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~ılli günler ~B h ta hn ok-
uyanlarm nazorı ~i~~atine 

Bir~ ok milli bayramlurı_ 

mız gelip geçti. 
O günleri anlatan, haykı_ 

ran nico hatiplPr ''O kara gü 
nleri ynzan ne maharrirler 
gördük .. 

Tabii, yaln z benim değil, 
hPpimizın nazarı dikkatini 
celbetmj. tir ki, hntjplerimi
z"n ekserisi buz gıhi- vakıa 
bu temmuz sıcağ.nda buz 
gibi tabırinden hoşlanıyoruz, 
fakat siz öyle nnlnmayın
basma kal p Eözlen, halkın 
heyecanları üzerine fırlatır
lar. 

Birçok yerlerde dikkat 
ettim hulk heyecanlı iken 
bu gibi hatiplerin kılişe ha
lindeki sözleri onların eski 
heyecanları üzerine fırlatıl
mış bir taş tesirini yapıyor. 

Bazı hatipler, alkışlanmak 
İçin mıdir, yoksa kafalarında 
malzeme bulunmayışından 
mıdır, nedir, sözlerine şöyle 
başlarlar: 

«- Eeeey, aziz Cümhur
iyetin muhterem halkı ... 

Bundan tam, on yıl evel
di. Bu bnşlangıç değişmez 

yalnız, yıl ilerledıkçe dokuz, 
on olu, on dn on bir ... 
«Düşmanın pis cizıneleri... 

ild .. )) gider de ğider ... 
Ve şöyle hi~irır: 

«- Yuşasın, Büyük Gazi!. 
yoşasın Gümhuriyet ... yaşa
sın nzız ... » 

Canım efendim, şu«yaşasın» 
l ırı, hiç olmnzsn. yerinde 
s rCediniz ... 

Büyük Gazimiz ve Cüm
huriyetimiz yaşıyacnktır, eL 
bette ... 

Sizin gönlünüzden kopma
dan, doğrudon doğruya 

şkAnbei kü bra<lan zorl
ukla çıkan ve ağızdan çakı
ltaşı halinılo hnlkın yüzüne , 
fırlıyan sözleriniz, onların 
hnyatlrırına ha) at katacak 
değıldir ... 

Eğer, hakiki arzunuzu, 
hakiki inanış ve göriişlerinizi 
öylemek isterseniz yalnız 

duyduğunuzu ifade ediniz. 
Yoksa kürsüye «edebiyat 

ynpac· ğımn diye veya 
sırf: « öz söyleyimde halk 
beni görsün ve sevsim> diye 
~:ık r an,z. elbet böyle olur. 

Kendınızde o kudreti gö
remiyorsanız ve aczınızı 

nı lllllıyseniz niye ısrar edı
ediyorsunuz, efendim? . 

Bir ısmı söz söyleI"ken 
çocuklaşıyoruz ve ne yaptığı
nı bilmiyor. 

Samim1 söyliyorum, ha
tibım diyerek kursüye çık
anların. saçma sözleri kar
kaşı sında hen utanmış, kıza
rmı ımdır. 

Onlal', kendileri nasıl sık
ılmıyorlar, bilmem. 

Yukarda söylediğim gibi 
hatip bey: 

«- Bundan tam şukadnr 
seno evveldi .. » 

İle başlıynn hitabesinden 
bize birçok tarıhleri · tabii 
kendisi de o an için rzberle_ 
miştır. Hiraz sonra fıldn 

hadise kac· tarihınde oldu, 
deseniz afallar kalır, sayıp 
döker 

Evet inanıyorum, İstikltil 
mücadelemizin ve mühim 
inkıldplarımız n bnşlanğıç 
tarihlerini her Türk.ün bam. 
esi lazımdır. 

Vergi 
Borcları , 
(Üst taraft birinci sayfada ) 
zamlarile para cezaların!n 
tediyeleri nispetindeki mik
tarı ter kin olunacaktır. 
Mükellefiydi askeriye 

Mükellefiyeti askeriyesini 
yapmak için sildh altına ça· 
ğırılmış olanların sildh altı_ 
nda bulundukları müddet ait 
kazanç vergisile kesri mun
zamlarından 1933 senesi ni
hayetine kadar herhangi bir 
sebeple tahakkuk ettirilmiş 

olan borçlarının kayıtları ta
mamen silinecektir· 
intikal ııergisi 

1929 senesinin nihayetL 
ne kadar tahakkuk ettiril
miş veraeet ve intikal ve_ 
rgilerinin tehir ve misil za
mlarından tahsil edilmemiş 

olan kısımlar ati edilmiştir. 

amerikada 
Grev 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 
göre ite perşembe günü 
başlanacaktır. 

