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Marsilya F acias~ 1 Yaşasın dost Türkiye Bir lisanın yeniden . 

Cani Makedonya tedhiş komite-
1 !~!9;~~:~~~!:·d~s::ı:~~::; Dolm•b•h'° s •• ., ...... , .. ,~~~.~.~~' 

S·ınden Vladm·ır'~ı·r tezahür2tıa karşılandı aktolunan ikinci dil kurultay11 ediyordu. 
ISTANBUL. 

17 
(S Ş) _ münasebetile Berliner Tageb- 1 Garplılaımıı olan ve ken· 

lanik istasyonunda çok he- laıt gazetesinin muhabiri disini Avrupa milletler aile-

!{ 
- - - k d • Yugo.Javya K r a 1 ı yecanl b · ıı k ı · · t .. · h k - . - - . J 1•cı•fl el) ) •11• ı ır sure e arıı an- Paul Holzinger'in lstanbul' sının am ve musavı u u-

~ (l (il J• ~ş:ı,·ıtta bu {) fl ))} a .. S ••., •• •• , ( •, Haz. nin cenaze meraai- mışlardır. Selanik Valisi ile dan gazetesine gönderdıği ka malik bir uzvu ıayan 

I{
' - 1 i ... (d Jd Ş ı mlnde ordumuzu temsil et· askeri kumandanlar ve bin- Türkiye, Türk dilinin- ıimdi 

d f
. d n () urıı u- e ıe bir yazıda ıöyle deniyor: (\ aşları tarC:l JJ) 3 • • .. O'. • mek üzere hususi trenle !erce halk istasyona gelmiı- Bir kaç gün sonra Türki ye kadar olduğu gibi - Hin· 

ke .. Palr fovic"tir-Şerıkı eııı·uııı ~:~:i~:::ng:~;:,u:::e::~ lerdi. ye'de "Dil Bayramı " kutlu ~~-d~rm:ı:r~:p~=ı~~ı:~:: re 1 Si J 1 r • f. ı · ıd. Türkiye' den giden müba !anacaktır. Bu bayram, mil· 

S lvestre M<·ılııy de tcV.al et: 1 1 messilleri ve f elanik halkı dil Rumlar askerimizi gö- li hissiyatı lisan sahasında i•temiyor veb yapı-
y 

lan faaliyetten u anlaıılı 
tarafından emsalsiz tezahü- rünce hep bir ağızdan "Ya· takviye etmek ve kalkı P tt dolat H 1 yor. Dillerin mukayesesile 

ARls 
17 

( s ş) - Kral de serseri bir sure e · ı eyet er ratla kartılandılar ve alkıt ıa" diye bagırmıtlardır . !hanın yenileştirilmeıinde, tavzif edilen kongra encü-
~ltlı.ııı.ndr'ın kat;linin Vladi- mııtır. _ landılar. llariciye Vekilimiz islas- yani buradaki ismi ile "Dil meninin mazbatası bu huıu· 
llltr ( f M lny nihayet ortaya çı I. t d ld b d b b 1 k · k ı · b d iaııı· Yahut Vlada) Georgiye ak k 1 mıt ve hiçbir s asyonu o uran in- yon a eyanalta u unara ın ı a ı " n a müıterek sla bir dereceye kadar hak 

1 ııde \f k d k •te kara ya a an be/graffa lerca Yunanlı "Yaıasın dost "Gösterdiğiniz hüsnü kabule mesaiye aevketmek mak . verici esaslar teabit etmittlr. 
Cltt a e on ya omı • k t göıtermemittir. tdıl olduğu kuvvetle ümit mu ~ve7~ geldiği zaman Türkiye " "Yaıasın Türk müteşekkiriz , kendimizi va- sadile tertip edi mi,tir . Bu Mazbatada ezcümle Alman. 

iYor M f h b h Komııer ıge toplandılar orduıu" dıye bağırdılar. tanımızda sanıyoruz" de- dil inkılabı, malum oldug"u Rus ve Polonya alimlerinin 
... · aama i u u - .. • d beri hiç bir ıeY -..ıt11 b dort gun en BELGRAT, 17 (A .A l _ Hariciye vekilimiz Tevfik mittir. vechile Gazi'nin 1928 sene· mesai malzemeıinden Türk 

.il ugün kati kanaat ha- mı· · olduğunu ve yor- H d J d il olıı. k S l' · yeme • h l Kral Aleksandrın cenaze Rüıtü bey burada Yunan Yunan Hariciye Nazırı sinde Latin harflerini kabul ve in u ermen i eri ara· 
Vı.d ca tır. :of ya po ısı, oluktan mecalıiz bir a · h 1 M Mak·ı·mos .Aıı· na 'dan bek- b k sında esaslı farklar bulun· ~ lın· •· k · i B 1 gu ·· ı ı merasiminde bulunacak olan eyeti i e görüımü•tür.Türk • " ve tat i etmesi ile baılamıı ar,• ır ın parma lzın e de bulunduğunu ıoy em ı- • b madığına ve Türkçenin ay. 
,_ d11 göndermtıtlr. Oradan 

1
. Üz•rı'nde 700 frank ve Türkiye hariciye vekili heyeti bugün Belgrat'ta lendiği içın Belgrad'a dün ve u iılerı ifa için "Türk 1 

"'"Y ır. ~ b 1 y b l k hareket t · t • Dili Tetkik Cemı· yetı· d•nı" - nı menıee raci 
0 duğuna 

""i, llre ile Pari•'e sevkedil· bı· r ,e pusla aleti bulun · TeYfik Rüıtü eye una· u unaca tır. e mıı ır. ' k k b 1 . ., f P 
0 

• N İ len bir te~kilat tavzif edil · anaat eı ettık eri zikrediL 
•• ' •ris'ten de Vlarsilya 'ya muıtur. , .. d ·- nistan Har.ciye azın STANBUL, 17 (S.Ş.) - Heytimiz Belgrat'ta . 1. B 1 D 1 mektedir. Bu alimlerin teı-•und 1 d k y mıı ır. u cem yet ev et erilnılttir. Mevkuf Paris e gon erı Maksimoı riyaset erin e i ugoslavya Kralı mütevef- ISTANfıUL, 17 (S.Ş.) - bit edilen neticeyi ecnebi B Reiıinin himayesi altında 

li(lün k ı·1· k ı"zi 
1 

kt·r Yapılacak isticva- Türk ve Yunan heyetleri fa Aleksandr hazretlerinin Hariciye vekili Tevfik Rüt b 1 memleketlerde müdafaa ede · 
'' a ı ın parma ece ı · . b.. u unu yor Gazi, lisanın ye . le'~llrak Sofya'dan gelen iz · bın tethtıçıler çelesinın .u dün gece yarm Helgrat'a cenaze merasiminde bulun tü beyin riyasetinde bulunan nileıtırılmesini kendi zati le· cekleri ümit olunmaktadır. 
<I 11.rtılaıtırılacaktır. Hun tün tahrike.tını tamamıle gelmtılerdır. mak üzere Belgrad'a hare- heyetimizle askeri heyeti - ıebbüsünün eseri olarak ter Kongrada Rus alimleri. 

1111 d 1 tenvir olacağı zann P dilınek- Fransız relaicümhuru Leb- ket eden Hariciye Vekili miz gece yarısına dog"ru dığer bütün ecnebi alimler· 
tek sonra katil defne 1 •· viç etmektedir. Dıl tetkik den daha kuvvetli olarak 
b, tir. Fransız polisinin da - tedBirU.DAPEŞTE , 16 (AA. - rön mareıal Pateu ve Fran- mlzin riyasetindeki heyetle Helgrad'a vardılar. istasyon Cemiyeti halk ile temasa temıil edilmiılerdlr. Bu hal 

Ti.lrkiye ile Sovyet Rusya 
gatça bütün ecnebi tesirler- ara•ındaki kültürel teırtki 

evvel k . . . 1 , sız parlamentosunun murah- kahraman askerlerimiz Se- da hararetle karıılandılar ge 'erek sarf ve bilhassa lu". 
ili parma ızını a - 1 lavaı AJ'ansının Lozon dan -;:::::-----==---=~,,,;,.....,::....:.:....=.:~~...:.;,.:..:...=:~===-'tı d· k has heyeti gelmtıtir. ltalyan ~ 
k Ufünmemeıine her es b h bere C ~ -lllıııtır almıf olduğu ir a . ve Bulgar heyetlerile Çe enaze Marasimi münasebetile 

M ·ı suı- J p AR.! nazaran arsı ya . . koslovak erkanı harbiye re· H y d "ı s 17 (S.Ş.) - Katil kaslı faillerinden iki kiıının er er e Matem ''11 isi ve birçok tetekküllerin 1 . _ 
,, cınen'nin vücudunda doğrudan doğruya Buda ı ''Pılıı. f ld ki mümessilleri de bugün ge -
11.. n ethimeyt ameliyatı peıte'den gelmiş o u arı 
,;•tceıinde, kendisini öldü- haberi ortaya çıkmııtır. Ma- ~~ı~;rd~~ı::::rı~~~ i::~~~ ~algı Ç8~0mlY8C8k-~ayraklar yarıya indırılecek· radyoda 
b1:'.__kıır1unlardan çoğunun car zabıtası bu meselede • Al k d h LL 1 ., ı, t.f~: IC

1 
r~l Alekıandr ile isimleri ortaya çıkan l k.1n:' mbaeh:ly:~~:e B~:~:~:nık':~~ 8 san r 8tUll8d8 nutu~ ar YBfl 8C81, 

ı, r u ya sıktığı kurıun - selerin kaffesinin isim erının - ANKARA 17 (A A ) l'ın ld ğ ayrılmıılardır Franuz hava ,_ • · · -
llı(i aynı olduğu görül • kontrol edilmif 0 u unu 1 D i' . k Matbuat umum müdürlü 

.. tt<ir. ve fakat bu isimleri taııyan nazırı cenera ena nın u- ,. .. d bl ğ 1 
<> i mandası altındaki 22 tay- gun an le i o unmuıtur: 

.. Undan iatitlal edilen kimselerden hiç birisin ° Y 1 k 1 h 

Rom<tny<t 
li.ı·ıı lı 

den azade olacak ve bütün mesaiyi ifade etmekle kal. 
millet tarafından anlaıılabi- mıyor . Türk'lerin telakkisine 
lecek ve modern dütünüvler göre bütün medeniyetler 
ihtiyacına kifayet edecek merkezi Asya'dan doğmuı· 
bir Türk lisanı vücuda getir - tur ve kültürel bakımdan 
meğe çalıımaktadır . mühim olan mıntakalar ha· 

