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Milli mü~afaa ve ~ah\liye vekillerinin ya
rın şehrimize tetkik için gelmeleri 

muhtemeldir. 

Hüyük Millet meclisi ~u ayın yirmi 
dördünde toplanaca~ 

N· h uı ası Her yerde 
cüMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

S a h i b 1 ve B a f m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıoğlu Esaf Adil 

P GÜNLÜK. SİYASİ GAZETE 
.., ERŞEMBE il TEŞRiNiEVVEL 1934 Birinci YIL - SAYI : 280 

yugoslavya kralı Aleksandrı Marsilyada öldürdüler . 
..... 

Dost Yugoslavya kralının ve F ran· belediye seçimi sona erdi 
sız Hariciye Nazırının katli mem- \ Tildyet.in ~)('~ yerhuh· he!ediyl' aza se. 

1 
. . .. çııııı <luıı ııkşıtııı llıtiı·ifdi. 

ek etimizde derın hır teessur uyan· Şehrimizde reylerin sıralanmasına diin akşam 

d t 
_başlandı. Kazananlar yarın belli olacak. 

ı
rmış ır e Du~ .. b~l~diye . seçiminin Balıkesirlile rin belediye tünlükte Cümhuriyet halk 

son gunu ıdı . Vilayetin her seçim itine gösterdikleri fırkasına vermektedirler. 
tarafından aldığımız telgraf 1 b - ı l k 
h b 

can ı ag ı ı öğülmeye de- Kepsüt'lüler duygulu ve yur-
- -

lleisicüııılııırıı ııııız. V ııgos~ıı ~ry<~ •J?İlle.ti~e Türk 
ınillt•tiııin tııziyctlcı·1111 bıldırınıştır. 

a erlerinde bütün belediye ğ er· dunu korur iti baıarmağı ve 
seçimlerinin bittig" i ve her ş ehrin idaresini ele ala- b " k • · 1 yerde halkın yüzde yelmiı· aşaracagını pe ustiın o a-

cakların her yolda güvenı·- rak bu seç' d • ı 
ten yukarı reylerini kullan· ım e a eme yay. 
dıkları bildirilmektedir. lir yurtta şlardan olacağ ını maktadır. Dün ve daha ev-

ummakta yız . l k 1 1 d Şehrimiz belediye seçimi ve i gün ut u a ağımız bay· 
de dün akşam ıaat altıda Vilayetin diğer kaza ve ramın bugün daha sonsuzu. 

bit 
· ti D b nahiyelerinden gelen haber- d h l mıı r. ün in beş yüze nu ve a a u usunu yapıyo-

k B 
!eri yazıyoruz : ya ın alıkesir'li reylerini ruz. Vatandaılar akıam geç 

otomobiline refakat eden kullanmıı'ardır. Rey verenle· KepsÜt'te vakte kadar hükumet tuta-
rin sayısının altı bini geçti - KEPSÜT 10 S Ş ) Nahi- mağını bozmamaksızın kut-

Kral Aleksandr'ın ölümile Balkan misakı ve Türk - Yu -
9oslav milletlerinin dostluğunun asla sarsılmıyacağı 

ya şüphesizdir. 
"' 

1 
- " . 1 ı iııe\e ,erildikl< ıı soı ı l'a l1 ~ris nıdyosuııdan 

•'..vve sı ıreec ırazeteıııız 111. 1\ • aldı~ .'I"'! n 
1

. · 
1

. ·retler iciııtk l.ıınıktı. ~latlıuaı kaııııııuııurı ya-
gııııız lıır hal.ıer ıızı ı.ı~ · .. · t . , k saı;1 1 

. . .. 
1 

· ı abrri okıırlal'ıııııza duıı ıJ.ne olar.ı derhal 

0
." o masa ıdı hu ıııut ıış 1 

ıldirecek.tik. ·-· 1 ı b ı ıı · · 
() 1

.. """ ıın d 1 :.ıJ·ansııı verdıı.:ı ıu ıa eı· er arıs e 
"ece ı .. ulvoııuıı 'e (un •• ... • . • . . . • "İtıı i.. ' · .

1 
, , 1.

1111
. olaıı Yu"o:::.la,,a Kralı Bıı·ııwı Alek~andrııı 

1" ıe11. uzere Marsı Yfl va < . ı... ~ ::- • · ı·ıı · · ı ·ı.ı· ı ı· ve ı~ ' ·' .. ·. ,,· : " tı·ırtıı'ııuıı kaıledılı ı ... erıııı 11 uırıııc ... tf( il'. 
raıısız llJrıcı\P ,,azııı · • • • . ı · ~ r , . · 'kt . · oııı :.ı Fnı nsa ,a gıtııwktı· ol..ıı c ost 'ugoslav-

·~u 'a vı zıyarPt etll cıı !" • • . • • . .. \·ı ı ·
1 

• . l.. .. J" 
11

, ·ada lıcle Tiırkıve'de <'Ok derııı hır teessur 
·' "'''<1 ıııııım katlı nıtıııı < 11 . • • • • 
11 :vaııdıı·mı tır. 

IJ
.. . ı 1 • 1 11 1,·ı•t.·ııı 1 11 1<1-,•'a '· a'. ılan lıu lıalıel'İıı yapııgı tesir 
1111 selıı·inıizdı' u · " " 1\ ~ 

~ıık bii,iiktı'ir. • · (' · ı'ıı ·"··ılı~ı· · 1 <>stıı idi. Balkaıı 
Kral Aleksarıdr Tiirk ıııillı>tiııııı 'e ,azı~ı • - u · 

rııisakına imza k ,, ıııak. sureti le BalkarılarJakı l.ıarı~ııı yar.ıtıl'ıl:ırıııdan ~a)· ı-

süvari kıtaıı kumandanı 
olan miralay yetiıerek bir 
kı'ıç darbesi ile katili yere 
düıürmüı ise de o ana ka
dar katil ruvelverindekı 

kurıunlardan dördünü bo. 
ıaltmıı bulunuyordu. Katil 
yere düttükten sonra da 
ateıe devam etmiş ve bu 
kurıunlardan ikisi polis ve 
ikisi kadın olmak üzere 
halktan iiç ki•; yaralamışt • r 

Kralı tafıyan otomobil be
lediyeye doğru yoluna de· 
vam etmiıtir. Otomobilde 
hareketsiz duran Kralı aldı
ğı yaralara rağmen soğuk 

kanlılığını muhafaza etmek-

lıyordu. • Fransız Hariciye ~azırı M. Bar- te olduğunu zanneden halk 1 

tu İS<' bii~ ii k biı· si~ aset adamı heyecan içinde alkıılamıya 
devam elmlttir Otomobil 

,c cok ku' \'etli bir Fraıısız nıliıc- belediye daıresıne geldiği 
l\•kkiri idi . llcr İ k.is rıirı hu acıklı zaman Kral kalbinden ve 

i\lüııılt•ri hiilİİll düıı~a için lıii~ iik karnından aldığı yaralar 
neticesi ölmüıtür. 

l) ir ka.' ıııtır. K ı b l d ra e e iye salonunda 

Tiir ıııillletinirı acısı dost Yugos- bir divan üzerinde yatırıl
la,va ıııillı'tiııiıı krallarının dı ğer 1 mııtır . Salonda hazır bulu

\ e. hii'. · üklüğüııii hilıııc•sirıdt'ıı 1 

nanlar heycan içinde idi-
ler. Bu acık'ı manzara için 

dir. de Büıteran belediye reisi-

Vakanın olduğu Marsilya'daki bonse m
1 
eyd.anı I lil iki ıııilleLİ hirhiriııe l.mğlıyarı nin karısı kralın gözlerini 

B:ılkarı misak.ıııın lıer ne o ursa o sı kapamııtır. ' .. ı ·oktur Sal'sılmaz hir dostluk olarak. kalacağııı:ı ~up. ı: ~ "ld .. · ülmüıtür. Havas Ajansı belediye da. 
, cümei hallerını kı- 0 ur ireıi salonunda Kralın ölü-

Kral Aleksandr ile M. Bartu nun ter Otomobilde krala refakat 
111 

ı münden sonraki manzarasını 
ca aıağıya yazıyoruz : k . I "Çe- etmekte olan Fransa Hari ıu suretle anlatıyor. 
Bı · k K d "'ın mer ezı 0 an M B h 1 tin rınci Alekıandr es i ara ;gb 

5 
p kralı birinci ciye Nazırı . art ou i e - Kral salonda genit bir 

P
. e" de 1888 yılında doğdu. a au ır d "hret Fransız cenerallarından Jorj divan üzerindedir Yu"zu" san-
ıy 'd H b' d arla ı ve ıo k er ir. Alekıandr Cihan ar ın e P . Hırvat da bu suikasta kurban gi- ki uykuda ımıı gibi sakin-
aztndı, 1918 Yılında Veliaht oldu. 1921h de ıse ktı On denler arasında bulunmak- dır. Kralın iki tarafında iki 

~e sloven'lerin kralı olarak Yugoslavya ~a tıra çı . Zeki tadır.Bu acıklı hadise ,u su-

1

1 
kiti ayakta selam vaziyetln-

ı.ı~ ' Yıllık krallığında memleketini çok eyı ıd~r~ ettı. retle geçmiıtir: de beklemektedir. Ve 
bı gili ve ı'radesl kuvvetli bir devlet adamı ıdı. .. 6 h l 1 

Kral Aleksandr saat 1 da 
1 

a ının üzeri çiçeklerle 
Geçen sene lstanbul'a gelerek Reisicümhunmuz a lgo· Marsilya rıhtımına r.yak dolmuıtur. Odanın bir köşe-

tüıtü ualkan mı'•akının yapılmasında çok çalıştı. Bu ga- 1 d k l u • basmış ve kısa bir meraıi· s n e a ıaç ı biri ağlıyor 
tiıtan'ı Balkan misakına fokmak için uğrattı· . • mi müteakip ıereflne bir reı- du Krala çocukluğundan 

G 
. . t' B defa da Parıs e gl· O eçen hafta Sofya'ya gıtmıt ı. u mi kabul yapılacak olan be- ( evamı ikinci sayfada ) 

derek Fransız Cu"mhurreisile görüşecehll Kırk altı yaıın · da idi tediye dairesine gitmek için 
otoya binmiı.Kralın yanında 
Harici> e nazırı Barthou ile 
Jeneral Jorj vardı Diğer 
otomobillerde ise Fransız 
Hariciye nazırı Plyetri ile 

Vekillerin 
seyahati 

* * k k bl siyaset ve fikir 
Fransa'nın çok yü ıe r Lı.ıiz Bartu 

adamıdır 
O lo~on - Senmari kasabasında 1862 de doğdu. 1913 

de B F paı laır.entosu 
aıvekil oldu. Bir çok seneler ransız . . 

