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Ocratli memurlar için bir tekaüd sandiğı 
yaptırılacak 

.. 
Hı s çeteleri bir f rınıız utıurnfı 
ile 18 Mili ve 88 o li ıs~ırini 

öldürdüler. 
Çıkaran ve B•tY•&ran 1 

E.. A.. Müıtecablıotlu ··---
Her yerde 8 kuruıtur 

Bal kesir: Kuvayı M. C. Savaş Vurdu. 1 CUMURIYET; EMEGE HAK, DEGERE Hl tlYET GETIRlR 

PERŞEMBE 24 SON KANUN 1935 GÜNLÜK SİYASAL GAZETE ikinci YIL - SAYI : Hl 

AlmanyaSardan sonrakalipeda VeAvusturyayıdamıalaca 
Saylav Bulgarlar işi azıldılar lstanbul Li~,~vnc~'.,", 

Iİ8l8Sİ ffi8rBkl8 bekleniyor . z 1 d,. 1 Birkaç günlerden beri İltan yetlı birer rakıblerldtr. Pet · 

Ankara, 23 (S.Ş.) -ı.·.ytee···· Artık AçıkdarıAçığa u me iyor ar ~~tlmlı~~; ~~k~~tu~l:~:a kb~~ :~~i:·~~e:!::.:ı:::.y~.e; ni saylav namzedi "" 
yurdun her tarafında azami k /d Ah / d b / •• /Jü ü/ çok defalar bahıetdijimiz ve bu limanlara Hlnterla d 
bir merakla beklenmekdedir j Bir Köy ya ı ı, a isin en azı arı o . r - veçhıle, devlet artık mem- te,kıı eden bava1tde yeni 
Medhde karı kocanın bir · d r ki h . b. . ·ı . leketde ev ıahibi ııfatlle ha- dofın uluıal de•letlerlD iç 
likde aza olmam..aı esaslı 1 Ü - ÜT ere lÇ iT iŞ VeTl mıyor · ız olduğu haklarını lıtanbul tıcaretlerınin artdıfı da do-
olarak kararlaştırılmııdır I İstanbul , 23 (A .A ) - Ga- mışdır. Bulgarl4r tarafından K--, • · ,.. limanında da kııllanmafa ve tünülilnce bu rakip limanla· 
Atatürk dün bir yere 1 zetelerin llulgari~tan'dan gc- yapılan bazı mezalim Türk- a ımnoz bu suretle Türkiye'nin kal- rın ehemmiyeti o nlıpetde 

1 len muhacirlerden aldıkları !er üzerine atılarak bu vesile kınma ve yeniden kurulut yükıellr. S.ltanat •e kud-
çıkmadı ar malumata göre Bulgaristan ile Türkler hapis odilmekde Adasında ısyan çıkdı itinin mühim bir program retaiz hlllfet kaldırıldıkdan 

İstanbnl, 3 (A ,\)-Reisi- tı T 
da Türklere karşı yapılan imif ir ürk köyü Bulgar nokta11nı tatbika batlamıt· ve evvelce etrafında o ka· 

cumhur Atatürk dün bir ta . f Atina, ~3 (A.A) - Bile ada· R{•t•)eb Peker , tazyikler açık bir ıekil al- lar tara ından yıkılmış ve dır.Memlekete hayat ve ruh dar hararetli niza ve lhtlllf-
rafıl çıkmamıı, sarayda isli· ahalisinden baıılarr öıdürül ıında Kalinmoz adasında aıılamak. için lıir vakitler lar kopan Boğazlar eakt en-
rahat etmltdir. Ankara , 23 (S.ŞI - C. 1 U l IJSf it l• ı müşdür Hu yılın batında söylendiğille aöre ahalinin burada bir tek çare ıeyılan Urlka polltikaıı mevzuwadan 
Çok yerlerinde se- 11 F •ı"rketlerde, resm·ı d lrelerde umumi isyan çıkarmıı olma- tey, yeni imtiyaz ıfi, tarihi rıkarılıb bazı yabancı h•-. ırkası genel katibi Bay 1 • " - .. 

Çim işi bitirildi ,·tk K 1 ça l ı•an Türk 'lerin i•lerine sından ötürü örfi idare ilan hadiselerin cereyanı 11raım · remllerirlnın keyfi hareket-Recep Paker Şubatın UrUmU top antlSI ' • 
Ankara, 23 (A..A) - içe· nihayet verilmişdh. Türk edilmit ve bir ltalyan harp da artı'k ortadan kalkmıı- !erine maruz kalmakdaa 

G ünlerındc lstanbul a gide- bı't d'ı b 1 la 
ri itleri bakanlığına gelen · arabacı, amele ve tüccarları gemisi u adaya hareket et· dır. mtlyazlar, geçen onbet kurtarı rak açık ve 1erbett 
duyumlara göre, dün akıa cekdir. İraıı - frak İ~İ !:(t'lt'('Hi. na da hiç bir ;~ vermiyorlar. mifdir . yirmi senede kendini hinet- ıulaıfhalı6e kondukdan M>n-
nıa kadar Ankara Balıkeı r, • ıoplaııl ı,\'a kaldı. ~~- V diren hayati zaruretler ra lıtanbul, cihan ılyaaetln-
Bayazlt, Burdur, Çorun, Marmaris'de SA AŞ'Çl GôZILE: yüzünden kıymetlerini deki Kıymet ve ehem yetı· 
Çanakkale, E.kııehir Elaziz Cenev re, 23 (A,A) - Belgrad Üniversitesi Dürbünün tersi zayi etml lerdir. Şııb- ni zayi etmltdtr. 
Iımlr , Kayseri, l\astamoni Balcılık ilerli~ or Uluslar lıurumu komeyi ıı i 84 1 karışık lıkları Y.a!lllııır_ bek/iyen göye heıi't bügün bile merl olan Bununla beraber 
Kırklareli , Muğ•a ~eyhan Marmaris, 23 (A.A) - - ünçü toplantısı dün akşam B 1 d 22 ( AA } bakar, bıı{ul arar. Cıinkı'i lmtlvazlar \far ise de yine limanı yalnız n bl o rak 
sıı S T k" d " T b Kaza-'a balcılık ı·Jerlemekde , bı"tmi•dı·r . e gra ' · · ~ rt,. amsun e ır a5 , ra ·• ' ya,l1ııııırıı bi:c getiren bıı/11/- bunlarda da bir de"ltı"kllk kıymetinden kaybet fr. ı ı ı Üniversitede sun günlerde " 
zon, Urfa, ZongulJ .. kdaki bu yıl 155 bin kilo bal alın· ran Irak anlaıamamaz •ğı dıır. K<>.ıılti, keıılli, lıi/y/li, vukua getirilmitdlr. Bir va- Bu liman ııon 20 aene lçtn 
k L d b d ı 11 ı ı hadis olan karı§ıklıklar üze · i inci ıeçme iti uitınltdır . mı§ ır. Yüz bin kilosu dııa u işin raporlörii e eti e ı <i bllyisi::, herJses/ıı /111 bakışı kitler bu imtiyazlarda yaban· biitün mefl:umları al 
flü d · j 1 • 1 d K t f 1 " k rine :zabita 20 kadar tale· tiln yurt a ıeçım t erı rıya satı mı~ ır. .u:anın ara ı an aımıya çagırara yerlnc{e uo doğrııdıır. cı menfaatlere hizmet eden 

25 i 1 d b 'd k" · d ge - 1 k t 1 t b k 1 beyi tevkif ederek emle· v ayın ı ne <a ar ug ay arpa e ımı e ge ece op anıya 1ra 1 
• rakat hakikatler, yağmur veT6rkiye'}"I yalnız bir iatiı · 

= = 
bıtmiı olacakdır çen yıla göre fazl .. dır mııdır, ketlerine iade etmiıdir . l 1 1 l d - i • / l 

ııı ıı ıı a ına ıyı Çili ıtr ırıar lanı ıayan miıe11eıeler 
~ .=: 

Şarki Ücretli 
1\ 

lzmir'de Habeş çeteleri 

Fransız mutasarrı-

7 ürkistandan Memurlar Yeniden çucuk bah

çeleri yapılıyor 

arıyıırıuı ğüzüııe görünmez. tarafınaan iıletllebillrdl Bun 
uf nslyak•ı lar111 bu lıdc bü- !ardan bugün daha mevcud 
yrik bir olü yokdıır olanlar ite devletin memle· 

fınJ öldürdüler llııkikat"fcıl görmiye bi:i keti yeniden kurmak ve 
Mü ıılaşdrran . asıl kıwul'i bilyi · yükseltmek için girltdifi faa 

-
70 kişilik göçeme l çin tekaüd sandığı 

yapılıyor 

mili·• dir._ ,l'ıılrıı;: biloiyi 9ü111i11 liyet ve mesaiıine 1,kendtlerl· tasarrıf Bernard 18 "' 
icablaruıa uyar.ık bir clıil"- nt u,durmuf've memleket 

Cibuti. 2~ , A .\ ) 

geldi 
lataobul, 23 (A.A) .Şeb 

İıtanlı ul, 23 ($ Ş) - Da-

irel~rde çalıtan ücretli me· 

murjar ha~kında ökonomi 

bakanlığınca bir 

sandığı hazırlanıyor 

tekaüt 

Bu 

projenin hükıimlerine göre 

sandık içtimai sigorta mahi · 

yetinde olacakdır Ücretli 

rlmlze ıarki Türklıtandan 
70 kiıt l ik hir kafile gelmif· 
dır . Bunlardan kırkı Mııır'a 
gidecek diğerleri memleketi· 
nıizde yerleşmek iizere 
tehrimlzde kalacakdır. Göç 
llıenler ıar~I Türlııstanda 
•ki milyonlürk bulunduğunu 
buna karıılık yarım mılyonu 
ll'eçmiyen Çinli bulunduğu 

nu ve T ürL.iatanın ~lançurili 
bir vali tarafından idare 
edildfğlni,maaleııef ora Türk· 
leri içinde bütiin memle
keti eline alıp getirebilecek 
bilvük bir batın '1ıenüz bu -

1 
lunmadığını ıöylemiılerdir . 

