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Bütün Türkiye yarın kralın ölümne matem tutacak. 
Kral Aleksandrın Cenazesi Varın ' Ankara Dahiliye Vekaletinin Tebliği 

Varın Bütün Türk iye 
Matem T• •tacak 

Büyük Merasimle Kaldırılacaktır. 
Merasime yiraıi iki milletin resmi heyetlerinden başka Türkiye, frensa. lnuiltere, 
~ekoslavatya ve Yunanist~n rdu, udonanma re hava kuvretleri de işt;rak edece~tir. 
Kralın Marsilyaya. bir heykeli 

vl'tlerinden hn~kn Roman- de 1 vha o maya ittifakla 

dikilecek .. 
yn, Turkiye, Franı:ıo, lngiL kabul otmi tir. Belediye az 
tere, Çekoslnvokyo ve Yu- asından bir htıy~t ayrıca 

Mülakatı 
Bahan Hariciye Mazırınıı 
müllkatı tehir edilmemiştir. 

Ankara, 16 (AA.) - Ha
vııs Ajansının lstnnbu\ mu. 
habı rinıfen ald ı ğı malumata 
göre tlört Balkon lfnriciye 
Nazırının Ankara mülAkatının 
talık edilmiş olduğu hak
kındaki hoher doğru değiL 

Resmi devair ~ayra~lau yanya çekilecek, gazinolar, 
sinema ve barlar kap ah olacaktır. 

Ankara, 16 (A.A .) - Da-
hiliye Vekaletinden toblığ 
olunmuıtur: 

Belgrat, ıs (A .A.) - Kro 
l:n cenazesi bugece saat 
23, I 5 te Zngrebe getirilmi . 
askeri ve mülki c rk lln ilP 
sayısız bir halk kalabalığı 
tarafından korşılanmı ştı r. 

Tabut istasiyonun siyah kr
rep örtülü krallı k dairesine 
götürülerek hazırlnnan san· 
dukanın üzerine konmuştur . 

Cenazenin önünde halk gc
çıt resmi yapmı tır. Cenaze_ 
yi taşıyan tren bugün saot 
yirmi üçte Belgrata varmış 
olacaktır. Her büyük istasi
yonda durması kararla tırıl-

nanistan donnnmo, ordu ve Kralın ceeazesinde hozır hu-
1 

dır. 
havn kuvvetleri ı!c temsil olu- unocaktır. -=-===--=---===== 

Yugoslavya Krolı l:loşmet

h1 Aleksondr lfor.retlcrınin 
cenaze merasimine tesadtlf 

tiyotro va sinemalar oynotı
lmıyocok ve radyodn yalnız 

Krnl Hazretlerinin hayatı 

hakkında konferanslnr veril
mesile iktifo olunacaktır. O 

mıştır. 

Belgrat , ıs (A.A.) - Kr_ 
al Klemen, namdiğer Sukun 
isimli ismi hakikatte Vf tldi
mir Gorgıyef, ldk.abı iso Ce 
rnozonski olduğu, kendisin. 
in Bulgar tabiiyetinde bul
unduğu Bulgar Makedonyas_ 
•ında KamenicadR doğduğu 
ve Makedonya dRhili ıhtilAI 
komitası azasından olduğu 
tahakkuk etmiş gibidir. Me
rkum ~ihailofun Petri~ teki 
karnrh hı ile tethiş kon itn
sının hariçteki foaliyet mer
kezi arasında koryelık vazi. 
fesini ifa etmiştir. 

Annemaase, ı5 (A .A.) 
Hudut muhafaza memurları 
iki giindenberi birçok şahı
ıları yakalamıştır. Diın de 
Glu cihetinden İsveç hudu
dunu gizlice aşmak istiyen 
dört ki i çevrilmişti r . Bun
lar tahrif edilmit hissini ve
ren paeaportlur ibraz etmiş 
Ye karma karışık ifadelerde 
bulunmuşlardır. Pospisil ile 
Rayti~·ın alınan ifadeleri 
iizerine elde edilen mnlft mat 
Ve vesoik Fransız ve Yugo
alav zabıta müfettişleri tara
fından ehem miyet le tetkik 
olunacaktır . 

Paris, 15 (A.A.) - Belgrat
tan gelen malumat üzerine 
zabıta Kral katillerinin elba
tısı olması muhtemel bulunan 
beşinci şahsın hüviyetini 
tespit etmiştir. Bu odam 
1910 da Belgratta doğmuş 
ta leden ~~vgen Kvntreni k ~ 
Pasaportunda ise gnz< tecı 
olduğu ve 1911 de Timsi· 
vartla doğduğu yazılul~r: 
Kendisinin Uıtasi lerin ı 1' 181 

laveliçin boşlıcn yardağı ol-
duğu zannodı l iyor. 

Belgrnt, ı6 (A.A) - Kral 
Altıksandrın cenozesi dün 
buraya gelmiştir. 1 siyond~ 
nıerasimle karşılanmış, eskı 
ıarayn götürülmüştür. ~~ 
zergt\htn yüz binlerce kışı
den fıızln insan ndşın önün
de eğilmiştir. 

c~naze merasimin -
ele 2l milletin reımi he-

nacaktır. Bükreş, 16 (A.A.) - Kral 
Pnr,s, 15 (A A.) - llırv- Karol rtıfııkrtirıdo lforiciye, 

at dılinde yozılmış beyonn- Ordu, MünokolAt nazıı larıle 
ameler bııstırmok istiyl'n Av- Mareşal Porznn, Krnl Alek. 
ustury toboasındun Erna san<lrın cenaze nıerosiminde 
Rum jımindr>ki kadın me- bulunmak üz re dun nkşam · 
mlekctten dışarı otılocaktır. Btılgratn harukcl etmi~tir. 

Lozırn, 16 (A.A.) - İstas- Pnris, 15 (AA.) - Pari 
iyondn emanet büro unda Midi gazetesinin Anmoston 
tethişçilere nit hır vnlız bu. öğrendiğine göre Şomoniks 
lunmuştur. Tethişciler bu ts yenı ve mühim bir tevk_ 
valızı Mnr ılyn hareketlerin- if yöbılmıştır. Tevkıf edilen 
den evci oraya bırokmışlor- kimse Kuchi le Joğmuş Al. 
dır. Valizin içinde zeski krn· ber C ldat isminde bir bul 
im elbiqesi,sekiz rı Pkle dolu gard r ve üzerinde Sofyadn 
bir nınvzer tohancası, ıO fı verilmiş bir pasaport vnrdır 
şekle dolu bir Valter tob- Hüviyet varakosı:ıdu bunun 
ancası , her hirindu altı f 1- ıln mevkuf iki şeriki cürüm 
şek bulunan 18 şorjor ' 'c gibi son defıı Lozan ve hÜ· 
bir mendil içımle ayrıca 33 rıhte kald ğı anlatılmakto-
fişek vnrdır. dır . 

Paris, 14 (A.A.) - Eksl1- •ı 1 •. ,, t' ' t ıuu• u· 
lsiyor gazetesınin Cenevred · 1 8 flR 1 l ini 8 r 
eki Fransız mohafıljnden ut. «İl Giornale ditilia» dan 
dığı bir habere göre Yug~- Beynelmilel hayatı sarean 
slavya hükO.mcti küçiık itıL bu müellım hareketi derin 
fifın diğt!r iki hükOmetile bir elem ile karşılamaktayız. 
bilitildf Milletler Cemiyeti A vrupnnm ufuklarında uçu 
meclisinin fevkalAde toplan- 9an son gölgeler, Yugo~lav. 
arak Marsilya suikastının ya matbuntının son t e~a: 
tert ibine boıı devletlerin iş- vüzleri kalbimizi kırmıf 11tı. 
tirak edip etmediğin i tetk ik Maamofıh, bunlar, bu büyük 

k huile karaısında hi11ettiği-eylemesjni istemeğo arıır .. 
duyğulara mani olamaz. 

