztırap 
Ezgi: Zahmet 
Sonduk: Sebep 
Mutlu: Bahtiyar 
San: Şeref~ ıan 
Tutsaklık: Esaret 
Dönüm: Kere 
Angı: Hatıra 
Kıvanç: Şetaret 

Ôğünç: İftihar 
Ulurak: En .. büyük 
Ülkü: Emel. 

az 

31 A t ; 2 , :a;=ra-
Roman Tefrikamız: 24 

Uykusuz geceler· 
Yazan: HALİL BEDİİ 

r 

bile yaıanamaz.. Bir zaman 
lar aşka nefret etmiştim 

I Şımdi sevginin önünde el bağ-
lıyorum . Belki Meral, yine 
aldanarak, yahut aldatıla · 

rak seviyorum Fakat her 
halde yine seviyorum «Ateş 
çiçeği)>ni seviyorum MP-ral.. 

O, alevi sönmüş bildiğim 
her oeyi tekrar ateıledi .Fa 
kat busef er ki, öyle zannedi-

yorum, e bedi bir ateı gibi 
sönmiyecek... Müşerref su
al soruyor .. 

- Ben sana demedim mi 

abla, sen istersen" Ateş çiçe 
ğinni kül edersin. 

- Bunu nereden anladm 
yavrum. 

-- Uaksana, koluna çev
resini nasıl sarmış .. 

Cevap vermi -

mi§lerdir . 

Hacı il hey ua lıiyesi 
Yine dün akşam Hacı 

llbey nahiyesi ocak fırka 
mümessilleri fırka binasında 
toplanarak ida re he yeti aza
larını ve mümessillerini 
ayırmıılardır . Bu seçimde 
idare heyetine Ekrem bey, 
Kenan Emin bey. Nazım 

bey, Mustafa Cemil ve Sıt
kı beyler, mümesııi lliğe de 
Kenan Emin ve Sadık bey
ler ayrılmışlardır -Balva'tla 

• 
BALYA, 14 (S.Ş - Balya 

Cümhuriyet Halk fırkası ka-
za kongrası yarın 

la nacak ve idare 
top

heyeti 

azalarile mümessilleri seçe
cektir. 

•lllFZ Ulil• 

Gömeniç -
Mektebi inşaail bitti 

GÖMENIÇ, 14 (A.A.) -
Köyümüzün yeni mektebi 

infası bitmiftir. Bu melde

h&n yapılmasında köylü ve 

bilhassa köy ihtiyar heye -

tinin çok büyük yardım ve 

gayretleri görülmüıtür. İh
tiyar heyetinin bu çalsı 

maıı her türlü takdire la
yıktır. 

Yapılan bu yeni mektebin 
ve köyümüzün yalnız bir 
eksili vardır. O da mual

limıizliktir. Köyümüzün ÇO• 

cuklarını okutacak ve yeni 
mektedin esas programını 

kuracak bir muallime ihti · 
yaç vardır. Köyümüzün bu 
ihtiyacını maarif müdürlü· 
ğünün gözönünde tutarak 

kudretli bir muallim gönde
receğine eminiz 

Yıldırım 
Camii Boşaltıliyor 

Ziraat bankasının depo 
yaptığı Y ıldmm camii bofal
tılacak ve mezkur cami Ra
mazanı şerifte halkın ibadeti · 
ne açılacaktır. 

=-

ı 
! 

Sırrı bey 
ederek resim muallimi Sırrı 
beyi komite riyasetine, mu· 
allim mektebi musiki mu· 
alliml Kadri beyi mümes
silliğe seçmişlerdir. 

1 Muallim mektebi muallim-
likleri 

Muallim mektebi Fiı.ik 
muallimliğine yük11ek muallim 
mektebi mezunlarından Eıat 
bey Fransızca muallimliğine 
Kütahya Fransızca muallimi 
Mahir bey tayin edilmtotir. 
~ 

Savaş kupası 
(Ütsarafı birinci sayfada) 
mağlup bir puvan alır, 

5 - Muallim mektebi
Ortamektep hakemi Liseden 
Zaman ve Kemal, Muallim 
mektebi - Lise hakemi Or
tamektepten Osman ve F et· 
hl; Lise - Ortamektep 
hakemi muallim mektebin· 
den Mehmet ve Muharrem 
efendilerdir. 

İlk yazılanlar birinci, ikin· 
ci yazılanlar ikinci takım 
hakemleridtr. 

6 - Birinci takımda oy· 
nıyan ikinci takıma geçemez; 
ikinci takımda oynıyan bi-
re geçer 

7 - Buraya yazılan mad. 
deler ve yazılmıyanlar hep 
birinci devre için muteberdir 
İkinci devre için ayrıca ka
rarlar verilir. 

yorum.. Parmaklarım , yapmağa başladı. Ônümüz
yoruldu. Defteri kapıyorum. den geçiyorlar .. Vatanın çe
Gözlerimde beliren iki dam· hk gibi evlatları toprağı bas
la yaı yanaklarımdan kaya- tığı yeri titreterek yürüyor. 
rak deftere düıtü.. Bu gün Gözlerim dizilerde. Hayatımın 
ilk defa ağlıyorum .. Dökü· kahramanmı arıyorum. Alay 
len bu kızll damlalar, "Ateı durmadan geçiyor, Ta uzak · 
çlçeği,,ni ya söndürecek; veya. tan onu tanıdım. Hertara 
hut büsbütün alevliyecek, fım titriyor. Müşeref te onu 
kim bilir Meral.,, gömüıtü.Kolumu dürttü: 

31 A. - İıte abla, geliyc r .. 
"Dün cüma tdi. "Ateı çiçe· Heyecandan ne yaptığımı bil 

ği,,sabahlayın askerini yolla. miyorum.Muzika mütemadiyen 
dı. Otuz ağustos büyük gün çalıyor O. yaklaştıkça, yak-
olduğu için resmiğeçit yapı laşıyor. Önünümüzden geçer-
lacak. Gelemiyeceğini bil ken göz, göze geldik.. O, 
dirmifti .. Kaza günü bunu baıı dimdik.Kahtaman aııker 
hesap edememişlik. Sabah- ilerliyor.Asil bir tebessüm. 
layın Müıerref gelmitli. Gü- Okadar. Bu sırada arkamda 
zel pembe bir rop giymiş. bir uğultu . 
Okadar yakışmıı ki. Bir içim -"Ateş çiçeği,, aceba ki-
su olmuş .. Çok neşeli idi. me güldü .. 

