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CU:MARTES!DEN lVIA.A.DA :S:ER. GÜN SABAHLARI ÇIK.AR.. 

iDARE EV!: Balıkesir Şahmchmet sokağı dairei ~ 
m_ahs~~a TELGRAF: Balı~esir Türkdili, TELEFON:!! 
Turkdılı ABUNA ŞERAiTi: Seneliği 800, altıaylığı /il 

lı 400, uruştur. Nüshası 3, geçmiş nüshaları 25 ku~J 

ahiliye Ve ·ecliste m .. him beyanatta bulundu. 

üfus yasamız., 
uz 935 e z, uz 

Beş ilyo aV _ k ı r .. 
Devletimizin öilsİyasetlerinden biri de nüfus siyasetifü. Anavatan dışında kalan 
milletdaşlarımız memlekete getirilece . yeıleşliıilecek ve müstahsil hal2 getirilecek. 

Dahiliye 
Vekilimizin 
Beyanatı 

Ankara, J3 (A A.) B. 
M. M.nin dünkü içtjnıaJ.ı m••

nılckctimizirı dışından gelip 
le topruklarım z1 yerleştir.len 
millotdaşlarımız hakkında 
hükumetçe ne gibi tedbir
~cr ulındığınu ve bunu dair 
ı ler için Manisa mebu u Re-
fık Şevk"t -beyin sunl takri
rine Dahiliye Vekili Şukni 
Knya bey hulfisntı·n şu 
cevabı verdi: 

- 923 'l'orihind n 933 tori
lı\ne kadar Tiirkiyeyo gelen 
muhacirlerin ndedi miih'ldıl 
99709 ve 379913 mliba
dcJc mıntakacıı harici olarnk 
248392 <lir Bunlara 107574 
ev, 16315 nrscı, 15201 dük
kti.n, 6230971 dönüm arazi 
ve mübndillere ayrıca oltı 

milyon lıralık hono veriL 
miştir . Ondan sonra ı hazi
ran 933 ten 1 hazıran 934 
tarihine kaJar gelen muha
cirlerin o.dedı 11924 nüfustur. 
Şimdiye kndar gelen muha· 
cirlere toprak tevzi <'dilmiştir. 
Yalnız bu sene gelenler bun 
dan hariçtir. Çünkü yeniden 
bir toprak tevziatı boşla 
mıştır ki gelPcek muha 
cirlC're köy mer l ırından foz· 
lnsı ve mevcut j lennıcıni~ sa
hipli toproklrır istı mlfık r<l i 
lerek tcvzı cdılc '{ ktır 

\ 'ekil '.ıey Hef ık Şe-
f ık beyin ikinci suolinein 
bir nokt ıs.na teıııas Cllcrek, 
Kö tenccden ıoOOO mub ... cır 
gtjhliğinin doğru ol
ma lıöını bilakis bu ınıktarın 
Y<lziı 0 g-e~·ınediğini Vt i unla
rın d t 1 tcınbulden gönderilen 
Vapurla nokl eıl ild ğini söy
lemi ve bu<Yün Bulı:rar ist nn r- ... , 

Yugo~tavyn ve <lığer yNler 
de Türk nüfusu 

;ac 
Polisi Huvat mültecilerini 
nezaret altm~a tutuluyor. 

Vali tetkikatını bitirdi. 
Budapeşto, 1 (A.A ) - Alı 

nnenk yeni ma 1 u mat mtlstes
na olm k üzere Macar valisi 

Marsilya suikastıle ıılfikodor 
tahkikatını bitirdi Sorğuya 
çekilcnlu ve tevkif edılen· 
lorden hiçbir kim so-
n in suik::ı~tla alaknsı 
olduğ'u ve Gisgiyefın ~foco.· 

[ Devoı ı ikinci sayfada ] 

B. M Meclisinde Niifuz sıyasamızı anlatan muhterem Dahiliye Veki-
limiz Şükrü Kaya Bf. 

lınkkınt!n İz'lluıt verdi. Son - durduruldu. Bunların nınhalıi 
rn nüfus meselesine temas tesirnt ile olduğunu dn Hulgar 
etmiş w• 935 le de Türki- hükumeti bize söylenıi~tır. 
ye nüfusunun 30, 35 milyo - Bugün perakende yani malını 
na vnrocngını sö}l('ıniş ve satmı veyahut hükumet ma_ 
dcvamlo, btıgün Tür iye Tür· lı kalmamış yola düşmüş 

kl,,rinin V(' 1'ürkiye B. \1. M. Ti.irk muhacirleri haricinde 
ve onun hüktimC'tinin h riç- büyük bir nkma mnni olıı-
teki bütün insanlığa İnsnn1 cak gerek siyasi ve gerek 
horeketlcrle ve bu meynn- idari her türlü tedbirler n1-
do kendi kurde leri Türkler· ındı . » 

le alfikudur olduğunu ve Şükriı Koyn bey bunıl-
hoşka mcmlC'kııtlerin krndil- an sonra gerek kolaylık ge-
erino olan dostluklarını oruda rek liızum ve ihtivncı itiba-

" 
hulun:ın Ttirkler<' yııp'ıklıırı rilc c·n c lı!'mmiyc t Yerilen 
muoınPl(lr l" öl~ tuklPrini ilfi- iskfi rı ~ ılıusınııı Trakya ııı . n 
v · eyl<'di. tok sı olduğunu \'C Tr::ıky.ıyn 

H •fık ŞnYket b yden u "C'ne 12000 niıfu 
sonr'.l tekr r kürı:ıuye gelen yeri· ~tirıhliğini ve l ü-
~ukru K'lya b y deml,tir k': kum.tin bu seneden ttiba. 

« ~luğlJyn yaz uyh .. rı ren mustohsil h:ılını> ~ı·çnH~-
k •r'sind • y.ıni huı Jnn hir l• rinı lEmin cJC'cek teılbıri 
ik ay t ,. 1 lıukıkult'n Bulg ı- al ndığını .. öy1e\ii v .. lıeyun 
ri-ıt ıııd.ın lı r nıuhacer •l l'er_ at n ı dı>Yamln: 
ynıı baslud Vfl bu muh:ı- « - De, 1 •tin ön si-
c 'f3l lıir k n h lirıı nim k nı;; •ıJ ·rın l •n hiri tlf} tum:ım 
t,ı ıd Fok t llar 'ei)' ~ .. z - ılı rıiıfusu ıy ı ::ıetid r. Bu nu·, 
r ili'• y ıpt ğı iı ını·ıtik foı:ı ~iyu ct•ınizdc g-ı•lcr k 
t( şubbüsle le Bulgnr \O Rom- ınuh::ıcirlrri munlozomnn mc-
onyadnkı bu k n tnmnnııle (D<H amı iırnıei snyfedo 

Bankası Türkiyedeki şubele
riniP taalıyetlni tatil elti. 
Aoknro, 12 f Muhabirimiz. 

