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büyük millet _11!-eclisi 
Dün ifkT-oplantıyı Yaptı 

İtalyan hükô.meti 
Kral Aleksandr'ın suclularını 

J 

l\ı'<tl Alcksııııdr \ 'e Fr•ıııs<ı H<ıı·iciye 
:\,•zırı B•ırtıı~ıııın i)Iüıııüı~~e.!ı Dııyu
lorı .'\cıııııı Bir J);ılıa rrt-zahııı·u y<tpıldı 

teslim etmıvorm? - -
Suçlular arasın~a bir de !!rışın ~ir ~adın aranıyor. 

Belgrat zabıtası altı bla kişiyi tevkif ediyor 

Hari . . .. r· beyin izahatından sonra Yugos· 
la" cıye Vekilimiz Tevfı~ Ru~ u n bildirilmesi kararlaştırıldı 
•• Ya ve Fraasaya derın acı arımızı 'tt'k e acılarımızın bildirilmesini 
"••KAR B Ik misakının gı ı ç b B- A 24 (A A ) - a an I ve büyük evladı reisi ar· 

Uyilk ••· ' . t n bir kuvvetle nası ıar· 1 
&iln »ııllet Meclisinin bu ar a . k t olduğunu tu'nun ölümünden do ayı 

a.kt t . lmaz bır uvve Roı' e lıği ilk içtima Yu· ti d'k T hhütlerimize Fransız milletine tee11ür ve 

PARİS, 24 (S Ş) Belgrat kadar hangi yolu takibe!· 
z~bıtası, gör.ü~en lüzum üze-

1 

tikleri de tesbit c•lunmuıtur. 
rıne 6000 kıtı hakkında lev· Cam fabrikalarında çalııan 
kif kararı vermittir. Bunlar Mlo Bezik namında bir teı 
vaziyetlerinden tüphe edi hitçi de aranmaktadır. Mer
lenlerdlr Vaziyet derhal kumun Macariıtan'ı terket
tetkik edilerek vaziyetleri memit olması da muhte 
anlatılanlar ıerbest bırakıla- meldir 

&.•ya• b k k 1 göster ı . aa 
A.lek,a, nın üyü ra ı ndan sadakatimizi bu mü· taziyetlerimizin gönderlhne-
ı:"r,ll ndr Hazretlerile do•t ca b I b'r defa daha te- sine riyaset divanının me· 

tıa.'n H nase et e ı "1. tt ın aridye Nazırı . .1• ettik (Bravo ses- mur edilmesini teklif ediyo· 
1 arth , 'd yıt ve ı an ~~tb ou nun Marsilya a ruz. Takrir reye konularak 

an gitt'kl f . leri.) d 
Ytt kartı ~ eri eci cı~~- Tethiş usullerin en ittifakla kabul edılmiı ve 
YQRiirıı· sın a baıta en u· ve cinayetlerinden Yırın saat onda toplanmak 
ıııııı,t uıholduğu halele Türk nefretimizi izhar ederek ca· üzere meclis tatiledilmiıtir. 

caktır . 

PARİS. 23 (S.Ş.) · Yu-
goslav emniyeti umumiye 
müdürü M. Sımonoviç'le M. 
Mandenel arasındaki görüş· 
melerden sonra ıutkast fa· 
dasında rol oynamış olan 
daha bir şahsın listeye it 
hali icabedecektir Zabıta l" d ve ükümetinin duydu· il · ey· ' er· ·!erin ve mesu erın m ANKARA, 24 (i:i.Ş) - Bü-

ha t ın acının bir defa da· nı 1 ve bu b h tıaı;· .. dana çıkarı matı yük Millet Meclisine otuza u ıa ıın izi üzerindedir. 
llıiılir. urune meydan ver· gibi kötülüklerin bir . d=~a J yakın kanun liiylhaaı veril Diğer taraftan suikastçıların 

llıı İt'b tekerrür etmesine ıın_ ~.n mittir. Macarislan'dan Franıa'ya 
"1" . 1 arla ')üyük :\lıllet k tte onu , .;;:=:~:;:===:::;;;~~=:::::::=========== r · clııinin b bırakılmıyaca sure .... - ; 1 

b~;~ıade g~~:~reto::~:;; :ü~;~;n;~~~t:!~7n .~e:ubutun.nu· I Bı·r lngiliz harp gemisi 
Sa .... anıa.ra ar . etmekte idi. ı luzun 
ıl ""iıı 1 1 ' lıkte çalışına arı B . 
l olıı idi o~~' farı huıca hlıınç ortaya koyduk. u ~ususta 
oc,ı u eraya ır.a sus 1 n tebliğ uzerfne 
far.talrda da sefirler "" se· neşro una · mleketle· • e b .. ·ük medenı me 
l,td r erkanı ver almı•· uy · d gelen 

Çin denizinde batma tehli
kesi içindedir. 

ı. , • ·n merkezlerın en 
lçt· rı 1 muztarip insanlara 

LONDRA,24(S.Ş.) Dün siilhlarının ileride tahdidi 
akıam bahriye telsizi Çin huıuıu umumi olarak görü- 1 

denizi ortasında ıefer halin ıOlmüıtür. Bu toplantıda in- ' 
h,ı •ınaa Büyük \1illet ~1ec- se• er hl ettedir. 

te; 1· K ümit verecek ma Y 
tttl, , 1 azım Paşa Haz B 'ederli vakanın istilzam 
1 tı tiy 1 U K "kün 
ty; aıet etmiı ve ce - ettiği vakalar ve su 

de bulunan Tai Koo iımln glltere namına bat vekil!e 

ıı,,,tÇark, n son günlerde 1 b' l'k ıçin takdir ve 
v . ve ır ı 1 

•iy~•et a~ıyet ve harici ükranla kaydederim ki ası 

deki lngiliz harp ııemlıln· hariciye ve Bahriye nazırları, 
den 1öyle bir haber teıpit Japonya namınada Japon se 

fırı ile amiral Yamomota 
hazır bulunınuılardır. Hu gö 
rüımelerde lııııiliz ve Japon 
noktai nazarları arasında 
büyük bir fark olduju ııö 
rülmüıtür. lngiliz murahhas
ları mühim itirazlarda bu
lunmuşlardır. imparatorluk 
müdafaa komitesi lnglllz 
kabineıi azasının ittlraki e 
bir içtima yapmııtır. 

tıRind e emmlyet kesbet ~ugoslavya ınılieti ve onun 
b,tat, •n dolayı hükiin.etle ktedir ve tecrübeli dev-
~er .... ekr . c.alı,mak imkanını mu · örnek "'• let rücülleri en eyı . 
olllnd ı~ın mecllsP davft 1 Bravu seılerıl 
llıı'ıtı ıı~u. nu 1 k d olmuştur. ' • olan 

r k,. söy iyere e· Ehemmiyeti derkar .. 
'h · f' t' büyük meclısın 

1 "lec) · 
1 

bu key ıye ı 

etti: 
- Kuvvetli bir tayfun 

denizde hilkilm suruyor. 
Tehlike içindeyiz. Gemide 
bulunan 90 kitinin hayatı 
belki bir kaç d ... kıka ıonra 
sönmek tehlike•i ile karııla 

t'ııııı 1 , bıusl ali bugün top . ittilaına arzederken 
ı • u ş d h reımı . • •acaktır. Ciy, nuyor. im i a· . b" .. k rnıllet mec • ~ Vek·1 Türluye uyu . Aynı telsiz bir kaç dakl-
~Ytf 1 i Tevfik Rüıtü d . teeuürlerıne 

b tndiyl d' ı ğ' liıinin erın ka sonra ilk haberine yeni 
.,11 ındyece ız " oldu"umu da zan 1 R l nıın .. tercuınan ıı bir haber daha ek emiıtir: 

t tn T uzerine kürü-. ye ş·ddetli alkıılarl ı~,h evfik Rüıtü bev şu nediyorum. ı . - Ümit kalmadı. Gemi 
atı v k·tı' beyin ıza · su almağa baıladı Yedek 

• • .ı. etmiıtir: Hariciye ve 1 b" .. k "·"'ad ·k ık· uyu motöre iniyoruz Haiman 11-
•r. atlarım· batı müteakı 1 

• • • b 0lıt!i ' ın manına i tıca etmek fikrin-
lr h n huzurunuza hazin "!ünün hatırlarını ts zız ıç 

ı ad· d ' 0 • • tekrar deyiz" 

1 çıl\ Çıkı:•e en bahsetmek ,ükıit edılmıı v1~... all'an Bugün akıama kadar 
'du orum llepiniz elem· "zakereye geçi ıgı z yapılan araıtırmalarla ne 
'ruRoYldıınuz ki müttefikimiz ~uınil bey(Tekirdağ} ile ar· harp gemisi hakkında ne 
~, bi:~'Yanın büyük kralı k e daılarının verdikleri şu de gemide bulunanlar hak
~llıiın'.ın büyük • ıefimi1in t:krir okunmuıtur. Hukume kında malüınat alınamamıı-
~lldr ı doıtu birinci A lek tin harekatını tasvip edlyo· tır· 
~, •• hazretlerini merkezi Alçak cinayete kart• LODRA, 24 (AA.) 

'•llıı\ ruz. b"t·· 1~lhlın 'U tarki Avrupa'da b" ·k millet meclisi u un İptidai denizkonferann dün 
ı;.,. ı. takvı·yeıl ve 

1
·dame· uyu · · beyan eder. Milli ı t ı yapmııtır 

R:• o;cınu n•fretını .. ··k hüküm ilk top an ısın . 
1tltrk, lınak için Pariı,e kahraman ve buyu . Japon ve lngiliz 

ıluı,r n ~arıilya'da öldür· dar Kral birinci Alekı~n murahhasları araıında yep.•· 
h,tlc; Franıanın kıymetli dırın ziyanından dolayı ~- lan bu toplantıda denız 
k1 Ye n b 

111~;.:x_;~~·I~le~t~io~e=-:,J.d~e~rı~n~;~===~~~====
~/tl:~~lib do:~:uzve M ~~~ g~slabvya rnı '1.1 d- ~satışı 
~tba u menfur cinayete g ay 

ııı,cli n l!'tlti Daima büyük U 
oı 11 tıe t l enli aıvibine uygun k J 
f
' Yilr~aıtt yolunda dikkat· Larde artma ta ır. 
, 11Yen h"k D pazar ıl c~at k u ümetimlz bu lŞ - , w .1 ı. • 
'i~~:e t:;:~:~:d:!:~h:~~i~:~ l' at Bankası altmış sekiz hın ton bu~uayı uarıce 
v fiar~·,1 a kuıur etmedi. ıra sattı. 
d
t il.ık Ye vekilimizi sivil 
a erı bi h d llelg , r eyetin baıın· 

1
,• dı~err~ da gönderdi. Ora 
rıllıiz) al kan müttefik· 

Yet e bi t 
b 

ın t eıiler€k vazi· 
İt lllalaa d .1 ınut b e ı dı . Tam 

atı, a akat · · d k 
d
. •imi . •çın e ana 
lı ıı, op .. 1 

'lliıı b· " ruı erin.izı ha-
llı• Uy"k cl lite11,

1
• u ehemmlyetile 

b
11ell, 11

1
1 bir istida! ve cid 

ıı. 6 tne f d 11 cılduk n i aye de ııta· 
Dıt ın · Elenızede olan 

ttn eınıek 1 
t tıı.ın et erin kederle-

l'ııtıı b &.tnile ı t · • k . w. 

ildtrdtk. 1 ıra ettıgı· 

ISTANBUL, 24 (S.Ş) 
atımız gittikçe 

Buğday ıhrac S n bir hafta 
artmaktadır b~ memleket· 

f da ecne ı ·k zar ın b ğdaY mı · 
.. derilen 11 

!ere gon bulmuıtur. 
tarı 5098 tonu e alnı 

lb k . eçen ~tn 
Ha u ' g ıoo ton· 

' da ihracat 
zarııan 

dan ibaretti. d bir 
I' • daY satıılaıır. a 

ı ug . · betle faz -
' hafta evvelkıne nı& d 1 
talık 3500 ton kadar ır . 

b · yalnız şehrı· 
aemtostan erı_ emleketle 
mizden ecnebı m 

14 384 ton ııönderilmit· 
re , I 
tir. 

