
Bay f ıanden 400 mılyonlut ıskerı blok 
ıes~ilıni zarurı görüyor 

Almanya mıcbnrı askerlık ~ızmeıı .. 
bul ederse küçük ıtilaf ve balkan anla~
ması bir beyanname nesrederek ordularını 

sel erber edeceklerini dildiaeceklır 
Her yerde 3 kuruıtur 
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ulusla.r kurumu 
Konseyi başkan Tev

fik Rüştü Aras 

Fili pin Almanya'da askerlık mü. 
kellefiyeti ve Fransız ga

zeteleri 

1 oplantıya çağırdı 
Ankara, 24 (A.A) - Haber 

aldığımıza göre dıt itleri 
bakanımız ve uluslar kuru· 
mu konseyi baıkanı bay 

Tevfik Rilıtü Araa konseyi 
15 N iıan' da içtimaa davet 
etmesi lüzumunu uluslar ku · 
rumu umum katipliğine bil· 
dirmitdlr. 

Cenevre 24 (S Ş)-Uluslar 

kurumu konseyinin on bir 
nllanda toplanması kararlaı 
dırılmııdır. Bunun için diplo-

matik konuımalar baılamıtdır. 
Konsey baıkanı Tevfik Itüı· 
tü Araı yakında Cenevre'ye 
gldecekdlr. 

11 Nisan'da olacak 
Paris, 24 (A,A) İngiliz 

dış işleri bakanı ile Con Say

men bay Mussolini bay La -
val müldkntı ı l nisanda ita!· 
yanın şimalinde Şiraz'ıln oln-

Konsey reisi T. R. Aras 

cnkdır. Fransız tebliğini tet
kik edecek olan uluslar der-
neği konseyinin konsey 
başlı:ıını bay T.R Arası'n mu
vafakatı kayt ve şartile bu 1 

konfer:ınsdan sonra toplan - 'ı 
ması kararlaşdırılmışdır . 

Bay Simon'un be-

yanatı 
Londra, 24 (A.A) - Dıı 

iılerl bakanı Berllne hareke 
tinden evvel matbuata be· 
yanatında demtıdtr ki: 

Diınya yüzünde barıı ve 
insanlar ara11nda hüsnüniyet 
olan gayemize eritmek için 
bütün kuvvetimizle mllcadele 
edecejlz. 

=====-~~===~====-

Leh diyet Meclisi 
Temel yasasınl tasd.lk etti 

Bu y<ısada cıımurreisine bir çok h<ıklar 
verilmekdedi r Maraş<ı 1 Pilsudskih ükume

tin ıımirimutlakıdır 
Varıova, 24 (A.A) - Yeni 

temel yaıuı diyet meclisin 
ce taıdlk edilmlııllr. Bu ye · 
nl temel yaaaıı mucibince 
Cumurrelsl ordunun baı 

kumandanı olmakda ve har
bi ilan ve ıulhu akt etmek 
haklarını münhasıran haiz 

bulunmakda baıbakanı Cumur 
relıl nasbetmekde ve baı
bakan diyet meclisine de
~ıl Cumurrelline karıı me
ıul o\makda, Cumur reisi 
başbakanın da imzasına ha
cet kalmaksızın bazı mukar 
rerat ittihaz ve diyet mec-

Asi Yunan liıi mefsuh iken temel ya 
sasına muhahalefet olmak 
ıartiy!e kanun mahiyetinde 
kararnameler kadar edebııır. General ve zabit:e-
Diyet meclisi beı ri istanbulda 
yılda, hafi reyle seçilir. lıtanbul, 24 [::i.ŞJ - Son 
Seçim umumi ve nlıbidlr Sa· isyanda parmağı olup da 
dece harbiye bakanı olmak memleketimize iltica etmit 
la beraber Maraıal Pilıuds bulunan General Anagnoıto
ki filen hükumetin amiri l ıpolos, beraberindeki 13 Yu 
mutlakıdır. Mumaileyh çe· nan zabitlle blrlıkde ıehri
kildiğl takdirde temel yaıa· mlze geldiler. Yunanlstan'da 
sının bir ehemmiyeti olacak- af ilan edilinceye kadar bu
dır. Yasanın meriyete gir· 1 rada kalmak iıtediklerlnl, 
meıi hakkında henüz bir al lelerini de getirteceklerini, 
karar alınmamııtır. 1 gördükleri kabulden min

i netdar kaldıklarını söyledi· 

hukuk fakültesinde .ıerihtiıaıi tahkikatı 
Feci biı· k<ıza oldu, bir ta
Ie be kuı•şunl<t yaralandı 

