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, Soy atl~rı listesi 
1 

fürk dili araştıı·ma kuı·u- · 
mıı üçüııcii listesi 

_ANKARA, 28 ( A.A . ) _ ..\rug, k Aybors .. 
l'u k J 1 111 kadın adı· t Dıı · k 1 K iıaret er 
11 

ı araıtırma oru· 
• un bulduğu soy atlarının dır. 
UÇ(lııcü ı· A T .. rk A ıstesl ıudur . ((1 11 
g rfg, Tekin, Arık, Bo· 
c8

' Arı , Arpa Arpat, (; İİ fl ti 
oaak .\r.ı ay Aralan Argun ANKARA 18 ı S.Ş ) Ata 

an Bo~ azlekin Arslan 
ieray A 1 1 zağ Ayinelik Ars· 
arı 1\1 · i .\ ırza Aralan Taı . Artan 

.\ rtınal Artık Arel Artuk 
rılan art neloğa Artka 

~rkuz 

l ANKARA 28 (S Ş i 
ilkr d'Jı 

Türk 'ün Ankara'>a ayak 

b ı -
1 

'! 7 Birınci Kanunda as ıg -
Ankora Halkev nde hazıra 
nan inkılap ınüLeıi açıl a cak 
tır Aynı günde bütün h 31 

k 1 . de Atatürk'e ıılu sc n ev erın 
Şükranını l.ildırecek toplan· 

CUMURIYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETiRiR 

GÜNLÜK. SİYASAL 

Haı·iciye ba
kanımız 

Almanya'da iki gö

rüşme yapacak 
BERLlN 28 S Ş ı - Al

man gazeteleri bu hafta için 

M<t rsilya' y<• 
Bir tüccar heyeti gi

decek 
lSTANBUL, 28 (S.Ş) -

Marsilya ticaret odası namı · 

na lstanbul'u ziyaret eden 
Fransız tacirlerine ziyaret· 
ferini iade için l.t~ nbul Tı. 
c ret ve sanayi odası ı : amı· 

na yüz tacirden müteıekkıl 
bir heyet Şubat içinde Mar 
silya' y a gideceklir 

İnebolu'da sahile va-

puı· yanaştırwıyor 

GAZETE 

Ş. Kaı·<ıhis<tr 
8 aylık ihracatı 

ŞIBİNKARA HISAR,28 [A.AI 

Nisan beıinden bu gilne ka 
rlar Karahisar'dan 1.372,000 

yumurta ve 64,800 kilo ka
buklu ve iç olarak ceviz 
ihraç edilmiştir 

Halkevi fakirlere 

yardım ediyor 
MUGL \, ' 8 [AA) Bu. 

gece Halkevinde toplanan 

soysal yardın komitesi llal 

kevinde her g •ı n fakirlerin 

bade;a 'ağl ı kları b akımına 
fakir mektep çocuklarına 
sıcak yemek verilmesine 
sö z kesmiştir. llu it 'erl ba
ıarmak i•: in ayrı bir dernek 
kurmuştur . bulduğ 1 araıtırma kurumu 

1 

c(l lı u. ıoy atlarının üçün 
A ıtesı ıudur: 

,, k .. \ıan, Asana, k . Asa· 

tıfar yapılacaktır . 
Yardımcı muallimler de Türkiye Harciye Bakanı 

A 
2

8 (S. ) Yar- Tevfik Rüştü Aras'ın .. Berlin'i 

iNE IOLU 28 \. \. ) 
Devam eden fırtına gıttikçe 

şiddetıni artırmış, hava yıl · 
dıza çe vrilmlştir. ::iah ildeki 
kayıkların bir kısmı parça 
ı an .nalı; te'ılikesinden kasa 
ba içine çekilmiıtir. l~lr haf
ta önce İstanbul'dan çıkan 
yolcular Sinop'ta beklemek· 
tedir, aynı zamanda posla -
da gidememltlir. 

Çocukların bakımını ko· 

rumak için yeui kaynakların 
bulunmasına çalııacaktır tnııkut1 d tn u, Asanatuci , Ay oğ -

ANKAR • ; •·ziyaret ederek Alman haric i-
dııncı muallimler kanunu bü ı ye bakanı Baron Yon Neu-

1 Uf. Ayın, Aykanat, Aykut· 
tuğ .\yınelek, k . Ayealar, Ay· 
eınız A k ' Yverdi, Aıan . Aıan· 

yük Millet MeclıFinde ace e rath ile ıki memleketın öko Akd e e k 
görüıülecek itler arasına nomi~ '._l'Üna~e~etleri üzer in · enız nıısa 1 
1 dl 

de goruıeceglnı yazıyorlar. 
Utlu A b 1 A k fan uğa, Aıantuğru , 

A: an, Atkas. Aıut, Aziret, 
k a, Atanbiı, Atakay, Ataş-

\
ay, Ayaz, Atala, Atalıkgazi, 

· !alnı Ofl ıı, Ataman, Atam, Ata· 
A an. Atılmıı, Atınız, Atnıf 
, illa, Atalay . ,\ılı, Atmıf, 
'''•ak k 

1 
• Ayebe, Ayıutka, Ay· 

u leli, Ayluçtarhan. Aymer 
~en, Aytaı, Aytemur, Ayyar· 

111 • Avar, Avina AvkRn. Av-
h ' 
11 

11 • Avıar. Afsar, .\y, Aya · 
~ k ı\yaçku, Ayas. Azın 

= 

C. H. F. 
Grubunda 

llfik• 1 

1 
11111,.t tarafı d:ııı ~atı-

<ııı 1>1111:\kirı ıaJ..sitlı•riııin ! 
uzaıtlm:ısı konıısııldıı 

C ANKARA 28 (A A.) 
H. F gı • rubu dün reis 

Vekl)ı Cemil'ın bakanlığı 
1111, d lı 11 a toplandı Evvelce 

0~kürnet tarafından taksitli 

1 

r11k •atılan emlakin tak· 
•iti d erinin uzatılmaoı ve be. 

1 
el miktarlarının azaltılması 

ırııı h 1 f manlsa mebuı arı tara. 
llldan yapılan teklifi Mali 

Ye vekilinin huzurlle konu-
luldu v 'd h .. e ı are eyetının seçe 
Cef b b ' lr encümen vasıtasile 

u nıeıelenin tetkik ettiril 
~ine karn verildi. 

a ın . 

Öz Türkçe 
kitaplar 

ANKARA, 2 tı (S . Ş) 
Maarif bakanlığı ilk mek 
teplerln beş sınıfı için Öz . 
türkçe kitaplar hazırlıyor. 
Önümüzdeki t 935 J 936 
okuma yılıncla bu kitaplar 
bütün mekteplere dağıtıla. 

Barem 
Knnuıııı 

r-l'etkiki 
ANKARA, 28 (S.Ş.) -

Müsteşarlıklar komisyonu 
dün toplandı Barem ka· 

nununda yapılacak deği • ik · 
likler iti ile maııılar 'e üc 
retler ara ' ındaki mün sebet 

leri tetkik etti. Komisyon 

küçük memurların yazlyeti 

ni görüttü. Tetkikler devam 

edecektir 
ISTANBUL, 28 ( S.Ş l -

Aarem kanununda yeniden 
bazı değlıiklikler yapılaca· 
ğı ve bu tadilatın yeni mec· 
liste görüıüleceğl söyleni-

yor. 

Alman Ürünlerine 
lngi lter~'de boykotaj koıı

feransı açıldı 
Konferans iki komite kuracak ve gizli 

çalışacak 
LONDRA, 28 [S Ş] _ Al mak üzere gi~li ç~l~şacaktır 

~an Ürünlerine boykotaj Bu komıtelerın bırı boyko
lıVrenıel konfıransı ııçılmıf tajln teımilini diğeri de ka· 
sr·l\onferan1a Amerika'lı M. dın teşkilatları ile birlik ça
lı~urnel lntermeyt r baokan· lışma yollarını araıtıracak 
tlkaetnıektedlr. Avrupa, Ame· tır. 
5o 

1
_ ve cenup Afrlka'sından 1. · •I" L'ı"lll'":l İl!' .\lıııarı . 
~ada d ~ııı,, , l' ' -

•a r evlet konferan· • I 'ahikcrk ıııi 1 
nutk glrnıııtır. Reisin açma ~ a a 11 a~ A ız· 
lar undan ıonra Tredünyon BERLIN, 28 ı S.Ş) .h bğ 

reııı M V d 1 bir a ere 
l'redQ · alter Cıtrine. )arda o aıan N 
•on nvonların savattan göre, Alman Devlet aıırı 

•a Alnı y Rıbbentrc P 
llede an proletaryasına 1 lesch ve on . 

11 dol p · ' tderek sı · 
oldukl ayı yartlım etmlı yakında arıı e g 
dolııyı a~ını Ve timdi neden 18.hları bırakma iti hakkın~~ 
buru d 0Ykotııja taraftRr Fransız törü adamlarıle go 
'toıı~,~klarını anlatmııtır. rüıeceklerdır Bu haber res . 

nı ik komltA krn- men teyit edilmemlt lıe de 

Ofisin teşeb- ~11 -:-- -
biisü lw•eydan<• getıı·ilmesi yolun· 

İSTANBUL, 28 ı S Ş) 

Türk A1man ticaret münase· 
betleri etrafında lzmlr ve 
lstanbul tüccarları tarafından 
yapılan ,ıkiıyetler üzerine 
lürkofis Hariciye Vekaleti 
vastasile Alman hükumeti na 
zdinde teşebbüılerde bulun· 
du. 

M.Benes 
ReislıUen çekiledi mi 
CENEVRE, 28 (S.Ş.) -

M•car hükumeti Mauilya 
suikastı meselesi Milletler 
cemiyeti komeylnde görütü· 
)ürken bu devrede konsey 
reisi olan M. llenes'in reis· 
likten çı:kilmesinl iatemiı· 

tir. Macaristan buna Pebep 
olarak Çekoslovakya'nın da 
Yugoslavya ile beraber 
Macaristan aleyhinde nota 
verdiğini söylemittir. 

