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Aleksandr'ın cenazesı 

belgrata geldi 
~ransa CUrfıhurreisi bir h~y'etle 

Belgrad'a hareket ettıe . . 
Sa.}\tu' a muazzam bir cenaze ?1era~ım~. 
"a. 1 Y . k hu" kumetler mumesılleı ı 
" pı dı ve bırço b 1 du 

hazıı· u un __ -=--

Suikast ışi etratlnfaki tetkıkat ılerhyor - Yenı. tevkıfler _vır. 
. ~ mensup kımselerdır 

SE:L Mücrimler gizli teşkılatla~~eral Denen, 

1 

yo'nun deruhte etmeıi a
1
kla 

ı,. GRAT 14 (AA) hava nazırı c . ''den gelen en yakın ihtima ler 
"'''I • · · - . M Pı yetrı 
ietı Aleksandr'ın cesedini bahrıye nazı~ı ' tin Bd- arasındadır 
kr rıııekte olan Yugoı•avya mürekkep bır heye d • PARIS 14 (S Şı Son 
'•eıö " rad'da Kral Aleksan r ın suikastta alakadar olarak 

b,h ru dubrovnik bu sa g meradminde hazır 
'•tıd sl>lit'e ııelmit ve arka- cenaze ·1 . tevkif edilen iki kişinin is-

' F bulunmauna karar verı mıı- tı'cvabına dün bütün giin 
b,ıd •anaız filosu olduğu 
Ceırı~ rıhtıma yanaımııtır tirM. Lebrun bugün Belgrad'a devam edilmittir. Maamafih 
.... 1YI Yugoslavya donan- B d bunların hakiki hüvlydleri ..,q, h ket etmiştir. un an 1 
L 1 •ah ·1 b 1 are d b' henu"z anlaıılmamıştır. Ya· lqtır, ı atarya arı ve k V dun kıtalaıııı an ır 
b11r lllda bulunmak üzere \ bat a e~ r bir a.!ay Penlö· nız kendilerinin Oryuna is-
D, .... ~YI a ge 'en lngıliz harp tabur 81 e · d mindeki Hırvat komitesine 
"'·•• i' · kumandasıı a mera - h kk k ı, .... 1 erı ıafoy ateıile selim- v nın k .. Bel· mensup o dukları la a u 

q•ıttır. simde bulunma uzere etmtıtir. Bu komite kendile-

b Etıht ına ıehrin grad'a gidecektir. rini Fransa' ya göndermitlir. 
il t ii n ve BELGRAT 13 ( A.A.) İki suikastçı Almanya'dan 

&iy.h • o k a k 1 a r ı na d n. 
q k Avali ajansın a · 1 j · çmittir oradan 

hty rep gerilmitt'r. Bir Ôg"rendiğime göre Kra avıçreye ge ' 
illii et huzurunda Kralın d , cenaze me· dağları aıarak Franıa'ya gir 
dtk~ii resmen tespit edil· Ale.ks~nd;~nsonra Belgrat'la mitlerdir. Kendilerine Fran · 
~t ~rı sonra Fransız Bahri rasımın 1 nın sa'da talimat verilmlttir. 

1 ''llıır ·ı 1 şimdilik hariciye nazır arı ı Bunlardan birinin geçen 
ı 1 lı ı ı e nglli~ Amira· f 

1 
toplanacai<tır. 

.,, ' Ud 1 1 d kon erans M stne Manilya'ı'a bir hırsız-ı eL u se ıimlamıt ar ır 1 3 ( S Ş ) - · 
QUt h l PAR S 1 • • lıktan dolayı tevkıf edilerek 

~e rı lıma indiri mit mera ımın· ı 
G~ llıuıı:ı:zam bir kRtafalt Bartu'nun cenkazbene içtimaa ıonra huı'ut hariclre çıkaııl-
r erıııe k 1 den sonra a 1 b . dığı anlaıılmııtır. 
lltı onu muıtur, Kata d ·(mittir. Ka inenın ) 

t~l\lıı etrafında yükıek sü· davet e ı . t BELGRAT, 1 ~ (AA 
•r b bu gece geç vakit içlıma ~ - Kral Alekıandr'ın katıli 

l'ftııle •e u ıütunların üze- . kuvvetle ınuhteıneldır. 
ı. m ı 1 d ınesı .. . M Al ile şeriki cürümleri l<ı 
'"~··'- eıa e er yanıyor u. Bu ı'çtı'ınaı muteakıp . 1 . 1· ~..,.a y 1 d yamcılar deni en ı;.ıL ı 
Ilı 1 ugos avya marş.- b Lebrun'un riyaset e ece. . aza-
b''t:ll arken diğer taraftan er 1 ... tı tethit cemiyetinın 
•Un kıl b' nazırlar mec 111 ıç - sındandır. Bu cemiyet 929 

Ç•i lıeler matem çanı gı ır B 'ki i iç 
q •Yor k ma edecektir u ı ne. - senesinde önce Franko ta 
~e d 'as er selam duruyor, bu"yu"k bir ehemmıyet 

eni Iİ'ııaa ' rafından kurulmuttur. 
r,ı z tayyareleri de uça- k d' 
1 " tab d k atfedilme te ır , Müfrit Hırvatlar Franksi·· 
tr u un üterine çiçe R·ıs 14 ( S.Ş) - Son 
d·ıı serpiyordu. Dini ayin PA . ı·f ı dan eski Zağrep mebusu 
~ k'k d kabinenin ıs ı a k'I t . 

bn '0rıra halk büyük bir da ı a a. doktor Pavtlç teş 1 e mıt-
•tu il edeceğı' haherleri daha kuv- b b hanedanına ae. . e ta.budun önünden tir. Ha • urg 
•lllıttır vetli söylenmeğe baılanm~ı- iddetle merbut ve Sırpla-
f>ARf K blnenı'n istifa edecegl, t d" 1 " "" S 1 M t r a rın mu"thı't uımanı o an "'•·t . . 4 ( s. ş) - . 1 - • • 1 s • u ııu . · kabine teşkilinin reısı franko harpten evve aray · 

~I n cenaze merasim•- yenı M 
aı rrtıiltea.kıp Fransız kabine· cümhur tarafından ltek;r . bosna'da öldürülmüf olan 

'tlatı:iılcüınhur M. Lebrun'un Duınerg'e terk edi ece ı dy~ Artiduk Fransuva Ferdinan-
sl d karıdakı' ha.bere ilave e 1 - M i ''ııt ıı e dü~ mühim bir top- dın Avusturya - acar stan 

ı,,,ı Yapmııtır. Bu toplan· mektedir Alb imparatorluğunun Avustur 
" F Yeni kabineden M. er 
~ L •ansız Reisicümhuru ya, Macaristan Hırvatistan 

eb Saro'nun hariç kalması ve k 1 d 
h,rlı •un'un riyasetinde _ . M Her- imparatorluğu f e in e 

........:.·"'Ye 11 hariciye nezaretını · 
~ a.zırı ceneral Paten, yeniden tensiki ~rojesine 

C • • •çı•n yardımediyordu. Hır fırkacı 

enaze Merasımı ı ~~:;s~::~::·~üt';!e~~~~2:1 · 
., evi;k Riiştü-beyia riya~etin- ::nesi~~:betmi, d~~taı::ı~~ 

d k h t dün gılll ilan edildiği zaman e İ eye • doktor Pavelı tethit hare-A.NI( h fi alayına 
toaı,\'y ARA, 14 (A Al· -Yu- ı mit olan m;. a z heyetle keline karar vermiftir. Dok-
A.teı il Kralı müteveffa mensup ır \ize- tor Krala karı• ilk ıutkastı 

"'a.rıd h . B 1 Jikt Selanik tt't't r a.zretlerıne e bir e , itmek Zağrep civarında tertip etmil 
' Yap 1 k . den Belgrat a g h 1 d ııı ı aca cenaze rın k 1 ede ve 0 zaman tel itçi er en 

er,,1 . l anbul'dan hare e 
f.ı rıılnde Reisicümhur içın st iki kiti asılmıı 16 tethiıçi de 

'zretl kt' hiikilrıı eri)~ Türk millet ve ce ır BUL, 14 (A.A) _ hapse ve ağır hizmetlere 
ıı 11 t etını ve Türk ordusu- ISTAN k 1 Aleksandr mahkum edilmiıti. 
tfcı eınııı etmek üzere ha Yugoslavya. ra :aze ınera Paspuchl ile Paveli ltalya 
b Ye VekUt T ftk R" t" Hazretlerinın ce h ve sonra Macaristan'a kaç ey . ev uı u I ak olan a · 
düıı ''Yaıetındeki heyetimiz siminde btı unac f k Rüıtü mışlardı. Bu defa Fransa,da 
tı ııkıarıı hareket etmlt- riciye vekili Tev 1 . T" k Annemasra'da tutulup kendi 

r. Tevfik 8 . beyin riyasetindekı ur sı'nin Nerat olduğunu iddia 
"ekıı • ıstaıyonda Baı J 6 da 1 "ekııı P•ıa lıazretleri ile 1 heyeti bugün ıaatS 1. 'k eden sahıı doktor Pa ve i Cin· 
~t er tnebuılar sefirler 

1 

huıu>i trenle ve e anı akın mesai arkadatı olan 
bır sefa.retler erkanı ile yolile Belgrat'a hareket et· ~aspçinta kendisidir. 

ıııu:ı:k zevat tarafından miştir . .. .. a· pARIS, 14 •A A . ı -- Ek-
•lrııı rıınııtır Tedfin mera. Tevfik Ruştu bey Yun. selsiyor gazetesinin Cenev· 
:t:if . esnasında ihtiram nistan hariciye nazırı ıle re'dekl FransıL mahafillnden 

eııni ·r va- 1 k Be'g 
'Yrı ı a etmek üzere Selanik'te bu uşara - aldığı bir habere iöre Yu-

hır trenle hareket el- rat'a birlikte ıidecektlr. 

Petrol Araştırması Politika-' • 

Dimyatta yapılan araştırmalaroa Celal bey -beyanattr . lngiltere'de 
bulund. işçi Fırkası Ve Muhafazakarlar 

Memleketimizin tabii servetleri böyle birer 

birer meydana 
MİDYAT, 14 (A.A.) 

~!tdyat kazası dahilinde je · 
olojtk noktasından petrol 
tezahüratı göst.,rmiı olan ve 
bu itibarla petrol aramak 
üzere sondaj ameliycd ya· 
pı 1 ması muvafık görülen 
noktadan dün ik\ısat vekili 
Celal beyin huzurunda son
daja başlanmıştır 

İktısat vekili tetl<ikat re-
ticesi Anadolu ajamı muha
birine fU beyanatta bulun 
muı ve demiştir ki: 

- lktısat vekaletine bağ 
lı petrol arama v» itletme 
idaresinin gösterdıği lüzum 
üzerine bugün burada pet
rol bulmak için ilk arama 
ameliyesıne baılıyoruz. Kati 
neticeyi yakında bize sondaj 
göıterecektir. Memleketimiz
de petrol tezahüratı olan 
muhtelif sahalar vardır.Bun ---------• 
lstanbul rıh-
tım şirketi 

10 milyon liraya satın 
alındı 

çıkarılacaktır. 

