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Türkdili ABUNA ŞERAiTi: Seneliği 800, altıaylığı 

Ç LKAR... 400, kuruştur, Nüshası 3, R"CÇmiş nüshaları 25 kuruıtur - -----·-
küçük itilaf konseyi toplandılar. 

~ -----------------------

Balkan birliğ.· ve 
-

Yeni bir milli müessese naha •. 

Turhal Şeker F abr"kası Açlldı. 
Merasime Başve~illmiz riyaset ettıler ve u münase~etle bir rıutuk irat ~u~urdu-
lar. Tur ha' bayram yaptı. f abrıka Orta Ana~olu~u yeni bir sa~a açıyo r. 

Turhal, 20 (A .A.) - Dör. 
üı lüncü şeker fabri -
kasını açacak olan 

Bnşvekilimiz ismet Pş. Hz. 

8 ü yük 
Meclis niçin loplamyor1 

Meclisin topla nması etrafından 
Çıkarılan şayi far e ıra fında 

ajansın bir fatzlhl. 
Ankara, 20 (A.A.) Bii 

J ük Mili t M ·<'lı~i 24 bi
rinci teşrin günü için top· 
lontıyn ç ığırılması dolayı. 
sile intıhohotın yenilenmesı 
ve Gumrük ve lnbisor Vo 
kıif•·tının ilg ısı gibi bazı 
şayiahr nlrrırındn mütıılca l nr 

ileri süruldüğıı görülmiıştü r . 
Yukst·k şahsiyetli mıı kom-
lar nez Jindo yopt ğımız 
lııhkık ıl'n hu ne riyntın 
l:ımnııwn yarıl · bulıınılıığıı 

'c y ızıldığı g'hi nı .. cJi~ ko 
riılorlcırındn d ı bu yoldo 
hiç hir ş yia devıım etme
miş olduğu anlıışılmış \'u 

tekzıbi ı~··n Anadolu Ajan
sına sulllhiyet verilmiştir. 

Macar 
Başvekili 

Varşovıyı ziyaret e~iyor. 
M. Gömbeşin beyanatı. 

Başvekil ismet Pn n Hozret. 
lerilo beraberlerindeki zevatı 
hamil tren hugün goldi. Ba
şvekil Pıışa llazretlcri hug
fio Turhal hıılkı ve Sıvns, 
Tok ot, Mnzıfon, 1 !o\Zo ve 
LtiJıkten gel •n h 'Y tlorle, 
osker i n.üfrı"'Z•', rıırk tı pi ler 
ve izciler tar;.ıfıııd ın i lusı • 
yon do hornret le vo tezuhür
atlo lrnrş lıındı. 1\ ı(ıl • f Jhrr
ikn moydcırılığınn toplnndı. 

Moru im f,,tıkltU rnnrşıle bo
şladı. Kur üye onco K11tahyn 
Mebusu N urı hey g im 9 VH 

fabrı k a namına bir nutuk 
söyliycrek. Türk volan n 20 
vilı1yetini kapl ıyon geni bir 
snhn içinde 150 binden faz
la ('i ftçinın her sone 20 rıı.l
yon dönumlük torJosında 
pançor yetiştinliğiı.i şeker 
fabr i kolı.ırının 60-70 bin ton 

maılon kö,rıiiru sor fettiğini 
ve ik i mılyoıı lıruyı nıiiteca
viz ücret verdığıni, yarım 

milyon tonluk fazla bi r 
nakliye ile ııakil vasıtaları. 

mıza yardım etliğini ve fab
rikanın in asında ıki milyon 

eorfedıldiginı oy- \ tir Budopeşte, 20 (A .A.) _ 
huyiik şcru knrşı ~uri boyd n sonrn kiirsiı- ı Bn vck ıl M Gömbrş berab-

b trl lığını bo ·on · (De\'omı ikinci sayf Jo) erınde ffor iciyo nazırı oldu-

Belgrat toplant•ları 
Balkan birliği ve küçük itilaf konse vleri ayrı ay
rı toplandılar ve mühim mukarrerat ittihaz etti 

Romen balı ve Vu~oslav s ı 11anat naibi konseylerin mu~arreratı nı tasvi~ e~tiler. 
2 

A ) B ı. )ıirj konseyinin tohliğinin beple hAdise harıci sıyoset 
Belgrat, O (A . -:-, :. t r>lf\snsı şu iur: ahas no girer. Binocnol yh 

ka B" r~· Konseyı ıe n.U ıu 
"n . ı.r ıgı . lisi dün l ııurı i ~ıyn"'i ,.cız"yeti tel- Yug>ıılavyan n buyuk kralının 

çuk ıtılt\f doımi mec b k k Almekle berob r ~1orsit· ölumıl son haddine \'3 ıl ol 
ayrı ayrı toplandılar v~ u ı u k ı tının no gıbi ohvol muşolon bu k bil hl'ynelmjl,,} 
t ) J "'t kı ) a)•rı )' l S 1 
op ontı nrı mu co 1 . · ,· d ·uku "'el- bir vaz• ' 'Ct karşı ındıı hnl· 

• • ~ \'f' !i'"rnıl ıı;ın e ' tı J 

oyrı birer teblığ'ı neşr : . 11 • 
11 

ı 08 j ılc do kan itiltırı ıloimi kon eyin 
t • 1 ı· l\f nder - ıı ış o U,.{U m • l 1 • e mı er< ır. ıı 11 

1 1 vo hu ui biltıistisna btiliin dev ot erın me gu o ıınnıu . . .. 
ocotı biribiriniıı ııynı k l 1 lut u ırı ııu:mlf'hL holıh zırdokı nıesulıyctlnının 
1 1 1 J e ı" n ıu · · ı· o on bu tulıliğ ene saı cc 

1 
k ,,11 rın tc tebeyyün etme ı H'Jll mu ı 

d k "t"IA( }erde ~·n ı 'lO ·u,·v., ı.; • 1 k" 
eğişrm nokt hır kuçu · ı ı 11 

1 1 rıııoy·l't lı ıne hir zihniyet o ve o ın 
bl r f 1 'd' ı:ıırı ılo vııp m ş ıır . f t. okunun itılıHı ı oı o erı ır. J ~ I . t. Bu se clcıvo ındo vo olH'j(•ktı nr 
B L. lclug·,u gorıı mıı ur 

u iki toblığden Balkan uır 0 • urcltP- te riki mesai etmel-

H .f\ d • •1 erinin zaruri hulunduğu gi-M a rsi ya a ıse lıi veknyıin, tikbolde lekc-
rrur etmeme i iç;n ic:ıbeden 

il ~ . 1 Tı. L s tutul~u Bunlaı dan tedbırlerirı olınmat;ındn hol· e ala~a~ar olaral\ ua yaua ı~ı ~aııı . kon itiltHı devletleri bi r tok· 

L 'ır İ tef~ İ ŞÇ İIB r rBİS l dİL . ım tethi harel ctler i 
U d z grep suı ·o tında dan imrii ta kip etmekte ol· 

Horrın, 19 (A.A> - Fra~sa 
hükllmetinin tolohi üzerıne 
Pavljç ve KuoteriM isminde 

İ k i kişi tutulmuştur Bunhr 

Morsilyn cinoyetinc işti.ro~ 
lerini inkll r cıtmı")'tır · 
Pavlıdn lethişçıllrın ro· 
ielığini yaptığı ve ı r,:otlo

r n oyrılmnsını istediği 88 

h't olmuştur. Kuoterin Yugos 
lovy11don kaçtıktan sonra 

gıyaben idama mahkum 
olmuştur. Kuatoriııc go. 
lince aıerkum bu sene ha-

şın ° ; iuklorı iynsetten inhiraf 
miıştwvık olınu tur. 

