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Dukuzuncu ıııene-

Sıhlp " başmuhamri: 811ıcik 111~uu Hayrettin 
Umum Neşrıyat Müdürü: Kanan Emin 

iDARE EVi: Balıkesir Şahmehmet sokatı d~I 
mahsusa TELGRAF: Balıkesir Türkdili TELEFON: 
Türkdili ABUNA ŞERAiTi: Seneliği 800, altıaylığı 

ÇIK.AR.. 400, kuruştur. Nüshası 3, geçmiş nüshaları 25 kuruştur -·-Büyük Bayramımız. 
Vekili beyin bugün şe~ri- ı Ogün Bahkesır emsalsiz ve çok neşeli hır gün yasa- ı 
meze gelmesi ~ekleniyor. _ vacaktır. Hazuhklara devam ediliyor. 

Dost Kralın Cenazesi 
Bugün Büyük Mera~mle Kaldırılacaktır .. 

Merasime fıansa Reisicümhuru, Romanya Kralı, birçok Milletlerin Hariciye Na
zırları ve Heyetleri iştırak edecekti~~!.al ~rol dün Belgrada vardı. 

Vakii bey dün Manısaya geldi. Kutıulama komisyonu pro~ramın ana hatlarını tespit elti. 

-ı Dost Kral icin bugün Türkiye matem tutacak, ı 
resmi daireİerde bayraklar yar1ya._9ekilecek .. 
Belgrot, 17 (AA.) Kral G----------.. tenvır odecl!ğı zannolunmu. 

1 k 1 ktadır. AI .. ksondrın conoze merosi· ÜT 
mi ıdo bu unncnk olan heye . 1 .

11 
. . ı Marsilya facıası ve ingiliz 

tlerden Turkıyc Hariciye Vekılı 1 Mı etının 1 
'l'evfık Ru tu h y ve Yuna· 1 .. ,,.k A 1 matbuatı 
nistan Hnriciye azırı Buyu cısı Yugoslavya Kralı Aleksa-
Maksimos riyasctinde~i T.~- Anknro, 17 (A.A ) - Mnt· 1 ndr Hazretlerinin al\·akça 
rk ve Yunan hcyetlerı d~n 1 buat Umum Mudurliığtin- ı bir <'İnayete kurban gitme-
gece yarısı Bclgrndn gelmış- 1 den t bliğ olunmu tur: si dolayısile bir başmakale 
lerdir. Fransn Reisicumhuru Yugoslavyrı Kralı Hrış yazan c(Deyli Meyh> gaseteai 
Lobrun, Mareşnl Paten ve 1 mctlfı Alek nndr Hoıırotl<'· 1 diyor ki: 
Fransız orlll.me~tosunun ın.u· ı rının conazc ın~ro ı· 1 «Yugoslavyn Kralı Alek-
rnhhos heyetı gelmıştır. min~ tcsad~f ~den hırıncı 1 s mdr ıle Frnnso Hariciye 
ltolynn ve Burlgnr heyetle- tC1srın 18 ıncı por cmbo 1 Nazırı M Bartunun dün Mor . 
rile Çekoslovak erkll~ı 1 guniı ık amı Turk rnd ilyndn kotledilmeJeri tosavur 
harbiye roısı ve b~r 1 yosu ont 20 buçuktu ve hayalı durduracak bir 
çok teşekküllerin m.u· 1 buyuk ölunun memlı kc- haberdir. 
messilleri de bugun gelmış. 1 timızde uyandırdığı dcrın 1 
lerdir. ttaşlnrında Amiral 1 ''<' içt n g 1 n yası bir nu- 1 

Bu apaçık fecaat, bundan 
yirmi sene ovel Bosnada 
Avueturyo Prensi Arşidük 

Frosuva Ferı.linandın öldii
rüluıesı hAdisesini de geride 
bırakmıştır. 

Fişer bulunan 120 lngiliz bu· tukla ıfotle etmc>ğe çolı o-

1
1 

h:iyelisi Belgrııda gelmek cnktır Aynı znmnndn 
üzere Bobro\'ükten oyrılmı· 1 Sırpça ve Fran ızca olorok 1 
şlardır. Fransız hava nazırı 1 Türk milletinin hiıyuk ncı- 1 
Ceneral Denninin kumandası sını dost memlekete ve 1 
altındaki 22 tayare cihana iltln odccektir 1 
de bugün mütcvefra Kralın ~----------..1 
cenase m rnsiminde bulun. B kl • 
mak üzere Betgrodn gitmiş- Ü}'Ü erımİZITJ 
tir. Teessürü 

Kral Karol Belgratta Ank ıra, 11 \AA) - 11:s-
aeıgrot. 16 (AA.) - Ro- ba'- Cumhurrci ı :\1. Puon· 

1 • l ko.renin oluınunu muo ı h.-.. 
manya Kr 1ı beraber erme e: 
ki zevatla dün buroyo gı:ld.ı tıl" Hcisirumhur Hozretle-

ri torofındoı Fransa Reisi· 
ve Yugo lavya snltanot nı-
yabet meclisi azası ve bu
kumet ricali tarofındı:ın kar 

şılancl:. 
Kral Korol miitaveffa K· 

ralın tabutu önünde yopılan 
ruhani Ayinde bulundu. 

lahistan heyeti 
Varşova, 16 (A.A ) - 1.~c

isicümhurıın fevkolôde mu
ml'ssili cenerol Oulugozovok 
ve parlAmento heyeti bugün 
Belgrada hareket edecektir. 

Milli ~ayram 
Belgrot, 17 (A .A.)- M.il~ 

li matPmin devanı ottığı 
altı aydo yeni ııosta pul
ları çıknrılncoktır. 1 lukumet 
şimdilık Marsilyo suıknstı 
dolayı ile diplom~ei ~olu 
ile teşebbüslere gırışmıyc: 
celrtir. Tahkikatın nı•ticesı 

beklenmektedir. 

fransa~a matem 
Par is, 16 ( ı\.A.) Nazı-

rlar meclisi Kral Aleksand. 
rın cenaze merasiminin yn 
pılacağı 18 teşrinievcl tar!
hi ile Haymon Puanknrenın 
tedfin merasiminin jcrn ed
ileceği 19 tc rini~vel t~rihi
nın mılli matem günlerı ad
dedilme ine kar \'OrilmiEı-
tir 

Katilin hüviyeti kati suret
te tespit e~il~i. 

Belgrat, 17 (A.A) Yu~ 
ıoılavya Dabıliye nezaretı 

cümhuruna ve Madom Pu 
an kareye ve Başvekıl 
ismet Po a Hazretleri tara. 
fından do Fran ız Başvekiline 
taziyet t~lgraflıırı gönde
rildi. 

Kral Alek nndrın 
hu ,·iyetini kati surette toyin 
etmiştir. Conı Kale 
men hnkıkntto MJkedonyo 
tethiş komite ine mensup vı. 
adıınir olduğu anlaşılmıştır. 