M. Ben es bu lstejfi ka . 

bul etmlıtir. 

hep beraber çalışı -
lacak 

CENEVRE, '.'8 (S.Ş ) -

da p<ıis'te g·()rüşm<11 leı· ylt

pılıyoı· 
PARİS 28 IA A- ] M 

Laval'in M. Titült', ko ve 
Tevfik Rüştü Aras şerefine 
vermiş oldu öğle yemeğini 

sonda Tevrik Rüştü ,\ raı ve 
M. T:tüle;ko b ı r saatten 
artık M. Leval, M Fl.rndin 

ve M. Heryo ile gö üımüı
lerdir. Her türlü olan 1ara 
göre bır konfaranstan ziya· 
de dostane bir konuıma 

mahiyetini almıı olan bu 
nokta! nazar tealilerlnin mev 
zuunu dünde M Leva\ ile 
M. Tıtülesko arasınd\ görü 
tülmüt olan Şark misakı 
proje<i ile onun tamamlanışı 
olan ve Türkiye'yi bilhasaa 

alakadar eden Ak leııiz miıa· 

kının meydana gelirilmeıl 

meselesi teıkll etmlıtirtir. 

Japon Maliye nazırı 
istifa etti. 

PARİS,28 (S.Ş Japon 
maliye nazırı hasta olduğun 
dan bahisle ıslifa etm ittir. 

Fransız kabinesinde 
PARIS 28 (S.Ş) - Kabı 

ne dün sabah Ellze ıarayın· ı 

M. Titülesko 
da bir toplantı yaparak 
buğday ve ıarap kanunları 

üzerinde görüımüştür. 1935 
ıenesi bütçesinin müzakeresi 
bitmek üzeredir. Bu günler 
de Meclisten çıkacak olan 
bütçe 5 birinci kanunda 
Senaya verilecektir. 

Posta 
tayyaresi Suikaıtçılara kartı muhtelif 

memleketler polisinin koka· 
in, heroin kaçakçılarına oldu· 
ğu g ı bi birlikte çalışmaları 
muvafık görülmüştür . 

, ______ _ 
Fransız -Rus 1 

.\skeri t anlaşması \ 

hakkında Bonsimun 

PARİS, 28 (S Ş.) - Ce · 
nubi Amerika 'ya gitmek 
üzere Marsilya'dan hareket 

eden bilyük deniz tayyare

si postanın geç gelmes yü 

zünden dün ha re ket etme· 
mitti· 

komünist fırkası da• 

ğıtıldı 
BÜ KREŞ, 28 !:i. Ş . ) 

Romanya hükumeti komü 

nist fırkasını dağıtmııtır 
Buralarda araıtırmalar ya· 

pılmııtır. 

Kralının ziyafeti 
LONDllA 28 (S Ş) Yu 

nan premesi Marya ile oğ . 

)unu evlendirmekte olan in- • 
giliz kralı Jorj düğün mü· 
nasebetile Londra'ya gitmlt 
olan ecnebi hanedanına mu 
azzam bir yemek ziyafeti 
vermiıtir Bu ziyafette 60 
kadar ecnebi Prens ve Pren 

_•_e_•_h_a_zı_r_b_u_'_un_m_u_ı_tu_r_._~ 1 
siyasal ortalar bu ıaylaya 

ııı.şmamıılardır Zira Hıtle· 
r'in son sözleri Fransa ile 
uyuımak için yeni bir te
ıebbjs yapılacaiiını duyur · 

makta idi 

ne diyor? 
LONDRA 28 ( ~ Ş) \va 

m kamarasında bir ıorguya 
kartı hariciye bakanı M Si 

Con simon 
mon demitlir ki : Fran11z hü · 
kumeli Cumartesi günü bır 
Fran11z · Ruı askeri anlaı· 
ması olduğunu tekzip etmlı 
tir. Bu beyanatta lnanabile· 
ceğİmizi sanırım. 

Bu sabah saat dörtle Ta-
tar ıehrinden Brezilya'ya 
hareket etmiıtır,. 

Garip ses 
nerden g ldiği araş

tırılacaktır. 
SARAGOS, 28 ıS Ş.) -

Saragos sehrinde ıon isyan 
hakkında tahkikat yapan 
komisyonu'.l toplandığı bina· 
da arasıra bir ses ltitllmek 
tedir. Yapılan tahkikata 
rağmen bu sesin nereden 
geldiği anlaıılamamııtır. Mı. 

marlar duvarları ve biltün 
evi araıtıracaklardır llu me 
ıele bütün lspanya'yı heye· 
can içinde bırakmııtır . 

Paris'te Dış Bakanları arasında bir 
şark misab kurumu hakkındı 

görüşmeler oluyor 

S a h 1 b 1 ve B a ı y a z a a n 1 

MüstccaplıoQ'lu Esat Adi/ 

lkıncf YJL - SAYI : JUi 

Vali 
Ve Fırka 

Reis!
0

mız 
Yarın geliyorlar 
Haber aldıiiımıza göre 

IBtanl ul'da bulunan vali ve 

belediye reiılmiz Salim bey· 
le Fırka relılmlz Konya 
mebusu Tevfık Fikret bey 
bugün lstanbul'dan ayrılıı · 
ca klar ve yarın ıehrimize 

gelmlt bulunacaklardır. 
~"='" 

Kanton'~a ecne~ilere ülti-
matom 

Kanton Ticaret odası ec · 
nebi ticaret müesseselerinin 
nl'ı;tyet Birincıteırinln onbe· 
ııne kadar kazanç vergi 
borçlarını tediye etmeleri 

Ölüler 
Diriltiliyormuf 
Bir Rus doktorunun 

keşifi 
Diln gelen "Akıam" reflkı. 

mızda ıu haberi okuduk: 
Deyli Ekıpreı aazetealnln 

Varşova muhabirinin aaze· 
lesine gönderdiği bir haber· 
de kalp mütehuım Dr. 
Prof · Sımlrnof'un duran kalp . 
leri tamir ettiğini bildirmek· 
le ve aynen Profeıöriln ıu 

ıözlerinl kaydetmektir. 
« e ulduğum yeni usul ıudur: 

"Kalbi duran, yahut du 
racak olan hastanın kalbini 
ameliyat ile çıkarıyorum ve 
yerine elektrikle ltliyen ve 
kauçuktan yapılan sun! bir 
kalp koyuyorum. Bu sunl 
kalp hastanın vücildunda bir 
kaç dakika mükemmel au· 
retle iıliyor.Bu eıaada haa. 
te.nın hakiki kalbini ameli 
yat köcreme götürüp tamir 
ediyorum. Eğer kalp kesik 
ise dıklyorum, enjeksiyona 
muhtaç ise bunu yapıyv· 
rum. 

Mesela; bir hafta evvel 
bir adam, kalbine inme 
gelerek ölmüıtü. Heme~ 

kalbini ameliyat ile çıkardım 
ve yerine elektrikli kalp koy. 
dum 

Bir kaç dakika aonra haa· 
la gözlerini açtı . Bu ana· 
da bozuk kalbin \Valf) le· 
rinı tamir ettim. 

Tamir iti bittikten ıonra 
kauçuk kalbi çıkardım ve 
ı erine uıl kalbi koydum ve 
bir enjeksiyon yaptım. Bu 
adam timdi yaııyor .• 

Eğer dojfru ile (Ôlllnıe 
çare) bulundu demektir. 

külat çıkarmuı muhtemeldı;-

lazım geldiğini bildiren ül 
timatom şeklinde bir ıirkü· 
ler neıretmittir Yapılan bu 
tamimde mevzubahı ecnebi 
müesseıeleri verilen talima 

1 

Ecnebiler yeni veraiyl hak· 
sız buluyorlar ve zihniyetle· 
rinde ıarar etmek kararını 

ta riayet etmedikleri takdtı 
de bütün eyalet dahilindeki 
Çinli tüccarlar bu gibi ec 
nebi müeneıelerile her tür
lü iş yapmaktan men edile· 1 

cekkrdir 1 

vermlı1 erdir. Çilnkü bu yeni 
vergiden mada Ecnebiler yol 
ve aalr vergilerini hükııme. 
te muntazaman vermekte· 
dirler. 

Esasen mademki Çinli'ler 
aynı vergiyi vermekle mu Bir müddettenberl Kon-
kellef tutuluyorlar, ecnebile- ıoloılarla yapılan mü:r.ake· 
rin de aynı muameleye tabi 1 reler ıoa gilnlerde bir çık · 
tutulmaları pek tabii oldujtu j maza glrmlı ve meıele nlha· 
ilave edllml t' T' t d yet elçilıklere havale edil· 

1 ır · ıcare 0 a· mittir· Dljfer taraftan Çinli 
sının tehdidi memlekette bü- k 1 I .. . • ı ma am ar, yapı an itiraz 
yuk bır alaka uyandırmııtır. ' ları nazarı dikkate almada 
Bü hareketin Çinll'lerle Ec mukarreratı tatbik etme~ 
nebiler arasında bazı müı • kararını vermtıl dl er r. 

14 Köy 
Evl(lırİ zelze
le<leıı yıkıldı 

IST AN BUL, 28 (S Ş) 
Muı vilayetinde vukubulan 

ıon zelzelede on dört köyün 

evleri yıkıldı Oldukça fazla 
yaralı vardır. Kızıl Ay fela· 

ketzedelere yardım edecek

tir Mahalli hükumet te bu 

m kaatla lcabeden tedbirleri 
almııtır . 

Amasya'da kar 

AMASYA, 28 (A.A.) _ 

Şehre kar yağıyor. Tepeler 

bembeyaz oldu. 

Bir kaçakçı şebekesi 
lSTANBUL, 28 (S Ş) . 

Dııarıya afyon aönderen bir 
kaçakçı f ebekeıi yakalandı. 
127 kilo afyon milsadere 
edildi. 

Yangın 
Dört can<t 

kıydı 
IST ANBUL, 28 (S.Ş) _ 

Çatalca'nın Arnavut k~yiln

de orman memuru Şevke· 
tin evinde çıkan yanaında 

Şevket'ln kar111 ile üç çocu. 

ifu diri diri yandılar. Yangı· 

nın birdenbire evi ıarmaaı 

yüzünden bu zavallıların 

kurtarılma11 kabil olamadı. 

Zabıta bu facia etrafında 

1 
tahkikat yapmaktadır. 