-- Haydi abla. Şehre ine- Başımı çevırıyorum 

lim . «Ateş çiçeği»ni görürsün.. Beş altı kız onu İ§aret edi 
Tenha şehir ,büyük günün yor . 

şerefine okadar kalabahk K1&lrnndığımı ilk dafa an 
laımıştı ki Tenha bir yerde lıyorum . Meğer ben onu çok-
durduk.. Muzika çal · tan sevmişim. . [ 
mağa, asker geçitresmi 1 Mandıraya geldiğimiz 

Serbestsütun 
1 Radyo 

Mektep ıs TEŞRlNtSANt Per 

Ölmüı, eski Osmanlı dev · IST AN BUL 
1 Hafif musiki. 18,55 Ak 

Jetinde - yine kendi hükü 1 20,15 Neşeli konser 21 
metinin kabahatı - bakım - kısa haberleri 21,10 "Der 
sazlıktan artık çoktan iıe Baron Faeshrtein,, isimli 
yaramamağa hatlamıı medre· 22,35 Danı musikisi 
seler olduğu yerlerinde BÜKREŞ , 384 M 
bırakılarak göya millete Gündüz neşriyatı. 18 

A _ .. ... musikisi.19 haberler. 19,ı5 
asrın ulum ve fonununu og·ı · d 20 U" · ers'ıt senn evamı. nıv 

retmek için mektepler açıl· yosu. 20,20 Konferans. 20 
mııtı. Şayet yapılmak reş operasından naklen 
istenilen bu ıslahat kelime temsili - haberler. 
nin ihtiva ettiği yüksek ma· l3UDAPEŞTE, 550 
nasına göre medreselerde 
yapılarak aynı isimle yürü 
tülmüt olsaydı - bunların 

tam yaıadığı günlerini gö · 
ren geçkinlerirniz çok eyi 
bilirler - bu iki it· 

fan ocağı m em1eketin yük-
sek menaf iini düşünerek 
değil , adeta birbirlerini 

ke mirici bir sırıtkan -

lıkla dişliye dişli ye 
genç Türkiye Cümhuriyeti
ne kadar gelmiyecek ve 
eskilikten gelen medrese 
yıkımı bile yapılmıyarak 

bugün yalnız öz Türkçe bir 
kelime ile adı değiftirilecek· 
ti Bizde mektep denildiği 

zaman kelimenin mamut 

gibi içinde yalmz okuyup 
yazma öğretilen odaları 

sıralarla dolu ve gayesi sırf 
memur yetiıtiren evler ak· 

la gelir. Halbuki mektep her 
ıeyi, okuyup yazmayı' ilmi, 

fenni, sanati,ziraati, ticareti, 
ve hulasa bir milletin ve 
hatta bütün insanların ha
yata içtimaiyesini kurup ya 
ıatan ve yükselten bilgileri 

öğreten yurt anlaşılmalıdır 

Yenide mektebin değiıe · 

Lakotos Çingene ork 
19,30 Müsahabe 20,05 
refakatile şarkılar 20,45 
siyasete dair :21 Stüdyo 
22,50 haberler 23,10 Mü 
ve piyano besteleri 23,50 

1 şarkıları ve çingene orkes 
1

liAVA 
Abone ücret 
YILLIGI 800 K 

6 AYLIGI 450 
3 AYLIGI 240 

Abone ücretleri t 
bağlanabilir. 

SAVAŞ, a gönder' 
yazılar geri verihn 

Müddeti geçen nü• 
1 O kuruıtur · 

Gazeteye ait her hu 
Neıriyat müdürlü~ 
müracaat edilmeli 

SAV AŞ Cumartesi 
çıkmaz. 

-·-
SAVAŞ 

cek olan adı konurken bu l lDARE YERi: Balıkesir K 
genif manada gelen bir ke · milliye caddesinde Hususi 

lime bulup koymal ı dır. Me- Telgraf adresi: Balıke 
sela ( öğretme bakanlığı öğ- ı s A v A ş 
retme yuvası) gibi olmalı ve 

artık sıralara tezgah örs, çe-: ft izar 
kiç, sapan ve orak bağla- 1 

Artist!er arasında 3 narak ve hatta muallim 
yazımız bugün girmem mektebi,sanayi mektebi,mü-
Ôzür dileriz . hendis mektebi gibi söylen- · _____ ...... ___ _, 

melerile zihinlerde azçok 
bulanıklıklar verecek ayrı· 
lıklar bile kaldırılarak a~a· 
ğıdan yukarı geceli gündüz -
lü bir kurumla tek yoldan 
yörünerek Cümhuriyet yav
rularının kafa ve bedenleri 
uygunluklarına göre ayrıla
cak kollarda kafa ve bileği 

le ülkülü , bilgiç ve he.1 

zaman öğle olm.uıtu .. Çıçek· ı 
li bahçeye çektim Mü
şerrefim yanımda . llep on
dan laf açıyoruz. İkindiye ya
kın asker geldi. Bir daveti · 
ye get irdi .. Akıam baloya 
davatliyiz .. Zarfa baktım.Ce
vat Rahmi.. 

Yengem bundan bir §ey an
lıyamamıştı İzah ettim .. 