Sanfrancısc, 23(.A.A.) -
kamyoncular Jimada işe ba
lamap kararını vermiş old
uklarından tesanüt grevi 
her tarafta tamamile 
bitmiş bulunacaktır 

Ve bunları her söz eöyli
yen tekrarlıyabilir .. 

Fakat bu şekilde değil... 

fjerkes bambaşka bir şekil
de, alAkalı bir surette anlat
malıdır. 

Kısaca bilgisini duygusu
na katık yaparak söylemeli
dir, hatip .... 

Mehmet Tuğrul 
Not: 

Bazıları bu yazımı yanlış 
tP.fsi edecekler ve: «- vaaay!. 
bu neler söylüyor?, Şunun 
haddini bildirmeliyiz •.. 

Diye söylenecektir. 

Bu sözler. şüphesiz ki 
kalpten değildir ..• 

Onlara da, daha şimdiden 
cevap vereyim: 

- Be adam, istibdatta 
Padişahın eteklerini öptün, 
meşrutiyette halıfelerin önü_ 
nde boynunu kırdın ve Fn
ver P.:ışayı alkışladın. Bu 
günde aynı şaklabanlığı, ma
trabazl.ğı yapmak istiyor!'lun. 

Fakat, şimdiden sonra, bö
yle madrabLizl,kların sök
miycceğini, sana açıkça sö_ 
yliyeyim ... Aklını başına to. 
pla ... 

Bugün karşında, bütün 
imanı ile Gazisine bağlanmış, 
inkıldbı tam manasile kavra-
mış ve cumhuriyete canını 
armağan etmiş, ülkü sahibi 
bir genç ve bir gençlik var. 

Hakıkatı haykıranları, artık 

susıuramı yacakeın! ... 

Bu sözlerim be -
ni tenkiJe yeltenenlerin, 
ihtiyarının gencinin, kısaca 

inkilAbı kuvrayamamış olan_ 
ların topuna birdendir ... 

Biz, sözü doğru, inanlı, 

imanlı adamlar istiyoruz. 
Şanbabanlık yapanlara, ar· 

tık susmalıırını emrediyo
ruz... Ve ben yaL 
nız beşımıı onlarla mücade
le etmiye, inkilAp için varı
mı, yoğumu vermiye ant iç_ 
tim .. 

.V. T 
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Mitat Pş. 
Me~te~inin inşaatına pek 

yakında ~aşlamyor. 
İki sene evel bir kaza 

neticesinde yanan Mitat Pa
şa mektebinin yspılmaııu için 
idarei hususiyenin yeni se
ne bütçesine beş bin lira 
konmuştur. Mektebin preje ve 
keşifnamesi hazırlanmış olup 
bütçe tasdik edilir edılmez 
inşaata hoşlanacaktır. 

Mektep eski temel ve du
var üzerine kurulacak ve 
dış kısmı eski şeklini mu-
hafJza edecE:ktir. Mek-
tebın iç kısmında es. 
aslı değişiklikler yapılacak
t>r. 

İnşaatın ağustos içinde 
başlanacağı ve teşrinie'f'el 

sonlarına doğru bitirileceği 
tnh mio edilmektad ir. 

İnşaatın hitamından sonra 
Mitat paşa mektebi yeni bi
nasına g-eçecek boş kılacak 

bina da lstikldl mektebine 
tahsis edilecektir. 

Dr. Osman Oğuz bey 
dün gitti. 

Edirne sıhhat müdürlüğü. 
ne tayin edilen eski sıhhat 
müdürümüz Dr. Osman Oğuz 
bey dün şehrimizden ayrıl

mış, istasiyonda belediye re
isi, devair müdürleri, dok
torlar vA kendisini sevenler 
tarafından hararetli bir su
rettt\ uğurlanmıştır. 

Yeni müdür gelinciye ka· 
dar vilAyet sıhhat müdürlü
ğü vazifeti vekAleten mem
lekethastanesi başhekimi 

tarafından görülecektir. 

Bir de meyve f i~anlığı te
sis ediliyor. 

Zirant bahçesinde bu sene 
bir meyve f ıdanlığı tesis edi
lecektir. Bahçeye civar yirmi 
altı parça tarlanın menafii 
umumiye namına istlmlAkine 
teşebbüs edilmiştir. 

Belediye tarafından ıeçil

ecek bir heyet yakında iıti
mlll k edilmek istenen bu 
tarlalara kıymet takdir ede
cektir. 

Vergi porçlan hakkın~a 
Tahsili emval kanununa 

müzeyyel kanun vilAyete 
gelmiştir. Bu kanuna naza_ 
ran satılan gayri menkulle
rin vergi bor~ları ve sattık
ları tarihteki vergi taksit -
leri de temizlenmedikçe fe
rağ muamelesi yapılmıya· 
caktır. 

Simitçiler hak~rn~a ta~~i
kat yapılıyor. 

