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[rqfi bez fabrikasında senede dört 
milyon metre kumaş beş yüz' bin 

~ilo ince iplik yapılacak 

Japonya ~nlaşmak imkanı kılmaıh;ındın 
~anız konteransını terke~iyor 

Nüıhaıı Her yerde 3 kuruştur. CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

S a h 1 b 1 ve B a f m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıo§'lu Esat Adil 

.... 
GÜNLÜK. SİYASİ GAZETE İkinci YIL SAYI : 313 

... PERŞEMBE 22 TEŞRİNİSANİ 1934 

. Ereğli Bez_f abrikası 
ismet Pş.nın Nutkile Temel Atı l dı. 
Fabrik d 1 5ooo iğ ve 250 tezgah bulu-

a a . l k nacak, 1250 işçı ça ışaca .. 

Fabrika 935 yıh sonuna bitecek 
~ -

8 ERtcu, 21 ( A .A) -
tz fabrikasının te · 

~~l atına merasimidün Ereğ· 
erle yakın kasaba ve 

•il. 
1 ayetlerden gelen heyetler 
t k" 1 h oy .erden ge!en Linlerce 
tlkın h"k• . ı . lek . u umetım zın mem· 
etın iklısadEn kalkınması 

Yolunda aldığı tetbirlerden 
~lnııet ve ıükran ifade eden 
tzth" .. ld il ur<l arasında açı ı. 

. e.ıvekil Paıa Hz ıu nutku 
•tat ettiler: 

. -. Ereğli ' de kut '. u bir teiebbüs 
•çın t 8 oplanmıı bulunuyoruz. 
k İll(in memleket Ereğli'de 
~tu\acak fabrikaya alaka 

:
0 •teriyor. Sumerbankın 
•kırk .. 'd t oy eki yeni dokuma 
'•i1111 1 1\ ıııı i§letn l l e açtıı< · 

ayaerı'dek b" .. k b z fob tik ı uyu e 
Ş aaın ın temelini attık. 
k lırıdı Ereğli' de üçüncü do
b "ına fabrikasını kurmağa 
i.tlıyoruz 
a ., .

1 
U •~ydıklarım dokumıya 

1 ol an sanayi programının 
'•er\ . . dı erıdır. Sümer bankın 

ler b - k" 
1

, mevzuları ugun u 
hOzlerlrnın haricinde .. Cüm· 

Urly b et kurucu ve yapıcı 

b:: Varlıktır. Türk'ler yeni 

1 • fabrika kurulduğunu 
tıtırı k ., • 

" ten seviniyorlar "'u
•l,d 
bı e buyurunanız oimdi 
ı zl din\iyen bütün memle

isııı ct l'uşa 

. 1 ktır Pamuklu do· amele 
terı o aca . . 

. . . pamuk yetııtır· metre 
kuma ışını, . 

çalııacak, 4 milyon 
kumaı çıkacak ve 
500 bin kilo ince . . ile birlikte takıp ayrıca 

me ıtı · ı ·k elde edilecek. Sümer 

Gazi Hz. 
ile Italya kra
lı arasında 
ANKARA , 21 ı A.A ) -

ltalyl!- kralının doğumlarının 
yıldönümü münaıebellle re
tslcümhur Hazretlerile kral 
araaında tebrik ve teıekkür 
telleri teati edilmiıtlr. 

Frııns<ı 
r abncılar için tf'dbir 

alıyor 
PARIS, ~ 1 (A .A ) Hü 

kumet iki ıeneden fazla 
Fransa 'da bulunan ecnebile
rin ruhsatiyelerlnin yenileı 
mesinl yasak etti. Bundan 
baıka sınırlardaki hudut teı 
kilatı ve ecnebiler hakkında 
ki ahkam tlddetlendirildl. 

Dışarıda 1'ıırJ..iye hakkında Mükafat 
Şark Musikisi 

Birincilera verilmek üzere 
1 

lstan~ul'a gön~eril~i. Gazi Mustıtf<ı-KemaITürki
ANKARA, 21 (A.A, - c , ye'de Şaı•_k musikisini 

il . Fırkau tarafından Türki- .k fd 
ye ıampiyonaaında birinci • ll ıı•ıyor • 
çıkanlara mükafatlar veril- Elbela"' b" ük k 1 

S 
" 1 uy no ta ardan eYYel 

meıl hakkında ittihaz edilen on gelen telgraflara göre ehemmiyet vermektedir. 
karar mucı'bince atletı'zm Gazi Mustafa Kemal Büyük G az! ıark muılkinln or-
ıamplyonlarına verilecek mü· Millet mecliainin birinci top · tadan · kaldıirlma1ına ya 
kafatlar bugu"n lıtanbul 'a lantuında Türk muıikislnin yerine ııarp musikinin ke· 

gönderilmiıtir. Bunların ara
ııncla l 6 kol saati iki kupa , 
beı altın kalem var Üzerle -

en önde ve en çabuk göz 
önünde bulundurulma11 la nulmasınıı. delalet ettlfl için 

gayet değerli bir harakette 

rinde fı rka rumuzları ve 
ıampiyona tarihleri yazılı

dır. 

Mükafatlar lstanbul fırka 
reisi Cemal bey tarafından 

meraıimle ıamplyonl arıı. tev
zi edilecektir. 

zım gelen bır mesele oldu 
ğunu ıöylemit ve demiıllr 
kı · 

"Bugün dinletmlye yel · 
tenllen muıiki yüz ağartacak 
değerde olmaktan uza ktır. 

Türk uluaal musiklai aarlleıe· 
bilir ve evrensel muıikisinin 
yerini a labilir." 

bulunmuıtur. 

Bu beyenalı müteakip 
dahiliye vekaleti yaptığı 25 Milyon Dolar 

Dediğimiz gibi tarlı: mu· 
slkiıi; Mısır ,arkııı ,ot.un,Er · 
meni ıark111 olıun, Arap 
111rk111 olıun hakikat halda 
hizanı muılkiıidlr. Bu muıl· 

ki ıarki Roma imparator· 
lujiundan alınmıı ve Mıaır'a 
Suriye'ye,Irak'a, Ermenlltan' a 
Arabiıtan'a ve Trabluıgarp'a 
yayılmııtır • 

Aıııcrikıı bu P'trayı altın 
mt~k<tbilinde veı·miş 

bir tebliğele bu tarihten iti . 
haren Türk muslkiıinln ve 
Türk ıarkılarının Radyo 
ile neırini men etmlıtir . 

Binaenaleyh bugünden 
ıtibaren Türk' ter yalnız 

Mıaır ıarkıları bizanaın 

dıni ıarkıaıdır . Bu f&J'kılar 
halihazırda Mıtır'da kıptl 

kiliıelerinde okunmaktadır. 
Bu killıe ıarkıları Blzanı'lı • 
ların bundan bin dörtyüa 

~ ,. 
işin iç yüzü nedir? 

PARİS 20 (A.A) - Ame. ı Amerika Avrupa'dan altın 
rika 'nın Belçlka'ya ödünç ak 1 aatın almak istemiı ve bunu 
ça verdiği ve Be\çlka'nın llelçika'dan yapmııtır. Ancak 

Amerika'dan bu borcu Fran 

sa ile yaptığı konuımaların 

boıa ç ıkması üzerine aldığı 

yabancı ııe zetell'rde yazıl 

maktadır . Fransız kaynakla-

rında söylenildiğine gör<! Bel 
çika ve Fransa arasında sıkı ı 
elbirliği bulunduğundan Fran
sa Belçika'ya yadımını eıir · 

ııememiıtir. Onun için bu ya 
zılar dojiru değildir . itin iç 
yüzü ıudur: 

altının Amerika'ya gönderil 

mesinden evvel bunun değeri 

Belçika' ya verilmittir Bu da · 

arada kambiyo değiıiklikleri 
nln önüne geçmek için yapıl 

mı ıtır. 

llRÜKSEL 20 (A.A) -
Amerika birletlk Torularının 
Belçika'ya guya 25 milyon 
dolar ödünç verdiklerinin 
doğru olmadığını Belçika 
Ajansı bildirmektedir 

ıarp muılklıini veyahut 
garp muıiklllne uygun ıar· 
kıları dinliyeceklerdir . 

Gazinin muılki hakkında 

aldığı bu tedbir Türkiye 
iç in a.arileıme bakımından 
uyııun bir harekl'ttir 

Gazi Hazretler;, Türkiye
nin ııı.rktan tevarüs ettiği 

eski adet ve ananelerin Tür· 
klye'yi geri bırakacaifı ve 
Avrupa devletleri ile yan 
yana ılerlemeılne mani ola 
cağı fikrindedir ve bu adet 
ler muhafaza edildiği tak· 
dırde Türkiye'nln inkıraza 
mahkum olacağı zannındadır 

Gazinin düıüncelerlnde 

yıl evvel okudujiu ıarklılardı r 
Ve buııün kl11se binaları da 
hizanı mlmariılni andırmak -
tadır . 

Musiki bir millet için 
llerlettlrilmesı" ve y1llı:ıeltıl · 
meıi ııerek olan bir ıeydir . 

Ve bunu yapmıyan bir mil
let inkıraza mabkümdur. 