Celal bey 

ların hepsi birer birer jeolo 
jik dikkate tabi tutulacak
tır. Petrolu bulmak 
için ileri memleket -

!erin yaptıklarını biz de ilme 
dayanarak yapmak kararın
da ve eyi netice almak az· 
mile çalışacağrn 

Merasimde birinci umumi 
müfettiş Hilmi . Mardin va 
!isi ve civar köylerden gel · 
miş halk bulunuyordu 

İktısat Vekili refakatin-
d eki zevatla birlikte bu ak-
şam Mardin'den Ankara'ya 
hareket edecektir. 

Veliaht Hz. lzmir'de 

müesseseleri geziyor 
IZMiR 14 (A A) - İsveç 

veliahtı Hazretleri dün refa
katlerinde vali ve Mihman
darları olduğu halde Gazi 
ilk mektebini, incir i~len~n 
hanı ve bir tütün müessesini 

Büyük Britanya siya-
setinin derin bir 
istihale devresi geçirme!< 
te bulunduğu bu zamanda, 
Başvekil M. Mac llonald'ın 

istirahatten dönüp iş baıına 

avdet etmesiher yerıle bir 
alaka uyandırmıştır. 

Başvekilin gaybubeti üç 
ay devam etm ı ıtır. Ve bu 
müddet zarfında İngillere'de 
vaziyet hissedilecek duece
de deği ımiştir. Bu değiıme 
o derec-ededir ki, bazı mu
hafazakaıların memleket ida
resini yalnız başına ellerine 
almağı ıiddetle arzu etmele
ri saikasile, 1936 senesinde 
yapılacak olan intihabatm 
fimdıden yapılması ümitleri 
belirdi. Muhafazakarlar ida
reyi yalnız baıına liberaller 
ve işçiler ile anlatma hari 
cinde olmak üzere ellerine 
almak istiyorlar Southport'· 
ta yapıla" amele fırkası ıe
nelık kongrası ve Bristol'da 
vukubulan muhafazakarlar 
fırkası kongrası, oldukça. 
müphem bir manzara arze
den vaziyeti az çok tenvir 
etmitlerdir • 

işçi fırkası garip bazı ay
rılmaları ortaya çıkardı. Bir 
taraftan eı ki sosı alist ruhi 
le meşbu bulunup ikinci 
beynelmilelin ~emplist for
müllerinin tatbikında deva
mını istiyenlerin cereyanı 

vardır. Halbuki . lkinc ı bey
nelmilel'n bir çok memle
ketlerde iflası. zamanımızın 
karakteristik vakalıırından 

Lirini teşldl etmektedir. 

Mer sucat San •• 
Yll -- ...... -

r Saraçoğlu Şükı ıı bey 

İSTANBUL, ı 4(S Ş.)- Ad
liye vekili Saraç oğlu Şük
rü beyle rıhtım şirketi ara
sında bir müddettenberi 
devam eden müzakere ne 
ticelenmittir. Şirket tesisatı 

on milyon liraya sRlın alın· 

mıştır. Bu para yüzde beş 

faizle kırk senede ödenecek
tir 

Memlekette yeni yap!lacak men
sucat sanayii için lktısat Ve

kaletince verilen müsaade 

1 kanunusani 935 tarihin

den itibaren şirket hükume
te devredilecek ve bu ta 
rihten itibaren hükumet h.:
sabına. çalıpcaktır. 

ANKARA, 13 (S Ş.) -
Memlekette tesis edilecek 
pamuk pliği ve mensucat 

sanayii hakkında İktısat Ve 
kaletince hBzırlanan eraslar 
icra vekilleri Heyetince tas· 

vip ve kabul edilmiştir. 

Pamuk ipliği ve menıu 

cat sanayii için hususi te · 
~ebbüa erlabının memleke
te sokmak istiyecelderi 
makinelere 3500 iğ ve 600 

Ziraat Bankası 
İktısat Vekaletine Baglanıyor. 
Projede bankanın zirai bir müessese 

olması esas tutuluyor 
ANKARA 14 ( S.Ş ) 

1 

bikatile uğraşan, hasılı zira 
Ziraat bankasının lktısat ve- at lşlerile metgul olan mali 
kaletine bağlanması düıünü- bir müessese o'acaktır. Ban
lüyor. Bu hususla bir proje ka bu suretle ticari kredi 
hazırlanmaktadır Projeye müessesesi olmaktan çıka
göre banka yalnız kredi ve coktır. 

ıstıhsal kooperatiflerini orga- Projenin e•a.ları hazırlan
nize eden, silolar ve huğda- mıthr. Meclise verilmezden 

yı koruma kanununun tat· evvel her sene toplanan ban-

tezgahı geçmemek 
fU esaslar dal.ilinde 
ade verilecektir. 

şarllle 

müıa 

Diğer taraftan Markıi:r.m 

proğramının başlıca pren· 
siplerinden muvakkaten fe
dakarlıkta bulunmağa mec· 
bur olsalar bile, lfçillğin 

müstacel menfaat1erinden 
ilham alarak, idareyi elde 
etmek hususundı. sosyalist 
olmıyan unsurlar ile birlik
te hareket etmeğe müheyya 
bulunanlar mevcuttur. İtçi 
fırkası kendi kuvvetlerile 
idareyi elde edemiyeceğini 

ve serkarda kalamıyacağını 
pekala bilir. Son yapılan 

kısmi intlhabatta Mac [Do-
nald hükumetinin;oldukça yıp· 
ranmıt bulunuıunun vücuda 

getirdiğı temevvüçlerden 
ve içtimai ve iktisadi zaru
retlerden istifade eden ame
le fırkası taraftarları a<>a

yalize olmuı radikallerin 
kendilerine büyük hizmetler 
de bulunacakları ve hattl 
vaziyeti kendı lehlerine de
ğiıtirebileceklerine dair va

hi ümitlere kapılmıılardır. 

Doğru ve yahut yanlış ol
sun bu ümit kendilerini 
zahiren mutedilane hareke-
te ve fırka icra komiteıini 

icabata göre harekette ser
best bırakuıağa sevketmek-
tedir. 

Southport kongrasında te
rPuüm ecen meyil budur . 
Bu kongrada ekseriyet, ta
m ınile •osyıılist kararları 

alınmasıııa muhalefet et
miıt•r. İngiltere'de, gayri 
mevcut o!duğu iddia edile
bilen ve ifçi zaferine kartı 

kapitalizmin umumi irticaı 

diye tavsifı cihetine gidilen 
fatizmle mücadele arzusu 
olduğu muhakkaktır; fakat 
bu söze kimse aldırıf etme 
mektedir Şimdilik muhak
kak olan şudur ki, iıçt fır. 

kası içinde meıruti ve par. 
lamenter usullere taraftar 
olanların, entegral sosya
lizmin, burjua denilen di
ğer fırkalar ile katlyyen 
anlatmıya yanaımadan te
karrür etmesine taraftar 
olanlara galebe çalmıılar

dır. Radikallerin bütün tek
liflerinin, btlha11a icra ko
mitesinden Hindiıtan'da 

muhtar bir hükumet teıek

kül etmesini ve il gortaların 
devlet inhisarına. tabi tutul
masını istemesine müteallik 
tekliflerinin reddedilmiı ol
ması manidardır. Maamaflh 
bunlardan iıçi fırkasınııı us
landığı manasını çıkarmak 

yanlıı olur. Bu yalnız, ltçi 
fırkasının haiz olduğu sos
yalistlik mahiyetini müm

kün mertebe gizlemek sure. 
tile kararsız anasırı çekme
ğe matuf, oldukça mahira

ne bir !akıtan batka birıey 
değildir. Bu basit bir inti
habat manevrasından iba
rettir. Bu manevra işçi fır

kasını idare baıına getlrme
ğe amil olsa, it batına gelir 
gelmez ioçllerin tamamen 
ıosyalist mahiyette derin aı

yasi teceddiitlere teveuül 
edecekleri görülecektir. 

goslavya hükilmell küçük 
itilafın diğer iki hükumeti ile 
bir ııilıi.f, Milletler Cemiyeti 
meclisini fevkelade top1anarak 
Marsilya suikastının tertibi· 
(Devamı ikinci Myfada' 

ka umumi heyeti tarafından 
da bu tekilde karar verilme 
si icap etmektedir. Yakımla 
yapılacak top111ntıda mese 
lenin konuıulması ihtimali 
vardır. 

Pamuk taramaya mahsus 
kart tezgahları, pamuk cer 
makineleri. alelumum fitil 
makineleri bilezikli ipi k 
makineleri. vargel , tarağı

nın genişliği 40 santimden 
yukarı olan dokuma tez
gahları , aşağıdaki ıartlarla 

iplik imaline veya dokuma
da kullanılmayıp ikmal bo 
ya veya terbiyesinde kulla
nılan bütün makineler ve 
yedek aksamın memlekete 

llhali de eskiden olduğu gi 
bi umumi hükümlere tabi 
tutulacaktır. Yukarıdaki hü 
kümlerden istifade etmek 
istlycn tetebbüs erbabı lk
tuat Vekaletinct tesbit edil

miı bir krokide gösterilen 

hudutlar içerisinde tesisat 
yapacaklar baıi<a yerlerde 

tesisat yapmıyacakl,.r ve 
mali iktıdarlarmı ispat ede
ceklerdir. İktısat Vekaleti
nin müsaade tarıhlnden iti
baren altı ay zarfında ite 
başlayıp bu iki sene zarfın
da müesseseyi ikmal ve it 
letmeğe baılıyııcaldar, fab
rikıının sabit kıy metleri tu
tarının yüzde onu mikta-
(Devamı iiçüncü sayfada) 

Muhafazakarlar buna al

i\ dan'.°amaktadırlar Muhafa
zakarları, bir çok muha-

i fazakirların sabırıızlıkla 
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Aleksandı·'ın cenazesı 
Cenaze meıaaiminde h•· 

zır bulunan Romanya pıec· 
lisi mebnsan reisi il• Ro· 
men köylülerinin milli kıb 
yafetini taııyan 4 köylüf• 
ri hem,ehrileri M. Barııı; 
nun mezarına konula'' 
toprağı taııyorlardı. 

Ticaret mallarının 
yeti nasıldır? 

vazi- Avusturya Erdek I Burhaniye'de 
Rejisi Belediye aza seçimi 

1 
Belediye intihabı ne-

(Üstarafı birinci sayfede) 
ne bazı devletlerin iftira k 
edüp etmediğini tetkik ey le 
mesini isteme ğe karar ver 

miıtir. .\lmanva'va il hal edilt'- ya yumurta orisince ithal 

cek .vu~ıu.rtalardaıı ıııu- edilen yunıurtolurdan alın
makta olan muvazene res-

vazene resmi alııımıya
cak. 

