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Rüştü bey 
tınavre'ye hare~et etti 

M. lavat'i ~ekif yor 
------

D<ılıi ti ye \ ~ ek•ilet iııiıı teıı-
halya - Yugoslavya sibi)e Vİiayete l'er· Jdi. 

. nıüna'iebatı illin kşnm ~r~ v:ıkit 
ROMA, ı 5 cs.Ş.) 1 • 

F -.. onzetP'. ı . a,ım \ \ \l' İtalyan siyasi mahafi,li ran ..., • 
sız ba~\ekili 1 Lavalın Ro· f'CC"l'ğİllll/, /. lfl);, ı \ıı-

h t . · hazırlamak · d ma seya a mı k'll''l ın ıh•\\ıirin 11 eıı 
i tn müşarünileyh ile Frsn 1 t " • • - • • 

ç f · \' De Şn 11- beleli 1\ e ıt'I l ı:.!lfı ıu l>,ı 
sa'ııın Roma s ı •. . , •. 

b: ön arasınd"'l.i örü~melerı h İ 1 he Y rk:'ı r 1 ıını ll't 

Profesör dr, Frit Zadavv 
Cihar. iktısadiya tının ken-

di mevcudiyetini değiıık 
bir ıekfl ve bünyede 
daha ziyade devam etlirfl. 
mek istediği de görillfiyordu 
Fakat bu tezahürün geçici 
olduğu anlnııldığı anda ci
han iktısadiyatı bir darbede 
çöküverdi. 
birleşik Amerikan devletleri, 

halkın refahı için dahilde 
saglam bir iktısat ~istemi 

l t ldp t.dıyor • '( }" . 
menmuni~ct e a ' si bile \ İ :i~ lıtc \' 'i'l ı. 1 
M D Şabrön Roma ya ye· . 1 • 1 

w • dönec ktlr Vt"'I vaii ~ılım )<1\111 Wlll 

Cihan iktısadiyah tam bir 
inhilal içindedir. Cihan lkh
sadiyatında amil olan clhna 
iktısat btrliAi çöz.ülmilt ve 
da~ılmııtır. Dünyadaki eko · 
nomik buhran, ani olarak 
birdenbire zuhur etmiş tid 
detli ve ktia süren bir buh
ran olmayıp müzmin ve de 
vamlı bir buhrandır. lJu iti 
barla u nu ni harp ve sulh 
muahed .. leri gibi münferit 
ve bir defaya mahsus hadi
se1er dahi bu buhranın kati 
amil ve sebepleri değıldir. 

Yanlıılık, takip edilen sistem· 
dedir ve cihan harbinin 
zuhurunda bu hatalı siıtem 
sebep o1muıtur. Bu ılstemin 
hatası Liberal ekonomide 
sermayenin gaye ve maksat 
mevkiine konarak istihsalin 
lüzumun.Jan fazla artırılma· 
aında ve istihsal ile lallhlak 
arasında niıpetslzlik thtaıın

da mündemiçtir. lktısadi 
anartinin, yüksek korunma 
gümrüklerile hudutların kar
tılıklı kapa latııının, ithalat 
yasaklarının ve döviz tah
vilatının piyasaların hadden 
aşırı bir halde durulmasının 
ve nihayet içtimai dafılııın 
sebeplerini yukarıda sayılan 

kurmak keyfiyetinin , diğer 

mııletlerin paralarile muka-
1 yesede kendı paralarının 

lı 181ANBUL, 15 (A.A.) -
'1ttt 1 ltGf c Ye Vekilimiz Tevfik' 
te' tG bey dün akıam Cenev· 
~areket etti. 

Mehmet 
Ali Paşa 

80., . 
gazlar komıs 

31
1°11u reisi oldu 

lio St ANBUL, 15 (S Ş) -
ilıla k .. ,,._ r omisyo:-ıu reısı 
i~ı v . ) asıf paşa komıs 

o" r 
~G etıllğinden çekilmiıtir. 

lltile hı ·1ı-"1Gd Y n yerine mı ı 

ni talimat ııe \" .. 
İt lya ara ında ya· \ olj lıPlll ı (it\ 1\ l' • (\)~1 

Fı ansa n tı ' • 

kınlık tesisi İtalya· Yugo.. ohl ığn lı.ü.kıııda ~u t·I-
. obalının ıslahına . k Ja,ya munas~ ' d k ırrctfı aldı : 

ba "'!ı olduğu hakkın a l " r • ( ' ') 

g. Hnasetı_tile ılenili .\"K.\H.\, 16 ~-~ 
neşrkı~at mu [Ltııiii.\e \'ek:\lplİllİll 
yor ı. 

İtalya. Yugoslavya ınuka lt•usihile lwlt>di~ l' l't'İ~-
reneti Fransa'nın müdahale· liiti vıh\yrtiıı uhdf•siıw 
ıi olmadan iki hükumet ara· v . 1 · S l' 
ıında doğrudan doğruya hu- verilnı ı ş vr. va 1 ..... a ını 
sul bulmalıdır. l t)~ hll vaıifc) İ ı)erulıtc lJZ(lrllte 

. . 
re ısı 

Yunan 
•• • 
Okonomı 

bakanı 

eımi~tir. 
Naci bey Ankara'ya 

gidiyor 
Yi ııe dün ~ecf~ fırka 

Aydın 
belediyesi 

Ve heyetiAtine gitti 
1 TANJUL, ıs (A.A.)- Eyi kararlar nrdi 

Y S ô'·ono:ni bakanı ve AYDIN, 15 (A,A) 
u~o.~· b: sabah Atina'ya Bde<liye m"dısi hay\•an pa· 

maıy~ 1
• Rıbıımda iktısn t zarı ile belediyenin hayvan 

gitmıştır. d ~ r ahır'armın şehir dııına çı-
vekili Celal bey ve f ı~t: karmağa evkaf idaresinde 

. ok zevat tara ın an 
bır ç "k asker fehirde sıhhi ve fenni bir 

hatlar teıkil elmiıtır . Bu su
retle serbest iktısat kendi 
kendini ilga etmiı bulunmak
tadır. 

Cihan iktııadiyahnın daiıl 
man. dünyanın arazi siyase
ti bakımından büyük teıek
küller arasında parçalanması 
ile muvazi gltınektedir, 

İktıaadlyat kendlıJnl siya· tıı ... llfaa vekaleti sabık de-
... tn'" 

l>tk Usteıarı ~lehmet Ali 

uğurlanmış, muzı a, h ~~il İ hi hal yAptırmağa karar verdi 

l. hafızları i Uram f 
ve po ıs mu Zeytinci ik kooperatifi aetten kurtararak yeni zaman 

mini yaptılalrr~. ~~:~~~~7~~~"'-:~~:.-:'.~ d k k res -- - 1 AYDIN 15 (A.A.) _ Zey me eniyetlnln are terini tef. ~in edilmittlr. 
Mısır tin müstahsiller• ve fabrika kil ve tem•ıı ettiği cihetle 

B 1 •sta n ve . . 1 ti i tih 1 t cihan iktıaadiyatının eıkt ıis-u garı k(.·ıbınesı cıar zey n 1 18 ve ıa lf 
kooperatifi adıle bir kooperatif temdeki cihan ıiyaaetinden 

Romanya' da T evkifle. r Teşekkül etti 1 ~::~~~:~.~····verdi ve ııe ~:~·o.~~u~:·~:..ıı :!· kl:r.;· 
tSKENDiHlYE, ıs_ (A.A) K açakcı'ık yakası inkar etmemek lazım gelir-

Eıu-k S-f 'da geDlŞ Nesim Paıa yenı Mısır ANKARA, ı 5 ( A.A ) _ ıede cihan siyasetinin Av-
~eş Ve 0 ya ld kabınesinl teıkil etti. Parle 1 Geçen yedi günde muhafa- rupa'lılıktan çıkması ile cihan 

lllikyasta tevkif ter ya pl }e mento derhal feıih ve 1 za teıkilatı tarafından iklıl iktııadiyetlnln Avrupa'hlık-
" I ıtmdikl kanun esasi ilga edi ölü 85 kaçakçı, 67 ka- len çıkması umumiyetle yek 
'ap 1 b" Makedonya ının h ld diğerıne tevafuk etmekte 