Dil Tetkik Cemiyetinin len de Ruı hudutları içinde 
gündelik it ve mesaisi "Dil bulunmaktadır. Ruıya'nın 
Bayramı" ve bilhassa "Dil ıtmali ıarkiıinde Türk 
Kurultayı" tertip ve faaliyet· dili sahasının hududu 
lerl ile takviye edilmektedir. Şarki Tükklstan'dakl Tur
Bu nevi tertip ve fallyetler fan'a kadar uzanmaktadır. "'Y yare de bugün müteveffa ugoı avya ra ı aımetli 

lk tudıır: Katil, suikastı Budapeıtede ikamet etme- 1 . d Alekıandr hazretlerinin ce· 
11 ettik M h dudunu kralın cenaze mera• mın e 

t "I ten ıonra ifıaatta dı'ğı· gibi acar u i i d f Q~ bulunmak üzere Zağrep'ten naze meraa m ne tesa ü 

Beglrat'ta karşılandı le geniı halk tabakası içinde Bu geniı sahalarda bir çok 
BELGRAT, 16 (A.A) - lisanın yenileıtirilmeai lehin yerlerde Türklye'dekl ka· 

ı,.._ 11111tıanıası için arkadaı- geçmek için Macar pasapor 1 eden birinci teorinin 18 inci 
'' l11r f d • k b ı dug"unu Belgrat'a gitmifl r. ı,1 a ın an öldurü me tu da almamıf u un perıembe günü akıamı Türk 

Romanya Kralı beraberlerin- de müsait akis ve cereyan- dar heyecanlı ve hararetli 
deki zevatlh dün buraya lar uyandırılmak isteniyor.Ku- olmamakla beraber - yeni bir 

,/11ilını, ve aynı teıkilatın ıesbit eylediği anlaıılmııtır. --- - -~~ radyosu ıaat 20 buçukta 

~ı 'tııları tarafından o müt BELGRAT, 17 (S.Ş.) - M. Le b ru n büyük ölünün memleketi-
geldi. Ve Yugoslavya salta r~lt~yın açılıı tarz ve mera dereceye kadar yine bir fU· 
nal niyabet meclisi azası ve ıımı bile halka lisanın yeni ur belirmekte ve mlllt lisan 

•• ~,, kıırıunlar Kalemen'e Gazeteler kralın feci ölü- mizde uyandırdığı derin ve 
1\ lllııtır. mü münasebetile bütiln bal J h içten ielen yası bir nuh•k -

hükumet ricali tarafından leıtiri~~esi lüzum ve ehem. miraslnln Avrupa kültürünün 
karıılandı. Kral müteveffa mıyetını anlatmak makaa- benimsenmesi ile nasıl mah-

~'l<t"lil linç edilmit olduğu kanlarda ve bilhassa Türki- İtalya' aa ara- la ifade etmeğe çalııacak
k1 e, linç edenlerden hiç ye'de Yugoalavya'ya k~rf'. [ k J d tır. Aynı zamanda Sırpça 
Çellı'eııın ınüddeyiumumilik- gösterilen derin ve samımı .ret e arşı an l ve Fransızca olarak Türk 
t<I vaki davete icabet ıempatiden hararetle! kbah- PARIS, 17 (S.Ş.) ~ Bel. milletinin büyük acıaı dost 

trek g 1 d b · ıediyorlar ve kral A e san- grad'a müteveçcihen dün 

Kralın tabutu önünde yapı diledir. Kurultaylar eski Sul fıız tutulup ikmal edilebilece· 
lan ruhani ayında bulundu tan Sarayı "Dolmabahçe" ği hakkında meseleler orta-

'------------1 de vukubulmaktadır ya atılmaktadır 
memlekette ve cihanda ilan Devlet Reisi her içtimada 1926 ilkbaharında Baku'da 
edilecektir. ve içtimaların sosuna kadar (Devamı üçüncü sayfada) 

- hazır bul unu yor "Kurultay 1-::::'::::::-=:-----::-::::::~~ -
lldll) e memesi e u ıs- drın hatırası Türk. Yugoslav 
Yt in doğruluğunu ıakvi· Pariı'den hareket eden Re· 

et k dostluğunu perçimlemiştir . L b l 1 ~ ıne tedir. isicümhur M. e run ta ya 
~ E:LHN 16 ( ) K 1 diyorlar hududunda yüksek rütbeli 
"leı, • A.A - ra BEGRAT, 17 ı A.A.) 
C" '11 ndr'ın katilinin şeriki d ıı·ğ· ltalyan zabitleri tarafından 
"'llıii 

1 
Milli matemin evam e ı ı 

lt\ok 0 an Sylvestre Malny altı ayinden yeni posta ~ul- karıılanmıt ve İtalyan hü 
~uı lf edilmittlr Malüm ol ları çıkarılacaktır. Hlıku· kumeti namına selamlan-
lloıı~ Veçhile Malny Dvig met timdilik Manilya sui- mııtır. M. Lebrun Milano 
bı,1111~n gelirken Fontain • kastı dolayıaile diploması ya muvasalatınde Roma 
ıı 

1 
a evrakının muayene- yolu ıle teıebbüalere girif· franuz sefiri Kont Deıam 

d11nçin Jandarmalar tarafın mfyecektır. Tahkikatın ne brön, Fransız sefareti ataıe· 
t<ttı Yıık11lanmıı ve tevkif ticesl beklenmektedir. mitleri. Japonya'nın Roma 
k,ç Dıitli. Ancak merkum PARİS, 17 (S.Ş) · Fransız sefiri ve Millino valisi ta
'l"t ~'Ya muvaffak olmuı zabıtasınca yapılan tahkikat rafından istikbal olundu. 

:::_......._ lrllnlerce orman dahı"lin- Kramer Pa vlovlçi'n suikast 1 k 

&
-:--__ 1 · Garda büyük bir kalaba ı 

b kesinin mürettip erı ve 
Üy .~ k.c } !:ıs~ olduklarını kati ıekilde vardı. Halk M Lebrun'u 

t-. U erimiz ·t etmiıtir Tahkikat saf- hararetle alkııladı . M. Leb-
r ta tespı b" ·· t run İtalya' da gördüğü aa-
t::ıı.,.. tısız büyüklerine hasında suikastın kutun me~- mimi tezahürattan memnu· 

niyetini izah elli . 
"~l~ t tibatını meydana oyan u-

.4.N e telleri çektiler him izler ve vesikalar elde 
E:ıb,kKARA, 17 l(A A) olunmuıtur. 
'ıık .cfl ,nhur reısı M. Pu· Çekoslovakya'yl 

b 11 •a · nın ··ı·· :tu, ~eısı .. o umü münaae- temsil edecek 
llrafınd cumhur llazretleri PARI..:, 17 (S.Ş) M. Be· 
lıııru an Fransa Relsicüm ..., 
•11'y 1111 Ve Madam Puanka· nes Yugoslavya kralının ce
P11 ~ve Baıvekil ismet Pa- naze r<>ıminde Çekoslovak
ı:'r11 azretlPri tarafından ya reisicümhuru M. Maza-

nıız Ba k k .. e e lıılfr•fl fve il ine taziyet rlki temıil etme uz r 
arı 16nderildi. Aelirad'a hareket etti 

BELGRAT. 16 (A.A) 
j Yugoslavya dahiliye neza· 

reti Kral Alekıandrı'n kati
linin hüviyetini kati b r su · 
rette tayin etmltllr,Canl ka. 
lenin hakikate Makedonya 
tethlı komitesine mensup 
vladimir olduğu anlaıılmıf· 

tır. 

Siyasi Vaziyet. 
Suikasttan sonra ne vaziyette. 
Zağrep'liler intikam isteriz diye nümayiş 

yaptılar • 
LONDRA 17(S.Ş) - Kral Heyecan yalnız Sırplar 

Aleksandr'ın feci vefatı arasında <!eğil. Hırvatlar 
üzerine siyasi vaziyet büyük arasında da vardır. ltalya 
bir dikkatle takip ediliyor. ve Macariatan'a kartı bü-
İngiliz gazetelerinin Belgrat yük bir infial mevcuttur. 
tan aldıkları haberlere gö- Zagrep'le halk bu iki hü · 
re Yugoslavya'da büyük bir kum~! aleyhinde tezahürat· 
heyecan hüküm sürmektedir. ta bulunmuı "intikam iste 

- riz" diye bağırmı~tır . Poliı 

Beneo _ Laval halkı güç hal ile dağıtmıı 

Noktai nazarlarda 

mutabakat var 
PARIS, 17 (S Şl · Çekos

lovakya hariciye nazırı M. 
Benes bugün saat ondan 
11 ,40 a kadar hariciye na 
zırı M. Laval'la noktai na
zar teatisinde bulundu. ftal
ya ·· Yugoslavya ve lıalya -
Fransa mukareneti hakkın 
d11 sarfedilen gayretlerle 
beynelmilel vaziyet ırözden 

tır. Yugolavya hükumeti 
lıalya ve Macaristan hudut
larında sıkı inzibat tedbir
leri almııtır Hudut 
muhafızları çok takviye edil 
mittir . Hudutta herkesin üs
tü aranıyor. Zagrep'te a~ke · 
ri devriyeler geziyor. ----
geçirildi. Görüşme esnasında 
Çekoslovakya ile Fransa'nın 
noktai nazarında tam bir 
mutabakat olduğu görilldü. 
Bu mealde bir reımi teblıit 
de netredıldi. 

Marıı., isminde hususi bir 
marı yapılmıı ve Kurultayın 
merasimle açılması sırasın
da çalınmııtır 

Müzakerelerde mevzu 
bahs olan tezler arasında 
Türk dilinin kıymetlendiril 
mesi için ortaya atılan ta 
mam en ilmi olmıyan had · 
den aıırı ve mübalağalı id
dialar ciddi sayılamaz . Bun
lar, yeni milli be~lik ıuuru 
nun ilk ve köpüklü heyecan
larıdır Bununla beraber iki 
sene evve' aktedilen birinci 
kurultaya nisbet ve kıyas 

edilince bu mübalağalı id · 
dialarda haylı itidal husule 

Fransız 

Parlamentosu 
6 ikinci teşrinde top

lan mağa davet 

edilecek 
PARIS. 16 (S.Ş) Baıve 

kil M Doumergue buırün 

mebuıan ve ayan reialerlle 

uzun müddet görüıtü. Bu 

görüımede parlamentoun 6 

ikinci teırlnde toplanmıya 

da veli kararlaıtı. Parlamen-
geldiği görülmektedir. Esa to toplanır toplanmaz M. 
sen bu kere ağustosta aktP
dil.,n ikinci Kurultay, ecne· 
bi alimlerin de itlirakleri 
sayesinde kendisinden evvel 
toplanan Kurulta yınkine nit-
betle daha yüksek ilmi bir 
ıeviyeye çıkarılmııtır 

Alman alimlerinden ve 
Breslav Üniv, ralteıinden 
Pörf Gireae davet edilmiı 

ti ki mumaileyh eski l11an· 
bul Darülfünunda Ural - Al· 

Doumergue kanunu eıaelnln 

tadilini iıtihdaf eden projeyi 

müzakereye koyacak ve bu 

hususta yegane salahiyettar 

olan müesaeaan mecllainin 

mebusan ve ayanın itlirAki

le Veraay'da toplanına11nı 

lstıyecektir. Proje hükume· 

tin salahiyetlerini genitlet
mektedir 
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Memleket habrleri 1 
fi kucaklayıp bırakmamak _/ · · · -

il il 1 iltlyorıa da arkasmclan yediği ~ C ı~ lıt 
bir kurıunla derhal fa;ıver· "4't' ı;; 
mek mecburi yelinde kalı -=== ==-=-=-=-=====,._..,.._,,....,__, __ '"""="""'=""'" .... ...,_...., ..... ._."'-"=0 ' 

yor. Polisten kendisini kur· Beledı·ye Meclı·sı· 
taran katil atlı bir poli•in 

Yoksulları Gö-/ 
zetme Birliği 

Kralın Katili 
önlinden geçüp otorr. o bilin 
çamurluğu üzerine sıçrıyor 

Elindeki mitral) öz ü tal: an· 
ca ile otomobildekilerin üıe . 

rlne ateı ediyor. Etraf bir 
panik alıyor. Fakat en yakın 
bulunan atlı polis yetişüp 

elindeki kılınçla derhal ka 

llugün toplana bilecekmi 
Yeni belediye meclisinin 

bu a~qam ilk toplantısına 
yaparak beledi ye reisini ve 

encümenini seçmesi ihtlma-
1 i kuvvetlidir 

Fakir talebelere yar
dım ediyor. 