ı memurlar itleri nihayet bu\. 

duğu veya ça~ışamıyacak bir 

vaziyete düıdükleri yahut da 

öldükleri takdirde sigorta 

bedellerini alacaklardır . 
__ -.;;m;::.___ ~ 

lzmir, 23 (AA) Bele -
diyenin yeni yıl bütçesine 

göre şehrimizde yeniden ço· 

cuk bahçeleri, parklar, ıe 

hir koruluğu' yapıltı:cakdır, 

ve 88 Somalı askeri Franuz 
toprak la rında Ha betiıtanın 
o sınırdaki vilayetlerinde 

1 

buluna!\ kabilelerin teıkil 
etdikleri çeteler tarafından 

öldürülmüılerdir. 

bulgar kabinesi 
- -

Dün istifa etdi 
------

Y('llİ kabineyi h•ı ı·biye 
k•ını lt•şkil etdi 

1 
sındaki ralitanın bir ifadesi 
olarak selamlamakda ve 

lııin yibi kııllanıııa11111 da için faydalı ve yararhklı 
çok değfrsi::. b!{ iş oldııyıı uı:u~lar oh~ıutlardır. Bir 
nıı söylemek yetekdlr. - valıitler me'mleketde hayırsız 

. Vrirbıın. /ıer iki bakım- 1 E zasar ı " fen· 
ıları nııibnlajjacıdır. Meatlıi di ve bakım. olanlar, timdi 
yıi:: dtelN ıt:akdaki ir leh· 1 meı:v eket 

1 
için yararlıldı 

ilkeyi bıımtımuzun ı1ibinde "Hadim. rolünii almıtlar 
imiş gibi gö:sterdf.ıjl kadar ve kendilerinin en yükıek 
011 kllonıe/re ıızakda imiş gaye ve hedeflerini, mlllet
gilıi de yös rir. lt\rin karıılıklı anlaımaıında 

lfie 'styusal ıılenııfr bazı 
ve müıtere meıalsinde ara-

btlgiçler bôyle dıırlmnle iş ·• mak lazımpeldlilnl anlıya· 
yörere/r etrafı aldatmıya· ça- rak· ilaha yükaek bir fikre 
lışırlar. iş#Re gelirse dıirbtl hizmet etmek yoluna glrmiı . 
ııe yıi:iintien, işine .ııei 1 • d ' ı 

1 er ir . ·· 
m1ıse tırsinclen bakarak yö· M f"h bi b d aama ı z ura a eı-
rııt~ni yalrlaşdırır. ıızaklaı- .k. !'!91 -1 k t· d d ~·ı . ı uman t r e ın en e .. ı , 
dırır oe Mylece lıakıkatl ol · lı ,__ .. d b h _ . meının -. ııın n a H· 
ılııgıı yerde goslerlnumefje 
çalışır. . Sardan sonra 

Sofya, 23 (AA.) - Bul. 
ga r ajansı bi ldiriyor: Bay 
Gorgiyef kabinesi dün iotifa 

et mit ve harbiye baka nı Ge 

neral Zilatef yeni kabine)i 

teıkil etmltdir. Yeni başkan 
aynı zamanda harbiye itle 

rini de üzerine almışdır . Dış 

bakanı bay Batalof mevkiinl 
muhafaza etmekdedir. Yeni 

hükümet değııikliğinın ""bebi 
münhasıran dahili ıebeblcr 

yeni hükunıelin mü!lafa hü· Ui= /ıe şeyi lıoş görerek 

deceğiz. Şübheıiz ve mu· 
hakkak . b ·r keyftyetdlr ki 
İstanbul limanının cihan ti· 

o/manya Kalipedatoprakların 
da mı alacak 

Avusturya da Alman
ya ile birleşecek mi? 
Herlin . 2~ (AA.) 

"as Ajansından. 

lla maz bir hal almıt olae va 
zlyetin uluslararaaı bir ha 
keme ha valeıine mli.ııi <ı la 
maz. 

dendir 

Gazeteler yeni hükü .. etin 
kral ile ordu ve millet ara. 

~ ----- -~ 

kumetin iç ve dış siyasala 
rında devam edeceğini ilave 
ediyorlar 

Mühim tedbirl·~r 
alındı 

Viyana, 2l (A.A) 

yaliotlerin Şubat 

Soı 

ıh ti lali-

nln birinci 
münasebetile 

yıldönümünü 
ha7ırladıkları 

karışıklıkların önüne geçmek 
için tedeirler alınmııdır. 

Vestfalise Landscaytung 
ltllzı:tP.ıl Sarda olduğu gibı 

hır sor.•k yapılmaaını lstedi
~l kaltpeda topraklarınaŞark 
lSlltı ismini varmekdedir. Bu 
Rıı.ı.,te naziledn reami gaze· 
teıi<llr Sar iti bitdikılen son· 

Viyana, 22 (A.A.) - Sar B "" d 1 y • 
lımanındaıı sonra buradaki u g ay en 1 

ra n~:ı:i fırkuı l\altpedayı 
fll.rkda yeni hır tehlike yu 
"1111 saymakda ve Lltvanya
Yı halka kuıı almıı olduğu 
1eahhüdleri yap mamakla 
r\•çl•ı hıtmaklath . G~zete 
Y~~••ıııı töyle bitiriyor 

1.ı1vanya hQkümf'li f<.alı· 
ll!!rlıı 'lpralılıırında dayaıııl-

Alman elçillil elçilik avlu ı 

sunda bı r defter açarak SetlŞI 
Suın Almanyaya dönmesin-

den memnun olanların bu b "' d 
defte re adların kayJetdirme - ug <ty satışı 
ferini ilan etm ltdir. Polis 1 
.. ıçilt ğ i tecrıd için bır ı.or - Bu sene verimlidir 
elan kurmuıdur Avusturya 'nın I l ı!anbul , 23 (S.Ş ) Zı 
Almanya ile birleımesi t a · ut ıııfüteıarı bu~day satı · 
rnrJarlıj!ını tesı.ıt için ll•te· vının hu sene diğer scncle 
ler ha,ırludığı .ınlaıı 11111!.c!ıt· re naıara 11 c,;ok verimli ol 
dır . duAunu töylemitdır 

Vapurlar 
Sıılıaııa set'erh•rirn• has-• • 

lıya<'a 1.. 
istaobul,'..!3(S .S) - Vapu· 

rculuk tirketiııin yeni aldıfı 
"3mprodcğlla vapuru eehrl
mlıe gc dl Vapur Şn!,Rt ayı 
içinde ,efcrlcrıııc lıaılıya 

cakdu • 

1 dıirbıtnıi t!rsl11deıı kııllana11· 
/arcı «Aferiıııı dlyemiyeceyi 
mi:. gibi, yusi:. bir bedb/11-
l/ije' düşerek • lıcıkikatlerl 
yok yere yrrlııde11 oynı!lıb 
yô:e balarcasına da mıiba. 
lci!ialandıranları da alkışlı
yamayı:. 

l/epimiz canla. baştır in
kılıibırı kökleşmesi ue uöu
ıleıı/rı de /çın içi11 rıirıilıif. 

memesi yolıırıda kajıılıırı
ını=ı örsle çekiç gibi kııl. 

la111ııqkdayı:.. Her inkıldbda , 
prnıslbler, l>ir 111akirıe11iıı 
ciııııtulıırı gibidir . Onları 

yeuşelmeye ydnıe:.. Bıı yu: . 
dı·ıı prnısıblerr ılıirbıirııi re 
ııiri/ı b11k11wııııı maıı11.~ıııı 

carotinde ve cihan siyaıe
tindeki ehemmiyeti azalmıe· 
dır 1 Bir vakitler yegane 

muteb..r ve revaclı bir limao 
ye aynı zamanda hüklımet 

merkezi · ve ls!im aleminin 
hilafet makamı olan latan· 
bul,1 buğün "yalnız Şark De· 

mlrl'ollarının aon nokta11, 

Akdeniz ve Karadeniz ara· 

11nda bir geçit limanıdır. 

Di(er Türk limanlanndan 

sarfınazar edilince ŞamTrab . 
luıu ve Hayfa limanları, 
İstanbul limanının ehemmi-

bıinsıiz iş yörmekdlr. 
flt:le lırm dlırbuıı, lıeııı de 

,;ıılrımmıll. • 
01111 ters krıllanaıılara ııip-

l'rl'fı.~ibler karşısında, kııı•. Jıe ile baknı(Jkda, sanırım 
rrıdıııı dıınek işi dıırbunun ccık lıaklıgır. 
yıi:ıi ile, !1111nc/fm demrk ~. il. 
frrsi ile qörmekdlr Halbuki • ı "-'-'?' ~~ 
t~u "' " a en r;ok. ıa::.ı.m. I r5nkü "sava.fÇ• ııö:ı:ııe. 
o ı an lnl:ıMb prtn3ıhlerını , yazıaınilakl,. «Mareıal» adı 
hem mır dıııı, hrııı in'm · "CıiHarl). acakdır. Düzel· 
dım diyebllnuk, 'ilan( dtir- ' tirız. 

ilıt oluıuna ıahne olm f, 

kıyılarında Y•tıyan lu 
kurtulut ve yükselt Dl 16r· 
milı ve biitün bu de ltildtk 
ve lnkılablara mukaYem le 
yaııyabilmitdtr ki bu, n 
en mühim bir hayat lıudre· 

tine delalet eder. Ne lcadar 
çok defalar bu limana .61D. 
demlt1 Ne kadar çok defalar 
bu limana "6111. d nmlfl 
Ne kadar çok defalar 
yabancı raporlarda bu llma· 
na glrib çıkan vapurların 

adedf naaıl azaldıtı he· 
ı a b v e k a ydedllmltl 
latanbul'un ve ltmanmın ne 
kadar tenhalatıb aaklnl91dllt 
ve maıallardaki atbi bir 
uykuya daldıiı ne kadar 
çok defalar ıöylenmltdlr!Ve 
timdi bu sözlerin ne dere
celerde doğru ve i1Abctll 
oldutu ıorulacak oluna, bu
na kartı tek bir ce•ab var· 
dır: Bir vakitler lnkıru ha
lindeki bir imparatorlu un 
yegane limanı olan lıtanbul 
limanı, buıün ıaflam ve 
kuvvetli bir ulusal devletin 
limanıdır itte yalnıs bu 
cümle, lıtanbul limanı bak· 
kında harlçdeki dilımanca 
tethlı ve tellkkllerln hepsi
ne kartı verilecek ceYabı 
ihtiva ediyor. Bu dOtmanlı
tın aeltebt de, artık eakl
mlt olan harpten evvelki 
zl hnlyette ıaplanıb kalmıı 

o lmakdır.Buaün l.tanbul lima. 
nından,eakiıinden tıtendltlnden 
bilıbiltiin batka vazifeler hten-

mekdedir. Bu liman ılmdl 
yeni Tilrktye'nln tevasiln et
dlrilmiı ökonomlslnlD bir 
"Ekıponet. ldtr. lu keyfi· 

yet., dıt ticaret itlerini ve 
yabancılarla mÜna1ebat1 tan
zim için riayet edllm 1 1&
zımıelen bir fakt6rdür.lııtan· 
bul bir ••kitler - içine yel· 
nız yabancı memlek lertn 
mallarını aktdıkları -- bir 
fıçı t91kil ederken, bqGn 
ahı ve veriıde mGaavat ve 
muvazenet temin eden Tür. 
klye'nln Qlbı Ankara ile 
yabancı memleketler aratın· 
da irtibat ve mllna .. bet uz· 

