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İç 
Türkofisten bildiriliyor: 1 Taze meyva 

ve dış pazarlard~ 1 15 !~a~:~~,~~•cak 

<lruil 

liearet mallaı·ının vazı- ısrANBUL 3 rs şı -Tür-
kofisin yaptığı tetkikattan an-

yetİ nasıldır? ıaşıldığına ı:öre taze meyva 
\i ı L • · ffa ihracatı:ıdan memleketimi 

d
. tııan soıı ()(İ\ İZ tah<li- muameleıhi öte.'""uae;e

1

te~en ze 15 milyon lira girebile· 
atı T.. . .. , . de ettiği ususı m urkı~e )C ~anıil müstefit olmakta devam et· cektir. Bedbinane mütalaa 

lar varit görülmemektedir. 
ınektedir. 

ziyetin neticesi ne olacak
tır? Hadisatı E'Vvelden 
keşfetmek, mudze ve fela. 
ketlere inaııwak istiy~n er 
diyorlar ki bütün diğer aı 
nıf silah ar artık efk m.~tir. 
Arlık hudutları betonla tah
kim etmek gülünçtür, zira 
bu tahkimat tayyareler kar· 

şısınna kudret•'z ve aciz 

(*] Uçuş uzunlu~• bir ııçıışla 
gidebileceği uzaklık demektir. 

ey~lman hü~metinin 24 
,ft ul tarihinden itibaren Al
~ııny ' 

Portakal ııa\lun ve anı
hal:ıji ispanya Kabine • 

1 
l~tı a ~a vaki olacak itha 
.. 

1 
mutekaddiııı mCsaade 

~•u ii 
1 

ne baladığı maluwdur. 
~Ilı. 

•ol ır Alman ceneral kon· 
tilıol ıu tarafından dün k Ü ta 

e T" k nı ı. ur ofise yaıılan Lir 
e,.tı.ı t .. ioı P a. Turkiye ihracatı 

> il klı 1 denb r ng anlaıması aklin 
erı .. hı.ı gosterllmekte olan 

•uıi t 1ı·ı ilin 
1 

es ı At ve muamele. 
b; >u umumi muameleden 

·• vectlıl 
Yııca~ e mutazarrır olmı· 

.... 
1 teyıt edilmiştir 

<\.eyfıyet d ' 
tek;)d. d' aha evvel aynı 
il'ıan •~er alal<adar Al 
ll'ılıt· mahafilınce de bildtril· 

ı. 

A.J 'nanya ki 
bak· irlııg h"abınm 

1Yeıt k 
Yeden mu a bilınde Türki-
Yeı;11d mal almak mecburi· 
.. , e oldu"u · . 1 'il da T• ıs ıçın A man. 
her ~ urk mallaıına talep 
kıh'danıandan fazladır. Tür-

en Vaki 1 0 acak ihracat 

Dört yol ticaret odası na. 
mına bir heyet dün şehrimi· 
ze gelmif ve navlun ve am· 
balaj meseleleri hakkında 
odanın baı.ı temennilerini 
havi mazbatayı türkofise 
vermiştir. Bu temennilerin 
tamamen iıafı temin edil
miıtir. Dedet demiryolları 
portakal s"ndık!arın•n nak 
liyesini 15 tonluk bir vagon 
için Dörtyol - Haydarpa 
ıa arasında ıon tenzi atlı ta· 
rife olan 3' 10 1 iraclan 175 
liraya indirmiıtir. Henüz 
devlet ıürasından geçmemi§ 

• portakal 
olmuııı ı rag.nen 
is~andardizasyonu iç•n hazır· 

·bu 
lan nıı olan nizamnameyı 
yıldan itibaren tetbiki kabul 

dmekkdir. 
::iov yetlerin g('çen yıl, poı • 

takallar lstandardfze edildi· 

M. Lerou kabineyi teşkiline 
memur edildi. 

MADRIT, 3 (S.Ş ) 
Başvekil Müs) ii Sander fır· 
kası tarafından gösterıleıı 
itimatsızlık üzeriııe kab'ne
nin istifasını veıml§lir. Re
isicümhur M. Zaınora istifa 
yı kabul ederek M Leroul'· 
yu yeni kabineyi teşkile 
memur etmittlr. 

M Lerout henüz kati ce 

vabını vermemiflir. Şayet 
mumaileyh kabineyi teıkil 
den çeki'irae M. Zamora 

ğl takdirde hepsinin Rusya 

tarafından alınacağını ve 
Türkiye mahsulatının Rusya 
ihtiyacına 1;8.fi bile gelmiye· 
tini ıöylediklerl malümd\Jr. 

al1kesir'li 
Beled;ye seçimi lıal~ idaresinin 

~aş! n~'c dır. 

S a h i b i ve B a ı m u h a r r ı r ı 
Mcstccap\ıoğlu F.sat lfdi/ ---
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N mzetleri 
1934 senes Balıkesir bE-lediye azalığı için Fırka 

1 

umumi reislik divanınca 25 · Haziran · 934 tarlhir.de 
kabul edi.en ) oklama la 'imatnamesi mucibince ya. 
pılan seçnıE"rle aşağıda isimleri yazılı fırkacı arkadaı-

l ların seçildıl lerinı· kendilerine verilecek vazifeyi 
her sur t'e ifaya ehli olan bu arkadaşlara rey veri· 
leceğfni fırka n mupl rımııa bilclirir ve Balıkesir'in 
değerli miintehiplerinin de tasvıbıne arz eylerim efen. 
dim 

1 

7 
8 
~ 

10 
1 1 
12 
1 ;; 

lH 
1\) 

C.11. F. Vilayet İdare Heyeti Reisi 
Konya Mebusu 
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Trakya mektubu: 

Tekirdağ 

Şarap fabrikası 
mnbayaatta 

TEKİRDAÔ, 3 (S.Ş) 
Evvelce mevsimin icabatına 
ve olgunluk derecelerine 

~:. ~; ıe 11111 11 ıi ~ııf ıe ~,,, i ıt" J\ 'ır ıe ır ır ır. ~~ 
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Köy Pansi- Balya Belediye intihapları 
1 

kaymakamı 
Kazcılarda Fırkıı Nanı-

, Bir şikayet 

ı Şehit maaşlarının yağma· 

1 

dan kurtulması içn ne yap· 
malı! 

; Vatanın müdafaası uğrl'n· ilk defa bir kimıenin 
da düımanla çarpıtan ve maat alacağını haber alan 

göre tespit edilen şarap 
yon arı Rifat bey yeni va-

İvrindi ve Gi
resun'daaçıldı 

zifesine başladı. zetleri secildi 1 en nihayet canını feda et ve köylerde ele batılık edell 

lma1ine elveıjşJi üzümler 
fabrika tarafından mubayaa 
edilmektedir. Üzümler üç 
fiat üzerinden ıa tın alın 

maktadır: Karamanköy, Kep
süt pansiyonları da 

açıladak. 

BALYA, 3 (S Ş.J Ka-
zamız kaymakam ığına ta· 
yin edilen Rıfat beyi kar
ıılamak üzere hükumet me
murları ve eıraf belediye 
jandarma kumandanı, şube 

reisi ve belediyeel oln· ak 
üzere otomob.llerle Güngör
meze gitmiıler ve hararetle 
kartılamıılardır. Yeni kay· 
makamla hep beraber otomo 
billerde gelmiılerdir Kayma· 
kam bey öğleden sonra j 
ziyaretlerini kabul etmit 
tir. Vazifesinde muvaffakı 
yeller temenni ederiz. 

