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~ 
cinayeti tasvip ediyor Vekilimiz 

1 
Yeni belediye 

Cenaze merasiminde reisi- ,! 

cesedini götiircn zırhlıyı bir Fransız cümhuru temsi e~ece~ ' azaları 
Kr•tlııı fi)(lstı t<tkip e<liyoı·. 

Yugoslavya'nın her tarafında örfi idare ilan olunmuştur. 
Birçok şehirlerde galeyan son dereceyi bulmuş ve 

sef arethaneler mu haf aza altına alınmıştır. 
~~~~IS, . 10 (AA) _ M. Barthou'nun cenazesi • Bir an, hayret içinde ka Ceneral Jorj ile amiral Ber

'lliğı Ya cınayetinin tevlit dün akıam kaldırılarak Pa- lan halk, birden kendisini telo ve Maraşal Dimitriye
Ve heyecan gerek Paris ris trenine konulmuştur. 1 topladı ve linç etmek mak viç'in de öldüklerine dair 

1011 

h gerek vilayetlerde Moruimde Reisicümhur bu- s~:l ile, caninin üstüne çıkan ıayialar tekzip edili-

hukı:ı addine varmııtır Bütün Iunmuştur. a•ıldı. Polis biraz sonra ölü yor. 

llltı tııetierden taziyet telgraf- ISTANBUL, 11 ( 5.Ş) düıen Kalemen'i korumak 
keti geliyor. Bütün memle· Yugoslavya Kralı Aleksandr mecburiyetinde kaldı. 

l>fi n\ ii il<' ii 1)1 ii ııı 
MARSIL YA, 1 o (A.A) _ 

Dün suikast esasında yara 
!anan kadınlardan biri bu 
sabah ölmüştür. Bu ölüm 
dördüncüdür . 

t,,11'~ sarayları, bilhassa hazretlerine süikasl yapmıı Kral, Aleksandr'ın yatmak 
it .. J d kİİçiikr1tn P_ek büyük olduğu olan Petros Kalemen,evve ta ol uğu valinin çalışma 

••rll I itlaf memleketleri ce Belgrat'ta Radikal fırkası odası, muvakkat bir kilise 
ler/' arı matem ilan etmir nazırların-lan Nidorfer'i öl- haline konulmuştur. Kralın 
l<r,;· Dubrovnik zırhlısı dürerek Macaristan'a kaç· cesedi, bir kanepenin üze· 

h•ııııı Aleksandr'ın cesedini mıt olan adamdır. rinde serilidir. 
ket en Marsilya'dan hare· K,.tilin , ltalya'daki mu· Cenazenin Dubrovnik 
Frll etıniıtir. Zırhlıya iki halefe! teşkilatının emrile kruvazorü ile Yugoslavya'· 
tııektsız zırhlısı refakat et- bu suikastı yaptığı tahmin ya nakledileceği tahmin edi· 

•• edir B h lı'yor "lllr · a riye nazırı ile olunmaktadır. · Rittıı '~al Peten'de birlikte Bütün Yugoslavya' da örfi M. Bartu, "Otel diyö" 
eıdedir B 

1 
B 

1 
idare ilan edllmi•tir 1 hastansinde c a n 

1 

vermittir. Yarasından 
Rt11t'ta · un ar e - • 
ıııera. yapı acak cenaze Hadisse musam-sıın · d çok muztarip görünü-

•il ed ;n e Fransa'yı tem- memdir yordu.Son sözleri"Çok muz 

dırı! eceklerdir. Cenaze kal· k tııa.dan .. CUNGSLAVN, 11 (A.A. taribim .. Susadım." olmu1-

t11liçesi .
1 

once Yugoslavya - Hırvat mültecilerden ve tur. 
tUtııh ı e Fransız Reisi· H il J ı J it Amerikada'ki ırvat mi i enera orj askeri has-

Vllt ~ ru ve diğer bazı ze
buılt talın ve Barthou'nun 
ler ndukları salona girmiş 
l\

11
bi ve selamlamışlardır. 

ne ıne l' . B h .. tuın c 111 art ou ıçın 
arıes· taııa. 1 sabahı milli 
ze ın . ~- k erasımi yapılması· 

Y llrar vermiıtır. 

pUgoslavya tebası 
hetı~Rls, l 1 lA.A 1 - Şüp-
evı, ugoslavya tebaasının 

rfnd llılın e araıtırmalar ya· 
t· •ıtır El . ·ı b" 

Fransız lıül<..t'ııııetiııiıı 

beyeıı ııama:si 
PARIS, 10 (A.A) Ka · 

bine, bu gün Fransa'nın her 
tarafında duvarlara yapıştın 
lacak olan,aşağıdaki beyan
nameyi kararlaıtırmıştır.: 

"Fransa hükümeli Yugos 
lav milletinin, Fransız mil
etine kartı bes 1ediği sadıka

ne muhabbeti, tam teyide 
geldiği bir sırada vurulan 
Yugoslavya Kralı Aleksanr' 

ın , faciai katlini memlekete 
bildirmekle müteellimdir. 

Hükümet milletin de 
duygularına tercüman ola 
rak Kraliçeye, Yugoslavya 
hükumetine ve ulu dost 
millete Fransız'ların derin 
teessürlerini arzeder. 

Kral Aleksandr'ın yanın· 

da M. Bartu da vurulup öl· 
müıtür. Birlettikleri bu f . . ecı 

matem ıçersinde her iki 
millet kendilerini kalben 
ve fikren her zamankinden un · e geçırı en u· 

fetıl evrak hakimler ınari· 
te, e. tetkik edildikten son· 

büyük bir heyecan içinde olan Paris'ten bir görünüş ziyade müttehit hissedecek 
er r." 

k
omitesi mümessili Benja· ı taneye kaldırılmııtır. Vazi 1 dl 

llı1th • 1 ~~ı, ur enmlttir. Dahiliye 
•ur tt·ı Marsilya faciasının 

e ı v k tıııtıı u uu hakkında bugün 
~ec ıetnniyet müdürü dinle-

b e~tir L· iri · azım gelen ted· 
..,. er d h 1 eh . er al alınacaktır 

ııc.lıkeli hareketler 
'i1tg 

1
GRAT, 11 (A.A) -

da b0
•
1 avya'nın her tarafın
lty"k ferrrı u bir keder hüküm 

zatıı adır. Bazı yerlerde ilk 
11 nk· buYiik ı. ıaıkınlıktan sonra 

terııı· bır tehevvür bat gös 
1tlir. z . Ya'«a'd . agrep ve Luplı· 

minjelik Aleksandr'ın katli yeti vehametinl muhafaza Fransa: Dumerg 
bir cinayet değil, Hırvat ediyor. Fransa hükümeti ordu-. 
milleti tarafından Aleksandr Cıı:ııeı«ıller iiluıediler donanma ve hava kuvvet-
hakkında evvelce veri- RARİS, 10 (AA.) lerinin bir ay müddetle 
len idam hükmünün tatbiki ------

1 
matem tutmalarını emret-

olduğunu söylemiıtir. Belediye mittir. 
Bonıhal<.ıı·ı da \arıııı~! S M. Bartu'ya milli cenaze 

MARSILYA, 10 (AA) eçimi merasimi yapılacaktır. 
M Duınerg Yugoslavya 

Türkiye'nin birçok 
şehirlerinde bitti 

ANKARA, 11 (A A.l 

Baıvekillne Franıa'nın ele
mini bildirmittir. 

Vazi~etiıı f,.raaı i 
Kabine içtimaı dağılırken 

nazırlar fevkalade müteessir 
görünüyorlardı. M. Her .. 

Tevfik Rüştü 
ANKARA, ı 1 ( A.A ı 

Aleksandr hazretlerinin ce· 
naze merasiminde reisicüm 

::,ur ~~zretlerini temsil et
ek uzere Hariciye Vek'l' 

Tevf'k R·· ı ı 
. 1 uştü beyin refaka-

tı'ndde bir heyet Belgrnt'a 
gı ecektir. 

Başvekilin telgrafı 
ANKARA, 10 <A.A) _ 

Marsilyada 'ki menfur sui 
kast dolayısile Başvekil is \ 
met Paıa Hazretleri ile T ev· 
fık .Rüıtü bey Fransız Baş- 1 
vekıline, Yugoslavya Başve. 
kiline ve Yugoslavya H .. arıcı ye 
nazırına ve taziyet telgraf
ları çekmiılerdir. 

Yugoslavya ve Fran
sız sef aretnelerinde 

ANKARA, 10 (A.A) _ 
Reislcümhur Hazretleri na
mına ser yaverleri, Batyekil 
namına hususi kalem .. _ 
d" .. 1 mu uru i e protokol dairesi 
memurlarından Kemal Sa
it beyler Yugosla\ ya se 
farethanesine giderek . b' şenı 

ır suikasta kurban olan 
dost Yugos lavya Kralı Alek 
sandr hazretlerinin 1· d e ım 
:zıylaın an dolayı Gazi haz· 
ret erinin ve Türk h"k" u ume· 

ti ve milletinin leesı-. l ur ve 
tazıyet erini bildirm· t' K 1 . ıı ır a 
emı mahsus müdürleri ve 

Kemal Sait bey müteakiben 
Fransız •efarethanesi . 
d k d 

ne gı-

ere ost Fransız b" "k uyu 
devlet adamı M Barthou'· 
nun zıyaından dolayı hükü 
metimizin samimi tees .. 1 . . sur e-
rını arz etmiştir. \ 

I
Türkiye'deki teessür 

ANKARA. 11 lA A) 1 

Yugoslavya Kralı Aleksandr 
haz~etlerinin maruz kaldığı 
fecı akıbet Türkiye'nin h 

Kral Alekıandr'ın katili,ara· 
banın basamağına atladığı 
zaman iki e1inde birer ta 
banca, cebinde de bir bom
ba bulunuyordu. Muhafızlar 
dan biri, kendisine mani ol konsoloa ltalya ve Macar 

~. alarmı himaye etme-•~ "" mak üzerine ateş etti ve 
b ... ecb k İt h&.d· ur ahnmışlır. Hiç onu yere yuvarladıktan son-

Belediye secimi memleketin 
her tarafında halkın büyük 
alakasile ilerlemektedir. Bu-
güne kadar seçimi biten yer

ler şunlardır. 

d d
. k' yo 

e ı ı: k
.. . d f er 

"V k o,enn e ne ret ve teessu"'rle 
aziyette i fecaati ta -
l 

.. _k_a...;r4_ılanJı {ı bildir ilmek! d ' 
mami e idrak etmeğe b 1 ,. e ır. 

l\a'd d ıse olmamııtır. Bos · ra üzerinden aştı. 
V•ı•ı" a ltalyan'lar ve Hır· Katilin tabancası. son sis· 
Y11p 1~r aleyhinde nümayişler temdi ve adeta bir küçük 

hn.,iy~:ı~~r. Kralın katilinin mitralyözdü. Kalemen tek 
~a.ı. 111/ ~ e .. takip ettiği baıına ateı etmiıtir. 