İhracatın canlılığını muha· 

faza edeceği anlatılıyor 
Çünkü bilha&sa Almanya 
piyasası çok ioteklidir. Şeh· 
rim!zdeki stok, 13, 150 tonu 
deflrmenlerde olmak üzere 

3318
21 tonu mütecaviıı:dlr. 

A dolu'dan muntazaman na 1 
ınal geliyor· 

1 bul Ziraat bankası va-
stan , 1 
.
1 

Avrupa'ya ıatı an 
sıta• e 

-~-

Alman 
bütçesinin açığı ne 

kadar 
BERLIN, 24 ( S Ş ) 

Resmen bildirildiğine göre 
Alman bütçesindeki açık 
bir milyar 829 milyon 500 
bin marka baliğ oluyor. Bu 
açıkta it yaratmak için 
yapılan ve iki milyara beliğ 
olan emisyonlar dahil değil- 1 

dir. 

ispanya'da 
bir k•ıza 

MA.DRIT, 24 (S,ŞJ-Oviedo l 
civarında asilere ait mühi· 
mmat bir kamyonla taıınır· 
ken birdenbire pat ' amıı 32 
asker ölmüıtür . Bir çok 
yaralı vardır. Asilerin ka 
çabilmek için yollara patla· 
yıcı maddeler koydukları 
ve bunlardan birinin patla
dığı tahmin ediliyor. 

buifday miktarı 68.000 tonu 

bulmuıtur. 

Bunun 31 ,000 tonu ıev 
kedilmiıtir. Müt ebaklai de 
bugünlerde gönderilecektir 

Almanya 20 000, Belçika 
ve Hollanda 30,000 İıviçre 
6000, Filistin l 2.COO ton 
buğday satın almıılardır. 

Mübayaa talepleri tevali 
ediyor Banka bunları tetkik 
ile me111·uldür . BQtün istek
leri tatmine klfi stok bulun· 
dulu anlaıılmııtır. 

s.ıkastçılarla alakası mey
dana çıkan ıarııın Mari 
Vozdrecek namındaki kadı· 
nın da ele geçirildiği söy
leniyor. 

LONDRA, 23 (AA.) -
Kral Aleksandr'ın katli ha 
disesile alli.ka 'ar bazı mü . 

hım müstahberat vukubul-
muıtur. 

1 - Yugoslav hükumeti 
Macar hükümetine müra

caatla katıllerin arkadaıı 
bulunan bir Hırvat'ın tevki 
fini iılemiıtir. 

2 İngilteı e'den koğul 
muı olan ve azılı tethiıçi

lerden olduğu iddia edilen 

bir ıahıs Fransa'da Dieppo

da tevkif edilmiıtir. 

3 Belçika hükumeti 
kendi araziıinde bulunan 

20 kadar 1 lırvat'ı hudut 
haricine kovmuıtur. 

4 - Prag civarında Ma
ri Fon Rakover namında 

bir kadın tevkif edilmiıtır. 

Bunun kral katillerile ala
kadar bulunduğu zannedili
yor. 

ATINA, 24 S.Ş} - To
rino'da mevkuf bulunan 

Ustaşlslerin reisi Dr. Pavlo 
vlç ile Kramer namım ta
kınan Kavaternik'in ltalya 
hükfimalince Frama'ya iade 
edilecejiı hakkındaki tah 

minler hilafına olarak Ro
ma'da bu iade için henÜL 

hiç bir karar ittihaz edı 1 me 

diği söyleniyor. İtalya 'nın 
iki firari tethitçiyi kendi 

mahkemelerinde muhakeme 

etmesi de rr uhtemel goru

lüyormuı Mamafih tethiş

çiler davasının siyasi mahi · 

yeti hasebile toplu olarak 

görülmesini temin için te

ıebbüsler devam edecektir. 

Merinos 
~oyunlarını yetıştume~ 

ıçın 
ANKARA. 24 (S.Şı- Zı 

raat vekaleti koyunlarımızın 
cinslerini ıslah etmek ve 
Merlnoı koyunlarının vatanı 
olan Türkiye'de Merinos cin
sini yetitlirmek için Alman 
ya'dan on mütehassıs getıri
tecektir. 

Yeni afyon mıntakası 
ANKARA 24 ıs Ş) Bey· 

pazarı, Afyon, Buna ı · ılecik, 
Denizli, Eıkltehir, Isparta, 
Konya, Kütahya Amasya , 
Çorum, Tokat . Malatya ve 
Balıkeair mıntıkalarında Af 
yon ekilmesine H•yetl 
Vekileee müsaade edilmittlr. 

A!manya'nın bu seneki bütçe açıgi 
1,829,500,000 mar~tır, 

S a h i b i ve ıi at m u h a r r ı r ı 

Mustecaplıoğlu Esal Adil 

Birinci YIL - SAYI : 292 

Beynelmilc.~ı tı·•ınsitte 
Türkiye'nin ı·olü 

İran Şahının Türkiye'ye 
yaptığı son seyahat Türkiye 
yollle lran tarnıitini ve Tür· 
kiye'nin beyneln·inel tran 
sille oynıyabileceği rol me· 
seleıini yeniden ortaya 
atmıtlır 

lıtanbul şehri bir vakitler 
Şarktan Garba ve Garptan 
Şarka giden emtianın mü 
badele edildiği baılıca ıehir 

idi Bu mallar İstanbul dan 
muhtelif büyük piyasalara 
sevkolunurdu. Gerek eski 
zamanlarda ve gerek geçen 
asırlarda. Şark haşmetinin 

ve liizans debdebesinin 
h<'nüz husufa uğramad ı ğı 

devirlerde İstanbul limanının 
haiz olduğu ehemmiyet ko· 
laylılda anlaıılabilir. Çin' 
den, Hindistan'dan ve i:ie
merkat'tnn yola çıkan ker · 
vanlar, bütün ,\sya kıtuını 

ııeçtıkten sonra mallarını 

İstıuıbul'a getirir ve baılıca 
Avrupa memleketleri tacir· 
leri buraya gelerek mal sa· 
tın alırlar. 

Hundan sonra Lu kervan
lar, Avrupa memleketlerin· 

den gelen malları yüklene· 
rek geri dönerlerdi. Bunlar 
ardı arası gelmiyen seyahat

ler idi Fakat gemiler Bon 
Eıperanı burnunu do ' aıma

fa baılayınca ve Süveyt ka 

na l ının açılmasile beynel
mi .ıel emtia mübadeleıine 

daha kısa yollar temin olu 
nuııca Türkiye'ye emtia akı 
nı fevkalade az .. ldı ye l>taıı
bul limanı bunu fiddetle hiı
ıetmeğe baıladı. 

İstanbul'un maruz kaldığı 
inhitat, siyasi sebeplerden 
olduğu kadar muvasala yol 
!arının tabi oldukları bu de 

fitmelerden ileri gelmiılir. 

kıta arasındaki cofrafi Ta· 
ziyet lstanbul için bir çalıı
ma ve refah kaynağı idi. 

Eski lstanbul'un buııüa ge· 
çirmekte olduğu iktuadi 
atalet bu limanın. vaktıle 
kıymetini vücuda getlrea 
bütün unıur~ arını kaybetti· 
ğini ifade etmez;coğrafi va
ziyeti bütün kıymetini mu 
haf aza etmektedir. Asya 
Müslüman devletlerinin, 
baıta lran olmak üzere, 
iktısadi kalkınmaları bu 
kıymetin artmasını 

olmaktadır. 

ınuclıt 

iki kıta servetlerinin lfİ • 
dip geldiği tıtrihi kerva•lar 
yolu seyrüıefere salih yeltar 

ve demiryolları halini ala· 
rak eski ehemmiyetini ik

tisap etmek ve bu büyük 
kıtaya timdiye kadar maz. 
har olmadıfı bir iktısadt 
kalkınma temin etmek üze· 
redir . 
Hükümd•rlarının 

ve terkibi ıayeıinde 
teıvik 
İran. 

asırlarca verimsiz kalmaıını 
mucip olan uyuıukluktan 

çıkmııtır. Demiryolları lra
n 'ın mahsullerinin ıeyrinl te. 

min etmektedir. lran'da ıa· 
nayi müe111eseleri kurulmuı
tur. Toprak üıtünde ve al. 
tında bulunan ıervetler it· 
lelilmektedir; petrol mem· 
baları lran'a, diğer 

memleketlHin gıpta 

1 
hislerini mucip olan mali 
bır va:ıiyet temin etmittlr. 

Bu ıartlar araeında lran 'a, 
Acem körfezinin temin etti· 
ği kolaylıklarla beraber, da

ha ıeri bir ihracat yolu la
zımdır Bu yollardan birini 
lran'a Türkiye arzetmekte· 
dir. İran Avrupa ile müna· 

1 aebetlerinde Tilrlciye, Rusya 
ve yahut Suriye yollarından 
birini ihtiyar etmek mecbu· 
riyetindedir. 

'< ncak eski Bizans'ın siya· 
ti inhitatına inzimam eden 

1 
bu iktısadı dejenereli~ln ıe . 

b .. pleri yalnız bunlardan iba ·ı 
ret değildir. 

Suriye yolu lran emtiası· 

Bu büyük merkezin sar · 
sılmaeında Umumi harbin 
dahi payı vardır . 1 u iktısa 

di keımekette muahedeler 
yüzünden arazi vaziyetlerinde 

hasıl olan tadilat, bundan 
doğan yeni ticari cereyanlar, 
aiyaıi tesirlerin yer değlfliril 
meleri de buna tesirde bu· 
lunmuştur 

lstanbul'un geniş antrepo. 
larınrlan mal tedarik eden ka· 
radeniz mı>mleketi muhtaı· 

olduğu emtiayı yeni tebed
duller yüzünde zayıflıyan 

İst ırnbuldan deha kolay şar 
yerlerin 

nın Akdenlze sevkedllmeıi· 

ne ve Avrupa'dan lran"a 
gönde!llen malların bu yol 

vasıtasile ithaline hizmet 

edebi ir . Omar ve Umman 
Deniz'eri yo'u lran için çok 

uzun ve çok pahalıdır. 
Hütün bu yollar arasında 

Türkiye yo'unun en kısa, en 

tabii en emin oldujiu inklr 
edilemez Türkiye ile İran 

ara11ndaki münasebetler bu 
yollardan bazılarının tamir 

ve ıılahı suretile artabilir
Türk iye bdlihazırda lran ile 
Karaden iz arasındaki tran•a· 
ksiyon'ları kolay:aıtırmak 

çarelerini tetKik etmektedir. tler içinde veren 
müıterısi oldu 

Bunlara, Rusya'nın uıun 

zaman ar zarfında geçirdili 
tezepzüpler ilave olunursa 
dünyanın en güzel limanla
rından birinin maruz kaldı
ğı sarsılmayı mucip olan 
amiller anlıııılmıı olur . iki 

Zaten bu iıte Türklye'nln 
karı iki kat olacaktır. Zira 
bu yol ile İran 'dan ihraç ol. 
nacak mallar gibi Avrupa 
dan ve diğer memleketlerden 
lrrn'a ithal olunacak Mallar 
da sevkoıunacaktır. 

r 
1 

iki memleket menfaatleri. 