Muılkl Avrupo,memleket· 
!erinde çok larakki etm
lttlr 

Buna mukabil ıark mil
letlerini Bizanıın ataletini 
andıran ıarkılar kaplıı.mııtır 

ıcete E 
11 

reğll bez fabrikuının d
. Pan"uklarımızın ıp ı 

e ıyoruz. bank 935 yılı bitmeden -
hem cins, lıem ınikdar~ için Ereğl i bez fabrikası iılet · 
aldığı mız tedbirler muspet meğe baılıyacaktır . Verdi

neticeler veriyor . ğim rakam harcanacak pa-

Çin Japon 
bir vehim mevcut ola · 
bilir Bununla beraber Gazi 

Bugün Türkiye veya Mı-
11r' da bulunan mil terakki 
adamlar, bu ağlatan tarkıla· 
ra tahammül edememektedir· i.•ıfl llrını anlatayım: 

L Ereğli bez fabrikası ince 
"tt 1 
k Çin kuruluyor. Şimdiye 
•d l>ıl;r ınem\eketlmizde ya· 

lık 1Yan a11ten, ince astar · 

' tnermerıahi beyaz ve 
ftııktı ' 
1 S . Patiska dokunacak 
Q) bııı iğ ve 250 tezgah 

I> &.caktır , Yalnız bu fabrika 
~~uk ekicilerden yedi bin 
~ lıtıyen yeni bir müı 

Görüyorsunuz ki fab rikA ranın mikda rı , teıebbüıün 
kurarken çiftçilerimiz aynı ehemmiyetini anlatmağa ye· 

manda faydalanınıt olu· tecektir ıanırım. Diyebi liriz 
za I t reğli bez fabrikası- ki Ereğl i bez fabrika11 
yor ar. · . 
na elektrik santralı ve ıı ile memleket ökonomlk 
!etme sermayesi birlikte ola- varlığı bissulunacak surette 

1 l' kuvvetlenecek ve zengileıe· 
k - buçuk mi yon ı ra 

ra uç 1250 cektir. Ereğli'de gerek kasa · 
harcanacak. Takriben balı gerek köyden gelen 

Ulu sal Musikimiz 
vatandaşların göaterdikleri 

sevinç yerindedir Bu mü&· 

ı Necip Ali bey beyan;ita bulunduı 
r llltıs;ı l eseı·Jer topl ,ıııı~or ı 

A.N.. -- . sa zamanda üç yenı opera 

sese için halkın E'umerban 
ka yardım etmek yolunda 
elinden geleni yapmak gay · 

r" tine teı ekkür ederiz. Hatip · 
(erin benim ve arkadaılarım 
iç in söylediKleri lütufkar 
sözle re ayrıca teıekkürleri· 

. ı 
ır 

ı;: 1, "-AR A, 21 (A .A.) b 1 d ğı yolunda gazete · 
~rnh 

1 1 
• k azır an ı 1 . . 

ı.ı ur yet Ha k fır asının 1 mesi halkev erını 
"~re h D ere geç .. k 
nıa: eyeti azasından e· aslı güç ıo l eri küç~k gor':".1«:_ 
li lı tnebuıu Necip Ali bey gibi hafif bir vaz ı yete duıu 
h tlkevının müzik çalııma rebilir. Her gücü baıarlma 
llzı 1 ki 'd d d olan yü re u usu 

)' r 1 arı hakkında ıu be istı a 111 a 1 · \ rla 
•ııe.tt b muzun metotlu ça ıoma a 1 
"\' 11 ulunmuıtur: büyük müzlk e~erleri de 

l'olJ enı devletin yükselme a acağına füphe olmama~- 1 
dı arındaki giditlni hızlan· 1Y pberaber bugünkü vazı - ı 

'<nak b • d - - a b' t y orcu a ' tın a yuru tin doğruya uvan ır a · 
"n 11 lk ye - 1 ğ le, a evleri güzel sanat afını böylece aydın atma ı 
'•n " k k 1 d d r - d" ilerı tnuzl o un a a lüzunılu go:_:r:.:u:.:m~ . .:,"=:-::--

nıi sunarım. Hüyük önderi· 
miz reisicümhur Hz ne bu 
günde her ta raftan taıan coı 
kun sevgi tezahüratına ıa · 

hit olmaktan çok mütehas
sis olduk Bu samimi ve ıuil 
duyguları Reiıicümhur Hz. 
ne arz etmek benim için 

ıereftlr. !;>imdi hep beraber 
Eıeğl i ı 1ımize, Ereğli bez 
fabrikasının temelini atmak \' çalııma halindedir · --

1 "
111 Yılın bu yoldaki ça· Kurun 

,~tn•aı arasında Anka • 
kl lialkevi bir tanınmıı 

' itine sevinçle~ baılıyalım." 
Merasimden sonra Paıa 

1 lazretleri beraberlerinde 
bulunan zevat ile saat 12 
de Konya'ya hareket etmit· 
ler ve halkın yürekten ge
len « Yaıa ! Varol!» seılerile 

uğurlandılar 

&.•lk 
l'e .. 0 Per1>.yl monte etmi· 
k· 

1 
ozenmif, ulusal sanat

ar ar 
to 

1 
araııntla değerleri kt "rnağa baılıı.mııtır . ilk 

aıık 
alı eser olarak karmen 
.ı 1°tnııtır.Bu arada birer per 
... ık b 
P1>.r lr kaç müzikli yerli 
Ôa::~ da hazırlanmaktadır. 
a:lk undan ibaret olan mü 

Çalıırna hazırlıklarının kı · 

Vakit ismini 
dt•giştirdi . 
ISTAN bUL, 21 (A A) 

- r - rk 
Vakit gaztesi adını oz u 
dıline çevirmlt ve Kurun 

K vakit de· 
koymuştur urun 
mektir. Gazete yarından 
baı\ıyarak bu adı kullana · 

cak 

Saat 20,40 da Konya'yı 
ıereflendiren paıa hazretleri 
hükumet , ordu ve Halkev

(Devamı ikiııei sayfada ) 

- Muıtafa Kemal tanzim elti• ler. Bugünkü asri adamın 

Nihayet harbe tutuştu 
iti projiramı adım adım tat· ruhu yükıek bir yeniliği 
bik etmektedir taıımaktadır. Bundan dolayı 

-~ -
Her iki taraf hudutlaı·a bo-
yuııa (lskcr göııderiyoı·lıı r 

IST AN BUL, 21 ( 5.Ş. \ 

Epi bir zamandanberi sükil 

net bulan Çin -Japon i htı-

lafı yeniden baılamıştır. 

Japon hükumeti Çin'lllere 
bir ültimatom vererek Ca

var vilayetinin ken lerlne 
verilmesini lllemiılerdir Ja 

pon'lar bu ültimatomu ver 

mekle beraber huduttaki 

asker kıta larına da taarruz 

emri vermiılerdir lludutla 

çarpıımalar baılamııtır. Her 

iki tarafın nakil va11taları 
hudutlara asker taıımakta· 
dır 1 ar. 

PEKİN 21 (::i.Ş) - Japon 

feransını terketmeğe karar 
vermlılerdir. 

Çin'e karışmıyacak 
YENIDELHl.21 t A.A.) 

Shassa'clan bildlrtldl~ine gö
re Tibet Milli mecliıi Çin 
cümhuriyetine iltihaktan im· 
tina etmiştir . 

Belçik'' 
k'ıbiııesi 

PARİS,21 (S .Ş ı - Bel · 
1 çlka kablneı · nı teıkil etmek-
1 le olan M Tönes arkadaıla 
rını seçmekte zorluk çek
meıl<tedir. Kabineyi henüz 
teıkil edememltllr. 

Kardinal gaspar 
PARIS. 21 (S.Ş)- Vefat 

eden Kardinal Gaspar'ın ce 

Gazi , lustafa Kemal on 
bir yıl zarfında Türklye'ri 
yeniden değlftirmlıtır. Gazi 
Muıtafa Kemal on bet 
yıldanberl dütündüğü ye
nilikleri ve değiımeleri bir
denbire Türk milletine yap· 
tırmııtır 

Gazi bütün bu yenilikle· 
rl tedricen tatbik etllrmlı 

ve her Pene bir veya iki 
eıaılı yenil ik ihdaı etmekte 
bulunmuıtur. Bu ıuretle 

Türkiye'de vücuda getlrill'n 
eıaalı yenilikler yirmiden 
fazladır. Bugünkü Türk, eı 
ki Türk'ten çok farklıdır. 

Bu günkü Türk ıapka giyi
yor; sokaklarda mekteplerde 
kadınlar ile yan yana bulu 
nuyor .Litin harfleri ile yazıp 
okuyor Din meseleıi Tür 
klye'de devlet itlerinden 
ayrılmııtır . 

ya . Ça vor Çin' !ilerine bir 

ültimatom vermııtir. Ülti- 1 

matomdan bu vilayeti ilhak 

Şimdi bugünkü Türk ıark 
memleketleri tarkısının ye-

nazesl perıembe günü mera rlne garp ıarkl arını ve garp 
simle gömülecektir . 

.--....;;-------,,---,! musikisini dinllyecektır. 
etmek istediği anlatılıyor. 1 p l Mısır milleti Türkiye'nln 
llalk mukavemet göıtermeğl o ony<• yaptığı yeniliklerin bauların 
kararlaıtırdığından çerpııma Yahudileri istenmiyor dan hoılıı.nmamııtır. Daha 
lar baılamııtır . Yeni bir ISTANBUL 21 (S Ş ı _ doğrusu Mısır milletine gö 
Çin - Japo;ı ihtilafı karıı· Fillalln hül,ü-netince kabul re bu yeniliklerin bazıları 
unda bulunulduğu anlatılı- edilmi y<!n 3 18 Polonya'lı ya o kadar zaruri değil idi 

h d kd 1 1 ve kanun ile ı'nfazına ı' htl yor. ı: ı A eniz iman arının 
Deniz konferansını hiçbırıne kabul edılmemı1ıer· yaç yoktu 

dl Lakin Gazi Mustafa Ke 
terkediyor r . Romanya vaporlle ıehrl · mal büyük bir kumandan 

PARIS. 21 (S.Ş) Artık mize gelen yahudller Varna olduiundan, büyük kuman· 
anlaımak imkanı kalmadı- yolile tetrar Polonya'ya dö- danlar ıılbl, Türklye'nin asrı . 
ğından Japonlar deniz kon 

1 
neceklerdlr. leıme1I için küçlllı: noktalara, 

Avrupa'nın ıarkılarına nıey· 
yaldır. 

Biz ıark muılkiılnln orta 
dan kaldırılmaaı için bir kaç 
defalar yazdık ve M111r'da 
bulunan ıark konıervatuva· 
rının lağvıyla yerine bir ııarp 
konıervatuvarı konulma11nı 
birkaç defa iıtedlk. Bu ıu. 

retle gevıek, ağlatan 
ve ruhu zayıflatan 
ıarkılarımızı kaldırmala mu· 
vaffak olabileceğiz. 

Fakat yükıek bir dOıOn
ce ile yazdığımız bu ıeyier 
M11ır' da menfi bir surette 
karıılanmııtır . lıte buııtn 
ııı.rk milletleri ara11nda btr 
millet, kendi muılklılnl ve 
ıarkılarını kaldırmııtir. 

Niçin biz de hakikati ıöy
lemekten çekiniyoruz? 

Niçin M111r milleti bu eı
kl ve hazin ıarkıları orta· 
dan kaldırarak ve yerine 
gençlerimizin Ye kızları· 

mızın ruhlarına ıecaat ve 
ıebat duyguları aıılıyan 
garp muılktılnl koymaaın? 