8.tılınaınıetnuz B vuzuhle an· Vaziyetin ağırlığından do 
llıa.kedon 1 :;·

1 
u cinayetin layı, caniyi sorguya çekmek 

'<llfd»<· Ya ı ar tarafından mu"mku-n olamamı•tır. 
t 1

" 1 zih b • ha.karrur da ı en çok irtikap A lınaıı ted hi rler(' rağ-
"lın<led· e en bir rivayet 

tının ır. Marsilya suikas· 
safahat 

2 ' fllı l ını gösteren ba . 
.... ın er h d 
"'11 v b u utta yakalan· 
tııiıtır e unlara vaziyet edil 
'•dıı.k,t Genç Krala karşı 
b Yerni · it Sabah nı merasimle 
•ında. Parlamento bina-
her iki Yapılmıttır. Burada 
b · teırii 1 ır arad mec isi azası 
'""el a toplanmııtır. ilk 
P 1 Yemin d 

0 olın e en Prens 
~ uıtur 

ARSIL YA, 11 (A.A)-

ili l' il 

MARSILYA, ıo cA.A.) 
Kral Aleksandrı'n ziyareti 
münasebetile zabıta, tekay 
yütler hakkında, çok sıkı 
emirler almıştır . Kralın ge
çeceği yollara iki keçeli 
1400 -aıker sıralanınııtı. Hal
kın arasında 200 sivil polis 

bulunuyordu. 
l:lütün bu tedbirlere rağ 

men, katil, kordonu yarma· 
ğa muvaffak oldu. 

Afyon. Emirdağ. Bol va -
din. Çayduvar, Sandıklı, 
Söke, Gölpazarı, Şile Yalo-

imkan yoktur.,. 
1 

e Ya lıiirİ)l'l, ya iiliiııı! 
21 giiıı ıııatı•ııı ZAGREP, 10 (A.A) _ 

PARb 10 (S.Ş)- Reisi Katil Kalmen, Prağ'da tica-
cümhur M. Lebrun ile zev- ret ile meşguldü Vücudun. 
cesi ve M. Herrlot Marallya'. 1 da bir çelenkle çevrilmit çap. 
ya gitmitlerdir. Fransa'da razlama iki kol kemıği ile 
bugünden ltibren 2 ı .. bir ölü kafasının altında 

gun "Y h"' . 

va, lzmir, Karııyaka, Kars. 
Yeniıehir. Doğançay, Sey
han, Dörtyol, Bahcefeke, 
Kadirli, Karaisalı, Kozan. Sa 
imbeyli, Ulukışla Çankırı, 

Kurıunlu. 
Bütün 

kasabalarda 

müddetle matem tutul.ı.cak - . a. urrıyet, ya ölüm,. iba-

B
.. .. b resını taııyan bir dökme v d 

ıehir v e tır. utun ayraklar yarıya ZAGREP. 10 ( ar ı 
· · l l indirilmittir . J F , A.A ) seçımı can ı o • . . ransa nın Belgrat seferatin-

muş ve reyler hep birden Vazıfeıinın batında ölen de ya l t hk 'k 
M B 

' . • pı an a ı at netice 

C. H. F. namzetlerine ve· · aı,u ya mıllı cenaze sinde, 30 ma ıs 1934 . 

1 

· · I k Y tarı-
ri mittir mer .. sımı yapı aca tır. hinde Kalem 1 . d . 

M
- f k· en sının e, hıc; 

ANKAHA, 11 (A.A) - .. ~teve fa kr~lın naıı, ken ımseye vize verilmediği 
Kastamoni. İnebolu, Taş- dısını Marsilya ya getiren anlaıılmıft r. O halde kat"
köprü, Kars, Cide Bursa Dubrovnik adlı Yugoslav tor- lin ya pasaportu, yahut k:· 
llodrum, Oaday, Marmaris, 1 pidosu ile Yugoslavya'ya gö ü_stündeki vize sahte olmak 
Köyceğiz/Fethiye, Denizli ve türülecektir Yugoslav krali- lazım geliyor. 
Siiret'te belediye seçimi bu· çesinin annesi olan Roman· Kalemen, Zağrep zabıta 
gün bit mit ve C. H. F. ya va ide kraliçesi Mari Hz ~ı~ca meçhuldür Esasen bu 

1 

. k t F ' h . ısım, bir Sırp - Hır at . . 
namzet erı azanmıt ır. ranıa ya areket etmiıtlr. ( D . . . v ısmı evamı ıkıncı sayfada } 

Reylerin ayrılması dün gece 
ııe~a_bah~_karsı bitmiştir. 

edıye meclısı aza seçimine ait tasnif . . dün 

1 

gece sabaha karıı saat üçte bitirilmiıtir. ışı 
Neticeyi okurlarımıza bildiriyoruz Asi" 

r 

1 · · ( · · ı azanın 
~ım erı ~~dıkları rey sırasiledir. Ancak reylerin inli· 

ap encumeni tarafından bir defa daha kontrol 1' 

1 
pıla " d u ya-

cagın an aldıkları reyleri pazar günkü sayımızd 
neşredeceğiz. a 

Yeni. belediye azaları ıunlardır: 

l lsıııail ~al'İ ıwv 

~ Esat .\dil lwv · 
:ı (_: i viei d:ııııatİı \":ısıf hev 
.ı Ekııwk~i lliisr' in hey· 
::> Tiritli zadt> hu;ıail lı~v 
G ~<'klik z ıdı- llPlııııt'l .lıı·v 
7 Oz zatlı· Hifal hl'\ • 
8 fhıt•ı İsl:lııı zade .ihısiııı hr' 
n El'z:wı azıııi hcv · . 

10 l>t•\P<'İ oğlu F. ik lıe\ 

11 lht) ı oğlu İhralıiııı lı~'Y 
1 2 Ci 'iei l\a) alarlı Si'ıkri\ \wv 
1 ;{ S<ıı'l'aç zade Alııı;Pt hc>v . 
14 \liish'l'ahi zade !liisp\·iıı hey 
15 Ellıisı·t·i .\ !i \w, . . 
16 Kırırnlı Hıfaı oglu Basri lıt>' 
17 .\llaı· .\e<'ip lıf'v · 
18 llakk:ik Basri İu·v 
1 ü lladı·ııli zadt- llaİi! İhralıirn he)· 

-·)o ~ ı .-,ıııt ırgılı zade .\lt•lırııı> l ht'v 
21 Kırıııılı \'t•li hPv • 
22 Yırt•alı zade lli.lıııi lıf'\ 
23 T · t>ı7.i .\lmırı .\'pı•aıi hev 
2-ı A nıkaı Üıııt>I' EdİJl lıt>,: 
w:1 ~·l'Z<ll'I Falıri !ıı•\ . ') - ·~ 

2G lhralıiııı ~aıııi hi~)· 
Yedek azalar 

1 Eğinli S11 rt1 f lw\ 
2 E<'zacı :\ nıi he~· 
3 Bt') pazarlı zadt: Sadri lu•v 
4 l\:ı hakı,:ı oğlu Ct•ıııil ht•\ • 
.ı Kır1111lı Ziilıtii ht>\ • 

fi Salı zade lliisPyiı; A \lıi be) 
7 ~PSkiıı zadP Ziilıtİİ IH'\ 
8 1 • ıııanı zadt> .\ziz hey 
9 l'l'g<lll('I .\ zjz \ıp, • 
ıo ~alıiıı ıadP İhra'lıiııı hP' 
1 1 0t'a ki zadı1 i IH'a lı i ııı ı e~ 
1 -

•) \ • • 'ııkaı Sadık hP\ 
1 ı '~icaı·ı•t odası h:ı~·k:iıilıi Ekrrııı he) 
l ı l\apıaıı zadt• llasaıı hP\ 

15 Koıııis) ııııt•ıı il alil \c>t'~;ti lıc\ 
allat zadP Mustafa Cemil b·e,· ı (j ı 1 

17 A llaı· Liitfii lıı•\ · 
18 )rrı•ıılt'lli zatlı·· Jlilıııi lıe\ 
1 !) ~·arııalı zadt' İsmail llakkı hf'Y 

-~~ ~ıı·ı_ııılı Si'ılt')ıııaıı oğlu .\lııstafa hr.' 
• l•.ıııııı hı>\ z·ııle ı;• · 1 •)') . " , 1'..llllll )('\' 

-- '!iiskiratc·ı Osıııaıı .\ııri 'ıu·y 
2..ı haz<'tt•ei Kf'ııan ht>\ • 
~-ı r . \ırıııılı ıııwıı Zi'a tw' 
•) - . 
-:1 \oll'I' l..:ltihi .\fıı..,lafa iı"' 
') ,. y ~ 

f - - '.__ ıırııuı·ı:wı Siilt'_\lll<lll hı:) ==-:-':....------,...!I 

Tokat mebusu Mus- Maarif vekilinin t 
tafa bey vef atetti. tetkikleri 

ANKARA 11 (A.Aı IZMIR, 1 ı (A.A) .. 
Tokat mebusu Mu•tafa bey rimi~de bulunan M Şeh-
" l .. kili Ab'd· 'b aarlf Ve. 
o muş ve cenazesi bugün ı ın • ey b 
merasimle kaldırılmııtır maarifinde tetk;k şe rimiz 

lerine devam t ve tehiı
e mektedir. 
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1 Memleket habrler: 

B. Hariciye Nazırları 
............iR .... a...,d..:.y_o __ 

12 T EVVEL cuMA 

Her üç r.ıyda b!!_ toplanacaklar Dursunbey halkı 
ilk toplantı bu ayın yirmi yedisinde Anka- \B l d' . :- l b · l" 

İST ANBUL, l'k ıııf 
l 2,30Pliık neşriya tı.18,30 p ? 19 
riyatı . 19,20 Ajens haberle~k 1~ 
Türk musiki neşriyatı: ( \ı 

1 VecJ 

ra'da yapılacdk. e e ıye seçımıne can ı ıra a-
tsTANBUL, ı I (S.Ş) - ~u~oslavya ve Romanya, ha- ka gÖsfe1 di. 

Nahıyenin her yerinde eyi işler 
ve gareketler görülmektedir. 

Ruşen, Cevdet Bey er ve 
0

,,,p 
Nazan Feridun Hanımlar, forıl 
efendiler). 21,20 Ajens ve .ırı· 
haberleri. ·21,30 Radyo orke· 

Balkan misakını imzalıyan rıcıye nazırları, Ankara da 
Tevfik Rüttü Beyin nezdin· 

Hariciye nazırlarının her üç 
ayda bir içtima ederek 

memleketlerini müştereken 

alakadar eden meseleleri 
beraberce müzakere etmele· 
ri mutat bulunduğunc'an bu 
ayın 27 sinde Yunanistan, 

de içtima edeceklerdir. 