(lc>n) Atin1 bank sı Turki 

Y"deki şub terinin f ıalıyetini 
talil etmiş v •bunu lkt sat Ve 

ktUetımizo do bildirmi:;;tır Bu 

tnsviye mu naseh<'ti 1e Vekalet 
iç ticaret müdürlüğü banka 

ile nıünaseLeti Vf' banko 

don alacağı olan tacirlerimizin 

bnnkııya mürnı-aut etmele

rini bildirmiştir. 

~imen~if erleri meselesi 
Y ni yeni vakalar 9ldu. 

lforhin, 12 IA.A.I - Çın 
şark şinH~rıdıferlerı müdürü 
M. Buıli polis tnrarıntlan ya 
pılnn inli mürncont hnk kın 
da <:>imendifcr idııre ı eclisi 
ne 30 tcşrınievelde bu· me
ktup göndcrmı tır. Mudür 
bu mı>ktupta şimcndıfer po 
lıse vaki ınutendJit miiruca 
tlorıııa rağmen bu icraata 
nihnyı't vcrilme~i ıc;ın 

(Devamı ikinci snyfede) 

g liz Mis f r Yu an Nazırı 
Plam Japonların ~a huşuna 

gidiyor. 
Tokyo mehafilinde mütalaalar 

Tokyo, 12 [A A ] - lngi
lız deniz planı hakkındıı hi
çbir korar alınmamış olma 
kl::ı b rah •r resmi ını>hafıl 
bu plflnın redde lılm •sinin 
p 'k n l 1:1n' olmıyac"ığı fıkr
'ni izlı r •tıııekted rlcr. Bu
nun'a h('r ı b~r Japonyonın 

bu p tl01 frıliyothe o-aq tu
t ıbilmesi i~·in pltlnırı teşrih 
eılılmesi oyılınlatılmast icap 
C'tmektı>dir. 

Muğla ~ele~iye ceclisi 
~tuğla, 12 (A.A.) - Bugün 

öğltıden sonra ilk topluntısı
y.ıpan kent kurultayı 933 
yılı kati hesap cetvellerine 
ve bir yıllık çalışmasının ra
porun:ı bokmı~ ve kabul et
mi~tir. Önce yaptmlmtş olan 
projelerine göre memleket 
sulnrının fenni bir şekjlde 

kurumunu yapmak i~·in bele
diye başkanlığına yetkilik 
vcrmi~tir. Bundan sonra ge
len kftğıtları okunmuş ve ku_ 
rultayın saygılorını yüksek 
önderler ine bilılırmc:ık ıçın 

söz ke~ilmiştir . Kurultay 
ç rşamba giinü gene toplana
caktır. 

Haric·ye 
Vekilimiz Cenevre yolunda 

• 1 

İr-·t.ınlıul , 13 [Muhabirimız· 
den] - Hariciye Vekili Tev
f !k Bu~tü bey Conevroye 
gıtmek üzere Anknrodnn bu
raya gelmiştir. 

lu_tf i f i~ri beyin vasiyeti 

Dün B rsaya vardı. 

Misafir nazu bugün müesSaseleri ve camileri gezecek 

Burı:ııdn Gaıi kbşkti 

Burscı, 13 (A.ı\] - Yunnn bnyraklorile sü~lonLli. No_ 
İktısat Nazırı ile lltısat Vek. zırla Celili bey cümhuriyet 
ilimiz refukotlerin,le bulunan köşkünde misafir edildiler. 
zevatla beraber şehrimize Bugün müeııseseleri, camileri 
geldiler. Şehir Yunan ve Türk gezeceklerdir. 

İngiltere ve sulh. 
M. Edenin Sözleri. 

Londrn, 13 (A.A.)- M. Eden 
dün söylemiş olduğu bir nu
tuktu Avrupanın akıbeti hak
kında endişeye mahal olma
dığını bildirmiştir. M Eden 
yakın bir hHrp tehlikesine 
innnmamaktııdır. Fakat gün
ün müşmüllerinin de inkdr 
eılilemiyeceğini iltin otmı~k
tedir. M. Eılen elemiştir ki: 

Biiyük Britnnyıı ağır 

ıneı;uliyetlerine karşı koymuş 

İ B R ET L F R: 

olmalıdır. Büyük Britnnya 
Milletler Cemiyetini tutacak 
silahları bırakmıı konferansı 
İçin çalışacak, kollektif sulh 
sistemini kuvvetlenı.1irmeğe 

gayret edecek, fakat 
aynı zamanda keodi 
müdafaasının ihtivaçlorını 
bilmEtzlik etmiyecektir. Ru 
müdafausının kuvvetli ''e zti
fının bir gün dünya sulhu 
( Oevamı ikinci sayfada ) 

Eyi kalpli bir arkadaşın 
hude zahmeti .. 

bey-

1'ıirk Dilinin !J leşrinfaarıi rna tevfikan yazetenin ilk
mis/ıcısrnda Susığırlıkta bir çıkacak niislwsının aym sü 
yanyrn lıabui uardır.Aynr.n tununa bir esui cedfl kd[jıdı 
deniliyor ki: ya:ı yazdırabilir .. 

.ııı il :ıl,§lllll a ıt )Nil ularıııJa Şaka bertaraf Susığırlık 
hı~ı 1 11 alıal.l':nııdc He dı~e hnıı '11 belediye meclisi azasrndan 
snıındc hır kadının cvınde ~ nııgııı 
("!mı ştır. 1 ç dort odalı olan bıı İlmini yazmak istemrdiğimiz 
I'\ 111•1 k('Slll l!UZll uııılrıdı> hır iki arkacfaş zalzmci etmiş fam 
saat ı,·ıııu(' ~<111111 ı,uı olnıııstııı.. b · i 1' k 
Ynıı.;ıı ın ııaınıııılık.tıııı çıkııj.'!ı rnlııs- ır eser ce< ıt <İ!JICll do/du -
ılımktarlır.· • rrnıış bize görıdermş .. 1Jiz-

H11 basil l>lr lıabaclir. \Te den «ilk çıkacak niislıamı:.ın 
kelimeler arasıncfo ayrıca aym slilumma dercini» isli
/ıh; hlr mami gizli değildir. yor •. Bu arkadaşa: 
Yalm::: .'Hısı!iırlı/\ lıelediyc l - Matbuat kanununun 
a:asrndan ismini yakımları böyle saçma Ö!Jlİnmelere 
tumdığıı111z Jıatl<İ şalısrnı ı1asıta yapılamıyaca!}uu dü
sevcll!/imlz bir arkadaş yuk· şıindı'irmek isteriz. 
arıdaki Jzabt•rl her olmy(lfıtfl 2 - E[jer Susıfjırlık bele-
lıasıl e<leccği bu kanaate diyesi için bir tekzip veya 
iştirak elmiyor. JJiz neden tav:::ih hakkı mt•u:.uubahs 
(her kesirı !fÖZll ümrnde) olursa, bu lwkkın istimal 
dem işi:. llalbuld işle fcılun içiırnbelcdiye meclfai azasrn 
filan beyler ue yü:.lcrcc lıalk elikelinin kafi olmadığım 

' yarıürna koşarak !JİI miş ue lwtırlalırz:.. Bir belediye 
şimdiye kadar aynına rast . a:.ası belediyeyi temsil edec 
lammyatı bir gayret ue efil yibi tek bcışlflCl lıiç bir 
çalmklukfo yanğwm uminı"i mamida ifadl' etmez 

1 tanhul, 13 p1uhubirimiz
den) Ge~·enlerde Par iste 
vefat etmiş olun ııvuknt 
Lütfu Fikri hey vosiyet
nurnesinde yüz bin liralık 

serv<'tini Avrupnyn tahsil 
için talcb 0 göndermcğ'r.. do- ' 
vnlor hokkındo isnbetlo ka. 
r:ır veror htlkimlere, yüksek 
kıymette eser yozon muhor
rırlerl', memlekette i~·timai 

fnydaları olrın hoyır müı• se
selcrine tahsis otıniştir. 