Katttin şeri~i cürmü 
Menlun. 16 cA.A.) Kral 

Aleksnndrn kutilınin crik1 
cürmü olun Sylvcı;tro Molny 
t vkıf edılmı~tir. Molum ol
duğu verhılo Motny Avı Gn
ondaıı gel rk n Fontaiublenu
da evrakının ıııu.ıycnesi ıçin 
jandnrmal r tar ofından yok· 
alnnm ve tevkif edilmi tı. 
Ancak merkum kaçmıya mu· 
voffnk olmuş ve gunlerce 
orman dahilinde serseri bı r 
surette dola mıştı. Malny nı
hoyet ortaya çıknrok yaka
lanmış ve hi~· bir mukave
met "'östormemı tır. Ko-

ö • 

miserliJ!e ge.ldığı z l· 
mnn dört gtindeııberı hiç hır 
uy yememı oldugunu \'C 

yorğunlukt n mccJl iz bir 
holde bulunduğunu söyl<'m
ıştır l zerind 700 frnnk 
ve bir ı pu ulo ti l0 ti hulun
ınu tur ~ıcvkuf Porıs gön
of'rılecoktir ) < pıh\:ok ıtisc
v ıbın t ·thiş~·ilı r çete inın 
bulun tahkikatını tamamile 

Toprakları üzerinde bu 
menfur cinayfıl vukubolan 
ı~ rıısayn bugün biıtün dün· 
yn sempatı naznrlorile bakı
yor Bız eminiz ki, huyük bir 
itimat ile topraklarıoe gel
mış olan ldzımgelen bütün 
tedbırler. Frnns z memurları 
tarafından alınmış bulunu
yordu. Buturı bu tedbirler 
ôcız kalmışsa bu, gayet as· 
ri sildhlarla mücehhez b r 
haydunun merhametsizce 
bir hayata kasta taımimi 
yüzünden olmuştur. Herhal
de cİ\'onmert Fransız mille-
nin nhone misafirlerinin ve 
onun yanında bulunan M. 
Bnrtuncn. kııtlinden Joloyı 
ne derin bir matem Te ked,,r 
içinde bulunduğunu takdir 
ederiz. 

İngiliz milleti ~·ranıız mil 
letinin bu buvük kederine ,, 
iştirnk eder. 

Biz bu millette bu keder-
in ne kadnr derin olduğunu 
herkestrn eyi anlarız; zira 
bu ziyarı tin hangi esasların 
teminı kın yapıldığını bıli-
yoruz. 

Yugoslavya milletinin ve 
kral hanedanının kederıni 
but un dünya böhişecektır. 

lngiliz milleti, ölen krala 
karşı daima sevgi ve eayğı 
duygulnrı duymuştur. llakı· 
kı bir lider olıtn bu hüktim· 
dor gerek balkıın harbinde 
gerekse Yugoslavya ile me
şum giınlcr t şkıl eden büy· 
uk harpte bir asker bir ku· 
mandan olarotl hem ~ecaal 

hem de isnhet göstormıştı. 
Sulhtan sonro da kendisi· 

n in buyuk bir devlet ad 
amı liyakatini gostordıği 
meydandadır Onun i abetlı 
t ·ebbuslori sayesindedir ki 
Bulgaristan ile Yugoelovyu 
ar ısındnki uzun gerginlik 

(Devamt ikinci aayCaJa) 

Bir müddettir lzmir havn
l ısi nde bulunan Maorıf Ve
kili Abidin bey tetkikJerine 
devam etmek üzere dün Mu
ni nyn gitmi~tir. 

\'ek l boy Mıınisadnki or 
tn melı:tebi tı•tkik ettikten 

onra şehrimize golecek, 
Bnlıkellİr orta tedrisat mıi11s
seselerinı ve bilhassa Nı•cnti 
Bey Mailim Mektebi ve Lise· 
sini teftiş ve tetkik edecek
tir 

Vekil beyefendinin bugün 
yııhut yarm şehrimize gel
me i beklenmektedir. 

CUmburl)etın onunrıı yıl dönllaıllne ııl gUtcl bır ınlıha: CUmhurlyrıl 
Halk J.'ırkası mtıııtcbiplerl t<"ırkı bayraklarıl m•ra im )erırıde. 

Cümhuriyt bayramı yıl- ı rik etmiştir. Bu komiteler 
dönümünün pnrlak ve heye- ena hatları tespit edilen 
cnnlı bir surette kutlulanm- kutlulama programının müf. Fransız 

Mebusan meclisi fev~ıl
i~a içtimaa çağınldı, 

ası idn h.ozırlıklara devom rcdatile uğraşacaklar, en 
edılmektedır. h" .k 1 

fstanbul, 17 (Muhobirimiz
den)-Po.risteo gelen haberlere 
göre Fransız Başvekil M. 
Oumerg ayan reisi ~1. Jonône 
ve mebusan Mecli j reısı 

M. Büssonla miıhim bir gö
ruıme yapmıştır. Bu görüş. 

meJe Yugoslavya Kralı mü
t veffo Aleksomlr hnzrct
lerinın öliıınleril11, ~·ok yıi -
k:s12k hır vıı.tanperver ve de 
vleı odamı olan M. Bartu
nun mueHıf ölümlerini do
ğuran bAdise görüşülmü9tür. 

1 

Başvekilin Ayan ve mebutıan 
reislerjf .. çok uznn suren 
müzaknelerinden sonra pa. 
rldmentonun fev.kal4de ola. 
rak içtimaa devet edilmeai 
takarrür etmiştir. 

Parldmento lkinciteş -
rin ayının ilk günü açılacak; 
Bnşvekil parlılmentoda mü
essif Marsilya suikaıııtı hA
diıııesmi izah edecektir. 

lngiltere 
Basra ~örf ez inde bir üssü 

bahri mi yapıyor. 
Tohran, 16 (A.A ) - Pars 

ııjnnsı , İngiliz menahiinden 
s zan ve lran hükumetinin 
Basra körfezinde bilhassn 
Basrn ve Linguhda iıssuboh
rıler vücude gctireceğıne 
dair olan haberleri tekzip 
otmektedir. Bu ojttnı diyor 
ki: «Bu işlerin yapılması için 
Japon kumpanyaları ile 
müzakerata gırişmiş değil
dir .» _..,... __ 
Mensucat fabr lkalarımız icln 

yapelan turbin 
Moskova, ı7 ( A.A.) -

Türkiye mensucat fnb -
rıkaları ıçın yapılan ilk 
turbinin umumi tecrübeleri 
bıtti. Yakında Türkiyoye 
cröaderilecektir. 

Adanadı hazulık 
Adana, 17 (A A.) - Cü-

mhuriyetin on birinci yıl 

löniımü bnyrommın geçen 1 
seneki gıbi eşsiz bir 9ekilde ı 

K l l k . d . uvu >oyramımızın parlak 

d 
ut,.u ama .0 ~ı~yonEuı. ün ve heyecanla kutlulanma11 

e va ı muavınımız .. rem · · h .. l" 
b 

· · l'ğ' d t 1 ıçın er turu tertıbatı ala-
eyın reıs ı ın e op anmış- ki d 

K . . d' • '- d ca ar ır . 
tır. omııyon ım ıye a.o ar 
ynpılmı bulunan hrızırlıklorı En. ~ü~ük bayramımızın 
tetkilc etmiş ve tertip. ten- on bırıncı yıldönümü müna. 
vırat ve tezinot, teşrifat, sebetile ogün Balıkeair em-
müsamcre, balo komite. salsiz ve çok neıeli bir gün 
leri narnile beş komite tef yoşıyocaktır. 

MübadilRumlar 
Heıiciye Vekilımizı Salin\kten geçeı ktn hHaıeth bir 

surette karşıladılar ve <yasa) diye bağudılar. 
İstanbul, 17( MuhabirimjzdP-n J halk istıııııiyolıa gelmiılerdir· 

--Yugoslavya Kralı muteverf" Tıırkiyeden gıden mübadil 
Alekıandr Hazretlerinin ce- Rumlar askerımı'z'ı g" ·· · · d b ı L orunce naze merosımın e u unma& h b' .,. d y d ' . ep ır ueız an « aıa» ı-
uzere Belgrada hareket ed-
en Hariciye Vekilimizin rj ye bo~r_ıtmışlardır. 
yaıııetindeki heyetle kahra- Harıcıye Vekilimiz iıııtaei-
man askerlerimiz SelAnik yonda beyanatta bulunarak: 
istaeiyonunda çok hey~canlı aGöıterdiğiniz hüııınü ka . 
bir surette kerşılanmışlar- bole müteıekkiriz, kendimi 
dır. SelAnik valisi ile askeri zi vatanımızda sanıyoruz.» 
kumandanlar ve binlerce demittir. 