Cevat bey itimatna

mesini verdi 

VİYANA, 28 (A.A) 

Türkiye'nln yeni elçlıl Ah· 

met Cevat bey relılcümura 
ltlmatnameılni verıntıtlr. 
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W Radyo ~ 
Sevgimvelz- Yeni paralar 

0~~~~~~~~-~~~-'~'~~E~·~-~~a"~·~"-~l~;~u~-~r~~E_: ~ ~~Nrap~nR--
tırabım Ankara'da piyasaya r= ISTANBUL 

çıktı Ekrem bey Fırka 'ı Ortamektep :~:~~ -_ ~.~:nr.a!::~kilİ Mükerren Kamil hanımın 
bu iıimle bir romanı çık 

tı. Romanı, belki de Balıke
ılr'da neıredilen ilk roman 
dır,diye. dikkat ve sevinçle 
okudum. Ne yalan ıöyleylm, 
hemen hemen yarııına kadar 
ııeldiğlnı zaman: 

- Anlatıldı, bundan öte
ılni yazmaaaydı daha eyi 
olurdu S,.yfa• doldurmak için 
yazmıt olacak. Netice belli. 

lıte Metin gitti. Gelmiye
cek, düıüp ölecek 

Ôyle olmuş ıılbi göründü. 
Oknmıya devam ettim. Gül
ıeren'in açtıfı yuvayı okuyun 
ca ve oraya bir genç doktor 
ııelınce de: 

- işte bununla evlenecek. 
Malôm,dedirn.Her beylik ıö· 
zün aonu, fakat kitabın so
nuna gelince, sizi temin ede
rim ki etrafıma baktım. Yü
zümün kızardığını gören var 
mı, evvelki sözlerimi, yanıl 
dığımı itittiler mi dedim. 
Bu kadar güzel v~ beklenil
mlyen bir netice oldu. İıte 
romanda en büyük muvaf 
fakiyet bence budur. Buna 
çok aüzel bir terdlt diye
rek geçiyorum. 

• • • 
"Sevgim ve lztırabım.ın il 

ıanı çok temiz. Ondan an . 
lamıyacak,onu sevmiyecek in 
ıan azdır.Onlar da hiç oku
ınamıılar olacaktır. Müker 
rem hanımın edebiyatına da 
inandım. Onun edebiyatının 

duygu edebiyatı olduğu 
muhakkak. Yani onda ku
yumcuya benzu ı air ağzı 
yok. Temiz bir dil, bir ede
biyat dili var 

Ve mubalağasız olarak di 
yeyim ki,o kuvvetli bir inkı· 
llp romanı, hatta anlay19ıma 
·gfivenerek ılive edeyim; tam 
bir realte eseri. Yalnız bu fi. 

krlmde yanılmıyormıy m acaba 
Metin gibi bir genç tayya 
reci; güzel Gülseren'ln mesut 
olmamasından korkarak ken-

• dillini mahvedebilir mi?Kolu 
kopunca, bacağı lıınlıp dey. 

nek alınca çok sevdiği, tapa~
caaına sevdiği Gülıeren 'in 
mesut olmaaını htiyerek ken 
dine kıyar mr, ve ona "shna 

[") Yazan: Mükerrem Kamil 
Basan ve satan: •avaş kitapcvi 
Fiatı 25 kuruş 

ANKARA, 28 ( S Ş ) - _ _ \ PIAkla. 

Yenı bir liralık gümüı pa - ou·n mıı.alleler'ı gezdı' Kaza kongraları Pansı·yonu 19'30 - Tiyatro mevıuu· 
ralar Ankara'da tedavüle il nun anlatılması 
çıkarılmııtır. Bugün de üc · Va'ı muaYlnl ve belediye Vilayetimiz C H. F. ka- • - - - 2o,oO _ Ş•hir tiy•fr()lllP' 

tı Çalı'an 1 k 1 Ek b d .. • • ,,ongraıarı kazalarda ya. Izmi ı·'d· .... n 18 ta le be dalıa ,·0 re e memur ara reisi ve 1 i rem ey un ~ '-

1 

dan nakil ( Madam San r 

gümüt para verılecektir . bütün mahall~leri ve çarıı· rından itibaren baılıyacak • ı • k d" - d b"r bet' 
Vel*I dJ vme ıuç p•r .eve ı d 

Adana pamukları yı gezerek belediyeye ait te. tır.Bandırnıa ve Dursunbey !angıç yazan Vıkloryen Sars 
1 k 1 . ö d · fırka kongraoı 30 l 1 - 934 i ş h k b k 1 ı de" ADANA , 28 (A.A ) Pa· mlz i İf erıni g z en geçır e rlmiz ortame le in- ma üzere 33 veka etin ve Emil Mora Tercüme e 

de, EdremitS - 12 934 de, 1 d 1 1 b muk piyaaa11 yükrelmittir mittir. e açı an pansiyon ta e eıi 20 Huıuıi muharebenin ve Sen iha Bı dri Hanıııı. 
Gönen 6 12 934 de. Ay - h 1 h 4 ı b d b arP 

Fiatlar 38-40 kurut araaın ŞJ" na SJ• bey a i azır 4 ta e e en 1 a- 4 de ücretli olmuak üzere ( Hava müsait oldukça g 
dadır. valık 7 · 12 9~ 4 de ve Sın · ret bulunmaktadır. Buna memleketleri neşriyatı proırt' 

. dırgı fırka kaza kongraaıda ı I 57 tale olacaktır. 
Bug-day ı"stasyonlaı·ı iki gün evvel Diyarbekir yine vekalet tarafından z p ma il!ve edilecektir.) 

JS - 12. 934 de )" apılacak-
1 

I' k anılyon müzakereci mu· O 
\NK R 

2 
[S Ş] den naklen ıehrimiz ihtiaaa mir ,ozca ortame tep pan- B KREŞ M. 550 11 

· A A' 8 · mahkemeıi zabıt katipliğine tır slyonundan 13 talebe daha allimliğine tabliye muallimi l S,30 - Piyano refık81" 
Memleketin muhtelif yerle- Merkez kongrası vertlmı· 1tır. Bedri ı , ey tayin edilmittlr. Sami beyin geleceğini yaz· Macar şarkıları 
rinde açılan (Jtuz bet buğ· mıttık. Şehrımlz ıhtiıaa mah· C 11. F. Vivayet merkez Talebeler birkaç güne ka- Panıiyon kadrosu bu de - t 9 - Pl~k ~ 
day alım ldaıaonları yakın- kem.,si zabıt katibi Şinasi ka·la kongrasıda 13 1 /. 934 dar ıehrlmize geleceklerdir. fa divanı muhaıebatta tas· 20, 10 Pucciniye 
da faaliyete geçerek muba· bey de Dı· yarbekı"r,e naklen perıembe günu·· yapılacak- Ş d dk so"zler. yaatta bulunacaklardır u hale göre pansiyon a 1 ve maliyeye tebliğ edil-

hiyanet ediyorum.Seni aldat 
tım, ben ilk ıevdiğım kızla 

evleneceğim, sen de benimle 
olan hatıranı göm ve baıka 
aile evlenerek meıut ol" yo· 
!unda sözler yazar, ve Gül· 
aeren bu yıkıcı sözlere koj· 
risle değl ' ; ağır baılılıkla ve 
aıkını galip tutarak hiç 
evlenmeden mukabele eder 
mi:' Belki eder. "Sevgim ve 
lztırabım.ı okuyan okurlarım 
benim gibi «eder» diyecek 
sanırım. 

lhı ne güzel aık, bu ne 
büyük insaniyet! 

Böyle insan az bulunur. 
Diyenler de olur elbet. Fa
kat muharrir bizi ikna 
ediyor 

• 
Bütün bunları yuınca 

akılınıza mükemmel bir 
eser, hiç kuıuıu )Ok, çok 
güzel gibi katiyetler ıok

mayın 

Kusunuz eser kim yaz
mıı ki. Mükerrem hanımın 

romanında da bir çok ku· 
sur ar var. Şu muhakkak ki 
adam akıllı kusur bu iti 
meılek edinenlerden ara
malı. Mükerrem Kamil ha
nım bir roman muharriri 
ise ve bir çok romanları 

çıkmıısa bu sıfırdır. Oku
nacak bir kuvvt'ti yoktur ' 
derim. 

EAer ilk eıeri ise - ki öyle 
zannediyorum - ve meıle
ği roman muharrirliği de
ğilse - ki bunu da biliyorum· 1 

"Sevgim ve lztırabım" güzel 
ve kuıu,.uz bir eserdir . 

tayin edilmittir. tır. 20 eskiden 13 te yeni ol mittır, 20,30 Oparoda 

Poliste: 
Diin Ali Riza 

efendinin sergisinden Aktar
ma köyünden Alı kızı 40 ya
tında Falına bir üalük ça 
larken yakalanmııtır. 
li Yine dün Hacı İshak ma· 

halleıinden devecılerin Nu 
ri oğu İımail'in evınde ka
çak tütün olduğu haber alın
ması üzerine yapılan ara 1 
mada 4 kilo kıvılmıt, 7 kilo 
30 gram kaçak yaprak tü· 
tün ve bir adettütün kıyma . 

ğa nıahıus havan, hileyi la· 
91, bir terazi bulunarak alın
mııtır. 

"Sevgim ve lztırabım» gi. 
bi bir eaer veren Mükerrem 

1 
Kamil hanımın daha mükem-
mel eıer!er vereceğine ina· 

nıyorum Ve emlnimki ikin· 
el eıeri «Se•ıim ve lztı· 
rabım. ı bize temamile 

unutturacaktır 

Az çok kuıurlarına rai-

1 

Birliğin 
Piyangosu 

Evvelce habt>r verdiğimiz 
gibi İdm .. nbirliği piyunko 
iılerini ikmal etrnit bulun · 
maktadır Cumadan sonra 
bilet ler aatııa çıkarılacaktır. 

İkramiyeler arasında çok 
kıymet'i eıyalar bulunmnk
tadır . Bu meyanda gaı et 
güzel kübik bir oda takı

mı da vardır . 
Piyanko yıl baıında çeki

lecektir . 

Ah<ıli 

Refikimiz 17 yaşı
na bastı 

Samsun'da neırolunan kıy
ı 

metli Ahali refikimiz 17 ı 

inci yıla basmııtır. 

Neıir hayatında her gün 
bir yenilik göte ren arkada· 
ıımızı candan tebrik eder 
ve daha çok sevinçli yıl 

dönümleri yaıamaıını dile-
riz 

men Balıkeair'de bir ilk mek-
tep mualliminden böyle bir 

························~ • • eıer aldığımıza çok mem- ı : 

nun olmamız ve aynı zaman-
1
: Yoksulları vedil'en, 

da kendlınize bir iftihar : 
• payı ayırmamız lazımdır. : geydiren ve herma

nada gözeten Ynk-~üphe yok ki bize bu if- : 
tihar payını ayırtan Müker- : 
rem Kamil hanıma teıekkür: su/far Birliğine seve . ı . •' etmek ve onu tebrık ile, bun-,: seve yardım ediniz. : 
dan güzel eıerler beklemek ı = : 
borcumuzdur ve a'acağı- : Yoksııllrırı Gö:tl111e : 

1

• . . 

mızdır ; l ;i rli!ji İ 

flşçı oğlu : •• )• ••••••••••••••••••••= 

Futbol heyeti 
c• k bir opo>ra temsilini 
mi yoklur) Nak:I. 