Hasan, Nurettin, Mustafa, 
Ahmet, Tayıp, Ahmet, R(lc
ep. Faik, İbrahim ve Seyfı
ttin ismindeki simitçilc:r 
halkın uykuda bulundukları 
sıralarda sokaklarda bağıra
rak simit sattıkları görülert k 
belediye zabıtasınca tutulrn· 
uşlarJır. Bu simitçilerin simi· 
tleri müsadere edılmiş ve 
ayrıca haklarında kanuni 
tab kiki\ ta giritilmiştir . 

Genç ı İstasiyon 
Muallimlerin sey2~ati. 

Cazı enstıtüsü talebeleri dün 
Balyaya hareket ett.ler. 

iki güııdür şehrimizde 

bulunan Gazi Terbiye En~ti 

tüsü talebeleri dün sabah 

biı:ıikletlerle Balyaya hare
ket etmişlerdir. Enstitü ta
lebeleri sırasile BalyJ, 

Edremit, Bürhaniye, Ayva
lık, Ay'f'acık kazalarına uğ-

rıyacaklar ve bilhassa Bal· 
yada madeni: Ayvacıkta iki 

Çetmi köyünü ziyaret ede

rek tetkikatta bulunacaklar· 
dır. 

Bergama, İzmir, Aydın, 

Isparta, Antalya ve Afyon 

Karahisar da genç muallim

lerin tetkik sahası jçinde 
bulunmaktadır. 

i~aresi birteştiril~i, A~nan 
bev müdür oldu. • 

İzmir- Kasaba hattının hük 
ftmet tarafından satın alın-

ması üzerine şehrimizdeki 
ıstasiyonların idaresi birlt şt i
rilmiş ve buraya devlet de
miryolları istusiyon şefi Ad
nan bey müdür tayin olmuş
tur. 

lzmir • Kasaba hattı ista
siyon şefi Ekrem bey 
açıkta btrakılmıştır. İda
renin eıki ve kıymetli bir 
memuru olan Ekrem beyin 
büyük istasiyonlıırdan birine 
müdür tayin edileceği anla.
şılmaktadtr. 

lstasiyonun diğer memur 
ve müstahdemleri yerlerinde 
bırakılmıştır. 

Balık.esir istasiyoyunun 
yeni müdürü Adnan beye 
muvutrakıyet dileriz. 

----------------~-------

Kepsüt Hadisesi. 
Hadisenin tafsilatı çok şayanı dikkattir. Akça köy~en 

Şekibe hamını kaçnanlar kimlerdir? 
Kepsüt yolundaki kıı kıı

çırma vakası tahkikatına ad
liyece vazıyet edilmiştir. 

Kepsüdün Akça köyünden 
Rıza ağa şehrimize gelirken 
önüne geçip kızı Şekibeyi 
kaçıranlardan Kepsütlü Fah
ri çavuş ile Akça köylü Ri
za oğlu İsmail, molla Oıman 
oğlu Ra§it vo Şekibe hanım 
şehrimize getirilmişler ve 
tahkikat hAkimliği tıırafın
dıın sorğuya çekilmişlerdir. 

Vakanın tafsilAtı çok tu
haf ve çok: dikkate şayan
dır. Bu hususta elde ettiği
miz malumatı dercediyoruz: 

Kaçırılan Şekibe Kara~·a

ltı köyünden molla Mehmet 
oğlu Hayrettine nişanlanmış. 
tır. Nik!h muamelesinin bi
tmek üzere olduğu bir sıra
da Tekke köyünden kulaksız 
Nuri ve üç arkadaşı Şekibe· 
yi zorla evden kaçırarak 
Tekke köyüne götürmüşler 
ve üç gün orada alıkoymu
şlar. Nuri üçüncü gün kızı 
Kepsüde götürmüş ve orada 
kahveci Adilin evine kapa
mış. Zavalll kız kahv-
ecinin evinde yirmi dört 
saat tutulmuş hiç bir 
bir kimse ile temas ettirilm
emiş ve ertesi gün Balıke
sire getirilmek üzere bir 
arabaya bindirilerek yola çı
karılmıştır. Şekibenin ya. 
nında Nuri ile saatçi Hüse
yin efendi bulunmaktadır. 

Şekibenin kardeşi İsmail, 
ve dayısı Fahri çavut ve 
amcası Raşit ve daha bir 
kaç kişi kızm Balı keıire 
doğru kaçırıldığını haber 
almışlar ve arkusınJan ye
tişerek kızı kaçıran Nurirı:n 
ve Nuriye muavenet maksa
dile arabada bulunan saatçi 
Hasan efendinin elinden al
mışlardır. Kızı kaçıran Nuri 
Kepsüt jandarmasına müra
caat ederek nişanlıst Şeki
bcn in zorla ka~~ırıldığını iddia 
Atmiş ve tahkikata başlanmış. 
Asıl fail olun Nuri Ye arka
daşları serbest kalmış kızı 
kurtaran kardeşi lsmail 
amcası Raşit tuhtı nezare
te alınmışlardır. 