Büyük Türk Mütefekkiri 

Ziya Gökalp 
On yıl evvel ~ugün hijaia gözlerini yummuştu 
Ziya Gökalp hakkındaki yazıları 
üçüncü s~!'_f~~ızda okuyunuz 

, 
' 

-- -
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Memleket tetkikleri: 

ic VETlf./1 

Havran Nahiyesi 
Türkofisten bildiirilyor: / .,. 1~ ıı .1 

11
- ı~ , , re 

ve dış pazarlarda 4P ; 
11

" " ~11 ~ 11 llııı 
= 

Ticaret mallarının 

yeti nasıldır? 
vazı-

Türk-Yuııan takas anlaş I 
ma-;1 hir ay teııı<lit edildi 

Tilrk -Yunan takaa anlaı· j 

mannın bir ay daha yani 
1 birinci kanuna kadar tem
didi tarafeynce kararlaıtırıl
mııtır. 

Yuıııurta ııizaııın:ııı esi 
ııe~rerlilnıistir. \laka-. . 

darhırırı ııazaı·ına 

'azolııııu r 

3 - 50 55 ırama kadar 
olanlıı.r iri = ). 

4 - 56 dan yukarı olanlar 
ekstra=E 

Sanayide müstamel bozuk 
yumurtalar ancak okunaklı 
bir tarzda (sanayie nıahsuı 
bozuk yumurta) damgaunı 

havi sandıklar derununda 
ihraç olunabilir. ller sandı· 
ğın içinde ancak aynı nevi 
v" sınıftan yumurta bulu
nacak. taze yumurtalar kü
çük sandıklarda ihraç olu 
nacaktır. 

N(jfus 
Kayt müddeti 

uzatıldı. 
Kayt müddeti biten giz 

C. H. F. 
V ılayet idare ~eyetinde 
Cümhuriyet Halk Fırhan 

Vilayet idar" heyeti dün 
gece toplanarak Esat Adil 
beyden inhilal eden Halkevi 
reisliğine fırka reisi Tevfik 
Fikret beyi seçınittır 

...... ~ 
Nakiller 

1 

Afy rı 

Ekimi 
Bu sena memleketin ~er 

tarafında ekilecek li doğum, ölüm ve evlenme 
müddeti nin bir kanunuevve· 
le kadar temdit edildiği 
hakkında vekaletten vilaye 
te emir gelmiş ve bu bıten 
müddet zarfında gizli nüfus 
kaydeltirmiyenler kayt 
muamelesine başlamış!ardır. 
Nüfus idaresine kay~larını 

yap tırmak için her gün yüz· 

\ Hangi Nahiye mü- · 
dürleri arasınd~ oldu? 

Afyon ekim mıntakasına 

bu sene memleketimiz de 
dahildir. Geçen sene mem· 
leketimizde bu müsaade ba

zı kısım lara mahsus idi. Bu 
sene ise haber aldığımıza 

göre bu müsaade memleke· 

!erce kııi müracaat et 
mektedir. 

Eı·dek 
Maliye memuriarı 

beraat etti. 
Maliye müfettişleri tara· 

f ndan Erdek M. lmüdürü 
Ho.san.emlakimil iye memu· 
ru lnıail , muhasebe 
katibi Mustafa, sandık emi · 
ni Ahmet, tahsildar Mu.ta· 
fa ve varidat memuru Muı· 
ta fa beyltr 1'akkında ~un· ı 

dan bir müddet evvel tah-

Vekaletçe Nahiye müdür· 
!erimiz arasında nakilleri 
tasdik edilenler 4unlardır: 

1 

1 

Aydıncık Nahiyesine Şev 
ketiye müdürü Şükrü bey, 
Şevketiye Nahiyesine Ilıca 

Nahiye müdürü Fuat bey 
terfian, Ilıcaya Gölcük mü · 1 

1 

1 

1 

timizin her tarafına şamil· 

dir . Afyoncı:larımızın bu 
mü•:aadeden istifade ede 
ceklerine hiç füphe yoktur. _.........,_. __ 

Yarın 
dürü Refik bek terfian, 1 

Gölcük Nahiyesine Yağcılar Biri!~ 
müdürü Kemal bey, Yağcılar' 

1 

- Alay idmanyurdu I 
karşılaşıyor. Nııhiye~ine Elaziz vilayetinin 

Muıar Nahiyesi müdürü Ha
kkı bey tayin ve naldedil· 
mişlir. 

Çoktan beri, he:ı-ecanlı 

Nahiye hududu dahilinde 
450 bin kadar zeytin ağacı 
mevcuttur Senevi 12-13 
milyon kilo tane iatihGal 
edilir. Ve tamamen yağı 
çıkarılır. 

Nahiyenin birinci dere · 
cede geçimini temin 
eden bu kıymetli ağaca fen
nin tarif ettiği şekilde ba
kılıyor mu? Buna timdilik 
ne evet, ne hayır demek 
imkanı yoktur. 

Halk zeytin ağacının kıy· 
metini müdrık ve ona ya
pılacak ihtimama da lakayt 
değildir. Yalnız ağaç sa
hipleri ağaçlarına bildikleri 
halde lazımgelen bütün tak
yidat ve fenni ameliyatı 

tatbık edemiyor ı:örüyorıak 
bunun kabahatini al!aç sa· 
hibinden ziyade ha)van sa 
hip!erinin hayvanlarına sa· 
hip olamamasında ve bin· 
netice başıboş kalan hayva
natın zeytinlik aralarında 
dolaşıp sarkan uytin dal
larını kırıp mahvetmelerin
de aramak lazımdır. 

İşte zeytincilik şimdiki 
halde en büyük elerdi. Ka· 
numm bahşetlfği a 'ahi· 

1-10-934 te Vekiller He
yatrnln tasdikine i ktir~ n edip 
15-11-934 tarihinde ıneriyet 
mevkiine girecek olan ka 
buklu yumurta ihracatı ni· 
zamnameıinin esas hüküm· 
!erine göre mezkür tarihten 
itibaren ihraç edilecek olan 
yumurtalar kontrole tabidir . 
Bu kontroller yumurta ihraç 
ilkele ve istasyonlarında teı· 
kil edilecek kontrol komi& 
yonları tarafından ihracın 

vukubulduAu son mahalde 
yapılacaktır. Nizamnameye 
nazaran yumurta ihracatı 

ancak Trabzon , Gıreırnn, 

Ordu, Fatsa, Samsun, İne· 
bolu, Baı tın, İzmir, Mersin, 
Antalya limanlarile Uzcn 
köprü i!tasyonunc!an yapı 
lır . Türkiye'den yı.:murta 

ihraç etmek htiyen tacirle 
rln Ticaret odalarında yu
murta ihracatçısı olaral< ka 
yıllı bulanmaları ıarttır İh
raç edileaek yumurtalar le 
miz, yıkanmıı . kini :t olacak 
ve aynı zamanda bozuk ol· 
mıyacağı gibi sıklet itibari 
le de 4 ıınıfa ayrılacaktır: 

Kontrol, ihracat limanla 
rında Türkofis ıube;i o 1 duğu 

takdirde Türkofi& tarafır.dan 
tayin ve olmıyan yerlerde 
Ticaret ve Sanayi odaların 
dı intihap ve Türkofisçe 
tasdik edilecek bir memu· 
run reisliği altında gene 
mezkılr odaca tayin oluna· 
cak ücretli ve yeminli bir 
eksper ve mahalli yumurta 
ihracatçılarının gösterecek· 
!eri bir mümeuilden mürek· 
kep komisyon tarafından 
yapılı r . ' kikata lüz"m gösterilmit 

Bundan batka Ilıca Nahi 
yesine nakled len Refik 
bey vazife~ine ta§ladıktan 

sonra Sındırgı Kaymakam 
vekaletini yapacaktır 

maçlar seyrettiğiıni7 yoklu. 
Ôğrendiğımize göre yarın 
Birlik ile Alay ldmanyurdu 
arasında bir nıaç yapılması 
kararlaşlırılnııştır. 

Hu maç gelecek hafta 
baılıyacak olan lrnpa maç· 
!arına hazırlık ve aynı za 

Havran'da 

1 - 38 45 grama kadar 
olanlar küçük=K . 

2 - 45 49 grama kadar 
olanlar orta= O 

ne en uygun olan yol. ker 
vanların asırlarca seyrettik· 
!eri Frzrum Trabzcın yo u 
dur . Maalesef Türkiye yolla. 
rı ve bilhasaa İran Vılayeti· 
ne giden yollar iki memle 
ket ara~mda trıımi\i faz!a
laıtırabilacek bir halde de 
~ildir. 

Bir coğrafya haritası göz. 
den geçirilirse Trabzon'"n 
yalnız Erzurum, Van ve Gü
müıhane'nin limanı olmadı

ğı, lran'ın Avrupa'ya sevket
tiğl mallar için bir mahreç 
olduktan baıka Şarki Ana 
dolu Türk Vilayetlerinden 
ge'en emtianın tevzi merke· 
:ıi olduğu görülür. 

Sene'erdenberi ihmal edi-
len bu ıosa, ihracatçıları 
kendinden uzaklaıtırmak 

Sandıklar içinde ancak 
yüzde 5 miktarında sınıf ve 
nevi farkına müsaade edile· 
bilir. Gümrük idareleri. va· 
pur ve timendlfer kurr.pan· 
yaları kontrol etiketini havi 
olmıyan ıandıkları ihraç için 
kabul edemezler. 7 gün 
zarfında ihraç edilmiyen yu
murtalar ikinci bir ıruaye 
neye tabi tutularak ı ardır. 

Bu nizamnameye muhalif 
hareket edenler 1705 nu· 
maralı ticaretten tağşişin 

meni ve ihracatın muraka · 
besi ve korunmatı hakkında 
ki kanun mııcıbince 

landırı lacaklardır. 

ceza ~ 

tadır. Bir kaç senedenberi 
Bayrut limanı İl'an ihracat
larının limanı halini almııtır. 
Bunlar istikametlerine göre. 
Beyrut'ta toplanmakta ve 
onıhn ıonra da Avrupa ile 
temasa gelmehteclir. Aıağıda 
gösterdiğimiz bazı rakamlar 
Trabzon'a çıkan yolun ma · 
ruz bulunduğu tehlikeyi gös
terir 

Harpten evvel 102.000 
ton ıılan Trabzon lirrıanının 

ticari faaliyeti 40,000 tona 
düşmüıtür. l'u azalı: a key· 
fiyeti bl'yüınektedir . 