(De•amı lkJncı JllM) 
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140 
- siz toplıyamazsınızJ yardım 

Yedi-
Şehir kulübü •k eplerde yokla- {Muallim mekte ive lnkı lab kervanının ilk ko· 

malar lisemizin yardımı l nağı köydür; köye gitmiyen 
Babamdan bana hiçbir ıey 

kalmadı Dörtyüz dirhem 
iki lakırdıdan ve birkaç ha · 
tıradan baıka . 

canlı ve hareketff bir Bir haftadanberı lise ve Zelzeleden felakete uğrı · veya gitmek istemiyen 
hal ahyor muallim mektebi ile , Orta yan yurtdaşlarunıza yardım gençler o kervan içinde 

Uzun çalıımalar ve uğ. mekteplerde yoklamalar bar için Necati bey muallim adeta bl.reı (Böy) dür. f ! J 
1 b 1 \( ··1 mekte bi muallimleri kendi Babam asi kafası o muz· 

lan üstünde kasıkları köpük 
lü bir ku rak gibi ıahlanan 

mükemmel ve tam bir 
adamdı . 

raımalarla açılmıt o~an Şe· amıı u unuyor. u tür it 
h!r kulubünde her gece ye· ı lerl bakanl tınca hazırlanan 
ni bir canlılık sn.ildiğini son Uı.llmatnameye göre bu 
"ğr yoruz, lıirlncı yoklamadır. İkinci 

ge n ı<Sc menleri 
t ve~hkli\ 

tifm et mlz H -
lil h111er eemiyetlne 300 
don 300 <Smlek 30,l meıin 
yelek 450 lı! ra f d ve 450 
çift çorab gelmtı ve dağıtıl· 
mağa baılanmııdır . Bunlar
dan baıka bu gibi yoksul 'a 
ra aya abı alınmak üzere 
vlliyet emrine 500 lıra na 
klil para verflmif ve bunun 
la da gllçmenlere ayakkaoı 

stparlı edtlmltdir. Bütün 
Trakya alanındaki göçmen· 
ler kendilerine ayrılan ev · 
!erde yerleımiıler ve tohum 
!arını eltmi,lerdlr. Göçmen · 
fer araaıntla bulaıık hastalık 
yo\dur. 

1 a kımızın olr çok me· yoklama üç ay onra yapı 
deni isteklerini kartılıyacağını ' lacakdır 

umdvjumuz ıehır kulübünün I Bay Hayati Barbaros 
liergün yeni bir hu:la ilerleyib Edremldin değeri! a vu -
genitliyeceğl ileri sürülmek katlarından bay 11ayatl B~r 

b ıd k boros dün ıehrimb:e gelmı~ dedir. Kulu ün ı.ızası o u · 
ça artm...,ıt~t.ır ________________ d_ı_r_. ______ ~----~ 

G&çmenlere ev yapmak 
için daAıtılmak üzere Menin 
ve Taraus'dan üç bin metre 

mlk&,; kereste satın alınQJıfdır . 

Kereıteler bu hafta içinde 

istanbnl 
( Üst tarafı birinci yü:ıde ) 
vu olan bır yerdir ., Yani 
lıtanbul bir vakitler yı · 
kılan osmanlı i nı p a 
ratorluğunun kanının enı il · 

dili bir yer iken, bueün yeni 
Türklye'nin .. ilam ve sıhhat 
içinde olan citerldlr 

Türkiye'den daha f8rkda 
bulunan devletlerin ticaret· 
!erinin latanbul üzerinden 
ıeçen güzergahını defitdlre· 
rek .\kdenizln tark havza-
sındaki iki limanı tercib 

rakya alanındaki iskAn mın· edecek'eri hakkında son 
takalarına getirilecekdir. zaınan'arda endııeler izhar 

Peynircilitinl himaye edıldi. Şübheıi:ıdır ki ahval 
tioD ir kaç &ene içinde ve Şer it eskiden oldu~u 

Trakya'dakl bazı peyoircile ıekilde devem edüb gitmlo 
rili -nfaat hınıyle hileli olaaydı , moderıı ticaretin 
1.U.ra aapmaaı Trakya pey zaruretleri böyle bir deği
ıallleriai iç ve dıı pazarlar- tik.lifi istilzam ederdi; fakat 

rajjbetden düıürmU,dür. Türkiye kendiıl için nelerin 
Au ticari meaeleyi ehemmi· lüzumlu ve faydalı ola.c:afı 
ıelle taklb eden Trakya nı eyi biliyor. !Hinterlandını 

vmi müfettiıllli peynirle- bir vakitler Anadolu'nun 
rı.tze Mid kıymet ve şöh- yalnız garb mıntakau teı· 
r.U verdirmek, mandıraları kil eden İstanbul 
f...W bir tekilde 11lah et 1 1 m a ıı ı, c e n u b undaki 
~. iç ve dat pazarlarda memleketlerin lıara ve deniz 
!MJDirlertmlzln yeniden reva yollar inıaatı ile bittabi bir 

ı temin etmek maksadi · çıkmaz sokağa benziyecek-
le ve bu ıene tatbik edil · dl; fakat yeni Tilrklyenin 

nıek Qzere bir talimatname ı-----------
İt ırlamı,dır. 

limanı 
uluaal kalkınma ve yeniden 
kuruluı pro gramının daima 
ön planında tutduğu demir 
yolu i ntaatı , bu tehlikenin 
kumen önüne geçmitdir;cün 
kü l•ugün tarki Anadoluda 
ile.liyen demir yolları , ibra· 

cat ıııallarını İıtanbul'da we 
iıtiklak eıyasını da meınle· 
ketin içerilerine sevkedım 

kanallara benzer. Şark vilA · 
ydlerinde yap lrnakda olan 
ıube hattını Bayazlt üzerin· 

de kornıu aıemleketlere 

doğru tam bir itletmeğe aç• 
mdk imkıinı elde ed ı · 

lioce, lstanbul fllpheıriz tran . 
ait limanı o1arak eski mev 
kilni yine alacak ve hatta 
o mevkide eskisinden claha 
kuvvetli olabllecekdir. Çün 
kü garp tle doğrudan doğ 

ruya demiryolu irtibatı da
ima faydalı o l acakdır 

Şehrin yeni planını yap 
mak bahsinde liınanın büyü
tülmesi, baıka yere nakli, 
yeni tesisat ve techizat ku
rulması gibi itler dahi ko· 

nutulnıuıdur; fakat bu bab. 
da. esaslı ve katı maliımata 
sahib ve mukarrarata va 
kıf olmadan daha bugünden 

vazıh bir noktal nazar ileri 

Fırkada 
dır Bu genel toplantıda ıllrmek belki a:ıevaimslz 

bir senelik heseb tetkiki . olur, ve nihayet limanın 
Viliyetimh: C. H. Fırkasına yeni sene billçeltırlnl acaba daha ziyade Marma 

yazılan bayanlar gllnden ıü · tasdiki ve üye seçimi rapı r4 ya doğru nakli mi, yahut 
ne çojalmakdadır. Bugüne lacakdır. Tophaee etrafıııda teıner · 
lladar Tekirdağ lçlode fırka. Tekirdağ Halk evinde l k\iz ~tdirilmeıi m• li.ıım ge-
ya yazılan bayanlar 1 700 Bu haftadan itibaren T •- leceği bahsi, limanın esas 
bulmuıdur. h d b kirdai halkevin le her cuma e emmiyetin en irteJ deği· 
Çocuk esirgeme akıamı saat 20 de Zehirli ~dirmez Mamafih bırıey mu 

kurumu eazlar ve kor~a çareleri hakkakdır ki o da, lim•nın 
Bu ayın 25 inde ~ehrimlz hakkında konferanılar ve · ' tlmdlye kadar huıuıi bir 

aralarında 18 lira 25 kuruı 
toplamııl ar ve yardım ko 
mitetine verır. lılerdir Ayrı 

ca talebeler dahi yardıma 
i§ti ı Ak ederek bir iane lis
tesi açm ııla r ve şi mdiye ka 
dar 1 1 lira toplamıtlaı Jır 

~-
Polıste: 

Dinkçiler mahallesinden Aziz 
kızı Ayıe kadın muallim ı 
mektebinden taş kömür çal 
makda iken yakalanmışdır . 1 
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Her hükümet h ikmetinin 
öz sı r rı idaredir ; Her idare· 

nin de makanizması anca k 
ada let olsa gerek! . 

142 -

İ akılıib yolunda atıl acak 
her adımın ·ne kadar küçük 
olursa olsun · gidilecek ta -
r fı göstermeğe yarama11 
itibarile olan kıymet ve 
ehemmiyeti büyükdür 

!fOün mecid iye mahallesin· 
de lshak oğlu lsmail Hakkınını 
evinde yapılan arama netice ·! 
sinde 2 kilo l 00 gram ka- 1 ---.. -----

- - b ı - - 1 · [t] - Boy: Çok zaman ge-çak tutun u unmuı tutun er 1 d 1 h' ı· ld . 1 ce en o aşan ve ze ı r ı o uğU· 

müsadere edilmtıdır . · söylenen, kuzgun kara büyükcc 
::luçlu1ar hakkında kanuni 1ı bir nevi örümcekdir. 

takibat yapılmııdır . 

Paralı dostları ondan 
bahsederken : 

di. 
l:l aldırı çıplak! derler· 

"' * .. 
Baldırı çıplaklık parasız 

lı ğın , yoksulluğun müsavisi· 
dır Sakın dörtyüz dirhem 
bir adam olan babamı me · 
Tonunu bir ketkül gibi açarak 
dilenenlerd.ın sanmayın. Ba 
bam, yoksuldu, parasızdı 

amma, sallamazdı biç ki m
seyi. . Onun bir gün yoksul
luk için göz yafı dökdüğü 

nü, blrgün &efaletden yana 
bir söz söylediğini kimse 
görüp duymamıodır. 

Ben (Yoksul ve para~ı:ı:) 

demekle (Fazla parası yok· ı==~===== 
Yurtdaşt 

Felaketli günlerde sana yardım elini 
uzatan hilaliahmer insanl!ğın ş efkatin 

den doğmuşdur. Zengın, fakir , kadın, 
erkek hulasa hiç bir kimse kendini hi
fa/iahmerin himayesinden uzak sayamaz. 
Senelerce evvel kurulan bu hayır ocağı• 
na aza kaydol. 