4-10-934 T;ırıhli « Eırböı seJJ 
de okunduğuna göre, Alman 

tahammül ettikleri mili itti-
hat kabine!lni idameye sev
keden gaye de bu oyunları 
akim bırakmak arzusudur 
Muhafaz3.karlar kongrası 

münakıalarına intihabat 
düşünceleri hakim olmuıtur. 
Hatta, İngiltere'de büyük 
münakaıaları mucip olan 
imparatorluğun müdefaası 
meselesi bile ihtiyatla mü 
zakere edilmiştir. M. Cham
berlain, hükümetinin va· 
zlyetin vahametini takdir 
ettiğini ve silahlanma itinde 
sıı.lahlyetıarane söz göyliye
bileceklerin cümlesinin fikirle 
rini dinlediğini söyllyerek 
murahhasları temin etmiıtir. 
Bu bapta hazırlanmıı bulu
nan projenin teferruatından 
bahsetmemiı olmakla bera
ber hükümetln, çok vahim 
neticeler verebilecek olan 
panik ve rehavet siya•etle
rlnin ortasında bir hı.reket 
h•ttı takip ettiğini anlat
mııtır. Velhasıl kongra, bu 
sahada gösterdiği dik~ atten 
dolayı hükümete itirrat be
yan etmittir. Hlndisl~n hak
kında vaki olan münakaıa· 
lar daha hararetli olmuıtur. 
Sır Henry Page · Corft 
Hindistan imparatorluğu it· 
!erinde Büyük Britanya ve 
Hindiatan arasındaki it bir 

liğinin hiç bir suretle ter 
kedilmemesini talep etmiı

tir Bu teklif hükumete kar· 
fi bir ihtar telakki olunm · 
uıtur. Baıvekil M. Baldwin 
Hindistan teıkilatı esasiye· 

sinin kongra'.la müzakere 
edilmesini talep etmittir. 
Bu teklifin aynen kabulü 
fırka içinde bir Luhranı 
mucp olabilirdi. Bu tehlike 
Hindiıtan meselesinin mü 
zakere edilmesinin 5:10 mu
halif reye kartı 543 reyle 
kararlaıtırılması sureiile 1 
bertaraf edilmiıtir. 

M. Baldwin buna 23 rey
le muvaffak olmuı demek- j 
tir. Bu netice ise Hindistan 1 

meselesinln muhafazakarlar 
nazarında ne kadar büyük 
bir ehemmiyeti haiz oldu· 

ı 

mı, I.10 934 tarihinden ıti

baren kaldırılmıştır. Buo
ılon sonra yerli yumurtalar· 
da olduğu gibi hariçten ge
len yumurtalarJan da ken
tal başında tesellüm r<smi 
(Überoahmeghür) olarak 1 
mark alınacaktır. 

Cenubi Sırbisıaıı tütün 
rekoltesi. 

Alınan malumata göre bu 
sene cenubi S.rbistan tütün 
rekoltesi takriben 3,5 miL 
yo:ı kiloya baliğ olacalı:tır. 
Bu miktar geçen seneki re. 
kolteden az bulunmaktadır. 

Fraıısa'nııı lıuğday sa-
tışları. 

Son günler zarfında cihan 
buğday piyasası Frans . .'nın 
buğday satışlarından olduk 
ça müteessir olmuştur Ya· 
pılan tahminlere nazaran 
Almanya 100.000, üç ls
kandin1vya meml~keti 50 000 
vo ltalyn 30.000 ton buğday 1 

satın almıştır İng ltne ve 
diğer alıcıların mübayaa 
ettıkleri 50 000 tonla bütün 
bu satışlar 230 1)00 tona 
balığ olmaktad.r. Bu ıotış
lardan başka 120 000 tonluk 
diğer bır partinin de s~tışı 

içın Fı ansa hükumeti anlaş
malar aktttmiştir. 100 000 
to~luk üçüncü bir partinin 
de satılmasr muhtemel gö
rülmektedir. 

FranAn'da hükllınet tarnfın
dun buğday için tayin edi
len fıat qu:ırter başına 47 
şilingdir. Halbuki m~sela, 

lngiltere'ye yapılan satışlarda 
buğdayın quarteri 19 / 6 · 2 

şilig arasında verilmektedir. 
Ernnsız buğdayının böyle 

alçak fiatlur mukabilinde 
satışa arzı her nevı buğday 

ğunu ve Mac Danald hüku · 
metl için ne kadar korkunç 

bir tehlike teıkil ettiğini 

gö1terir. 
Ahval v~ şeraiti hazıre 

içinde muhafazakarlar an· 
cak milli ittihat hükiimeti
halinde prensiplerini mües· 
slr bir tarzda müdafaa ede
bilirler işte bunun içindir 1 

ki muhafazakarlar. araların 
dan bir kısmının istekleri 
ne olursa olsun hükumete 
itimat göstermektedirler. 

Bir heyet B ... ndırma 
ve Gönen'de tetki

kat yapıyor. 
BANDIRMA, 14 (S Ş.)-

Avusturya reji umum mü
dürü doktor Karldorrek ile 
maiyetindeki yedi kitilik 
heyet lzmir' den eehrimize 
gelmittir. istasyonda kay 
makam, be ediye reiEi, Ti 
caret odası, inhisarlar idare-
si memurları ve tütün tüc· 
carları tarafından karıılan 
mış ve gece şereflerine ti 
caret odası tarafından bir 
ziyafet verilinişt r Heyet, 
Bandırma ve Gönen mınta 
kasında yetııen tütünler 
hakkında tetkikatta bulun-
duktan sonra Bursa'ya gide-
cektir. 

Poliste: 
Cumartesi gecesi Yenice 

mahallesinde muallim Ah
met efendinin yeni yaptır

makta olduğu binadan evvel· 
ce çalııan Kozpnıar kö) ün· 
den Murat iki battaniye, 
iki kat çamaşır. bir boş çu 
val çalarak kaçmıştır. 

!Ş Cumartesi günü Ayva
lık'lı Mehmet efer.di veleı· 
pitçi Hakkı efendiden kira· 
ladığı volospitle tabal<hane
ler civarında süratle geç 
mekte iken tekerleği çıka 

rak dütmüt ve yüzünden 
yaralanmıştır. Mecruh mem· 
leket hastahanesine kaldı 
rılmııtır. 

fjatlarma tesir etliği iıbi 
hayvanlar için kullanılan 

hububat fıntlarına do tesir 
etm:ştir. Nitekim Fransa'nın 
buğ,Jay içın quarter baş na 
ı 9- 6 şiling istemesine mu 
kabil mısır 21 şilinge satıl· 

maktadır. 

Fransa'oın bu satışlar nıı 

sebep geçen seneden kalnu 
stoklara ihl ve ten bu sene 
rAkollesinin ılshi pek mü
kemmel olması gösterilmek· 
tcdir. 

. .... - :4~ .. :· -~~~·~ ' . " 

Bu gece 

Yeni Türkiye 

Ecz<ınesi 

1Vöbetçidir 

ERDEK. 13 (S.Ş) -- Bu· ticelendi 
rada belediye intihabı bit- BÜRHANIYE, 13 (S.Ş)-
miştir. Halk büyük tezahü· Belediye aza seçimi çok 
ratla reylerini kamilen fırka hararetli oldu ve neticelen-

Mussolini merasime 
bizzat iştirak etti 

nı.mzetlerine vermişlerdir. di. Halkımız reylerini C.H.F PARIS, l 4 (S Ş.) - Müs· 
Y.ü Barthou'nun Paris'te ce 
naze merasimi yapıldığı da-

Tahkikat dosyası 
Adliye nazırına 

verildi 

2423 rey sahibinden l 987/ namzetlerine verdiler Tamif 
si in'ihabata iftiriik etmiş· neticesinde belediye azau 
tir· seçilenler şunla ı dır: kikada Londra - Viyana, 

Varşova ve Roma'da M 

Barlhou'nun istirahatı ruhu 

PARIS, 14 ( S Ş. ) - f\I' 
lı Ilcr hakkında hazırlanan 
tahkikat dosyası Adliye n•: 
z•rı tarıırından tetkik ed.ilııı 1;1 
ve bazı noksanlar ,,örullll 

Belediye azaları şunlardır; Belediye reisi Muhittin, 
Tüccar Fehmi.Osmen bey Kerem köylü llüseyin, Kı 

zade Hamdi, Hamdi çavuı, zıklı imamı Halil, hacı Ali 
Belediye "reisi Saliihattin. bey zade Nedim, Ohrili Av-

için büyük birer ayin ya 

pılmıttır. Roma' daki ayine 
M. Mussolini'nin bizzat itti· 

rak ettiği haberi Paris'te 
eyi bir intiba uyandırmış· 

tır. Vatikan'da da aynı za-

Bakkal Mehmet oğlu Ali, ni. Memif mahallesinden 
Bakkal Ömer efendi oğ u Şemsettin, Ohrili Celal, " b'f 

tür. Dosyanın en kısa 1 

İbrahim, Tikveşli Abdi, us kirişten Cemal , iskancı 
ta Yahya, usta Hamza, Ha- Mustafa, eczacı lbrahim,un
san oğlu İsmail, Cevdet, cu Ferit, adalı Münir, kasap 
Uncu Ahmet, pilav oğlu Ha· Salim, Hakkı bey zade 
san. imam oğlu llüseyin Mustafa, Karamanlı r"usta· 
Ahit oğlu Kadir, Mehmet fa manifatnacı Hakkı bey· 

manda bir ayin 
ve bunu altı 

idare etmiıtır. 

yapılmış 

monsenyor 

zaman içinde tamamlnoııı•'' 
için emirler verılmiştır·, d' 
Veni izler elde edıl 1 

PARIS 14 (S.Ş.) - ~ır 
vat istikla i fikriııln cofk~ 
muharriki sayılan mütefvıı 
fa Stefan Radiç'in oğlu r 
dimir Radiç'in de ıuik•' 
tertibatında parmağı oJdııtll 
zannedilmektedir. 

1 

çavuş, kasap .Sabri beyler ler 
M. Barthou'nun ce 
nazesi esnasında .. 

dir. 

Ocak kongrası 
Dün gece Kasaplar ma

hallesi C. H. F. ocak kong
r.ı<ı toplanmıştır Kongra 
hararetli olno uı neticede 
çeşmeci Mustafa, marangoz 
Mustafa ve Rıza dendiler 
azalığa; hacı Kayyum zade 
İbrahim ve Konyalı zace 
Kemal bey de mümessilliğe 
seçilmişlerdir. 

Oıtamektep Muallimligi 
Erkek ortamektebi idare 

kadrosundaki değişiklikler 
dolayısile açılan Müdür mu· 
avinlik erinden birisine kıy· 
metli mualliınlerimizden ta
rilı. coğrafiya muallimi Ka· 
zım beyin tayin edilerek iıe 
baılo.dığını itittik Genç ar
kadadaıımızı tebrik rd~riz. 

){azım Paşa 

Ankara'ya döndü 

18TANBUL, 14 ( S \?.) -
Büyük Mıllet Meclisi Reisi 
Kdzım Poı:ıa pazartesi günü 
Anltar1.1'ya gidiyorlar. 

Radyo 
PARIS 13 (S Ş) Marsil 

15 T. EVVEL PAZAR ya faciasının büyük kurbanı Patis emniyeti umuıııiı 1 
müdüriretince de tahki~' 

. il 
safhası genitlemif. ytııı 

İST ANBUL, 
1 

M. Barthou'nun cenaze resmil 
Fransızca ders. 19 Konferan« münasebetile Paris bugün 

19,30 Türk musiki neşriyatı: (Ek- baıtan başa matem elbisesi· ler elde olunmuıtur. 
rem, Ruşen, Cevdet, kemani Cev· ne büründü Büyük devlet 
det, Şeref lbrahinı Beyler ve Ve- K d' 
cihe, Eelma Hanımlar). 21,20 adamının tabutu Fransa'nın abine içtimaıl1 
Aje,ıs ve Borsa haberleri. 21,30 en marüf sekiz şahsiyet ta- verilen kararlar

8
,,. 

