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= ----Hariciye Vekilimiz Mühim Beyanatta ~__, __ ._. __________________ _ bulundu .. 
BiiYük Me~is Toplandı 

Büyük Millet Meclisimizin açilması Marsilya c~nayet~ ~arşısın~~ duyduğumuz büyü~ 
elemin ~ir defa da~a teza~ürüne meydan ver~ı. ff arıcıye Ve kıh ~eyanatta ~ulundu . 

Büyük Meclis Hariciye Vekili
mizi'n beyanatından sonra hü
kumetin harekatını tasvip etti. 
Ve alçakça cinayete karşı nef

retini izhar eyledi. 

Dlln mcclı ıe mUhım bc)ııııatın bu
lunan llaricı~<' \ t kılı Tc\ fık ıııı~ıu B 

Ankara, 24 (A.A.) Bu-
yüll Millet Meclisinin bugün 
aktottiği ilk jçtimad 1 Yugo
&lovyanın büyük Kralı Al<'k
sondr lfozretlerile Jost fi'rtın· 
snnın Hariciye nazırı M. Brı 
rtunun Marailyoda kurhnn 
gittikler i {ı ci C'inayet kor ı
sınJn boşta en hüytiğüınuz 
olduğu halde Turk rnıllcti 
, .0 hükumetinin duyduğu 
derin elemin bir dnfa d lı ı 
toznhiirüne meydan \'ermi -
tir. Bu itibarla Hiiyiik "illet Atı) k nııllrı medı 

Meclisinin hu ilk toplantısı yaset ehemmiyet kespettiğin. 
fcvknl/lde günlnre mahus d('n dolnyı hükılmctlo boraber 
bir manzarn orzcıtmekte idi. çalışmak imkdnını vermek 
Samiin locaları hıncahınç için meclisin davet olunduğu. 
dolu idi. Süferaya mahsus nu söyliyArok demi tir ki: 
localord da sefırlcr ' 'e sef- Meclisi t\li bu~iin toplon-
aı etler erkdnı yer olmışlaı dı. mıı;; t ulunuyor Ş.ındi IJori 

İçtima Büyük ~\ıllet Mcc- ciye Vekili 'l'"vfık Huştiı 
l ısino Reisi Kilzım l'uş ı Uuz- heyefendıyi <linııy• roğiz 
retleri riyaset etmiş ve ce. Buııun üz rino kur uye 
lseyi açarken son gü~l~rrl.e gelcın Tovfık Huştu b y u 

t - izJh tı vurmi tir: 
si ya si vaziyet vo~-ı a=r-=ı r=ı ==s ... '-=-=::=-=- ı::::ıı:m:=========--===-

M a r s i ly a S u i k astı 
1 

Tahkikatı inkişaf ediyor. yenı 
i ucları meydana çıkarı~ıyor. 
P -

23 
[ A ) _ Kral mu. olun \'O tethı \'ılcrıl<'n 

Londro , A. dd l l b' 1 . hllJ . scsilo olduğu 1 ıo ec ı en ır o ıı 
A \, k sıındrın, kot!.' . 1 

• Frnnsuda. Dı<>ppodn tevkıf 
all\kudar b ızı ınuhım mustn· d 1 1• 

ı ı mı ır. 

hborot vukubulmuşlur: 8 ı kn hukuıncli 
h k" t'ı 3 . e C ı 

1 - Yugoalav u lım. . .. 
. liracı kend1 orozısınde bulunan 20 

Mac u lıükumetıno m. -

1 

k 1 Hır\ otı hudut hnr rınf:' 
ntln katiller in ark:ldt> 1 bulu-

01
• nr 

nan bir ll ırvatın t••vkirinı ko~mu ıur. . J ~1 . 
. . . \ 4 Prog cıvorın ı arı 
ıstemıştır. . k • 1 ( D •vnmı iiçiın<'ü snyfadn ) 

2 - lngıltereden, agu · 

Karadeniz e mü hiş 
fırtına m. Marmara~a faiırtına~an kazalar ol~u. 

· I " f\ rııl r le (il n ı l u 
\tut t rırtınnlarııı hlık ım ili 1 ,.ı . .. .. r d ) 
lştanbul. 24 (Muhabir imiz· ( Devamı uçuncu soy a a 

ı m ılııılc 

- Ark \da larım, bugün hu 
z•ı runuzn hazin bir htıdi
seden bahsetmek idn çı
kıyorum. Hepiniz elemle 
duyrlunu7. ki mtittef'ikimiz 
YugoQ'" ''yonın buyuk krolı 
ve bizim htiyiik cfimizin 
snmimi do tu hırinci Alok 
snndr llazn•tlcrini mnkezi 1 
v r•nuhu şorki Avrupada 
sulhun takviyesi ve idome
sini konu mok için Pori c 
giderken Marsilyodo öL 
dürcltiler fi'rnnsa lfori 
c1ye , 1 azırı kıymeti i 
do tumU7; M Bartu dahi 
bu menfor ('İnoycto kurhun 
gittı. DJima bHyuk 
ıw~rlı inin ta vihine uyğun 
olan siyaset yo unrln ,f k ko
tlt:' yüruyen hukumotimiz 

bu fecnot kar'»'ısındn derhal 
kendi ine terettüp eden 
vazife inde oQlo ku ur et 
mo li. IJoriciy Vekilini as
keri vP 1\•il hir hı·yotin 
b ın la B lgrnd göndcııdı 
Or do tlığ• r Balkan muttc
fıkl rimızlc birle erek vazi-

yet mutnlea edildi. Tam bir 
mutobnkol İç ndo konoatlori
mizi, görü !erimizi htı.disonin 
tıtiyük ehemmiyetle m.tite
nosıp bir itidal ve l'tddıyet· 
le al ·nt•n ıfıı :le it1bon 
olJu: lfümızdc olan ılo t 
ml'ınleketler in kederin" tn-
mnmıle i lırok ettiğimizi 
hilılırdık. Hnlknn ıniQ kı-
n r. ~ llıkç<> arını lir kud
ret}• nı ı 1 orsılmoz bir 
kuvvPl olduğımıı noster<'n 
t ı hhu "rimızo cnnthn sa· 
lok ıtım zı hu ınunn chetle 
hir .ı(lra dn hn to~·ıt vo 
lhıl C"tlik (Brn\'\'O esi ri) 
T t h i u. u llcrinden 
''e c miyetlerinden 
nc•fr tin izi iıhnr eılerek ro
nil rııı 'e mesullerın meyd. 
( Oevnmt ikinci sayfada ) 

Buğday 
Koruma ~anunun~a ~azı 
değişith~ler yapılaca~ . 

Ankara. 24 (Muholıirimiz 

den) Buğday koruın3 

kırnununJo lıuzı değı iklik 

lür yo rıılm ası chiştinul rrıe k 
lı dir All\kador Vekillet ka· 

rıurıun tntbikirıJoki mıışkiılii 

tı tespit etmektedir. Bu hu· 
:sustaki ldyıhn şu günlerde 

BU) llk b:ı) ramın onun 11 ) ıldıınllmt ııılc kbylllll'r fırka merkezi onUnde 

mecliste müzakere edilecektir. Büyük Bayrama 
~übü Naili paşa mebus 

oluyor. 
Hazırlık devam ediyor. 

-
\rıkora, 24 (~uhubirirniz. 

