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Yunan Saylavları Mecliste Birbirlerine Girdiler. 
izmirin Kurtuluşu Bü- Kay seri f ~brikas;nı ş ~ııh:d;· '·~~inliler-- -
Yük TörenleKutlulandı. Başbak~nımız Açacak SahneArkasıiıda Neler 

G .. d .. 7 
izmir 9 eylOl~e coşkun b r bayı 2m günür,ü yaşa~ı. 
Atatür ~ün annesinin mezanna çelenk ~onou, Hal~a

pmar~aki şehıtler ziyaret edil~i. 

Ba~oakammız a~ılma törenin~e ]nemli ~ir söylev~e 
bulunanca~lar. yann An~arara ~önmeleri be~leniyor. 

o r LJ m ... 
" "Dur bakalım, ~a~a ·~eş Ueki çocuklar uörn edL . 
Bir g lCe~e onlar için oymyacağız.. . Biz e v1a~ı watan 

için çalışıyoruz ~.,. 

zııı 1 n 

İ~mir, 10 ( A .A .) lzıni -
rın kurtuluıunun yıl dönü

trıü çok büyük teuhüratla 

.lrutlulanmıtlır. 
İzmir, 10 (Giden arkada-

11.GJızdan) - İzmirin kurlu 
lufURun 13 ncü yıl dönümli 

dük n bCiyük ve coşkun törenle 
Utlu landı 
Saat 8 .3() da Halkapına· 

rdaki ıehitHklere gıdilerek 
'zlz ıehitlerin başında bir 
'Öylev verildi. 

Bu törenden sonr1t kah· 
tıtnan askerlerimiz lzmire 

:Gç koldan girerek bayrağı 
~ızı hükumet konağına çe· 
ktiler. bu giri§ çok canlı o\ 
du. Ve askerlerimiz çok a 1 
kıılandı•ar. 

Saat 15.30 da Ulu Önder 
~tauırkün annesinin meza 

ili ' 

nna gldıldi. Çelenkler kon·~ 
uldu 

Saat on altıya doAru bü
tün teşe.kküllerfn, eıınafın, ok · 
ulların, cimlyetlerin iotirakile 
çok bGyük bir zafer alayı 
yapıldı. Bu al ıy birçok ye 
rleri dolaştı Gece de Birin 
ci Kordonda , denizde fener 
alayları şehr~n bir çok yer
lerinde eğlenceler yapıldı. 

İzmir 9 ,eylü lde en coşkun , 
en büyük günlerinden biri 
ni yaşadı. Bütün cadde
ler gece geç vakitlere 
kadar dolup taştı. 

1 ütün evler, magazalar, 
dükkanlar, bayraklarla, de 
fne dallarile süıı'enmişti. 

Gece bütün reıımiğ daire· 
ler. müesseseler, bank ıı· 
lar , büyük binalar elektrik 
le aydınlatılmııtır. 

Ankara, 10 , Özel) Eko· ~ 

nomi Bakanlığı !<ağıt fahri 
kaı;ıoın açılması münasebe

tıle büyüle bir tören. prog · 
ramı hazırlamıştır . Açılış 

töreninde hülün Kanıutay 

üyeleri ve memlt:ket gaze 

tecıleri de lıulunacaktır . 

Başbakan İsmet İnönü de 
açılış töreninde bu lunacak 
ve önemli söylev v~recek ~ 

!erdir. 

Bajbakanın 12 eylul bu
raya dönmeleri heklenmek~ 

tedir . 

Halide [djp Parise gitti. 
İstanbul, ıO (Ôzell Bir 

ay evel Paristen istanbula 

gelen Halide Edip Pariste 

Türkiye 
fµr~ol ~irinciliğin; fener~ 

bahçe takımı kazandı. 
l11tanbul, lÜ (Özel) 

FenerbahçP takımı final 
maçında İzmir şanıpiyonu 
Altmorduyu bire karşı üç 
sayı ile yenerek Türkiye 
futbol şampiyonu olmuştur. 

Yunanistanda kargaşalıklar. 

Bakanlar Kurulu Toplantıda İken 
Saylavlar Oöğüşe Başladı. 

fı;ııd :110111 

bulunan eıi Adnanın yanma 
gitmiıtir. 

Tayare 

Hakan: 

- Kana , kan isteriz!.. 

Diye bağır baRır bağırır
ken , yavaşça kulise daldım. 

Bir pot J ıt mamk için di · 
kkatle yürüyor, süflöre ma 
ni olnrnmck için de, bir dil 
siz kadar süküti davranı

yordum. 

Fakat makyaj odasına 

girince. içimdeki " pot kır · 

mak,, korkusu birdenbire 
endi, kayboldu ... 

İhti}•a tlı hareket edişin, 
ne ita.dar boşmuş meğer .. . 

İçerde, herkes, kendi ale 
min:le .. 

Battan a~ağı zırh geyin 
miş olan eski Türk askeri 

rolündeki deliknn İ ı , arka· 
daşı ile dansederken 111' ık 
çahyor .. . 

filolarımız yurdumuzu do 
laşacak. 

İsta.nbu 1 , 1 O ( ÔLel) - Ta -
yare f ılolarımızın bir Tür

kiye turu yl\pmalarına ka

rar verilmiştir . Bu tur bir 

1 Beş dakika evel sahne
d ~, gelin olan bayan, etra -

1 fındakilere; 

miisabaka şeklınde ola-

cak, süel (askeri ) laya · 

reler bölüklerden mürekkep 

1 
gruplar hl\linde tura ittirak 

edeceklerdir. Tur bir iki 

1 güne kadar başlıya(·alttır . 

Seıanik 

Allaşkına söyleyin , di
y'or; bana gelinlik yaraşı · 
yor mu? . 

Yine bir kaç rlakika evel 

s~hnede, Hakana: 

- Fakat çökmesidir bu, 
kurduğun bir eserin! diye 
nasihat veren Bilgiç Tolün 

deki. ~imdi Muammere 

bir'iz evvelki Hakan' yn 

lvarıyor : 

Şakır takır ter dökerken 
hem maky11jım yapıyor, he· 

nı de, durmadan bana dert 
yanıyor: 

Sorma biraper halimi

zi.. Her şey benim üzerimde •. 

Dekorator: benim!. Makyajçı 
benim!. RE>jisör! benim! .. Bir 
kaç rol, yine benim üzeri

mde .. Hangi birine yetite· 
yim bilmem ki . . 

Gülmekten kendimi ala 
madım: 

Tuhaf değil mi . :Sahne

de saraydan, yüz binlerce 
askerden dem vurur, para

ları ) ollara serersin... Hal· 

bu ki sahne arkasında ..• 

O da gülüyor: 

Eh ne yaparım? .• Sa· 
hne hayıı tı bu . . 

Tak, tak, tak! .. 

Herkesde bir telaı: 
- Nazım, hazırm11ın Na

zım? .. 
- Ah, baılıyo.r .. Btz, .da

ha hazır olmadık .. 

Salih, bir • monoloi 
daha söyle . . 

Henüz, sakalının bir ta
rafı hazır olan ve bu hali 

ile bir keçiye :benziyen: 

Aman Hilmiciğim, ça

buk ol, bak, daha bıyık bi-
1e takamadtn .. 

lki bayan: 

Dö~üşte araya giı mek isti yen ~ir General yaıalandl.iç~ahnı istıli etti. Ç1ldaıis 
raptığı bir ~ildırimle Kraldan yana rey verilmesini ufusa tavsiye etti. Kondılis 

istifasmı ıeri aJdı. Cumur~1ş~anı çe~ilir se yerine kim g ~hce~. · 

· Aman çabuk ol , Mua -

AraS·UIUSBI sergisi aç ıMı. , ınmer; komedi batlamak üze-
Sr.lanik. 1 O (A .A ) re .. . Benim şu makyajı ya 

pıv.er, canım ... 

H"lydf bakahm, bütün 
erkekler dı~arıya. Biz elbi

se değişeceA"iı .. 

Muamm< r: 

Atina, 10 (A A ) - rlık 1 ı · · h Q k ı ı ça ı,ma arı ıçın az1r. 