' Bedriye Rasim Hanımın iştirakile rafındıın arabaya yerleıtiril· 1 " 
t k t 

PAR S, 121 (S.Ş.) - , 
ango ve caz or es rası. di. Muzika matem havası 18' 

BUD EŞTE 550 gün öğleden sonra ysP.1
,_. 

AP · m. çalıyordu Musiki aletlerisi- el'" 
Polis orkestrası. 19 Ders. 19,30 kabine içtimaında Harı :ı 

Plak. 20 Mizahi neşriyat. 20,40 yah ibrişlmlerle sarılınııtı. Yük nazırlığına so.bık başve~~ 
Ernes Dohnanyi idaresinde filher· sek rütbeli on bir zabit mü !erden M. Leval'ın Dahil\ 
moııik takım, tarafından tevaffının hayatında aldığı nuzırlığına M. Marşonds'D~ 
konser. 22,SO haberler. 23,10 Si- liyakat madalyalarını taşı· M .. t J kdt 1 ğ na I" 
gan musikisi. 24,15 Dans musi- us em c nazır 1 1 

1r 
kisi yorlardı. Cenaze arabasının Renault'un tayinine k•'w 

BÜ KREŞ, 364 m. I iki yanınd<1ki kurdelaları verilmiştir. Adliye nozırı 
Plak. 18 Hafif musiki Ha· I mercıal Petain. Ayan ve tifasını vermiştir. 

berler. 19,15 Radyo orkestrası. mebusan reislerile devlet 1 ıl• 
~oar~:n~o~sae~~. ı~.~~kS~iv:r~·i!; 1 şurası reisi, akademi azaları ' ySaa;akyobnossonloas'dh~J1teil'~ 
21 Odan kuartet konseri. 21,30 

1 
tutuyorlardı Tabutun nrka-

Konferans. 21,45 Romen romans- sında başka Reisicümhuı· 0•• nu·· nde bu·· yu·· k 11 
lan gece konseri. i M L b I k mayı'şler yapıldl· Ü•yÜ e run o ma üze· 

1 
Bize gelen ~ re Başvekil Müsyü Du":'.er~ l ROMA, 14 (8.Ş.) - ~ 

Müzik bütün nazırlar ve musyu zeteler Saraybosna'da tı;, 
Barthou'nun bütün cemi- yan Konsoloshanesi önil

1
_, 

VE " y e t i a k va m arka· yapılan büyük nümaY11 11 
Sanat hareketleri 1 d e~ daşları, bu meyanda İngiliz ehemmiyetle kay etıP f 
lstanbul'da kıymetli ellt·r tara

fından ayda hi• çıkarılan MÜzlK 
VE SANAT HAREKETLERlnin 
2 inci sayısı gelmiştir, içinde 
Konser, Türkü, Opera, Tiyatro 

teknik ve tenkit gibi güzel yazılar; 

ayrıca dört sayıfa [Türkülerimiz] 
ilavesi vardır. Musikir in yüksd
mesi ve yayılması yolunda çalı

şan bu kıymetli mccmuayi Lıütün 
okurlarımıza ve bilhassa musiki 
severlerhnize aslık veririz, 

Olinıpiyat 
Son sayısı.. Dolgun ve zengin 

münderecat .. Güzel ve alakalı re
simler .. Bilhassa Türkiye birinci
likleri maçları tafsilatı \'ar .. 

Her halde okuyun .. 

Hariciye Nazırı Sir John ve nümayişlerin ltalya •
1
'1 

Simone, Belçika devlet ada hine o kadar tiddetle ~f 
mlarından M. Yaspar Çe. teveccih bulunmasını it• 1 
koslovak hariciye nazırı M. Yugoslavya münaıebıı.tı 1

' 
endiıeler uyandıracak ~ llenes Türkiyenin Londra 

Büyük Elçisi Fethi bey, ı hiyette görmektedirler· 

bütün sefirler ve Fransa'nın Macar m atbuııt1 

güzide bütün şahsiyetleri BUDAPEŞTE, 13(A .4·111 

merasimde yer almıılardı. Macar ajansı bildirİ1 
Cenazeyi takip eden kala bütün Macar matbıı' 

•• ' 1 balık her türlü tahminlerin Macaıistan.:!a JY• ,P 
fevkinde idi. Rir kelime ile silya suikastı eın•11 

bütün Paris cenaze 
mine iftiı ak etmiş 
yor. 

merasi 

bulunu· 
münasebet tesis etmek i' ııt 
tahrik amiz haberleri "'o' 
ve infialle reddetrnelıtt ------....... --~----~----...... ------------....... --------...... ----------...... ------------------------------------~-~ ~ıl 
yoktu Bir takım acı ~ 

Roman Tefrikamız: 2 

Uykusuz geceler· 

- Düşünüyorsun Meral.. 
-Bilmem ki teyze Elbisem 
bu hafta bitecekti. 

·- Ne tuhaf kızsın Meral 
Düıünbüğüne bak. 

- Adi elbise ile de git· 
mek doğru mu teyzeciğim. 

-Teyzenin bu kadar ted-
birsiz hareket edeceğini 

nereden biliyorsun yara 
mu: .. 

Eıtafurullah teyzeci 
ğlm. 

Hele timdi sen yat 
Gerlalnl düıünme . 

--Teyzeciğim, ben gitme 
sem olmaz mı?. 

Bunu nanl söyledin 
Meral.. Senin bu'unmadığın 
bir yerde benim ne itim 
var? Sonra, ilave etti: 

-Sen de bilirsin ki, en 
meıut günlerim, seni yanım
da ııiirdüfllm, ıeıinl duy· 

HALiL BEDii 

duğum zamanlardır. Demin 
beni üzmek için mi o sözü 
sarf ettin? 

Nazire hanım son 
kelimeleri ağlar gibi söyli 
yerek kollarını açtı. Sevimli 
yavrusunu bağrına bastı. 

Onun kumral saçlarını zayıf 
parmakları ile oktarken. ya· 
naklarından tekrar tekrar 
öptü. Meral Nazire hanımın 
göğsüne munis bir soğuk 

kan 1 ılıkla baıını salıvermiş· 

ti 
Seni üzdümse affet ley 

zeciğim, dedi .. 
Mütfik kadın bu bir içim 

su olan yavrusunu tekrar 
tekrar, öptü. 

-Artık gidrceğiz değil mi 
Meral? dedi. 

Siz bilininiz 
Bak orada ne güzel 

efleneceksin. 1 

- Niıan mcra&imi kimin 
teyzeciğim? 

Ben de pek eyi bilmi 
yorum. Diin Halide hanım 
gelmi§ti- Bu hanımı sana 
tanıtmıttım değil mi? Mer
hum eniştenin candan arka
ıının ailesi.. İıte onun ahret 
kardeıinin kızı nı~anlanıyor

muı. 

-Kimmiş, neyin nesi imit 
bunlar? 

- Vallahi bilmem kızım. 

Halide hanımın söyledikle 
rine bakılırsa, bunlara Sait 
Paıalar derlermif. 

- Bilnıediğimir, tanıma 

dığımız yere nasıl gidece 
ğiz? 

Gerçi ben de düşünüyo 
rum. Fakat Halide hanım 

ısrar etti. Onun davetlileri. 
kızın davetlileri im'~· Çiin 
kü kızın annesi H;ılide ha 
nımın ahret kardeti imit . 

- · Pa~a ailelerinde de ah 
ret kardeti var mı'' 

Bu bir telakki mesele 
si. Nasıl söyllyeyim kızım. 

Kadınların batın ve kan 

iştiraki temin edilmiyen 
kardeılik va•ıtası ... 

Anadolu'da olduğunu 

biliyorum. Fekat lstanbul'. 

da da varmış demek .. 
- Var ya. Niçin olmasın?. 
Sonra ilave elti: 
Gidec~ğimiz hanımefen 

di bizi uzaktan da tanıyor ı 

muş. Rahmetli eniştenle pR- / 
ıanın tanışıklığı varmıf .. 
Baktık ki canımız sıkıldı, 

çabuk döneriz Maksat hava 
almak Ha)di timdi )•at 
yavrum. 

Genç kız. Teyzesi • 
nin göğsürıden yavas, yavaş 
başını çekti. Onun narin 
ellerini ellerinin içine 
rak öptü 

ala· 

Allah rahatlık versin. 
dedi. Meral tam gideceği 
sırada Nazire h. nım kolun· 
dan tuttu. Bırden aklına 

gelmiş gibi: 
-Otur biraz, dedi, ve sürat

le kapıdan çıkarak sar.dık 

odasına gitti.. 
Meral şafırmıştı 

sonra Nazire hanım 
Biraz 

kollu 

ğunda büyükçe bir kutu ile 
içeriye girdi Gülerek: 

Bil bakayım, içinde 
ne var, Meral, dedi.. 

Genç kız hiç ümit etme
diği vaziyet karşısında ıa

şırmııtı. Kutuya hayretle ba
kıyor lu İçindekini bir tür 
lü tahmin edemiyordu. Na
zire hanım faz'a üzüntüde 
bırakmamak için izah etti. 

Çoktanberi sana gös 
!ermek istiyordum. llani bir 
gün Rahmi ağabeyinle köp· 
rüden geçerken bir rop gör· 
müşsün. Hotuna gilmiı. İşte 
ağabeyin Kayserı'ye gitme 
den evvel aynı kumaştan, 

aynı biçimde b'r elbise yap 
tırmış Bana sakla diye ver 
m;şti ... 

Meral kutuya dalgın, 

dalgın baktı. Teyzesi 
kendisini bir müddet hiç se
sini çıkarmadan süzdü Son 
ra ilave etti .. 

Şimdi bunu al. Sabah
leyin banyodan sonra giyer
sin Kim bilir ne güz.el ya 
lıı~acak .. Dedi. Son sözleri 
adeta gözleri bir ıeyi arar-

ken sarfetmişti. Sonra bir
denbire iç çekişi ile işidil

miyecek kadar hafif söy 
lendi . 

-Ne olurdu. Rahmi ağ<1· 
beyin de olsaydı. IVeral dal· 
ğınlıktan uyananlara mah· 
sus bir ta vur la sordu 

Sahi teyze, ağabeyim-

den epeydir mektup yok 
değil mi? 

- Sağ olasın, yazmadın 

ki' 
Meral hatasını çoktan an· 

lamıştı . Bunu tashih maksa
dile Nazire hanımın ellerine 
sarıldı. 