' almışlar.. 3 - J~'yi kalpli belediye 
IJu arkadaşa yöre yungrn mecllıl <tza:;ı bvyle Jıcıuai 

haberinde asıl yaztl111ası şeylerle işliyal edeceyi yerde. 
lôzım gelnı bımlardır. ıUad· Susıfitrlık bdcdiyt! meclisi 
einki yaztlma1111~/ir, o lıalde azası arkmlaşrnıı:.u lıemen 
kendisinin Jıakla mı ımrdır. hir lukrir vererek yunyw 
"'' im hak buylc floksan söndıirme/.: için Mzwıqelen 
/ıabu ne.~reden yazeteye asri uasıtaları aldırn~<ısını 
<tmatbuut karı unu ah/\<im· \ tuusiye ederiz.. * * 
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! ŞEHIAVEMÜLHAKATTA J . --........................................................................ 
Balıkesirde Doğum Göreneklerı Kançılanmum yarılanma- Tütün Kaledere Köyünde 

Bir genç yakın akrabasındanhiİ kadıni yaraladı, ınlt 
la münasebette bulunan birini de öldürdü. ,.-

ve Çocuk. sile neticelenen bir hadise 
- 12 

Toplıgan: A. OSMAN 
15 - Kim bindi 

Ne kadar çok olursa o kadar zevkli ve eylenceli olur. 
Oyunlardan biri bir arkadaşı nın karnına dayanarak du

rur. Dığerleri onun etrafında durarak lAalettain ve sırasız 
olarak yatanın sırtına binerler. Biri sorar: 

Kim bindi? 
Oyunculardan birisinin ismini söyler bilirse o yatar 

diğerleri bioar bilemesıe bılinciye kadar devam ederler. 
16 - Kurbacık 
Taş tutmak veya sayt saymak suretile ebe (kurbacık) çıkar 
{Kurbağcık) olan cocuk fesini adamakıllı sıkıştırdıktan 

sonra elini yere koyarak dört ayakh olur ve tam [kurba) 
vaziy~tini alır. Kurba gibi seslenerek başından fesini ka. 
pmık isti yen çocuklara ayağıle vurmağa çalışır. Hangi 
çocuğa ayağıle vurabilirse o ebe olur. 

Ekseriya önüne gelerek ve [kurbacık}ın dönmesine me
ydan vermeden başından fes kapılır. Ayukla vurmak 
suretile fes yerlerde sürünür. 

Bu takdirde fesi çocukların ayaklarından kapup atmak 
ve birini vurmak lAzımdır. Varabilirse vurulan, vu
ramazsa yine kendi [kur bağcık] olur. 

Oyunda bazan şartlar vardır: 
1 - (Kurbağacık) Elini yerden kaldıramaz. 
2- Fes kapıhp yere atıldıktan soııra (kurbağacık) tan 

baıkası elile tutamaz. Mecburiyet hasıl olursa (elim yağlı) 
demek lbımdır. Aksi halde (kurbağacık) olur. 

3 - (Kurbağacık) arkadan itilmez. 
(Bu oyun şapka inkıla.bından beri oynanmıyor) 
17 - Kör çtpiş (Kör ebt) 
Ebe olan çocuğun gözü bir mendıl veya yazma ile 

bağlandıktan sonra parmak gösterilerek: 
- Bu kaç? diyo sorulur. Ebe bilirse ( görüyor ) di. 

yer ek yeniden bağlanır. Bılemezse iki çocuk ebenin elind
en tutarak şöyle konuşurlar: 

-Gürçepiş! Hacıya gidememi~? 
-Gidem. 
- lstanbula geldik. 
-Eh. 
-Şama geldik. 
-Eh. 
- Bağdada geldik. 
-Eh. 
-Ebe önünde dere var hopla! 
-Eh, (Ebe hop! Diyerek atlar) 
-Hacılar hacı olmuş, biz geç kaldık, dedikten sonra 

ebenin ellerini bıraktrlAr. Ebd çocukları tutmağa çal ışır . 

Çocuklar mevcudiyetlerini hissettirmek için ebeye el ile 
temas ederler, vururlar. 

ArkPsından iterler. [itme keyfiyeti hazan fena 
neticeler verir. Ebe muvazenesini kaybederek, düşer, 
başı yarılır, birt rafı acır. Fakat ağlıyamaz. Ağlarsa ço
cuklar alay ederler. Bazısı da «oyunda ağlıyanm başı 
kel olur» diye teselli eder.] 

Ebe çocuklardan hangisini tutarsa o ebe olur. 
Sazan tutulan çocuğun bilinmesi ı.l~ şarta konur ki bu 
takdirde ebelikten kolay kolay kurtulamaz. 

18 - Uun ur[jan 
Oyuna iştirak eden çocuklar elele tutuşarak bir yarım 

daire teşkil ederler. Oyunda iki baş vardır. Bu başlardan 
bir yarım dairenin bir başmda, diğeri öbür başında durur. 
Bir baştaki sorar, diğeri cevap verir; 

- Uzun urgan. 
- Leblebi sultan 
- Ne yersin 
- Yemişken. 
- Ne içersin? 
- Şırlan yağ. 

Ne dökersin? 
Burma burma. 
Verdiğim süt pişti mi? 
Pişti. 

Gelin hanım içti mi? 
İçti. 
Kaç kaşık içti? 
Üç keşık içti. 

- Gelini ne ile verirsin? 
- Davulla, zurna ile. (Daha başka şeyler de söyle -

nebilir.) 
Böyle söylendikt.en sonra ne ile denilmişse onun 

taklidi yapılarak cevap veren baş İlEi onun yanındaki ~·o 

cuğun arasından geçerler. Her ~·ocuk geçerken arala_ 
rından ge~ilen çocuklar ellerile geçen çocuğun 
sırtına vururlar. Hepsi geçtikten sonra çocuk a~ka 
tarafına döner ve elleri önünde çaprasllama kalır, bu min
val üzere yukarıdak muhavere ile bütün çocuklar aynı şe
kle sokulduktan sonra iki baş çocuklart tokbir ile bir di
vara kadar getirirler. Orada yüzleri duvara müteve~~ih 
olorAk bırakırlar, kendileride yanlarından ayrılcırak zemin 
bzerinde çocuk adedince dRİreler çizilir ve her daireye 
bir isim konur: «Cennet, lstanbul, köy, apteshane, yeşil
lik ve saire» gibi. 