1 du), demek istiyorum. Çün-

'I kü anam da babam gibi alın 
terine inanan ve alın terine 
tapan amele ruhlu bir ka
dındı. Çalııırdı yani.. İt i 

i
l s n ı fa ayıran zübbe bir ka

dın . pisikolojisi yokdu, 
anam da .. Adam gibi. a cla m· 

Balıkesir Hilıilia/ı nıer 
mcrkc::i 

1 

lar gib i çalııırdı Babamın 
anlatdığına göre ananız ba· 
na nasıl geldise, si:ı: benden 

1 
hiç bir şey unımıyarak ana 

l nızın kasıklarından kolları · 
· i ma Çırıl çıplak naııl geldi · 

Sif1-;;. ~=:::===·-=·~-_.;~~~~~~~~if:ı:!::~~~==:;-;.~-~-~ nizse,o da babama öyle gel· 

ıeyden önce IJmam güzel
leıdumek gibi ıükre deier j 
bir vazife karıısında bulunu-1 

yor ve d•ha timdlden köprüde 

bize gelen es~ 

Ayın tarihi 
Ankarada Matbuat umum 

müdürlüğ'ü tarafında ayda bir 
çıkarılan dünya üzerinde o ay 
içindeki iktısadi ve siyasi bü tün 
hareketleri 500 küsur sahifelik 

miş.. Zaten babam kadın 

besleme}'i lüzumsuz bulur; 

anam, ananız gibi adam ıü · 

mürmayi bir iueti nefis 
me~elesi yapardı . Derdi ki: 

- Kocası sırtından geçi· 
nen kadın en büyük dütma• 
nımdır, benim .. 

bir kitab içinde toplayarak ve • * 
50kur ış gib az bi r liatla sa- Çocukl arım, ben ve karım ; 
uran /; n tarihinin ı Quncu sayı- nineniz, dedeniz gibi düıü · 

sı ge ... ~tir. j nüyoruz Ve toprak olası 
Okurlann bir tane edinmesi 

1 ananızda, toprak olaeı baba· anmdrr. 

Fikirlrr 

İzmırde ı 5 g iintlt' b .t ı ka · 
ı ı .n Edebi ve kiiltii r nı ı c 
mu •,sıd r. 

1 

ruz bu imanın cezbeti için 
dedirler. 

Zaten size bir han, bir 
apartuman ve bı lemem hangi 

A one ücreti 
YIL .. Gl 800 Kurut 

6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri lal. sı le 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

· Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruttur . 
__. __ 

Gazeteye alt her hususta 
Neşriyat müdürlü~üne 

müracaat edtlmı-lidlr • 
---+--

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz . 

-·-
SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıke sır Kuvvayi l 
'milliye caddesinde Husıısi ciairc 

ı Teigraf adresi: Balıkesir - 1 
SAVA S 

'------
Bııgün 
Vatan 
Ezz<l h«t nesi 
Nöbetçidir 

··~ • ·•. ~-'! .. • . . . . . .. ~ 

omuzlarından: 

- Biz, piç miyl:d Diye 
haykırmajia kalkmayın 

• ~ 

Si:ı:e üstüne taht gibi ku · 
rularak oturacak bir tehir 
bırakmıyacağım . Bunu aevi 
ne sevine haykırıyorum. 

l.lelkl bir kaç cilt eıer bı · 
rakacajiım. Bunlar ancak 
sizin mira•ınız, benden ve 
ananızda ı i ze kalan tek 011· 
rasdır. 

• * .. 
Çocuklarım benden babıe 

derken babarma takdıkları 

adı kullanacaklar: 
- Baldırı çıplak! Diyecek• 

ler bize 
Buna sakın gönllllenmeyln 

Çünkü, deniz~ derlerkt'n ben 
gönüllenüb gücenmeıHm. 

• 
ıt * 

Mırasım,mirasımız bır kaç 
ci ~ t kitab o labilir ancak. 
Baıka miras bırakmamıır:a 1111 

kan yok. 

çocalı: ealrıeme kurumu ge· ri 'mektedlt . Konferanslar ticaret şirketi elind<' kaldığı 
-ı toplantmnı yapacak ve .

1 

memleket hastanesi baıhe· müddetçe burada birçok 
bu kongraya her lrazadan kimi Dr. l. llaklı:ı Kutkamıı ıeylerin ihmal edllmit ol
bireT murahhu çağırılacak· vermekdedir. 1 masıdır Şimdi devlet her 

vapur iıkelelerinln h•chiz ve 
tamirine baılandığı görü 'ü · 

yor. Ümid ve temenni ede 
riz ki tehir sekeneeinin ve 
her yıl . Uoğaziçiııi ziyaret 

eden faala miktardaki ecne 
bilerln güzel sahfi boyunca 
ferahlatıcı akt"'m gezintileri 
yapmalarını temin etmenin 
yolu ve kolayı da :. bulunur 
Punun için yer ınevcutdur bu 

i ş i batarnıak tc rlzml teşvik 

için en ehemmiyetli bir va 
sıla olacakdır; çünkü açık 
manzara umıtulmo.z tesir ve 
intibalar yaratır ve bu kabil 
intiba lar,. memlekete turist 
celli için çok m üesslr ve 
cazlb bir vasıta tCJkil eder. ı 

Bir çok k ymetı ı ya: ıl >r ı 

ıhtiva etmekledir Son 120 İ n· 

c·i sayı~ g ~ lmjşdı r . Okntbrım z:ı 

salık. verir :z. 

banka.da faiz le verilmiş bin 
!erce lira bırııkmaınıza inkar 
yok. 

Bizden miras bir fahrika 
bir çiftlik d .ı beklemeyin . 
sakın. Yine ıakın, birblrınizln 

Hi:ı: çalıtdık, biz didindik 
güleıi blz yapdık , par.ayı sit 

' toplıyamazanız. çocuklarırn• 

~aft,ı 

Roman Tefrikamız: 50 

S«ı va ş t-ı, ıi S<t \' <t ş<t 
Yazan: MUSTAFA . YÔRÜKOGLU 

TMcüman bu cevabdan bir 
.. y anlamadığı cihetle sü va 
ri zabitine: 

- Efendim, dedi; kuman· 
dan kimdır? Diye soruyoruz. 
Süvari zabiti acı bir lisanla . 

Bi:ı: de kumandan yok
dur Türk mılleti llalifeyi 
ve harimi ismetine ayak baa. 
mı~ her hangi bir ecnebiyi 

i temlyor, Türk milletinin 
ualetiııden doğan bu naza
riyenin tatbiki için herkes 
ıilihına sarılmıt mem1eketi 
kurtarmak için istihkarı hayat 
etmitd.ir 

Dedi. İngiliz zabiti müte
acc bane. 

Kumand n ız o' ur mu 
hu ıı .' Liltfeıı gemiye teı

rıf ede mlıiniz?Rı"im kuman
d la lıiraz · konuıursu -
nua. 

İn ilıı: malı olan bir gf' · 
ııııye ılr• k karlar .. ygısız 
c-.ıM&Jrı. ~ia de 'f lirk lop· 

rağı ü~tünde benimle fazla 
konuımanıza tahammül ede
mem. Çünkü - paaaport 
ve ne de resmi bir sanatınız 
yokdur. 

·özlerini söyler söylemez 
İngiliz zabiti askerce bir se· 
lam verdi ve arkadaflarlle 
beraber hemen kayı~a allı· 

yarak gemiye gitdi 

Çerkeı Etemin karargahını 
Birada kurub, ~ıızavurun her 
hangi bir hareket ne mani ol · 
mak için o ha valinin bot 
bırakılmamasını kum•ndan 

Kazım bey emretdıği zaman 
Çerkeı Etem ile kardefi T ev
fik mahıun oldular. Hır gün 
iki kardeı Etıınli Yu•uf b., 

yi [ 1 J karargihdıı ki Etrmin 
odanna çagrdılar Söze Tt-v· 

ilk bat1ad ve Yusuf beyeÇer· 
k.., ce olarak: 

[1J S•h l~nıail i't11ind~ ki c~kiyıı 
ttırafıııdan '"laııt.ı.ıl'ıla ltc:l.ıriil · 
mütdıiı-

- Bu Kazım bey,çok kur· ı 
naz ve yaman bir adam. Çeri 
kesi Cjerkese kırdırmak siya 
setini gütlilyor Bunun önü- ! 
ne geçmek için bir çare dü- J 

ıünellm ve harekete geçelim. 1 

Dediği zaman Yusuf bey 
hayretde k~ldı ve mütereddid 
bir vaziyetde cevab verdedi 1 

Kurnaz Etem, rlerbal ara Zaten Tevfik ve Etemln iha· 
ya girdi ve kardeıi Tevfik'ı netlerini bir hafta evvel 
teskin etıneıte çalııarak Yu yüzlerine kartı söyliyen 
suf beyi de haksız çıkarma. i Mehmed Ali çavuf fena hal
mağa uğraıdı : de hiddetlendi . onun da ilk 
~im hlık böyle bir hareke· iti parti pehlevanla süvari 

tin nabemevsim olduğunu ! zabitini bululı çatmak oldu. 
ve ıleride duıünülecek bir · Edibin kurnazcu ve kuv
şey olduğunu söylt'roek su- vetli olan bu propağanda sı 
retile tarafeyni teskin etdi ıüratle ıüyu buldu ve çok 
Yusuf beyle ikisi yalnız ka. 1 büyük tesir gösterdi Öyle ki 
lınca, Etem: j hiç me•abestnden sayılan bir 

Afabeğ, Tevfik bey 1 Türk neferi bile Tevfik ve 
hirgün benim başıma bir it Eteme karşı vaziyet almıt 
açacak, şi mdi !ik idare ede 1 

bulunuyordu . \'azlyeti Tev-lim.. · 
Diyerek Yusuf beyclen ı fik 'den dahli PVvel anlıyan 

yardım istedi ve bilhassa 
ıeçen sözlerin nıahrenı tu-

Hu itin olahileceğini 

bilsek ne i.la! Lakin biliyor 
muıunuz ki,Ka:ı:ım beyle şa 
ka olmaz. Sonra, harp eden 
ve ölen kıimilen Türld .. rdir. 
Mes.,la en çok güvendiğimiz 
ve hakikııten if gören Meh· 
med Ali. Parti Pehlivan ve 
Faku Mehm~d müfreze 1erın 

de tek biı· Çerkes yokJur 
Bu ad .. mlar ise Kazım beye 
tam manasile muti olan kim· 
selerdir Hence bu işin l>a~a 

rılmasına imkan yokdıır 

1 tıılmasını rica eldi. Lakin ı 

Etem derhal Yusuf beyi 
çağırtdırdı ve y apdığı hata• 
nın ancak kendisinin tamir 
edeceğini sövledi.llu <la Ka 

