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ıanya'nın sıllhlanmısı karşısın~a bütün 
ıılar memleketlerini mü~afaa manevra
ları yapıyor ve ted~irler alıyor 

Her yerde 3 kuruıtur 
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Toprak bayramı 
~nkarada büyük bir merasim

le kutlulandı 
ı\nkara , 23 (A .A) - Dün 
.riınizde 300 e yukın köy
un i ştir d k i le y a p ılan top
t bayramınd a konukla rı
tın yüks tı lc ziraat e n stı 
iinün ziya reti esn a sın da 
~ıla bulunan ziraat ha kanı 
hlis ErkmPn konu k! ır:ı 
tşı ccArk ıı.Joş l nr hoş gehlı 

U~urla r get ird iniz • diye öz 
rkçe o\ ,ı r a k söyleıl i~i bi r 

Ylevdc c1.\ sıı sız l er iç•;rı 
P ılan çı (tçi l iği n i l erl em e~ i . 
,tselmesi , verimin nrtm n- Ziraa t bakanı bay Muhlis Erkmen 
ın yollar araşdırma k , yollar halkevinde müsamereler ve-
31ernı ek tnrim bill{ia i yap- j rilmiı ve köylülere fidanlar 

1t üzere kurulan hu öz hediye edilmiştir. 
tdumuzda sizleri saygı s ııv- •• ,, __ 

}ie,sevinç ve k ı van ç l a selli m- 8 i r tay i il 
Ankara , 23 (A .A) Tıı vfı k 

T. Rüştü Aras 
Uluslar kurumu konseyini ni
sanın ilk haftasında toplantı

ya çağırdı 
Ankara22 (A A) İstih · 

baratımıza göre uluslar ku
rumu umum katibi B Ava. 
nol ulus1ar kurum konseyi · 
nin to plantı ya davet edılme 
si hakkında Fransa'nın yap
tığ ı ta lebi telgrafa konsey 
reisi ve dı~arı işleri bakanı 

Tevfık Rüıtü Aras'a bildir 
miıd i r. Tevfik Rüıtü Aras 
verdiği cevabda konsey iç
timaının Nisanın ilk haftası 
zarf ı nda yapılması için aza 
!.ıra malumat verilmisi , kati 

içtima tarihini de bilahare teb
liğ edeceğ ini bildlrmltdir. 

1 Yunan kabinesı 
! İntihabı mayıs so

nunda yapılacak 
Atına , 22 (A.A) Yeni 

kabine intihabın mayıs sonun 
da yapılmasına karar ver
mitdfr. Aynı zamanda hü
kumetin istisnai tedbirleri 
hakkında arayi umumlyeye 
müracaat edilecekdir. 

Yunan -Bulgar ihtila
fı müzakeresi yalan 

Atın a, 23 (AA.) - Yun ı
nista n ' ıa Bulg ıri st.ın om sın· 
J o nıu 1 l1 A kto bulunan ihti
ldr l ı me ~c l ~ lerin bolli için 
müzakereye gir iş tiğ i haber
leri tekz ip edil iyor . 

Balkan anlaşması 
darmi meclisi 

l:lükreş , 23 (A .A) - Balltnn 
antlaşması daimi meclisi 
ihtimal 1 O M1yıs'da toplana. 
cnltdır . 

Fransız Ve İtalyan 
- --- --

NotalarındaAlmanya ithamediliyor 

lll»demişdir BayMuhlis Erir. 
'in vaktin çok ılar olmasın
n enıtitünün her yerin i 
liil erim ; zın iste Jikler i gi bi 
teıniyeceklerinden dol ayı 
1eeasir olduğunu söylıye re lc 
-tat, demi ş.:lir; burası s iz in 
ndi ev in ı z, ken•li öz ocu-
1td ı r . lsted ı ği niz vakit 
r, gez ı r , görür sünü zııZ rcı ııt 
l&nı Bq \1uh l i -ı E km ıı 'io 

T n rm·>n ın S ııyh an s ıy lavl ığı na 

seçi lmesi üzer ine a ı·ı l a n zi 
rnat vekdleti ziraa t umum 
miıdür lüğüne yük se k ziraat 
enist itüleri idare müşav ı rı 

Bay Abidin Eğe t ayin eJil· 
mişJir . 

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

ltuoa h..ılkc vi köyc ul~ r 
bes i üyesinden ıı e hmcd 
Irk m e noğlu ka r şı ı le vere 
t teşe ~kür c tnı i kövlüle. 
İte en st j ıunün her t ı~o fını 

tlirerek keo.li le rine ı z o lı at 
~ınişdir 

.\nkara , 22 (AA) An 
ta Halkevinde bugün köy 
be.yramı kutlamııdır 
.\tatürk'ün heykeline çe 
k konulmu~ yüksek zi ra · 

enstitüsü gezilm ı ı ve 

= 

Profesör 
Veli Saltık'ın 

Cenazesi büyük me
rasimle kaldırıldı 

Fransız notasında, ihdas edilen bu sıkıntılı va· 
ziyet ve bundan tevellüt edecek neticelerın Al

manya' ya terettüb edeceği bildiriliyor. 
Paris. 22 (A A) Fransa 

hüku •n eti tarafından dün 
sabah Almanya' ya verilen 
notada Almanya tarafından 

z arı itibara alınmaıını ka 
bul etmek azminde bulunma 
dığı da teyit olunmaktadır 

Ankara, 22 (A ı\) Anka - alınmış olan karar ıiddetle 

bu talebleri red ve cerh için 
Alman hükumetinin kendi
ılnde bir mecburiyet görme 
diğlnl ıöylemltdir. 

SAV AŞ'Cl G™: 

Nemelazım ?·. 

Ökonomi 
hnı bay Celal bayarın 

ra hukuk fakültesi profesö- protesto edilmekdedir ve 
rü ve dııarı itleri bakanl • ğı bunun muahedeleri ihlal et 
hukuk müıaviri eski Burdur eliği gibi Fransa ve lngiltere 
say l avı bay Veli Saltık'ın hükumetlerinin Londra mü · 
cenaze,; bugün kaldırılmıı· zakereleri sonunda neıret 
dır . Cenaze merasimin de dikleri ve Almanya ile ser
adliye , iç işleri bakanl~rile bestce . müzak.,reyı gözeten 

1 birçok saylavlar. dııarı itleri müıterek beyannamelerinde
bakanlığı ileri ge 'enleri . Anka· ki esasları ' tehlikeye düıür 

Roma, 22 (A.A) - İtal
ya hükumeti tarafından 

bu sabah Almanya'ya veri
len notada Roma'da Fransa 
ve İtalya hükumetleri ara
sında yapılan müzakereler 
netıcesinde neıredilen teb 
!iğde Versay muahedesinde 
ki askeri statükonun bir ta
raflı bir icraatla değiftlri l e

mlyeceği prensibinin teyit 
edilmit olduğundan Alman · 
ya hü kü metinin nazarı dik . 
katini celp etmekde ve Al· 

Kafası, vicdanı ve slrıir
leri olan bir Türk' ün işli
yebilece{J İ suçlardan en bü· 
yuyıı , en hoş yörıilmezl 

bence,«Xc:me/d::ım?• sö:üne 
clilini ulışdırmış olmasıdır. 

Bu yıırıiıın f eldkel ve sa 
aıielile ilişikli lıerlıangl bir 
lııidise, bir me11cle karşısın 
dcı «Neme lô:ım?» drnıek, 
benim kafanı , vicıiamm ve 
sirıirlc:rim yokdıır, ben Türk 
dtğiliııı , ben bu yıırdırrı ıiı 
§Llldcııııııı denıekden dalıa 

beterdir. 

zhafeti 

1 ra hukuk fakültesi profesörleri düğ.i kaydolunarak ihdas edi 
talebeleri İstanbul üniversı - len bu sıkıntılı vaziyet ve 
les ini temsilen gelen heyet bundan tevellüt edecek ne 
mütevaffanın dostla rı ıle çok tice lerin mesuliyetınln Alman- man kararı ve bu kararı 

muhtemel bir tevessü karıı 

sında en genit kaydı ihtl
razlı dermeyanına kendini 

mecbur addetdiğini söy 
!emektedir. Notada ltalya'-

ı\.nkara , 22 (A A) - Öko 
llıi bakanı Cela l Bayar 
l'ıeri ve Nazilli fabrika

tile alakadar Sovyetler 
ilhendiılerine dün a ktam 
.tklerinde b ır ziyafet ver-
1tdir. Ziyafetde dıt i~leri 
~anı Tevfik Rüıtü Araı, 
Vyet sefırt , ~loskova bü · 

'k elçisi , ökonomi bakan 

Bay Celal bayar 
~l nıüsteıarı , lı ve ~ümer 

ı
-llka ları umum müdür
tıı, d i ğer bazı yerli ve 
llebi zevat hazır bulunmuş
}~· Celal Bayar ve Sovyet 
Çısı arasında Türk Sovyet 

~~'lluğunun maddi eserlerini 
rlllıekden doğan duygularını 
1~de eden nutuklar teati 

llıniı, Celal Bayar söyle 
:'ııde KRyseri 'de kurulan 
'bl'iazilli'de kurulacak olan 
~ tikabarın mükemmel birer 
~111ay; eıeri olacağını ifade 
llıltdir . 1 

kala balık bir halk bulun ya'ya teretdüb edileceği ila-
muş , muzika jandarma ve olunmakdadır. 

polis müfrezeleri ittirak Notada huıursuzluğu lza-
etmitdir Müteveffanın ka b- le ve barışı vikaye için ulus 
rinde şahsını bilgisi ve 
değerini ve bütün kendi
sını tan ı yanlar n ölü kar 
ı ı s ında duydukları derin 
açıyı anlatan söylevler 
söylenmiı ve mezarına bir 
çok çelenkler konmuıdur. 