Ankara' da 
c. H. F. namzetler! 

seçildi 
ANKAAA, 17 (A.A) _, 

Betediye azalıjtı seçimi c!O~ 
fır· akıam bitmlt ve C. H 

kası namzetleri müttefikJ!1 
seçilmiılerdlr Bu ıeçıoıd; --------

Yoksulları Gözetme Birliği 
kız ve erkek ortamektep 
talebeleri içinde yardıma 

ihtiyacı olanlara defter, ka-

Fransa'claki tesirleri - Bartu vermek hakkını haiz kır 
1 

bin vatandaıtan 34976 (ıl~ 
1 reyini kullanmııtır. ve Fransız edebiyatı - Siya

si akisler. 
Balya Yeni 

lem ve ıalr mektep levazı-tilın kafasını parçalıyor. Belediye reisi Ab· Belediye reisleri 
Ald ı ğı kılıç barbeıile yt>re dullah bey oldu Bandırma ve Suıurluk'ta mı dağıtmağa karar vermlı· 1 Hüsen rahmi 

PARIE', 12 ( S.Ş. ) -
iki gündenberi bütün ga· 
zeteleri siyah çerçeveler 
içinde Marallya'da bir liırvat 

tarafından katledilen Y ugoı· 
la vya kralı birinci Aleksan 
dr'ın ve Fransız 
Nazırı Müıyü 

Hariciye 
Bartu'nun 

resimleri ve cınayetln tafsi · 
latile dolu. Marsilya olduğu 
kadar Pariı, Paris olduitu 
kadar bütün Franıa heye
can içinde. Gazetel~rin se· 
kizincl ve dokuzuncu tahıla 
rı Harbiumumide ekmek 
kapııır gibi bir anda tüke
niyor.ilki gündür sabahleyin 
saat onda bir rabah gazete· 
al bulabilmek için, belki on 
gazeteci köıkünü dolaımak 
mecburiyetinde kaldım. Yer 
yer mltinkler, muhtelif fır

kaların duYar 1 arı kaplıyan 

beyannameleri kaynıyan bir 
gayri memnuniyetin mevcu
diyetini is bat ediyor. 

Efkarıumumlyenin bu aü 
rükleylci heyf'canı önünde 
dahiliye nazırı dün akıam 

iltifasını verdi. Biitün hüku
metin müıterek istifasını 

verüp müsyü Dumerg'ln 
tekrar yeni bir hükumet 

teıkil edeceği en kuvvetli 
bir ihtimal olarak söyleniyor. 
Buarada Marallya poliı müdü

rü, umumi emniyet müdü
rü hükümet emrine alındı. 

Polisin burnunun dibinde, 
Adeta onu lıtihfaf edercesi

ne ltlenen bu cürüm önün 
de halkın polise karıı gale 
yanını; bilhassa vakanın re· 

simlerini ve sinemasını 
dükten sonra; insan 
haklı buluyor 

gör
çok 

İki sene evvel öldürülen 
Relslcümhur «Dumer'in» 
eti toprak olmadan itlenen 
ve dört kitinin hayatına 

mal olan, onlarca yaralı 

vı-ren busulkaıt en sakin 
kafalan bile gıcıklayup 

harekete getiriyor. 
Fransa on beı ylrn i ısün · 

denberl hu ziyaret ıçın 

hummalı bir surette hazır
lanıyordu. Bütün resmi bi · 
naların cephesi elektrikle 
tenvir ediliyor, Franıa'nın 

en yakın dostlarından bulu· 
uan Yugoılavya Kralının 

yıkılan mücrim dört tarafa yeni belediye reisleri seçimi tir. Bunun için her iki orta 
S tk Ş .. k .. / BALYA 17 (S.Ş) Dün 

I I U ru V ırca 1 son kurıunlarını boşaltıyor. yapılmı•tır. mektebede mektepteki fakir lhlediye azaları aralarında • 
fevkalade parlak bir surette Arabasından inen Kralın Bandırma beledtye reis· talebelerin isimlerini bildir 

Paris 

1 bey 
karıılanmau için ellerin 1 ıöförü ıntihara te~ebbüı reis intahabını yapmıılardır. liğine eski reis Katif bey, mesini rica etmiştir. 
den gelen hiç bir etmek lstlyt>n !<atili ıki kur Seçim çok hararetli olmuı· Susurluk belediye reisliğine l ' irliğin böyle hayırlı it ı 
ıeyi esirgemiyorlardı. şunla atıl bir hale getir- 1 tur. Neticede eski belediye ise Alı Kasım bey seçilmiı lerdeki çalıımalarını takdir 

şehrim ize geliyor~ 
UŞAK 17 (A.A) - CHO 

F. nın idare heyetindeP ut 
seyin Rahmi bey geııÇ r 
teıki'ii.tını tetkik etaıelı a~,, 
re dün Gedizden ıebrllll'_, 
geldi ve Halkevt erki111 ~ 
gençlik teıkilatile göriif1a 
len sonra balkani gtttl ,,ıı 

lıte bu hazırlık atefl içinde dikten sonra halk can çeki9en reisi ve C.H F. idare heyeti !erdir. Kendilerine basarık · ederiz. 
Parla ve lütün Fransa resmi bu adamı linç ediyor. reisi Abdullah bey ittifakla lıklar dileriz. 
kabule hazırlanırken cinayet Fakat çok geç .. Kral aldığı reis seçilmi9tir. 1 _v_e_k_e_n_d_i-ıi

0

n°""e"""m.,._u_v_a_ff_a_k..,.ly,,..l"'t"'." 1 

haberi bir bomba gibi dü- yaraların tesirile arabanın Abdullah beyi tebrik eder 1 Ier dileriz. 

fÜp herkesi ıaıırttı. Ölenle- içine yuvaPlanıyor. Ağz:ından inkitaa uğramıyan bir mü· gibi bunun için hususi bir 
rin ıahıiyeti ne olursa olsun ve göğsünd()n çıkan kan essese olduğundan derhal markası bu!unmıyan kurıun· 
öldürenin gayeıi ne kadar her tarafıııı kaplıyor. Diğer ikinci Piyer namile Kral !arın mevcudiyeti bu zannı 
yüksek bulunut1a bulunsun taraftan M Bartu derhal Han edilen Kralın üç oğlu· bir kat daha kuvvetlen · 
bila istisna her cinayet in· bir baıka otomobille yaralı nun en büyüğüne gerek Yu diriyor. 
ıanlığı hiuetmit bir kimse kolunı; n ameliyatı için bir goslavya nazırları, gerekse Bu hadise milli hüküme· 
için en derin bir azap nim· hastaneye naklonu}or. Kral Millet meclisi yemin ile bi- tin mevkiini fevkalade sars· 
aktan uzaklaımıyor. Polisin ve M. Bartu yapılan at elti .. «Kral öldü .. Yatasın tı Her yerden dehıetli hü· 
bütün gayretlerıne, gerek biltün gayretlere rağmen Kral» : cumlara maruz kaldı . M. 
Marailya'da gerekse Pariı'te çok geçmeden ölüyorlarlar. Katilin şa!ısiyeti temamen Rartu'ya yapılacak milri cenaze 
ihtiyat tedbir olarak,erkiden Jeneral Jorj'da timdiye tebellür etmi' bulunuyor. merasiminden sonra. yani 

Üzerinde bulunan pasaport k beri Kr11la huıuır.etlerile ta· kadar kurtarılacağı kuvvet· pazartesi günü top ye ün 
nınmıo kırk elli kadar Yu- il bir ılıtimal Serseri kur - Zağrap'ta · Çekoskvakya · i•tifası ve yeni bir hükümet 
goılav'ın tevkif 'e yüzlerce ıunlarla yaralanan iki kadın konsoloshaneıi~dECn alınmıt · ~lüsyü Demurg tarafından 
ıinin nazaret altında bu ve bir polis memuru ertesi 1 ~ 99 da Zağrap ta doğan Hır·ı te,kili muhakkak bir ıekle 
1 ğ d L _ _ • I H .. vat Patus Kalemen namına d Ü d il k b 
unmasına ra ıren ane gunu can verıyor ar. enuz ser 1. mit e e m i u 

d 1 b J h t h 1 d d" t " dır Yapılan tetkıkat ve araı· ı h d 1 F 'd b ümit e ı mlyen ir yen:en as a ane er e or a.ır a ise ya nız ransa a öy· 
ıd 1 b it el d h tırmalardan sonra bu pa· 1 d h 1 b k 

an•ızın ge i yara ı eı a ı ane e a e a 1 i lr a isten gayri • · ' saportun uydurma olduğu, 
Kral mutantan bir surette fif yaralı var. katilin İsviçre tarikile 28 harci hiç bir tesir yapmasın. 

vapurda karıılanup Marsil· Buada hiikumet bu ha- eylulde Fransa'ya geldiği 

Azız D ~ y şehr ımızde 
Türkiye idman Cemiyet· 

!eri ittifakı reisi ve Erzurum 
mebusu Aziz bey iki gÜJl· 

derıberi ıehrimlzde bulun-
makta ve spor işleri hak
kında tetkikler yapmakta
dır Aziz bey dün Halkevi 
mizide ziyaret etmiıtir. Bu· 
gün lzmir'e hareket ede
cektir. 