~arlciye encümeni reisliği yaptı. ~on Fransız k~bır~sı.nde 
•rictye nazırı idi. Milletler Cemiyetinde ve dunya sıya

•et iılerlnde mühim rol oynamış ve cihan sulhu için çok 
çalııınııtı. 

F B t • n siyasi ve 
. ransız akademisinde de aza olan ar u nu 
ıçtıınaı değeri olan bir çok eserleri vardır . 

Edebiyat Aleminde de tanınmıı eserler yu mı§lır 72 

Yaıında iken böyle bir felakete uğraman çok acıklıc1ır. 
MARSİLY A, ı o (A A) - 1ı Aleksandr rıhtıma çık-

Fran n b 1 d' d · ıa ~~lılcümhurunu res- tıklan sonra e e ıye aı-
~en ziyaret etmek için resine giderken Petlrç Kar-

obrovnlk kravezörü ile bu- men isminde bir Hırvat ta
raya ıelen Yıııroılavya kra- rafından atılan kurıunlarla 

Yugoslav Hariciye nazırı, ZeLa· 'ı ve ~u· Lru· K•ya Ley-
Krala refakat etmekte olan 1 Y 1 il U 
zevat. Marsllya be1ediyesi ı L ' ' ı ki erkanı ve istikbal resmine er şeurımıze ge ece er 
ı1tırak eden Fransız ricali 1 ISTANBUL, 10 (S.Ş.) 
bulunuyorlardı I Milli Müdafaa \1 ekili Zekai 

Bu suretle hareket eden , beyle Dahiliye Vekili Şük 
alay Borsa meydanının kö . 1 rü Kaya beyin ayın on 
ıesinl dönerken halk ara· 1 ikinci cuma glnü Ankara 
sından fırhyan bir ıahıs l dan balıkesir'e gidecekleri 
Kralın bindiği otomobilin I ve orada bazı tetkiklerde 
çamurluğuna atlıyarak ateı j bulunacakları haber alın
etmelıe baılamııtır. Kralın mııtır. 

ği umuluyor. ye' de belediye seçimi ilk ve lu günlerine devam ettiler. 
Nisap elde · edildiğinden ikinci gününden üstün devam Bu gün seçimin ucuna ula-

reyleri ayırma iti dün gece ediyor. Seçime koıan vatan- ıılacağı gün olması dolayı· 
baılamıı ve sandık açılmıı- daılar gönül isteklerini bü 1 ( Devamı ikinci sayfada ) 

tır. Kazananlar yarın belli 

ola;:~::; · iti kanuna tama- Büyük Millet Meclisi 
men uygun olarak yapılmıı B -
ve hiç bir hadiseye mey- u yıl vaktinden evvel top-

-da-n-ve-ri·l-me-m-işt-ir. __ ı lanacak. llalklln hariciye 
~ VAŞ'ÇI GÔZİLE: 

Birinci Aleksandrve nazırları Ankara'da görü-
Ball.an Misakı ki Yııyoslauyrı milfrli şefini, şeCe er• 

Tıirk mi/itli ise bir ılostıınıı ANKARA, I O ( S Ş . ) -
kaybetti. Büyük millet Meclisi bu se-

7"2 yaş111da lıiila ınem- ne mutat zamanından evvel. 
lekeline ve insalllt[/a fay. 24 teırinievvelde toplanma
da1ı olnw!]a ralışan M. ğa davet edilecektir. Buna 

Harlıı ıla kral Aleksanılr ile sebep harici meselelere ait 
birlikle batılın felıiluline bazı müstecal maddelerin 
ıı?Jradı müzakeresine lüzum görül-

/ ' '·/ mesidir. ııı /,; bıiyıik siynscl ada-
11ıı11ı al lwnlar içinde yer- Hariciye vekili Tevfik Rüı-
1er~ sereıı kıırşıınlar, kim tü beyin mecliste dıı siya 
diyebilir ki dtinya barışının setimiz hakkında izahat ver· 

devldler hariciye nazırları 

27 te§rlnievvelde Ankara'da 
toplanacaklardır 

Maarif vekili izmir'de 
IZMlR 9 (A.A) - Maarif 

vekil i Abidin bey dün akıam 
tehrimlze gelmiıtir. Burada 
üç gün kaldıktan sonra Ay
dına gidecektir. 

ikinci müfettiş 
TEKIRDAC 9 ( A A ) 

ba!frıııa sıkılmamıştır. mesi umulmaktadır. 
IJi: . <Ja:.inin ıinlıı şahsı - Balkan misakını imzalıyanl 

2 nci umumi müfettit İbra
him Tali bey bugün Saray'a 
git mittir 

nrı ııe Tıirk nıillelin/n son· 
su:. fazilellcr/ııe Jıayrnnlı . 
!/ıııt lıer fırsatla ariaya koy-
11111ş olan kral Aleksandr'ın 
böyle alçakça kal/edilişine 
ne kadar arınsak azdır. 

JJalkaıı J!isakı yi/ı/, Mil 
/eller arrısındaki bcırışıklı 

!İ'ı örnek ulan bir dost 
/cık ıı:jrıında 11ıllarca çalış· 
mış cılaıı birinci Aleksand. 
r'ın ölıirııri dıiıiyanııı Jıer 

köşesirıde /ıele B::ılkıınlardıı 
da ıın11lıııa: bir yara aça. 
calilır. 

Yııgoslcıuya mllleliniıı, 
Balkcııı ,\Jisakıııcı kendi kral
larının mııllıı bir armağanı 
oldıı!fıı içi ıı baı/lı kalacaı/ı ııı 
ve /ıu misakı say!Jılı lula
ca iiıııı ıııııııyorıız . liıı:ıa ay 
kırı /ıir ılıişıirıceye saplıııı 
nıak yolıırıda yapılacak lıer 

teşebbıisıi rı dost rııyo3/cıuyıı' 
da rıcf retle lwrşılrıncıcaı/ı 
şıiplıesiulir 

Zaten kııll/leriıı anarşisi 
olıışu da lıaclisede ılıınya 

barışuıııı le/ılikeye glrecefii 
lwrlwsıırıdcın bizi şiıııılillk 
uzak lıılmakladır . 

ller rıe olıırsıı olsıın dost 
l'ııgoslcıuya ıııi/Lel/ni n acısı 
bizim kenciı' o--• acımı:: 

!Jlhidir. 

Çin'den Gelen 
Askerı heyet azasından 

ı•inin sözleri. 
bi-

ısr AN fı UL, 9 ( S.Ş. ) -
Ceneral Sing Lung'ın riya 
setinde bulunan askeri Çin 

heyeti Ankara'dan ıehrimi
ze gelmiıtir. 

İngiltere, Fransa , İsviçre 
İtalya, Almanya ve Avus
turya 'yı dolaıtıktan sonra 

memleketimize gelmiı olan 
heyet şehrimizden lskende 

riye tarikile doğruca Çin'e 
avdet edecektir. 

Heyet azasından hukuk 
müıaviri avukat Müıyü Gonk 
Ve memleketimiz hakkın 

di\ki intibalarını anlatmıı 
ve ezcümle deml§llr ld : 

" Türk ve Çin milletleri 
kardeıtir. Memleketinizde 
bu karde•liğin samimi ve 

büyük tezahürlerine ıahit 
olduk.Ankara'da çok samimi 
bir hüsnü kabul gördük . 

Seyahatimizin gayesi gez
diğimiz muhtelif menıle· 

ketlerdeki askeri tarakkiya
tı tahkik ve tetkik olduğu 

kadar buralarda son zaman
larda vukua ıreleıı içtimai 

ve siyasi değlfiklikleri tea· 
bit edebilmek, bir kelime 
ile, Avrupa medeniyetinin 1 

bugünkü halini anlıyabil-
mektir. 

Bir müıahit ııfatile di
yebilirim, Türk ordusunun 
kudret ve kabiliyeti bihak
kın takdire layıktır . 

~===---

Ankara -
Belediye seçimi ~ün 

b~şla~ı. 
ANKARA 9 (AA)-Bura

da belediye azalığı seçimi 

yarın Baılıyacaktır . Bu mü· 
nasebetle bu akıam baıta 

vekaletler ve resmi daireler ol

mak üzere bütün tehir ten
vir edilmif ve bayraklarla 
süslenmiştir. 

İzmir'de 
IZ~İR 9 (A.A)- Merkez 

beledıye seçimi d" k b un a ıam 

bitmi~ ve reylerin tasnifine 
aılanmııtır. 
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' ı. ; ; / 
Ticaret mallarının 

yeti nasıldır? 

• 
vazı-

Frnsa'nın nıeıııleketi-

nıize a~·ırdığı Konten
jan miktarları hakkında 

bir tashih. 
4. 10.934 Tarihli Hokimiy&ti 

milliye gazetesindeki günlük 
servisimizde Franea'oın mem
leketimize ayırdığı dördün. 
cü üç aylık kontenjan mik-
t ırlarında bir tel yozısı ha
tası olarak bakla hissemiz 
47 000 kental yerine yalnız 

6.800 kental, Mıs r hissemizde 
25 000 kental yerine 20.000 
kental gösterilmiş ve 6.800 
kentııl olan nohut hissemiz 
ise hiç göeterilmemişt.r. 

Fransa'nın memleketimize 
Ryırdığı dördüncü üç ayl.k 
kontenjan miktarları aşağı

daki gibi olacaktır: 
Yumurta 540 kental 
Bakla 4 7 000 » 
Mısır 2s.000 ıı 

Arpa 15.390 » 
Kepek 14 000 » 
Nohut 6 80u » 
Taneli huldsalar 325 » 
Koyun ve kuzu derileri 1.075 
kilo 

Alman sigarel sanayii 
'e şark tütünleri. 

Berlin'den alınan malumata 

göre Almanya aigaret sana· 
yii ittihadı Almanya'da şark 
tütünü yetiştirmek için ya 
p;lmakta olan tecrübelerin 
şimdiye kadar müspet bir 
netice vermediğir.i ve bina
enaleyh Almanyh'da yetiştiri· 
len sigaret tü \ünlerinin ha· 
kiki şark tütünleri evsafını 
haiz bulunmaları nıevzu
bahs olmıyacağındanl Alman
ya'da bu nevi tütünlerden 
imal edilen sigaretlere Al
man tütünlerinin korıstırıl
madığı bildirilmektedir. 

Ronıanya'ııın ~hsır ih-
racatı 

Romanya Ziraat nezareti 

İnhisar 
idaresinin 
Aldığı incirler 

İzmir 9 (A.A .) - İnhisar 
idaresi Aydın deniz havali 
sinde incir mubayaasına de
vam etmektedir. Şimdiye 

kadar satın alınan incirler 
2,000,000 kiloyu bulmu§tur. 
Bunun 1, 700,000 kilosu iz. 
mlr'e gelmlttlr. 