Kral Ale~san~rın. uf ulün- ı~~~~~. dcg,ı!ir;i;11 ç0 r m:1~ 
Jen çııaca'' meseleler tem balkan itıli\fı 
U ~ 1\ d"vl"tlt'.'rinı birilıirınc hnğlı 

<'il Co.-r rt' O •lla S ra» yon boğlrırı her vnkıtten 
"·ız tcsı Yugı slnvy.ı Kra 1 ıloh ı zı nde sıkla lırm tır. 
~!ek andrın ôliımu hak k n B ılkon itılt\f lıuk\lnıC't IPrı 
do diyor kı: Yuı:ro lnvyo ıle olan koti 

Mor ılya, f ı<'i 0. tav zzuh toolıh ıtl' rini re men Hı ale-
etml. A 1• ı;o de, , nzı) t ı u ı um-

~ nen ılfl edert'k konclılcrıni 

'
·yet itılrnrılo 1 ir t k m up- t 1 k 

lıfr h rl rino ıcığ ıyon mu -
heli nokt ıl r kar s ndn b 1 av leler olıkl\mını orlon 
lunııyoruz Bu do t.ıbıı hır 
(Devamı uçunciı sayfada ) ( Dl)vaını ikinci ıayfedo ) 

' ğu holde bugün Varşovnyn l 
gitmiştir. Boşv •kıl hnrek<.> t-
ınlh·n evel Mor ilycı uı k oslı 
rnurıasebt.ılilo Mncıır tel aja
nsına beyenotto bulunm uş 
ve demişti r ki: 

- llokikatin ortaya \'ı ka
rılmasını şımdidon istıyoru z. 

O zomon Mocer hu kflmetinin 
veya her hangi hir Mocnr 
htikfimet Orgonının menrur 
cirı.ıycttc kati ., n rr.t t hulı 
olııı ti ığı anlaş )ncok tır 

Yunan 
Cünı ~urre li s l i~ i. 

M. Zaimls tekrar Reisicum
hur i ntıhap e d ıldi 

Atino, 20 (A A.) - A-
ynn ve mebu~rnn mcc. 

lisi bir orada toplanarak 
330 oz ~dan 197 sinin rcyilo 

M Zaimis tekrar beş sene 
miıddet Reisicümhur seç.im. 
işt i r 

Felaket 
~unanistan~a ~oca ~ir şe
~ir s i~lon~an ~arap ol~u. 

't ııo 19 (A.i\ )- Bir ı
klon L500 rıufuslu k Asluko 
şelırırıi toınırnıen ta hrip otnıı 
btiıün evler yıkılmıt ve şi 
o dıye kodor 50 ölu ve 20 
yura l ı kaydedilmitt ir . 

Cümhuriyet b yrnmının onu"lc-u yıl döniimüne ait bir intiba: Küçük 
mf'ktepliler mcrıısim yerinde 

Büyijk 8 -:ı yrarra 
Hazır ık devan e > tJI. 

Cü[ ~U riye t HalK fır~as ı oir pr vO a nı l;jp;r e ' k 
mektep muallimleri ~e eyn bi. kot hatinoe ça .şı l o ıa ı . 

R•ı lıüyük lıoyrümım zın sına d·kkul vo ıtıııo t·ıldıı-
fev kolAdlj guzel ve cnnlı ol- t•ı•k tır. 

aı nk k utlulonmnsı için hozı- Bırı uılasi ·onda Jiğori be-
r\, klarn devom edilmektedir. tediye meydanında olmak 

Cıimhuriyet !folk Fırkası iızere şehrin iki yerinde halk 
t.ırofındon le pit eJileo pr· kürsüsü tesis tıdilecek bura
o,.:-romo göre, Cümhuriyel Jordn muhteJıf nutukla r ıöy-
H ılk Fırkaqı namına hiikQ len .. cektir. 
met rod<iı sinılo hüyük bir D ~er to.rnftan ilk mektep 
tuk kurulacak ve güzel bir muollımlorı de büyük bayram 
timsal Y·lJ>ılucoktır. Merkeı- için ayrı bir kol halinde 
de mevcut bütün fır ka ocnkln- çalışmaktndırlo r. 
rı ogiin gürıuiiz ve g<lcc bol ilk mektepler güzel bir 
ı t ı ld 11 tenvir odılocektj r.Gece &j~~al _vür.ude get ireceği 
fı rkaca fener aluyı tertip ve gı bı gundtiz yahut gece 
alay ın mümlliin olduğu kn- flalkevınde bir de müaeme-
dar ziyalı ve mehtopl ı o lmrı· re verilecektir. 

Maarif Vekilimiz 
Kız ve Erkek orta mı~teiiHfni tetılŞeııiUen sonra 

cuma günü Küta~yaya gitti. 

Maarif Vekilimizin teftiş etliği mekt~plcrden: Erkek orta mektep 
Pı•r embc gürıii Kütahya- mızdcn} - Dün buraya ge-

dnrı Şflh r im;ıe gelerı Moorif len ~!uurif Vt! lt ılı boy lise ve 
Vt•kılı Abid•n hey şelı r imlzıl- mrktepler i tofliş etmit ve 
ok i tefti ini hitirnıiı;ı ve cumo bugu" n A k h 

'.5' n arayo arekel et-
güni.i Kut hya trcnile Anka- miştir . \'ekil bey doğru An -
rnvo lınrek«t f•tmı"stir . koroyn 't kt ı · 

J • gı me Bı ı r . 

\lekılJıey harckelindon.ovol Ku nhy 20 (A. A.) - Ma_ 
voli beyle lıirlikto kız vo nrif Vekili Abidin boy hu· 
orkok ortuınekteplcrini gez giin şehrimize gelmiş ve 
miş bu mekteplerin tedris Vt doğrucu lısr-yo giderek ter. 

bın vo z iyf}tlerıııi tetkık ~tm- tişlr.rine haşlıımışt ı r . 
ı~tır.Ve k i l bey nıektı plı rdoıı 
ayrılırlu n mı ııınun )'"liı i hoy
nn t•tmiştır \1 ıur { \tkılım 
ız i~ta ıyorulo ' llı wı vo l ı 
11111 wıni bPylı>rlrı nıncıı ( ıııiid. 

uru ''' mu ıl imi r t ırııf ııd:.ı n 
uğurlonmı tır. 

Kut hyn, 20 (Muhabiri-

Sür atıl iı i r yolcu layarı~ ; 
Bı•rlırı. 19 ( ı\.A) - Bi r 

f ılıriko \'Ok sıırotli yeni hi r 
yolcu ttıyu rf•tıi modı·li ynp
ıııı tır. Hu tııvar~ iki tnva
r•·<·ıd··rı hıışk; oltı yoır.u~ ve 

600 kılo hamule alacaktır. 
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Türkiye Cümhuriyeti 

Payidar Olacaktır! 
-------- ----

Amerika sefirinin mühim bir nstku 
« Chicago 1'rıbune» yazdı- 1 

ğına gore Ameriknnrn, Tür 
kiye Sefiri Mister Robert P. 
Skinner Paris Amerikan ku
lübiiniin haftalık ziyaf1-3tinde 
Türkiye hukkında bir nutuk 
irat etmi§ ve Gazi hükume
tinin demokrat müesseseler 
lehindeki gayretini sitayişle 
unmıştır. Amerika Hariciye 
Nezareti mensuplarından bir 
çok tanınmış zev&tın bulun
duğu bu ziyafette Sefır Cen
aplorının vermiş olduğu nu
tkun tercümesini aşağıya 

derçediyoruz: 
<<içimizden bir çoklarının 

Türkiyeyi ziyaret etmiş olJ_ 
uğunu tahmin ediyorum. 
Eminio1 ki İstıınbula ayağı
nızı basar basmaz otoritenin 
hüküm sürdüğü ve hayatın· 
ızla malınızın emniyet altında 
olduğu bir ülkeye girdiğin
ızı der hal anlamışsınızdır. 
İstanhula girer girmez Bo. 
ğeziçinin romantik ve sihir
li cazibesine tuıulur ve bu 
şehrin haşmetini anl11rsınız. 