Hariciye nazırlarına par 

lak karşılama merasimi mu 
karrerdir. Hariciye vekaleti 
protokol müdüriyetir.ce bu 1 

husmta icabec!en proğram 
hazırlanmaktadır 

Tetkik Bürosu 
Maliye Vekaletindeki bu bcro

nun vazif esı nedir? 
ANKARA, 11 (S.Ş.) - çikecek olan ecnebi müte · 

Maliye vekaletinde yeni hanulardır 
ihdas olunan tetkik bürosu Büronun vazifesi maliye 
hakkında salahiyettar bir Vekaletinin hazırlıyacağı ka 

zat tU malümatı vermiştir. 

- Maliye vekili Fuat 
beyin 'geçenlerde İstanbul'da 
ıöyledlği tetkik bürosu teı· 

kil edilmittir, Büronun kad
rosu bet kitidir. Bunlar bir 
müıavir , iki raportör ve iki 
mütehauıatan mürekkep 
olacaktır 

Heyeti vekileye arzedi. 
len kadro tasdik edilmek 
üzeredir. Büroya maliye tef
tıı heyeti reiıi Cezmi bey· 
le iki maliye müşaviri işti· 

rak edecektir. Diğer iki aza 
da ite baılamaları biraz ge· 

1 

nun lay balarını nizamname 
ve talimatnameleri gözden 
geçirmek ve vekalet maka · 
mınca tevzi o1unacak itle
re dair mütalaa beyenetmek, 
hulasa mali müıavirlik ola· 
caktır. 

Büroya ilk verilecek va · 
zifeyi yeni vergiler üzerin· 
de yapılacak tetkikatın teı· 
kil edeceği anlatılmaktadır. 
Bu tetkikat, yeni vergilerin 
tatbikatı dolayıaile hadis 
olan vaziyetlerin islahında 
ve icap eden tadilatın hazır 
!anmasında amil olacaktır. 

güro §imdiden faaliyete 
baılamııtır. 

Veni Haralar 
- --- - - --·-

DURSUNBEY, 11 ı S.Ş)
Dün intihabın son günü ol
mak dolayısile bütün Dur-

sunbey hanımları adeta bir 

tehacüm halinde Cümhuri

yet meydanına el lerinde 

bayraklarla gelmlıler Ye el· 
!erine verilen namzet liste 

)erini kemali ciddiyetle tet
kik ettikten sonra reylerini 
atmıılardır 

Aurada ehemmiyetle kay· 

da layık olan hadiseye ıahit 

olduk ve alkııladık. 

Molla oğlu:mahallesinden 

Derviı Ali oğlu Mustafa 
zevcesi Emine hanım hasta 

Poliste: 

Günün vakaları 
Evvelisi gece Lıipseki'li 

hafiz Hasan oğlu Mehmet 
Nuri İzmirler mahallesindeki 
hay~an pazarı~da yatmakta 
olan Gönen'in Soğuca k çift
liğinden llalil ağanın caketi 
cebini jiletle kesmek sure· 
tile 427 kuruş parasını ça· 
!arak kaçacağı sırada yaka
lanmış; paralar alınarak 

sahibine iade edilmiş ve 
suçlu adliyeye teslim etli!· 
mittir. * Çarşıda şüpheli bir 
vaziyette dolaıtığı görülen 
İzmir'in Toraman mahalle . 1 
sinden Hüeeyin oğlu Meh · 
met Salih'in üzerinde vesi· 
kasız bir Alman mavzer ta· 

ve Cebeci mahallesinden 
hacı A' i zevcesi Hanife ha· 
nım da kanbur ve sakat 
hatta yürüyemiyecek dere
cede oldukları halde Lu iki 
hanım kendi kızlarının kol 
lan arasına dayanarak rey 
vermeğe gelmiıler ve rey
le rinl attıktan her ikisi de 
bayılmıılardır. Bu da anla· 
tıyor ki gerek erkekleri · 
mizin gerekse hanımlarımı
zın bu seçim itinde göster
dikleri harikulade isteyişe 

bir misaldir. 

Netice; bütün halk reyle
rini tam bir birl ı kle C H F . 
namzetlE rine vermişlerdir. 

Ocak kongraları 
Şee'ı 'ütfullah ve Umurbey 

semt ocak kongrası y< pıl· 
mış ocak heyetine dayı oğ. 

lu İbrahim, Çantay oğlu 

Mehrr.et ve Umurbeyden 
Hasan oğlu Mustafa efendi
ler seçilmitlir. Nahiye mü 

messilliğine Öz oğlu Rifat, 

kasap Kapçak oğ'u Hüseyin 
efendiler intihap edilmiıler
dir 

Yol faaliyeti 
Memleket hastahanesine 

giden şosanın esaslı bir su· 
rette tamirine başlanmııtır. 
Yolda Sındırgı mükellef 
ameleleri taş kırmakla meı
guldür. On güne kadar ferti· 
yat ve sil;ndraj yapılacaktır 

BiGADiÇ, 10 (S.Ş) ıehrin haricine çıkarmağa 
Yedi sekiz yüz evin bir karar vermi§. Bu itlerin ba
araya toplandığı bu koca şarılması için pek çok ça. 
nahiye'de bugüne kadar pek lıtmaya ve paraya ihtiyaç 
çok yenilikler yapılabilirdi. olduğu pek tabiidir Lakin 

Ndedense evleri üst üste müdür Hayrettin bey bütün 
kurulmuı bu kasabanın ya· müşkülleri yenen, her şeye 

zın kızgın günlerinde taham çare bulan müdhif yapıcı 

mülün fevk ne çıkan taaffü- kudretinde yaratı l mış azim· 
ne dayanılmıı. kar bir zat olduğunu bu 

Kuyu mahallesi halkı bu defa da Bigadıç'taki canlı 
gün adeta evlerini terk et · eserlerile gösterdi. Ne olursa 
meğe kadar ilrei gidiyorlar. olsun bu zat daha birkaç 

Senelerdenberi vilayetimi· sene Bigadıç'ta kalırsa o 
zin birçok nahiyelerinde mü kasabada çok büyük eserler 
dürlük ve bir çok kazalar bırakacak 
da kaymakam vekilliği yap 
mış çalııkan yapıcı müdür 
lerimizden Hayrettin bey 8i 
gadıç'ın bir çok noksanları · 

nı gormüş Yorulmak bilmi· 
yen bu zat mütemadiyen 
imar iti erile ugraımağa baı
lamış : 

1 - Memleketin ıöbeğin 

deki tabakları şehirın dııına 
çıkarmıf. 

2 - Mezbahayı bir nahiye 
merkezinin ihtiyacından da 
ha mükemmel ve asri tekil
de yaptırtmış. 

Bol bol su tedarik etmiş 
3-l:lir zahire hali inşa· 

sına baılamıı. Hemen nahi· 
yelere değil kazalara nümu
ne olacak bir tekilde çok 
kullanışlı bir hal vucut ge· 
tirmek üzere .. 

5 - Kanplar ve sebzeci · 
!er için münasip bir hal ye· 
ri bulmuş , onu da yaptır · 

dıktan sonra bütün kasap 
ve sebzecileri buğünkü sih· 
hale uygun olmıyan yerle. 
rinden derhal kaldırarak 

bir araya toplıyacak ve bü· 
tün fennin icaplarını tatbi
ka mecbur edecek. 

6 - Yeni zahire halinin 
karşısına fırka binan ya
pılmak üzere tedarike bat 
lamış. 

Bigadıç halkının candan 
çalışan bir rehbere göster· 
dikleri yardım ve gayret · 1 

le hakikaten medhe. ıakd ı re 

değer. Çalııkan Bigadıç'lılar 

yapıcı ve çalış~an müdür· 

sı tarafından caz ve tang0 · 

BUDAPEŞTE. 550 ~·Si 
Flüt konseri - Spor. 19,2 eı 

gan musikisi 20,35 Karışık ~ ~ 
riyat. 22,40 haberler • Edu1ş1, 
Bianko tango takımı. 23,50 
dor Bura caz takımı. 
BÜKREŞ, 364 ın. 

1 0 .:ı 
Gündüz neşriyatı. ıs Er 1 ~ 

li musiki. 19 Saat ayarı ves;0~ 
19,15 Radyo orkestrası. 201( pft 

ferans. 20,20 Plak. 20,45 ~ııf 
rans. 21 Solist sanatkarlar 
tından konser. 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 l(uf11f 

6 A YLIGI 450 • 

3 A YLIGI 240 '. 
1 

1 

Ab .. 1 . taksıl , one ucret erı 1 

bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderile~ 
yazılar geri veriJrııeı· 

h.ı.ı 
Müddeti geçen nü• 

10 kuruıtur · 

uıl' 
Gazeteye ait her hu• e 
Neıriyat müdürlüğiiO 
müracaat edilmelidir · 

-111Jıl, 
SAV AŞ Cumartesi H ~ 

çıkmaz. -·-
- 1 

S A V AŞ 11 
iDARE YERi: Balıkesir I(u~i~ 
milliye caddesinde Husus! , 

Hayvanlarımızı ıslah yolunda 
eyi çalışılıyor. 

bancası bulunarak alınmıştır. 
§ Yine çarşıda Ova 

1 Nişanlanma 

Buraya muvakkat üç dört 
dane zahire mazası yaptır. 
mış .. 

Halin her iki tarafına on 
beı yirmi çeıme yapmıı, ye 

Hayrettin be) in rehberleri· 
liği altında kısa zamanda 
memleketlerinin en mühim 
ihtiyaçlarını, nok!anlarını 

tamamlıyac'lğına ıüphe edi
Telgraf adresi: Balıkesir 

SAVAŞ 

ANKARA, 11 (S.Ş .) 

Ziraat Vekaletince hayven 
neslinin ıslahı yolunda icap 
eden tedbirlerin alınmasına 

devam olunmaktadır.Bu meya 
nda.934 senesi haziran batın· 
da kurulan Çifteler, Konya 
ve Çukurova haraları faali· 
yete geçmiılerdir. Çiftelere 
alt damızlık kısraklar Ka· 
racabey harasından gönde 
rilmittir. Çukurova harası· 

na ait olanlar da yakında 

gönderileceklerdir . Uzun 

yayla'ya at 

liğinin tekamülü 

yetiıtirici· 

için de ilk 

İf olmak üzere buradaki 

hayvanlar kamilen etüt 

edilmiı ihzari şecereye kayt 
muamelesi yapılmıtlır. 

Kı&rakların evsafına göre 
mıntakanın aygır ihtiyacı ted

rici surette telafi edilecektir. 

Bu suretle bu mıntaka at 

yetiştiriciliği en modern bir 
ıekilde organize edilecek
tir. 

Yumurta i hracat ı 
Bu yolda hazırlanan nizamna
meniıı tatbika baş!anacak. 