Tütün alacaklar 
İZMİ R,9 (A.A.) - Avus 

·tur ya Rejisi umum mı1dürü 
Dr Kari Dorrek'ln riyase
tinde altı klıilik bir heyet 
ıehrimize gelmiıtir. Bu he· 
yet lzmir ve havalisinde 
mühim miktarda tutün al 
mak için tetkikatta buluna
caklardır. 

r rahum ~ursu 
ADANA 9 (A.A) - Gazi 

Paşa ilk mektebinde bir tra

hum kursu açılmııtır Üçer 
hafta sürecek olan bu kur· 
u bütün muallimler devam 
edecektir. 

Hayvan hastalığı 
UŞAK 9 CA.A)-Tek tır· 

nakli hayvanlara kartı ruam 
mücadelesi baılamııtır. 

Sinop'ta 
SİNOP 9 (AA)-Belediye 

aza seçimi baılamıı §ehir do· 
nanmııtır. Seçim bir gü .,de 

bitecektir. 

tarııfından neşredilen son 
istatistiğe göre Romanya'nın 
1934 senesi Mısır ekim sa
hası 5 milyon hektardan yu. 
karıdır. 

Eldeki tahminlere nazaran 
bu seneki Mısır rekoltesi 
450 bin vııgonu bulacaktır . 

(\yuz elli bin va!{OD dahi
li istihldke ayrılarak ve 
mütebaki yüz bin vagon 
ihraç edilecektir. 

Alnıaııva ile cenubi .\fri· 
• 

ka ittihadı arasında \'İin 
• 

nıüuayaatı için yapılan 
nıiizakereler nelicesiz 

kaldı. 
Cenubi Afrıka ittihadı Zi. 

rant nezaretinin 2 birinci 
teşrin 1934 tnrihinıle vuku 
bulan resmi beyanatına na· 
zaran Almanya hükumetinin 
cenubi Afrıka'dan yapacağı 

yün mübayaatına karşı talep 
ettiği kredi kolaylıkları husu
sundaki müzakereler akim
kalm ı tır. 

l\onıanya'ııın ) aş mey
\'a ılıraratı. 

Bükreş'ten alınon maluma
ta göre Romanya Ziraat 
nezareti, Romanya'nın yaş 
meyva ihracatını arttırmak 

üzere buzı tedbirler almış 
ve bu arada taze üzüm fi· 
atlarını tutmak için piyasa. 
dan üzüm satın almaya ka
rar vermiştir. Aynı zamanda 
Romanya demiryollerı ida
resi de taze üzüm nakliyatın 
da alınmakta olan muamele 
resmini kaldırmıştır. 

Bu hafta zarfında Alman-
ya ile lsveç'e elma ihracına 
başlanacaktır. ilk parti ola
rak lsveç'e mühim miktarda 
elma gönderilmiştir. Bundan 
maada zirast nezareti muka. 

bilinde mensucat eşyası olmak 
şartile, Lelıistan'dan,300 va
gon taze üzüm için, hususi 
bir kontenjan temin etmiştir. 

Ölçüler 
nizamnamesi 

ANKARA 10 ( S.Ş . ı 

Ölçüler nizamnamesinin 170 
inci maddesi heyeti vekılece 
şu şekilde değiıtirilmiıtir 

"Kanun ve nizamname 
hükümlerinin tatbik tarihin 
de metre sistemine göre ya· 
pılmış ölçüler kullanmak üze· 
re denilmlf bulunan mağaza, 
dükkan, depo ve ticaretha
nelerin ellerindeki ölçü ve 
tartı aletlerinin belediye ayar 
memurluklarınca senelık mu 
ayeneleri yapılır. Hu takdir· 
de l 934 senesi ikinci kanun 
ayının birinci gününden ev· 
vel yapılan muayeneler de 
934 senesinde yapılmış sa
yılarak ona göre sene sayı 
sı konur,, 

Tarama dergisi 
tsr ANBUL 9 ( A.A ) 

Tarama dergisini satın almak 
istiyenlerin bundan böyle 
İstanbul'da Türk kitapçı'ık 
limitet şirketine müracaat et 
meleri Türk dili T.C den 
rica edilmektedir. 

Tekirdağ belediye 
seçimi 

TEKIRDAC, 8 (A.A.) -
Be 1ediye seçimi bugün baı· 
lamıştır. Her taraf bayrak
larla donatılmıştır. 

lbrahim Tali bey 
Tekirdağ' da 

TEKİRDAC, 8 (A.A) -
Umumi müfettiı Tali bey, 
Ma1kara ve Hayrabolu'da 

tetkikattan sonra ıehrimize 
1 ııel mittir. 

Alay 
İdmanyurdu 

Esat Adil bey lvrindi'de 
Bir haftadır İstanbul'da 

bulunan llalkevi reisi ve 
baı muharririmiz Esat Adıl 

Dün lstanbul'a gitti bey dün şehrimize dönmüş· 
"B. kümesi galibi Ayva- 1 tür. 

---------------------------------lık 'ı yenerek mıntaka birin· ye birinciliklerine ittirii.k et 
elsi olan Alay ldmanyurdu mek üzere İstanbul'a git 
dün akıam ekspresle Türki· miştir 

lleleclİJ'e seciıııi bitti - .., 
(Ustarafı birinci sayiede) Bugün be ediye aza seçimi 

sile halk bu kutlu işinde bitmittir. Müntthipler rey. 
noksan kalmamak için san !erini C. H. F. namzetleri 
dık baıına koıuyor. Bayrak- ne vermiılerdir. 

!arla donatılmış otomobil Eti remi t' te 
vatandaı lletmeğe vakıt bu- EDREMiT, 1 O (S.Ş.) 
lamıyor. Gün geçmekten bir Belediye intihabı bugün ni· 
son olmıyacağını bilen hem· hayete erdi. Atılım reyler 
ıehriler bu medeni vasitaya- C H F 1 · 1 h' . . . namzet erı e ın 
da kulak vermiyerek koıu dedir. 
yor. Ve bu çoıkun halkla san 
dığın bulunduğu duygu ve 

inanla ve inkılap öğütlerile 

bezenmiı salon taşıyor. 

Gördüğüm ttzahürat ve 
coşkunluk kalemimin öğme· 
ye kuvvet bulamadığı şekil
dedir. Bugün son gündür. 

KEPSÜT 10 (S Ş)-Bele
diye aza seçimi nihayet bul
du. C.H.F. Namzetleri müt
tefikan kazandılar. 

Havran'da 
HAVRAN, ı O (S.Ş.) 

Ayvalık'ta 
AYVALIK, !O (S Ş) 

Belediye intihabı bugün 
baıladı ve aynı gün bitti. 
C . H F namzetl.erinin ekıeri 
yeti kazandıkları muhak 
kaktır Sandıklar yarın açı 

lacak ve seçilenler kimler 

olduğu belli olacaktır. 

AYVALIK 10 IA.A.) 
.,.ıimdi sandık ka;>andı Seçim 
işi çok canlı ve ateıli oldu 
5000 yurttaı bir günde rey 
attı 

.. Dost Yugoslavy<t Kralı 
(Ustarafı birinci sayfede) 

beri hizmet eden hizmet\İsi 1 

dir. Hariciye nazırı M. Bar 
thou'ya gelince, kolunu kıran 
kurşup çıkarılmak üzere 1 

getirildiği hastahanede ya· 
pılan ameliyattan sonra 
seylanı dem neticesi ölmüş 
tür. 

Ceneral Jtrj da aynı 

elim akibete uğramııtır. 
Kral Alekıandr'a iltihak 

etmek üzere trenle Fransa'· 
ya gitmekte olan kraliçe 
zevcinin ölüm haberini 
Fransız hududunda haber 
almııtır 

Kral Aleksandr hazretle 
rinln uğradığı bu feci aki · 
bet haberi Ankara'da du
yulur duyulmaz dün aktam 
belediyenin intihabı mün~· 

sebetile yapılmağa baılan · 
mıı olan tenvirat derhal 
söndürülmüıtür. Bundan 
maada yine intihap dolayı. 
sile yapılacak olan ıenlikler 

dostluğuna daima sadık kal
magı bir şiar addeder ve 
Yugoslav milletinin büyük 
kederine iştirak eyliyen bir 
millet mümessilinin en 
müteheyyiç taziyetlerini 
kabul buyrmalarını rica 
ederim. 

Türkiye Reisicümhuru 
Gazi M. Kemal 

Yugoslavya kraliçesi haş· 
metlü Mari hazretlerine, 

Marsilya 
Kral Aleksandr hazretle· 

rinin şahıslarına karşı yapı 
lan şeni suikast ve feci 
cinayetı en büyük bir tees· 
sürle haber aldım. Hiç bir 
insanlık hissiyatının kabul 
edemiyeceği bu val fİyane 
hareketin acıklı neticesini 
duyunca bütün Türk milleti 
benim duyduğum derin te 
essürün aynını his[edect k 
tir Zatı haımetpenahilerine 

Kralın ve Yugoslavya'nın 

bir dostu sıfatile en mühim 

Köy yatı pansiyonu 
IVRİNDl, 10 ( .S Ş. ) -
İvrindi'de açılan köy yatı 

pansiyonuna lazım olan 
bazı şeylerin ihzarı husu
sunda nahiye müdürü Şev· 
ket beyin fevkalade yarar
lıkları görülmüş, bu madde
lerin alınması için sühulet 
göstermiştir. Pansiyona 
kaydedilen talebe miktarı 
artmaktadır. Dün elinde 
sopa ile sığır güden köy 
çocukları dağları aşarak 
mektebe gelmiıler, burada 
alacağı kıvılcımı köyüne 
yaymak için elinde defter 
kalemile genç cümhuriyetin 
birer mekteplisi olmuılardır. 

Pansiyona giren talebele 
rin hemen hemen hepsi af8· 
ğı sınıf ara girmif, bu yüz
den sınıflar dolmuıtur. Heı· 
gün mektebe bırçok talebe 
gelmekte, pansiyon kadrosu· 
nu aşmaktadır. Aile ocağın 

dan mektep kucağına atılan 
mini minileri anasından ba 
basından daha fazla seven 
daha hoş tutan mektebin 
mual imleri çocukları mek· 
tebe ısındırmış, mektepte 
yeni bir aile yuvası kur. 
muştur. Çocuklar bu yuva· 
ya derhal alışmışlardır. 

İ vrindi'nin içinde ve köy
lerinde sönen maarifi can · 

!andırmak için yüksek ala
ka gösteren müdür Şevket 
beve ve mektebin çalışkan 
muallimlerine çok teşekkür-

ler eder kendilerinden her za· 
man böyle yüksek ıeyler 

bekleriz 

tafsilata göre üç anarıist 

kralı hamil olan arabaya 
üç kurşun atmıılardır - Kur
şunlardan ikisi Kral Alek · 
sandr Hazretlerine, biri de 
Fransız Hariciye nazırı M. 
Barthou'ya isa bel etmiştir. 