Atına, 24 (A.A) - Bütün 
ıahitlerln ifadeleri dinlenmlı 
olduğundan ıivil müttehlm . 
ler divamharp huzurunda 
müdafaalarına baılamıtlar. 

meclisi üyeleri için bütün ver 
gller hariç olmak üzere 
her yıl 2400 reiı için 3600 
lira huzur hakkı ve yine 
bunlara ait temettü hi11ele 
rlne sarf olarak tediyeıi 
Trabzon aaylavı bay Hasan 
Saka Tekirdağ S. Bay Şa· 
kir Keıebirln 935 yıl içinde 
mürakıplığa tayını ve 934 
hesap yılı için kendilerine 
murakebe ücreti olarak 
2000 lira verilmesi hakkın
daki takrirleri kabul etdl 

Amasya'da grio 
Amasya, 24 (AA) - Grib 

salgını devam etmekdedi.r. 
Mektebler, tiyatro, sinema 
gibi umumi yeri& de 12 
gün müddetle kapatılmışdır. 

Hastane pavyonu 
Muğla, 24(A.A) Hususi mu

hasebe taraf odan yaptırılan 
yeni hastane pavyonu me. 
raıimle açıldı. Fetıyede hu
suıi muhaıebenln iki yıl 

önce kurduğu fidanlıkdan 
bu yıl 5200 ağaç fidanı 
tağıtıldı. 
• 
ihtisas mahkemesi 

işler! ve ilk meyva 
Adana, 24 (A.A)-935 baş. 

langıcından bugüne kadar 
şehrimiz ihtisas mahkeme
sine gelen 405 davadan 1 O li 
hükme bağlanmış 62 suçlu 
hakkında da tevkif kararı 
\'eril ıai şdir. 

SAV AŞ'CI G™: 

Franıız aazeteleri Alman
ya 'nın, aıkerlifln mecburi 
yakıldıfı hakkındaki kanu• 
nu neıretmeılnl biıyük bir 
ılnlrlilikle karıılamıılardır. 

L6 Tan aazeteıl bu ite ayır· 
dığı 18 mart tarihli batyazı· 
ıinda, verilen kararın mahi· 
yetini Almanya'nın böylece 
«arkaımda saklanarak silah· 
\andığı perdeyi yırtıp 1914 
de olduğu aıbı batında miğ· 
fer ve a,.ağında çizme ile, 
ıergözeıte hazır bir halde 
ıörilnmeğe karar verdiğini• 
yaıdıkdan ıonra dı,.orkl: 

"bütün dünya kar1111nda 
Versay andlamaıaaının 5 
inci kısmını bilerek ve itti· 
yerek yırtmak ıuretıle Al
manya oyununu açıfa vur 
makda ve uluılararaıı efka 
rı umumJyeyl kendisi te
laı ve endiıeye dllıllrmekte. 
dlr. Olan biten ıeylerin ha
kiki yiizü hakkında aldana 
cak; Almanya'nın genel ti· 
llhlanamnın ıonuçıuz kalma
tıodao dofan bütün meıu 

ltyet yalnız baıına yükıel
mediflne aamlmi olarak 
inanacak bir tek klmıe yok 
tur. Hatta propağanda ba· 

Adalet kanı b.Göbbelı'in "Almanya 
Avrupa'nın en büyük ve öteki devletlerin ıilii.hlarını 

azametli binalanndan biri azaltacak yerde bilaklı ar· 
.:::;;:::::::;;::;;::::::;;;::::::;;;:=::::::;;;:::::=;;;::~=I olan Brüksel adliye billaıını tırdıklarını görmekle bera

A ta tür k'le gezerken ceza mahkemesi ber bir ıukutu hayale uğra· 
salonundJ gordıiğüm iki mııdır •• yolundaki cüretkii.r· 

Arap kralı ibnissuut tobloyu ııatırlıyorum. ca ıazlerı bııe itin içyüzü-

İıtanbul, 24 (S.Ş) - Bu
gün toplanan it bankası he· 
yeti umumiyeslnde okunan 
ratıorda harici ticaretimize 
teınaı edilmitdlr. 934 yılında 

arasında nil bilealerden hiç birini al· 
Bıı iabloların htr ikisi de datamazAlmanuluıaua hitaben 