ANKARA, 10 (S . Ş) 

Türkofis yakında tatbik edi. 
lecek olan yumurta ihracatı 

nizamnamesi hak kında hazır
lıklara devam etmektedir. 
Nizamnamenin tatbik usulü 
hakkında ihraç iskelelerinde. , 
lı:i ticaret odalarına lazım 

gelen malumat verilmıştir. 
Yeni nizamnamede yumur. 

talar boylarına ve cinslerine 
göre ayrılıyor. 

ISTANBUL 10 (S Ş.) -
Ecnebi memleketlere gön
derilen yumurtaları standar
dize etmek ve bu işi tam 
bir mürakabe altına almak 
için hazırlanan yumurta ih · 
raç nizamnamesinin tatbiki
ne yakında baı1 anacaktır. 
Bu nizamname bilhassa ge. 
lecek tubatta çok ehemmi · 
yet kesbedecektir. Çünkü 
yumurta ihracat mevsimi o 
zaman baılıyacaktır. Nizam
name mucibince ihracat mın
taka l arı tahdit edilecektir 
Baılıca ihracat yerleri Is. 

tan bul, Trabzon, Samsun ve 
lnebolu'dur. 

Memleketimizin senelik ih 
racatı 250,000 sandıktır. Bu
nun 90,000 1 lıtanbul'dan ih-

raç ediliyor. Şimdi stok mev 
cut değildir . Gelen mallar 
ancak günü gününe dahili 
istihlakatı karıılıyabiliyor. 

Bunun tesirile büyük yu
murta ıandıklalının fia ti 30 
liraya yükselmittir. 

Fransa'ya ne kadar 
bakla göndereceğiz. 

ANKARA 9 ı A.A)-Fran

sa'nın dördüncü üç aylık 
kontenjan listesi mik arların
dan hissemize ayrılan bakla 
ve nohut his!eıi şudur: bak · 
la 47000 kental nohLl hissesi 
altı bin hektardır . 

Zehirli gazlar 
Ve yeni binaların bod

rumları. 
İSTANBUL 11 (5 Ş) 

Gaz hücumundan korunmak 
için yeni yapılan büyük bi · 
nalarda birer mahzen bulun 
maaına karar verilmitli. Bu
nun üzerine apartıman ruh · 
sasatnameleri verilirken plan. 
da birer mahzen de bulun
matına dikkat ediliyor, Şim· 
diye kadar bu tarzda yüze 
yakın ruhsatiye verilmittir. 

Belediye fen heyeti apar-

köyünden Hüseyin oğlu Ha- j 
ıan Dinkçiler mahallesinden 
Abdullah oğlu Mustafa 'nın 
caketi cebinden yankesicilik 
suretile 280 kuruı parasını 
aşırdığı sırada görülerek 
cürmü methut halinde ya ' 
kalanmıştır . 

!I Zahire p a z a r ı n d a 
Çağıı N a h i y e s i n e 
bağlı Ak yar köyünden Ya
kup ve deli Murat Gölçük'lü 
Mehmet oğlu Ali'nin sat· 
mak üzere getirmiş olduğu 

bir hayvan yükünü çalarak 
kaçmakta iken yakalar.mı§ 
!ardır. 

Balıkesir asliye hukuk 

hakim' Ata beyin kerimesi 

hanımla değerli doktorları 

mızdan Mehmet Şakir be· 
yin niıanları evvelsi gün 
kutlulanm•ıtır kendilerine 
sonsuz saadetler dileriz. 

Süreyya Opereti 
iki gündür ıehr İ mizde 

bulunan Süreyya opereti 
dün gece de "karı namuslu. 
dur" komedisini oynamııtır. 
Ve çok ragbet görmüttür 
Heyet daha iki gün burada 
kalacaktır Bugün gündüz 
"Mon bey" oynınacaktır 

[ di sekiz tonluk bir su depo
su vucuda getirmiş Az za
manda tamamlanacak olan 
bu hal Bigadıç'a ayrıca şe · 
ref ve ziynet verecekt r 

4 Kuyu mahallesi la 
ğımlarını dereye çıkartıp 

kapalı ve fenni bir surette 

lemez 
Bütün bu yapılan ve ya · 

pılıı.cak mühim itlerle be 
ber pek sık ve ağaçsız olan 
Bigadıç'a evvela su tedarik 
edilerek güzelce bir halk bah· 
çesi yapılması pek lazımdır. 
Şehrin içerisi okadar sıcak 

oluyor ki insan dıılara can 
--------------: atıyor. Kasabanın civa · 

Kemal bey rında vücude getirilecek böy-
İnhisarlarlar baş müdürü le bir umumi bahçe Biga

Kemal bey yirmi gün me- dıç'ı bu günkü haline naza 
zuniyetle İzmir'~,gitmişti. ran yüz kat daha tiı inleşti-

Kemal bey mezuniyeti recektir. 
bittiğinden dün akşam iz- Kıymetli müdür Hayret· 
mir trenile avdet etmiştir. tın beyin delaletile bu itin· 

______ ,,,,/ 

6- 934 senesinde bel~· 
yemiz eski senelere nieP' r 
daha fazla faaliyet göst•

1d, 
rek kısa bir zaman zarfıP·!' 
kasaba haricinde bütÜP ~r 
saiti fenniyeyi haiz ınuP jl 
zom bir mezbaha ile ça~J 
bir zahire hllli ve , 

1 1 lı: .. c• 
muttası o ma uzere ti 
önünden kaldırılan şadır , .. ,, .. 
yerine kaim olmak ti 11 
hasbeliktiza yangın d~P~ 
ğu vazifesini de yapabıle. 1 

Yugoslavya· Krahnın Katli Hadısesi 
de pek yakında olacağını ümit 
ediyoruz Nede olsa l\fga
dıç düııe nazaran çok teka 
mül etmiş. tam manasile 
medeni ihtiyaçlarını görmüı, 

büyüklük ve şekılds ~of 
kapalı beton çeşmeler ıııı 
ettirmiş ve senelerdeP 1 ı 
kasaba dahilinde buloP ~· 
tabakhaneler memlek.et ~~ 
ciade sıhiyye miiılürıye101 
tensip edilen yere k~ bl: 
mış ve kasaba ile Fethı ,ı 
mahallesi arasında altı 11\r 
re gdnişliğinde 250 ııı'ıJ 
tulünde müceddet bir "\ 
rıın ferşiyatı yaılmış ve ~ 
kasaba içersinden ~e ~ 
mülevves derenin feooı ·ıs 
surete ifrağı için har~ 
tanzim ettirilmiş ve k• J 
ile çarşının ortasına te•' 11 
eden eski tabakhanelerle i 
ki yoncanın arsalarııı8 ~ 
ride bir park yaptırıl~~ 
için rivarında bazı .141~ 
istimlak edilerek şıııı (il 

(Üstarafı birinci sayfede) 

değildir. Bu ısım, Macar 
hududun'1a çok taammüm 
etmittir. 

tlRÜı<SEL. ıO (A. ~) -
Liyej zabıtası, Petıus Kale 
menski namında 1 lırvat bir 

amelenin, son günlerde, or

tadan kaybolduğunu bildir
miştir. 

MARSIL YA. 10 (A. A.) -
Havas ajansı btldiriyor. Yu

goslav Kralına atılan hur
şunlardan biri kelbine bir 

diğeri de karnına isabet 
etmiıtır. Kıra! derhnl bele 

diyede bir divana nakledil· 

miş ise de ibzal edilen ihti · 

marnlar faydasız olmuş ve \ 

Kral ölmüştür. Orada hazır 
bulunan zabitler ağlıyorlardı 
M. Pietri ile Franaız memur . 
ları elim bir heyecan içinde 
kalmıılardır. Bir tüccar olan 
katil Petrus Kalemen 1899 
da Zagrep'te do4mqlur 

Ceneral Corç'tan başka 

ikisi kadın olmak üzere beş 
yaralı daha vardır. 

tımanları gezerek mahzenle
rin belediyece tayin edilen 
tarzda yapılıp yapılmadığı· 

nı araıtıracaktır. 

Ülenkralın ziyaretinden ' 
sivasi favdalar umulu-. . 

vordu. 
PARİSI, 10 (A.A.) - Yu

goslavya hükümdarının 
Paris'i ziyareti gazetelerde 
sütunlarca yer tı.tmaktadır. 
Gızeteler kralın Cenevre'de 
aşılamıyan birçok zorlukla · 
rın Paris'te halline yardım 

edebileceğini zannediyorlar. 
Eko dö Pari diyor ki: 
"M. Bartu bir defa daha 

hükümetini inandırmağa 
çalışacak ve kralın Paris'te 
bulunmasından istifade ede 
rek İtalyan-Yugosle.v "modüs 
vivendü. sini hazırlıyacak 
tır. Bu hakiki Fransız - İta!· 
yan yakınl:ışmaıının 
tarı olacaktır. 

lklcika Kı«ılıııııı , 

a · ıahta-

tazi-
y('\ i 

BRÜKSEL.10 A.A) - Kral 
Yugoslavya sefaretine sara
yi Kralı Maretalı Kont Bor· 
net de Ways'i göndererek 
beyanı taziyet etmı,tir. Ha 
rlcive Nazırı M . Jaspar da 
sefarete giderek taziyede 
bulunmuştur. 

İııl-(iliz Kralıııın tnzi~t~~i 
LONDRA. 10 (A.A) 

Kral Fransız reislcümhuru 

M. Löbrun'a M. Bartu'nun 
ölümü münasebetıle bir ta· 
ziye telgrafı çekmiıtir. 

Sir Con Saymen Yugos
lav ve Fransız sefaretlerine 
giderek taziyetlerini bildir· 
miştir. 

ANKARA !ü ( S.Ş ) 
Marsilya'da yap ı lan sui-

ka ;t neticesinde vefat eden 
Fran'a Hariciye nazırı M. 
Bartu'nun ziyaı dolayısile 
Reisicümhur Hazretleri tara 
fın:lan Fransa Reislcümhuru 
Hı uetlerine atağıdaki tel· 
graf çekilmiştir. 

Fransa Reisicümhuru Al. 
bert Lebrun Hazretlerine. 

Par is 
Kendi toprağında yapılan 

suikastın bizzat Fransa'yı da 
matemdar eden neticesi, bü 
tün sulh dostlarının, Fransa 
ve Yugoslavya dostlarının 

hissettikleri elemi bir kat 
daha artırmıştır M. Bartu' 
n·m vefatı Kral Aleksadr'la 
beraberAvrupa'nın uğrıyabi· 
leceği en acı bir ziyadır 

Bu elim hadise münasebe· 
ti'e Zatı devletlerine derin 
sempati hislerimi arzeder ve 
dost Fransa'nın matemine 
bütün Türk milletinin en 
samimi bir surette iştirak et· 
tiğini bildiririm. 