Dün Edremit, Dunun bey· / Han':di, Nazif damadı Ah - ' 
Havran, Balya ve Hürhanl· met, kirişten Cemal, furun- : 
ye' den beleni ye intihapları 1 cu İbrahim, muhacır hafız · 
hakkında mektuplar aldık Mehmet, pazar batı Hasan 

mek suretile vazifiılni biti bir takım menfaatperest 
ren harp ıehitlerlmizln itam kimseler ıehıt validelertle 
ve er •milini terkiye ve ken- anlatarak alınacak paranın 

dtlerini sefaletten tahlis yarmnı almak ıuretıle uzla• 
makaadile hükumetimizin ııyorlar. 

1 inci fiat: Eyi bakılrr ıı 

her türlü çürük ve bozuk 
üzümlerden ari yemeklik 
nevi ayrılmamış eyi üzüm 
lerin fiatı < 110 para). 

Aynen dercediyoruz beyler. bunlara yardım ve muave· ikinci defa köy muhtarı 
netleri cidden çok büyük· tehit valideılne lıabet edeli 
tür. Çünkü her ıehit valide- paranın yarısını daha alı· 

2 inci fiat: Bakım ve ya 
radılııı ikinci dt:recede olan 
üzümlerin fiatı (2 kuıuş) 

Giresun'da 45, lvrindl'de 
35 mevcut u birer köy yatı 
talebe pansiyonu açılmııtır. 
Bunlara 15 ıer talebe daha 
ilave edılecektir. 

Edremit'te 
EDREMİT, 30 (S Ş)-Fır

. kamız belediye namzetlerini 
seçmiştir. Seçim çok canlı 
'c hararetli olmuıtur Nam . 
zetler içinde ıki de hanım 
vardır . Seçilen namzetler 

3 üncü flat: Evvelce eyi 
o:up beğenilen bağlarda her 
hangi bir sebepten birden· 
bire vukua gelen fena ' ıklar 
dan müteessir olarak bozu
lan ve idarecesumalık tabir 
olunan diğer nevi yapıncak 
üzümlerinin fiatıdır ki kilo· 
su bir kuruştur. 

Karamanköy ve Kepsüt' 
tede birer pansiyon açılacak
tır Karamanköy pansiyon 
binasının tamiratı 
yapı maktadır. 60 mevcutlu 
olacaktır. 

Kepsüt pansiyon binan 
için tetkikatta bulunmak 
üzere maarif müdürü Vasıf 
bey Kepsüd'e gitmiş ve 
dönmüşti:r 

Maden 
Amelesi. 

Kaymakamlığın mü-
1 

dahalesile tekrar işe 
başladı. 

şunlardır: 

Cevdet Muammer bey, 
Tevfık efendi, Hasan bey, 
Feyzi bey, Ekrem bey, Atıf 
bey, Salih bey, H Vehbi 
bey, Muhtar Ali efendi, 
Musa bey, Ahmet Etem bey 
Mustafa Etem bey, Faik 
Kemal bey, bezzaz Halit 
bey, Osman oğlu Ali bey, 
Kaleli İbrahim bey, Sabri 
efendi, eczacı Ali bey, İzzet 
bey, Zıhni efendi, Refik 
Sırrı bey, il Muharrem bey, 
llekir. Sezai, İsmail, Leyla 
F. Kemal hanım, Ali paıa. 
araba amili Hüseyin, Fehmi 
Azim, Refik, Muhtar Nuri, 
doksanlı llasan, hacı llasan 
zade Ahmet, sarraf Şerif, 
Enis Mustafa . Yusuf, zahi 
reci Ahmet, Kadir, Sabiha 
Hakkı hanım, Kibar zade 
Ali, Rıza kaptan; Haydar 
Mehmet Seyit . Aka Hüse 
yin bey ve efendiler 

Bu sene fabrikanın yarım 
milyon kilo kadar üzüm ...... -.... • 
mubayaatında bulunacağı ı 

tahmin edi'meh•"dir. 1 
lnhisarlarda 

Tekirdağ bağcıları j 
bir cemiyet kurdular 

terfi 
İnhisarlar baımüdürlyet 

muamelat ıubesi amiri kıy 

Bir iki gün evvel maden 
ameleıinden 27 kiti bir el· 
maslı mak'ap hırsızlığı yü
zünden işten çıkarılmıttı 

mesele kaymakamlığa ak 
setmif ve kaymakamlığın 

işe karışmaıile bu amele· 
den :!. I i tekrar işe alınmıt · 1 

tır G . ri kalan 6 amelenin 
vaziyetleri tüpheli görüldü
ğünden haklarından tahki
kata baılanmııtlr. 

Bağlarımızın daha esaslı ı metlı arkadaıımız Ra hm! 
ted,,visl çare erine Laş vur
mak ehya ve inkişaf te;eb 
büslerini arttırmak her hu
susta müstahsili korurrak 
için şimdiye kadar bir bağ
cılar birliğine şiddetle ihti 
yaç hissedi 1mekte ir'i. l'u 
ihti ~acın kati rurette halli, 
bağ iarımızın fennin tekli. 
mül eden bakım ve ıslah 
usullerile yetiştiri l mesi, ta· 
biatın feyzini gizliyen Te
kirdağ toprakının yeti,lir· 
diğl nefis üzüm mahsulünün 
eyi bir fiatla satılması lüzu
munu dütünen Tekirdağ 

bağcıları bu hafta Halke
vinde toplanarak bir bağcı
lar bir iği tesis etmi, lerdir. 
Tekirdağ bağcılarıııın bir de 
(Üzüm müstahsillerı koope
ratifi) teşekkül ettirmeleri 
çok tayanı arzudur. 

Bazı fakir bağcılar layl
kile bağlarını yet it tireme 
mektedirler. Çiinkü on dö 
niiınlük bir bağa gidecek 
masraf 100 - 120 lirayı tut
maktadır. 

Bugün bu masrafı bul 
m ı 'rta •ıılıkllat çek.,., vok 
su! ve fol<ir bağcıların İm . 
dadına yetiıecek yegane te
ıekkül Tekirdağ mıntaka 
sında kurulması çok şayan 
arzu olan (üzüm müstahsil
leri cooperatifi) dir Bağcı. 
ların ilerde böyle bir teıek
kül kurmalarını da dilemek 
memleket namına bir vazı. 
fedir. 

Esnaflar birliği 
Şehrimizdeki esnaflar da 

aralarında bir toplantı ya

parak esnaflar birliği nami· 
le bir cemiyet kurmutlardır. 

Bir silo yaoıyor 
inanlı aygır depolarına 

ait ( 12650 ) liraya yapılma
sı takarrur eden silo inıa· 
ati mütea~, hıde ihale edile. 
rek intaate batlanınııtır. 

1 Saraşın J akv.mı t 

·,ı TE:::!:::EL ı' 
Gün doğumu. 