,,.hı" an araştırmalarda ır klar bulundu. lecektir. çakçı ayvanı tulu u ve olan hareketlerdir. 
Çi•IMd evra ·lk" yeni forpifO yaplırıyor 3303 kilo gümrük ve ınhı-
bO e mühim mat ve H ünden sonraya 1 Al sar kaçağı, 19345 defter si· Cihan ikhsadiyatının, ha-

lı. l<REŞ, 15 (A.A.) - min teeasus IUMA 15 (AA ) - lı kim Avrupa devresindeld ci· 
•1"\' 1 F · . · · . I ğare kafıdı, 169 gümüı me-
d(l aı ajansı bildiriyor Polis aittir. k"f l yap yüz tonluk ikı lorpıte tal· cidiye, bir altın lira ve 60 han siyasetinden daha 
~ t'l öileden sonra Bükreş'te Roli~ bir çok tev ı a t ya hükiimetı hesabına tez Türk lrasile bir tabanca yavaı b i r t " r z d a 
e büt.. R 1· hk"kat devam e • h 1 1 · · b b b "1lk un omanya'da geniş mııtır· ı.ı ı gaha konuldu. ve bir tüfek ele geçiriJmit· in i a etmesının ir ıe e l· 

ti Yasta t kf dl nide ona nispeten daha faz· 
t 1) ev at yapmış- _me~ r. _...... • ---i 1 ar Do 1 ar Ur· ı_ ahUıy l ---. la bir istiklale malik olma-

"elirı ... he nezareti meme 7 M y Yunan murahhas 
•lltl ırUp eli ve yolsuz un· sında ve aynı zamanda bir · 
~tbardan temizlenmesi için heyeti leıik Amerikan devletlerin-

bit ilt edilen umnmi bir ter.l· • ı ~iiıa n l)lil y;ı ı·ı- ISTANl>UL, 15 (S.Ş.) de Vi\kit vakit beliren iktı 
dırrn~e\rzubahs olr1uğunu bil· .ı ııpoııy (l Si a ' ı--ı· k~ ·ı ))1! Lafvedilen muhtelif muba- sadi yükselitle aramak la-

8 tUr. • l •ı 1•§() j l))C ( dele komisyonu nezdindeki zımdır. Eskiden kalma el 

lllG~-F~ A: 14 ( \. \) - Polis ŞJ f)() b(I Ş ( , • ı ~ d()I) (l il- Yunan murahhas heyeti bu- han ıktısadiyalı, bir merke 

bir t~~AY~tlnin dün verdiği a ı• tl VI klt JI) 1 ( n gün memleketimizden ayrıl- z.i büyük mıntaka iktısadı-
\lt igde bu ııym beş ve p ., . edec~" k. mııtır. nın mevcudiyetine bağlı idi 

111rıd - y ·ı 6.:. ·ı ı '-tınd k· a Kostendıl ile civa lfl 3 ( .::J( I h rp sefinele· cümhurun Milli Müdafaa Avrupa böyle bir Büyük 
S a 1 bir 1 k'" d ve • (S Ş) larda bu unan 

8 
• b"t d k ı.ıı. iktısat nuntakasını hakiki ofYa'da <aç oy e VAŞiNGTON. 15 - . i ikmal edemiyeceğinden içın u çe en ayırma ıa a· 

t'lh'I oturan bir Makedo· h .. kfı eti Japonyanın rın . ini ntta daha biyeline ınalik bulunduğu vasfı ve nevi ile değilse de, 
}'a,hılıdnın evinde ar ~tırmalar Amerika u mkarcı yolu tı· Japonya yenı l<ıde bulunu· yedi nl'lyar doları kamilen tesiratı ve neticesi itibarile 

.. ıı I ·· ddeiyatına ~ " it blr mev H tletıcea· ıdve bu araştırma ar mu ğ karar vermiştir Ja· musa d •apon>a silahlanma bu m ksada sarfedecektir. teıkil etmiıtl. arp esnasın-
tl'ıiihı •n e bir miktar ıilah, kama, a . ıı.aah ukı bir yorsa a ku verirse Ame· M. Ruzv it bu p ra)ı diğer da ve harp sonrasında Ame· 

nırn t d nya can ınv ına arar , A k deler il a ve patlayıcı ma · po ısut edilecek ve yarı§ i Unap kabul işlere tahsıs c:>tmeği tercih rika nın vrupa yerine alm 
e "• k "h ·ıAI urette tara 1 ·k bunun c: J ' 1 k i t dl"i h t~ıkıt ıvıa edonya ı tı a s .. bbüsün bozu ma· rı a . 1 dü~ünmi· ederse de aponya nın vazi· o ma s e g ve ci an 

l ltın b bugünku teşe · t ·,,.en netlcesın '" l h k di t A 'I 1 k t\rı ld ın ir kısım dosya· . Amerika icap ettı· e ını,, t bü ün ~iddctle yeti bir tes 1 at ynrııına i tısa yn ının vrupa ı ı • 
tir, e e edlldiği bildirilmiş· ması içın . harp s~finele · yerek yarış \ . rrünc r olursa bu yola gir- lan çılup Amerıkalılaımağa 

• "ı kadar yenı ·k 1936 devam edec~ tır. · · b k 1 kt d - ill"ğ' " "ld" 

mubadele kıymetınden daha 
mühim olduğunu bildirdiler 
En büyük ikhıat lrnvvetlnin 
bu ret cevabı ile dünya 
iklısadiyalının lnkirazı artık 

mukadder bu!unuyordu. 
Evvelce Sovyet Ruıya'nın 

beı ıenelik p!anında ve Ot· 
tova imparatorluk konferan
ıında kendfıfnf göıtermlt 
olan ıey, ıtmdi b<lUin ikhıa
di nizamın yeni eıaı kanu· 
nu olarak genlı bir ıekllde 
tecelli etmiye baıladı. 

Şimdiye kadar kurula 
gelmekte olan her milli lk
tııat, dünya plyaaaıındakl 

kazanç imkanlarına müm
kün olduğu kadar büyük bir 
pay ile ittirak edebilmek 
gayesini gütmekte idi. Her 
mi1letçe iktııadi milnf erit 
lslihıal ıubeleri yekdiğerlnl 

tamamlar gibi bir tarzda 
değildi; bilakis her bir is

tihsal ıubesi kendi kendine 
dünya istihsalatımn heyeti 
umumlyeılni aöz önilne ala
rak kurulmakta idi. 

Bu tarzda hareketin netl
ceıi olarak dahili iktııat teı
kilitında millet iktıaadlyatı 

mefhumunun yeri kalmıyor· 
du. lıtihıal ile temin edil· 
mek istenilen en birinci ga· 
yenin milli muhitteki inıan· 
ların ihtiyaçlarına cevap 
vermek olduğu unutulmuı· 

tu. Sermaye kendiıini devlet 
iktııadının güttüfü bilcümle 
vazifelerden azade saymak-
ta sanki hayatta her ıey 
yalnız kazanç ve kredi üze· 
rine müesseımit gibi çalıı· 

makta idi. Milletlerin ken· 

dl milli iktıaatları cihan ik
tısadiyatına mutlak bir ıu · 
rette tabi bulunuyor ve el· 

han iktııadlyalı milletlerin 
bu mil i iktısatlarını bir ön 

gibi kullanıyordu. 

Yeni iktisat devri bütün 
bunlan kökünden temizle· 

meğe baılamııtar. Milli iktı· 
sal yine cihana tekaddüm 
edecektir. Bu haraket evvel 
emirde her bir iktııat ca
miasının diğer lktHat cami
alarına kartı kapalı kalma 
ıını iıtllzam eder. ·Fakat bu 
kapanııın müspet bir fikri 
kıymet teıkil etmiyen ve 
az çok taklit edilınft müda
faa tedbirlerinden ibaret 
olan himaye tarzında olma-
sı doğı;u de~lldir. Şimdiye 

kadar tatbik edilen bu tarz 
.ile ekseriya münferit fıtlhııal 

1 ıubeleri imhaye ediliyordu D
01 

g. acaktır. Aı 1erı a A Hükumet icap ederse Rem meğe mec ur a aca ır. ogru g ı ı goru u. 
be.ı Yalerdaki v sikalardan rı yap vvel tezgah· _. • .... " .... ..,,., .. ,.. pa maçıarma ı un· Aıay 1 ıaaı ve: 1 uı·tıuıarın soıaan 
lcr~ı 19 Mayısta yeni reji- senesinden e harp hatıraları ikinci ve Birlik Güç b rin bir akı ı ot z Jncu dnkikada 

uıı::uuıı::ı ı 1111 <'\. euıııı::u eıytı 

mıktarı oldukça az.dır. Bu 
yılın ilk dokuz ayında biz \'aaarnn a nacagını 1kacaktır. el takımlan arasında devem golle neliceJc:ndl. Bundan 
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SAYFA 2 SAVAŞ 1. TEŞltbl 