!a r arası teşriki mesai çare 
!erini bizzat aramıya karar 
vermiş olan Fransa'nın mu 
ahedelere riayet etdiği 

ve hiç bir müzakerede 
uluslar arası teahütlerl nak
zeden bir taraflı kararın na 

İngiliz siyaseti 
Çembeı·laynın fikı·ine g·öı·c 

çok y<tnlışmış 
Londra, 23 (S.S İngil -

tere'nin eski dıı itleri bakan 
!arından Çemberlayn bir 
konfransda §Unları dem itdir: 

1 

Sulhun korunmasile alaka-

lı olan devletlerin yine sulh 

yolunda birleımeleri gerek- 1 

dir. 

nın ulu.lar arası teıriki me 
sai arzusunun müıterek ha
yata talip olanların ihtiyaç 
!arına uygun bir hattı ha
reket takibine karar verdi
ği kaydedilmekde ve m uh 
tPmel müstakil ve u 'uslar 
arası mahiyetinde vecibele
ri ilga etmek suretile ihdas 
edılen vaziyetleri esas ola 
rak kabul edilmiyeceğıni 
bildirilmektedir. 

Dıt lıleri bakanı Fransız 
sefirine de Fransa'nın yapmıı 
olduğu protestoda ileri sür
müı olduğu sebeplerin fili 
vaziyeti hesabll katmamak
ta olduğunu ve binaenaleyh Siyasetimizde bazı nok 

Mnlıklar ve yanl ışlıklar ol 
duğunu görüyorum. Fraıısa 

gibi dostlarım ı zla ıı örüşüb 
anlaşmadan Berlin'e tek ba 
şımıza giditimiz büyük bir 
hatad r. 

Mussolini diyor ki 
İtalya silfth ve düşunce ba

kımınd<tn müsterihdiı· 
H.o ır. o, 23 (A.A) - Roy · 

ter muhabir inden: Bay ~fus 
sol in i söyhl iğ i hir nutuk.la 
dcmi şd i r ki: 

!J ug~rı italyu siltlh hakımın
•l n. ı ,.e düşünce bakımından 
müsterihdir. Doğohilecek 

hPr hangi vaz iyet için ha
z rlıks ı z değiliz . 

Bıı nıicrn önceki yuzıları-
1111.zııı birinde şöyle demlş
d/k. 

"l'alan~everlik; va:lfesi 
dışında ve mecbur olmadı
ğı halde yıırd ve ulusu için 
yapılan y~rarlıklarclır. 

811 yararlıguı bir defa 
ve her nasılsa yapılmış ol· 
nıası yine vatanseverlik 
sayılama: . 

ÇıJ11kıi bir de(a vatam;e
ver olmak kôji değildir . Da· 
ima vatansever kalmak ge 
rekdlr " 

Ferdlere oldıığıı kadar, 
nıillt:llere de edilecek öğıicl
lerden en gıi:eli şııdıır; 

cıAncak kuınşıısıı nıesııd 
olan komşu mesııddıır ». 

Alda ve vicdana uygun 
oları bıilılrı bıı düsturları11 

deriıııe§dirllnıeslle de anlaşı
lır ki; «Neıneldzım?» De 
ınek: insanlık bakımından 
da , ulusal bakımdanda 
yıırda kötıilıik etmekdir 

Unııtmıyalım ki; Türk 
irıkılıibını. kurtuluş savaşını 
sınırlarımııda11 « Nemeld 
:ım? » ı koğnıasaydık başa 
ramazdık . 

llele İngiliz nazırlar ı nın 
Berlin'i z iyaretleri sıras • nda 

Almanya'n ın Sevr muahede
sin i hozması,mecburi asl<erlik 
usulünü tekrar koyması ve 
komıular ı na üstün hir ordu
yu elinde tutması doğrudan 
doğruya Avrupa'ya ve eski 
galiblere meydan okumak
dır 

Avrupa'ı ln ki te:riki mesai 
ve su lh a rzu ~unun l's:1sı bir 
ka\' milyon çı· l i k s i ingıi üze
rine dayanınoktaılır. Sıyıısi 

ıı(ltun bulutlarla dolu olduğu 

Bir baş soğan için oııbeş 
silah aitına çağırdı yıl hapı/ göze alıb da , öle 

1 

Roma, 23 (S.Ş) - Yarısı \ yönden en nıııkllddeı hak
( Devamı iklnzi yüzde ) /arını çiğnetlrktn aj};ını 

Daha bazı sınıfları da 

italya'nın şimalın~e yapılacak ikinci garp 
devletleri konferansınaAlmanya~a çağı ılack 

1 
Çıkaran •• Baıyazıcı 1 
Eıat Adıl Müıtecablıoğlu ---

lktncl YIL - SAYI : 402 

Etrüsk dili 
Gene bir alım tarafından nıha-, 

yet okundu 
Budapeşte , 23 (A A) - Genç 

bir Macar dlımi yüzelli yıl 

danheri bütün dl imleri n e ş
gul eden Etrüsk yazısın n 
hall ine muvaffak ol m uşdur . 
Bu a lim Ro malıla r d an daha 
öıce ve sonral a r ı R o mal ı l a r ı n 

iJ a resi altında merkezi ltal
y .ı d a Toskım ay ı l •t i a raz i
sinJe oturan Etrüsk lerin 
dilin in andu g erm anik daha 
eski diller grubuoJ an olaca
ğı fıkrine göre harek ıı t et
m i ş ve uzun tetkikler ne t i
cesinde asianik d .l inden dıı ha 
eski diller gurubuna keşfet

mişdir . 

Sumer dili de hu guruba 
ait hulunmakda ve hu dilde 
misheten daha çolt mevcut 
olıı.n yaz ı numuneleri Etrüs~ 
d ı li ile mukayeseler oramağı 
mümkün k ı lmakdad ı r. 

Budapeıte, 23 (S . Şı -Bir 
Macar Alımı doktor Feliks 
yüzelli yıtdanberi alimlerin 
uğraıdıği Etrüslıler yazısını 

okumuıdur. 
Etrüskler eski Roma za· 

Sovyetler 
Menıleketimize bir ti

~ atro he~ yeti gönderiyor 
Moskova, 23 (AA) - Sov. 

yet hükumeti Sovyetler bir
liğ i ile Türkiye Cumur iyeti 
a ra s ın d a dostluk ve kültür 
münasebetlerinin in kişa fı 

maksodile büyük akademi 
tiy&trosunun artistler inden 
bir g rubu konserler vermek 
üzere Türkiye'ye gönderil
mektedir . 

Büyük elçimiz 
Ankara, 21 (A A) - Mosko

va büyük elç imiz Bay Vıı. sı( 

Çiner, İs tan bul- Berlin yolile 
Moslı:ova'ya gitmek üzere 
dün şehrimizden ayrılmı~ ı r. 

Bulgar elçisi 
Ankara , 23 (A.A) - Bul

garistan'ın yeni Ankara orta 
elç· isi Bay Pavlof bu sabah 
şehrimiz e gelm i şdiT . 

manında yaıamıı bir halk
dır . ====---=::==== 

ay Titülesko 
Belgrad, Prağ, Paris, BriJksel 
Cenevre ve Londra seyahatıne 

çıkıyor. 
Bükreş, 23 [ A.AJ Dış 

bakanı Bay Titülesko Paris'e 
gıJerek Fra nsa hük!imeti 
ile temas edecek ve yold ıı 

Yugosl'" yo b a şbaka nı ile v" 
Çu koslovakyu d bok a nıl e 

görli şe c~ k olan buy 1 ıtıileLo 

Pıır i s' ı en Buriikse l 'tı, C ·nı v 
ru'ye ve orödan da ıhtım al 

Londra'ya g ı d ec · kıl ir . . \ im ın Y'•-o. 
kararları Bükreş, l'ro ğ" vP 
Belgrad ara sında noktai 
nazar tea tisin e vesı l e o l mu~

dur. Küçük itilı\f devletle r ınin 

hatt ı hareketi gıı rb dev!Pt il •ri 
nin hattı hareketin e uygu n 
olacağı anlaş !maktadır Fran
sa'nın uluslar kurumuna Seyehata çıkan Bay Titülesko 
müracaatı bura0la pek ziyade Eden Çeko•lavak hükumeti
tasvip edilmişd i r nln davet üzere Berlin Mos· 

Perağ'a da uğrıyacak 
Londra 22 (A A) - 8 . 

Almanya 
ikiııci garlı de' lrıleri 
Konferansa ı;ağırılacaı.. 

Londra, 22 ( .\. A.) - Dıı İl· 
leri bakanı bay Saymen 
avam kamara11nda ltalya
nın timalinde bir şehirde 
toplanacak ikinci garb dev· 
letlerl konferansına Alman 
ya'nın da çağırılmasının muh 
temel olduğunu ıöylemlı
dlr . 