23 30 - Habrrler. 

Dünkü toplaıılısında 

ka r<trlar verdi 
• 

eyı 
24,30 - Oazbınt 

BUDAPEŞTE 364 r.f. t1 

13 ıs _ Gündüz plA~ r. 
riyatı. 

Mıntaka futbol heyeti dün 
akıam fevkalade olarak 
mıntaka salonunda toplan 

mııtır Gelen evrakları göz · 
den geçlrmit .ve bu arada 
Uıak futbol heyetinin ~alı

kesir muhtelitini çağırması 

görüıülmüf. mali vaziyetin 
eyi olmamasından ötürü gi 
dilmemesine; iki hafta evvel 
yapılan Birlik· Güç maçında 
Birlik oyuncularından Muı 
lafa ve Ali'nin hakeme karıı 
Ağır ve tahkir edici sözler 

Pamukçu 
Santral merkezi 

oldu 
PAMUKÇU 28 ıS.~l 

Eski Pamukçu nahiyesi 

timdi santral merkezi oldu. 

Bu merkeze Kabaklı Cin-
ge, Selimiye, Konakpınarı 

ve bir de Pamukç11 karako
lları bağlanmııtır 

Bir çocuk öldü. 
Çağıı nahlyuıne bağlı 

Mecidiye köyünden Sait 
oğlu 4 yaılarında Niyazi 
elinde olan elmayı bahçe 
kuyusu havuzu önünde yer
ken ayağı kayıp havuza 
dü§mÜf v"" valdesi yetııesi

ye kadar zavallı ço -
cuk ölmüftür. 

söylediklerinden Mustafa'ya 

6, Ali'ye " ay ceza verilme· 1 

sine karar vermittir. 
1 

Bundan böyle oyunları 
idare edecek hakemlere oyu.I 
nun sert ve favüllü olması 1ı na müıade vermemesi husu 
sunda ihtaratta bulunuln ası / 

ve yarın yapılacak o'unan 1 

Alay - Güç oyununu~ hakemi 
~evki'nin hastalığından ötürü 
bu oyunu Birlikten Münlr'in 
idare etme•ini de kararlaıtır
dıktan sonra dağılmııtır . 

Feyime hanım 

i 8 

!9 
t 9, 15 

nın devamı. 

i rsi· Salon orkel 

llaberler. 
1

, 
L'' Salon orkı a r 

20 - Kouferanı. ,. 
20,30 - Romen oper•'

1 

dan nakil. 
23 - Haberler. 

FRANKFURT 25 1 td· . 
·~ı· 

ı 9, ı 5 - Neşeli 1IJU
51 ri 

20,45 Oiioün haberi~ 
· atı· 

21,lO Sor neşr 11 1 ·1· 21,30 Kar ş k oetr1 

23 Hab»rler. 111 

23.20 - Vaşioırton'd 10 
· 

rlrfl 
len haftanın mühim lı Jbe ,,ı· 

23120 - Alman halk 111 

kisi. 
1 - )(eza. 

İzmir kız mu&llim mek 
tebi mezunlarından Fehime 

hanım Edremit İsmet paf8 
mektebi mua1limliğine tayin 
edılmitlir. ·-1 Halkevinden: 

.ı. 
'I • 1 

Su aşın T akfılli 
TEŞRiNiSANİ 

2~ 
Soy adı yasası na göre 

herkes kı ndine ııygıın bir 
soy adı bıılacaklır 

Hıı iş içiıı Dıl. Edebiyat, 
Tcırl/ı şubemiz öz lıirkçe 
adlar aıııklamışlır 

İsltkli olanlar Hrılkel'i 
baş uıırarak keııdlııe bir 

1 
ıoy odı scçebili r 

·-===-~=--

.ı ı 
1 1ı Perıembe ~ 

Gün doğllll' 

1 
Zeval! 

2
7,4

1
, 

YIL: 1934Ezanl jS 
ŞABAN 

' ,!...,._-:_ ___ / 
ıJ 

·• nıunsıdır. Memleket it ~.ı 
!eri ve edeLi yazıları jh -1 

Kaynak eden bıa kiymelli ııırctll IJf'' 
bütün okurlarızın seve 

Memleketimizin biricik mec· oiıumalarını tıvı;ye ederli· 

Rize gelen·~ 

nuz, abdest bozup bana ve Kovaya ihtiyaç yok. 
-- . ,ıtJ 

de memeleri ıuyu» ıçe,,tİ' 

Roman Tefrikamız: 9 
Aradan lam yirmi dört 

saat geçti Türk zabiti hül
yaya dalmış olduğu halde 
kah rüya görüyor kah hül
yı. araıırada beş on da 
kika uyku keıtiriyor is~ de 
mermer taılarının vücuduna 
ilka ettiği aoğuğun tesirile 
ikide b.r uyanıyor 

receksiniz Cevabında bulundu. Gardi · 
Abdeılim yok, kova yan da eski ıiddetle pence

istemiyorum. Tarzındaki reyi kaı ayıp Türk gencini 
Türk gencinin ahenktar ve tatlı hulyaıına devam etmek 
haıln cevabı Ermeniyi her üzere yalnız bıraktı. 

ve suyu aldıktan sonra ko 
vayı alıp defi hacet etmeğe 
baıladığı an.la ermeni gar
diyan: 

ı de idi, hiçte üıümil1 fi' 
Bu defa kendi kendi~e..,I 
ni bir mütalaa yürut . 1r 
baıladı ve kendi kendiP:,,ı 
selli etti Demek bir-~; 
iradesini tamamıle ~ .,
tlği her hangi bir ff11 r4 
vaffak olur, bu huaıııt~,ı 
htyat n ütehauıslerile 

1 
b' 

berim . Tevekkeli deli·~ 

. - -s •• v•ışt<ı ıı S•ı V<ışa 
• Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

Ben ne çile cektim ve 
ne de ıztırap duydum. Çünkü 
hiuemde isabet eden vazi 
feml yaplım ve bugün de 
Türk ve Türk'lük düımanı 

olan kimseler karıısında 

Türk kavminin ne kadar 
azlmklr ve ceureti mede
niyeye malik olduğunu bir 
Türk ferdi sıfatile iıpat ede 
bilmekten hasıl olan hazzı 

vicdanım bana hiç bir ıztı
rap hissettirmiyor. Diyordu. 

Türk zabiti bir aralık 
uzanmak istedi. Ne müm -
kün? bır buçuk metre tulün 
de olduğunu zannettiği çile

hanesinin bu defa ancak bir 
metre tulünde olduğunu 

kendi boyundan anladı Ar 
tık dizlerini lıükerek buz 
kadar ıoğuk olan mermer
lerin üzerine bükülerek 
kendi vucudunu dil bu mer
mer kadar souğa alııtırma 

ğa baıladı ve derin bir dü 
ıünceye daldı. Bütün meta 
net ve ıouk kanlılığına rağ · 
men cidden fena vaziyette 

bulunuyor, daima eıaretten 
kurtulup intikam almak ga· 
yesini güden ve hiç bir müt 
külat karıısında "zmi kırıl 

mıyan Türk zabıti aynı ümit 
le hulyaya daldı. Evet; bir 
gün divanı harbe sevkede

cekler. belki birkaç defa gi 
dılecek naaılsa bir fırsat bu-
l ur ana vatanıma kavuımak 
çaresini bulurdum Diyor

du 
Zavallı Türk genci! düşün 

ve idrak et ki; tarihi 
olan bu kaleye, tarihi inıa
sından bu ana kadar mücrim 
aıfatıle girenlerin pek az ve 
lngil.z idaresine geçtikten 
sonra 13 numaralı çilehaneye 

girenlerin hiç biriıine kur 
tulmak nasip olmamııtır. 

Bütün Avrupa 'lıların meı 
um addettikleri bu 113] 
rakkamı hl\lıhazırda ıenfn 
akıbetini ilan ediyor. Lakın 
herçebadiabat mücehhez bu· 
lund ğun azim ve metane 
tini de bir Türk ııfatlle 
muhafaza eti 

Bir aralık kapunun orta 
11nda kırk . santimetre kut
rundaki müdevHr pencere 
büyük bir gürültü ile açı'ch 

Karanhktan gelen Ermer 1 

gardiy• nın seıı: 

Beyefendi, tayınınızı 

getirdim, buyurun. Diyerek 
açılan pencereden bir ıey 

uzattı. Bütün meıakkate 

rağmen Türk zabitinin kar 

nı iyice acıkmııtı. Elini de
liğe doiru uzattı. Ermenı'nin 
bütün istihzaklr evzına 

rağmen nıidesire bir lokma 
ekmek indirip kuvvetlen 
düımemek ve bu suretle 

memleketine kavuıabilm~k 
lüzunı ve ihtiyacını hisıedi 

yordu. Eline geçen ıeyln 

bir parça kuru peksemet lle 
yarım litre au ile dolu bir 
matara olduğunu anladı 

Gardiyan bir ıey daha uzat 
tı. 

- - Buyurun buda kava 

halde gücendirmlı olmalı ki Aradan günler geçti.Gar 
pencereyi son fiddetle kıpa· dıyanın yirmi dört saatte 
yıp kilitledi. bir defa gelmesi dolayısile 

Türk genci a'dığı peksime· günlerini on beıe kadar sa
di yavaı yavaf mrarak birer l yabilen Türk genci artık 
yudumda su almak ıuretile 1 gününü de ıaıırmııtı. Erme
bitirdi. Sonrada adam akıl ni gardiyanla da hiç konuı
lı bir baygınlık çöktü ve muyor. Yalnız bir defa -
kemnflasabık dütünceye yedinci gün - defi hacet 
daldı etmek için aldığı kovayı bi-

Türk gencinin çilehane raz fazla tuttuğundan gar 

sinde geçirdiği hayatının diyan: 
ikinci günü olduğu halde - Çabuk ol; bir dakika 
gününü ıaşırmııtı.Yalnız yir- dan fazla kovanın içeride 
mi dort saatte bir defa gel- kalması yasaktır. 

mesi icap eden gardiyanın J Şeklindeki ihtar na cevap 
pencereyi açmasile ikinci vermemiı, gıdasızlık ve rü 
gününü çilehanede geçirme tubetten hasıl olan inkıbaz 
kte olduğunu anladı Erme- te3irile kovayı birkaç dakika 

nl gardiyan artık hıç bir içeride tutmak mecburiye· 
söz söylemeden içeriye bir tinde kalmıı, lakin ermeni 
parça peksimet attıktan nln de tedrici suretle lıü 

sonra: cumlarına maruz kalacağı 

- Öteki matarayı veriniz nı hissetmeğe Laıladı. 

dolusunu vereyim Dedi Ne çare ki bu hülya ile 
Türk genci boı matarayı meığul bulunduğu bir gün-

verip dolusunu alırken gar de defıhacet etmek ihtlya 
diyanın uzattığı kovayı gö- cını hisaetti. O gün yine gar 
rünce: diyanın aetirdljll pekılmet 

- Haydi artık pis Türk 
Urğanmı çıkarıyoraun?Senln 

burada babanın uşağı yok 
seni beklesin. 

