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Yugoslavyasaltanat naibinin beyanatı. 
Belgrot, 13 (A.A ) Kral 

ikinci Pıyer bugün Belg~nd 1 

vardı ve büyuk mnrnsımlc 
karşılandı. lfolk küçük Kralı 
çok alkışlamıştır 

Royterin öğrcndiğinı· gore 
Yu~oslavyn Kralının -~ekror 
lngiltero ye don ere~ 
tllhsılini bitirme ~·arolerı 
aranmaktadır. Bi.itün Yugo -
Javyoda sükunet var Fakat 
bazı gnzotcler halkı 
körüklemektedir Yu -
gos\nvya ilo ltnlyn or.ı~ın· 
dnki muon r.hetlı ri hozuc ık 
hAdisolerin önunn geçmek 
için Tirıyestr, ~nbliyono \'C 

Gara civarında hududu n 
hPr iki tnnrın in 
knrs lıklı ihtıynt lf'ıllıirleri 

ol nmoktnd r. 

Sa tanat 
Naibinin 
Beyanatı. 

l...ondr ı, 13 (AA) Yug 
osl ıvyo nn1hi Prf'o Pol, Dryli 
'\lfıyl gozet sinin Bclgrot 
muhobırıne b •yanattn lıulu-
nmuş , .. ılemiştir ki: .. 

- Czeriroo duşen 
vazife korkunçtur Fakat 
müşkülAtn korşı koyo~ilec~k 
vasıflnrı haizim. Çunku ılaı· 
mo Kralın mahremi idim. 
Müteverranın Yugoslavyomn 
birlığini temin icin ynptığ~ 
eser okodar soğl::ımdır kı 
onun ufulune rağmen ya~ıyo
rakl r Diğer hirçok kıms<
lerin hn votını feda etm?~ 
icap etse de bu vohdct ışı 
dP.vam edecektir. Momleke· 

tte sükfln vardır. 

İtalyanlar 
Kralın naşını 

Selamladılar. 
MeHino, 13 (A A.) - Krol 

Al(lksnndrın c nozesini to ı
ynn Dobrovnik Kru,•ozörü 
bumdan geçerken hutün }~o: 
lk dcnız kıyıs ndon gr.mıyı 

eeldmlomı~, ltnlya dononmn
sı da korşılıyorak salov atc
şile eelllmlamış ve ltnlyon 
sularında gece oluncıya ka
dar beraber gitmiştir· 

M. Bartuva 
Milli cenaze 
Alayı yapıldı. 

Pnris, 13 (A.A.) - M Bo-
rlunun cPnazo m<'r:ısimi 
bugiin yopılılı. Çelonkl r 
orusından hilhossa TürkiyP, 
Yugoılavya ve Japon) anın 

' nu 
i!Ö 1 rdıklnri ~··!erkleri na
z rı d katı < lh d l\'OJ du. 

ol 

C n. ZfJ ın gqrcı {!'i )Oll ı 
hunık l İr hı k kutl ı lnr
,f n lan 1o\durula u tu Bn-

<ı ·k 1 Du ı ·r • rııutr veff ı n 
1) n ı h ' ıtıı dıın b ıh ıs bir 

autuk ö · emı tır B ı vekil 
bu nutkun l ı ~1. R rtunun 

to ve onun yordımıle 
torsın ç..ılış cağı bır sır do 
olınÜ olJuguııu soylNn i \ e: 

-Yugoslavya Hcıriciye Na
zmnın huzurunda Frons
onın sadakat nı temin ederim 
dcıniştir. 

Rcısicumlıurlo but un 
ecnnbi hukümetlerin a u 
metsillerı ve butüıı hukuoı t 
erktlnı, oyan v mel.ıusun re 

1 lı•rı v oz lar, sefırlcr lıP. 

yetı. oıılli tf ckkiılln bulun 
mu tur 

lstonbul, 14 (:\1uhabirimiz
ılen) - Morsılycı Suıkast ku
rbanı. rındrın M B ırtuycı dun 
Pıırı te l'f'n JZO o ıy ı yapı

lmıştır. lhtıy ır dıplom ıt n 
ren.•zes~ öyl den oııra sır 

y tun nlınını tır Cen 1:' mı 
ro~ın j ayıı;ırın lahmınınd" 
güçluk ç·okılen hır holk ko. 
labı:ıl ğı tororınd n k ldırılm
ıştır. Cenaze mcrosımındc 
Fransonın tonınmı devlol 

odnmlı:ırı. ecfll'hi sofır Ye 
konsoloslar, mebuslar ve yu
ksek rical hazır bulunmuş-

tur. 
~ter::ısıme bo )ı:ınırk<'n mu 

t~veff..ı ~1. Bartunun k1b o 
·ırko 111 ... 1 v. ş rı B ı \ ekıl \1 
Damcr~ huyuk hır he r n 
jçınde tıazı 11 bir nutuk ı rol 

etmi tir. 
M. Du nrrg l es ıırıınu ta 

z n ba. ını ôn rğ r k t{izl, 

1 yr çalı mış, \1 B:.ırlunun 

dlı n sulhu 1 çın nııwılıın ı 
getirmek i tedığı eseri hnLı. 

rlntarıık, mutovefüının 40 
sPnelık ııh i do tu olıluğu 

nu ö lemi tır. M Du :ııng 
nutkun ı u sözlerle b tırmı 
tir: 

« ~ Bortunun h ılı os 
Frans zlar ıcın bir tim al 
olarak daima hntırlordu ka
acaktır». 

Marıstan M 0 t
haldar değil. 

Londro, J 3 (A.A.) Mac-
ur mı l ıhot ruznrı, Marsıly11 

foc !;ınd.ı M ıcarı tanın u 
v y ı bu sure\t • nıı·lho\dnr 
ol luğu 1·1 ıla r dola on şoyj. 

. ılurı k ti ur ·ll<' t •kztp ct

mi'.itir. 
\1 ~ı..hı:ıtguzar hu cino.yo .. 

ltf' Yııgosl '' larıl:ın hıışk 
l ır mıllttı mıthııldor goste
rnırğı ı!lt hılrıf edcıı h ılıt,rl
l rınıl~ \\·rup ıı n .ırnlhu ı~·ın 
z rarl ,. lt'hlıkclı Jl;.ıcnğını 

ılave ('l n tır 

Maceristanda 
Akisler 

Budop te, ı 3 ( A A ) 

Macar Ajan ı bildiriyor: 
Buttln Mo.ca r matbuatı 

Morsılya suıkastı orasında 
munasrlıet le iti etmek i ti 
y(ln tahrik Amiz hoberlerı 
nefretle ve infıfallc reJ ot 
mektedır. 

Cınayet 

Tahkikatı 
Parıs, 12 - Katil Klo

menın bu işte tek boşınu 
harekat etmcdığı anlaşılmak 
tad r. Bu hususta udli tt.ıhkı 
kat ılerlcmPktedir. Suıko t 
r ılmin on defa y~nındu gö
rul n No' ok 'e Bencı; ı m 
hd ıkı kı ı 'e bunlanl ın 
b ı ka Fontaincbleudc ıh e 
trc ısmindc dığcr iki ki i 

d ıhu ya kalanını lır Zo.bıle 
~ ıınt - Uenısd uphcli Yu
go lavların bulu~tuklıırı y~r 
lerde rı:ı t rmolnr yopılm ş 
ve bozı vcsajk bulu .rııuştur. 

Buruda yaknlrnanlor der· 
P<1rise gotırilmişlerdır. Fa
kat bunlardan 'jJve tre ıs
ta iyonda j ı ndormıılorın elı 
nden kaçın tır. No\Ok ve 
Bene uzun uzodıyo sorgu 
ya \'rkılm tır Hunl..ırın clın

de Çek p portları Yardır. 
F ıkat moznunlor bu p3 o. 
portl::ır n srıhtc olduğunu 
tir:.ıf ı•tmi lcrdir. 

B ne a~ıı i m111ın lvon 
R jl s ollhığumı vo Yugos 
l ıv ·n la Kolodın ttl'ılc doğ 

1 duğunu ilırof etmiştır 

Hariciye 
Naz1rla1r 
Aleksandrm cenaze merasi
minden sonra Balgraııa top-

lanacaktır. 
Belgr .. t. l 3 (A A) Avıı 

lıı ajonsıntlon oğrPrı lığıne 

göm kral Alrksandrın ronnze 
nıcrasımd<>n sonra B lgrat · 
ta Balk n Hııriciy Nazır

larının konf.:ıransı toplana 
caktır. 