Kral suikasttan dört dakika 
sonra vefat etmiıtir. 

Jlariciye nazırı M. Bar
thou ise bir kaç saat yaşa

dıktan sonra akpma doğru 
vefat etmiştir. 

yapılmıyacaktır. 

Reisicümhur l lazretleri 

Suikastı yapan üç anarsiıt 
intihara teşebbüs etmiılerse 
de yakalanmışlar ve h!!t.lkın 

müthiı heyecanından kopan 
kargaşalık arasınba öldürül· 
müılerdir. 

1 taziyetlerimi arzeder ve PARIS, 10 (S.Ş) Yu· 
gerek benim ve gerek Türk goslavya Kralı Aleksandr 
milletinin zati haşmet H~. ne karşı yapılan meıum 
penahilerinin ıztırabına ve suikat hakkında Marsilya· 
Yugoslav milletile bütün 1 dan alınan habere göre 
Balkan milleti matemlerine 1 

Kral Aleksandr Hazretleri 
nln ölümünden haberdar 
olur olmaz kralın kardeşi 

Prens Pol, Kraliçe Mari ve 
veliaht Pyer hazretleri ve ıu 
telgrafları göndermiıtir 

Yugoslav Prensi Fahametli 
pol hazretlerine 

Belgrat 
Yugoslavya K r a 1 ı 

haımetlu Aleksandr Hazret· 
!erine kartı yapılmış olan 
vahıiyane suikast büyük 
bir teessürle haber aldım. 
Sadık bir dostu ve samimi 
bir kardeti olmakla müftehir 
bulunduğum büyük Yugoslav 

Kralının vefatı ile Yugoslavya· 
nın duçar olduğu elim ziya 
bütün Türk millet tarafından 
aynı şeki 1 de hisedilecektir. 
Ben katiyetle eminimki Yu· 
goslavya milleti asırlarca gös 
terdiği yüksek kabiliyetlere 
istinaden ve zati fehimane 
!erinin münevver idaresi al· 
tında olarak kaderin kendisi 
ne tahmil ettiği bu acık· 

lı tecrübeden de muzaffera
ne çıkacak ve aynı zamanda 
refah bahıedici sulha doğru 
çizdiği yolda i ledemeslne 
büyük bir sükun i!e devam 
edecektir. Zatı fahimanele
rinden sadık bir doıt ve 

Fransa'da bu.unan bir Hırvat 
İftirak"ettlğimize itimat bL· tarafından Barabellum taban 
yormalarını rica ederim. 1 casile atılan ~n el silah 

Türkiye Reisİcümhuru üzerine Kral Aleksandr 
Gazi Mustafa Kemal 1 H ı ·ı F H · · azret erı e ransız arıcı~ 

Yugoslav veliahti fehametlu 1 ye nazırı M. Barthou ve 
Prens Pyer Hazretlerine kralın ya veri Ceneral Jorj 

Pederleri haş •ı.etlu ağır surette yaralanarak 
kral hazretlerine ya · vefat etmişlerdir. Ahaliden 
pı 1 ant tavsif kabul etmez. iki kişi ile iki poliste mak· 

derecede ıeni suikast mü J tuller arasında bulunu. 
nasebetile t ziyetlerimin ka- yor. Suikastı takıp eden he· 
bulünü zatı fahimanelerinden yecan fevkalade büyük ol 
rica ederim Vefat eden bü. 
yük kralın dostu sıfatile v~ 
bütün Türk milletile bera · 
ber zatı fehi nenelerinin ve 
Yugoslavya'nm m a t e • 
mine büyük bir samimiyetle 
iştirak ediyorum. 

Türkiye Reisicümhuru 
Gazi M. Kemal 

LONDRA, 10 ( S Ş. ) -
Dün Dobrovnik kruvazörile 
Marsilya'ya varan Yugoslav · 
ya kralı Aleksandr Hazret· 
!eri ile Fransız Hariciye na 
zırı M. Barthou Marsilya'dan 
Paris'e hareket etmek üzere 
iken müthiş bir suikasta uğ· 
rıyarak öldürülmüşlerdir. 

Suikast hakkında alınan 

muştur. 

PARİSlO (S Ş) Feci sui
kast haberini veren akıam 

gazetelerinin edisyonları Pa

ris'I büyük harbin en fela
ketli günlerinden daha bü 
yük bir heyecan içıne sok
muştur Hadise üzerine der· 
hal toplanan Fransız kabine
si vaziyeti mütalaa etmiş ve 
derin teessür içerisınde bü 
tün Fransa'da bir ay matem 
tutulmasına karar vermiştir. 
Hariciye nazırı M. Barthou'· 
ya mu ·ızzam milli cenaze 
alayı yapılması da alınan 

mukarrerat meyanındadır. 

Reisicümhur Müsyü Leburu 

s 

lspanya'da 
İhtilalin plcin

cosu nedir? , 
MADRIT, 10 ( S.Ş.) -

ispanya'da sükun avdet 
etmittir. Madrit'le sinemalar 
açılmıştır. Nakliyat baıla
mıştır. Maamafih gece sa
baha kadar silah sesleri iti 

tilmiıtir. 
Sevil' de yalnız in~aat ame

lesinin grevi devam ediyor. 
Barselon'da sükun vardır.San
dıklarla bombalar. silahlar 
bulunmuıtur. 

Röyter ajansının haber 
verdiğine göre son hadise
lerde 500 ölü ve 2000 ya
ralı vardır. 

MADRIT 9 (A.A) -Dahi · 
!iye nazırı isyan hareketinin 
her tarafta bastırıldığını ve 
hükumetin divanı harplerde 
muhakemelerinin çok çabuk 
görüleceğini söylemiştir . Ce 
nubi gazetelerin İspanya 'ya 
girmesi yasak edilmittir. 

Japonya'da grev 
LONDRA, 10 ( S.Ş ) -

Tokyo'dan bildirildiğine göre 
nakliyat grevi iki gündenbe· 
ri devam ediyor. Polisle 
grevciler arasında çarpıtma· 
lar olmuştur 

sanportfoy nazırlardan Müs 
yü Herriot ve Müıyü Tardieu 
akşam Marsilya'ya har<

ket ederek Kraliçe hazretle
rine Fransız milletinin derin 
ve umumi olan teeuür ve 
taziyetlerini bildireceklerdir. 

Kral Aleksandr hazretle 
rinin cenazesi yimı Dubrov· 
nik kruvazörile Yugos · 
lavya'ya nakledilecektir. 

RARIS, 9 (S.Ş.) - Su 
ikast haberi Belgrat'ta tasav
vurun ve tahminlerin fev 
kinde bir felaket haberi 
olarak hudutsuz bir heye· 
can uyandırmıştır. Halk 
gazetelerin idarehanelul ve 
başvekalet önünde toplana
rak mütemmim tafsilat İl· 

temiftir . Onbinlerce halk 
muazzam kafileler halinde 
saray önünde toplanmış, bu I 
radan sızacak malumatı bek 
lemiıtir. Yugoslavya baıtan 
baıa büyük Kralının mate
mi içine gömülmüştür. 

PARİS, 10 (S.Ş.) Sui-
kast hakkında en son tafsi · 
lat şudur: 

Kral Aleksandr. Hazret· 
!eri M.usilyaya ayak basın· 
ca yanlarında Fransız hari 
ciye nazırı M. Barthou ve 
yaverleri Ceneral Jorj oldu· 
ğu kaide açık bir otomobi
le binmiılerdir. Otomabil 
Kanabiyet caddesini geçer
ken vilayet konağına git· 
mekte idi. Yolun iki tarafı· 

na toplanan on binlerce halk 
kütlesinin önünde iki sıra 

polis ve asker kordonu var· 
dı. Otomobil Kanabiyer cad
desine gelince elindeki ba
rabellüm ile ateş ede ede 
polis kordonunu geçen bir 
şahsın kralın arobaeına on
kurşun sıktığı görülmüftÜr. 
Kurşunlardan biri kralın 

kalbine biri ciğerine isabet 
etmiştir M. Barthou ile 
Ceneral Jorj ağır surette 
yaralanmıılardır Bu korkunç 
suikast üzerine otomobil 
durmıyarak vilayet konağına 
doğru yoluna devam elmiş 
tir 

Otomobil konağa geldik· 
le kralın bir söz söyleme
den vefat ettiği görülmüt· 
tür. 

M. Barthou memleket hu-

y D 1 

o 
M. Titülesko 

Romanya kralı jle 
görüştü. 

BÜKREŞ. 10 ( S.Ş.) .-
30 

M. Tltüleko geldi,saat 17, 
da kralla görüttü. Krall• 
Mülakattan evvel ve sonr• 
baıvekil M. Tataresko ile 
uzun müddet görüıtü. BU 
görüşmeler hakkında teblli 

verilmemiıtır. Yalnız Ti tüle•· 
ko · Tataresko mülakatınııı 
çok hararetli olduğu duyul· 

muıtur. 

Yeni bir balon 
PETRESHAVEN 9 (A,\),. 

Kontjeplin balonunund• 11 

çok büyük bir balon yapıl· .,. 
nıalıtadır. 1935 yılının nı 

tında ilk seferini yapacaktır· 

Almanyanın ltaıyaY' 
teklifi 

P ARİS, 8 (S.Ş)- Ovr 11•· 
zetesine göre, Al manya'ıı111 

Roma sefiri M. Yon Haısell 
Berlinden aldığı taıınıat• 
tevfikan , ltalya'nın S•r 

meselesinde Alman noktai 
nazarına ta vizatı mukabi· 

·ıı !inde beş veya altı sene tçı 
Avusturya hududunda ı.ta' 
tukoyu Almanya'nın tekef· 
fül edeceğini ltalya hükı1· 
metine teklif etmiıtir. ~ 

tahanesine nakledilmittlt· 
Orada yapılan bütün ihti· 
mamlara rağmen aktaıtı• 
doğru vefat etmiştir. Cene· 
ral Jorj da aldığı yaralarcl•

11 

sonra ancak bir kaç sa•1 

yaııyabilmiştir. 
Suikataçının attığı kurtU11 

!ardan iki polis memuru ;it 
bir kadın hafif surette yar• 

lanmıştır. 
Suikastçı Fransaya bir 

kaç gün evvel pasaporuııJ 
olarak girmit o1an Petro• 
namında Zağrep'lı bir lfır· 
vatlır 40 yaıındadır. caııi 
askeri kıtalara kumancl• 
eden miralay Viyol tara· 
fından kılıçla ölllürülmüttlir· 

Suikast haberi üzeriııe 
Fransa hükumeti tarafınd•11 

neşredilen resmi bir teblll' 
de Fransa ve Yugoı\av1• 
münasebatının tarihçesi ya· 
pıldıktan sonra iki mılletİ 
birbirine bailıyan sıkı ve 
ıamimi dostluklar tezk•r 
edilmekte ve Yugoslavya 

Kraliçesi Hazretlerile Yugo• 
lav milletine Franuz mılle· 
tinin taziyetleri beyan olıııı· 
maktadır. 