Tarzındaki hücuma 
kabil eline geçen su 

mu· 
dolu 

matra ile pencerenin yanı 

başında gözüken ermeninin 
suratına olanca kuvvet ve 
tiddetile vurdu. Hain erme
ni derhal bir feryat kopa 

rarak süratle pencerey 1 ka 
padı. Türk zabiti, bunun fev· 

o' gibi haleti ruhtye1e ~ 1 

olan kim•eler evliyauıliıl"t 
buna nıanyatizm11 ioı• \ıl 
edince. Peyııamber tallı 
ve milyonlarca halkı tıl V' 
şekle soka bili yorlarP11f 

kinde ne gibi bir ceza daha yordu. I 
olabileceğini dütündüğü Üç saat kadar de•""'~ 
bir anda bulunduju çile ha en bu soğuk su b•111_) 
neye suyun ııirmekte olduğu· otel' 

Türk gencini aıla ıtı 
nu. mermerden daha ıoğuk 1 
olan bu suyun ayaklaıını edemedi. Üç saat ıollr ,/ 
incimat ettirecek derecede ğuk olan suyun tedrfci ff 
soğuk olduğunu anladı. te ısınmağa bııılam•'1 ~eıf 

Metanet ıbda edici bir zabitini hakikaten 
ruha malik olan Türk genci sevkettl. ııt' 
zulmet içerisinde tebe11üm - Galiba aıabıP "'I. 
ederek buradada asla ölmi- ti ve gıdasızlık d01~ 
yeceğine ve öldürülemiyece· vücut erlık zafiyete ,ı> 1 
gine dair olan kati ı kanaatini olmuı ve timdi soğulc 

11 
bir kere daha takviye elli 1 rlıinde hüküm ,ur• 

Su, kapudekı deli~lere ka- hararet gayritabii ,e 
dar yükıeldj, Türk zabiti ta- I hilde fevkıl&deltk ,,Jl'' 
mamile ayakta durduiu hal- eden bir haldir dl)' 
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1 
ı Sonbahar ıelınee Bir Koşma.. Kültürderlemelerı ilhamı ".:-:.::: ........ ...., 

_1_ Yıldıza Bitiğler: 1_ Teni yeıtlle •karı,adır - Hocama açık mektup - B"lb"l idim du-ıtüVmld·rln bir aıka, Buııün bana ne oldu? bıtığlnlzl aldın ve okudum. Go-zl•rı· kap ar ' l - kül .. ür " " ç Bil ı Ü i d 1 d b' t b ~ • Bana ıua ıorma, cevap muı • ; m yorum zer m e çerlain e ır ane ya ancı 
'l'I • Gö "r kırlar baharı H ı lloppa meırep gül fidanın yü:r.ünden.. .. 1 b' ü d dk f k 8 d tfthrı•r hevetJ ru 1 Her ıırrı ben aana açamam ocam... ııuze ır r ye an uyan ı · la yo tu en e )azma-

,,] Bir kanıyan yaradır. R. T. Sevdim ve tutuldum kara ıevdaya, tan ıonrakı tatlı teılr ve he· ğa uğraıtım; ıimdilik bu 
Yıldız Bir k&külü periıanın yüzünden.· lecan var kadar elimden ııeldi. ileride 
Bundan öndeki bitiğlmde Dev gibi bir kitabe, Dı'yorlar ki emel bağla lıadına, Kalbin çarpıyor; içimde daha öz türkçe ile yıızaca· ld bu ııilne Yetürdüm aklımın tıfıl çağını, ı h- .. 1 k k B k b 1 l •ıı1.raın ki, Adı 0 

u b' Bu yanlıı flklre aldanmam Hocam!. ıev nç ve uzun e arııı ğım. u adarlığını, a ıı anın Olmuf •• bir hara e. Diktim can mülküne gı.m ıancağını.. bir his var . lb ti• «Do"ru ıo"yler1em suç Bıl~-·ler ki kıymet onun adına; e e ~ .. 
• k lan dilne ~·ç~ Bir :r.aman bekledim aurbet bağını, Anlaıılmaz bir kuvvet bü T il h k' ı ı 1 olur, (Kendi bilmez yabana Yabancı a O yakan aıeıe ben kanmam Hocam!. • ez i .. yen n naıı o a-

ilğrtlrnek ister. )Yol~nda yol- Bir zillfü perlıanın yü:r.ilnden.. tün mevcudiyetimi 1ardı. Ne cağını biliğinden okudum. 
ı incinir hep ıevlnce 1 lztırap ilimli aık denizinde, yaptığımı bilmiyorum· Bu Bir arada iken, bunu bana 
Uz Ve düzenıiz ıöz ederler)) " lar Şahin viran olmuı ocak tütmüyor, meçhul tatlı histen doğan deınııtırn Ôyl- oldu Bunu ~a Durmadan baıırııır · Dolaııp dururlar kadın izinde.. 

1 
b lb 

1 
niye iyice anlatamadın; yok· 

'- ~ Hem d-. •esleri ince d hl d Yıkılmıı bina ar, il il ötmilyor.. helecının akislerini, kalbimin ıa, ıen de yeni mi ö"rendin? •1... ? "Tüı k r. • "u uzun yolların ııam e izin e. l "I ı ı k ki d " 
"' Y•ptı bilir miıin. k ı "' Tez gel a!lam tez ııe eıı enm yes n, çarpıntılarını ıa d arım a Benim hik&yeml yarııa dUı h Onu gören uzu ar. O ate• dudağı gül sanmam Ho 0 am! 
Y•zğan topluluğu. (ta - • Elde güzel çoktur aldanmıyaıın.. hl11edlyorum. Baıım dönü verecektin. Ben, blrlncllill 

lir heyeti) " bah~rda çocuklar, d d k yor, Kulaklarım oğulduyor. alabilmek dile"inde de"lllm. "' _ Derler ki önce en ıev ayı o u, 1 d • • 
Bu· on ı h k Şu karııkl dağda yatan C!'V iya, Dalaınım. Hiç birıey ıı)mU• Sıraaı aelmiıken tunu da ' , 1 d bulur onu Hilkatin mana11, em varı yo u · k b I • o "D·ı· f Kır ar a Bir kut gelmıı onmuı izim av uya, yorum•, yahut duymak iate· - il ı 1 •ıne benzemez dille yazı ar b har h t k ıoy yey m: G..... Geldi •imdi son a t • Yanmııtır o nara ep açı o u, d 1 E d k . 1 k 0°~süıne çelik • H 1 Annemin üç mura 1 var mev aya, mlyorum. vet, uyma ıı- " ıtenilen yü ıekliğe eri-t 1 d deyin onu. flu a•kın narına ben yanmam ocam. b O b 
' ası delik Kır ar a • Biri evllt, biri ıervet, iri yar.. temi yorum zerindeki u ıebilmek için daha önce •ta· 

Kalemle kazılan. tatlı tesirin yabancı ıeılerle ğılarda dolaımııızdır .• Bunu Yıızıya bu t e m i z Teni ıarı kırmızdı, Onların aıkından iıtemem necat; Güzelıin yarim, gayet güzelıin; ıöylemelie yer yoktur. Sen 
d ı 1 l k Go"zlerl kap kara ır; Ruhumda yer etmlı bir azmü •ebat . . b dağıtılmuını istemiyorum. ., 

1 m l e k a r f ı ı b h Boyu ince güt dalına enzenin · Kalabalık yerler) e dura- bunları benden eyi bllirıtn. Vtrınok, onları değerli gös· İlle ondaki hızı, 1 Kadından kurtulmak bence lr Hayat, l El&. ııözlerlni ıevdlğim dilber, mıyorum. Tenhalara gitmek, lçırnden taıan duyııuları 
le k kanıyan yaradır. Bir kahpe sözüne ben kanmam ocam 
b rnıektır. Ne diyeyim 1 Bir Seherde açılmıı güle benzenin.. düıünmek, benden baıka böyle ölçü ve örneklere uy· unı - • M Erhan 1 b d •rı yazanların düıünuıu · lztırap lılmll aık denizinde, dlnllyecek kimsesi o mayan durmağa uğraıırsam, eri en tıı- ö Bu"lbu-1 ne gezersin bağlar içinde, ı • d ' l klerı'nı· " Ya ·~; zü ıözüne uygun ki beraber Er· d ı d gön ümun ıonıuz ı e ne yazaca 11 ımı ıaıırırım. • 1 Dolaııp dururlar ka ın iz n e.. d ı.ı · d ? 
er er olduğunu ıanırdım.Bun· Böyle olma a (edebi Şu uzun yolların gam dehlizinde, Gönül hiç urur mu as ar ıçin e. · dinlemek; onun bu tatlı rü- vaı, yavaı uygun yazılarım dıııı Ötürüdür ki karıılık ver· dernbillk okutğanı; Yirmi O ateı dudağı gül ıanmam Hocam! Sevda çeken neden bellidir, yadan kalan ıevlnclne itti- çıkacaktır. Benim yazılarımı 
llıtk lıtedtm . Ben onların yat muallimim)e ıor um"dera Tekirdağ: llaıta gibi gezer sağlar içinde· rak etmek istiyorum. Ômer Seyflttın'in yazılaıı ile 