Simov'da ge çlik 
haı·eketleri ( ş ı= 11,411 ıı !~ ~'' 111111. ~ ''' ıe ır ır ı~ )· ~:;~:~fil!;~ 

l 'ld' G t • ' s k Hakkı Beyin "Çocuk (;(lnçlr r birliği ile gençleı· C\İ bir eştiaı l QZe emJZ avaş upası isimli yazısı Dr. Fuat s 
Aylardan beri birbirine rakip olduğu halde her üç te§ek- h9akunkcınudBaeyynaezlı~ıi,IeTI evreb~ıey 

gi bi ya§ayan gençlerbirliği külün de ayrı ayrı yaıaması- Pazar günü büyüyor _ 
ile gençler evi nihayet bu na bu küçük muhitte pek Büyük maklnadaki arıza b • o leri, Sümer Bank ve es 
ayın 8 9 uncu gecesi yap!ıkl:ı · te imkan yoktu; netekim yüzündenhacmindenküçüll· Muaı•·ım mekte 1 rta yin Avni beyin Ankar 

n evikde yazıları f aydah rı bir kongrada birleşmiye memleket işlerinde bir di- tülmüş olan gazetemiz maki- • te değer kıymettedir. çoc 
lca ar vermişlerdir. siplin altında çalışmak şar- nanın tamiri yarın biteceğin· ek eb'ı o 2 ye 1 malan, Şurada burada 

Gençler b'rliği Türk ocak- tile eyi :neticeler vermesi den pazar gününden itiba - hikayesi, abidin Dino, 
larının lağvinden sonra ku- pelc tabii olan rekabet her ren eski hacminde çıkacak vası, siyaset aleminde 
rulmu§ ve faaliyetini zaman nasılsa ara sıra şahsiyata tır. ı·kı·nnı· takıınlar bugu .. n s,·ıat mecmuanın diğer zengin 

d ··ı -1 bıı· d B 'b' hA recatım teşkil etmektedi zaman spora hasretmifti. 0 rn e ıyor u. u gı ı a Sevgili okurlarımıza müj-
K d . - h 1 <liselerden müteessir olan deleriz, 1 o da karşılasacok en ısı mun asıran spora 

1 
t kk .. 

1
.. 'd u yen eşe u un ı are 

istigal ettiği halde sporun k" b b· 1 . t . Daimi Encümen er anı u ır eı meyı emı· 
en mümtaz bir ıubesi olan ff k l l d ne muva a o muı ar ır. 

avcılar kulübünün kendi B. I · t kk" I" 
ır eıen yenı eşe u un 

baıına çalı§masına seyirci adı ne olacak? Ne yolda 
ka lıyordu. ve nasıl ç a 1 ı f a c a k ? 

Gençler evi yeni olmakla Ve ne gibi işler görecek? 
beraber spor, musiki, köycü- Avcılar kulübü yine müsta· 
lük, hars, temsil kollarım kil mi kalacak? İıte bu 
ihtiva ediyor daha şümullü mevzuları tekrar tetkik ve 
bir sahada çalı şıyor ve an tenkit etmek üzere §imdilik 
cak avcılar kulübünü de si- birleıen yeni teıekküle mu · 
nesine çekerek daha kuv· vaffakıyetler temenni ede· 
vetli bir şekilde çalışmayı riz. 
hatırlı yamıyordu. 

Maksat ve gayeleri bir 

ve bu ıubeler kendi husu
si menfaatlerini takip eden 
ıubelerdi. Kezalik, bu tarz. 
dakl himaye usulü, kendin· 
ce faydalı gördüğü ahval -
de halkın umumi menfaat
lerine mugayır olarak bey
nelmilel kartel siyaseti ile 

de el ele vermiıtir. Yeni 
koruma sistemi ise eski tar

zm aksine olarak milli dev 
let fikrinin if adesidtr ve 

daima millet iktasadiyatının 
organik bütünlüğünü göz 
önünde tutar. · 

Bu hal; ithalat ve ibra. 
cattan mutlaka vaz geçmek 
manasına gelmez. Fakat 
iptida ithalat i1e ihracat 
ehemmiyeti birer amil ola
rak hesaba karııtırmadan 
evvel , iç pazarın elzem bir 
kuvvet merkezi ve enerji 
membaı olarak doğru ve 
hakla bir taksimat ile tesfs 
ve ikmal edilmesi ve can 
landırımsı icap eder. 

Bu inkiıafın umumi mana 
sı siyasetin yine ik
tısadiyata tekaddüm ettiği -
dir Bu hem iç ve hem 
de dış politika için 

böyledir . İç poli . 

Simav 

Sabit 

tikadaki mana: Bir nevi 
devlet Sosyalistliği \'e mü
dahalesi yani şahıs teşeb - 1 

büsü doğrudan doğruya orta
dan kaldırılmakla beraber 
serbest sermayenin içtimai 
kayıtlarla bağlı bir sermaye 

haline sokulması ve iklısa
dtyatın da devletçilik dya· 

seti esaslarına uygun olarak 

tanzimi demektir. Dış poli 
tikadaki mana ise devletin 

ve devlet iktısadiyatının 

metaltp ve müddeiyatı,yabancı 
devletlerin aynı şekilde me· 
talip ve müddeiyatı karşısın· 
da daha ziyade bir kudret 
ve nüfuz demek olur. 

Zayıf bır devletin kendi 
sinden daha kuvvetli bir 
devlet tarafından iktısadi 

esaret altınaalmmasında bir 
değiıiklik olacaktır. İstikbal· 
de hiç bir devlet kendisi
nln<(borçlu müstemleke)) 'ar
zında haklarının gaspedilme · 
sine razı olmıyacaktır. 

Devletçe idare edilen her 
iktısadi cüzütam bazı yerli 
istihsal şubelerini ikmal için 
ecnebi sermaye a lmaktan 
mümkün olduğu kadar içti
nap edecektir. 

Roman Tefrikamız: 2.5 

Uykusuz geceler 
Yazan: HALlL BEDiİ 

* * * 
Genç mülazım ogün kışla-

daki odasında bir aşa 

ğı, bir yukarı geziniyor, ca · 

nının sıkıntısından yerinde 
duramıyordu. Tam yirmi gün 
oluyor ki Meral'den mektup 
almamıştı. İzin için verdiği 
istida t erviç edilmemişti . On
dan evvel mezun olan arka
daşı gelmemişti. Kumandan
lık, sıras ı gelince izin verile 
c ğini bildiriyordu. Rahmi 
pl>sta neferini çağırdı.. Bir 
ta ır. emirler verdi Sonra 
karyolasına uzandı . Fakat 
u uyarnıyordu . Günlerden 
cu na idi. Şehp inm .k iste 
ıniyordu Beb.ô.r olduğu için 
ev tutmamış. kışlada yatma 
ğı daha müna~jp bulmuştu .. 
Yalnızlık onu a sabi ve titiz 
yapmıştı.. Her şeye sinirle-

niyor, en uf ak bir şey onu 
kızdırıyordu .• Ona, bu civar 
kızlarmm taktığı isim ne güzel 
uymuıtu: Ateş çiçeği, .. 

Rahmi hakikaten bazı za· 
manlar ateş püskürüyordu. 
Genç mülazım Meral'i hatır
ladıkça gülüyor: 

- Kimbilir; beni görürse 
n e kadar şaşıracak diyordu .. 
Meral, Meral!. Ah! Ru ismi 
anmadığı gün yoktu .. Bura
da önüne çıkan hiç bir kıza 
onu değişmiyordu ... Rahmi 
yatup istirahat edemiyece
ğini anlac!ı Giyindi Kışla. 

dan çıktı.. Aklına bir gün 
söz vediğini o genç kız geldi . 
Bir tesadüt ve bir kazanın 

kar~ısına çıkardığı genç kıza 
hürmetten bn§ka hiç birşey 
duymıyordu . Balo gecesi, bir 
nezaket eseri olarak onları 

Vilayet daimi encümeni 
dün mutat toplantısıuı vali 
muavini Ekrem beyin reis 
liği altında yapmış ve hu 
ıusi muhasebeye ait işleri 
görü§erek kararlara bağla-

mııtır. 

Haf k dersleri çok 
rağbet gördü 

Halkevi kurslar ıubesinin 
Ali Şuuri mektebinde açtığı 
halka mahsus dersler f ev
kalade rağbet bulmaktadır. 
Halkımızın okumağa kartı 
gösterdiği bu alaka karşı
sında hanımlara mahsus 
dershanele-in de açalacağı 
haber al rnmııtır . 

Beyazlatma makinesi 
Memleketimiz fabrika -

törlerinden Muharrem Hasbi 
beyin bu kere getirtmiş ol
duğu "Beyazlatma makinesi,, 
unların içindeki pikseJert 
yakar ve aynı zamanda 
unu beyaz bir şekle sokm
akla beraber, kabartma bas
sasıda arttırır . Ru güzel te
ıebbüsü dolayısile fabrika
tör Muharrem Hasbi beyi 
takdir ederiz. 