Belgrada 
Gidecek 
H .!yetimiz. 

Anknrn, 14 (AA.) - Yu
gosl vy,1 Kr ılı mütevoffo 
Alek :ınclır lfazretlorinc Bcl
gratla ycıpılocok c nnzo mo
ra ıminde Reı icümhur 11 •• z. 
ret) rİ ile rurk mjll •tı Vf' 

hükumeLin ve Türk ordu 
unu t m 1 ctın k uzorr-

11 ırjcıye Vakilı Tı·vf k lhi:ılu 
b y rıyaselınd.-kı ht·Y• tırnız 
dun ak o ıı har ·kot ttlmıştır . 
T~vfık Rüşıiı bey 
ıstas yonda Başvekıl ismet 
Paş ı HJzretıerı ıle Vekjllor, 
mehuslnr. ş~fırler ve efıır~t
ler c kdnı ılc hir~·ok zevat 
t.tıro(ından uğur! ınmıştır 
Tı·lfın mera ımi c11nıısında 
ihtiram vazife ini ifa etmek 
tlzore a) rı bir trenle hare
ket etmı olan muhafız ola
yına nwnsup böluk bugün 
heyetlo birlikte Seldnık uze 
rinJen Belgruda gıtm<>I ı\·in 
lstanbuldan horeket edecek 
tir. 

Novok hu viyeti hakkında 
butun ısrurlare rağmen hiç 
bir malumı:ıl vermemiştir. 

Her ikısi de Klcmcnı Pari
stc tanıdıklarını fakat bilvos. 
ıta deh. olsn suıkaslc iştırok 
clmcd ik lerini sôylemişlerd ır. 

Manmafıh tahkikot ilerle
yince vaziyet dnha inkişaf 
etmiş ve maznunlar bazı 

ıtirafutto. bulunmnğa mecbur 
kolmışlordır. Ve huttfi bun
l::ırdon biri: 

Eğer !\lnrsilyuJaki sui
ko l netıcesız kolsu ılı, ıkın
cı bır suıku tto buluaııcctktık 
dem ıştır 

Bundrn nnln9 ıldığına göre, 
Klemenin kurşunlnrı eğer ho
şa gilsoydı, bu yokol nonlor 
ve y.ıhut bo kolorı kral Alok· 
s ndr kazretlerinin Pnristeki 
muhtelıf ziynretleri esnasın· 
do ıkincı bir sujkastte bulu
nacaklardır. 

Bu şeriki cürümlerin bulu
nmas ndu Yugoslnvyonın mi 
il 'tlrr cemiyeti nezdınrlo m 
u ıı<'s ılı bulunan 1. 1 otil çın 
buyük bır tesırı gorulmu -
tur 

Tahkıko.t te ınil cdilmek
teJır. Bu ıki uç ort ığınııı 
po porllorının J.ı tornonıl'rı 

lıtı' olduğu tr.yıt c lılornk· 
todır Çunku bunlıır şımdık ı 

1 ( Devamı uçtlncu soyfudn ) 

rırı Apalı ın umumi g ırUnU ll 

B el e diye Aza Seçimi. 
Vilayetin ~er taraf ın~a inti~ap net' crlenai vs fir~am
um namzetleri o1an zevat neleoıya azası sP çil~il r. 
Ayvulık. Bu 

rhoniye, C:ön 
"n, nrıköy 
ve A\'dıı c k 
ınulı~lıirlt•r m 
ı zı.lcn o l.l ğı 
mız ınek tıı pl:ı 

rd ı hurulıııcin 
ılü bPfı•dıyı• 

ıntih ıhının ne 
tıcelendiği ve 
CÜ m h uriyel 
Halk Fıı knsı 

n cı m z etlerinin '•ll7. ı A) lıııeıkı~ıı bıı· •örUrıUş 
beled:ye ozolığına seçildiği bildırilmektodir. Bu euretla vi
lAyet merkezi de dahil olduğu holde vildyetimizin hertar
afında belediye intihılbı bitmit oluyor. 

P e t r o 1 A r a n ı y o r. 
midyat kazası da~ilind&Petrol ırama ımıliyasina 

iklısat Valilimiz Celil beyin huzurunda başlandı. - ---~~~-

lk tısa t Vekilimizin beyanatı. 
Midynl 14 (A.A.) - Mid 

ynt kazası dahilindo jeolojik 
noktasından petrol tezohiır
atı göstermiş olan vo hu it
ibarin petrol aramak uzero 
sondaj ameliyesi ynpılmaeı 
muvafık görülen noktadn 
lktısot Vekili ColAl beyin hu· 
zurunda sondaja boşlomış
tır . 

İktısnt Vekıli tctkıkcıt neti 
cesi hakkında Anadolu ııjcınsı 
muhabirıne şu b yanattu bu
lunmuş ve demi tir ki: 

İktısJl VokAletıne bıığ. 
lı petrol aranın vcı ı lutnıc 

ıdoresinin gösterdiğı liızum 

üzerine bugün burada pet
rol bulmak ıçin ilk aroma 
omelıyesino bnşlıyoruz. Krıti 

Yunan 
Cu~urreisi M. Zaimis te~

rar seçilecek mi1 
Atinn, l 3 (A.A .) - Siyn i 

vazıyet kati hal safhasına 
girmıştir. Korprasyonlor ta
rafından intihop odilmıf 
olnn azarlan 17 zııt Reiei
c·um hur M Zoimısin yPni
ıl<'n intihohı için rry · Yer-
mok tl'klıfındf' buluıımu 
1 ırd r HPisıciimhurun trkrnr 
ıntilınbı bu suretle lemin 

neticeyi yakında bize sondRj 
go terecektir. Memleketimi
zde petrol tezahüratı olan 
muhılolif sahalar vardır . Bu. 
nların hepsi birer birer Je

olojik dikkata tobi tutu
lacaktır. Petrolu bulmak için 

lleri memleketlerin yaptıldartnı 
biz de ilme dayanarok yapmak 

knrarında ve eyi netice 
nlmnk oııni ile çnlışncnğız. 

Mornsimde Ririnci umumi 
mufc-ttis Hilmı hey, Mardin 

din Vnlısi ve civar köyler

ılon gelmiş halk bulunuyor
du. lktıs ıt Vekıli refakatin-

deki zevntlu birlikte hu 
ak anı Mordindcn Ankeraya 
hareket edecektir. 

İsveç 
Velia~tı izmirde mettap 

ve imalathaneleri gezdi 
lımir, 14 (A .A ) leveç 

Velinhtı hotirotleri dün rPfo_ 
katlerındo voli vo mihman
darları olduğu holdP Gozi 
jlkmektebini, incir imnllltha· 
n ir tütün miiese esini 
~ I ıştir. 

:-::-:--.=:;:::::::===~= 
Pdı\ıni , mehusnn moclısinin 
fl'shi fnyılasız bir hale gelmiş 
( Devnm1 2 nci sayfada ) 