Bu iş bittikten sonra çocuklar teker teker ve sıra ile 
jhzar edilen yere getirilir ve: 

Moskova, 11 (A.A.) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

Türkiyenin Odesa kan~'.ıl
arı Zeki Cemil b~y 9 Birinci 
teşrin gecesi sokaktan geç
erken, Milis memurlarının 

yakalamağa uyraştıkları bir 
sarhoşun attığı kurşunla om
uzundan yaralanmıştır. 

Müsademede ağır surette 
yaralanan sarhoş tevkif edil
miş ve elinden silahı alınmı
ştır. Cemil bey hemen hasta· 
neye kaldırılarak tedavi edi
miştir. Doktorların teşhisi

ne göre yara ehemmiyetsiz
dir. Mesele hakkında tahki· 
kat açılmıştır. 

Ankara, 12 [A.A.] - Sov
yct büyük elçiliği Odesa 
kançıları Cemil beyin yara· 
!anmasına müncer olan ya
ka hakkında neşrettiğimiz 
havadiste şu şekilde tashih 
icrasını ajanstan rica et· 
miştir. 

Zeki Cemil beyin yaralan
ması m~çhul bir adam tara
fından atılan bir kurşunla 
vaki olmuş değildir. Sarhoş 
bir milis neferi kendisinin 
t~vkifine çalışan bir milis 
kıtasına kar9ı teslim 
olmaktan imtina ile tabanca-
sını çekerek ateş açmış ve 
attığı kurşunlar oradan ge· 
cen Zeki Cemil beye tesa
düfle yaralanmasıntt sebebi
yet vermiştir. Kançılar be
yin sihhl vaziyetinde hiçbir 
vehamet yoktur. Anadolu 
Ajansı Sovyet büyük elçiliği
nin bu arzusunu kemali mem
nuniyetle ifa eder. -·-Nüfus 
Sıyasamız 
<Üst taraft birinci sayfede) 
mleket dahiline yerleş_ 

, tirmek ve onlart derhal 
müstahsil hale getirmektir. 
Bu gayeye teveccüh edecek 
siyasi müzakerelerinde arf
esindeyiz. » 

4 

lngilterede 

Kaçakçılığı. 
Ağunyada meşhur ve sabıkalı 
bir kaçakçı yakayı ala verdi 

İki gün evel Ağunya na
hiyesinin (Karaaydın) köyün. 
de muhacir oğullarından Ve
li isminde bir tütün kaçak
çısı tutulmuştur. 

Meıhur ve sabıkalı bir 
kaçakçı olduğu anlaşılan Ve

linin evi inhisarlar idaresi 
t::ıkip memurları ve jandar-
malar tarafından aran· 
dığı vakit kıyılmak 
üzere hazırlanmış yetmiş 

b~ş kilo kaçak tütün bulun
muş, müsadere edilmiştir. 

Kaçakçının yakalanmasında 

Ağunya inhisarlar müdürü 
Fehmi beyin büyük gayreti 
görül mtiı~tür. 

Bundan başka Küpeler 
nahiyesine bağlı (Köyyeri ) 
köyünden Ali Osman karısı 

Hatice hanım bir merkep 
yükü kaçak tütünle yakala
narak şehrimize getirilmiş 

ve ihtisas mahkemesi müddei 
umumiliğine teslim olunmuş. 
tur. 

Gönen kaymakamı 
Gönen kaymakamı lzzet 

bey Silvan kaymakamlı

ğına tayin edilmiştir. Gönene 
kimin kaymakam olacağı ·bL 
linememektedir. 

Fırka 
Kongreleri 

Korucu nahiyesi kongrestni 
yaptı, dilekierini tespit etti. 

Korucu , (Muhabirimiz-
den) - Cümuriyet Halk Fır
kası nahiye kongresi 10 
ikinı~iteşrin cumartesi günü 
ftrka binasında toplanmıştır . 
Kongreye on yedi ocak mü
messili iştirak etmekte idi. 
~ongrede nahiyenin ihtiyaç-

1 ları üzerinde hararetli görüş

(Üst tarafı birinci sayfede) ' meler yapılarak kaza kong
üzerinde büyük bir tesiri 1 resine verilmek üzere dilekler 
olabilir. tespit edilmiş, idare heyeti 

Sulh 

M. Eden hiçbir taraflı si- ve kaza mümesıilleri seçil

llhları bırakmanın taraftarı miştir. 
olmadığını ilAvo etmiştir: Nahiye idare heyeti Koru_ 

lngilterenin ıilAhları diğer cudan Ali Osman, Mustafa 
milletlerinkilere mütenasip Niyazi, Mehmet Sabri ve 
olmuştur. Diğer taraftan Süleyman efendilerle Yenicei 
milli hükumet umumi bir kebir köyünden İsmail efen
silAhları bırakma mukavele_ diden müteşekkildir. 
sinin imzalanmasını harp Kaza kongresinde nahiye
tehlikesini azaltacak mahiyet yi Ali Osman ve Yeniceike_ 
teldkki etmektedir. Ve altüst birli İsmail efendiler temsil 
olmuş dünyaya bir emniyet edecektir. 
hissi verecektir. demiştir. 

Şark 
Şimendiferleri 
l i" st tarafı birinci sayfada} 
hiçbir tedbir alınmadığını 

ve bu hareketlerin son zam
anlarda daha sık ve hattd 
bir usul altında cereyan et
mekte olı.luğunu bildirmekte 
ve birçok vakayi zikrettik_ 
ten sonra bunların şimendi

fer memurlarına büyük zar
arlar tevlit etmekte olduğu
nu kaydederek idare mecli · 
sinde icıibeden tedbirlerin 
alınmasını istemektedir. 

Sirit ve Erzincanda hafif 
zelzele oldu. 

Sı irt, 13 (A.A.) - Dün 
saat ı 7 de şarktan garba 
doğru bir zelzele olmuştur, 
zarar yok. 

Erzincan 13 [A.A.] - Bu 
gün saat ı O-12 de hafıf bir 
zelzele olmuştur. 

Tekrdağmm kurtuluş günü 
Tekirdağ, l 3 [ A.A .) - Bu 

gün Ttlkirdağının on ikinci 
kurtuluş yıldönümü yüksek 
heyecanla kutlandı. 