-
Havranda 

kız kaçıranlar yaka
landı 

HAVRAN, 17 (SŞ) 
Havran'da zorla kaçırılan 

kara Veli oğlu Mustafa kı 
zı Hatice hanım ve Şekvi

ran köylü onbaıı Kazım 

oğlu Mehmet ve arkadaı· 

!arı Havran Jandarmaları 

tarafından yakalanarak cüm 

huriyet müddeiumumiliğine 
teslim edilml9tır. 

ya'da toprağa ayak bastık· diselerden haberdar olur ve altı ay evvel Belçtka'da Gazeteler bu fırsattan isti· 
tan sonra milli marıların 1 

olmaz bir beyanname net baıka bir namla amelelik fade edüp tekrar Fransa.ya 
dinlenilmesi için hir müddet ' redüp teessürünü izhar etti. ettiği tespit edildi. Üzerin· iltica eden siyasi kaçaklar 
tevakkuf ediliyor Akabinde Evvelsi gün Reisicümhur M. deki elbise ve ayakkabı Pa· ın aleyhine uzun makaleler 
Vilayet konağına gitmek Lebrun, Müsyü Herriyo ve rlı'teki bir büyük mapıııı;- yazup, hükümeti bunların 
üzere Fransız Hariciye Na. Tardiyö Marailya'ya gidip dan ciirümeden bir kaç kati bir ıekilde taranup teh. Po/isfe.~~-
zırı i1e açık bir otomobile ı ölüleri Fransa milleti namı gün evvel alınmıf İlk ham· likelilerinin derhal memleket-
biniyorlar. Kralın karıııında na selamladılar. Burada en lede cürmü tek be.ıına ve len sürülmesi için tedbırler Günün vakaları 
kendisine terfik edilen Je· mühim mesele kara tariki· yalnız tertip ettiği zanne almağa davet ediyor. Lakin Dün çnrııda M. Kemal 
neral Jorj yer alıyor. Kralın le Franaa'ya gelen ve Pariı'· diliyordu. Lakin son ıki gün bu arada Fransız polisinin paıa kasabasının Şerefiye 
geçecegı sokakların bütün in yakınlarında Kralı bek zarf nda yakalanan diğer yeniden teıkilatlandırılması mahallesinden Salih kızı ve 
pencereleri halkla dolu. Her !iyen Krallçe'ye bu acı ha - iki Hırvat ve kolunda bulu- ve cezri bir surette baıtan Mahmut pehlivan zevcesi kıpti 
hangi bir suikast teıebbüsü· beri bildirmek teıkil etli. 

1 
nan işaretlerden _bu~un Ma· ı düzeltilmesini istiyorlar. Şu- Penbe isminde bir kadın, 

ne mani olmak üzere yüz· Liyon valili ile Madam He- kedonya komltecılerıne men · rası muhakkakkl, Fransa' da do'aımakta olan Dereçiftliğl 
!erini halka doğru çeviren riyo bu mütkül ve nazik sup olduğu anlatıldı. Koluıı bu gibi cürümler sık sık vukua köyünden Hüseyin oğlu Siiley 
polis ve aakeı kalabalığın vazifeyi üzerlerine aldılar. da bulu.nan işar~t bir ölü geliyor. Lakin dikkat etmeli man ağanın ıaffetinden bil· 

1 1 1 k Kralın yerine geçen velı'abt kafası ıle Sırpça yazılmıı ki bunların fail •eride hemen . 'f d d b' d i er emesine zora artı ge- V M R O h fi . "h" ı ıstı a e cama anı ce ın en 
1 K 1 b h henüz on bir yaıındadır. . . . . ar erı ve ur·! hemen yalnız ecnebilerdir. 8 1 h d 
iyor ra ın ara asının er r.yet veya ölüm. kelimele 1 irayı mu tevi cüz anını 

f 1 b k 1 V k d t .1 Reiıicümhur Karnoyu öl· k 1 k ı 1 k t'lra ı atı ve i~i let i po· a a esnasın an ngı tere ridir. Bunlarsa Makedonya yana sici 1 ıuretl e ça ara 
d b 1 b 1 düren bir İtalyan. Domer'i 

liılerle muhafaza ediliyor. e lr me depte u unu yor. komitecilerinin olametı farı kaçmakta iken yakalanmıı; 
C k d D h 1 b k kurıunlıyan bir Ruı ve niha h b d d Of un bir alkıt tufanı ara u. er a üyü annesi kasıdır. para sa i irıe ia e e ilmiş 

sında alay yavaı yavaı yü- 1 olan Romanya Kralının Harbiumumidenberi bu yet buda bir Hırvat'tır. ve suçlu adliyeye verilmit 
ru .. meğe baılıyor. 1 ·ı p · ' il M d k I M Barto, son zamanlarda tı'r annesı e arıs e ge p c.un ake on ya omite eri ge· · 

t ıulhun ve bilhaaa bizim en Henüz yüzmetre ancak Belgra'da hareket etti Yu. rek talyan'lar ve gerekse !Ş Dün Palamut hanındaki 
yakın dostumuz Sovyetlerin 

ller'enmif .. Birden bıre ka goılavya kanunu esasisi mu Macar'lar tarafından para- tiyatroda Aygören mahal!e-
cemiyeti akvama girmesinin 

labalığın içinden birisi i1er- cibince genç Kral ıinni rüşte ca olsun, silah ve cephane , •inden Feyzul ah oğlu töför 
temini için çalışanların en 

liyor. Halk itmeyin, kakma· vaaıl oluncıya kadar, üç ki. verilmek suretile olsun yar muavini Ekrem ile Dinkçiler 
başında idi. Siya!İ ha-

yın diye bağırırken orta tilik bir heyet, bu vazifeyi dım görüyorlar. Nitekim mahallesinden lbrahim og"lu 
yatından gayri Fransa·nın 

boylu, fiımanca, saçı dökül· ifa edecektir. Kral bir va- 1 katilin üzerinde bulunan töför Hüseyin aralarında çı edebi hayatında büyük bir 
meiı, kırk yaılarında bir siyetname ile hiri Prens Pol silahlar ve bir bomba . lıi mekii vardı Fransa onun kan bir kavgada Ekrem Hü-
adam kendisini kalabalıktan ve diğerleri de kendisinin ıa- 1 arabaya yaklaıamadığı tak- ıahsında değil yalnız bugü· seyin'e bıçak çekmek ıure
kurtarıp «Yaıasın Krahı mimi dostu bulunan iki dirde uzaktan atmak için nün en tutulan en geniş ka tile tiyatronun sükununu 
diye bağırarak otomobile ayan aza•ını bu vazifeyle ihtlyatan alınmış her han falı bir diplomatını fakat bozduğundan yakalanarak 
doğru koıuyor. Orada bulu mükellef kılıyor. Kral ık gl bir amelenin satın alamı kıymeti bir edibinic'e ~ay müddei umumiliğe verilmit 
nan bir polis memuru heri· memleketlerde krallık hiç yacağı kadar bahalı olduğu betti tir. 

Genç kız 1 a k a y t oldu. Dedi .. 

Cümhuriyet bayra 
hazırlığı b' 

ANADA17(A.A)-Cillll111ı 
riyetin c nbirincl yıldö116 ıb' 

bayramının geçen senelıi 'ıı· 
eııiz bir ıekilde k~tlı# 
mak için ıehrıııı1 ~ 
büyük bir çalııma bııf '~· 
Adanada pamuk 

atları / 
ADANA, 17 ( A.A·) p> 

Dün borsamızda Mısır 11 
. ı. ,~ı 

muklarının kıloıu3& ,.ıı Jlf"'' 
açıldı ve kırk bir " r 
tan kapandı. Yeril cın• J.P 
mukların kilosu da 3 

1
r 

açıldı ve 35,25 le b•P 
dı . 

Çankırı panayırı 
açıldı I 

ÇAN KIRI, 17 ( A A· )1 
Çankırı panayıı ı lıll ~' 
on binlerce hı Ikın ııtti" 
açıldı ragbet fazladır· 

At yarlşlfl; 
rında 

4 üncü oıdı.ı~1 
AANKARA17 A.A,_. r 

Beynelmilel manialı at ~~ 
rına lttirak eden yedi J1 
arasındaki müıabakal I~ 
tasnif de 1 Fransa, :: t5 ~ 
3 Hollanda,4 Türkıve· 1 ~ 
caristan, 6 Avustur)':• } 
koslovakya almııtır./ 

Mesut lniki~ t 
Katıkçı oğullarırıd•P ~ 

mail efendi kerımeıl 1V 

nevver hanımla lıılı1'' f 
batmüdürlüjünün gettt ı' 
murlarından Gönen - 1 
memuru Hüseyin beri j/ 
kah merasimleri dün ,/ 
sırlar baımüdürlüğüllP ıı' 
lunan arkada ılarırıın 1~ , 
kile belediye salonund• 
ra kılınmııtır. ~ 

Genç evlilere mtııl1 

hayat dileriz. ..J.. 
,,o~ 

Roman Tefrikamız: .5 1 bir tavurla omuzla 
rını silkmişti. iki teyze zade 
konuşa, konuıa salona gel 
miılerdi .. Rahmi geleli, on 
dakika nlduğu halde. annesi 
meydanda görünmiyordu .. 

Genç kız hiç sesini çıkar
madı .. Bir müddet sustular. 
Sonra bu sessizliği yırtan 

Meral oldu .. 

Neden b:ı.hıediyorsun 
1 Mera? 

Bir genç kızın bütün incelik- olur, sanki insana - ~ı 
leri kendisini göstermekte .. 1 ken ağlıyan nazarla lı~ 
Meral tıp!n bir ev hanımı bazı ağlarken göılt ~ 
gibi giyinmif, mutbak kızı derinliklerinde çıldır!~ 
olmuştu .. Henüz on yedi ya tebessümün izl'!ti gÖ 1ıf 
tını süren genç kız tam ma· dü. Rahmi onu I 
nanaıile yetıımif ve serpllmif saat çiçeğine benzel•f J 
ti. Kumral ve kıvır kıvır Bu çiçek. güzel sarı ,e ,1 

Uykusuz geceler" 

Uzaktan onu selamladı. 

1 
Kapıda onu tik karıılıyan 
Meral' dı .. Birbirinin boynuna 
sarılırken Rahmi elinde ta
tıdığı paketi genç kıza ver. 
di.. 

- Al bakalım yaramaz. 
Bak, sana ne getirdim . Ger 
çl layık değil amma, dedi.. 
Meral, Rahmi'nin u~attığı 

pakete baktı .. Şeker kutu 
sunu tanımııtı Dudakla
rını çapkın bir tavurla bü
zerek, gözlerini kırpııtırdı. 

- Teıekkür ederim ağa· 
bey .. Amma bu. lütuf nı-re · 

den aklınıza geldi? .. 
- Sen çikolatayı sever-

HALiL BEDii 

ıin de ondan. 
Çikolatayı sevdiğim, 

bu hafta mı aklınıza geldi?. 
Sonra illi ve etti .. 

- Anlamadım zannetme 
ağabey. Geçen hafta ağlat· 
tıklarının mükafatı De~il mi? 

- Çok tuhaf kıır:sın Me· 
ral. 

- Sen de o kadar kurnaz 
sın ki ağabey .. Fakat ödet
tik zannetme .. 