Mesut bir evlenme 
İdman Birliğinin kıymetli 

sporcularından Ziya beyin 
evlenme merasimi dün ya
pılmışlar. Genç ve değerli 

sporcuyu tebrik eder ve her 
iki tarafa saadetler dileriz. 

Poliste: 
Dün gece Mecidiye ma · 

hallesinden Halil oğlu kah. 
veci Mehmet çarsıda huzur 
ve sükunu ihlal edecek de
recede fazla sarhof olduğu 
görülerek yakalanmıt ve hak
kında kanuni muameleye 
başlanmıştır. 

davet etmiftl .. Mandıraya yak. 
laııyordu.. Kapıda onu Ni
met'in dayısı karııladı .. Üze
rinde i§ elbisesi vardı ... 

Geleceğinizi ümit 
etmiyorduk, beyefendi..Sizi 
bu vaziyette karşıladım. Ku
sura bakmazsınız değil mi 
efendim?. 

- Estafurullah beyefendi.. 
Ortalık darma dağındı .. 

Onu nispeten düzgün olan 
Nimet'in odasına aldılar .. 
Dayı bey misafirini yer 

leıttrdikten sonra müsaade 
istedi .. 

- Arzu buyurursanız, al· 
humlar var. Bakabilirsiniz 
beyefendi .. Dedi .. 
Giyinmeğe gitti Rahmi si

garasmın küllerini tablaya 
silkerken albumu aldı. . Yap
rakları isteksiz isteksiz çevi· 
riyor .. İstanbul'a ait bir sürü 
hatıralar. Nimet'in muhtelif 
pozlarda arkadatlarile çektir· 
mit olduğu resimler.. Rah 
mi bir yaprak daha çevir -
mitti ki gayri ihtiyari hay
kırdı .. 

Dün Muallim mektebi-
Ortamektep "Savat kupasın 
nın ilk maçını yaptılar. 

Hava gayet güzeldi. Saha 
mektepliler ve hevesli halk
la dolmuıtu. Saat tam 15 
te takım lar sahaya çıktı. 

Para atıldı ve kaleler alındı. 
Liseden Zeman efendinin 

idaresinde oyuna ba,landı 
takımlar ıu tekilde yer al· 
mıılardı. 

Ortamektep 
Ali 

Osman Fethi 
Mustafa Hasan Mehmet 
Mehmet, Osman, Celal, Ni
yazi, Muzaffer 

Muallim mektebi de: 
Ateı 

Hilmi Ahmet 
Muharrem İsmail Asker 
Nuri, Muzaffer , Cemil, 
Sadettin, İsmail 

Kaleyi Muallim mektebi 
almııtı. İlk akını Ortamek 
tepliler yaptı. Ve bu akın 

Muallim mektebi kalesine 
kadar uzadı. Oradan geri 
döndü. Bu üç, dört dakika 
zarfında OrtamektepJilerin 
akını temadi ediyor, fa-

kat bir eyi netice çıkmıyordu. 
Bundan sonra bir aralık 

akın sırası Muallim mektebi
ne geçti. Bunlardan biri ta 
Ortamektep kalesine kadar 
uzadı. Ve çok tehlikeli bir 
an yaıattı. Kaleci Ali'nin 
güzel atılııı ve tutuıu bu 
tehlikeyi bertaraf etti. 

Oyun mütevazin bir tekil al 
mış, her iki taraf ta karşı . 
lıklı akınlara baılamııtı. 

Onuncu dakikadayız. İsma 
il'in ortaladığı top Sadet
tin ve Cemal'in ayağında gez
di ve müdafaanın eline 
çarparak penaltı oldu. 

Pen altıyı kaleci Ateş 

- Meral.. Ta kendisi ... 
Şaşırmııtı.. Resme bir da 

ha baktı . Aldanmıyordu .. 
"0,, idi.. Burada, ondan 
kihmetrelerce ,. uzakta onun 
resmile karşılaşağını nasıl 

tahmin edebilirdi?Dütünüyor, 
bu muammanın altından bir 
türlü çıkamıyordu .. 

- Affedersiniz sizi fazla 
beklettim .. . 

Dayı bey gel mişti . 
Konuımağa daldılar . . Da

yı bey mandıradan, bu se-
neki hasılattan, itlerden, 
buhrandan uzun, uzadıya 

anlatıyor. Rahmi dinler gi 
bi görünüyor. Fakat halle· 
demediği muammayı düşü 

nüyor ... Bir aralık dayı he
ye sormak istedi.. Fakat 
adamcağız, buranın yer:isi. 
Onu nereden tanıyacaktı. 

Bunu ancak Nimet ha lle
decekti . Genç mülazım söz 
arasında sormuştu .. 

- Küçük hanım görüa
medik r. 

Dayı bey müteessir 
cevap verdi .. 

çekti. Gol. 
Ortamektepliler bu golden 

hız aldı.. Birbirlerini takip 
eden eyi anlaşmalarla Mu 
allim mektebi nısıf sahasın

da kaldılar. Muallim mek
tebi bekleri krsrnen bucalar 
gibi oldu. Celal. Niyazi, Üs· 
man anlaşması, lehlerine eyi 
anlar yaşatıyordu. 

Top Hasan'dan Niyazi'ye 

ve ondan da Celal' e geçti. 
Calal pası Mehmet'e verdi, 
o da avuta attı. Her iki 

tarafın forları da eyi anlatıyor
lar. Muzaffer eyi . bir orta
layıı yaptı . Ve kaleye sı
kı bir ıut gitti. Kaleci yine 
güzel bir kurtarııını göster
di. Etrafta alkı~ ve yaıa 

sesleri yükseliyordu. Mual

lim mektebi akınını görü· 
yoruz. Top müdafaa İsma 

tl'den açık İsmail'e ondan 
Nuri'ye ve Sadettln'in aya
ğına geçti. Sadettin hafif 
bir sol vuruı la kaleye ikin
ci golü attı. Bu göl kale 
önüne biriken suların kıs 

men yardımı ile gJtti. Zira 
kaleci yatmıı fakat nasılsa 
top kalecinin elinden sıyrıl
mıştı. 

Bu gol 41 inci dakikada 
o1muı ve 4 dakika sonra 
da haftayım düdüğü çalmıı 
tı. 

"' * * İkinci haftaym Ortamek 
tebi daha enerjik görüyoruz. 
Çok çalıııyor hiç olmazsa 
beraberlik temin etmek is· 
tiyorlar. 

Top daha ziyade Mual· 
lim mektebi nısıf sahasında. 
Müdafaanın eyi oyunu ve 
Ateş'in yerinde müdahalesi 
gol olmasına meydan ver · 
miyor. 

- Malumaliniz bugün 
cuma.. Hayırlı günlerden 
madut. Nimet bir arkada
tının niıanma gitti efendim ... 
Bir az öteden beriden ko · 
nuştular. Ayrılıyorlardı . Ev 
sahibi kapıya kadar teşyi 
etti.. Bir daha teşriflerini 
tekrar, tekrar rica ediyor-
du. Genç mülazım ev sahi· 
binin elini sıkıyordu, 

- Pazartesi günü öyle
den sanra rahatsız ederim. 
Sonra asıl maksada giriıti •. 

Gülerek. 
- Küçük hammı darılt. 

tık galiba. Bizden kaçıyor
l"r . . 

Kışlaya gittiği zaman 
öğle olmuştu .. Yemek ye
meden portatif karyolasına 

uzandı.. Ruhan yorgundu .. 
- Şüphe ve merak dolu· 

bu üç günü nasıl geçirece · 
ğim?dedi. 

* * * 
7. Ey1iil 

"Dün Müterref'i nişanladık .. 
Zavallı kız. Nihayet anası

nın babasın arzusunu yerine 

Qlimpiya 
Haftanın iç ve dış büt 

hareketlerini resimlerile 
toplıyan en eyi spor rn 
dır. Sporcuların okuması 

İkinci haftaynı 
ilk dakikalarda 
lim mektebi nısıf saha 
sonra tekrar Orta 
nısıf sahasını ve bir 
te ortalarda gezdi. B 
retle de oyun bitti. 

Muallim mektebi 
galibiyetle sahayı tı r 

Oyun çok temiz v 
mi oldu. Her oyuncu 
canla, başla çahıtı. 
oyuncuları tebrik e 

* 
* * 

İkinci takımlar ma 
gün saat 1 O da olac 

Bir diizeltme: 
Dünkü sayımızda 

takımlarının vaziyetin 
den geçirirken bir iki 
evvel yapılan Orta 
ve Lise maçlarmda bi 
lışlık olmuıtur. 