Onları öperken, 

- İlk fırsatta .. Üzülme 1 

teyze. İstersen timdi bile ya

zayım dedi Tekrar en sev
gili ana, kız gibi öpüftü · 
ler ve odalaı ır.a çekil 

d~l~r.... . . . . . . . . . . .. . . ı 
Meriil yorgun hir hal ile 1 

kendisini karyolasına ttı . 
Soyunmıya bile kudreti ı 

altında benlığinin ya\llll 
vaş ezildiğini hisse~ 
baıladı Dinmek ~ıl )1 

bir ıztırap sağnağınıP 'l 
da, vaktinden evvel rf 
ve filizlenen emelleri tıı j 
!anıyordu. Dudaklarıı 
hiç eksik olmıyan bir 1 .~ 
Niçin? Niçin . Ah! Bıı 111

.J 

1'" ler .. Ve onların ce 1 
kalan iniltileri Bu ~~ .· 
kadar devam edecekti··; 

Onu, bir türlü ke•
1111 

f 
yordu. Gün geçtikçe ıli;ı 
bilmiyen ıztıraplar b~J~ 
merhametsizce yakı)·or 

fi 
Ne talisiz bir kııdı ı1 

bütün betbahtlığı on"" ~ . d r 
terbiyesine zerre ka '1~ 

ı10 ( sir yapmamıwtı Ana 11 
havasından vücud 11 "~ııı1 
gizli yerlerine kadar ,ı' 
ği vefa, ıadakııt. 511

.: İ 
. il>' 
sevgisi yıkılmaz, ~e ,,ı1: 
varlar gibi idi. Ter,~ 
bugüne kadar en " rJI 
yesini bile belli etıP 111 
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: Küçük : Kurt Alı : Halit • 
•Hık· . • • • aye11 • : Bozkurt • 

··~················································= (Dünkü nüshadan mabat) yanına uğrardım .. Ondan ıon-

o • s 

lspanya'da Vaziyet 
Le Messager d'Athenes Meksika cihanın en zengin ÇS iŞ iri 8C8 "İ§te 0 gündenberi dağlarda ra gelmedim .. Seni bulma· 

gazetesi. •' tlalkan'ların iki memleketlerinden biridir. "İl Giornale d'ltalia,,den dolaıırım, Sarıçiçek'ten palan- 11nlar ve mani olmaslnlar 
tllav devleti arasında mev Meksika'nın meıahai sathi Korporasyonlar tek'1mül döken'e geçerim. Yaz kıt diye böyle yaptım. Ah 0 

lfükumet gazeteleri~ telef on 

•ut gerginliğin zail olu~unun yesi iki milyon kilometre mu· ı etmektedirler. Bütün konl'ıı· oluıuna göre köylere de uğ- kadın Benim ve senin için 
derecesini anlamak için bir rabbaıdır. Yani ltalya'dan deraRyonların teşkildtı bit - radım .. Sevdalımla iki gün· zahmetlere katlandı. Gizlı 
sene evveline dönmek lazım· yedi defa büyüktür. İklimi mi~lir. Sanııyie İş\'ller lemin de Sarıçiçek'ten Palandö gizli para gönderdim. !da. 

tellerini kestı 
dır." diye batlı yan maka- gayet mutedildir. Meksika' eden sendikalar 2104 a ledi ken'e gE"çtik.. Ufak bir di, rüıtiyeyi bitirdikten ıon. 
lesinde, ıon bir ıeneniıı ha nın timal mıntakamıda el bulmuştur. Ticarete işı·iler köyde nınem vardı onu bul· ra Harbiye'ye girdin.. ve 

~ d temin eJen sendı' '·alar da du Ü - .. k ı 1 f 

Hu 
.. ku~ metı'n resmi teblig. i. - u"k diıelerini izah ettikten son ma. armut,arpa, huğ ay ve il m.. ç gun uç gece a. itte muva fak ta oldun .. 

d 
b k üz.üm yeti•lr. Cenup mınta 2640 ılır. 1 u teşkilfit yalnız dık .. Rir sabah sevgilimi ni· Sana kendimi göıtermeden 

ı.ı lı J ve h 
1 

• - kasında muz, kahve, k•kao ongun zıır .n a, temin eJıl neme bıraktım, ıarmaı do · ı'dadı'nı·n kapısında,ru-ıtlye du-MADRIT 14 (S Ş > - huıu havası ıçın e uy ra diyor i: • .. f d 
<ıüku · . kle vatani .is er Bulgarista'ın ar cı muna ~ · · B d k 1 
t·• met bütün gazetelerin hır ıev. ı·k 

1 
L ·ndc bulun· ı mebzulen bulunur. mı~tır. u sen i u ur viluyet· 

1 a ı oldum , ayrıldım Şehre varlarının dibinde çok gün· 
«ıefon h b _ illi bır ı e:ıı ' aebetlerinin baılıca hail erin- !erde ilk toplantı l ıı rını yııp . mı . mu a eratını kea m C 

1 
tatil edil- den biri olan ihtil fı l teıkilat· Meksika dünyanın inanıl- 1 gidiyordum. Orada teslim ler bekledim. Sen geçerken 

., ıtır. Bu tedbire sebep muılardır 
1
.e she"k"mete ta· ki G · f mıyacak derecede maden ınış ar, bu toplantılar gayet olup. sevdalıma iliıilmemek a"lardım.. Sen Harbiyenin •'ıetel 

1 
· ve mec ıs u u tarını lağvetme e eorgıye kululıalık ve enter~sRn o l nıuQ " 

hab 
er n harice yanlış ın.ıf d ğı' hare'et!Qr için · ı· b d t membalarına ma liktir. l ~ ıartile ne ceza verirlene bahçesinde dolaıırken, kartı 

k ce " ~ hükümeti tesır ı ır a ım a tur. talyun m!lleti bu yeni 
... er vermelerine mani ol- ıp e e t i _ ld K ı Al k Bu madenlerin dört çekmeğe razı olduğumu Eöy- kaldırımlarda yine bekler· 
'''.ilk arzusudur. l lüku" met tam bir itimal beyan e m '. mıt o u ve ra e san . teşkil/it ile pek ulılkadıır gö-a· dr'ın Sofya seyahati proğ- te biri timdiye kadar tahar· rünmektedır. liyecektim dlm .. Ve nihayet muvaffak 
r::de iki defa ajanslar ve tir. İçtima devresi ~~lnu.nı ramı siyasi konuımaları ih rl edilmittir . Meksika'da is· Sendikalar teşkil/Ilı tanzim "Ayan para yedirmiş beni oldun, bugünü ıabıraııılılıla 
ı. Yo vasıtası'le l•panya'da· bı'r müddetle tehir e 1 mw 1 b b 13 ı tı'smar ed·l kt ı d 1 muhake.ııe etmeden o" lu-n· bekledı·m .• "' h • uva etmemek e era er u 1 me e o an ma • edi dı. ı;;ınııli korpora,yonla-Cekıld1geleri cihana bildire- tir. Vaziyet ufak tefek i .. s h · · L en ocaklarının adedi 21 (JOO ı l 1 ceye kadar damda tutacak· Her ikisi de a"lıyordu .. 

lr. aklarının bulunduğu garistan arıcıye nazırı u ' r ın lh anı .ırını intihap ve ta. ıı 
ı ı Ya

n oc B J t h bulmuıtur Bu miktarın · k · larmıf .. Ve öyle yapıyorlar Horozlar ötüıüyor, ortalık 
B· · hı h proğramın, u gar payı a · · yın utme ıcap edıvor Bun. 1

1 

ırıncl teırin tari i e eyaletinde sala 
1 

k 1 bini demı·r ki d 1 ' dı.. Vardığım zaman yaka - aydınlanıyordu .. 
Pııııyol h .. k. . Asturya . tında yapı an onuımn ara oca arın an ı rın seçimi kol uy bir iş de. ııı u umetınce res- b t kte devam edıyor· b h mürekkep!' · d !ayıp içeri attılar ve iki se· Baıka bir yerde tı • 
eıı t bt· kes e me de.ha genit ir e emmiye! ır. ğ'ıl ir. Vazifeleri de "'. ayet 
" e ığ edilmiştir: y adanın gQri kalan lo M k 'k 'd 'ki ı b' "' ne beklett'l S il' 1 t kt K t Mebu I . . 

1

. arım ' l b. verilmesi suretile tadil edil e sı a a es o an ır mühimdir. ı er. evg ım pır ı yo u.. ö y ü. 
eı ... 

1 
•an mec lsı ıç ıma 

1 1 
mamen norma ır kt p ı a d ki d h 1 d d ~• 

1 

b m arı a diğini gazetecilere söylemek şey yo ur etro , ma en Jlu meı;ele hakkıDlln bı'r ara ı arını ve onun a as· er ııar a sessizce dolaıı· 
"'eb ve lr celsede bütün 81 

• Madrı·d'de nakli- k t ld -... 1 h ld dır k d' B k o-mu"ru" cıva altın ve gu" k .. I a o U"Unu iıittim. yorlar, bı·rbı"rlerı'\e fısıldaıı. 
h us ar ayağa kalkarak a e · . . ide rr un te geci .ne ı. u onuşma· ' • · nı· soz söy emPk arzu~undn "' lilikıınıeu alkıılamışlardır. yat servislerı gıvtegtabii ha· )ar sonunda neıredilen reı- müt madenleri bolca mev · bulurıuyoruz iş başına getiri_ "Bir kış gecesi, yastığımın yorlardı. Gecedenberi d6 · 
• llıır bulunan azlıkların tazamlaşmakta ıni bir tebliğ konunımaların cuttur. lorek insanların seı·irnı me _ altında sakladığım büyük bır dük sesini bekliyen jandar-"lıd I 

1 
d ktedir M k 'k ' d çivi ile kilidi kırdım, bahçe- malar merak içinde bulunu-

-.....:!' eri harikulade bir e önme _. ne kadar samimi ve itimat· e 11 a nm nüfusu az ır, selesi her asrıda, her re.'ıim-
k 1 d 

ye çıktım . Bir kurt gibi yorlardı. 
• • karane olduğunu büyük ança on a tı milyon ur. de, hele rejimimiz için, ga-

Me Cat Sanay
ii M k k • fırtınalı, karlı gecede duvar Genç mülazım babasının nsu bir memnuniyetle kay· e si a n.n serveti bu on yet mühim bir mesele te•kil 

(o

- hi kadar 1 1 ' dan atladım; kaçtım.,, ısrarına rağmen kelepçeleri 
ıt · 934 tari ne detmektedir. Bu mem· a h mi yon nüfusa müsavi eder. rı d arafı birinci rayfed<) Eanı l . . gelmıt olup Kurt Ali bir ehle göz takmıyordu. Kurt Ali ıon 

ıı a İk "mrük erıırııze nuniyete, iki memleketin olarak taksim edi'.irse her l'nutmamalıdır ki fn•isl ro -tıaat ·, ekaletlne ta gu . b'ld' ·1 · M k ' yaşlarını siliy ır ve derin olarak: "Ben senin muvaffak 
Yanı k b 

1 
!'kt ı Veka etine ı ırı mıf komıusu olan devletler ve e sika'lı zengin olur. La· jinıi inkıla1ı1·1<lır, inkıl;lptan . a u teminat vere· ı•a 1 k derin nefes alıyordu .. Sözü· olduğunu görmek için bu 

Cekler ve fabrik·nın s•rma· olan uıakinekrin meme e- bilhaua Yunanistan ittirak kin meksika'nın büyük bir 1 doğmu ştur. Re.ı'iminıiz gertk .. k d d " a • d l k ne devamla: gune a ar yaıa ım; ve bu 
'e pla d 

1 
"saade e ı e· etmektedirler. Çünkü Bal- ısmı cehalet ve sefalet 1 muddi ve gerek manevi hn· jı. n ve projelerini e ıe ııha ine mu. d "-İ~te ogil 1denberi hiç bir gününü bekliyordum" demesi; 