Halbu'.ıi en kısa. en ır.ü-

kemmel ve hattô. en emin 
transit yolu Erzurum Trab 
zon yo 'udur Bundan başka 
herhangi bir yol gayri tabi
idir ve gerek Türkiye ve 

ve Ağır c:eza mahkemesine 
verilmişlerdi. Mahkeme ne· 
tic•sirıde ıuç teşkil edecek Poliste: 
bir cürüm görülmediğinden Dün h:mirler mahallesinde 
beraet etmişlerd'r. Kendile- aynı mahal ede muhacır Abdi 
rini tebrik ederiz. oğlu Demir ile Kabaklı köyün-

---ı deıı Mustafa oğlu Muharrem1 
gerek lran için zararlı olur. 
ih 1 elli kuruş mukabilinde ka- j' 

raca! ve itha at ta •· irleri· 
ğıt çekmek suretile kumar ı 

nin bu yolu terketm iş 

ı 1 d 1 ' d k b oynadıkları görülerek cürüm 
oma arın a ran ın a a a· 

hali vardır. Trabzon'dan hu- meçhul halinde yakalanmış· 
!ardır. 

duda giden volun tamir ve 
ıı ' ahı \'azifesi lr..ın'a da te- ~Eve ~i gece palanıuthanı 

tiyatrosunda Hacı İımail 
rettüp etmektedir. flu yol 

mahallesinden Osman oğlu 
tamir olunduğu takdirde bet 

lsmail ıarhoş olarak nare 
altı gün zarfında katoluna 
bilir Halbuki halihazırda ve sahneye fincan ' tmak 

bu yol ancak kırk elli gün 
de açılmaktadır. duğundırn yak,.lanmııtır. 

sure' ile hnlkın rahatını boz 

Herkalde İran ticareti, di Suçlu 'ar hakkında kanu-
ğer herhangi bir yolun re. ni muamele yapılmııtır. 
kabetinden korkmıyan Trab- İhtisas mahken1esinde: · 
zon yolundl\n istifade n EC- i' 
buriyetindir. 1 u ~ol 1 ürki- T ıitün kaçakçılığından 
ye'nin, ilerıde ıimendifcr yol. suç'u Gönrn'i:ı Çakır nahi
larım fazlalaıtırdıl<ça. İran 1 yesıne Bağıı Nevruz köyün. 
ihracatı diğer mahreçlue den pehlivan oğullarından 

sevk ev !mele etmuine ma- Mustısfa oğlu Mehmet 6 ay 
ni olamaz . hapse ve 190 lira 24 ku. 

Erzurum - Sivas hattını ruş hafif para cezasına 
İran hududuna bağlıyacak mahküm edilmiştir. 
olan bir demiryolu inşa sile Ray üzer ine taş koy
İran'dan gelen mailerin ga· 
yet kısa bir yolla l.tanbul'a muş 

eriımeleri temin olunabilir 
Maaıuafih hı yeni hatlar 

Soğucak köyünün taksisin- ' 

inşa edıledurs un, Trabzon 
hattı Türk İrRn müna <t•t-
)eri ıçın bilhassa Şarki 

Anadolu yilayetlerl mahsulleri 
için çok lüzumlu bir hattır . 

' 

de ray üzerine taı koyrm 
Küpeler Nahiyesinin Bo:ı:a· 

lan köyünün Mustafa oğlu 
Hüseyin ve Hüseyin oğlu 

Ali yakalanarak Adliyeye 
veı ilmiştir. 

1 

fevkalade bir gece 
manda ekzersiz mahiyetini 
de almaktadır. 

1 
Tahminlere göre oyun he

yecanlı olacaktır Çünkü 
epidir maç seyrettiğimiz 
yok 

lfAVRAN, 23 ( S Ş.) -
~2 10-934 Pazartesi ııe
cesi halk fırlıau salonunda 
kıymetli ta} yarecilerimiz 

Takımların şöyle çıkacağı 
umulmaktadır: 

Biri ile: 
Mitha t • Şevket, Mustafa· 

Ali, Miinir , Ağa - Necati. 
Salim, Salahattin, İsmail, 
Niyazi. 

Alay ldınıınyuyrdu ire: 

Rüıtü • Selim, Ziya -Tev

fik, Behzat, Süleyman · Hil
mi . İsmail. Salih, Se.bri, 
Ahmet. 

Davet 
Balıkesir İdmangü idare 

heyetinden: 
Fevkalade olarak 26 10.934 

tarihi .1de saat 19 da bir 
kongra aktedilecektir . Mu 1<a y 

yet bilümum azanın kulüp 
binasını teşrifleri r'ca olu 
nur. 

Biı· tevkif 
BANDIRMA, ~4 (S.Ş) 

Şimdıki halde lstanbul'da 
bulunan ve önce burada 
inhisarlar idaresinde bulun 
duğu bir sırada zimmetine 
para geçirmekten suçlu Şev-

Şerefine lla vra n belediyesi 
ı tarafından mükellef bir zi· 

yafel verildi. 
Kazamızın sevimli kay 

makamı 'olithat Kemal bey 
ve ukeri Fırka erkanı dahi 
ziyafette bulunmuılardır 

Bu vesile ile Havran em
salsiz bir gfce yaşamıştır. 

İdmanyurc!u musiki ko· 

lunun iştirakile büıün hazı· 

' run tarafından ayakta istik
lal ve Cümhuriyel marıları 
hep bir ağızdan söylenmiş, 

milli hiss;yat heycanile coı· 
kun tezahürat yapılmıştır. 

Sua ile Belediye reisi Zah. 
rettin bey avukat llayati 
bey muhterem misafirleri 

mizden kumandan Mahmut 
Nedim bey ve bazı kuman 
danlar ve Nahiye müdürü 

Avni beyler tarafından de 
ğerli nutuklar teati edilmiı· 
tir. Muhterem misafirlerimiz 
k endilerine gösterilen sami· 
miyet ve misafirperverlik 
ten çok mahzuz olmuşlardır 

ket efendinin İstanbul'da 
tevkif edi diğı hal::er alın 

mıştır Şevket efendi berayi 
tahkikat birkaç güne kadar 
şehrimize göndnilecektir. 

d .. hi\' 
yetler dahilinde te avuı 

• d rdlP te guç olmıyan bu e 
biran evvel önüne geçilece 

ğini ümit eder ve halktP 

bütün ihtiyaçlarile çok ya· 
kından alakadar olan n.Jıl 

d 
.... ~t 

yenin kıymetli mü uru 
iş bilir belediye reisi bef 

!erden bekliyebiliriZ· ~· 
Bu dert ortadan kalktı 

tan sonradır ki ağaç sahiP' 
leri ağaçlarını ziraat fe~ 
memurlarının tarif ettiklt 

tarzda aşağıdan budaaı~t 
ve bakımına imkan bul• 
leceklerdir. 01 

Nahiyenin ikinci derece 
istihıalatını İncir vt Oıiltıl 

·çiP 
tetkil eder. Her sene 1 -I 
elde edilen hasılatın yüz 8'~ 
dürücü bir piyasa görlll f 
bu tubei ziraiyeniıı inl<iı' 

"l lf11r ve çoga muını kolay a ıliP 
maktadır Hatta müıtah1 

bo§ bulabildiği bir karıt toP' 
rağn bile bir meyva fıd• 

f' 
nı dikmeg· e çalıttığıoı . 

il' 
yo ı kenarlarından bile 1' 

111 
fadeye uğraıtığını söyler•' 
mübaleğa etmemiı oluru~b

Nahiyenin hububat iıll 
salatı ihtiyacı karıı1aı11';1 
Yak arıda da söyledlğiın S' 

ti O• 
halk daha ziyade zeY . 
incir. meyva ve bağa eheııı 
mi yet vermektedir. 

Nahiyede saz "
6 

temsil heyeti ili 
Bir sene evvel teıe1<~1 , 

eden saz heyeti mukte 
musiki muallimi Osman ııe; 

. h' . d re' 
yın ıma yesın e ve d• 
Naki beyin riyaseti altıll 

çalışmaktadır ~· 
iler medeni insan içirı .

1 e 
bii bir ilıtiyaç olan muıi~11 . 

ı·t 
verilen ehemmiyet çok · 

rindedir. . Jt 
Bu heyete bağlı bır . 

temsil kolu vardır. CüOlb~ 
b . n·rh1' riyet ayramı içın u J' 

niye' de bir temsil veril111' 
1 ıı . 

hazırlandıkları anlaıılın1f 
1 

.• 
f • 1 

Bir zama 11 oldukça 1 

b611 
yet gösteren ıpor kulü lıf 
den de böyle ciddi ç• . 
ma görmeğl istemek balık' 
mız değilmldir .. 

Havran'da Elektri~ 
Sudan istifade edilll' ~ 

suretile nahiyede elek1',ı 
tesisatı yapılmasına ııar l' 
verilmif ve bu kararın t• 
bikatına yeni belediye he~. 
lince giritildiği meınll11 

yelle gö rülmüıtür. o· 
Müteaddit fabrika ve ııı~ı· 

easesenin lctima ettiği ıı• ~r 
yemizde m~eniyetin bu dr 
lu feyzin 1en .ı ifa:le e ~ 
ceğl günleri valcıııcla gör~ D 

mümkün olacağını dütt111 

yor ve seviniyoruz. 1~ 
Edremit - A. T~ 
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tahmin etmiı gibi ıaçl•'1 
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Roman Tefrikamız: l l ııı 
Uykusuz geceler 

HALILBEDll 

ıı 

1 
- Bu oyunu hiç sevmem 

Nimet hanım. Eğer itlerinize 
yardım edersem daha ziyade 
eğlenmit olurum. 

-Mahçup ediyorsunuz Me· 
ral hanım. 

-Sizi yabancı bulmadı

ğımdan bunu söyledim Ni
met hanım. 

- Ne eyi kalplisiniz Meral 

hanım. 

Nimet Salt bunu söy· 
lerken Meral'ln yüzüne dik· 
katle bakıyordu. Onun çok 
temiz ve ıaf ruhunu sanki 
gözlerile okuyor 11 ibiydi. Bir 
birlerine ne çııbuk ı!ınmış · 
!ardı. Sevmek için bir daki
ka kafidir derler. Nimet bu 
yeni arkadaıına karıı kal -

binJe çok özlü bir sevgi 
ve saygı duyuyordu.. Bir 
kardet sokulganlığı ile 
koluna girdi. Konuta ko 
nuıa bahçeye iniyorlardı. 
Nimet Meral'e o kadar ısın · 

mııtı ki hayatının bu güne 
ait birparçaıını bile bu kısa 
zamanda kısaca anlatıver· 

mi ıti. Hır aralık güz..! bir 
teklifte bulundu. 

Birbiri mlze hanım di 
ye lıltap etmezsek almaz 
Meral? .. 

- Peki Nimet ... 
Bahçryr gelmiılerdi. Geç 

hz, arkada•larına Meral'i 
ilytı, ııyrı 'e nıttı .. Tenha bir 
masaya ohırdu'ar. Caz zıp 
(atıcı havalar çalıyordu .. Bir
denbire Danı durdu . Göz-

ler bahçe kapısına çevrildi. 
Her dudaktan aynı ses 

- Geliyor .. 
Sonra b i r a 1 k ı f 

koptu.. Niınet'in nitan · 
!ısı gelmifti.. Onlar oto· 
mobilden indiler.. Meclitte 
bir fiskos belirdi.. Şazi

ment hanım yeni gelenleri 
karııladı. Tebrikler, konuş

malar .. ller masadan dedi 
kodular yiiceledi. Nihayet 
oynak bir be-steye baılıyan 

caz meclisin eski neşesi· 
nl yeı·ine getirdi . Genç 1er 
bu fıT'atı kaçırnıamtlk için 
çırpınıyorlar. Dans bütün 
çı 1 gınlı ğı ile d< vanı ediyor
du. 