İstanbulun paha biçilmez ko
leksiyonlarını ziyaret ve ha
rikuldde mimari abidelerini 
seyretmek için saatlerce, gü. 
nlerce, hatta. haftalarca ge
zersiniz. Bununla beraber 
Türkiyeyi ziyaret~ gelon 
alelAde bir seyyah, gördüğü 
maddi es~rlerle o derece 
meşgul olur ki, en ehemmi
yetli telAkki ettiğim şeye 
dikkat etmez. O da: Türki
yenin Cümhnriyet idaresidir. 
Büyük bir adAm;n - çünkü 
Mustafa Kemal büyük bir 
adamdır vc:ı tarihte de dai
ma büyük bir adam olarak 

yaşıyacaktır. kıymetli Liderli
ği altında bu devletiıJCümhuri
yet idaresi kurulmuştur. Ba
şta bulunanlar hu idar
eyı o kadar esaslı bir 
surette ilerletmektedir
ler ki atiye ait bütün mesu. 
liyetleri, çekilmeden üzerine 
alabilirler. Gazinin, bugün 
etrafını çeviren muktedir 
arkadaşları dünyadan çekiL 
dikleri zaman, arkalarında 

bırakacakları halk küilesi o 
yükü ve bu müesseseleri ma
tlup şekilde yürütecak iktid
arla mücehhez olacaktır. 

lstanhulu, ziyarete gelen 
kimseler, Ankeraya kadar 
uzanacak olurlflrsa hayretler 
içinde kalacaklardır. Bırkaç 

senelik bir znman içinde ne 
kadar mükemmel birşey 

yapıldığını ~örecekle rdir. 
Bu terakki bizim garp şehi
rlerimizde birkaç sene evel 
gösterilen harikultlılel ikleri 

andırıyor. Ziyaretçilerin gör
ecekleri şeyler kar
şısında takdirden başka bir 
his boslemiyecPkleri muha

kkaktır; fakııt belki de hük
umet merkezinin «Şehrilerin 
Kraliçesi>) ve «Allahın yara. 
ttığı şehir,> isimleri!"' maruf 
olan lstanbuldon knlılırılor
ak Ankarayn tnşınrr.ns nın 

seheplorini anlıyamıyocakl

ardır. L6kin bu meseleyi te
tkik odecek olurlarsa. hunuIJ 
halledilmesi lil.zım gelen si
ynsi bir cephesi olduğunu 

göreceklerdir Türk devleti
nin inkişafı için Türkiye ho_ 
lkını siyasi sahada karşılnş · 
tırabilmek makHdile büyük 

bir yaratıcı gayr~tin göster
ilmesi lAzımdır. Türkiyeye 
gelen ecnebiler ziraatla 
çok aldkadar olmakLııJırlar. 

Nüfusun ~·oğunu çiftçilerin teş. 
kil ettiğini, toprak mahsulü· 
nün halkı ancak ioşe edPLİ

lecek miktarda olduğunu ve 
fenni idaro ile halkın y:.ışa· 
yış standardını yükseltmı:-ğe 

çalışıldığını görüyorlar. Bu 
gibi fenni idare sistemleri 
fılhakika çok eyi şeylerdir; 
fakat Türkiye halkını yüke. 
eltmek gayrelile bu idareyi 
tetbikat sahasında da takip 
etmek lAzımJır. 

Türkiyeye gelen ecnebiler 
tahsil ve terbiye sistemi ile 
de çok alakadardırlar. Hüku
metin cehalete karşı müca
dele açtığmı ve eski Türk 
harflerinin yerlerini LAtin 
harflerine bıraktığını görürl
er. Bunu bizim garp usulL 
erimize karşı yapılan bir il
tifat zannederler. Bilmiyoru
m ki bir Türk çocuğu eski 
harflerle okumayı üç sene_ 
Je öğreniyordu; halbuki LA
tin alfabesile bu işi bir se
nede yapıyor. 

Türkiyeye her gelen fes-
1 erin .kaldırılmış olmasından 

bahsediyor ve huna esef ed
iyor. Hakikaten fes çok za
rif ve biz garplıların kulla
ndığımız her türlü şapkala. 
ra kıyasen manzarası hoş 

bir şeydir. Fesin kaldırılmas· 
ını hükumetin lüzumsuz bir 
hareketi gibi telllkkj eden
ler bulunabilir; fakat bu ki
mseler unutuyorlar ki Tür
kiye halkını yeni bir idare 
ile karşı karşıya getiren si
yasi bir hareket vardır. 

Bu misalleri birkaç mis -
line çıkarmak kabildir. Bun
lar içinde en büyük hakikat 
şudur: 

Türkiye hükumeti bir Cü
mhuriyet idareıi kurmuştur 
ve bu idarl)nin muvaffakıyeti 
için halkı, onu işletmeğe 

muktedir bir hale getirmek 
üzere hazırlamak niyetinde· 
dir. 

Muhterem ef~ndilar! Halk 
işlerinin bugünkü inkişuf 

devresinde demokrat müesse
selere karşı mücadele edili_ 
rken, hattd burada (Fransada) 
hulk o eski «Hürriyet, Müsa
vat, Uhuvvet» kelimelerini 
aluylu yıHlederken Türkiye
do, Cümhuriyet idaresi kur
ulması eoterossan telakki 
edeceğiniz bir hareket de
ğil miclir? 

Türkiyede vaziyete h~kim 
lanlar hükumete istedikleri 
şok ilde bir model verebilir
di. Gilbert ile Sullivanın 

operasındaki Rus, Fransız, 

Türk veya Prusyalı olmaı:ıı 

muhtemel olan ve neticede 
İngiliz olduğ'u meydana rık
an bir adamdan bahse<lerk
en söylenen saçma sözleri 
hatırlars ı nız. Hu hareketi 
t1>f8irrn anlatmak istiyorum 
ki iktidar mevkiindekiler 
hükı1metlerini istedikleri şe

k le koyabilirdi; fakat uzun 
teemmiilln ve uzun tecriih_ 
eler neticosinıle 1 ürkiye va 
t&ndoşlnrının refah ve sa:ı

detlerinin ancak Cümhuriy· 
et idaresile idame ettirilebi
leceğine kani oldular. Yaln-

Belgrat . 
Toplantıları 

(Üst tarafı birinci sayfada) 

bir itimat ile yerine getirm· 
eği vo bugiino knrlar takip 
etmiş oldukları siyasette 
yorulmak bilmez bir enerji 
ile devam etmeği taahhüt 
ederler.» 

Belgrat, 20 (A.A.) - Kü
çük itilaf konseyi teş

kil eJen üç Hariciye nazırı 
dün yaptıkları toplantıda 
Belgrı:tt s.ırayında Roman· 
ya Kralı ile Yugoslavya sal· 
tanat naibi Hazretlerine mü
lAki olmu'ilar ve kendilerine 
konseyin mesaisi neticelerini 
arzetmişlerdir. 

Kral Karol ve Yugoslavya 
saltanat niyabeti namına 

Prens Pol bu mukarreratı 

tasvip etmiştir. 