Liseliler Ortanı 

ve Muallim mektebi 
nilmemiş her ikisi ile 
rabere kalmıılardır. 1 
tayı düzeltiriz. 

Bugünkü kupa 
ları 

Bugün öğleden ev 
Hikmet Paıa stadyo 
Muallim mektebi • O 
tep ikinci takımları " 
kupası,, öğleden sonra 
- Alay ikinci ve 
Güç birinci takımları 
ka kupası maçı yapa 
dır . 

Maçların çok alaka 
cağı muhakkaktır. 

getirdi .. O zenginle Y 
lu oldu Yüzüğü par 
takarken boynuma sar 
bir ağlayııı vardı ki .. 
yanamadım. Ben de ai 
Ona bir abla gibi uzu 
nasıhat ettim . Nişand• 
çok kız vardı . GüldüL 
lendik . Eve döndü 
zaman fena hevadis veı 

"Ateş çiçeği,,gelmif· 

gem kızdı. 
- Kaşke gitme• 

Yazık oldu.. Dedi.. ~ 
dayımdan malumat s 
için yanına koıtu.m. A 
sofrada yeng·em mana! 
nalı yuzume bakıY' 

Yemekten sonra bir l 
ne ile dayımı avdu. 
başa vermiş konuşuyo 

- "Ateş çiçeği ,, sanı 

gunmuş Nimet .. 
- Nereden biliyor•• 
- Dayına seni ıo 

Pazartesi gunu geleı 

söylemiş Senin bulur 
arzulanıış. Dahası var· 
kız kahvelerini verdi 
sonra onları kapıdan di 
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~istler arasında 3 saat: 5 
- Oreret için ne dersi· 

nfz? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Savaı'ın: .. : Ya zan : 

Sanatkar Şaziye . . - Ben operet artisti de 
ğilim. Fakat çıktın. 

16 TeırJnevvel Cuma 
BÜKREŞ , 384 ... M 
Gündüz ne riyatı. l 8 Radyo 

: Küçu : Teessur : tıman : 
: Hikayesi: : : 

hanım dıyorkı: 
. ................................................. . 

- Siz sahnede sesini en Ova sanki uyuyordu .. Et- - Bundan onbeı ıene ev-
güzel idare eden ,e en orkestras.. 19 habuler 19. 15 

,, Tiyatro beni kar°akollara sürükledi. güzel konuıan bir sanatkar- Radyo orkestras nın devamı 20 

G k f k t · lerin ıınız. Operet neden 'lllmı- Üniversite 20,20 Plak (seslı 
enç kızlardan hevesli ÇO a a iÇ - yor? filim yaldız.art). 20,45 Konfo-

de azim ye sebatlı olan yok··" - Öyle derler amma, ae rans 2 1 Konsere daır bjr kaç. 

rafa karanlık çökmüı, kuı- vel buraları cehennem gi· 

lar suımuıtu. Ekinler hafif biydi. Bizimkilerin bir kıs· 
kımıldıyor vucuduma bir mı hücum ediyor, bir kısmı 
ürperme veriyordu. Uzaklar· arkasını çelmeğe uğraııyor-
daki köylerin ıoıklarile eğ du. Ben o zaman ıu tepede 
leniyordum. Arkadaıım. nöbet bekliyordum. Bir gün 

- Haydi dedi ıüngü muharebesinde bizlm-

Şaziye hanım, ısrar et· dolu' ya kaçtım. sim ıarkıya gelmez. söz. 21' 1 ı:;n Oeorgescuoun iun-
ıneyin, muhakkak bugün Bana sahne harimini - Peki hangi janrları, resiı;Je lılharıııonık konser 

Kalkhm. Sessiz ovada kilerin kahramanca çarpı§· 
iki gölge ilerliyoruz Ara tıklarım gördüm. 

konuıacağım. tam manasile Cümhuriyet nevileri seversiniz'' 22 st'rahat. 22, 15 Se.nfonık 
d. İlk senelerde kons"rm bAvamı. 23 haberler. 

- Peki ama ben ne ıöy- devri ver 1
• - Bunları birbirinden 2'3 ,20 Plfk. 

liyeceğim . Hem kocamdan Şadi ve Ratit beyle çalar ayırmak zor. Fakat vorlvil 
l ıh d · · ·ık t k BUDAPEŞTE, 550 M . 

a. dınız Benim fikrim de ay· tam. Darü e ayım 1 eıe . ile m•ıela bir f acıadan han-
i 1 bi J kt b de ~ Salon kuartclj J S,35 Steno. nı. külünde on ar a r ı e en l i i f t 1 • d f f 

ı ı n ı ers nız ersen z, a . grafi deni, 19,05 Tıbor Polen 
- Botuna ısrar. Kemal oraya girdim. 1 cıa derim. Bununla beraber nn idart1inde hafıf musiki. 

sıra ayaklarımız taıla· Al bayrak her dakika da
ra çarpıyor, bu sükQtu bo· ha ilerliyor ve gözden kay
zuyordu. 

boluyordu. O gün düıman 
b i d _ Oynadığınız eser er 

ey n sualleri baıka i 1, herhangi bir piyeste severek 19,30 Sıx>r haberleri . 20, 10 
•lzinkı baıka . Hem batır içinde en muvaffak oldu_.~u ld ' b k K 

Bir saat sonra "Ok köye" kayalara çarpan dalgalar gi · 
vasıl olmuıtuk . Bura11 tam-

bi önümüzde mağlup oludu. 
bir Ana do' u köyüydü. Orta · Ben hala nöbet bekliyordum. 
da btr meydanlık, ıalda köy 

~ a ığım ro ı ü aıarma için onferan. 20,30 Operadan bir 
la.r k I 1 nuz ve beyendifiniz eser. 

sınız i Darü1bedayi i ege · çalııır ve aym derece mu · temsilin Hil.23,30 Çingene or_ 
dt~lnizde bı'r defaya mah· - Tabii muvaffakiyeti· d 

s d vaffok olurum. Sev iğim keıtrası. 24 Oskrır mzıkası. 
•uı olarak anlamııtım. Bu mi kendim tayin e emem rol muYaffak olduğum rol· 
•efer de. Fakat duyduklarımı söyle · dür 

1 

plana gecerim. ~1eıela:"Lüks 
j "Elı'z tekrar Türkiye· hayat,,ta benim rolüm 4 üncu" 

- Peki öyleyse. Size bir Y m " Bence zaten muvaffak 
teklifim var. ye geldiği zaman bilrliktel planda ribi bir ıeydf. Öyle olmak için bir role severek 'k b 

mektebi, solda meclis binası, 
ileride çarıı ve kahve .. Mey
danlıkta ıesini tıtttiğimfz 
köpekler, kuzular, ördekler 

Kendimi topladım; birdenbi· 
re yerimden fırlıyarak ilerJ 
koıuyordum. Vızılt11ını iıtt

tiiim bir kurıun beni yere 
ıerdi. 

c<Cenavar,, 1 oynamııtık lk o - ı en en onu birinci ve ikin 
- Buyurun. k çıkmalı. Ve sonra muay- el pilAna getirebildim. Demek 
- Bunu dinlerseniz, hem du~u için mi nedır, bunu ço b l Jı:. k 1 l 

•I h ıe:erim ve çok muvaffak yen ir ro e, mese Q ço ro l mak değil, çok mu 
z, em ben üzülmekten hep genç kız rolüne çıkma · vaffak olmak Jazımmıt· Genç· 

kurtulurum. Siz ıualleri olduğumu söylediler. malı. Zira zaman gelir, lere bilhusa bunu ıöylemek 
~llZln, ben imzalayım, olsun Bu temsilde Raıit, Eliz, ihtiyarlar ve sanata da ölür isterim: Gösteriıe hiç kapil-
Qftıin. Muvahhit te vordı. Bünlar gider Ben her role çıka maıınlar. 

le 
Salondakiler bir kah· arasında diyebilirim ki en rım. -Darülbedayiden çekilme 

1ha attı. Şaziye hanım ol- fazla alkıt toplıyan bendim KomeJide beğenildiğim nizin lıebebi nedir? 
l!l k d lik ar - ki ıebep var. Biri ko. 1Yacağını anlayınca: Bu a ar sene gibi ne yalan ıöyltyeylm camın çekilmit olması, dife-

- O halde gelin bir kö · tistler arasına girmlt ve mu· facıada da beğenillyorum. ride memkette iki sahne gör. 
teye çekilelim. Dedi. Arka· vaffak olmuıtum. - Genç kızlarda sah mek ve sanatkar adedinin art· 
da,ları: Benim heves ve isteğim neye hevesi var mı? Muvaf_ masanı istemektir.Olgun artlıt 

- Gazetede çıkacak olan bir kat daha artmııtı. fak olanları çıkıyor mu? Ve lerin birtarafa yılılmaaı eyi 
~6zlert bJzden mi saklıyorsun Şaziye hanım bu keli· gençlere tavsiyeniz? değil •. 

ti celseye ne lüzum var, meleri adeta mahcubiyetle Şu on iki ıene zarfında - Şaziye hanım, ıon ıua· 
dediler. ıöylQyor. Belki kendini yüzden fazla genç kız mü le geldik. Kurtuluyorsunuz. 
lcöBız Şaziye hanımla bir medhetmeıfne hfç ihtiyaç racaah gördüm. Hemen he d-. Aman efendim. Rica 

geziniyordu. Kulaklarımızda 
da derinden derinden gelen 
bir saz sesinin çağlayııı var
dı. 