Ankara 
belediye inti~ıbı bitti. 

Fırka namzetleri mOrtef ikan 
aza intihap edildiler. 

Ankara, 17 (A.A) - Be· 
lodiyc oznlığı seçimi dun 
akşam bitmiş ve (,. H. F 
namzetleri müttefıknn ırnçjl

mışlerdır. Bu se\'İmde ver. 
mek hakkını haiz kırk bin 
vatandaştan 35976 kışi re 
yini kullanmıştır. 

Türk 
Zabitlerin muııff akıyıti 

6aynıımilıl manıaıı yarııtı 
zabillarlmiz dörducü oldu. 
Ankara 17 (A.A.) _ Vi

yona beynelmilel manialı 
ot yarışlarına iştirak eden 
yedi millet arasındaki müsa. 
hııknnın dünkü taııınifınde 1 
fı'runıa, 2 İtalya, 3 Holanda, 
4 Türkiye, 5 ~arar istun, 6 
Avusturya, 1 Çekoslavak 
olmuştur. 

Anavatana F enlandiya 
Hicret devam a~iyor Sefiri Gazi Hazretleri 

Romanyadao yeniden beı yoz 
doksan üç ırkdışımız ııldi. 
Tekirdağ, l 7 (AA.) -

Dün Romanyadan 593 muh
acir gelmiş ve bugun ÇorL 
uyn göndcrılmişlcrdir. Bug 
ü11 22 de bir vapur muhacir 
daha gelecektir. 

kutlulamak için şehrimizde 

büyük bir çalııma batladı. 

taraf maın kı~ul edildi 
Ankara, 17 (A.4.) Fe_ 

lantliyanın yenı Ankara or
ta ekiti buhün Reiaıcümhur 
Hasretlerine itimatnamesini 
verdi. 

Çankırı panayırı 
Ankara, 17 (AA) - Çan· 

kırı panııy.rı bugün on bin
lerco halkın iştirakile açıldı. 
Rağbet fazladır. 



SAYFA 2 

Adana 1 

1 

Takımı Antalyayı yenerek I 
finale ~aldı 

Antalya, 17 (A.A ) - iki 
gündenberi yaptıkları maçta 
daima berabere kalmış olan 
Antalya - Adana takımları 
dün karşılnştılar . Hk dev-
renin 20 ci dakilrnıında 

Antalyalılar aleyhine bir 
gol kayıtlandı. Son on da
kika içinde de Adanalıların 
sığ açığının vermiş olduğu 

pası orta muhacim\ kafa vu
ruşu ile içeriye soktu ve ilk 
devre 2-0 Antalya aleyhine 
neticelendi 2 ci devrede her 
iki takım 25 dakika gayet 
eyi oyunları ile oynadılar . 

26 c1 dakikada Antalya or
ta müdafi uzun bir vuruş 

ile takımı lehine bir gol 
kaydetti. Bundan sonra her 
iki tak1m çok çalıştıyaa da 
bir muvaffakıyet elde ede
miyerek maç bire karşı iki
ya ile Adanalahlar lehine 
netice verdi . Finale kalan 
Isparta ile Adana ftakımları 
bugün karşılaşacaktır. 

Gençlik teşkllltı hakkında tat
k ikat yapılıyor. 

Uşak, 17 {A.A.) - C.H.F. 
idare heyetinden Hüseyin 
Rahmi bey gençlik teşkilAt
ını tetkik etmek üzere dün 
Gedizden şehrimize geldi Te 
Halhevi erkAnı ve gençlik 
teşkilAtile göriştükten sonra 
Afyona gitti . 

ldanada pamuk piyasası 
Adana, 17 (A.A.) - Dün 

borsamızda mısır pımuklar
ının kilosu 38 kuruştan aç
ılmış ve kırk bir kuruştan 
kapandı. Yerli cins pamukL 
arın kilosu da 33-25 açıldı 

ve 35-25 kapandı. 

Bolu-Düzce yolu 
Bolu, 16 [A.A.) - Bolu. 

Düzce yolunun biran evel 
bitirilmesine çalışılmaktadır. 
Vali inşaat işlerini yakından 

takip için amele başında 

birgaç gün geçirecektir . Vi
ldyetin altı silindiri •u 
yol~ tahsis edilecektir. 

• 

lehistamn teessürü 
Varşova, 16 (A.A.) 

Peisicümhur M Bartunun 
ölümü doluyısile Fransız Re
isicüm huruna bir taziye te
lgrafı göndererek M. Bart
unun Lehistana kar'ı besle
diği dostluğu Leh milletinin 
unut mı yacağın ı bildirmiştir. 

Parisin iki uuluvarına büyük
lerin ismi konuyor. 

Paris, 16 (A.A ) Pa· 
risin büyük bulvarlarından 

ikisine Luoise Bartu ve Ray
mun Pııankare verilmesi için 
helediye meclisine bir teklif 
yapılmıttır. 

Paris borsasında 
Po.ris, 16 (A.A) - Dün 

esham borsasında temayüller 
pek o kadar memnuniyete 
Şayan seğ'iidir. Bu hal kn
panışa yakın şiddet peyda 
etmişt.r Kabinede icra edi· 
le<~ek t4dildt hakkındaki 

kararsızlık ile M. Ruzveltin 
yeni beyanatı piyasada fena 
bir tesir hasıl etmiş ve pi 
yasa tasfiyeden istifade 
ederek temettü teminine 
koyulmuştur. 

TORK DlLl 18 BtRIN~ 
Dost Kralın Cenazesi bugün 

merasimle kaldırılacak. 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
geçen ay iki hükümdarın 

buluşması üzerine bertaraf 
edilmişti. 

Şeni bir cinayet 
«Da il y Herald» Kral Ale

ksandrın ölümünden bahse
serek diyor ki: 

Siyasi cinayetler şüphe 

yok ki alelA.de cinayetlerden 
daha çok şenidirler. Zıra 

doğurdukları elim neticeler, 
cinayete kurban giden kim
senin şahsından maada sınıf 
ve milletlerin mukadderatı 

üzerine de müessir olurlar. 
Yugoslavya Kralının öldü· 

rülmesi esasen 20 sene evel 
öldürülmüş olan bir Avust
urya Arşidükünün katlinden 
mu11tar ip ve mutazarrır bu· 
lunan bir kıtayı yeniden 
korku ve teessüre boğmuş

tur. 
Keza M. Barthuunun ölü

mü. Fransız hüknmetini en 
muktedir bir uzvundan ve 
Reisicümhnrunun henüz iki 
sene evelki katline şahit 

olmuş olan cümhuriyeti de 
en kıymetli ve en ıüzide 

bir devlet adamından mah
rum ediyor. Avrupanın ka
rışık denizi üzerinde gi· 
derken, Fransanın dümenini 
idare etten el, cansız ola_ 
rak işten çekiliyor 

Kral Aleksandrın hüküm 
sürdüğü memleketin beşına 

şimdi bir çocuk geçiyor. 
Memleketin dahili hali em
niyetine kaybettiği gibi 
kuvvetli bir komşu ile idare 
ettiği münasebat da oldukça 
sıkışık bir vaziyete girmiş 

oluyor. 

Görülüyor ki tehlikeli bir 
vaziydti ihdasa sebep olan 
bütün şerait ortada hazırdır . 

Bina~naleyh Avrupa devlet 
adamlarının ilk va.1ifeleri 
soğuk kanlılıklarını muhafa
sa etmek, bulanık suda av
lamak hevesine kapılmaktan 
kaçınmak ve bütün millet
lerin başlıca hedef ve men. 
faatlerinin sulh hali olduğu· 
nu unutmacnak.tır. 