Dün gece Bigadıç nahi· bir arada görünce bıça 
111

,1 
yesinin (Kalelidere) köyün- çekerek üzerine saJdırjçİ# 
de kanlı bir hddise olmuş- ve her ikisini de kanlarbtı' 
tur. Bir kadın yaralanmış, de yere sermiştir. ~~ ilt 
bununla münaıebette bulun- aldığı yaraların tesır ort 
duğu anlaşılan bir erkek te vakadan bir müddet 

80 

ağır surette yaralanarak ölmüştür. ııı· 
SQnradan ölmüştür. Kadın birkaç yerinden lr 

Yaka Kalelidere köyünde çak yarası almıştır. Dii0

1 
~el 

Ali Osman kızı Ayşe hont- rimize getirilerek ınelfl: dr 
mın evinde cereyan etmiştir. hastahanesine yatırılan .. ~ 
Ayşe otuz yaşında dul bir nın hayatı tehlikeli go 
kadındır, tazı kimseleri evi- mektedir. ~6' 
ne sokarak gayrimeşru su- Katil vakayı müteakıP 
rette temasta bulunmaktadır. ye giden jandarmalara: . fi 
Ayşe dün gece de köy deli· - Katil benim! deııı•I 
kanlılarından İbrahim oğlu teslim olmuştur. . ,,ifJ 
Muhtarı evine almıştır. Cümuriyet:müddeıuıod .,.ı 
Biraz sonra Memet Ali Salih Zeki bey dün bük~er' 
isminde biri de Ayşenin evine tabibi ile birlikte Kalelı _, 
gelmiştir . Sonuncu Ayşenin köyüne giderek: bizzat 

11 f" 
yakın akrabasındandır. Me- mahallinde tahkikat 1' 
met Ali Ayşe il~ muhtarı mıştır. ~ 

Bir Leh ceneralının sil~ Türkof isin raporu 
Türk ofisin günlük rapo

runa göre 10-11 934 tarihin

de Londra, Berlin, Nevyor k 

ve Hamburg borsalarında 

üzüm, incir, tütün, yumurta, 

zeytinyağı ve mısır fiatların. 
da bir gün önceye göre değ

işiklik olmamıştır. Pamuk 
fiatleri Nevyork. ve Bremen 
borsasında bir gün önceki 
fiatların aynı olup Liverpol 
borsasında Amerika pamuk
ları 2 incikdnun teslimi 
6, 62 mart teslimi 6, 60 ma

yıs teslimi 6,60 temmuz tes
limi olanlar 6,58 penidir. Mı
sır pamuklarının ~akalnridis 

cinsleri ikinci kanun teslimi 
8, 4~ mart teslimi 8, 35 
mayıs teslimi 8,38 temmuz 
teılimi olanlar 8,38 peni, up
per cinsleri ikinci kdnun 
teslimi 7, 16 mart teslimi 
7,19 temmuz teslimi 7,21 
penidir. Fiatlar libre baş
ınadır. Şikago ve Vinnipog 
borsaları buğday fiatları 
alınmamıştır. Liverpol bor
sasında birinci kdnun tes
limi 5,0 4 mart teslimi 5,4 
5,8 mayıs teslimi 5,6 1,8 
şilindir. Fiatlar IOO libre 

içindir. 

Muglada hayvan ihracatl 
Muğla, t2 (A.A.) - Vild

yetimizin Küllük, Bodrum 
iskelelerinden birinciteşrin 
ayı içinde 8 at, 3 merkep, 
95 öküz, 67 inek, ı 2 t dana 
3 domuz, 398 keçi ve oğlak, 
1254 kümeı hayvanı, 41 ko
yun 940 kilo sünger ihraç 

edilmittir 

T ra~zonda f nka kongreleri 
Trabzon, 12 {A A.J - Fı

rka ocak kongreleri bitmi
ştir. Nahiye kongreleri bıı _ 
şlamak üzeredir. Meclisi um
umi seçimi için hazırlıklara 

başlanmış, fırka teşkildtınca 
eza yoklamalarına başlanm

ıştır. 

Avusturya Başve~ili 
Roma, ı3 (A.A) - Avus

.turya Başvekili bu hafta 
Roma ya hareket edecektir. 

Lehistan ajansının P• 
muhabiri bildiriyor: . 1"' 

Lehistan eski muhar•PJ 
federasyonu reisi JeO V 
Goreki, Fransız eski ıo" ~ 
ripleri şerefine yaptığı .r 
~abulde bunlara hitabeP c' 
ık bir mektup okuıııut,.r 
Bu mektup\a bilhr.ssa d 

yor ki: -
«Lehistanla Fransa ar• .. 

nda ciddi hiçbir ihtilAf 1~
ur. Aradtt ancak bir " ~ 
anlaşamamazlıklar var~'~ 
iki taraf eski muharrıP_.r 
açıkça fikir teatisine b• ~ 
dırlar. Lehistan - FraneS il' 
tifakının nktine müncer 

0 J 
coğrafi. tarihi ve si1&" 
ş ıutlar bugün de mevc0' f 
Ancak Lehistanın bir ~e,. 
olarak teldkki edileceğı ~ 
manlar artık geçmiştir'. 1,rı 
iki tarafın eski muharıP b" 
Lehistan . Fransa müna•~ 
tlerinde yeni zihniyetin J. 
leşmesine yardım ede,/ 
kuvvetli fikir cereyanları 
etmeğe çalıımalıdırlar. 

Avam kamarası P" 
Londra, 12 [ A A.] - r"

lamentonun bu içtiına ~e",r 
sinin cuma günü bıteC 1~ 
muhakkak gibidir. Kr8~ 'f 
yirmisinde yeni devr•Y1 • 1~ 
caktır. Müşterek bahi~le~f 
piyangolar hakkındaln oıbist' 
kerelerin yarın akşaoı 'J 

- · l' . jJıU cegı ve mec ısın ,ııSI 

buhrandan mustarip ıııJıi~'' 
k::ılar hakkında tab otf 
yapan komisyonun r•P Jı~ 
nu dinli ye bileceği z•Prıe 
mektedir . ·ıı bd 

M. Neville Chamberlaı ,ıı' 
münasebetle komisyonca 1b" 

· teP 
n ırıaeını tavsiye ettiğı eli' 
rler hakkında bükOOl 
görüşlerini anlatacaktır· 

--+c:T~~ ' 

l . ı Macar Po ıs 
Ve Hırvatla~il. 

ristanda ikamet 0'~~1;,ı 
sabit oldu. Hırvat 1'İ eJf 
mültecisi olarak teldi 

1
,.,11. 

lebilecek bütün Yugos 6ıtİ 
l . . d 'ıkalO po ıs nezaretın e 

için t~dbir alındı. 

• 
~ • • • • • 
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, •...........................•.....................• 
• • Ecnebi matbuat: 
: Yazı Müaabakaaı i 

Milli bayramımız. ················~···················••A••••••••••••• - 13-

Bir Harf Hatası Bir Belgrat gazıtısinde bayramımız hakkında çıkan bir yazı Bu akfam 
- Ohh. Yoruldum Gül

süm, bana bir kahve pişir 
kızım. Şekekeri bol olsun. 

- Peki hanımcığım . 

- Hem bek bnkalım, ka-
pıcıya sor, mektup var mı?. 

- Peki hon ımctğım .. 
Hizmetçi sıçrıyarak oda· 

dan çıktı . 
Güzin hanımefendi man· 

tosunu çıkardı, yaylı koltu· 
~a uıandı. Ayak ayak üze
rine atarak siğarasını teL 
lendirmeğe başladı. 

Gülsüm lrnıarak içeri gi
rdi. Elindeki mektubu ha
Dıma vererek: 

- Mektup varmış hanım
cığım, dedi. 