•Novi Dini. den 
"Türklye'nln en yeni tarl· 

hinden notalar» baılıklı ma • 
kalede, umumi harpten Lo
zan muahedesine kadar ge
çen vakalar hulaıa Ye do
kuz eylülde lzmir'in seri 
alınmaılle Yunıı.n'lılann ta
mamlle kovulduiu kayıt 
edildikten ıonn. ınakale 

ı tU 
( Devamı ikinci 1ayfada ) 
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;~~ri~t~'.~;~;rr01u 1($f.HI R !E VllAYETTf.) 
Memleketımız ile Avrupa Müdürler Savaş Mektepl.ıler 
arasında yegane muvaıale ---
yolunu teıkil eden ve Bey- Muallimlerin dersle -
nelmllel turizm kongraları Kupası 
mukarreratıle (beynelmilel rini teftiş edecek 
büyük muvaıele yolları) ara Vekaletten ortamektep 
ıına konulan Edirne _ lstan- ve liselere gelen emirde 

bul yolunun Trakya'nın ticari 1 müdürlerin muallimler ders 
verirken dene girip muaL 
ilmin ders verme kabiliyet 
ve kudretini teftif ve tetkik 
etmeleri bildirilmektedir. 

Havalar soğu~u 

Bugün belki en heyecanlı bir 
mac olacak. Lise ile muallim , 

mektebi karşılaşıyor. -
Yarın Birik-Yurt birinci takımları karşılarıyor 

Eı·eğlibez 
fabı•ikası 

(Üıtarafı birinci aayfede) 
!erini gezdikten sonra aynı 
sevinç ve coıkunluk arasın
da Eskiıehlr'e doğru yolla
rına devam ettiler. 

Pata ! lazretlerl münasip 
bir zamanda Konya'da bir 
hafta kalmak için gelecek 
!erini vait buyurdular. 

EREGLI, 21 (A Al- Kay· 
seri ve Nazilli ile diğer 
mensucat fabrikalarına la
zım olan kola fabrikası da 
burada kurulacaktır. 

J 

A/N 

.S 

6 Milyon 
asker silah 

başına 

Mebus Arşinbo böy• 
le diyor. 

y 

o 

D 

,. 

İngiltere 
Mebusan kamarası ı; 

ve ökonomlk kalkınması ba
kımından birinci derecede 
ehemmiyetli olduğuna füphe 
edilmez İki senedenberl bu 
yolun asfalt veya katranla 
yapılması için bır çok mü
nakaıalar yapıldı. Nihayet 
yolun ıosa olarak inşası ka

bul edildi. lıtanbul - Edirne 
vilayetleri bu yolun kendi 
hudutları dahilindeki k111m
lar1 yaptırmaktadırlar. Te
kirdağ mıntakasın:ı tesadüf 
eden Çorlu - )ılivrl yolu ü~e -
rlndekl muhtelif açıklıklarda 
kırk bet parça köprünün 
beton arma olarak yapılması 
evvelce 4~ 471 lira 77 kr 

Dün havalar birden soğu
du. Bu soğukluk evlerde so 
baları k rmağa vesile oldu 
ve birçok yerler le sobalar 
tütmeğe baıladı. 

Va~a yok 

Başbakan 

Edirne'de mühim bir 
nutuk söyliyecek. 

PARİS, 21 (S Ş ı - Meb
uıan meclisinde milli müda 
faa bütçesi görüşülürken söz 
alan mebus M. Artinbo büt 
çenin aynen kabulünü lste
mif ve demiıtir ki: Milli mü. 
dafaa bütçesi üzerinıle hiç 
durmamalıyız. Almanya bu 
gün isterse hemen 6 milyon 
askeri silah altına alabilir 

LODRA 21 (S Ş) - ~ 
busan kamarası bugil11 

25 ıenedenberl faytoııl• 
maraya gelen kral, h• 
çok bozuk olma11 dol• ı 
birinci defa olarak otolll 
le gitmiıtlr. Açma 1111 

aöyliyen kral: "lngi!IS ,
meli , daima Milletler' ıJI 
tile beraberdir " Oeııılf 

Con SinıoO 
M. Grandi ile görOf 

Şehrimizde iki gündenbe 
rl zabıtaca kayda değer hiç 
bir hadise olmamııtır. 

Hasta~ane yolu Yurt-Birlik b'. r nrada 

Bu gün • Savaı kupası.nın 
ikinci maçı olacak. Bu maç 
için bir haftadır münakaıa 

ve dedikodular devam edi-

Yapılmasına batlanan has
tahane yolu ilerlemektedir 
Yolun bir k11mı yapılmıt ve 
yol hastahaneye yaklatmıı -

düp duruyor. Ortada dönen 
tır. 

1 

Şu var ki Muallim mekbı 
lkinki takımı kuvvetli görü 

• nüyor. Lhenin de müdafası 
yarılır bir müdafaaya benze-
mi yor. 

•••••••• •••••••••••••• •••t, ıaylaları buraya yazmak is-
; • temiyoruz Mamafih ıu muhak-• . 

ANKARA 21 (S . Ş) --
Edirne'n ;n kurtuluf bayramı 
olan 25 İklnclteırinde Edir
n°'lılerln arasında bulunacak 
o'an Batbakan ismet pafa 
hazretleri Edirne'de mühim 

• 
Italyan 

bir nutuk söyliyecekllr 
Baıbalcan hazretleri bu IOlrn ak istiyenler nasıl 

nutkunda kurtuluı bayramı- ı olacaklar 
nın manasını anlatacak ve ROMA, 21 (S.Ş) - ltalya· 
harici siyasetten bahsedecek- da yeni bir kanun 'çıkmııtır. 
lerdir. Bu kanuna göre; İtalya dııın· 

llzerinden taıdfk edilmişti. 

Fakat bu ıeneki Tekir
dağ inıaat tahsisatının 

bu ite yetıımi yeceği dütül
müt ve mevcut tahsisat '..!5 
bin lira bulunduğundan bu 
Köprülerin 25,000 lira ile 
meydana gelebilecek olan · 
!ardan 25 köprü ayrılmıt 
ve bu hafta münakıuaya 

: Yoksu//aı·ı yediren, : kkaklbugünkümaç çokmühlm-
: : dır. Zira Muallim mektebi 
: geydiren ve her ma- : Lise kuvvetçe birbirine taı 
• • : nada gözeten Yok- : 

• 
sul/ar Birliğine seve : 

çıka.racak kadar rakiptirler. 
Bu rakabetln sırrı bugün 
anlatılacaktır. Takımların 

vaziyetini gözden geçirmek 
istedik. Fakat hali hazırda 

en büyük maçlar gibi iki 
takım da kadrolarının vazi 
yetini gizli tutuyorlar Mek
tepliler arasında"Savaı kupa· 

Son dedi kodularda Lisenin 
ikinci takımına ehemmiyet 
verdiği görülüyor. Bakalım 

muallim mektebi farları 
lise müdaasını yarabilecek 
mi? Ve lise ikinci takımı 

muallim mektebi ikinci takı 
mını haklıyacak mı? 

Dışa rıdıı Tüı·

kiye hak 
kındıı 

da ltalya hükümell için 3 se
ne çalışan, ftalya'da 5 sene 
oturmuı olan ve ltalya'da 2 
sene kalıp ta, hükümet için 
çalııan veya bir ltalyanla ev
lenen ecnebiler, İtalyan'lığa 
kabul edilebileceklerdlr 

• çıkarılmııtır seve yardım ediniz. : 
Trakya'nın iktısadi hayatın- : • 

da mühim bir yüksellt ham foksıılları Gözetme : 
leıl yaratacak olan Edirne • Bir/iyi 1 
İstanbul yolunun yapılmasın- 1 1 

• • dan çok istifadeler elde edi- • • • •• •• •• • • •• •••••• •• •• ••• 
lecektfr. Bu yol ıalah edildi- gün Teklrdağının iktıeadi 
"I Ed" 1 b 1 hayatındaki inkitafa bat- ıı.nın bukadar alaka uyan-• zaman ırne • atan u . . . . 

d h b
. b- lıca amil olacakt ·r dırma11 hızı cıdden ıevındi-

araıın a ra at ır oto uı ser- . . , 
vlıl husule eleceğinden bu Trakya' da muhacirler rıyor Lıse ve Mual im mektebi 

g R 'd u 1 aynı çatı altında,aynı kazan 
yolda yükıek tarife tatbık omanya an ve uu ga-
d Ş k d · il ristan'dan gelmfı ve gelmek- dan yemek yiyen kardeıler 

e en ar ı. emır yo arı b b d d · · · 
k h "k te bulunan Türk muhacir- olmakla era er e iğımız gı 
umpanyaıı yazın ta rı et- bi ·h ı· d ık· k !erinin iıkan mıntakaları ıpor cı e ın en ı uv-

tiğl tenzilatlı ilave postaları tt• B 'k" k Al" vilayetimiz!n Çorlu, Hayra- ve ır . u ı ı uvvet ı 
nı kıtın da iıletmek mecbur- Ş k H k t p t d d bi b· bolu, Maalkara ve ar öy 1 me aı" ı a ın a r ı-
yetlnde kalacaktır. 1 d k k O 

kazalarıdır . Şimdiye kadar 
1 

r ne mey an o uyaca . r· 
Yeni iskele ve rıhtım gelen bınıerce muhacıre bı- tamektebi yen~ek ıık oyun

Şehrimızde mevcut 268 rer ev tedarik edilmit ve da altı puvan alan Muallim ı 
metre uzunlujJundaki ihra- barındırılmıılardır . Balkan · mektebi karşısına Lisenin 
cat ve idhalat iskelesinin !ardan gelmft ve gelmekte pek kuvvetli ve üstün bir ta-1 

ihtiyaca kafi gelmediği görüle- bulunan muhacirler çiftçi· ı kım çıkarması onları yen 1 
dirler. Uunlar 935 senesi rek 300 metre uzunluğunda mesl , kendileri menfatine eyi 
içinde müstahsil vaziyetine 

ve 8 metre genitliğinde yeni geçeceklerdir. olacak ıüpeslz.Dfğer taraftan 
bir lekele inıaaı ve 5000 Şehrimizde bir (Muhacir muallim mektebi elden ucu 

metre murabbaındaki bir saha lere yardım komisyonu) te görünen kupanın uzaklatma· 
nın da bir rıhtım olarak ya ıekkül etmlt ve faaliyete 11nı iıtemiyecek, aynı ıekil
pılmaıı dütünülmüı ve tel- geçmiftlr. Halkevi de mu- de çalııalacaktır. Hulasa her 
ki kat yapılmııtır. haclrler menfaatine bir ba. iki takımın değerini olduğu 

Bu lıkele lntaatı yapıldığı lo tertip e lmittir . gibi göıtermek zordur. 