vermiştır. Olen Kral Aleksandrın ha-
Ovr guzetesi de dün nk am 

l h b 1 tıra sını tevkir ederiz. Kral 
Cenevreden a d ığı a er ere 

Aleksandr Balkan muhare
istinaden diyor ni: • besinde ve hasRnten oihon 

«Milletler Cemiyeti Cmu-
1' d harbinde Orta Avrup•- BaL 

mi kdtiplik mebafı ın e me- kan mukadderatında btlyiık 
elisin Morsilya ışini 

· bir dmı·ı o1muatur . tetkik etmek iızere ~ 

toplanması hus~sun?a 
bir takım endişeler gösteı ıl
ınektedir. Unut\ Cmumi lcı'l

tipliğin bnzı azası M?rsi~ya 
işini Mllletler Cemıyetıne 
götürmenin miıreccnh olaca
ğma alAkodarları ikna etme
ğe çalışmaktad~r. Ç~okü . bu 
işte Bitlercilurın eh gorule
cektir. Hırvntlar Munıh ıle 
miınasebetto bulunuyor· 

lordı >ı 
Mur ilya. 15 {AA.) - Be-

lediye meclisi dün .revkallide 
bir içtima aktetmı ve bu 
esnada belediye reisi Kral 
Aleksandrın hayatını tosvir 
eylemiştır. J\ralı sı•no r.den 
reis Yugoslnvy:ı honedonının 
elemine i tirok eyledığini 
söylemiştir. Belediy mecli · 

81 şehrin bir rneyılanına 
Kral Aleksondrın , bir cadıle· 
sine de Bnrtunun, is imleri 
ni vermeyi VI' oynı z ınnndn 
lıı.ır iki:,jnin rf simlerini taş 
ıyan bir übiJo llıkmn~le h~~ 
raber cinayet mahallıne hır 

Yirmi sene evel A vrupanın 
yeni bir torihi Saray - Bos
na dramı ile baolamıştır. 

Avusturya imparatorluğu 
c< nup komşusu aleyhine kan 
dava ı kaygusu ile hareket 
etmiş ve umumi harp iltı n 
edilmişt i r . 

Yırmi senelik bir Casıla 

ile yeni bir Sltlv dromı kar-
ısında bulunuyoruz. Bu dr

am içine Frrınsız ilericiye 
Nazırı da diişmü tur Her ne 
kadar bugiınktl nesiller her 
türlu hAdiselNo olı şmışlor 

iso de Marsilya faciası bütün 
ltalyon milletini hüyük bir 
teessür içinde bırakmııtır. 

Yugoslavya ile münasebeti. 
erİ!ı~izı fossolininin, Mildno
do söylediği sözler ile tespit 
edebilıriz. Mus olini Yugo • 
lavyn hakkında demiştir ki: 

«Yıılnız diplomasi prole
kollorında donmuş bir halde 
kalmıyocak ve fakot ahalinin 
k, lbıno kadar işliyecek bir 
(Devamı üçüncü ıayfada ) 

Hariciye 
Vekilimız 

Belgrada hareketinden eul 
bir beyanat H dı 

lstanbul 15 (AA.) - Yu-
goslavya Kralı mütefeffa 
Alekeandr Hazretlerınin c~

naze merasıminde buluoacok 

olan llariciye Vekili 1'evrık 
Hüştü beyin r1yasetindeki 

Turk heyetı hususi 
trenle vo Sıı Anik yo-
lu ile Belgradu huı o ket et
miştir. 

'l'evfık H.ü ştü bey, hare_ 
ke\İnden evel Anadolu Ajan. 
ea muhabirine şu beyanatta 
bulunmuı\ur: 

Buyük dostumuz m· 
ut~ve{fu Krol Alekı -
andır. Hazretlerinin ce -
naze merasıminde Reiıicü · 

mhur Hazretlerıni , Turkiye 
cümhuriyeti hükumetini, Tü· 
rk kara, deniz ve hava ku-
vvetlerini temsil için Ordu 
Miıfettışi izzettin Poşo ve 

Reisicumhur Hazretlerinin 
baş ya veri CelAl bey ve ma
lumunuz olan heyet ılc Mu· 
hafız Alayı Kumandanı Is. 
mail Hakkı bey ve alayın
dan bir bölük askerle Be-
lgrada gidiyorum. Dostumuz 
Yunanistan Haric::iye Nazı-

rı k ıymetli arkadaşım M. 

~taksi mos Cenaplar ile, Se · 

lAnikte buluşarak Helgr;ıtlcı 

birlikte gitmeyi kararlattı

rdık » 

etlen lıirinci teşrinin 18 inci 
perşembe günü gazıno. bor 
vo emsali müesse!!oler le, 
radyoda çolğı çalınmıyacak 

gün dairelerle müesseseler
deki boyroklar dn motom 
altlmeti olarak ynrıyn çı ki· 
lecektir. 

lsveç Velihatı 
Seyahatine devam etmek üzere 

Suriyeye hareket ettiler 
lzmir, 16 (hususi} lsveç 

Vel inhtı Hazretleri ve Pren-
sesler seyahatlerine devam 

1 hnrPket ettilPr ve biiyük 
tııznhuratlo uğurlonı l ı lar. 

Prı.ı ns UozretlPrİ Suriye-
etmek iiznre bugün Suriyeyo Y" kom yolile gitmektedirler. 

============-====-·==-=--=---==-===== 

Fransız 
Adliye nazuhğı 

Paris, 15 (A.A.) - M.Du
merg dunkü giınünü kabin
esinin tımomlonmaıına ve 
adliyeye yeni bir nuıı r ıeç

meğe hasretıniştir. Başvek il 

bu makamı Ayan meclisi bü
tçe encümeni raportörü M. 
Reneye teklif etmek tasav. 
vurunda bulunduğu teeyyüt 
ediyor. Ancak M. Reneyo 
henüz islimza~· edilmediğin· 
den yeni adliye nazırının 
tayini bugün tahakkuk ede
cektir. M. Lebrun bugQn va
zifesine nihayet verilen M. 
Bertueuun yerine milli em
niyet müdüriyetine münaaip 
birinin intihabı ir.in kabine. 
nin içtima edeceğini bildir
miştir 

Nazırıııa kim getirilecek? 
Pnris, 15 (A.A.) - M 

Marsel Ri•neye adliyo nazır. 
lığı nı kabul etmemiştir. 

Moten gazetesinin hflber 
alındığına göre M. Leon Ber

Devlet 
Memuılın hakkında. 

ıostııırlar taı1sy11u tırı
rııdıı b1r ıayıbı baz1rı11dı. 

istanbul, 16 (Muhabiri 
mizden) - Muıteıarlar ko· 
misyonu, devlet memurları 
kanun layihaıını hazırlemı9tır. 
Maıı9 ve ücretler hnkkındaki 
farkın kaldırılmu1 düşiinül
mektedir. Hu kanuna göre, 
mütekaitler deTlet hizme_ 
tinde ücretle dahi çalııa
mıyacaklardır. 

M.Benes 
f rınsız Cümhurreisi tarı

f1ndan kabul adidi 
Parie, 15 (A.A.) _ M. 

Aenee tliin hariciye kAtibi 
umumisi M. Leje ile iki sa. 
at görüımüştür 

Pariı, 15 (A.A .) - Reiaiı·
umhur M. Beneıi kabul et -

===========• art ile M. Rua Royde oynı 
miştir. 

iki ımıla kurtuldu 
I
• teklifi :et ile karşıloşmıştır. 

ktısat .Ayan Rıalorının bu istinkAr
lnrı üz~rine boşv~kilin adli· 

Vekilimiz tet~ik seya~a
tinden An~araya ~ôn~ü. 

Adana, 15 (AA.) - İktı
snl Vekılı CelAI beyefendi 
dun Toros ekspres ile RIA · 

zizden gelekek ~ehrimizden 
gecmiştir. lstcısiyooda Voli 
bey, C. H. F. belediye ve 
Halkevi reisleri ve birçok 

zevat tarafından korşılanm ş 
ve uğurlnnmıştır. 

Ankara, 16 (A.A.) - lk. 
tısot Vekjlı C'3ltll bey diin 
ş ihrimize gelmiştir . 

ye nazırlığına temyiz boş. 

müddeiumumisi M. L11tteri 
seçmek ihtimali olduğunu 
gazeteler yazıyor. 

Meclis 
Reisimiz 
Ankarada. 

Ankara, 16 (Muhabirimiz
den) - Büyuk Millet Mec-
lis reiıi K4zım Paşa Hazret
leri bugün lstanbuldon gtıl· 
diler ve karştlandılar. 