Güzin mektubu aldı, açtı, 

İmzaya baktı. Lemandan ge
liyordu. Okudu: 

«Güzinciğim; 
« Sana aylardır mektup 

Yazamamaktan çok mütees 
ıirim. Huna sebep "her hal
de yine kimbilir hangi er
kekle mektuplaşmaktan banıı 
eıra ıelmedi diyonun» amme, 
Güzin, hayır artık çapkınlı
ğı bırakmıştım. Fakat ne 
yapayımk\ Allah QlÜsaade et· 
medi. (Vallahi bu itte benim 
kabahatim yok ) . Ekrem ile 
olan maceramızı biliyorsun. 
Onu nasıl seviyordum değil
mi?. Ve yine de öyle seviyo. 
rum. Ah ne yapayım. Yine 
hdl& seviyorum. Kusura bak
ma Güzinciğim ... 

«Bilsen batıma neler geldi. 
«Neler mi? 

«Hiç Güzin hiç .. Ufak bir 
harf hatuı .. Bu benim ha
tam değil dilimin hat&l!lı . Oh 
nasıl anlatayım bilmemki? 
Dilimin hatası dediysem sa
kın gevezelik sanma .. 

«Evet onunla da ayrıldık ... 
Şimdiye kadar sevdiklerim· 
den ayrıldığım gibi... Fakat 
istiyerek değil. . Aksi gibi 
en çok ta onu sevmiotim. O 
en güzelleri idi de.. Benim 
istediğim ~ibi; geniş omuzlu, 
uzun kıvrık saçlı, mavi gö· 
zlü, enine boyuna bir deli
kanlı, tam bir erkekti Gü. 
zin? .. 

« Nekadar da yıkıcı gö
zleri vardı. Hem zengindi de. 
üilim kuruıun ... 

«Ah yarabbim .. 
«Ben ne deliyim Güzin. Böy· 

le şeylerden sana ne. . Zaten 
senin kendi derdin kendine. 
Fakat hayır, hayır . Söyliye
ceğim. Sana söylemiyeyim 
de kime söyliyeyim. Kime 
anlatayım. Hakkım var değil 
ı:ni? 

«Biliyorsun ki geçen hafta 
lzmire tenezzüh vardı. Ek.
remle biz de gidiyorduk 
«Keşki gitmez olsaydık»Hem 
ucuzdu, hem de üç gün üç 
gece lzmirde kalıp başbaşa 
geze bilecektik. 

«Ufak tefek aldık ve istasi
yona indik. 1'ren kalkmak 
üzere idi. Ekr ın koştu , bil
etlerimizi aldı. Eşyaları va
gona yerleştirdı . Heni trene 
bindirdi gitti ve hemen geL 
di. 

olsun diye beni memnun et
tiğini anlasın da sevsin diye: 

« - Mutalle h arı gibisin! 
«Dedim. Ekremin bu sözüm

le sevinerPğini kendi hama. 
ratlığından bahsedildiğini 
duyunca yorğunluğu azala· 

cağını bek.lerkeo ne oldu 

bilir misin? 
«Ekrem birden değişti. 

Rengi mosmor 
olduğunu sordum: 

«- Kalpsiz kadın, ba 
na böyle iltifat ho. de
di. Ve hemen henüz ha
reket etmiş, daha istasi
yondan çıkmamış olan 
trendf'n altayıverdi. Kala
balık arasında kııyboldu. 
Ne yapacağımı §aşırdım. Ona 
ne olmuştu . Ben ona ne· 
demiştim ki birdenbire kaç 

oldu. Ne 

tı. 
«Bu düşünceler, C ikirler, 

kafamda sırulıınırken; kar
şıdaki kanepc: de kunılo\ı.to. . 
ki bir çocuğun konuşmak 
ister gibi oğz ını oynat-
tığını gör<lum. Ve 
derhııl hntırloılım . iki 
sene evel dndağımda ~· ıkan 
bir yaradan, ameliyat oldu
ktan sonra bazen gayri iht-

iyari olarak R harferini Y 
telAfCuz ederdim. 

«Eiremin bir tek cümle 
üzerine neJen benden kaç
tığını şimdi anladın değil 

Belgratta çıkan e<Dreme)> ihraz etmiş bulunuyor. 
gazetesi yazıyor : Türkiyenin kültürel ve 

«Dost Türkkiye bugün mi. maddi terekkiyatının suvi. 
lli bayramını, yeni Cümuri· yesi gıptayu değer bir yük 
yet ihtnının yıldölümünii sekliğe çıkmıştı . On beş mil · 
kutluluyor ve bu suretle yen· yonluk muazzam bir halk 
ilenmiş ve refarma edilen kütlesinin millileştirilmesi işi 
Türkiyenin on birinci yılını imtisal nümunesi olacak 
kap ıyor. derecede inB&nt bir tarzda 

Milli matemimizin bu acıklı yapılmıştır. Bu hakikati 
günlerinde Türk milletine ortaya atmak bilhHea lA 
ve onun büyük rehberi Reisi- zımdır . Okuma, yazma sür-
cümur Gazi Muetafu Kemale atle ve büyük mikyııeta in. 
karşı pel'Verde ettiğimiz hü- tişar etmiştir . Ziraat 'e sanıı-
rmet ve takdir duyğulıırını yiin mükemmelleştirilmesi 
izhar edebilmek için kalple- suretile memleket iktıKaden 
rimizden, bir ıın için elem yükseliyor, Türkiyede şi . 
ve matem hislerini çıkarma. mendifer hatları inşası her 
ğa uğraşıyoruz . şeye takaddüm etmektedir. 

BasiretkAr Kemal paşanın On sene zarfında şimendifer 
fedakAr iş ıırkadaşlarile bir- hatları iki bin kilometre 
ikte Türk millet ve vatanın saa. artmıştır . Memurlar li\yık 
deti için vücude getirdi'ği oldukları seviyeye yük-
terakkiyatı bu sütunlarda selmi9lerdir. Bir milletin 
defaatla ve ne büyük heyeca- medeni seviyesini ölçmek 
nl11rla anlattık .. Şimdi de bu için en güzel bir öl 
seneki bayram müoasebe~ çü olan kadınlık seviyesine 
tile, k.ısa bir zaman zarfında gelince; bu Türkiyedc oka-
Tür ki yenin dahıli teşkildtı dıır kuvvetli bir ha mltt g ös 
bakımından vücude getirilen termiştir ki Türkiye kadınlığı 
dehakArane reformları işaret bugün Avrupa milletlerinin 
ederken Türiye harici siya- seviyeıine yükıelmiş olunu-
setinin faydalı faaliyetini bü- yor. Son on bir sene zarfın. 
tün dünyaya ve bilhassu. da Türk milletinin kazandığı 
Balkaıılara ilAn etmek ve bu varlıkların başhcalarıntl-
anlatmak isteriz. an biri de hakiki milli müd-