Dün onuncu . Selanik arsı 

ulusal sergısı açılm1ş "e 
Türk pavyonunda açı lnın 

töreni yapılmıştır. 
t fl anlar kurulu toplantıda 1 J 
01.llu d d • 

1 1 ı . ıldara baılanını§tır. Çizilen Türk pavyonu sergi için· 
de nazan dikkati çekmekte 

ve çok büyük rağbet gör

mektedir. 

n uğu sıra a Sny AV ar KU 

~lu koridorJannda bir döğüş 
~lnıuş araya girmek htiyen 

fl<>lordu kamutan general 

I ittıa vatakos hafifce yara-
'11rrıı1, diğer taraftan cu 

illrlyet~·i olan İçbakan isti 
dfl etmiştir. Bıtşbnkan Çal

~rıs bit bildııi~le krallık 
n Yana oy verılmesini ulu ,, 

tuvsfye etımştir 

A.tinn, 1() (A . A.) Yunan 
l<ıı,.eleleı i istifa edect k ol 
~c ~I urntırbaşloını yerine Sa 

llvli\r kurulu başkamnın ge 
c:~c 

C~ini yazmaktadırlar . 
\ ıı ı •ı ı . ı ırı ur l ıı l,:ı ı }' Atina, 1 O (A.A ) İtnl-

I " 11 harp gemıleri bazı dilis istıfas nı geri almıştır. 

't"ttanl · · · · · ti 

Doğu 
'y ara ı:ımsı7. gırmış r . 

l lltıan hüln'lmetı bu hususta 
l!fthb(i11te bulunmu§tur 

\' .A.una, ıo (A. A.) 'il , .1 L f L I 
~~ilan ISaıbakanı Atinaya 1 8f lnue u8Yfn~lf I~ ~3 iŞ· 
~1'1fllüttUr 

il 'iunan birinci kolordusu ma programı ~azırlı( lar1. 
il lıtı Yaptıgı bazı hareketler Ankara, 10 (Özel) Doğu 
~tfc . k 1 

"111 çe ı n ek 1 tlyen Kon illerinde yapılacak bayında 

program Bayındırlık Bakanı 

Ali Çetinkaya Doğu gezisi

nden dönrlükten sonra kati 

şeklini alaaoktır. 

İran sının ıle Erzurum 

arnsındn otobüs servisleri 

ihda~ı i~i ilk planda bulun· 

nıC\ktadır. 1 u otobüsler dost 

Jenıiryoll arı idaresi tarafın 
dan itleti 1ecektir. 

Türk tarihi kurumu arnştıımaları 
Ankara, 10 (A.A. ) 

Türk tarih araştırma kurunıu 

15 ve 16 ncı asırda vetiş· 

mi~ biiyük ·ı üı k cografiya 
cısı Pıri Reisin ikı öı emli 

~seri olan Amerika harıta 

si le kitabı bahriye adlı co 

grafi eserıni bastırmıştır. 

.............. eeeeeeeeeeeeeeeee•eeeeeeeeee•eeGeeee .. . ---------- ----- .,_.... , • • i 20 İlkteşrin - Pazar ~ 
• • • • : Genel nüfus sayımı : • :c • • • : Bıit.iiıı ~o,~al \'ii('tıliklc\r ııiifu~hı lı:ı~ar·ılır·.. • . . . " : 
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KendU köylü elbiselerini 

giyerken, Muammer de ma 
k)'ajım yapıyor . .. 

Aman, Hakanı görmeyin . • 

, Aceleniz ne canım ... 
Biraz bekleyiverin. 

Dııardan kahkahalar rge-

(Devamı üçüncü wayfada) 

Güç141er i z mirde n 
Dün Akşam Geldiler. 
Alt. yla pazar günü ~aptı~ran maçta üçe karşı ~ört sayı 
ile yenildiler. Gücün maçı ~ayıp etmesinin bQhca 

önemli sebepleri neler dir1 

1 ıl m :ı ıı A'u ı:lıılc•r 

(Ya.,.sı iç sayfamazda) 

• 
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Rusyad,ı ki Gol ov in de 2 J? Her halde Sıhhat Bakanlığı 
bin körün yü.7de yirmi bi· · 

rioin Trshon dan Heı i gel 
diuini söylüyor 

Trahomdan korunwa 

Trahotı.un fena l ir hastalık 
olduğu anJaşıldıl<tan sonra 

bunun önüne geçilme ; dü 
şünulmu ve bu güne kadar 

bu fikir kabul edılmittir. 

Yani aile, kışla mektep. fa

brika, hapishane \ e sa re 

gibi müçtemi yerlerde tra

homlular ayrılmağa başla 

nmı tır Trahomlu ha lala· 
rm kullandık'urı tuvalet eş 

ya 11 havlu, mendi', çamatır. 
yatak takımları, lavabo, fır 

çn ve saireyi <ıyırrnı~larctır 

H er lrahomlunun eşyası 

kendisine aittir. Sağlam ola 

nlar onları kullanam<ız, ku 
lhınırsa mntlalı; trahöma ya· 

kalanırlar. 

Korunmak mutlak ten ız 
likle olur. Her zaman elleri 

yüzü ve közlerini lt•miz sa· 

bunlu sularla yıkamak ve 
mikropları öldürücü hiç 

bir fey bulunamazsa biraz 
ıspirto veyahut kolan) a ile 

ellerini )Üzünü, hatta göz · 

lerinin üzerinı temiz1emek 

lazımdır. Sonra ka rasinek 

rnücadele41nde de baho:edece· 

ğlm için şimdi ya~ımz mü

esse el ere karasınek' eri so· 

kmamnk için pençere ve 
kapılara ince tel kafes ya 
ptırmak icap etlığini hatır

latmak isterim. Bunları ev'e 

rinde de yaptıranlar çok 

büyük istifade eı'erler (fa
kirler yaptıramıyanlar, 1 iç 

olmaısa ıurayı bmrıyı pis 

tutmamalıdır. Velhasıl sin 

eklerin birıa dnhilıne girm 

emelerini temin t'tmelidır. 

Trahomlu hır kadını hiz 

metçiliğe, süt nineliğe alın. 

amalıd.r . Avrupada trahom 

lu mektepler olduğu gibı, 
bizde trahom bölgelerinde

ki trahom mücadelf'mizce 

trahom m~ktep'erin.ız var

dır. Fabri~ası olan şehirler
de de bütiin amele diğer 
mektep talebelerı gibi birer 

birer muayeneden geçiri ir. 
trahomlu olanlar hemen 
ayrılır ve tedaviye sf!vkolu 

nur. Amistirdamdaldni bir 

mi al olarak gösterılebılır: 

188 J t$lrfhindc.> bazı mektep

lerdeki talebenın yüzde 76 sı 
trahomlu iken ıcra ec.ıılen 
sıhhi tedablr ne 

lı-:eainde 1897 tarihindeki 

muayene de bu nısbet yüzde 

l 4 ve 1913 de yüzde altıya 
inmiglir. Bu u ul Cezayirde 
de aynen bu şekılde ·eryan 
et mittir. 

Hükumetı Cumuriyemizin 

ygı değer Sıhhat Bakanlı
ğının sevkile t lu umuza ka 
rşı gö terdiği birçok lıoru 

malardan biri de hiç } oktan 

trahon bö1gelerinc{e trahom 

mücadele teşl<ilatı yaratma 
sıdır. On ·eneyi mütecaviz 

kısa bir zamandan bt r ı t r1t 

honı mücadele teşkilatının 
birçok hastane ve aıspanser't!rl 

ve geyya r ~tibba ve sıhb .. t 

memurlarına müt madiyen 

hu ıole u~raştıkları ve ou 
yüzden mahkum bir 

çok trahomlulan bo b~ 

ladı:ın kurtarmaları kadar 

onemli bir it gor• ktlr. 

mızın şan v<· şerefini bir 
icat dnha vükseltmektec!ır. 