Liyon, 15 (A A.) _ Sen 
Piyer Lobalut maden ocağı . 
nda gönüllü kalan dört nme
le akıbetinden tamamile üm
it kesilmit iken bunlardan 
iki toneai sağ olarak kurta-
rınmıştır. 

Adınada ruhıı ıocıdılasi 
Adana, 15 (A .A.) - Ru

am hastalığı ile mücadele 
oh ııııııiyetlj bir ıurette de
v.ıın ~tmekteıJir. Şimdiye ka
d .. r Jört yüzden fazla hay
van munyene edilmiş ve il
ı'lçlonmı tır. Bunlnrt1an ikis
indo iipheli ruam hastnlığt 
g~.rülmüş ve bu hRyvnnlar 
muşahedo nltına alınmıştır. 



SAYFA 2 TORK DiLi 17 BlRINC~ 
···' ,. .......................... .a ..................................... . 

! ŞEHİRYEMÜLHAKATTA ~ Ecnebi matbuat: Marsilya 
:--------------------------Heriyotun nutku Suikastı ve Macaristan 

Macar sefaretharıesinin tebliği 

. . ... -
••••••••aD••····································~·················· 

Mebus 
Beyler müntehiplerile te
masla11na devam ediyorlar .. 

Sarı 
Köy biıediye hıJlli 

Radikal Sosyalistlerin toplanttsmda nutuk söyleyen M, 
Heriyot komanizm ve milli ~abine hak~m~a neler ~e~i1 

Ankaradaki Macar sefare
tinden tebliğ edilmiştir: Boğa satın almıyor. 

Şimdiye kadar yüz doksan üç 
köye boğa alındı. 

Yeni hıyet ltrkaıiiil I~~ 
«ösferilen namzıtltl ' 

d .. e Temps» yuzıyor: 
« Kuntonların Meclisi idare 

intihnbı ınünasebetıle F ran -
sız Hadikal - So8iyolist fır. 
k.ls, komitesinin Aleçondn 

1 

yaptığı toplantıda bir nutuk 
söyliyen fırkn reisi M.• Edo
uard Herriot d"miştir ki : 

«Fransa gibi hür bir mu
mlekelte ve müsaadeniz oL 
sun olmasın demokrat kalan 
benim gibi bir adama ynra
şır bir tarzda size sükiınet 
h·inde hitap etmek istiyo. 
rum. Aranızda kendini ko 
münist dıye ilan edenler var. 
Komünistler öyle mi? 

Ben sizden daha ziyade 
komünist olanları gördüm. 
1922 ve J 932 senelerinde iki 
defa Sevyet Rusyaya gittim 
ve her defasında orada f ev
kalA.de nazik:. cemilekllr din
lemek ve öğrenmek istiyen 
bir millet gördüm. Bunların 

hakiki komünistler olduğunu 
tahmin ederim ve takındığı
nız tavırlar ile bunların yap. 
tıkları içtimalardan birine 
kabul edilmiyeceğinizi zann
ederim. Bundan birkaç ha
fta evci Sovyetler Rusyası 

Lyona, hana iadei ziyaret 
etmek için bazı zabitler gö
ndermişti. Gelip bunları gö
rebilir ve miistefit olabilir-

diniz. Bu suretle Rusyanın 

inzihatı mükemmel bir or
duları olduğunu görürdün
üz. Ruslar bu inzibata ehe
mmiyet vermekte ve hürm
et etmektedirler.» 

M. Herriot bundarı sonra 
hükumete nakli keldm ede
rek demiştir ki: 

« .. Aranızdan bazıları mü

tareke hi.ikumetine P"irdiğim
den dolayı bana serzeniş ed
iyorlar. Bu münasebetle 1932 
senesinden bugüne kadar 
siyasi tarihimizden bazı şe

yler zikretmek i~terim. Mü
ntehiplerim beni idare baş· 

ına getirmişlerdi Ondan l!IO

nra da yıkıldım. Riy:ısetim 
altında buluııan radikal hü
kfımetini deviren kim idi? 
Bunu yapan sağ cenah ile 
sosiyalistler arasındaki koa
lisyondur 

Boncour. Oaladirr ve •Sa
rraut hükumetleri de aynı 
nkıbete ılnçnr oldular. Bizi 
bir mütareke hükumetine 

girmeğe mecbur edenler ve 
şimdi de girdiğimizden dol
ayı bize serzeniş edenler 
sosy::ı lisller ve komünistler -
dir M uamufjh memleket ol

danmıyor. Soııra 6 şubat ko. 
rgnşalıkları oldu. ~lemleket 

meclisi ı~ebusanının memle-
ket maliyesini düzeltecı-ık ' 
kıtal oyununu giri~tiğini ve 
hiç bir iş yapmadığını gör
ünce kızdı. ıuhura gı>len ha. 
diseler vahim idi. Şunu da 

j,fjlia edebilirim ki, o zaman 
gayret göstermek istememiş 

ol.rn b ızı kim <'ler bugün 

fazla gayrdkeş.ık yapmak 

tadırlor. ~1üturı·ke lnikl'ıme 

tine girmemizi yalvararak 
isti yon ve i h tilti 1 y ıı p ıntlliı 
U-ını•z lon dola v ı lıize ı5erze-. " 
nış edt·nler uynı kimselı · r -

dir . 
Mi.it .rı• k · hükumetinde 

bir Nazırlık almamı istiyen 

fı rkamaılır. Bunu kabul et

tim, rünkü bu benim için bir ı 
Yı zife, f.rkn 11amına bır vekfih·t 
mahiyetini hoiz idi. Diktatö 
rleri lloğuran şiddet olduğu 

kanoatindcyim. Bunun ıçın 

umumi içtimalar sonunda el-

inde rövelver olarak ortaya 
çıkanların diktatörlük aley-

hinde iılarei keldm etmeleri
ne gülmeme müsaade ediniz. 
Radikal fırkasının memleke-

te vereceği diğer bir temi
nat vardır: Radikal fırkası 

umumi nizam ve intizamı 

müdafaada berdevam olaca-

ktır ve her şeyden avel hem 
devalüasiyona hem de enf_ 

lAsiyona mani olacaktır. 

Bunlarm her ikisi de iş ve 
semerelerini mahveden şe-

lerdir. 

Biz ev1Atlarım1za sulh te· 
min etmek istiyoruz. Sulh 
sokoklarJn «Kahrolsun 
harp!.» diye bağırmakla 

müdafaa edilmez. Su-
lh diğer milletlerle eyi mü
na.s~betleri inkişaf ettirmek
le kuvvetlendirilir. Bu saha. 
da Londra ve Lozandaki ga
yretimi hatırlntmak isterim. 
Bundan sonra ıla bize karşı 

yolları knpıyan bir millet 
karşısında bulundum. Bunun 
için bir çalışma tarzı ihtiyar 
ettim. Bir t etki k seyahati 

Suhep\eri ne olursa olsun 
siyn8İ katiller sistemi M:ıcor 
millrtinin ruhunn nefret ve. 
rici hi~: birşey mevcut ol
madığı haı,ı~ Macor matbu-
atının bil ittifak ''e en kati 
surette telin ettiği Marsilya 
cinayetini vesile ittihaz eden 
bazı memleketler matbuatı 

Macnristıma iltica etmiş ol
an Hırvat muhacirleri 
nirı bu cinayetle all1kas1 
olabileceğini !leri sürmek 
suretile Macaristanı mesul 
mevkiinde göstermeğe ça
lıştıklıırı anlaşılmaktadır. 

\'il§ yetim izde kara sığır 

neslinin ıslah ve çoğalt ima. 
sı yolunda girişill'n faaliye
te dı:vam edilmektı>dir. 

Şimdıylı kodur merkez kn 
zuda yüz doksan üç köy 
i~·in Bulya boz ırkından bo 
ğ:ı satın alınmıştır. Hu bo 
ğ.ıların b::ıytar torarın<lan 
muayeneleri yupıl:..ıruk da. 
mızJık veRİkıısı verilmıştir. 