"tııat y k 
1 

d k t kanlar da sulhun kuvvet· için e yaıamaktadır Mtk- yatla yenilik vüruda getı"r. d d ı tı e a etine taı i e · cektir. defa ele geçmedim ve ge ü üğü a up öttürmeıi Kurt 
rGecek. l~rdı·r. I lı'khanesı· olmıynn veya lendirilmesine nıa!uf olan sika nüfusunun yüzde yet- mek istiyor Yalnız teknik ı P çlrilemedim. Sevgilimin ya A ı'nin arzusunu yerine ge-

'- etırılecek makı'nalar t 
1 
•• ed•cek müstakil •eylerden hiç biri onu ala- mişi analfabedir, yani oku- kabiliyetı olanlar deg-·il, aynı t rdi Ah t b ·· " ayla es• ~ . • k h b nına gittim, onun bir hafta 

1 
' me ey goz Y•t· 

~ndıl il ki 
1 

f b ·k )arının mık· kadar etmekten hhli kala. yup yazma tan bi a erdir· 
1 

zamanda temessül kubı' lıyelı· 1 ·ı b b bil ki ı er e iring an aırr ası dokuma a rı a evvel öldüi!ünü duydum ve arı e a asının e er ne 
llıevcut 

1 
f 'b ·• maz. Yunanistan dahi tJu'· ler. Ahalinin çog·u kaba ve olanlurın da iş baqındıı bu - b k ı · k k 

1 
o up ihracatımız az- ·mal usulü itı arı e • ana bir yaşında oğlumu e epçeyı te rar la tı 

il ola T tar ve 1 garistan'la arasında mevcut yanlış bir lisan kullanmak lunmosı lılzınıd r . Fuşist re- b k j · · · b K ı_i n ınemleketlerle ür· . ·malattan 
88

y
1
' an pluş, ıra tı ğını gördüm . Düriye çerı gıren aıçavuı, urt 

"Ye ı'th 
1 

b serı ı 1·hıı·Ja"fların yakında halle tadır. Mekıika ahalisi en ı'imı, bu makamlara sıyasi b' b ı k b AI·' i ak \ - dü 
a a

• t k h 'ç ı'r d ' 'k ve ır ı' ezı' te ırakmııtı . ,, ı Y Y a anmıt nor , 

t "hd·ı k ına arşı ı kafı'de. havlu, ö•eme ı d 1 . • q ı 
0 1 

k t • k dilmesini ve sakinleımenin korkunç hastalıklara müp ıı am ar gotırmek arzu8unda Ahmet bey Du"' rı·ye ısmı' nı· arkadaılarına müjdeledi .. 
en t· .

1 
k per • hiç bir Balkan devletı tara- teladırlar Alkol içkisi ve egı l ır. ıs1 ıyat a vn ıne ve bilezik lafını duyunca· Yola çıkılıyordu .. Köylüler, l•rd ymamış mem e e . Jelik gibi pamu tan ma· d - l ı · ı· kı d' h 1 

•• ge ırı ece tir. . mul dokumalar ile hayvanı kt 1 l · · •vıevcut tesisatlarını tecdıt 
1 

f ·ı karı fından naki•edar edilmiye Marıjuana tütünleri ahali va ı o aıı arı ıslıyor !'ite gög-süııü açtı, yarım bılezı·' Kurt Ali'yi kelepçede göriln· 
et"'ek . . nebati e ya 1 e · k ·· t kb 1 1 k 1 d 1 k ld 1 1 ··• ıstıyenler e•ki tesı veya ce mus a e an aıma için nin umumi sıhhatine çok orporasyt)n ur il nm ar,nı ği çıkardı. Kurt Ali elinde- 1 ce şaşıp a ı ar, aA aıma. 
' 11 tlıırını İktısat Vekaletinin şık olan µaınuklu mensu~a· devamlı vaitler teşkil etme· ; zarar vermiştir. Yollar, mek· bu prens ı plore göre seçecek . ki diğer yarısını uzattı, kar. , ğa ba!ladılar .. 
lıetaretı altında kı.J'anıln-ı tı yapmak için lktısat ~- sini ümit eder." 1 tepler mefkuttur Mekslka 'da tir. şılıklı getirdiler, al!laıtılar.. Helallaıtılar, ajilaıtılar, 
Y11c11

1
, b' h I k kalelinin rıüsaadesile getı sular bol he de bu sular.lan Umumi iktıs~t h nyutınd:ı - - t"I K ı .. ld tanrıya bıraktılar .. 

h ır a e getirme ve· kieri dokuma tezgahla 8' 1 'k A 'k l d l' opuı u er.. e epçe çozil il .. * ıneınleket haricine çıltar rece . b' ır eşı merı 8 Qn ra istifade eclılmemektedir Nakil tecrübeli i~ ve yunılık ınev- Kurt Ali bir cigara daha j * • 
lb

11
k .

1 
rı yukarıdaki şartlara ta ı . ~ f ~· h vaııtaları gayet geridir. ı cudiy~tini duyan adamlar yaktı ve yine baıladı: Sivas'a gelmiılerdi .. Kurt 

ıı ·ı ıartı e tesisatlarını ye k d nız on eransına ır eyet . 1 'ı' 1 k J Al il k ki d ı ıYeblleceklerdir. 
1 

Kanun 
1 

tutulroıyaca tır. 8 Otomobillerin yüzde dok· ıo ıyoruz anız orporns- - ıte oğlum büyük ninenin i neıe e so a ar an 
J 

1 
sanı Mek>ika'ııın merkezin· yonlar sislomlcrıni kalıul yanında seni bır.ıktım, ana- geçerken gülüyor, meıut gll· 

1 
CGMA llTESİ cC~LEllİ ı 

.. - d lfi ·ı kadar· dahili 
Oglcderısoıın ::;aat14 eıı 1 ~' 
lıa t tıklar ıııua~·ı·rıf'Sİ (Doktor .\lııııı•ı 

Eıııi ıı br~) 
llAz \ll n('.~1.EHİ: 

( .. ) ı - 1 •ıı 1{5 .' ,ı !..adar ;:t ... ,lt•ıı ~oııra saaı J < t 
kulak, lıuruıı, lıoğaz lıastalıl..lan nıua~e-
ııesi (Doktor l1elını~t K:iıııil he.') 

PAZARTESİ GC~LEHI: I 
O .. - ı o t· ı ·) ' t' k :u a" gledeu e\ 'el ~aat tarı - · , 
dahili hastalıklar ıııua~eıll'si (lhıktor .\lı-

, ıııet Enıiıı h<'y) 
S.\Ll GÜNLEHİ: 

O .. -ı 10 d·ı · ı ·) H' !..adar 
~ ı>dt'ıı e\ yel ~a::ll • '1 

- • 

tlahili lıasıalıl..la r ıııu:ıyeıH':-iİ (Doklor .\lı-
, ıııt•l Emin IJP~) 
~ .. \HŞ.\lllL\ nf'NLEHİ: .. kıd·ıı· 

Oğl<'<lı•ıı soııra saat 16 dt·ıı lG y:ı : ' 
dahili lıa~ıalıkl:ır ıııııa~Pll('~İ (Dııkıoı· IJa-

saıı Haif lıt'\) 

l'EH~EUBE c~(''LEBİ: 

gönuerİyOr ı de dolaşıyor; çünkü iç ta· eden adamları değıl, Juha nın köyüne gittim, zengin- rünüyordu .. 
"il Giornale d'iıalia., den raflarda yol ar henüz açılma· fazlu reji mi o havusın ı duyun terden kızlarını i<tiyen ço- Ahmet bey seui:ı:ce iler· 

Birleşik Amerika hüküme. mııtır. ve bu yeni sistemleri ikmal bırnlara ön oldum .. Birbirini j liyor, bir çok ıeyler düıilnü-
ti Londra deniz müzakere· Bazı askeri mıntakalarda etmek istiyen u. tamları se\'· seven birçok gönülleri bir- yordu .. 
(erine ittirak etmek üzere telefon bile yoktur . Hundan meliyiz; eski zihniyetlerden leıtirdim ve ağalardan aldı- j Az sonra kumandanlık 
Amiral Stanley'den ve Nor dolayı, bu memlekette aıa uzak kalmnlıyız . ğım haraçla onlara çalgı bahçesinde Kurt Ali'yi kahka-
man Davis'den mürekkep Yit tam değildir. ~lus,olıni korporasyon tutup düğünler yaptım . Bu ha atarak ölürken; ve diler 
bir heyet göndermittir. Bu Ahalinin bir kısmı ziraat iktıs.ııljyat.ndan bahsederken üç köyü kendi elime aldım. 1 ofada niıan takılırken göz 
hey et. ayın onunda Manhat- ile meıgul oluyor. Ahali zi· m;m ve beynelmilel iktısadın "Seni okutmak istiyordum. 

1 

yaıları akan gen\. müliııımı 
tan tranutlatiği ile Avrupa· raat usullerinde eski si•tem· ih tilılki bir s:ıfhu~ını kastc- _B_e.;.ş..;y:..a_,ı:...ın;;;a;,_;.;;k;.:;a;.:;d;.:;a;.;.r.:., _;;n:.;:in:..:.e::n::.:i::.:n:.,_~g~o::.:'r.:ü:t.yoruz. SON 

doğru hareket edecek leri takip etmektedir. Bu diyor Mill e t . ıı iktısndi ve \ F -ii~. suretle Mekıika'da ziraat mali vuzivetini himaye eden ı·ansa, İtalya ve balkan'lar 
Norman Davis ile Ami- mahsulleri çok azdır. esas kuııuııl ı· r turdip oılılmiş-

ral Stanley'in muvasalatını Meksika'ııın vaziyeti yuka tir. Mu" ,o lini, parunıı: İMiik. 
müteakip müzakerelere bat rıda izah olunduğu gibidir. rarının en biıyük müdofıidir . 1 

1 kt BI. leıı'k A · Mekıika'da inkılap fırlcası, . anaca ır. r merı- Bınaenaele)·h iktısadıyut 

k h t . · deniz k t milletin terakkisi ve inkitafı l a eye ının uvve · sahusıııı a adamların se\·il-

h kk d · b' için yeni bir plan hazırla-leri a ın a yenı ır me8İ yuk~rula urzeltiğiııiiz 

d d 
mış•ır. Bu plan altı ıene 

proje tak im e eceği sala- ı prensiplere göre yuıı ; lacı.k. 
zarfında tatbik olunacaktır. 

hiyettar mahafilde söylen· Meksika yeni reisicümhuru 1 r 
mektedir. Birletik Amerika bu planı kabul etmiş ve tat· !•';sis rt>jimi milli iktısndın 
toplanacak olan deniz kon· bik edeceğine dair vaitte teskılllt •nd ·ı lı ngi adunıları 
feransına, gerek büyük ve bulunmuıtur . Bu pliin geniş istiyor:• Roj ım lıınınmış, 
gerekse küçük c!evletlerin bir tarzda tertip edilmitlir gen\' vtı fa al vo aynı za
dahi ittirakini istiyecektir. Hükümetin esas proğramı manda her sohudu hoyı>conlı 

Japon mümessilleri bu asayitin IE"minldir. Ondan ve pervasızlıkla harulı.ele 
projeye muarız kalacaklar.. sonra millelin terakkisine müstait kimsder istiyor. 
dır Japon heyeti, Londra ve refahına çalııılacaktır. 
deniz konferansının ancak liyetleri yüzünden Romanya 
malüm olan üç büyük dev· ahvalinin son zamanlarda az 
(ete münhasır kalmasını çok sıkıntılı hir safha geı·ir-
iıtiyecektir. diğindcn bahseden "Temps 

clıyor ki: " 

. Romanya·~a nazırlar bu~ranı 
'Le Temps.den 

--
Japonya arabistan'a ~ers 

• 
verıyor 

1500 Arap gençı Japonya'da 
tahsil edecek 

"Berliner Tageblatı,,dan 

•Nasr East» dan 
Almany ... 'nın Avrupu'du ıek 1 

lı ış ına mi oynamak isteyi~i 
yaln ı z FranM;z - ltalyon mü · 1 

na~e!wtlerınin saminı !esme
sine ıle;:il, Küı·ük itilllf dev
leılerı arasındn ıia derın 

bir anlnşmıyıı seLep olmu -
tur. 