Memnun oldu . 
- Eh, artık .. Bir iki gü 

ne kadar da nişan ya panz. 
dedi. Müşerref'in annesi ıs 
rarlarıma dayanamayarak 
onu da baloya götürmeme 
Müsade etti . O, oayım,ben .. 

ıeyi kendinden 
üzere duygulu yetiıtiri 

Jeti bir gün bu günkü 
kıy af eti le çok zorlu 

sokacak memur yetiftl 

için olan okuyup 
dan behemehal 
lıdır_ 

Sandıkçı 

M.E 

nı ıöy]edim .. O birteY 
lemek için hazırlanmııt 
kat biz çiftlere karıt 

tık . Okadar güzel dans 
yor kt ... 

Müşerref'in yanma g 
ğim zaman onu dargın 
dum. Bu aykırı haraket 
ki kendisini bu hale s .. 

lemişti .. Onu ikna e 
Böyle yerlerde kimseye 

nalık gelmiyeceğini, he 
sin tanıdıdığı ile ancak 

nıyabileceğindeo uzun, IJ 

bahsettim Bir parça s 
net hulmu§tu .. Hatta bir 
lık güldü. Sebebini sord 

- İkiniz bir bizinize 
dar uymuştunuz kt,dedf .. 

Üçümüz gittik .. Müıerref ilk 
defa böyle şey görüyordu .. 
Hele caz başlayupta dans 
eden çiftleri görünce hay
retle karışmış bir mahcubi
yetle yanıma sokuldukça, 
sokuldu.. Dansın hararetli 
bir zamanında . "Atı ş çiçeği,, 

karşı masadan yavaıça kalk
tı Bize geleceğini anlamış· 

lım.Müterref'e, onunla oynı
yacağımı, bir pot kırmaması -

Balodan erken dündük .O 
kapıdan uğurladı. Ayralıyoı 

Dayımla kunuşuyordu. 

- Malumu aliniz, bu 
gelemedim. inşallah yı 
zamanda rahatsız eder 
Diyordu. 

Onunla ancak 
defa danı etmittik.,, 



SAVAf SAYPA S 
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ti~ ... , .. 8..K.!.L.l.P. .. ~ .. t .... G .. E .. 8~ C JJ_ GJ .. N ..... Q"U.J .. G. .. U. .. L.A .. 8 .. , ... ~~., 
K. o kadın Sana gelen gönüller nr.d:~-:-······· .. ··· ................... rç::;::·: 
adın 1 - Kardeş 111 fahrı 'yc : Stoyanof: Hasta kalp :M.Türker: 

Bu akı bi kı d Ol h d : : • • Zhıo am zlm r ga· " O kadtn,, diyorlar ki, bir kadın ır; sun er uygumun aynası sana ••••••••••••••••••••••••••••••••••••H••••=••••••••= 
da •unda balo var. Kapı- Kil olur yanarsm, sokulma yoldat. Çtzdlilm mısralar hep birer birer. (Dünkü nüshadan mabat) da arkaıından içeri ıtrdl. 
dtı~n~t;~r girmez insan ken· Ona ihtiyarlık bugün, ya~ıncbr Şuursuz lııklar hep yana yana, Ölüm endi,eleri ruhunu Ve karşmna, maıa kenarı· 
Çiçek b.ı~zgara tutulmuı bir Yaıı belki ıenden bGyOktur on yaı. Bir masum ananın kanına girer. dolduruyor,bu hazin f adaya na oturdu Gözleri yathydı. 

Ca b çeıln:le zannediyor sebep olan, herkesten evvel Kolundaki bilezik büUln ma-
nı. ant çoımuı· çıftler Şu asi gönlünle açmaia çahı k di i ı · 'h d d 16zel bı ' . Delı'kanhsan körpeıin henüz aen . en ı n ıttı am e iyor u. naıtle parıldıyordu. Kocaıı · 

r valsin ahengme d Girdiğin kafesin kapularını D k k' 1 UJırıu .. O dokuz yıl evvel çocuk oğttrmuı. eme ı , ozaman ar nın gözü kart111nda blleziiin 
rı. f, dönup duruyorlar. k Hayah do duran derli 1 k · ı d ld' B l\engare k il b Delı' gönlü dörtnal sürükleme ten, ere a ıı ocası e meıut eii ı . u· aleve benziyen elmaı parr• . 

n ampu er u ga- Kur önce ıen ati yapılarını. b ı · k d d ..,.. ıtno •eın ld 1 ib' Atı çok vorulmuıta timdi durmuı. nun se ep erinı en iıl e ları kanla haeretlerle har aıının yı ız arı fi ı ,, b B ' T .,_,ıldı \ or. Ülk 1 b ilmfyordu. elkf de on çakanyor afbiydt. 
ı ilnün yo una ir demet olsun a 

Danı pf ti k bir s•z u··nmaun ... Sevgi bir duvaktır; T b . b h d lardan btri, timdi içinde 1 - Ôyle demek dotru )'e d ı ne ya an 0 .- ene enzemesın a çe e ıüller. b 1 d ' 
r e ınasa bulmanm imkanı Ne tatam duvar olıa arkaıında? Hu sevda alemi yetlıir, solsun, u un uğu karanlık, korkunç ha?. 

to1c Cazbanttan uzak de Bana bir yudum iıtesem yaıaktar. Sarılmasın tana gelen ıönilller. aiaçlıklarlle insana ölü· - Evet!. 
~t kenarında bir yer bul~ Leke!.. Yoksa pek çok ıu var tasında .. M M mü müjdeliyen ıu eski ma· Fakat hakikatte doiru 

" 111• mustafa Seyit Feridun liklne olabilirdi! olan ıey neydi? Genç kadın 
1 a k ı · Bu ıene f ılm günAniln b k b b ) uza tan bir ıes ge ı G • .. J u unu ocaıına lrer frer 