Gazi M. Kemal 

takdir etmiş ve filiyata atılmıı 
bir muhittir Çok zaman 
danberi layık olduğu terak 
kıyi bulamayan böyle ka· 
saba 1 arın pek çabuk adım· 

larla yürümesi zamanı çok
tan gelmiştir.. Binaenaleyh 
vüsatinden daha büyük iş· 
ler baıaran Bigadıç'lıları ve 
on1ann değerli müdürü Hay· 
rettin beyi tebrik etmemek 
elden gelmiyor. 

B!G dÇ, 11 (S.Ş.) 
ı- Kasaba çarşısı ile Cüın. 
huriyet caddesi oras ı ndaki 
binalar kaldırılarak bu iki kı
sım birleştirilmiştir, 

2· !(asaba içinde bulunan 
demirci esnafı kaıaba heri. 
cinde inşa ettirilen dükkan· 
iare nakledilmiştir. 

3- Bolediye dairesinin 

burası bir meydan h' 
getirilmiştir. t 

Kasabaya geleP. ı' 
yolları ehemmiyetli bı~ 
rette tamir ve isla.h edı ;; 
kasabanın su sıkıntısı 

tılmıştır. 

•====----=~ önünde bulunan şadırvan hıf- 1 

zıssıhha noktasından baka· 
sı caiz göriilmiyerek kal· 
dırılmış ve yerine bir havuz· 
la civarına bir çeşme yap· 

tırılmıştır . ı 
4- Hükumetle Belediye 

Kohinor d iş 
macunu 

Dişleri beyaz/atıf, 
etlerini kuvvetfefl 

dirir 

ller yertir 
arasındaki caddeye müced- 1 

deden kaldırım in~a edilmiş· ı 
tir. I 

5 • MahollAtta müceddet . ıı===-== 
yeni çeşme yaptırılmıştır. 1 
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Vugoslavya'nın IDünya üzerınde sıyasive ıktısadı~ hareketleri i·s:i:~i~~·ı········9;;ı;~j;;a·~ö~ü;········1·~r~~:;ı 
.. _ _ ___ - Dolu ve sterlin ha~iseleri ltalya - Habeşistan muna-Almanya hükumeti Avustur- =~~::~:!1.: ................................ :.!!ı:~~.! 
Italya ve Almanya Cih~~~!::t~~e~;ı~a~i;: :=~- sebatı yaya karşı yeni taktik ta- ka~~!gç;::~~:;::d~0~e~:;s ~d~?gibi benimsemiyor mu 

)"le münasebatJ kında mühim haberler neı · "Le Tems,, den k' .1 k · halayıklar, bi lgisiz dadılar Aralarında bu zalim yıl. 
f' k retmektedirler . Altın bloku "Roma muhabirimiz bildi- ıp euece Ur elinde kalmış bu güzel ka ların farlcı olmasa. . Elbet 

"The Econmist" dan dinarlık bir akti e arıı riyor: "fi Giornale d'ftalia ,, dan dın; uyumadan evvel dinle· daha güzel seviıeceklerdl. 1 O d ( k sif na mensup olan devletl .. r, 
talya ile Yugoslavya mü· 161,000,00 inar 

1 
pa Gazatler, Habeıistan mas- Son günlerde Yon Papen diği masallardan ötürü bu Bunu genç kadın da bilıyor-k"I t iktısadi tefriki mesaide bu 

naa~batında mevcut olan so- bir muvazene tef 
1 

e lahatgüzarının, Habeıistan lmühim bir vazife ile, Mace- korkuya yakalanmııtı. Me du. Ve bir gün.. belki bir ' k lunacaklardır. Diğer taraf· 
gu luk inkar edilememekle mektedfr. · B ı hükümetinin hiç bir zaman ristan'a gilmiıtir . Almanya' · nekşe ka lfa cennetten , ce- gün .. karıuına çıkacak bir b d 15 tan dahi lngiltere ve ir e 
erı1ber,Yugoılav Nazi ya Maamafih açık, yüz e şik Amerika devletleri dolar İtalya'ya karıı tecavüzkara nın Viyana sefiri bu seya- hennemden . sırat köprüı ün· genç kucağa gozu kapalı 

kııılaımaıı hakkında yapı nisbetinde artan ve senede ve sterlinin istikrarına ne emeller beslemediği hak. batinin neticesindel' Hitler 'i den , topuzdan söylemeğe atılacak; vücudunu ııığa ko-
lan beyanat tamamile mü· 300,000.000 dinar temin dair mühim hazırlık kındaki kati beyanatını neş- haberdar etmek üzere , dün başladı mı .. Küçük kız kar· ıan pervaneler gibi herıeyi 
naıebetsiz 11ddedilebilir eden turistlk hareket saye· yapmaktadırlar . Altın bloku retmektedirler. Bu beyanata tayyare i le Berlin'e avdet yolasında büzülür, titrer, unutturan bir aıka verecek. 

Mesele ıu ıurette hulasa sinde tamamile telafi edil· na mensup olan devletler bir beyanname ile mukabe etmiıtir. gözlerinin : önünde korkulu ti . 
olunab'li · t' le eden ltalya hu-ku" metı·, 1 b 1 d O M b ( 1 r: mıı ır. arasında sıkı bir l<'triki me Aldığımız haberlere göre savaı ar aş ar ı. zaman urat ey ne o a· 

Y T d azenesinin ıs-· lıalya'nın Habeıı' stan hükü- B d ugosl11vya harici politi e iye muv sainin mevcudiyetini tabii Von Papen bu hafta içinde ahtiyar adı ise her laf caktır :1 
ka d F b 1 h k metine kar•ı yalnız dostane b d (Y h •ın a ransa'yı daima i· a : ·f görüyoruz . Bu teıri i mesa • Viyana 'ya dönecektir. Avus- aşın a: arın a ret var, 
rlıı 1 b Tediye bilançosunun pası emeller besledi"ini bildir· k" k 

c müessir tanımakla e- " iyi bir kaç defa da temenni 1 11 turya gazeteleri Yon Papen'- me anımız en gücü ara 
rab tı"caret muvazenesine ra,.· b 1 miştir. taya hükümeti , iki k d 

1 er son zamanlarda mün , etmiştik. Lakin tecrü e er in avdeti münasebetıle bir topra eği mi , mün i< ür f Yugoslavya nın memleket arasındaki siyaoi 
erıt bir teıebbüse glritmit men do"nmu"ş olması, gösterdi ki, alakadar devlet- k d takım neşriyatta bulunmak· nekir adama bu pırtıların 

"Ve k d k t lehine h kk d ve i !ısa i vaziyetin inkiıafı h b ) d I en i iradesile hare e f 1 · t'k ler, bu mesele a ın a, tadırlar . esa mı sorar iye mırı -
ı dinarın gittikçe az a 18 1 

• için Habeşistan 'la en dosta-
e mittir. d - h uyuıamıyorlardı. Hali hazırda Von Papen' in danır dururdu. Ve s öylediği 

A rar kespetmesile e muşa e- ne münasebetlerde bulun · 
lmanya bu vaziyetten Gazette de Lausanne'in ilk göreceği vazife,iki mem ninniler; insana hüzün ve· 

c de edilebilir. _ mak arzusundadır. Bu beya· 
eıaret alarak Yugoslavya'. Kara borsa piyasası yuzde bir yazısına göre, altın blo· I H leke arasında cereyan eden ren yanık i ahiludi. 

y nat ar, abeşistan'da vahim 
a ıiyui tekliflerde bulun-

35 
iken altı haftadanberi kuna dahil devletler bu me- h d 1 münakaıaların izalesine Bilge'nin baba sı nam pe · 

Qı a ise er zuhur edece~i hak. 
Uf. fakat bu teklifler ke d- - t-r sele hakkında uyuşmuşlar çalıımak olacaktır. tinde yuvasını unutmuı b ir üzde 30 a uşmuı u · kındaki rivayetlerin tek-

~alı nezaketle reddedilmiş Y Dinarın yükselmesi: 1 ~ ı ve aralarında hususi anlaş · zibi demektir. Bu rivayet M. Goebbels, Avusturya adam, annesi süsüne düşkün 
ir, Bu devletler arasındaki Turizmı"n memlekete getird.ı- malar bile yapmıılardır. 1 d fk" . bir zevk kad nı idi. 

y er arasın a askeri mahi 
1 

e arı umumıyesini tatmin 
h~lliı.ne anlaıma, ticari ma· ii para, 2 . ihracat mhev~ı Halbuki mesele söylendiği yatıe tedbirlere tevassül olun etmek için bütün Alman k Zdam

1 
an ilerle

1
dikçe Çer kes 

Yettedir. minden evvel dinarın arıç gibi değildir. 24 ve 25 Ey- duğuna dair sözler de vardır: gazetelerinin Avusturya hü- a ın arın yer erini Franpız, 
. Almanya'nın ham madde ten satın alınmıı olması, 3 · lülde, İtalya, Fransa, Belçi- Ne olursa olsun, İtalya, kGmeti hakkında hiç bir lngiliz mürebbiyeler aldılar 
•htıyacından dolayı sanayi Temuz isyanından sonriak ka, Holanda ve lsviçre dev- uzun zamandanbari Habe- neıriyatta bulunman-alan Şarkla garbın adetleri bir 
llıalzemui teklif edebileceği Avusturya'lıların mühim m · ı Ietlerinin rr.ümessilleri Ce· tistan'ın vaziyetini husran emrini vermittir.Bu suretle birine karııarak genç kızda 
hır P•z11rın eyi müıterisl ol· tarda dinar satın almaları. nevre'de umumi vaziyeti ile seyretmektedir. iki devlet arasında itimat karmakarışık bir haleli ru 

. ~ak arzusu, Yugoslavya'nın 4 • Bazı kimseler tarafı~dan tetkik etmiıler ve müstakar Habeşistan süratle silah ve m,'ıabbet havası husule biye yarattılar. 