Fransa ile İtu lyu'ıı:n h ,ı n 
gi husustu anlu~tıklıırı htı· 

nüz b ili değıl·lı r. Fakat 
bu anlıı~mı:ı tasavvuru, kll
ı·ük itilı\f devlutleri nrusın· 
ıla birteldı:ı uyandırmıştır. 
lt:ılya vıı Yugoslnvyo bey· 
nindı-ki gerginliğin bu son 
•enelerde bertaraf edilmesi 
ıhtimali vardı. Buna İtıılyıın

Frans z anlaşına~ı set ı·ek . 
mişlir. 

Hinde ve Hııbsburg'ların av. 
ıloti hususunda ayoı suretle 
düşünmekte iken, diğer ta • 
raftıın Romen'lerin ve Yugoı. 
lav'ların bir kısmı bu po
litıku oleybinde, Çekoslova
ky:ı ise 1 labsburg hanedanının 
avdutıni, Avusturya.Almanya 
t~rufından ılhnkton kurtul
duğu takdirde memnuniyet. 
le karşılamnğa hazırdır. 

Mıişkiil olan nokta; Yugos
lııvya'nın iki müttefikinin 
Sovyet Rusya ile diploma
tık münasebat tesis etmiş 

olduğu holde kendisinin 
hıllll bu ihtiyacı duymamış 
olmıısıdır. 

llomanya Başvekilinin Bel
grııd'a seyahati sırf bir ne. 
zaket hareketi olarak tefsir 
ediliyor. Bu ziyaret her ne 
kadar Kral Karol'un Yugoı· 
lavya seyehati ile alo.kadar 
ise de, ~1. Tataresco'nun fır· 

saltan istifade ederek Yugos
lav hükumetinin Romanya'
nın Sovyet'lere karşı güttü-
ğü politikaya iştirftkten 
imtina etmesi kabil olup 

Romanya'da zuhur eden 
son Nazırlar buhranı hakkın
da bir makole yazan•Temps,, 
anzetesi. bu buhranın 
beynelmilel vaziyeti itibarile 
hayreti mucip olduğunu. lıuh. 
r:ının baslıca sebebini Hari. 
ciyo Nazırı M. Titulesko'nun. 

(.). i 1 1 - 1 1 ı· \ ·ı 1 ·ııl·ır· evvelcıe Lc-r izli tutulan istifası 
:-!; l'I Pli ~oııl';t ..;a;ıt J;) t ı·ıı ı . • l\c ' 1 " · ı ı· 1 

1 
te~kil ettiğini yazıyor. Ho-

•(;ürünüşe bakılırsJ bugün 
Romanya'da vazıh bir halde 
ıki htldise ınnvcuttur. Bunlar
dan biri Başvekil M .Tatnres· 
ko'nun raporu yüzünılon or
taya \'ıkan dahili lıulırnn, di· 
p;eri de ll uriciyc . 'azırı M . 
Titülesko'nıın istifa~ı ilo zu
hur eden harici buhrandır 
Temin olundu;::una ,::öre 
Kral KuroLTalaresko'yu yeni 
kabineyi teşkilo merr.ur edo· 
cek ve M Titulesko'nun ye. 
ni kobineyo girmesinde ıırar 
edecektir Bu tıısviye ı·are"i 
do en eyi b;r yoldur. » 

Cniversite profesörlerinden 
mürekkep olup, 'l•sr, Filis . 
tin. S~riy? ve llicuz ' ı ziyaret 
olmnsıne ıntızar olunan bir 
Japon lıcyeti, yüksek bir 
mektepte tahsil etnıi~ olan 
ve 20 i!a 25 yaş •ııdn bulu
nan 15 Lı0 Ar:ı p gen<"ini, Ja. 
ponya lıükıimetinin masrafıle, 
J ıponya i'niversitelerinde talı
silo d:ıvut etmek orzusunJn 
lııılun,luğu haberini naşrel· 

nıi~tir. 

Bu i~le Yugo•lav' lar zarar
lı çıkmışlJrdır. Z ra ltalyan'
larla anlo~m.ya vakit 
kalma lun Frıınsız hamileri 
tarafı ,,,(;ın ter ked i 1 mi~lerdir. 

Yugoslov'ların italy.ırı'larla 
anlaşmaları keyfıyetı, ı\vus
turyn - ~1ac.ıristnn meselele
ri ılo.luy ıs ile karıtmış t. r. 
Bu lıulın M. Mussolini'niıı 
fıkrini d~ğ'iştirmcsind~n zıya
de, Frnnsız'ların onun fıkri
ne iştir·1k etmesinden ileri 
gelmesi muhtemeldir. 

llalihrızırda kiiçük itilAfın 

siynseti lıir ı·ok istikuıııetltır 
a 1 nı a k t a ıl ı r • (\. 

o\mıyacağını tetkik edecefi 
anlaşılrııaktadır. Maamafih 
Kral Karo!. BelgraJ ve Pa~ 
ri-'tı mutasavver seyahatini 
~a p~n.nda~, Krnl Aleksandr 
1 arıs e gıtmeden ve M 

l 
eı < 1.\1• \P lıı•,li.'c lıa~ıalıklan ııııı:ı~t>ııı·s ' 1 k 

( 

manya'Ja taraftar arı ço az 

• __ Ooktor ~lı~lırıll'l .\li lw~) 1 olmakla beraber bazı fa~ist 
1111111 . ____ -.1 : ve 1'azi teşekküllerinin faa· 

--------..:::..~-------
devlet Anacblues mesele_ 

fl~r~u, M. Mussolini il~ 
goruşmeıien evvel bu h , usuı-
takatı bir ıöz ıo'·yı enaıeı. 
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C.H.F. Balıkesi · Vilayet 
1
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Göz hekimi 
idare heyeti ı·iyıısetiııden; ;z 
Bnrhaııi,e'nin Keremköy hududu dahilinde Türk S Dr, İhsan Ahmet i 

BAI~IKESİR'İJX 

~~ 111ıtJlllA 1rıeı~ıe 
~;JlllJlltlll 

z" : t ~ -- Temaşa 
• • • 

ocaklarından müdevver rırkamıza ait nıaltlmül- : Memll-'kPI hastalıane- : 
hudut 7 parça zeytiıılık 1-tl'şrine' 'el -934 tari- : si göz tıastalıldarı : 
hinden itibaren 20 teşrııievve l 93-l tarilıiııe ka- i mütehassısı i 
dar 20 gün müddetle teınliken satılmak Üzere : Haitalarını her gün ıa - : • • 
müzayedeye çıkarılmıştır- Şe f' aİlİ arılamak ve da- : at 3 den ıonra Kuvalmll- : 

ha f.ızla izahat alrııak isti\ eıılerin B ı lıkesir, Edre- i liye caddesinde 159 nu - i 
n1it, Burhaııive, .-\ vvalık ·halk. fırka~ı rivasetlerin- ': maralı muayenehaneıin- : 

• • . • . ı = de kabul eder. : 
den taf.,ılat alıııaları Yl' l <1 lıp olanların 20 teşrın- ................ u ...... .. 

ev\el 934 tal' hiııe nıiisadif cumaı tesi güııü :-a- ı , 

• 
Her lııı s ıı s ıa eııısalinr ii stiindiır. Balıl,.esfr'in 

hu ıw fi s KAlt\ TEPE sa rabı h<· rkPSt> • 
Zevk, Kuv,et, Sıhhat vPrir . 

• 

KARA TEPE ŞARABI 

1 la 
:M 

Jı = 
,ı ·u 

at 16 da llalıkı· sir'de <:. il. F. vil:\yeı idare he- Dr. M. Alı ı ı r. 
11 

Toptan ve litre ile satılır . ' , ,~ yetinde ihale edilt>ceğind(• JI talip olaııla:·ııı yuka
rıda isimleri yazlı fırka rivasPllerirıP miiracaatları .Ueııılı~ ı.. (' ı lıa!'talıa- , Her yerde bulunur. H 

ııt' Sİ cilt, fn' ııgi, lıel- il.--__ ___ __ __ - .1; R ilan olunur. • · 

1 

so~ukluğu lıa~talıldan tf 
I nıutrlıa !' sısı. .li!lliifi!Hlt!C IStBlli!liBiBiHtSBHlfl•* r. 

OTEL VE GAZİNOSU 
Şeref Bey idaresinde 

f 
Balıkesil"iıı lıl'r hususta Pli 

nıiik eııınll'I otPlidir. 

Konfor. T emizlik1 Senislerin~e~i 
nezaket ve ci~diyet, emniyet 

Gerek Memleket halkının, 
gerek bütün misafirlerimizi 
umun1i takdirini celbetmişfif· 

TEMAŞA Gazinosunda 

C H F B 1 k 
. , .. 

1
,.. . Hastalarınıs aat üçte iiE A S p İ R j N la t 

• • • (l l ('Slt• l ayet ı ı hükümet caddesinde mu· 1 m M 
idare he,,eti ri,,asetiııden . ::;:;, ~~::~indekabuı ve 1 fm 1 D~ . Güzel Sesli Bir Radyo . 