~Öyle dilşüneceklerinl um~ :dört ucur b ~."'1:t ~!;:~~ene oku~ ı lf h. Hi/. Güzel ıana bir ıöz diyem alınma, . da~e~:~~m hıı~~~:!~~.:k:ı~ ~::~: t~~::,:~.~~ır;:::!~I :;: 
b lıtdını Yı dız. Bir toplulu arasında oy !'en· ırör· k 1 ku-çük bı'r kuı gı'bi uçacak, 1 
e ı d duymuı· ' Çıkıp çı ıp yamacıma ıa ınma . . le yazmamı mı lıtlyonunı ııeıı ;ıe yarıııyor. Hem e mut: n~ duyduğumu. inan 1 Ben güze!lm diye ıen de kurulma, yükıelecek gıblyim. llal&. rü- Uyle he ben de hikaye yaa:-

k· •dıır uygun!UZ 1 ve düğumu~ylemekten,yazmak· Son günle ... de Gider bu gilzellık sana da kalmaz. yada mıyım? Bilmiyorum. maktan vazgeçeceğim. 
, otıı bir düıünüıle ıte: dığımı,so K famın yattığı . Belkı. Herkeı ist•ğe uygun ya-
b Ranıazıın efendinin yazısını tan çekinmem: .a kıgaca doıt· Dünyanın en büyük azabı bende, Sabahtan uğradım ben bir güzele, Akıam o'uyor. Güneıln zamadım koruıuyla yarııla-
iı de okuduk .. Anchk bir bilğimln erdığıd, • herıey Hayattan bezdiğim ıu son ııünlerde ' ' Güzel ağlatmadı güldürdü beni . ıon izleri yavaı yavaı mor ra glrmeıeyni bu değerli it 

il ·nan ıgım b d k d d k 1 K llıetenin diğer bir gazete ruluğuna 1 

_ .. Ü söyle Bulunmaz bir çare en e 1 er e,, Ben bu kerameti yardan ummazdım, dağlar ardına çe l lyor. ar· ve toplanma ortaya çıkar 1

llrafıııdan açılan müıabaka önünde düıünuıum lna . Hayatta bezdiğim ıu ıon günlerde Ak ııöğıünün üıtilne kondurdu beni.. ıı tepelerin eteklerine mağ- mıydı; bizde yaımak heveıl 
h·kk f ki eri duramam. bl · t b k s o"k" d \ b • ında yerli yersiz 1 r mekten g . vinç Tekirdağı, mum r HS a a a : ç u· uyanır mıy ı, genç ere u 
b)Öriitrne8ıni-en aıağ1 .mü~a.ıe- ııırsam ki ya(~~~~~:~) •;inle Dertler dert üstüne katlanup gelir. YJ/maz !fktuğ yor. Etraf derin bir seuizli · uğurda bir çalııma meyda. 
b ttaız bulduğumuz ıçın ve kıvançla Avazım, fıganım göğe yük!eltr. ğe gömülüyor. Ah! Ben bu nı kalır mıydı?. 11

tıu rnülazemet ettiği mes · rim ve benims.-rlm 1 Günden güne rengim bir parça erir, şu·· phe ıeuizlıği ne kadar ıevlyorum.. Sakın böyle haberlerle vı 
l '- ı· b k ıza ge en ya ) d S b h "nl r·n bu hazin b'tikl 1 b ı b' d h e,. hııyatına karıı bilgisiz ı· "Müıa a am Hayattan bezdiğim ıu son gün er e on a ar gu e ı ı ere en ır a a ya· 
tın · bizce kıymet Lhe · Halil Sezaiy'e · saatleri benim ruhumu ne zıdan ıoğutma! 

e bağıılamııtık." zıların hepsı h ahal 1 M. llALlM Dün yurda dönerken yar gördll beni. kadar okıuyor. Biz, böyle "bilerek veya Şu kötü dilli ı·d' Bunu ittiba a m b b ld d ? d 
) d 

1 

ır . · bllhana On yıllık ııarl 1 i i mi eıem. Tenhadayım. Etrafım a bllmiyerek yazılmıı. yazılar , •zıya bak, Yıldız! Bir e bırakmamak ıçlı~ b k k Jd t 
Qll k a . >en unun 1 Sendeki aş Sırtındadafarcı yo an ııeçen. hiç kimıe yok. Yalnız o, en- araıında uygun yazanlera 

ltiler öz dil ıavaıın kaydederız.. d' ;.im· Tanıyıp lıayııuyu ıtldi mi deıem? gln ve derin bir deniz kadar ılerlemelerl için lf!ret vere· :~dliklerlnl ıöyler ve ~ğüg· kartılığını !Öky~emb:n;:r~ on- Kardeşim Süleman'a - . mafrur, hülyalı bir çift göz ceğlz. Toplantımızda bunla. 
lıt er. Şu iki ııra ıözce di inandım ı, I d. Onu melekler gibi saf duyguyla ıeverdln. Siyah zillüflerl aıcak bakııı karıımda, gurubun nihayet- rı konuımuıtuk. 1
•n b O ların t dlği hikaye er ır. Sendeki bu ilahi aıka melekler ıaıtı. 1 Bir içim ıu gıbl kalbe akııı ıiz renkleri içiııden bana ba· 

" Ya an ıöz var. n ların iı e · hikaye d k Gençlık güttü"ü herhanıl eyı i k d 1 dilim· lar tezlı Bı'r tebeuüme karıı bütün gönlünü l'erdiıı Bağda perçemine çiğ em ta 111 kıyor Ruhumun en gizli 
11 1 ıe, anca i ime Çünkü, on 1 (') d ? · bir tezi istediği gibi düıüne· 

' kıırıılık vermeleri olacak . böyledir diyor ar. . Kalbin ona en gizli ıırlarını da a('lı. Baıka er aklını çeldi mi eıem. köıelerine kadar akan, sü- rek ve anlatarak ortaya ko· 
lı. " d yı, .1 ganların· zülen bakıılar.. b 1 d 1 • ı ine anarsın ki sana .. a ı Ben Türkdı 1 yaz On. ı d 

1 
k 

1 
d "I d ya t meıı için üzen ve ö -

")l 1 dl Onu tahayyül edip dalardın derin erin. Ben gibi yıl arca a ıp 11 11 ar •· Bu bakıılar okadar sıcak, k e Yazmııtım.Dillme dılım e d bunu beklemez m. d 1 1 Her kuıa bı'r koıma çalıp da"larda. okadar tatlı, okadar müeı · çüye muhtaç değildir. Ye· an 1 l ı de ıay· ı·nce bir ılsle ıankl örtülüyor u göz er n. • t ı.· "I - 1 k dl •rıılık ver demlıttm 1 er kitilerdi. çer n 1 ıı'r ki, onların karıısında bü- er ı o çu ve an atıı en . 
S ' . ·ı ar 1 dlğ m kiş Bir ilahi fıaıltı gibi akan sözlerin. Bu dertli baıını alıp dağlarda. ne haı, olııun ve güzel olma· 

bi oııra yıldız, bu kııı er gı ve sevgi beı e ı .. 1 ri Mahzun gönlüne demet demet neıeler !açtı. Taıla bağrını deldi mi desem? tün benliğimin ya vat yavaı lıdır Bu da günle olur. •ile· 
r R Gökalp adının blr"Sa- de vardı. fakat bu sVoz e_ . ı eridiğini, hiçe yüz tuttuğunu rlye marı» derken yolumu· "ııt · k 1 a- .. 1 itti•· e oy )" 1 b ' "I yan d • gazeteaı deme om ı kiti soy emem ·k· Sevdayla coıan gön un o muıtu ır ça• a · Sel'mlar ıöyledlm turna dilinden. h;ısediyorum. zu görmemiz gerektir. ı" A 

0 

k' bu becerı d 1 d h "l " A b b b-t· b " b ••nı btlıniyorlar. en an· 1 sanırım ı o. IJu çag-layandan neıe i er 1 er '• ayan. 1 b ıı d ca a, ana u un u ıe- oen enim ağamsın; ıanı 
tak•s· k 1 

1 
e • miıtır. 1 f bi d 1 b ğl n Kaç ıeyyah 1 ettim gur et e n en. vinci, helecanı veren, bu k 1 .. ,. t k T k lı av11ı.ın savaşına atı an\ siz sözleri gorme Ruhunu 0 ruha sa r uyguy a a aya · Doğan ıüneı tle batı yelinden. a ı o

5
re me - anrı oru· 

it Yazgıınıyım ., Dalga Dalııa dilımüt bir kıvırcık siyah saçtı ld d 7 meıut dakikaları lhyaıatan ıun · aklımdan geçmez Yal-
• "el•mlar ıöyledlm ge 1 mi eıem. b b f t Oııı 1- e 1 a Yıldız. o yazının o " A u lr çi t ııözün i am e . nız inançlarımı ıana anlat-d· •r gtbı bilgiç.görgü u v ' Sonr d h var. Eyüp tekin Nihat dil tlğl aık mı?. mak isterim. b~llilııüılü olmaktansa, bu 1 üstünde bir yazı a a . k' Atk!. Ah! Au kelime! O Ben, ıana "o gençler. in 

itt.ç :'de kalmak her ku,run Sen bu genci, bu toy v;aab,~n: Bı'zı'm iLie Gı'dent~ Sana kadar tezelleıtı o ka- agıl ltteklerini anlatmağa 
.. e"tnıdır. Okuya ırr: k daıımı tanırsın. dar alçaldı, okadar düıtü ki, 1 
"M ar a t K r ça ııtım.:ıaJ,ın ·dediğin ıtbl 6

aabakanın hakemleri var d ğil can çocuktur. 
1 

• Şen yurdum akbaılı d.ağlar ardında, Gllzel ılnenizde parıldıyan bu bir çift gözün ilhamına ıenin bana yazdıklarını duy-dır Bu hakemler Ramazan cı e ' Karşılık da d" bili l aık demlye dilim varmıyor. ( B d 1 
f mak istemem. Onları gör unıe ram yo cu. güneıler var muın ar. en e o genç er· 

' tııdtnin mektep hayatın . e değmez. Ne yap· Dinle güzelliği kalsın yadında, Hayır, hayır Ona baıka bir denim, amma ne de olıa 
d vermıy 1 ri d l ı J Go"nlünde bir taıkınlık için· b 1 1 B 'lh h t: .ıtıuallimleri olduğu içi~ cuk? Bilmediği t~Y e oir gün yolun üıer ge 1r• n yo cu lalm uma ı.. u 1 am, er- ağamıın, bundan çok blrıey 
•zlı 1· ıın; ço .. · d bilmedığıni l 1 b ğl b' da. de bir ateı var. gün kulağıma çalınan aıkla yazamam. Sakın darılma! rnı, tezsiz mi; yer ı mı, k n e Zu" mrüt tepe er ' a ar ır yan • 

l'er her ışını 1 d Kalbimden kan boıanır her ra benzi yemez, o kadar düıe· Seni açık düıünceli oldu"u · •iz mi? onlar müsabaka· Sularını özler içen, duyan a, h • 
llıız11 1 ıa· !anıyor. arkadaıım "eyyahla hınca hınç temiz bir handa seni anııımda. mez O mukaddes, o ila 1 nu bildiğimden ötürü yazı· 1 giren yazı arı sa G .. r musun .:ı d ı 
qjY•tle t d kl rdir öruyo l • nu (hastalık] Bı'r kaç gün mlaafir kal ram yolcu. Hep ıeni düıünürüm yalnız ıeylaynı seviyeye in iri mez ' yorum. Ha, bak "duymasın-
V ayır e ece e . .. k ndl ıayru ugu . şte hala karıımda bana l lar. demittim Çünkü: Sa-

D •h,vah,vah! Yıldız bunlar e ('] doğrusu sevdim. 1 Orada aıık var, anlar hu ıazdan, kalııımda. bakan, damla damla ruhu· na «düzenılz yazılarımdan_ •tr k bulmuı · • kadaıını d d • lı nazdan l d ğ d .. ı . Çe ten uyarı uyarına eı • belki: ar D'lberl en am an, guze ' Ka bim e yaıattı ın ıev a ma akan gözler de aynı ıeyi karıılık yaparlar da ben de ~ı d. ü S.n . d in anıa 1 Üı ıldır uzakta yar olan kızdan h çk ı"ile 11

1 nüılü kltilermif. ı evır en ç y 1 ır" ' ıöylüyor: "iki temiz, ıaf, le- utanırım. 
b [)ııha anlıyamamıılar ki; eyi. yo adi~ kaf:lıdır,dinlemez. Namıma bir selam alırım yolcu. E'ıude parça parça kalbi keıiz gönlün tapacağı bu Şimdilik bu kadar 

U • 
0 bıraz "yledlm: k d ydl yarama ı k "ti k dd · b ı k yazı· lık llunkü gençlik, eıki genç \ 8 n ona kaç kere so k Manalı ba ıtın e • m n ırı., e. mu a eı ıeyın enzer yo • yorum. 