Amerika tetkikatda 
Vaılngton 23 (A .A) 

Cümuyet rei i müıa virleri 
Amerika'nın Londra 'daki se
firinin Avrupa'nın vaziyeti 
hakkında verdiği raporu 
tetkik etmektedirler. 
~~~~~~~~~~~ .... 
açamıyan ve «Adam sende, 
11emelüıım?» diye omuz 
silken/erin sayısının azal
tılması işi genel ve ulusal 
terbiye işlerimizin en başında 
gelmelidir. 

kova ve Varşova'y ı ziyaret
den sonra Prağ'a uğrıyacak 
dır 

İııgiltere 
Bir şeye karışmı

yacakmış 
Londra, 23 (AA) - Söy

lediği bir nutukda dııan tr 
leri bakan ı demtıdir ki: 

·~e dünyanın bize yaban-
cı herhangi bir tarafında 

çıkacak Maceralara ne de her
kesin kavgalarına karıımak 
istiyoruz Barııırsak ıulhün 
idamesine yardım etmit ola
mayız . 

Almanya 
Yaz geçmiyor 

Berlin, 2J (A.Al - Alman 
istihbarat bürosunda propa
ğanda bakanı dün hano•erde 
yapdığı bir beyanatda Al
manya'nın ecnebıleri te
min etmek için hayati men 
faatlerinden vaz ııeç111iye. 

ceflni ıöylemııtır. 



YOZ: 2 

Atatürk' le 
Irak kralı ar asında 

Ankara, 22 (A.A) - Irak 
kralının doğumlarının yıldö· 
nümü münasebetıle Reisi· 
cümur Atatürkle Irak kralı 
arasında tebrik ve tetekkür 
telgrafları teati edilmitdir. 

Almaılya'ya 
3 Milyon lirıılık mal \ ı>-
reeı-~inıiı ha lwri 

L 
asıl-

sııd ı r 
Ankara, 23 (AA ) - 22 Ta_ 

rihli akşuın gazete. in n 21 
tarih le Ankara hususi mu. 
habirinden aldığını bildirerek 
derr etdiği Alman'larla kre
di başlıklı ve Almanya'ya 
kredi ile 3 milyon li ralık 

mal vermek i~·in iki hükumet 
arasında anlaşıldığı yolun· 

daki haberi es lssızdır Ald 
kalı tücca rım z n bu yanlış 

haber yüzünden her hangi 
bir zarara durar olmaması 

için tekzibine A. A. mezun
dur. 

Ka)'<tkcılar 
Ankara'ya dündü 
Ankara , 22 (S.Ş) - Dün, 

yirmi gün evvelsi Uludağa 

kayak sporuna giden ensti
tünün ik inci kafilesi de avdet 
etmitdir. Orada yapılan ka 
yak birinciliklerinde ziraat 
enstitüsünden Talat l birinci, 
Cahid ikinci olarak gelmiı
lerdir. 

Hamiyetli 
Vatandaşl<ır 

Erdek ve Marmara felaket 
zAdeleri için Balıkesir h i lıi

lıahmer merkezine gelen 
yardımların devamı 
Lira K. 

110 

103 

71 

57 

18 25 

i vri11di nahiyesi hi
tııliahmer şubesinden 

Kebsud nah iyes i hi
IAliahmer şubesinden 
Çağış 11ahiye ve köy

leri namına 
Durak nahiye ve 
köyleri namına 
Necatibey muailim 
mektebinden 

7 50 Merkez 
yünden 

Selimiye kö-

---
366 75 

Alan tüccarlar
1 

Oda sicillerine kaydı 
hakkında iktısat ve- I 

kiiletinin tamimi 
Soy adı kanunu mucibinca 

aoy adı aldıkdıın sonra tica
ret ve sanayi odalarındaki 

ticaret unvanlarile imza l arını 
değişdirmek istiyenlerden 
tescil harcı alın p alınmaya -
cağı bazı ticaret ve sanayi 
odalarınca scrulmakdadır. 

2525 No. lu soy adı kanu 
nunun yedinci maddesinde 
soy adlarının nüfus kütükle. 
rine bildiri lmesi lüzumu ya -
zıld kdan sonra bu maddenin 
son fırkas nda: Bu iş için ve 
rilecek her nevi evrak pul 
resminden muaftır denilmek· 
dedir . 

Soy adı almak dolay.si le 
isim ve İmza değifdirme itle 
ri yeniden yapılmak bir tes 
cil mahiyetinde görü 'medi 
ğinden bu muamele için ye 
niden bir ücret alınması ık- 1 

tiza etmıyeceğl tebliğ olu . 
nur. 

Manyas nahiyesi e~eliği 
İltan bul ebe mektebi 930 

senesi mt'zunlarından bayan 
Nigar 30 lira ücretla Man· 
yaı nahiyesi belediye ebe
liğine tayin edilmi~dir. 

Edremit milli emlak me
murluğu 

Münhal bulunan Edremit 
mll'i emlak memurluğuna 
5o l ira ücretle bay Ethem 
tayin edilmişdir. 

Becayiş 
Vi1ayetçe görülen idari 

lüzuma binaen Sındırgı ve 
Gönen sandık eminleri a)
makda oldukları kadro ma 
aılarile becayiı edilmiıler
dir . 

Terfiler 
Sitaj müddetlerini ikmal 

eden Kız orta mektep fran 
sızca muallimi bay Naci, 
Tarih coğrafya muallimi 
l:ıay İsmet'in muallimliğe ter 
fi ettikleri kü ı tür bakanlı· 
ğından vilayete bildirilmiı· 
dir. 
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B. Lav<t l'İJl 1. 

Kazpınarı 
Alemleri başladı 
Bahar geldi. llavalar ısın 

dı. Havaların bu güzelliğin. 

den istifade için herkes ken 
dini dışar ı <tdı. 

Bu müııasel:ıetle daha sabah 
dan şehrimizin gezinti yer 
!erinden o1an Kazp nar ı da 
bir bayram yerı gibi olm q 
du. 

Ailelerin çoğu yemel<leri 
le beraber gelerek akşam a 

kadar eyleı>m iş 1 er, yemek 
lerlni vedıkden sonra geç 
vakit evlerine dönmüş ' er 

dir 

Daimi encümen 
Vilayet daimi encümeni 

Dün öyleden sonra vali ba y 
Salim Gündoğan'ın başkan 

lığile toplanm ış ve husu· 
si idareye ait itleri görü~ 
müıdür· 

Tayin 
Erkek orta mekteb tarih 

çoğrafya yardımcı muallim 
fiğine 60 lira ücretle bay 
Ahmet Akif Tütenk tayin 
edilmişdir. 

iki ölüm 
Güzel ah 1 akiylı> a rkadaş

l a rının se\ gi ve mulıablıetini 
kazcnan inh isarl ar ziraut 
kontrol mPmuru Etem ya
kal an dığ ı has t n l ı kdan kuı 

ıul a mıya rnk bayramın dör
dü ncü g ünü ölmüşdür. 

Ac klı ailesine tuziyctleri
mizi sunarız. 

• • 

Belediye 
Binası tefrişatı 

Yeni helediye binasının 
tefrlşat hilam bulmak üze 
re olduğundan bu ay sonu· 
na kadar 'eni binasına ge 
çileceği ümid edılmekdedir. 

r 

B 

Eski belediye binasının da 
nisan ayı içeri<inde yık dırı 

!arak yerine Atatürk heykt
linin dikilmesi muhtemeldir. 

h.anf' Iizasyon 
Evve1ce kapad ılnıış o'a>ı 

kasablar d -resinin kap nan 
k ısmının niha vet r.ck• as ndan 
haşlamak sureti'e ve istas
yon şosasının gHb n taki 
ben belediye mezbalı•sına 

kadar yapılacalt olan kana· 
lizasyon inşasına başlanmış

d•r. 

İnhisarlar a:nbar satış me- Kaya pa 
nıuru bay Cemal'ı n k ayın ı 

validesi cuma günü vefat et-1 Nahiyesinde iki ka-
miş . lir. çakçııık 

Kederli ai lesine sabırlar 

dileriz. 
Kayapa N. lıiyesinde Üs 

man kızı Meryı•m ve Kara 
kavak kövünden Osman oğ· 

Polisde lu Mehm ccl ism"ııde iki tü-

Paytonu parçalandı tün kaçakcısı t11ıulmuşdur. 
Cuma günü payton araba- Yaş'ı olan Merye ıı b·r gün 

cıs ı Kadir mart l ı mahallesin· Kayapa ~ h ye mer~ezi 
den istasyona götürmek üzere önünden elınJe bir torlıa 
tabelacı Zekeriya ile kardeşi ile t elaşlı oıarak köy odası
Tevfik'i arabasına alarak sa- nın önünden geçerken bu va
at kulesinin yanındaki bayır· ziyeti muhtarın dikk •tini celb 
dan aıağı inerken hayvanlar etmiş ve yal.alaıı ııı,şd .'· Tor- ı 
ürkmüf ve merkez kuman- ha karakolda açıl.ııış uç ki 
dan lığı duvarına çarparak lo tütün çıt m ış dır. 

Satışı eyidir 
llal kesir vilayeti 1 1-934 

sen•si (Orıııo tütün r< ko 
lesinin satışı çok mfı•ait fi· 
al arla vapıl ı ı~dır. kici 
ler lıuseııeki fiatlar an son 
derece meınnundur ar 

Gelecek sene tütün 
yatının bu seneden ikı mis· 
li fazla olacağı şimdiden 

anlaşılmışrlır. 

Gönen ve .\ğunya muhit 
lerinde yetişen tütünler em 
salsiz bir derecededir. 

jnhisarlar idaresi ba~ mü 
dür üğü mıntıkası dahılinde 
satın ald ğı tütün1eri Ban· 
dırma irııalathanes;nde işlet

meğe baılamış ve hu suret

le imalat işcilik parasının 

kentimizde kalmasın temin 

etmiş ol mal< la tülünitcileri· 

ni de sevindirmişdir. 

Mussolini 
Dİ)'oı· ki 

( Üst !•rafı bırinci yüde ) 1 

önce silah altına a 1 ınmıı olan 

bey<ın<ıtı 
Puris, 23 (A.A) - D•ı 

Lak.ını B,y Lava! mecJied' 
Ihy Mussolinı'ııin lt.ılya, Yu· 
goslav10 mukarenet siyası 
tınıle devam etmek fıkrın· 
de olduğunu, bu ıııukarenel 

olmadan hıç bir şeye tevcssU 
ı ,,,1,,miyeceğıni söyledi ~ 1 

Fr<ı sı'nın bu ş ülküsünd~0 tılı:ıı 

9 I 1 doğumluların geri ka
lanları da askerliğe çağırıl

mışlardır. 

Bu sınıfın tamamen silah 
altına alınmış <iması İtalya' -, 
nın ihtiyatlı davranmakda 

1 
olduğunu göstermekciedir. 

Roma, 23 (A .Aı Efradı-

nın b;r kımı Afrikıı'ya sevk 
ediımek üzere cv\elce sef,.r. 
her e•lilmiş olan 1911 sın -
fının berayı ihtiyat tamamen 
seferher edı lmesina korur 

vaı "~\·mck ietemediğin' 