Avrupanın salim ve mu- Umum Jandarma ~umandam 
tedil unsurları tarafından 

o kadar şiddetle arzu edilen 

umumi sulhu tehlikeye ko
yabilecek mahiyetteki bu 
m•mfur teşebbüsleri Türk 
efkarı umumiyesi huzu-

riyet hissetm~ktedir. Bu 
kubil tahrikat hiç~bir mahal 
bırakmıyacak surette redde. 

dilmek için llusene zarfında 
fılhakika yüzlerce Hırvatın 

ve diğer millet mensuplar:

nın Macaristana ve Avrupa
nın diğer memleketlerinde 
iltica ettiklerini vs tahriktı.
tııııız hareketten içtinap 

1 

şartile mülteciler hukukun· 
dan istifade ettiklerini taha
ttur ettirmek ktlfi gelec~ektir. 
için Macaristanda çiftlik ve 
arazi kiralamış ise de inti-

Çanakkaleden şehrimize 

gelen Umum Jandarma ku
mandanı Kdzım Paşn şehri

mizde bir gün kaldıktan so
nra İzmire gitmiştir. 

~anakkale Valisi 
iki gündür şehrimizde 

Lulunan Çımakkale valisi 
Süreyya bey dün Çnnakka
leyo dönmüştür. 

ZabJfada: 

Eve taarruz. 
İzmirler mahallesinden 

lbarnım ve Muz:ııfer lıııylC"r 

jfobuslarımız müntehiple
rile temaslnrına devam et
mektedirler .. 

Va~fi, Pertev, Yörük ibra
him, Cııvit ve Muzaffer bey. 
ler ılün Sındırğıya gıtmiş

lerdir. Mebuslarımız orada 
mütehiplerile görüşerek di
leklerini tespit edecekler ve 
ihtimal bugün şehrimize dö. 
neceklerdir. 

Koç bir çocuğu süstü 
Balya, (Muhabirimjzden)-· 

Çınar köyünde bir koç on 
dört, on beş ya~ında bir 

& bır . k "' ırıun ::>arı oy, .
0 

d
. 1 

den) - Bele ıy0 ıo 
. . b'ld. i"orU netıce::-rnı ı ır,, dı 

JI Jc, Ahmet ef~ru ~ 
~tehmot, Ahmet og etı 
O::.m w oğlu Meh0l0gı
oğlu Azız, MehoıP,t t4ö9' 
ıll'ıil, H ılil oğlu . ~iıl., 
~tehrn ı· t oğlu Ha.hl~ ııı 
o<rlu Hakkı llalıl ğ ... 

:") 
1 

• blll" 
! lacı İbiş oğlu JbrB 1' 
mail oO>lu Mehmet, 
- ı H':. .. fendilef· og u usnu e I 
'-' d. as' 

Yeni bele ıye f 
Cümhuriyet Hnlk Ol 
tarafından namzet g ~ıl 
zavattır. İttifoka 1'ııı 

·ııo 1~ ekseriyetle sc~H 
t•lll..ıt 

Yeni heyet kayaıs r:-~ 
buyrultu gelir . ... 
toplanacak reıEI. 
ozolurını se~·ecektır. 

Biı ölüm r&~is-
. öl•' 

Dün çarşıda bır pare 
disesi olmuştur. 

0 
mahallesinden °J' dl 

· .r.srŞ 1 
Mustafa efenıh )' .& 

dôlldil!r 
bze alıp f.lVİne 1 

çocuğu süsmüş ve buynuz sırada ansızın 
. d6 
bııst' 

larile çocuğun karnını deş- ve nz sonra cvın 

miştir. Ali oğlu Mehmet is· tür. 
efcndioİO minde olan bu_ ~·ocuğun ya Mustafa .. , 

rusı sıhhatinı tehdit edecek sektesinden öldüğO 
yaptım. hap edilen Junka Puzstu 

Eski düşmnnlarımızdan Bu- mevkii Yugoslav hükftıneti-

Hüseyin oğlu Ali, sığırtmaç 

Muharem sepetçi Osmon. deli 
ayan oğlu İsmail isminde 
dört kıpti dün geco aynı ma
hallede oturan kıpti Mustafa 
oğlu H::ısanın evıne taarruz 
etmişler ve ev sahibini odun
la döymüşlerdir )lütearrız . 

lur bakkı!1da zabıtaca tah· 
kiknta girişilmiştir. 

dereı:ede tohlikelidir mıştır. _.J,, 

lgarların ve Türklerin aras - nin kanatiııce hududa fazla 
~~,~~~~~~~~~~:~ 

l Yazı. MüS~bak~rrıı~ ına karıştım. Bunlarla müh- yakın bulunduğu 'e bu hal 

im rliplomutik vesikalar ha- komşu memleket efkarı 
linde tecelli eden kalbi mü. uruumiyesini endişey~ düşü: ' 

rdüğü i~~in Mııcur hukumet1 nasebetler tesisine muvaffak 
oldum. 

O:ıha ı 924 senesindenbe
ri Sovyetler hükumetini ta
nıyarak, siyasi münıısebetl~
rin iadesi, ademi tPcavüz 
misokı ve Sovyetlerin Mill
otler Cemiyetine girme . 
si suretile tahakkuk eden 

istikbali keşifte bulunan yi 

ne bir Radikal - Sosiya.list 
değil midir? Sulh için, tam 

bir imdat çerçevesi içinde 
bizimle beraber çalışbi lirsi 

niz. Biz eyi niyetlerimizin 
JelAilini göstermiş bulunyo-
ruz » 

Bir husızhk 

bn gurubu hu senenin nisan 
ayı zarfında dnğıtmıştır. Bu 
muhacirlerden bir kısmı 
Macar şehirlerinde yerle~miş 
ve diğer bir kısmı dn başka Yenice mahollesinde bir 
memleketlerde melce aram- ve inşaatında çalışan Meh-

~ Hıkayelerın neşrıne "" 1 
~ J. Teşrinde başlıyaccı~ 

Gtnçler arasında açtığımı::. güzel yazl ,,"J 
akasma girme şartlarım ve müsabakonlfl 
olacagmı ynzıyorz: 

ak üzere Macrıristant ter ket- met Emin ·arkadaşı Hüseyin 
mi~tir . oğlu ~fohmedin uykuda ol Gönderilecek yazJ/ar. I 

Bu vaka Yugoslav hüdü. duğu bir sırudn cebini karış Gönderlleak ya::rlarm «tezli küçük hikô.Y'" 
dunda takıırrur eden ye hu· tırmış ve içinde on lira bu- fını haiz olmaları yegane şartllr. -rıd· ıL 
mıntaknsında arazi sahibi lunun cüzdnnını çnlmıstır. Müsabakcumza iştirak eden gençlerden g~Jci' 
~focnr çift~·ilerinin ekseriya Mehmet Emin zabıta tarafın· cekleri «tezli kıiçıik hikii.ycleriıı ga:elemizin. eti 
ölümile nihayetlenen hıidis- dan yakolunmıştır. ununu tccuvüz etmiyecek bir hacımda terflP 

eler üzerine Macar hüküm Tülün kaçakçıhğl arini rica ediyoruz. 
atinin Milletler Cemiyetine 1 Seçim ht:yeti ",. 