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iinü boyamamııtır Üste- biriktirilmif olan ecnebı pa· para siyasetine sadık kala· lanmaktadır. Malüm olduğu gelecektir. Ancak ondan Bilge'yi yaşlı bir dış ada-
lık Yugoılavya'da çiftçilik ranın piyasaya çıkmıf olma· caklarına dair karar ver üzere Habeıistan orduıunu ı. mı ile evlendird .ler. Genç · 
d sonradır ai Almanya hükü 

e en ıniihim bir Alman akal· sından ileri gelmektedir miılerdir Esas itibarile para Japonya'dan malzeme ıa· liğinin en taz .. , en üstün 
l· t ı k 1 h meli eski müddeiyatına 
•Yeti vardır ki , bunlar Gı'ttı'kçe artan emniyet te ı'stı" krarı hakkındaki karar ın ama sureti e teç iz heyecanlarını duymadan Av-li b avdet edecektir. 
hler'in iktidar mevkiine b" 'ktirilmlt paraıon ortaya Londra'da 3 Temmuz 1934 etmiş ve ir Belçika askeri rup.t ıehirlerinin en büyük 

D ırı d t · h t " f I A 'I Almanya,Avusturya intihaba· 
l~eçmesile Nazi'lere karı• faz- çıkmasına çok yar ım e m•ı· tarihinde ittihaz edilmifti. eye 1 mari eti e vrupa 1 )erinde yaıadı. 
ilse 1 d" 1 1931 den ca talim ve terbiye etmek· tında Nazilerin muvaffakiyc:tini 
1 ınpati izhar etmiş er ır. tir. depozito ar . Bu karar sayesinde müstakar ' Kocasını sevıyor mu idi? 
lal k d te bulunmuıtur arzu etmekt.,dir. Almanya 

Yan · Avusturya matbu· beri ilk defa anunusanı e para siyasetini takip Belki .. Korkak, son derece 
at y .. M Mevcut dotsluk muahe nın esas hedefinin Avustur. ı; ugoslavya'nın, Avus ·1yasada görülmüştur. a· eden devletler, alııve· evhamlı oldug"u için bu ad•-
ıu P 00 d deıı'ne ra" it 1 ' ya kabinesince Nazı" lerı"n " 
1 ry. a istiklali ltalyan silah- 9 965 000.0 inarı ıımen a yanın h b 
il 1 yuta , • 1 rişlerini daha ziyade tevsi to k idd' 1 d k iştira· kı· meselesı' oldug"u tah - ma asta ir yavru kuı gibi rı e değil, Milletler Cemi 1 k. n kanunuevve e pra ıa arın an or- k 1 

Yet· k bu an ye u f 1 edeceklerine kani olmuılar- kulması yüzünden flabeşis· min edilebilir l•te 0 r vakit so u muştu . Rüzgarların 
k 

1 tarafından verilec_e 300 milyon aza· d H 1 h d • ı d ı ki il nazaran ır. a i azır a para mese ta 'd d · İt 1 • k Al h-k · k I 1 ki pencere er e ısı ar çaldığ ı . ... rara bağlı olduğunu soy · d F kat ihracat dolayısile n a aıma a ya ya arşı man u umetl o ay ı a 
leın ki 1 ır. a 1 leri şu vaziyettedir . oldukç11 kuvvetli bir husu- eski prog"ramının tatbikine şimıekler kızıl ihtıra slar ~i -
h• e e Mussolini'ye o an bu paranın bir kısmı g.er p bl k d h 1 d 1 b k 

ur ara o una a i ev et met yardır devam edecektir . i ça tığı gecelerde, gök 
metsidiğine karşı; taar 1 t Bütün depozıto· ı il 1 İ gu-ru"ltu"lerı·ne kulaklarını ka-ru a ınmış ır. . . erın mümessi eri teırinieve talya'nın başlıca emeli , ~~ 

le~ ~larak yukarı ki hadise· lar hükümetin gardntı ettı- ayının ortasında Brüksel'de bir Ha.beıiıtan ile Somali ve J f ransaının harı'c•J tı'caretı' 
rF i erı sürmüılerdlr. . ği bankalarla belediye ban: toplantıyapacaklar ve umumi Eritre arasındaki lktısadi 

akat Nazi hareketi lehı kalarında toplanmııtır. Hal münasebetleri sıkılaıtır . 1 "il Popoio d'lıalı"a" dan ile b d vaziyeti tetkik edeceklerdir. 
lr politika takibi, Yu· buki son üç ay zarfın a maktır. ltalyan matbuatı Malü-n olduğu üzere Fran-

lfoı( 1 d İngi l tere ve Birleılk Ame - J 
av ya' da filen k abi e hususi bankalardaki para defeatle tal ya 'nın Hebeşis-

lild· ı ı rika devletleri dolar ve 
k ır, zira matbuat ve ha · ·ktarı 44 mi yon tan karıısında beslediği ik -

ııı H ı !arın mı p sterlin politikası ile cihan d 1 . Vaziyeti tamamile ite· dinar eksilmiştir. aranın tısa i eme leri izah etmiı 
rıznı aleyhindedir. ·t·b umum ticaretinde kargaşa f k H b 

bollulug"unu nazarı ı ı ara ve a at a eşiıtan'ın Japon 
Yu ) 'd b y· 1 it )ıklar çıkarmıılardır. Bu ı goa avya a u sona alan hükümet faizleri aça.· ya emtiasına karşı müsait 

dllrdaki iktısadi kalkınma k hususunda bır endiıeli vaziyeti izale etmek davranmasını da elemle 
ikk11te fayandıf. lısizlerin mda daha ileri git- için altın blokuna mensup kaydetmiştir. 

reanıı adedi 8.186 dır. Bu a ım f · olan bilümum devletler ı-------------
ltıikt11 . . de miştir. Devlet bankası - a~ze Hrükselde lazım gelen ted. miyorlar Çünkü bir devlet 
•ıı r ıon üç sene ıçın lerı·n·ı yüzde 8 den yuz b 1 ~ aıa" k'"- k'I et z b kası birleri ve kararları ittihaz parasını sta i ize ederse, di-
Qı k ıı• ye unu tef 1 

• 7 ye indirmiş, iraat an ğerinin tlçari bir oyun yap-
ı e tedır . Aynı senelerde. _ de 1 den yüzde 6 ya, edeceklerdir. 
t b yuz masını mümkün görüyor. 

b ulanlar 572,000 dir kı di"er bankaların faizi de 1 Cihan iktuadi buhranının Bundan anlatılıyor ki mese· 
u rakam en yüksek mikta- g 1 yüzde 4 ,5 olarak tes vehameti dolar ve sterlin 1 h y 

rı b I azam k" enin ana tarı aıington'da 
Su Uyor, demektir. bit edilmiıtlr. Halbuki es •· maceralarından doğmuttur. bulunmaktadır. il Teırlnin 
anayi rap nları da he · den faiz yüzde 12 den he· Biz Anglosakson milletleri- altısına kadar bu mesele 

~eıı bütün sahalarda mun- edilirdi Bundan böyle nin cihan ticaretinde vücu- hal<kında hiç bir karar alı-
ll.z11 b sap d h · üz de 

m ir ilerleyif göster hususi eşhas a 1 Y 1 da getirdikleri endişeli vazı. namıyacaktır. Çünkü Birle-
~ek'.edır Mensucat ile ağı~ 8 d•n yukarı faizle borç yeti bertaraf ve bu millet· tik Amerika'nın Riyaseticüm 

llıır aanyii çelik vaziyetı par~ veremiyeceklerdir NI~ (erin cihan ticaretinde ka- hur intihabatı 6 il Teırinde 
eyid· ' ·ı·barı·le muvazene ı f> ı k· ır. Yalnız kereste ve tice ı ı zandıkları kudret ve tesiri olacaktır. •İr etik Amerika 
d~llıYevj maddeler imalatın· bir bütçe milli b:n~atn tadil etmeyi bir vazife sa- ancak intihabattan sonra 
, noksanlık vardır. Son ay· altın karıılığının . az agao·~: kati kararını verecektir. 
'ar eyı yıyoruz. 

1• Zarfında demir istihsa- ması ve · · I k Bugün birleıik Amerlka'-
111 ·h cat mevsımı ı· ngı"ltere ve Bir eıl Ame· 

ı ·- d ·k .. bir ı ra d "ki • ı 
Y- Yuz e iki yüz, pyrı rune~ d sene nihayetine rika dahil diğer devletlerin a ı temayu mevcuttur. 

S2lizde elli beı, krom yüzde sayesın e ' iktı· ld ki Bunlar da enflasyon ve pa-
d Y goslavya nın kendı"lerine karı• a ı arı 

b k d .. ka ar u ı· ra istikrarı temayülüdür. d ' a ır istihsalatı il yuz- d kalkır ması ihtima 1 vazı"yet kar•ısında müteyak· 
e 22 ı sa en • Bir'eşik Amerika'da para 

k artmııtır. Satın a rna kuvvetlidir kizane davranmak vı.ziye-
D~rdret .. ı biraz yükselmiş g. ibi Takvimi 1 nın ademi istikrarı.İngiltere' 
~" ·' s n tindedirler. B11 suretle bu d f 1 k k 
ili unuyor, vasati yevmıye· 1 avaşı ' en az a or unç neticeler 

ıı 73 27 • L I iki devlet, diğer devletlerle vermiştir Ottava toplantı 
d. !leçen seneden beri ~ • 1 TEŞRINIEVVE ld 1 
,_'nu· ardan 22 ,24 dinara düş· ! 8 ,

11 

bir anlaımıya meyya ir er. sında verilen kararlar sa. 
.,. ı 1 · Altın esası üzerine para yeıinde, lngiltere'nin ticari 
"d 0 ma11na rağmen , işçı Pazartesi • 1 b 
~ edi 1 kıymetinin tesbiti i e ir vaziyeti inki~af etmektedir. nin fazlalaşması do a Gün doğumu: • 
Ylıile j 1 6 6 • anlaıma husülünü mümkün Buna mukabil Birleıik 
Çi _vaziyet düzel mittir kş· 1 Zevali 1'2,20 1 
t gundelıklerinde baş a I YIL: 1934Ezani I görüyoruz. Amerika'nın ticareti dur· 
tıılıhikat Yapılmamıştır. I CEMAZEL AHIR 30 1 İngiltere ile Hirleıik Ame muıtur. Bu memlekette it 

r 1 rı" ka devletlerinin iktısadi sizlerin adedi günden güne 
t . . acat mahsulleri ziraa· 1 k 
•nı d ı çoğalma ·tır. 

k· ~ endeksi de geçen sene- 1 Cümhuriyet islami~ette j politikaları, ken i para arı· Sterlin ile dolar ara•ında 
•ııın a d 3 .. t demektır. nın kıymetinin düımesine 

k Ynı ır. Yani, 57, e şurayı umm!.------ı ki rekabet ve mütekabil 
lltıı 57 4 t" 1----- b olmuıtur lngltere 1 b • ur. se ep · mübade e ser estiıi. her 
Satın 1 • hu" ku" meti, geçen seneden be- f k 1 Ilı 11 ma kudretinin art· • iki tara ta argaıa ığı mu-

dlal sı_ dahtli satıılarda hisse- ri sterlin'in istikrarını arzu cip ve iki memleket ticare· 
rıı venı' te~rikamız: d A amanda · · · d · • b' ith 

1
•tlir. 1933 te altı aylık ı' /, etmekte i 1 ynı z tinin atisı ıçın aımı ır 

8 iı.t 1 29~ Bı'rle•ik Amerika'dan dahi tehlike oluyor lk . 0;300 ooa dinar • 
1 en bu mikta.' 1934 te ı!I { ",. ktlSllZ aynı perensiplerin tatbikini N!lice itibarile her iki 
·750 500 (){)O d T ı'stedi. lıte cihandaki para devlet mütkül bir vaziyette 

Yen· ' • inara çıkmış ı 
1 Yü d 3 G oce er dramı, sterlin ile dolar ara· bulunmaktadır. Para poli -

llurı11 k 
2 

e 
5

• 
14 artmıştır. '- d bulunan rekabetten tikası mülhit bir buhran 

YÜzde 18;~4 ihracat yalnız ı~lıenrı'agelmektedir. içindedir.lktısadi ve beynel· 
llııa ' nisbetinde art d mı'lel hadueler dikkat na· 

.. 1 434 o Pek Yakın a Her tki devlet ayrı ayrı 
l,559 so' ,ı 0,000 den 1 i 1 . t zarlarımızı celbetmektedir. ' O Ooo !arının stabl izeı n 11 e ·tıt 8 ' dinara çıkmıı- para 

u rakamlarl39,000,000 pı - - ==~:ıı:.- -

sa'nın harici ticareti konten 
jantman esasları üzerine 
kurulmuştur . Bu siyasetten 
dolayı Fransa ithalatının he
yeti nmumiyeıi oldukça 
a-z:almıştır. 