BELGRAT,lO(S.Ş.) - 5ui· 
kast hal:eri ıaat 18 de fraP 
sız hükumetinin resmi tel· 
grafı ile öğrenilmittir. Bütlill 
Yugoslavya teessür içinde· 
dir. 

Suikast haberini alır al· 
maz nazırlar mecliıi fevk•' 
iade alarak toplanmııtır· 
Yugoslavya kanunu esaaısne 
göre Veliaht henüz on bir 
yaşında olduğundan Kralı~ 
vasiyetnamesinde kayt edı· 
lecek üç kiıilik bir nlya~el 
meclisi tarafındad kralıyetill 
idaresi lazımgelmektecllr 
Kralın ani vefatı bu celse· 
yi aktederek niyabet nıeC' 
!isini teşkil edecek üç zail 

seçmesini icap ettirecektir· 
Kanunu esasinin 42 ıııci 
maddesine tevfikan SkopÇ1' 

na meclisi bu vazifeyi ifaY• 
davet olunacaktır. ~ 

PAR IS, 1 O (S.Ş) - Hiilı 
met yarın bir beyennaııı' 
neşrederek vaziyeti Fran•1

' 

milletine bildirecektir. Kr•· 
•y• 

im cenazesini Yugosla vzay• 
getirecek olan Dobrovııilı 
kruvazörüne bir Fransız fi• 
!osu refakat edecektir. 
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Y
1 

h. l. kulağım· Sevgi baharına kanmadan senin Neıe ol içime akı ver anne!. •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••• 
- 1 _ Nağme ern a ~ b k Gençliğim çağında tarumar oldu. Hayatım derbeder, sefalet, tasa.. (Dünkü nüshadan mabat) Artık Bahtiyar ağa mutmain 

S d 1 r Kalbım ozu O d b" d h aaı sabahın bet buçuğu.. a çın ayo · H Güle renk, bülbüle ıes veren tenin Yatlı rözlerlme bakıver anne!. ra a ırez a a otur· oldu Yüreği ferahladı. Ve 
B ı k b. t gibi durmuş ep d kt k a ı eıir . Bandırma şo- ır saa ki d Benim günlerime bir mezar oldu. u an sonra yarın a şam tekrar kasanın bulunduiu 

•aıı - · yorum! · Uza ar an, b 1 ki · d Uzerinde çift atlı bir senı anı 
1 

. b. Sensiz dolaşırken yana yakıla, u uıaca arı yerı tayin e e- odaya gitmek üzere merdi-
Yayt k aklardan ses enıyor, ır ı d k k lkt' 
" •nın içinde sallanarak ço uz .. 

1
. Şimdi 0 Gün gelir hayata anet e ersin Ruhumu kavurur yalnızlık, sıla, re a 1 ar: ven basamaklarına çıkmaia 

1 enik" • d eyler soy ıyorsun. ( b ld d d Ç h 
Ş oy e oğru ilerliyoruz.. '·· b . hasta bozuk, O genci gü gi i so ur um ersin ökene asretin bir bitmez yıla baıladı. ehı d k k ıozler enım • d d "d . K I l 1 - Recep demindenberl Od . d. K O r en yeni çı tı . . k lb. e heyecan Bir bahar sonun a sen e gı ersın or o up gün eri yakıver anne.. aya gır ı. asanın ya-

t rtalıktan gecenin serinliği iılemiyen _a ım ' Bak sarı saçların aklarla dolu' dütünüyorum. Biz bu iti nına geldi. Cebinden anah. 
neıı(i. k lk kuvvet verıyor · O yalnız ikimiz yapacağız. 
za l~d a mamıı . Yanımı- Belkide kumral kıvırcık lküme koıarken dik enginlerden, NasıP. tarları çıkardı ve bumele çe· 
• 8 ığımız paltolarımızı aklarıma dola· Her kardaı yüzünde bir hicran tülü Kapansa gözlerim sona erır.eden: kerek anahtarı kasanın deliflne 
qlilın k sa.-ların parm d 1 k 1 1 _ t·ı·· B 1 k k k 1 d Recepte ustasını ta~dlk k d K 
b
- eıne için arkamıza T ht b·n ölgün zi· Bahar a saç arın ar ara or u u lr çe en yapara mene ıe er fn oy u apu açıldı. Bahti-
Ut{l nırken, me a • k ğ d .. 1.. y k k k eder gibi batını eğdi ve: 

k 
1 
nınek mecburiyetinde k yu yeşil gözlerine bir Göğsüne ta tı ın o sev a gu u ı ı mezarıma ta ıver anne!. _ Ustacığım, çok isabet yar ağa sarı altınlarını gö· 

a ıyoru:ı yası 0 Son bahar gelmeden sararup soldu! rünce sevincinden ııüldü. 
8 · daha renk vermlt oluyor. Pamukçu T<>hsı"n ettiniz. Ben de size, bu işi K 

rıııc1:Yglrlerin baılarının üze· Güzel koruluğun lhtiya~ çam· " ikimiz yapalım diyecektim. asa ağzına kadar dolu 

t .... kı çıngırakların sesi, ları· altında dertleıırken hasan l idi. Koca bunak altınları .... nsanlık hali bu, diğerlerine 

'
• 

1 
Poyla ıakırdıyan nal .. lerı'mlz de mazinin hatıra· Hey __ Hey Gı' hı' hergün saydığı halde yine 

•I eri t k 1 k goz l 1 güven olmaz ki: b 1 d ( 1 3 5\ dı~ı • e erlek erin çı ar- !arını anarak yaş tane ~~i _e aaymağa aı a ı. , , , 
t·t gevrek sesle karıııyor, d 

1 
or Bizi saadete gotu· Çağ'ıyan arzımı göğe haykırsam O kızın ne çapkın bakııı vardı - Haydi oğlum. Evine ~derken on bin yedi yüz 

1 tek b d 0 uy · k h ı 1 k adedini t!:tor lr kadın sesini an ı- ren günleri tasarladıkça ka- Bulutları yırtıp çı acağım ey Tatlı dillerile yakıtı vardı. git. Rahat rahat uyu. Ya- o ara son sayı 
B •ankı . mamak kaygusile ken- Derin bir ah çeküp ıu sazı kırsam Gönül boıluğuna akıtı vardı rın akşam üzeri yine bu· söylerken: 

tö 11 musikiden (bu ona ~~!den geçiyorum!. Dumanlı dağları yıkacağım hey! En güzel ııüller de sanki yar gibi rada buluıalım ve kimseye - Kıpırdama.. Yoksa, 
d ~e musikidir, sinemadır, Hiç unutmam!. ilk günü- çaktırmadan doğruca bunak canın cehenneme gidecek. 

b
a a kısa tabirle bfttün "z Ilık bir Eylül ak§amı. Öfkemi alamam dağları varsam O yarin ıaçları sarı bir ipek ihtiyarın hesabını vermek Bahtiyar ağa neye uğradı-
edu • mu . het zevklerini tatmin eden Küçük Çamlıca'nın gurubu feleğin saçlle yaramı sarsam Bakıtları narin sanki kelebek için çiftliğe gidelim. Dedi. ğını anlamıyarak bu ani 

ı zevkin üstünde bir seyrettiği aktaın. Marmara· Bu halle doğduğum ıehre varsam O kadar tirinki güzel taıbebek Ve meyhaneden ayrıldılar. baskını bu saatte hiç ümit 
evktı' ) k b ı · · d D 1 ·· - b k k m h 1 O b d ki k ·b· d' Y k' 1 cı r. eyflenen, ara a· nın parıltıları yüz.erımıı e ost ar yuzume a aca ı ey. eyaz ger anı san ar gı ı. • • etme ı. aşının geç ın o -

• llıız kalın çatlak sesile ya eriyor! Bir ses: Selanik'in cenubu ıarki- masına rağmen gayet çevik 
.. ~ı, Yavaı ıarkıya baılıyor. _ Bir az bu tarafa gelir Ey oğul bugün de baıka bir renııe ııir Ne zaman gelirsek nefes nefeee sinde bulunan Çukuroluk bir hareketle arkasına dön· 
Ga~~bacı arabayı sür de gel,, misiniz?... Yar kucağı da bir, gurbet el de bir O yardan alırsam küçük bir buse çiftliğinin sahibi Bahtiyar dü Ve aynı cümle ile tek-

B asvetı üstünden düşürde gel Hayret: hiç tanımadığım Taıan duygularımdan doğam bu tilr Yüzümü sürersem o dolgun göğse ağa, binanın en üst katın· rar karıılaıtı. 
b·ıc1 U g\izel ıarkuına biz de bu sese gayri ihtiyari cev- Yaralı kalbimi yakacak mı hey1 Olurum herkesten bahtiyar gibi daki odasına çekil mit 0 gün· 
b

0

1 lğiırıiz kadar 1·ıtı"rak edi· a vermı·ı bulundum!.. p k - Kıpırdama.. Yoksa, , tu p amu çu Bürhaniye kü itlerinin kar ve zararını 
z. -Top ağacının dibine, hasan Sabahattin Nida/ zihnen hesap ediyordu. Bir canın cehenneme gidecek. 

f Sarı•ın bir Bahtiyar ağa istifini boz-
Ş • arka tara tan. • ·-- ara kasanın bulunduğu oda· 

kı~t~l·· Y:ıil ova ortasında çehre l\ıvırcık saçları lüle Lale - Çilek Seherde görünüş ya gitmek için kalktı. lhli. madı. 
1( ara uzanıyor.. lüle olmuf .. Gözleri bayğu.. y C yar halile ve bastonuna Benden ne lstiyorsu-

ı enarına sıralanan servi- h t d" Aşk olsun dikkatime.. ir· - emalellin Necip beye sevgilerimle- nuz? dedi. 
et Sanki benden mer ame •· U dayanarak yu" ru·· me"e ba•la-

Yo 1ırehp geçene boyun kırı- ı· Göz göze geldiğimiz mi gündenberi elimde gez· İ foklar bürünütken kızıl renkli tüllere, d H ıs • f'ahtlyar ağa, gecenin bu 
tar K ıyor.. . dı"rdı"'"im fantazi dafterimln nci gibi 1·aleler dökülür al güllere.. 1• er taraf zifiri bir ka- d h k k il arııda kat kat, üst aman her ikimiz de sabıt ır saatin e a i aten bir bas. 