Karanlıkta gezenler var 
Gönülleri sezenler var 
Sevgilimi ezenler var 

Benim kalbim yaralıdır 
Artık ömrüm karalıdır 

Geceyi bu köyde reçtrip 
ıafak kızıllıfında yola çık
tık. SürOler otlamaia gidi
yorlardı. Çobanın hazin ka
valına kuzu çıngırakları it· 
tirak ediyordu. Arkadaıım 
anlattı: 

Üç ay sonra köyüme dön
düm. Hey arkadaı! O günler 
ne acıydı. Bizim köyden ıe
kiz ölü, otuz yaralı vardı . 

Ben de ikincilerin arasında . .. 
Artık ıusmuıtu. Yüzü kı

zarmıf; gözleri yaıarmıftı . 

Karııda ıakarya görünüyor
du. O gönül yırtan bir seıle 
farkı söylemeğe baıladı: 

Sakarya, Sakarya şanlı sakarya 
Düşmana aman vermedin sen 

sakarya ... 
Türkler sana vurgun vurgun sa

karya. 
iki yanın cennet olsun, olsnu sa 

karyıl .. 
leye çekildik hissetmiyor. Hakikati bile men hiç biri kalmadı Zan· e erım. Be

1
n bir baılaBdıktan 

B k bi dh gibi sonra ıneıe e yoktur. uyurun 
Ld- en söz söylemiye o söyleme r me nedlyorum ki sebatlı değiller. Sah 1 •-----------------------
~ a neye naıı ve ne-

r utanırım ki, dedi. geliyor ona... Azim yok. Sonra sahne· den baıladınız? 

1 - Peki sahnede nasıl - Sonra hanımefendi? de muvaffak olan - Ozaman yeni sahne na· 
: ?or da utanmıyorıunuz, ce· - Sonra "Katil,,. Bunda h•auwn yoksck maaı ve bat amu•d• l.J•r uyano vardı. 
il llna: muvaffak olduğumu ıöyler· role koıuyor. Olmazsa vaz Müe11lsi lımafl Faik beydi. 

l'1 ; Oraıı bam baıka diye ler. Ben de çok ıeverfm. geçiyorlar. Kendisi bizim ahbabımızdır. 
u •bele etti. _ Ben sizi "Söz bir Al· Merdivenden çıkarken 25 Hevesli idim. Daima prova • 

.a_ ŞJındi hep ıurdan bur· lah bir,, filiminde çok be- adım birden atlamak müm- larda bulunurdum. Mektepte 

.._._ ko ğendim. Çok güzel bir de hep role çıkardım. Bana 
it nuıacağız. fili kün mü? bir gün bir pi yeıte küçük 

'-L k ıuahm: Kaç senedir tip yarattınız. Sizin . ~ Biz öyle değildik duğrusu. bir rol verdi. Muvaffak ol-
nnedesinfz?. ve bJnlar hakkında fıkrı· 

1 

Sonra ıayıfalarla rol almak dulumu ıöyledller ve beni 
- 12 d h d niz? Yi sene ir sa ne e· Aman .. . Onların hiç heveıine hayret ediyorum sahneye aldılar iıte buıuret · 

L_l!l. Bu on iki sene olmakla Kendine güvenen az rolle de le Uyatroya baıladım. 
~rllb-. d k T" k bı'rini sevmem. 1 Bu ıırada ıı.~ıeden ıo ki k d ... r, iyebllfrim i ur h kk da hiç bir birinci plana geçebilir. Fa u• nra 
il ın h Filim a ın prova da yaııyordu. 

11111 en ";Uıltleri Jçinde sa ;e· ıey istemiyorum. lliç sevme· kat . eayıfalar doluau olmak een, geçen sene atladı· 
bı aza cefaıını çe en ç- kü insan rejlıörün değıl muvaffak olmaktır. ğım bir sanatkirla konuı-

r eınekt ilk ktı· dfm. un B - - ü d" el" " ~lQı arıyım. çı ıınde kukla gibi olu- en uçunc ve or uncu mak galibiyeti gururunu du-
L ~•ınanlar bu yüzden e K " oynatır gibi pili.nda rol verilince çıkma- yarken belki de Şaziye ha-
q'llk il d yor aragoz ğl b SllL 0 ara sürüklen im. · kı:. bir çubuğa mazlık yapmadım ve yap. nam yu ma up lr lnıan, 

nneye k b T k k nnki sanat ar F k h · diği veyahut ta imtihan atlatan d çı an ir ür a . . . re'iıör oynatıyor. marn. a at er gır m 
~Ilı olmak münasebetile geçarılmıf, f~li atını rol 3 ve 4 üncü plan olsa bile bir talebe mevkUnda idi. 

Sevgim-
Ve 

-ıztırabım 
Yazan: MCKERREM KAMJL 2.5 kuruş 

Mevsimin en güzel romanı 

(~azeteıniz<le zevkle takip ettiğiniz bu 
giizel e er kitap halinde 

Çıkmıştır. 
,...llhk B itibarla ı m san R G "'k J a eıneye veriliyordum. u muhakkak bir veya ikinci . o a p 
-.:,ndan kurtulmak için Ana· beğenmiyorum ___________ _.. _____________________________ _ 

Se ıas bir kol saatine bakıyordu. Genç mlllazım kızar· Genç kız manalı bakııla 
lcl ilden bir bahıeditl varmıf çen amrüm defterimin yap· Dayısını mühim bir it için ıe- mııtı. . cevap verdi: 

• 8 rakları gibi nihayet buluyor. 
11,~·a d:na 

1
ne _:nutlu. Kaf· Vadjml unutmadım Meral. birden çağırmıılardı. Bir sa-, - Mahçup ediyorsunuz - Dayı bey çiçek merak-

._, o acagım... " d rece ate kadar geleceğini söyli- hanımefendi. Dedi. lıııdır. Hatta bazılarını çok 
,, Yazılarımı sana gon e h 1 .,,1 e Yalan ıöyliyeyim Me- yerek gitmlf, fakat enüz kisi de bahçede oturma. uzak memleketlerden getlrt-

"alc' bu havadise yengemden j ğim · 1 avdet etmemitti .. Vakit hayli ğı tercih etmiılerdlr... mfı. Burada belli batlı faa-
l' Unuttu~un Nimet'i bun arı G k d d h ki d le . rnemnun olmuıtum. Onu ıs D ft 1 geçikmiıti. enç ız zaman, Çitlerin ar ın a çiçekler- liyeti ep çlçe erJ lr .. 
ı .. •?orurn Meral .. Hem öy· okurken h1atırlarsınd. ğ emeenr e zaman kıtla yollarına bakı· le süslenmiı havuz baıınd• Rahmi hatarlamıı gibi ıor 
" QI b ko uma sar 1 1 • d k ht.. r •tk ki.. Bütün bir ha- bera er 8 iki yor, onu görmeyince aaabileti· idiler .. Rahmi i kat dolu du: 
td Günlerdenberi devam dili de gönderıyorum . e i yordu .. lntlzarın ilk defa acı gözlerle genç kıza bakıyor. -Dayı beyiniz neredeler?. 
1 en •ztarabım nihayet bu- Cevat Rahmi ile baGI "ayı 1 ~ç n lıg"ını tadıyor.. Ümitılz bir Onu tanımak istiyordu .. Fa- - Bir Nat evvel mü-
llyor d l b I' geliriz oz erın· k b h trt ernek. Bu gün cumar- stan u a · " kere daha yola baktı .. Genç at böyle ir çe reyi kati- him bir it için kendisini 
kır~sl. Onun gelmesine tam den bir çok defalar operim mülazım geliyordu .. Tuvale- yen hatırlamıyordu .. Mera- ıehirden aradılar. Size kartı 
... •ekız ıaat var. Bu zama. cici Meral. tini yokladı Sonra ıezlonga l'in hakikaten arkadaıı fıe mahçup olmamak için git· 
·•ı, h "Nimet,, 1 •-
den •Yatımın son emellerin· b gömülürcesine yas anaraa onu mutlaka tanıması la- mek istemiyordu. Fakat 
llih aldığım hızla ömrümün Nimet'in bcltıra defteri u kitabı okumağa baıladı . .. ı zımdı .. Çünkü sevgilisinin bü· ben ısrar ettim. Namınıza 
.. , .. ~et tahammülünü kanıtı· son yazılarla kapanmıştı.. Pek dalmıııınız ha- tün hayat ve mektep arka- Rahmi beye ı&ylerim de. 