Tevfık u;ıhi bir liHnfa: 
- Zaten b.-n sen.fl'n tüb 

he edıyortlu • ıı. Sen tam ma· 
na.il,. Türk tarafdıı.Pı bır 

ad m • ııı • Çerkesleı· harb 
ed<'r v" T ü•k'lerclen ··ok faz · 
la. it görürler . l.ik.ıı ht>ll 

çerlceeieri harbe ·okouyo· 
ruın, Çüııkü Y'"D lıtze IA· 
um o!M:alda.rıbr . 

iki gün sonra yapılan bir 
gece aleminde sarhoo olan ' zım teveccühünden istifade 
Yusuf f.ey bu • ÖZ eri. sarı etmek ıuretile l\ i\ zım be yin 
Efe Eılib[ ? I aynen nakletdi. Yuauf be e •evcihl oldugu 
Hır• • şöhret hueusnnda rel.a için Yusuf beyin ttalıkes ır'e 
bel eden Edl le Tevfik'in giderek bir yanlıı ı ğa m ey· 
zaten araları açıkdı. Edibin dı<n verildiği ve butıun önü
elim: şinuli bir fırsat reçn•lf ne geç ınek anca k 1\ ii.Lım 
bu ' tın•t~o•du ilk iti Make· beyin akıl ve diraydine 

d o n l' a ııı Ü f r e ı e s i mütevakkıf bulunduğu " ' z 
knrnandanı Mehmed Alı ça. etmesi çok gecikmedi. 
vuıu görerek Te>fik 'in -Öy· !\azım be ı. :ı:a manın ncza 
ledilderlni nakletmek oldu· lkf'tlni çok güzı•i takdir. c tc!iğ i 
[Z] lzınirda asıiil.ll Edı'bchr. ı;ilıetle çok güvcudiAı eır.ka · 

nı harbiye reisi Dervif beyi 
hemen Bigaya gönderdi ve 
icab eden talimatı \'erdi. 

Ü ç gün sonra Dervit bey · 
le Yusuf hey Bigeya gelmiş. 

Etem ve Tevfike karıı alınan 
vaziyet de tamamile kesbi 
sükünet bulmufdU. 

Kumandan l\azım beyin 
verdiği emir mucibince Biga 
ve havalisinde icab eden 
tedbir alınmış ve Eteme kar
şı alınan vaziyetin tebeddülü 
için cidden ihaneti tahakkuk 
eden çerkes hacı Muaa is

min deki hainde Rigaıla 

salben idam edılmif bulu 
nuyordu. İ~te l,,u emada ll a 
hfo ordusu İ>;mJt ve Adapa7arı 
üzerine yürümü§, envaı ıne 
zal im ika edi yo rdu. l\a,ım 

heyin verdi ğ i erııir üzerine 
çtrkeı Etem kııvvetleıi de 
Bu rs:ı ve ) e'l işehir üze
rinden Adapazarı üzerine 
yürüyen clü emanı kartılı yan 

milli kuvntlere i tıhak et 
mek Üzt're hareket emrini 
aldı , ve clerhııl hareket et 
di. 

Ete .n kuvvetleri !\11:-anı. 
bı:v kaza ~ına gel diği vakı t 

yine Tevfik uygunsuz. ~!ere 

baıladı. Bir kaç gün ev_vel 
Bigadaki zafını ve geçirdi· 
ği buhranı unutarak tımar· 

mağa başladı Karacabeyli 
Garib paşa ile çerkeslerirı 

arası ötedenberi açıkdı· 

Tevfik intikam ı · lmak eev· 
da rına dütdü , Garib paıaYI 
bulunduğu otele davet etdl 
Merd bir adam olan Garib 
paşa hasta 1 ığından bahıılc 
gelemiyecrğini ıöyledi. Tev ' 
fik Garib paşanın bu cev11· 
hını tahkir telakkı etdi ve 
her §eyi gözüne alarak Gıo 
rib pafayı idam ~arar \/er 
diği gün çerkeslerle süvari 
bölük kumandanı Yusuf 
bey kavga elmiıler, Te-vfllı 
bu meselenin tahkiklle met 
gui bu lunuyordu . 817.im ırı•· 
hııd &Üvnri za \.itinin ma!iı 

malına ıııürac:;at etm,.k ie•~ 
etdıgi cihetle Tevfik onu el• 
çağırtdırdı . Süvari zabiti tir 
milıs n1üfrezesiıı · lıunıand• 
etdiği için Litta bı sivil eıt• 1 

Ee geyıyorrlu Tevfı k'd~ 81• 

vıl idi. Tam mana~ile IY 
asker olan Yusuf ~yın .,,e· 
ıelede haklı olduğunu bil"" 
\'e vakarı gözlerile g&r•11 

Sühri zablli, Tevflk'ın oı:l•· 
ııuıa ııiru glraıeı;. 
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Fikir ve tenkit: 

Okumak 
Bütün gazetelerin, bütün 

ınecmua ve kitaphanelerin 
ıllylene söylene, yazıla ya· 
zıla kılaıikleıen öyle bir 
derdi vardır ki; afaiiı yuka
rı hepimiz bunu bilir ve iti· 
dirlz Bu derd birkaç ticaret 
adamının kazancından ziya 
de edebiyata ve sanata ka 
zanılacak inıanların derdi 

-dır. Bı;:derdki:D;;ı;;-- -ie 
hazin. 

Geçen gün, bir kitabet 
dostumu ziyarete gltmlfdim. 
istediğim kitabın gelmesi 
için biraz beklemek icabet 
di. Kıtab yığınlarının ara· 
aında ıöyle ayak üstü ko. 
nutmaya baıladık: Adamca
ğız yana yakıla an1atdı. 

Artık bu kitapcılık in· 
•ana ekmek yedirmez oldu, 
bayım, dedi, nerede o gün· 
ler?. Günde doğru dürüst 
iki müıteri bile ııelmiyor 
Yalnız bir ıaz kabilinden 
bir iki gedlklı müıterim var 
kı, her hafta muntazaman 
ııellb bir ikı kitab alırlar . 

Bir iki kıtab .. Fakat dütü· 
nün ki,bu,dıikki.nın vaziyetini 
mulıafa:ıa etmeaine en kü
çük bir yardım bile olamaz 

Riltün ltazancımı.ı: topdan 
ve kUo ile aatmıya bağlı .. 
Nuhu nebiden kal illa bir ta 
kım eıkl ve battal şeyler 
Kese kaiiıdı mı yapıyorlar:' 
Bakkallara mı satıyorlar ne -
dir? Aıllamam ki 

:;iu kitablara bakınız! ile 
nüı arayıb ıoran çıkmadı. 

Hani nerede o yüksek eser 
arayan baylar (!) "Rafdan 
bir dizi kitab indirerek önü
ıne ıürdü., Bu, Vakit matba
asının, « "iln ve yarınn adı 

altında "1 laydar Rifat~ a 
lercilme etdirdlil balı edib· 
lerlnln meıltur eserleri seri
si dl. 

"Alfonı Düde.den •Bal· 
za • dan «Eıull Zola» dan 
''Kari Markı" dan beğeni· 
lib ıeçllmit parçalar. Flütün 
bunlar; bir fıkır ve sanat 
aınatörü için gözleri kamar 
dliacal( birer define değe· 
rinde ıeylerdlt 

Ben; Vakit matbaıııının, 
Yahaacı dil biLniyenler için 
Yapdığı bu fedakii.rlığı lçinı· 
de, seııslz bir kıvançla alkıt· 
ladım. Lakin kitabcı dostu· 
mun yüzü. tarla•ından um. 
dutu mahsulü alaınaınıf bir 
koylil ıu'ralı ıı:l',i ıomurtkan· 
dı 

Artık böyle 
ehemmiyet 
dedi.. llalkı 

ıeylere 

verilmiyor 
bir tara· 

fa bırakınız Y" liseliler, 
Ya münevver kmm . Onlar· 
da da k1t11ba raıtbet kalma· 
dı. 

Halbuki, yazan ve kita
bını baadıran, okuyub alan· 
dan \·ok ... 

Dütiinüyorum da, kita bcı · 
nın ıozlerlni pek öyle ya· 

bana atılacak kadar yavan 
Ve değenlz bulmıyordum. 

IJuııün, kara bir lıalulıal; 
bağrımızda kara sııplı bir 
bıçak hainliği ile oturuyor: 
fltz ukumuyoru~! iliz oku 
'"""kda bir uvk bulanııyo· 
•u~! Bazı fantaziıt ~airlerin 

korii körüııe foantlığı bir 
t .. ;e vardır, derler kı: 

- Madt'ın ki flir ve san 
lllın nıüv .. 11 dı tabiatdır. M, -
d~nı ki, ilim m~nfl ve müı· 
hetdir. n hald .. ıablatdan ge• 
1 ıb. ,enıyetden ıüzühn til 
•• •n mutl11ka ıl mlc hır ali\· 
lu.aı olmau icabet e:ı:. 

• 

Hasretle seyrederken o sallanan elleri; 
Ağır ağır bir matem bürüdü gönülleri . 
Lakin hicranmıt dedim gönlümün bu kazancı, 

lnildiyen bir düdük bağırdı acı acı .. 
Müteheyyiç ruhumda yandı alevden bir ağ, 
Ey ıen ruhlu karde~im! Artıksizlere veda ... 

'nlmaz ff ktuğ 
Geçen hafta halalı çıkan bu ,tiri yeniden koyuyorllz 

Bilmem 
- Akros Tiş -

Aaylar geçrli •eni arar bu gönül, 
Ümit bağlarında bulurmu bilmem 
Gez.diğiaı yerlerde ötmüyor bülbül, 
Bu baharda, ıensiz öter mi bilmem? 

Dolaşdığım yerler bir gülden oldu, 
Goncası bir daha açar mı bilmem? 
Gö.nlüme ufukdan kızıl renk doldu, 
Son günüme kadar durur mu bilmem' 

Öc 
" Kederim çok deri ·n bulunmaz dibi. 

Dıımınlı gözlerıın susamıt kana, 
içerim yıınıyor cehennem gibi; 
Yapdığın itleri bırakmam sana, 

Buradan gitsem de yine gam yemem: 
Bırakdığım hayal, kız , sana, yeler. 
Tanrıya, bir bela ver ıuna , demem. 
llayalira bır hela hem de beıLeter 

Sanma deJiklerim laf ta kalacak! .. 
Planlar kafama akın yapıyor; 
"Tunga. bir gün olub ölün o'acak, 
Arzum bu hıncıma, her an tapıyor. 