o 1 r 

Frınsa etrnfında dostluk 0 

Vd ıttıf ıklar şe!ıc!. :aı [llU' 

hafoza edcceğirıi ıldve etaıi; 11 1 

dır. ı bua 

Fransa'nı n korun· '•uı 
ktıı 

m 9.SI . rıs 
l'arıs 23 (A.A.) - ~tilli ıııel Pap 

dafaa yüksek meclisi borf fıtkı 
·ıı za m1n ında yapılacak ını lıık 

te~kilııt proj~sini tetkik et· llıet 
mişdir 'lııı 

Paris 23 ( 5.Ş) - Frans 1 llıiıl 
milli müdafaa meclisi harbi llya 
ye nazır nın baıkanlığınds iild 
toplanmışdır. 1lnd 

~leclis bir harp olurs• lııd 
Fransa'nın korunması şe' hur i 
kil erini tetkik etmişdir. r,c 

Aı 

Avustuı·ya 
ra g 

tıkı 

Mühayaa fen müfettişi bay verilmi•«lir. Müdafaası du~ 
' ' llııı 

Yusuf Ziya ile ba• Ekisper u '>? \ \) il b' • noma, ~- (, . - ar ı Viyana. 23 (A.A) 1'8' l liye 
bine uluslar arası politi~1 ıın 1 bay llalil Nedim Bandırma 

da bulunan imalathaneyi 

iki gün evvel açmışlar 
evvelki gün şehrimize 

mişlerdir-

* 

ve 
gel-

Balıkesir mıntıkası inhi· 
sarlar mübayaıt teft şini biti

ren mübayaa fen müfettişi 

bay Yusuf Ziya dün Akhisar'a 
hareket etmişdir . 

Bir değişme 

inhisarlar muhasebe me· 

murlar·ndan bay İhsan bay
rakdar öz adını d hsan Ak. 
kan) kovmuıdur . 

Silah atmış 
Yine cuma gunü ekin pa

zarında dinkciler mahalle 
sinde oturan esrarkeş takı

mından Ali oğlu topal Riza 
havaya bir el çıfte tüfeğile 

ateş etmişdir. 

-~~~~~~~~~~ 

ye bakanı mecliste beyanat 
da bulunmuŞ ve Avrapa'nın 

bu günkü vaziveti dolayısile 

askerlik müddetinin uzaltıl

ması kanununu tatbik ve 
geç.enlerde silah allına alınan 

kuvvetlerin terhis edilmiye· 
ceğini söylemiş ve halla ye
niden bazı sınıfların silah 
altına çağırılmasının da muh
temel bulunduğunu ilave 
etmişdir. 

Napoli'nin müdafaası 
. ' poF. 23 (ı\ \) Oun 

havJ hürunıla. ırın karşı mu
d~fJ;ı tccrübel~ri yapıldı. 

VJZIY• tini tetkik ~tın ş " 
Avusturya'n n müdafaa ,.a· 
s t ıl ırıı 1 arttırmağa lıukui 

fed 
lardı 
Cen 

müs"vatı işini müzakcrı 'eııe 
· ~I ~&.'d 

)·ol ıle tn hn k lrn k eltırıner 
leb1 

karar vı rm:şdir. 
leıe 

İıı~illı l'e ~imali ltal)'1 ~elo 
~ oııfı"<ııısıııa larafdaı' kast 
Lrın dra, '.!3 (.\.A) - llük0' 'tas 

met Fransa ile llıılya hük 11': Son 
metlerine ltalya'nın şimal o ' llıul 

·r .Je bir noktadtı Bay Eden1 llıul 
dönü~ür.den sonra Ü\' devle' r~fıı 

, d p 1 
arasında bir konferans ak I il tı 
tarufdar olduğunu bıldirıni;' lerfo 
dir. lldd 

,

1 

____________________ .. ~~c

1
i 

Yurtdaş! ile' 
hatı 

Felaketligünlerde sana yardım elini 
uzatan hi/a!ihmer insanlığın şefkatin
den doğn1uşdur. Zngin, fakir , kadın, er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila
/iahmerin hin1ayesinden uzak saymaz. 
S enelerceevvel kurulan bu hayıocağına 

da i 

tder 
dula 
lıhe 
~iik 
~e 

arabanın ön taraf ı kıimilen Kaçakçıl ık ya pd ığ ı haber )unmuş zabtedilmişdir. Ka Balıkesir Hilıililııııa 
parçalanmış ve iki mütteri - verilmesi ü,erine Mehmed'in çakçılar derhal şehre getiri- Merked l rla 

aza kavda/. 

•==
le arabacı hafif suratde ya· evi de. aran ııı~ yedı .. b~çu1< J ıerek adli ihtisas muhake· l:;:::;=::;::;======:::;~~~~::::;;~~:ı;ı:::::;;~~~~ lltıla 
ralanmııdır. kilo kaç.a k yaprak tutun bu. mesine verilmişdir. I, - - - ' ---# kııla 
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' BUKALB 
DURACAK 

Bilge; bu mektubu göz yaıları için
de yazdı. 

Hem aıkına kıyıyordu 

lük tedaviden so.ıra gnıç l.ızın eyileş. 

meğe yüz tutduğunu 1 a5 sayfalarda 
kocaman resimler ve yazı 'arla lııldiren 
gazeteler) beraber geldi. 

Gün!erdenberi yem eden, içmeden, 
uykudan kesilen doktor; 

Ve bu hız 1 a deli gibi evden 
Sokaklar da koşuyordu. 

Otorr:obilclen motöre atladı. 

fırladı 

~lotör len rıhtıma çıkdığı zaman çıl

dırmış denileb,lirdi 

Ve içinden gelen bin bir ses; hep 
genç. kadını kötülüyor, aşağılatıyordu. ,-

Nerelerden geç.di, neye binip, ner -
den indi. 

l;>işliye nasıl geldi? 
Hunu fa k ed emiyordu . 

1 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Heın de acı bir ya la nla genç ada . 
mm kalbinde; kendi hatırasına ait ne 
varsa hepsini karalayordu. 

lıte bütün silahlarını bırakıyor; ye· 

Artık bitmiş, ö müş gibi yere yıkıl-
dı -

Bılge'nin beyaz yalısının zilini; ye -
rinden sökecekmiş gibi çekdi, 

Kapı açıldı 

Yolda kendi kendine adeta sayıldı· 
yordu. 

l<enı 
llıen 

'dıtd 
rııkö 

llıek 

llıevı 
lıçrı) 

)11.ııır 
)ete] 

Yazan: /v1üker rem Kamil 
Bu; benden uzaklaşmanıza ve hatta 

soğumanıza yardım eder sanıy.>rum. 
Çünkü çok mağrur bir adamsınız. 
Çok sevılmiısiniz. 
Böyle hasta bir kadının dik baılılı

ğı , ıevginize baş çevirişi; sizi taılaıdır 
mağa yeti tir . 

Şimdi sizden istediğim şey ; 
unutmanız ve affetmenizdir 

llastalık günlerimdıı çok 
çekdiniz. 

beni 

kahrımı 

rini, saadetini bir baıkasına veriyor 
du. Artık o genç kız; 

Hırsız, müsamahakar, şu ve bu 
kadın diye kendisini tahkir 
cekdı. 

edem iye-

Burada kalmamakla onda bir izze
ti· nefis meselesı çıkarmağa da im
kan bırakın yordu. 

Tükel çırpınsa , isyan etse, olmaz 
desP Yine bir netice çıkmıyacakdı. 

Çünkü Bilge; izini belli etmeden uzak 
ve yabancı topraklara gidecekdi. 

Okyanusun korkunç dalgaları ile 
Bu yüzden size ne kadar borçlu ol· 

duğumu daima hatırlıyacağım. 
Beni cidden, yürekden sevmiıseniz 

sizden birıey daha i•liyorum: 
TÜKEL'E DÖNÜNÜZ 

1 döğünen küçük bir adacıkda uzun za -
man kalacak çocuğunu yetltdirecek ve 
mektebe ihtiyaç hasıl olduğu zaman bir 
şehre geçecekdi. 

O; genç. bir filiz gibi etrafınızda 
yükselince .. 

Size mini mını yavrular vtrince 
görecekıiniz ki . Şimdiki acılardan, buh
ranlardan eser kalmıyacak 1 

Dünyada unutulmıyacak acı var mı
dır ki? 

Siz de bana dua ediniz dotor .. 

dı. 

Mektubu bitirdikden sonra okumadı · 
Artık her - şey bitmişdi. 
lııklar sönmüı, oyun tamamlanm •ş -

Perde iniyordu. 
• • 

Doktora; Bilge'n•n mektubu ile, ıTü 
kel'tn otomobil devrilmesinden yarala -
nup hastahaneye getirlldi~lni. Üç gilll -

İki gölge, iki ha yal 
!l iri sevdiği içi n yaralı . llastahanede 

ç ı rpınıyor. 

Biri yine sevd:ği için kalp ağrılari-
le ölmeğe mahküm . 

Fakat sevilen adam; kendisi değil. 

Bu o kadar acı bi r şey ki . 
Eğer bu adam sağ olsaydı . Şüphe

siz doktor onu öldürmek hırsı ile çırp ı · 

nacak, kuduracakdı . 

Genç kadının niçin ha~talandığını, 

ne uğurda sıhhatini ve neşesini kaybet
diğlni. n için dünyanın bütün zevklerine 
bat çevirmediğin i şimdi anlıyordu 

Aylar süren bu muamma şimdi çö -
zülnıüşdü. 

Demek bu kadar çok sevildiği hal 
de sevemiyen genç ka<lın; hala bir ha
yalin hastası idi? 

- Yaman sevda diyordu. 
sevda .. 

Yaman 

Birden içinde öyle derin bir acı, öy 
le yakıc ı bir k11kançlık duydu ki .. 

Bilge'yi parça lamak, ağrı, acı içinde 

d~vünüp duran o hasta kalbi;birden ken·I 
dı durdurmak istedi 

Bahçıvan do toru saygı ile selam. 
ladı 

Ve Hilge'nin çocuğunu alarak çok 
uzak memlc ketlere yalmzca gitdigini.. 
Çok yalvardığı halde dadısını bile alma 
dığını söyledi. 

Adresde bırakmanl'şdı 
Bütün Psnjorlar kapalı idi 
Kapılarda öyle .. 
Bahçıvan uzakdaki odasını göste. 

rıyor: 

- Ben orada yap yalnız kaldım 

llepsini dağıldılar Dadı da Hayan Sevgi 
ile gitdi. Diyordu. 

htiyar n gözleri yaşlı idi. 
Doktor; hala hırslı , ha a kinli; kı · 

racak. kop racak bir şey arıyordu. 
- Bir ölünün hatıra•ına feda ed 1 -

mek ha? 
O; Bir su çiçeği kadar ince nişan

lısını nasıl merhanıetsizce ç;yneyip, g<Ç· 
ınişdi. f\e acı tezat •. 

- Kaçmağa ne lüzum vardı, Lakın 
kaçmağa niçin lüzum gördü? 

Sevmedikden sonra burada kalabi · 
lirdi. 

Diyordu. 

- Beni sevmedi kızım. 
O kadar sevdim, o kadar sevdim · 

ll,.Ji gibi, hasta gibi sevdim Sev ı lmeyi 

istedim. Fakat görüyorsunya sevmedi 
Meğer onun da bir sevdiği varmış 