ıte alt 
1 

z ·I kabında çılek resimleri ol· Yamaçları kaplarken koyu renki gölgeler, ranlık içindeydi. Dıtarıda 1 
11 ' ata, yan yana, sıra kalmıştık. Mahçup tavrı e: kına kurban o muıtu Bizim 
k~İıut~rınuı dağlar ıosayı _ Tabiatın hediyesi, be· duğunu ancak bugün farke- Rüzıar hayat bağıılar nazenin sümbüllere.. çok tiddetli yağmur yağı . meçhul çete, evvelden çizmit 

l) uyorlar. nim sabah yıldızım .. Bana debildim. Ne dalgınlık de· .*. yor ve sık sık da ıimıek oldukları planlarını timdi ıu 
il 

aba ilerde bu kat kat, ? g•if mi? Defterime isim arı- O ıeffaf nilüferler sularda hep ağlamıı; çakıyordu. Çiftliğin daimi b h . ğ 
•a • söz veriyor musun... O 1 b saatte ve tam a tıyar a a· 

, .ı •ıra durmuş dağların k I yorum. Ne kadar düıündüm va arın ağrını afk aleti dağlamış.... bekçileri olan köpekler ulu- nın göz kamaıtırıcı sarı al. 
r"'ncl Ç Şaıırdım!.. Daki a_ arc~ bı"lsen Su""heyla" ?. Karııdaki evlerin tüterken ocakları, çık a atal dağı çatalını 1 t gı yorlar ve ulumaları gecenin tınlarının karıısında tatbik 
arnı b yerimde bir cism camı . En nı"hayet bana daima Uzaktaki sıra dağlar sarı tüller bağlam•t·· 
.\ 11 ize sırıtıyor.. bi kaldım . Nihayet ... bil • sessizliğine karııarak korkunç ediyorlardı. 

d h ilahın bir yeni günü mem, bir •eyler söyledim: güzel gelen "Lale" yi bul· ' • akisler yapıyor. Ve buna da Recep bu sarıları gözleri-
' il b ı • dum. Hot, bunu buldum Yılankavi yolları yüzü şen kızlar süsler; k 1 " aı amak üzere... _ Evet. söz veriyorum. y ld k ld 

1 
b b gö gür emesi karışınca et- le gördüğü zaman gözüne 

.,.ocuk\ ğ d ki" · k d 1 demekten ziyade sevdim de· o a öy yı ız arı görünür irer irer . rafa deh•et d U kıtı• u um a ren ı ı 1ıe Hayatımın sonuna a ar. . S _ k 1 k 
1 

• saçılıyordu. inanama ı. atasına baktı. 
ıriıılllarının, çıkula"taların mek daha dog·ru olur Hal- ogu su ar içer en sürü er (Akpınar) dan, B h M h . ğ R •· k • el Gözlerinde bir neşe, bir se· B b k I I h a Uyar ağa havanın bu u sın a a, ecep ın en-

en çık ·ı· t run· bukı· defterı'm, ismini kendi ir ço an ava ıy e şen türküler eceler . ., k k d k dlsine bakmanın ne deme'-tıılu an mavı ı, u • 1 d Ellerimi yanan or unç saatin e asanın ,. 
k k vinç para ı.. ..k Çı'lek! Her ne Tekirdağ· (Pirinç Çeşme) lıtl ' ırrnızılı, yeıilli a · d b ldum Ay sönu taııyormuı: bulundug·u odaya gidiyordu. olduğunu anladı. Ufak bir 

atı b avucun a u .. Dhmef hı' 1mı· 
k n ardından semaya a ·, k ı·se /1 ı. go·· z ı·ıaretı'le heme · b 't, ıe ki" ziyasile yüzlerimize sarı on· · Bu sırada alt katta ga· n ııe aı-
•·· mayi renklı' ren ı lk Su·· heyla, bilmiyorum sana " ' latt R •Otııı k fet saçarken o da i ve B DEFTERiME yet hafif olarak ayak resle· . amasını an ı. ecep uı· 
d" e ten derin bir haz d ı s· so··yfemif mi idim? en ufak d b 1 1 ~Ya d son buseler ini sun u. · ır· ri işidildi Galiba bu ayak tasın an u emri a ıra maz 
Ob!. t ıın. Bugünde aynı ag·zı, ince dudakları çok Ruhumun ··ğe k d k d k ıh b "lk" 'kllğll B htl ' , Ç denbı"re.· d • go a ar a ar çı an lirasının seslerini çıkaran çiftli". in hiz· ir tı ı çevı e a yar 
h. ata! dağın baıı tu- T senin e ag ç · " ~ııcıı b· _ Gidiyorum, gelen var!. severim. anrı • abuk sönmeıı için a~ktan mezar kazarım. metkarı veyahut bekçisi ağanın üzerine çullandı ve 

il ır renk almıı .. d zını ufak, dudaklarını ince Bu yaııyan ölünün hummalı yarasının d derhal b >ğazını sıkmağa 
•at 11 turunculuk bütün ufku- gidiyorum!· de i · yaratmıt Kiraz kadar değil, Kanile yaprağına bir fatiha yazarım 1 

i. 
llıak Semadan ayrılan bir ıa k l Bahtiyar ağa bu ayak baıladı Recep bir iki daki-

tı~1 iıtıyor. Gecenin ar- ·ı k ·b· renkli ve ko u u ' ol ·b' b hçemin çı e gı ı 1 · d k.~ 1 b ıeslerini ı·ıı'dı"nce o""ksu··ru""kle ka ıonra ihtiyarın ölmüı 
cesedini yere bıraktı. Pala 

bıyık Muhsin alta kasanın 

baıına çökmüt sarı altınları 
torbaya dolduruyordu . Ka

sarla bir tek altın kalmıya 
aıya kadar hepıinl aldılar. 
ve yine çiftliğe geldikleri 
gizli yoldan döndüler 

•• 
11 

an morluğa galebe 
1 

hap parçası gı ı a · ık x çın e ı yazı ar enzer ruhumdakine •• 1 dudaklarını o minıc a11zını 
•
0

• Yor. Bütün ufka yayılı- ye•illlkleri içinde haya i ga· I Sana kara bahtımın beyaz aynası derim karııık, merdiven batından 
' • lJ • b k o pek çok baygın göz eri v- d t k 1 d b d 
b 

f k 1 ı·p oldu.ı .. Onu günlerce e - ucu um opra o up unutulsam a yine ağır ı: 
t• u yer, yer alet enen .. h"ç unutamıyo h d b • 1 lk - b · ni .. Birgun 1 · Aıkımın ıa 1 isin enim küçük defterim. - Bu vakitte .. Buralarda 

tlbı Ça •nın birden tutuıması !edim. Be i oracıga ır m Büyük bir gaf yap· Muallim Mektebi 
te~k· birdenbire kızıl bir daha gelir dedim . Heyhat; ru . f Ö kim dolaııyor. 
~ 1 T 'ki mııtıaı: Her tara ını öpmüı- mer Fahri alacağı yerde 

tek alıyor, koyulaııyor günlerce, ay arca.. am 
1 

tüm de 0 ince dudakları 

fakat cevap 
tekrar ayak 

d tar aç 1 d d n sene bekledim .. yok'. yok!. N d iNTİBALAR seslerini iti iti . 
etı . ıyor, urma a unutmuıtum. e en sonra: R d 

l•Yor Bu uzun günlerden sonra • a yo 
~ti · y _Bir yerimi öpmegi unut· 

'eti' tıeıin geçmesi için ümitlerim sönmüttü · finle tun Dedin. Ben deli aıık lar 
l ı eıı bu ki h bı"r Eylu" I ak•amı'.. As a t b I ı at ren i a- • gibi düıünüyor ve ir tür ü 
ka

11111
\1Pk1 bir boyacı dük yolun kenarını takip edii

1
° anlıyamıyordum. Hatta ol 

la • n çeıit çeıit boyalar- rum •. Hağırmamak için e e· . ğ •tııl 1 mıyacak yerlerin• sayma a 
~i enıni• vitrinine ben- rı"mi ag·zıma götürdüm H h hayırı Yot. • başladım. ep ayır. · 

Tam iki sene evvel gör- b ld 
1 lb . Diyordun En sonra u um, 

düğüm çehre .. Sırma ı e ı · 
sesile, mahmuzlarını takır buldum! Göğdende sayma· 

·ı· . dıg•ım hiç bir yer kalma-
datarak kolundaki sevgı ısı· d ı 

liitci • 

11 T. EVVEL PERŞEMBE 

ISTANBUL, 

Plak neşriyatı. 19,20 Ajans ha
berleri. 19,30 Türk musiki neşri
yatı: (Kemal, Niyazi, Aımi Beyler 
ve Hayriye, Müzeyyen Hanımlar). 
21 Selim Sırrı Bey tarafından 

konferans. 21 ;30 Radyo caz ve 
l"rıe.•ıı en bu güzel allı pullu, 
•ıtıcl 1. morlu renkler ara 
~atı' kuvvetli bır projöktör 

&.dı. 

ne bir •eyler anlatıyor. Ara dıktan sonra buldum eği 
• man da tango orkestrası. 

sıra gülerken altın diıleri mi? Vazifemi 0 za 
Cune . b . 

~e b fın izden görünmı-
tjl'e a.ılıvan bir parçası tlt-
b rek b'" .. d i~e 

0 
uyumekte Hem. e 

kı 
1 

kadar yakın o'arak 
'e 1 

h:pı ll'llzt uzatsak o titriyen 
ki, çakalayıvereceğlz san
tlbı ok büyültücü bir ayna 
l"rıak Parlıyor, dıkkalle bak

'lllzı ~ok müıkül. Gözleri-
V aırıaıtırı yor. 

•lrinl d tttk er e dönen elı:k-
.. ceryanl 

tun . arına benzlyen 
1 eıın k 
•k enarındaki beyaz 

1 ortasınd k 
&.clı. lJ a aplamıya baı· 
teııkler fuktaki çeıit çeılt 
lıabe iÜneşin geldiğini 
" r verınekl ( 
J'Ptııakla) ~ vazifelerini 

a:vboidu! ınagrur ağır ağır 
ıııp 1ıııd ar. Beyaz renkli 

en iiıt·· un çıktı. Bü-

b 1 . r t m Öptüm, öptüm. 
aynı te essüm erı yapıyo · yap ı . 
Arkalarından genç bir mü · Seven kalpler birbirine 
rebbiye arabadaki ağlıyan çok yakın olurlar. Sen ül· 
çocuğu avutarak onları ta· keme henüz gelmitlin · ince 
kip ediyor. duygu, yüksek varlığınla. o 

lıte yine o, ~k~~m bahc~- kadar ılık duruyordun kı. 
min yeıilliklerı ıçı~de gaıp Ergeç anlatacağız. Dedim. 
olduğu gibi. bu çıftler de Lakin çok korkuyordum 
asfalt yolun nihayetinde gaipl Bana çok açık ıeylerden 
oldular.Ben de son ümitle söyledin. Ben de "kelebek" 
rlmi kalbime gömerek me . gibi erkeklerin bile utana· 
sut olmaları için onlıtra bir rak okuyamıyacağı yazımı 
mümin gibi düalar ettim.. göstermiılim fakat her ne· 

BUDAPEŞTE. 550 m. 
Caz. - Ders. 19,50 Plak. - Mü

sahabe. 21,10 Piyano. 21,55 «Co
ronel• isimli monolog. 23,10 ha
berler. 23,30 Budapeşte ko~ser 
takımı. 23,50 Siya'i neşriyat. 