A, rupada ilk evel trn 

homa karşı fenni m rtt le 

nıüt·.u-lele açan Macari tan 

dır. 188 3 de Profesör dok 

tor Fauer tarafından yapılan 
proje az n üddet ı.onra ka 

nuni bir şekil alnı tır. Aşa 

ğıda vnzdığını şekilde bir de 
pr<'gram ~ apılmı~t ı: 

1 Trahoma tutulan 
ve muhtaç olan bütün hal 

km tedavi masrafı hükfıme· 
le aittir 

!. - Tırahomun faz1 cı 

bulunduğu şehirlerde hü 
kum et göz mütaha nı ·ları 

ça ışhracak ve yeliştiştir~ 

cektir. 

3 Bu gibi bölge1ercle 
mah:\lli uray ve şehir eti 

bbasına trahom hakkıııda 

kurslar verilecektir. 

4 Her bir ~ lrahonı 
vakasını hükümete ıhbnr 1 

m tcburidir. 

5 A kerler, mektepler. 
fabrika ameleleıi, ve p n 

siyonlar muntazaman ve 
sıksık muayeneye tabi tu 
tu I acaktır 

6 Trahoın ' u çocuklara 

milh6us ayrı mektepler kü 
şat edılecek ve buradaki 

talebeler tedavi olurıcı' a 
kadar bu mekteplerde kala
caktır. 

7 Trahoma mahsus 
hastane ve dispanserin açı 

lacak ve buradaki traho 

mlular mecc<ınen tı:da vi edi 
lecektir. 

8 f"rahomun tehlikesi 
ve tarzı sirayeti, korunmıısı 
hakkında hali , gaz"le, kı 

lnp, ı-inema, l<oııferc Oh ve 
saıre ile irşat ve irkaz edı 

lect:k halka hıf sınhha ka "a . 
idi ne ir ve tamım edılecek

lir. 

Macaristanda bu progamı 
tatbık ve tastık eden profe 
sör Ka.reofkisim bir kaç se 

ne zarfında pt-k eyi netice· 

lı:r aldığını zikretmıştir Mı 

sırda da mücadele {Seyırerne 

tkasselJ tarafından }apılan 
program Praf esör Makkallan 
tarafından ehemmi) ete 

mevki talbık.ı konulnıuştur. 

Yalımı seyyar hulahaneaer 
ıliive edılmı~tır Bundan ) i 

rmı sene eve! bu seyyar 

hnslanelerın adedi 5- 6 ıken 
bu gün ıki u.ç mislıne çıka· 
rı 1 mıştır Ve bundan başka sa 
bit tralıom lıastaneluı açı· 

l nııştır 

halyadeı 1901 Sf:'ne-
sinde mücadeleye baş 
lanılmıştır . Burada da tra 
hom mektepleı i ile trahom 

hastahaneleri biiyük fayda· 
far temı ıı etnıi~tır . 

Fran ada, sonzamnnlarda 

tru honrn karşı bir cemiyet 

te-sis etmi lir. Bu cemıyetııı 

riyasetine de meşhur profesör 
Doktor Jaakol Nikol gelı· 
riln1 ştir Kenrhsi hem do 

k l <l r ' c lw '11 d · B a k h• r i ) o 
ğdıır. l'u rnl çok ~ ne 

fer e\ ~ı flirkiyemlzde as 

kt•ri (ıbbıvede hal,terıyolojı 

dersl~rı vermışlir. işte bu 
cemiyet Fransnnın bi hassa 

Barl•t>!flt ıe' ııhilindt kı ~ehir 
leri e şımali Afrika nıüsle 

mlil-rnlerinde rl muntazam 
hır 111ucnclele yapmış1 nrrlır 

(Bitmedı) 

TJH~blLl 

Park 
Hızile evam e ·ya 

n 
• 

Yeni par~tmlz Tüık'yenin en tü1ü~ ~ir pcr~ı orac&~tu 
Şim~iy~ katlar l 5D dönümlük aıaıinin toprağı düzel-

tildi. Yollar açıl~ı 
İlyaslar mezarlığının park 

ha in~ çt•vrilmesine büyük 

lir faaHHtle devam edıl

rnekt('dir. Son giinlerde iş'er 

epeyce ılerlemiş bu:unmak

tadır. 

' Parkın antre köpriisti mü

leahhidı tnraf10daı. bltıril· 

ınek üzere olduğundan bu 

günlerde teslim alınabile 

cektir. 

Parktaki genel yo ların 

kıyılarınd~ lo kordonların dö 

şen nesine başlırnmıştır. 

Kasaplar derE s ııi takip 
eden kanalın kenar duvar

ların \'apılmntıı dh $Ona er

mişlır Cephenin satl:ı ma 
illeri düzelmiş. puralara çi· 
menler eki'mesı için su be

ldenmektedir. Parka gele· 

cek su tanıa men temin ed· 

ilmiş ·olduğu gibi biltün su 

tesisatı da ıkmal olunmuş 

tur . Yalnız boruların tren 

h'attının Rltından gf"çirılme
si iç;n müsaade beklenmek· 

tedir Bu ınüsaacle alındıktan 
qnra hu lwıım da bilirılE>cek 

ve parka 
caktır. 

•u gelrni~ buluna-

Parkta yer altı lda bir 

l\elA yaptırılacaktır. 
Buna da yakında başlana.-

caktır 

Büyiik hir saha içerıo:ind.~ 

olan pıuıtaj , tenis ycrı 1 ve 

çocuk bdhçeier inııı teıwi) ei 

tıırabiyesine> baş) nmı~tır. 

Pantaj yeri ıçin lstanbul 

güzel sanatlar al.ademis ı n 

den kataloğ isknmi~hr. 

Burası y .ı pılırken, gelince 

bu katuloğdan da ıı;lif ade 

olunacaktır 

dır. 

Yt>lhasıl yeni park fa ıdi· 

yeti çok ilerlemiştır. Şımdi 

ye im dar tasvi~ eı lurnbil<'fl 

ynpılan yer tt1hmınen 150 
dönümdür. Bu ln.ım bırırcı 

\ eya ikinciteşrın ortaların 

dl tamamlannbilecel tir 

Şunu da i n ve edelim ki 

parl<ımız 1 ü kiyenin en mo· 
dern ve en büyük bir parkı 

olacaklır. Hcılıhazırdn Tür 

kiyenin hiç bir şehrinde 

bu büyüklükle hir park 

yoktur. 

Parkın diğer güzel bir 

husu iyeli de her hangi bir 

tarafta durulur~a durul • un 

her taraf görülebilmektedir. 
Yakmda Ziraat bı:ıhçes·n 

den, Ayva?ıkton, Bandırma 

dan fidanlu getirtilerek fi 

daıılttr alınacak ve hus.mi 

idan~den alınan altı dönü

mlük bir park fıdan l ıpa 
tahsis ed i 1ecek tir. 

Park inşRatını değerlf pa

rk Uznınnlarından R Ft•rit 

idaı·c etmekte, keııdi~i bu 
işte bü)·ük bir gayretle ça 

' ışmekta ve muffak olmak· 

tadır. 

İlimiz 
Hususi mu~ase~a bütcesi 

tastiUen uBloi. 
Geçenlerde Bakanlar Ku

rulunc!\ ona) l"lnarak Başba 

kanlığa veri diğ'int bı < ırdi 

gim1z ilimız husu. i ınuhaıH. 

be bülcesı bu defa tııslık 

o!untHak ılbaylıga gönde ı ıl 

m ştir 

Açı~ Konuşma 

00 

ler 
ş 

Şehri:nız İdmangücü ta 
lu nının Altay)a b r maç 

yapmak üz.ere İz mı re gitti· 

ğıni 'azmıştık İdmangüçlü 
ler bu maçı 8 eylul pazar gıt 

nü yııparak dün ak~anı treni· 
le ş hrit'lİ P donmüşlt r,1 r. 