Kaçırılan Şekibe kendi
sinin Nuri ile arkadaşları 

tarafından zorla kaçırıldığı
nı kardeşi, amcası ve da
yısı tarafından elinden kur. 
tarıldığını iddia etmiş ise de 
bu iddia yer bulmamış "e 
kendisini kurtaranlar hak. 
kmda tahkikat devam etti
rilmiş hatta kaçırılan Şeki
be kardeşi lımaile kendisi
nin teslimini rica etmişse de 
bu ricası da isaf olunmamış 
gece jandarmanın zorile kı
zın feryadı nazara alınmı

yarak kendisi zorla kaçır -
mıt olan Nurinin ahbabı olan 
Hacı Bekir efendinin evine 
götürülerek teslim edilmiştir. 

En son kızı kurtaranlar 
hakkındaki tahkikat ile kız 
ve kardeşi, amcası müddei
umumiliğe gönderilmişler ve 
tahkikat hfikimliğince hAdi
se anlaşılmış kız ve zorla 
kaçırdı dedikleri kızın 
knrdeşi İsmail ve amcası 
Raşit serbest bırakılmıştır. 

lşin şayanı dikkat noktası 
kız kendisini kaçıranın Tek
keli Nuri ve arkadaşları ol

duğunu iddia ettiği halde 
Nuri ve arkadıtları hakkında 

tahkikat yapılmamış olması
dır. Kız kendisini Balıkesire 

zorla götüren Nurinin kar
deşi lsmail,dayısı Fahri ve am
cası Rıışit kurtard ğını iddia 

ettiği halde bu cihet ngzara 
alınmıyarak kız kaçırma 

faili kardeşi ve amcası, day
ısı nasıl kabul olunabilir? .. 

Kaçırılan kızın iddiasına 

muhalıf bir tahkikat y.ıpılm

ası da çok şayanı nazardır, 

Cüınhuriyet adliy~sinin ha
kikati meydana çıkaracağı 
tabiiJir. 

Korna çalmıyan paytoncu 
Şehrin en işlek bir cad

desi olan hükömtt cııddesin-

deki köşeyi korna çalmadan 
döndüğünden dolayı 16 nu
maralı (.ıytoncu Ali hakkın_ 
da belediye zabıtasınca tah
hjknt yapılmakt-Odır. 

Spor: 

Vurtlular 
i~i ağustos günü akşamı 

müsamere veı iyor 
İdmanyurdu kulübü kuru_ 

luşunun yıldönümü münase
betile ı ağustos g!lnÜ akşa

mı flalkevınde bir n üsame
re verilecektir.Kulüp müsam
erenin muvaftukıyctli olması 
davetlılerin eyi bir gece ge
çirmeleri için şimdıden haz
ırlık yapmaktadır. 

ldmanyurdu tarafından te
rtip edilen eşya riyangosu 
biletleri de şu günlerde sat
lığa çıkarılacaktır. 

İdmanbirliklilerin kongrvsi 
İdmanbirliği kulübü seoPlik 

kongresini yarın akşam idm
ancılor mahfelinde yllpac:ıktır. 
Kulüp idare heyeti kongre

de okunmak üzere sırnelik 

faaliyeti hakkında bir rrıpor 
haz rlamıştır. 

Kulüp reisliği aşıığıya koy
duğumuz mektubu ile ku
lüp mcn~uplarını kongreye 
\'ağırmaktadır. 

KONGREYE DA VE1' 
idmanbirli[ji reisliğinden: 

Cuma glinti akşamı saat 
21 de ldmancılar malıf e-
linde sentlik kongrlmi= 
toplanacağından kulüpçıi 
arkadaşlarımızın leşrifltri 
rica olunur. 

Ban~ırma ve Gönen~e ue 
fazla sıcak var 

Bandırma. 25 ( ~1ıilhakot 

muhabirimizden ) - Birkaç 

gündenberi Bandırma ve 
Gönende şiddetli lıir sıcak 

hüküm sürmektedir. Dıin 

burada Ahmet ağa isminde 

biri sıcaktnk yapılmış hayn
tı güçhikle kurtarabilmiştir. 

Bugün de Gönen paırırına 
giden bir kadın sıcağın te 
Eıirile yolda bayılmıştır. Bu 

kadının d:ı hayatı kurtarıl

mıştır. 

Dün Gönende sıcaklık 

gölgede 37 ye, güneşte 5o 
ye kadar çıkmıştır. 