Ziya Önay 

Sevdiklerim Kış başlaııg·ıcı 
"Mulıarrem"e 1 

Keder nedir bilmiyen, 
Yaıları, severim pek. 
Dönmlyen, eğflmiyen, 

flat1arı everim / pek, 

Dün gece 
(Anacaklarınrlan) 

llkkanun yağ· 
muru, tanyeri ağırıncayade
ğ n kiremitliklerde ıes!endi. 
ller uyandıkça kulajım
da damlalar fısıltılarla hıç
kırıyordu Düşündüm kı, bu 
yağmur biraz ıonre. kar ti· 

Neye yalnızsın neye 
Ver kendini sevıı:lye, 

O kızın kalbi diye, 
Taçlar• severim pek. 

J{,,{,i{ ~~:,.:ı ı 

Bu tübhe yok ki, kör ve 
batıl bir kafiyedir. Fakat, 
iıe yazık ki: çoğumuz bil
meden, farkında olmadan 
bu yolu lutdurmut gidiyo · 
ruz. Hir satır hile okumadı· 

ı pisi olacak .. Buzlar pencere 
' kıyılarına şekiller, kafeaier 

üstüne beyaz nakıılar iş iye · 
cek ve bu kayıtsız rözellik

lerin ortasında yoksulluğun 
ebediyen karnını doyuran so 
ğuk, ölüm gezinecek 

Bütün bunları, dütününce 
ha.is bir ego tlıkle sıcak 

ğımız gün' rde, on 8ayfa yorganımı omuzuma çekdim .• 
yazı yazdığıını :ı' çok defa Şimdi ı;aat ıekiz. Yağmur 

Tjya!ro v~e_sleyetik 

Bizde tiyatro 
Tiyatro medeniyete, yahut 

medeniyet tiyatroya ayak 
uydurmuıdur . 

İlk tiyıı tro Türkün, ilk me 
denlyet gene Türkündür. iki
si de orta Asyalıdır. Yüksek 
tepeli medeniyet mahrutları 
yaratmıı milletlerin gönülle· 

rinde tiyatroyu bir aldimi sema 
gibi görürüz. Öyle bir sema 
alameti ki yüzlerce güneıin 
boynuna renkli kollarını 

dolaımışdır. Fransa'da büyük 
bir tiyatro kapısından girin 
ce. tiyatro tarihine ölmez 
eserler bağıılamıı bütün üs· 
tadların heykellerile kartı· 
laıırsınız . Şurada ~lolyer 

bir kaplan gibi görülmekde 
dır. Burada Korneil esa 
tiri bir kahramanı benzeme.k
dedir Bizim kibrit kutu~un· 
dan biricik tiyatro binamızda 
bunları göremiyoruz Ne
den~ .. Çünl<ü bizde öyle de 
balar yetlımedi. Tiyatromu· 
.ı:un hazinesine bir "perkü 
net, bir llamlet kazandıra 
nıadık. Hamidin eıbt:ri niçin 
l lamlet kadar sahneye alııa 
madı mnamadı. Kaçdı kaç
dı .. Bizde bir defa oynanan 
f"Y bir daha oynatılamıyor. 

Mevzu bol, aktör mükem 
mel rejsör eşsizdir. Buna 
rağmen tiyatro edebiyatına 

miikemmel; bir yadırııayıt, 

hala kafa tutuyor Çünkü mü. 
elliflerimiz hala kalemlerini 
kıpırdatamamakdadırlar. 

Akın. Tiyatromuzun son 
mühim hadisesi ve adeta 
düğümüdür. Kurtlar geçen 
sene oynandı· !!.ser kıaa 

ömürlüymüf. Cevdet Kudret 
her zaman sisli ,.e tfp!li ha -
vaları bulabilecek midir aca
ba? Onun kudretinin sesi il
hamının tipisi bir defalık · 

mıdır, • 
Göksüzler . Göksüzler Er· 

tuğrul Muhsin'in bir sanat 
yaylası olan genif omuzla• 
rına dayanarak bükülmüı 
dizlerini ancak doğrultabil
di. Göksüzler bugün göksüz 
bir ağaç gibi devrildi kaldı. 

vakidir keailmif. Fakat havi\ ıslak, 1 
Zannederiz ki, duygu ve pencere aralı darından soğuk 

düşüncelerimiz sonsuz lir kay bir buğu rlriyor.. Güneıin 

nail ırlbi asld bitüb tükenmi t doğduğuna itlik (tüphe) yok. 

Kurtlar cemiyeti tenkid 
eden hafif bir mevzudu. İn 
kılabı ıöylemlyordu Göt.süz-' 
ler aziz bir tezin müdafii 
ıı:ibiydi Fakat ikisi de bizde 
akisli ve ebedi bir heyecan 

yecek .. Lakin . sanırsınız ki, henüz 
l lalbuki. bu olsa olsa I daha sabah olmadı Gündüz! 

çamurdan bir dere akıdan ı sanki alacakaranhk gecelı~ı 
dimağların 1 ayuağı olabilir. 1 için saklıJır. Yollarda ziya 
ilham hütce gibidir, sarfetlil· 1 yok, gölge yok ... Hiçbir ayftk 
meden evvel toplamak icab ı bir parça aydınlık e7.emiyor. 
eder. ::'uyun biraz aynal11tdırdığı 
Okumıyan adam yazamaz.1 taılardar herkes aksine ba

Okumıyan adam göremez. karak yürüyor. Kıı arif~sin 
Ve yine okumıyan adam hiç , deyiz'. 
bir zaman zevkini ve fikirleri .1 ,- "'1~ - r 

k 
1 ~\~. ;; l\.1 1..·1.ıı..\~ ti 

ni yü seltib orijinal bir sanat ----------·--
eseri yaratamaz 

En büyük deha•ar bile, 
ilhamlarına akııverınelc ıçin 
kıtabların yardımtlc kenrlıle 
rine kanallar açdılAr. "Ha 
mid, "Shake1peare,. yi ne
kadıır okuduy•i\ "Rousaau. 
de "Montaıgnı-. yı okadar 
okudu "Chateaubriaııd,. ru· 1 

huna dilediği aukfüıtt getirmek 
ıçln [lleruarrlin de saintPierreJ 
yi elmden bırıtkmazdı. 11 Gote• 
bile şah e eri olan "Verterııl 1 
"Eınilya galoıı . nin müd· 

• 1 
lılf facıa mı okı.tarak ın 

tihar ctdirdı. . ı 
Okumak ruh" eıı derın kov· 

"eli verecek yegane \"asıtndır. 
Okumam:f 1-ır clima~ tarh 
sız, çiçeko!z biı· bahç"Y" h n 
zer. G1:n~ltğin, kitablara kar· 

şı olan bu mana11,; nureti 
bir nevi edebi tereddi de 

ğildir de nedir? . Zaten, is· 
tihaleler, buhranlar yüzün. 

den zengınle§'"ınemit hir ede-

biyatımız var. Geçmiıiıı fa . 
kırliğl yetınlyormuı gibi, ge. 
leceğlde mi zevale mahkum 
edeyim. 

Genç taırler. Genç nal'it'ler 
Genç romancılar ve biz, bü 
tün Cum riyel ııençlliii. Oku· 
yalım. durmadan bıkmadan 
okuyayım . 

Çıınku; ruhumuzun v~h 
yisini ancak höylelıkle önü 
nıüzdekı sayf .. lara serebili-
riz 

btonbul 

uyandıramadı Bir daha sah 
neye sıçrıyabllecek çevik
likleri bir avuç sabun köpü· 
ğü gibi dizlerinden süzüldü, 
söndü Nedtn? Sebeb müel 
liflerdedir, 

Yalnız biz burada ikinci 
bir sebeb sayılabilen ınevzult 
seçimindeki i~abetsizliği göz 
önüne koyacağız. Mühtedi 
istidadlar için - ki bu bizde 
böyledir hayatın çırkinlik· 

!erinden topluluğun dütkün· 
lüğünden mt"vzu almak. ese· 
rl biran evvel ölüme sürük· 
!emek demekdir. 

Bunca tarihi meziyetlerl 
ıniz var. İnlcıliı.b çağımızın 
bundan çok hat döndürücü, 
bundan çok azametli kahra· 

manlık ve fazilet ıahikala· 
rı var . Bunları nlçün seç-

' miyoruz. Bu mevzular bize 
büyük dehalar bağıılıyacak, 
oellileli heyecanlar kayna. 
gıdır. Tercüme ve nakil 
eserler artık ruhuınuzu , ül
kümüzü duyuramıyor. Ken· 
dl sahnemizde kendimizi, 
kendi öziimüz(j kendi ak 
soyumuzu görmelı. iıtiyorıız. 

İstiyoruz ki bunu bira da 
düny 5eyrehln • Şehir tlyat 

rosuııun muvafCakıyetinin sırrı 

7 rakyadan sesler 
. ' Halk Türküleri 

Köy sazından' 
türküler 

1 
Şahinliyim ezelden, 
Gönül gitmn güzelden .. 
Bilseydim ayrılık var, 
Sevmezdim ben ezelden .. 

2 
Şu dağlar eze dağlar, 
Çiçeği taze dağlar .. 
Niçin böyle tez roldun? 
Yar imle geze dağlar .. 

3 
Şahinin batı bağlar, 
Çay coımuı sular ağlar .. 
Hain felek koymadı, 

Murat alacek çağlar .. 
4 

Köyüm bir yana düfer, 
Zülüf gerdane düıer .. 
llu nasıl bat bağlayış? 
Püskül bir yana düıer .. 

5 
Aklıyım, kar:ılıyım, 

Bilmem ki nereliyim .. 
Her gelen bir tat vurur, 
Ne bahtı karalıyım .. 

6 
.lık 1 ılar karalılar, 

Dertliler, yaralılar .. 
Hep toplaneın gelsinler, 
Yürekden yaralılar . . 

7 
Evleri uçta yarım, 
Ne verem mu)de yarim?. 
Ayak bastığın yere 
Kılayım secde yarim . 

8 

Çay önünde karpuzlar, 
Vuruldum yaram sızlar .. 

Süslenmiş suya gider, 
l\irez · dudakh kızlar • 

9 
Giderim elinizden, 
Kurtulsam dilinizden .. 
Yetil bat ördek olsam, 
Su içmem gölünlizden . 

ıu 

Gezeydim yollarında, 
Çimeydtm gö1lerlnde . · 
ilik duğme olaydım, 
Yarimin kollarında . 

il 
Hanım kıalar, hanım kız ar, 
Cftnını il lar, canım kızlar .. 
Delikanlı görünce 
<!önülleri hep sızlar . 