1 nlum n hırlıktt> İzmıre 
g-ıdcm bır ark daşımızın 
m ç hnkl ınclaki görüşle nı 

ol Juğu gıl ı ası. ya nlıvoruz 
Spor alilnı okadar knla

bnlık d ğılrlı. 400 sno kişi 
, ne k v rdı 

Sacı t t un ı 6,31l d her 
iki takın1 berabercf" alkış

laı· arasında cılana çıktılar. 
Törenden sonra takımlar 

şu ~ekilde yerlerini nldılar: 
İdm ırnglicii : Mehmt t, Mü· 

nip, Mahmut. Şevket, Hü 

seyın, Ertip, lsr ail, Ahmet 
Şemsi . İbrahim, Nt>cat ı, 

Altay: Cemil, Ali. Ali, 

Şükrü. Enver, Mehmel, Hrı 
san, Basri, Sait, Hakkı. 

Para~ ı Alt av kazandı; 
haf f esen rüzgf,rı arkasına 

a 1 dı. ille akını Gliçlüler vap
tı 1a r Fakat bunu. Altay 
müdafaası, kolayca kesert"k 
topu G{iç kalesine indirdi 
fer: ,.... vut 

ilk dakikalcH Altftym bir
i irinf takip eden akın\Mı 

arasındn geçi\'or. B una ~e
bep ortahafın z •yıf olması 
ve vine ortahafı Altay for· 
vetlerinin l'°layca geçebıl 
mel eridir 

Forvet hatınrla Şemsi şah 
si akınlar yapmak istiyor 

ve açıklar p8$J vermiyor. 
Onuncu dakikada sol açı

ğın bir orta 1ama~ım sağ açık 
kale üzerinden avuta attı. 

B iraz sonra Ş.emd kaleye 
bir metre mesafeden topıı 

ikinci defn n vutn atıyor. 

Altay vine Güç müdafaası· 
nı sıkıştırıyor Münıp ve 
Mahmut güzel kurtarışlar 
yapıyorlar ve topu for 

vetlere ulaştırıyorlar. Otu 
zuncu dakıkada 110\dan gc· 

len bir Altay akını golle 
sonuçlanıyor. 

Bu golden sonra Şemsi 

yerini sağ a ığa bırakarak 

kendı sag k yerıne geçiyor. 
BıraL so ı a sa' lan yapılan 

' 
ı r 

GI 
ı lıafl •}ını O ... 

e 
ile 

2 bıtıyor 

• 

~:~ ( 
lkıııci haftayım: Ortaha 

değişelfk yerıne Hiln1 l ge 
çiyor Solaçıkla da solıç 
ver değişiyor 

İlk d kikalarda Altı)' 
müdaL.\ u;ı sıkışı) or :--tolct~~ 
gelen topu Ş n."i kale't 

la· 
metre rn s ı ft•den ıllt 0 

ıraı 
rak I< 'lleye sokuyor ' 

1 
·r 

•• )1 
sonra Altavlılar ii~uncu \ 

1 be e 
goJIP buna mu <ll 

1 k 50 ediy(.\J 1 r Bırkaç da u ıı ti& 
nra Necatı güzel bir şu 

ı 0 000 
ikıncl go!ıi ah, or . yu 
30 ncu da l.ikasmda Alte.''

3 

ı· ot· bir f ıti kik cezası verı •> 
, . . k .. el bıf 

1 unu ;:-ıemsı ço guz ı.ı"" 
~ .. "JlC 

ı:fıtla 7nvıyeden uçu 
~ kf 
defa Altay ağ nrınn uı ol 

} or Oyu\ı 3-3 berabere 
11' 

duktan sontı;. çok hey~cllkı 
!anıyor Seyircilerin bır 
smı: 

Haydi Altay 

Diğer bir kısmı. 

Haydı Balıl<esir · he· 
Diye bağırarak zate.ll kflt 

yecanlanan oyunu bır 
rlsr 

daha heyecanlandırn ° b ~ e, 
dı. Oyıınun bitme ine )' 
dakika kala bütün Altt\. 

• · bel' 
haf haltı ve forvetler• k 

kara 
aberce Güç kalesine a t 

ı ·tıı>'e 
dördüncü soıı ve gtı 1 

golJerini de attılar 
1 

Güçlüler !) dalokada 
11:~

tlalrn b !1 aberlik sayısırıı ıs 
. . . - l bır flltırı 

mın ıçın guze l(or· 
\ltay kalesine indılcr· I y· 

GÜ "e ner hakem bunu ç ttİ· 
hine ceza vermekle halle 

Ve oyun da bitti ıar. 
Güçlüler neden kaldnamadı .., 

1 İlk haftayım ta tcı
1 •• 

f cna dizilmişti d ıdiı 
l e 1 

2 Açıklar ı hma p 
1 r yo 

ortadan şahsi ıdun a 

mak istenılrlı "le 
n1 lı 

3 Kaleci baznı1 biç 
dd k 1 bazııll re ıt çı ış arı ve 

1
,rile 

çıkmamak gibi hata ecli· 

Yenılmiyecek goller• Y 111 
. ıı\ 

4 lkincı haftayım d'ldı· 
. h 1 e ı 

şekilde, açıklar ı ma 

Bılhass sağ tnraf. to· 
h f dıı 

5 Y <'nt orta 8 rıe1' 

Parkın içindeki gt nel yo 

llar arazinın çok arıl':alı ol

masına rağmen çok gü7el 

bö ürımüştür. Yolar otomo 

hil geçehi1ccek kadar da ge· 

nıştir. Oırnn ıçin bir hok ta

dan hareket eden otomobiı 

ı ıöbel kı• ınununun Kepe· 

kit r köyünden Münir oğlu 
B. A7.m iye; 

Altay akını •ınr golle so pu daima ortaya 

nuçlnnıyor ve bu suretle havesıne~-4 

ver• 

parkın her yerinı 

yine aynı noktaya 

cektır 

dolaşıp 

gdebi le-

Heş yolun nntre i olün 

büyük alanın eli\ .ır 1 t:trı n.ı 

turel kaskatlarla· süslenmış 

tır. 1 u kaskatlar parkı 7a 

rif hır şek ilde sü it mel<tt· 

dır Aynı nlanda beş vol 

vardır. Bu yolların ıh •i ot 

omobılle gezintı)'<' t•luriş· 

lidır Oığer üç danc sine de 

nıerdi\'enler le ıni ıp çılnla· 
1 

hılir. 

Park lıavt11u: 

22 X 36 gen tılığinde ya· 
pılan havuıun dıvarluı r ta 

lrnn dö~emeııi bltm ılır. Fıs 

kıvn tal<sım[Jfının hoıuları 

döşenmekte, lıttonarıı e ıç 

ın d demir çubuklar ve .ka 

lıplar hazırlaıımal,tadır 

Ön cephede yapı 1RcRk ol

an çaglıyan ve §t llaleltrm de 
yııpılmasınH 'akınrln haşla 

nacaktır. 

Diğer taıaftan geller ıçin 

vapılnn ınıntn1'Rların ayak 

lou da k nl\ln ver ilmekte· 

Mektubunuzu aldık İste 
ğınfzı tetkik edi.} oruz. Ga 

zetemizde de ya7acağız. 

: 

0 

... c)'jj·~ k·İ~~ ;<u : ,- U11 e zııh'ıre fıttlafl, 
••••••••••••••••••••••••~' ıı n ~ 

· lilğadıçta: B İsmail Tuğ· 
ru'a: 

Alakanıza terekkür ede 
rız. 

Arzunuzu yakırıcla yerine 
getireceğiz. 

§Ba ndırmadan "!elman mı

ntaknsı" kağıdı i <> mekh p 

gönderen okuyucumuz<: 

~Mektul.>tınuzdatd adres nfı 

açık olmadı~ı gibi in zanız 
dıt olrnnam ı vor. Di' < ğinizi 

açık adresle göndermeniz 

icap eder. 