Terbiye 
Konferansında 
Murahhasımız 

Tebrik edildi 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
büyük alAka uynndırmış 

v., rapor takdir edılmiş ve 
Kadri beyi tehrık ederken 
birçok murahhaslar: 

- Sizin büyük bir Gazi -
niz var. Muhakkak 'fürki-

yede hür sahada çolışılıyor. 
Keşke bizde de böyle bir 

ddhi olsaydı diyorlardı. 

Kongre mesaisini bitirmi· 
ştir. 

-QI-
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Leyleklere 
Yardım 
Edelim! 
Leylrkler çif çinin en azız do~tu 
11 en kıymı:tli yardımcısıd11! 

MahsulAtı ziraiye; üç ne· 
-.i düşmanm müthiş savleti 
altında daima zebuodur. 

Bunların birisi tufeyli 
hastalıklardır ki bağlara, 

bostanlara Arız olnn külleme, 

mildiyo ağaçlara §rız olan 
muht~lif urlar, memeli pas
lar ve hububata t\rız olan lu-

nacı k dediğimiz muhtt:l f 
paslar gibi emrazdır. İkincL 
si <lomuzlar, kurtlar, çakaL 

lardır ki bunlar da mahsulAtı 
umumiye ile ehli hayvan(a

rımız musallat olurfor. 

Üçüncüsü ve başlıcası gerek 

toprak içinde ve gerekse 

toprak dışında muhtelif 

kurtlar ve böcek) rdir ki 

bunlar mahsulatı ziraiye ve 

eşçara çok büyük zararlar 

•apan "'ökleri yiyen, yap-
" ' o 1 . rakları kemiren, tane erı 

toplıyan, ağaç göklerinde 
muhtelif kanallar açarak 

ağaçları kurutıın bir !'Ürü 

haşrelerdir. 
Bu üç nevi düşmandan bi

rincisi ve jkincisi ile çiftçi-

lerimiz mü~adele usullerini 
kısmen öğrenmişlerdir. Fa 
kat üçüncü nevi düşme~ 
olan haşerelerle çiftçiden zı
yade elyevm faydalı kuşlar 
mücadele yaparlar. Bunlar 
tarla kuşları, kırlanğıçlar, 
serçeln ve başlıca ve has· 

saten leyleklerdir. 
Leylekler; ilkbaharda ha. 

şerntın uyaooceğı sıralorda 
tarlalara akın ederler. 

Ta o zamandan çiftçinin 
toprağını süren s3pan.ın 
arkasına sırnlanırlar. Çıf· 
tçinin toprağıııı sü-

rerek jlerledik~e leylekler 

tle ciltçinin arkasında topr

ak içinde çıkan kurtları yi· 
yerek çifçiyi takip eder. . 

Bu suretle hafriyattan ıt-
ibare n çifçiye yardıma baş
lıyan leylekler bütün yaz 

müddetince sonbahara kadar 
yanj haşaratın biitün faaliyet 

devresinde tarlalardan kana

tlı kanatsız böcekleri toplar 
Te yerler. Bu suretle çjft{'

iyo mücadele hizmetinin en 

büyüğünü yaparlar. _ 
Görülüyor ki leylekler çift-

çinin başlı boşına yardımcıl
arı dır. 

Bioanıaleyh şu günlerde 

düşmanlarile mücadele için 

beş on gündür yuvalarını 
terkeltiğini gördüğiimüz 
leyleklerin yardımcısız kalan 

yavrularını himaye etmek 

zarureti karşısındayız. 
Halkım z n ve belediyamizin 

bu yavrulara yıırdımlarn 
ba§lndığını görüyoruz. Bu 
fevknlAd şayanı şükrandır. 

Bu yardımın umum ç ftçi 

meslekdaslarım tarafından 
~ 

yapılma sını kendilerinden 

ehemmiyetle rica ederim. 
Bu yarıiım bizim yardım

cılarımızın yavrularma aittir. 

Zıraat Mildiırii 

hüdai 

hıkaye: 

Yolcu! 
-Kt:mal Ferdi-ye 

Güzel bir yaz akşamı; 
güneş hssretlılerine kavuş
mak için mavi bir atlaslı 
gıbi sakin ve sess·z uyuyan 
denizin cesur bekçısiydık. 
DağlJrın nrkıısına çt-kıic.lik

ten sonra sevinç ve ktıderle 
karışık gözleri nemli büyük 
bir insan kalabal ı ğının içın
de altı genç «Güln ı hıılin, 

merdivenlerınden çıkıyorlar
dı. Tren geliyor, nereye gi· 
diyorlardı? Elinde bavu u 
gözleri denizin mavilıklerine 
dalan geniş omuzlu tııhmi
nen 22 sini yeni ikmal et· 
miş olan sarışının kah 
parlıyıın ve kdh bulutl ınon 
gözlerinden pek te mesut ol
madıkları anlaşılıyordu . Htır 
tarafta bir canlılık ve bir 
hareket var. Njşonlılarıoı 
uğurlıyan genç kızlar, pırıl 
pırıl pırıldıyun Bandırmonın 

denizle boşbıışa anlaşan gü · 
Zt! llerinin knlpte, sbvilmek 
aşıladığı, en meyrem ihtiya_ 
cın aşk olduğunu şu dakıll

alarda o, vapurd.ıki genç 
arkadoşlarının yanında den 
izden başka birşeyle &1Ak
adur olmuyor ve ~anki dal
g.ıların arasında birini gö
rüyormuş gibi dudaklarını 

hbfı f m ı rıltılarla hareketlen
dırıyorılu. 