Roman Tefrikamız: 3 

8<1 vaşt<1n Sıı v<ışa 
Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

lngiliz medenieytinin! "re· 
vlr [*]. diye ıttlhaz ettiği 

bu barakanın tek bir pen 
cereıl olmadığı:gibi kim bi
lir ne zamandan be
ri ıü p ü r ü 1 m e m i ş , 
o havallye mahsuı kum ve 
tozla her taraf dolmuı bir 
halde idi. Kapudaki nöbetçi 
bu biçare haıtaların dııarı' 

ğil tedavi, ancak öldürül
mek için kapatılmıı zaval
lılardır. 

lngiliz muhafızları arasın
da baygın bir halde bıraktı · 

mız ve buraya kadar ne 
ıuretle geldiğini bizim ka
dar onun da bilmediği Türk 
zabitini iıte bu çilehanede 
hastalar arasında görüyo-

ya çıkmamaları ve hava ruz. Beyaz rengi ıararmıf, 
almamaları için ikame edil- evvelce dolğun vücudu bir 
mif, barakanın ortasında iskelet halini almıı, gözleri
bulunan bir koğa defi ha- nln feri kaçmıı, yüzünü bir 
cet etmeğe mahsus olup toz tabaka~ı kaplamıı, ağzı
yirmi dört ıaatte bir defa nı ve btırun deliklerini zi
dııarıda bulunan Oımanlı yaret eden binlerce ıinek 
üıeraaı tarafından alınıp ma- adeta bir ceıedi biruhun 
halli mahsusuna boıaltılıyor mevcudiyetini iıaret ediyorlar. 
ve tekrar yerine getirilüp Türk zabiti yavaı yavaı 

konuluyor. gözlerini açtı, etrafına ıoğuk 

lnıılliz doktoru yirmi dört kanlılıkla baktı, biraz doğ-
aaatte bir defa barakanın rulmak istedi, lakin muktedir 
kapısından bakıp ölen olup olamadı, hatta kolunu 
olmadığını öğrendikten son- ve belkide bir parmaA'ını 
ra derhal avdet ediyor. kımıldatacak kuvvete malik 
Haaılı buradaki hastalar de- olmac!ığını anladı. Söz ıöyle

[*) Askeri tabirle seyyar ufak 
hutahanelere revir denilir. 

meğe bile ancak büyük 
mütkülatla muvaffak olabil-

di. En ..,:yakınında yatan 
hastaya baktı. Etrafa kulak 
verdi, Türkçe konuıuluyor. 

Nerede ve ne vaziyette bu
lunduğunu bilmediği halde 

Türk'ler arasında olduğu

nu anlıyan Türk genci se
vinçle yanıbaıında ki arka 
daıına: 

- Ben ne zaman buraya 
geldim? Burası neresi i' Ka r 
deıim? diye sordu. 

- Seni dün akşam sed 
ye ile getirdiler. Burıııı 

"Kantaranın. haıta reviridir. 

Seni nerede tuttular ga
liba çok eziyet etmiıler. :la -
na ne ilaç verdiler ve 
ne de muayene ettiler yal 
nız batının ucuna bir elbise 
koydular, gittiler. 

- Ben Bisan ova11nda 
esir oldum. Orada yaralan 
dım ve bayıldım, ıonra ne 
o "duğunu bilmiyorum. İıte 
timdi biraz kendime geldim. 
Ayağ. mdaki yara da çok 
acıyor. 

- Biz Biaan'dan buraya 
tam altı günde geldik. Biz
de orada esir olduk, bugün 
geleli yedi gün oluyor, de· 
mek on üç günde olanı bi
teni bilmlyonun. 

- Gün falan bilmem, 

Futboldur bu, belli olmaz. 
Ummadık ıeyler olur . 

ller iki kardeı takıma 

muvaffakıyetler dileriz. 

Yarınki maçlar 
Yarın yine 

ıa stadında 

heyecanlı 

caktır 

Ali Hikmet pa
mevsimln en 
maçı yapıla 

Bu maç Yurt - Birlik ma
çıdır . P.u iki takımın her 
oyunu çok heyecanlı olur. 

bugünkü maçın Yurt-
luların lehine bitmesi 
ihtimali kuvvetli olabilır. 

Zira Yurtluların takımı ku

vetli ve tamdır. Huna nisbeten 
8irlik birçok oyuncularından 
mahrum çıkacaktır. Mesela 
bunlar Şevket, Melih, 
Şev kidir. 

Yine tekr .. r edelim fut 
boldur bu. Belli olmaz. 
Birliğin genç takımı güzel 
bir oyunla Yurtluları pek 
güzel yenebilir. 

Bakalım, bu sır da yarın 
çözülecek. 

yalnız orada bayıldım ve 
itte timdi ayılıyorum Bizim 
ordu ne oldu hiç haber ala 
mıyormusunuz? 

- Ben öyle ıeylere çok 
meraklıyım. Elimden geldi
ği kadar soruıturdum. Yal
nız bildiğim biı ıey varsa or
du Kumandanı Mustafa Ke
mal P aıa bir süvari bölüğl
le düıman Abloka hattını 
yardığı ve Şam istikameti
ne çekildiğini gözümle gör
düm, 1 lalep taraflarında son 
bir muharebe vereceğini ve 
ismet beyin de kurtulduğunu 
itittim. [ 1] Lakin nankör 
Arap'lar kaleyi içerden feth 
ettiler. Bu kumandanlarımı -

zın da artık Arabistan' da 
it görmelerine imkan yok 
tur. 

Sizin rütbeniz nedir? 
Hangi kıtada ıdiniz? 

- Ben baıça vuıum Ye -
dinci ordu karargahında idim 
Nabliı'te bulunuyorduk. Ar. 
kadaılarımın çoğu kurtuldu 
Ben hain bir Arap'ın kurba 
nı oldum. Beni saklamak 
için söz verdi ve 
sakladı, lngiliz'ler 

evinde 
Nablisi 

[1) - O zaman üçüncü kol
ordu kumandanı bulunan Başve
kil ismet Paıa Hazretleri 

(Ütsarafı birinci sayfada) 
sözlerle bitirilmektedir. 

23 temmuz 1923 t.ı.rihin· 

de Türk zaferinin eseri olan 
Lozan muahedesile yedi yüz 
bin kilometre murabbaı ara
zi ve on iki milyon nüfuslu 
yeni Türkiye doğdu. Türki 
ye'nin nüfusu ise bugün on 
yedi milyon bet yüz bine 
çıkmııtır. Yunaniatan'da da 
Cümhuriyet ilan edildi. 

On sene evvel birbirleri
le harp eden iki taraf 
1933 senesinde, Balkan ya
rımadasının ve Balkanların 
umumi menfaati namına, 

«ebedi dostluk. için birbir· 
lerine el uzatmıılardır. 

Mussolini-Şu-
• 

şnıng 

iki defa görüştü. 
ROMA, 21 (8 Ş) Avuı-

turya baıvekili M · Şuıning 

M. Moaaolini ile bugün iki 
defa görüımüıtür. Mo11olinl 1 

1 

kendi sarayında Şutning ıe- ı 
refine bir konser verilmlttir. 

1 
Şansöyle Şuıning papayı zi-

ı 

yaret ederek sallt 22,45 te 
Roma'dan ayrımıılardır. ---

1 sawaşın Takvımi •\ Laval 
ı TEŞR~!SANI l Cenevre' de görüşme-
1 ~- : ler yapıyor 1 
1 Perıembe 1 CENEVRE 21 (S.Ş) -
1 Gü_n doğumu: 1 

Fransız hariciye nazırı M. Pl-i Zevalı 6,58 1 
I YIL: 1934Ezan! 2,4 I yer Laval Marsilya ıuikastı 
1 ŞABAN 15 1 hakkında küçük itilaf harlci-

1 1 ye nazırlarile görütnümüı-

~-------- tür. 

iogal eder etmez paramı al
dı, beni lnglliz'lere teslim 
edeceğini hissettim, onun 
üzerine kaçup 126 ıncı alay 
ağırlığına karııtım ve bu 
alayın ağırlığile Bisan ova· 
sında esir oldum. Sizin rüt
beniz var mı? 

- Ben süvari zabitiyim. 
- Efendim, sizi getirdik-

leri zaman, ben (bu adam 
ya zahittir veya zabit emir· 
beridir) dedım Çünkü üze
rinizdeki yırtık ve kanlı el
biseden anladım, lakin o 
e biselerinizi lnglliz'ler aldı, 
sizi yatırdıktan sonra bat 

ucunuza eski bir nefer el 

bisesi bıraktılar. Halbuki 
burada bizim hasta zabita
na mahsus ayrıca revir var
dır, doktor geldiği Laman 
haber veriniz slzide zabita · 
nın yanına götürsünler. 

- Canım ıiğara istedi, 
paramda yok. Acaba bir siğa
ra bulamazmıyız? 

Ah efendim! Onun 
imkanı yok. sabahtanbcri 
yalvaran ihtiyar bir çavuı 

var, f'lrada kapunun yanın
da yatıyor, bir siğara bula
madık. 

Bu muhavere esnasında, 

lngiliz doktoru baraka ka-

pusundan belirdi, bugün na
sılsa barakadan içeriye gir- \ 
di. Yanında bir de Ermeni 
tercüman var. Tercüman 
yüksek sesle "içinizde ölen 
varmı?" diye bağırdı Bara
kanın köıeslnden hafif bir 
ses: 

- Şurada bir kiti var 
birde ıurada var, üst tara
fını bilmem .. 

Diye mukabele etti. 
Doktorun ifareti üzerine 

içeriye bir sıhhiye çavuşile iki 
nefer girdi. Cenazeleri mu
ayene ederek doklara lngi
lizce bir ıeyler söylediler, 

Iztırap içerisinde kıvranan 
Türk zabiti bütün kuvvetini 
toplayarak mümkün olduğu 
kadar yüksek sesle: 

- Tercüman efendi. be
nim müracaatım var, din
lermisiniz? Dedi. 

Ermeni hiç dütünme-
den: 

- Burası müracaat yeri 
değil Bir ölen var mı? Yok 
mu? Diye ıoruyoruz. Ceva 
bını vermesi üzerine tıe 
doktor karııtı ve tercüman · 
la bir lahza konuıtuktan 

ıonra tercüman Türk zabiti
ne: 

- Söyle bakalım , ne iıti 
yorsun? Dedi. 

Can Simon 

ROMA 21 (S.Ş 
nın Londra ıefirl \!. 51' 
lngltiz hariciye nasırı 
Slmon'la uzun ıniidd,ı 
rüımüıtür . 