Ot; R•liba denizdeki bir Koealan onu Bana gelen gönüller yıldönümünde otururken izah etti. Dlierlle yapnıt· 
~daldan. Bu canlı nağme _ Es ıt A. dı·ı a,.,abeyime kocası kolundaki 0 meıum larını anlattı. lıttkbale ait 
._ 6 - R. Gökalp ku rdcıim,. - b ı 

~•raıında duyulmayan, b da~ları an i eziği görüverm iıti. Şu baıbaıa kurdukları plinları, 
ijey ao"nu"I, ir zaman ıs • at ıra k b k e d B d küçük küçOk elmae kırıntı- b b 1 k h kl ..._ ra oğulan bir e Bir eevda eıirdıdudaklann a, en alma anarım, içerim yana yana, ıonra u 1 ezl f yeıinl .. 

il teıi. Bülbüller çilerdi yanaklarında. Say111z sönülleri çlpeyip seçtliiml! cıklanndan yapılmıt ince Hepılnl nakletti. 
- Mehtap, keman, cazbant Benliğini unutup ıevdaya ıuaayana bllezijl.. . Koca11, hiddetli: 
'fı.. llıı edenler. Aıabım da· Bir ati yilrekte durmadan tafAD Gazeller arasından güzeller ıeçtijimi. Hayretle: Yalmz bukadar mı? 
1-ciıflındtden bozulmaya baı· Bu eevda engine ıiizülüp daldı - Hele hele! O da nerden? - Daha ne olal.tllr ki .. 
t..\ Henıen bu tenha yeri içimde batara, bir adın kaldı TalUn cilveılle ben de ılrdim kafeıe demlttl · - Ne olmazı ıor!jDe-
~ edecektim. Fakat yanım- G6nül dile geldi, bülbüle döedil Gözlerim buiulandı, ayaklarım dolaıh· - Hediye.. Aenemden mek öyle. Kartıka1111a ır 
....._-1 ilet gencin muhavereıi Sevdasız bir gönlü dafladıd dTu "Sevdalı çocuk,, diye takılırken herkeee yeıine mlraı . çip yalnız blrlblrinl•ln ıöz-
ıq:' lllanı oldu. Onlar da ga Bir mavi kucakta ağladı ar u. Bu yeni tutuluf&, deli g6nül de fAftl - Naııl?! Hediye, yahut lerlne baktınız? 
.... benıın gibi yer bula - k &adil· miras.. Bunlar iki baıka - Fakat, ıeninle de ay-
.... ) ... ._ G"n ı--•ı, kızılbk gitti \e s ' c: 1 i f ki d b t i dk? otıı ~aa bu tenha yere u .. T l da __ 

1 
atardı. uz er m u u ar a pen e tenin arar manada kelime?. nı teY yapmam11 mıy ı 

,.,_ 1'111aja mecbur olmuılar Dalıab saç ar gonub h sardı Bu renge benzemez mi bahçede açan ıüller? - Allah, Allah!. Ne ka- -Dofns,llkln pek te ay-
~ Penbe yanakları ıon a ar · K ı d 111' ~M lhttyarl ıözlerlne ku- d vıi arardın oklayınca o ıG G ıuız ruhumu ıarar. dar da merak tardm? Hem nı e .. 
"-r lllltaflrf oldum. Birisi Bir zaman gonca a ıe d Da1gın bakıılartle bana gelen 16n61ler. biri, hem dttert.. hediye - Sonra eea ıeldtn, her 

~r.t!l~hararet ı anlatıyordu THoemy u1r::!ı,el~:d,ea::~d:h:.y~:ı0ad010nk l M. M dedik ya! . tef baıka yola ıircli. 
'ti ~izim, kadınlan çok R. o tJ p Fahri Genç kadın bu ıon ıözün - Fakat, .. 0,.7 
.... t&llıdım. Dünyada ma - ::ı == - · =• • _,.,,__~,_,...., ~ _... 1 d x d k d - O, intihar etU; UDD•· -. ,_ •• - nası a a11zın an ay ıfını d I 
1.,_ •2 olan ffJY kadındır. On· J V Halkiyat./// anlıyamıyarak, sa .. lanna ertem bl iyorıun! 
._ ... 1 ki b Trakyaköy/erinue: • T - Bu etrar delu hldite ft•ltı apı. arı itten nu ai 1 Vatan sevgisi dair kadar kızardı. Kocaıı, ona 
""' ler1 haberdarsa, dımal· Ku· ltür derleme .erı DER L EMEL ER ıöyle bir kerre bakt1; titredi. hakkında pek tenvir edllmft 
ftlct,~eftldtr. Dilıünceleri, B 'm çalı bwbülüme ıthaf - Sonra defltlk ve heyecana delilim ve beni de allka-
-L erı Ya yalnız dimaf ve - enı i 1 - Hilmi'ye ithaf - benzer bir ••ıle ıordu·. dar etmiyor! 
""'qıat Görünüyor bfzlm evin ıerv ı ' . ..... O k d 
h. L_ .ta yalnız nuhal ıevkl 1 han111i Kimden'. - a ar daha eyi ... "41, ... l Ben de bilmem benim yar sn ·· Sırp'ın aekerleri kalın kafalı E r F ka llııa u Gdür. Velbaeıl karde- Orta boylu sarı saçla kendilı, vet. a t fenaıı ıu 
11ıbL_kadınların dimağlarlle 

1 
bo 

1 
m kendlatdlr, kendiıl. Asker nerden geçsin yollar kapalı rada ki, bu tekilde beni de 

;:::.tı tevkilerl araıında bir Ah ıe vl Y u k idi İstlbklma doldurmuılar k&ril, topala Kimden?.. atlatabilinln. Şimdi anhyo-
--.q ,.