Bu gibi büyük felAketler 
milletleri mutlaka derin he . 
yecana sev keder . 

Böyle ahval de ise en çıl

gın hareketlerin bir anda 
yapı ldığı tecrübe ile sabittir. 
Halbuki birkaç kişinin ölü· 
müne karşı duyulan teeseü· 
rün ilcasile yapılan bu te_ 
emmülsüz çılgınlıklar, mil
yonlarca insanın kanınu gir. 
mekten başka bir neti:>" ve
remezler. Hid<let. heyecan 
ve dehşot htıller inden ancak 
daha beter felaketler doğar. 

Kader ve merhamet insan
ları birleştiren bir haleti 
ruhiyedir. Geçen günkü fe
ci cinayetin de böylece 
hükfım~t ve devletlere bu 
vahşetin çirkinlik ve beyhu
ıleliğini hissottireceğini ü
mit etmek hakkımızdır. 

Aleksandr gibi fort olarak 
tek bir insanın öldürülmesi 
netic~e itibarile tamamen hoş 
TO faydasızdır. Hatttl milyo
nlnrca insanların hoğazlan. 

masının dahi hiç bir verim 
temin etmediğini ve edemiy
eceğini gördük ve biliyoruz. 

Bununla beraber bütün 
İngiliz milleti, bu feci cina
yetin faillerine karşı en de
rin nefreti ve hu cinayetin 1 

kubanı için acı ve ıstırap 
duyanlara his beraberliğini 
söylerken, böyle şeni cinay
etlerin artık hiç bir zaman 
tekerrür etmiyeceğini kuv
vetle ümit eder. 

Kral Aleksandnn ~atli 
« L. Ere Nouvelle )) Paris 

kralın ölümu hakkında di
yor ki: 

Katili bu müthiş cinayete 
ııevkeden sebepler nedir? 
Herkes bu sual karşısında 
tereddütler içinde kalmak
tadır. Bu sualin cevabını 
ihtimal, yapılacak tahkikat 
verecektir. 

Makalede Fransa-Yugos
lavya dostluğundan Ye bu 
cinayet yüzünden bütün 
Fransanın hissettiği nefret 
ve elemden bahsolunmakta· 
dır. 

« ... Mareilyada öldürülen 
Kral Aleksandır ve M. Bar 
tuya henüz eserlerini tama
mlamış olmaktan çok uzak 
bulanuyorlardı. Ölümlerinin, 
bu sahada mesailerine bir 
mania teşkil etmemesine 
dua edelim . Bunu Yu;osla
vya ıçın, Fransa için ve 
sulh için temenni edelim.» 

Cinayetten sonra 
«Slovo» adlı Bulgar gaıe

tesi diyor ki: 
Bütun dünya matbuatı Kr· 

al Aleksandrın, feci ölümün
den bahsetmekte ve bu çir
kin hftdiseyi nefretle ve acı 
bir lisanla tenkit etmekte
dir. Marsilyada, akıtılan ka
nın korkunç bir tehlikeyi 
davet etmesi ihtimali bütün 
dünyayı endişeye sevkedi
yor. Çünkü. bundon yirmi 
sene evel Saray Bosnada, 
pRtlıyan kurşunların açtığı 

mezbahanın Jört sene içinde 
insanlığa yapmış olduğu te
lftfısi kabil olmıyan fenalık

lar ve açtığı yaralar bugün 
gö.1 önündedir. 

Değerli bir hükümdar, kı
ymetli bir diplomat ve hü
kumet adamının hayatına 

nihayet veren bu mecnunane 
hareketinde bir maksat ar
amak ve meşum ciaayetı 

mazur gösterecek sebepler 
aramak manasızdır. 

Caninin bu şuursuz hare
ketinin Avrupayı korkunç 
bir fel4kete sürükliyebilece
ğini biran bile düşünmediği 
muhakkaktır. 

Birçok hddiselerin tesir
ile gerginleşen ve bozulan 
sinirler, dünya sulh unu teh
likeden kurtarmak \'tı sağl

amlaştırmak yolundaki 
faaliyetlerile temayüz eden 
iki kıymetli şahsiyete kı
yan feci ve menfur hidise 
karşısında itidali güç muha-

fuza edebilir. Bunun içindir 
ki duyulan nefret ve heye
can umumidir . 

Marsilyada vukuLulan bu 
şuursuz hadisenin uyandır

dığı nefretin umumi oluşunu 
Yugoslav mılletine karşı 
gösterilen aU.kanın bir nı
şanesi şeklinde kabul etmek
le beraber diğer taraftan 
htldisunin tevlit etmesi 
muhtemel olan vahim neti
coden korunmak arzusunun 
umumi olduğunu da ifade 
ettiği tüphesizdir. 

Temenni edelim ki Kral 
Aleksandr ve Bartu -
nun akan konlH rı son~sene

ler<le tehlikeler ge~·iren sul-

- ·" •"' ,.••••••••••••••um••••••••••..,.•••••• .. •••••••••••••• .. •••••••••••••• 
j ŞEHİR VEMÜLHAKATT~•""" 
. ............................................... ~··················· ı 

Mebus Bandırma, Balya ve SıısıJ!f; 

Beyler Smdırğıdan döndüler. 
Sındırğıya giden mebus

larımız dün şehrimize dön
müşlerdir. Mebuslarımız Sın
dırğıda müntehiplerile tema
sa gelerek dertlerini dinle
miş ve isteklerini tespit 
etmitlerdir. 

~febuslarımız bir hafta 
içinde müntehiplerile temas
larını bitirmit ve 24 Teş
rinievelden birkaç gün 
evel Ankaraya dönmüş bu
lunacaklardır. 

Vilayet mektupçusu 
VilO.yet mektupçusu Hilmi 

bey dün Dursunbeye gitmiş
tir. 

Belediye Reislerı 
Ali Kasım bey TuSıüırhr,-Kişif bey Ban~ı!• 
Abdullah bey de Balya belediye reisliğine se~ııı 

Muhabirlerimizin verdikleri 
malumata göre, Bandırma. 

Susığırlık ve Bttlya bele· 
l~diye heyetleri toplanarak 
reis ve daimi encümen azu 
larını seçmişlerdir. KA,if bey 
Bandırma, Abdullah bey 
Balya, Ali Kasım bey <le 
Susığırlık belediye reisi 
olmuşlardır. 

Kendilerine muvaffakıyet 
temanni ederiz. 

Bandırma. 
Bandırma, 17 (Muhabiri. 

mizden) - Yeni belediye Yoksullar 1 heyeti bugün toplanarak 
Kftşif beY 

belediye reisliğine 
edilmiştir. 

jO 

birliği orta mektepteki 
yoksullara yardım e~iyor 1 

Yoksulları Gözetme Birliği 
hayırlı çalışmasına devam 
etmektedir. 

Haber aldığımıza göre, 
birlik bu defa şehrimiz 
kız ve erkek orta mekteple
rinde okuyan muhtaç taleb
elere yardım etmeğe karar 
vermiş, ne kadar yardıma 

muhtaç talebe olduğunu mekL 
ep idarelerinden sormuştur. 
Mektep idareleri muhtaç ta. 
lebelerin isimlerini birliğe 
bildirecek birlik ona göre 
yardım şeklini tespit edece
ktir. Yoksul talebenin bilh
assa dofter, köğıt, kalem 
gibi ders levazımı temin ed
ilecektir. 

Zabdada: 

$of örlerin kavgası 
Ay gören mahallesinden 

allı oğlu şoför muavini Ek
rom ve Dinkçiler mahallesind
en lbrahim 

0

oğlu şoför Hüseyin 
arasında dün gece bir kav
ga çıkmış, Hüseyin isimli 
olun şoför Ekreme bıçak 
çekmiştir. Zabıtaca bu kav-
ga hakkında tahkikata gı
rişilmiştir. 