~o~ acıkrt bir ölum 
Ticar<>l odası b,ıı; SL•l,ır 

Bir oKu~ucuınuzun ura~dc n 
isteği: 

Aldığımız şu mektuLu ny 
nen yazıyoruz: 

"Paznr gün eri İbrahim bey 

cnıni sokağına kuru an ma· 
nifaturacı . ugileri bu )Olu 

pek daraltmakta ve gelıp 
geçmeyi güçleştırınektedır 

ler 
Bu ıı;eq(ıleı in urc:ı ya ]H h 

ya km o ltHı yıkık mf'dr< e . 
arsasmn r ıuvukkatc n kaldı 
rılması ı(elıp l!eçıne 

,ı kolavlatiltı.H:ııklır 
Şu V8lıınla Uruyıu 111n 

terı B t krcnıın \ ırmi gün 

rlenbc;rı dizanteridl'n ha ta t 
bu lunan 7 'aşlar.ndakı oğ- e 
lu Dundarın dün öldügur ü G 
hüyük teessü r le httbcr ah'ık. 

nl\Zaıı d lck liımi celp t t· 
men zi rica ederım , 

Şiirler 
Yakında çıkıyoı 
}n:atı /(ci:un l•eyzı ..... ., . .,. 

Arkadaşımızın • cdnrını 

pa}latıı ve k ndih rıııc Ln~ 
s ölı~ı dılenz. 

10 Evlül Sa~ 
Unlar 

72 lik b r ÇuvRI un 
55 Randımanlı 
60 
70 
80 

,. 
,. 

~ ırnH\ Parlak 

f{ tıfLI~ 

625 
610 
5JO 
4-13 
235 

NOI: .. le 01
1 

• .,uı< 1 B.u fiyat ttra / vıı . ,ı .. çıı 
muanıt!lc verr,ı,.;ı d 

1 
J<O' 

<hı. 140 kuru~ buğ a' 
llar çtır· L"'r' 

ruını.ı 'ere: 1 beı•• 

Zahfll' f wl "r 
kıloııu 

Cınsi uruş --Kı7. lc-a Yun• 
llŞ \k l>11p,cfo \ o5 
5eıt .ı ıo 
Arpa 3 oO 

Mısıı 
4
3 75 ı 

Nohut " 
fü, k R " 4 (jı f J 

K€'pt·lc~, 
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ğlam 
Ağlama güzel çocuk ağ la 

ttıa. 

Sana ağlamak hiç yakış
ttııyor .. Göz yaşların p enbe 

Yanaklarını kirletiyor gibi g e 
liyor bana. O yanaldard a 

P.Öı yaşı değil gülüşler oyra 

sa dah ı güzel o lursun . Penle 

, dudaklarından kırık hıçkırık
ların yerine şu knhkı:ı halar 

çıksa genç1 iğinin tadını daha 
içten seznsın. 

Ey a ğls yan güzel çoculd. : 

Neden ı;en k(mdinı gamla 

ra hürüyorsun böyle?. 

S öyle . 1 
Yoksa seq~ılinde n mi auıl

dın? Yazık ... 
Söyle 

Aşkın sana i~anet mi elti? 

8 n de beraber ağlıyayım. 
lkırniı.in hu, lorıkları, ılu mn· 
11urn lrnlbin eninleri bıze bır 
musiki tadı verir belkı. 

Bilme-rı1 ben kendı hu, kı 
rıklarımı bır (Senfoni) tad ı. 
le imreneıek dinliyorum . 

Hdyır h yar sen ağ 'ama 
Sen daha pt!k genç, toy bir 

Çocuksun. Belki hıç lrn ıkln 
tın sana hıtynll damla dam· 

lu içirt~n bır 7.eh •r lrndehı 
01abılir 

Dınle. Eğer aşık san , be-

11iru kaygımla senjn iztıra· 

bının kaynakları aynı ise 

benden çıkacik olan hıçkı 
rıklara dinle . 

Be lki onlar senin g ıuıılı 
~ön ünde bir bahar rüzgarı 
gibi eser Sen de belki seni 

lınutan sevgini unutursun. 

Sen de belki benim içten 

Relen hıçkırıklarımı dınliye 
tek yaralı bir gön 1ün na s ı ' 
11 ğladığını öğrenirııın 

Ey güz. 1 çoculd. 
G~nçligtni ağlıyarak ge

Çırıne lşı'<lı gözlerin k a n · 

lanınasın senin Ben ağlıya 
Yırn sen d.nle. 

Sana ağlamak hiç yaraş 
fllıyor Ne vakit benim gi

bi ıztırabın kendüi olursan 
o z.. " .. ~ı "man sana goıı un a 0 n 
diyecek. 

Ağ layacaksın ... 

Hıçkırık sana okadar tat 
lı ge ecek ki, ondan ayrıl 

l:tıa.k istemiyecel;sın. 

Göz yaşların sana lıaya 
tın tadını kadeh kadeh ıçen 
bir bahtiyar tadı verecek 

Er güzel \"Ocuk! 
Yetişir sen ağlama. Kar · 

~·nda a lo n bütün irıldsarı 
lıa.yal!er ı' t! yıpranmış bir 

..... 
TORKDILl 

1 Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. 1 

Avr Bu· mış 
• 
1 

• 

htiyar ra •• onr 
•o 

UŞ. 
-------

"Alamanya fıansız Rus ~'s~acı arasm~a sıkışık nir 
hal~v dir,,''itafya içir laz ım olen şey ken~i etTr iyf titir.., 

Giorn<ıle D . İıalia dıyor 
ki: 

Jngil lt>renin arzusiyle top

lanan Paris Üçler Konf na· 
nsı, bir Lı ç kere içtima et 

tikten sonra, nil ayet 1 irbi

rıv l e U} uşırası kabil olrnı 

yan tez er l\(ı rşı !\ında bulun 

duğunu gördii ve faatiyetıne 

niha ~et verclı . Esa~t:u bu 

eveldt:n be lli bir şevdi 

lta lya Ulusla r Sosyetesi 

nın islikba l ı Mussoliı inin 

elindedir diyen T ı mes ga:ıe 
tesi ile hemfikir deği dir 

Ulmlnr Sosyetesinin istik 

bal inı elinde l ulanlar .Japo 

nyamn Mançuriyi ve Çini 

ışg'.llinden sonra dahi yaşı 

yabilen Ulusl a r S osyete ınin 
sebebi vücudunu bugün ba 

rbar ve nizamsız bir devle 

tin nıüdafaasındn görmek 

isli}eulerdir. Öyle bır dev

let kı, k endisine sabir bir 

sınır tesbit etmemiş, tezini 

medeni uluslar karşısındft 
müdafaadan aciz bulunarak 

para ıl P yabancı delege sa 

tın almıştır . 

Avnıprıda barış ve nizam 

için korkan memleketlere 

gelince. bun " arın rea' ist vic 

danlarr, İtalyan dostluğu n u 
bu hususta vermiş o1duğu 

g ıuantileri anlamakta güç· 

lük çekmez Ve bu gara 
ntıl~r . birbirini tutmayan 
tefsiı lere yol açan Ulus'ar 

Sosyetesi paktının gaum 

tilerin rlen d a ha sağlamdır . 

Çünkü bunlar; hcd d l i, vtı. • 
kalara ve derhal harel<ete 

getirilmt>si lu,bil ·rığlam 

ltuvve t lere istinnd etmekte

dir. 

Pnriste meydana çıkan 
f ıkir farkları, şekle nid 

ve tf'f errüatı alakadar eden 

bir ıhtilaf değ il. faknt eı;a 

sta bir ihtilaftır Bu ılıtilaf 

gönül. hiç bir zaman yaşsız 

duramıyan bir çift goz, ve 

her daim lııçkırma"ı nrıvan 

penbe dudaklar var .. 
Onlar ağla sın . . 

~Kaz. n1 Feyzi 

hakikat ile hayalıhnm ara 
. t l sındaki farktır. trnya için 

t!n evel lazım o an şey 
l<endi emn.ıyetidir . Halbuki 

senelere~nberi etrafındaki 
araziyi tehdit Plmek ve iş

gal etmek i1; in silah kulla 

nan Habeşistanı sılahlan te
crıt için müteadclid yolla r 

mevc ut mudur? Uluslar So-

syel t>si bu iş i yapabilir mi'! 
Hayır bi akis Cenevre, Ha 

beşhtanı tutmıya müte 
mayild ı r. Halbuki bu, İtal -
yanın istediğ nin taban la 

bana z ı ltı chr 

Bugünkü İtalyan Habeş 
ih ti af ı, bir merlc niyet me 

selesidir. Tekrar edt: lim: 

Duçe yapacağını bili~ or ve 
girdlgi yoldan. pervası1. yü 
rüyeceklır. 