~a bekliyeceğim.. Genç kız öileden ıonra onu nımefendi.. ı daılarını tanıyordu.. Bir dtm.. Gerçe bir kabahat 
kı e\'ınek, Meral, okadar zor postaya verdi. Vadini yap· Nimet heycanını belli türlü halledemediii muam- yaptığımın farkındayım.Ôf-
l•;t· Sa.adet hazan insanı şa. mıth. Meral'e yolladı. etmemeğe çalııarak ona yak- mayı anlamak için ıöze na- le değil mi efendim? Şimdi 

d 'Yor G-:ı:. " b k * .. k d 1 d n baıl x d ff f d ll)tu · o5 sune aıımı oy- d 
1 

r a . laıtı .. Elini ıı ıyor u.. sı ve nere e ıyaca.ını siz en a etmen zi rica e ı. 
s nı k O gün m a n k d G k l'ı.ı 0 aza gününü hatırlıyo· Geleceğinizi ümit et- eıtiremiyor u. enç ız 

ke.rtıb .. Se\'nıek için bir daki- n ı n çiçekli köıkünde mi yordum efendim. Rahmi'nin hiç bir hareketi· 
Jerf ıle kUımıı Meral . El- sabahtanberi baılıyan faa· _ Kıılada bazı mühim ni gözden kaçırmıyor, belli 

ita y 1 lı'yet öğleye yakın durabil- d S b ki ı t d fırsat buld k 

yorum. 
Genç kız bülbül aibi 

takıyordu. Rahmi yüzilne 
dikkatli dikkatli baktı. Ctd .. ,.... oru du .. ~on yazıla- Çi iılerim var 1 izi e ett m. e me en onu u ça 

·••I . ti Heryer temizlenmlf. - d A 1 d k 
..,

0 
son bir gayretle yazı- nııı Affımı rica ederim. süzüyor u.. ra arın a l ses- di bir tavurla. 

~ ru k 'b' Nimet tuvaletini bt R h l llıinirn. Bana arkadathk eden çe gı 1 
1 t Genç kız gülüyordu, sizliği yırtan a mi o du: - Bir ıartla arzunuzu 

illi tirmı'•, yaslandığı tez ong a · k h B idd " 1 Ni b 1 "'"tık ni hatıra defterimi ,. k hl -Unutmayınız i aya- - urası c en guze - yapa i irim 
.... k kuyordu Fa at ç 
lık •Patıyorum .. Yalnız roman ° 'kid tamı ıize borçluyum.. met hanım. Nimet çapkın bir hay-

\re Ünıitsizlik içinde ge- bir şey anlamıyor, ı e '"'" pa maçıarma ı urt · Atay 1 laaa ve ı t.rcıularm ııoıonn 

kru\'a ... ~ Ü -or n ... _ -

v•ı ı uı" .. .-.uı" - -··o·" .. ........... u ikinci ve Birlik Güç b rin bir akı ı ot z Jncu dnkikada 
harp hatıraları el takımları araıında devem golle neticelendi. Bundan 

retle ıordu. 
-Ne gibi?. 

Bir daha yalnız ve 
bilmediğiniz bir ata binmemek 
ıartile ... 

Nimet bayatile alakadar 
olan bu sözlere memnun 
olrrıuıtu .. 

Maeum ve cazibeli bir 
dudak büktü .. 

- Madamki öyle arzu 
ediyorsunuz, kabul ediyorum 
dedi 

Suımuılardı . Bir aralık 
Nimet ayağn kalktı: 

- Pardon Rahmi bey. 
Geç oldu amma kuıura bak
mayınız . Çay mı, kahve mi 
içersiniz? 

Genç mülazımın oanı hiç 
blrıey istemiyordu. 

Zayi ıııühiir 
Arif adlı mührümü kay. 

bettim. Yeniıini alacağım
dan eıkl mührümün hükmü 
kalmadığını ilan ederim. 

Bigadıçln Baba köyünden 

Şaban oilu Arif 
'•w••ıa.-"'• .. ••&•'1.•"t """'''~il ~91 d. 

mıktarı oldukça azdır. Bu 
yılın ilk dokuz ayında biz 

u 

il 
e 



il 

ıı 

s 

o 

SAYFA 4 
.. 

lnglliz'ler 
italyan'ları yendi 
LONDRA, 15 ( A A. ) _ 

Dün İngiliz-İtalyan milli ta
kımlarının arasındaki futbol 
maçında İngilizler 3 . 2 
kazanmışhr. 

Mühim 
bir teklif 

SAVAŞ 

Fenerbahçe- , _________ ~_, •=-~~~~~~~~~~ 

Çankaya 1 Belediye Dispanseirnde ! j1z BAI-'IKESİR;İN 
ANKARA, (A.A.) - Fe M G .. nJ • ı 

nerbahçe takımı::!3 2 inci teş- uayene u erı ı il 'Al~A1r1~1~1~ 
rinde Ankara'ya gelecek ve . .. == il~ ıı "- ıı r;;; j" ı;: 
ve ilk önce Ankara şampi- Ci.Jı\f.A RTESJ GU~LERİ 
yonuz Çankaya ile karıılaşa- 4rı: ~·ı~ jllı~ıı 
cak fener bu maçı İstan- Öğledeusonra saat14de11l 6ya .kadar dalıiJi ••'rıı~ "-'rıı~ fıJ • 

F'r·arı.sn ltaHl nazırı tuv
yar·e falırikularına divor.ki 

bul'da şampiyona maçlarına hastalıklar muayenesi ( Doktor Ahmet 
giren tam kadrosiJe oyna- Emin bey) 
yacak PAZ.\R GÜNLEHİ: 
Yunan-

Her hususta enısaline ·üstündür. Balıkesir'irı 
bn nefis KARATEPE sarabı herkese • 

PARİS, 15 (S.Ş) Fr~nsız 
hava nazırı dünya fabrika. 
larına bir teklifte bulunmuı
tur. Bu teklifte deniliyor ki; 
1936 senesJne kadar hangi 
fabrika benzinden başka 
mazot ve motorin gibi yağ. 
larla l O bin kilometre üze
rin ele vites rekorunu kırmak 
fartile bir tayyare yaparsa: 
bu tayyareyi yapan Fransız 
fabrikası ise 1 O milyon frank 
bir ecnebi fabrikası ise 5 ' 
milyon frank mükafat ve 
rilecektir. 

Arnavutluk 
Arasında vahiın hadise

ler oluyor 
ISTANBUK, 15 (S.Ş > -

Şimali Epirde toplanan gÖ· 

nüllü kıtalarının Arnavutluk 
hududunu geçmek için hazır
landıkları, bunun üzerine hu. 
dut muhafız kıta.larınm tak
viye edildiği Atina'dan bildi
riliyor. Yunanistan'da miting· 
ler devam etmektedir. 

Belecliye Reisliğiııden 

Öğleden scmra saat 15 den 16 ya kadar Zevk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

kulak, burun, boğaz hastalıkları ınuaye- Karatepe Carabı 
nesi (Dokt'.>r ~Jehınet Kamil bey) 1 Y 

PA~~RTESİ itÜNLERİ: 1 ! Toptan ve litre ile satış yeri 
Ogleden e\vel saat 10 dan 12 ye kadar 1 1 Birinci Noter altındaki mağazada 
dahili hastalıklar muayenesi (Dok wr .'\h- 1 u 1. _ =•tm 

, met ~min h?y) 1 ~ 
SAtl GUNLERI: . 