Tükel.. 
(Ölü bir adam) 
Yaşarken huvvetle sevilıp de, hala 

unutulamıyan h•r genç adam .. lşte şimdi 
bızde biribirimize kaldık kız m . 

Bilmem Leni kabul edecek ıı isin? 
Sen de izzeti nefis, ha ysiyet , ~ u 

ve bu diye bir sürü şey çıkarırsan za· 
rar yok. 

Yürür giderim 
Ben de kadrınıe doğru. 
Tükeİ, Ne o, sen de ağlıyor musun? 
Uııutalı n kızım. 

tler şeyi unutmıya ça lışalım. 

Dünyada iki yaralı gönülden çok 
bir birine uyacak ve birbirini anlıya · 
cak şey yokdur. 

Sen bana dayan•r, ben sana inanır· 
yaşar, gideriz. 

Belkı bir gün gelir; sahiden de unu· 
turuz. 

ııLy 0 
1inıız 
'lıizl 
~&k 
~lltna 
bitlik 
llıun, 
•~ret 
lııe. e 

E:n 
v&.ti 

%k : 
ti bi 
'l'İirk 

' olma 
bulaı 
•oıı ra 
dere, 
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bize gelen es~ 

Yeni Adam 
o4} üncü sayısı ı·ıkdı ioiıı -

de İsmail Hakkı'nın (Türkiye 
okumuyor) ve toplu tcdri5 tek 
niili başlıklı yazıları va•, Ca 
mi'nin s'yasal yazısı yunan 
ihtılaliııiıı iç yüzünü gösteri
;·or. Resum Arif Bedii'nin 
maaş yeri r, portesi okuna
cak yazıdır \'ahdet Oült •kin 1 
Eski değerl~ri baltalarken di 
yo dPğerli bir estitik al şı 
göst 0 riyor YusuC Akiıı kül
tür bakanlığından ne isteıı

diğıııi söylüyor. İbrahim Tokay 
Smyer Kaymakamınm yapılı

ğı işleri anlat yor A. Ahmet 
lek roman nın tefrikası ıle
vam ediyor, Bu sayıda üs

tat Sedat Nuri ile Zakir 
Sıtkı'nın karikatörleri ve Arif 
Bedii'niıı resimleri var. 

Yunan 1. htı· la" ıı· Mançurı''n'ın mu" stak"el a.ıamı •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• U U Kanının kaynamağa, gön· ı muş, ıslahı nefs etdiğine de 

Bu hafta esnasında Bal • 
kan alemi beklenilmiyen 
bir hadise kartısında kaldı. 
Yunanislan'da bir ihtilal çık. 
dı. l lenüz tamamile basdı 
tılınamıı olan bu ıhtilal ha
teketinin sebebi tııdur: 

Liberal Ve oize'os kahine-
ı· 
1 ekserıyeti kraliyet fırka· 

11 tarafdarı olan meclisi me· 
busanda ekall!yetde kal•nca 
lıtifa etmiş ve kabiney 

ktaliyet fırkan lideri Çalda· 
ti& teıkil etmitdi. liberal 
!lapanaslasyo, Kafandaris 
fırkaları ile müstakil Me 
laksas fırkası veni hüku 

llıet fırkası ale~hine cephe 
tlınıı ve Venlzelosla birleı· 
llıitlerdi. llükumet fırkası 
il:Yanda ekseriyete malik de 
iildir. Çaldarls fırkalar ara· 
ltrıdaki mühim ihtilafı ya· 
11ıdırmak için fırkan n cüm· 
~uriyet esasatına sadık ka
''cağını bild irdi . 

Ancak muhalifler, Resika 
ta geçmek hevesini besliyen 
~ıkı generaller ve liberal ol 
duğu için orduClan ç karıl
~lf olan zabit1er eski kra 
1Yet ve şimdiki halk fırka· 
1ın1n prenıiblerinde yapdığı 
fedakarlıkla iktifa etmiyor 
1ardı iki sene mukaddem 
General Pangolos ve geçen 
•ene General Palastıras Ati· 
lia'da isyan çıkarmağa te
lebbüs etdiler. ikisinin de 
teşebbüsü boşa çıkdı Veni 

~elos'a karşı yapılan hir mi· 
~ast liberafferle halkçılar n 
<itasını bütün bütüne açdı 
Son günlerde suika•tcıların 

uhakemesi baılamışdı ve 
uhakeme Atina halkı ta

t;ıfından büyiik bir heyecan 

la takib olunuyor ve pıırti
erin arasındaki münakaşalar 
1ddetleniyordu Mı1rtın bi
itıci günü Salamin limanın 

<la bulunan Avarof zırhlı.a 
ile dör: torpidonun mürette 
batı ve aynı zamanda Atina
da iki efezon bölüğü lsy;ın 
ederek halkcı zabitleri koğ
dular ve açıkda kolmış ol~n 
liberal zahitler idaresinde 
hükumeti ele geçirme 
~e teıebbüs etclil<' r İsvanı 

erkezde gener 1 Papulasın 
<ite etdiği ve Gıritde bulunan 
enizelos'un isyan planını ha· 

Z·rladığı gelen haber!erd· n 
nlaıılıyor. Asilerden Atina 
1 tlasında isyan edenler ten· 

kil edildi. Gemidekiler sa 
hili elde edemeyince Girid'e 
çekildi'er. Takiplerine gön· 
derılen tayyarelerin gerek 
Avorofu, gerekse lorpitolar· 
dan birini hasara uğratdığı 

ve birini batırdıgı haber 
!eri geldi. ,\ ynı zamanda 
Makedonya'da da isyan ha 
reketı başlıyordu. Harbiye 
nazırı General Kondi is ye
rine yeniden kab,neye gi 
ren müstakil fırka rel•l 
General ~la tak,as'ı vekil 
l•ıra~arak S . lanik'e gitdi. Son 
dakikaya icatlar gelen ha · 
berler asi erin ihata edil 
d klerini, ad .. t:erin·n iiç bini 
aımadığını kendilerinin ko -
!ayca IJ,ağlup edileceğine 

hükumetin kanaati olduğu 
nu bıldiriyordu. Girıd'de 

adan n lemamen Venizelo
sun idaresine geçdiği ve Gi 
rit valisi ile muavininin Ve
nizelosun emri ile kurşuna 

dizildiğini aynı haberler 
Hldirmcktedir. 

İlııil:'ıliıı si~':1sal ıesirlı • ri 
"akedonyada çıkan isyan 

dolayısile mağlupların ken 
di arazi i e ge meainden 
ihtiraz eden Au 1garist ın hu 
dut kıtaatını takviyeye lü · 
zum görmüşdür Aynı za· 
manda şarki akdenizde ala 
kası olan devletler müte
yekkız bir vazıyet almış 1 ar 

dır . 

Selanik limanı muvakkaten 
torpillerle kapadılmıı ve Yu
nanistan üzerinden hiç bir 
yabancı tayyaranin uçmama· 
sı halikında Yunan hükume· 

tince tehliğat }"apılmıt oldu
ğundan ve ),ir çok tüccar 
ve seyyah gemi1eri Pire'ye 
uğramadığından Yunen;•tan

la ticari münasebat muvak
katen kesilmlt gihidir. lsya
y.~nın sür'atle bastırılacağı 

hakkında Çald11ris hükCıme · 
tinin kanaa tı 1 ütün Yunanis 

tan dostları taı afından mem
nuniyetle karşıl"nmııdır. 

(;azt•ıelrriıı rııiiıal:iaları 
Yunan ihtifali o kadar ani 

bir suretde vukua gelmişdir 
ki isyanın sebeb ve sureli 
vukuu hakkında henüz cıhan 
matbuatınca mütalaa yürü
tüleme -nişdir . 

Bulgar gazetelerinden Kam
pana Bulgaristan'ın Yuna• 
nistandaki kargaşalıkdan is· 
tifade et.nel< niyetinde ol 

General Mınamı kımdiı'! 
!ünün bulanmağa baıladığı hemen bütün köy halkını 
bir zamanda, pek fazla ser· inandırır olmuıdu. llakikat 
bestlemeslne meydan bıra- halde ise Fadime eski proğ · 
kılmayarak everilmlt olan ramını tamamile tatbike de 
Hasangillerin Fadime, düğün va'll etmekde bulunmuşdu. 

dernek edileli bir ayı geçme- Eski oynaşile buluşmak im
den, kendi istediğine veril- kanını b rakmadığı gün yok 

Mançuri'de 
sözde ve şekil 

genç Pu Yi ise 

imparator 1 
itibarı le 

de hakıkatde 
orada hakim olan General 
J ro Minamidir 1 u ıebeble 

fU meşhur söz Mançuri için 
dahi dogrudur. "Le roi ren· 
ge, mais il ne gouverne pas,, 
General Minami Mançurı'de 
ki Japon ordusu heyeti umu 
miyeslnin Japon Başl uman· 
danı ve Japonya'nın Hsin 
king sefiri sıfatile icra 
kuvvetini elinde tutan tek 
bir şahsiyetdir. İmparator 
İse sözde müstakil ve muh
tar olan 'lançuri'de göya 
meşruti ıeklin za vah irini 
muhafaza eden bir rolü ha 
iz bulunuyor. Hu general 
Minaıni kimdir? Bazıları 

onu ~ussolini ile mukayese 
etmek isterlerse de bu mu
kayese d<;>ğru değildir. nu 
gün Minami yalnız Tokyo 
kararlarının icra organıdır. 

Ve mançuri imparatoru nez 
dinde mevkii İtalya'~ın hakiki 

ve fakat tacsız hakimliğine 

fevkalade ben1emekle brraber 
kendisinin ~1ançuri'de PopÜ· 

ler bir mevki ve vaziyeti 
yok dur. 

Buna karşı Japonların te· 
lakkisine göre l\linami im 
paratorun yalnız müşaviri 

dir Haktkatde ise Genera 1 
Minami Japonya'nın Mançu
ko valii umumisidir Bu 
adamın i•mini şimdiden ha
tırda tutmak eyi olacakdır. 
Çünkü Minaml ıle Maııçuko 

birbirinden ayrı!mıyacak 

iki mefhumdur ve bir gün 
Mançuko hakkındaki büyük 
mücadele filen ba§lar baıla 
maz bu gün Avrupa'da he 

men hiç tanınmamış olan 
bu generalin ismi bir gece 
içinde aynen Huı japon har 

madığını fakat hudutda ihti
yati tedbirler almağa lüzum 
gördiiğünü kayıt a iktifa 
ediyor. 

Yunanistan'da muhalif 
fırkaların gazete1eri kapatıl
m ·şdır. llükumet gazete ı eri 
ha'kı itidale ve isyandan 
feragata davet ediyor' ar 
Türk gazeteleri Yunan hadi
selerini dost kükumetin ge· 
çirdiği buhrandan dolayı te 
essürlerini göstermek vehadi

satı aynen nak etmekle ik· 
tifa etm işletdit 

Yazan. Hans Tröst 

binde birden bire par!amıı 