çok ianınmıı bir Filaman ne,redilen beyannamede, 
ressamının eserlerlndendi. aııkerllk hizmetinin mecburi 

Ankara, 24 (AA) - Ara· 
bistan kralı lbnl11uut hazret
lerile vellhat hazretlerine 
yapılan ıulkaatdan kurtul

maları münaaebetile Reiıl 
Cumurmuz Ata Türk'le kral 

hazretleri arasında tebrik 
ve teıekkür tel yazıları te
ati edllmitdlr. 

tablolardan biri «Adaleti beşe. kılınmaaınt aamlmi ve doğ· 
rlye» yi temsil ediyordu. Bu ru bir ıekılde haklı gölle. 
tablo hakimlerin kürsıisüne recek tek bir kelime, tek· 
ve suçlunun ta karıısına bir delil yokdur. Hakikat 
asılmışdı . «Adaleli ilıihfye»yi ıudur: Almanya ıırf yenl-

_ ..... --
ltalya ve Habesiştan 

Roma, 23 (..\.A) - Ulualar 

derneğine verilen İtalyan 
notaıında Habeıiatan müra· 
caatının yerinde olmıyan 

delıllere latitlnat etdlğl ve 
doğrudan doğruya müzake· 
rat akim kalmıı ile ltalya 
Habeılatan muahedesinde 
derpif edilen hakem uıulüne 
teve11ül edilmek laz m ge· 
leceğl bıldirilmekdedir. 

iemsil eden ikinci tablo ise den ıılahlanma sahaıında 
lıakimlerill karşısındaki dıı- tamamen ıerbeıt kalmak 
vara asılmışdı. Bıı tablonun için, silahlanma gayretle
mevzuıı yanlıı ııe lıaksı:z rint azaltarak kontrolu ken· 
hükümde bulunmuş olan diılne kabul ettirecek olan 
bir hakimin ahrelrle uğra- «uluıal kuvvetlerin umumi 
dığı cezayı gösteriyordu. tahdidi» itini düıürüp uluı 

Tabloların lıer ikisinde de 
insanı ürperten bir ifade 
vardı. birinci tablo, maznıı· 

na beşeri adaletin hüküm
ranlığını, ikinci tablo Lse 
hakimin vicdamna uhrevi 
adaletin yüceliğini ihtar el
mekde idi. bu tabloların h~. 
tırası beni şimdi şu ilmi 
düsturlara doğru itiyor. 

,~.~- ~~ insanların soysal yaıayış. 
larına düzen veren bir tek 
kuvvet vardır: Kanun! 

lar derneğin gürültü ile ter
kettlği ıün genlt ölçüde 
ııllhlanmağa karar vermiıdi. 
Bu oyunu Sar'ın kendisine 
dönüıü reımlyet keıbedin· 
ceye kadar - becerikılz bir 
ıürette-ırizlemeğe çalııdı.Fü· 
rerln ıöyledljti barııçı ıö:ı:le· 
rln, bu bakımdan ortalığı 

oyalamak ve Venay and
laımaaının 5 inci kıımını ta-
nımamak için vakit kazan
maktan baıka bir gaye güt
mediği anlaıılmaktadır. 

i,tanbul 24 (S.Ş) - Dün 
hukuk fakültesi ikinci sınıf
da bir talebenin yaralnnma· 
silo neticelenen çok müessif 
bir kaza olmuşdur, 

Talebeden Sırrı namında· 
daki, genç dekan bay Sadık 
Samınin ders verdiği csııa
da cebinde taşıJığı tabanca 
yı karıştır ı rken birden bire 
patlıyan tıbanra sınıfda bü 
yQk bir lıııyecan ve boğrış. 
malara sebebiyet vermiş ve 
ta.bancadan çıkan hir kurşun 
bırez ötede dersi !'&il kula-

ğile tdkip eden talebeden 
Cahidin baldırına isabet ede 
rek yaralamışdır. 

Bu hadise karşısında der 
se nihayet verilmiş ve mec
ruh derhal hastaneye kaldı
rılmıştır 

01hidi11 yarası hafıfdir. 
Sırrı derhal yakalanarak in 
zibot meclisine verilmişdir. 
İnzibat meclisi tabanca taşı
yan ve sınıfda böyle teh
likeli hadiselere sebebiyet 
veren talebe hakkında ka
rarını verecekdir. 