Ş.ıziınent hamın kızın 

annesi olmasına rağmen bu 
gün pek neıesizdl Hiç bir 
şeye gönülden bir istekle 
sarılmamı~tı.. Mahiyetini 
bilmediği bu sıkıntı kendi 
sini çok üzüyordu. Bereket 
versin llalide hanımla Na-

zire hanım onu teselli edi
yorlardı.. Gerçi bir ı,ok 

ahbabı vardı. Fakat hiç 
birisi de kı.fasının dengi 
değildi.. Yeni tanıştığı Nazi· 
re hanımla çok güzel anlaı· 
mışlardı.. Han mefendi 
ikide bir: 

Ne olurdu sizinle d~ha 
evvel tanışmış olsaydık, 

kardeşim.. Diyordu.. Üç 
kadın bir müddet daha ko 
nuıtular .. Paylı dalmışlardı. 
Vakit geçiyordu,. 

Damadın ann~si Şazi 

meni hanım<t seslendı. 

Yüzükler . t&kalım ha
nımefendi .. 

Şazinıent hanım ne 
diyeceğmi bilmiyordu.Da lg.n 
dalgın yü•lerlne bakıyordu. 
Halide hanını c. rkadaşına 

ihtar etti. 
- H .. ydi kard eı Ne 

duruyorsun .. Yüzükleri takı· 
yor hanım . 

- Halide Benim yerime 
sen yapıver bu iti . 

Halide hanım "Lahavle 
veli\.kuvvete. diyerek başını 
bir iki defa salladı: 

Sonra 
geldi.. 

aklına bir fikir 

-Şazimet . bende bu iti Na 
zire hanıma bırakıyorum. 

Ne derein?. 

- Nazire hanım bu 
tekilfi kabul ederlerse, bizi 
minnettar ederler . 

Meral'in teyzesi bu tuhaf 
vaziyet kaı·şısında ıaıırm I· 

ıtı Henüz yeni tamştığı, fa 
kat çabuk sevdiği kadının 
şimdi de kızına annelik ya 
pacaktı .. 

Müıkül bir vaziyetle idi 
Reddederse ikisini de kıra 
caktı . Dul kadının düşün 

düğünü gören 1 lalide hanwı 
o.ıuıı dizine hafif hafif vur 
du .. 

- Haydi Nazire hanım, 

göreyim seni.. Kaynanalık 

ediver. Senin de kızın var 
ha. İnıallah Meral'in yüzü 
ğünüde Şaziır.ent takar De 
di 

O sırada damadın pederi 
de yanlarına gelrnitti . 1 ler 
kes susmuş onlara bakı 

yorlardı .. Yüzük er takıld . 
İki genç nişanlandı .. Bir 
alkış Sonra dans ... 

Nimet her halde utırnnıış 

olacak ki bir aralık ortadan 
gaip oluvermiıti .. 

Fakat kimsenin nazarı dik· 
katini celp etmiyen bu ay 
rılık yalnız IVeral'in gözün· 
den kaçmamııtı Genç kız 
kalbine doğuveren bir ar 
zu ile ouu aramağa baıla. 

dı . Köfkün diğer civarın
da ki tenha bahçede gül 
fidanları arasında bul uıtu
lar.. Nimet Meral'i görün 
ce boynuna sarı ' dı. Ağlı

yordu.. Meral bu hadiseyi 

okşıyaral teselli etti .. 

Nl.,..,ı· - Çocuk olma "' 

Ağlıyacak :taman mı?. 1 
- Ne yapayım rvfe'' 

Elimde değil.. 

·~ 
- Hakkın var kardel'6 

Fakat seni bu vaziyette ~et 
renler döktüklerine •'' 1 

~" yatı demezler. Baıka ııı Jı~ 
verirler . Bahsus k• ~I 
denilen mahluk unutı11' 11ıı 
böyle zamanda çok 

1 

olur. Dedi . e~ 
f1I 

Sonra Nimetin elindeP·tJi 
dılinl alarak gözlerini 

61 lı'' 
Saçlarını düzeltti. Gellç 111 

k d••· bu temiz kalplı ar a Jıl' · 
ır innet dolu gözlerle bil 1 

. . 1\1.,r• 
Ne .:yi kalplıoın. cl'

Dedi.. Seni kardeıııJl 

çok seviyorum. ert'r 
- O halde san• 

-ı ,.ııı· ediyorum. Artık ag a 



hayatı. Gökalp'ın 
·ıd·· Onun Türk edebiya· 

Ziya Gökalp 1876-1292 
•eneıinde Diyarbekirde boğ· 
tnuıtur.Babası Diyarbekır'in 

eıı değerli adamlarından biri 
olan Tevfik efendi idi.Vila-
Yet e k v·1· vra memurluğu, ı a· 
Yet ın tb - _ı.. ı • " -•ı a aa•ı mu,,ur -ugu, 
1•iif Us nazırlığı yapmıı na· 

1 

ru u. 
büyük hizmeti ço · 

tına en . 
ı cuk edebiyatını zenginleıtır· 
' .. ı· na ehem· mlş olması, oz ı~a 

miyet vermesidir Eserleri ço· 
cuk ruhu için birer ıaheser-

dir. 
* * • 

Türklüğe nur ve ziya saçan bir meı; 'al gibi. 

S · ı ey ruhumf<lzda yaşıyan büyük ölü. 
ensın .. 

Sen verdin gençlere sönmez, milli ideal, 
Yığınlarla toprakta yatıyorsun örtülü. 

Yitirip unutmu~ken, soyumuzun adını, 

Gök gürlemesi gibi iııttik feryadını. lı 
Bu ilahi sesinle sen"Biz Türküz . diyordun 

Ta! Turandan, Orhundan müjdeler veriyordun 

Suıamıf, acıkmııken yenilik ateıine; 

Yönümüzü çevirdin Avrupa eüneşine . 
İçimizde sen kurdun mefküre yap111nı, 
Açan senıln bizlere bi 1ginin kap111nı 

Gitti g •nç delikanlılar td3abil>ı e .. 
Gitti erkek olan çocuklar bile; 
Bir solukta boıaldı «Ken'an eli». 

Düıtü yollara «Orıilim» Kızları .. 
Al benizleri şimdi süzgün, ıarı ; 
Göz kapakları isli, mor sürmeli. 

Dallarında kalan turunçlar etbi, 
Durdular kızıl özlü tunçlar a-ibi; 
Elde baıka ne varki, çağ durmadı .. 

tnuıkar ve çok faziletli bir 
adaınd1 • 

Ziya bey ilk tahsilini Di· 

htbekir ilk mektebinde yaptı. 
Son 

rll aıkeri rüştiyesine 

Harbi umumi bittiği gibi 

İstiklal harbi de bitmisti. Biz 

bu zamanda Gökalp'ı Diyar· j 
bekir'de hocalık yap na kta ve 

Türkçülüğün uğrunda yükseldi o gür sesin; 
ilahi bir güneştin, fa.lca:t bu yerde hattın .• 
Umulmadık bir zan;anda, birden söndü nefesin, 
Ağlıyan kalbimize bir kat daha dert kattın . 

Sen verdin kalbimi~e iman, kafamıza nur; 

Bu kara topraklarda mezarsız yatıyorsun . . 

Güneı toprakta durmaz, ıemalarda bulunur , 

Ellerin terkipleri dilimizi emerken. 
Benliğımiz gün güne itte böy le •önerken; 
Yine sen öğütledin bu dertten kurtulmayı, 
Ôz konuıuıumuzun aıkma tutulmayı. 

Sevgin kalplerimizde gün geçe çoğalıyor, 
Bu gün Türklük hep senin yokluğuna 

ağlıyor. 

Gökten indı tokat, tokat üstüne .. 
s~rvi boyları çöktü a-ünden a-üne; 
Körpe çağları Tanrı durdurmadı. 

ilrd· 1
• Burayı çok kıymetli 

btr tekilde bitirt,n Ziya da 

h11. Yüksek bir mektebe gir· 

inek İçin lstanbul'a bin za· 
ruretıe d a·· t· gitmek iste i. u· 
Un tn k ·d· !f· e tepler ücretli ı ı. 
11.lbuk· b· 1 o parasızdı. Nihayet 

v 
1
Yatbekir idadisine girdi 

e bitird· 1 b l' . ' . y ı. stan u a gıoenıı 
Otdu V 
y • atanperverleri oku· 
,, Ot, 001arla nıuhabere edi· 
ıor · 
11 ' 18tlbdat aleyhinde çalı 
k Yordu Bu yüzden aıkı bir 
rıı:ntroj altında idi. Bir gün 

r hsası baıında . evinin etra· 
1 af· 

Yı çıkar · "Küçük mecmua. 
makta buluyoruz Yazılar 

hlelif gazetelerden alını. 
mu 1 . d 

bu suretle fikir erın en 

~~;~n memleket istifade ede· 

biliyordu. 
t içinde O binbir zarure 

ideal uğrunda ç~lıııy o rdu. 
Nihayet telifi tercume rı;a 

1 •1 k Aııkara ya 
1 seline ıeçı ere 

gitti 
Mebus Gökalp 

1 b k' 'den mebus se· ili yar e ır h .. 

1 
.1 . t' Ona birtakım u 

çı mıf ı. 

1 
1 ba•lamıftı Fakat ıa cum ar • • , 
d .. ··nmlyen mefkures • 

httde 1Yelerle dolu olduğu 
"-ld · duran tabancasını 
katı Ve. alnına ateı etti. Fa· 

da11 a.ltlı büyük dahiyi aramız· , 
'

, hıs UfU • 

1 t l için kuvvetı ni iler e me' 
. f d Gökalp bunlara 

nı sar e en 
ehemmiyet vermiyordu 

•ık llladı.Kurıun kafa tasına ı 
ı~tı kaldı 

1 

küçüklüğünden Nihayet 
. kt'"ı' mide rahatsızlı· 

berı çe ıg 1 
d" t" stan· ((lltd • j "ından yatağa uş u. . . 

buı• e~i Nıhat onu stan· g l'a itti "Türk medenıydı 
oid " llÖndermeğe muvaffak bu g . · · ma· 

u 1 'hi isim li eaerı ıçın 
rıı · ıtanbul'da J•eııane tarı " para 
'cc~n · l ariften aldığı avans 

bi~e . 
1
do an baytar ınekte ·t tedavi ediliyordu. Avru 

~. I ııır 1 Büyük vatanper 1 e d fakat 
ot er( b 1 • gitmesi la1ım ı, 

k e u' r paya 1 •• -d ·Ufuyor ve or: a k "on saat erını 
"-r ç ı h para yo tu. • . 