İki Bakall_ 
Budapeşte'ya ,. 

ROMA, 21 (A Al -
turya baıveklll ve '1• 
nazırı Budapeıte'ye d6 

tür. 1 

Bir tekı• 
SoFYA 20 (S.Ş) ~ 

kedonya ihtilal tetlı~ 
müsadere edilen evr• 
sında bulunduğu ıddl• -
rek hariçte neırotuıı• 
zı vesikalar burad• 
edil mittir 

Mühim bir ra 
BÜKREŞ, [A.Al 

da itine ait olar•" 
yüksek thıiyetler c•• 
ıüpheli gösteren 
neıri üzerine mılll 
fırkası Tatareıko hillı 
ne kartı amansı:ıı bir _,ı 
deleye girltmeğe d• 
mittir. 

B b ·ı· o~ - en za ı ım. ~ 

gündür kendime m•~~ı 
A"ildim, dün aktaPl fil 
raya getirmiıler, ne ~ 
ne etmltler, ne P11 

apmıılar. Doktorıı r' 
yiniz beni zabitan 
versin ve yarama b: 

Türk zabitinin 1 

!erini tercüman lnıı111s1 - e toruna tercume d' 
sonra doktor fevkali. ~ 

• lı•' bi bir tavurla ve yu. ıJ 

tercümana ıöylediı 1 ~ 
leri tercüman Türlı 
anlattı: I 

- Senın :1.abit 0 
11 

yaptığımız iahkik•ttll 
laıılmıştır Sen esir 

ııı" tan sonra ordumu 
1 

biti le bir ça vu~unu 111 

l<•ı 
tasavvur suretile d 
sin Bu cürmün ıfl' 
doğruya idamı ınuciP 

1 ot• rakın tetkik edl IY d~ 
olsa yakında idaıD e ı 
sin. Sana yapılacıılı f' 
boıunadır. Yerındıll 
hiç ıesini çıkarrD11 ' 

Tercüman tercii~ 1,ıl 
tirdiA'lnl doktora '°J,Iı' 
sonra Türk genci ,JI• 
teyler söylemek ı•t 
doktorla tercilrD111 

barakayı terk ediP 

çıktılar. 
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Nlye gönlüm gibi çağlayı~ Çiçekli bir çayırın okadar - Tckirdağ.'nın 12 inci yıldöniimii miioascbctilc 1 ğuk bir rüzgArla titremek-Bu akıam karanlıkla be. 
raber ayrılığın hakika li de 
Yüreklere çöktü. :Sabahtaıı
beri muzip bir acele evin 
içinde koımaca oynayıp dur· 
lllUttu. Kapıları çarpıp bir 
kaç tabak kırarak ziyan bi 
le vermiıti. Titiz bir kadın 
te&I arada bir - Hay kör 
teytan - ilahi Hakkı · -
diyerek kah e1raren giz k u v 

'•tlere,kah ta uıağa haykı 
''rak bu muzip acelenin 
l)'ağına çelme talrmak isti· 
Yordu. 

Yarın ayrılıyorum. Yatı 
kırk glinü geçmiyen ıu ço
çuk ıaadetı ne kadar ömür 
•ü:ı:ınüt. Gecenin ıiyah eli , 
bu yavrunun gözleriııl son
•uzluğa kapamak için uğra 
flYor. Evin içinde herkes 
bu hilznü duymakta... An
llernın titizliğinin asıl ıebe· 
bı de bu. Bir çok misafir 
var. · Ne gramofon, ne çıl 
tın kahkahalar, ne de zarif 
nlikteler insanı eğlendirebi· 
lıyor. En ıen hadise bile 
bohza bir düğüm örüyor, 

11Özlere birer damla yat 
topluyordu. Ben daha bir 
kaç &ün evveldenberi bu 
hiıle titriyordum. Fıkirlerin 
heınen iman ıekline girdiği 
bu ıark memleketinde ay· 
talık düıüncesi, dlmıığdan 
kalbe, ananevi vir kudrete 
Çevrilerek çöküyor. Bir kaç 
iilnden beri gölün sakin su· 
1••tna, akan her gurupla 
beraber gözlerimden bir kaç 
d'rnla ya1 da düıerdi.Ayrıl
l'rıak, hem de en mukaddes 
~ir vücuttan ... Turhan'dan 
•ha tu dokuzunu bitirme· 

ıııı, çocuktan ayrılmnk. Ona 
0111 11 ıe1rglın yalansız, vatana 
beslenen sevgiler kadar mil· 
tekkep •e mukaddesti. Ge• 
tıiı alnına yaldız gibi düşen 
ıa . 

rı ıaçlarlle, parlak ve ın-
•aııe. çok ıeyler ıöyliyen ma· 
ilah &özlerile o herkeslf'D 
'Yrıydı Fakat ~nun asıl 
llıliıntaztyetı içllliğidir. O 
biitün ev halkının bu gece 
Is.in laııdığı hassasiyeti kü 
Çlicük vüc•duyle da ima ta· 
fır. Kucağıma oturmut giz- 1 

lı_glzlı~ıı.ğlıyordu "Gel T~rhanl 
lo:ı:lerlnden öpeyim.dedıkçe 
llÖz Y•ılarını göstermemek 
için büyQk bir 10ğukkanlı-
1ıkla "bayır ağabey ensem· 
den öp" derdi. 

• • 
Güneı Van gölünün ko-

y h' u renkli sularında va fi 

llölge:er yaratıyordu Süp· 
he.ıı daha yeni uykudan 
11 Yaıııyor. Eteklerinden kal· 

kt~ siı, esrarlı başında bi· 
'1 ~ıniı. Azametinde masum 
b1t hicran var. Otomobil 
"'•hıı gibi humurdandı. Tur· 

lı~nın gözleri dudaklarımda 
btniın dudaklarım onun 
110~ Yatlarındaydı Humurtu 
1'Ytan gibi yerinden fırladı. 
l..ı~anan yol bilmem hangi 
k&fir kaıt ile kıvrılarak 
l'urhan'ıının hayalini gözüm
de k .. 
1 n opardı Şimdi Van go 
iltıün kıyılarına uymuı ince 
~lr Yolda otomobilimiz; su
lra düıen gölııeıile yarıf 
~diyor Karııda uzanan dağ 
lt ııeldiğlmlz tarafa yürü· 
'

0 rlar. 
llelkı biz böyle ayrılırken 

Otıl 1 d y ar il aya kavutuyorlar ı. 
d olu Örten ceviz ağaçları 

Uyulan acıya garip bir tat 
Verıy 

bı or. Herıeyde titreıen t: ?neli! var. Şimdi "Ahlatn 
n, bu ihtiyar kaza dan ge· 

çırot H 
u:ı:. er tatında ecdat 

duruyorsun, gözelrlm glbı hota giden bir görülütü da- - Halime Oktay Hl. ye saygılarımla - Tezli Hika ve te olan ıehrln üzerinden 
ağlayarak... ha temmuzun sonlarında Bu sevinç günlerinden tam on üç yıl önceydi: .J çekti. Şimdi ıehlrde muz· 

· derdime Ô d Y ld Derdin henım seyrine doyulmaz bir hali mrümüz bir itkence, gündüzlerimiz gecey ı . ı ız, llm bir ıe11lzlik var, Sanki 
0 lk' de yaz gel· A " 1 k 

benzer mi?"e 
1 vardır. Bir yanı ayna glH par- Nurlu beldeye bir gün düıman eli değmiıti; ıu,.ıne i iti hikayeni al - uyufmuı gibi biç bir teJ 1 birkaç d B 

dl suyum aza ıyor, alıyan, akisler yapan bir ır- Ne çareki o tali baıımızı eğmiıtı! ım. unu "Türk Dilin inde kımıldamıyor. Biraz ıonra 
ki altına 1 h k gün ıonra topra ~r makla kenarlanmıf, diğer Sarmııtı gönülleri ölüm yüzlü bir keder; açı an 1 aye yarııına yağmur çlıllemeğe baıladı. 

hk - olaca· k d 1 B gömülmeğe ma um yandan da bt>reketli yeıillik- Düımanlar ıokaklarda dolaıırdı derbeder . atmamı i iyonun.• en de Şimdi biraz hareket var 
1 k çağlı b h k 1 ğım diye ağ ıyara !erde fındık, kına ağacı ve Yayılorken yollara ifgalin musikiai; u 1 ii.ye 1 e o yarııa Yağmurdan kaçmak için 

yorsun.. ğl ilk fundalıklar, yüksek ve ıık Kalpleri bürümütlü hazin bir ölüm ıisl. gireylmn diyorsun acele edenler, ıezalz ıokak-
Yok korkma, a amah otlar, değiıen hareketi rle Gönüllerde yurt odu yavat yavaı ıönmüıtü; Bile bile vermedim Ver !arda gürültü ile koıuyorlar. 

baharda yine çıkllrsınl em meyvalarını sallıyan daha Ulu vatan o zaman ıuıuz çöle dönmüttü . mediğlm de,hlklyenln istek· Fakat bir taneıl yağan yaf-
1ımdlkinden daha faza ıu· bir çok ağaçlar!. Şehirliye, köylüye çok zulümler yapıldı; leri biçime uygun olma- mura ve ıoğuğa aldırıt et· 
yun olarak· · Bütün clçeklerin tüveyçlerl Güzel evler yıkıldı, ne çiftlikler yıkıldı. ma11ndan ötürüdür. Onlar mekıizin yavaı yavaı yürü· 

fakat benim ıevgilim gir kıl! · l O ı 1 ı d h t 1 d d "tezli hık• iıtlyor. k f 
k ıyacaktır... kelıleri renk ve ıe erın tga gün erin e aya ıe11 z, urgun u; 11ye • yor ve yürür en hafl çe 

diğl yerden ç~ am birbirine benzeterek güneı· Batlar yere eğllmit, bakıılar ne yorgundu.. Sen, ulu orta bir hikaye ıallanıyor.Aceba ıarhot mu? 