BÜKREŞ, 364 m. 
Gündüz neşriyatı. (Plak ile) 18 

Karışık konser. 19 Saat ayarı. 
vesaire. 19,15 Konserin devamı. 
20 üniversite. 20,15 Konferans. 
20.30 Plak ile üç perdelik wag· 
nerin «walkyre• isimli birik opc· 
ra temsili. Belki. benı· de bir gün ol 1 d k Se dense an aşamıyor u . -

sun hatır ar. dedim. viyordcık, seviıiyorduk .. Bu 1-------------I 
Melahat Oü/çö/ nu dilimizle bildiremiyor Acaba bu güzel dilek 

tün semayı 
çevirdi. 

1 ı D l:arıuında neler düıünüyor· 
kendi cinsine duk. Ne olursa o sun. e 

sun? Bunn bana bağıılamaz. 
dim ve sana sevgimi açtım. 

mısı? İşle ben buna seviniyor, 
ı ben bunun için yaııyordum. Kemal Ferdi halıkesir: 7-10-934 

Sffn Şükrü 

Yaz gecelerin~e marmara 
- Sularda yürüyen 

Aya dalmıştık· 

Önümde uzanan ma\i de-
nlz ne kadar saf, ne kadar 
rakit. Beıiğlnde uyumakta 
olan inci danesi kadar güzel 
ve masum bir çocuk gibi 
Seyyar bulut kümelerine da
lup çıkan ay, sadef kurs do· 

nukluğlle yürüyor; ben ne 
kadar yıtlnızdım ve üzerin 
de bu'unduğum tepenin et
rafı ne kadar sessizdi.. Sü 
künet ve rüküdelin esrarlı 

ilahiliği içinde sıralanan 

dağlar,!doyulmaz bir vecdi 
iıtiğrakın minberi sanırsınız .• 
Birbirine göz kırpan yıldız
ların neıeslne payan yok . 

Ay, dünya güzeli nazik 
b:r gelin gibi altın telli saç
larını mavi gözlü, sevgili 
masumun tuzlu gözyaılari· 

le ıs1 atıyordu. Çırpınıyor
dum ki: Ay bana altın telli 
saçlarından bir ahret göm· 
leği örsün . 

Tekirdağ 

!1hmet hi/mi 

- Hey, bana baksana .. 
Kim var oralarda. Neye 
cevap vermiyorsunuz:' Sah 
tiyar ağaya kimse cevap 
vermiyordu. O sırada herkes 
uyuyordu. Gece yarısı çok 
tan geçmişti 

Bahtiyar ağanın yüreğine 
kurt girdi Merak içinde 
aıağıya indi. Etrafına ba· 
kındı . Kimsecikler yoklu. 

Öyle ya. Bu vakitte burada 
kimler dola§acak Herkes 
uyuyor. Dedi Ve kalbini 
daha eyi tatmin edebilmek 
için de odaları yokladt. 
Herkes derin uykulara dal-· 
mıılar, kim bilir ne rüyalar 
görüyorlardı. 

Eh .. Bir ıey yokmuf .. 
Çok şükür. Zaten kim ola
cak. Her taraf sım sıkı ka · 
palı Hele benim afacan 
köpeklerim olduktan sonra 
kim cemrel edüp buraya 
gelecek. Hele bir gelse, 
alimallah parça parca olur
lar. 

Dlılerini sıkarak: 

- Hele bir selen olıa lla!. 

Ertesi günü uyanan çiftlik 
hizmetkarları Bahtiyar ağa
yı ölmüş bir halde kasanın 

önünde görünce hayretten 
dona kaldılar. Yakanın se
bebini kendi kendilerine 
araıtırdılar. Fakat bu clna· 
yeti yapanlar hakkında ufak 

bir ip ucu bile bulamadılar. 
Nihayet, vakayı en yakın 

jandarma karakoluna ihbar 
ettiler. Bütün çiftlik müs

tahdemini sorguya çekildiği 
halde onlardan da blrıey 
elde edilemedi. Ve Bahtiyar 
ağanın ölüm mesele•! ka
pandı ... 

iki kişiden mür.,kkep 
olan meçhul çete de bu su
retle emellerine muvaffak 
oldular. Yani reis palabıyık 
Muhsin ağa ile muavini Re. 
cep sarı altınları aralarında 
taksim ettiler. Ve n mem

lekette fazla kalamıyacak
Iarını anladıklarından S 1 •• 

'k' e a nı ten uzaklaıtılar. 
s 
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Belediye Dispanseirnde ŞEHiR SiNEMASINDA ! Dr. Ihsan Ahmet i ıı-- - Temaşa ~---
Muayene Günleri 10 Teşrıni evvel Çarsam~adan iti~aren 1 : ~Jeııılt>ket hastahane- : ~N ~ 

Ci.;,HABTESİ GÜXLEHI HAl\İKİ lfARP FİLİMi /1, i si göz .. hastalıkları i OTEL VE GAZİNOSU M 

=: ıııutehassısı •• = a " Öğleılt>rısoıır·2saall4dl'ııl6yakadardalıili CEP Bl•R GECE / H lıashılıklar nıuayeııesi (Doktor ;\ lııııet HEDE ! : Hastalarını her gün sa : Şeref Bey idaresinde ~ 
E · b ) ' • at 3 den sonra Kuvaimil- : f M 
,mııı ey i i liye caddesinde t59 nu- : '~ Ralıke~irin her lıus~ıs~:.ı en~ 

P.\Z.\R GC.\'LElll: o~ 111y;111lar: I: : maralı muayenehanesin- : •• nıukerıınıel otelıdır. ~ 
ok·· glıaek~erbı ~r011,1ı·a lsoa:ı.ı 151 l~el:.ınlıı 1ı:r·ı" 3ııı"ıı~ıd' ~r .1 ı'~ı~;:\\ ~!'~/~w01r L\~,I ; de kabul eder. : :ı Konfor Temı'zlı'" Servı'slerı'ndeLi H 

u , 11 ıı • ı g.ız ı<" " .. • .• - ' '· · ' · ~-····· .. ··~.:··.._..··~····· M i ~' • • ı H 
ııesi (Ookloı· \ıt•hıııcl K:lnıil bey) llarlıiııııııınıi'e ait FIL\1\'SIZ - .\L\I '.\' Dr. M. Ali •••• nazaket ve cıddıyel, emnıyel 

P.\ZAHTESİ GÜNLERİ: 
11

. harbi olup içintİe hakiki lıarpsalınPI ri, Ya- :/ tS 
Öğleden evvel saat 10 dan 12 ye kadar taııpervcrlik, aşk ve lı<'yecan Yardır. Bü~ iik ! 

1 
~lt>ıııleket ha:-:lalıa- i tf Gerek Memleket halkınıf1, 

dahili hastalıklar nıua~·rııesi (Doktor .\lı- , :. nI<l:iraflarla vücuda getiı·ilnıi~ ıııuazzam \t-\ / 
1 

ıırsi cilt, frt->ııgi, bel- U gerek bütün misafirlerimizi 
met Emin hey) 

1 
ı tarihi bir rserdir. il / soll;ııkluğıı lı:.:ıslalıkları r. um~mi takdirini celbetmişfif. 

SALI GÜNLERİ: OU-NYA HAV'O Sl[RI. ı· ıııi"ılt>lıassıı;ı. tf T M ~A G _ı Öğleden e\vel ~:ı:ıl 10 dan 12 ~e k:ıcl<ır· 1 ~-L . .\ " __ ETEX:. ~ 1 Hastalarını& aat üçte •ı E A"J' azinosunaa 
dahili hastalıklar nnıa~·eııPsi (lhıklor Ah- Gt:XOt:Z ~l.\TlllAL.\IU Perşembe . cuma, h k dd . d ı. M 
nıPt Emin ıw:v) 1 Pazartesi. saat 2,30 dadır 1

1' a~e::~~::sin~:ı~a~u~~~ ı U . Güzel Sesli Bir Radyo . ~ 
Ç.\RŞ.\~JBA t;f'NLEH 1: PEK y KIND \ ,-teda~~·-- _ , tf Şehrin, Istaııbul ve ızmirin bütiiıı gazeıeJerı ~ 

Öğlt><lerı soııra sa:ıt 15 c!Pn 16 )a kadar • • l 1- --

0
K-T-OR- -ı •• mevcuttur 

dahili lıast:ılıklar ıııua~t·ııP~i (Dı,ktnr Ha . • t4 dinlenme yeridir. _, M A T A H A R 1 / 
1 O tf Balıkesirin en eyi tanınmıı bir oturma ..,e 

san llaif l>f'~) ! 1 I' ASIM NiHAT' 1 ::n::::::::::::::::::::P 
PERŞElf BE GC 'LEHİ : :~~~~~!!!i!!!i!!~~~li.~~~~!!!1!!!!!!~~11!!!!!!!!~~ 1 GÖZ HSTALIKLARI ' ' ıııııııaıf~ 

--- MÜTEHASSISI I : ;iliHi!liHiHiHiUtJift lSiHiBit~IEltl'll:,._ ı. 
Öğled"ıı soııra saat · 15 deıı 16 ~a kadar , - = 65 i .. o l 
cildiyr H' hedi~e lıastalıklan ıııuaYPtıP~ı i ~~~i~:;;:il~:~;;;\ı~s:İinde 1 . TUR K MAHSUL 1 
(Doktor ~lelınıPl Ali bt>,Y) 'i 1 Bıı <lkŞ<tıııdıın itibaı11en 11! hergun saat 13· 17 ekadar 1 

hastaıannı kabul eder. __ ; 

1., ______ -=.11, MAHFEL r·ıvATROSU ı! Telefoncu aranıyor it v . K .. 1 H k s p Balıkesir köylerinde yapı- ) j1 ÜOIŞ, araınurse ı ere 8, üreyya d$8 
lacak telefon tesisatında ça- • K u M A ş L A R ı N ı 1 

Necıtti Bey . Yalnız iki geceye mahsus olmak üzere Balıkesir 

illtı<tlliın l\lektebi Lisesi 1 Süreyya opereti 
lı§tırılmak üzere askerlikte • 

1 
telefon ve telgraf iılerinde 1 rahrikaJarın sattıkları fiattan daha U('LIZ il çalıımış ve telgrafçı 1 ıktan I ~ 
anlıyanlar aranıyor. Talipler • Mazamızdan temin edeceksiniz· 

l\ıliidiirlüğüııdeıı: 
l ı 

İLK TEMSİL lf 
1 :~:::e:t:~n,:~~uslyeye mü-

1 I EN" LÜKS İNGlLlZ KUMASLARl DA ' 

1 

aalıkesir icra 1 - Mevcuttur ~ - J. 
Erzakın cinsi 

Asgari 
Kilo 

Azami 
Kilo 

1,
1 
KIRK YILDA BiR ıı . ffi01t1Ur!UgUndan l§ Yeni gelen Bursa ipekli çeşitlerimiıırı 