SAYFA: 2 

Ecnebi matbuat 
• 

İngilterede Fırkalar. 
~~~~-~~~~~~-

işçi f nkasile mu~ahzakarlar arasm~a bir anlaşma mı1 
«Le Temps» yazıyor: le mücatlele arzusu olduğu 
« Birlca{' gün evelki yazı· muhakkaktır ; fakat bu söze 

lnr ı mızın tıirindt• : Büyük kimse uldırı ş etmemektedir. 
Britanya siyasetin in derin Şimdilik muhakkak olan 
bir istihnle devresi geçir. şudur kı, işçi fı rkası içinde 
mekte bulunduğu bu zaman. meşruti ve parlAmanter ue-
da, Başvekil ~J. Mac DonaL ulle r eı taraftar olanların, en-
<lın istirahatten dönüp iş t engral sosyalizm, burjua de-
haşına avdet etmesinin nasıl nilen d iğer fı rkalar ile kat i
bir alaka uyandırdığını izah yen nnlaşmıya yanaşmadan 
ettik. Başvekilin gaybubet i tekarrür etmesine taraftar 
üç ay devam etmiştir . Ve olanlara galebe çalm ışlard ı r. 

hu müddet zarfında Ingil- Radikallerin bütün teklifl1:: r . 
terede vaziyet hissediltcek inin, bilhassa icra komitelr.-
rlerecede değişmiştir . Ru rinden Hindistanda muhtar 
değişme o derecededir ki bir hükQmet teşekkül etme-
bazı muhafazakarların memle- sini ye sigortaların devlet in-
ket idarosini yaln ı z ba şı na h i sarına tabi tutulm:ı ıı nı is · 
ellerine almağ1 şiddetle arzu temesine müteallik teklifle-
etmeleri saikasile 1936 se- rinin reddedilmiş olması ma. 
nesinde yapılacak olan inti· nidardır. Moamafıh bunlar-
habatın şimdiden yapılması dan işçi fırkasının uslandığı 
ümitleri belirdi. Muhafaza- manasını çıkarmak yanl ı ş 
kdrlar idareyi yalnız başına olur. Bu yalnız , işçi fırkası 
lib{1raller ve işçiler ile an- sının haiz olduğu sosyalist
laşma haricinde olmak üze- lik mahiyetini mümkün me-
ra ellerine almak istiyorlar. rtebe gizlemek sur~ tile k.a 

Southportta yapıl ım amele rarsız anasırı çekmeğe ma-
fırkatn senelik kongresi ve tuf, oldukça mahirane bir 
Bristolda vukubulan muhaf- taktan başka birşey değil -
azak4rlar fırkası kongresi, dir . Bu basit bir intihabat 
oldukça müphem bir manza- manevrasından ibarettir. Bu 
ra arzeden vaziyeti az çok manevra işçi fırkasını idare 
tenvir etmişlerdir. başına getirmeğe amil ol-

f şçi fırkası garip bazı ay- sa, iş başınl\ gelir gelmez 
rılmaları ortaya çıkardı. Bir işçilerin tamamen sosyalist 
taraftan eski sosyalist ruh- m&hiyette derin siyasi tece-
ile meşbu bulunup ikinci ddütlere tevessül edecekleri 
beynelmilelin Semplis form · görülecektir. 
üllerinin tatbikine devam- Muhafazakarlar buna al-
ını istiyenlerin <'ereyanı var- danmamaktadırlar . Muhofa
dır. Halbuki , ikinci beynel- zakdrları birçok muhafaza
milelin birçok: memleketler- karların sabırsızlıkla taha
de ifltsı, zamanımızın kara- mmül ettikleri milli ittihat 

kteristik vakalarından birini kabinesini idameye sevke-
teşkil etmektedir. den gaye de bu oyunları 

Diğer taraftan Marksizm akim bırakmak arzusu-
programının başlıca prensip- dur. Muhafazakdr kong-
lerinden muvakkaten fedak- resi münakaşalarına in-
drlıkta buluna.ıağa mt cbur tihabat düşünceleri hAkim 
olsalar bile işçiliğin müstac_ 

1 
olmuştur. HattA. İngiltered.e, 

el menfaatlerinden ilham al- 1 büyük münakaşaları mucıp 
arak, idareyi elde etmek olan İmparatorluğun mü<lnfa_ 
hususunda sosyal ist olmıyan ' ası meseleei bile ihtiyotla 
unsurlar ile birlikte hareket müzakere edilmiştir. M. Ch-
etmeğe müheyya Lulunanlar amberlain, hükumetinin va-
mevcuttur . işçi fırkası ke- ziyl! tin vahametini takdir ett-
ndi kuvvetlerile idareyi el- iğini ve silahlanma işinde 
de edemiyeceğini ve serkAr- snltlhiyettarane söz söyliye-
da kalamıyacağını pekaltl bi- bileceklerin cümlesinin fıki. 
lir. Son yapılan kısmi inti- rlorini dinlediğini söyliyerek 
habatta Mac Donald hükil- murahhasları temin etmiştir. 
metinin oldukça yıpranmış Bu bapta hazırlanmış bulun. 

bulunuşunun vücuda getird- an projenin tef P.rrüatından 
iği temevvüçlerden ve İ çti - bahsetmemiş olmakla hera· 
ma1 ve iktısadi zaruretlerden her hüktimotin, çok vahim 

istifade eden amele fı rka!'ı 

taraftarları sosya lize olmuş 
radikallerin kendilerine bü
yük hizmetlerde bulunacak
ları ve hatttl vaziyeti k t ndi 
lehlerine değiştirobilecekler. 
ine dair vahi ümitlere kap 

ılm ı :lardır. Doğru veynhut 
yanlış olsun bu ümit, kenJ
ile rini zahiren mutedilfino 

harekete ve fırka icra kom-
itesini icnbatn göre h areke_ 
tte :;erhest bırakmağa sev
k etme ktecl i r . 

Southport kongrP8indf> te
r Hssüm eılen m~yil hudur. 
Kon~ r ede ekseriyet tamami

le !<Mya li~t knrarlo r ı ıı l ınm· 

al!lınn muhıılefet etmiştir . ln
gilterede, gayri mevcut ol
duğu iddia edile hilen ve i ş 

çi zafe rine karşı kapituliz
min umumi irt ica ı diye tav
sifi cihetine gidilen fu şizm-

neticeler verebilecek olıın 

pratik ve rehavet siyusf:ltlorin 
ortasında bir hareket ha· 
ttı takip ettiğini anlatmı şt 

ır. Velha sıl kongre, hu sah

ada gösterdiği dikkutten do· 
layı hükumette itimat beyan 
etmiştir. Hindistan hakkında 
vaki olan münakaşa lor 
daha hararetli olmuştur. S ir 

Henry Pago Grorı 

Hindistan lmperatorluğu i ş 

lerinde Büyük Britanya ve 
Hindistan nrasındaki iş birli
ğinin hiç bir suretle tnke
ıli l memesini talep etm iştir. 

Hu t eklif hükümete knrş ı 

bir ihtar tcldkki olunmu ·tur 
Başvekil ~1. Baldwin JJindis· 
ton teşkilAtı esasiyelerinin 
kongrede müznkercsini ta
lep etmiştir . Bu teklifin ay 
nen kabulü fırka içinıle 

bir buhranı ınucıp ola -
bilirdi . Hu te hlike flin-

nmıı:otu 15 BiR JNCIT~ ..... 
Yurtta 
Tıcaret 

«The wool Record and 
Textile world» mecmuası 

lstanbul muabirimizden 15. 
g. 934 t a rihinde aldığı aşa
ğıda ki yazıyı yazmak.tadır : 

«Son znmanlarda tiftik pi