G 
l k b:h:rda sı.brına te parlayan uçıuz ve yumu- Çekilen acıları ııeçmit günler heceler;! yazmıtıın. Anarsın ki; Hayır ıarhoıa benzemiyor. 

e ece h ti le •ak bir halı yapıyorlar Her Ah o elemli günler, ah o korkunç geceler!. ı a n a yolladıiım sanki dünyaya darılmıı ıtW gillıinin ebedi aare 
1 

• -1 1 - h k 1 
sev ··zyaıla· küçük ot. bu ahenktar gidi- "Türk Dili. nde i iye e· bir vaziyet takınmıı.hafıf hafif 
ağlıyan sevgilimi~ gok ·üı su· tekendi notasını uydurarak Sevı·nc Günlerin.de rln tezli olmaıı iıtenlyor · yürüyor. Ve böyle gide ıııde 
rı da kavuıacak. va 

1 

tampo tutuyor. Geçici bir du. Ve, ancak tezli hikaye- ıeuiz karanlık ıokaklarclan 
d bi Yudum içebılseın .. f f 1 1 13 lkı'ncl teırin 338, de, 1 · b " 1 d ö an r Hilmi sevda gibi ha 1 ürperme ere erı aoaca 11 ız, yo un a ı z· birine tılrdl. Sanki bu 10kak 

titriyen güzel otlar, laleler ve Bir zafer marıı çaldı dalgalar sahillerde.. ler yazılıydı. yeılni,ıztırabını büıbülün art. 

SARHO~llfttM tOftKOSO 
Rakının temizine, 
"Bakuı. un denizine, 
Yerin kimseılne, 
Canımı bağıılamak 

Böyle yazar yaı,.da 
Dostlar koval~sa da 
Bir portatif maıada 
Bütün gece kıılamak 

Ne bottur bayılup ta 
Kütükten sayılup ta 
Up uzun yayılup ta 
yolları karıılamak 

Ekıik olmaz batından 
d kırk yatından Geçse e 

Bir kaldırım tatından 
Suratı nakıılamak 

. i e yaman, 
Bilmezsın z n 

zamRn Bir tadı var o 
Ayıkların karşıdan 

H il . alkıılarnak 
a nı S 'f mustafa evı 

zambaklar, güzel kokulu ıal- Tuteakhk zincirini birden kırdı Tekirdağ; Sen denin ki: tırıyordu. Çünkü çehreli 
kımlar baılarını sallıyorlar. Türk imanına hiçti toprak, deniz, kaya, dağ; - Yarıı batlıyalı 15 - 20 mütemadi) en değltiyor ve 
Uzun salkımlı buğday baıak- Ufuklarda parladı bir kurtuluı güneti, gün oluyor.Çıkanların hepsi korkunç ıeklller alıyordu. 
!arının aralarında rüzgar ıs- Bu ilahi güneıln görülmemlttl eıı . . · tezli hikaye miydi? Nihayet bir kapının önünde 
!ık çalıyor. Bunlar ve daha Ufak müfrezelerden bütün düımanlar kaçtı.. Eyi bak , Yıl _ durdu. Açarak içeri ıılrdl ve 
çiçekler arasında mavi tav- Türk gençleri elinde her bir ıllah kırbaçtı • dız; ıöz aramızda; duyma- merdivenleri yavaı yavaı 
tan otları, kıvrılmıt mızrak- Tekirdağ hazırlanan mezarı o gün yaktı; ıınlar. çıkmağa baıladı. Odasına 
vari yapraklar, ve bir fey Şen zafer bayrakluı o gün yerine çıktı;.. Şimdiye dek çıkan tıirdtğt vakit bir mum yaktı 
lesof saçı gibi birlbirine ka- Düımanın kuvvetleri kovuldu yurttan o gün; yazıların hiç birı"tezli hlka - ve orada, masanın üıtünde 

ı Bundan on iki yıl evvel Tekirdağ yaptı düğün. . duran mektubu okumağa rııan muz ağaç ar. ye değildi; deıem belki ya · batladı Evvelce bir kaç defa 
flazan Çayır tama'l .en Gönüllerde dolatan alevdeydi istikbal, nılmam. 

okuduğu muhakkak olan kumral bir renk alır. Bu Göründü alev saçlı büyük Mustafa Kemal. Yabanın benimle bu mektubu bu seferde oku· 
d k l Rüyalı uykusundan yeıll yurdum uyandı. 1 k k genlı ova a ırmızı ge in- 1 itlği yo , aratmam. yutunda büyük bir beyffa· 

cıkler, mavi sema altında imanlı gönüllerde ülkü ateıl yandı... Çünkil söylersem ıuç olur na kapılarak yatağının üı· 
k ld V Yıkıldı dünün küflü ve amaçsız gldlti; Kırılırlar. «Doğru söyllyenl 

tamamen umra ır. e ça· Kırıldı o sırıtan korkunç baykutun diıi; lül'e yattı, hıçkırmağa baıla-
yır bu hali ile kumral ve dokuz köyden koğarlar.ıı dı , Ağzından ıöz çıkmıyor, Bu gün bütün Tekirdağ seviniyor, ııülllyor; b 
mülayim bir sevgiliyi andırır. "Kendi' anlamaz, ya ana bütün hatları değltmlt çeb· 

Kalplere kurtulutun tllri dökülüyor. · l 
Sazan koyu siyah veya ye- _ 1 l I - anlatmak ister.yolunda yo · rerlne ııözlerlnden mütema-
til bir kadlfe,bazan da ley ıuz ve düzenılz ıöz ederler. diyen yaılar akıyordu. Ar-
lii.klar!. Sabahları buharlar• Genclere B u yöndendir ki tık eyice karanlık olmuıtu 
karııan güzel kokular ve Yurdumun açık ıözlil. te:Oiz: kalpli gençleri; ben ıeı çıkarmıyorum Hafifçe çlıellyen yağmur 
nemli sabahlarda otlar üze- Varsın kınasın eller, ıiz atılın ileri!.. Ancak ıana bir ağan tiddetınl arttırmıı, aamları 
rinde zikzaklar yaparak ve Bütün acun dilleri överken yüce "Türk.ü!. olduğumdan ötürü, tezli kamçılıyor ve kaldırımların 
kokular dağıtarak uçutan Uçmağınız "YURT. olıun, yangınız da bu ülkü! hikayenin ne demek üstünde rakııedlyordu. Bir· 
kelebekler!. Fakat itte güneı Gülten yapmalısınız renkll, çlçek'ı yurdu, olduğunu öğretmek lıterlm den çakan bir flmtekle evlıa 

1 ki k T ki il içi aydınlandı. O zamar. o yükse'lyor. Bu güzel 1 er Gazinin yollarında ılz gönüllü bir ordu... Yo ıa, anrı sa ıya, tez ' 
arasında telkih tozları et D ı ı fbl ü • 1 ibl · ı ı hikaye diye ulu orta yazı ani bir ıeye karar vermlt a ga ar g coıun, r zg.,r ar ıı eıın z. ııtbl kalktı ve do1abı açarak 

- klarının izlerini ıeziyo;um. rafa dağılıyor. Göz kamat · lııldıyan yollarda duyulıun gür seıiniz.. ile yarıta ıılrseydin "ıu yıl bir ıey çıkardı, Fakat bul 
~eniz diye gölün soda eırı:: taran öğle ııcağında ıtıktan Yaıa11n gönlünüzde bir iıtlklal Ulrküıü, dızın yaptığına bak. Daha Kuru ve tok bir acı du-

ile karıılaıan o pullarla ıüslenmlt çayırlar Ülkümüzün Gazisi, Gazimizin ülküsil!.. tezli hikayeyi bilmiyor. dl duldu. Ağır bir clımln yere 
:ı':ndı tıpkı bizim gibi, ::kğ~ can nkıcı bir böcek vızıltı- TekirdaQ' ye, demedik ıöz bırakmaz- dütmeslnden mtıtevelllt ıar-
doıu dl·zgı'ıı cenuba sandan gizlenir Betik ıibi flhmet /-filmi !ardı. Bak dinle yıldız, tez. " 

ııntıyı ya.murun ve rüzıl· 1 dı müzik, parlıyan güneı ve Ot·. ateı il hikaye ne demektir: rın ıeıi örttu" Şimdi yerde boıanm•t ar : kaldık. 
Ahlat'ta bır gece yanan hava buna ahenktar Tutsaklık: esaret Yazan. kiki.ye ve yatan, bütün mevcudlyetıle 

Burası ıanki gölge m~7le bir eda ile uyarlar. Gelen Amaç: hedef romanını herhanııt bir ıevdlği ıevglliılııln ölü.mGnü 
K yetil go ge- ve uçuılarını yekneksak bir Kınamak: zem etme, aleyhte bulunmak. düıünütü'.korumaklçin yazar- o ııGnü haber alan bir genç . 

kelidir. oyu 1 n kayısı- balet gibi ahenge uyduran Yangı: aık sa ve yazılan yazı bu biçim · ti' Y " ı " 1 rde sarkan ° gu ... a
11

mur y ne yagtyor, 
e - mitlere benzer. böcek ıürüleri çiçek dalları Acun: dünya de bir tezi içine alına buna, yine ıokaklar ıeHlz. Yalnız ıar ıararmıt u ı gu"· d ı ı U k· cennet ı h k b d d 

Ô d 1 11 bir hicran a üzerinde danı e en er.. çma · tez t 1 aye veya roman u o a a ruhu ıevııtllılnln 
n ~ ~ Van gölüdü~. Sarı kelebek sürüleri Tu'" rkmen Gı·ı· zclleı·i. denir yanına uçan bir genç J&tı-lümııye bl han odasın a renkli taılar, helezonlu ıarı Bu çetil hlklyelerde dil- yordu, 

Geceyi r gu" zel bir A Q 
e irdlk. Genç ve matonlar, büyük ve küçük -Esat dil a~abeyime- tünüıün yazı değer bağatır rhan Tofk amış 

g ç v 'danberi arkadaı· ıadefli kanatlar, gümüı pa- Ay gözlü, sırma saçlı Türkmen güzellerine, lar yönümden~korunmaması vel---~k--~d ____ _,:.....;:_ 
k dana an uzun urun ur kendimi zor-a Ahlat'ın akıa rıltılarla aklı yapan tüyler. Bir akıam bulutların büklümleri tal olıun, tek olarak olağan teylerle l d B k lık ediyorum. ·- a ım. lrço ltlerimln ça. 