Yankesici tadm 
Pembe isminde bir yan

kesici yak.alanmıştır. M. Ke· 
mal Paşada oturduğu anlaşı
lan bu kadın evelki gün 
pazara gelen Dereçifıliği 
göyünden Hıısan oğlu Süley. 
man ağanın cdbinden içinde 
on sekiz lir:ı bulunan cüz. 
<lanını çalmış. fakut kaçma 
sına meydan verilmemiştir. 

Y nnkesici kadın dün adliye 
ye verilmiştir. 

Bir ni~aManma 
Kaşıkçı zade İsmail efen_ 

di kızı ~1ünevver hantmla 
Gönen inhisarlar satış me
muru Hüseyin Avni beyin 
dün belediyede nikılhları 
yupılmıştır. Nikôhta tar::ıfev
nin hısım akrabası ve do;t. 
lnrı bululunmuştur. Yeni ev
lilere saadet dileriz. 

hun muhafazasına yardım 
etsin. Bu son senelerdeki 
Ooumergue Duka vo Dollfu
ss gibi maruf Avrupa devlet 
adamlarının yok yere ifna 
edildikleri görülmüştür. Ve 
hunların ölümleri de dünya 
üzerindeki şeamete gölge 
serpmiştir. 

,\h Kasım bPy 

~ 
Ali Kasım ~0f bİıeo 

halka sevdirmesın1 it 
zattır. Bu itibarla 

6; 
reisliğinde muvaffııık·ıoı l 

ı · eıl kuvvete tahmın 

dir . gsl1 
b•bıf 

Balya, 17 (Mu . ,, ~ 
den > - Yeni beled1Y d• 
ti dün akşrı m ssat 

011

16~ 
lediye salonunda toP c 

Kdş if beyi yeniden reisl iğe 
seçmiştir. 

b l d
. . . . ,0 ell 

e e ıye reısını ' 
azalarını şeçmiştir. ·de 

Abdullah bey yenı ıı( 
i sliğe, tüccardan f3t' ,ı\r 
~1ustafa bey, kasııP dit' 
ve aşçı Mustafa efeıı 

66 
daimi encümene oıll 

Çalışkan ve muvaffnk bir 
belediye reisi olan Kdşif 
beyden bundan sonra da 
eyi işler beklenmektedir. 

Susığırhk. 
Susığırlık, ı 7 (Muhabiri 

mizden) - Yeni belediye 
heyeti bugün ilk toplantısını 
yapmıştı r . Ali Kasım bey 

iş hulunmaktuJırlor· .0 
Yeti 

Yeni belediye be ~ 
• jrı0 

' onun ç ı lışkan reıs 

affukıyet dil~ ,.. 
Yazı Müsaba arrııt· 

H .k A L . . 29 
ı aye erın neşrıne· " ... ,, 

J. Teşrinde başlıyaca8 s 
0ııı 

Gençler arasında açlığımı::. gıi:el ya:ı ıtl' 
akasrna girme şurllcırzm ve müsabakanır1 1 

olacaguu yv::.zyor:::: 
Gönderilecek yazJ/ar. 1"'5 

Gümfrrllecek ya:tlorw «le:.11 küçük Jıllaiyt» 
fznz Jıai:. olmaları !/t·y<ine şarllir. ~rıd(f( 

Mtisabakumı::.a iştirak l'de11 gençlerden !/~: 5ı 
cekleri «ie:.li kıiçlik hik<iyt'lt·ri» ya::.demi:ln. 1 ~;,11el 
wwııu lı cuvüz dmiyecek bir hacımda frrlıp t 
cırtni rica ediyoru::.. 

Seçim heyeti ~0: 
f lelccek ya:.zları tetkik etmekle bunlarcJoıı f7l: 

wınlıırt seçmekte edebiya muallimleri, ya:eltert( 
iıı tahrir riya~dine yardllnet olacaklar ve rey tJ 

t•klerdir. 
Kazanacaklar t~ 

.llıisabakanll: ş<Jyle /)(lşlıyucaklır: Göııddil:;ct t (<Le;;li hikciye» teri ':!~ J'eşri nevdclen itıbnren l 1pı: a, başllyacafjı::.. Hu hiktıyeleri seçmekte okuyllcult~ S 
il amswda ayrıca hir musabaka terlip cdiyvr0 ·: rt 
-, çme lzeyetincc birin<'ilifjı ku:.·ın cak hikfıyı:Y~.e/tf 

ııı'rmiş ulan elli okuyucuma::.a muhtelif Jıedt!ı 
da!}ılacağı::.. 

1 
!!'' 

En gilıcl lt·zli kücük lıikavevi vaıH 1 : 11 , t .. ._ • ._ , , 

rwt> g,ızelemiz hic { kol ~aaıi ) ltetli\e t'
1

1 ı, j 
' . . ( ( ' 

t'l'klir. lkirıı·i H' iiciiıı('Ü\'t~ giizPl bire!' ı·ıı' 
nıa kakın, dfü·di'tr~eiid.-;ı O;lllllCllVH 1':ıt 

1 

kı~r mplli hin•r· kitap lıı•dİ,YP f•dilt>t.'<'klİf'·,..11 11 
Hu rnıisnbakmla vlwyucular111u:111 nasıl rı:Y 

clı, anacaklarrm ileride ya:aca,<]ı::. . , 11 

if .n ~ ıı~ ı .,,., sizi kalt•ıuiııizi lN!r·iilwyt' d:• 1 
" Pdl\'Clf'llZ.. ıS ~ 
~ . . . . ·ıııı~ & förçok y~nçlerr11 lızra:. da/ıa 111ıiddel verı •1ı,ı 
if Jıa/..'k111daki ırnırııcaulı ıi:erinc y<Jrıcfrrilaek !J~~d~·t 

1 rı cıy bıı;ıı a Jwclar n.·ulml t'lmek kararım ot ~fıf 
/Jikfı ye/eri 11 m şriıu• 2Y Tcşrinevclclc lıuşf orınc{l 
~-~-4&~~~~~~~~ 
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TURKDILI SAYFA: 3 

1 
. 1 Ecnebi matbuat: 

HALK BiLGiSi DERLEMELERi I -

BalıkesirdeDoğum Görenekleri· İranın 
ve Çocuk. ı 

- 1- İngiltere ile münase~at1. 
Yeni bir anlaşmıya doğru mu? Toplzyan: O. NAZiF 

Bnlıkesirdeki doğum ve çocuk Adetlerini tetk ik ve tes-

pit ederken birçok müşkülfitl:ı karş ı laştı m. Buna rağmen . . . 
· · h l b · J<l {. ı rl Her ne kadar 1 ran Harıcıye 

-azim her müşkülü yıneceğı cı ete - ır yı un aza evom1 • • 

d l t rma Ve Ç"}ıAma ile zannederim, oldukça j nazırı Seyıt Han Kt\zemı Ce· 
e en ısrnr ı araş ı .. " ı 
mufassal bir tetkik meydana getirebildim. Bununla beraber nevredeki İ§İnin müıtaceli-
daha birçok noksanları olduğunu da itiraf ederim. Bu yeti dolayısile Londrad1. yal-
noksanların tamamlanmasına yardım etmek lütfund~ bulu- nız iki gün kalabilmiş ise de 
nacak.lara kar•ı şimdiden minnettarlığ ı mı arzetmeğı borç Britanya bükumelile beyne· 

bilirim. ?milel münaıebetlerin esuı· 

** Balıkesirdeki doğum ve çocuk Adetlerinde esaslı olarak 

dört safha vardır: 
ı _ Çocuk olması veya olmam.ıc:ıı. 

il - Hamilelik safhası. 
111 - Doğum safhası. 
IV - Löhusalığı takip eden e-ünler. 