~ak a ıııyordu Nı ayet , d A tık ümit kesıl· 
b, alanarak talebe iken yaşıyor v. r 

l>'e t 1 • . O but ün dostları, 
y a ı dı Ve sonra Di· mıştı. nu k da la-
&.tbek' , f toplanan ar a ş 

ittıh ite döndü.Oradan da etra ına d k' 
ad Son a ı· 

ltlo 1 lerf't kiden aldı< ı bir unutmuıtu. 
•ta.f ·· • rı · d'ği iki şey 
, Uıertne Selanik'e geçti. kalarında sevın 1 

• 
C 1 . • Bü ük Gazının 

trıı:ı. 
1
enç kalemler.emuhtelif oldu: l ırı Y tel 

a arı İ t Pafanın 
~debı a Yazılar veriyordu diğ~ri ~~e .. ük Gazi tel 
tat ' felrefi bir zümre ya - 1 arafları ıdı Buy . I. 

tnııt " ... ın a· 
llıitt 1

• Tevfık Sedat, De · graflarında t,.davısı ıç I 1 
't v · yapı ma· f,1, r e Gökalp in .zasi !e ıımııelen herşeyın 

ler e 1, edebi, ilmi makale · ·ylüyor ve sıhhat te· 
Y11:ı. smı so O dece 1ef~tb 'Yordu. Ve öz Türkçe ni ediyordu. sa 

b erJt"ı k men 'h' eser· 
ıı Yol ıı ne girifti.Her esi •T·· k medeniyeti tarı ı. 

''<eııı la leıvlk etti. 1 laaılı 1 u~ . bastırarak çocuklarının 
b Is G· b erını l"t· lr an <ikalp'ın kal ine müfit ev a 
ı l>aı ılt h· kutulması ve I' 01t 11 , 

1 alinde girdi ve 0 istiyordu. u 
Une 1 J r olmasını b' Çıktı 1 o arak ka'asından a 

1
. bu Türkün ır 

ve büyük a ım. G" 
~uh etrafa yayıldı." d etiştirdiği Ziya o· 

"' ~n ın.. . k' asır a Y l 1924 sa "ıeta,· unzevı, çe ını;en, 
25 

Tetrinevve 
'd"-tndıtııden lıoılanmaz bir kalp 

1 
yattığı Fransız 

t· t B d baha <arıt ·· 1 Yil b · u ahinin kıyme· . de dünyaya goz· 
~ilk ~ aıı M. Kemal'in (Bü- hastahanesınd Memleket 

"il ) 1 · i kapa ı. 
llıa.d1 :ı.ı nazarından kaç· erın _,. . elleri değil, baş 
llıet•- Ve onun sayesinde gençlıgın~nd mezarına gö· 

"'e:ı.ı l .. zerın e 
''çlldı. uınumiyeye a~a ~-rı"l~ü Ona yapılan cena· 
te 1 dı [) Buradan lstanbul a turu b iki bir daha ya· 
~-~ 1~ llrülfünundıı hocalık ze alayı e __ ülmüştü Layık 
"' 0 t v b lmamıı, gor k "'•d. e lr taraftan yıl pı k tini ne yazı • 
~ ı ~n ç 1 ld g"u ıyme ' tl{lld a ışıyordu Nihayet 0 u almıştı . . 

11tlarfle M 1 . ki öldükten sonra a ta ya sü· 

MERSİYE 
· huna . G · · kalp'ın azız ru 

Zıya ,o 
!::~ ın- . ki bır dinden, 
\Jf tırşıt! Sensiz kaldık .. Sen 

ktıırı d . Jdızdın l'ıırk . Uz a parlıyan tek bır yı 
•ı:: çülüğü ruyalı dehlizlerinden, d' 

tııene • kon" secldinden kurtaran iz ın. 

·ı:-
'nıı. ı·ı b d Cenç.J· 1 cemiyetiz. yolunda iz e, 

Seıı 1.~ın kabesidir muhler< m baıın, 
l lo gııtin, fekat aıkın var kalbimizde, 

l>lıtıtz b 
lr kitabe, bir mezar ta1 111 • 

Oıta.ıı G ' 
l\.a.lb · ece Çağda meLara koydular mı. 

lnd~ 7 vurulana teselli \•ar mı· . . {, 
flınkara Jsmaıl sa a 

Bağ bozuldu, kesildi ırmakta su: 
Sürgülenmedi tıte tek bir kapu; 
13ol göğüsleri korkosuz çözdüler. 

Ebediyyeıı yad eder 
Milli Peyğamberinin 

ıeni he{ Türk evladı; 
çünkü ~Ziya" dır adı!. 

Rahat olıun ruhunuz bakın gençlik ne 
diyor: 

Senin kızıl elmana varmağa söz veriyor. 
inci ditli kı7ıl dudaklar kuru · 
Gözlerinde yosun, bakıılar duru .. 
Bellerinde hirer düğüınsüz kemer. 

Tekirdağ' 

Rhmet Hilmi 
Muallim Mektebi 

Muharrem Ayrılan gün olur döner sandılar; 
Hep bua-ünle yarınla aldandılar .. 
Kırka:yardı zava • lılar bir lulı. 

----------·~~----~~~~~:':':':=- -·········•·· ····•······· ··················:········· Ziya t jökalp hak
kında hatıralar : 

• 
Alış \' erış 

Ziya Gökalp altı veriıte 
çok mahçup. adeta çocuk 

gibi idi. Her hangi bir ıey 
alırken satıcı kaç kurut 
derse çıkarır verirdi. Mal 
beğenmemezliı:ii, fialla uyu· 
şaınamamazlığı yoktu. 

/:lir gün kızına kuma~ al 
ınak için beraberce Mah-

mutpaıa'ya 

Kıı:ı: 

gidiyorlardı. 

- R ıha. sen hiç ahı ve
rit etmesini bilmiyorsun. Bı
rak bu sefer ben a 1 ıı verit 
edeyim Sen sadece söyle 
diğim parayı ver dedi 

O da: 
Dur öyle ise kızım 

Sen merak etme. Ben bu 
sefer pazarlık ederim. Yine 
sen bir ıey söyleme. Belki 
dükkancı bize gücenir. Kim
seyi kırmak doğru değildir. 
cevabını verdi. Mahır ut pa§a 
da bir mağazaya girdiler .. 

İstediklui kumaı 
Metresine 100 kurut 

çıktı. 

hteni· 

vordu. Mahçup ve utangaç 

bir çocuk gibi: 

-Metresini 99 kuruıtan ve-
... ? rir mısınız. 

Dedi. Tabıi alıp çıktılar. 

Yolda kızı: 

_ Hani hiç alıt veriş et 

medin 
- Ettim ya kızım Adam 

cağıza bir kurut 

verdik 

nokıan 

_ Ona alıı veriş denmez 

baba. Bir kurut ne olacak. 

_ E kızım. Fazla söyle

mek düıüncesizhk olur. O 

adamcağızın da ihtiyacı var. 
O da evbark sahibi. Ya za· 

rar ederse. dedi 

intihar hadisesi 
Gökalp intihar ettiği ve 

tehlikesizce atlattığı zaman, 

onun yaraaını bir Franaız 

tedavi ediyordu yara bü. 

yük ve ağırdı. Pansuman 
falan yaparken bayıltmı· 

1 d Fakat bir ailn bile yor ar ı. 

f k bir of ıesini ifiten u a 

miyen doktor: 

_ Hiç sesiniz çıkmıyor. 

Acımıyor ınu? diye sordu. 

1 ·mdeki°!yara kafam-- çı • 
. d daha ağır. O acı· 

dakın en d 
K fanıın ajrısını uy· 

yor a d" . cevabını ver ı. 
mı yorum, 

: Savaı'ın : ı.ı f Lj • Yazan : 
: K~çük_: Uza~laş&n ve yan aşan u UI\ ar :Yedire G.; 
eHlkaye11 : • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu hıkaye Tüık ' üıı en büyük idi· karımndakine: 
dalıılerındtn Ziya Oökalp'ın h~· Benim . Birıev mi i~-

yatının b' r safhas-ndan b.şka tiyorsunuz? cevabını verdi. 1 

En sonunda duyuldu eökten dılek . 
Döndü .. Bel iki kat. ayak sürterek 
Do1duran d • lilcanlı yelmif yılı. 

b rşey ıl e ğ- ldir Ren s :ı dec. o ntı Adam, elinde duran bir zar
kaleıne alJını Büyük ölünün fı uzattı . "O , zarfı elleri 
ruhuna kendı i:ay ;, fını ı lhaf ed ı · titriyerek açtı . Mektubu 

1 

Gül sara r dı, döküldü koklann1adan ; 
Söndü her kurulan ocak yanmadan; 
Artık esmedi ":Sahyon » un rüza-irı. 

yorum demektır. bitirdikten &onra yüzünd<ki 
• tereddüt kayboldu. Bir •Ü 

• • 
İhtiyarlldılar, dütüp kaldılar 

Onda ciddi münakaşalar · kı'.inet hali geldi. Dudağında 
da bir dağ heybeti . ıahsi hafif bir tebessüm,göz 1erinde 

l lurma bahçelerinde ceylan kadar, 

Put kada r giizel «Orşllimıı kızları. 

menfeatlerde ise bir çocuk anlaşılma z bir nefret belirdi. 

safiyeti vardı. Hayatın dai- Gayet ehemmiyelsi;; bir ta

ma eyi tarafına bakar, ken· 
dl menfaatini cemiyetin 
menfaati yanında hiç sayar 
dı lliç kimseye açlığından, 

sefaletinden, ihtiyacından 

bahsetme7di. Görenler 
onu ihtiyaçaız bir insan zan· 
nederdi Fakat ulıııdıt o: 

•Bir dokun bin •it dinle ka· 
sei fagfurdan!. • 

Mııali idi Va -
tan için mücad" eden yılmaz, ı 

bu yolda çok k~rre ai'esini 
bile ihmal ederdi Kendisi 
bir muallimdi. llerhanei bir 
sanatta bulunan ln•anın va -
zlfesini muallimliğln dunun
da göriir o niıbette de ona 
değer verirdi. Bir çıı. m uru 
inıan ıek'ıne koymak kolay 
fakat ona ruh vermek >or 
du O bir muallimi bu ba 
kımdan bir vatan kurucu 
sayardı. Bunun içindir ki 

1 mua ' limliği her mesleğe ter· 
cih etmlfti. Padiıahlık dev 
rinde milletin öz ruhunu 
anlıyacak talebe yettıtirmek 
onu bin bir tehlikeye atı 
yordu Fakat o bunların hiç 
birine aldırmıyordu 

Onun inandığı şu idi ve 
ailesini de bu suretle t<'skin 
ederdi: 

Milletin ızlırap çeldi· 

vurla: 
Peki, dedi. buyurun 

gide im. 
Arkadao•arına da: 
- Ren derse 11ircnıiye 

ceğim İdareye lütfen haber 
veriniz. 

Bir arkadaıı: 
Niçin, nereye gidiyor

sunuz 1 dedi 

"o " 
- lliç, e l-ı emmiyetsiz bir 

ıey Merak dmeytn Çocuklar 
üzü me.in. Her gidioin bir 
geliıi vardır Tehlikeye gi· 
diyor olsam bile ~af erle 
döneceğim. dedikten sonra 
bekliyen adamla bırlikie 
mektepten çıktı 

Gelen adam sürgün ka
ğıdı getirmişti. Parliıahlılı'ın 

aleyhinde, Türk'lüğün lehin
de çalııtıiiı için onu sürgün· 
!er arasına katmış'ardı Bi· 
raz ıonra sürgün vatanıer 

verler, vatansız alçakların 

emrile öz yurtlarından uzak
laıtırılıyordu. Dört mevcut. 
lu bir ailesi vardı. Onların 

"Nereye!. diy~ haykırma" 
na ancak: 

- Birkaç gün için bir 
vazife i ' e bir yere gidiyorum 
Daha doğrusu gönderiliyo. 
rum İnşallah dönerim, dedi. 