- Sahi mi söyliyorsun Me· 
r.il?. Daha ödeımedik mi? 

Tabii ya. 
Neden tabii olsun, ya

ramaz. 
- Bilmem ki. 

Merakla sordu .. 
-Annem nerede Meral?. 

-Ağabeyin naıılıa geç kaldı. 
Ben bir az bititlktekllere 
gic'eyim dedi.. 

Ayıp etmit 

Yok. Teyzeme 
kondurmak istemem . 
dıncağızın hakkı var. 
hafta ıaat a 1 tıdan 
gelmezdiniz ki . Bu 
nası 1 oldu bilmenı. 

teırif eltin'z .. 

toz 
Ka 
Her 

evvel 
hafta 

Erken 

Meral'!, baıı . önünd., din· 
lıyen Rahmi suali hafıf bir 
iç çekitile tasdik etti. 

Evet. Bu hafta öyle 

- Karnın aç mı ağabey?. 
Yemek hazırla ım mı? .. 

-İıtemem Meral"ciğim. 

- Neden? 

- İıtahım yok. Bet 
altı gündür yemekten de ke
sildim. 

- Ne oldu sana ağabey? 
-Uilmiyorum Meral. 

Blrsıcak çorba içermiıin? 
İmk8.r.ı yık ki, yav 

rum 

Genç kız müteiuir 
boynunu büktü 

- Yazık. Demek nafile 
yorulmuıum. Keıke pi9irme· 
seydim. 

Rahmi hayretle sor· 
du: 

- Malumya. Bu gün 
mektek yoktu.. Tt-yzeme 
yardım olsun diye kendi 
elimle bir çorba bir de et 
yemeği yaptım. 

- Peki öyle ise. Hazırla· 
da bir az çorba içelim .. 

Me:al yemek 1>dasına,Rah 
mide kendi odasına çekildi. 

Soyundu. Hafif bir banyo
dan sonra ipek. bijamasını 

giydi. Şezlonga yaslandı .. 
Takip ettiği romanı 

okumağa baıladı.. Henüz 
b r iki yaprak çevirmitti ki. 
Meral oda kapısından ses 
lendi. 

Yemek hazır. Buyurunuz 
Sofrada karıı karşıya idi 

ler. Rahmi ilk defa böyle 
mükemmel bir tertip görü
yordu .. Her ıeyi tamamdı .. 

b ıı 
saçları, yüzünün toz pem e ke'ebeklerden, arı 1 
rengini tatlı bir kıvrılışla kıskanarak, na611 yaP'',1 
yaldızlıyordu. Orta boylu, nnın arkaıına tersıııt ~ 

1 balık elindeki vücudu kal· lamıısa, Meral'de lı~ 
çalarından itibarer> mevzun zalim erkek nazari•' 
inhinalarla uzanıyordu.. kaçırdığı 9irinliğlni, :~ 

İnce beli dolgun göğsü· 1 rinin derinliklerine, rıl 
nü ittiha veren bir hale en gizli yerine dalı" i 

k .. ymuıtu Çok güzel de- j rusu teninin sanlıi 1 f . f1 
ğildı.Çırkin de denilemezdi. gömmüıtü. Hasııı• JI' 
Şirin ve sevimli idi. Ara ı zikti. Rahmi o gllll 1,ı' 
sıra dalan sonra birden den derine süzüyor ~ 
ürkmüf gibi titreıen lacı- 1 nazarında geçlriyorcl:ı,v 
vert rengine bakan göz - sıra genç kızın g t' 
leri, ona anlatılmaz bir 1 dalan gözleri yekıcı .,-• 
tatlılık veriyordu.. Zaman cıklayan bir maza,. 
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B. a~ k~ota••·······;,;;;;··;;1;;;~:;i.. - Vatan sevgisine ait halkıyat: Bjr lisanın yeni~en ~oğuşu 
Ç 
ır me u p Tekirdağ, ıHrlerlni kanlı sul· yit Bezmi'nindir: . . - - VATAN S[VCISi, A'K (Uıtarafı birinci sayfede) 
ocuğum k lıç gibi kulla· «Meyi nahı satar pırı mugan (Trakyadan) Y toplanan dil kona-rası bu 

A 
1 

b tanlar için ı havli yasak tutmaz; Edirne'nin kasabası büyük kasaba. Vatan sevgisi, aık .. İıte size insanları . 
1 n ir heyecanın isteiii büyük vatan şairi Na- Gelen rindanı yollar yerine hiç Atılan mermiler gelmez hesaba, coıturan, ardından koıturan çok derin ma · haraket ve cereyanı teyıt 

t
o duğu muhakkak olan sa- nank K 1 merhumdan yüz· bir çanak tutmaz.• 1 k k 1 S eden bir delildir· ırla k mı ema b' Bulgar askerleri la:ııık gazaba. mana ı i i e ime. . iz ve ben yıllar -
ke rını o uduğum zaman lerce ıeoe evvel daha ır 1 1 ca ujraıarak, göz nuru döksek, kalem ucu Bir çok Türk kabileleri-

dl~dı~ı hayret, istifham çok halk ve ıaz ıalrleri ~e · ~:~~sm7F~~!~ Remzi Anneciğim, Anneciğim uyanamadım. eritsek , timdiye kadar bu iki kelime e
0

t- nin eıki zamandanberi 
dı a arından kurtarama· tiıtirmiıtlr ki bunlar aıı • Şarapnel yarasına dayanamadım rafında yazı ' an yazıları , tiirleri imki.nı kendılerine ait hususi bir 
_ın. Sen ha .. Sen ha!. Hali ıllrler yazmakla vakit olup Şair Bezmi efendinin edebiyat dili vardı Türklı-

llod i ne biraderidir. l I 137) ıeneıinde yok toplıyamayız 
1( 

1 
er ıne inanamıyorum. geçlrmiılerdir. R Edirne köprüsü bozuk geçilmez. Fakat; ıöyle bir kaç kırıntı toplayıpta , tan'daki Siri Deryanın 

._ e iıneleri yükıek sesle çı· B 1 r arasında memleket ölmüıtür. Bu iki beyit em- Kan olmuı ıuları, aıla içilmez. orta ve men•up mıntaka -'<lrıy • h l k un a Ç I zi efeodinindir: bu halk duygularını , halk özlerini toplıyan 
l'lıı or; goz i ıasıma ku a halkınca bilinen Piri e e· . Kaçan bulgarlar görüp, seçilmez. kocamanlarımıza armag"an edivermekle larında milattan evvel 12 

lıı d k 1 ğ H "Kızıl elmaya dejj'ışmem ze-tııı. . ını a atarak varı ı· bi, Cafer, Bezmi, Remzi, a· kanın sultanım, hepıini toplamıı kadar kıvanç du)atız inci asırda Çagatay dili 

0nıın~aiia çalıııyorum. san aja, Dervif Ahmet ve Gerdanın Akdenize, i!lini mülkü Anneciğim, Anneciğim hiç doyamadım ya. ~u bana yeter.. Tük dili olarak zulıur etmlt 
.. eıneıı. köyden malumat M lkara'lı(N~v'l)tanınmııtır Yemen 'e." Giydiğim elbiseyi kan boyamadım. b ve bu dil Fariı dili ile 
ııtıyo F ' a 1 1 . LJer kşam en 1 t rsun; Ane'yi, atmayı PiRi ÇELEl3 · Aıı lamı fij Q müsabakaya girlıcm ilk dl 
.:111

1
mak arzusuodasın. Vah Mustafa olup (1150) seneıinde "Yadı mir'atı ruhu kandi le- Edirnenin üzerine ordu yürüdü . "Kardeşim Meliihal" a olmuıtur. 14 üncü asrın 

re h. Bu eğlenceli fikir ne- ölmüıtür. Bu beyit Piri Çe- binle Remzi, Askerimiz, giderken tozlar bürüdü Bekleme baharı yaz çoktan geldi orta zaman müelliflerinden 
den esti? Hem de ziyaret lebi'nlndir: Şiındi nöbetmi verir Tutıi şeker Bulgar baıları kalıp çürüdü. Bahçemde açıldı, gül oldu gonca. birisi lslam aleminin üç 

tdec k 1 b şikene,. 1 1 k e ıin .. Fakat ayağın n- "Bilinmez nice gündur ey se a Ayın ilk ıııifı su l arı deldi. edebiyat isanı o ara Arapça 
tlnnıez mı·?. . T d yarim ne alemde HASAN AGA : Anneciilim . Anneciğim uyanamadım Gözümde kızaran akıam olunca .. Farsça ve ürkçe en bahaıe-
k Şuııu peıloen ıöyliyeyim Kiminle salınır ol Jale ruhsarım Tekirdağı'nda yetııip ıenç Aldıiım yaralara dayanamadım. der. Hunu hatırlamak lü· 

l 
l flnıdilık gelme. Zaman ne alemde?,, . ( 1140) 1 d f t Hayal enginlerden akan bir nehir, zumsuz değildir. 
a • NDI yaıta ıeneı n e ve a 
y' ınoda" dan aldığın he- CAFER EFE d: eden Hasan ağanın bir be· Bulgar askeri kurıun atıyor, Akışı her gönle muılki gelir. Eğer hadsiz hesapsız Türk 
k tcıııılar ıöner. O vakit Tekirdağ'ında oğan ve Siperler kalmamı1 , yere yatıyor. Mazi daii a-ibidir aşan ne bilir1? lehçelerinin bir ehram 
e~di kendine a-üleraın . yaııyan Cafer efendi şehri: r!~:n aldırma elinden gamı •İn- Osmanlı süngüleri sıni batıyor. Aradan ay geçt i, gün geçti bunca... ıekllnde kuruluıu tasavvur 

d 11eın neye yarar? Gelsen mizdeki Rüstem pata camı· har Hasan, ediline lıtanbul'ca vücut 

11~ zevk alamazsın. Oradaki inde müezzinlikle itli~al et· Nice demdir ki senin yarı vefa- Annecirlm, Anneciğim göz açamadım, Ne çılgın kahkaha, ne gülüıtü bu, bulan Oımanlıca, ınceliill 
1 1 ılnema proğramları mit ve ( 1149) senesin e son darındar, Bulgar esir aldı ben kaçamadım. Acıldr içinden bükülüıtü bu, itibarile bu ehramın zfrve-

~t.dyoıu, gezilecek parkları nefesi vermlıtir. _ .. DERViŞ AHMET Muhtelif "Güz" ün yapraklarla dökülüttü bu si idi. Osmanlıca, bütün 
ıı:ur b ı 1 · ··nduzum , Yapacak tık ey er • Ne gecem gecedır ne gu lisanlarda ıilr söylediği riva· Atma bulgar, atma piıman olursun Dalından bir hı•çın rüzgar yolunca .. Türk milletlerinin münev. 
tonl• f k ğ · ndüz beoim Cafer, U erahlandıraca e - gu ·ıı·h · yet edilmektedir Bir beyti· Rumeli topra"ına kurban oluraun, ı verlerioin anlaıtıkları bir 
1 Yetürdüm gündüzümbı a ı " tııceleri yoktur ki. 1 nmez ni naklediyorum: gün gelir sen de bir bela bulunun. Ümidin, neıeniıı zevkine kandım , lehçe :.- Dialekt idi Fakat 