Türkiyede devlet idaresi- afaanın timsali olan ve dem· 
nin reformu Türk milletinin okratik bir müesseseye hds 

mi? 
Söyle Güzin, söyle bunda ruhi ve fenni terekkiyatı 

benim kabahatim var mı? .. ı gibi, çok ideal bir tarzda 

bütün vasıfları haiz bulunan 
Türk ordusudur. Bu ordu, 
müsalematkdrlığı ve sttlhper· 
verliği tam manasile ıüut mo. 
rtebesinde bulunan Türk mill
tinin müıalemetkAr emel ve 
g..ıyelerinden ilham almak-

<eKnlbim yanıyor. Ateşli yapılmış ve huna muvazi 
duJaklarımJa gözlerinden ö. I olarak paditahları ve halife. 
perim Güzinciğim .» leri atılmak auretile Osma-

LEMAN 1 nlı imparatorluğunun bir 

Güzin 
okumaz 
çekti: 

bu mektubu okur vakitki eskimiş preneipleri 
Lemana şu telgrafı terk.edilmiş ve ecnebi tesir- tadır ve dünya sulhunun te

mini ve Anupıda daha eyi 
bir istikbal hazırlanmasını 

istihdaf eden yaratıcı emel 
ve gayelerin kuvvetli unsu
rlarından biri halini almak
tadır. 

e<~1erak etme cicim. AlL 
ah bir yenisini daha verir.» 

Yırca/J Oğlu 

Mecmualar: 

ı ---Aym Tari~i. 
Matbuat Umum Müdürlüğü 

tarafından her ay muntazaman 
çıkarılmakta olan '1.A7ın Ta 
rihi» nin sekizinci <·ildi de 
çıkmıştır. 

Sekizinci cilt (Ayrn Tarihi) 
nin ağustos ayı sayısıdır. İçttı 
va dışta ağustos ayının bütün 
hadiselerini vesikaları ve 
aki8lerj ile kaydetmektedir. 

r ~ 

lerinden kurtulmak muvaf_ 

fakı yeti hasıl olmuştur. Ke· 
mal Paşa koca bir milleti işte 
temellerini yeniletmeğe sev
ketmeğe muvaffak olmuş Ye 

Lunun için medeniyet dünya
sının takdir ve tevkir ine hak. 
lı olarak, mazhar olmuştur. 

Türkiye Reisicümurunun ke 
mali şan ve şerefle ihraz etti
ği «mütekll.mil ve muzaflt' r» 
sıfatı bütün Türk milletini 

Modern Türkiyenin milli 
hayatında ildn ve tatbik 
ettiği 1ağlam prensipler bol 
bol harici siyasetine de geç· 
mektedir. Bunun .erdiği 
neticeler beynelmilel hayat
ta ve bilhassa Balkan dev-

sevindirecek bir tarıda teey- Jelleri arttsında cari müoa-
yüt etmektedir. Türk milleti sebetleı de gttyet sarih V(j 

Kemal Paşanın Cümuriyetin açık bir surette tezahür et-
onuncu yıldönümü m~ktedir. Balkan milletleri 
kutlulanırken söylediği şaş- arasında harici kuvvetlerin 
Radar «şeref, sulh ve refah)> hodbin emellerinden kurtul -
aözünü anlamış ve kavram- k ma mefkuresi günden güne 
ıştır. büyüyerek vucut bulmakta-

Gnzi bu münasebetle «biz dır ki , bu kurtulmak emel 

Tamıman Tür~ça sözlü ve sarkılld1. 

j L .\ V ETE N 

F O K S J 0 R N A L . 

Oyuna tam saat 8 de başlanacaktır 

Mahf el ainemasında 
HIMAYEl ETFALIN 10 .. \RE SİNDE 

itiraz Fırtınaları 
Emil Yankı 

ıbu büyOk hıyıc11 filiıinl barkasiı görıasinl tHslyı ı~ıriz. 
Ayrıca: 

Yugoslavya kralı Aleksandr Hazrederi ve 
M. Rartunun öJümile neticelenen Marsilya 
faciasına ve kral hazretlerinin ceneıe mera
simine ait filim gösterilmektedir. 

Fıraatı kaçırmayınız? 

Halkevi Riyasetinden: 
Halkevimizin kurslar şubesi tarafından halka 

mahsus serbest ye meccani okuma yazma bil
meyenleri~ az bilenler~ mahsus olmak üzere 
üzere Ali ~uuri neklebinde {15) Teşrinisanid~n 
itibaren gece dersleri vermeğ~ başlıyacaktır. 

Yurtdaşlarımızm mezktir mektep Başmual

liıuliğine müracaat ederek ka,·ıtlarını icra ettir-• 
meleri ilan olunur. 

kaybettiğimiz asırları birka~· ve ahtı 29 Teşrinievel 1 Y23 
sene içinde teldli etmeğe tarihinde Ankarada gayet şa- Daimi Vil Q'Vef 
mecburuz.» Bu aht ve kar. şaalı bir surette orta atılmiş- '.T 

1 Doktor 
ar tam manuile yerine ge- tır. Encümeninden: 
tirilmiştir. Türkiye hakaka_ Bunu bilhassa bu hiılerin 
ten asırlarca hem kendini Türk milletinin kalbinde Ja- Ba!ı~esir .~ıhhat dairesi ihtiyacıiçin 500 li-
hem de bütün ballrnnları sn imıı mevcut bulunduğundan ralık kının munakasaya VilZ Ye nıüddetİ temdit 
rmış olan zulmetleri atlamıA- k k tA b. t · 1 -ı ÇO a ı, ır suret e emın O edildiği halde ~erait dermayanı SUl'ett'le tal1'l)J0 

ve teldli etmiştir. an biz Yugoslavlar büyük ( d 
Muayenehanesini postoh- 1 Türkiye büyük devlet ad. bir memnuniyetle kayıt , 0 tara~~. au teklif e4ltiği bedel haddi layık görül-

ene civarında Zemen S'.)- ıı amının idaresi altında tam işaret ederiz. Yugoslav.Türk medıgınden 3 - kanunuevel 934 tarihine mii-
kağınıı nakletmiştir. manuile modern bir devle- dostluk ve ademi tecavüz sadif pazartesi giinü ~aat on bese kadar bir av 

.. 
...1 te hds olan bütün vasıfları ( D d d · ' d f d ~ · =======================e-v-am===ı =o=·r=ü=nc=iı=s=a~y=.a=a)=I ıar Hl a pazarlıkla verilmesine karar verihui-

ştir. 

YUR"rDAŞ 

Mı111~uh Ahmet 
ÇOCUK 

Jıaslalıkları mütehasslSl. 

«Bana s:gara almıığa git
mişti. Geldi yanıma oturdu. 

«Terlemiş, yorulmuştu. Onu 
serinletmak, yorgunlu~unu 

gidermek lAzımdı. Memnun 

NASIL iKTiSATÇA VAHI MÜSTEMLEKELIKTEN KrRTCLUP ER
KiN nenPN İKTISADINA (~Et)IYORSAK DiL SA YAŞINA nA KÜLTÜR 
MÜSTEMLEKELIÜINDEN CIKIP Bt1uUN BÜTUNLÜÖÜNE GIDIYOR[Z. . 