Lavaro Fascistaya güre 

de: 

Cenevre t esanüdü, içinde 

fac alar saklıyan bir hayal · 

dır. 

Harbten evel bu mahut 

Uluilar Sosyetesi yoktu, fa 
kat Avrupa, Japon emper

ya lizminın önüne geçmek 
ve Çine bir nızam ver

me)< için anlaşabildi. 

l ~ ıı anlaşma . bugün mev

cut d :.: ğildir İngilizler, Af

rikada bir gö.ü elim zde 
bulundıı:rmnktn iıu·ar de 
lim deorken öbür taraftan 

Hint yo'unda kar~ısında 

Japonyayaı bulacaktır Fra· 

nsa , Ren nehri ken uında 

hareketsiz durmak nıecbuı İ · 

yetındedir Almanya, Faran 

s ı z Ru s kıskacı arasında 

sıkışık bir haldedir . Hatta 
Rusya, bir taraftan Avrupa 

sınırlarında hareketsizlığe 
• 

m e c bur bıralulmışken öbür 

tarafta şarki Çin demiryo 
hmu satmakla ve bu su 

retle Mıkadonun Generall 

arın ., yol açmaktadır . 

Avrupanın hali , sinirlt:ş 

rniş, bunalmış ve akim kal 
mış ıhtiyarların acılclı va :ı: i 

yetine benzenıektt!dir Ouç•·, 
bu s:thaoa d hakıkatı ev

elden görmüşUir Eğer Av 

rupa, kendi içinde ufak bir 

tesanüt b1.1.lamaz ,ise . tef es 

suhe baş\ıyacakhr . 

Eğer Avrupa bu vazi} ete 

ge ldi ise İtalyanın da, mu 

hakkak bu ihtiyarlara has 

vaziyete düşmesi !Uzım gel 

mez. ltalya gençttr ve tari 

hini ya§ıyacaktır . 

Popolo D'İlalia diyor k1: 

Honıa ve Stresa misal< '., 

nnrn ruh\ıııa sadık lı almak 

Avru'pada h e r tlirlü teh l il<elı 

s~rgi.'izt>ştlere maui olmak. 

Asyanın sül<iinuna yardım 

etmek, Af rıkadll sukünetsi 

zlii!-ın ve knrgaşn lıldarın en 

son unsurlarını ortadan kal · 
1 

dırmak, bütün hunları yap 

mak , herhalde "Lonclrada 

düşünülen işlerden daha su
lhperver bir iş yapmak de . 
mektir. ... 

Bunu anlamıyanlar, varsın 

anl aııı"tsınlar. Meçhul ~stik 
ba l ın bugün uyuşuk haldekı 

tehlikelerini görn1iyenler 

varsın görmesinler . halyan · 

ulusu gıbi bir ulus karşı"lll 

da adi bir ırkı müdafaa ede

nler varsa biz ne yapalım. 

Biz, sonuna kadar gıdece

ğiz ve· istJikbal ltal) aya hak 

verecektir. 

Mussol'ni ~iyor ki 
Vard Price "Deyli Te 

legraf muhabiri,, Soruyor: 

- Durumunuzda bir de

ğişme ümıt etmek ihtima 

li mevcut mudur? 

Mussolini cev<lp verıyor: 
Hayır ta ki Habesis 

tan yola gele. 

- Doğu Afrikadan Fran

sız hükü{Tletinin sizi tama

men serbest bırl\kmasına 

mukabil Fransa ıle Tunusta 

vesair yerlerde olan bütün 
ıhtilaflanı11L1 hallettlğfniz 

doğru mudur? 

7 İkincikanun 1935 

anlnşmalnrı mucib nce Fra

nsıı. ile aramızdaki bütün 

ihti l afların ~al 'edılm ş oldu
ğu doğrudur. 

H beşistanı ltal) aya 

ilhak etme k için dayandığı

nız. noktalar nedır? 

Fransanın yarışı kadar 

olan bı r toprağa malılc ol 

ornmıza ınukabıl nüfusumuz 
50 mıl yonu qeçmektedir. 

Vaktıle is tifa .le edilemez 
b r h ı:ı lde bu'un ım bütün 
mmtaknları kahili istifade 

bir v ,, z iyete getirdik Lıb 

yada <ıncak mahdut bir ar· 

aziy t.> malık hu lunuyoruz, 

H< beşist n n bize 1 üv li k b i r 

mahreç teşkıl edecel< ve 

Yarasalar 

Yılla rca ı-onra yine mel< · 

leh e dönebilm işti G örd ii ki, 

mektebde herşey yerli ye ri 

neledir. Sevmek, acın ak . 

Kararan hiç bir laraf ı yok

hı. 

Kaç k e re bu l<arar' a onu 

nla karş ı a şdı . Yüz yüt1e ge· 

lince söyliyernedi, diyeme

di ki ; 

Bellds ıçin, İlhe.n l öyle 
b· • . 

ır pi fı.lc değildi ilhanın se-

sınde, her dinlenişte başka 
l . 
Jır la • duyulan şarlo),ırm 

1
\!· 11 ırgın 1 ıt!ı vardı Her du 

}'Uşunda h rilculade giizel, 

}' .. ,ll oır Ş<Hkı dınler gibı 

olu} ordu 

Ona, butün erkekler bu 
111 llsanı erec t' a ç tılkilerdı 

~:te lttpan •'Ç tillu ' n. Geııç 
lr,,., bır pıliç ~ıb1 1 nn ~nm 
ltanatltırı altında ge'ı~ırk en 
0nlara~ göı dllfen tılkılerdi. 
Kııdın, yolnı~ e~i ıçin sevi-
1 .. n 

ve yalnız et ı ııt· gö ı di 

kılen Zdvtd ı , ıııudafnasıı. 

>1AZAN: 
/v1. f'I. 

bir mahluktu . Bir pıliç ka

midı kadar ~ iiçsüz ko'IArını 

yumruk olarak kullan ı maz . 

dı. 

ilk zamanlıu: 

Bu da onlOJr gibidır' 

dıye dü~ün~1iiştü Geçen gü 

nler !ıhan :ı bütün erkek
1
er 

gıbi olmadığını gösteı nıiyor 

mıd ı? İ ı han da, e l e tıpan 

hır h yvan kudm:iuğu }Ok 

lu 

Belkis. yıll ıu ca sonra ın~

kteb dönebılmişti. Onun , 

yeınyeşjl göı:lerine bal rk~n 

içi n deld kirli ) erin nı ve· 

Valcıt vakit, temi:.t. deli· 
1 

lcanlının kayahna karıştığı 

için suçlu huluyordu. kcndı 

ni. 

llelkis. bir yarasa idi . Ak

şam karanlığı ç·öl<er çök-

nıez . deliklerinden fırlayıp 

av arıy;u) yarıtsalardan . 

Knldmm k.ıclın 1Jğını , 'ii 

zünde, fenn bir günün yaf 

tnsı olarnk la§ıyordu 

Onu sevmem, onun 

için bir vaka değildir Diye 

dlişüoü) or~u , kimi "·ak ı l . 

Kimi vakit de 

Aramızda lıerfey bit 

melidi! diyordu. . 

. , • l 

Ben kiri i bir kadınım. 

içimde temiz şe yler olmak 
la b e r.d•er ya bu damga, hu 

yüzünıdeki ı.: likdi unuta • 

lım birb • rimızi . 

Sına, döndüğüm bu çir 

kef denizinde bir C'an kur-

lanı n fimidine sarıhr gibi sa-

rı mıyacağım. Seni bu ça -

murların içine a l rıııy a cağım . 

Benden uzaklaıı .. Ne kadaı· 

hızin u1nk aşmak mlimkun 

se o kadar hızla uıaklaş. 

hirbırimi1. i tanımamış ola 

l11n. Senin, ilk .evgin kalp 

' bir fidrın gibidır . Daha çok 

seyarların olacak. Gönlün bır 

fidan gıl i, her seyyar hlr 

başka lonaurcuk vere~ek . 