· · fh 1 ş "ıni müsait bir zamana Birinci ve ikmcı sa a :ırın ne r 
bırakarak doğum ddetini anlatacağım . 

Doğum. 
Doğum Adetlerı başl ı ca brş safhaya ayrılır: 
t _ Doğumdan evel, 
2 _ Doğum esnasında . 
3 _ Doğumdan sanrn döhusalık ) 
4 - lsim koyma. 
5 - Kırklama. 
ı _ Doğumdan evel: 
Doğum günü ekseriya gürıiı gunurıe hesap edılir. Bu_ 

nun için doğumdan evel bazı hazırlıklar yapı lır. Meselô: 
Nevzat için elbiseler dikmek, bez hıızırbmak , kund~k, 
sarğı bezi, tekke. el bezi, yorgan, yast ı k , yatak, beşık, 
kordeltı., tülbent vesaire .. 

Hazırlanan elbise: birkaç gömlek, zıbın, denilen düğ-
mesiz, önü açık, bele kadar uzayan ve belinden bağlanan 
bir entıırı, uzun entariler ve hırkadır. 

Kunılak:bir arş ı n mıırabbaı humayundun yapılmış işle mel' 
veya düz, heyoz bir bezJır . 

Sarğı bezi: Tülbenttendir . Çocuğun geriye kııyk ı lınaması 
icin koltuk altından hıışlunıp beline kadar sarılır . 

El bezi: Kund~k üzerine sarılan ve iki bez nras ı na 

ineo ılöşenmiş pamukla yapılır. Bir arşın murabboınılıı 
olup bozi okseriyu pembe, naıliron diğer renklerdedir. :::iiyuh. 
kahverengi, sarı kullan ı lmaz . 

Bez: çocuğunun altının bıığlomak i~·indir. Ufak, büyiik 
olmuk üzere iki türlü yapılır lJCnklaro 15 X 30. büyük

leri :.!O X 40 kadar Bbottııdır. 
- Devunıı Var -

•••• ••••••••••••••••••m• •••••••••••••••••• 
•••••••••• • 1 ! GÜNÜN HABERLERi i 
• ••4·•••••• 1C••••••••a•aaa•aaaa•••••a•a •••••••••••••• 
iÇTE: OIŞTA: 

Tütün ihracatımız ispanya~e vaziyet 
Alınan malumata göre, bu

senenin tütün mahsulü Ege 
havzasında ve 8amııun mın

takosında miktcr ve kıymet 
itibari le fuzla ve eyidir· 
Yulnız ihracat_, vaziyeti mem· 
nuniyetbııhş değildir · . 

Tütıin ihracat miktarı bır 
yılda hayli azalmıştır. 932 · 
933 senesinde Almıınyaya 
yaptığımız on iki kusur mıl
yon kiloluk tütün satışı 933-

ispanyada vaziyet hali tn b_ 
iiye dönınuştiir . Yalnız Mud
ritte tramvayları muhafaza 
eden a~kerlcr burada bir 
ihtiltll vuku bulunduğunu 

hatırlatmaktaJırlar. 

nı teşkil eden şahsi teması 

temine muvaffak olmuştur. 

lran ile Büyük Britonya mo

dern nakil vaBıtalarının tera-

k.ki etmi ~ olmasına rağmen 

coğı afi bakımdan biribirinde 

oldukc;a uzaktır. Bu uzaklık 

bir memleketin diğeri için 

meçhul bir toprak olacak de

recede değilse de iki memle
ket halkının t o.m bir şekilde 
an taşmasını tehir ediyor. Iran 
ile İn giltere arasında en 
büyük ayrılık matbuat 
sistemindedir. Biiyük Brito.
n yudıı matbuat, verdiği mo.-· 
lurnatın mesu liyetini kabul 
eden eski bir müessesedir. 
JranJa mo.tbunt Y"ni rejım
le beraber yeniden işe boş 

ladı . Iran snnayiinde ve zir 
uatınd e olJuğu gıbi m.ıthu · 

atın d.u hükiımeHt1n yurd ım 
görmP.d ı ği tukdirde cihan 
standıır<lına ytıtişruesinı.! im
kdn yoktur. Binaenaleyh 
İn<Yi\i z matbuatının neşrivo.-o • 

tından İngi ltere hükümelini 
mesul tutınuğa teşebbiis et 
ını·k lranlılur için ne kadar 
manasız ise, İran gazeteler
inin hacmini ve şatışını n cı _ 

znrı itibnro alnruk İngiltere
Je hir gün bile yaşıynmıya-
cnkl arı mülı\hazasile 

onları kıymetsiz addet 

, . ·'.. .. ~" . ' 

' Okuyucular1mıza Bir Kolayhk. 
, . "'' ·· 
I • . . ... ::'"-• 

Aşağıya hastığm.uı rt•hlwr tablo halk.ımızın her tülü ihtiyaçla
rını en rafın r, en •·yı, en ueuz ve eıı sağlam şartlarla nerede kim-
lerden karşılıyahilPceklerini gösteriyor. ' 

Başınız ağrıyor. Hangi doktora gitmeli
siniz? 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisiniz? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türJü suallerin eevaplarmı bu tabloda arayımz .. 

DOKTOR: .lfE,ınr11 .\IHJET Çocuk hastalıkları 

miitdıa~~ısı. 

Mua venclıarıesi: 
• 

sokağında .. 
Postahaue ci var11ıda Zt>nwn 

IL\S.\N BAİF BEY .. Dahili hastnlıklar miite -
lıa~~ı~ı .. '1 ua yc•ıwha rwsi: 11 ii kl'ınıeı t•addt•siıı<k 
Pal:tıııut ilam karşısında .. 

O TEL : K \PTA~ Z.\UE OTELİ.. Kuvavimilliye radde. . .. 
sindP .. 

AVUKAT: E"İ~ YED\ T REY .. lllik.\ınH1 l c.uluesiude. 

1. . .. ·. .1 
Ahon fabrı~ası 

Uyuşturucu Malldı~ lı•r ı ,,_ 

hı.sar ııli.ırı~si A nkarada bir 
Afyon f,1brık.usı yaptırmıyu 

karar vermıştir. Fabrikanın 

pldnları ve projesi haz ı rlan. 

mış, mnkioı> ve tesisatın ı n 

temini için temnslora giri
şilmişt i r. Ham afyon bu fa-

brikada muhtelif tiplerde 
mamul bir hale fetirilecek-
tir . 

Yapı işçiler ~irliği 
reisliğinden: 

tı.lnre heyetimiz kongrenin 

fevkaltlde içtimnına lüzum 

gördüğünden birliğimize 

dahil olan ve olmıyan bütün 

marangoz ve işçilerin 18 

'f oşrinievel Per§embe güniı 

snnt 19,5 da Ticarot vn Sa-

nuyi odasına gelmeleri rica 

olunur. · 

N.\SIL İKTl.~A TÇ.\ Y.\ Hl \IÜSTI· ~!LEKELi 
KTE~ K~BTrLrP EBKİ~Bl~DUN IKTIS,\hlN.\-
GEÇIYOH~ .\ K 1 •İL S.\ VA~I' A D.\ KÜL TÜH 
~IÜSTEllLEKELİGİNl>EN CIKIP BU. ,[N BÜTU-• 
NLÜGÜNE <;il >IYuHUZ. , . . . ' 
\ ŞEHiR SiNEMASINDA 

Bu akşamdan itibaren 

fBüYükŞelifrlef! 
........ lY.~~!!f ....... 