Talip olanların teminatı muvakkatelerile 
birlikte yevmi mezkt'ırda Encümeni VilAvete 
gelmeleri ilA.n olunur. ~ 

( 244 • 1) 



SAYFA. 4 

iŞte 

TOftKDILt 

Milli 
Bayramımız 
[ C,,t tarafı Ü{'Ünçü sayfada] 
misakmın aktın ı n ve birleşt
irici Kralımız müteveffa Ale 
ksandrın Türkikeyc seyaha
tinin yıldö rıümünü hatırlatan 
Tiirk milli buyrnmmın kutl
ulandığı bugünlor Jcğ 1 l mi -
dirr 

Çok erken vofat eden hü
kümdarımıım bu tarihi sey
ııhati ile iki millet arasında-

Ağrıları ve· soğuk algınlığını geçırecelc ~ 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
tırlayınız·: Alacağınız mal, hakiki olmalı 

\ k1 dostluk teyit ve tekit ed-

- . ·. ilmiş, iki btiyiık şefın şahsi 
muhabbetleri ve biribirlerini 

anlamaları ile mühürlenmiş
tir. Kral Aleks:ındr ve Kem
al paşa umumun saadetini 

temin i~·in hiribirlerini çok 

güzel anlamışlardır. Türkleri 

ve Yugoslnvl:ırı ezeli olrırak 
Qbiribirınc bağ!ıyan bu his 

Türkiye Reisicümurunu ~e 
=- Turk milletini bugünkü 

" milli bayram kutluluğunu, 

geçmiş senelerde şaşaa ile 
yapmağa imale etmiştir. An

. · karadaki dostlarımız Yugos-

. · lavyanın milli yasının Türk-
( 2 4 9 )Ilı le rede şamıl olduğunu gös

teren hır kurar vermişlerdir. 

- Bu karar umumi matem · do. 
Gömeç Nahiyesi'~ 

Muhtarlığından: 
Gönıec camisinin esaslı tamiratı ve oıinaren

ı n yeninden iuşaası "ı4-ıı:934 tari.lıiıtdt·n itib-
aren on heş giirımiiudctle ac;ık miiııakasaya ko
nulmuştur. Keşif vr. şaı·uıaıııcyi gür·nwk ve <la-
ha zi vade maluıual almak 1stivcnleı·in her gün . ... . ~ 

~artnnrne ıınwihiııN· yapnrnğa talip olüuların ih-
ale güııii oları 2H- ı.t-934 ıier·şrınhc giiııii Oönı
eçte rniiteşckkil komisyona miiracaatları ilan 
olunur. , 2-3 

layısile bu seneki•kutlulama 
merasiminin mümkün merte-

be müte~aziane ı olması kar
arıdır. Hu suretle modern 
'l'urk payitahtının sokakları 
ve boğaziçinın şerefı . has 

olan efsanevi sa hı ileri bu 
se·ne mılJi bayramın 

muhteşem güriihülerini gö

rmiyecektir. Bize karşı 

gösterJikleri bu teıanütten 

mütehussıl hfl.r tükranları-

mızı Türk; dostumuza sunar
ken Kr;.ılımızın Kemcıl Paşa-

nın ve bütün Türk mil-
letınin Je o ka<lo.r .:;amimi
yetle histıettikle:i ölümü 

yüzünden yüreklerimiz par_ 
çalanmış olduğu~ halde Tür. 

kiye Cümuriyetinin milli 
bayramını kutlular ve ken-

Okuyuculanmıza Bir Kolayhk· _ ........ 
Aşağıya bastığımız rehber tablo halkınıızın lırl' tülü ihtiyaçla· 

rını ·en ı·ahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam ~artla.rla nerede, kin•· 
!erden kar~ılıyabileceklerini güsleriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz., Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi ti.irlü suallerin eevaplarını hu tabloda arayınız .. 

T'DJ.KO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, 
fi rt • ye caddt~si rıumara: 98 

·ıliK u va vi nıı 
• 

. 

K.lR TASI. YE· Mustaf~ Fehmi. lliiküm~l caddesi poswh
3
' 

• ııe sokagı. . 
O T e L : kaptan zade Oteli Kuvavi millivc cadde· . "' 

sinde .. 

A ·V U KAT: Emin Vedat bey ... Hiikümet cadde~ind~· 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliik•'ııı•e' 
caddesinde Alınıct çeşmesi karşısıuda . 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup sabrl 
Hiiktlmet caddesi 

G A Z İ N O : Merkez krathanesi: Paşa canıii caddesiode· 

B E R B E R : Moda her.beri Sabri bey. lliikt'ımet cadde· 
sinde .. Dar balı oteli altında. 

LOKANTA: 

BAKKAL: 

Yeni berber ıbrahim efendı: lliiklırı101 
caddesi Yıldız Karaathancsi kars1smda. • 

Sabri Lokantası: 
numara 18 

Şah ~leh mel 

Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii caddesinde.. ~leylıaue l ı oğaıırıd~· 

Bandırma hakkaliy•·si Ahmet Hilmi efendi·· 
Bilılmumickiler, konserve ve s )kt)r <wsitlel'İ· 

o • o ~ 

TERZİ : Mustafa bey .. Po~tahaue soka~ı No. 4 7 . 
Terzi ve örücü Celalettin bey. Ku"aY' 
rui"liye caddesi No. 163 .. 

TUHAF İYE· Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. Ak 111
• 

• dar zade .. Kuvavi milliye caddesi No: 48 

1 ŞEK ERCİ : Ahmet Nuri efe~di: Ba;ıknsiriıı en eski şı>krr· 
cisi. llüktluıet ca<l<lt1 si, postalH ııe sokagı 11t1' 

mara: 24 

DAVA VEKİLİ 

)"CSLJF KENAN 
Yazıhanesi hükumet caddesin- ! 
de Ahmet çeşmesi karşısında 

~ltjrkez ve kazalarda htff 

' ... ~ . , • • ' .. : " 4• 

lstanbul-lzmir şekercisi M. Re~;at. 1Jiiktln1t'' 

caddesinde şchiı· sineması altrnda. 

MANİF A TU : Tavşanhlı Zade Fahri bey. Faııtazi uı3" 
1. ·e 

nifatura v~ ku mas ma~zası. Ku vavi nıil 1 ~ " ( ..,. . 
caddesi numara: 52 .. '· 

MERKEZ Ki ATHANESİ 
Kahvemizin vn bilt'ınıuıu ınesrubatınıızın tenıizlifri 'e mli~tcl'ilt•rimize ~österih~n hii~ııii 

• '·-' .. ' 11 
h iznıet dolayısi le nnılıl.P-ı'enı nıiişterileri nıizdeu de µördüğii nı rnghPt üzerine ah ''alin darlı;.. 
da diişüııiilerek di~er hilt'lmum mc~ı·uhatmuz gibi oyuıılaı·daıı içilecek meşrubat.111 dahi tJıı 
gliıı<len itibaren ii<; kuru~a indirildiği il~\ıı olurıur. 

ı ,.,., . . - Vilayet Matbaasında Basılmıştır· 