Beı) r.eı.ıden C.lld1ğım bu 

temiz lıntıralarln lcırli haya-

!AYPA. 3 
. . 

Şehirde gezintiler 
( Başlarafı birincı sayfada ) 
liyor .. 

' Bir dal<ilrn sonra sürekli 

l>ir alkış . .. Monoloğ bitmiş . . 

Arkasından, yine: 

Tak, t ak. tak!. 

TeJaş iki misli arılı 

knt, nrhk herkes hazır. 
.. 

Fa 

Konıedı ba~lıvalı beıi , ben 

Muammer ve bayanı mak 

yaj odasının balkonunda 

lrnnuşuyoruz . 

Bayan: 

- Muammer, diyor; Er

tuğrul Muhsin: buraya bir 
g ec elik için rejisör olarak 

getiri ' ise , acaba. ne yapar? 

Ne 'yapacak, Allah be 

lfını.ll versin , der ve hepımi 

zi, bireeeer bırer, kulağımı · 

zdan tutarak dışarı fırlatır .. 
Hep b e raber gülüyoruz. 

· V ~ artık sahnede işi bıt 
ıniş olan bayan Hi'ı 1 }a, Da

rülbedaiye ait hatıralarını 
an atıyor . . 

Söz, Balıkesirin sularına 
intikal etmişti. Kendisi , Ba

lılcesirin sularını . hiç mi hiç 
beğenmi) or! 

Vullahı, iiüçl.uım ka 

zık gıbi o1du . Sular o kadar 
kireçli ki . 

Hağırsak l arımız betonla 

şacak adeta . . . 

Kocası, sakalını bıyı 

ğını l<oparırl<en, · bir 

nükte Yl'IJ>ınAk f tedi: 

Tamam, günde birkaç 

tane de çakıl yutarız. al 

sara bağırsaklarım1 1da n.ü 

kemrnel bir betonarme .. 

h'.omedıyi içerduı seyrel 

meği dü~ündiim flalkon · 

dan ayrılarak sahne arka 

sına geçtim 
Kapı aralığmdan her şeyi 

bundan bütün dünyada İs· 

detifa eyliyecektir . 

görebiliyorum •. Amca rolü 

ndeki, kµlisdekilere: 

- Şimdi. dedi. ben gire· 

ceA"im . . Arkamdan! voyvoo, 

voyvoo;diye b1tğırın. . hay· 
di, başlayın . . 

- Vooyvooo!. Voyvooo!. 

Tam bu sırada, Yeğen rolün

deki sahneye ~iriverdi. 
Amr.ayi görmeyin .. 

) ahu, ne yaptı bu?. 

Canım bunun yaptığı da eş
eklik doğrusu . . 

Çık olfln Nazım, çık ... 

Hey:yy! Y~nlış girdin be .. 
Sıra benimdi . .. 

Öteki, bir söz. ~öylemeden 
sahneden çıktı .. . 

Biraz · e'fel. sahne arka

sıı1da yeğeni için söyleme 

diğinı bırakmıyan amca, şi

ın d i, sahnede yeğeni ile sar 
maş dofaş oJnıı • : 

Ah yığenim, yiğenim 

~enim . Hak Bur!a gibi ye · 

rden , seni görmek için ta 
bura~ a geldim ... 

Diye haykırıyordu .. 

Perdeci sızlanmağa 
ladı: 

bat· 

Eyvaaah ... Sandaliye 

leri tam perdenin geçeceği 

yere koymu lar .. . Perde ka· 
pannnyacak .. 

Çocuklar, heyyy çocuklar, 
şu sandaliyeleri çekin . . Ya

hu Perdeyi kapıyacağım •. 

Çekin şunları . . 

Her şey bittikten sc nra , 
yine Makyaj odasına geç· 
tim: 

Muammer, dedim; altı 

gecedir oynıya oynaya tc· 

mcit pla vma döndilrdüğü

nüz u "Ôzyurt; piye ini, 

daha kaç nk§am oynnyaca
ksınız? 

Vallahi tahamülüm 
kalmadı . azizim . Daha bir 

gece oynarsak şrakadak 
dü~üp bayılırım ... 

Bayan Hulya. ala)'lı tar-

zda: 
- . .. A niye öyle söylü-

Mü temlike meselelerın i 

bütün snfh nlarile meyd.:ına 

alma k sırası gelmişlir . Bu 

bütün medeni devletlerin 

ve bilhassa dünya servetle

rinin istitsmarından haksız 

surette mahrum edilenlerin 

• yorsun Muammer? .. Dur ba · 

kalım, daha lreşikteki ço· 
cuklar görmedi. .. 

hepsinin menfaatındadır 
Bunu n la beraber Habe-

şistan it lyan müstem-
likeciliğ ı ne açılır a, ılmaz, 

ltalyanıa bütün mü temlike 

arzuları el rhal tamamen ta · 

tmin ed ilıniş olacaktır. 

Şimdi etrtık geri döneme

yiz. Doğu Af rikasındaki sekiz 

yüz bin İtalyan silahı k endi-

liğinden patlar 1 

tim içinde, temiz bir hayat 

süreceğim . 

Ve bir gün , onun, her 

şeyı anlıyacağmı düşündük 

çe çlldırı vordu 

- Ergeç öğrenecek . I'ir 

yara sC\ gibi karanlıkta 

ne kadhr yaşıyabilrrim? 

Evet , bir yarasa gıbi , ka 

ranlıkta ne kadar yaşıyabi 
lirdı? Işığa çıkmak lazım ge

lecekti bir gün .. O :zaman. 

sırtındal<i herşey a \cısı ko 
pmuş perde gıbi , 8)' 1\· 

lcları dıbine düşü verecekti. 

İ~te o zaman, bütfü• iç 

yüzü bü tün çıp'akhsı ile 

meydAna döltülüverecekti . 

Be kıs hunları c\üşünilrken 
ke nr1ini boğuluyorum snnı 

yordu 
Vakit va.kit, bir vicdan 

ışi sayıyordu bu hali. Bu, 

s.evdiAi delllrnnlı için , ne ka 

dar ağırdı 

" 

Onlar için de bir gece oy · 

nıyacağız . . Bakmayin ıiz 
Muammere ... Biz evladı va
tan için çalışıyoruz. Kocam 

milliyetperver değildir am
ma (!) Hen milliyetperve· 

rim .•. 
lstanbuldn "Lüks hayat,, 

·opereti, tam seksen gece 

~oynandı. . Balıkesirde .. Ôz
yurt .. altı gece oynanmıı, 

cok mu? Hem de Halkevinde; 

parasız tarafından . . 

Mehmet Tuğrul 

* "' , Belkis o gece, geç vakte 

kadar uyuyamadı. 
Boğazını. bır el ukıyordu 

sanki: Bat•· çekiçle vurul · 

muş bir çan gibi. hiç dur
ml\d& uğulduyordu . 

Dudaklarına kadar gelen 

hıçlurıkları güç tutuyordu. 

Ağlıyabilseydi bir .. 

Hıçkıra hıçkıra, katıla ka

tıla ağlıyabilııeydi . Öyle ıa 
nıyordu ld ancak göz yaşları 
içindeki cehennemin sıcak 

lığını alabilirdi 

Bu güneşli, aydınlık da 

mlalıklardaki içlilik hiç bir 
dost sözünde yoktur En bü 

yük ad ve gücümüzdür; göz 

yaşlanmıı., içimizdeki cehe

nnenıi , ancak göz mahreç
! rimizle ~o alt aydık dırarı. 

. ~ . • t ... • . 

Günlc.r . haftalar .. 

. . 
~ 

( Bitmedi ) 

' 



Parasız yüksek okırlalarda 
oilumak istiyenlere: 

Balıkesir Lisesinden mezun 0
1up ) üksf'k tahsılini yap 

mıytı mali gücü yetmiyen ınüsteil talebeden biri 
(TUHf<DİLI) adına istanbul )ÜK ek okulların birinde 

okutulmak üzere gönderıleceğincleıı i ı tt klı olanlarm 1 O 

eylül 935 ak~ttmına kadar (/'('RKD/1 .. 1) Mütevelli Heve 
tine yazı ile baş vurmaları ve vesikalarını vermeleri 

l 1 eylül 935 saat on altıda idardianede kenchlerinin ha . 
zır bulunmaları b !dirilir. 