Ö~l~<le11 e,w~I saat 10 dan 12 \e kadar . . 
dahili hastahkla" muavr.nr.~i (1 •ok lor .\ h-
met Emin bey) l 

ÇA~ŞAl1liA HÜNLERİ: 1 

Oğlcden sonr:-l S3a t 15 den 1 6 ya kaôar j 
dalıili hastalıklar muayenesi (J>,·~tor Ha- ı 
san Raif bev) 

, :. • 1 
PERŞElfRE GUI\ILEH l: 

.---~- ·----~ ..... ~~~ ...... &'!llcftıt.AAt!!. ız .AA.e aaıaa....:.c::.a. e• 

I~ Maarifçe musaddak ruhsal g resmiyeyi haiz 

ıİ Biçki Dikiş Ve 
Balıkesir belediyesine ait Havran hududun

daki_ (21) düniimde (210) ağaç zeytinliğin hu se
nekı n~alısulii satılmak üzere miiza~1ideye çıkarıl- Nakış Vurdu 
nı .. ışt·ı·r lhaı.~si 29-Teşrinsani-934 tarih peı~s.embe Öğled~n sonra saat 15 den 16 ya kadar 

Cildh·e ve bevıı·ve hastalıkla· aye ıesı· 1 Kanunuevvelden itibaren tedrisata baŞ' gunu z~at ~ 6. da beledi~'e daircsiııde yapılaca~. ! J , ., 
11 ınu . 1 

tır. Talıplerıııın belediy' ye müracaatları ilaıı olu- 1 1 (Doktor Mehmet Ali bey) lıyor . Kayıt başlanııştır. Şerait çok miisa· 
?ur. 1.----------------.1 ittir. Tedrisat iic \'e altı avlık olmak üzere 

. . --. . ·_ .. ; . . - -t•: . _ ... _· ... . . . t 

illi takvim 
935 ~enesinin en güzel takvimidir. 

Çünkü ~llLLİ TAKVİM sadece hir takvim değil 

Gömeç nahilresi ihtiyar 
heyetinden 

Gömec camisinin esaslı tanıiratı ve miuare-• 

N iki devredir. Daİıa fazla m'aıumat edinınek 
istiv~n hanımların hir d~fa 'urt nıüdürh'C"' 

~ . . 
tine mtiracaatları m~nfaatlP-ri iktızasındaıı .. 

! dır. t ADRES: Balıkesir Sul§.hattin mahal' 
~· lesi itfaiye garajı civarında No. 32 

ayrıi zamanda lıir larilıtir. 
Bir tul LLi TAK Yİ~I aluıayı nnutt11a.rııııı.. 

!40!1F-'~ 

nin yeniden inşası 14-11-934 tarihinden itiba-
1 rP.n onhns aiin müddetle açık mlinakasaya ko
nulmuştur. Keşif ve şartnameyi gc)rmek ve da-

t~ Refika ilki! 

azzz::~'"l::.::::::::x::z:ı 
• 

Balıkesir lnhisarlaı~ baş 
nıiidürliiğüııden 

Sm<lıgı irıhisaf'lar mii<lüriycLi ambarlarında 
mevcut ve 9B3 Senesi zürraı Lal'afıııdau terk
nameli ( 17 042) kilo tiitiinler 17-11-~34 Tari
hinden itibaren 20 gün müddetle rnüzaycdeye 
vaz olunmuştur. Taliplerin ihale glluü olan 6-12-
934 t.arihine kadar ınezktir müdüriyete nıüra-

• 
caa tları ilan olun ur. 
-=~:=;:;:;:;::=:;;;;:;,;==~------------------1 

;-A~A ~ .. I r .. ;~~~::~~;:;· .. ·~ 
Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruı 
6 AYLIGI 450 

" 3 AYLlGI 240 
" 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. ---.o-

SAVA Ş, a gönderilen 

Memleket. haslahane-
• ~i göz hastalıkları : 
1 •• • 

: ıu ut ehassısı : 
! Hastalarım her gün sa · : 
,: at 3 den sonra Kuvaimil· i 
·: liye caddesinde 159 nu - : 
• • : maralı muayenehanesin· • • 

ha ziyade n1ah1n1at almak istiyeıılerin her gün 
şarınaıne ıııucilıiucc yapmağ ı talip olanların ~!!B!i!li!li!~!l]!:trıı~~l§il&C il 
ihale günü olan 29-11-934 ptırşembe gürıü Gö- 1 Jea,11/ l;1tt/ fcvt- QJyitt: 
nıeç'te müteşekkil komisyone müracaatları ilan it 
olunur. !m "I · l'k , . k 1 1r ----·---~,------------,- • ıl evsırn 1 • YP l\I~ ı en son moda manto tll'' 

Ba·l kesı·r Erkek Orta ı·o_vluk, y~irı.lü kuuıaşlar ,.e fanilc bazenleri' 
l nuz gelnnştır. 

nıektebi Müdiirlüğünden ~ "~ " " c=ı • 
• l9t>f?t~/ll11'e-t:- Q) y·ıtı 

Erzakın cinsi 

Ekmek 
Koyun eti 

Kuzu " 
Sığır ,, 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Mercimek 
Nohut 
Bezelye 
Pirinç 
Peynir 
Kaşar 

Asgari Azami • 

n u s pa o u · par u~u u ve as · erı p kilo kilo 1 E l ·· k it l k d ·· ·· l ·· k k ' k11
"' 

3000 3500 pulluklar güzel descnlr.rd.· yerli ye ingiliı 
~oo 350 

1
- elbiselik kuma~larımız rne \'Cutı ur. 

500 600 

~: ;~~ 1 Muhterem müşterileriınizİiı bir ~ela nıazamızı 
s::ı :~~ 1 taşrifleri ~af i~ir. . 
ı~g ~~g • f'j VS~Nrırır ZAD1E FAHRl 
200 
70 
40 

.. - - ~ - ~- -= -

250 • 
80 • Fantazi Manifatura Ve 
50 • 

yazılar geri verilmez. 
--+- - 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruştur . 

: de kabul eder. : 
•••••••••• ~••••a••••K•••• Soğan 

Patetes 
!~=================~· Şeker 

Kohinor diş Sabun 

300 
200 
2So 
100 

350 
250 
280 
120 

1J Kumaş Mazası 

1 Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
-·.:...__ 

Gazeteye ait her hususta 
Ne~riyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

macunu 
Dişleri beyazlatır, 

etlerini kuvvetlen
dirir. 

Makarna ve kuskuı 140 180 
irmik 40 50 

ift 
IHiHiBMUl•IHil!~5i-ltltl!ISI! 

Un So 70 ••••ır• ••••ı:••••••••••=•••• ........... _, ·== .. L- _... • 
Süt ıoo 120 i i Dr. M. All 
Yoğurt ıoo 120 I! Yoksul/an yediren, ! SAV AŞ Cumartesi günleri 

çıkmaz. 
Soda 100 120 • d' h • 

il 1 
Kuru üzüm 2s 30 .: gey ır·en ve erma- .: 

P,r ~'N't e :.ravrnız 
~=:;=.=:::::=~:~:;:;;;;:~~;;;=~• incir 25 30 : nada gözeten Y n k- : -·--

SAVAŞ 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesir 
SAV,\ Ş 

Savaşın Takvimi il Zeytin danesi 15 20 : : 

' 

Kuru fasulya 100 120 ıi sul/ar Birliğine ~e:e : 
TEŞRiNiSANİ Mektebimiz pansiyonunun Mayıs 935 gayesine kadar !: seve yardım edınız. : o~t• 

l 6 : ihtiyacı olan 26 kalemden ibaret erzak vesairesinin iha- ı : : Hastalarım saat 11 
Cuma ,. leleri 21- 1 l-934 çar,amba günü saat l 4 te yapılmak üze- ! Yoksul/ arı Gö:.rlmc ! hüküm et caddesinde f fi 

Gün doğumu: re 1. 11-934 tarihinden itibaren aleni münakasaya çıkarıl- : Rir/l{jl =ı ayene hane3inde kabı.J 
1934Zevali 

6
'
50 1 mııtar. Şartnameler her gün mektepie görülebilir. Talı'p- : •• • • : tedavi edt:r. Er.ani 1,52 1 • ııı ~ • • A • • • 11 • • 11 • • • • • • ı iiiiiiiiiiiiiiiiiiimi';m;;cm;a;;;.-;;iiii"'...-

( l.. .......... -. . .._,, 
! 

ŞABAN 9 1 lerin iha.~edgü(nü7 m5 
ektepte dmütetekkil müb<t}'aa komisyo· '-------- --- - --- - _ 

ı.: nuna yuz e , nispetin e teminatlarile ) müracaat ı Netriyat müdürü: ESAT 

----------- 1 eylemeleri ilan olunur. --- -- - VilA M ba 8 ı keti". l t<Jrııııuv 111tl:'lnu•• pt ı ~.:Jıı11" •~: .. ·• .~ u •• , ,, ,, ..... _· -'-- -'-'"----"'-- Lnı-ı~--~--'- ~-ı ~~~-----__ av_e_t_a_t_a_ıı_-__ a_ı _ ___ ...._ 