ıt ·n) - Eski kolorılu ku. 

nınntlanlorından Şükriı Naili 
P ... ı ile cskı sefirlerden 

f uka merkezi önün~e bir tak kuruluyor, Mektepler 
bayrama tevkala~e hazuhkll olarak çıkacaklar. 

Büyuk buyr~ına hazırlık Cünıhuriyet Uolk Fırkuı 
horaretli hir surctto ı\evnm tarafından fırka önünde ku· 

Hüsrev boyin münhal mob
uslukhıra Fırluı tnrofındon 

n mzet göstorilrcckleri söy 
ıonmoktcôır 

etmoktedır . Hvelki sayıla rı . 
rnızıln lla yazdığımız üzere 
en büyük bayramımız fevkn
lılde scviııç· t czalıiira tı içinde 

1 kutlulnnacoktır. 

rulacak tnrın in aıına dün 
ba lanmıştır. Bundan bı§ka 

şehrin muhtelif yerlerine 
(Devam ı !kin('i sayfada) 

i ptidai deniz konferansı Londrada toplandı. 

İngiliz ve Japon Noktai Nazarları 
Arasında B ü y ü k F a r k la r Var!. 
Japon teklif ~erine karşı İngiliz murahhaslan mühim itirazlarda bulundular. ingiltırı 

ımparatorluk meclisi bu mesele hakkmda bir toplantı yapt1. 
J..ondrn, 24 (A A) - lpti-

dııi deniz ko ı ferao. 1 <liin v ·,yana d ılk toplantısıııı yopmı lı r . a 
Japon ve lngiliz ınurnhho-

ları nrnsınd..ı yapılan bu 
toplnntıclo deniz silAhlorının 

llerid tnhdidi husu u umumi 
olorok görü ulmu tur 

Bu toplont ı dn lngiltcre 
ıırımırıa Bo vckıl, llnriciye ve 
Bahriye mızırlıırı, .lopoı) u 
namın d::ı, .lopon scriri ile 
uınircıl Yamoınota hozır tıu

lunmuşl rdır. 

Bu goru nıelor .o lngil ız 

ve Japon noktai nnzarlurı 
arn~ınrlo büyük hir fark ol 
luğu görulmü tur. 

lngıliz murohhoslnrı müh
im iti raılnrdn bulunmu lnr
dır 

imparatorluk ımidafoa ko· 
mitcsi lngiliz kabinf'sİ ozo. lı ıl Ba§' k ıı M Makduıınlıl 

sının iştirak ile bir ktimo yaı mı tır. 

Balkan antandına mukabil 
----------------------------------------
Beşler Bloku mu? 

İlaha, Macuistan. le~istan, Avustur~a ve Bulgaristan 
Bat~an antan~rna mu a~il ~ir ~lok teşkıl ediyorlar. 

1 lnnbul. 24 P1uhobirimiz- olac.lğı bıldırilınt•ktcdir. 
den) ltolyn Bnşvokili M. 
Mu solini B.ılk ın ıntondına Ziya Go~alp günü 
mu\.:n bil bir blok viıcude 

getirmek kin gayret sarfot 
mektPdi r. Bu hloko ltnlya, 
L"hi ton, Bulg-oristan, vus· 
turyn ve Macaristanın dahil 

Ankoro, 24 (A .A ) Yarın 
Uolkc•vinde Ziya Gökalp 
merhumun öliıınunün yılda· 

numü miinnsrıbetilc mernsim 
yakılucuktır . 

Yeni bir suikast teşebbüsü 
meydana çıkınld1. 

İkı yüz elli kişi tevkif ••ildi. 
İstanbul, 24 (.\fohabirimi

zdon) Vıyanadnn habor 
verildığino göre, ViyanadR 
yeni bir suikast teşebbü -

sü ır.eyJuna çı karılını v . . \\ e 
ıkı ytiz olli k işi tevkif edil. 
mi tir. 

Hepsi komiin itJt olan bu 
Otlomlnrın mnksndı Bnşvakili 
öldiırmı\k ve kohinevi devi-
rmek imiş.. .. 

lon~'ı - Avustralya ~ava 
~attı 

Tayarcci Skot, Kampel ve 
BI ı k İngiltere - Avusturalya 

hava i rtibatı rekorunu k ı r
mışlardır Bu tnyareciler !n_ 
giltore ilo Avusturalya ara· 

sındn ki mesafeyi elli iki saat 
otuz tiç dakike ve otuz sa
niyedt nl mı~larıl ır. Bu ıuret

le A vusturo 1 yalı Ulmun tesi& 
eım ı ş olduğu rekor kırılmıt 
bulunuyor. 

Londra. 23 (AA.) - Lon
drn-A vusturalyo h:ıvo ynrı ı 

bitti . Avusluralynya önce 
vnron \ngiliz tnynre<'ilerin~ 

( Devnml ikinci sayfada) 



A.YFA 2 TORK DlLl 

Onµncu y:ldönümü münasebetile: Ecnebi matbuat: 

Zıya Gökalp bir idealisti. Londrayı 
Ziya Gökalp için dedi

ler ki: 
Büyük bir şairdi; en bü

yük Türk feylezofudur, yü
ksek bir ohlak~·ıdır, irtima
iyatı bizde ilk kuran o idi; 
aynı zamanda kıymetli bir 
İçtimaiyatçımızdı; milli har
sa inilmesine bütün hayatın
ca ısrar. etmiş ve bizzat ça
lışmış: 

« - Milli' şuuru bulmak 
için, milli harsı bulmak lfi
zımdır! Milli harsı bulmak 
için de halka inmelidir». 

Sözlerile de halkçı oldu
ğunu anlatmıştı ... 

lfo büyük vatanperver, en 
büyük milliyetperverdi. 

o bir an.hi idil. 
Kısaca, o her şeyden anlı

yan, her şeyi ilmi bir su
rette kanunlaştırmıya, kök
leştirmiye, konuşturmıya ça
lı~an çok kıymetli bir Alim
di, bir muharrirdi. 

Bunları söyliyenler, onun 
en yakınlarıdır; ona tapan
lardır 

«Tapılnnn kıymet veren 
tapandırl» Sözünden sonra 
ben de diyorum ki :-

- Ziytt Gökalp, belki bun. 
ların hepsiydi. «Belki» diyi
şimle Ziya. Gökalpı inktı.r 

edıyorum,zannına kapılanlar: 

«-Sen Zıya Gökalpı tanım-
ıyorsun.. Inktlr edişinden 

belli ... 
Bvet, :t.iya Gökalp. bir dd-

hi idi!. 
Eserleri meydanda ... » 
Diyeceklerdir. 
Fakat, telaş:ı ne lüzum var! 
Eserleri meydanda: 
Bence, Ziya Gökalp, her 

şeyden evel bir İDEALiSTTi! . 
Hakiki, bir idealist .. 
ldet•li uğrunda, nefsini feda 

eden, medeni cüret gösteren, 
feragat sahibi ve sözlerile 
harekeli bir olan tam bir 
idealistti . 

Hayatı, ideali uğrunda 
istihkar etmiştir ... 

«Ü, bütün felsefesini; ken
di hayatına tatbik eden ve 
bunların sed~f duvarı içinde 
yaşı yan prensip adamı idi.» 