1urhal 
Şeker 
Fabrıkası 

( Üst tarafı birinci sayfada) 
ye gelen Başvekil ismet 
Paşa Hazretleri Anado -
lunun ortasında yükselen 
sanayi müesseselerimizden 
birinin daha açılması müoa
sebetile Nuri b~yin söy.ledi
ği sözlere nazarı dikkati ceL 
bederek şeker fabrikalarının 
kurulmağa b:ışlandfğı &aman 
şüphelerle karşı konduğuna 

• 
işaret etmitter<lit~ İsmet Pa 
Ş'l Hazretleri Turhal şeker 

fabrikas;nın diğer fabrika!. 
ardan alınan müspet netice
ler üzerine kurulduğunu 

söyliyerek milli sanayi ol
madık~·a refah olmıyacağını, 
iktısadi programımızın biran 

evel başarılması ldzım geldi
ğini beyan etmiş ve Tur hal 
fabrikasının dünyanın her 
memleketinde görülen bü
yük fabrikalardan biri ol
duğunu da her veçhile em
niyet veren bir meJoni-
yet müessesesi olduğunu 
söylemiş v e h a l k ı 

hep beraber fabrikayı gez
meğe davet etmiştir. Fabri 
ku.nın makine dairesi memur 
ve amele evleri ve hastaha. 
nesi gezilmiş ve görülen fe_ 
vkalade intizamdan dolayı 

İsmet Paşa Hazretleri mem-
nuniyetlerini izhar buyur-
muşlardır. Tıirhal büyük 
bir bayram günü yaşa
maktııdır. 

-~-

Maç yapılamadı. 
ldmongücü - lcimanbirliği 

birinci ve ikinci takımları 
arasında mukarrer olan maç 
havPnın yağmurlu gitmesi 
dolayısile cuma günü yapıla. 
mamıştır. 

ız şunu hntırlamanızı ister. 
im: Türkiye halkının anane_ 
leri otokrasi ile yuğrulmuşt
ur Onlar şimdiye kadar ot
okratik bir hükümet idare. 
sinde yoşamışlarrlır işte hunu 

nazarı itibara alırsanız, Tür
kiyede elde edilen muvaffa
kıyetlerin ehemmiye ' ini an
larsınız . 

İ ŞEHİRVEMÜL.HAKATT~ ... 
..................................................................... 

Yeni 
Belediye heyeti 

DOn toplandı, re;s ve encü
men azaıarım seçti. 

Mülhakat Ekmel<I 
Bele~iye heyetleri topla- Sı~~at mü~Üriüli ~ 
narak reislerini seçtiler. 

1 
birinci nevi numun_•aaı 

Belediye meclisi azalığına 
getirilen zevata dün vilayet 
huyrultularını göndermiştir. . 

r ~ . -;ı Vilay~t Sıhhat Mu ~ 
· tarafından şebriı:nizde ~ 

, J. . • kOll 
ıma ının eyı \'e l ııd 

şartlar altında b~~r 
ması için hozı tedbı~;örl 
liığını yazmıştık. Mu , 

Y ~ni belediye meclisi yir
mi beş kişilik ekseriyeti ilo 
dün reis ve encümen intiha
bını yapmak üzere toplan
mıştır. 

Toplantıda belocliye mcc. 
!isine seçilen zevattan yalnız 
Hacı İslam oğa zade Rasim 
bey burada bulunmadığı için 
içtimaa iştirak eJomemiştir. 

Neticede on altı reyle re
isliğe Naci bye seçilmiştir. 
Encümeno de Yırcalı zade 
Hilmi, öz zade Rifnt, elbise· 
ci Ali boyler ayrılmışlardır . 

Reislik seçiminde Esnt Adil 
bey dokuz rey almıştır. 
Azalar arasında 

Dayı oğlu lbrahim efendi 
okuyup yazma bilmediği 
için belediye azalığından is_ 
kat edilmiş yerine yedekler. 
den en çok rey alan Kabak
çı oğlu Cemil bey getiril
miştir. 

Kardeşi Esııt Adil bey da
ha fazla rey aldığı için mü
stecap zade Hüseyin Aılil 

bey yedeğe alınmış yerme 
BeypazarlL Sudrı bey heled. 
iye meclisi azttsı olm uşlur. 

Saraç zade damadı Şükrü 

beyin fazla rey uimı:tsı dol
ayısile mumaileyhin kayın 
biraderi olan Ahmet bey de 
yedeğe alınmış yerine Eğin
li Şeref bey meclise aza gı
rmiştir. 

Def terdanmız tef tişs 
çıkt1. 

Yeni defterdarımız Behçet 
hey cuma günü Bandırmaya 
gitmiştir. Behçet bey Ban
dırma maliyeı:ıini teftiş ettik
ten sonra Erdek ve Gönene 
de geçecek ora maliyelerini 
teftişten ge~~irecektir. 

Defterdarımızın bu seya
hatinin bir harta kadar sür
mesi muhtemeldir. 

Yeniden Erdek belediye Reisli
ğine seçilen Selahettin bey 

M tilhakat belediyelerine 
seçilen yeni heyetler topla
nmııkta reis ve daimi encü
men azalarını scçmel t el.lir
ler. 

Muhabirlerimizden alıdı-
ğLmız telgraf ve mektuplara 
göre, Cevdet Ömer bey Ed-
remit, Zahrettin bey Hav
ran, Salı'.ihittin hey Erdek, 
İzzflt bey Al ı boy nahiyesi, 
Mehmet bey Altınova, Mu
hittin bey Bürhaniyc. 
Riza bey Kepsüt, Süley
man bey Aydıncık, 

ilacı Ömer zad"' Ömer bey 
Bigadıç, işbankası veznedarı 
llasan Basri bey Ayvolık 

hel~diye re isliğine se çilmiş· 

lerdir. Tüccardan Fehmi ve 
l i:ıcı Hüsnü zade Is mail 
beyler de Erdek belediye 
daimi encümen azalığına 

ayrılmışlardır. 

Belediye reislerimize mu 
v,ıffakıyet temenni ederiz. 

Köseler 
Köyünde bir hadise 

Köy muhtarının evine taarruz 
mu edıldi? 

'k' . 'ı eklll çe ı ıncı nev . 
· ·ne• başka dün d~ hır! de 

k k .. i "ucu e me numunes t1• 
rilmi~tir. Bu ekoıekte 

1 
lf: 

glutıni on birden sşsğ 
memektedir. . ... dı 

S ı hhat nıüdti riuğU "' fell• ruftan da fı r ı nların d 
k ılue ısluhı i~·in te 
almaktadır. . ~ 

Halkın sıhhati içııı 
tiği bu güzel 
sıhhat müdürümüze 
vaffakıyet dileriz · 

istiklal mekt•• 
Salahattin rosh9~ .... 

• blP"' 
Ocaki zadelere oıt 
arif müdürlüğü ta~ 
ki ralanmıştır Burası 
mektebi ittihaz ediJece 

Tekaüt edilen muıll' 
V·1 · · 'lk ıe ı liyetımız ı .. ·r crot kadrosunda vazı e ~ 

muallim tekaüde 8~1 
miştir. Bu muallirnlerıll 
leri şunlardır: 

BıınJırma - K ı zıks:l 
mektPbi başmuallilJll J 

N . b 0:Jll met urı ey, 
11
, 

üçüncü mektep mu~ 
rinden Hasan '.1'nb9

•; 

Ayvalık Ciimhurıyet lı 
bi muallimlerinden it 
bey . . 