Temsil edenler: 

~l \BTı\ E(;nEl\Tll 
llANS ALBERS 

934 yılında yedi buçuk mil· 
yona düşmüştür. Aynı şe

kilde geçen yıl muhtelif li
manlarımızdan yapılan otuz 
milyon kiloluk ihracatın 

Birçok asiler teslim ola
rak hapsedilmişlerdir. Top, 
mitiralyöz vo silt\h ele ge
~·irilmi~tır . AHİierin aı>n k~s
mı ılağl<1ra kaçmış ise de 
kıtaat tnrofındıın şiddetle 

takip edılmektedır. 

f ransada inti~at 

mek te İngilizler i~·in saçma 
bir düşünce.lir. lran hüku
met inin Loodrada , lngiltereyi 
eyı tanıyan bir sefı r bulun 
durması ve İn gil tere Har ici
ye Nezaretile doğrudan .doğ
ruya temasa geçmesi lngil
tert - lran münıısebatının 
istik bali için çok hayırlı bir 
hı:ırtlket olur. İngilterenin 
İrana karşı güttüt,ü siyoset 
pP.k sarihtir. Ve lra.n hü· 
kümetinin bunu inceden 
inceye tetkik etmesi her 
zaman için kabildir. 
Her iki memleketin arzusu 
İranın tamamiyetinin daimi 

bir o!las üzorine kuruldu 
i'Funu ve memleketin ku o 
vvet ve maddi refah sa· .. ·==========~~====~= 
ho.larındıı devamlı bir su. 1 D k ı 

Rn filim lıerk<'sin hissini, zr' kını okş1yacak 
\t~ lı:\11:\ eıı nıii~külpe~eııt Sinema m<~ raklı
larırıı uıeuıırnıı c1dcct•k hir kudrt)t ve nıahiy
~' t~I L•~dir. Eu eyi : ırtisıltw tarafından biiyÜk 
ınuvaff.tk iyolh' lcm~ i i Pdilnıiş olan bu fiİinıi 
gürınt~k lü ~ok uıeuınıı n kalaca~ınızdan hie 
şüphe~ elrnt'\ iuiz. ' • 

bu yıl yirmi milyon kiloya 
dü~tüğu görülmüştür. 

Türk ofısi başlıca ihracat 
moddelerımizden olnn tütü
ne müsait mahreçler temini 
ı~·ın ehemmiyetle meşgul 
olmaktadır. 

Oto~üs ~azası 
Ankarndn bir otobüs ka

ınsı olnıu tur. 1' han Çan 
ku urusmda i~liyen bir kop · 
tıku~~tı bir virojı dönerken 
ılcvrilmiş, İ\' İndc bulun Lın üç 
hanımdan birinin kolu kırıl
mış, birinin hıışı yaralanmı ş. 

lıiri ele muhtelif verlcrinden 
zedelon nı i~I ir Ka zrı zedeler 
ılerh ıl h ·ıstuhaneye kaldırt
lnıııtır. 

Fransadu umumi intihaba
tı bitmiştir. Fırkolnrın vazi
vtıtindo kayJe değer bir ıle

ği~iklik olmamı~tır . 

ltalyan Krah. 
ltalyan Kralı hu ayın _2 ı 

de Cutaniıı limanından Bınt 
denizinde bulunan Somalı 
müstemlekesino gitmek üze
re hareket eıtot:ektir . Kralın 
seyahati bir ay ~ürecek . 
ınıistemle kel er nozırı do Krn
la refakat edecektir. 

Ameri~a~a ne ~a~ar işsiz 
var. 

Anım ib 
1
,un he!-!nbınn göre, Ameri

kada ıo,83-4,000 i ş~iz ,·nr -

dır. 

rette ilerlediğini görmektir. o tor 
Eao Bosra körfezinde halle- İ h.ı vp((•n:. Fili ııı Varyete ı::ı 

ı l ılmesi llh:ım gelen bazı me- Mem"uL ALmet 
seleler varsa bunlar da müs_ U il il Matir •lc•rimiz: p,., şemhe, Cuma saat 2 de 

Pazartesi saat 3 dedir. takbel hüsnü niyetle tetkik 
edilebili r. Çünkü Bıısra kör 
fezinıle yüı seneden fıızla 
bir zamanda o beri yapılan 
inzibat, tenvir ve limon iş· 
!erini bugün elimle bulunun 
bahriye kuvvetile ölçebilecek 
olan lran hüküµıetinin şim
diyi' kııdcır hu iş l eri yapan 
devleti o sularda meşru bir 
aldka göstermekten mene
deceği n i iımit etmiyoruz. 

Hı>r ıki taroftnn göster i
lecek eyi niyetlerin memnn 
niyoı j mucip bir nnlaşmıya 
!!Öl üreceğin i umarız. 
(Near East) gazctesi yazı;ur 

Doyum ue çocuk bakımevi 

PROGRAM ÇOCUK il 
Jıastalıklar1 miU~lıassısı . ,, 1 Zehirli Gaz Çet • 

M h . . t h ı . esı 
· u~yene danezsını pos 11 

- , ı ı· llerkeeın görmesi, bilmesi ve öğrenmesi lAz ı m ge -
ane cıvarın a ~emen so- il len faydalı ve çok 

1 

güzel bir eserdir. 
kağına nakl~tmiştir a...._ ,, 
~ ~~--~~~~~~~~~~~ 

GELECEK 

, _, 
Senenin en büyük ve en güzel filim/erinden: 

M ATAHARI 
Yakında Şehtr Sinemasında gösterilecektir. 

.. ' I .. 
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' --Yurtdaş! 
- ,, 

29 teşrinievelde Ankarada bır yerlı malları sergısı açılacak- ~~ İstif adenizi 
tır. Kışlık kumaşlarınızı oradan tedarık et! ., D .. .. .. u·· ı' 
----------------------------· ı ~ uşunun · 
Daimi Vilayet 

Encümeninden:· 
Memleket hastahanesinin nıe ' kii münaka~a

da: hulurıan 7 5· ton kok kömürü için talipleri 
tarafrndau tekJjf edilen miktar bedeli muhamme
nini <lulmamış olmasından 15 - teşrinisani- 93~ 
tarihiııe· müsadif perşeb~m günii saat onlıaşe k;ı
dar bir ay zarfında pazarlıkla verilmesine karar 
verilmiştir. 

Talip olanların tenıinati rnuvakkattderile 
birlikte Encünıeııi \"ilayete gelmekri ilan olu
nur. 

Bigadıcm Hisar· karyesinde k~in kaplıcanın 
17 aylık icarı müzayedeye vaz ve müddeti tenı
dit edildiği lıalde teklif edilen Pey haddi layık 
göriilmediği ndrn 15-teşrinisani 9 34 tarihine nıü
atadif perşembe giiuü saat onbt•şe kadar bir ay 
zarfında pazarlık suretile v~rilnıesine karar ve
riJmiştiş. 

Talip olanların teminatı muvaffakıyetlerile 
encümeni YilA)'ete gelnıeleri ilan olunur. 

§§ 

Balıkesir memleket' hastahanesi icin rne,k.ii 
• 

nı iiııakasada bulunan eczayı tıbbi)·e ve pansum-
an malzemesi için talipleri tarafından teklif 
e.c~iJen peyler bedeli muhammenine ıntıaran ha
ddi layık göriilmedifliuden 15 - te~rinisani 934 
tarihine miisadif perşembe giiııü saat on b~şe 
kadar bir ayan zarfında: pazarlıkla ihalesine ka
rar verilnıiştir. 

Talip olanların teminatı muvakkateleri ile 
birlikte Encümeni Vilayete liste~ ve şartnanıe,· i 
görmek istiyenJerin daha evel taşrada lstaııb~l 
Sıhhiye miidüriyetine ve Bahkesirde Encümerı i 
Yilayet kalem i rıe müracaatJa,.ı ilan oluııuı·. 