8 hayfa gönlüm eg e · ~ Uranın kendine mahsus bEZMI EFENDi: ! "Derviş Bana cevretmede ol Yine bekliyorum sanma usandım! bu Osmanlıca içinde diğer 
tın Vlhıt, hem munis olan Asıl ilmi Mehmet olup hic· yan cefakar, Anneciilim, Anneciğim ben gidiyorum Dağları ufukta bir çizgi sa~dım Türk lehçelerinin hiç birin-

ltvki b' t Razı oiamı Hazreti lsa ana bil- V ld d"" t k d' A k 1 k nl ancak bizim gl ı 8 Un onbirinci asrı sonların uru um unyayı er e ıyorum . Köıede kendimi yalnız bulunca. de olmıyan rapça e 1· 

b
ilçilklükten içinde yetıımif drea yaıamıı ve ( ıı q9) tari - Hlah ...... 1 meler bulunuyordu. Şim-
ily<> o b Ahmet ilmı 1 M t . d n ıul k dk ' h k "lnÜf olanlar duyar. hinde vefat etmitlir. uu e- arat epe&ın e ar a yor "Halil" yoyo gibi çek uzaklaıır . i ı cereyan ve are et: 

k ~aanıaflh ıana ilk defa y · On birinci fırka fitenk çakıyor Allan inat eder, döner yaklaıır, Mübalağa ve ifrata ıapmıt 
lfıt üzerinde kudretim Güzelim az yagmuru Bulgar askeri, durmuı bakıyor. Gönül ihtiyarlar, saçlar aklaıır , ve bu sebeple manaaızlaımıı 

~tltijli kadar, köyü anlat- k Sabah mahmurluğuyla, Gö"ıüne taktı"ın çiçek ıolı· nca.. olan incelikten taiifiı edil. 
... Şu gönlümii neye ıy. arsı_n, il il lia u"raıaca"ım. Burada b ,. 1 Tabiat ölgün doğar, Anneciğim, anneciğim ben gldemedlın, Eskişehir mit ve ıaiilam enaılara da-
) d il il Aık denglmıin ah e guze ım, 

b~ ırgamaman için evvela Bağların morlujuyla, Beyaz gömleğimi kan !demedim Hafif Sezai yanan Türk lehçesine. ana 
oy) 1 Kalbı'mi sen neden yakanın, S Ş ""k ·· d T ' d • f e i.zım Daha ilk sa Ufakta bir tün doğar, Jfrı u ru yur a, urana önüıu i a-

~rlıırda gelme dememin sebe· Gönlümsün sen ah be güzelim, de etmektedir. Türk lıalk 
1 de budur. Ôğle sonu geçince, ekseriyetine yabancı kalan 
Sakın benim yazacağım Ah!.· yakacak bir atetimsin, Dert yağar ince, ince, Osmanlıcadan Türk dilinin 

~'Ylerı de edebiyatçı kal< ın· Yoksa akriliğin mi seni;· Bulutlar çekilince, Rüzgar SEVDA mümkün olduğu derecede 
erın I ·· Ev·t yine senin aıkın an, k t 1 T·· k M ıf 
1 

• reeıam fırça arın ıus • Y'r benizli gün da"ar, ur arı ma11 - ur aar 
tdıx k be lrl1zelim, n 8 ''M. Fikri"yc: K si hııyal ıaklabııncılığı Gönlüm yanaca .. - Nazırının ilk Dil urulta-

ı.nnetme Satırlarımda sır- Burhan Kasım Kays Dünyaya geldiğim zamandanberi Kıza-ın gözlerinden akarken sevdan yında beyan ettiği veçhile -
:' ıaçlı hayali Ayoe'leri, İçimde bir merak - bilmem ki neden- Coıkun ruhumda yeni çığır açardı. dil hareketinin baılıca ame· 

1 
lltnıa'ları, Kezban'ları; Şa- onlara uydururuz sanma. Bize gelen ~ Her köıe, bucajı gezdim serseri, Kaıın altındaki ateıin gözlerin 11 vazifesidir. Halka yaban· 

,:t~ılıldı çobeuları, tunç su- Onu, timdi anlıyamazaın. Çocuk sesi Bir ıalık çalarak ve ütenmeden. Hera-ün kalbimde derin yaralar açardı. cı ve gayri milli olan Os . 
ı Mehmet'i, Ahmet'! ara gelince öfrenirıin. Mektepli yavrularımızın seve manlılık, Türkiye'nin yeniden 

llııı. Bunlar ıatayatlı edebi· Sırası seve okudukları kıymetli bir mec· kurucuları tarafından siyasi. 
Yııt sayfalarındadır Ben Biz ve onlar Bcın bunun muadır. Son 251 inci sayısı çık- Ki.h eoa-in denizde dolaıtım durdum. Çılgın gönlüm yüce dağlar a~arken mali ve iktıaadi sahalarda 
0 nlardan nefret ederim her ikiıiyim. Hem köylü, mıştır. Güzel resimler vt. alaka- Kah karı• gelene kızdım kudurdum, Bir kartal gibi kanadından vuruldu bertaraf edilmlıtir. Türk 

8 k"' A , d mı? lı yazı ve hikayelerle doludur. 
1 

Yüreg"imde aizli sevgilerim coıarken milli ihtilal ve inkılabı 
k
. enim anlataca"ım oy, ıı·m na ın 1 k Sayısız dal kırdım, yaprak savurdum • 
0
-,

1
, " 

1 
hem rnua 1 • Mektepli yavru arımız o umıı- (' d ı O•manlılı"a kar•ı yapılan bir 

U 1 bö b h d 
>ir eniz gibi co•tu birdenbire duruldu . • " • 

ne öy e ne Y e, k dimi u U· 1 Ben ken i sonumu hiç dütünmedenl • l\" d • 
1 

' K .. Onun için en hdır. . lnkıli.p idi. Şimdi ise aıra 
hı e ıoy edir. Köy... oy susta en aalahiyettarlardan en nazik olan ve milli do· 

1 dür .. Güzel değildir; ahın· bı'n'si dı"ye takdim edersem - llergün bir çift göz önünde k ı b 

bı, hoıa gider değildir.Fal<at - Kah tenha köylerde. ki.h ıehirlerde, ğuıta en uvvet i ir tesir 

linı h 1 Boynumu büke büke deli a-ibi ağlardım hasıl etmesi lazım gelen 
lr d gü me.. B gece Kah ıerln yaylada, ki.h nehirlerde, " · ın epsi fr. U ·"eıut bahtiyar olacağım bir günde bir sahaya, kültür sahasına 

Benı· h maz 11· den Zümrüt ovalarda, kumlu çöllerde ç 1 b m oppa, yara Köylü ve mua ım Şı'fa ok ta isiz zavallı olduiumu anladım . ve bunun vasıtası olan dil 
tbe"' h k k ı'ıte bun- ko··ydeo, Yürüdüm durmadan ve dinlenmeden! d ı;:ım, a 1 at baıka kim sana ıalahatına gelmiıtir. Ei!er 
' 11 ibarettir. k- ı··d dem vurursa Eczanesi hakim ve rehber vaziyetin· 
l(öy, köylü birbirinden oy u en 1 h psi Hayatımı zehirliyen bu bir çift göz de olan Türk milleti muh· 

ay 1 ıııanma · Hepıi ya an, e Hali da gezerim, gezece~imde I' ' rı maz. Ne talr, ne edip, • ler gece giriyor giz ice rüyama telif Türk nesillerinin yalnız 
münevverleri tarafından de· 
ğil aynı zamanda heyeti 
umumiyesi ve halk tabaka
ları tarafından da anlatıla· 
bilecek müttehit bir liıan 
yaratmıılardır. 

ile ıa k k 1 z uydurmadır. Macera yer etmlt göz bebeğim de. Şimdi kendi kendime ıeulz a"lıyorum. 
() nııt i.r imse aıı ama · ilk mektubumu bu k~ · " 

l\u, onları yalnız biz ve il ·z Bilmem ki ne zaman bezeceğim de Küıüyorum taliime; ıaııyorum hayalime 
Ol\\

11 
darla bitiriyorum · enu yaramaz Kurtulacai!ım bu ıonsuz esmeden?!! .. 

O 1 
r anlar; anlatır. Biz ve d "ilim 

tı C bir ıeY anlatmıı e11 · 
1 

ar onların dilince konu Yalnız takip edecek mek· çocuk .. . 
ltr dilince ıöyleriz vazıh anlıyabil- Ağabeyin 

FERiDUN 
Cahil Vecdi 

ruyama. 

V. N. 
Slk 1 k tuplarımı 

ın onların dl ince o· baılangıçtır. 
ııuıu d 1 • men için bir ..... ruz demekle ken im zı ---·~~------------------------------------................... .._.._. __ .....,.,,,_ ___________ ..-.......;. ___ ~~---------
loYıı 
y rastlamıı gibi titri· 
ordu .. 

b - Çorbanız soğudu ağa 
t)' •• 

. ll11 hmı birden kendi· 
•ıııe 
lık geldi .. Sanki yaramaz· 
ııı Yaparken yakalanan bir 
l tktep talebesi gibi kulak 
&tın 
~ il varıncıya kadar kı· 
llrın K k 

1 . ııtı · a baha tini örtme 
çın 

cevap verdi . 

., - Üzerimde bir kırıklık 
ar Meral .. 

ııı - Çorbayı galiba beğen · 
"diniz. 

- Henüz tatmadım ki .. 
.\1 öyle he. 

Cenç k ilk ız kendi kaıığile 
Yudumu içirdı. Rahmi. 

• A. 
lıl) tnan ne güzel olmuı 

•en .• Dedi. 

- >.ı ayın sırası mı ya . 
- - N 

te.1 C e tubaf kızaın Me· 
. iıld" -1 .. yit yorum.Haki· 

katan lezzetli · 
_ Afiyet olsun. 
- Teıekkür ederim .. 

nereden aklı· Bu gün 
na geldi? 

- ilk mektepte iken ev 

idareıi dersinde hoca hanı'.° 
b 

bir kere pltlrtmiıtı · · 
ana ·ık 

.. nden sonra ı l fakat o gu 
··bem bu oldu .. tecru 

-Doğrusu dersi güzel belle- ı 
S na ev ıdareılnden 

ıntısin·· • a 
ara veriyorum: Beı .. 

num N bol numaranız 
- e 1 

k 
muallim o ıay· 

var Keı e 
dınız. 
-Mualliınlık, zabitllk;ben 

ce hepsi bir.. lktıi de ~ynı 
yola çıkar . lkiıininde muca· 

delesi var .. 
_ Ne gibi. . 