ve harp tarihine geçmit olan 
Toko, Nogi yahut Oku'nun 
isımleri gibi anılacak -
dır 

General Minami eski Ja
pon asalet sülalesine men· 
sup olarak 1874 de doğmuş 
ve 21 yaşında parlak bir 
diplonta ile harbiye mekte. 
binden süvari mülazımlığı 

ile mezun olmuş ve 
Hus-Japon muharebesine it · 
tirak ederek yüzbaı lığa ter 
fi etmiş ve sulh aktolununca 
erkanı harbiyeye intisap 
eylemişdir. Süratli bir in· 
kişaf ile yükselerek süvari 
umum müfettişi ve erkanı· 

harbiye ikinci reisi ve Mln· 
seito kabinesinde harbiye 
nazırı olmuşdur. 

Generalin askeri kabili
yetleri münakaşa olunamaz 
bir mükemmeliyet arzeder. 
Mumaileyh politikada Japon 
hariciyesinin Mancuri mese 
les'ne müteallik kara siya· 

telinin bir kutbudur. 
Bu siyaset ankin' deki 

Japon sefirinin b;r müddet 
evvel verdiği beyanata gö. 
re Japon ordusundaki le 
lakkilere uygundur ve bu 
siyasetin son hedefi Osaka 
Meinichi gazetesinin siyasi 
muharririnin az zaman 

evvel yazdığı veçhile japon 
sevk ve idaresi altında bir 
Japon Çin - Mançuri bloku 
yaratmakdır 

• 
Bu hedefı elde etmek 

mediğinden ötürü biraz ya- du. 
kaşıksız, biraz da yaşlıca Ali gördüğü tecrübeden, 
bulduğu kocasını atlatmağa şeytana pabucu ters geydi
baılamışdı. recek kadar kurnazlaımıı 

Kocası Ali oldukca temiz kar ı sının hiç bir hareketini 
duygulu bir adamdı. Karısı gözden kaçırmamağa gayret 
aleyhinJe köyde olan dedi- etmiı, blrgün ikinci sefer 

lrnduların hemen hepsi ku - olarak Mehmed'le Fadime
la,'tına erişdiği halde ses çı- yi kain pederile birlikde cür

karmıyor, bazan : "Karın mü meıhud halinde yakala
şöyle böyle yapıyor. diyen . mıf, kain pederine gösteri· 
lere de "Sizin ifiniz yok 
mu'' Bizin garile uğraş•yo· 

nuz, böyle kötü kelam is· 
temen. diyordu. 

Fadime kocasının kendi 
hakkındaki temiz duyguları 
na karşı hiç de eyi hareket 
etmiyor; kendisine gitdiği 

yolun doğru olmadığ nı ba· 
hisle ıs 1ahı nefs etmesini na· 
sihat edenlere de "bir çi
çekle bahar olmaz, gençli
ğimi berhava edecek değilim 
ya, siz kendi işinize bakın. 

diye karşı'ık veriyordu. 
Ali karısı hakkında yapı· 

lan dedikodulara bir haylı 
zaman kulak tıkamıı; l<en 
rlisine gelmesini, atlatılmak
da olduğunu ihsas et meğe 

çalııan bazı arkadaılarını 
da gücendirmitdi. 

Ali nihayet işin farkına 

varır gibi olmağa raılaınıı· 

dı llatta birgün Fadime'yi 
eski oynaıı Mehmed'le ya
kalamış. biraz nasihatdan, 
biraz da ıamarladıkdan sonra 

yor," buna ne buyurulur;ı .di 
yordu 

Ahmet"ağa yetmişine yak
laşdığı, tam dört kız gelin 

etdiği halde, hiç birisinde 

bu hali görmemiş, utancın

dan kafas·nı önüne egmiş 

dişleri birbirine vuruyor, 
titrek bir sesle:"Ne yapayım 
hızım namussuzluk eldi.Ben 
bunu temizlerim. diyordu. 

Ali karşısında zangır zan· 
gır litriyen ihtiyarın haline 
acımıı, onu bu vaziyette bı

rakmıyıırak koluna girib dı
ıarı çıkarmışdı. 

Ertesi gün köyde Ahmed 
ağan•n;namussuzluğu yüzün· 
den kızını asdığı ve kendisinin 
buyaşdan sonra sürülen leke 

ile yaııyamıyacağını hisse· 
derek kızının yanına 

da kendisini aşdığı 

için Japonya ~:in ile müza
kereye girişwe~e ve Çin'e 
iktısadi mali siya i ve aske
ri husus.ıtda her türlü yar
dımlar yapmağa amadedir. 
Bunun için de ileri s rülen 
ilk kayd ve şart Çin'in Man 
çuri'de istatükoyu kaLul' t· 
mesidir, Pu Çin ile Japon 
ya arasında bir köprü 
olarak düşünülmüştür. Bu 
köprüyü tPmin etmek 
için Çin'in yine yukarda 
ismi geçen muhabire gö· 
re uluslarderneğinden çeki
leceğini bildirmesi Avru 
palı askeri mu ali m ve is -
lahatcıları Japon muallim 
ve islahatcıları ile değiıtir 
mesi matluptur. 

Mehmed'i dışarı atmış;karıs • na 

da lazımgelen talimatı ver· 
dikden sonra yumuşamıı,ka
rıs:nın hareketini cahilliğine 
vererek onu affetmitdi. 

ve höylece Ali'nin şerefinin 

korunduğu söyleniyordu. 
lla1buki günahsız ihtiyar 

kızının namusrnzluğuna kur
ban gitmişdi. 

Bandır ına Tahkikat Ha
ki mliğ indP.n 

!.!andırma' da 
Hüsnü Özbek 

1 
Japonun bu teşvik ve 

iltizamlarına karşı Cin'in 
şüphe ve tereddüt gös· 

Fadime bu vakadan sonra 
bir iki ay kadar uslu otur-

termesi ve uzatılan ser-
çeparmağı tutmak için 
daha bu gün arzu 
duyması pek ala anlaııla 

balen bir hareketdir Çün 
kü Çin, Japonya'nın ar 
zularını kabul etmenin Ja
ponya'nın Çin üzerine fili 
hakimiyetini intaç ede
ceğinden. ve nihayet bütün 
Çin'in ikinci bir Man
çuri halini alacağından 

korkmakdadır. Ve bu kor 
ku haksız değildir. 

Feyzi ye 

dava vekili 

oğlu Ahmed 

Karınız yeni köyden 
Salih kızı Saibe taraf'ndan 
a 1eyhlnize ikame olunun bo· 
şanma davasının yapıl 

makda olan muhakemesinde 

ikametğiı.hınızın meçhul kal . 
dığından yapılan ila,~en teb· 
ligata rağmen gelmediğiniz 

cihetle hakkın zda gıyab ka
rarı ittihaz ve ilanen tebliği· 
ne karar verilmiş ve tahki· 
katda 28 3.935 tarihine mü 
sadif perşembe 
tayin kılınmış 

günü saat 14 

olduğundan 

Fikir hareketlari 
lstanbul'da 'ıkan ilmi, içti· 

mai ve edebi hafta! k mecmu
ad r. Snıı 7 4 üncü sayısı dolgun 
bir münderecaıla gelmlşdir. 

Okurlarımıza tavsiye eder;z. 

Bnrhanıye asliye hukuk 
mahkemesinden: 

BurhaniyP hazin~i maliye. 
sine 28 lira 15 kuruş borç· 
lu 338 senesinde Burhuniye 
müdıleiumuaıisİ bulunan 
Tahsin hakkında icra kılı

nan muhakemede: 
ikumetgdhı bulunmıyan M. 

aleyhe ildnen tebliğut İera
sına ve muhakemenin 

11-4-935 perşembe günü 
suot 10 a talikına karar 
verilmiş olduğundan mezkllr 
günde mahkemede bulun
mueı ve ya bir wüdufı gön 
derme i ildn olunur. 

Bııgün 

Sıığlık 

Eczah<tnesi 

Nöbetçidir 

yevm ve vakti mezkurda 
ya bizzat hazır bulunmadı

ğınız veya tarafınızdan mu
saddak vekaletnameyi haiz 

bir vekil göndermediğiniz ve· 

ya bir itirazda bulunmadı· 

ğınız takdirde muhakemeye 
kabul olunmıyacağınız teb
liğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunar. 
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ordu.unun sağ cenahına fena 
1 halde yüklendikleri ve Bi· 

1 

1 ecik üzerinde Sögü'dü işgal 

irtibatda Lulunduğu kıtaata 

emirler vermeğe , ve kendi 
hatalnrını kuman1•n ve za 

di. Halid bey soğuk kanlı 

lığını muhafaza ederek: 
Aferin arslanım! Böyle 

arkıtdaşları severim. Can 
her şeyden aziz değil mi? 
Hildtğin gibi hareket et. 

kabil taarruza geçmek sure·ı 
tile düşmana bir ders vermek 
zamanının geldiğini anladı ve 
karargahını Çukurhisar kö
yünde kurdu 

hayret et tiler. ismet Paıa 
elindeki haritasına, gelen 
bir ınuvaffakiyet raporunu 
iıaret ederken emir zabitle
ri, ellerinde muvaffaklyet 
raporlarile sıra bekliyordu 

S<t ,, <t ş t< ıı Sıı , , <t ş< 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

l<ernal hey çekılirken he· 
en dört taraftan abluka 

dildikferini ve ancak K a . 
il.köy istikametine çekil· 
ek için d~ r bir ha \ tı rıcatın 

lnevcut olduğunu görünce 
1Çrıyarak süvari zabitinin 
<lnına koşdu ve gülümsi -
erek: 

- Verdiğim emri geri 
ltyorum. Dar bir halı rica 
1 1rıiz var, bütün kuvveti -
ide yüklenelim, fırkaya ilti 

11k edelim Yalnız böyle 
~ 
b~llıanda kumandanlık za -
illik yok, biz ~frada nii 
lııune olabilecek kadar ce -
•~ret .. t • · 1 · gos erecegız ve c aı· 
llı11 en ılerde yürüyeceğiz 
~ ~tnrini verdiği va kil •Ü -

lira zabiti bir an içinde 
~ok şeyler düşündii. l ler bi· 
•i b· k 'l'" ırer ahranıan olan bu 

llrk çocııl<larına nümune 
01 1tıak · · f'k · k · b ıçın, ı ren ım an 
Ularnııdı Lakin on dııkika 

1011
ra tahayyül edllenıiyecek 

clerecede, bu nümunenin 

bizzat l\emal bey olduğunu 
gördü. Sağ kolu balkan har· 
binde kesilmiş kavuçukdan 
sum bir kol talıılmış oldu . 
ğundan hemal beyin sağ ko· 

!undan stifade etmek imkanı 
olmadığı halde,hattı ricatlarını 

kesmek üzere iler!iyen düş 

manı gorunce, Kemal hey 