Fransa'nın 1934 ıenesinin 
i!k sekiz ay zarfındaki umum 
ithalatı ::ı milyar 460 
frank eksilmiıtir. Geç<'n se 
nenin ilk sekiz ayı zarfın

da umum ithalatı 19 milyar 
461 milyon frank idi. Bu 
sene aynı aylar zarfında 

umum ithalat 16 milyara 
duşmüştür. 

Bu azalııın en mühim kısmı 
iptidai ve gıdai maddelerden 
ileri gelmittir . 

iptidai maddeler 1 milyar 
333 milyon frank. ve gıda 

maddeleri dahi 1 milyar 
6?.2 milyon frank azalmıı 

tır. 

ihracata gelince: Fransa 
1933 senesinin ilk sekiz ayı 

zarfında 11 milyar 882 mil 
yon'uk ihracatta bulunmuş

tur. Bu senenin ilk sekiz 
ayı zarfındaki umum ihra

cat 541 milyon franga düt
müıtür Bu ihracatın en mü 
him kısmı iptidai maddeler 
den ibarettir. 

Fransa'nın son senenin 
sekiz ayı zarfında harice gön 
derdiği iptidai maddelerin 
kıymeti, geçen seneye na
zaran 34 ı milyon frank 
fazladır. 

Bize gelen~ 

Hafta 
Renkli ve güzel bir kapak 

içinde alakalı yazılarla dolu 
son 27 inci sayısı gelmiıtir. 

ı Okurlarımıza ıalık veririz . 

pıyarak kocasının 

saklanırdı . 
göğsüne 

Murat bey ömrünün en 
ağır baılı yıllarında çak11n 
bu sevgi hummasına kendi 
ni vermiş, karısını çocuğu . 

yavrusu gibi koruyor, karı 
sı İçin şefkatle titriyordu. 

Bu bir rüya kadar güzel, 
bir yeıil yaprak kadar taze 
ve canlı kadına yıpranmıı 

sinirlerinin yorgun zevkini 
vermek Murat beye dayanıl 

maz acılar çektiriyordu 
Gençliğini Fransız artist

lerinin kucaklarında eski 
ten, varlığının en ele geç
mez ateş ve ihtiraslarını 

boyalı dudaklı:rda söndüren 
bu eski çapkın.. Şimdi.. 
(Ne olur." Hayat on bet yıl 
geri dön.)diye haykırmamak 
için dişlerini sıkıyordu, 

Para, mevki hepsi var 
ve hepsi güzel 

Fakat kanında tutuşan 
alevlerde bir eksiklik var ki. 
Bu, genç Bilge'yi en derin 
seviıme saat'erinde aç, rn· 
suz solan bir yavru kuş hal
sizliğine düşürüyor. 

Bu gözlerde bir ışık var. 
ki. Bu gözlerin arkasında 

kanmamış, doymamıı bir 
humma var ki .. Bunu gör -

memek için Murat bey her 
şey vermeğe razı Fakat ne 

verse kendısini bırakan yıl 

lar geri dönmiyecek. Fen 

istediği kadar ilerlesin Her 

şeyı pençesine alıp yükselt
sin. Fakat ihtiyarlık , tabia · 
tın ebedi zaferi olarak ka
lacak Onu durdurmanın 

imk "ını hiç bir zaman ol · 
mıyacak. 

Murat beyin düıünceleri 
bir a leşten gömlek oluyor; 
hazan işinin baıında bile bu 
gömleğin yakıcılığını duyu 
yordu. Sevildiğini biliyordu . 
Fakat terbiyeli, saygılı bel· 
ki onu bir ağabey, bir ha-

Bilge 
• • • 

günden güne ıara· 

rıyordu 

İştahı hiç yoktu, Eyi uyu· 
muyordu. Hatta en korktufu 
z a m a n 1 a r d a bile 
k o c a s ı n ı n göğıii
ne saklanmıyordu. Bakııla· 

rına bir cansızlık , haline 
bir durgunluk gelmiıtı. Ba
zı geceler uykusunda hıçkı. 

rıyordu . Ve doktorlar ince 
göğsünü derin derin dinle
dikten sonra Murat beye 
yavaıça hastalığın korkunç
luğunu fısıldadılar. 

Belki ölecekti. 
Onu kurtarmak kabildi. 

Fakat bütün tedaviler bo-
şa gidiyor; ateıi dütmüyor, 
öksürüğü kesilmiyordu. 
Şimdi Murat bey atkım, 

kıskançlığını, varlığınd11kl 

tutuımıyan büyük ateıi 

unutmuı; bir baba gibi 
onun başından ayrılmıyor· 

du. izin almış, İsviçre dağ· 
larına gelmiılerdi 

Güneı banyosu için her 
sabah bir küçük kız gibi 
bu sevgili kadını kollarına 

alıyor . bahçede hamağa uza· 
tıyor, yüzüne ince tüller 
örttükten sonra 0011 masal
lar söylüyordu. 

Bu ses; tatlı idi. 
Bu masallıır güzeldi. 
Ve batında her yorgun· 

luğu göze alan bu adam; 
derin. büyük bir erkekti. 

Ah .. Bilge onu ne kadar 
sevmek, dünyayı unutacak, 
baıka emeller peıinde do
laımıyacak kadar onu ıeY· 
mek istemişti . Ve uzun za. 
man sevdiğini de zannetmiı· 
ti. Halbuki bergün kalbinin 
tamamen bir baıka erkekle 
dolu olduğunu görmüıtü. 

O, ne babası gibi katı, 

ne de annesi gibi fa otu.iye 
düşkün hafif bir mablt k tu. 

Kocasının üstüne adam 
seven kadınların nasıl kız· 

gın iğnelerle dağlanacağım, 

günahlı gözlerine nasıl mil 
çekileceğini, harama uzanan 
dudaklarının kömür kesile· 
ceğini şimdi çocukluğunda 

olduğu gibi düıünmüyordu. 
Fakat içinde gururundan, 

vazifesinden gelen bir kuv
vet vardı ki . Onu ayakta 
tutuyor; sevgisini hayatı ile 
ödemek yolunu gösteriyor· 
du. 

o, tahsil için gelmit bir 
genç sanatkara ruhunu ver· 
miş; onun musikisine genç 

batını bağlamııtı Sevdlfl 

derin, ilahi birkaç nağmtı

den başka bir ıey değildi. 
Ve ne kadar öldürücü bir 
aıkla sevildiğini hiç bir za
man btlmiyecekti. 

Viyana'da iken bu adam 
apartumanlarının karııaında 
oturuyordu Aylarca onun 
kemanının seılerile uyumuı, 

uyanmıı, ağlamıı, ölmllı, 
dtrilmlfti. Şimdi ondan çok 
uzaklarda idi F ak11t kulı1k
larında, ruhunda onun lllhi 

musikisi ça~lıyordu. Kocuı 
ona hayatt11n, yuvalarından 
çıkacakları uzun yolculuk

lardan, sıcak memleketlerden 
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• Öğledensoıır:; saat14den1Gya kadar dahili CEPHEDE BiR GECE tf Hastalarını her gün ıa · : · 
at 3 den ıonra Kuvaimil- : lıa.•t•ılı~lar nıuayenesi ( Doktıll' .\lııııel 1 u Şeref Bey idaresinde t• 

B:ılıkesirirı lwr lıususta Pli U .. = :!:a:a~;d::s!ny::e~::es~~~ .i Emin bey) ••• 
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Konfor. Temizlik, Servislerindeki ~ 
nezaket ve cid~iyet, emniyet ~ 

Dr. M. Ali 
llt>mkkeı lı:ı~ıalıa

ııt>si cilt, frı•ııgi. hel-
1 

:-oğukluğu lıastalıkları ı 
miitelıassısı. 1 

Hastalarınıs aat üçte 1 

1 
hükümet caddesinde mu- ' 
ayene hanesinde kabul ve 1 
tedavi eder. \ 

~ • 1 

kulak, bıırıııı, boğaz lıasıalı~ları ınua)t'- r HİC.\ .\IU> WİLLM :: 
ııcsi (Ooktoı· \ l ehnıeı Küıııil he)) 1 llaı·biunıunıi)<' ait FHAl\'SIZ - ,\L,l ı\N 1 •• 

P.\ZAl\TESİ GÜNLERİ: harbi olup içiııde lıakiki harp salın<>! ı·i, 'a- · '' 
Öğleden e' 'el saat 10 daıı 12 ~ ı• kadar · taııperverlik, aşk ve lıe)· ecarı vardıı·. Rü~i'ık •! 
tlalıili lıastalı~laı· ıııııayeııPsi tDoktor Alı- masraflarla vücutla gctirilnıi~ nıuazzaııı \P ~i 
rııct Enıin hey) tarihi lıir eserdir. M 

Gerek Memleket halkının, 
gerek bütün misafirlerimizin 
umumi takdirini celbetmiştir. 