1 YIL: 1934Zevali 6;4 : 

i
l Ezan! 12,8 
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CEMAZEL AHIR 25 

1 j r Cümhuriyet ıslamiyette f 
1 ıurayı ümmet d mektir. 1 

------------

bey terfian lstanbul baımü 
düriyeti muamelat ıubeıi 

amirliğine tayin edilmiştir. 
Birkaç güne kadar maJ.al 

li memuriyetine gidecektir. 
Yeni vazifesinde muvaffakı
yetler dileriz. 

lclırı<tnyurclu 

[ğya aiyangosu yarın çe
kilhor 

ldmanyurdu bü) ük bir 
et ya piyangosu tertip etmiı· 
ti . Bu piyango yarın öğle

den sonra Halkevi salom·n
da noter huzurunda çekile
cektir 

Ali Haydar bey 
Maarif Vekaleti talın ve 

terbiye azasından hemıehrimiz 
Ali Haydar bey ;;ehrimize 
gelmiştir 

istikbal havacı~ığındır. 
(Üstarafı birinci sayfede) 

ya ademi tecavüz mukave 
leleri ve tahkimat ile ken
disinin garp hudutlarını 

muhafaza altına almıı ve 
sanayi merkezlerini bat · 
ka yerlere nakletmit ve as 
keri kıtalarını ıarkta temer 1 

küz ettirmlttir. 
Fransa'nın emniyeti yalnız ı 

Rhein'de değildir 
He çika'nın ve bitaraf 1 

ko:nşusunun emniyeti aynı ı 
derecede ehemmiyetlidir ve 

1 

Havran' da 
HAVRAN, 3 (S Ş.) 

Belediye intihap faaliyeti 
hararete devam etmekte
dir Dün akşam Fırka nam· 
zetlerini ayırmıştır. 

Seçilen namzetlerin liate· 
sini gönderiyorum: 

Zahrettin Ruhi, ~erif kap 
Mehmet, manifaturacı Meh 
met. eskici zade Oıman, 

Hacı Osman Meh .net, Nihat, 
Hacı Afif, Keşaf Lütüfü, 
lbrakim oğlu Zekeriya. 
Ahmet oğlu Mehmet, Ah
met oğlu Rıza eskici katibi 
Hasan, bakkal Mehmet Hü-İhtisas mahkemesinde: 

llalıkesir'in Aygören ma · 
hallesinden ve Selanik mu
hacirlerinden Hasan oğlu 
namm1l Çakır brahim esrar 
içmek Fuçundan dolayı bir 
ay yirmi gün hape ve 3 
l ira da ağır para cezasına 
mahkum edilmiıtir 

unutulmamalıdır ki hakirr, i
yet dairesi Şimali /> frika'ya 
kadar uzanır. Nasıl ki de· 
niz filolarının faaliyet saha· 
sı, üssülbahrilere malikiyet 

1 seyin, Emin zade katibi 
1 Hasan, Nazif zade Ahmet, 

iŞ Dursunbey'in Bozyokuı 
m ı.hallesinden Halil oğlu 
Abdurrahman tütün kaçak· 
çılığından suçlu olup icra 
kılınan muhakemesi netice
ıinde altı ay hapsine ve IS 
lira hafif para cezasile 
mahkumiyetine karar veril
miştir 

Radyo 1 

le yahut ünülbahrilerden Is· 
tifade etmekle alakadar ise, 
böylece tayyarelerin uçuş 
sıaları da milli ve muttefik 1 

tayyare limanlarının tarzı 

taksimine bağlı olup bu 
nunla tahakkt k edecektir. 
Karada ve denizde kendile · 
rlnden yalnız güçlükle İsti 
fade edilebilecek ittifaklar, 
havacılık ile kıymet bula 
caktır. 

4 1 inci TEŞRiN PERŞEMBE 1 

Tayyare limanları için ye 
ni bir siyaset takibi lazım

dır ve zannedi>orum ki ba 
zı siyasi kurların sebebi de 
bunda mündemiç olsa ge 
rektır. Aksi takdirde bu 

İSTANBUL, 1 kurların baıka suretle izahı 
Plak neşriyatı 19,20 Ajens ha-

berleri. 19,30 Türk musiki neşri- güçtür. llir geminin bitaraf 
yatı: (Kemal Niyazi, Azmi beyler bir 1i ı:ana girip oradan mü 
ve HayriyP, Müzeyyen Hanımlar). teak'p limana kadar kifayet 
21 Selim Sırrı bey tarafından edece~< mahrukat almağa 
konferans. 21,30 Stüdyö orkes -
ırası. hakkı vardır Harp zama· 

BUDAPEŞTE. 550 m. nında bir tayyare için 
Eduardo Bianko tango orkes- hangi kanun meri olacak ı ır? 

trası. 19,30 lngilizce ders . 20 Ta- Bir tayyarenin bir ticaret 
gannili hafif musiki. 20,40 •Ay- kemi& nl isticvap etme•i ve 
rılalım• isimli stüdyo piyesi. 22, 
30 Müsahabe. 22,30 Musikide sa- ıayet gemi tayyarenin ta ima 
natkarane sahneler lıaberler. 24 tına itaat etmezse ona kar-
Sigan musikisi. ıı cebir istimal etmesi val.i 
BÜKREŞ, 364 m. olamaz mı? Bunlar bir çok 

Gündüz neşriyatı. 17,45 Çocuk me~elelerden hir kaçıdır 
neşriyatı. 18 Prigoras Dinicu 0 r· bu meseleleri tarif "tmek 
kestrası. 19 haberlerler. 19,15 
Konserin devamı. 20 Üniversite. görülüyor ki güçtür ve csa· 
20,20 Hafif musiki. 20,45 Konfe- sen maktat bunların n ü· 
rans. 21 Plak ile Doni zettinin tenevvl olduğunu yalnız 
•don Pasouale• operası. ltaret etmektir. 

terzi zade Saadettin. solak 
zade Hüseyin, Hacıkötkbey
li Hafız, Numan, eczacı 

Tevfik, Hacı Mustafa oğlu 
Hüseyin, Talat bey zade 
M.Jstafa Rec!p oğlu Rasim, 
Camız zade Afif, Bayram 
oğlu Mehmet, Köle zade 
Fahri, saatct zade Seyfı, 
Abdürrahim, bayraktar Ah. 
met, Halil lbrahlm oğ'u 
Hüseyin beyler. 

Bürhaniye'de 
BÜRHANIYE, 3 (S.Ş) -

Belediye int;habı hazırlıkları 
timdiye kadar olan intıhap
lardan çok canlı ve hararet· 
li bir ıekilde devam ediyor. 
Fırkamızın belediye azalığı 
için ıeçtigi zatlar şunlar 
dır: 

Uelediye reisi Muhittin, 
ıaatçı Ahmet, Kerim kö) lü 
Hüieviıı, Celal Mal il<, dava 
vekili Fallt. Hüteyin Avni 
karamanlı Mustafa, Memlı 
mahallesinden Şemsettin, 

bakkal Mükerrem. kun~u 
racı Seyfettin. hacı Ali bey 
z~de Nedim, eczacı İbrahim, 
uncu Ferit müdür zade 
Süleyman, Hakkı bey zade 
MustBfa. bakkal Lütfü, el· 
biseci Yunüs Nadi. ıaraç 

Hakkı . e 1biseci Hasan Basri, 
Faik zade Ahn,et, saraç 
Ahmet. hkiıncı Mu stara, 
manifaturacı Hakkı. adalı 

Münir, Kızıklı imamının 
Halil, kaaap Salim. terzi 

Balya'da 
BALYA 3 (S.ŞJ-lki gün-

denberi halk reylerini isti· 
mal etmek üzere seve seve 
halk tırkası namzetlerine 
vermektedir 

Halk neşeli ve güleç yüz. 
le intihap bayramı yapmak
tadır. Belediye önünde top -
lanan halka halk kürsüsün-
de Hatiplerden doktor Fadıl, 
ikinci mektep beşmualliml 

Fahri. birinci mektap baı 
muallimi Hüseyin Hilmi bey
kr halka hita ben intihaba 

sine Devl~t hazinealnden yor. 
derecesine göre 600-800 lira 1 latta nrf bu ıehit maet· 
gibi pek çok bir para veril- larını almak için ucuz flat· 
mektedir . Verilen bu para la muhtarlık yapan ada111· 
eyi idare ediline ıehit vali !arımız bile çok vardır. 
deıini ölünceye kadar beı · Daha eline gegeçmedeıı 
liyebilir. iki defa takıime uğrıtdık 