yasasında fazla bir faalıyet 

göriilmektedir . Fiatlar yüz
de Jo derecesinde yükselm
i ştir ve hdltl da yükselmek 
istidııdın ı göstermektedir. 
Bunun başlıca sebebi Alma
nyanın mübayaatıdır. Rusla
rda son iki hafta içinde es. 
ki fiatın yüzde 8 fazla8ile 
2000 çuval kadar kirli tiftik 
almıştır . Fakat Alman
larla rekabet edecek kudre
tte değıldirler. Almanlar bi 
raz temizce malların hepsini 
makul fiatlarla alacak vazi
yettedirler ve hunu ihsas 
ediyorlar. 

Birkaç ay evel Almanlar 
mütemadiyen bAyaz ve te. 
miz malları istemekte ve 
bilhassa Konya ve Kostomo· 
nu mallarına rağbet göster. 
mekte idi . Fakat bunların 

stoku kalmadığından son 
zamanda Beypazarı malları 

gibi en kirlilerini de almak. 
tadırlar . Kliringdeki meblağ 
müsait olduğu için Alman
yıının bütün Türkiye stoku. 
nu alması ihtimali kuvvet· 
lidir. 

Temmuzdanberi Almanlar 
Türkiyeden 20,000 çuval gi
bi büyük bir miktar müba

yaa etmişlerdir. Almanya 
~uradan bir miktar da yün 
almıştır . Her ne kadar Al
manyanın Londra piyasasın-
dan çektiği mal miktarı 

'fürkiyeden ald ı ğı yün 
v e tiftiğin iki misline '.'.ık
mak suretile bu mübayııatı 

pek aşağı bırakmakta ise de 
gene bunlar Türkiye - Al · 
manya ticareti için çok mü

him bir vaziyettedir . Neti
cede Almanyanın bütün mü
bayaatıno. mukabil Türkiye
ye ihracat yaptığı göz önü-
nde tutulursa Almanyanın 1 
hu memleketle ticaretinin 

sürııtle arıt ğı ve İngiltere- \ 
nin Türkiye ile ticaretinin 
de ekRilmekte olduğu görü· 
lecektir . 

Binaenaleyh İngiltere tic
aret nezaretinin Türkiye ile 
aynı şekilde bir anlaşmo ya
pmayı Türkiyenin mahsulAL 
ını alarak bu piyasayı elden 
kaçırmamayı dü•ünmesi Ja. 
zımdır » 

clistan mesaisinin müzakere 
~dilmemesinin 520 muhalif 
reye karşı 5-13 reyle karar

laştırılması suretile bertaraf 
L ' 

edilmiştir . 

M. Baldwin buna 23 _reyle 
muvaffak olmuş demektir . 
Bu netico ise Hindistan me. 
selesinin muhafazak§rlar 

nazarında ne ka<lar büyük 
bir ehemmiyeti hııız olduğ

unu ve :\1ac Oonald hükfıme-

ti için ne kadar korkunç 
hir tehlike teşkil ettiğini gö. 
sterir. 

Ahval ve şeraiti hazıra 

içinde muhafazak tı rl:ır , an . 
cak milli ittihat hükılmeti 

holinde prensiplerini müessir 
bir tarzda müdafaa edebilır
ler . işte hunun İ çindir ki 
rrıuhnfazakarl:.ır . aralarından 

hir kısmının istekl~ri ne ol 
ursa olsun, hiikıimete itim 
at göstermektulırln » 

,. ................................................................ . 
! ŞEHIAVEMÜLHAKATT A ,,,; 
• •••• .................................................................... 

V a t ı P a n s iy o nlan. 
-------

Havran, Korucu nahiyef erile ve Karaman Köyünde de birer 
vatı pansiyonu açıldı. Konatprnarmda bir pansiyon aç,hyor 

Giresun ve İvrindiden ha· 
şka Korucu nahiyesi ile 
Karııman köyünde de birer 
yatı pansiyonu açılm ı ştır, 

Karaman köyündeki mek
tebe g ündüz tale besi olara k 
yetmiş, yatı talebesi olara k 
t a yirmi sekiz talebe devam 
etmektedir. Çağış ve Şamlı 

dan gelecek talebelerle bu
ranın yatı kadrosu altmı şa 

çıkarılacaktır . Mektebin mu 
a llim kadrosu da üç olmuş
tur. 

Korucuda açılan yatı pu. 
nsıyonıın talebesi şimdil i k 

muallim kadrosu ala~adar 
muallimlere teblig edildi. 

Maarif Vekaletince tasdik 
edilen:: VilAyet ilk tedrisat 
kadrosunu dün yazmıştık. 
Kadro Maarif müdürlüğü ta
rafından aldkadarlara teblig 
edilm i,tir. 

ondur. Buranın da yutı kad
rosu diğer nahiye ve köy 
lerden alınaca k t a lebelerle 
altmışa ib l§g edilecektir 

Kepsütteki yatı pansiyo · 
nu y irmi talebe ile açılmı ş 
t ı r. 

Havranda da bir pansiyon 
faliyete geçmiştir. 

Merkez n ıı h iyelerinJen 

K'>no kpınarı nda da bir yut ı 

pansiyonu açılması t akar
rür etmişt i r . Burada elli, alt
mış t alebeli bir pa :1s iyon 
şu bir hafta i~:inde faliyete 
geçmiş olacakt ı r . 

Kooperatif çihk cemiyetine 
giren kooperatif çiler. 
Erdek, Aydınc ık, Darıca, 

Şevketiye, Kızılköy zirai 

kredi kooperatifleri merkezi 

Ankarada bulunan koopera
t ifçilik cemiyetine girmişler

d ir. 

•t fi 
Mebuslanmızdan Cavt ~ ~ 
ve Muzaffer beyler b 

Mebus 
Beyler tetkik{Ya,ı~ 
Dün Cavit, Muı affer '~ 
ar ueyler şehrin iZI I~ 

intihap dairesinde ~ ,l 
ıoeb"' 

at yapmakta ol11n '&, 

rımızdım Mehmet C9
"', 

~ekt~bine kimse Dursunbay hükUmettababeti 
gıremıyor. 

inşaat 
"Je 

zaffer ve Enver. b~;e ı 
Edremitten şchrıını• 

şlerdir . 

Ankara inşaat mektebi 
için açılan imtihana vild· 
yetimizden on efendi gir
mişti. Mektep idaresinden 

bildirildiğine göre bu efen

dilerin hiç birisi imtihanda 
muvaffak olamamıştır. 

Yapı işçileri 
Yapı işçileri cemiyeti bu 

perşembe günü akşamı fev-

kaldde bir toplantı yapacak, 
ceır.iyet faaliyeti etrafında 

görüşecektir. 

Açık bulunan Dursunbey 

hükQmet tababetine Sarayk

öy hükumet tabibi doktor 

Sal4hettin bey tayin edilmiş · 

tir. 

~ampiyon takımumz. 
Mıntaka şampiyonumuz 

Alay İdmanyurdu İstilnbul • 

dan dönmüştür Dünkü sa. 

yımızJa yazdığımız vrçhil e 

şampiyonumuz Bandırma mı

ntnka şampiyonu ile karşı
lanmış O - 8 yenilmiştir. 

. ·ıı 
Hu cim Muhıttı 

. o 
Bandırmaya gitınıŞ. 

· ıır· da Gönene geçmıŞ 

.... ~ 
Yunan 
Cümhurreıs' 

~ 
{1 f b' . i s•1 ( ;st tara ı mnc 

ve normal parldıneııtD 1.. 
tının devamı ioıkAO 

Şıl 
sıne girmiş oluyo~· .b1, 
Çaldaris hükumetı 1 

imar siyasetine 

bilecektir . 

Je"'"' 

yazı mllsahakalnız. 
nııl 

Gtnçler arasında bir güzel yazı müsabakası açacağımızı yazmıştık· 
müsabakaya girme şartlarını ve müşabakanın nasıl olacagını yvzıyorz: 

Gönderilecek yazılurw 
şarttır. 

Müsabakamıza iştirak 