Küçük fakat cenneti and. 
ıran yeş ı lliklerıle sııkinleri
ne kendini sevdiren bol ağ
açlı ve taze fıli zli, yeşil ba 
ğlı bir yerden galıyor. Tar
ihte J ürkleri şenlendiren ve 
her kapte hRsretle anılan 
periler diyarı belki de düny
anm en giizel aşkı, aşk ild· 
hlarını bıığ'rında yaşatan 
bir yere gidiyorlardı. 

Gülnihalin son hareket bo. 
rusunun döndüğü annelerin 
gurbete giden yavrularını 
kalbin• alacakmış gibi bağ_ 
rına bastırdıkları, son puse· 
lerin yer yer hararetlendiği 
bir zaman onlar gövertenin 
en tı>nha bir köşesinde otur
muşlar iskelenin üstünrleki 
kalabal ı ğı vahşi nazarlarla 
süzerek vapurun har11keti 
jçin sabırsızlanıyorlordı. Kor. 
kunç uğultularla hareketini 
bildiren ve köpükler saçarak 
büyüle bir dev gibi gerine 
gerine yalpa '\'Urtırak uya
nan \'&pur yolunu tayin 
ederken kalplerinde meçhul 
bir elin gezindiğini duyarak 
ses!liz başları öne eğilmiş 
ve göverten!n parmaklarına 
dayanmış düşünüyorlardı. 

Bıındırmaya gökten yıldız
lar yağıyor. Kopı<lağının 

arsızca denizin koynuna so
kulan dudakları hayal gibi 
görünüyor, vapurıla kahv~-

1. 

cinin çatlak sesinden başka 
ne bir ses ne de bir· nefes 
hiç birşey duyulmnyor. 

- Başlıyal ı m mı? .. 
- Başlayulım .. 
Öldükleri yerde oturdular 

ve hafı( bir kımıldanma ya-
ptılar. klerind<>n Nacı ndlı 
olanı ilk kadehi kaldırara k: 

- Arlrndaşlar bu gecı.od. 
en sonra buşlıyucak haya
tın açacoğ ı nı ız maceru kıtıJ• 
hının ılk sr,hıfe şert·fıne içe-
lim dedi. Eller kalktı . Ve af-
iy~tle Rıkılan ko lehelrin be
yaz ıthiri bir lAhzada oğ z
lara boşalt ldı. Bırinci şışcyi 

ikinci, Ü\ üncü, dörtfürıcü ta
kip etti. Üı; saat İçtılE:1r, du-
rmadan, dınlenmcden i~·tıler. 

Artık herkes yıld ızların 

altında uyumak üzere, ak
şamdanberi konuşm ıyan ve 
konuşmadan içen garip 
yolcuların beşi dirseklıye
rek uyuklamaya bı:ışlodıklnrı 
zaman Naci, saçları dağın k 
başını ellerinin arasında va
purun geminden çıkan kö_ 
püklere d~li nazarlarla ba
kıyordu. Mavi ııtlaslur i<:in 
de gelin gibi süzülen Gulni
halde bu gP.ce bir turlu 
uyuyLımıyan yalnız gövnte· 
nin parmuklıklarınn sb::ın_ 
mış dalğ hırla konuşan bir 
gece yoh·usunun mırılt Ja
rındon başka birşey yoklu: 

Gece ruhuma hlr Pylcr dıyor 
şuh kadııı kalbılo co~nıı dal1:alıır 

Beni de koynuıın almak i lı)Ol' 
Bırııbırı ardınca ko~aıı dal~alar 

O~nız On sekiz.inci yıl Dl 

dolduran bir güzellik üstün
deki baharın l!itıf riızgfirile 

ı dalgalanıın tül gıbi haf r, 
Hınt rakaselerinin kıvrıl1111 

vücutlarının kıvrıml ırı gibi 
hafı! inhinalarla d lgolanı
yor. Naci iki saatte.ıberi 

uzaklarda ş:ıhlıınan d ı ğn 
lı:ırın ya•aş yavaş vııpura 
gelinciye kadar ho.yatu ben 
z yen sönüşünü seyrederken 
defterine yukı.ırıdaki man
zum satırları kaydetti ve 
sonra asabi adımlarla dola • 
mağa başlaJı. Dolaştı, dolaş 
tı ve kendine uzıınan bir 
zabit vekilinin soğuk elini 
biraz can s.kıntı~ile sıktı. 