.J .J _. ........................ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiö l ~ ii! = Şehrın, lsLanbul ve ızmirin bütiin gazeLelerı 

Burhaniyenin Ker<' ıııköv hududu dahilin le 11 ı • ; M . . . mevcultnr ~ 
Balık.esir T.lirk ocal'ından .ıııiide\VCI' rırkamıza DOKTOR • • " Balıkesırın en eyı tanınmıı bir oturma ve " ı "'" ili' ~- dinlenme yeridir. • 

· l' ··ıh .ı ·ı · · l'k 2 · ' m · •---------·-------~ aıt ma umu uuul ı ... ı parça ze~tııı ı trşrın- !SiM NTHAT 1• Bütün ağrılarınKati davasıdır. it ............. _ ............. -.-.--•.-. 
evvel U34 ıarihiııdrn itibareıı 21 teşrme\vel ; Aspirin alırken hakikatenAspirinaldığınızadikkat; · - . ' •. , . .. 
934 tarilıinP k.adtır 20 ~iiıı miiddetle IPnıliken GÖZ HSTALIKLARI ~ ediniz. Hakiki Aspirin yerine baıka birıey verirleHe :ıo. !liHf!li!~~~itf!!itlilliiB•iHf.~··--"' 

' MÜTEHASSISI m 7! ~ satılıııak ÜZ('!"(' ıııiiza\.' E'de\,e ı:ıkarılnııstır. St>ra- ~ redd.ediniz .. Çünku.- haklkiAspiri_ n_iny·a·p·tığıtefironun .. m 1u·· RK MAHSULU · • · Meyhane boğazı No. 65 il yerme verılmek ıstenen baıka ısımlı ılaç ta yoktur. flı!S1 
liti anlamak \C daha fazla izalıat almak istiyeıı- Maliye tahsil şubesi ittisalinde . l)t ~ · 
E'rin Balıkf'sir, Edremit, Buı•h:ıııi,YE', .\'.Yalı"- halk hergün saat 

13
-

17 
e kadar *•liHi!~~ll~lllilt l?Of1[~lllt'.~HlitM* ! hastal arını kabul eder. m 

fırkası ri)as ı tll'riııdnı tafsilat alıııal:ııı '(' talip B 1 k • r-f l\'I "" il oıaıııarın 21 teşrirıf'v,·eı 934 ıari tıi rıp ıııüsad;r •
1

.=---====-=-=--=• .. ı~. ~ .. esı r a pıı ıı- 1 Yün iş, Karamürsel, Hereke. Süreyya Paşa 
pazar giiııü saat 16 da Balıkesir'de c:. il. F. Yi- Kohinor diş dtırluguııdcn: 1 K U MAŞ l ARI N 1 
!ayet idaı·e heyetinde ihale edileceğinden talip macunu • olanların vukarıda isiıı.lı·ri yazılı fırka ri ,\ aset- D. 

1 
• b I ~~;ı~~e Muka~~~a bağ ~ikg~.1 Şark~:~~~addema Ce ! Fabrikaların sattıkları fiattan daha tl('UZ 1 

leı·ine müracaatları il:'ııı olunur. 1şıer1 eyaz afif, m Mazamızdan temı·n edeceksı'nı·z. etlerini kuvvet/en- elyevm tarla lali ef. halen Raşit ve • 
hacı Eıref ve Rıza efen- ·· • • i 

dirir diler, garben yol, tim&• EN LUKS lNGtLIZ KUif\AS.LARl DA 1 
len evvelce Darbali Nuri 

llPr yf•rde arayınız 1 bey halen kunduracı kel Mevcuttur . 

Ha ive: • 

i ·bu iki parç11 zeytinlik 935 senesi martına 
kadar Darlıalı zade lluh'ısi he~ iıı tahtı btica
rında bulunduğundan alıcmrn iıııifa lıa~ kı lııı 

•= Hakkı, cenuben Bayın 1 
--.. 1 dır'Iı hafız veresesı b~ ğ Yeni gelen Bursa ipekli çeşitlerimizin 

• 
tarilıteıı sonra lıaşlı) aca ktır. 

Erdek K•tzası Mal 
l\liitliiı·lüğiinden ' 

ErdPk ı..asalıa hududu ıııulıtelif ı e\kilc•rile 1 

Ocaklar, Narlı, İllıaıı, Doğaıılar, Tunııı, Çakıl, 
Kar ıy.ıka, ~Jarrııara Nahiye merkezi, Çınarlı, 
Saraylar, .\smalı nıaa Ovakö), Tiirkeli lö~ll'rin
de Jıazineve ait Levzi lıari<'i '<' nıektuııı zrYtiıı-
liklerin 934 SPnesi nıalısııllf'ri satıl ~ tır. · 

Ka~alıa lıutlııdu toplan, köyler ayrı ayrı satıl
mak. iizere ilıa leh· ri '..! 2 Lt>~ri ıı c "' 1 \.134 pazarte
si günü saat 15 tedir. Taliplerin yüzde yedi bu
çuk. depozitolarile mürac:wtları. 

Balıkesir Vilat Dııimi 
Eııcüınt'ı1iııden 

yerleri. her cinsi mükemmel ve fiat!annda 
&,. W/ h.. ~ it büyük tenzilat yapJ/mışfff, 

=~ /~ v ~ ~ Ev$afı yukarıda yazılı mukaddeına bağ elyevm tarla 1 Bııııa mümasil yi"ııılii ıııaııtohık, 1 opluk jorjet 
atannd~n intikalen bo~nak oğlu Halil lbrahlm 'ın tasarrı:· ; kııtonlal'I daha UCUZ temin etmek icin 

Abone ücreti funda iken gürümünün 328 tarih inde kuı um ası i'e tarla • 
YILLIGl 800 Kuruı haline geleHk olveçhile tasarruh nda H ~n 337 tarıhinde ·ı Mu~terem müşterilerimizin ~ir defa mazamıza 

vefatile eıhal:ı hakkı intikalden karııı Fatn a hanım ile 
6
3 

AAYYLLll~ll 4
2
5
4
°
0 

" kendisinden evvel vefat eden kız karcleıi Emine'ye ba- teşrifleri kafi~ir :A 
" • dehu Emine'nln de 341 tarihinde vefatile l:.ir nefer oğlu İt ' ~I 

Abone b:ğl:~~~\li/aksite Faik efendiye ve Faik dendinin de vefalllc b r rdo cğ'u ı T·A\v·s,· AN .. LJLJ ZADE FAH.RJ'_ 
M,,hmet efendiye münhasır olduğu anlaıılan bu ta rla se- m 1'\\ 

SAVAŞ, a gönderilen netıiz tasarrufattan bulunırakla mahal line men ur izıım !I 
yazılar geri verilmez. olunacağından tasarruf iddiasında bulunanlar \8rEa en gün 1t Fantazi Manifatura Ve 

Müddeti geçen nüshalar zarfında tapu dairesine ve onuncu günü ketlf mahaline il K 
10 

kuruıtur. gelecek memura müracaattan lüzumu ilin, olunur. 1 umaş Mazası 
------------ ----ı ~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

B 1 k 
• \ k , ~ l • i~~lliUt8iHt.ı~!t it~l!lfit!t --~~ 

I ıı ı esır 1 s. eı~ı ~'' ııı I - - • 
SAVAŞ C::~esi günleri KOllllS)r()llllll(l(lll 

Gazeteye ait her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

il llı11 1111( il ~; 111111( çıkmaz . 1 B.ılıke~iı· ııwrkez kılalı ilıtivacı iciıı ~G adet . . -·-
SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire . 

ı 
Telgraf adresi : Balıkesir - ,1 

SAVAŞ 

maden kömiirii yakalı i lecek. içi tuğlalı soba ilt> 1 

750 lıoru 225 dirsek 18-biriııci tl'Sriıı - 934 tarih • 
perşenıl>e giinii saat 14 de pazarlıkla satuıı alı

nacal-.tır. 
Talip ılaıılarııı ınezktir ıı;iin \C ~lWttt> )İizJe 

vedi lıucıık nıınal,.kat t ı:ı mirıal akcalaril<' lıirliktP 
• • • 
Kolordu satırı alıııa koıııisyoıııına ıııüı·acaalları . 

• 

•••••••••••••••••••••••••• 
Balıkesir sıhhat tlairı:· sinin ihtiyacı . için 5co li- Yoksulları yediren, i ---------------------

ralık ki rıi~ art_ııamı· si mucibill~('. rııü "·~~· aa. edil- geydiren ve herma- i llıt l ık esir v ilıl , ·et 

Biçki \·e Dikiş \T uı·•lt• 
Maarif Vekaletince tastik 
edilen ve Balıkesir Maarif' 
müdürlüğünün müsaadesile 
birsenedenberi faaliyette bıJ' 

mek ve :o -~eşrın.ev' el 93.4 tarılı~ııe mı~.sadıf p~r. nada gözeten Ynk- : ' E .J şembe gııııu saatonbeşte ıhale<'dılnıek uzere )tr· su//a r Bil'/iğineseve: Dııiını llCÜıneııiııden 
~1i gün müddetle alt-rıi münakasa)·a yaz edilnıiş- i seve yardım ediniz. : Balıkesir - Kf'JlSİ.İl yoluıııı 27 iııci kiloıııeıre-
tır. : Yoksulları Gözetme : siııd<'kİ alışap Killik köprüsü keşif name 'e ~art-

Kininin beher kilosu 32 liratlır. 

Talip olanların ~liz<le yedihııçuk ııhilıetiııdc 
teminatı mu' ak kale ıııakbuz vrya ııı<• ktupl:ırı YC 

ticaret odası 'esikasil,.. birlikte ~e,mi nu'zktirda 
Balı kesi r'de encümeııi \'ıh\) eti' ş:ı rtnamrsiııi gör
mek ve bu hususa dair malumat almak i~tiven-. . 
!erin dalıa ev' el lstanbul'du sılılıat miidiiriyPtine 
ve merk.ezde encümeni \'il:lzel kalt·rniııe müraca
at et.meleri ih\n oluııur. 

: Birliği : namesi mucibince tamiri 22-tesrinie' vd-934 t::ı-••• .....•.•........••.•••• ' 
ı Savaşın Takvımı 1 rihine nıiisactir p::ızaıtesi günü saat 15 ılP ilıalP 
•ı ı1 edilıııek ÜZ(ll'e 20 güıı nıiiddetll' alı·ııi ıııiiııaka-

TEŞRlNIE\ VEL 
16 

saya konmuştur. 
1 s il Tamir,ıtı ııwhlıusf'ııiıı b('deli keşfi 1 ~182 lira 
1 8~ün doğumu: 35 kuruştur. Talip olanların yiizJe yedi IHu;uk 
1 YIL Zevali 6,16 : ııisb P tiııdı' tcıııiııatı ıııihal,.kate nıal,.huz Ye'a 

' 

: ı 934 Ezanl 12,42 1 

1 

RECEP 
8 

ı mektuplarilf' ticaret odaı-ı 'e elıliyeti t't>ııniye ,·e-
l sikalarilt~ hirliktc )·p,· nıi ıııezklırtl:ı, bu hususa 

Sevmelerin, okıamaların, İl dair fazla ınalı'ı ıı ıal alııı:ıl,. istivpıılrı · iıı dalıa 
1 çotu aldatmak içindir. ·evvel enciinwııi Vilfnetf' ~PlnıPIE'

0

ri ilan olııııur. 
------------ ' ~ 

bulunan Ve42 talebe yetiştirm i ş o/af7 

Yurdumuz K ı ş dt>\l't si iı;iıı 20 e~lı'ıl 9;; 4 

Jeıı itiharPn ka) L H' ka lıtılt' lıaşlaıırııışıır· 
Ka~· t muaınclt·si lıir :ı~- de\aııı ed<'cektir. 

Yurdu.muzdan baıka ıube açılmıyacaktır 

934 birinci teşrinin birinci gününde:l1: 
itibaren derslere başlanacaktır. 

ADRES: Eörekçiler mahallesi Ali Hikmet Paşa cadde
51 

1 

No: 6 iLK IŞIK biçki ve dikiş yurdu müdürü 

Fikriye hanım 

ffamdi Nuriye ~J 

_/ 

Neıriyat müdürü: ESAT ADii_/ 
VllAyet Matbauı Balık..ıt' 