Hamiyetli bir dott~~ 
Doğum ve çocuk 
• l klPt' 

evı çocuk hasta ı ~e 

tehassısı doktor b' 
bey, kız orlaınektede 
fahri hekimliğini 

Perşembe gecesi Köseler ı Je 
etmiş ve ilk ham e 2 

köyüude bir hadıse olmuş- J'kJ' 
tur Köy muhtorı Rifat ağa tııleboyi gayet. 

1 
t 

m uuyeden gedrerek .~ 
ıki şahsın taarruzuna uğramı· da"ı•• 
ştır. Rifat ağanın iddiusına ettiği drızaların te iİP 
göre o e-ece köyden Hüse- susunu sıkı sıkıya t

9
, ~ 

~· . . J l ıniştır 

M JanJarma kumanJanlıg-1 yin oğlu Mtıhmet ile arka- ceğını va oy e de 
' U U duşı Abdürrııhman Rıfat memleket işinde . ı 
Mıntaka jandarma kumnn- ağanın evine girmiş ve öl_ doktorun göslerJığ~. t• 

danı Fehmi bey bir ay izin dıirmek muksadile iki el ateş ve gayret her tii~ltJded 
almıştır. Kumandanlık vazi. etmişlerdir . Fakat eyi .bir tali ve toşekkürün ü~tufl 
fesi vekdleten vildyet jıın - netice si Q}nruk hurşun ken- ı•f 

darına alay kumandanı Malı- disine isabet etmem • ştir. Bereketli yağm.ur •. ~· 
mut bey teırafından görülm - Cumhuriyet müddeiumu - ıJ1" 

Cuma günü ~ehrı osı 
ektedir. mıliği bu ınesele hakkında ııiılon yoğmur yıJ~dd 

tuhkiknt yapmıştır. Mehmet ık şı 

H
• ' R L ' L Yugrınur bir ara ı r useym an mı uey VO A bdürrtthman . hfidiseyi 601 

kiiltiyen inkdr etmişler, Hi- nmı~ bardaktan boŞ i'' 
Cümhuriyet flolk Fırkası nıı düşmegy e başlam. ıŞ fut oğu ile iki hizmetçisi ise 

umumi idare heyeti azasın h hu çok sürmemiştır: cvo girenlerin ve tu onca o 
dan Hüseyin Rahmi bey ata nl a rın bunlor olduğunu Yağmur çiftçi iCI 
gendik teşkildtı hakkımla sövlemokle ısrur etnı i~ ler<l i r. istifadeli olmuştur . b 
tetkikattıı bulunmak üznP. 1\ı~hki k atıı devam e<l i lın ckto - Ynğmurdan sonrıı 

dii n şehrimize gelmiştir . dir. 
1 
se rinl em : ş ı i r . , ' 

Senenin en bü vük ve en güzel f ilimlerinJeP' 

M A T A H A R 1., 
Yakında Şehtl' Sinemasında gösterile cek1' 
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(Üst tarafı birinci Sil) (adcı ) 

şeyd r. Bell t:n ılmiycn hu ha· 
dıseden dolayı geroh Yugo 

Yugoslav ya hü ktl metinin 
<lohil aeayışc hdkım olaca
ğını ümit Pderiı. Tarih 
ıı:ıpat cdıyor ki, bı ı çok ha-

• 
Yazı Müsabakamız. jçTE: . DIŞTA: . 

iç piyasa Yumurta vaziyeti. SılaMan ~ıra~ma meselası. 
Uınumi vııziyot: - Bu 

hafta ınsmlekutin her tara
fında yumurta toplama işlı•ri 
meaınuniyoti muoip ~lucak 
derucedo devam etmış ve 
başlıca ihracat limanlarına 
yapılan muntazam sevkiyat 
dolayısile ulıcı piyosolara 
yumurta şevkiyııtı geçen haf
talara nazaran daha eyi oL 
muştur. letanbıılda teşek· 
kül eden yumurtacılar 
birliğinin mesaisi şayanı 
memnuniyet neticeler. koyd · 
etmiştir. )'umurla ıstıhsal 

eden mıntakalarda havaların 
güzel gitmesine roğme~. yu
murta ıstıhsal azlığı goruL 
müştür. Fiatlar her tarafta 
sağlamdır. Hundan böyle de 
yumurta fıatlarınıo sağlom
IJğını muhafaz11 edeceğı an 
laşılmaktadır. 

Karadeniz sahilleri: - Tr_ 
abzoa Giresun mıntokolur ı
n<lo ' f ıatlar geçen hu flu 

yıı nazaran daha ytiksektır. 
Tırabzondan ihracat yop 1 
mıştır . Hu havolıde ırı yu 
murtaların tunusi 50 60 
pura orasmdıı muamele 
görmüştcr Aılcı piyaıalurın 
talepleri daha çok yarım 
sand1klar11 müteveccih ol
duğundon en ço~ ~u. nevi 
ıandıldar gönderılmıştır · 

lnebolu, Bartın ve hava 
Hıinde dohı yumuıtu sev· 
kıyıttı canlıdır . . 

1stunbul pıyasıısı:-liılhn
sea Alnuınyayo yumurta ih 
racatı canlı bir surette de
vam etmiştır. Fıatlur 3~ li
raya kadar büyük sanılıklıı
rdn tulıp görülmüştür. Bır 

htıfta zarfıntlıı yalnız Almo. 
nya için 2.000 sıındık yu
murta hız rlonm ış t r Ci-
var p zari .rdon talep ni~ 

petinde mal gclm~me~ted ~· 
Marmara ve sahıllerı: F t

atlar umumiyetle yük rlmi • 
tir. Tek irdağı ve h ı volisin
d,,. köyl"rdo yumurtanın oJ 
edi 50 paraya kadar çı kmı 

ştır. Miidunya ve havolisinde 
r ıatler gdçen hoftııy11 nazar-
an küçiık bir tercffü k'ıyde
tmiştir . Trakyada dohi vazi
yet aynıdır . 

Ege s hılleri:-Bu haftn 
hu lıavolido de gı•çen hofıu 
lura nazaran biroz daha ca
nlılık görülmüştür. Yunun 
''O ltalyan oJolorının yun u 
rta taleplerine cenup eşe 

sahillerinden mol gönderıl
nıek aur1Jtilo cevap verilmi 
şlir. 

Antalya 'e Mersin ~uvo. 
lisinde ise yumurta vazıyetı· 
durCPun umumiyetlo fıntler 
bir kuruştur. 

le Anndolu: - Sıvas ve 
havalisindo fıatlor yüksel
ruiştir Yumurtonın yüzü 80 
85 kuruşa kadar toplanmak· 
lndır Kütahya, Bskişehir, 
Afyen ve h :ıY.llisinde fıutler 
Bnğlnm ve ihra~· Jimonlarına 
Bovkiyot olmu tur. 

Buğ~ay satışı 
lstonhul piyasasında 18 

perşombe giınü 478 t~n 
buğday muamele gormüştur . 
Buğdayın fıotı 4 kuruş 37 
bu\·u k paradır. 

incir pirasası 
Almanyndnkı Türko~s 

mıimossıllığ inin raporuna 
0.cızarnn incir piyıısaf!ı iize
rınde İş J8pılmomı~ kuru 
uzum piyasası dn umumiyet
le durgun geçmiştir. 

Amiral Yamonotanın be_ 1 
yannnamesi İngiliz efkarı 
umamiyosinıle deniz müza· 
karalının ncticesino ait olan 
bedbinliği arttırmaktan. b~· 
. kn bir semere vcrmemı l'tı r. 