- Merhaba Naci! 

- Merhaba Bekir. 
- A(f P.dersiniz ben ismimi 

değiştirdim. Şimıli S. tkıyım. 

- Pek güzel azizim. 
İlk dakikalardaki görüşle

rinde aldanmadı ğını anl ıyan 
Nacı rahatsızlığı nı bchane 
ederek bu ismi gibi kendi 
de değişen arkodaşın<lan 
ayrıldı ve aşağı indi, Bir ta
rafta gene bir kız annesinin 
kovnuna sokulmuş titreyen 
uzun kirp ı klerinin altında 

Agf af otoRraf makinelerı 
nin Balık~\sirde ~egane satiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

.AGFA FOTOGH.\F }IAKİ.NELEHi 
Yedi yaşındn hir çocuk: tnra!ın•lan dahi gayret 

kolaylıkla kullanılır. 

tatlı lıir rüyanın verdıği saa- .. ~~~~~~~~~~~~~ 
detle mele lere tebeı:ısum edı- ~~ 1 
Iı~~·gı~·li:;k~~ •. :i:.k~:~:: tr; ~ Ş lıir i emasında 
mubahaseye gırışen gece per 11.. 
il.~rinı bayğm nazarlarla sü- ~ ~ 
zu~0;11:~irim ümidile nşağ ~ 2 5 Temmuz çarş1mb3 ak~1m nJan iti1aren '1' 
inen Naci bu manzaralnrdan f~ 1(\ 

da zevk alomyıuık tekrnr ~ ARP MUHAB.IR•ı " 
eski yerine d.ılğnların en çok ~ ~ 
kııynu~t ğ'ı bir yere gelerek ~ ıf 
denızı s.uıkı koyııunılu lıuıun t(t ~

1 ıstıraplurıııı dı ıdırtH'C hır li Bu filmde topçu, p'yade ve tay.ıra hHplerini ve 
kndın yüzile torıes:.um eden ft: bu m .. yunıla bır tukım macera ve nşk suhnelerini di 
de izın dn\etkdr oğuşunu P kbt v • h •y ·c nl .l s ·yred ·c ·ks niz. 
stıyretmeğe c km ştı. ~ A vrıca .";l 

~:if:. ~ • ~ 
uruk k z ırıyor, yeni bir sn • • 

h·h bışl yordu ll·r cml.da A T VEc..I KASI 
hır kını lJanma ve hır hurı ket,~ J '9 
var. Hele kızlar, genç kallın· ff ·~ 
lar kalplerdeki şıır riyurıını ~ 'iJ 
tıtrt-tPcek kudar oıuhrık ho_ '1. Askeri Komik ~ 
reke\ lerıle butün noz ~:-) ırı 1~ ')J 
uzerlerınde topluyorlar. Ye- ~ ..., • ~ 
ni hır sabah t.ıa~lıyor. llayut 3? Su vare 9,30 Cuma matınarmz 2,30 da<lır 
tokvım nden hır yııpruk ı.o- ~ SinPmamız gıyet serindir. Suğuk hava makineleri 
puyor. Her.şey .uy.u.11yor Ak ft ve vantıldtörler duima ftıuliyeltedır. ~ 
şamdun erı guneşı arı yan ~~~~~~~ ~ 
kumral sa~·lı guzt!lin muvı ~ ~~~~;tt 
(}'özleri ufukta kızoron gü
o 
neşle bırleşı)or ve ondan 
renk al yor. D ılgal:ır; dur
madan, dırılenoıed n yiık~e
lıp nlçal p baton dolgular 
guneşın sıhırli dudoklurının 
değınesıle boyğıııloş p eri
yorlar. ~ier yuzde nt şe ve 
sevırıç çizgıleri var. 

Hareketinılenberi ycr'ni 
pek nz deniştiren genç y<)l
cu vapurdaki bu hareket· 
ler,i n gayri m~mnun göru 
nuyor, bırçok ricol.ırdun 
sonra ikı mi \i Ctızlo hır pa 
rn ile temın P.debildiği be· 
yoz zehir kodehini elındo 
bP.ynini uyu~tu mak i~·in 
acele e iiyor. içiyor. Şon 
otomohılin bnsomoğındn 
gözleri yaşlı heyoz şnrp;-ısi-
le onu tPşyie gtılen sevgili
sinin ~özlerinin ön\lndc du
ran ıııohznn hayalini koy
dPtmemı k için içiyor, içiyor 
;:rözleri ufukta dii,.iinerf"k 
içivor. Ve snnki her kadeh 
ömrile beraber ıçın-
deki hicranın acılar nı 
azaltıyormu gibi içiyor, 
büyük bir ist kle içiyordu. 
Vapurun l-itnnbulu seldmlıy
on od tarını bPkliyen anne-
lere sevgilılerini beklıyen 
genç kızlorn hublıl sesi gıbi 
tıoş ve güzel gelen kulak 
delici sesıle gözlerini açarak 
senelcrdenberi uğramadığı 
ve herkesin birçok ahlar
la bahsettiği guzel dıyara 
" hliğ'ni anlayoruk bavulu-
nu aldı. 