1 
d ~ b ıında bir top ar m, Son kendini bilmiyor- ! Se 

ŞGY il vardır. Yilca a. a 'd sun•. rum • n bunun için mi 
P

L d k ılıın ıl•ın erı im. A ıx.ı ix.· idi ·· ı 1 "it ııeıfz, kadın da insandır,, Yel vur u ça . b "d nnec " m, annec gım K P 0 ey m kaç zamandır deilftln ve 
t.ı..~kte. Lakin erkek lnıanın E iden güzellerin ı~vgilisı en ~ im; Edirne'nin yoluna kurban olayım Kimden diyorum? defitmektesln? Zayıflı· 
·vqlll l vvd d k ar kenar bakan ben oldum - Gene .. Oof, fal..at ben· 
~~ltt~i etnıBlfi, kadın lda et·ı Şim i led_ en 1. fU bahtamın kara11 Namazları kıldık Sultan Selimde den ne iıtiyoraun? kyedordlun, biıtedlyordun. Ter· 
tc_d r. u milyon arca J Yüz gil urme TevekkeltQ allllab aıker dilinde - Kımden? i mit eevdlklerlnd• uzak-
dA. ırı içinde birkaç salim Günden gilne artar sinem y~rası. - Aman, yarabbi!. Bu laıılınca emin ol,onlar ..Jd_ 
,Gn 

1 1 
t r her bir derdm çareıi. Cümlemizin mavzer dolu elfnde d 

la. ce i kadın vardır. Bun - Halk o muı u b 1 k ırok korkunr. sın en çok daka kıymetlenir 
~ etk d di dermanmı u an yo · · T T \'"11 ekletmlt kadınlardır. Benim er m Diyerek v6cudunu en ya. ve Alaka celbederler Artık 
~lıı dGıGncelerinde erkefe balını çepir almıt giremem, Anneciilm, Anneciflm beni özleme, kın bir koltufa atmıt. •ila· bana bir ölG ile m&cadele 
L_d 111•1111ıılardır. Ben bir u0:~~ dilımllt kar• gazlüm ı<;remem. Sakın aelir diye yolum ıözleme. 1 ? s d etmek dGfOyor. Beni, ~ ın1 t kd _ 

1 
ıörtem gönlil veremem; • mıı at amııta. onunu iltiin· q 

,. a tr edecefim za· Yilz bin guze evdicillm olmaıa.. meden genç kadın, kilçük memnun ~etmele yeter. 
~ dile eyt, erkek gibi ka ille benim 1 Su1tan Selim camllnde dualnr oldu. çocuklar gibi korla naııl oy- Sonrajbirdenblre ıankl bir 

~ınıer:ılll· Sonra tutarlar da Yüce dai baıınan y;ııl :~~~ü İtilen ahali de akıp, doldu, nadıiını ancak timdi anla · ıeye karar vermlt ıtbı: 
"el enize, daha bilmem Ettim eıtim bulama ım oh ki ·İ Acap bulgarlar kaçta mı noldu? yablldl. Fakat . Daha evvel -Hem ten bunu bana daha 

:re benzetirler. istemem getirme Lokman e m' dlğerfle de, böyle olmamıı evvelden,meselardüiQnOnla-
..,e l!lü U .. ektedir eyi olmaz. A ı~ı A ~ d "tatn naeebet yahu! e- Beninı yaram yur nnec " m, nneclllm •1111 1 yarem, mıydı? 1 laklkatl niye ona, den e'Vvel - ıöllyebtltrdtn. 

lllt. le 1&kinllttndeki pzel r l da bir tat olaydım, Merhemler fayda etmez kalmadı çarem büUln çıplaklatıyle ftiraf et- Heyecanla kadan, kocaıına 
'-·• Glckreytıtndekl azamet GTeidkeirndeaig:r:n:n yoldat ola

1
yd•dm. . mitti? Kendlıi o kadar kor- yaldaıarak ellerinden tuttu 

.~e d ım Edfrne'nin orta11nda Sultan Se'lml, 
'-111 d' a ın nerde? Kadı· O var çiçek ben de ara 0 ay ' kunç olmadıiı halde ona ıöz - Fakat cicim ne de ol· 

eıtı i h 1 d ~ı ,, k d Bulgarlar, giderken yaymıı kilimi. llttııı eı ni i esini, e• · Özledikçe gerdanına onay ım. atmaktan çekiniyor, hakikat· ta defli mi ki o Y•tamı1or. 
L." de ı ı Melunlar bağladı kıvrak elini, ..._!.,, H n ze benzetiyor ar k arında ııra bademler, ten kaçıyordu. Şimdi de, ko. Böyle ölü ıölıeıl bir 
1,, ~l? iç deniz görmemif DuDerya nen a"lasan yari gidenler.. caıile aynı hal değilmlydl? ruh yerine yatıyan bir 
b~ı Denize böyle iftirada rması ' • d * adamı tercih ederim. Sözle-

'-ıı•nl b 1 ı Yari benden, beni yar en ayıran Anneciğim, Anneciğim ben esir oldum • • 
'ra. ar fr gün da ga ar d ı rin bence blo"ftu"r. Hakı'--t -•nda var olıun gurbeti icat e en er · Kurbanlık koyun gibi yerimı buldum Bu Dütünceler aflamağa aa 
llltt~. can verseler tevi· ~ d x dd dahi olsa. Ben ıtdiyorum. 