' y · d ğ e ayma • Burda da"lar ıağır, coıan narama. d k ki tur olmıyacaktır.. Diyor. Saygılarımla ellerinden anı mualllminln o ru. " T ğ ul. adını Y " Busün sen en uza ta m· • 
~•nlıı her ıözünü alan, onu u r k bir yazı Bu canuz yo!larda

1 
saadet •

1
rama, ıeıl:.. ölüyorum. Lise ııkarım Aka çeken: 

"llfa d k kendini gösterme ' d' k Gı'derıen orada bu ursun yo cu . AA.. k sın a itlıyen kör olara olduğunu bıl ırme hali/ Sezai Ölürken bile sana içimden ı•ıuşta Hamit l'•ııy yazmıı . her yazın ------;;......--::-----------..:. --= için yazı Y '. - olma• ASR ET L-, ....._ •-rlln gençlik değildir. azma 11ülilyorum. o" ğu" t 
do~it gide hararet fazla 

1 bır değer taıuın;gulu;~r ka· HASRETTEN H . . . ·~ Nami 
dlk•l ııyor, öyle bir hale gel \ O dinlemiyor. yaz -Kardeşim Ahmet Hilmı'ye sevırılerımle -

T 1 ve bir yazı k lıın ürk zabiti hayatında rıtlık 1 n diye öteye beri y llardanberi yula gurbet 11_'.l•bet yeze~d en, 
Ctd •rnmül edemediği dere 1 ınış ohu B rf beni bul Y~rdumun her köıeıi bana o:r. vat~n o u .. 
d be •ıcak bir ıuyun 1·çerisin· ye galdırıyor. a "ç· ku'': 

1 
ı kta derin bir acıyı ıezer en, 

e kcağız. un [ fer ayrı ı b 1 d ldu 
u ulundufuna kani oldu. masa ~o.cu l 

1 
d'ı •lı' düsmanla içime binbir çeılt ıevgt oıa ıp 0 · 

k dou •ıcıık ıu dahi üç ı .• at • Bı·nkı ı,sa c ı ·• • Bütlln gevgililerden ayrı bu dolaımadla .d ld • •r d aktı bul ınım 1 H go"nlüme hep melun pençea a ı. bırd evııın ettikten sonra Boğuşm k ıst•meın • icranın d 
ı.d •n btre azalmağa ba• Onuunla boğuşmay ld 'ım· G"ngüne aığmıyan ıu gibi, böyle taıma a, 
• ı l'e t d • · .. , ım ı ız u d b d bir parça kıldı. 

11111 e ric! ıuretıe tama· Gözlerin• oRpe• Go"ka/p ller geçtiğim yerler e en en 
1'" ek Rııip olduktan ıonra 1 ı ünzevi bir köıeye seulzce, 
"' ile Çeki lr ın m 1 z alc llldı ne; genit bir nefes D"ıerae eğer bir gün aaç arıma ıonıu · 

•e 111 yıldız, . d biri· u defterJmi açup ııündüz ve gece, •ldıtı •ııı rnd ıerin bir hava Temiz bitiğlerınıız end~ğer Hatıra amı o zaman allıyarak. 
"ıır edu il abu defa tuav- ni daha değenizlere Okurum macer /l. Cevdet 
•ot111c fıliyecek derecede mekle kirlettim· 
!) ı bır ver R. G. 1 ı lı su gelmeğe 

Niçin darg1ndın? 

Rü:r.gardan daha hırçın, dal 
1 galardan taıkındın, 

Bir bakııta çıldırtan füıun-
1 kir bir kadındın! 

Benden pek çok uzakta. fa

kat; ile yakındın! 
S&yle benim ıuçum ne? Hana 

niçin darııındın? 
MU. SA. 

--Kardeşim Haydar Tunga'ya
Her yuzune gülene bel bağlama doıt ıanma; 
Bin bir dudaktan gelen ahenklere aldanmı 
Etrafını çeviren sinsi gaffete kanına. 
Bu riyakar ruhlara kendini atma kıırdeı! 

Tuzak kurar yoluna, koyar ıenl kafeıe. 
Faziletin çırpınır kulak vermez bu ıeee. 
Fena çocuktur diye tanıttırır herkeıe, 
Bu ln!an cambazına içten öz katme kardeı! 

Birer vampirdir onlar kanını 11ızll içer. 
Birer tırpandır onlar, ot değıl insan birer, 
Medeniyet, Cemiyet lfte bunlardan göçer, 
Koru kendin bunlardan, çamura batma kardeı. 

Feridun. 
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l OTELİ VE GAZİNOSU n, = ltARAT.ISPE ~ Sinemasında 
28 Teşrinisani ~arşamba a~şamın~an iti~aren 

SINIUIA ALE,llNI. ' RCYC:K YILDIZI, lll:llTESE~I 

r.a' ı SAllAlrlE ~~ 
a 1 

• 

Sahibi Hacı Bekir zade Salih Her hususta eııısaline üstündür. BaJıkesir'in 
t • bey idaresinde 
•• bu nefis KARATEPE şarabı herkese n Balıkesir'iıı her hususta eıı ı Zevk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

a mükemmel otelidir. U 
YE. l\(;DHETLI .\HTl~T 

B R i G İ "f rı~ H E I.A M ' İ N 
YAR.ATTIGI ı Konfor. Temizli~. Servislerindeki lıı Karatepe Şarabı 

t neza~et Ve Ciddiyet emniyet cı 1 Toptan ve litre ile satış yeri 

iNCİLİ KADIN IJ - tf , Birinci Noter altındaki mağazad·a·· • 
•• ve mü~emmel ~anyosu •• ~ 
rı Gerek memleket halkının 

~lilyoıılarc.ı iıısaııı giizl'llif!i \t' ~aıı<• tıııdaki L:l~<·nıut ku<ln l \t' ih· 
ti~aıııı ilt• kt>rıdiıu• eı•zhPdt'ıı ııııılıtt>st'ııı arıisı Bı•ri~iuı· llı·lııı hu fıl-. . 
ııırrıde saııat kudreıiııiıı fP,kiı dP lıil' \al'lık µösıt· ııı " ktl'diı-. 

t! gerr::k bütün n1isafırlerimizin Si umun1i takdirini celbetmiştir. 

Bu 'ttlıesı•r filııı lıa!-taıı ııilıa\ett· kadar ~· rgözı · ~ı.. A~h .. llt•' (•.ean 
• .. t.. "' • • 

nefis musiki ~airaııe ıııaıızaralal' \t' )t·kdi~eıiııi ltıkip t'dt ıı t•aıılı !'-<ılı-
ııelerle doluılur. lle)ecaıı q• Z('' kit• lak ip ed<•c ~iııii'. hu fılıııde BBİ
c;ITTE HEL İ !<;"zdc :ılkı~lı~<t<':tk, ~aı ı atrııd; ki kı ı dH · ıiı ı · q• il:1lıi µi'ızı>l
liğine lıa)· ran olaeaksıııız. Ta ı ~i~t>ı;iııi zait addellif! i ıı ı iz lıu saııatkarı, 
yarattığı sana abidesiııi görmek fıı·satıııı kaçırıııa)ıııız. 

TEMAŞA Gazinosunda ~ı \~Hilaliahmere, Himayeietf a_le~ 
. Güzel Sesli Bir Radyo li ~Tayyareye yardımı borç b~j 

St•lırirı, lstanbul ve fzmir'in biitiin gazetPleritf ~~:~~~~~ ~~ .:;:ı-.. ~)§iri,-~ 
. mevcuttur ~ı ı · JtHiBifli8ilHit HIUlltStSiE!flH~•- 1 

iL \YETEN. Düııva ha\'adislPri. Sl'\'AHE: T:ıııı 8 de ua:-l r 
SALONL'~l[Z. KALÖRIFEB TESHiN El>İL~İŞTll{. 

Balıke•ir'in en eyi tanınmıt bir oturma ve tf !i lP t' Cr . 1 
dinlenme yeridır. t4 I! (f\,Cl/l'l l 'l'l'ı .a,ı, QJ(".1''11: 

···-----·-···-------·:·-··· lıM ' •r •••••••••••••••-••• ••-u~ 
; ~levsinılik YP kıs'ık f'll soıı rııo la ıııaıııohı~· 

Balık(•sir Doğtıııı ve ı r·opluk, yüıılii ~~ııııaşlar H' faııilf' haz(':;lrfl' 

(" k 8 k iL"' • it! ıııiz .!!elmistir . 