Yine dediler ki: 
«Ziya Gökalp, herşeden 

evel kdmil yüksek bir 
adamdı .. » 

Ben de diyorum ki: 
Hayatı, ideali uğrunda is

tihkar eden bir insan, elbe. 
tteki, kdmil bir insandır .. 

Yüksek insan .. 
Kendi kendini yaratarak 

icindo inkıltl.plar geçiren ve 
mertebeleri koteJe ede vah
dete ve kemale eren insan .. 

Buna misal: işte büyük 1 
Ziya Gökalp!. 

O. tefekkürle fiili, birleşt 
irmeğe çalışmıştı .. 

Bundu ne derece muvaf
fak oldu, bilmiyorum . 

** « Ziya Gökulp. i~· timai sn-
lıumızda ilk araştırmayı ya-
pmıştır, yani çığırı o açmı· 
ştı.. O, olmasa idi. 
içtimai sahamızdaki bu inkı

ldplur oiamozdı .. » 
Yanlış! .. 
Şimdiye kndar. içtimai sa

hamızda yap lan inkıl<'iplar, 

onsuz da olacaktı.. Ve, o, bu 
yolda bir adım bile atmasa 
idi, yine yaşayışımız değişe
cekti .. 

Çünkü, bizim inkıldbımız 
bütündü .. Yalnız siyasi sah
aya münhıtsır değildi .. 

Eskinin çatırdıyarak yıkı 
lması, bu inklldbm kandili 
ğinden olacağını bil-
diriyordu zaten .. . 

Bir devir dcvrilmjşti . 
O clovrin her şeyi de ken

disi ile beraber ç·ökeeek ve 
yerine, her yere. her şeye 

bir yenilik hAkiın olacaktı ... 

~~* 
Ziya Gökalp bir ~air mi 

idi .. 
Hayır~ .. 
Fakat milli veznı umumı

leştirmiye çalıştı ... 

** «-Ziya Gökalp bir Türk· 
CÜ mÜ idil .)) 

Evet hem de çok büyük. 
bir Türkçü idi. 

istanbula bağhyan yol. 
Yolun açılması muhteşem me

rasimle icra edildi. 
« Pester Lloy<l , gazetesi 

yazıyor: 

Mill~tler nra.sında turizmin 
ve bilha::ısa. otomobil seyrü 
sefer ve münakaldtının müs
takbel inkişafı için çok bü
yük ehemmiyet ve kıymeti 
haiz bir adım, bugün öğle
den evel Macaristandn So 
roksar belediyesi hudutları 
içjnde atılmıştır. ve Naibi 
Krali Von Horthy Soroksa 
Kecskemet yolunu büyük bir 
merasimle açılmıştır. 

Londrayı lst.anbul ile ve 
sonra da bir taraftan Kal
küt'l ve diğer tara.Ctan Afri. 
ka ortasından geçerek Capeto
vn ile birleştirmek pldnı 931 
senesinde tasavvur edilmişti 
Bu tasarvvur, yedi milyon 
azası bulunan Alliance lnter. 

Garp tekniğine, Türk ruhu
nu, Türk harsını temel yapa· 
rak, bir Türk sıınatının doğ
masını arzu ediyor ve bunun 
t hakkuku için didiniyordu. 
Fakat, biz hdltl, bir Fransız 
gibi duyuyor ve bir Fransız 

nntionalede Tsurisme namıngibi yazıyoruz. 
Piyer Loti, İstanbulu yaz. daki tngıljz otomobil cemi-

dı. Ltlkin duyğusu Fransız- yeti tarafından ortaya kon-
rlı; yalnız malzemeyi bizden muştur. Evelc:e yolun Lond· 

ra<lan Dover üzerinden Gala-
aldı. Biz, Anadoluyu yazıyo- is-Bürüksel- Kolonyn-Frank-
ruz Yani kendi memleketi-

. . furt • Nürenberg • Prağa ve 
m:zı... oradan Tatrn üzerinden sz 

Fakat, ne yazık ki duy- atimar - Kolozcvar - Bükreş 
ğumuz kozmopolit · Daha ve Edirne tarikile İstanbula 
doğrusu mevzuumuz milli, isali mukarrer idi. Faknt 
fııkat, şahısların hareketleri Macar Turing kulübü, yolun 
gayri milli.. Çekoslovakyadan geçen güz· 

Eserlerimizde Türk ruhunun zergdhını lngilizlerin yardımı 
temizliğini gösteremiyoruz. il0 değiştirmeğe muvaffak olara-

Eserlerimizde, Türk köy- k Viyana-Buenpeşte. Szeget-
liisü vur, ldkin, Türk köylü- Belgrat - Sofya - üzerinden 
sünü sliyletmiyoruz. Çünkü Edirne ve lstanbula vnrma-
mılli harsa doğru giden yo- sını tespit ettirmeğe mu va · 
!un yolcusu değiliz henüz. ffak t>lmuştur . Aynı zaman_ 

Çünkü. Türk köylüsünü, dn Budapeşte şehri, bu yo. 
hiç mi hic tanımıyoruz .. lun (<Şarktaki ana taksimat 

Türk köylüsü masa ha- noktası olarak tayin olun-
şında yazılmaz!.. muştur. lktısadi buhran, bu 

- Türk genci!.. Köylüyü yolun Budapeşte _ Kecske-
sen tenvir edeceksin; diye met kısmının ikmalinı geçik_ 
haykırırken bile mukalli· tirmiş ise de nihayet fevka 
diz!.. ltı.de bir kredı temin olun_ 

HAJ§, euni, yabancı, kendi mak Bureti e bu kısın yapı-

ruhumuzla, kendi kalbimizle, lmıştır. 
kendi va.rlığımızla tezat teş · Bu yol 72 kilr>metre uzu-
kil eden ahenksiz, hararet- nluğundadır ve ınşası 
siz neticelerle karşılaşıyo- 7,7 milyon pengöye ma-
ruz... lolmuştur. Bu yolun üs_ 

Güzel sanatların inkişaf tünde 9000 metroluk kısım 
amillerini Türk kütlesinin kcramit ile, l 700 metroluk 
içinde aramak güç; sarar- kısım Topeka ile ve 59,000 
mış yapraklarında bile Av- metroluk kısım dahi beton 
rupa zevki hdkim olan, Av_ ile kaplıdır. 
rupa kokan ve Avrupa ko Yolun açılması büyük ve 
nuşnn bir eseri, şöyle üstıin muhteşem bir mernsim için-
körü okuduktan sonra ada- de ic.ıra edilmiş ve başta 
pte ediyoruz... Naibi Krali olduğu halde 

Ve hiç tereddüt etmeden memleketin bütün ricali 
serlevhnnın altına: ve ecnebi misafır:cr, kurulan 

_ Milli!. . Yaftasını yapış- tnk altında hazır bulunmuş 
lardır. tırıyoruz . 

«Avrupa kafası ile düşün
meli, Türk kalbi ile duyma· 
lıyız!.. » 

Diye bağırıyoruz, lfikin 
tatbikat sah:ısındn duyu
şumuz kozmopolitleşiyor ... 

Sebebi basit. Ara tırmı 

yoruz; hnzıra konuyoruz .. 
işte, Ziya Gökalp bu se

bepten, daima: 
« - ~1illi harsı bulmak ltl

zımdır!. .» 
Diye haykırmıştır ... 