~.,. •rd Tekirdağ yolları demir çakmkaktktan, evam elli11i mü etçe, ıenç Genr kadın: 
~"' ~·ı b k d ı ba ma an Edirne ıehrine, n6fus yayıldı , kadının hayalinden bir ı&I T 

p -. ın , ence a ın K" o 'du gözlerim yo a · j Nereye ? Dtyeblldı. 
~Uzdan baıka bir ıeye E:: gözlerini sevdiğim dilber., . Nüfuıu var tekmil sayıldı ge gibi geçti. 
I.."' enıez. Karpuz ku"ıru·cu-k- kt ğım ahtan.. Haslaıı bay0ını duyup ayıldı *"' - Bir it dolayııile ... 
~ f T Sen hiç korkmaz mısın çe ı a "' F lh k a: ak bir kıza benzer. l Nereden bqla11n? Ona 

1 
a tka, daha 0 akıam 

dat, ı... de olgun zamanı var· Yine talr muhabbete baıhya, nasıl ıöyleıin? Hekikate va. kayboldu. 
1,, el '"lanı eyi mi diye ııkar- lstimalar üzerinde kıtl;ya .• Annecllim, Annecifhn ben ıöremedlm kıf olunca kendlılnl bırakıp Ve itte. artık o kadar ıGn· 
~ 

0
' kütür kiltür eder, it· Yaralardan yatlı fitil ff iy~ Kader yok Edirne'ye ben ıiremedim. gider ve 0 da buna bizzat, denberl ondan hiçbir haber ... 

-- ~illan da senç bir kı· Yastıklara yan veresin sev ~~:;;dağ gözleri le ıahlt olursa... Na- •.: 
Soey, kadına benzer. Dkf ğ Slfn Şükrü aal tahammül ederdi? Bol göz yaılarile ıenç ta-

t~ b 1lra karpuz artık geçer, Yılmazı ı U _...., _ ... ~ ,___._._ ze ayala kalktı. Pencereye 
),_. lcoın boı olur; bir ihtl· ·- • ..--=-= --i- ,_ö:;'ek, toprakolacak Ha- kalktım Şamdi çiftler, ka - Fakat bu, tarhız bir yaklaftı Saatler ıeçmlıU·, 

ld d lerin araaına girmi~, on ara d ? Ni ı Al d hl -··••- bt bl ı mecburiyettir. Artıkın a böyledir.. vat ne ka ar acı ç n e er, am..-..- r r ne ve bu herıOn böyleydi .• 
"' b ••nki na~mele• i yudum yıı· " ı ? B kar du l>ir earhoı ibi Genr adan cevap alam• 
Ot 

u aençlerin yanın - • lah böyle adamı a ıyor. u lflyor g T n Afaç gölselerlnln akıamm 
.... dum 1·--•rmek iatlyor .. B •.. Ua k d kendıml dııanya attım Ha yınca eakln dı~er od ~d .. aınadım. Tereddüt ~ adam kıyamete a ar Jata· ' · ' • aya alaca karanhlında naııl 
e k lk nım dudağını, kaılarını kal· ı ı k flf bir rüzglr yüzilmü ok. geçti. Baıını elleri araaana 

Or, h a hm. l lem yürü · malı, bu güze ses er ıya kaybolmafa baıladı -
'-L_ em de clüıünüyordum, dırdı, kemaniati gösterere~ mele kadar dalı .. anınala flyarak geçU alarak, biraz düıilndO. Fa- fına bir mGddet dikkatle 

le 
... Den d - Görüyormusunuz, de ı. h ö-'eri mat Yok, yok, ben onlar gibi kat, dehıet!. Önünde nlha- b 

' 
11

,. a ç hakh mı i i f B . anımın 1 " · akta. Tırpancı yerinden kalk 
• ın 1? ne güzel keman ça ıyor. h d dütünemem. Ne kadınlar yehlzlikler ıizlendl. Bir an 

Pııun . Bu adaının parmak a .. rı, b~z· latb Kade i son yu umu- o gencin ded'~i ııbı, ne de m11, ıık otları gene blrme-. 
t 

Yan ..ı dk _ d ı t' "ti iç'n, karıstle kavga edecek T 
t 

1 
ınfla tanı ı -ıd ge na ka ar ç 1• d dl Xe koyulmuıtu. Yakın akıa-

Utuba 1 i ğlatmağa gu urme d 1 hayat B. namlDln e il gi· gibi oldu il 
_,, rastladım. Ma· er a d ~... daha bı'r - KaUun. danı e e im, mın elle f h na. t - bidir. 8 r ne erıey, yevaı 

•ııe Co o Urttular. Cazbant neıelen lierrme e~~dir. Lakin dedi.Bu bayat böyle geçer Kocaman iraz ıonra, bir ıeye ka fakat ıörOnmez btr ıekllde 
Gy

0
, tkun, çıftler yine dö- çok ıeY d bf rgün Onlar kalktılar. Ren de rar ver mit gibi renç kadm ( Lütf \ 

lteınanist danı eden· ne yazık, bu a am ..,,., 
1 
u•" ,aUl'·ll 1111 pa maçlarana ı urt • Atay 1 ıadı vt Yurnuıarın soldan aenberı ırfllç'\~f/i\1 etya b 

le "o# - - ---- ···- h 1 ikinci ve Birlik Gilç b rln bir akı ı otuz Jllcu dakikada mıktarı oldukça azdır. Bu li 
_:~-.aaörün yapılacağım çıkac aktır. harp atıra arı el takımları araıında devem gotle nellcelc:ndi. Bundan yılan tik dokuz ayında biz e 
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ıılıkt~ ~~ i ~· vi ~iye d<ıimi 
enı~s üıııeııiııden 

, ı -~---. ' ;f- -BAi~ KESİR'İN 
Balık sir'de evvelce yann11ş olan ~lithat paşa 

m,--ktehirıin kt~şifname ve şa:-fn ,ımesi mucibince 
ınübr('lll aksamrnın yeniden iıışası 3 kauunu ev
veL 934 taı·ihine ıııüs~ı<.Jif pazartrsi günü saat 
onbeşt.e viht)t'f. makamındi.ı ınüteşekkil encünıe. 
ni vilaveue acık. P,ksiltme ile verilmek. üzre mü-

• o 

nakasay~~ korınıuştur. 