Deyi Telgrnf diyor ki: 
Jopony . nın kendisine biı

yük Okyanustaki lngiliz. :c 
Amerikan üssü bahrilerınm 
takviyesine karşı bir .za
man teşkil otmekte olan 
Vaşington muahedenamesini 
yırtmonın aleyhinde olm~sı 
gayet berlıhi bir keyfıyett r. 
ı)jğn trıraltan Japon lıuku
ıneti kendi plı'\nın ın kabul 
edildiği takdirde biiliırı mil 
letlero her türlü hohrl lcca. 
\'Üzılcn masun oldukları his
sini \'erect'ğini İ"pata çalı
')acait r 

lspan1a~a vaziyet 
ispanyada idam cozas na 

ait konunun bazı maddeleri
ndo todıldt yap. lmışt ı r . Uu
na naz ran lm oez fnilleri 
bomba kullanmış olan sui 
kastlarla, ölü ve nğır yara-
t mm ya sebobiyot veren müs_ 
olldh toerruzlara tetbik edil 
m~ktedir. 

lsp ınya ha rh iye nAza ret i 
cLeon eyolotı) ııskori vuli i 
coneral Leoshurı ~1ıı•rs ve 
Asluries iızerino osker sev
kin o memur edilmiş olduğu 

bilıii:ıl m ek teıl i r. 
Z bıtu Vulansıynda bir 

dtik kı1ndu 1260 ufak bomba 
VO lıirk ııç dinamit dolu 
çuval hulnıuştur. 

Bılhaodo uç yiız (şık vo 
Lır kasa ınuhımmut bulun
muştur. Po ıs lcvkifato de· 
\'Um elmcktetiir. 

Bu lgaristan~a ipeK sanayii 
«Nova dıni» yazıyor: 

Umumi horbe kadar Bul
gariıtor <lu ipek sanayii yo
ktu Yalnız koz ı isııhsul od· 
ılir vo işlenmek üzere ct•n_ 

ebi memlekctlorine sat lırdı. 

U aıuıııi lıorLin nih ıyelınc 
kııdor ipek sonoyiııı.iz \lor_ 
cjdaki hükumete oıt Lıı ıp 
··k monsucut mektebi ılc bır 
koza tecrubc merkezi Ye 

1910 srnosinıle "ofyoda, hü
kumet t:ırafındrın oçılon tli 
ğer hir ipek men urnt mek_ 
tcLinılen ıhorı·tlı . 

Bizde ipek ıııensucol son
nyıi ılıı ıııensıH·u~ın ponı~k lu 
ve kf'ten şubel •rı uınunıı lın· 
rpten sonra in kişnfu boşla 
mı lır. -

Yeni llŞ t'kkül ''..: inkı~:ıfu 
bn,lıyon bu 8 ,,.no) iin luzuın 

goster<liği u ıa \'e munv ı ~I~
. ' bi mütcha sıs tekrııeı. 

rı gı . . 19 1 
yenleri yeti tirmek lıçlın " .. -

'ndo llcırmon ıı a uçun· sent sı 
('Ü bir ipek mensucat mekte 

l . lmıı:ıtır Bu mektopten ll Q\'I :t 

ı. l r iııek ve ponı1Jklu ~·ıaon a 
lls ııcnt (alırikasındo u::to , me . . 

munvirı \'O nıuayy n bır IOJ 

ılevresinılen ı;onru ılo boya~ı 
u tası olohılırler Buna rsg-

bugün fuhrik,ılilrın ut.-men . 
t .ı ihtiyaçları tamamilc tcımın 
cd ılmiş c l eğihlır. 

EcnPbi u Luların rol ~ın
ları ınenrdildıği tokdırdo 
mütı•hosl4H! ihtiyncı dalı~ 
. lo ortocoktır. lJnıuını 

zıVDt 

1 ~rpten sonra hususi tPşeb. 
Hl . . l k 
büslorlo ınenıl •kotım ız, e o 

slavya hüllfım otinin pro 
grumı ve gerekse Yu-
goslavya llundonının.Ju:ı l ı y 
eti bir,Jen~İre alt Ü t olıııuş. 

rplar duhili igıi~.ı lordı n 
ıfoğnıu~lur. Yugosla,·y .ı rı n 
bir tali oyununu girişmı·~e 
kalkışmaırıas nı dıı toııı erı n ı 

tur · Pılerız 
~hiteveffu Kral .\lcksund- Yugoslovyu dovltt ıdunı. 

Hikayelerin neşrine 29 
J. Teşrinde başlıyacağız 

rın şolısi yüksek hir kıyın - lnrı dostf\lıo na ihı..1tleniln 
eti 'ar iıli. Biıtün devletin mahrum kalmamı lnr \'O ku-

Gençler llrasrndu açLtfj111uz. güzel yazı mlisa
akasına girme şczrlluruu ue mLisabakamn rıaızl 
olacaguu yozıyorz: 

makinesi hu Krlılın elinde lmıyacakbrılır . lngiltere ve 
bulunuyordu. Kralın öluınü Birleşik Amerikonın t•n yü- Gönderilecek yazJ/ar. 
nden sonra ihtiyn etliği mi. k ~ek adamlorı bu mütoloaılo Gönderilecek ya:tlann <de.zil ktirlik it/köye» vas

fını /ıal:. ulmalorz yegdne şarillr. lletlcrın fazlalığı doloyısile hulunmaktndırlor 
Mü.rnbakumıza l~lirak eden gençlerden göndere

cekleri «le:.li kııçük lıik<iyeleri» ga:eleml:ln iki süt. 
umuıu lrcuuıiz elmiytcek bir lıacımda tertip etmel
cırini rica ediyoruz. 

takip edilecek yolları hilo. ltalyan milleti on bir ya-
şında· hulun.'.ln bir çocuk miyorur.. 

Aldığım z son ho berlerı.ı 
göre, Yugoslavyada bazı ig
tişaşlor 'ukubulmuş i e de, 
bu igtiş8şlcır hukumet tora_ 
Cından sö lılürülmüşhir. 

Vakın Yugo luvya milleti 
askeri bir idare altında lıu
JunmaHııdır Binnenoloyh 
her ihtimale karşı ve her 
zınıando, lıükCıınot , vaziyet
ine hı'lkim olabilir. 

Bu hthlisodeıı ç kncok 
milli <lcrı•yonların ne gihi 
bir istikamet olacağını an
cak bir koç hafta sonra 
görebılıriz. 

Mnrt!rlyu faciııs ı, yıı Itır 

Kralın Tuhta binmt8İni hür
matlc karşıl ı yor. f'rens Pau 
lde, Avrupuda yüksek ilım 
v., kültür sahibi olmnil:ı tll
n ın mış muhterem bir sima
dır. 

Yugoslnvyadn niyolıetin 
vnzifosi giı\·lur. liükun.elın 

vazifesinin daha giiç olduğu 
da mk~r edilemez 

Bununla herober sakin hir 
Yugosla\'yo Balkonlarda dar 
mn bir sulh ı'\mili olur. holyu 
hükumeti hu arzuda bulun
mnltaılır. 

Yugoslovynnın bu hddis 
11ler kort.1ısında dırayt•t vo 
motanet göstorrcwğini ünııt 

Seçim ht:yeti 
<Jelccek yazcları tetkik clmtkie bunlardan ka:ıı

fl(ınltırı seçmekte cclt•blya muallimleri. yautemfı_ 
in la/ırlr riya~etine yardımcı olcıcaklar ve rey verec
eklerdir, 

Kazanacaklar 
Müsabakamı:. şöyle bnşlıyacuktır: Gôrıdı1rllecek 

cıle:li Jıikdye)) lcri 2:J ı eşrineudden itibnren dtrct 
başltyacağı:.. JJu lıik<iycJeri St çmek/e ukuyuculurum:. 
uruswda ayrıca bir mııscıbuku tertip t•diyuru: St• 
çme lıeyeliııcc birim·ili{ji kaz.ın.ıcak lıtkciyc•ye re!ı 
vermiş olan elli okuyucumuza mulıltlıf lıediyelu 
dufizluccıyız. 