Kalem köy Ü Bayram oğ- "" 
şikdyAtte buluumasından ev- lu Tahirin Dinkçiler mahal Gelecek yazılan tetkik etmekte bunlardafl tt~ 
el olmuştur. Bu şikA - le,,ı'ndeki evinde bir gün nanları seçmekte edebiya muallimleri, goze .,,,1 

lktısadi buhran hakkında ..... ey ,,., 
y et üzerine Macar ve evı·l z:ıbıtnca yupılıın bir in tahrir riyasetine yardımcı olacaklar ve r 

yapılan istizalılara vordiği 

cevopta ~1. Herriot demiş

tir ki: 

«Bnna kalırsa Fran~a ha 
riei siyasetini idare eden 
kimı:rn gömrük istatistikleri
ni daima masası üzerinde 
bulundurmalı ve ecnebi de-

Yugoslavya hükumotleri ara- arrımnda bir kılo kadar yap & ek/erdir, 
sındo doğrudan doğruya mü rak tütün bulunmuştur. Ta- -7/ Kazanacaklar r/lt; 
zakerat boşlomı~ ,.e iki me- hir ihtisas mahkemesine ~ Müsabakamı::. şöyle başlıyacaklır: Gönde Jtr' 
mleket arasında hudut mü- ver~tir . J «lezli Jıikô.ye» Lerf '2Y l'eşrinevelden itibaren J().rı'I 

akti ile neticelonmiı_?ti. ki olmamıştır. Mucar maka- arasuıda ayrıca bir müsabaka tertip edıyorye rr. 
Mütekabil bir anla~ma ru· m.ıtının bu hssustaki tum çme heyeti ncc birim·ili{ji kaz.-ın ı cak JıikdYediYI 

nnk:ılatı kin yeni itilılfiar nezdinde hiçbir şıkdyot va. , başfıyaca!iız. /Ju hikayeleri seçmekle okuy.ııctlıı:· ~ 

hu İçinde cereyan eder! bu hüsnü niyetlerine delıl olu- vermiş olan dli okuyucuma:a mulıteli/ /ıe 
miimesillerindf'n bi- ·· k t d Y ı muza ern esnasın a ugo· Mursilya fadiasıodan pekaz da!iılacağı::.. ( 

ri her ne zaman bir talepte slav hu·· ku"' metinı'n Hırvat mü- l 'la standuk' ten y z 1 ı· k.. · '' ~111 
eve Ll carı 1 1 1

' En güze lt·z 1 • tıcük lıika vevı va1'' .. ,·ır 
bulunncnk olursa buna: «is . ~ Itecileri hakkında Macar hü. mrıhkemosinin Yugoslavy.ıdu • ~ • .... • eu ~ 
teıliğiniz şey mukabilinde kı!meti tarnfından İttihaz bir tethiş hnreketiııden liO. flCe gazr.felllİZ bif' ( kof saati) hediye dtl 
bızden neler miibayaa edec- edilen t edbirlerden memnun layı mesul tutulan katil ~ ccklir. lkirıei \'t' üçiindiye giiz.-1 hif't:'~9J1 

vletler 

eksiniz? ... » sualini sormalı olduğu tesbit vo müşahede Hırvat Premckirı 15 sene ~if ma kalenı, dördlirıciid('ll oııurıcuya . 
dır. Bu g:ıyct basit bir fıki· edılmiş ve esaı:ıen o tarihte- kürek cezası nıo hkumiyetini l" I <l l ktır· 
rdir ve tatbiki mümkün ol- nberi Belgrnt bükü- tasdik etmi2 oldu'•unu lıu - G.. kıymet 1 )İrer kitap hediye e İ cee y ~J 
duğu fıkrindeyirn.>> meti tarH(ın<lan Macnristnn tırl:ımak kiifıdir . b iT( Bu müsabakada okuyucıılartmı=uı nastl re 

, ... G,, wwcaklarwı ileride ya:aro{jl::.. Jıı' 
~ 71 tieuctel' sizi kalemi uizi tecı·ii ht•)'t} 

Senenin en bü vük ve en güzel !ilimlerinden: 1 ~ ~diyoı·L;z .. ' 
11
" 

M A T A H A R 1 
~ Hirçok yençlerin bira:. dalıa müddei ver 0:ıl f ıwk k ıı u 1 a ki 11 ııı rıı crıu lı ıizeri ne yü 11 der il uek f,trJ .t 

6.t fi ay haş11ıa kadar Kabul dmek kararuıı 10tv 
~ı Jlikô.yelerirı neşrine 2U 'J.'e:;rinevtlde boşla' 
T 11r. 
... ~..,,,,....,,,,.. ~4~~~ 

Yakrnda Ş~hir Sinema.'9ında gösterıle cektır -



ı 7 BiRiNCİ TEŞRiN 

~····· ·· ······ ·· ·· ·· ············ ·· ···· ············· .. i1' • 

! GÜNÜN HABERLERi i 
•. ······qp••························ ········· ······~· 
lCTE : DIŞTA: 

Başvekil 1 İspanyada 
Paşamız 1 Vaziy et .. 
Yün i ş ta iJ ri kasmı gazdilı:ır 1 Sük Onbt teessüs etti, umumi 

ve takdir ~tt ıle r. 1 biz.matlar_ i ş l e ~e~e başladı. 
B k · ı ı· t p8 ı;ıa Haz- lspanpılo sukıınet mutlak 
oşve ı sme -s 1 · k ı· 

tl . Pazar gün I surette hiikürrı sinme teı ı r . te erı goçen · . . . .. . 
A k b l ·a sanayı lhtılftl hareketı butun mı:m-n arlının a~ ıl 

l · ı lı:>kr.ttc durmuş t ur. Avu tur-
nıücsseselPrinden >ırı o an 
Yiiniş fabrikasını gezmiş 
lerdir. Başvekil Hazretlerı 
fabrikanın yeni tesisat ını 
uzun uzudıya tet kik etm iş, 
bütün teşkildt hnkk lndu 
izahat almış vo gördüğü 
intizamı takdir ettiğıni muh
telif vesilelerle izhar et

miştir. 
İsnıel Po~n llazrctlerirıın 

huzurunda bir paltoluk ku
maşın mukavemet tecrübesi 
yapılmış, oJli beş kilo mu· 
k ııvemet rröstermıştir. Aynı 
şekilde bir ecnebi kumo~ .n 
mukııvemotinin ise otuz kı 
lodan ibaret olduğu göı ül-

müştür. 

Ne kadar gizH doğum ve 
ölüm çı~auldı1 

Gizli nüfus ve doğum 
kaydt için verilen müddet 
hu ayın on heşınde bıtmış 
tir. Tc'Srinievelin ilk h ... f 
tası sonuna knd:ır Tiirkiycde 
gizli doğum 2.750,787, gızli 
ölüm ı,6 1 3 094, gizli evlen
me sSô,946 u bulmuştur. 

f irdevsi günü 
:\<t oş lıur lrnn şoiri Firdev

sinin bininci yı ldöniimü mii
nasebetile lstnnbul llnlkevin 
de bir toplantı yapılmış ve 
llusoyin Daniş boy büyük 
şair hokkıntla bir konferans 

vermiştir. 

T enzilath tarife ve 
~arcira Mar. 

lktısat Vek ılleti yeni bir 

limanlar kanun projesi huz 
ırleyarok mütalcolarını nlm
a k üzere vekaletlere gönıle
rmi:;;;tir . Yeni projeyı> göre 
liman dahilinde bulunan k ı s
men veya tamam n batmış 
gemi, kayık ve sııire iltı kıs
men dolmuş limanlar tama
men tamızlaneccık ve bu 
hususta lımon reislerino ge· 
niş snltlhiyı•t verileeektir. 
Liman dahılındo bulunan 
enkazın kaldırılmasııı::ı sah 
ipleri mecbur tututocuk 
kal<l ı rılmıynn ı•nkıız hiikıim
et tarnfındun kaldırılacak 
veyuyok edilecektir. Projcdo 
liman ılahilindı· veyu sefere 
c kan r•emilordo kazaları 

o -
monotmck İ\·İn alınması !Az-
ım Nelen tedbirleri ihtiva 

~ l' eılon m:ıdıfoler<le vardır. r -
oje kanurıiyı>t kosbcttikten 
sonra movmut niznmnıınHı 

tadil ı-ıılı lmek sn ret iln yeni 
hir rı ız:ımnaın\:l yapılucnktır . 

vn eyaletindeki son kıyam -
~ılor do silAhlorını tf slim et
mekte ve dehalet eylP-nıAk 

tctlirler. Yalnız ınoden hnv 
zosı ht\lfı mukavemet gös
termektNlir. Girevin önü 
alınmış ve nakil vıısıtnlnrile 
umumi hizmc>tler yeniden 

i,.,lı:ımeğ<' buşl.ıımıştır. 
) M ıurit, 15 (A..A .) - Ovic

doda sükıin lıtikum sürmek
tedir. Asker kuvvetleri ihti. 
laleılerin sığınmrığa teşebbüs 
ettıkleri dağlık oraziye doğ
ru kuşatma horoketıne dev
am ediyorlar L ponyanın, 
diğer kısımlnrılo Fusla !:!Ü 

kt1net vurdır 

Madrit, ıs (AA.) Vuzi-
yı>t hali tııbiiye ılöıımü~tür. 
Yıılrıız tr ıımvaylurı muhafaza 
eJerı askerler lıuradn lı1r 
ihtıldl vukuhulıluğımu hot ı r
lotmaktndır. Diin El So .ı.yoli· 
stndan maadu bütun gnıete
ler çıkın ştır . Hepsi de ihtıld-

li tnkbih ediyorlar Boyan 
olnnduğuna göre hükumet 
A8turiya<la, şıddetli cezulıır 
tathik eılcC'oktir . Bu h ı vali 

de mühim zayiat olnıu~tur. 