12 

Peıy;ereden bakıyor, 

ipek mendil atıyor .. 

O beyaz kollarına, 
h'.im sarılıp yatıyor? .. 

13 

Çıraya koydum bezir, 
Yüreğim ezlr, ezir .. 
İki gönül bir olsa, 
Halt etmiJ ağa, vezir .. 

14 
Pencereden bak da gel, 
Yı 1an gibi ak ta ırel.. 
Eğer sen korkar iıen 
Kılıcını tak da gel . 

Bir ulusun büy6kl6ğli ya· 
ratdığı soysal verimlerle lll
çülür. Bizim her bakımdan 
ilerde olan, ıoyaal bir var
lığımız vardır. Bir zamanlar, 
Türk'lerde reıim sanatı yok· 
dur, diyenler anladılar ki 
Türk'ün reılm !tinden en in· 
ce sanatı, mozayıklarında 

ııörülmekJedir. Bir zaman· 
lar; Türk'lerde heykeltraı
lık yokdur, diyenler öpen· 
diler ki Türk, heykeltratlığı· 
nı bütün güzelliği ile mezar 
taşlarından yaratmış8ır. 
Türk'ün bütün yapı tı.ırala
rın•n üstünde soyıal bir mı. 
marlıl vardır.Çok büyük ve 
güzel eıerler vermltdlr. Fa· 
kat buııün bu güzel mimari
mizle ev yapmak bizim için 
lmkinsızdır. Eski Tnrk evle· 
rinl süsliyen nakıılar, tavan 
göbekleri, bugün bütün Garp· 
lıların bulamadıkları ince 
birer ıanat eseridir Bir ta· 
van göbeği dört bet yQz il· 
raya satılıyor. Bugün en zen· 
ginlmiz bile bu kadar baha
lıya çıkan bir ev yapdıra • 
maz, yeterkl atalarımızdan 

kalan örnekleri muhafaza 
edebilelim. 

Pek yakın zamana kadar 
Yunuı Emre'yl bir tekke ta 
iri zannederdik. Bize onun 
hakkında ilk defa malumat 
veren bir Ruı alimidir. Da· 
ha ıonra Mister Gib adında 
bir lnhılız onun eserlerini 
top! dı ve bize tanıtdı Bun 
dan sonradır ki "Yunuı bi
zim ıoyııal falrimizdir.. Dı. 

ye feryada batlftdık. 
Türk muıikiıl de böyledir. 
Buııün içimizde "Türklerin 
soysal bir muılklıi yokdur" 
diyenler var. Bunlar kendi· 
!erini tanımamıı. özQnü bil· 
mlyen za. vallılardır. BurüA 
Anadolu'nun Tozlu yollarına 
sardığımız, fakat bir türlü 
göremediğimiz ne bGyük gÜ· 
ze 'likler var 

Bir yaz aktamı, bir köyde 
yapılan eğlentlde bulundum. 
On 'btlf kiti vardık. Her biri 
aynı kanı tatıyan, kalbi aynı 
heyecanla çarpan on bet ka· 
dar erkek.:. Geç vakte ka· 
dar eğlendik, zeybekler oy 
nandı, koımalar söylendi. 
Ömrümün hiç bir dakikaaın. 
da ben o günkü taıkınlığı 
görmedim. Hiç bir gün göğ· 
süm o ııünkü kadar "Tür· 
küm. diye kabarmadı. 

Orada söylenen koımala 
rın ahengi hali\ kulaklarım
da çınlıyor: 

Irmak keoar.ndan aşdım da 
geldim. 

lloynu boyuma ölçtümde ıel • 
dim. 

Yandım Allah yandım yaııdır•a 
btni 

Yalın söyleyibde kandırma beni 

Irmak kenarında boy boy yo· 
sunlar. 

Yosunlar fıılünde bizi yuıunlu, 
ikimizi bir mezara koyıuolır 

Yandım allıh yaııdım ,.odırnıı 

beni, 
Yalan eöyleyip de kandırma bıni 

Irmak kenarında harmanın mı 

• var? 
Beni öldürmeye mezmanıa mı 

v1r? 
Benim can vırmıie dermanı• 

mı vdr? 

Yandım Allah yıodım yandır. 

ma beni 
Yalınıöyleyib de hndıruıa beni. 

Her kotma !tir valMınm 
hatırasını saklar, bir kahra
man T6rkün merdlllinl a•· 
latır, zavallı bir itılun aı· 
kını terennilm eder. 
Kıı l ırmak parça parça olıy_ 

dı•. 
Her parçanı bir diyı,.. 11laf· 

dı•, 

Sen de benim ıibi yıraıı ka
laydın; 

Kız 1 Irmak yedin allı ıeliıi, 

Yedin benim suııa boylu yarial 

Köprüden 2cçcrken k6pni yı_ 

kıkl•. 

Ünüz atlı birden ıuya d6· 
lıiil ... 

Nice yiğitlerin beli bükillclti. 

Kızıl Irmak yedin allı telini, 
Yedin benim ıuna borhı rıriai. 

Bu da Orta Anadol•'* 
halkın dtltnde dol.,.n, çok 
söylenen bir tllrkil. E.kl lıılr 
mmlrıbtyi t-aa edlr. 
Menkıbe tudur: K..ı.

mak ne zaman bir ıw..a 
renk ııllrllne COf&I', k6pl* 
'H o al renkli teYI alar ..... 
rllrmGı. Bır ah Kmlu stıe 
bir köprliallnden, kırmız ' a 
bürünmillf bir ,.ımJe ....._ 
ber dlllil• alayı reçl7011D91. 
O esnada armak cot111111 " 
atlılarla beraber ııelım .. 
almıt ııötQrmlif. Ve buaao 
içtn yakılmıı bir tGrktWlr ... 
Bir de yine Orta Anadoa.'• 
herkes tarafıadan ........ 
ve a6ylenen kOflll&lae I n • 
"Akgelın. tGrklbO •arclw: 
Sabah yıldızı&'ibi dofapparlıılııe 
Yava, yürü kız kendini aaııa .. a 
Alırım seni de, almlt belınıt. 

Ak ı-elin .. Sürmelim . Nazlı yar. 

ıvlerinin önü kouy kapııı, 

GOie benzer, ılnnelimin y.,ıeı, 
Kurban ofıun (budakı Iınııı to· 

plllll. 

~-t 1\<j(H 

Yücebaşoglu 1 

Güzeller ,çinılea scçdim de &'el· 
dl Ak ırelin .. Sürmelim .. anlı yu. m. 

tercüme vıı adap eserler de 

deiiildür.O da bizim gibi yer·I 

li malına hasretlidir Onun 1 

bu ıamiıni hasreti kurak. 1 

lıkda bir nehir aibi çağla

yub gidiyor. Ne olur ıanki 

biraz kımıldansak Cüınhuri· 

yetin bize kazandırdığı bG · 

tün fenni etiaelara dayanan 

sahnemizi bu ökıüzlükden 

kurtnmak için uyansak. O 

zam.tu inanın ld tıyatro bi· 

na.ını kutalan ıtmdiki bir 

avuı· münevvı.rin kat kat 

Mtdığını göreceiiz .. Seyirci 

alanları açılacakdır. 

Bugün latanbul'da bılı 
tiyatronun ytrinde olan lil. 

zumunu sezenler azdır. Sah· 

neye kendi hayatımızı ak· 

setdlrince lıu takdirkirlar 

mllirakına bütün Anadolu 

zevkini toplıyabileceğimize, 
sahne mektebinln bGUin 

yurdda ağaracağına ı tlaın 

bir yürekle candan inanıyo· 

ruz. Bugün tiyatromuzun 

ııeçirmekde olduiiu haıtalık 

ne ıudur, ne"de bu .. 

artdıkc:a Hhne adedi ço§a· Yalnız telif eserlerimizin 

lacak llq aded yükHJldtkcı yoklufudur. 
lnluli1ta, elveritli kctltür ! · ~"fn.t.i. <1.s,•p 

Peoçereden bir ay doadu ılnıına 

S ğa kollarını tlola boYRma, 
Şurdao geç de boylarını ıı:6rıyim. 

Ak Gelin .. Siirmelim . Naılı yar 

~""P ı-~ı; 

' 

!i .· 

Halktvimiz tarafından 
ayda bir çıkarılan 11e kenti· 
mt:in blrlrlk kılltıir mecmu
cısı olan (Kaynak) ın ıon 

sayısı olgun ve dolgun bir 
,ekilde çıkmıılır. 

Okıırlarımııa salık 11trl-
rlr, 



YÜZ: 4 ______ ....................................... ____ • __ ..., __ ... SAVAŞJı:- 2. KANUN 24 Si == 1 

İ<: 'ı• -.algın 
hastalık 1 a ı· 
ıniitPhassı~ı. 
• 

Dr. OPERA TÖR 

Sa~i Özatay 
Curralıi hasta
lıklar nı ii ı e-

lıas~ısı 

DOKTOT 

Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -
ne ·evinde her gün öyleden sonra has tala -

rını kabul ve tedavi ederler· 

'1-~~~~~~~-MM-""-~-----·ı 

Yeni Gelen: TuhafiyP., Trikotaj, Manto Çeşitlerine Açılmıştır. ~ 
::ı:ı:::=:::::::::::======~-1 ı; . ~ 

·- ı\lıılıleı·t~ııı iişt(11 rileı·iıııiz kışlık llıtİ)'<tçl<ırıııı l~ıı L'cıız ~ 
ıılıkesiı· - Rig<ıdıç ·Sın- 1 ı\l••ğ<tZ<tıııız(l<ırı ,.l~eıııiıı t~dchilir. ~ 

· dırgı Ott)lliisle ı·i l 
• 

ı.t Altl\ES: TAVSANLfLI' ZADE FAHRİ - . • . . I . . . . -

Tol..atlı Oll'liııdf'~I llllllllazaıw;111 lıan ı..cı •·d•·r '", ? Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası « 
in r. ~ii~hwih•riııiıı l'~.'a n· ~airdı·ı·iııiıı ardi,\e~ 2P Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 l 

ltıı•i nıecı·aııidır. 't~~~r-.t~~-~~~ı~~~ıA~~;~ı~~l~~~~~~~™•~~~~~~~;i 

>i.zu:uzznn:::::::::::::z:::::::::::*'" . , _ .. ,·~~!~7ii!>''(~~~r>&'~~i1®~~ 
~' ,.... . ~ 

EN · ~i i llelediye Dispanserinde l~ ~11:ııl!!!ll ll11 ıı (:ıll!!!ll 1111)11 ·~ 

fMİZ 
•• 1 G l · ,~ •ııııır ı; uı ıı 11 • nıır ı; u• u ~ı •• •• Muayene ün eri ~ · iı 

MUREFEH Ü 1 cnı.ıııTı:si Gf~J.Elli 'Aylardan beri sabırsızlikla ~ 
· a i Ügleılf>ıı soıırı; saat 1.) - ı ö f.· Jıa ı:ılıldarı ~ beklenen iı 

BALIK t SIR•• o,.. ıı.ıy .\hıııed Enıiıı • '.$ • ·c ~ 
. 