Fakat bu paralar öyle tan sonra ıehit validesinin 
kimseler tarafından yağma eline ancak 200 lira kader 
edt:iyor ki Devlet hazine- bir para geçebilivor Biçare 
sinden çıkan paranın yüzde valide parasız bulunduğu 
10 nisbeti bile ıehlt valde- zamanlarda hayatındaki 
sinin eline geçmiyor. 

ait mevzular üzerine nutuk· 
lar söylemiılerdir. Nutukla · 
rın hitamında alkışlaı la çal 
gılar çalınmakta ve halk mi İli 
havalar oynamaktadır. 1 

Küçük habrler: 

Ergani 
tahvjlleri 

41 bin lira fazlasile 
kapandı 

evladının v e y a -
hut akrabalarından birisinin 
yanınca sığınırken parayı 

alında evvelce hiç yüzüne 
bakm yan diğer evlatları 

ve akıl ve hayale gelmiyen 
birçok akrabaları meydana 
çıkıyor.Zava ' lı ıehit valtdeıl 
ise kendl&ine hoı bakan 
herkeıe para veriyor. Ve 
evlatlar arasında kavğa bat
lıyor. Bana az verdin. Sen 
çok aldın gibi münakaıalar 
zuhur ediyor. 

Fırka namzetleri ıunlardır: 
Belediye reisi Abdullah, ra· 
hman oğlu Elvan, Doğanlar 
lı \lehmet, İsmail efendi oğ- ' 
lu Mehmet, hacı Hakkı oğ
lu Mustafa, tütcarean Ömer 

ANKARA 3 (S Ş) Erga· 
ni istikraz tahvillerinin (C) 
tertibi için ilan edilen kayıt 
müddeti h i t a m 

bulmuı ve her taraftan alı· 
nan malumata nazaran ter
tip mecmuunun 41,000 lira
lık fazla ta 1eple kapandığı 
anlatıl mı§tır. 

oğlu Adi 1, efe Mustafa oğlu 

Cemalettin, sarı Hüseyin oğ
lu Mahmut, Ahmet oğlu 

Tevfik, elbiseci izafettin 
Mehmet, Osman çavuş oğlu 
Mehmet, Ali oğlu ticaret 
Ahmet, Süleyman oğlu Ya 
kup ça~Uf, sarı Halil oğlu 

Ahmet, durnacı ustası Ah 
met, Sü 1eyman oğlu Abbaı, 
İbrahim oğlu katip Salih 
Ahmet oğlu Ömer, mağara
lar emini Hakkı nebgileri 
UHcardan Mustafa, Yusuf 
oğlu aıcı Mehmet, Ethem 
oğlu dökümcu hüsnü, Dere· 
mustafa oğlu Ömer, Kimy· 
ak ır İsmail oğlu Kadri, Mus
tafa oğlu Ali, Selami oğlu 

bal..kal Nuri, haydar oğlu 

kasap Aydın, hasan oğlu 

mehmet Raşat, Ali oğlu ta · 
yare katibi mustafa, Yunüı 
oğlu kahveci Raııt, mustafa 
ojlu malatyalı lsmail , islam 
oğlu Şaban, 

Dursunbey'de 
DURSUNBEY, 3 (S.Ş) -

Çok hararetli bir ıekilde ıe
çilen ve arasınd<> bir de ka 
dın aza bulunan fırka nam
zet listesinde ıu zatlar bu
lun maktadır 

Köse oğlu Abdullah efen
di. E'1lin efendi oğ ' u Arif 
efendi, Hacı Sa iullah oğlu 

Rahmi efendi. Genç ağa 

oğlu Mustafa efendi, kundu 
raci Süleyman. melin oğlu 

Mehmet Ali, hacı hafız oğ-
lu lbrahim, arzııhalcı hafız 
Ahmet, tahtalı oğlu Bekir, 
Niğdeli oğlu Nafiz , sıkıcı oğ 
lu Ahmet, helvacı oğlu 1 

Ahmet, dokudum oğlu Ya· 
knp, Rüştiye hocası oğlu 

Ahmet. Tavıanlı oğlu Faik, 
hacı tabak oğlu HH ' it, ka 
zak oğlu Halil lbrahim, 
hacı Ömer oğlu Ömer, Ra 
nnzan oğlu Raşlt. hacı Sa 
dul'ah oğlu Fehmi, Heklr 
oğlu Mu!ıarrem, Zeynep Sa
Lh hanım , tıngır oğlu Mus
tafa hacı İbrahi'll oğlu Halit 
bey ve efendıler 

Bu gece 
Sağlık 

Ecz«ınesi 

!'löbetçidir 

Büyük milletimizin bu ve
sile ile de milli işe kartı göt· 
ter<liği alaka ıükranla kay 
dedih"leğe layıktı. 

Galata sarayi seya-
hati 

İSTANBUL, 3 (S Ş) 
Önümüzdeki yılbaşı tatilin
den istifade ederek tarihi 
Galataıaray takımı; maç 
yapmak üzere Yunanistan 
ve M111r'a gidecektir. All
kadarlarla temas etmek ve 
mutabık kalmak üzere ku-

1 

lüp idarecilerinden biri / 
Atına ve lskenderiye'ye git 
mittir. Galataıaray'ın bu 
seyahatten avdetle lzmir'de 
de maç yapması muhtemel
dir 

iki maliye mutehas
sısı gelecek 

İSTANBL, 3 (S Ş) - Ma 
!iye vekaleti, yeni maliye 
teşkilatını tetkik etmek üze
re Fransa'dan iki maliye 
mütehassısı getirecektir. 
Mütehassıslar yeni teıkil 
ed lecek tetkikat bürosundan 
çalııacaklardır. 

İki Kral görüşmesi 
hakkında 

BELGRAT, 2 [A Aj-Ha-
vas ajansı bildiriyor: 

I Zavallı kadından paraY' 
/ aldıktan sonra hepsi birdeıı 

kendisine güceniyor.Ve ıılt 
öteki evladın sana bakıın 

Ona parayı çok vermiıtln 
ya . Gibi sözlerle bütün hu· 
zur ve rahatı ıelbedtliyor· 
Bu sefer hiç biriıl tarafııı 
dan kabul edilmiyen bu bl 
çare kadın açıkta sefil bir 
halde kalıyor . 

Şimdiye kadar maaı alan 
fehit validelerile yaptığıırı 

temasta parayı almadan ra· 
hatlarının d a h • 
eyi olduğunu v~ çüıı-

kü evelce kendlıinln 11ğın· 

dığı evlatlarının paranın 

kendilerine az verildiğinden• 
fakir olarak bakmamak!• 
olduk'arından tiki.yet edl· 
yorlar. 

Ez cümle: bir ıehit ma•· 
ıı meselesinde Korucu n• · 
hiyesinin Dikmeler karyeıl 
muhtarı Ömer efendi ıle 
azaları araaında bir ihtilaf 
hasıl olmuıtur. Muhtar efeli 
di: ıehit maaıı alacak k• 
dınla ortak olmak lttıyor· 

Azaları da buna muhalefet 
ediyor. 

Ve en nihayet azalar ırıil 
bürlerlni muhtardan ııeri 
alıyorlar. Fakat muhtarııı 

kendileri namına yeni ırıii· 
hür alarak bu iti görece· 
ğinden tüphe ediyorlar. 