/ lluınide h n nırn.lan öJün~, 1 her cinsi mükemmel ve liatlarında Ekmek 
Koyuıı eti 
Kuzu ıı 
Sığır ıı 

Tiirk Fıliııı ~ıldızlarıııdaıı ~Jf'lek Jlulılis Sala
h:.ıttin haııım 'e Ferdi T:ı,fur b••' ltr lenı-. . 
silde l'OI almışlardır. 

pJra alarak hirinci derecede ~ büyük tenzilat yapılmıştır. . 
1 

1 VO birinci FıraJa bir porçn 1 Bııııa ıııüıııasil yüıılii ııı:.ııııolıık, ı opluk jol'Jf 

1 

tarlularını ipotek ~den Kö kuıoııları daha U('llZ tı•ıııin eınıek ieiıı 
seter köyünden Halıl oğlu ' 

S:ıde yağı 
Zeytin yağı 
Zeytin danesi 
Kuru fasulyr 
Mercimek 
Nohut 
Bezelye 
Pirine 

35000 
8000 
3000 
2500 
3000 
1500 

700 

40000 
10000 
4000 
3500 
3500 
2000 
1000 
3000 
1000 
1000 

Ramazan va Alı oğlu Ah _ ı· Muhterem müşterilerimizin bir defa mazamızı 
Orkestra MUHLİS SABAHATTİN be- 1 ~0r'/ı~r n~u 'YJ~:nıe:~:i~~~~ IPşriflerİ kafi~İr. 
yin idaresindedir- dolayı ipot kli tarlanın para· ! 

2500 
600 
8ü0 
400 

=---------=.I ~;~trrev~!m,::i;:u~~:~~ave~~- i T'AV'ŞANLILl ZADE FAHRİ 
Ra l ı kesir Vil<i~·et ~:~:rk:; 1~~~ı~ndde, 1ı 111;ı~ 1 Fantazi Manifatura Ve 

4000 
1200 
500 

2000 
7000 

500 
;ıooo 

1500 

D<tİIDI J~ncÜıneııiııdeıı ıloğusu FirJov~ vo izzet j'ıl 
ıar1a1arı "e poyrazı demir- 1 umaş Mazası ' 

Beyaz peynir 
Kaşar 

Soğan 

Patates 
Şeker 

Salııııı 
~Jakarna Ye kuskus 
İrmik 
Şelıri~·e 
Un 
Süt 
Y oğurl 
Soda 
Ka~ ısı 
Kuru üzüm 
Siyah (•rik 
İncir 

3000 
1200 
2000 

200 
200 

1000 
5000 
6000 
1100 

200 
400 
100 
400 

800 
~500 

800u 
4000 
1500 
2500 

300 
300 

1300 
6000 
7000 
1300 
300 
500 
200 
500 

Balıkesir - Kepsi"ıl ~ohııın 27 inci kiloıııetrc
siıııleki ahşap Killik kiipı·üsii keşifııanıt' 'e ~art
naııwsi nıucilıiııce ıau iri 22-ıesl'iııic' vı·l-934 ta
rihine nıiisadif pazarlPsi giiııü s'aa.l 15 de ılıale 
edilmek üzrre 20 giin ıııütldctlP aleni miirıuka
sava koıııııustur. 

· Tamiraıı ;nPlılıusrııiıı lıedt·li keşfi 1982 lira 
35 kuruştıır. Talip olanların yl"ızde yedi hu~uk 
ııisbetiııde tcrııiıı:.:ıtı nıii,akk:.ıte ııı:ıkhuz veHı 
ıııektupl.ırilc ticaret od:ı•ı Ye Plıli~· f'ti fe ;ı ııi~ı~ ,·e
sikalari)(• birlikle )<'\illi ıııf'zkı'ınla, bıı lııısusa 
dair fazlı maliiıııat almak btiyeıılel'iıı c!:ılıa 

1 e' vt'I cnciiıııeni Vil:hett> !!Plıııelf'
0

l'i il~)ıı olnnıır. . . 
Balıkesir \ ril<1t Diıiıııi 

Ene ii 111 enin <I eıı 
Balıkf'sir sıhhat dairPsiııin ilıti~acı i(:in 500 li

ralık kiııiıı sartııanı si mucibince nıiilnnaa edil-
l- )fektelıiıııiziıı ilıtiJacı için Ma~ıs 935 ga- ıııPk ve 25 İesriııevYrl 934 tuı·ihiııc ıııii0sadif IH'r. 

\(•sine kadar vukarıda cinsi, azami ve asgari • 
· • • ~f'mbe giiııi·ı s:1at onlıt>ştı• ilıalt' rtlilıııek üzcı·p yir-
mikdarı yazılı oları 29 kalem erzak 'esaireııiıı el 
ng T · · l 934 .. .. 4 d .1 ıııi giiıı ıııiiddPtle all'ııi ıııiiııakm;:ı\a vaz t' ilıııiş-:::. csrııııevve pnzar guııu ~:.:ıat 1 c ı ıa- . • · 

leleri i~ra edilmek üzre 8-10-93,1 tarilıiıı<len iti- l lır.Kiııiııiıı bclıı-r kilo~u ;rz liradır. 
l>aren 20 gün .müddı tle 'c ayrı a~ rı ıııiiııakasa- Talip olaıılarııı ~ iizde yt>dibuçuı.. nisbeliıtdt' 
ya çıkarılrııı~tıı · 

1 
teminatı nııınıkk:ıtr ıııakhuz ve~:.:ı nıf'ktupları YP 

"-Sartııaıııeler lıt'ı' oiiıı ıııc•kteptt• "Öriilclıi- tiraı·et odası \esikasit.~ hirliktr yc\1111 nıezklırda 
1. ""ı t "k1·1 .. d 7 -

0
· l t' de ti, 

0 ·toları'Je 1 Ralıkesir'de enciiıııPni Vil:ht'lı' ş:ıl'tnaııwsiıd gfü·-ır. s e - ı er ltıZ c ,o ıııs ıe ııı cpozı · . · . . ... 
b b i ı..t ı la kıl ı dT lıera mek ''" hu hususa daır ınalnnı .ı t alııı:ık ısııveıı-

-tmute er _a ıı ~. ıııe 11 ıılılc \
1

1
11 

le 
1 1 '.~-l"şek. ferin daha evvel lsıaııhul'tl:ı sılılıat miidiil·h~liııc 

ıer mua\)'rn gun H' saa e ıııe" t>p e nııı ,: • . · 
kil miib~vaa lomis\onuııa ıııüracaal evlenıeleri. ve merkezde Pnciinıf'rıi \'ilfızpt kalt•mııH nıiirat'a-

• • • 1 at etmeleri ilan olunur. 

yolu,., gün Lıı.tıskı lıl llavva ~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
han m tarlası vo ı esi ha. ı;t;t,ar~m:ıı&:ı-~*W'·· -~lf.~:ı.&.t -•*,fHf;f. 
cı Osm~n tarlusıle mahdut mııııııvı:ıs'l'ltm~n;mm mııt-. lift mm~• 

35 dönümJen ibaret olup bu , ~ 
t•ırla o çık arıt rma ile satılı· --~ 

ğ ı çıkarılın şt r. Bu bubda 1 1111 il' il 4,_ 1111' y~zıla_n ~ ırt~ameyi herkes 
111 

il~ 4~ ıJ~ 
gorebılmek uzere 10-10 934 1 1 r 
tarihinJen itibaren on 1 \ d J 
gün müdJetlo icra. ıl:ıirısın- Bickİ Ve Dikiş \Tltl• 1 
den a\'ık bulundurulnıuktadır. ., ,, 
Bu tarl.ı hakk nd1 lıir hak Maarif Vekaletince tastt' 
ıJ,ıi sında bulun .. nlar varsa '/ 
tarıhi ildnJın itıbaren yirrui d'l B l k · M 0rı 
gün ii'inde evrakı müsbitele· e l en Ve a l estr a t 
rıle birlikte Balıkesir icıa "d .. , .. ., .. H mu" Jesiı' 
,Jaires.ne müracaat etmedik- mu ur ugunun saauı 
kri tokdırde hakl:ırı tapu b 'r ne _Jenberı' L'aalı~vette b~ sicilılıı sabit olnrndık~·a sa- l Se aı Ti J 

tış bedelinin paylaşmas ı na ı bufunaıı Ve 42 talebe yetiştirmiş o/8 har:ç olacaklard r. Birinci ı] 

arttırma 11 12-934 tarihine Yurdumuz Kıs de\J't·Sİ iı•iıı 20 ı•\flil 'r 
tesadüf eılen pazar günü sa· \ . . ~ • ' 1.;tl t 16 1 •. t · ' d'I · dt>ıı ıtıharPıı ka,ı 'e kabıılf' lı:ıslaııııı ·· a o ~ra.. eyın e ı mış - · • . , 
olup o gün konulan P''Y i Ka,vt nıuamrl.-si l>ir ay de,aııı t•derek1 11 ' 

".1uhamm.en kı!.m.eti. olan 500 Yurdumuzdan baıka ıube açılmıyecaktır ( 
11r.1nın dortte U\'UnU bulma· 1 934 b' • • t ' • b' • ' " "nde 
d bı fakdirde ikinci arttırma ırıncı eşrının ırıncı gunu 
26 -12·934 ınr ı hıne tesaılüf _ 1 itibareıı derslere başlanacaktır· 
eden pazarertı·~i giinii SORt 1 0/ 16 ya kaılo r temdit edilı eok ! ADRES: Börekçiler mahallesi Ali Hikmet Paşa _c;vf 
,-e 0 aün en \ o1< Arttıranın 1 No: 6 iLK IŞIK biçki ve dikiş yurdu nıu 

üstün~ lıırakı~ac~.kt ı r. al~n _k i Fikriye harıı/1~. 
\'8 Ş1rtnarneyı gorme], ıstı- fi. di l'lurive rı 
yrnlerın muhammen kıyıne- am 'J / 

tin yüzde Y"rli dtı\•uk niepe- 1. __ _ _ -./ 
tin ,lıı pey ııkpsilo vıı 934 
514 dosya numarnsilıı B ı lı- __ _ 
kesir icra ılaire8ino g~lm~. 

)eri ilı\n olunur .. 

- p~ 
Neıriya! müdürü: ESAT .}~ 
Vıliyet Matbaaıı - &ahlı 