gazetemizin iki sütununu 

Gönderilecek yazJ/ar. 
cdezli küçük hikaye» vasfını haiz olmaları yeu'~ 

. eıett 
eden gençlerden gönderecekltrf «tezli küçük Jıik0Y. ~ti 
tec!:vıl= clmiyecek bir hacımda tertip elmelarl1

11 

~ 
ediyoruz. 

Seçim ht:yeti ebiY 
Gelecek yazıları tetkik etmekte bunlardan ka:.rnanları seçmekle edıerdıı 

muallimler/, gazelemi:in tahrir riyasetine yardımcı olacaklar ve rey verecek 

Kazanacaklar gıı 
Müsabakamı::. şöyle başlıyacaktır: Gönderilecek <dezli hikaye» lerf on btŞ rıc' 

s~nra derce l>aşlly.aca!f ~z Bu hik<iyeleri se~mekte. ~ku~~':.ularımı: arasın~O cı; rt 
bır müsabaka iertıp cdıyoru::. . Seçme lzeyelrncc blruı cıi:yL kaz·ırwcak JıfkayeY 
vermiş olan elli okuyucuma::.a rmıhldif hediyeler da{jıtacağı: . 

. ( ~~ 
En güzel t•~zli kliçük hikaye~· i yazan ~PncP ~azet enıiz bir ~~" 

saati) hetli,ve edilecektir. Jkinei ve iiciirıcüve güzel hirt\r tlolılln 1.,e 
• • . l l ı 

lem, dördüncüden orıurıcııya kadar kıymeıli hirt·ı· kitap ııe · 
edilecektir. 

•ı' 
.-ac"g 

Bu müsabakada okuyucıılarımızı_1ı nasıl rey Jwllanacaklarım ileride ya" 
Gmıcler, sizi kalemi rı izi tecrii hevc da \'t>l edi vnruz .. 

• " • (}fi tıtl 

Gü11derue!iiniz ya:Llar on l>eş • Teşrinievcle kadar kabul edilccek/İf· 
~ Teşrlnievelde müsabakamız başlamış bıılıınacaktır 

&.. ~~~~~~,,, 

• 
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iÇTE: DIŞTA : 

Türk-Yunan 
Ticareti .. 
Yunan nazmarı geliyorlar· 

Yunan f:lariciye ve Jktısot 
Nazırları bu oyın yirmi ye
disinde Ankarayı ziy ret 
edeceklerdir Bu ziyarette 
Türk - Yunan ticaret itiltifı 
yenilenecektir. 

iktıeat VekAleti 
rnuahedeei 
yapmaktadır . 

için 
ticnret 

hazırlık 

f ransız amirah ta~sim 
a~idesine çelenk koy~u. 
lstanbulu ziyaret eden Er

ansız harp 0 emileri kuma-
" k . nJanı amirnl Hıvcr refa atı_ 

İspanyadaki 
ihtilal . 

' Tayar&ler gı ucilerin p~şinde. 
!spanyadan gelen ha?er. 

lere görA, trıynrelor, AvıPda 

ile fiercs ara ındaki asile
rin mevkilerini bombardı 
man etmişlerdir Vollecos 
ılı m halle inde polis ilu 
grevcıler orasında bir çar 
p ışma olmu , hır çocuk ol
müş, üç çocuk yara,onmı -
tır. 

Divanıharpler miıetace li 

yet usul muhakemesi ile 
föJıyete geçmişlerdir. Snbı~ 
h vekil M Azana. askorı 
hAkimin huzurunda Kııtalo

nya hükumet darbı•sino 

katiyen yabonc·ı. okluğun.u 
bunu vesaık ile ı pat edebı
lecPğini söylC'mİ tir. 

Umumi grc\'c ıhtılllfın bir 
çok kolu devam ctm ktedir. 

nılo rn:ıiyet zabitleri bu_ıunı~ u
ğu halde tnksim ebıde ıne 
mükellef bir çelenk koymu 
ştu. Gemilerin zabıtnn ve 
efroJı ehri, lstonbul hol k\-. 
ndan bıızılorı da gemılcrı 

gezmitlerdir. 

Türkiyede ~ir eşi olmıyan 1 

Cıhet ııskeriye t ırafından 
verilun hır emir uzrrinc bir 
çok gazeteler totıl eılılıni t 

ir. 

~öprü. 
Adana _ Koroisalı yolu 

üıorinde btiyük bir köprü 
kurulmu tur. Elli hin lırnya 
çıkan v bir Türk mühend
is grubu tarafından mu~a
rtakıyetle bo arılan bu k~p-

.. 72 metre ve 40 enntım ru . 
açıklığındudır, köp.~ü~~n .~nı 
5 metredir. Bu kopru Tur-
kiyede bir eşi olmıyan ve 
teknik itibarile dünyanın !la 
yılı köprülorinılendir. 

Tayare piyangosunun son 
çeki l i ş i 

On yedinci tertip tnyare 
piyango unun son ko i~o ~ 
bitmiştir Son keşidode ~ırm~ 
beş bın lıralık jkromıycyı 

11339 numara kazunmı t ~· 
10987, 23435 numorJlora ık
işer hin. 11 J 6, 1593, . 11236 
ve 9255 numaralara lıın beş
er yüz, ı 071, 2813, 5369• 
18347, 2007. 20597 P umııru 
lar <la biner liru çıkmı tır. 

maliye tet i~at bürosu. 
Mııliye tetkikat Lür~ ~ h~r 

·· · kı' opnrtör vo ıkı mut mu avır,ı k . 
t•hhssı tan terekküp odec ı tır. 
Muşavirliğe munzam bir vaz: 
ife olıırak müfettiş htıyetı 

· ·· rlii · reisi Cezmı bey, rııpor.to . 
klero Je Maliyo mufettışlerı -
nden ı;omol vo lsmuıl Hakkı 
boyler tayın eılilnıi ) tir 

Yakrndn faaliyete gerecek 
olnn buronun ilk meşgul ol
acağı i vergi kanunlıırı üz
erinde tel iknl yapmaktadır. 

liman i~ar eleri bi rleşiyo r. 

Maldavya Cüm~uriyeti 
Okranyn Cümhııriyetıno 

dahıl muhtar Mal do' ya Cüm
huriyotinin onuncu yıldö

nümu kutlulnnmıştır. Evclcc 
geri bir ziraat memlP.keti 
olan ~bldavyn p k ziyodrı 
inkişaf ederek 1934 sencsı 
zarfında kırk iki milyon 
rublelik sanayi eşyoaı yapıl
mıştır . Artık okuyup yaz
rnıı hilmiyen kalmuını lır 

Mektep adedi 1Y4 don 5~7 
ye yuksclmi tir. Miıtı10Jdjt 

Üniversite vo Fen mc>ktı•bi 
v rd:r.lnkıldptan ovel hıc bir 
Üniver141te yoktu ve yalnız 
bir g..ızeto çıkardı. 

Meş~ur ~ange r 
Meşhur Amcrıkolı hangor 

lnsuliın muhakomosi yapıL 
maktadır. lnsul muhak nıe

ainıle dumi tir ki : 
<' llııciiselc r ve vekayi 

bana ihanet etti tY29 one
sinP kndor ıtjmot besliycn 
bir~·ok kıınselı.>r gıbı hare
ket ettım. Kendi nh i ıhtı 
yoçlorım için tasarruf n_ 
hıplerı torufırıdun verılon 
parolordon hir tek sor tim 
almadım neticeden ıimidimi 

kesmi ·orum. » 

An~ara ~oşula rı 
Ankarnılu Laşlıyon orıbn 

h ko .:: ularının ikincisi <'U· 
ur -s f>' . . 

günü yopılmı tır .>ırıncı 
mko udn Ahmet ve Fikret bey. 
oş - 0 k. . k 1 

l . C ındezzosı, ı ıncı o~ut o 
erın . . . k " k 
l' · Snlı'h cfL·ndının uçu ~mır • 

IA u'ru"nciı ko udo) ıldır-Kı uSl, \ -

1 ' nrı' kosu41o Hıılvnn 
101 ıeşı ~ . _ 

• 11 kanı bırınrı olmu b vın ı ı 
~ 

tur. k 
1
. · 

Folklor: 

Maniler 
Toplıyan: r !:.:. 

Ey oğlan huylu nıu un 
Minare boylu musun 
Seni gören yanıyor 
Altın humayb mı ın 

Kora koş gördün mü 
Geçen gün ömürden mi 
Yazdo göndı r bir mektup 
Yüreğin demirden mi 

Şeker aldım direkten 
İkisi bir örnukten 
Ben de senı sovi •oru rn 
Hem candan hem yurPkten 

İmom ezan okuyor 