Bu inşaatın bedeli keşfi 3990 lira 70 kuruş 
ve teıni natJ mu vakkatrsi 300 liradır. ~Hi nakasa,'a 

• 

.J 
1 

meslek haysiyet ve itihaı·ı malisine itimat oluuau 1, 

ve bel ·diye ve ya devairi saireye ve yahut serbest, 
olarak bir kac betonarnıa binayı bila n1ünas:-ıa 

• • 
metin olarak vlicuda getirmiş olduğuna dair ve 

==~S EH 1 R~~-
Sirıetı asında 
14 T. sani çarşambadan ;ubaren 
Büyük Türk Filimi 

MiLYON AVCILAR 
Tamamen Türkçe s()zlü 

ve şarkılıdı 

11 

1 

1 

Her hususta emsaline üstündür. Balıkesir'i 
bu nefis KARATEPE şarabı herkese 

Zevk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

Karatepe Şarabı 

Toptan ve litre ile satış yeri 
Birinci Noter altındaki mağazada 

·~~~~=~~ sika ve ticaret odasına nıuJ..ayyet oldu~una dair 
makbuz ibraz eden mühendis, imar ve kalfalar 
iştirtik edebilirler. Bu sııretle talip oJarıla )-evmi 
nıezktlrda vakti muayyeııindn vesaiki mezkfıre 
ve temin:..ttı nıuvakkate mak.huz veya 

ER~~g~htd:ı~:JğıN, FEllİll.\ TE\'FİK, Mf:-ı 'ı n::z::::::::::::::~: 
LEK NECLA, HAZIM ~l&J.\~BiEH, FERiH I •• M .. ı; d'-' k h 

IUAllMt:T Bnvh·r ıı •• aarı,-çe musa aa ru s 
· t resmiyeyi haiz 

Her yerde ve herkes tarafından mazharı tak- · 
• 

mektupJarile Vılayette müteşekkil encümeni Vil~ 
yete ve bu hususta malt'ınıat ediıın1ek ' 'e bila 
benel şartname suretini almak 'e planını gör
mek isityenlerin ihale gününden evvelki gün
le::-de enciimeni Vilavet kalemine müracnat etme· . 
leri ilan olunur. 

dir olan bu n1illi filimi herhalde görünüz. 
İstanbul'un en güzel ve şairane manzarala
rını bu fılimde görecek ve ~n müntahap mii~ 
siki~vc şark.ılarını dinleyeceksiniz . 
lıaveten .•. Foks Jurnal 
Oyuna tanı saat 8 de başlanacaktır. 
Perşeınbe ve Cuma matinelerimiz saat 2,30 

Bandırma kazası icra me- ıt~ ...... uu•····--·· ..... , ~d~ad~i·~··~~~~~~~~~~~ ! Göz hekimi ! iiii 

murluğun~an :.: Ur. ihsan A~met !. Gömee nahiyesi ihtiyar 
Bandırma'da bakkal Şev- ~ 

ket efendiye 65 lira 11 Meml<·ket hastahane- l heyetinden 
kuruı vermeğe borçlu Ban· • · · · 1 · · si fYÖZ hastalıkları •. Gömeç camısının esası tamıratı ve nunare-
dırma'nm Kocagöl köyünden ü 

lsak oğlu Yerasem'in ikamet. mütehassısı 5 nin yeniden inşası 14-1 l-934 taı·ihinden itiba-
gahı meçhul olduğu köyü Hastalarını her gün ıa- 5 ren onbeş gün müddetle açık miinak~saya ko-

Biçki Dikiş Ve 
Nakış Vurd 

1 Kanunuevvelden itibaren tedrisata b 
hyor . Kayıt. başlamıştır. Şerait çok mü 
ittir. Tedrisat iic ve altı avlık olmak iizP. . ~ 

G iki devredir. Daha fazla malumat ediuDl 
96 istiy~n hanımların bir defa ~ urt müdiiri~ 

ı ine nıiiracaatları nwrıfaatlef'i iktıza~ıııd, 
dır. 

ADRES: Bulıkeeir Salıihattin mR 
t lesi İtfaiye garajı <'ivarında No . 

~~ Refika ffkil 

•• o:xA~-~xz::z: xz: xz:zs ihtiyar heyeti tarafından : at 3 den sonra Kuvaimil- : nulnıuştur. Keşif ve şartnameyi görmek ve da
bildirilmiı olması itibarile : liye caddesinde 159 nu i ha ZİY. ade malumat almak istiyeıılerin her güu 
tebligat yapılamadığmdan • l h · • w :ııll:U.!if~ll'tf:tJ,~ ~ w~·~~*~ 
ilanen tebliaat ifasına ka- • mara 1 muayene anesın- • şartname ffiUCİbİOCe yapmağa talip 0lanfar1n m m:J'l:UJ:O~OIUlf.'\~~ :Jl!fm!{~:ııf'~~'~W!m,. 

o : de kabul eder. : ,~ 

ratı~=r~lı~!!:r~azeteye der- :·=·=·=··=·=·=·=· ·=·=·=··=·=·=· ·=·=·=· ·=·=·,: ~~:~~t eg~:ı~it~o;:~k Ü 
9 ~~~ı~!;!~e ~~~~:a ~~~:i ~:~ 1 J!cıtt Mn'f a~ ~ y1'»: 

cinden itibaren ilama müs- Kohinor diş l olunur. 1 
tenit olan alacağa karvı macunu -----------·----------il! ~levsimlik vr lds ık rn son moda mantol 
borçlu Y erasim kanuni iti - ' ı• h • 1'11! l k ·· ı ·· ı ~ 1 f · J l 1 
razında bulunmak ve bu Dişleri beyaz/af!r, Balıkesir . 11 ısa rla r baş im ro.ıı ll . ' Y~ 111. l1 I' umaş ar Ye arıı e nızen f 

ilan tebligat yerine geçmet etlerini kuvvetlen~ tnÜdÜr JÜii'-Ütl()en unz gPluııştır. . 
üzere kendisine ( onheı) gün diri r . ~ 
mühlet veildiği ilan olunur. Gönende 44302 Jira bedeli keşif olunan bir an- &-t-~ e. ~te.ı, ~ç.itı 