Hükumet ıehlr itam ve 
eramiline vereceği paraları 
bankaya teslim ederek ora· 
dan her ay idaresine kafi 
bir miktarda vermedıkçt 

bıı paraların gasıplar elindt~ 
kurtulması lmklr.ı yoktur· 

Böyle gelitl güzel par' 
vererek Devlet hazinesir 1 

ötekim• 1:-erikine müeklıil 
yapmaktan ise hiç verilme 
mesl daha muvafık olu' 
kanaatindeyim. 

Kral ve kralıça dün ak
ıam buraya muvasalat et
mlıle•dir. Matbuat Sofya 
görüşmelerine sütunlar do· 
lusu yazılar tahsis etmekte 
ve bu seyahatin Belkanların 
istiklali için azami ehem
miyeti haiz tarihi bir hadi 
se olduğunu kaydetmekte 
dirler Gazeteler kral Alek· 
sandr'ın Sofya seyahatinden 
sonra, Bulıı-aristan'ın artık 
Balkan antantına dahil ol 

Şehit veldelerınin bu der1 

!erine bir hal çaresi bulunul 
masını alakadar memurları
mızdan ve Lılhaua valimizdt~ 

duğunu ve misRl:ı resmen 
hıza etmemiş olmakla be
raber bu antant azan adde
dileceğicıi ıöyliyen Tevfik 
Rüıtü beyin Sofl'a'daki be· 
yanatını bilhaua kaydet
mektedirler. 

rica ederim, 
Bize gdcıı ~ 

Hafta 
R~n~li bir kap •k i(-'n,1~ 

istifadeli yazılurh çık•·P 
hn.ftıının 26 ncı s;ıy sı g,.I' 
mi~tir. 
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Güzel Kız G·ı B"lbülün~ür. Trakya köyler{ryde • 

Zarlfu ve ~evım11 ıabah Kültür derlemelerı .. Güzel kız, niçin böyle yan 
Yll.n bakıyonun? günetile beraber baharda; 

Niçin böyle ürkek ve kor· köyden ırak olmayan ko 
kakım, Niçin konutmıyoraun? ruya Doetumu görmeğe 
Sana doğru ol dediler. Her ıarkılarını dinlemiye gi
•ilzü neden tutuyorsun Yok derdim. Bahar günleri; iki 
Ilı ... Beni sevlyormuıun? kenarı lale ve papatyelerle 
Böyle he çok yazık, ıana uzanup giden yoldan yürür· 

bana çok yazık, iki· düm 
ltıize çok yazık. Yet'! çimenler üstünde 

Güzel kız, ıeker kız, kay· yerinde duramayan kar yı· 
llıak kız. Niçin sözlerimi ğınlarının, tos topaç oynat· 
lutnııyonun? Niçin benimle tıklarını gördükçe onu ve 
l.onuımıyorsun? Gül, konuf, onları hatırlardım. Çoban 
•tvfnçli ol. Çünkü bu bizim !arla geldiğim gün tanıımıı· 
tçın büyük bir istek, genç· tım: Ne saf ve ne yağız 
lığınıizin yüce bir dileğidir. delikanlılar. Biraz konuıtuk
Sonra ıen ve ben, ikimiz del tan sonra onlar yamaya. 
karlı oluruz. ben yoluma koyuldum. 

Cıciın , yavrum, kuzum. 
Susacak mısın? Hiç bir tey ! 
diıneyecekmlsln Böyle so 1 

llıurtmakla e'ine ne geçecek? 
llu durgunluk böyle ııiderse 
•eıı ve ben ikimiz de yaslı 
oluruz. 

il Çopkın, yaramaz, Şamnu! 
eııı üzdüitün yetıımlycr mu? 

Saıı11 ıurııcıkta çok yalvar 
dıın, senin de yalvaracağın 
Riiııler olacak Bunu eyi bil 
kt ben de,o zaman alan da 
0lırııyacak , sen ve ben iki· 
llılzde yok olacağız. 
k Yaııık kız. sarı kız, yosma 

Ağaçların üzerindeki kar 
lar' sabah güneşinin saçları 
önünde. titreye titreye yer. 

lere düıüyorlardı 
Yolumun sonuna varmıı· 

tım. 

Dostumla bu derenin ke· 
narında güllerin karıısında 
buluıurduk .. 

sarı, Irmağın yanlarını 
beyaz, penbe mor yaban 

gülleri sarmı~tı · 

Bülbulüm benden evvel 

1 . her günkü dalına ge n.ış, 1 

konmuştu. 1 

Gülüne bakarak. Ah! edl- İ 
12

• lkı gencin, iki yuvanın, 
~Cllğını mı söndürüyorsun? 

Unu yapmakla dünyanın 
tıı •ilrtük kaeını olduğunu· 
:u göstereceksin Eyi ol, 

0§ru ol, güzel ol. Türk kı· 
~1 eyi, doğru güzeldir Bana 
llra bakıyorsun, yoksa ka· 

llııı tııı karıtılc Ôyle ise her 
~~Y ol. Oynat ol, sürtük ol 

yor .. Ôtüyo.r sonra 

1 dalıp gidiyor! 

susup 1 

ol •öz ol. 

• 
Anladım ki Türkmüıün, 

•ana eyi olmak,doğru olmak 
tG:ı:e[ olmak yakııır. 

Eyi düıün, ikimiz de. sen 
•e b 
1 eıı kutlu ve mutlu ola 
'Ilı. 

~·Una ne deraln güzel ya V· 
tııııı? 

Sevinç tanrını tıını. sana 
tıı 
lir Yllc:e yolu o göıterecek· 

~ l'anrı, sevinci dinle seni 
lıllu kılacak odur. 

Kemal Ferdi 

Sen ve Ben 
-Ona

i0nlümün cmellsin, 
llkrak bit serseriıln .. 

Seıı 
~ Çiçek ben kelebek 
'ngitııiz benek benek . 

c- 1 y 02 erııı nur ırmağı. 
Urdun kalbime bağı .. 

s,n 
Ş nurdan bir perısın 
<ı.krak bir serserisin. 

Sen 1 
t> il evsın ben de mum, 
"'tir· 1 rıı yudum yucum. 

s,rı f 
l' enerain ben eli 
lltır bizi bir peri 

Bugün sesinde hazin bir 
hüzün dolaııyordu: Hasta 

olduğu belli idi. 

Konduğu gül dalında her 

sabah sevgilisine dikilen 

baıı timdi yere, toprağa 
bakıyor .. 

fleni görünce baıını kal

dırdı. Silkindi selamlaıtık. 1 

manalı hali bende ıüph:l:r 
uyandırıyordu Acaba gulu- ' 

nü ben .len kıskanıyormuydu?ı 

Beni yakından tanırdı. 

B -ı- ba•ka ıekilde en gu u • 

dl·m Gül bahçesine de 
sever · k k 
girsem koparmaz ve o -

?I 
mazdıml Gülden bana ne .. 

0 bülbül ündür iliz karga· 

ların degil ya?! 
etraf ııüller· Hem o gün 

le dolu idi: 

Kırmızı. sarı. peınbe.jgön 
lüm sende] gibi. Yeterki: 
güller ve bülbüller mesut 
o'sunlar, ötsünler ötüısünler; 
koksunlar, koklasınlaı. .. 