En !!tİzt>I 1t·zli ~lidik. lıık:ht•\İ \' az:ıu .,,._ 
~ . . . ._ ~ 

vat muhnleCctini zJy ı Clot ı r. P':=::;;:;~~=:::;:;::=::=:=~~ 
veyahut tokviyo <•dPr. 'rı·c· 

rübe hu boptu koli ııı tıceyı 

ıwc ~.ızt•Lı·ıııiz biı· f koJ ~a.ı i) lıt•dİ\t• t•dılt•-• • 
t' ı · ~ t i ,. . l ld ı w i ' ı · Ü t' i ıı w ii ' ı · ;..: ii i . .-1 i ,. . r d , . 1-

me~·dnna koya\•nktır. Dot<tor 
Buıiın mı•mlekAtlerılo 

hukt1mot crkdnı ıle ehı1rı 

. . . 
ıııa kalPrıı, cWı·.l iııı('lldı·ıı 111.uı ('U~ a ~:ıd:ır· 
kıynwılı lıırt·r kiı:qı lıı · dı~c· t•cıılt·ı·ı·kııı·. 

Ht1 musıılwktl(/<1 ok1111rıc11/arı mı :111 11<111/ rey kul/ 
tlll<IC1lf,J11rt111 İ/aidt~ !Jll:lll' .. yt:. 

~; 111· ı·r, ~11.i k,ılc ı11İııı'/.1 I• c·rtıllf'\f' cl;l\ı l urııumiyı.nin hu mü., sır (,,. Dugıt111 ut• çocuk b ı 'wn evi • • 
cioyı müı forit bir siyusf ÇOCUK tıdi~· urtız .. 
cinoyet hududu dahilinde Uirçok ge.nçlerirı biraz dnha mıirldtl vtrilmtıi 
tı ·lti kki dıııclı• ri 1 ahtıyor lıcıslcılıkitlrt mcilclıassısı Jıukkrndcıki mıirnccıcıtı u:erirıe gö11derileuk ya:ıla 
ulılmJ>tjdir. ~tuuyı•rıe h ınesİnİ ro tuh- fi cty btı~lııU kadar Kflbu/ t'lmtk karafllll verdik .. 

Yugoslu\'ya milletinin miı~- nnc civnrıııdu ~e ıııorı so- il f J/iktiyelerirı neşrine 2Y Tt•şrinevtlde buşlo11acak/1r. 
kiıl bir vıızıyotte bulundu- kağanı nokl •I ııııştır. 
ğunı şupho yoktur. lJu ı.. ~ ~~~~-.,_ 

::~:~~.:~~·~:'"' ~~;g:~~~:;.: •9!~9911mı"!mı9!! ..... --.... --..--
millctince nıolümdur ki, ou ., • • d -
kötu günlurd~ bulun mıllot- ,.4 Şehır Sınemasın a ~ 
ler, hu f..ıcıa kar'4ısıncla llll r, 
Yugo lnvyonın elenı 'o J ~ 

kederinu iştirdk etmişıurdır. ı~ 21 Teşrinievvel Pazardan itibaren r. 
Bilh••SJ ltnlyon mılletı, C ~ 

~~;·ş~~~;:ıı. k:~~~.:.:·~~;,~ :4 Menfaati umumiyeyi ~adim bir filim ~ 

~:i~t:~:::·::::~i:::::~I::'. !'._j ZEH i RLİ GAZ ÇETESİ ! 
muh ım oır VJııyet knr9ıs 11 = r, 
da bulunmaktadır. A nupa ~-· ~ 
devl~tlorinin haasalen buyuk c 1 u·· ·ı· r, 
de\•letlerin takip edeceği I•' Ca ~ fi u me. 1 1 ~ 

. HAIUtY PIEL r, esas noktadır, bu hAdıseyi llf!ı. ~ 

kopotmulıdır. Av ru ponın 'lii.4 ili r ;ıııtla hi r orıl ti,. ıı "' 111 ~ ıl:ı fa:ısız ve ı ııasu ııı bir şelıi r il' 
yüksek ıhtiyaçlar medeniye_ ı· • ı 
tın hukuku, ~olııslım.lon rln- ~ h;ılkrnı m th Vt•llnhilt•('Pk hir kudrPt \'t' ku\'\' ı'llc olan ve be- ' 
lıo )' ukeoK tir ilk rnzıf u zu· ., şeri y .. ı ıı:ı ıı ııı ti ı 1 .ı k hi r l .tı'İU '"~kil ı•ılırn zı• lı i rli gazi , rııı ~ 
lıuru muhtor~cl hor ıgtı~aşı &~~ ('tHe naıııı veriltm hir ft•n htı~·eti lttrdfıwları ııasıl ~ zli bir r' 
derhal söndürmektır. e l 1 l 

:surPllt> ilıtira v•• iıual t'dı diğiııi ve ta~'art' er va~ıtasi e bir 
~ ~~lıirdıı yaptıj(ı ıalırihaı ve ıloi(ımlıığu C:wiaları ve cıııııiy- • C4 ~ .ııi akı• a nıı ıı hıı n larla ulan 111 iiı·:ı dclıısi ııi hu fi ı iı ıııl e göre- ~ 

ıadJu ipeklı çekmek ı\'İn 
yeni bir fubrıka vo dokum
ak İçin de ı 4 lubrıka meydn_ 
na gdnııştir. Bunlonlon bnş
ko ıpek. şerit, dııııtel ve ka
dın ziynet esvasını ımal ı d
on bırçok müe sescler vor-
ılır. 

Dantele "" knılın ziynet 
eşpısının inıul etlen d:ıhn 

Bulg rıstan ıloki ko7.a istih. 
salllt ı sı>n ıl • .ı bir mı I yon 
iki yuz bin kılogr:ımd r Bu. 
nuıı yarısı memlekutimizdo 
ipek ve kumaş haline kon
maktad ı r . ipek sonoyiıııızde_ 
kı 1 u lnakki 1919 don 
19340 kaılor ~ oni on be en· 
elık lıir çolışmnnın mahsulü .. 
dır . Bu sonoyi dnho ileriye 
g•·t•rnı1:1k için menılcketimi 
zd .. irııkt\n ve ~cruit vı.ı d r 

l e ('t~k ·iniz. ~ 
... İ~liklul harp!t'l'İ · İ(~in hiı~ c:ı>k •~yi hir fıkir ve der~ ve_ r, 
~ 1'<11' k olan hu fıliıııi herkıdu giirnıı•si keuıli ınt'ııfaaıi ıl'a- ~ 

la.~. hınıl:ıııdır. ilaveten : DÜNYA HAVADiSLERi ! 
• Pazartesi matinemiz saat 3 de. Filim '-

·~ Bf Yi'K ~EllİllLEI\ l'YKl'll.\ ~ 

-· 1 le Senenin en ~üyük ve en güzel rılimi 
1 ıc MATA HARI ~ ES"i ~ 

_, ~ .. ·ı k . , 
·~ C·ır·~arııb:ı ıırogcaıııııııız•.a gosıerı PCP ıır. ,, 

Miiüiıiiı~i~ıW~iii~~~iiii~li~[liiiiiiiiiıii~iiii~iiimiiıiiıiiWıiiiiiOOiııi~liiiii&~i 
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Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve so~uk 
. algınlığındaki çabuk tesirini bilirsin.iz: 
8' markasının tekeffül ettiği ASPiRiN, sizi bun

dan sonra dahi memnun edecektir. 