Bilhassa asilerin pa.tlıyan 
• 

ceph ıneiığı pek ~·ok tel .. fat 
vermi:ıtir. -----
Umumi katiplik bürosu 
Ciimlıuriyet lla lk. Fırku~ı 

umumi kfttiplık bürosu bir 
kııç gune kadar lstunbul<lan 
~nkaraya nııkloı.tilc<·ektır . 

Kara~an yola çıkll 
Sogyulıs\ 8ovyet CuınhurL 

yetleri ittihadının yonı Aıı
knru büyük Plı;isi ~1. Kara
han ııı e mleketiınıze gt>luıı·k 

uzere ~1oskoHıdon yola \' ık 

ınıştır. --
Kralın cesedi 
Yarın 

Kaldırılacak 
(ihıt tarafı bırinc·i snyfo<lıı ) 

dostluk siyasoti İ\·İn ılk ~ıırt 
ltnlvnn ordusunun kıymı~ ti 
h 1k .. kınıld orı kiıçuk bir 
üplıe bıle göstermeme idir . 
~u ordu. btitiin mtiltefıkh r 
. horbctmiş cvHltlorının 
ıçın 

ı·n k ıymotlilorıni Uıırsodıı, 
,lokodonya<la ve Belgınde 
feda eylemiş ve yalnız 1 ~ 1 8 

1 . 1 ındu Pıııve salııllorın
ıozıru 

Je brşlıyrın ıntiştork zafer 
. . Jtı yu" .. bin ölu verm-1\' ın :ı ,, 

j~I ir. , 
Bununla l)('rnhor ) ııgosla,·· 

ya ilo unloşrıııyu trırnftarı z. ı> 

~ . . KT " \ TC.\ y . .\ Hl )l(;~TEl11 ,EKELi 
N.\ ~I L 1 · • . y,,1, \Dl~\ 

K'f i .... ,, Kl"J>rfl 'I t' I) EHKİ ~ Bl' IH "~ IK 1 ~1.. .: -<.., • " , · K U 1 TUH < ;ECfYoH~.\K BİL S.\ V .\ ~ I :\.\ I ~.\ . , ~.,,. 
MÜSTE \ILEl\ELif~ i ~UE:\ (;IKIP Bl Hl~ B(J f I -
NLOG .. ,NE niniruBl'Z. 

TURKDtLt SAYFA: 3 

· Altnany a '' 
italya arasında yeni sistem Okuyuculanmıza 

.. ... \. • .__. .. . ...~ ;c:- ~ 

~ir anraşma yapll~ı 
e<Correspondo.nce Pol it i gue 

et Dip)omatigue » ti en : 
((26 Eyl üldı• Berlinde hol 

ya ilı~ Almanyn nrnsında kar 
~ılıklı ödı·~meyi tanzim ve 
kolaylaştırnınk maksadına 
matuf bir arılaşma imzo. edil 
miştir . Bu anlcışma, Alman
ya ilı; İtalya urnsınd ı emtia 
alışverişinden miit~vell it tedi
ynt hususunda 1 ikinci t11ş 
rinden itibaren hir mahsup
laşma sif'teffii tPSİa etmekte. 
dır. Bu yeni sislom, it ha lll t 
yapun memleket giimrük 
kanun ları mucibince diA"er 
memleket emtiası nddolunnn 
şeylrr hakkındadır. ltalya
dan Almanyay.ı emtin ithal 

edenler, bunla rın tutar ını Alma
ya milli banltasında «L İnstuto 
nuzionale peri comhi con 
lcstero» namına nçılan hes
nb:ı Alman parnsile yatıro<· 

aklar ve almanyadnn lta lya
yo emtia ithul edenlAr de it
hal flttiklori Şflylerin tutarı

nı İtnlyndn nynı İtn l yan nıi.i: 
es~esesinı~ llrılynn pnrn~ı oL 
arak yatıroco k lnrdı r . 

Au tarzın tııeis olunması _ 

ndan mu ksat: Almanyacln dö· 
vizler hnkkındu vozedilmı>~ 
ine lüzum hİR~edilnıış hıı l u

nnn hu!'usi idorevi dikk ııt 

nazarında bullinılurmoktudır . 
Bu usul. öıleşmiye tanlliHı.u 

olnn bilcümle teılhirleri umu
mi prı ·nsipler ılair<"·inde tı>R
viye etnwğP. v 0 tukaı:ı es:ı~ı ıla-

trf'Hinde hususi lt'şebbiif>lerin 
tıınzimi için ıluha ~uniş im
kfinlar bu lmağa matuf bir 
t o~elıbu~tür . Bu nnloşma ile 
hütün zorlukların izole o ıl ıh•

miyf'cı>ği tobiidi r vo nnlo~

manın her gtln ıı ta kyidut 
horicindı~ ithnllH '\P ihrncnt 
İçin bir imtiyoz t eUikk i t>ılı
lmesi Je yalnt~ bi r harekot 
olur. Bu anlaşma ihrn<'ıı t çı

hı. ra yalnız mev,•ut i mk tı n lar 
dairesinde ödeşmeyi mü m
kün kılmaktan buşka bi r 
~ey yapmaz. ik ı h esupla~ıııa 
hürosu yap.lan tedıyatı bir' 
birine toblığ eder ve bulun
,luau memleket dahil indeki 

t') 

:ılacoklılurn tedi)at yııpar 1'e-
dıyot, ulııcuklı memleket po 
rııs ı le ve he r ık ı büronun 
anlaşma euretıle tespit etnıi~ 
hulunduklu r ı kurs mucıbince 
yapılır Bundu on ziyade 
nazarı it ibare ul ına n <'ihet, 
ltulyadu kabzedilm i ş bulunun 
paralıırı Almunya 
milli bnnkusı emrine a mudo 
kılmak suretıle Alınanyurıın 

dövi:ıı; bu kımındun buyük 
ıhtıya rla rını dıkkot nazarın 

ıl.ı hulunmakta<lır . ltulyudu 
k:ıbzolunan parala rın bir 
kısmı ltalyaya gidon Alman 
seyyahlarının i h tiya r lnr ı rıu 
tahsis olunmaktad ı r . Bu bap
ta ayrıca bir a n laşma var 
ılır. Aylı k hesaplaş rıı o. l o r-
dun artacak olan pu 
rolnr _ Almunyonın ltnl
yoyn k:ır91 bilt\n~·osunun 

nktif kaldığı f.ı rzeı l ilsin An 
la. mada tasrih edilmiş bulu
non bazı teılıya t ı tuhsis o
lunııcnktır 

Almcmy ının Jövızu olnn 
ıhtivnı;l:ırı ~öylo dursun, 
kaış ı l ı klı omtıa al ıp verıno 
n ın tanzim edilmesi zaruri 
i lı. Bu an la~munın uktind orı 
ııı.ıktıııt: ltı.ıl ya ile Al m ııl\'a 
arasında cn ı i i kt ısudi \'C tu , 

. , ' , . -. . ~· 

A şağıya hastığm.nz relı lwr ta hlo hal~ ımızın laer tülü ihtiyaçla
rını en ı·aha ı , en P~'ı , en u<·uz ve eu sağtam şartlarla nerede, kim
lerden kar~ ılı yahilPcekleı·ini gösteriyor. 

Başınız ağrıyor. Hangi doktora gitmeli
siniz? 

Rahat bir otel istiyorsunuz.(; Hangi oteli 
tercih etmelisiniz? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gj bi tlirJii suulleri 11 eeva plarmı bu tabloda arayımz .. 