Kızlar pP kir dokuyor 
SeYdiğiıııin yunağı 

Gonr.n güle kokuyor 

Avlu Jibi bnğ olsun 
Knvrulcııadık boğ olsun 
Ann n baban sağ ol un 
Bulunmad ık 1 Ar olsun 

Bahçede kod yemi 
() ıllorı yere değmiş 
Gıivey nomoz kıl ırkı•n 

Colin lıonyoyn gırmi 

A vluıla hasır var 
Cstünılc ma ırırn 
Cıdi kör olacı a 
Benim n" kusurum var 

Tarlalar cl ızirn ılizi m 
Tamam oldu çeyizim 
s~nde mi ~ydalı ın 

Küle dönmüş br nzin 

Kornnf ili ekerler 
ı\.şı klar ah çekerler 
Eşinden ayrılanlar 

Göz ya ·)arı dökerler 

Koranf ili budenı 

Safa geldin odanın 
GüzPl i en geç otur 
Çirkin koymam odnmo 

Altın tnbnkto vi ne 
Gel yllrim n ka dü me 
A kın onu yamandır 
'ufilo dile Jüşmo 

Çilli tabnkto rP.çol 
Bugünlc-r böyle reçer 
Kwyırma nazlı yAriın 

Kalbimden nelı•r geçer 

Oturmuş ta ıistüne 

'elıı mı bo u tiıne 
Eğdir beyim npkanı 

O kam kot ustüne 

Bnhçedo tülünü vor 
Pok giınl İçimi var 
Hanim yı'lrı sowrsan 
Efen<lı biçimi var 

Knynıyan kazan t maz mı 
Yol buradan şaşmaz mı 
Dünyada ha ret gıtlen 
Alıretto kavuşmaz mı 

Mecmualar: 

TURKD1L1 

Kralın 
•• 

Olümünden 
Sonraki vazıyet 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
pasaportlara hiç benzemem
ektedır. Bu pasaportlar 
1931 den ovelki modellerden 
ıiığer tarn(trın ;\larsiyadan 
alınrm m ılilıııııtn göre, Mor. 
silyııdaki Ç koslovok konso · 
lo u pnsaport m,.s ı; losi etra. 
fındn tahkikattc.ı hulunmakt 
odır. Bu t hkiknt evclocd 
tespit edildiği gibi katil KL 
emenin pasaportunun sahte 
olduğunu gö termi tir. M~ 
hür taklit olunmuştur. \ e 
üzerinde bir imlll yanlışlığı 
vnrdır. 

Mülıürün tiıerinıie Zağrop 
konsolosunun imzası vnrdır . 

Fakat ol ile taklit olunmuşa 
henzomemf'kte lir . na ha ziy
ade bilografı ile nakledildiği 
zannolunuyor. 

Mar ilyadaki Çekoslovok 
konsc.losu Progdtın hu hus
u ta mütemmim ınoh1mnt O· 

. p rmuştur Bunun 11zerıne r· 
ogda niıfus dnırolerindc KL 
ouıenin kaydı oranmı rakrıt 

hulunnmnoıı tır. Esosı:ııı bu 
şuhsın birçok ısnıi olın Jıgı 

hildirilm"k teJir. 
ıabıtf.t hir~·ok kimsclPrin 

ehndutınc mürocaot otmi t ir. 
Bu meyanda hlldi e <'snaısı. 

nda Klemenin etrafında bu
lunan şahı lar du vardır. 

Katılın na ı l olup tn Mrır

sılyaya geldiği arnştırılmnk · 
tadır. Maamafıh nerede otu· 
rduau henüz nrnlunı doğıld-o 
ir. Bır şehuılı•to ne zar an 
Klcoıen 29 eylülde Morsıly

aya gelmiştir. 
Diğer taraftan muhtt>lif 

memleketlerin zuLıtalurınu 

Klemenlo temas etmokte olnn 
bazı Yuios)nvların ve Hırva
tların resımlori göndorilmı · 
tı. Bunlar Fransada aronılık. 
ları halde bulunnmamaktotlı
rlar. Diğer momlokctlere ka
\:mış olmalurıntian endışo 
edilmektedir 

Ayrıca ecnebi ına t buı.ıtın-

da Klemenin şahsiyetine da-

l ir şayanı Jikkat malUa_ıat 
görülmüştür. Ezcümle Mutıon 

Bı•lgo gıızetesi, Klomonin Liego 
mıntuknsı ndo bir kömür 
moılcrıinıle çolışnn hır l lır. 
vot olduğunu yazmaktadır. 

Mesele ile Helçjkn zabı

tası du o a lı arottn ınc -
gul olmaktuıtır. ),,ıden ının. 
laka ındu tahkikat yapılmış 

ve Klemenin buradan 28 5 
t ırihinde ayrılıiığı te8pit 
edilmiştir . 

SAYFA: 3 

Kağdhaneden sesler: 

Eligöle cevap . 
Elıgiıl bugün güzel bir 

curııo giınü l . Ilık ilkbahar 
rüzgtlrının ruhlara ıwrirılık 
verdıği şu da.kiknlarda son 
senelerin lıeymme nııkşettiği 
hatıralur şeridi gözlerimin 
ön ünd<'n seyrederken rıwşe 

eğnçlnrının yaprak hış ı rtıJ
arını dinliye dinliyQ ilerliyo-
rum. 

Bugün herkes İstanbula, 
güriiltülü hayatn ve o hay
otın pırlantalı güzellerine 
kovu mok için şi li yoku u
nda ko tukları bir zaman 
ben evtmın çimenlerle 
hezenen bir yerinde hiilb'.il 
lorin nağnı e lorinı ve daral. 
on ruhumu sorinletici ılık 
nefesin gibi esen riizgArı 
ciğerlerime sindirerek ilerl
erken ckizinci defa oku,lu· 
ğum mektubunun beni te -
elli eden satırlarını büyük 
bir iştiyakla tekrarlıyorum. 

Melek kız, 

Beni arkada lnrım gibi 
güriiltülü hayattan ve o ha
y tın kuklalarından nefret 
ı ttiğinı H'ın munhozn cdi. 
yorsun, fakat hrılıısızsın ci
ı•im, lıor sono hir arkodnş 
v • lıir kollPşlik yiizünden 
ıliiştiiğiim ı tırnp kııynok
larından duyduğum ucılar 
hPnüz 23 yaşında olrluğum 
halde ho mı tıir ihtiyar 
kadar çökMtmi vo kolhim 
gibi olnırndu do o nrılı ~·iz 
g~lirin bu kadnr foz'olı şnın 
sınn sobt)p olmn tur . 

Bak Eligül bak gramo-
fon ııe diyor: 
Yalnız bırokıp gitme bu 

akşam yine erken 
Öksüz eanırım kendimi ben 

sensiz içerkon 
En neteli dernler bu gece 

sazla ge~erken 
Ok süz sanırım kendimi ben 

sensiz i~·erken 
'c kadar d .... ğru söylüyor. 

Ruhumun tncümonı olan g. 
ramofondan çcığlıyan orrna
ndukı tnrihr ağnçlorın altın
dan yükselen bu sesi kalbi
min sesi gibi dinliyordum. 

Evet Eligül ben ensiz ge· 
çcn zıımanlarımda kı1ndimi 
ökstiz heın ıle hayatta hiç bir 
isıinatgl\hı kalmıyan öksüz 
t! Hı rım. 

Ev giil heni affet. hemcin· 
sloı inden ve onların idndo-
ki bazı garip ruhluL 
ardon iğrendiğim ıçın 
affet, çünkü izzeti ne{ im 
için pek altı bilirsin ki me
vut olon o şaşaalı istikbali 
kaybettim ve sönük bir 
kandilin titrek ışığil~ hnyat 
yolunu ge~·meğo ~·alı tım, 
Şimdi do yine böyle bir iz-
zeti nofıa mes~let3i yüziınılı n 
gendiğımi, seni .kuybı ılo
ceğım korkusu ilo onlnrılon 
iğrcnıyor ve daimi sur ite 
tonhrılıırcla tııbintln boşbo a 
kolnıuk jçjn knçıyorum . 

ano anlntocnk, kalbimi 
tı•selli ettirecek daha çok 
~ •lcrim olmoklo beraber 
inıdılik ruh okşayıcı •a

zılurıno intızaran mektu-
buma nihayet veriyorum. 
"'onsuz selllmlar ve son uz 
sevgılor. 

Sa/ıh Vedi 

Olduğu gıbi göriınnıiyen 
ve göründüğti gıbı olmıyon 

in~aıılıırdıın, gp~·mişini. ge
çecı-.ğıııi dnşünmt>ılen hrılıkl" 