Balıkesir Necatibey Lisesi 
Direktörlüğünden: 

Lise nıftarma yazılmak isllven loz ve erkek okurlar 
eylul :;onuna kadar müracaat ec.lebılırler. 

/'leşr~;;i Adam 
1 Konferarıs Şarbaylıktan: 

88 inci sayısı çıktı. İçin Sovyet Rusya küçük an~- 13hkesirlilere: " " de 

dekiler: iEmail Hakin, Kül- 1 Lıı 1. 1. • 1 ' t / Soysal ve kültürel inkılabımııın başarılması yonı.Jfl d 
; 8~1118 8rft3Ru8fu1Y8 8ri 0P· At-ıtürkün i~aret ve t-.mrine uyularak yurdun her yönü11

1
e tür habçeleri. Kısa tetkik ' hı• 

i 'anaca~' baılıyan yentlık ve bu arad!l kıyafet devrimi hütün 1 
ve tenkrt ler . Z. S Ölen 

yürüyor. 
re~ıam. 1 H Saadet bu'u İstanbul. 1 O (Özel) - Sö · Bl~ kayna 'dan ilhamını alan ş,,r kurulu bu vönde ka 

1 . . ,ıı 
nur mu? Loon. sviçre. 1 yendiğine göre Fransız ele· rarııu V..!rerek sa y ın he .nşeri ' ere bir mühlet ele bırakrt11 

llll 'fokay, Ulusun ietediff. Ca· lgeleri. Cenevrede Sovyet Bugiin bu bir !l}' ltk mühld wna erdi. Artık kanıı" 
mi, Siya~a acunu, Kültür delegelerile, "Sovyet Rusya buyruğu başhyor . l 

1 M d N .. · ve küçük andla ma erkanı Y urdsever ve devrimci halkımızın çok ha .~se&ı> hareke tetkik eri ühen is uvıt ı 
harbiyeleri ara~ında bir ko· ederek takibata mahal bırakmamalarını Uray halkıf1l 1 

0ıman, radyolarımız. V. 
nferanıı toplamak., mesele · dan rica eder. 

Gültekin, Birkaç nokta. Dr. k · l 
izzettin ..;adan. Nurullah ııini görüşece tir. ··~~- .. . ......... ~-ı 
Ata ve yeni kapitülasyonlar ıt••••• •• •••••• •••• •• 11

• •••\ il ' 
ts11ıail Hi\k1u. Gençlik iıtin i Sayın yurttaşlara ! 1 lJ t .., Q 
cıı büyük tehlikeler_._R_e_s-im-- i müjde :.•. ' cuz ugu 1 

(3 85) ler ve karikatürler. ' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~ Mobilya ve zarif ve ; ı 

~~~~~~~~ sailam maü sandalye ' Sagw 1amllgw 1 a 
,,. yaptıracaklarıa. 1 1 

i~ {<§r~LıHASAN En ucuz ve çok ı;ağlam il 1 
:1 1 DEMiR HU~DEVAT : mobilya takımı, ~andalye " z f t ,· -

'H BOYA YAPI : ve masalarınızı {Balıke ir A ara e 
: hapishanesinde Varnalı , 9 

REN~HEH UUZE.Hİ il ' 

ı E~·r ~~,~im~ 
ıç ın Lu3 um u şyaLa~ı 

<Buradan ile~;, 'c7f !trtJ; 

Biztle en eyi Boy~ 
YAGL'A.RJNI 

:Burada bula bHt" oru 

Biı. k öyliı /erde 
Pu1 l u R. ve ~enç b er Dü~enin·ı 
f!Ep Buradan Alıri;;!:_ 

f 

: Hüıe~in ustaya siparış : ' 

: edinizl. Avrupa malları : ~" 1 , •. "I". r • 1 1 
: ve onlardan ~aha sağlam ! 1 ., (1 ) 1 1 <l \' Ştl n 1 

tekilde yaphracağmııa • .,. 
fÜphe etmeyiniı .. Hüseyin • 

~:~~~::- t;::.::· ~!: .. 8 ·:·. 1 F a n t a z ı k u m a ş •
1 mafazalarında bulunur. ı 

lıçiligi ve muvaff aki., eti 1 J'.,"C:• ' 
ile tanmmııtır. • Y 1L . . ~ 1 

~;:····~················; 1 T.uhafıye cmağaza/a,.ındo f 
ı l)C)K 1:4-ll 1 bulabilirs;niz? • 

KADRi YETKiN 8 1 
İç hnstalıkları müteha ., ~ B-•• •>• --........... 

ssııı Milli Kuvvetler cacl 

' desinde- Yeni 1 ürldye ec· -~i!!I 
zaneıi üsündeki muaye- --

nehane~inde her gün sa- ~ 
• 

-- --

b_ahtan akvama kadar ha· ID; 
stalarını muafene ve te- ,~I 
davi e~er KJİ 
~=~~~~~..,. ,, KIRALIK HAMAM 

·····················L···· 
: : 1 

~ ı:elefoncui : Zahire pazarı karşısında~i 1 

,_ '\ ~ "~!~0~1~~,~~/J~~~" ~1 
· ~~z::~::7;!0v~1~~;t~:~~i=~~ 

w r. . . E B .. .. ı .1 o· ıe w • " : KARŞISINDA N. 48 : hi ihtiyac 1 cami hamam ki- J, rıer ~•~etmen ın n uy,ul\ ı gı: !TELEFoı \GH .\~IOEOl\': 1111 

:vE AlH TAMIRA1\ YAP1L1R: ım ralı.ktır. Taliplerin Kangal ımı' 
Satış Sür.Wrnünü Arttırmaktır. 

Fakat 
Satışta 'Birinci Şart: 

"Reklam,, dır. 
~ ~ttlct<·it ""'ınız \ll«ılıııızı llt11 ı·lı••ltlt• llt•k
lı1ııı '1~diııiz .. ,.t• llıı llt~kl•tıııla ·ıııızı 

( TÜRKDİLİ) ııe \ ' ~ı·iniz. 

llalıkesirin Biricik Gazetesidir. 

Her Yerde Okunur. 

'

: : iMi ~ 
\ .••••••••••••••••••••••• ; 'Zadele.re müraca"ltları.. 1~ı 

ilan 
Şamlı nahiye merkezinde 

2 kilometre u:ıunluk. beş 

buçuk nıetre genioliğinde 

bir ana kctldıram yapılaca 

ğmdan yapma,Ra talip olan

ların Merkez Nahiye Muh

tarlığına müraçaatları. 

Ka~ıp mühür 
Mühürümü kayb~ttını. Ye 

nisini alacağımd~rı eııkisinın 

hükmü kalmadığmı ılin 

ederım. 

Pllmıı.kçuda ıı 

Hirseyin oğlu Apli 

Açık teşaklür 
Pederımin bi:ılerı büyük 

hir ncı ıçlncle 1 ıraka11 ölü 

nıii dolayırııle lütfen ge 

f'ek · fl'nR~ &ine gelen ve ge· 

rekıe tahriren tazıyelt~ bu 
lunan hfüün akraba ve do~t

larımıza alentm tfl~ekkürle 

~ 
----,,,_,,_--,.-~~~~.fit~ 

- ll\Ü~~~ 
---- ıını , .. ,., 

ı25~Ü§_~ -

ili Balıkesirde 
1 

Çepniler 
VaLan: i. HflKKI f1Kfl V 

l&ıı rrrt•ll\İ~ l~Sf't•i11İ 
11 t• ı• k t~S C ~ k 11lllcl11(11 f 

ı~ı 

75 Kuruş ~, 

.i!ll '~ı' l~I I~ 

ıı:ıı5ti8!!B'll- - ~-itapçılarda Arayınız ~~' 
ı ___ --- - ---

•-----~~----~-~-~~-·--• rimi sunarım. 

· Kftapfı Necmi 

. 
Basın yeri: il matbaaaı 