Askeri Satın Alma 
Komısyonundan: 

Balıkesir askeri kıtaatı ihtivacı icin 32 ton 
• • 

pirinç 15 ton sabun ':e ı 2 ton ze~·tirıyağı 25-10-
~ 3 4 ptıı·şenıhe gürıü saat 11 de kapalı zarf usu-
lrie ayrı_ ayrı satm alınacağından talipleri u şar
tuameyi görmek icin her ~iin münakasa-va işti-• ~ .r 
rak i<;in de yiizde yedj buçuk muvakkat temina-
tlarile birlikte yevmi mezkt)rda nıuayyen ~;aatten 
evel Balıkesir kolordu satın alma komisvonuna ., 
mii.rncaatları. 4- 250 

Necati B.M. Mektebi Ve ~~ 
Lise Müdürlüğünden: -~ 

~~ 

=s.1 .sgari Azami .c:::::;:.: 
.:: 

Ekmek 2:~~~ 2~~~0 1 
Koyun eti 4000 5000 ' 

Cinsi 

Kuz » 2000 2500 .S 
=::::ai 

Sığır » 2000 2500 := 1 

Sade yağ . , ... I Boa 2300 4 
Zeytin yıığ 1 .. 00 1700 ===:.: 

"t ==j 
~forcimek 5 00 800 ==~ = ., 
Nohut 500 800 ~ 

:i:~:?· 3ggg 3;~~ l ' 
~:;:;r l ~gg 1 !~g ~ 
Soğan 2000 2500 ~~ 

=== Pateteı 6000 7000 -==::: 

Şeker 1400 1700 ~~ 
h ·==~ Sa un 900 J l 00 1 .i 

Makarna n kuskus 1500 t800 =~ 

İrmik 150 200 ~ =Bina yaptırmak mı istiyorsu nuz? İ l k defa t~: 
t:hriye 8~50° 1 ~~g ~~ carethaoemize uğrayınız . Binanızın ikmali için b 
Süt 

2000 2500 ~ tün levazım mağazamızda mevcuttur . . 
Yoğurt 3000 4000 ~ Demir, hırdavat , cam, çimento. pulluk " e •

1;i 
~ ncirallltı bulunduğu g ibi yakın zama ndan bB 

1 
Soda 800 1000 ~ satmağa başladığımı z hP,r ne"vi yağlı ve bad811

1
• 

Kayası 150 200 ~ boya ve yağlarının temiz ve birinci cinsindon ° 
Kuru üzüm 250 30o ==~ ması müşter im izi memnun etmişti r . ~ 
Siyah erik 100 130 =~ Her nevi ökü ve tartı dletler i J e satı\ı:n3 
İncir 400 .500 f tadır. 

1 Zeytin daneıi 500 100 ·~ Saraçlar başmda boya I'<' lıı rdııı•alÇ 

Mektebin Mayıs 935 gayesine kadar ihtiyacı =-~ 
olan azami ve asgari miktarını bildiren ve -~ 
8-lo-934 tarihinden iti haren yirnıi gün nıiidde- ıt:: 4 Cumalı Ha>~r~ 

tle müakasi.ısı 
1
ilan edilen erzak nıiktarında bazı f _.... 

: :: ::::~11~~~'! :::~~~~a az::~~e:u!1::~~ı 11~~l~~~:~~~lı~1~1~ ;mıiıiffi~iii[liiiiiiiiıiiiiii~i&f lii~~iiiiliiiiiiiif Wiiii:ii~filiiiı~ I 
arılnuştır. İhaleleri 4-11-934 tarihinde ayrı ayrı ~·· 
icra edileceğinden istekliJer . mezkür günde saat ı-----
14 de depozitolarile beraber mektepte ınüteşe
kkil miibayaa komisyonuna n1iiracaat etnıeleri 
lüzumu ilAn olunur. 

Balıkesir Vilayet 
Dainıi En~-•inıeniııdeıı 

Balıkesir - Kepsüt yolunun 27 inci kilomet
resindeki ahşap killik köprüsü keşifname ve 
şartnamesi nıucibince tamiri 22 teşrinievvel 

934 tarihine nıusadıf pazartesi günü saat onbe
şte ihale edilmek üz e irnıi gün müddete aleni 
münakaşaya konmuştur. 

Tamiratı nıehhusenin bedelı keşfi 1982 lira 
35 kuruştur talip Ola nlarıu yüzde ye<lihu~·u k 
nisbetinde temiuatı muvakkate makbuz v~ ~·a 

m ,..kt11 blarile~ıicaret odası ve ehliyeti fenniye 
vesikalarile hirlikde vevmü mezkurda bu husu-•. 
sa -dair fazla ınalumat almak istivenlerin dalta 

~ . 
evvel encümeni vılavete gelmeleri ilan olunur. . ... 

Daimi Vilayet JI 
Encümenitı 

Balıkesir sıhhat dairesinin ihtiya cı j~İ~ 
liralık kinin şartnames i mucibiııce u ı tl~' 
edilmek ve 25 teşriuievel 934 ta rihiıw ıı1U~ 
perşembe giinü saaı oı ı lwş te ihale edihlle~"I 
rt' yirıni gün müddetle aleni nıüııakasaY3 

dilmiştir. . . 1. 
Kininin beher kilosu 32 liradır. TalıP 1. 

ları n viizde vedi hucu k nisı)eti ııde teıuio3'1.' ~J ' . . ' ~ vakkate nıakbuz veya mektupları ve l""ı 
odası vesikasile hirlik te yevmi nıezkü.rd~r;.! 
kesirde erıciiuwııi vihiyt1 lf', şartnamesiııı iı. tl 

ve hu hususa duir nıah'11ııa t almak is t iymıter~,~ 
evel lstauhulda sılılıat mfüliiri vetirıe ' ' t' ıı• ~ 
•le encümeni viJa~·et ka lemin;~ miiraena' " 
leri ilfı.ıı olunur. 4 -2~ 

Biılıkesir Evkaf Müdürlüğfı1'J' ., ,, 

Balıkesir Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Bürhaniye ve Ayvnlık hudutlarındaki Evkaftı 8~1~.,. J' 

nliklerin ~34 • senesi mahsulü 13 - 10 - 934 tB dıı'J' 
itibar en arttırmaya konulmuştur . Bürhoniyo h udll9~ 
mazbuta zeytinlikl<>rın ihalesi 24 - 1 O - 934 J Y"iJ. 
ve mülhaka zoytinliklerinın ihnlesi 25 - l O - q3 •' Selimiy e mah allesinden 

• Knyserili tellal ıbrahim oğlu 
ııın a Hakkı ağa tarafından 
Mecidiye mahallesinde eski 
belediye çavuşu Şdvket efen. 
di evinde oturan Kamç ıllılı 
Emine hanım nleyhine açı -

lan reddi nesep davasının 
yapılan muhakemesinde 
müddcaleyha Emine hamın 
eski oturduğu yerden çı_ 

kıp gidip nerelere g itli
ği belli olmadıA-ından 
g ün ünde davacının şahitleri 

dinlenerek Emine hanım ha
kkındaki gıyap karar:ınm 

ildn suretile tebliğine karur 
verileren muhak~mesi 

1 1 -1 1-934 1ant ona talik
cdilmiştir . Emine hanım mes_ 

buk muameleye beş g ün iç
inde' itira z etmes i ve günün. 

de g elmesi aksi h alde mah
k emeye kabul edilmiyerek 

gıyabında bak ı lacağı ilfin 
olunur. 

be ve Ayvalık hududundaki m::ızbuto ve mülhak8 jod' 
kler in ih alesi de 27 - t o - 935 ı·umnrtcsı· günler ' .. fi 
snat 15 de yapılll('nğıodnn isteklerin bildir ilen gıJ ,ıır 
tlerde Bürhaniye ve Ayval ık Evkaf dai relerine ~r 1 
gelmele r i. flfl 

BALIKE8İR VILA YET MATB.\ASINDA BASIL~IŞ 
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