Ô 1 Y
a Meri! .. Sırı. 

- ye " . 
. h . 1 dütmanla. dl11erı 

il a rıc h !etle 
dahili düıman olan ce a 

az ıairlik var ? 
çarpıtmıyor mu.·· 

Netice bu iki sınıfın el ele 

veriılnden hür bir vatan, 
mesut bir ülke meydana 

çıkıyor .. 
Cümhurlyetin ordusu, Cü· 

mhuriyetln asri maarifine 
tehlikesiz bir yol açtı O 
yol ki bizi garba ulaıtırdı. 
ve belki de bizi a-arba ör · 

- Acaip . Genç kız ce· \ 
vap virmemiıtı. Suımuıtu Ka

lıını arkaya çevirmiıti..Rahml I 
1 birden bire bu seıizllilln mil· 
nasını anlam 1mııtı . 

nek yaptı .. 
Nazar deymeıio . Şa

irlik ve hatiplfğiniz de var. 
_ Hatipliğe belki; fakat 

ıairliğe aklım ermez. 
Mahaza, her genç ıever 

ken ıatrdir. Flilmeden hazan 
ıiir söyler. Şairlerse sevgi
sini müebbeden, idame etti
ren maneviler deiil midir . . 
Eğer ben de bfr 14lrlik görü-1 

yorsan .. Ki hiç umlt etmiyorum. 

- Niçin sustun Meral . 
Genç kız, kulaklarına kadar 
kızarmııtı .. Dudakları titrer 
gibi oldu. Adeta kekeliye

rek .. 
Ağabey .. Bu gün bir 

kabahat yaptım. Beni affet .. 
- Ne oldu Meral?. 
- Yemin ederim kt bil. 

miyordum ailabey. 
Rahmi sabırsızlandı .. 
- Canım söylesene 
Meri.1 çekingen bir ta vır· 

la anlattı . 
- Bu gün, odanızı le 

mizliyordum . Sıra konsolu
nuza gelmitti· Baktım ki Meral gülerek cevap verdi. 

Saklama atabey •. Bir , toıılanmıı-· Onu ıılmefe bat· 

!adım. Gözlerdeki kitaplar 
pek dağınık bir halde idi 
Onları düzeltirken bir çcık 
mavi kaifıt'ar gördüm .. On· 
)arı lüzumsuzdur diye gö 
türdüm. Denize attım .. Son· 
ra birden aklıma geldi Aca· 
ba içinde yarar bir kağıt 

olmasın dedim Sahile koı -

tum. 

· - E ... Daha, daha. 
- Bereket versin 

gi.r iki tanesini itmit . 
Sonra 
Onları aldım .. 

Rahmi heyecanla 
du. 

- Okudum?. 

rüz. 

5or 

- Evet. . Birisinde fiİre 

benzer yazılar vardı .. Diğe
rinde lıe· 

Genç kız a-eriıini ta· 
mamlıya11Jamııtı . . Rahmi'nin 
hiç ümit etmlyeceğt bu ha-

dise bu gün kendisini en giz· 
li yerinden yaralamııtı. Na 
sıl olmuıtu da konsolunun 
gözü açık kalmııtı.. Şimdi 
hatırlıyordu.. Meralın ağla · 
dıiı gün evden nasıl çıktı
ğını, neler yaptığını bil mi . 

yordu . Dalgınlıkla konsolu 
kilitlemeği bile unutmuıtu 
Meralin, bir çok kağıtlar 
dediili, Süheyll'nın mektup. 

ları idi . Süheyla. Rahmi'nin 
ilk sevdiği, daha do~ruıu 
kendisini bu zamana kadar 
ilk ıeven kızdı .. Onunla it-
senin on birinci sınıfında 

iken tanışmıılardı . Bir, bir 
buçuk ıene kadar, Süheyla 
onu sevmif, Ralımi ise ıe 
vildiği için on un ıevgiıine 

mukabele etmi ıti . Lisenin 
son sınıfı ve harbiyenin bi · 
rinci •ınıfında gönül mace
raıı yalnız bu olmuıtu •. 

Halbuki, bu seviyedeki 
arkadaılarının, uzak . yakın 
bir çok sevgilileri vardı .. 
Rahmi onların maceralarını 
dinledikçe hepsini ayrı birer 
( Donjuan) gibi telakki edi
yordu.. Kendisi güzel de· 
ğildi . 

Eımer. ka vuruk yüzü, bir 
az zayıf vücudunu aık için 
yaratılmıı kahraman röre· 
miyordu. 

Orta boylu siyaha bakan 
gür saçları, keskın a-özlerl 

ı vardı .. Süheyla onun en çok 
saçlarını sevmiıti. 

Sırf kendisini sevdiği için 
aıkına mukabele ettljl Sii
heyli'dan gelen vasıtalı mek. 
tupları yakmamıftı . Bu &ü
ne kadar biriktlrmiıti .. Onu 
timdi hiç bir fey alakadar 
etmiyordu Yalnız du··ıu" . nce11 
bile beynini ezen, çek ıtı!:li, 
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Bıtlıkesir Vilayet Daiıni ._ 

Enciiıneniııdeıı 

........................... , 
• • 
: Göz hekimi : • • • 1 1 BAl~IK ESİR' İl\' 

111ı[JlllJl ırıc ı~ı= 

______ ...., _______ ,__ _______ :ıı ----- _.._ ____________ __ 
•• 
rı ---_ - Temaşa ~ ~-• • 

Biµadıç'ın his u· kaı·yesiııde k~lin kaplıcanın 17 

a)lık icarı ıııüzayedf'ye Yaz \e ıııüddcti lf'ııH.lit' 
edildiği h.ıld~ teklif edilen pf'y haddi layık görül
mediğinden 15 - teşriusaııi-934 taı·ilıiıı(' rnüsa
dif perşembe ~iinü saat oıılır e kadar bir ay zar• 
frnda pazarlık suı·etilc \t'rilııH'Sİıı(' kal'ar \Cril
nıı-:-tir. 

Or, Ihsan Ahmet 
~Jemll'kl'l lıasıalwııe-

si güı hastalıkları 

nıiitelıassısı 

• • • • • 

-~ Jllı~ Jllı~ il ='--' 4)jrıı' "-'rıı' rıı -· - 11 ~ OTEL VE GAZİNOSU 
1 ı 

Talip ol:ııılarııı tenıiı ı aıı nnnak.katt·lrrilt' bir
likle enciinıeııi vil3Yı>l(' ~Plnıeleri ilaıı olunur. . ' 

' ' • 
: Hastalarını her gün ıa 
• Her hususla <' rıısaliııP iisliiıı<liır. Balıkesir'iıı 
: at 3 den sonra Kuvaimil- ı.· ı. t•. 
: !iye caddeıincle 159 nu lııı nefis 1\ \H .\TEPE şarabı lı P l'k('St' • 
• ~ maralı muayenehanesin- . • ı' , •• ze, k., Kuv\el, Sılılıat rerır. .. 
•• de kabul eder. • 

1 ''" : : 1 KARATEPE ŞARABI ı· ' H ----------------------1······ ................ ···· ı : ı: ·-· = 
Balıkesir Vilayet - - -~ - - I Toptan ve litre ile satılır. ttı 

Daiuıi Encümeninden ' - Dr. M. Ali - .: ı Her yerde bulunur. ~--J e 

Şeref Bey idaresinde 

B:ılık.esiı·iıı IH'r lıu~usta eıı 
ııı iikeııııııd otelidir . 

Konfor. Temizli~, Servislerin~e~i 
nezaket ve ciddiyet, emniyet 

nıiinakasada bulunan eczayı tıhhiye 'e pansu
man ıııelzeıııesi ieiıı taliplt•ri t:ır:ıfıııdaıı tı>klif . 
edilen pe~ler hetİeli mulıaııınıeniıı«:> nazaran had- 1

' 

di J:iyık ı.töriilıııcdi~indeıı 15-lesrirıb:ıni-934 

Balıkesir rııeııılekı•ı lıastalıaııesi i~~iıı llH''kii lleııılt·k.<•ı lıa,.talıa- j ~ H 
ıwsi !'ilt, frpııµi, bel- - ıııtt-:ıat-ız.fww:ıli! ___ ... ** te 

Gerek Memleket halkıntn· 
gerek bütün misafirlerimizi 
umun1i takdirini celbetmişfİf 

... . ~- . 

. >--iHi!liıtiiil•i(,.,~;-~M~mııııus~mmm:ııt'ı:l'flft!I:~ llf TEM' AŞA" G . d 
~ogukluğıı lı:ıst~ılıkları • ... ... ; •• ~ azınosun a 
ıııi'ıt<•lıa ... sı~ı. 1 A s p 1 R 1 N it ı: . . . 

Hastaların ıs aat üçte ,. '• 1 •• . Guzel Seslı Bır Radyo . . 
tarihine ıııiisadif perşembe ~iiıı ii ~aaı oııbt')_Şe 
kadar IJir ay z.ırfıııda pazarlıkla ihalesine karar 
verilmişti ı·. 

Talip olanların tenıiııatı rnuvakkateleri ile 
birlikte enciinıerıi Yihivete li~ıe 'f' ~art ııanH· ,· i 

' . . 
görmek isti~·enleriıı dal ı a e\ 'el ta~rada İstanbul 
sıhhıye miidiiriyetiı · e 'e Balık,•siı-'de eııciimeni 
Vilayet kaleıııiııe miir«caaıları ilan olunur. • • 

Balıkt•sir \ ilayet 
f),ıiııı:i Eııcii nıeniııdeıı 

hükümet caddesinde mu· ıl ~ ~ Şehrin, IsLanbul ve ızmirin bütün ~az .. teıerı ~M 

1 
ayene hanesinde kah. ul ve • • " mevcuttur 

l ... te"'d.,a,.;viiii ... ediiieiiir .... __ .,.. --- '! = tf Balıkesirin en eyi tanınmıf bir oturma ve 

m ~""' tf dinlenme yeridir. ~· 

DOKTOR 
A~IM NİHAT 

. - -----------------------~ __ 

1 

~ Bütün ağrıların Kati davasidır · 1 ...... --. ............ _ ..... ---.- 1 
il Aspirin alırken hakikaten As~irin aldığınıza ~ikkat ; lifıitliHi!!iHi!IHtlit•O&lfM&Hft-

m ~=~~i=di~i:~i~~n~~i~~nki~~r~s:i~:::i~a y~::.~~ t::~:r~:r~= ~ ~ T u·. R K M AH S U L u·. 1 
fSf yerine verilmek istenen baıka isimli ilaç ta yoktur. fw. ~ 

GÖZ HSTALIKLARI 5i • it 
MÜTEHASSISI j "fi!lit•~9titltHiltt~mıt8ttıoııt.•~····* · ~ 1 

1 

Meyhane boğazı No. 65 j SQ! • • • • 
~e~1iu~ta~:~tşu1;~s\~tt~a~:~: 