DOK TOR: MK\1()[11 AHMET BEY .. Balıkesir Doğunı ve 

Çocuk Bakımcvi Çocuk hastalıkları müteha~!-lısı. 
Muayenehanesi: Postahaııe ciYarıııda Zt)rnen 
sokağmda .. 
llAS.\N llAfF BRY .. Balık.-sir Mtımlekt~t llas .. 
ta h:.uıP si Da hili~· e lıast.a iıkl a ı· ı uı ii tPlıa~sısı. . llu
ay~ıwlıaues i: 11 i'ıkt'rn ıe ı e a ddt\~ i rn)e Pal.ı nıu l 
l lanı karşısında .• 

O TEL : K \ PTAN Z.\ BE OTELi.. Konfor. Temizlik. Ve 
h ı ·rşey nıii kem n .. ı.. Kln ayiıııi ili ye cfüJdPsiııdt~ .. 

A V U K A T: E~IİN VED.\ T REY .. ller tiirlü Java kabul H~ 
takip edilir •. lliiktlmel caddesinde. 

' 1 ~. ~" • • •" , -

Dış pazarlarda yumurta 
vazıyetı. 

Marmara 
Faciası 
Mes ileri 

lürkoCisin in b ir roporu 
nn göre ıl ış paznrlorda yu 
murtn vnziyoti şudur: 

Avusturya Pıyasada Po 
lonya ma lla rı tutunmuştur . 

Bu malla r ın fiat l ııl rı rı diğer 

malJnrdon daima noksan nr 
zetlılm e kted ir . Mocur malla
rını n {C) sın ı fla r ı 12 kuruş 

olduğu halde Polonyn mal
ları 11 - l ı .5 aro s ın doıl ı r . 

Yorli mal lar ı 2,3 /4 - 13,/ 4 
arasındadı r. 

Frasa- Yerl i mnllar beher 
bini 68 - 70 k i logra mlıklar 

620, 58-60 k! logrumlıklnr 

650, 55-56 k ı log rıı ml ı klo.r 
580. 52 .54 kilokamram 550 
Ameri ka malla rı 430 frank 
t ı r . 

Bulgaristan - Bu hafl a (ı , 

ııtlu r tutkun ve bi raz yüks · 

r ihi münasebetlere l llyı k br i 
emtia ruühudeletıi usulünü 
i<lum .... ott rmek tir. Bu usul, 
he r iki ta rafın yaln ız ka rşı

lı k l ı emtia mübaılolesi ni müş
küldttan k urtarmakla knlm ı

yaco k iki hük llmot ın ihrocrıt 

ve ith a latı n ı a rttırmoğn sebep 
olaca kt ı r.' Bu müsait net ico 
aldkadar ·maka mlara, i ktıan 
di memlekotler a ruındu em
tıa ınü badelesı no mü!lkült\ t 
rı k ıı rmakla izal t3 edilemiye
ı•oğini an latmış o lac11 ktır . 

ek olmu~tur . Beher adedi 
1, 70· J ,75 levıı ÜZPr İ nıl ı>n mu
ame lı~ görmüş VI' Almanya. 
yıı so vk iyııt yap ı lmıştır. 

Romanya- Çift sandık iri 
yumurtala rın fiatları 60 mn
rkn kadar mu oornlo görmüş 
ve Almnnyaya sevkiyat ya
p ılmıştır . 

Yugoslavya Son haftalar 
z:u Cında yumurta fı ıı tlar ı ha-

fı ( surette yükseimiıj lİr . To. 
ptnn Batışlar JOO adcıli 55-60 

dina r, pe rıı pakendo satışlar 

65-70 dinar tizerinden yapı

l mı şt ı r. Günü geçmiş yumu. 
rlııların JOO adedi 50 dinıı
rdun Hntılm ıştır. 

Almanya -Gıt sı n , f ı ndıın 

Türkiye mahsuller i gerun 

ha fta zorfınJn d ft Triyeste 
lUO kiloluk sandık 80 mark 

1-.tanbul, 16 (Muhabirimiz
den) - Marmara deniz !a

<' İasmın muhalcemeıine bat
lan<lı ve Firuzan vapuru k· 
ptıım ile Afıtep motörü süva
risinin ifadeleri aJındı. 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

Yl UF KENAN 
Yaılhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalnrda her 
! ne vi dava kabul ve surat

la neticelendirilir. 

fıatla satılmıştı r Bunn nnzu- • 

ran yumurt•ılarım ı z fiutları- 1 çt ima a 
ndn lllO k ilo başına 7/1 O 

:;'.k bir yük•·li~ olmuş- Davet! 
Piyasa halen pek sağlom 

vo talep fazladır . F i atların 

tl uhn yüks eleceği memüldur . 

,. , Yapı işçiler ~irliği 
Doktor il reisliğinden: 
Mem~u~ A~met 

Doğum ve çocuk bakım~vl 

1 
çor.OK 

hastalıkları mıilellasslSl · 
Munyennhanesin i postah- J 

Alrnnnyo, lto.lyanın başlı 

c ı müşt ori lninden o' mıı sı 

vo ltıılya zirai mahs ulat ı n ı n 
ıntlhim bir kısm ının her şey

den f've l Almnnynyn, gitt i
~i göz önünı> getirilirse b~ 
an lıışmonın he r ıki t ıı ra frı 

faydal ı olm ıısı na ve kıır 11ılı 
k l ı miinasebot lı•ro ınüsııit 
ı .... jrlı·ı tltı bu l unın nsınu 

ı uL ızıır oJ j l ., bıl ı r ... 
1 

une civarıoda Zemen ı:;o-J 
kuğına naklotmişt ir . \ 

, .. ====~=======~== 

idare heyetimiz kong renin 
fevkaltıdo İçtimo. ı nn lüzum 

gördüğünden birliğimi ze 

do.hil olan vo olmıyan bütün 

mnrnngoz ve i şçilerin 18 

Tcşrin ievel PerAembe günü 

sunt 19,5 da Ticnret va Sa

nayi odasına gelmeleri rica 
olunur. 



SAYFA 4 , ___________________ ~~--__..-, 
Şehir Sinemasında 

Bu akşamdan itibaren 

BÜYÜK ŞEHİRLER 
UYURKEN 

Temsil edenler: 

~· \HTA EnnEllTll 
H ANS .\LBERS 

Bu fılim her sınıfı memnun edecek ve herkesin 
hissini ve zevkini okşıyacak mükemmel bir e~erdir. 
En eyi cırtistler tarafından büyük muvuffı:ıkıyetle te
msil edilmiştir. 

llll vetP.n fılim VARYETE 
MA TINELERİMİZ: Perş.embe, Cuma saat 2 de 

pazartesi saat 3 dedir . 
"GELECEK PROGRAM 

ZEHİRLİ GAZ ÇETESİ 
Herkesin görmesi, bilmesi ve öğrenmesi lıiz • m ge

len çok faydalı ve güzel bir eserdir. ' __ , 
Balıkesir Vilayet 
Dııiıııi Eı1r•iıııeniııde11 

Rahkesir - Kepsüt yolunun 27 inci kilonaet
resin<leki ahşap killik köpriisii keşifnanıe ve 
şartn!HHesi muci hi rıce tarni ri 22 teşriuiev,·el 

'934' tarihine rnusachf pazarte~i ~iinii saat onbe
şte ihale edilmek iiz c . irmi ~iiıı mlidtlt•le aleni 
miinakaşaya konnıu~tur . 

Tamiratı nıebhusenin hedcJı keşfi ı 982 Jira 
35 kuruşt1tr talip Ola nlurıu yiizdf! yedibuçu k 
nishetin<le temirıatı muvakkate nıakhuz ve va 
mekt ı ıhlarilt~ ticaret odası ve dılivf)ti forınive . . 
vesikalarile hirlikde vevnıli mezkurda hu husu-

"' 
·sa dair fazla malumat almak istivenlerin daha .. . 
e'vvel enciimeui vıhiyete gelmeleri ilan olunur. 

c. H. F. Vilayet idare 
Heyeti Riyasetinden: 

TORKI 

Necati B. M. Velise 
Müdürlüğünden: 

Cinsi sgari Azami 
Kilo Kilo 

Ekmek 22000 25000 
Koyun eti 4000 5000 
Kuz )) 2000 2500 
Sığır )) 2000 2500 
Sade yağ 1800 2300 
Zeytin yağ 1400 1700 
Mercimek 500 800 
Nohut 500 800 
Bezelye 200 300 
Pirinç 3000 3500 
Peynir 1000 1200 
Kaşar 300 400 
Soğan 2000 2500 
Patetes 6000 7000 
Şeker 1400 1700 
Sabun 900 J 100 
Makarna ve kuskus 1500 1800 
lrmik 150 200 
Şehriye 150 200 
Un 800 ıooo 
Süt 2000 2500 
Yoğurt 3000 4000 
Soda 800 1000 
K:ıyası 150 200 
Kuru üzüm 250 300 
Siyah erik ıoo 130 
incir 400 500 
Zeytin danesi 500 700 
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İstif adenizi 
Düşününüz! 