1 arkadatlığımızı samı Aktama kadar çayırda bay , Gözümden akım günler zümrüt blrar dal olıun anlatılmaıı becerikllğl b 
yo d tııı u isteğimi önledi . aııl'kl çı'çekledi. Ken iıl ram yapılıyor. Nebatlar gü- Seyredin ufukları: doğurur Buna bir 

i ı e W Ô Bundan geri yazacağım. Dl d Niıanlısı mi 
1 neıte ku-1 renkli oluyorlar Gün doğuda bir vurgun örnek ııöstereylm: mer ll 

k kızıy •· em öz dilimle. Artık sana aı er d' h kuvvetleri ve danı eden kelebekler bu Batıda pek yorgundur. Seyfettin'ln"Fon Sadrlttayn'ın 
savıııta pa ıta dı·zılmit· 1 k d 1 il . k d O k yazdığım bitığlerde ya. 

f d kurtuna hot kokulara kendilerini Dudak ar buse dolu hır a e ı e erme; arııı. ır. nu o uyun- b d ld 
tara ın an . . . "Tavıancıln 1 1 k 1 k il ü _ğ_ i 

1 
an 1 en ıöz katmamıya 

Şimdi sevgilısının . 'dl· gark ediyorlar Fakat ot ar Kervan ar ağır, ağır tü el r en yo arı, ca g ttu u tezin an arsın. elimden geldiği kadar çalı. 
daki mezarını öpmıye 1 gı sararmıı ve olgunlatmııtır. Uzanır karanlığa "Ay. ın sadef kolları Tezli hikaye yazmak umul- ıacağım. 

G .. zlerinde top ana~ 1 te orakçılarm gellılerl. Sa- Bakın yanan gözlere: duğu gibi kolay değildir. Sen de bana verece"'n 
yor. 

0 
l devam ettı. 1 J d b Yı d 1 ki •• 

iki elmas yata . den ay bahleyin erkenden ite batı- Gün doğu a ir vurgun , ne erı n : karıılıkları öz dille yaz. 
"Aldığı vazifeyle bız yorlar. Çelik oraklar günün Batıda pek yorgundur - «Türk Dili)) iıtedlği Ulu bakanın isteğini oku-
ıd 1 ibatçılar yakalam•t· dog"ması ile parıldıyorlar. Çiçekli yol uçları kıvrılan bellerine biçimde olmıyan bu hikaye- muıundur, umarım. rı ı. nz dizilmesi emre- 1 k ? Y k 

!ar, kurtuna ba'lat· Her yarım daire bir tırpan Efelerin dağ yıkan nareılnl ıanınlar. eri niçin oyuyor o ıa Şunu da andırayım ki· öz 
dllmif- Ellerini falan v!rdi· la yere yatıyor. Sakları bü. Günle birlik yükıellp, aktamla darıl11nlar. tezli hikayeyi oda mı bi 1mi· Türkçe kelime kullan:Uak 

Yalnız ona 1 1 k ki yor? için .. - d 1 1 mamıf ·· . o"ılerine yük bir gürültü ve intizam a Da ın a an ren ere: Ô onune er eme eri yı-
ği 'u meııdllı g k ı Gün doıı'uda bir vurııun yle değil. Bildikleri· ğarak bir ıürü bılmedllln m d ı ·ıen otlar ora çı arın 

k t edin em t· serpı ' k Batıda pek yorgundur . ne bende tam bir inanç var ıözl k il b k kapıyara a et kaç ayaklarına kapanarak &an i er u anmıya a ma. 
M dili kaldııınca bir on'ara yalvarıyorlar. bir ba- , Gamaız ııönüllerini vermit emellerine, Bılmlyen a11l yazanlar. Koy- Temiz dilindeki Ôz Türkçe 
' en af görmütler .• Genç 1 , Gözümden akıın ııünler zümrüt birer dal olıun, maları, yazan gençleri kır· ıözler demek lıtedlğlnl an· 
damla y d'li çıkara· kııta çayırın kumra rengı b ki ı ı ı mamak için olıa gerek! Onu latmıya elverir. k o ipek men 

1 
d değı'ofyor Otların yeni keıil- Bu akıam bulutların ü üm eri t• o ıun 

r~~ kendi göz yatlarını a dı'g"I •yerlerde toprak yeıillm· Türkmen güzellerlnGe:u"n onlardan ıormalı, Bu ve bu . Birkaç ıöz karıtık olsa da 
doğuda bir vurgun na benzer nice uyauı:ı:lıklar ıuç değildir. Bunun da linü • sildi Ve endff,'dedıVazlfeıi ıidlr. Demetleri oraya bura-

b 1 Batıda pek yorgundur -ııte: um . d"ıen 0 kah· ya diziyorlar.Tırpan ar çayı · 
d ehıt u B h k bı Halil Sezai uğrun a füze\ ntıanlıaı sev· rı kırıyor. ir a en ve · 

ramanın g k vutma· çilen otların yaydıkları ko· 
. . · · mezarına a b 1 k' b k k gılısının d ayrıl kular. Denile i lr ı u o u 

d k n sılam an dd ti' il ğa gi er e k müteeı· imal eden ti e ı ame . 
mıttım Fakat arlı e ka· yata muhtaçtır. Bu keıilen 

d ğ 'ldim. V azıfeın 1 b • bi he 
sır e ı ·f uğrunda otların saç arı eterı r ; 
vutmak, vazı e duymazlar mı acaba. 

k bil gene yecan k 
icabında ölere e Hakıkaten takdir ediyoruz 1 

k i t. ordum· ı ı oruz· ayrılma s ıy . tta asli. sev nem Y 
Şükrü Galip haya 

Ve pek nadir olarak diyo
ruz ki "Ne kadar bahtiya
rım!. Fakat daima tekrar 
ettiğimiz bir ıey varsa o da 
"ihtimal bir gün ııelecek 
meıut olacağız.. Böylelikle 
ııeçmltle ııelecek ıevinç ve 
tee11üfler araaında duyduğu· 

muz bir haz ve ümite ya
ııyoruz. Ve bir taraftan her 

gün tıpkı bir çayır gibi 
hayat tırpanlarlle biçilip tıi· 

diyoruz. 
Lise 

Hsan Ali 

var. 
Sıra11 geldikçe birer birer 

önüne sereceğim. Ve ıana 
bu uyarsızlıklardan örnekler 
vereceğim. 

Şimdilik gözlerinden öpe-
rim 

R. Gökalp 
Yıldız, 

Sana bltığ yasmak için 

ne yavat yavaı ııeçeceflır. 

B u ııünden g e r 1 ı 1 
kendimi öz dil ıavaıına ça. 
ğırıyorum. Gel ıenlnle bu 
yolda yantalım. Belki bize 
uyan kardetler, eıler olur. 
Yarııta bitim yok. Her kurun 
ilerll Art sen ... 

R. G. 
Bitig - Mektup' bitikler mek· 

luplar demektir. ' 
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-~c:s EH i fti} 
Sinemasında 

21 Teşrinisani Çarşamba a~şamınıfan itibaren 
SABIRSIZLIKLA EEKLEDİGİNİZ 

Harbi Umumınin Korkunc Hakikatlerinden 
JI 

GİZLİ KUVVETLER 
Bu filnı ıiaki!..i Yesik<>lara istiııauaıı Ye ıııiliyoıılarca dolrır sarfi) le 

\C bir k.aç insanın lıayallııa ıııal olıııak suretiyle viicuda gctirilıııi~ 
hii~·iik muffaki)el rseri<lir. 

Bu filimde harbi uıııuıııi11in nw!llıur ve korkuııc casusu E.3. İle 
~label nıayiıı korkunç macPralarıı.; Yt' l!>ka .Jar:ı k. dt'ııiziııdt· lıarbi 
uıuumiııin akibetiııi hazırlayan Alaıııaıı vr ln!ı(iliz tloı aı.nıa~ıııııı ıı iit
hiş ıııuharebesiııi-talıtf'laaı.:ir \P Tayyare Jıarpleriı i ıoqıit ı ı ı d;.Jıtıııı 
batırılan diritnot, Tahtelbahir ve lıa'a harbinılP va1>araı.. dı nize tliı
şen Tayyarenin Cf'ci akıbeıi11i Loııtlııramıı Bomhardunıanı işiııde ca
su larııı oynadıkları .ıolleri, karada tüyl~~r ürperten ı:ıkipleri. Biiyiik 
bir: lıeyecan ve aJaka ilt> takip edf'cPk-.;irıiz. 

IL.tVETE.\': FOKS DÜNYA il.-\ BEULERf 
SÜYARE ... Taııı saat 8 de 

Mevkilerimiz numara!tdır biletlerinizi gündüzd~n alabilisiniz 

PEK YAKINDA 
İlahi :ırtist LİLİ.-\.N HARYEY'iıı 

, 

1 C. ll. F. Vilayet idare ıf ~· 
lıeyeti riy<ısetinclt-n j. 

- - ' 
BAI~IKESİR'İN 

• 1 

l iıalderi fo:-ilı Pdil('n, fırkarııızııı Balıkesir \'i-
l:'ıvt•t ıııcrkt>ziııc aiı Kerem kiiy hududu dahiliıı

deki iki rarça zevtiıılik (50) biıı lirada ve . 
Edı·eıııit, .\yvalık, Bıırhaniy~· fırkamıza ait yedi 
parça zetiıılik (20) bin lirada talihi üzerindedir. 1 

24 -Tr~riıısaııi - 934 cunıarte:-i giiııii saat 16' 
u.l Ralıkc:-.ir Vilayt·ı fırka rıu'rk('ziııdc pazarlıkla 1 

ihalt>lf'ri icra kılırıacagından t.aliplcriıı tayin olu
ııaıı guıı ve saatle ııııiracaaılal'l Hizuıııu ilan 
olu ııu r. 

= ıırı(ARA 1rıePıe 
ŞAlrlAlflll ~ 

Her lııısusta f'ııısalin(' üstiiııdiır. Balıkesir'iıı 
bu ıwfis KAR_\TEPE ~aı·alıı lıerkP5:C 

Zc•vk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

Sevgim
Ve 

Karatepe Şarabı 

Toptan ve litre ile satış yeri 
1. Birinci Noter altındaki mağa~~~~.,I 

--------Milli takvim -ıztırabım 
Yazan:~IÜl\EllBEM K.\~llL 

Fiatı 25 kuruştur. 
.... ~- ·- • ·- ·-~.. ...·. « ... ,,:, ~ ... : 

935 se~esinin en güzel takvimidir-, 1 
Ciinl-iı MILLl T.\KVIM sad('Ct> hir ıak\inı dr~' 
' 

ayni zamanda bir tarihtir. 
Bir MİLLİ TAKVİ~I almayı nnutmayııııZ· 

Mevsimin en güzel romanı 

(~azelcıııiztle ZC\kle takip ettiğiniz hu 
giizf'l eser kitap lıalintlı~ 

ı;~~~-ır·~-~- -··ı 
ı; Jfcın v»ı~-cıt- CJç1M-: 

ıl )levsiııılik ve kı~ ık Pn :-on ıııo la nıaııtolıı~ı 
ropluk, yünlü kuıııaşlar \e faııilf' lıaze .. ll'rı
ıııiz g<'lıııiştir. 