Üç gün sonra o yerden 

geçerken; Ayağıma takı.la~ 
dikenleri ayırırken bülbulu· 

mü y~rde gülünün dibinde 
görmiyeyi ın mi?Bılseniz ne· 

kadar üzüldüm,ve ne kadar 

Ah ettim gül için, bülbül 
. 1 G'"I" ı'çin ölen bül yerme.. u u 

bü'e, fidanların dibinde 
güllerden bir mezar yaptım 

Kendi için ölene: ölüver· 
ıln gü ler ve gönüller. 

ilen b· HALİT BOZKURT 

Daıı ır ağaç. sen yaprak, f ----------·---ı arım çıplak çı p 'ak. :. 
ıs en a· 
Sij Ungerıin, ben de su 

:ı:er hızı hır pusu. 

S,rı 
lk Uykusun 

lrııı:ı: hulya 
ben rüya, 
hu :ya. 

Sen d 
Sahııı:r~lzain ben kaya. 

•nde ağlıya ağ'ıya. 
· e 
L. ıı btr gö .. b 
rıil , z•un en kirpik 

~llurıı kesik kesik 
lleıı b 
~il lr kıtırrı sen bahar, 

len halını ne kahhar 

Ben ovayım sen rüzgar 
Es mesen diyar diyar·· 

Sen bir 
Akarım 

gözsün ben 
tatlı tatlı · 

yafı, 

'1 . Gönlümün eme· sın· 
Şakrak bir serserisin · 

Hicranın kalbime dağ 
Kalbim sevgine otağ .. 

Tekirdağ 

AHMET HiLMi 

- benim çalı büibülüme ithaf -

- ili -
Sabahtan uğradım ben bir güzde, 
Uyan güzel uyan uykunu tazele . 
Ela gözlerini sevdiğim dilber. 
Sarardı gül benzim döndü gazele 

Ha . dadandı has bahçede güllere, 
Ağam beni yerlndirn: e ellere [*J 
Yedi yılda on dört bayram geçirdim 
Kınalar yakmadım nazik ellere .. 

Dilim tutmaz yare inkisar edem, 
Baban evi harn:an gibi savrula. 
Beı kardeıin bir gecede vurula, 
Sen de benim gibi mahzun olum .. 

Yüce dağ baıında kıldım bir namaz, 
E 'imi açtım ha~ka eyledim niyaz. 
Elmadan kırmızı pamuktan beyaz 
Ben de divaneyim onun atkından. 

Seni gören yoksul ise ağ olur, 
Güneı vurur mah cemalin ay olur .. 
Zülilflerin tel tel edüp tarama. 
Ben cahilim belki aklım zay olur 

Yüce dağ baıında kurdum pençere, 
Su bağladım has bahçede incire .. 
Gitti kömür gözlüm çeviremedim, 
Elime geçerse urarım zencire., 

Yüce dağ ba9ınd11 kar buram buram: 
Yüreğim bağladı dert ile Vtrtm .. 
Kısmet ola dolana da gelesin 
Mezarımı ıen kazasın ya afam! 

Şahin yazmasının dört yanı peçe, 
Kaldır kirpiklerin gözlerin seçe .. 
Her hafta beklerim yol kenarında 
Belki nazlı yarin kervar.ı geçe .• 

Nöbet ıekerini ezenim yoktur, 
ince tülbent1erden süzenim yoktur .. 
Neyley!m sarayı, neyleyim köıkü, 
içinde salınup gezenim yoktur. 

Yakınıı gel kömür gözlüm yakına, 
Zülüflerin ak gerdana dokuna . 
Tenbih eyle kirpiklerin okuna .. 
Ben murat almadım eıen yel alsın. 

Alçacık dağlara ben dalım demem. 
Üstü görem görern kar yağmeyınca . 

Yamaçtan geçen kızlara ben yarim demem 
Gelüp dal boynuma ıarılmayınca. 

O naaıl bakııtır, o nasıl dildir; 
Kaldır kollarını boynuma bindir .. 
Elinde hançerin kızarsın öldür, 
Kanım helal olıun naz1 ı yar sana 

Devam edecek 
Tekirdağ: YJ/maz 11ktuğ 

[*] :=. Yerindirme - Gücendirme 

ADAGLAR 
((K azdağ!t şaire» 

"Kazdağı şair dağıdır 
Kazdağı aşık dağıdır,, 

Renkli mor menekıe, sevginiz cana değer 
Ne örttünüz bu aktam kara tüller a dağlar 
Bilsem ki,durguıısunuz ben gibi ıiz de eğer 
Serperim yolunuza top top güller e. dağlar 

O zümrüt yamaçlaıda geyik koımaz mı 
oldu, 

Dumanlı baıınızdan ıahin aımaz mı oldu, 
Bağrınızı dolup da artık taımazmı oldu, 
Çağ'ıyan, ak köpüklü deli seller a dağlar 

Geçit vermez yaylanız Aslı'yı eğledlmi, 
Aııka yol gösterip geç "yiğit.im dedi mi, 
Bizden haber verdi mi •elimlar söyledi ıri, 
Üstünüzden o hızla esen yeller a dağlar? 

Bizle tanııık çıktı bu yaban el!er bile, 
Adımızı haykırdı dört yana yeller bile, 
Burda halden bilmiyen ya barcı dıller Hle 
l:lunlar da garip diye bizi beller a dağlar! 

1 ler ışıyan güneıle vulların uyanmaz mı? 
Bülbüllerin suımuı hep al güllerin yan· 

maz mı? 

İki atinamız var diye bizi anmaı: mı, 
Çevreni kucaklıyan çamlı beller a dağ ar? 

K hayalinizi her gönül ekliyemn, 
opan ki' ı 

il kıam yıldızlarla eı olup be ıyemez, 
~r ~ h ıretin kadar bizi süriikllyemez. 

Bır gunk :ı o •iirler coıkun Niller a dağlar! 
Dağ yı an • ' • S . 

Eıkişehir: Ha/JI ezaı 

GAZİ GELİYOR 
Iııyan güneıle ı-•en olup bugün 
Tan veren Hazreti Gazi geliyor. 
Koıun Türk olanlar. düğün var düğün 
Can veren Hazreti Gazi geliyor. 

Çakıl, diken deme çık yola yaya 
Göklerde yaııyan yıldızla Aya 
Yıllarca dermansız kalan hastaya 
Kan veren Hazreti Gazi geliyor. 

Yurt onun gönlüdür, millet göğdesi 
Ufukları tutmuı gürlüyen seıi 

Asya'nııı başbuğu. Türk'ün yüceıi 
Şan veren Hazreti Gazi geliyor. 

Yapılsın sevgiden boy boy çelenkler 
Söylensin gönlünde olan dilekler 
Taç yıkan koluna girmiş Melekler 
Türk'e bat Hazreti Gazi geliyor. 

Bak aktı yoluna doğan gün gibi 
Yurdunu göze al bir de dün gibi 
Sınırda parlayan hür süngün gibi 
Kot ulaş Hazreti Gazi geliyor. 

Kendine pay ayır vatan borcundan 
Olanca sevgini sun avcurndan 
Kot ana yurdunun öbür ucundan 
Dağlar aş Hazreti Gazi geliyor 

Arkadat sefer var gelin dağ atın 

Andiçin, söz verin, alın. kaynaşın 

Büyük kahramanı bitmez savaıın 
Arkadaı Hazreti Gazi geliyor. 

Türk'ün yarattığı büyük mucize 
Eyi bak her yüzde çizilen ize 
Renk verdi dağlara, göğe. denize 
Ay gözlü Hazreti Gazi geliyor. 

İıte Anadolu'n, itte Ankara'n 
Gülsün bugün yüzün. kapansın yaran 
Söz veren kcca bir devl•t kurtaran 
Türk özlü Hazreti Gazi geliyor. 