1 

, _ - .- ~ • - il\ 
1 
lf Yunış, Karamursel, Hereke. Sureyya Paşa 

~lemleket haslalıanesiııin mevkii nıünakas:.ıt. a 
lıulnııaıı 7 5 ton k · ık. köıııiirii için lalipleri tara- •= 

: hastalarını kabul eder. t Beledıye Dıspanseırnde 1 K u M A ş L A R 1 N 1 
Muayene Günleri 1 -· l it 

Fabrikaların sattıkları fiattan daha ucuz 
M:ızamızdan temin edeceksiniz· fıııdan teklif edileıı mik.tar hedt'li mulıaııınıen i ııi Kohinor diş 

hu lmamı" olnıasıntlan 15 -le~ ı·iııisani -934 tarilıL 1 
'j • 1 

ne nıii'iadif perşeıııl )e giinii saat 15 şr k.a<lar bir ' 
ay ı.ırfında paz<ırlık.la 'erilıııesiııe ka:·ar veril- ' 1 

macunu 

Dişleri beyazlatır, 

etlerini kuvvetlen-

• 1 EN LÜK~ iNGtLiZ KUMAŞLARI DA 1 
ı ı Mevcuttur fi 

l.L\I:\ BTESİ Gf ."LEHİ 

miştir. dirir , 
Talip olanların teminatı nıuvakkatl'ierile hirlik.· Jl I 

Öğle(lt'ıı~oıır~ saall4(kıı 16~a k.:ıd:ıı· dahili 
ha . ı ılıklar ıııuay<·ııcsi ( Dok.toı· . .\ lıııı('l 

Enıiıı bey) • • Veni gelen Bursa ipekli çeşit/erimizırı 

1 flpr \erde :ı rayıııız j te encümeni Vilayete gelrııeleı·i ıl~iıı oluııur. ,, · • . ı 

~~~·--~~~~~-ıı 

Erdek Kazası İcra i 
Memurluğundan 

Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu. 

Gayri menkulün bulunduğu mevld Miktarı Gayri menkulün ne olduğu Takdir olunan K. 

1 Mangırcı mevkiinde (2ı Dönüm Hağ ve zeytinlik 50 Lira 
2 - " " (2) " 35 zeytin ağacı ve 30 dut 60 " 
3 Bardaklı " (3) " Tarla 40 " 
4 Kaatrl " (3) " 240 dut ve 40 zeytin ağacı 75 ,, 
5 " " (4 ı " 599 dut ve 9 zeytin ağacı 4S " 

Arttırmanın yapılacağı yer, gütı, saat: Birinci arttırma: 13-11 934 Sa l ı saat 14 te ikin 
el arlırma: 23 11 ·934 Çarıamba günü ıaat 14 tedir. 

1 - İt bu gayri menkulün arttırma ıartnamesi 23· 10-934 tarihinden itibart n 934 238 
numara ile Erdek icra dairesinin muayyen numarasında herkesin görebılmeıl için açıktır . 

İlanda yazılı olanlardan fazla malümat almek istiyenler, iıbu ıartnameye ve 934-238 
dosya numaraıile memuriyetimize mürcaaat etmelidir. 

P..\Z.\H GÜNl.EHI: 

Ögle,l<'rı ~oııra saat 15 deıı 16 ~a kadar 
k.uh!k, b111·1111, hoğaz lıaslalık.lan ıııua~e

ııfsi (Doktor \lelııııet K~ıııil '"'~ ) 
P:\ZAHTESİ GCNLEHİ: 

1 

Öğleden evvel saat 10 daıı 12 ~,. kadar 1 

dalı ili l ıaslalıkln r 111 u:ı ~ P nesi (Dok. lor ..\ lı-
111ct Enıiıı hey) 

S \LI Cf'~LEllİ: 
ÖulPdı•rı ,,, vel s:ı:ıt 1 O da i ı 1 ~ H' k:ıd:ır 
~ . 

d;dıili hastalık.la ıııuay<'rıt'si (Ooklor .\lı-
nıel Eıııiıı bfy) 

ÇAHŞ.\~IB .\ C(\\LEBİ: 
ÖnlPdPıı soııra saa ı 15 dı·ıı 1 G 'a kadar n . 
dahili lı:ıstalıklaı· ıııuayfııl'si (D"k.ıoı· Ha-
san Hail' lı1>y) 

PEHSE.\IBE (;('~ ' LEHİ: 
' 

Öulrdı ıı ~oııra ~aal 15 dt'ıı 1 () nı kadaı· 
~ . 

cildiye ,e he,liye lıastalıkl:ırı ıııııa~ı>ııP~i ı j 

i 1 her cinsi mükemmel ve fiatlannda 
l ji büyük tenzilat yapt!mıştır. . 

1 ı ; Bııııa nıüıııasil ~ iiıılii nıantoluk, ı ophık jorJt' 

11 M~bj;';;~ "~ü1

:ı~riı;;j~i!i~"bi; "d;ı'a"~~ı:~~ı 
1 İ teşrilleri kilifü. ı 

; TAVŞANLILI ZADE FAHRi 

; İ Fan~~~a~n~~~~~ Ve 
1 KuvaY.i Milliye Caddesi No: 52.sı 
~----~lai--1·~~-~---~~ -----------------------· ,,__ ~ 

1 11 llııı 1111[ il ~; il 1111[ 
• 

Bi~~k i \' e iti kiş 
• 1 

\ ıtrllt• 
2- Arttırmaya ittirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7.5 nisl:etinc'e pey akçesi 

veya milli bir bankanın temjnat mektubu tevdi edilecektir.(124) 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak halılıı sahiplerinin 

gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve murafa dair olan iddiz.larını iıbu 

ilan tarihinden itibı.ren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile b rlikte memurlyetimize 
bildirmeleri icap eder. Akıl halde hakları tapu ıicille sabit olmadıkça ıatıı bedelinin 
paylaımasından hariç kalırlar. 

(Dok.Lor ~ll'lınwl . .\li hr~ ) 

~ı=--------------- ı 
•Jt 1 Maarif Vekaletince tastı ı 
·ı 1 edilen ve Balıkesir Maart ı 

4 - Gösterilen günde arttırmaya lttiıak edenler arttırma ıartnan t>iri obı n uş ve 
lüzümlu malümatı almış ve bunları tamamen kabul etmiı ad ve itibar olunurlar 

5 - Tayin edilen zamanda gayri ınenkul üç defa bağrıldıktıın Eonra en çok arttıra

na ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüz~e yetmit betini bulrr.az 
veya ıatıı iatiyenin alacağına rüchani olan diğer alacaklılar l ulunp ta bedel bı· nların 

o gayri menkul lle temin edilmit alacaklarının mecmuundan faılaya çıkrraua en çok 
arttıranın tahhüdü baki kalmak üzere arttııma on lrı gün daha tt>mdit ve en betinci 
günü aynı saatte yapılacak arttırmada, bedeli satıf istiyenin alacağına rüchani olan 
diğer alacaklıların o gayri menkul ile temin edilmiı alecakları rrermuurı!an fazlaya 
çıkmak ıartlle, en çok arttırana iha'e edilir. Böyle bir bedel e'de edilmezse ihale ya
pılmaz. Ve ıatıı talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kararı feıholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmlt olduğu bedelle almağa razi olursa ona, razı oln az, veya bul~nrraua 
hemen on beı gün müddetle arttırmaya çıkarılıp t'n çok arttırara ıhale <dilir. iki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beıten hesap olunacak faiz ve diğer zarar
lar ayrıca hükme hacet kalmak11:ııın memuriyetimizce alıcıdan tahsil oluı ur Madde ( 133) 

Gayri menkuller Yukarıda gösterilen 13/ I 1 /934 ve 28/ 1 1 /934 tarihinde Erdel< icra 
memurluğu doaıında işbu ilan ve gösterilen arttırma ıartnameıl dalresintle satılacağı 
illn olunur. 

• Rlt l ı k <1 si r Doğtı ııı ve 
f)C)Clll{ 8itk1111Evi 

ı - \'il:\veıiıı 111erk.Pz \P ıııiillıakatı, ~t'lıir 
,e kö,h•ı·i al~alisiııd<'ıı ıııiiraca:ıı <'dt>ıı µelıel<'riıı 
tahii ~(' ıııii~kiil:\tlı lıPr 11('\İ rloı:(11nılarıııı '" ale
luınuııı k.adııı anıt>IİYall:ıı·ıııı ıııiie~:-;t>st>d•' ll«'Ct'a
ııeıı yapar·. < .:ıwuk ıl

0

i'ışi'ırnırk. lı·lılikesiııd" hulıı
nanları tl.ı kpz : ıliknıfC('cınrıı ~atıranık tPda'i ('dt>r. 

! 1 müdürlüğünün müsaadesile 
1 

f birsenedenberi faaliyette bıJ'I 
• 

1 bulunaıı Ve42 talebe yetiştirmiş o/af1 

1 Yurdumuz K ı ~ LIP\r,si iı•iıı ~O e~llll !lil4 

ı dPn iLihaı·t~n k.ı~ l ,., k.alnılı• h;ı~laıınıı~ııf· 
l\avl ıııuaııı<'lı•si lıir <n d<' ı aııı Pd('Ct'ktir. 

2 - Sliı ı~ıı('Ukları '''iki ya~ıııa kadar olaıı 4 
ki'll'i'ık lı:ısıa ; il\ ı·ııları d;ılıi ıııiip~~t'~t·dp ~ aııra
rak. lıer zaıııaıı ııwccaııt·ıı tPdavi Pdı-r. 

' ' YurdQmuzdan baıka şube açılmıyacaklır 

934 birinci teşrinin birinci günündel'l 
itibareıı derslere başlanacaktır· 

ADRES: Börekçiler mahallesi Ali Hikmel Paşa cad~e~i 
No: 6 iLK IŞIK biçki ve dikiş yurdu müdiir0 

Fikriye hanım ' 

:ı - Sül l' ı wııkl:ırıııııı lı<ık.ıııı tarzlal'ı lıak.kııı
tla 111İ°ı::;t ık.h ·I· \aliıh•lt•ı·ı· \(' µPl ı ı lik PSll:ISlllda l 
\ukuu ııwllıuz arızalarakarşı tathik.i l:izıııı gPlrıı 
Lt>d<l\ i ,,. tı>dlıiı·lt·ı iıı alııııııa~ıııı d:ı gl'lı(•)('rf iiğ 

rı•tıııı·k iizı>ı·ı· drrslf!I' \tTiliı·. 
4- Ciinılıuri~·diıııiziıı Balık.Psiı·'p lıalı~<'lliği 

ffamdi Nuriy_e ~Jı 

'------=-----
hu fa, lalı n• lı ' ıYll'lı ıııİİl'SSP~('dPll ıııtılıleri'lll 

lıalk.ı;uızııı istifadı>'" kmmıaları ilaıı olunur. • • 

Neşriy~t müdürü: ESAT ADIL. ,, 
Vilayet Matbaası Balıketlr 