Ellerinde mevcut bir /ii gün'.erdeyiz Zaruret içınde 

yaıamamızın zararı yok. El-/ 
bette bu millet bir gün bek· 
!ediği dahiyi bulacak, istik· 
laline ka vuıacaktır O za. 
maıı tabii bu ihtiyaçlarımız 
• her kardeşimiz gibi . aza
lacaktır, derdi. 

miktar parayi kızı vapura 
yetlftirmiı, fakat içe . 
rl almadık arı için v.ıpura 

atmııtı Yere düşen paralar 
döküldü. O almak isteyin
ceye kadar İngiliz aıkerleri 
yağma etti. O sadece kızı
na: 

Birgün mektebin mual im· 
!er odasında oturuyordu. 
Vatan mevzuları, içtimai 
terbiye, Türk yarını, Türk'
lük mevzuları etrafında ko

nuıuyordu. Ansızın kapı 
açıldı içeri bir adam a-ir

di ve . 
( . ) Bey kimdir, dedi. 

"0" ayala kalktı, ve 
mecbup bir vaziyette • ki 
onun bu her umanld hali 

Zararı yok kızım. 
Farz et ki, ben aldım. Bu 
insanlar benden fazla muh 
taçmıı. Şimdilik karnım tok 
diyerek mukabele elti. 

Vapur limandan ayrılmıı· 
tı Bütün arkadaşlarından 
imanlı olan adam vap• ı r 

uzaklafırken kızlarının ha 
!ini dü~ünerek gözlerinden 
bir damla yaı düıürdü. 

Arkadaılarının hali çok 

Mustafa Sevil 
- - -____ ...., ________ __. .......................... 

11 

............ ..-~ ............... ~--------------------"'!"~ 

UÇUN GENÇLER! .. 
- Tayynrecilerimize 

Bi~e gôte en azılı düıman bile duada; 

Çünkü fimş"k kanı çakan çelık ordu J.arada ... 
Öptürürken donanmamız etejtlni denize 
Kanatlanıp uçuyoı-uz yıldızlarla lzize ... 
Hangi çelin it ki boyun ejtmeıni~lir bu elde? 
Üıılii bayrak baıüstünde .. Sulh kılıcı bir elde ... 
Uçun ge.ıçler, şen ıeıinlz coıturuyor engini; 
Y iikseldikçe siz ler vatan sağlam i:Örilr kendini .. 
Yıldırımlar saçıhrken süngülerin ucundan 
Şimşeklerin seli tatar Türk kılıcından ... 
Baş eğerek kaderine el açmanııı bu budun: 
Bun ' ı, cliinkü tarihinle sen dünyaya okudun ... 

Elinde mi fırtınalar baı keımeıln aücüne? _il 

Ey Türle genci korku nedir, yılıınlık ne, ölüm ne? 
Uçun gençler, uçun, binek taıınızdır bu cn11in; 1: 

Yeller, hırçın birer attır. .. Yıldızlar da özenain ... 1 

Uçun gençler, uçun, gökler açmıı size koynunu .. • 
Omuzunda yüceltesin adı büyük soyunu ... 
Uçun gençler, uçun, size Ulu Gazi diyor ki: 
- Hepinize armağanım 
Ebediyyen 

yalınızca şu iki, 

il Canlar değen 
"Cümhuriyet" "İstiklal ... 
Dünya balsa, ey Türk ı;enci tek baıına buyruk kail. /'. 

feci idt.Hepıi muhakkak bir 
ölüme gider gibi müteessir· 
dlrler. 

Büyük ruhlu vatanperver 
bu teeuürlü arkadtıılarına 
dönerek: 

Arkada§lar biliyor ıııu 

sunuz insanların iki cephesi 
vardır Birisi mele le, öteki 
hayvan. 

lnglliz'ler ve padiıah bi
zim hayvan tarafımızı sür· 
gün ediyorlar. Melek tara 
fımız yin<> memlekette kal 
mııtır. Korkmayın. Onun 
kurtuluı ve iıtiklali için ça· 
lıtacağına ve muvaffak ola. 
cafına inıının ve müteessir 
olmayın dedi • 

• * . 
Vapur hareket etmi§tl 

lir ufuk yaklatıyer difari 

13 10 9:l4 Balıkesir: Aygören 

İbrahim Şevki 
- - . ---·- --- -

-=::-:-:-R._a...;:;dy~o........._.l j 
25. T. EVVEL PERŞEMBE 

ISTANBUL, 

lı 

Plak neşriyatı, 19,20 Ajans 
haberleri 19,30 Türk musiki neş
riyatı: (K~ıııal Niyazi, Azmi bey
ler ve Hayriye, Müzeyyen ha-
1111nlar). 21 Selim Sırrı bey tara
fından konferans. 21,30 stüdyo 
orkestrası ve caz heyeti. 

BUDAPEŞTE. 550 m. 
/ lngiliıce musiki heyeti. 19,50 

Ders. 20,20 Boracsa konseri. 21 
ı Müsııhabe. 2135 Macar şarkılan 

22,50 haberler. 23,10 Opera mu
sikısi (Rajterin idaresinde.) 

1 
uzaklafıyordu. 

. "0" ııözlerini uzalclaıan 
lstanbul ufuklarındaa ayı-
rarak yaklaıam Malta ufuk. 
!arına dikti. 

1 

1 

'· ·i 
1 

;ı 

'ı 

'ı 
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Belediye Dispanseirnde . 
Muayene Günleri 

----- -

cr~IABTESİ GÜNLEHİ 

ÜğledPıısoıır3 saaıl-!dt•ıılli)a katlar t.lalıili 
lıa~t:dıklar ııınayı·ııesi ( Doktor ..\ lııııet 

Em i ıı lıey) 

PAZAR GÜNLEHI: 

1- - . - - - ---- ı -~·--..,,.,_..,..,:--------·--· Dr. M. Ali I' ;•o..aa,.,;..-.ft.•• ..................... ~ 

BAl,JIKESİR'İN ~lı>ı~ılı·k_eı lı<ı~talıa- J a T enıaşa ~' 
ll~'AIEt Jll1rıeı~ı~ 1 Jıt·sı c·ılı, h c•ııµı. IH'l- ' " ,. 

- " il "'rıı~ ; i ; şo~ukluğ11 lı:ıstcılıklaı 1 ' .. OTEL VE GA g o ' 
!S~'ll~llfJll ~- _ ı nıııt('lıassısı. ~ ZIN SU t 
• I: Hastalarını saat üçte 1 • 

,, hükümet caddesinde mu- f 
1 llt•r lıııs11..;ıa Pııısaliıw ii~ıündiır. llulıkc..;it''iıı ·1 .1 ayene hanesinde kabul ve ı 

hu nefis KAK.\TEPE saralıı herkt•se 1 . tedavi ~der. ': 

Şeref Bey idaresinde l 
Balıkesiı·iıı her lıu~usla eıı • 

ıııiikeııınwl ott>lidiı-. Zevk, KtıY\el, Sılılıal verir. 1 M 
Öl?leden sonra saat l b tleıı 16 .va kadar •• 

, k~tak, burun, boğaz hastalıkları nıua~P- KaRA TEPE ŞARABI f .... G~;·i,·~~;;i ..... ! l: Konfor. Temizlik, Servislerinde~i 
nezaket ve ciddiyet, emniyet U 

1 
nesi (Dok.tor \lt>lır111'l Kiiıııil he~) 1, : : tf 

1 PAZABTESI GC ı~LERİ: ıi Toptan ve litre ile satış yeri : Or, ''"san '"mel •• i ~ ı.;r,,W;ı!! 
ı Öğledeıı evYel saat 10 dan l2 ~c~ kadar , Birinci Noter altındaki mağazada I, il Kii ""' 

1 
• • : ı M dahili lıastalıklar n: mn·ı•rıı>si ı Dıı~ l ı ır .\lı- - _ _ _ _ .. _ . _ .. _ - Memleket lıasıahaııe- : H 

ı met ~min hr~) . J si göz lıa~ıalıkları ! M 

Gerek Memleket halkının. 
gerek bütün misafirlerimizi 
umun1i takdirini celbetmiştir· 

S.\Ll GUNLERI: .... lil~lllilstti - ·iHl~ltll!titllH!i!IBIHl!i . ınütı>hassısı in 
il Öğleden rvvel saat 10 da;, 12 ~e kad:ır • AS P 1R1 N • Hastalarını her gün sa-: u TEMAŞA Gazinosunda 

dahili hastalıklar muayenesi (Dok.lor Alı- • 1 at 3 den sonra Kuvaimil- : t 

met Emin be)·) • EB : :;:a:a~~d!::~!:e~!~e•~~- ! .ı . . Güzel Sesli ~İ~ Ra~yo . ÇARŞA,IUA GÜNLERi: 1 BA.E 1 : de kabul eder. i = ~l'lırııı, lsıarıhul ve Jzmırııı hıitiirı gazt-tl-'lerı a. 

Ög~leden soııra saat 15 ılPn 16 va kadar * A 5tt: : tf rııı·vt·uıııır ~ .. -m •••••••••••••••••••••••••• .. Bll · · ~ 
dahili hastalıklar ıııua~Pllt'Si (DPktor Ha- it fi 1'"' a 1 cesırın en eyi tanınmıt bir oturma ve 

'• Bütün ağrılarınKati davasıdır • . ~- dinlenme yeridir. .,.,1 
1 san Raif hP.~) . 1 Aıplrin alırken hakikaten Aspirin aldığınıza d.ikkat 1 1 DOKTOR 'I e::::::::::~:::::n:::.::~-

1 

PERŞE~JOE GUNLEHI: ediniz. Hakiki Aspirin yerine baıka birşey verirlerse • . ! ,_ - - --

Öğled(•JI ~oııra saat 15 tleıı lG ~a kadar 

1

1 ~:~::::i:!:;1~~~k~t=:~~k~~~:r:;::1~ai~~~ğ;:e;~k~:~.n 1 ASfM NIHATı . 1111 Ilı!' il 41:> 111\ıl' 
1 

cildiye V(l be~liye hastalıkları 111113\l'nesi ~-~l~B·~-~-S.!t!!i&lf•* GÖZ HSTALIKLARI 1 ı, 1 111 " 4 " 
1 MÜTEHASSISI 

1 (Doktor Mehmet Ali bey) . .11' 1 Balıkesir Vila'. 'el Dai ıııi Meyhane boğazı No. 65 , l o· k. \' o·-k. \T • 1 • __ .Y Maliye tahsil şubesi ittisalir. de •
1 

) C ) e 1 ) Ş ll I ( ti 
- - - •~ncümeni ııdeıı hergün saat 13- 17 e kada ! • 1 ... 