Yoluna kalp adlı halılar serin 
Gıdın aya güne müjdeler verin 
Sağır kulakları i§itsin yerin 
Tunç sözlü Hazreti Gazi geliyor. 

Her göğsü kabartsın gezsin bu haba 
Dökülsün yollara kadın, çocuk, er 
Yol verin o kızıl saçlı peyğamber 
Nur yüzlü Hazreti Gazi geliyor. 

Muallim Mektebi 

Halil Sezai 

Canımı da verseydim 
~İlham eden sarı papatyama-

Çocuk gibi düıerek engonlerde izine, 
Kamattırdım gözünıü bakR !,aka yüzüne .. 
Aldırmadan severek birkaç tatlı sözüne, 
Ardındıı k,ılbim gibJ canımı da verseydim .. 

Önünde düşmekteme güı.den güne derine, 
Yuvarlanıp gitseydim uçurumun birirıe 
Mütebeuim ve tatlı gözlerinin yerine, 
Se.ıin için ölmeden topraklara girseydim, 

Nasıl inanmadınsa sen bu sevda yoluna, 
Ben de öyle atıldım seve seve koluna . 
Alemin arta kalmış bir günahkar ku:urıı 
Seni b3y e ıynadan dü~üp ölüverseydim. 

Çocuk gibi düşerek enginlerde izine, 
Kamaıtırdım gözümü baka baka yüzüne .. 
A ldırmadıı.n severek birkaç tatlı sözüne, 
Ardında kalbim gibi canımı da verseydim .. 

Balıkesir 

VJ/maz flktuğ 

Unutulmıyan güle 
Güzeller bağından bir gül kopardım 
Rengiı.I beğenmez kanla boyardım 
Evirir çevirir kalbe koyRrdım 
Görmesinler diye gizli koklardım 

Kalbim için için yanar ağlardı 
Hayalimde kalan hep o bağlardı 
Ninniler söyliyen hep o dağlardı 
Sevgilim göğsümde kalpten ağlardı 

• • • 
Onu aldılarda e'imden bir giin 
Y aptı!ar güzel yüksek bir düğün 

Kalbimde bağlanan sağlam bu düğün 
Bunu ayıracak ıonunc!a ölüm. 

ffrif Tufan 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Savaı'ın : R .. .. : Yaaan : 
: Küçük : eJısore mevzu : Fr. : 
:Hıkayesi : : : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

( dünkü nüshadan mabat ) larla gülerek birbirile alay 
- Pardon M. Röne, yal- ediyorlardı. Burada her 

nız bize bunları sormayın.. cins inson vardı: Ruı, Al· 
her türlü istiral a tiniz temin man, Fransız, Çin. Bilhaa· 

edilmi~tir. Hatta, bu bina sa kadınlar, her maıada 
dahi 1 ınde her yerde serbest bir iki dane görülüyordu. 
çe gezebilmenize de izin Oturdukları masanın biraz 
vereceğiz. Fakat bir ıartla, ilerslnde iki kiti yumruk 
biz müıaade edinceye ka- kavgası yapıyordu Bunların 
dar hiç bir yere gitmiye- etrafında bir halka tetkll 
ceksiniz ve firar te~ebbü- edenler döğüıenlere gayret 
sünde bulunmıyaraksınız. ve cesaret veriyorlardı. 

Her tarufta göz hapsinde Bunların gürültüsü bütQn 
olduğunuzu da unutmayın gürültüleri bastırıyordu. 
Ufak bir şüphemiz sizi tek- Genç kız Rejlaör'ün yanı· 
rar burada hapsetmemize na oturmuıtu .. Etrafına ür
veıile olacaktır. kek ürkek bakıyor,gözleriıı· 

Şunu da ıöyliyeyim ki. den büyük bir korku içinde 
size hiç bir zararımız do- bulunduğu anlatılıyordu. 
kunmıyacak. Hatta isteraenlz Sandaliyesinl gittikçe Re
gelir bizim içimiır'c re eğ · jtsör'e yaklaıtırıyor, korkan 
lenebilirı•niz .. EHt bizin.· bir çocı•ğun annesi kucağı· 
le beraber bulunwsanız na saklanması gibi göğsüne 
daha eyi olur Ve yine haber sokuluyordu 

Mazlum ve korkak na· 
zarla M. Röne'ye baktı. Bu 
bakıı Rejisör'ün ta kalbine 
kadar nüfuz etti ve içinden 
bu kızın himayeılnl ııhdet· 

vereyim ki eviniz de tahtı 
emniyettedir. 

lıte ıu andan itibaren bu 
bina dahilinde serbestsiniz.Bu-
yurun beraber gidelim biraz 
farap lçe1im. 

Genç kız feryat dti: 

- Ben, ben ne olacağım? 
- Sizin de M. Röne ile 

ti. 
Buyurun M. Röne . 
Meni, ben kullanmam 
Rica ederim. Burada 

hiç içmiyen bulunmıız .. Bil· 
hassa bu 1 Bordo) ıara bı 

tam 157 seneliktir. 

birlikte bulunmanızda bir 
mahzur yok . Siz de M. 
Röne ııibi burada serbest.i 
nlz .. 

Mahsus ıtzln için çıkart

ı tım 
• •• - Fakat müıyü ... 

Burası yarı karanlık bir 
yerdi. 

Hayır, 

istemem .. 
hayır.. İtiraz 

Kimse kendilerine göz 
ucile olsun bakmamı§ ge· 
len bu yabancıların kim 
olduğunu görmek bile iste 
memifti. Herkeı kendi ha
vasında idi. Kimi münaka
ıa ediyor. kimi kumar oy
nıyor, bir kısmı kahkaha 

Sihhatinlze!.. 
Sıhhatinize .. 

Üçüncü kadehte Röne 
hafif neşelenmeğe baıladı .. 

Diğer tarafta bokı maçı 

hala devam ediyordu . Ara· 
da (Bravo) ıeılerl kulakla· 
rı çınlatıyordu. 

Dilime 
"Altın dağ" kaynağından fııkıran çajlayandın; 
Doğu ile batıyı ıpekle b~ğlayıındın. 

En temiz b;r anlatıı sen n özündeydi; 
Bağrına ne yabancı, ne yağı eli değdi. 

Binlerce yıl büyürken oıdun yer yüzüne ıen! 
Hep diller ııık aldı senin coıkun özünd~n. 

Öyle tatlı uygunluk vardı ki akıtında. 
Yok idi bu yerden baıka aana iç ve dııında. 
Uzan ve yazanların senin düzenlerinle 
Getirirdi budunu baıtan aıağı dile. 

Ve sen yin" gönülsüz yayılır, genlılerdln, 
Ü kü, budun itinde büyük itler işlerdin. 

~ 
Ne yazık son beş kurun buyrukluğun azındı; 
Azman benliğindi, kırılansa ıazındı. 

Bir öyler buyruk iken Arap, Acem di'lne; 
• onra tutsak olmuştun onların sen eline. 

Didık dıdik edildi. parçalandı her yerin. 
f,lr uçuruma düştün ki çıkılmaz pek derin .. 

Kolunda arap 
Na sı l çıkacak 

bağı, ayağınr'a fers bağı, 
idin göklere eren dağı, 

Au bağların al tında ezildin, rengin ıoldu 
Arapça tom dilinıiı . far$ça yazanlık oldu. 

Bir öyler kurtulmağa deprendin ve didindln; 
Fakat ağır bağ ardan yoruldun çabı:k dlndln. 

N ! yapabilirdin bağ nırulmuı her yerine; 
En sonra boyun eydin Arap, Acem diline 

v. 
llirök öz oğulların seni öyle bırakmaz 
Arap, Fars ülküsile sönen ödünü yakmaz. 