börlıürltmenlortlen nltınln 

bakırı bir görenlorden her yapı işçi! er bir-
şcyden çok kortuğunı i~·in f d 
kncıyorum, yeni hir ocile /iği reis iğin en 
inlenııyoyim vo sona ka\'u - ltlorc hoyotimiz kongrenin 
ma günlerini uzotmıyo- fovkalddo içtimaına Jiızum 
yım diye kaçıyorum. gördiığünJen birliğimize 
İ:.to yino kırların yeşil çi- dahil olan ve olmıyan bütün 
mı>nlorin bülbül seslcrile marangoz ve İ§çilorin 18 Toş-
o k orkestrası konlonlıırı rinievel Perşembe günü saat 
şu du kikalarda kolhimJe 19,5 da 'ficuret ve Sanayi 
muvakkat bir zaman için odasına gelmeleri rico. olu-
mozioin ho.tıralorını uyut- nur. 

muş gözlerimin önünde tıe ,.•••••••••-.. 

nın hayulin olorak ılerln- AVUKAT 
kon hep o ~irin nrlayı w 
o odanın kolplerin molike-
eini ıliı ünüyorum. 

ffügül. On enclik heye
can dnlğaları buğu,up lıitap 
du tükten eonrn artık ru 
hum dinlenmek iBti ·or. Ka
lbim bir parçıı ılıı eyi his 
lorlo rıırpmnk istiyor. Onun 
irinllııki yulnız lıu hislı•ı in 
tohtı tcsirindş tcsirjndn inle
yen ruhum biran ovol sonu 
knvuşmnk istiyor. 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

YrSlJF KENAN 
Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Morkez vo kazalarda her 
nevi dnvn kabul ve surat
lo noticolondirilir. 

llor halde hunun imali 
H'Jlçika turikile Beldlrnyn 
goı;tiği tahmin eılılmoktedir. 
Licgede ki Yugo lıı v konso · 
loshllnPsİ orado bulunan • 
bulun Yugo lavlım çağ rm.ş 
ve lcendilerine kııtılın rc!l- Belediye R·yase inden: 
mini gö termi tir. Ölcii \'t' tart ı ların nıuavıw \'f~ <lanına rııiid-• . 

Bunlardıın ıki--i katili dcti Biri raci lt>ş r·irıiı ı . oıı giirı lt'rine kadar h'nıuit 
t ınıdıklorını öyloıni~lenlir. · · 3 1 U 9 l 'l · 1 ı . 

Tuhkiknta muhtclıf cep- ~diJ mıştır. 1; - • ; 4 taı·ı lllH e n İlİuart~n 
Alınan haberlere göre İs

tanbul iz mir, Mer in ve Tr
abuın 

1

1iman iıl:ırclori hirlrış 
tirılerok merkezi 1 tan bulda 
ola<' ık bir umu nı nıilılürlıik 
tnrufınclan idare cdılı•cektir. 

Ko ul:ırdıı Ba ve ı ımız, 
'1 ıı ·ı ~luılafvo f) hılıyA \'" ,t I 

VokilltJri <ie bulunmuştur 

Kaynak. 
l l nlltevımiz tnrafıııılıın ~·ı 

karılon Kaynakın on do 
kuz ve ·irmiııci ayıları bir 
nrnJa olarak çıkm ştır kin 
de bulunan boşlıı•a '• zılar 
şunlarclır: 

helerılen devam Pılılnıektt>- 22- 1 0-9~l4 :riiniirıt' kadar BalıkP~İl'İlı CHçiilflr i 
1 Jir. da nı ,11a t~d iJnrt'k ıııiizkt'ır· ı aril ı lt'rı itihareıı ayar 
,.~~~==============.. rııcruul'larmıız guruha dahil bdt•diyelt•rt' gidt•t·e

-------=== 
_, __ _ 

, ". ' l' I 'l l .. ~TEM LEKELİ -K'l1 f '\T( ' ., ' ·' ~ 
N.\.'IL l • ı . . . . , İKTfs ">I ~ \ -

KTE:\' K l'HTl'Ll'P EH 1\ I X Bl Hl : :., , ,·., · 
· · • \ \7 .\~I ~.\ HA l\UL l l.JB 

nEciYoHS.\K l•iL L • (~IKIP Bl'ulJ~ Bf,,rr-
~ıiıSTE \11,EK El ,i{~ İ ~ 1 >ES ~· 

NLfıüf1~E ni1>iY0HrZ. 

Turk dıli t nrı ormr ğ nı
d r - g at J\.dıl, '.iehirc lık 
E ot t\djl, 30 oğu to • 6 ı y 
liil lbrnhim cvki, 11.ı ora
lanı _ ~1. Ekrem, ontikalar 
serıı;i • lo1moi l it kkı · 

Kaynak ı okuyucu) ırı------... ======-----:======== 1 mıza to.vsiye ederiı. 

Doktor 
Memdu~ A~met 

Doyum ve çocuk bakım evi 

ÇOCUK 

lwsi<ılı k/nrı müleluıssısı . 

Muoycn('hanesini postolı
H o <'ivnrındn Zeıııcn o j 
kağ mı nakl •tını~lrr. 

~ ~j 

frirıdPn hu miiddt'I zaı·fıııda Pllt'rırıdt> danıga~ız . . 
() J,·ii VP tartı aleti hultt1ıaıı t'Srıaf "'' ıiit•t•araıım • 
·ahık ~ular idart~~i hirıasırıd:ı ht•lt'diyt· ayar ıı ı e-
murhfrıııııza miiracaılaı·t ak i rakdirdP t' ll t'riıult• 
hulun.arı hu ~ihi i>lt•iilt•r v<• tartılar lıi~· hir ır
reıte damgaİarırııı~:~c~a k , ,. karımı ~Praltiriııt' gii
rt ~ k u llarıılıı ıaktau rı u•nPdıfı·ı· •ği gihi kullaııaıılur 
ha k k ım la d:ı i)J(•tHt~r karıuııusıtın 24 <'Ü madde-. 
si rı ~ tPvfikan kamırıi nıırnuıPle yapıhwağı ih\u 
olunur·. 



SAYFA 4 TORKI 

Necati B. Murıllım ve Lise , , 1 
Cinsi 

Rkmek 
Koyun eti 
Kuz )) 

Sığır )) 

Sade yağ 
Zeytin yoğ 
,\lercimek 
Nohut 
Bezelye 
Pirinç 
Peynir 
Kaşar 

Soğan 

Patetes 
$eker 
Sabun 
Mnkarna ve kuskus 
İrmik 

Şehriye 
Un 
Süt 
Yoğurt 
Soda 

Müdürlüğünden: ı: Şehir Sinemasında 1 

sıari 

Kilo 
22000 
4000 
2000 
2000 
1800 
1400 
500 
500 
200 

3000 
ıouo 

300 
2000 
6000 
1400 
900 

1500 
150 
150 

800 
2000 
3000 

800 

Azami 
Kilo 
25000 
5000 
2500 
2500 
2300 
1700 
800 
800 
300 

3500 
1200 
400 

2500 
7000 
1700 
1 tOO 
1800 

·Bu akşamdan itibaren 

MANUELA 
Temsil edenler: . ~ 

llON.\ ~L\IUS 
\"'All~EH BAKSTEH 
.\NTONH.) ~IOHENO 
MAHY DOrGAı 1 

Aşk, muhabbet, sevda ve hayalin bütün kudretile 
hükümran olduğu Meksika hududunda Riorandede 
bir aşk faciası. Bu filim sizi çok alAkndur edecek ve 
eyi bir gece <>'eçireceksiniz . İlaveten filim: VARYETE t> • 

· Çok ~eğeneceğin , z ~ir filim 

BÜYÜK ŞEHİRLER 
UYURKEN 

1 

'~~~~~=' 

işte 

israrla 

Ağrıları ve soğuk algınl ığın ı geçırece~ 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
tırlayınız ; Alacağınız mal, hakiki olmalı 

Kayası 
Kuru üzüm 
Siyah~erik 
İncir 
Zeytin danesi 

150 
250 
ıoo 
400 
500 

200 
200 
ıooo 

2500 
4000 
1000 
200 
300 
130 
500 
700 •ıJ8!mll9.lf J.~~-~~!!ll~!!~~l!ınll~!!!~!!!l~~~!!I~~!!~~ ~~00~~~~~!!~!!11J~!!~!~l~!J~!!!l~~!J~J!!ll~~!J!!l~!~)J!!!!!~~l!~J!!ll~ •• 

'1ektebin ~layıs 935 gayesine kadar ihtiyacı ~ tB j 1 t •ta • · 
oları ~zaıııi . v_e asg~ı:i rııiktaı:ıııı. h_'.ldire_ı_ı ve =~ tll ! 1 e.. ·~- . .. 
8-Lo-~34 ıarııı_ıı~Uen ~ııhareıı yırrııı gun rııudde- 'e!:' i; 

1 
=~ Duşun un UZ 

tle .nıuakaSiıSI ıJan edılen erzak miktarında bazı ı~ r = ~ ! 