~t~* 
Ziya Göknlp, her Türk 

gencİLle numune olmıya layık. 
büyük idcalistlerdendir. 

Bence, bu mahcup müte
fekkirin, elinde kıpkızıl 

bir meşalo olduğu haldo lıir 

heykeli dikilmeli ve önüne 
şunlar yazılmalıdır: 

«Türk gen<'i! .. 

Söylenım nutuklarda Ma
car mühendislerinin ve Ma· 
car snnnyıınin kudret ve 
kabiliyetlerini isp t eden hu 
yolun Macar tilemini garp 
medeniyetıne daha sıkı hır 

surette bnğlıyacağı izuh 
edilmiştir. 

Merasimi müteokrp Nnibj 
Krali, hükfimet ricali ve mi
safJrler otomobillerle yeni 
yol üzerinde gidip gelmiş
ler ve güzergtlhto.ki kasa
balarda halk tarafından r.i 
c"'k buketleri ile karşılan
mışlar ve sevınçle selilmla
mışlardır. 

-
«Zıya Gökolp hakiki bir 

idealistti.. Onun önünde hü
rmetle eğil . Vo bir Zıya 
Gökalp olmıya çalış! .» 

Mehmet Tuğrul 

l~••n•••••E•H •ı•••••y.. ••eaft o •••••ac •••K•~••.;:•:.- J4 
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Afyo 
iki kaza ve iki na~iyemizde 
bu sene de af yon lecektir. 

Memleketimizde nfyon ekim 
mıntakaları İcra Vekilleri 
Heyetince tespit edilmiştir. 
Buna nazaran vildyetimiz 
dahilinde Smdırğı vo Dur_ 
sunbey kazalarile Bigadıç 
ve Kepsü t nahiyelerinde bu 
sene de afyon (haşhaş) ekil
mesine müsaade verilmiş

tir. 

Vilayet idare heyetin~e 
Vılılyet idare heyeti dün 

vali muavini Ekrem beyin 
reisliği oltında toplanarak 
memurin · muhakematına ait 
işlerle meşgul olmuştur. 

Vilayet Maarif üdürü 
Mııarıf müdürü Vasıf bey 

vilayet dahilinde bir teftış 
seyahatine ~·ıkmıştır. Vasıf 

bey evvP.l<'i Edremit sonra 
Bürhuniye ve Ayvalığa gL 
decek oralardaki mekteple
ri de teftiş edecektir. 

Muallim tayinleri 
Çoruh vildyetı merkez 

Kurtuluş mektebi başmualh
mi Cemil bey ile Bursa mu
allim mektebi mezunların
dan Medıha hanım vilfiyeti
miz emrine verilmiş, A) va_ 
lık lstiklai.mektebi mualiim
lerindı>n Hacer ve Modurnu 
Cıim huriyet mektebi mual
limlerinden Kadire hanımlar 
becayiş edılmişlerdir. Medi
ha hanım merkez Kayabey 
mektebi muallımliğine tayin 
edilmiştir. 

Kemal Bey 
Havran ikinci mektep baş

muallimliğiııe tayin edilen 
Kem:ıl bey bugün şehrimiz

den ayrılacaktır. Kemııl bey 
uzun müddet bo.şmuullimlı

ğinde bulunıluğu Oumlupı
nnr mektebini muvaffakı
yetli mesaisıle diğer mek
teplere örnek yapmış kıy
metli bir muallimimizdir. 
Y ırni vazifesinde de mnvaf. 
fak olacağından eminiz. 

Tapu ~aş~atipliği 
Vılfıyet tapu başktı.tipliği

ne t~yin edilen IIalim bey 
Ankarndan gcllerek vozifesi
ne başlamıştır. K~ndisine 
muvııffııkıyet dileriz. 

Tiyatroda bir vaka 

Umu i Evi r Açı ıyor .. 
Hıfzıssıhha meclisi umumievlerin Din çiler ma~ı, 
de es i umumhanelerin yerinde açılmarına tarar J__, 

Vjlftyet hıfzıssıhha meclisi ve çocuklarınn Y\...JJI 
bir gün evel toplanarak şe- bütün kuvvetile ~~ı :;---
hrimizde açılacak (umumi mekte ve bu .. 1 ~ u ~ 
evler) hakkında karar vermiş. yurt vazifesi ve uli 
t . M ~~ 
ır. saymaktadır. 1 

•• 
0 bıJ~ 

Haber aldığımıza göre büyük günü Cu~ ~ 
umumi evler Dinkçıler ma- bayramı vesilesile re 
hallesinde eski umumh11- Karaman köyü zil[Jl~ 
nelerin bulunduğu yerde mektebinden ge1 bef 
açılacaktır. Fuhuş ni~ ve bakıma muhtaç 
zamnamesine tevfikan umu- cuğa elbise, ayakk8b1·~ 
mi kadın addedılen ve fakat kn, çorap ve çıı[J)sş;1ğ. umumi evler olmamasından vermek suretile çalış 
şehrin muhtelıf yerlerinde hadnki bı:ışnrıkJıgını 
oturmakta bulunan kadınlar miştir. 
bundan sonra bu evlere se_ 
vkedileceklerdir. Umumi 
evlerin açılması hem sıhhi 
hem de inzibati noktadan 
faydalı görülmektedir. 

Umumi evlerin Dinkçiler 
mahallesiade açılması mu
vnkktir. Hıfz ıssıhha meclisi 
tarafından tespit edilecek 
yerde Cenn1 ve sıhhi şeraiti 
haiz bina yapılınca umu
mi kadınlar bura ya nakle
dile('eklerıJ ir. 

Voksullar1 gozetme cemi
yetinin yerinde çahşmalan 

Öteden beri Balıkesirin 
kimsesiz ve bakıma muhtaç 
yoksullarınn elınj uzatan 
cemiyet bu def n da bu sn 
hada canlı ve feyizlı çalış 

malar göstermektcdır. 
Şehrın içtimai bakımdan 

yardıma muhtnc; uılelerine 

Palamut balli'· 
riJell 

Bandırmadan 11e d• 
· p)er 

bere göre son gu. 
01811 

vanın rüzgarlı gıt 8 
layısile Bandırmıı ve klll 
te palamut balığı çı ıı • 
ktadır. Palamut bslığıjbl 
sene diaer seneler ~ 

t'I (lJI• 
olmıyacağı anlaşılııı 

iki köylü ~·k~~~ 
Küpeler nahJyesı ı 

alan köyünden Must~0
8 

Hüseyin ve llü~etdiJll 
Ali isminde iki kışı 

9 
hrimize getirilmiş ve~ 

· ı . . so..S.ıl 
Ye verı mı~tır. .. l5 · 

··ıerı 
tnsiyonundo rrıy u pli 

fok tuş koydukl~rı. 11 İ!I 
bu iki köylü ıkınrı 
hakimliğinre sorğUY.~1 
djktPn sonra serbest 
mışlnrdır. 

Spor haYeketleri. 
..... c::ıo::,._,_.._.. ____ ~_,,,-----

K u açları 
G81ecek cuma başlıyor. fuiboı heyeti bu akşam 1 
türü yapacak. idmangücü yann fevkalade kongre 

Ünümüzdeki cuma güni.ı 

mıntaka kupa maçlarına baş , 

Ianacaktın. Futbol heyeti bu t 
akşam toplanarak fiküstürü 

yapacaktır. 