sol koltuğunun altına hafif 

makineli tüfeıığini sık•şd r 
dı ve hiç bir tarafa bakma 
dan ya'nız başına düşman 

üzerine saldırdı. Kemal be
yi gerçi süvari zabiti ile ef
rad da takib eldi Lakin bu 
tehlikel i vaziyet ve cehenne 
mi ateş karşısında, Kemal 
bey.! en l·aşka herkes itida -
lini kaybetmiş ve yapaca
ğını şaş rmı~dı. Bereket ver 
sin herkes Kemal beye uya
rak onu taklid etmeğe ç, hş
dı ve ancak hu kudretli ku · 
mandanın sayesinde kurtul· 
dul ar 

Düıman kuvvetleri, Türk 

etmek istedikleri cihetle Ke 
mal bey fırkası da sağa alın· 

bitlere tahmil etmeğe baş 
ladı Hiç de merdane olma 
mak şartile bir ka~ zabit ve mak sureti le sağ cenahımız 

takviye edildi ve düıman 

kuvvetleri de sarsıldı. Bu 
muharebede düşman zabitan 

ve efradının gösterdikleri 

nefer öldürdüğü cihetle deli 
Halid namını alan bu adam 
vazife görmekde olan süva
ri zabitine, böliikce metre . 
tepeye bir kılınç hücumu fedakarlık da fevkaf "de idi. 

Ke~ıal beyin mecruhiyetinden 
evvel müteaddit defalar çok 

kanlı sa vaılarla düşmandan 
istirdat ve tekrar kaybedi· 
IPn ve tabiye noktai naza 
rından büyük ehemıııiyeti 
haiz hulunan metres tepe, 
Kemnl beyin mecruhiyetini 
müteakib yine düşman eli· 
ne geçdi. 

O zaman Kocaeli gurubu 
kumandanı bulunan miralay 
Halid bey 11 ]. gurubu ile 
beraber sağ cenaha getirildi . 
Lakin taban haıin, hiç kim
senin teveccüh ve muhabbe
tini kazanmıyan Halid bey 
lıüyük idaresizlik gösterdi 
Kendisine bir l<olordu ku-
mandanı süsü vererek hali 

[1] Bilahre saylav iken ınü

dafaainefs suretili öldürlilen Ge
neral Halid. 

yapmas nı emretdiği vakit 
süvari zabiti bu koca mira
layın deli olduğuna hük
metdi. Heş on gün askerlik 
yapmış bir neferin bile ka· 
bul edemiyeceği bu gayri 
mantıki emre, süvari za \ıi. 
ti itiraz etdtği vakit Halid 
bey gülümslyerek, fikrini 
kabul etdiğini ve vazifesine 
gitmesini süvari zabitine söy. 
ledı. Lakin süvari zabiti 
Hafid beyin vurmak istediği 

1 kimseye tebe~süm etdıkdenve 
muhatabı arkasını çevirdikden 
sonra arakasından vurmak 
adeti olduğunu çok kimse
lerden dinlemiş olduğu için 
Halid beyin eli tabancasına 
giderken süvari zabitinin 
siiratiberkıye ile çekdi~ ı ta
bancasının naınlusu tlalid 
beyin kalbine teveccüh el· 

Süvari zabiti Kemali cid
diyetle cevab verdi: 

Vatan candan aziz. 
Taüiatınızı evvelce öğren 

dim. Değil ben sizden, siz 
benden uzaklaşınız, vazife
lerimize devam edelim. 

Süvari zabitinin ciddiyeti· 
ni ve tabancasının aynı va
ziyeti muhafaza etdiğini gö 

ren Halid bey uzaklaımak
dan başka çare olmadığını 

görünce, hiç bir söz söyle
meden arkasını çevirerek 
ayrıldı. 

Kendi fırka kumandanına 
güvenemiyen süvari zabiti, 
bu hadiseyi nimi resmi 
bir şekılde garb cebhesi 

kumandanı İsmet Paıaya 
yazdı. Aynı günde de llalid 
hey yarıtlanarak Esklıehir 
hastahanesine gitdi. 

Muharebenin artık düt· 

Garb cebhesinin sağ ce· 
nahını Kocaeli gurubu teşkil 
ediyordu.Bu gurub Savcıbey 
köyünün şimalinde idi. Sav
cıbey de birinci ve 
onun "solunda lzzetdin be

yin kumandasındaki altmış 
birinci fırkalar cebhe almış 
dı. Yirmi dördüncü f' rka 

çiftlikde ve sol cenahı teı 
kıl eden on birinci fırka da 

Kavalca köyü istikametinde 
bulunuyordu. Dördüncü fır· 

ka da Poyra köyünde ihti
yatı teşkil ediyordu. 

ismet Paşa ile yaptığı 
müda velei efkar neticesinde 
düşmanı maglub edeceğin· 

den emin bulunan ' Mustafa 
Kemal Pata da üç süvari ve 
üç piyade fırkasından mü
teıekkil cenub cebheıine ha· 
reket emrini vermiı ve isti 
kametini de göstermitdi. 

31 mart 337 sabahı Türk 
man lehine devamı muva · ordusu taraf ndan başlıyan 
fık olmayacağını takdir eden bu kahhar taarruz oderece in 
cebhe kumandanı bizzat kı· Uzam dahilinde ceryan et

taat baoında bulunarak mu- dl ki onu tenzım edenler bile 

Türk harimi ismetine 
mülevves ayaklarını basmak 
istiyen düşmana Türk ço
cukları okadar fedakarane 
saldırdılar ki. mukavemetin 
fayda etmiyeceğini anlıyan 

düıman bir kaç saat zarfında 
münhezimen paniğe baıladı. 

Bölüğile beraber Kara 
köy istikametinde keşfe me
mur edilen süvari zabiti bir 
takımla mülazım Edirneli 
llüseyin efendiyi gönderdi 
ve çok yorgun bölüğünü ya
rım saat kadar istirahat et
dirmek lüzumunu hissetdi. 
Lakin on dakika sonra Hü· 
&eyin efendiden aldığı rapor
da. bir düıman taburunun 
kara köy boğaz•nda, ıimen
difer hattı üzerinde, silah 
çatmıı ve hiç bir emniyet 
tertibatı almamış olduğu hal· 
de istirahat etmekde bulun-
duğunu öğrenince bölüğünü at 
baıı etdi ve dört naile bo
gazın üstündeki tepeye ye -
tııerek efradı yaya cenıılne 

indirdi . - Bitmedi -

• 
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!Medeni Akkend Sadi Ozatay • 
LUTFEN OKUYUNUZ! iç ve salgın hastalıklar Cerrahi hasta lıldar 
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Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave 
ne evinde her gün öyleden sonra hasfala -

nnı kabul ve tedavi ederler· 

iPEK ıs -AL TINMEKİK . İpeklileri 
Mevsiınlik ve yazlık MANTOLUK - P~l\RDESÜLÜK 

ROBLIK Yünluler 

•~~~~~~~~~~~~~:• En birinci YERLi- İNG/LfZ Kostümlük kumaş/arlar 
ili Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda Savaş Neşriyatından: 

BİR ZAFERİN · döşemelikleri 
Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 

Yazan: R. Gökalp 

lıtıklal Sa vaıının en canlı 
ve heyecanlı 6 yapratı. 
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Reka lıel Götiirınez Bir Fi<ıtla M<tZ<tmızda Satılıl'' 
Mııhterem müşterileı·imizin lütfen teşrifleı·i istifadcleridiı· 

İNKILABCI BİR İ~f..\NIN PİYESİ 

Her kitabcıda bulunur· 
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Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde 
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Teşrif t'deıı t il ıııiişklilf.Jt'Seııl ıııli~lt'rileriııi d:ıhi Ul('fllllllll t•dt'll r: 

temiz, l.oııforlu H' servisı ıııiil.ı>nınwl, iicreıleri lwrkt'se ı>lvı·ri~li )t'llİ •• 
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Balıkesir \ 7ilayet 

ınakaın111daıı: 
Ci it, frPrt/.{i, hel

soğukhığıı lı:ısl:ılıkları 
ııı iileha ~sısı. 

1 Hastalarını ıaa t üçte 

1 

hükümet caddeıinde mu-

1 
ayene haneıinde kabul ve 

I tedavi eder. 

1 

Kasaplar deresinden ::ıkarı pis suların ovaya 
yayılmaması içiıı yapılnıa~a haşlamlaıı kaııalizas 

yondaıı şinıdilil. (202) meıre ıııikabı adi harç
lı kanal işinin nwvcııd moloz ta~ile kapııı.. la~
ları komisyondan \erilnıeı.. ve kum, kireci 'e 
içersiııe yapılacak çimeııto lıarcile derzi ve ÜZt'
rinin kap<1I. ıaşlarııım maa harç yerine koııına

sı müteahhide ait olnıaı.. üzere yapılması ve 
12-3 -935 tarilıindeıı itibaren 31 - 3- 935 ı 

akşamına l.adar 20 gün ıııüddclle ve pazarlıkla J 

eksihırıe~e konduguııda ıı lalipleriıı maka - ı 

mi yila)'t'lle miileşek kil komsiyonu rna lısuH! ııa 
miiracaat evlenwleri ilaıı olunur. 

-~-~-. ~-~-~- ı 

• 

Kadın Terzisi 
İsLanhul Beyoğlu .~ısır Aparıınıanında Terzi 

Madam (Feııgaranın) kalfalarındaıı 'ferzi NIY -
MET GÖK ALAN lııı kerre Balıkesir Yenice ma
lıallesiniıı 6 Eyhil Mekteb sokağında 24 ııunıara
lı lıaneve naklolunmusdur. • • 

r.MM~~~~~~ 

furtdaş: 
Hilaliahmere, Himayeietfale 

1 Tayyareye yardımı borç bil. 
~w~~~~~w~~ 

, 1 

A one ücreti 
YIL . GI 800 Kurut 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone Ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a aönderilen 
yazılar ııeri verilmez. 

Müddeti ııeçen nüshalar 
1 O kuruıtur . 

Gazeteye alt her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

-·-
AVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesir -
SAVAŞ 

·------------------

ADRES: flHRI 1AVSAKt~Llf 
Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