Zayi Her yerde arayımz bar binasının iıı~ası kapalı zarf usulile miiuaka- il 
Adapazarı Türk Ticaret • • saya vaz edilmiştir. Fenni ehliyeti haiz olan ta· ı En lüks paltoluk pardlisiiliik ve aske!'İ 

Bankasının 87 muvakkat dan evvelki makbuzun hü- lipleri 11 şartnaıne ve projel~ri ni beşer lira mu ka- putlu klar güze) desenlt1rd · y(1 f'Iİ ye in~ 
mabuz numarasite t4-t·634 mü olmıyacağını ilan ederim ~ilinde mahalli miidiiriyetle istanhul'da Cibalide lif e\hisrlik kumaşlnrınnz rnevcuuur. 
tarihinde satın aldığım Bandırma, Gazi Pava l l • l L ·· h b · d h 
beı hisseye ait makbuzu n111sar ar evazım nrn ayaatşu esın fl1 a z ey.. M ht . ·ı . . . L. .1 f 
kaybettim. Yenisini alacağım- c~~!e:~n~:v:':1 

lemeleri ve teminat akçelc~ile beı·aber yevn1i • 0 erem mUŞİ8fl ijflffillin UJr ue 8 mBZ8IDI 

öpücükler kondutuyordu. 
Halbuki diğeri de -

ölen - §imdi yavamıyor· 
du. Sabahın temiz sakinli
ğinde, horoz sesinin kirli 
ruhları kovması gibi, haki 
kat le onu kovmuştu. Ne 
olurdu:O dirlik bozan hedi 
yeyi kolunda tavımayıp sus
saydı Ve cansız bir naaş gibi 
onun hayalini de kalbinde 
taıısaytlı . Ne çare ki, 
öyle lonıamııtı. Şimdi kendi-
ne ne kadar hiddetle-
niyordu! Ve işte 

bir sabahın donuk ışıkları 
altında o iki ölgeyi boğu . 

şurken sanki görüyor, koca 
sının ön tinde diz ç ... 

Yaslı da!un yaş dolu göz
lerini açtı Uçsuz bahçenin 
derinliklerine gene baktı, 
haktı Ölü haya'inden kur
tulayım derken hayatta ola
nı da kaybetmişti. Sanki o, 
ruhunu sorguya çekmek için, 

münakasa olan 6,12,934 tarihinde Perşembe gü- ı te. şrifferi ~afidir. 
nü saat 15 de mezk•tr şubede hazır bulunmala-

~~e~1~ı~~ı~:'.: .• ı!ü•~:~7ı- rı ilAn olunur. = f A WŞIOOULI UıDE HHRt 
ti, Zil kuvveti:· çaldı, Balık eser evkaf 11 
Kadın bırdenbire,korkunç Müdürf Üğiinden ı~ 

bir rüyadan uyanıyormuv I~ 

Fantazi Manifatura V 
Kumaş Mazası 

gibi, silkindi ve arkasını Edremit kazasıuın Edreuıit nwrkezile Ze)-lİn- • 
duvara verdi. Ne oluyordu? ti ve Kızıl Kecili mınlakasındaki n1 ~ zbuta ve müJ-!if 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 5 

Bu zamanda kim gelebilir- haka zevtinlitderin 93 4 mahsulü on "Ün miiddetle'•IHi\IHtHi808iS.Ş,IP{ıf•~H~EfiitlŞf~il~~~ 
" t' 1 

di? Faıcat fazla düşünemedi; nıiizavedevc cıkarılmıştır ihalesi '>1-11-934 ................ u. H•""• - -·A • - -
bir ok gibi kapıya süzüldü. • "' 0 

• '-J ' ' • • D M 
earsamba gÜnÜ Saat 15 de İera t•dilecPğİıuJen ! ~ : r. • 

Telgraf: Ondan!. J " <- • 1/' k /'I d. • 
taliplerin yevmi mezkfırda Edremit evkaf daire- :; ' 0 s~ ıarı ye ıren, i 

Titrek ellerle alarak, he
yecanla açtı. Kelimeleri yu 

tarcasına okudu: 

" - Canlalar ölülerden da- ı 
ha kuvvetlidir, bu akşam 
geliyorum.,, 

Hevecanın çılgmlığiyle ka 1 

dm, ne yaptığını bilmiyerek 
telgrafı kalbine götürdü, ka 
pıya yığıldı. Bu defa gözle· 
rinden s~vinç yaşları akıyor 

du. 

sine müracaatları ilan olunnr. ı : geydıren ve herma- : 
ı u·si cilt, frpıı~i. 

~oğuldtıHll lıasl~ 
111 ii tel ıa~sısı. Milli takvim 

93 5 senesinin en güzel takvimidir. . ' . 
Çünkü )flLLI TAKViM sadece bir takvinı değil 

ayni zanıanda bir tarihtir. 
Bir MILI.ıİ TAKVİM aln1ayı nnutmayımz . 

• • : nada gözeten Y nk- • 
• 
: su/fal' Birliğine seve 
• : seve yaı·dım ediniz. 
• • • 12 

• • • • • ••• 

Hastalarını saa 
l'oksııllar1 Gö:clmf' hükümet caddesin •• 

Blrli{jl ·.·I ayene hanesinde k 
tedavi eder . 

•••••••••• r;ıııı •••••••• ~ l ı iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiamiöiıUiiiii~-. 

Neıriyat müdürü: ESA T AD 
- - Vill.yet Matnuı - Balık 