tad~l~t yapılm~sına zaruret hasıl olduğundan lıu _, ,Ji -=-=] 
t J<lılatın az.amı ve a~gari miktarı ~·ukarıya çık - ~ •=- ~ 
arıJnııştır. lhaJelerİ 4-11-934 tarihinde UYl'J 3\'l'I as~ f= ~ 
icra edileceğinden i~leklileı· mezkiir gliı;de s~~al ~ p9 ~ 
14 de <lepozitolarile beraber mektepte müteşe- =~ ~!!; 1 
kkH mübayaa komisyoınına müracaat etmeleri ~ M• 1 l" t•k' 0 ~il! ~ 
lüzuıııu il:iıı olunur. ..; iŞ en as 1 en. '= ~ 

'Balıkesir Vilavet ~• Eıı teıııiz _k.~v~ıı.;ı.;u~taı~. y:ıpılıııı~ ~u: ~§ j 
.J ==~ mu..;ak ve alastıkn t•lh, dunvanırı eu ~ag-~ ~ D . . E .. . d i!= .. ~ . . -=== - . 

<l 11111 D~··ttlleDJll e11 ~~ lam lü~tiği ~İarı Mi~lt~ıı l:\stikl,·rirıi di~er ~= 4 
114 nıarkalara lercilı ediniz. ~~li ukli bihi iti urnr J 

Balıkesir - Kepsül yolunun 27 inci kilornet- j hhıtikler·in fevkiıH)P( nf<tujiu ~ağlanılıltil~ t~ ~ 
resirıdeki ahşap killik köprüsü keşifııaıııe ve 14 tecrübt\ edilmiştir. ~~ ;;:; 
şartnamesi nıucibince tamiri 22 te~rinievvel .~ Mişlen siiperkonfor lastikleri iln ke- ~ =~ 
934 tarihine musadıf pazartesi günü saat onbe- ~ mali .ernniyelle seyah<ıt ... dilil'. ffrr l ıo)-~ 

5
-

şte ihale edilmek üz · e , irmi ~ün miiddele aleııi B.4 dan mevcudumuz buluııur. ~- j 
.. • • , .~ Mişlon lbtikleri BalıkAsİr ve mülhakatı ncantası ~== ~i . . . ı d {il r 

munakasava konmu~tur. 1 Yanyalı :ade ~~ ~ı Hına yaptırmak mı ıst ı yorsunuz? Ik ~ ._._ 
• • ') ~ -~ -- l . B' 'k ı· 'r.ıP ,,., Tamiratı nıehhusenin bedelı ke fi l 982 Jir· ~= il. NrSBET ~ ~ c~ret ıoaemıze uğrayın ız . ın anızın ı ma ı h · 

, . .. Ş a ~' , . f ~ tun levazım mağazamı zda m. vcuttur. •• 
35 kil ru~t11 r talı p Ola ııl arıu yu zde yedi buçuk i Zar halı ha ıı-Ba lı ke,ı r ~ §~ . Demir, hırdovo ı, co m_, çimento. pulluk ~e .,ıı 
· b · d · ' 'fif!!!3j == ncıralAtı bulunduğu gıbı )'n kın zıımandoD 11 ms elırı e temııı<ıtı nıuvakkate ıııakbuz Vt' ~a •.. , .... , .. ,lllllfl'''llltlllJl'"'llllltlt'~"'llllllll"'•tııınıı•···ıtllllll'·.....,. ... ,,llllll''"lfflllll' '~ ~ ~ntmnğa başlad ı ğımız he r nevi yoğlı V<' f)ııd ol' 

ııı ~ k ı ı hla r ile ı icar et odası v ı: et ı I i y t'Lİ fc ıı 11 iye llilJ~llllllllllWWll!lillJl~illlllll!l~illllllill•ll~mllillııılllllli! ~ ~ ~oya ve. ya~la '.' ~ııı tem,. ve b i~; ~ ci cm sin de• 
· ·k 1 'j l' 1. k t ·· k <l -"'i musı muşterımızı memnun etmıştı r. _.,, ~esı ~arı e nr' '( e yevnıu lll~Z :ur a ~u husu- Balıkesir Evkaf Müdürlüğünden 4 Her nevi ölçü ve tart ı Aletleri de satılıP" 

sa darr. fazla uıalunıat alnıak ısLıyeı1lt·ı·ın daha 8 .. h . A 1 k h d tl nd·ık' E k f n·t eyt' } tadır. ıA 
• ur anıye ve yvu ı u u .m • ı v a a ı z J• == I -~ 'f 

evvel enciimeui v Iaveltı ~elrııelcri ıh\n oluuur. rıliklerin ~34 senesi mahsulü 13 - 10 - 934 tarihinden ~ Sara~~Iaı· haşmda boya ve Jnrt f''' 
---------·---· ----- itibaren nrttırmuya konulmuştur . Burhaniye hududundoki 4 Cumalı Hasan 

C. H. F .. Vi ayet İ da re ~·:~.1~" k:·~:;ı\~~l~ı:in::."~::i1 ··;i
4 

25 '-
0 

1-°- :3~34c~::ş~~~ 'l~i~~OOrnii~~f ~i~~~ii~iWITTWmiIB~~fıiıij~~iH~ifüi~~i~iı·~ ~j 
be ve Ayvalık hududunJak1 mazbuta ve mulhaka zeylınlı- D . ,,.· 

1 
J" "" E ,. ~,.oı 

H klerin ihalesi de 27 - to - 935 ··umartesi günlerinde ve aımı y :.layet ncument . ·~ eye ti Riyasetin den: saat 15 _de ya.pı lo coğıodnn iste~l~ rin b~l.Jjr Hen gün ve sea- ll:ı lı kesir Si lı lıM da i ı·esiıı i il i hti y (') ·~ııı 
, , tlerde B~rhanıye ve Ayvalık E-vkaf daırelerıne arttı~ı:naya liralık kinin şartnanwsi mueihiıwe 111 ,. 

Bürhaniyenia Keremköy hududu dahilinde Balıkesir gelrnolerı. 4 - ~~ 1 
1
1111 

Türk ocağından müdevver lırkamıza ait mah1mülhudut iki ' edilmek Yt~ 25 tcş ı·iuiew'I 934 tarihine ~ 
parça zeytinlik 2- Teşrinevel - 934 tarihinden itibaren 2L perşmıılw giiııii saa t nıı lwşte ihale edifltle v 
Teşrinevel - 934 tarihine kadar 20 gün müddetle temliken Askeri Satın Alma .... ~ yi_rn_ıi giirı miiddf'lle al('llİ nıiiııakaS~~ 9 I 
satalmak üzere müzayedeye ç,karılmıştır. Şoraiti anlamak f l 

. ı h f 1 . h t l k . . l B K d l 1 lll1Şl11'. • l ve ult B aza ıza a ama ıstıyen er alıkesir, Edremit, omıs "Onun. an: T lıJ 
Hürhaniye. Ayvalık halk fırkosı riyasetinden tafsilfital ma- J Kirıiııiu helWI' kilosu 32 liradır. '1 ıı 
lnrı ve talip olanların 2ı / Teşrinievel / 934 tarihine mü- Balıkesir askeri kıtaatı ihtiyacı için 02 torı lar111 yiizde ~f·di buçu"- nispetiııde tt'ıı1i•181;::1 sndif pazar günü saat 16 da Balıkesirıle C. fi. F. Viltıyet pirinç l5 ton sahurı ve 12 tcıu ZPytirıyuğı 25-10- v kkate makbuz H'-'ya me"tupları ' .r Je~ 
idnre . heyeti?de ihrıle e<lilece~inden t~lip olanlurın yuka 934 pP-rşenıhe ~iirıii ~aat 1 l de kapalı zarf ll~ll- odası VP. ika .. ilr hirlikte vevmi mr1~u.rt1 
rıda ısınılerı yazılı fırka rıyaeı tlerıne nıiıroC'aatlorı ilı'irı t1 

olunur. 197 lıie ayrı ayrı salın ahnacağnldan talipleriıı şaı·- kesirdP- mıciimeni vil:'lvet •:, şartnamrsiıll ,.W 
llAŞİYE: tnanwyi görmek i<_;irı tu·r giiu miinakasaya i~ti- ve hn ~uısusa d:a ir mahı1;1at almak i~ ı i~·eol~et 
lşlıu iki parça zeyti rılik ~35 senc~i nıartı na rak idn de viizdt~ yedi hueu k muvakkat t~nıi rıa- twtıt lsta u hulda sılılıat nıiidü ri Vf't i ı ı r '" 

1 
e 

kadar Zarhalı~Zade Hultlsi heyin tahtı isticarrnda tla1·il;1 hidikıe vev;ui rnr.zktlrda nıuavven saatt.-n de t~oeiinwui vilnYf'f kalt1 miıı;. miirnc:ııı 
hulu::.luğuıulan alıcuıın iııtifa hakkı bu tarihten f~vel Balıkesir kolordu satm alnıa k~>;uisyonuııa lr.ri i l:1rı olunur. · 4 - 21 t 
sonra başlıyacaktır. lllÜJacaatları. 4 - 250 BALIKESiR ViLAYET MATBAASINDA BASlL~ıŞ 
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