~~~~~~~~~,, 

Balıkesir askerlik 

Muhterem müıterilerim. 

Daima her ıeyin eyiıinl sa · 
tan mağazamız bu defa son 
moda elbise modelleri, dante · 
laları. gayet eyi marka ipek 
çorapları, ıapka valetleri çok 
zarif killpıler 935 ilk baharı 
modası kıra vat,gömlek yaka

ları getirmitdir. fial sormadan baıka yere bakmayınız. 

Yeni Çeşil Tuhafiyeci : KADRi 

Bandırma kazası 
belediye reisliğiııden: 

Bandırma'da iskele nıeydaıııııa koııulacak 
ayağı ile beraber ( 500 ) lira keşif bedelli 
hir saatin alınarak ınalıalline 1'.oııulıııası yirmi 
giiıı nıiiddl'tle açık eksihıııeğe koııulnıuştur. 
Buna ail artnanw lı ·delsiz olarak Raııdırma 
belediyesiııdeıı alınacakdır. 

Saat Zenit, Lonjin, Ome~ıı veya Siııgeı· olma
sı şayanı tercilıdir. 

fşbu Pksiltnıe ihalesi 935 senesi ııi~an a)ı
nın ikinci salı ~üııii saat 16 da Baııd : rnıa bele· 
diye dairesiı ı d(• yapılaeakdır. İslekli olaıılar 
37 ,5 lira nıurakkat tenıiııatı lıt>ledi~·eyt> yalıra
raı.. peye iştirak edebilı>ceklı>ı·dir. 

Daha zi~· ade tafsilat alrıı::ık üzere helediyeyc 
nıiiracaaı edilmesi ve ihale saatinde encümen
de hazır hulun11lması il::\n olunur. 

şubesinden: 

1 - Kısa hizmetli arat f efradl olup 330 1 

doğuııılu ve bu doğumlularla muayene) e tabi 
diğer )·üksek doğumluların \'e 934 de hazırlık 
1.ıtasıııa gönderilmesi icab edeıı 't' ınazerrt do· 
layisile geri kalan bütiin kısa lıiznıellileriu 1 
nıayıs 93 5 larilıi ııde hazırlık kıtasııııla buluııa· 
t•ak veclıile 27 ııisaıı 935 larilıiıulı· sııhedeıı . ' 
sın k olunacaklardır . 

2 - Hazırlık kılasıııa gidt cekleriıı ı;in dideıı 
Yaziyetleriııi leslıit için elleriııdc ııüfus ' cüzdaııı 
nıel.ıeb salıcdctııamesi askeri elıli~·eınanlt'lt riıı 
sıı heYI' miiracaal edecekler h11111üracaat 15 ııi-, . 
saıı 935 tarihine kadardır. 

3 - Balık.esir ııı111tal.asıııda otur:ııı vab:ıııeı· 
lar dahi aynı ~uretle ııılirar:ıat edecekl;ı. ve 
sevklerİIH' l.adar şubelt'rile mulıaberı• t dilt>rek 
ıııüracaaıları ıesbil olunacaklardır. 

4 -- Se\ kdcıı geri kalac•aklarııı veya ta~ iıı 
edıleıı nıiidded içinde vaziyt'lini tesbit elnıi,eıı· 
leriu asi.eri kaııuııuıı 59 cu ııı::ıddesi nıucibiııcl' 
nıeıııuriyet ve vazifeden çıkarılacak ,·e mezkıiı' 
madde mucibince btilıdanı edeııleainde leczjyr 
olunaca1'.dır. 

5 - IIerıır doğ"uında olursa olsun 335 
ğıııııa 1.adar hazırlık kılasına gilmiyenlrrin 
be~· t· nıiiraca::ıt etmeleri il:iıı oluııur. 

do· 
~u-

Balıkesiı· Orınarı 
Müdürliiğünd_eıı: 

Susurluk kazası dnhiliııdf Calalda~ı , . orıııa· 

ıııııııı Taş yatağı ıııe' k.iiııdı· Aladeıı süıuıılugıı 

iciıı k.esilnıis 'e ıııiid '.eti i<·iııde cıl.arılınaıııasıw ı .. .. .. .. 
daıı müsadere edilnıis olaıı 1-19-831 metı•t' 

' 
ıııik:lh gayri nıamııle muadil 4ii3 ıane yalır lııı-

liııd~ yuvarlak kayı ıı ağacı H0-3~9 35 Giirıleııw· 

cine rdsllıyaıı Cunıarlt>si !ı(Üııii saal ı 5 de ihalt' 
olunmak üzere acık arllırııHI\ a koıııılıııu. dul'· 
Beher gayri ma~ıul nwtrc ,;ııı..:\lnııııı bedeli 
mulıanııııeııi 16~ kuru~ olup ihale ~iinii istek' 
lileriıı yiizde 7,5 depozito ıııakhuzlarile Balıl..t" 
sir Orm::ııı Miidiirtügüııde ıuplaııacak loıuisyoıı:ı 

ve tesliııı Ye tt>sellünıdeıı iti hareıı lıir av icind1' 

cıkarılıııası ıııesrut oları ıııı>zk.t'ır :ı~aclaı:ııı ~' !'i<ıf 
.. • t " 

ve ı:apları w~ sair ~tH'ait lıakl..ında llalıa çok rıı:1.' 
h'ııııal alıııak isli)eıılt>riıı her giiıı Orıııaıı ~lüdlir 1 ' 
yetile Sıısurtuı.. Orman ıııııamel:'ıl ıııcnıurlu~ıı
ııa müracaatları il~in olunur. _________________ ./ 

Neıriyat müdürü : ESAT ADIL 
-

Vtllyet Matbaa11 
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