Komısyonundan: 

Balıkesir askeri kıtaatı ihtivacı icin 32 ton 
• • 

pirinç 15 loıı .. ahun ve 12 loıı zPylinyağı 25-10-
~34 pP-ı·şemhe giiııii saaı 1 ı dH kapalı zarf usu
Iıie ayrı a~r rı satırı alınacağından taliplcrııı şar

tnarnnyi görmek içirı lu~r giiıı miiua~asaya işti
rak iein de ylizde vcdi hucuk rnuvakkaı tenıina-

• • • o 

tlaı·ile bir·Jikte vevıııi ıutızktlrtla ıııua' veıı saatten . . . 
<~\rel Balıke~ir kolordu stıtıu aJnıa koruis,·onurıa ., 

nı ii racaa llu ı·ı. 4- 250 

TORKI 

j -!!fecmualar: 

Gürbüz Türk ~ocuğu 
ı Hıuıııyeietfal Cemiyeti 
uınumuıi merkezi tarafından 
neşredilmekte olan bu aile 
mecmuasının 94 cü say111 da 
çıkt ı . Gürbüz Tılrk Çocuğll 
bu sayısını dil bayramımıza 

tahsis etmiştir. 

İ~:inde bulunan yazıların 
başlıcaları şunlardır: Dil hay
ramı -Falih Rıfkı, dil sava
şımız - Saffet, dil bayramı_ 
lbrahim Necmi, dil inkıldbı 
yanlış anlaşılmamalıdır- Ah 
met Cevat, Türkçe nasıl 

olur. Or. Saim Ali, dil bay
ramı - Behçet Kemal <şiir) .. 

Bu güzel mecmuayı oku_ 
yucularımızıı tavsiy~ ederiz . 

- zmen 

Türtiyede ~ava postası 
«El · Camiat . ul-lslamiye» 

d~n: 

30 eylülde Türk milleti 
büyük bir sevinç ile lstan
bul Djyarbekir hava hattını 
açmıştır. Tt.irkiye Cümhuri · 
yeti Hükumeti, Türk milleti
nh terakki ve inkişafına 

bütün gayretini sarfetmekte
d.r. DtHniryollurı Aoadolunun 
en uzak kasabalarına yetiş
tirmiştir . Bundan maada, 
Türkiye Cümhuriyetj havu 
hatları inşasile meşgul oL 
maktadır. 

İstanbul ile Diyarbekir 
arasında tesis edilen yeni 
hava pootası yolcu da nak
ledecektir. 

21 , 
• , ~ • 1 • .. .., .:.. r: ~, 

• , . 't -· - ·.l • 
~ . . .. .. 

Aşağı ya bas tığıııı ız rclı her tablo halk ııı ıızm lw r tülü i h liya~ 
rını en ralıaı, en '~yi, en u<·uz ve en sağJanı ~artlarla ııerede, ki 
lerden karşılı ya hi lt>eel\leı·i ni gösteriyor. 

Başınız ağrıyor. Hangi doktora gitme 
siniz? 

Rahat bir otel istiyorsunuz'° Hangi ateh 
tercih etmelisiniz? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü sualleriu eevaplarııu bu tabloda arayımz .. 

• 

,:1 . • . ·• , ~ 

. .. 

DOKTOR: Hasan Raif bey. Dahili lıastalıklit1' ıııii~ 
Jıassı~ı.. fliiktirı ı cı .. add(•sind(• Palauıut JI 

O TEL 
karşısında .. 

: kaptan zade Oteli 
SİlldP •• 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... llük\ıuwı catltk~iııJr· 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliikli 
eadde~iodc Ahmet ÇPŞUH'Sİ karşısm(lH 

• 
G A Z / N O : Merkez krathanesi: Paşa cauıii caddesi 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. 11 i'ı kl1 ıurt cad 
siııde .. Darbalı oleli altıııda. 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman NlJ 
. 

1 ERZI 
Paş~t camii cadd(1 sııH.ltı.. Mt~vhane 1 orı:a1.ııı . . 

: Mustafa bey .. Postalıarw ~okağı No. 42 
Terzi ve örüdi Celalettin ·bey. K0'' 
nıi ' livc caddesi No. 163 

Ol 

1 UHAFİYE: Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. ,.\le 
dar zadt• .. Kuvayi nıillh e caddtı~i No: 48 . . . 

ŞEK ER cı : Ahmet Nuri efendi: Balık<·siı·iıı en e~ki şt·k" 
cisi. llPnı<·Yi Ş('kel'lenu·, lokum, pasıu, pis~OSC)t 
ticarethaıu)si lliik.\ınıet cadd<'si, JH1 ~ta1ıuııe 
kağı numara: 24 . 

BAKKALİYE: Ahmet Hilmi efendi .. Bih'mıum içki"1 

kanserde ve Şt-'k~r çrşitleı·i. 

'A: Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi 
11~ 

rll.f·ııur"\ v.o ktını"" ı'ıab:-,z·lı~ı. K \' · ı· ıııill• l ( , , n.-ı 1 "" ti a' • • 

MNİFATU 

caddesi numara: 52 

. . . ; .. 1 ::",... ·, .... 

nara İ~meı Paşa merasımıı pazarlıkla ica. 
ra verilmesinin 2;) • Birinci teşrin - 934 per
şemlw günii ~aaı 011 dörde uzatıldı~ı ih\n olu. 
nur. 

I> 1 k · ı ı ı · · · · ı · ,· cifl 
• >il ı ··~~ır: sı ı ıat <. aıı·~s11ı111 . ı ~t1y: <'' ~b' 
liralık kı uı n şa rtuam<.'St muc1 h11ıce ıııtl .. , 
c~diJıuek ve 25 ıe~riııie\'(•l 934 tarilıirıc uıtltı/ 
p<~r~enıhı~ ~iinii ~aat orı lwşte ilıalP. edihlle~; 
ı·n yirmi ~ün nıiidd<•tle alt·rıi nıiiuakas~1y3 v 4 - 233 

~ ·-
tlilm i~ti r. . otl 

Ki 11i rıin belıer kilosu 3 2 liradır. TulıP ti. 
lat'ı n viizdc \ edi hucu k 11isfH!tİ rıde tPııtill3 ~1,. .. . . . ıı~· 

v .ıkkate makbuı \'t~ya nwktupları H~ IJI. 
Balıkesir satın alma 

komisyonundan: oda~ı ve~ikasile birlikte ~·cvnıi ııu•zk tırde ~ 
ı . 1 .. . .1, . . l!ı;r "'.~ 

Balıkesir garnizonunda huluı ı an kıtaat ve ıııii- ıd\SH'< n eııcunıerıı vı ay('lf', şartnamcsıııı r::ıifld"' 
cssr~atmm yemek ocakiannın maden kfinıiirü 'e hu hususa d · ir ıualt'ıma~. a.~ıı~ak i.sıiyenk~et~ 
vakahilecek bir şekilde ıadili olhaptald keşif11a- evel lstaııhulda sıhlıat uıudurıyctııw vt• 11 ,ti 
;.,e projesine göre pazadıkla imal edilec•·klir. ek •\rıciinıeui vil:\yt>I kalemine miiractnıt e 

le ri i h\ n olu ıı ur. 4 9 l l ~ Talip olanların 22 biriııci teşl'iu 934 pazartesi - .. __/ ~t 
giirıii saat onda kolordu s<ıtm alma komisyorıuna ıfl 
miiracaatları. BALIKESİR VİLAYET MATBAASINDA BASILM1ş1 