Bu maçlara bir hazırlık 

olmak üzere yarın Bnlıkesir 

şampiyonu Alay 1dmanyurdu 

ile İdmanbirliği birinci tıı_ 

kımlorı arasında samimi bir 

mrıç yap lacnktır. 

Güçlülürin ongresi 
İdmangücü kulübü idarC" 

h~yetine elli ndar imz, lı 
bir takrir verilerl1k kongrC' 
nin fevkaltide ıçtimao çnğ
rılmnsı talep cdilrnistir. Bu 

teşrinievel cuma 
<yıırın) toplontıy9 

.. . • f(Oll 
arrur atmıştır. 

kulübe ait jşlor u; 
horaretli görüşmeler 
cıığı anlaşılmaktadır. 

Kulüp idare heyeti 
9 ııı 

ya koyduğumuz ~ 

ıle kulüp mensuplar• 

reye çoğırmnktudır: el 
O .. ı··ı i dav uç uıer b' 

/dmanglicü kaltı 1 

heyetinden: afi 
Balıkesir Jd:~ /O 

f cu/w/{ıde olarak '"'~ d 
tarihinde saat ( 19 ·r kon9rr• akiedect /dl . a 

·ı · ııııtll 

llacıısmail mahnllesinden 
Osman uğlu İsmail efondı 
dün gece palnmut hnnıada· 
ki tıyatroda sarhoşlukla bir 
vaka ~:ıkarmıştır. ı;ok snr
ho~ olduğu anlaşılan İsmail 
efendi tiyatroda nnre atmış 
ve elindı•ki kahve fıncnnını 
sahneye fırlatmıştır. Adliye. 
ye verilmiştir. 

1 

nun üzerine kulüp id r<' 
heyetince kongrenin '..::6 

r 

Mukayyet bı aı tel 
kulüp binasına 

rica· olunur. J 
üyük 
ayrama 

Hazırlı 
i~i ~u narcı yakalandı (l' t tarafı bırinci sayfada ) 
Dun gece lzmirler mahal- vılayet, kolordu vo belı:ıdiye 

lesinden Aptı oğlu Demir ile namıncı tuklar kurulac·aktır. 
Knvaklı köyünden Mustafa ~J ktepl r do mü~rnnıere ha 
oğlu Muharrem elli kuruş 
mukabilinde knğıt çekmek ı zırlığ"ı y.ıpmaktudırlar ~1ck-
suretile kuıneır oynarlor- tepler buyfik bayr m fov-
ken yak11lanarak adliyeye knlfide lıozırlıklı ol rok ~·ı· 
verilmişlerdir kacakl..ırdır. 

Kara deni~ 
Fırtına ~ 
O 

. 1 eB1 
( st tarafı hirınc tP 

den ) - K&rodı•ııİZ d'"ıı .. ı ., 
fırtınalıdır Bu ) 11 

1 
çok kazalar oldUğıJ etıf 

hUs\l 
mektc ise de bu 

9
,p 

nüz malumat u~ 09fe J 
~arın..ıru dcnızıO 

tınadan ür kt1Y 1 ~ 
ve on kadar yolrtl 
muştur. 
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:GÜNÜN HABERLERi; 

Büyü 
Miliet 
Meclisinde 

--~~~-=-~IC"=ı~--ı;:....._,-"'i~~lr-,~~~~~, 

Avrupada • ••11 .............. . ••m••••••••••••••••••••••• ~•••• i Vazı Müsabakamız. DIŞTA: 

Marsilya 
Faciası 
Tahkikalı davam ediyor. B61-
çfkada bir mulazım yakalandı 

Yugo lavyıı Kralı Alek
sandr ıle Fron ız l lariciye 
nazırı M Borlunun ölümile 
neticelen n Mar<ıılyo faci01'u 
tahkikntı d11vnm etmekt dır. 
ltalyada yakalanan tethi~~i
lcrın reı i Pnvleviv ile Kra
terikın mahalli ı tinnf 
mahkeme inin kararı alın
dıktan onra Fronsayo tes
lım edileceği anlaşılmakta
dır. 

Diğer taraftan Marsilyıı 
suikastı ile aldkudar olarak 
BekikaJa Polıç isminde hır 
multlzım yııkalanmı"'t r. 

Muldz m zabıtaya verdiği 
ifadede ı 933 tenberı Hırvat 
ların Yugo 1 \yadan ayrıl 
moları lelııne hır hareket 
vucudo getirmek ınaksudıle 
seyahatler yaptığını \'O bunun 
için de Utaşilerin başı Pav 
loviçton purn uldığını ıtıra{ 
etıniştır Fran ız zabıta 1 dıı 
Andro Atukavic adlı bır a 
hıs tevkıf edilmiştir. 

Macanıtan - le~istan 
dostluğu. 

Vorşo\'aya giden ~lacar 
Boşvokılı ~1. Gomboş orada 
Lohıston Ba vckılı ve ~tare 
şal Pılsudcskı ilo goruşmu 
vo bu ıoriı menin neticesi 
olarnk bir tebliğ nı "'rediL 
mı..,tir. Tcbl:ğıle denılıyor ki: 

<ıMal'ar Baş\ kıli :\1 (ıôm
bo un r mi zıyaret mrıkso
dılc Var ov ela geçirdiğ" on 
iki gun z rfıııdn Ba ~ckıl 
M. c.ombosle Ba vokıl ve 
Hariciye azırı ananevi doH
tluk uzerıne muP c L lı. 
Macar munns b t nın hey tı 
umumıy<' mi. hcyn lmıl 1 
mes1:1lelcrı \ e bılhoss ıkı 
momleketı nldkadar eden 
orta Avrupa ıktı adi mese-
lolorini bir itimat . havası 
İçinde totkik etmışlcrdır. 
Yapılan noktoi nazar t~at.~ı 
mütekabil mtlnasobatı ınkı
şof ottirm ğc ve kuvvetle~
dirıncğ'c matuf .mut k ıbıl 
amimi tema) ullltı ı pot t tm

i tir But moyiılfit, 2 ite rınc 
vele.le bir taraftan B şvekıl 
M. Gömboı; ve diğer tar ft.a;. 
Hnri<.>ıye nazırı nra 1.ndo 1 1 

nıemlokotın lıaı sı teşrıkı me-
saı ı hakkında bir ınuka' e· 
le imzası surotılo ıfade ~dil
ıni tir Bundan hoı;;kll zıyn-

ret uzorın • en yakın bir 
zamanda ikı mem -
lekotto ıklı tetkık 
kom tclerı t v'-' tıruı 

muııhedel rı gımı lotm k 
iı;in muht lıt l ır L<'h- MocJr 
korniqyonu ılıd 1 ''e h .tt.ı 
bu ene z ırfın la hir turızrP 
muk v 1 ktı ı~ ın muz 
kerat bn lanma 1 \'r ~ok 
yokınd ı bır kon olosluk 
mııktncfo ı oktı korarloş 
mı tır. ı 

Rusya~a casuslu~ yapan
lar m ~ um e~if~iler. 

[) J T 1 r o.: r n-« 1 ) 1 rr ) . ' 
dığınf' g >r Alnı n· 1 lıin • 
Sovyot Hu ya in k ri, boh
rı v lı vaı <' u hık y pno, 
Alman muh n lı Pkiz n 
arkuda 1 r ndnn bir A\U lu-
ralynlı ultı ene hap " 
bir Hu dl oluıne mnlıkôm 
olmu lardır 

iÇTE: 

Tapu 
Layıhası: 
Taku müdur ve mutettışleri 
hakkında layihalar hawıandı. 