~' Bina yaptırmak mı istiyorsunuz? İlk Jefa ı;. 
:i carethaoemize uğrayınız. Binanızın ikmali için b 

.llektcbin llayıs 935 ga~·e~ine kadar ihtiyacı ~ tün levaz ı m mağazamızda m,,vcuttur . . 

olan azami ve asgari mikla·ı·ını bildiren ve ~ Demir. hırdavat , cam. ı;imento , pulluk ve ıı·i 
8 =~ nc i ralatı bulunduğu gibi yakın z:ımandan b~~ 

- lo-9 34 tarihinden iti haren yirnıi gün nıüdde- ==~ satmağa b:ışlad ı ğımız her nevi yağlı ve bads0
1
. 

tle uıüakaSiıSJ ilan edilen erzak ıuiktarında bazı ~ boya ve yağlarının temiz ve birir.ci cinsinden ° 
tadilat yapılmasına zaruret hasıl oldul!undan bu §'~ ması müşterimizi memnun etmiştir. 

u -=~ Her nevi ölçü ve tartı Metleri de satılı119k 
t ıdilatuı azami ve asgari n1iktarı .,vukarı.ya c.ık - i!!!-I ; tadı~~ 
arılmışlır: haleleri 4-1 l-934 tarihinde ayrı ayrı l!/IKıl~ ~araçlar başında hoya 
icra edileceğinden istekliler mezkiir giinde saat ~.: 
14 de depozitolarilP- beraber mektepte müteşe- ~~ 
kkil nıübayaa komisyonuna müracaat etmeleri ·--~-=. 
lüzumu ilan olunur. · _& 

Cumalı Ha . .;a.ıt 
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Askeri Satın Alma » 
Komısyonundan: 1 Sı~~at ve içtımai muavenet mü~ürlüğün~en: 

Balıkesir askeri kıta~ıtı ihtivacı icin 32 ton » B f k · D ., "'~ ., · ~ a ı esır ogum ve c,oc~ 
pirinç 15 ton sabun ve ı2 tou zeytinyagı 25-10· il 
!l34 p~rşenıbe ı:üııü saat 11 de kapalı zarf usu- 1 bakımevi 
lıie ayrı ayrı satın alınacağından taliplerin şar- '4 bit 

Bürha~iyenin Keremköy hududu duhilinde Balıkesir t · ·· k · · l .. k ~ l - Vila.vetin nwrkez ve mülhakatı, şe"" nameyı gorme ıçm ıer gün muna ·asaya işti- ft .,... 
Türk ocağından müdevver fırknmıza nit mah1mülhudut iki k . . ,1 •• I <l b k 1 ve kö,,•leri ahalisinden miiracaat eden ge...., 
parça zeytinlik 2-Teşrinevel - 934 tarihinden itibaren 21. ra . ~Çlfl ue )'UZ( C ye İ uçuk mu vak ·at leoıina- .J Jaı• 
Teşrincvel - 934 tarihine kadar 20 gün müddetle temliken tlarile birlikte yevmi mezkllrda mua)·yen saatten ferin tabii ve rniişkiilatı her nevi doğt1Ul .. f8' 

satılmak üzere müzayedeye ~~ıkarılmıştır. Şeraıti nnlnmak evel Balıkesir kolordu satın alma komisyonuna ..r nı ve alelumum kadın ameliyatlarıııı ıııtJ e~ 
ve dtthn fuzln · izahat almak istiyenler Balık.esir, Edremit. ·· 1 Iı• sesede meccanen \.'3J>ar . Çocuk diişiirfl~1, Bürhaniye. Ayvalık halk fırkası riyasetinden tafsilatal ma- lllll,ıacaat arı. 4 - 250 ~ - ev 
ları ve talip olanlnrın 2 1 / Teşrinievel / 934 tarihine mü- j fi.. tehlikesinde bulunanları da kezalik uıe 
saıHf pazar gunü saat 16 da Balıkesirde C. H. F. Vılnyet ~ nen vatırarak tedavi eder· O' 
idare heyetinde ihCıle edileceğinden talip olunların yuka --------------------- it. 2 ~- Siit cocukları ve iki vasırıa kadar d' 
rıda isimleri yazılı fırka riyasl: tlerine müracontları ilan ~ lan kiic.·iik İıasta '.'3Vl'uları dah"i miie.~.s~sde., 
olunur. ı 97 ~ 11 

HAŞiYE: 1 yatırarak her zaman meccanen tcdavı ~19~, İ~bu iki parça zeytinlik ~35 s~ncsi marı111a Daimi Vilayet u- 3 - Süt cocuklarmın bakını tarzları ,., 
kadar· Zar halı Zade UnlCısi heyin tahtı isticarında Encümeninden: ~ kında rniist.ai hPI validelere ve gebelik es;;~ı 
hulunduğunrları alıcırıın intifa hakkı bu tarihten 1 sında vukuu· mcllıuz arızalara karşı r.at ı~' 
sonra baŞiıyacaktır. Balık•:!Sir sıhhat dairesinin ihtivacı icin 500 ~ lazım ~elen tedavi ve t.edhirlerin alırı111~1.~ 

liralık kinin şartnamesi mucibince nı{ib:n·au it. aa geb.elt're fiğrt~trnek üzef'P dtıl'Sler \'eril• İv 
• edilmek ve 25 ıe~rinjevel 934 tarihine müs~dif 1 4 - (:nmhuriyctinıizin Balık•'Sİl'C b;eo 

Balıkesır Evkaf Müdürlüğünden · perşembe giinii saat on beşte ihale edilnıek üze- ~ şeylediği faideli ve hayırlı nıiiHsse5!1,rt 
Bürhaniye ve Ayvalık hudutlA rındak Evkufa ait zeytj - rn yirmi ~iirı miiddetlt~ alt•ni nıiinakasaya vaze- ~ n,ınhterem halkımızın istifadeye koŞll'' 

nliklerin ~34 senesi mahsulü 13 - 10 - 934 tarihinden dilmiştir. il, lazımdır. 
itibaren nrttırmuya konulmuştur . Bürhaniye hududundaki Kininin helıer kilosu 32 liradır. Talif> oları- ~ 
mazbuta zeytinliklerin ihalesi 24 - 10 - 934 çarşamba ~ • d.J. 
ve mülhnkn zeytinliklorinın ihalesi 25 - ı o - 034 perşcm - larırı yiizdc yedi buçuk 11i~peti11de lf>rninatı mu- ~.;~~~~~~~~~.r~~~ ~~~t~ 
be ve Ayvalık hududundaki mnzbuta ve mülhaka zeytinli - Vtıkkate makbuz veya mektupları ve ti<·areı cvel Ist.anhulda sıhhat mii<liirivetiııc \'f> fll ıf 
klerin ihalesi <le 27 - to - 935 ı·urnortesi günlerinde ve odası vesikasile hiı·likle vevnıi nuızkürde Balı- de eııciinıeni vih\y•~I kalPıııiıı;. nıiir·a('uHl e 
~aat 15 de ycıpılocağm<lan isteklerin bildirilen ~iin ve saa· • 1 
l d u .. h . 1 1~ k r d kesirdt~ eııeiimerıi virn.vPtP, sartnanıe~ini ,!!örnıe,k leri ilaıı olunur·. 4 - 21 .a t er e uur anıya ve Ayva ık ~v o airelerine arttırmaya • ·1 

.-. JJ" 

gelmeleri. 4 221 ve hu husu a dair mahi mat almak İSi ivt'nleriıı daha BALIKESİR VİLAYET MATBAASINDA BASILMIŞ'l' 
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