SALI GÜNLERi: • •f 
Öğlt>Jcn evvel saat ıo da;ı 12 ,e ~atlar İL.\ YETEN: DUNYA HAY4D ıSURi =~ TEMAŞA Gazinosunda 
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Öğlt•deıı soııra saat ı 5 ıkıı 1 G ~a kadar • M mevcuttur ;f 
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Meyhane boğazı No. 65 J 1 ,~ - ' !ıl~liHifitJiHi!lfitlflHiHllHiHMn!SIH•••lflif* 
Maliye tahsil şubesi ittisalinde Öğll'dPll sonra S33l 15 dı•ıı 16 \'il katl:ıı· )i • it • • • • 
hergün saat 13- 17ekadar 1 ' • . ' 1 ~ TUR K MAHSU LU 1 hastalannı kabul eder. ·-
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cildiye ve lıı'\lİye lıastalı~lan ıı111:ıyP111·~1 I I AS p İ R İN 
1 

-

Hali~~!~~~~~r~!hrümü '11.·- (l.)_oktor ~lt>lınıPt Ali bey) .1 ; 
kaybettim. Yenisini çıkara / ~ '°' 1 Yüniş, Karamürsel, Here~e . Süreyya Paşa 

~ak~o-:y~u~:nıfd~enn~~~nA::ı~ı}~o:t::ıur~H:kaiı~ı~t~: Balıkesir Necati Bey Bütün ağrıların l~Aje; Kati davasıdır. i Fa~ik~ao~s~ttı~,·lrı~ı·~ıa~d!ı,Na l•<l tız 1 
•ıW ı ı • l\f k f h • L • • Aspirin alırken hakikaten Aspirin aldığınıza dikkat * Şaban isimli mührümü lw• ll(l 1111 e e 1 ısesı ediniz. Hakiki Aspirin yerine başka birşey verirlene 1 M azamızdan temin edeceksiniz. ~ 

yitirdim. imzamı kullana· reddediniz. Çünkü hakiki A•pirinin yaptığı tesir onun it "' 
:~!::ı~;~i7a:h:~:n~.hükmü MÜdİİr(ÜğÜnden: yerine verilmek istenen başka isimli ilaç ta yoktur. ı EN LÜKS iNGİLİZ KUMAŞLARI DA 1 

Göbel nahiyesinin Mu- llit~~~~~~~~~~~~·=- ~=====~1 • Mevcuttur 
radiye köyünden Hü · ! Aıgari Azami 

seyin oğlu Şaban Eı·dek Kazası Miti ~ Yeni gelen Bursa ipekli çeşitlerimizın 1 her cinsi mükemmel ve fiatlannda 

Erzakın cinai Kilo Kilo 

söyliyordu ve hasta; içinde 
bir damla bir batka isteğe 
yer kalmamıı, hep susuyor· 
du. 

Ah .. Murat bey ne kadar 
istiyor, ne kadar istıyordu 
ki bu ateıten ka vrulmuf so 
luk dudaklar birıey söylesin. 
Bu gözlerde bir istek uyan· 
sın. O zaman naul derin 
bir ibadet içinde onun di. 
!eklerini yerine getirecekti 

Fakat bu sevgili, muaz· 
zezler muazzezi kadın on 
dan bir tek ıey istemiyor· 
du .. 

Bir gece Bilge konuıma · 
ğa batladı. Ta çocukluğun
danberi içinde düğümlenen 
acıları, korkuları, eksik kal· 
mıı, ana, baba, koca sev
gilerini acı acı anlattı. 
Sanki bu dünyada yatamı
yor, mezarların derinlik _ 
!erinden gelen bir yabancı 
ıesle konufuyordu. 

Birkaç saat dinlendik ten 
sonra tekrar söylendi: 

Bu defa atkından, vazife· 
sinden dert yandı. (Rir ke 
re görmek isterim) diyordu. 
Sonra vazgeçiyor, (Hayır 

görmek istemem: bir kere 
onun kemanını dinlemek 
isterim.) 

Ve 
- Dostum . Benim bü· 

yük dostum. 
Diye Murat beyin ellerini 

göz yatları ile ıslatıyordu 

Murat bey bu sevgili ka 
dının ilk ve son dileğini yerine 
getirmek için her içtimai dütün 
ceyi ve kanun bağlarını bir 
tarafa bıraktı 

Genç sanatkar fimdi onun 
evinde idi. Ve belki ölür 
ken sevdiği ada mm musiki . 
sini kana kana dinledi. 

Sa baha karıı gözlerini 
korku ıle açarak: 

- Ben topraktan korku
yorum 

Beni sulara gömün .. 
Diye haykırdı. 

Ekmek 35000 
Ko~· urı eti 8000 
Kuzu )) 3000 
Sığır )) 2500 ... 
Sade yağı 3000' 
Zeytin yağı 1500 
Zeytin danesi 700 

• 
Kuru fasulye 2500 
llrrciıııek 600 
"'oh ut 800 
fipzcJye 

• 400 
Piri rıc 4000 

• 
Rey; ı z peyııi r 1200 
K::ısar 500 

• 
Soğaıı 2000 
P:ı tates 7000 
~eker 3000 
Sa bu ıı 1200 
~lak.aı·na 'e kuskus 2000 
iı·ıııi~ 200 
Selırhe 200 • • 
rıı 1000 
Siiı 50) 0 
Y ogu rt 60JO 
Soda 1100 
Ka~ ısı 200 
Kuru üziiııı 400 
Si\ alı Prik 100 
İııcir ..ıoo 

40000 
10000 

4000 
3500 
3500 
2000 
1000 
3000 
1000 
1000 
500 

5000 
1500 
800 
~500 

800U 
4000 
1500 
2500 

300 
300 

1300 
6000 
7000 
1300 
300 
500 
200 
500 

Miidiirlüğündcn !t! büyük tenzilat yapJ/mıştır. 
Erdek Lliilu'ınıet öııii 'e hiı· kıs ı ııı da Ze) tiııli I} Bıırıa ıııiiıııa~il ~ iiıılii ıııaııtoluk, ı ophık jorjet 

al.la'tla bulunan E•lreıııit ·~ S:ıkız vapuı·u aııkaz- it kıııoııları dalıa ueuz IPuıiıı eınırk i~iıı 

ıarına talip çıkınaı11gıııı1aıı 8-10_934 tarihinden 1 Muhterem müşterilerimizin ~ir ~efa mazamıza 
itibaren bir n~ zarfıııda pazarlıkla ilı:ılf' edilnıı·k ; teşrifleri kafidir. 
iizere aleııi ıııiiza,edt>si artırılrıııstır. 1 

Aıw11arın \'akil ve'a harıka .;ıt>kıubıı iic , ıiz 1 TAv·s~ANLirLI ZADE FAH.RI . 
liralık dPp11zitolarilt> ~ııiiracaatlaı·ı. . · 1 . . . __ . _ _ 

Belediye ReisJiğ·inclerı 1 Fantazi Manifatura Ve 
Ülçi.i ve tartılarııı mua~·eııe ve danıga ıııüddeti 

1 
Kumaş Mazası 

hiriııci teşrinin soıı giiııiiı11· kadar lenıdit Pdilnıiştir. K . M"lr C d d . N . 
52 

15-10 934 tarihiııderı iti haren 22-1 O 934 ~iinü- 1 ~{ı!!iif~~aıli:~,i~~ıtt.f1ıı1;5ıfnı~~ 
ne kadar Balıkesir'iıı ül<;iileri danıga edilerek J · - • 

ıııezk.ı'ır taı·ilıten itibaren ayaı· ıııcrııurıınıuz gu- , 1-· - -- ~ 
/ rııba dahil beledi~· , lt>rc gid!'eı>gindeıı bıı ıııiiddf't ı 11 llııı llıı' i l !'1: 11 llıJ' 
zal'fıııda ellerinde daıııga.;ız ül<;ii ve taı ıı alı ti J \. .. , \. 

b ulun~ıı esnaf ve tiiı·caı·anın sabık sular iJart>si 1 

lıiııasırıda heledi~e :ı~ar ıııeıııuıluğuıı ı uzı· ıııiira- t 1 Bicki \ 'e J)ik iş \Tuı·cltl 
! ı · aalları, aksi takdirde plleriııd(• huluııan hu gibi 1 " , A • •Jı , 

üleiil<'r ve tarlılaı· lıiı· bir sııreıtf· daıııl.{alannına- . 1 Maarıf Vekaletınce tastl 
caİl ."e ka.nııı~ ~araııatıııa µ:üre ı-uı1a11ı11;ıa,~.n ~~;e- / edilen ve Balıkesir Maarif ; ı 
nedılecı•ğı !!ıhı kullaııanlLJr lıakkıııdada oleulf'r 'l 

ı c ı • "d·· ı ·· _, H H N _, e 
kanuııuııuıı '.?J eii ıııaddesiııe tevfikaıı kaııuııi mu ur agunun musaauesı 
ıııuaııwle yadılLJc:ıgı ilan ıluııuı·. 

ll<ı lı kesir Vila)·et 
Dııi ıııi l~ncüıne11iııdeı1 

birsenedenberi faaliyette bı1' 1 
1 

bulunaıı Ve 42 talebe yetiştirmiş o/afi , 

Yurdumuz l\ı~ dl'\rt•si i<'iıı :?O e\ll'ıl 9;;J 
1- lfektehiıııiziıı ihtiyacı i<;iıı Ma)ıS 935 ıza- Ralıkesir _ Kı'psiit , 0 lıııııı 27 iııci kıloıııeıı·e-

yt>sirıe kaJar ~· ukarıda ciıısi, azami ve asgal'İ siııdı•ki alısap Killik k<ipri.isii kcsifnanıc ,e ~ar l
mikdarı yazılı olaıı 29 kalrm rl'z:ık vesairt>ııiıı 1 naıııesi 11 ;ucihiııcı• tarı iri 22-te;riııievvı l-9J4 ta-1 

" ., • ! 

dı>ıı itihaı·t•ıı k,1, ı '<' kahule h:ıslaıııııısııl'· ' 
• • • 

28 '~e-~rirıie'."'' 9:3~ pazaı· giiııü ~aa~ ~4 de '.l~a- 1
1 rilıirH' ıııiisadif p:.ıznrıcsi gi.ıııii s'a:ıt 15 de ilıalt' 1 I 

lrlen ıer.ı t>dılnwk uzre 8 -10-934. tarılııııden ıtı- cdi ııH' k i.i zere 20 giiıı ıııiiıldetl<' alPııi ıııiiıı:ık:ı-
lıaren 20 gün ıııiidtl ·tlc 'c nyrı ayrı ıııiinakasa- saya korııııu~tııl'. · I _ I 
ya <;ıknrılıııı~tır. T:ııııiraıı rııt>hlıuseııiıı ht"deli keşfi J 982 lira I ~ 

35 k 11 ruşl111·. Talip olarıl:ıı·ııı ~ iizde y<>di buçuk ~ 
:?-Şart. ıı:ııııelrr lıpı· güıı ııu·ktepıe göri'ılt>lıi

lir. İstpklilcı· ) iizde 7 ,5 nislwtiııde depozito!arile 
-ıııutebt'r baııka rııe~t11h11 da kabul ediliı·- lwra-
ber ıııu:ı~) rıı 1-{İİıı ve saatte mektPplc mütt>şek
kil nıiibavaa komisvonuııa müracaat e\lenıelı·ri. . . . 

ııisheıiııuı· lcıııiııaıı ıııii,akk:ıte nı:ıkhıız ve):ı 1 

ıııe~Lııpl..l'ilP ıiı·ar~t oda!-ı 'e l'lıli~eti frı,ııi~· e H'

sikalarilı· birlikte \Pvnıi ıılt'zkl'ıı·da, hu lıususa 
• 

daiı· fazla malı'ı ıııat al rııa k ist i~·<·ııl<"ri ıı dalıa 
evvel enciinwni Vilavete gt•lnıplrri il:in oluııur. \ _ 

1 ' ' 

l\:ıvt nıuaıııclPsi lıir a\ devanı edeeektir. 
' . 

Yurdumuzdan baıka ıube açılmıyacaktır 
934 birinci teşrinin birinci gününderı 

itiba ren derslere başlanacaktır. 
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