Topu umum mu<lurluğı~, 
tapu ın mur ve mudur it rını, 
t f'U muf~tl lcrını al ıknd r 
eden ikı muhım 1 yıho bo
z rlnnm ş ve mufott !ere nıt 
olvnını Bo vekAletc vermi -
tır Müfctti lere aıt lilyiha
daki 0 slaro gôre, bugun 
mevcut olan 19 tapu mu{et_ 
tişinin say ı kırka çıknr~l 
makta ,.0 ıılın rok mufettış-
lerd l bazı O\ saf arflnı makta
dır. Müfetti lik, başlı boşın_a 
ayrı bir ıs olarak tahdıt 
edilmekte muCctti olabilmek 
için ınulkıye v ) o hukuk 
mezunu olmak ş ırt koşul
makta iır. Bır kayda gore do 
mufetti lcır tapuya. tnpucu
lor ınuf ttı lığ g ç ınıyerele
nlır Bunl ... rd ı ıkı ımtılıon dev
resı ola<'.:ık, ıl ımtıhanln 
alınacak olonl ır ıkı ~ne 

muovınlıkten sonra ıkıncı 

bir ımtıhonlrı mufettişlığe 
go~·ebılecektır. Mufettışler 
baromin b •şıncı dorec ın 
kadar yuk elebilecckl r ve 
bu suretlo slı maa ları 90 
lira kadar lutabıle<' tır. Lu
zum gorul<luğu haldo miıftt 
tı ler A vrup yo Ja gonderı
lecektır 

1 opucul ra aıt projeye 

( Cst tnrofı birınci su yfada ) 
ona çıknrılmosı ve hu gibi 
kötuliıklcrin bir doho tPker
rür etmt' ine imki\n bırakıl 

mıync11k urC1ttl" önünun oJ
ınmnsı ıçm bütün medeni 
mılJetlerın hep hirliktl• çalı -
m ları luzumurıu ortııy koy
Juk. Bu hu ustu nc:.rolunan 
tcblığ uzer ine 1 uyiık medeni 
memle etleı ın merkezlerin 
den gelen esler mu torip 
in an loru ümit verecek 

~ Hikô.yelerin neşrine 29 
~ J. Teşrinde başlıyacağız 

Gc:nçlt'r arasında açtıy111ıı: guzel ya:.ı mıisu 
akasuıa girme şarllaru11 oe mıisabakomn nasıl 
oloca91 m yv:ıyor:: 

Gönderilecek yazJ/ar. 
Gönderilecek ya:ılarw <ıf c:ll küçuk lılkayc)> uas

fmı bal: olmaları ycgône şarltır. 

Musabakarm:a iştirak l'clen gençlerden göndere
cekleri <de.:li kuçuk lıikciyclaiu ga:cleml:in iki sıit. 
un111111 ltcuuuı elrnlyecek bir hacımda icrllp elrnel 
artni rica ediyoruz 

mahiyettedir Bu kederli vak-ı Seçim heyeti 
anın istılznm ettiği vekar 

'o stikOn ve birlık ırin tak. Gelecek yazıları tetkik etmekle bunlardan kazcı 
dir ''e ukranlu kaydederim nan/art scçm •klc cdeblya muallimleri, ga::.etemf::.. 
ki a il Yugo lııvya milleti fn talırir riya~l'ilne yard1111cı olacaklar ue rey uerec-
\'e onun aıul tl'dir ve tecriı ek/erdir. 
beli deylC!t rıcalleri on eyi 
ôrnek olmu tur (bravo se fe
ri) Ehenımiyetı derkdr olan 

Kazanacaklar 

~ A!usabakarm::. şöyle başlıyacaklır: Göndallccek bu ke)fıycıi buyuk me-
lisin re mı ıltıl. na arze «ie:ll Jıiktiye» Jt.rl 2Y J'eşrineuelden ilibnruı derce 
dorken Turki>e Buyuk t başlıyacafjı::.. /Ju lılkli.yelcri srçmekte okuyucularımı::. 

r araswda ayrıca bir musabaka lcrllp edigoruz. Se Meclısinin derin tcessur çme lı<'yetince birlndiiğ/ ka::..-rn11r.ak hikayeye rerı 
lerine tercuman olduğumu vermiş olan elli olwyuc·umaza mulıldif bedlyeler 
zannediyorum (· iddetli alkı · da[jılacağız. 
lor:) 

Hariciye Vekili beyin 
ızuhaıı miıleakıp ıki bu -
) uk ô unun hatırlarını 
tozız ıçın suk{lt edil-

miş ve tckrnr müzakereye 
geçildicrı zom n Cemil bey 
(Tekirdng) ile orkodıışlarınııı 
\'NJiklArİ şu takrir okun
mu tur: 

(( Hüktlmotin hı:ırekA -
t nı tasvip ediyoruz nknk 
cın'lyetc knrşı tluyuk Millet 

En !.!iizeJ lt·zli kii(•iik hik:h fl\ i Yazarı L!P-
~ .. .;. '--" 

nce gazetemiz bir ( ~ol ~aaıi) hedi)') ·diJe-
cektir. İkinci ve iiçiirıcüye uiizel oirer doı. 
ma kalem, dördiin coüd il omıncuya kadar 
kı) nwıli hir.-r kitap lwdiyt• edilf'ccktil'. 

Bu mıisabakada ok11yucularımı::.ın nasıl rey kull 

4 
anacak/arım ileride yazacaf/ı:. 

_G(lnçler ~izi kalemirıizi tt•criilw~t· dav lt 
edıvoruz .. . 

Çılğınlrğa yaklaşan bir milif a
rizim buhranı vu. 

«Tims>> yazıyor: 
ldeullo uğraşmak muhale· 

fet imtiyazlarından biridir. 
Mister Attleenin Southııortte 
bahsettiği « dünya ılevleti >> 
nin veynhut Misler lluador
sonun nmelo fırkasının nihai 

g yesi olarak ilAn ettiği 

(\kooperatif şeklinde dun ya 
cumhuriyeti)) nin kurulması. 
na prensip olarak kimse iti. 
raz etmez. Eıasen hu ynlnız 

bir fırkanın nya bir hüku
metin değil, Milletler Cemi
yetine mcnıup biitün mem
leketlerin açık~·a il4n ettik

leri hir gayedir. ller halde 
katiyetle biliyoruz ki millet 

ler orasında kanunun hüküm 

sürmesi ve harbin siyo.sıt 

illeti olurak ku lJanılmaktnn 

vazgeçerek ortadan kal -
dırılmosı bu memlekette 

en ziyade arzu edilen 

şeylerden biridir. Kollek-
tif bir eistcm sayoıinde 

siltlhları azaltma, biribirino 
itimatları olmıyan ve iflftı

tan kaçınmak İçin cıbn

lıyan milletler, gerek nh

lllki gerekse mali bakım-

dan büyük bir ietifnde 

elde eldebilirlerdi. Mister 
gore, tapuya ıntı np edebıl
mek Hın mutla o hukuk, 
mulkıyc ve t pu kadastro 
ınoktohı m!'zunu 
olm::ık ~ rtlır Bun! ırın tın 
r cı olanlar , zarur t hasıl 

olmadıkça topuy intiı:ınp 
k p ları kop ıtılını tır. 