Çıkmıştır. 

Dalıkt•siı· Doğun1 ve I P p_ p_ f .::, -
( ., k B k E . \9t-He-n .e,ı, CJyt'n 
...ıOCll <l 'llll Vl 

1 - \'ila~- ı·tİH ıııı·ı·ke.z ve ıııiillıakatı, şelıir VI' ı En liiks paltoluk pardiisiiliil.. '" aı;l..ı·;i ~~-

~~~;!<'~:, ı:\ı:·,'~l~~ii:~~l~ıılıe'ı~ı ~1ı~·~~a~~g:ıc:1~:~ı·~~b~· ~e~i1ı~- I ~ı;\~~~~i~ \ 1~1~~:.~ı1 ~:.~~~~IP~~ ~ ;~~/~ıt:r. ~ ,, ı ngıırı 
Balıkesir vilaye dai ıııi 

eı1cüı1ıeniııden 

I l11ın1111ı kadııı aıııeliyat'arıııı ıııüesscst de nıecca- 1 h • . . . . . 
r····G~;·;;~k~;;;i ....... ~ ııeıı yapar. <,:ocuk tİiişiirıııt k telılikPsiııdf' bulu- • Mu terem muşterıterımızın ~ır defa mazamıza 
~ Or. Ihsan Ahmet i ~~~:.~ırı da k<·zalik ıneccaııcn yatırarak ted~ni İ . teşrifleri kafidir. 

Ralıkesir'de evvelce yanmış olaıı ~litlıal pa~a : • 2 - Süt çocukları ve iki yaşı:ıa kadar olaıı * TAVSAN'LILJr ZADE FAHRİ 
mektebiııiıı kt>sifııame ve şa:otıı.ı ıııesi nıucilıiıH'(' ~ Haıtalarını her gün ıa- kiiciik lıasla yavruları <lalıi nıİİCSSt'setlc yatırarak. . . - ·- -~ - r -

• ; at 3 den ıonra Kuvaimil· • ' • lif 
mübrem aksanımın )eniden iıışası 3 kanunu ev- : !iye caddesinde 159 nu ııer zaıuaıı ıııeccaııeıı tf'davi eder. ı1 Fantazi Manifatura Ve 
vet934 tarilıine müsadif pazarıesi günü saat : maralı muayenehanesin- 3 ·- Süt çoruklarıııııı bakım larzlan lıakkııı- 1 K M 
onbf' 'le vila\:Pt makanıınd<ı llliİteşekkiJ enciinW- : de kabul eder. tla rııÜStakbel \ ali tlf'lt'l'e 'e ı.t:Cbelik üSllaSlllda lılıC Uffiaş azası 

J •••••••••••••••••••••••••• u ,. 

nl vilayette açık el,siltme ile verilmek iizre mu-llı--==:=::::_:======--ıı ı 'ukuu mellnıl arızalara karşı taıbiki lazını geleıı ı Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
nak.asaya konmuştur. Dr M Ali tedavi ve tedbirlerin alııııııasıııı da gebel('re öğ- wwnc%f 

• • rı·tmek Üz('rtı derskr verilir. !llHii!IHi81SiHftl'~--~ 
Bu inşaatın bedeli keşfi 3990 liı·a 70 kuruş (' "I f 4 _ Cüııılıuriyf'tiıııiziıı Balıkesir'e balı~eltiği. , _ .----,, t, rnııgi, lıPI- w 

ve teminatı mu vak lalesi 300 liradır. ~Hiııakas:ıya bu f<n,'dalı v_e. 'Jıayıl'lı ıııiiesses. e.den nıuhtel'enı Beledı"ye Dı"spa· nserı"nde soğukluğu lı:ısıalıkl:ırı I· 
meslek lıaysiyeı ve itibarı ıııalisine itimat oluııaıı ıııiitelıa:-sısı. lıcılkııııızrn ıstıfade'c koşnıalJrı ılau olunur. 

ve beı ·diye ve ya devairi sairey(' ve) aııut serlıc!ıt 1 . Muayene Günleri 
olarak bir kaç betoııarıııa hinayı bila nıüııaşaa Haatalarını ıaat üçte 1 
melin olarak vücuda getinııiş oltluğuııa dair Vt' 1 hükümet caddeıinde mu- Balıkesir lctyy<ıre ceıni- cr~l.\llTE~İ GC.\LEHİ 

ayene hanesinde kabul ve ı l · 
sik.a ve ticaret odasıııa ıınika~· yt•l olduğuna tlair tedavi eder. yeti reisliğintlen: Öğlı~deıısoııra saatl4dl'nl6~a kadar dahil; 
makbuz ibrdz et!Pn mühendis, imar Vt' kalfalar iiiiiiiii-...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.._.............. Ta_vyarP ceıııiyetiııe ait lıiikı'ırnrt ca<ldf'sindı~- lıa•t lıklar ıııuaypncsi ( Dokıor .\lırıır 1 

iştir~k. edebilirler. Bu sıırPtle talip olanla yevmi ı 1 ki arsa nıü1,ayPde sıırı·tilc ı-atılığa ~ıkarılnıış ol- Eıııiıı lw~ ) 
ınezkıirda vakti ıııııaYYf'rıiııde vesaiki ııwz!..ı'ır<' · ·· · • • duğıırıtlaıı peşııı para ile alıt·ı bulıııımadığı tak- P.\Z.-\H G~Nl.EHI: 
ve teminatı mu vak kate nıaklıuz 'e~·a dil'Cle ıııezkt'ır arsanın hiriııci clf'receılc ve birinci Ö;:tlt>deıı sonra ~:ıaı ı 5 drıı ı ı; , a kııd:ır 
mektuplarile Vilayette nıfıteş('kkil eııcünıeııi Vil:'ı sırada cerııiyt>te ipotek sıır<'tilc de taksiti<' saLıla- k~lak, burıııı, bo~az hastalıklar; ııııın~l'' 

1 k t ·ı· Abone ücreti u yete ve bu ıusıısta nıaliınıat ediıınıe · ve >r a caii:ıııdaıı talip olaıılaı·ın tayyare cı>ıııiyı·tiııe mii- nesi (Doktor '1f'lırııf'I Kfııııil lıe.v) 
YILLIGI 800 Kuruı u 

bene! şartııaıııe urf'tini alıııak ve pl:.\ıııııı !-(lir-
6 

AYLIGI 
450 

raca•ttları il:\n olunur. P.-\ZAHTESİ GC~LEHİ: 
n1ek isityerılerin ihale giiniiııdeıı t'\ H iki güıı- 3 AYLIGI 240 : Öğlcdeıı P\ Y<•I ~aat 10 ıhıı ı ~ ."<' ı,.:ıd;:~ 
IPrde eııciinıeııi Vilayet kaleıııiııe ıııüraraal Plıııe· Abone ücretleri taksite • R • dalıili lıastalıklar ıııııa)t'lı<•ı;i (l>oktol' .\ 
!eri ilan olunur. ba~lanabilir. Halkevı eisliğındeıı: met Emin be~·) 

SAVA ş, a gönderilen Halkeviıııiz giizel saııaılar şubesi tarafından SAi 1 cu"' NI L~oı· 
yazılar geri verilmez. ' , J ' ,r,u : r 

açılan resim ve tezyini rt>siııı dersiııc devanı et- Ö,ii:lederı evvel saat ıo dan ı~ ,\t' kıııl 1
11 

_ 
Müddeti geçen nüshalar ' ' \ ı -ıo kuruıtur. mck arzıısııııda olaıılarııı lıalkcviııP nıiiracaatları dahili hastalıklar ıııııaYeııPı;i (l>oktor. 

Muııllim Mektelıi \ re 

Lisesi l\ılüdiirliiğiinclen 
Necati bey Muallim ıııeltebi v<' lisf'si l('yli 

nıeccani telebeleri iciıı 150 - 170 takını elbise 
• 

Ye kuııdur.ıııın yaptırılması 22·11-934 tarihin-
den itibaren 20 gliıı miiddellıı nıiiııakasaya çıka
rılmıştır. 

Gazeteye ait her hususta 
Neırlyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günl.,ri 
çıkmaz. 

-·-
SAVAŞ 

Şarlııaıııelf'r nıek.tt>pte giiı iih·bilir. İstekliler iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 

ihale glİlllİ olan 12-12-!);l.t (',Jl'~amha giiııii saat milliye caddesinde Hususi daire 

14 te ıneklepte lllÜlı•şekkil lllİİhayaa kom İS.' Ollll- Telgraf adresi: Balıkesir 
SAVAŞ 

na nıüracaatları. 

rk:ı olunur. nwt Eıııiıı bey) 
~llalkcviıııiz Ali ~unri lı('~· ıııektebiııtl<· Fran- C.\llS.-\~IB.\ nf'NLEBİ: r 

• • • .J [l 
sızca ö~rrıııııek i!<itiyPıılı·r i~iıı bir der:-.lıane aça- Öğleden sonra saat ı 5 d<·ıı ıı; ,:ı katı 
eakıır . .-\rzıı t>tleıılt · rin ııwkıcbe müracaaıla kayıt tl~lıili lıa!'talıklar ıııııa~rnrsi (Or.•ktcır ıt:ı · 
oluıınıaları rica oluııur. saıı Haif lıı•y) 

~ llall..ev : ıııiziıı Ali Şuuri ınektrlıiı . de açtığı PEllSE.\JBE GÜ~'LEHI: 
• halk içiıı parasız okıııııa yazıııa ôersli'r . ııiıı gördü-

ğü rağbet \t' i:-tPk iizeriııe 29 Teşriııi saııidr 

haşlaıııak iizı>re pazaı'Lesi VI' perşrrııiJe günleri 
öğlcd!'ıı soııra okıııııa ve yazına bilıııi)t'n lıan ı nı

larııııız icin de bir derslıaılf' acılnııı-tır. • • • 

Üğletlı·ıı soııra saat ı 5 dı•ıı 16 ,a ı-.aıJ:ı , 
• p•I 

cildi_v(' ve hı•\liye lıa:-.talıkları ıııııa~ı·ıı · 
(Doktor Alelııııf'l .\li lı<'y) 

1.--- -----~ 
.\ıııı eden lıaııınıların Ali S,'uuri ııwktebiııe , ----------------,- ·ı nll-

ınüracaatla kayıt olunnıaları rica olunur. Netriyat müdürü: ESAT 1"V 

. Vilayet Matbaa11 - Balıı;-.,ır 