BALIKESiR 
PALAS ••• ,~.r ORMAN cıFrLı ı ş;~:., PAZı\B •~f1NLEHİ: '" ~ .... . '!!· ... 

PALAS 
• 

Öğledt-n sonra saat ı::ı-H1 Knl:ık, Boğaz, .~ Bira fab1 ıkası mamulatı !iJ 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde Burun lıa~talıkları Or. B<J~· lt·ltııwd K:lııııl lı ~ ANKARA B ,. RAS 1 ~ 
'I e~ı·ir .. Jı•ıı ı ıı ıııiişkiilpt>~•·ııt ıııii~Lerilermi dalıi 11wuıı11ırı ı•dt-ıı !! P.\Z.\RTESİ Gİ".~LEHI: : ~, ı 

l~ i;ı. l..oııforlu ,e ~en bı ııılikeııımel, ii~·retleri lıerk•·~P f'ht'ı·i~li ~e11i ,.. . ,: 1 ~ı 

B 
ıt.'a etlirrli~i ~ll'ak ve soguk asrımıza ııyguıı fp,kal:hle lıall)O~ile • S.ıhalı .;:ıat ıo - l 1 lı: li:ı~talıt..l<tl'J Ilı·. l ~ Geldı· Geıd·ı Geldı· 1. 

· I ld' \I d · I (' · 1 Ba~ .\lııııP.d E:ıııiıı : '"r~,'. ·~~,. tay..;ıye~ı· ı rğrı· lıir tttt• ıı'. . tııı a gazıııosu \arı ır. ıaz~ııosuıı' a M ,_ 
b- .. · · ı ı · · ı · ı ı 1 • t• t'ıglf'dt·ıı -,oııra 15-1 ti ( :i)ı. lı:ı~talı khıı·ı llr. ! Ulllll :eraıtı Si 1 ıı~e •. ~' t..l\l H' _ıer rııeııı f•11.elııı ~alt'IP 't' ıııecnıua-" . 1 ~. Toptan satış yerı ;;. 

H J rıııı hulurnlıırur. C.111.t'I "' seslı radyosu ınpycuttur. = Ba' llısaıı Alımeıl ~) ~ 

* • : u:::::nz:z::n::z.:z::: D ·* s.\Lı <~C'\LEllf: ·~ ANOIRMA ~ 
~~-~~~. •

1 

1 I l S,dı ılı :-aat. ıu - 11 İı· lı:ısıalıl..iarı 1 ır. 1 ı! ~ -· 
H.t.' .\lıııwdEıııirı i~;ı • s ~ 
ÖAlı-ıh!.11.'-00l'a sa.at 15 11) J)~hnsınlıklnrı ı!.~:; BAKKALiYE 1 ~ 

Türk Elektrik 
ermoforu 

Bah~esir yeşilfide ~o. 32 kuyumcy Ahmet ~antay .. 
Ükorwıııi hakaıılıµıııııı 18 ~ulıal l 9i:l3 ıarilı q• 1-Hl\I uuını.ıra 

, 11 lııı~ 'S ıııt>lik ihtira lıı·raııııı lı.ıizdir. llulıterf'rıı lıt>kiuıleriıııı-
'-İn ta ~İ~'~ı.ilı· ı·oıııatızıııalar<la, <ı~ahi lıastalıklanla. lf'l'lt•ıııedl', 
. • kıım \l; 1J<l\~ı haıı~·o ve paıısuıııaııh!r111da istiıual oluıınıa~
ladıı·. tf :.ıraı·"( ıı.;iıı -;aııdal)alara 'e ~ ataJ.. icrri,iııl' '•':'nir 1 iiz uııı 
;t~rül~ıı \ı•rlt>rdl' koııulahilir. ller mPııılcketiıı vl)lluııa ~i\re lH'r 
·ııldl \t' ~·h:ulda iıııal edilir. rc:rz \'E TE\111".\TLIHIR .. 

Dr. op · ı·:ı ıüı· Bay Sadi Öza ı ~ ~ 
1 ~ • ~ 

•.:An~·''"~\ •;L~LEBi: ".~ ile ı· b<ı yi ve lokant«td<t 1 
Ü~lt'tlPıı soııı·.ı saat J 5 - 16 İl'lı:t~lalıkları ·ı ~ ~ 

, 1 oı·. ıtı~· Bair · ~ aı•ayınız W . l ! PEH~E\IBE ne, LEHİ: 
ÜğlPılı•ıı soıını ~aat 15 - 1 ö f).,.ı·ı lı<ısta- ı ~~"~~ - -- --:---· -- _ _J_ V.~V. ~ 

1

. • or. u.ı.\ ~ıeııııwJ .\li 1 ~ Kabartma Numarataj ;c 

•----·------',~ işleri ~ ! 1 

Balık(•siı• l)<)ğtıın vt~ 
(:<)<•tık R<tkıııı f

...., . 
..... vı 

\'ıl:\~'!'tiıı ııııoJ'k.czvı~ ıııiillıakatı, şelıir \t' 

k<h l<·ı·i alıali,.irıdPn nıiiraeaat rdt>ıı !!PhPll't·iıı . ' 
Ltlıii vı· ıııii~kiil:'ıtlı lıtr 111 1 \İ dujhınılarıııı ,.~ ;ılP. 

1 

Yapan Kebsüt'lü Mustafa Usta 
1 

/ Euiı t - Cıiirıh·~ - l\lit:ılıya-flulıl.. ı-~ir. lllPI'-

1 J..ı·z ııalıi~ekrr \I' dalı:ı lıin:ııı.. ~ı·rlı•nlP. ı;iııko 
ı .\uıııarotaj i~lt·ı·iııi ~aparı KPb1'iitJ'lii . lıı~t;ıfa 

11:-;1.;ı. BPh~ıli\ı• Le~ı..il:itı oları vtırlt>rık ı·addc . . . 
1 'ı• ~ııkaklara kabartıııa nıaıkııi le\ lıa \I'. ılı•-

1 vairi re~ıııiveve "'l'İiltal lı~vlıaları nıccl'arıı•ıı , . . 
deruhde ı•tnıİ!'tir. • ·~ 'ı luıııırnı kaılıı~ aıııeli~~ı!.aı·ıııı ıııüe~s•·s~ dr uu:t'ea-. ı ııf'rı ~ apar. t:oe11i.. dtı~urnıt>k telılıkı·sıııtlı· lıulu

~~;;~ m1!; • ı ıı:uılaı·ı da k<"t.alik ıııf'rearır.ıı y:ııırHrak tl'da'i 
it! ~ t>ılt·ı·. 

Srrhr~t tic.1rt'l P'1ı·riııiıı df' ~ok f'h\t•ıı fj. 
atla ve "oıı <lı·rı•cı• iıiııalı olııı:ık iizer•· lwr j 

1 ııı•\ı Kalı:ıı·tıııa - ı:ı ~azısı - Kri~ıaı ~azı İ~-, 

' Dr. M.. Ali 
ıl 
f 

Cilt. frpıı~i, lıı~l- j . 
~o/.!llkftı '' ı·ı. t:ılıklanl~ 

ıııiitPlı ı~~ısı. 

Jluıelarmı Met i.ıçtr 

• h•ık.ull'el cuhfe3in e 111 11· 

1 
8)11!ne haneıtnde knbul ve 

" ı.,dıwi .. d.,r. 

~~~~ 1 '. leıiııi ı..:ılıul ı·tıııekdı·dir. /. 
~ -- Sıiı ~ol'tıkları ve iki yaşuın karlar oları ~ ADRFS: ~ R.ı\ 1~1 KESİl\'İN 

1
1c , rıc 

~~ il 
~frr lttl"ll~la t>ııısaliı11· i·ı-.ıiıııılıır. Balıkı~:-;iı·'ın 

lııı ııPfi~ KAH \TEPE ~<ır.ılıı 111'.ı·kı·~ı\ 

Z11 \·k. Kıt\' ı·t. Sılılı:ıı \tırir. 

Karatepe .. 5arabı 
ptan ve litre ile satış yeri 

irinci Noter altındaki mağazada 

.. 

lf kiiı•iik lı:ı,.ıa ,avruları dalıi ıııiiı·s~csı•ıl .. vatırarak ~ L- d ıı 1 ,_ 1 r ,_ ti H ~ 
* • • • )\. uzumun d A !Keı_r 0118 ı anı ~ 

IWI' Z:\llt:ıll llH'l'C'clrU'll leıhl\ 1 f>tlf'r. )\ müsteciri Ahmed efendiye ~ 

1 

)\ müracaat edilmesi ~ 
:3 - Siit ı;m•uklarırıırı lıakım tarzları lıakkııı- ~ . " _ _ _ ____ , . .. -,_ 

da ıniistaı..IH'I ':ılı lelı•re '•' ~··lwlik "~ııasıııda ?.!~~ -~ ı~~-~~~~,.~~,.~~~ 
. 'uknu ııı .. llıu1. :ırızalara k:ır"ı t:ıtlıiki l:'ızıııı ı.ı•·IPrı ır ~y~·Tj' 71'!;.: ,....,_ d. · 1 

' • " .. ''""·""'' 

: .tedavi '.~~ ı_ı·ıllıirlı>riıı ;ılıı ~ıı_as.·ııı da g<·lwlı n:' fığ- ~ urt aş: 
l'•'tnıf'l uzeı'P ılcr;.}ı ı· \t·rılır. , ~ 

..ı C:ürıılıuı·i~ı·tiıııidıı Balık+·~iı·'" halıseıtiiti »Hıla[;ahmt:!r·e' HimaJ>eietfale 

•• 
'. 1l11.~ılkfa11~1 ·1 ı1 lza.ılııı H' lıa~ ırlı ıııiie~sf!sı·drıı ıııulıİerP~ıı ~~!ı. ~ .. ;;.r~~-ı~?'.·~~~~ .. !:~.~b-' ?~f~~.il. ~~· i.;tit':11(P~t· koşmaları il:)ıı ohıııııı·. ~w·"T- _,..,.....,....__ ! · -~ - - ..,....,., .... ...,,, 1 

Ne,riynt miiılürii : ESAT ADIL 
.. 

Vlliyet Hat~Hı 