-momm 

Meclisi hu tun nefrcti-
nı beyon eder. Milli 
kahraman ve buyuk hukum. 
darı Kro] hirin<'i Aleksondrrn 

Birçok gençlerin bira: dalıa mıiddet LJerilmesl 
~ Jwkkwdakl müracaatı ıi:erine görıderileet>k ya:ılcı
'{ rı ay ba;ıuıa kadar 1<.ab11l t•lmck karanm llerdik .. 
~ ı::::.yeleritı 11eşri11c W Tcşrine11elde lıaşlmıacuklır. 

L-ır-~~~~~:IJ"l ........ r_,. ~a.;;;"'~ ... ~r.-

Hcndorsonun dediği insnn

lılc tn rihindo bugünkü ka

dar harbin kuldırılmasınn 

tnrnftnr bir devir geçme

miştir. Bununla berber 
Southpordoki hatiplerin de 
oyic& anlu.dıkları gibi bii
ttin cihandaki hükı1metle-

Bef grat te~Uğlerinin yap· 
tığı tesirler. 

Ku\uk ıtılHlıı B ikan an
landı tc.ırafındorı !.3ı.>lgralta 

neşredilen t blığlcr Macar 
sıya i mchofılınd eyi kor. 
şılonnıı tır M...ıtbuot tebliğ 
munderecutını sukunetlc 
mutalca etmek to 'e tehlığin 
mutedıl lı nını tokdır cyle
mcktcdır. Buııunlu b rabcr 
gaz teltr m tnı tahlıl etı e
k zio, bulun mcJonı dünyu 
tor fındon takbıh odılen 
menfur Mar ılyn cınayelınin 

neden dolayı harıd iye et 
ceph 1 m , cut olduğunu 

sorm ktadırl r. ) lnız bır 
kı ını <.> ebı matbuatı boz 
sıyo i m ınc' ra v~ tema) u 
ı lt lı fıınc olarıık hu c phe
leri U) durmu !ardır 

H ıktim t yıkın bulunan 
rr z t ı ro ''C bıllı a Hud -
t'1 c li il rl p r zete ine go 
re t blığ te kın edici bir 
t ır yopm tır 

ıspanya~a tam sü~ün 
teessüs ettı. 

H 

zıyoından doluyı Yugoslo\'yıı 
mi iletme el erin ocılı:ırı mızın 

bıldirılmcsırıı vo buyuk ev. 
l dı B rtunun olumun
dolayı Fron ız milletine tce -
ur ve taziyetlerimizin gön

derilmesine riyaset divanın n 
memur edilmesini teklıf edı 

yoruz.» 
Takrir reye konularak 

ittifakla kabul t3dılmi ve 
yar n not onJo toplnnrnok 
uzere ~!eri s tJtjl cdilmi itır. 

-···~ 

Marsilya 
Suikastı 

(C t ta r birinci soyr ıdu) 
1 o H kovar n;:ımındn b"r 
k J n t 'kif ed imi., tir. Bu
nun kral k tıllN.lc l ko
d r bulundu u zt•nnedilıyor 

zvestiya gazetesi ne ~iyor1 ~ 
Mo kov o 23 ( 1\ \ ) ' 

İz\ stiyn g zetosi ~1ar ıl) ı 
suıknstı hakkında yop lan 
tahkıkntın ınkı o.rınd. n ba-

hı 1 vnzdığı bır mnkuled<>: 
cd( ıçu ıt lt\f ılo Bnlkan itı· 

l fııı n h ll harck t] rı Joğ 
ru lur Bu hatlı horokı tı .. ov 
) t Hu ) ı do ta "'P edec ktir 

O\ yot Hu o tothi ('ı fn i t 

le kıl ti rının v kıcı mesnı ı 
ol 

ni m y<l na çıkormoğa mat-
tur bulun t dbirlf'l·i \'O yo
niJ n konl hır hnrp \ ıkmo 

Sı~~at ve içtma muavenet müdürlüğünden: 

Balıkesır Doğum ve çocuk 
bakımevı 

ı - \1il:'iyctiu mt"l'k.-z ve miilhakarı, şehir 
' ) köyleri ahali~indeıı müracaat t"'deu 0 t"'h 1 -

lerin tabii 'e mii kiil:iıı her ııcvi do;;umJarı-
• 

nı 'e alelumum kadın anıt liyatlarrnı nıiie. -
'e ·ede nwecaıwu yapar . (1ocuk dii"iirmPk 
tt)hl ike~incle huhınanları da kPz:ılik nıtwea
ııeıı yatır·arak tcda\ i t tlt~J" 

2 - ... lir (;oeukhu·ı \'P iki ~ a ma kadar o
ları kliçlik lıa ·ıa ):lVl'tılar·ı dahi miiP t"'t•dc 
~atı ·anlk her 'l.aman nw ·caıwıı tf1(hn i t•dcr. 

ö - ."üt t•o uklarııım hakım tarzları hak-• 
kHıdu mii~taklwl uıfülf1 IP1·e H' gebelik P rı:ı-.. 
~mda 'ukıın ııwllıuz arızalara kar ı lallıiki 
l:izım 1rcJcn tcd:ni , .. ıcılhirlt•rin alırıma 1111 

da gel;elt>rc (iğı·•·lıtıt'k iizt'l'P d.-r:slt~r Vt)rilir. 

4 Cınıılı11ri.H•ti111izin Balık.- İrP halı-
şryl<•diği faideli 't' lıayn·lı miiP.., '"'f• edf•rı 
rıuılıterc•nı lıalkımızırı i. Lifadf•ye ko ıııaları 
1~\zı mchr. 

1 ondra Avusturya 

lin temııyüliin tamamile 
aksi istikamettedir; ve 

fikir serbest isinin tahdit edil· 
diği memleketlerJe bile 

hükumetlerin tatbik ettikleri 
siyasetin halkın arzularına 

ınuğıyir olduğunu göstere. 
ı·ek bir delil yoktur. 

'l'imes gazetesi yukarıdnki 
iddiasını ispat yolunda Fran
sa, Amoriko, Japonya, ltalya, 

Almanya, Polonya \'O ovyet 

Hu yanın son zomonlorında 
hüytik bir faaliyetle sildlılon

makta olduklarını kaydettik

ten sonra mütolonsını şu su
retle tamamlıyor: 

I
~ Kısaca, çılğınlığo. yaklntnn 

hir militarizm buhranı A vru_ 

poyı i tilli etmi tir. Bu şerııit 

altında dunya federasyonu 
' projelerini yapmak vo 

yahut hoynelmilel bir 

teşkiltltı tnvsi-

bulunmnk bugun İ\·-
• in mnnası z ve mevsimsiz pr

ogramdır. Yapılacak en oyi 

şey bu işin monfj istikame
tinde lngiltercnin müdnfnos
ını muntuzıını bir şeklA so

ımıık mfüıpet istjknmotinde 
do dostluk ve adalet siyas
eti takip etmek ve Londro 
modeli üzerinden herhangi 
mut rovize kar ı k:ollektil 
harokotc geçmek uzero mı. 
ntnkovi paktların te okküL 

ın m ni olmak içın ıttıh z 
oiuna<'nk h<'r turlu tctbirlcri 
te\ ercuhle karşılar.» 