Ne karşıl mağa gelenlere 
ne de bu gürultiılu ehrin 
gürültülü ınsonlarına hattd 
gözleri kamaştıran pırlantalı 

g11zellerine bnkmıynrnk l iiyük 
bir sel gihi Gulnihrılin mn
rlivenlerınden akan kahbolı
ğa karıştı gittı. 

Salih Vecdi. 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
Azami miktarı 

500 lPneke 
50 

ıoo 

50 
20 

(( 

(( 

(( 

(( 

Cinsi 

benzin 
gaz 
va "on \ '3 '11 ~ • rı 

vahalin ~·ağı 
crırt•S yacrı 
b • o 

Vil:\~·(lt yollarmda çalı..rın kanı,orı Ye sili11dir
leriıı bir senelik ihıiyat·ı İ<·iu lii

0

zunıu lıal ude 
alırımak iiltwe ba hhl.t rıı i kt.ırlt1 r·ıle ci ıı~leri y:ız· 
ılı y.t:'Lı Ş trlnanw~i ııu1t·ihırıct~ müh:naa ediİPrıık 
ve 13- a~u'°'to -9i14 tarihi11e nılisadfr Pazaıe .. i 
giinii saat 011 he~te ihale <'dilmek iizert" bir ay 
miitldetlt~ ~leni munakasa~ a vazedilmiştir. 

Talip olan in rın yliz<le yt><li lıu~u k ııi~pı tinde 
teminatı nıuvakkatelerirıi vrzrıeve teJim ile tiea 
rt·l odası vesikalarile hirlikte yu\·mi nıezktinla ve 
hu hususa dair fazla mahimat almak istiveııle-.. 
rin d ıha evci encümeni vilayete gelmeleri ilan 
olunur. 4 - 134 
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Sn, ha va ve muhtelif nıeyva ve ha) ,·an atı ehliyesile nıc~lnu· 
bulunan Balıkesir-Kütahya şimendifer hattı üzerinde Dursunbey 
kazasında ilk defa açılacak olan panayır 10 ağustos 934 cuma 
günü başlıyarak 14 ağustos 934 salı glinii hitanı bulacHktır. 

Oün\•ada birincilil!i ka-
~ . 

zan~nı « ZEISIKON » 

foto 0 raf makinel~rinin • 
934 ot'lmatik modellt=>-
rini makine, Sflhpa 'P 

çantanlarını «ŞAH ~IF.11 

MET MAllOt~ıu ne .. 
SEYl.N AV. Tf ticaret -
hanesirıde arayınız . 

• 

r::'I 
1.:.:1 

Yr ·ika i )erinde kullanılan n1üessese sahip~ 
lerini n sinemaya ,·erecekleri sessiz yazı 

rekJôınJ:ıı·ı ucuz fiatJa yapılır. 
Naınuzgtih caddesi maarıf dairesi arkasında 

Enıldki kadimeden Erdek hududu dahilinde yüz altmış 
lıra bedeli sabıkh B"lk.is kölünün 934. Senesi saz 
mahsuli_ı peşin p:ıra ile satılıktır. ihale 9 Ağnstos 934 pa
r ombe gıinu saat O'l beştedir. Taliplerin pul ve ilAn mas
rafı alıcıya oıttir. Taliplerin yüzde yedi buçuk depozito-
1.ırile yevmi mczkilrda Erdek Maliyesine müracaatları. 

4 - 140 

Mı li Emlak Müd .. rlüğüden: 
Ağorcn mahallesinde 116 metre 60 santimetre arsa 

yirmi giin müddetle müzayedeye çıkarılmişt1r. Taliple-
rm satış komisyoaunıı müracaatları il~n olunur. ( ı31) 

Sehir dahilinde muhtelif mahallerin kaldıı·ım • 
işçiliği 19 - Temmuz -934 tarihinden itibaren 
yirmi gün nıüddetle açık ıuüııaka."a~ a konulm
uştur. Talip olanların 'e nıahimat almak isti -
yenlt'rİn lıer giin belediye dafresinde nıiihendis
liğine müracaatları ilan olunur. 

( 2 - 136) 
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BALIKESİR ViLAYIT MATBAASINDA 8ASIL~IŞTIR. 