Pe:k \. a:k ıııda 

ÇAPKIN ARTİST ..A0Cll a '1111 ıı.JVI li ,, · 
i!Çl'l'I' el· 1 

KLARA BOV'IN 
t) 1 L G 1 N · k. l Z 

' ·"(' . ' ··ıı ı ı· ~l9t-1te.1t'l·e.t:.<ı1r. tı-ı 1 1 - '' a\ı·tırı 1111·1·1\ez Ye 11111 ı:ıl\.alr, şe ıır "" m: Y 

köVIPl'İ aha
0

lisi11de11 nıi"ınıcmıl Plif'll ı.wlwlPl'İll ı ,· 1~ ı ·· ı it 1 ı d .. ·· ı 1••1 ı \'(' . 1 .,ı 01•1' ~:ı-
• • ... n u11.s pa o UI\ par usu 1\ • < ""' • 1 

t: ıhii \ t' ıııüsl-.iil:iılı her JIP\'İ doğuııılanııı \P alı·-~ " 1 ki .. 1 le 1 ı·cl ,.,. 1.ı 1· \ '(' ı·ıı•ıilıı rt • . ..· ,,.,. putu ar guze l sı·ıı P " ·'" . r ~ 
l11nı11111 kadırı arıı(~(l\:ıt l aı·ıııı 111111 sses dt• rııl'eı·.ı- iif 11 . ı·ı ı l ıı· 1 ız 111 ... ,clılıııı· ı1 , • 1' HSf' il\ 11.UllHIS t il 1 , " • 
ııeıı yapar. (locuk dii~ii1·1111 k h'lılil-.PsiııdP lııılu- it · 

:········••H••·••H••···~ , ~~;~:.~u·ı da kl'zalik rııeecaııerı yatırarak lı·daYİ 1 Muhterem müşterilerimizin bir deta mazamıza 1 
Mu<tllinı Me:k f ehi ve 1 Göz hekimi : : teşrifleri kafi~ir. 1 

Lisesi MÜ(liiı·Iüğüı1den Or, Ihsan Ahmet : ? - Siil ~Ol'llkları \'('iki ya~ı ıı a ı..adar oları ~ ' HRI' 
Necati he~ "uallinı ıııt·Ul'hi \(' list>:-İ lı·~li 1 : 1-.iiçiil- lıa:o;la ~a\rtıları dalıi_rııüt•s-,P~l'dt' yatırarak it TAV'SANLILI ZADE FA _ 

nıeccarıi tt>lt>IH'lı>ri iciıı ı 50 _ ı 70 takırıı t>lbise : her zaıııarı mecı•aıwıı LPda\I l'dt>r. l'tt • Haıtalarını her gün ıa : • M 'f t ve 
ve kııııdııı«ı 11111 ~ a pt;rılnıası ~2 · l l-H34 tarilıi il- at 3 den ıonra Kuvaimil- : 1 Fan tazı anı a ura • ;3 Süı ~oe11l-.larııı111 lıakıııı t:1rzh11·1 lıak"rrı- • 
den İliuarı·ıı 20 gün rnüddetlı• ıııiiııakasaya cıl-.a- liye caddesinde 159 nu : t! Kumaş Mazası ' • • ı h •l,·ı ıııı·i..,t,·1 1 1·1·1 'aliılelı·ı·ı· 'I' -,11. (•lıelik ı·srıa::;ıııda ..ııı rılııııştır. 

1 
mara ı muayene aneıln- : ' " l\U ., >rı: 

. . )• de kabul eder. • \ ukuu nırlhuz arızalara kar~ı l:ıllıiki l:izını µı·lı•ıı ı . . . C dd . N .. 5" 
Sartnaıııelt·ı· ıılf'kll'tJlt• -,"ürülebilir. lsteldıle •••••••• .. •·•••••••••••••• Kuvayı Mıllıye a esı o ~ • ., leılavi \C letllıirleriıı alınrııa~ırıı d:ı µt'\ıl'iı !'(' ii~- li 

ihale günü oları 12-12-H34 çarşanıha ~üııü saat 1- M. Alı' 1·1 rı>lıııek iizere deı·sh·ı· 'eı·ilir. 'liJ~liflf~~IH!HitdltHlfstt••-
14 te mekteple ıııüt"~"kkil ıı ı iih:ı~a:ı koıııis.ıoııu- Dr. 
na ıııüracaatlan. .ı _ Ciiııılıuri~Ptiıııiziıı B:ılıkesir't~ halı~elli~i , _ _ _ - -

Mıı<ıllim Mektebi ve Cilt, frpııgi. lwl- •• bu faydalı\!' hayırlı rııiit~:-S 'S('Ul'll lllllhlPl't'lll • de 
1 ~oguı..ıugıı lıa:'ıalıklaı, lı ılkıııırzrıı i:-tifadP~<\ ko~ıııal .r·ı il:'ııı 011111111" Belediye Dispanserın 

Lisesi \llüdürlüğüııdeıı: ıııiitPlıa:-sısı. Muayene Günleri 
Muallim ııı ktebi vP li!<ocsi ıı ı eeeaııi wlelı(•leri 

r ... :,.l ·• , ., -~~: r: . """. " !;- • 

· · ( ı 1 . I ( Hastalarını Eaat ilçte 
u~ın yaptırı a<':JI\ 185 aı Pi IH'lrı ırı ııazarlı" a ta- h .. k.. t dd . d • ._ u ume ca eınn e mu-

1 ı p ı.ılanlarııı .10-12-93..1- pazar'\t'~İ giiı ı i'ı ~aat ı ayene hanesinde kabul ve il 
14 le ıııeklt•plt> ıııiite~ekkil rııiih:ı\a;ı koıııi:-,onu . ~vi ~r. _ . . 
ııa nıiirJrtuıtları. 

Erkek ()rt<lmtkklebi satın Baııuırıı a :ısliye hukuk 
ıııa l ı ı..eıııl'::;i ı ıdt· ıı. 

ıılma kanıisy()Dt111(lan Buraa'da altı parmakta 

Paıı.sivoııuıı erzak ıııiin:ıka~a~ı 2H- 11- 934 . . 

Sevgim 
~; 

, il 

Ve 
Perşeıırbe ~iirıii ::;aat (lGı da ~i•!Jılaea~tır'. İ:-tek 
lıleriıı ıııt>klehe uµranıalaı·ı. 

yahudilikte kahveci Hüseyl~ 1 

Hüsnü efendi hahvehanesı 1 

civarınd" ııukim varnalı Alı 
oğlu Hamit nezdinde Ah ~ '1 
met kızı ve Hasan karısı ··ı Hıılkevi Rcisliğiııdeıı 

llallıevinıiz kur.slar suhp.;iııiı ı .~li ~ııuri ıııel-tt•hiıı· 
• 

dı~ erkt-kler iciıı at'lığı ı kıııııa ~azrııa dPrslı·riı.de . . . 
·~ınıflar dolduğuııd ;ı ıı huııd ıı :-oııra ~azılıııak isti-
~"ııleriıı Gazi mektebinde a~ıığırııız !'ııııflal'a de

Yaııı el111t'k üzt•rt< (;azi ıııe~l<'hi Ba~ ıı ııalliıııligiııı• 
rııüracaal etrıH·h·ri ilaıı , ı· riea oluı ı ur. 

Dursunbey icra 
Memurluğun~an 

Zayi 
Askerlik tubeıinden aldı · 

ğım terhis tezkeremi kay 
betlim. Yenisini alac!.ğım
dan eskisinin hükmü olma· 
dığını ilan ederim. 

Sabriye hanıma: . ' 
zevciniz Bandırma'nın pa,a 

mescit mahallesinden Mus · lztırabım 
tafa oğlu Hasan tarafından 

aleyhinize ikame olunan 
boıanma davasının icra kı 

lınmakta olan muhakeme· \ 
sinde ilıametgahınızın meç \ 
hul kaldığından dolayı hak 
kınızd" ilanen tebiliğat ic ı 
ruına kar8r verilmiş ve 

Bu gece 

Vatan 

MÜKERREM KAMİL 
HANIM TEMİZ SEVGİ 

Ve en acı ıztıra bı 

Bu i nk J/ap romanı rıda 

Göstermiştir 

Okuyun 
Savaş kitap evı 

25 Kuruı 

) 

Bir borçtan dolayı Dursun
bey'e üç saat mesafede bulu· 
nl\n Hondular köyünde (33) 
parça ve dört aaat meıafe. 

de karlam köyilnde de 8 
parça ki ceman ( 41) par
ça ceviz kütükleri açık art 
tırma ile ıatılacağından art· 
tırma ı 5-12 934 tarihine 
müaadif cuınarteıi günü sa
at 1 O da icra olunacaktır 
lıtırAk edeceklerin Dunun-

Bal ya kazasının Ilıca na 
hiyeıinln yeni Kavak kö
yünden Tavtancı ojıılların

dan Ali oilu ~20 doğumlu 

Haaaıı 

muhakeme de 5 · l1.-334 ta - 1 

rlhine müsadff çarıam ba 
günü saal 9a talik kıhnmıı 
olduğundan yevm ve vakti 
mezkörde ya bizzat hazır 

bulunmadığınız ve ya tara· 
fınızdan muıaddak vekalet. 
nameyi baiz bir vekil gönder-

1 medığinlz takdirde muhake· Ecza hanesi 
-----------ı menin ıııyaben rüyet oluna· ı 
bey icra dalruinde hazır cağı tebliğ makamına kaim 
bulunmaları ilan olunur. olmak ilzere ilin olunur. 

Nöbetcıdı r. • 

Ct;~L\ HTESI GÜ~LEHİ 
.. ·d lıi~ 
Oğledeıısoııra saat 14d<·ııl6ya l.adaı 3 

1 
lıa •I tıklar ıııua,eııesi (Doktor ..\lı 111 r 

• 
Eıııi ıı lw~ ) 

PAZ.-\H GCNLEHİ: r 
.. - d 1 fi k ·ı d~ oırıedeıı sonra ::;aal l o en ya < ' :" 'e 
kulak, Lıuruıı, hoğaz lıasıalıkları nıutt. 
ııe.::.i (Doktor \lelınırı Kamil he,\) 

PA~AHTESI GCNLEl\İ: . . ıl•ı' 
OıTlf'den ('''"'saat 10 darı 12 \t' '-·' 

1 :" • \I' 
dahili lıastnlıldar rıııra~(·111•si ll>okııır· · 

ıııet Eıııin be~) 
SALI GCNLERI: 

Öğleden evvel saat lU darı 
dahili hastalıklar ıııuayeııeı;i 
mt't Eıııin be)) 

. ( 
1 2 \ t' k:ıd~ 

\il' (Ooklor· 

Ç.-\~ ,AMB.\ G(iNLEBİ: , d~' 
Öğleden soıı ra saat 15 dı>ıı 16 ~ a ı.,ı 1 ~ 
dahili hastalıklar ıııııa~· pneı;;i (O"ktor 1 
::;aıı llaif lıey) 

Pl ·:HŞE,1 BE GÜ~1LEH İ: 
.. d 1 rıd~' 
O~lt'dı>rı :o:orıra saat 15 f'n 16 ~a "' ,1 
cildiye ,., lı~lliye lıa~talıkları nHıayt'rır· 
(Doktor ~lehmet Ali bey) 
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Ne,riyat müdürü: ESAT ADii-

Vilayet Matbaası 