( l t tarafı hirınri ııyfado) feyi 2 gun 4 snut 38 uoki-

iıno gerek kavlan vo gerek
fılon ~·nlıRmaktadır. Bu sur. 
otla yavn ynvaş uıııuın1 bir 
omniyot sistomi kurulmuş 
olur. 

Skot ile Bol, ktir. Bunlar koda katettiler. 
18 bin kilo metrelik mcsa. 

• 



SAYFA: 4 

Mem~uh A~met 

DAVAVEKILI 

YUSUF KENAN 
Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merk ez ve kazalarda her 

TtlRKDtLt 

Beynelmilel şöhreti halZ 
• 

MAT 1 
İki büyük artist 

GHATA G.\RBO - IL\~10N NOVAHRO 

Tarafından temsil edilmiştir. 

Harbi umumide büyük işler başaran binbir I 
1 

türlü enti r ikalar çeviren ve henüz dedikodusu de. 

vam eden meşhur .Alman cı:ısusu MATAHARi nin bu 
tarihi ve heyecanlı fılimini mutlaka görünüz. 

ilaveten FOKSJÜRNAL 

-o uyuc lanmıza Bir Ko~· 
.~ ........ ' . . . . ~-~· . ; : i?,ı:.' 

Asafrıva hastıltmıız f'<'hbcr ta hJo halk ınıızın lıer tülü ihtiya~~ 
....... .., .... klP' 

rmı en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartJarJa nerede, 
lerden ka rsılı va hilt•eekleri ni ~ö~terivor. l' . . ' . t 

aşınız ağrıyor. Hangi doktora gitme 
siniz? 

Rahat bir otel istiyorsunuz.~ 
tercih etmelisiniz? 

' . ,,,, 
Hangıo 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi tiirlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

TRl.KO T' AJ· Mehmet Servet örme evi, Kuvayi oıilJİ' 
.rı • "'~ cadtfp,si ı ı 11 111a ra: 98 tır 

Klrn T' ASİYE·· Mustaf~ Fehmi. Hiiklımet caddesi posta 
.n. n • ne soka~ı . .. 

O T E L d O 1• K . ·ıı · cadd' : kaptan za e te ı .. uvay ımı ıye 
sinuP. .. 

A V U K AT: Emin Vedat bey ... lliikümet caddesiod•· 
.. kıl Sadık ve Hacı Tevfik beyler· nu 

ca<ldesiııde Ahmet çeşmesi karşısıuda 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup S 
lliik ıl nıet ca<ldesi 

G A Z İN O : Merkez krathanesi: Paşa camii cadde.S 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. fi ii k li nıet t•ad 
sin<le •• Darhalı <Heli altmda. 
Yeni berber ı brahim efendı: 
e.tddesi \' ıl<l ız Ka raat lıaııesi karsı ~ıııdtı . 

• 
"0~ L OKA T : Sabri Lokantası: Şalı .\lelınıet ~ 

rıumara 18 

B A K K A L: Balık pazan bakkaliyesi. Osman Nil 
Paşa cami i caddPsi11dt•.. lJ,~ylıaııe l ı o~aı111 

Barıu ll'ma b ·ıkkalivt• s i Ahmet Hilmi efe'1i 
Bi hl nnı ııı ic kitcr, k~nservt~ ve ıw ker ccşitler 

~ . . 
• 

TERZi : Mustafa bey .. Postaha ııe ~ok<lğr No. : \J 
Terzi ve örlicii Celalettin bey. 1\11 

mi li ve caddesi No. 163 

TUHAFİYE· Yen; çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. }.t 
• dar zade .. Ktı vavi miHivc caddesi No: 4 

- t • ~f 
ŞEK FRCJ : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin cıı esld.şe fi; 

cisi . ll r-rnevi şe kerlenıe, lokum, pasta, pısk ' 
ı i carf!l lı aııesi lliikt'lnıet cadde~i, pnstaln• 11e 
kağı rıu nı ara : 24 

.. k•)Jl 
lstanbul-lzmir şekercisi M. Reşat. lf tı 
caddesi rıde şehir si ueması altıııda. 

. f)
M N İFA TU~A: Tavşanlılı Zade Fahri bey. Fanta;.:illif 

nifatura ve kuma~ mağzası. Ku vayi 
caddesi nnmaı a: 52 

'fi' Kepsüt belediyesinden: Balıkesır Ziraat Yilayet Daimi Encümerıı . , 
Kepsiit beletl iyesine ai t (~~u k.ur ağı l rıwrnsı) Müdıirluğünden: ı ~lt'rnleket h rıs ta lı aıw~i rı ii ı 15 - T. ~~'11\ 

koyuncular için vasi kışlık . o ılak iye~i lıi~~ıiizu- , llülg,1 li.eı ,fit Z•raaı m. kıı•hi '!e aiı . srlızP ıari lıi111· ka dar bi r ay zarfında paz\trlı~ 1\ra 
yede vı• ( li) ;ı y ııı iidd eti c ı e~ra ~:erı I ~crgı nd e 11 lıalıçP~İ lı· Y ı laıı lı nı< ı ki.in d I' kı. o ı la hye lı •. r ~••.ıe ııu:-i ili 11 kıı r1 ... r y ,.

1 
ili iş lll'Ş ı oı ı kok ~ iiı••: rr 

yev ıııi ihale oları. ~asınıd '.ı 1hıı: g~n ~~el 7 "'?-
1 rııiiddrılr ı!'ara wr~lı·e ~ııı.'.le'..ı. ı~lıplı•ı·~." louhcı· tonunu yirıııi sd,iz buçuk liıa~·ıı 1'· 

r·iu sa 11i 934 tarıhıııde ta l ı p1t'l'J11 l\. e_p~ııt holedı- 10-11-934 t·ıı·ihiıı ip 7.11·. at mudm·ı~t'ttrıP mu- ı .. '/. ·ı·e t·dihi zuhur· t' tnıi ~ olması ndan l "' ·•' 
. ı · · ·· · ı ı·· mu ıh11 olunur •) 239 1 u .t l ' ~ •• ı.ıı ye uaırt suu· nıuracaat arı uzu ~ _ 2,16 · ı·aeaatları il.ııı olunur. . . . . .;- · n;ı.ı. ıari h iııı• rıı ibadif p •· r~cıı ı lw µiiıı•'. ,~ri·~ 

ı·a \'Crilnwsiııiıı ~5 - 1 ırıurı tPşı·ırı: ~~4 ıwr·- j ıwş de ınza rlık suretilP i lrnlc·~ irn· kan~', ,et".ai 
Karacabey if a .. as l ~eıııbe l(İİllİİ saaı uıı ılii'<lc !Zil tıldıı:ı ıl:ııı olu- 1 ir. ilaha aşaµ ı hPdPllı· pa zarlık ~ıırcııl:,ı i~ 

ı- ı(u·· clt·l· l·lı··ıfrt·l· l l((CI • nur. ğc ta li p ola11 la rııı Y('vmi nızkllrde dıtı r· 
ı• CJ • .. • \T·1 · l l . ·ıa· oıuoll ı kl · 4 - 233 Eııcumem ı ayete ge nıe ef'I ı n il ara i 'i rnet Paşa merasının pazar ı a ıca-

• 