Kolun::lan bağ çözüldü. ayağından bukağı .. 
Şimdi tırman, göklere yükselen "Altın dalt. ı ! 
Eski kaynaklarından uzan ve yazanların 
Sunacaklar budunıı güzel r Boy) ları yarın, 

Yolunda usanmadan her öy çalışacağız. 
"Altın dağ. kaynağına yine ulaıacağız. 

Yer yüzünde yine sen nlacakıın buyurgan! 
lııklar saçacaksın yolumuza özünden! 

Yuksel dilim, yiıksel! Aı! ''Al tın dağ" ı durmadan· 
l1ılda11n doğuda altın ıııklı bir tan!, ' 

fl. Usman 
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seve yardım ediniz. ASLAN ADAM ilaıı olıırıuı>. • . ı. roksııllıırı Gö:dmc i . c.u. ı~'. llıtlıkf•siı· \ ifit)'cl- Maarif Vekaletince tasti~ 

Iiirliğl : T .\MAMEN TÜRKCE SÖZLÜ \ • d h • • • l ' [ d ·ı B / k · M ıf 
•••• .. ····:::.:_········· oynıyurılar: • ı ı ı <trc C)'Ctı rl)'C.lSelıııl t~n • e ı en ve a ı esır aa~ 
ı-Dr. M. Ali lil',TER CRA l'tE Hu rl"'" i yı•uin Krrem~il)' hududu dalı ilinde müdür üğünün müsaadesıl' 

·"ı·rıılPket lıa:-talıa- FH.\\SES ()EE 1 Balık<':iir Türk oı·.ığırıılaıı ıııiidt•\ H~ı· fırkall'ıza 1' birsenedenberi f aafiyette bıJ' 
Coeııklııirıın<l:ııı iıiharrrı lıi'ıti'ııı lı~natı oı·- :ıil m:ılı'ııııiillııı<lut iki paı·ça zeytirılik 2 h·~ı·ın-

ııesi ('İlt, frı·ııgi, lıPI- :-- • l'V\'t'l \l3.! 1 arilıiııdeıı itilıareıı 21 ıe~rıllf'\Yel 1 
'I l ıt rıı:ııılarda \alı~i \(~ vırtıeı lı:ı\ \'a lar ara,ııı- ., ~oğıır. uğıı lıa:-;l:ı ı" arı · • · 93.! lal'ilıiıw kaıhıı· ~O !~iiıı rııiiddı'llt' tı•rıılikerı 

bulu nar Ve 42 talebe yetiştirmiş o/af'. 
·' l 

Yurdumuz Kı~ dt>\r, si ı <'iıı 20 P\lı'ıl ~lo' 
.. ı da -,"ı'<;Ptı ,e oııl.ır ırilıi ,a\ ~.i ıılaıı, tlil Vt' lisaıı · 1 ıııııtt• ıa~~ı~ı. , ,, . ı:ı .. il . , 

1 
satılrııak üzere ıııiiza' eılPYe ı•ıkarılrııı~tır. Scra-

1 bılıııİ\'t~ıı \ıiı· adaıııırı il ı:ı ·ış \'l' l\Ol'ıi.tllıC (' · . 1 1 '. '· ' . · ' Haıtalıırınıs aat üçte 1 · .. I - 1•
1

. 'f ıtı arılaıııak \I' ~ a ıa hızla ızalıal almak ıstnE'll-
lll'll'<'l''\l ırı H' ııilıa'-'el guz<' nıurPu ll\'e ~a · . . . . . · hükümet caddesinde mu· < ' · J • ' 

1
• I · ' ' Pl'lll lhılıkPsll', hdı·eııııt, 11ıırlı:.ııııve, .\' \tılık halk 

h . d k b 1 ' \!' "''\ll! 0lllll0 

l 'ıı· 'l" 1 ve "'l'idt·I ('Ol\ H'\'Ct'llll . • • ayene. anesın e a u ve ,,, .ı <S'" m• ·.: . . ': • . • fırk;ı~ı 1'İ\:1S 1 •11Pı·ır1d('ll l:ıf~il:it :ılıııtıliil'I \I' talip 
tedavı eder. J ' (1 H' (•11k lllll:lZZ<llll o!:ııı \ııı IJl!tıll lııla l!'lll!'I- , 1 1 . •) f l ~' ( \'1"4 I ·ı · " j'f' 

1

, ' . .. . . . . . , \, , ,· 1 O arı arın - l'.;111W\ Ye , iJ ar·ı 11111• ft 11saı , 

1
. la' n rıa lıı•rk ı ·--ııı "(H'llı(•.;1111 -.aıııır111\( t ( \,l\S \(> .. .. 1 1 (' .1 I' ı ı . , ı ,, il I' . . . • .'t',, , • c • • , " • , pazaı· ıııırııı ~:ıa ı u:ı ıa r"ı'sll' le,,, . ·. ,,_ 

: ··ıll-rıl. ILA \ I·, rı '.\ l·OK~ .il HN.\L 1:\yı'I i<laı·ı· lıe,vrtiııdl' ilıalı• P<lilrccğı ıı derı ıalip 
Telefoncu aranıyor Sııvarr ~a:ıl b,30 d:ı. KiŞ!'tııiz d:ı'ıııa 1 olaı larırı y11k:ıııda i~iıııl • ri ~; , zılı fıı·ka ı · i,a~et-

Balıkesır köylerinde }apı· 1 1 t J>E(>SE,Jl>t' t' ? ')O ı· ı· l ·rı'rw ıııiinı<' . ı:ttl:ırı i <lıı o'uıııır. 
lacak telefon tesisatında ça- · :ı~ıı-. ır. , h, ' ,.., illa ıııası -•"' · ı 1111 

tı 1tırılmak üzere askerlikte P.\T P.\T.\S( .\ .~l~.\~CI Cl'\L\ ııı:ııiııası 1 ve Haşi~t>: 
telefon ve telgra f i§lerinde i :3 dt'. Eiliııı• .\SL.\~ j) \ll. İ~lıu iki parı,;a z·~'tirılik 035 ~om :-.İ ıııarııııa 
çalıımıt ve t~lgrafçılıktan 1 .. • • kadar Har\ı:ılı zndP llulı'ı:-İ ıw, in ıalıtı i~tica-
ıın\ıyanlar aranıyor Talipler \ B_u~ıııııleıı tlı!ıaı·rıı 1'.ış l:ırifoıııiıi l:ıtbi~a 

1 l 
ı ı - rırııla lıııluııdıı,Q11rıdarı alıl'ıııırı irııifn lıahkı bu 

muhasebe! huıuslyeye mü· Lal 111\a \<l ı~aca~ız. rııcaat etttnler, ~ -~- ~~-:_.~ -- ----- -·- - .,,, tarilıtl'll sorırıı başlr)HC<1ktır. 

ılı·ıı itih:ıı·ı·ıı k.n, · \'t' k:ılıulı· h:ısl:ı;ııııı~ıır· . . ' 
d 1 1\:ı~l ıııırnıııt'k~i lıiı :.ıy ılt-,:ıııı ı·dı·ı·ı-htir. 

Yurdunıuzdan baıl<a şube açılrnıyecahtır 

1 934 birinci teşrinin birinci gününde~ 

1 
\ itibareıı derslere başlanacaktır· 

( ADRES: Börekciler mahallesi Ali Hiknıel Paşa csdd~ 
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No: 6 İLK 1 ŞIK biçki ve dikiş yurdu müdiir
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Fikriye hanırrı 
ffamdi Nuriye ti· 
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