Balıkesir Nec·ıti Bey hasıaıarını kab~de~ - - ·! i Maarif Vekaletince tastik 
• l\lfl' k b'. L• . ~lt·ııılt>k.t'I lıa~ıalı:ıııt.'Siniıı 15 - T :-laui - H34 l I 

Hua Ilı ırı ıw•e 1 e 1 ısesı ' tarilıiııt> 1-rtthır hir ay zarfıııda pazarlıkla \ l'l'İI- . -. - Kohinor diş - ~ r 1 edilen ve Balıkesir Maarif 
Mudürlüğünden: ıııe,::;i ıııukarrPr YPtıııi~ heş loıı kok küınürüııiiıı macunu ; 1 müdürlüg"'ünün müsaadesile 

beheı· toııuııu yirıııi ~ı · kiz btu·ıık linna \ermek 

1 

iiz .. rr Lalibi zul.11ır etııırmiş ol~1asıııd:ı;ı bir Teşrin Dişleri beyaz/af!r. !.1 birsene.denberi faaliyette bıı-
Eraakın dnıi 

Ekınek 
Koyun eti 
Kuzu ıı 
Sığır ıı 
Sade yağı 
Zeyti ıı yağı 
Mercimek 
Nohut 
Bt>zelye 
Pirine • 
Peynir 
Kaşar 

SoAan 
Kuru fa~uh e 
Paıate~ · 
Şeker 
Salıuıı 

Aıaari Azami 
etlerini kuvvetlen-

. saııi 934 tarihine ıniisadif Per~enıbP günü saat , dirir. 1 bulunan Ve 42 talebe yetiştirmiş o/an 
011 beşte p:-ızarlık suret ile ihalı>siııc karar \eril- \ 4 
miştir. Daha :.ı~ağı bedelle pazarlık suı etile ver- Her , enle aravırıız Yurdumuz Kı~ ılı•\rPsi : ~iıı 20 '~) h'ıl 9:3 
rn.,gı• talip olaııların yeYnıi nıezklırda dipozitP- •-=-=- · -· • ı \ den itiharen kJ~t vr kalııılt• lıaşlannıı~ıır. 
\erile encüıııeııi vilayete ~elnwlı·ri il:\ıı olnrıur. .......................... Kayl ıııııanıl'l ı· :-i lıir :l) de\ilıtı l'decPktir. 
------------------ : Yoksulları yediı·en, i , Yurdumuzdan ba~ka ıube açılmıyac:aktır 

: geydircn ve hern1a- ! ! , 934 birinci teşrinin birinci gününden 
' Balıkesir Vilayet Dıt i11ıi : nada gözeten Yok· : 1 itibareıı derslere başlanacaktır. ~ 

-.., • • • . 1 

Eııcüıııeııi nden : su//aı· Birliğine seve ; 1 ADRES: Börekçıler mahallesi Ali Hikmet Paşa caddesi 
Balıkesir sıhhal tlairesiniıı ihti\al'l İ<"ill 500 li- : seve yardım ediniz. : ı ı No: 6 iLK IŞIK biçki ve dikiş yurdu müdürü 

l k 
ı · · · · ı · · .. b · d"l : Yoksulları Gö::.clnıe : 

ra ı · "ıııııı şaı·tııaııwsı nıucı nnce mu a~:ıa e ı - : Blrli!ji : 
2000 ~500 rıwk. \t' 25 te~ı·iııev,t'I 93-1 ıarilıiıit' ıııiisadif pt·r : ......................... • 1 

2000 2500 1 ~eııılw µünii s;ıaı oıılıe~tt' ihale edilıııPı.. üzrı·e yiı·- 1 
: 1. -

~~gg ;~~g l ı~ıi giiıı nıiidtkıle alı-ni ınüııakasa~a 'az (•dilıııiş- 1 P JA WI ~ l ~~'-it-~-.-~--~-..:~------
llr. 1 ~//A. V ı ~ • • 

\JOO llOO Kiııiııiıı lıelwr kilo~u 02 liraılıı'. , 1 HANlfVILAR iÇiN 

Kıl o Kilo 
22000 25000 

4000 5000 
~000 2500 
2000 2500 
1800 2300 
1400 1700 

5oO 800 
500 800 
200 300 

3000 0500 
1000 1200 
300 400 

1 ;~~ l 800 Talip olaııhı nıı ~ üzde yedibuçıı ı.. uisbetiııdc ' Abone ücreti ~ • • 
Selırive 

150 
~~~ t~miııatı nıuvak~ate ~1ııcık?u_z Vl'ya mel-tupl~r_ı ;;e 1 !'~~~~~ı 8:~0Kuruı mi l\tle\!SJJ)I )Jk \ ;C kışlık ell 

i·n . 800 1000 tıcaı·et ?tl:ısı \l~:_ıkası_e ~~''.'lıklc ye\Jlll lll(:Z. u~~a 3 AYLIGl 240 : 1 S()Il ınodıt ıııantoJuk. 

Makarna \P kuskus 
f ı·mit-

Süt 2000 2500 flalıke:-ır'tlı>(•ilelllllenı \ ılıl\~ll' s:ıı ıııaıııesıııı g\ır- ı ı Abone ücretleri taksite ~ l k .. ı ·· •-· 
Yoğurt 3000 4000 ınek Vt' hu lıususa dair ııı':ııuıı;;ıt alıııak i~ıi~t'li- : bağlanabilir. ~rop ti 'ytııı u tiUlll<lŞ: 
Soda 800 lOOO terin rlalıa evvel i.~ıaııb_uı:~~ sıhhat ııı'.idüri~ı>tiııe 'ı SAVAŞ, a gönderilen ~ lıır ve faııile bazeııl(•fl' 
K O 

ı d , , 1 1 ı 1 IH nı ll ra a yazılar geri verilmez. :>4" 1 • • 
a)ISI 150 20 Ve mer11.ez. :- enCUlllClll 1 aze "a l'rtıı ' <C - i! Jl)İZ o·e llJlŞtır. 

Kuru üzüm 250 300 at etmelerı ılaıı olunur. Müddeti geçen nüshalar = ~ . . 
~~~f: erik !g~ ;~~ Gazet::e :::r:ş::r~ususta 1 ERKEKLER iÇi N 
Zeytin danesi 50U 600 Baltk("SİI' Doğuın ve Neşriyat müdürlüğüne ~ Eıı ıu·· ks Pall•llıık pjıı•,, 

• ~ " 1 r B k V • müracaat edilmelidir . = ._ 
Mekle!Jiıı ıııayıs 935 gJyesiııe kadar ilıtiyaci •ıC)C 11.n. (l 1111l.'..ıV1 ~ cılanazınıi ve a"ig.ıı·i miktanııı bildir<'n, 8-lU-934 i SAVAŞ Cu:artesi günleri~ ((CStiltik VC (lSk("J•J kel' 

t,u·ilıintleıı ilibar .. n yiı·ıııi giiıı ııı:'iddı·tlt> ıııiiııa- l - \'il:\\· ı•tiıı ııı"rh.el \t' 11ıülh:ıkalı, st'lıir i çıkmaz = 1 k 1 ·· ( f J 
k.a"aSI il:\ıı ediJeıı ('/'.zak nı'rktarırıda b:l?.I !ad l:it ve köYiel'İ ai~aiİSİlltft· ll lllİ 0Iracaal edeli gelıe1le1·iıı 1 _.__: ==--11 pul u . ııı• gtıze •( eseJ ,, 
yapılııı:-ısıııa zaruret hasıl o d11~11ndnn bu tarli· tabii ~t' ıııii h.iilatlı lıı ı· 11r,i doğuııılarıı:ı \t> alP- r= SAV A Ş ;tt )erd(• '1't."'t•(i VC ltıg·i(İı 
lalın az·ııni ve asgari miktarı 'tıka rrva <>ıkarıl- llDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi ~ • ] ''· 

t 
• · · · luıııuııı kadın aıııt>liyatlaı·ıı ı ı ıniiessr~wde ıııeeca- milliyecaddesindeHususidaire ~elbiselikfitl(})tlŞ ltl•ttl)ll'I 

mıştır. halelı>ri 4-11-934 tarilıiııde ayrı a~rı nen yapar. Çocuk (iiişiirmrk tehlikl-'sinde lıulıı- 1 m 

1·cra ~n1"lccefr1'11de11 1'~l01 l1"Je1· lll~· 'zkı'ıı• ",'t''ırıde saat Telgraf ad5reAsi:V ABaŞlıkesir - ~, Jf)CVC\fltltl• - ., "'" - '"' nanları d<ı 1-.t'zalikıııecccıııeıı yatırarak ıı·da' i eder. 
14 de depozitolarile berab ·r mekteplı> miiteşek· 2 - Süt çcıcuklan vı· iki yaşıııa kadar olaıı ------- ~ Mu~terem müşterilerimizin ~ir dafa mazamıza , 
k.il miibayaa koıııisyoııuıı:ı miiracaat ı>yll'ml'leri klici'ık lı:ı~ta \'avruları dalıi ıııiiessı>~l'dt· 'al.ıra- ll!li 'f • k f · 
lüzuııııı ilan __ ol_ıı,.,n,,,.u_r ........ -=-=----------ı rak her zaıııcİrı llH'l'('<lll('ll tt'da\'i Ptkr. . ı----------1 teşrı lerı a idır. 
Kepsüt Belecliye 3 Siit ~cıcııl-larıııııı 1ıakı111 ıaı·llan lıat..kııı· 1 Snaşm Takvımı il! TAVŞANLILf ZADE fAHRİ 

Reis lig"' indeıı da ıııüstakl.ı ·I \':ılidt•IC'l't' \(' geh ı lik t•sıı:ısıııtl:ı ! TEŞRl~l5EVVEL •' ;;__ Fantazı' Manı"fatuna ve 
Kepsüt Bt>lt>ıliyesirıP ait Cukur .\ğıl ıııerası 

koyuncular i~in vasi kı~lık otla~ i ~esi lıilnıfıza~· ide 
ve (6) ay ıııi·ı l<lctle ie:iı-.ı 'ı•ı·ilect-'ğiııueıı ~·e,mi 
ilıale olaıı k•ısııııdaıı lıir ~iirı ı'\t'l 7 Tı>şı·iııi saııi 
934 tarilıin,le t:.ıliplPriıı Kepsii B~lediyP dairı>
sine nıiira('atları liizıınıu il:'ııı olunur. 

vukuıı ııwllıuz arız:ıbrakar ı trıthı~i ltizırıı µ;ı>IPn , - r;;~ ı 
tt~tla' i '" tl't!birl«'ı iıı :ılıııııı:ı~ıı ı ı da gc>lıPlc•ı'~• iig- ~ Perı~~:~~o~umu' 1 = Kumaş Mazası 
l't'llllt'k i'ızı•re tlc•J':-!Pı· \l'l'İiir. •• Yl!: IH34ZF.ezvaaıı'·,' 6,,.246 .·, ı. ~''·'· ı< ..... uvav· .. i~ Milliyel4<'c. a,~d~,.si N.' ~: ? .. ~. ~·" 

4 - Ciirııhu,.ivt"liıııiziıı Ralıı..ı•sir'e lıalısf'ltij;(i ııM~~.,_,w,.,.ıır.ı:ıı/ :::'~ı.~ w,,...,~ ~v ~ ı>Y ~ı.· .,,,.,,. . . ' 1 RECEP 17 1 m ~ •·l'li'·• ~·.ıı: ı .. · '>'"M·, M o· ~~.!itw. . ~'" ~~,.; · 
bu favıl:ılı \(' lı a Yırlı ıııüt•ssesedeıı ııııılıt(•ı'Pııı 21 • . I= = lı-· tL lrnlkırııızııı is1if'adı>'ı> kosnıaları ilan olıırıur. I o Neşriyat müdilrü: ESAT AD 

• • ------------J ~- - jr Vilayet Matbaa"' Balılcef 