Yeni roman tefrikamız 

incir Ağacı 
1 

1 

Savaş edebiyat sahifesi okurlarının 
rını seve seve okudukları 

vazı la-• 

1 

1 

lrı bıı gıizel, bıı çok güzel ronıamm birkaç 
kadar tefrika edeceğiz 

İncir ağ'acı 

Hayatın ta kendisidir 

-- -----

güne 

111 
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Halbuki kanunu doğuran 
polllikadır. Politika ise Mak. 
yavtl'ln tera:dsi gibi oynak 
dır. işte adaletin yüceliği 
ve mutluluğı buradadır .. 
Adalet; politlkaıım doğurdu· 
ğu kanuııu önünde baı eyi· 
lir, dize gelinir bir mabııd 
yapar. 

Bu, şu denıekdir: adale
tin mııtlu kılmadığı kanun
lar polillkaııın kendi yapıb 
ylııe /(endi lapdığı putlardır. 

Ancak adalelfn bağrında 
yar verdi,ği ka11uıılarladır ki: 
kanun saygısı tanrı saygısı 
gibi 11lcda11larda yer tutmııı
dur. 

Almanya'nın askerlik hiz· 
metini mecburi yapııının 

lnalltere'nln ulusal kurumu
nu kuvvetlendlrmeılne ve 
Franıanm iki yı\lık hizmete 
avdet etmeılne - ki bu av
det bize ancak normal mev
cudlarımızı muhafaza lmkii. · 
nını vermektedir - bir 
cevab teıkıl etdlfini ima 
etmek lıtlyenler oluna bun· 
lar hldiıelerln hakiki ıek. 
lıni tarafıırane bir ıuretde 
tahrif ediyorlar demekdlr. 
Bu yolda kati bir delil aöı· 
terebiltrlz •• 

Ga:r.ete bunu ıöyledikden 
ıonra Cenevre bildirmenin· 
den alıp 4 ıonteırln tarihli 
..yıtıı:ıda '"f'•lcllllAlmaoya • 

nınSar'ı aldıkdan ıonra Vera :" 
andlaımasının inci kısmile 
bağlı olmadığını ilin edece· 
ğİ yolundaki haberden bah· 
ıederek bunun da Almanya
nın daha birinclteırın sonun
da aıkerlıği mecburi kılma 
kararını verdiğini iıbat etti· 
iinl, Almanya'nın son ay. 
!arda aldığı tavırların lıe 

bu kararın hazırlanmaıı 
için vakit kazanmak ilzere 
yapıldığını söylüyor. 

Berlin hükümetlnln Sır 
Con Sayme'nin Berlın'e ya. 
pacağı yolculuğun ta
rihini 24 mart olarak teıblt 
etdlğl zaman her ıeyln ha
zırlanmıı ve kararlaıdırılmıı 
olduğunu ıöylıyen Lö Tan, 
bu kararın na11l karıılana

cağını ve ne gibi tesirler 
doğuracağını sorarak yuıaı. 
nı bitlrmekdedlr. 

Ôteki gazeteler de bu ted
birin önceden hazırlanmıı 

olduğunu, Franaız efki.rı 

umumiyesinin bu karardan 
dolayı ne telaıa ne de hay· 
rete dütdüğünü yazmakda 
Almanların bu hareketinin 
Alman idare adamlarının 

zorbalığa olan meyillerini 
bir kere daha isbat etdiğlnl 
ilave etmekdedirler. 

Jurnal diyor ki: 
"Almanya'nın yeni kanu

nu, onu rahat durdurmanın, 
tehdidkar bir birlik ve her 
ıeyden önce bir Fransız -
lnglllz cebheıl teıkil ederek 
kabil olacağına nihayet Av· 
rupayı ikna edecekdlr. 

Bize ıon bir ihtar yapıl

mııtır. Fakat Avrupa anlaı· 
maları bo:t.an bu ulusa aıü· 
temadiyen yüz verecek yer
onu ıtmdiden çember içine 
alırsa, birlqmit bir Avrupa' 
nın vereceği korku, acı duy· 
gularla meıbu milyonlarca 
Almanın düıüncelerlnl de· 
ğiıtırecek, onların hi11elerl
nl aydınlatarak Almanyayı 
bu lnfirada düıürmüı olan 
birkaç ıergüzeıtcunun düı
meılne yardım edecekdir .• 

Figaro gazeteıi Almanya' 
nın Avrupa'yı ne olduğu 

bılınmiyen mukadderata doğ
ru götürdüğünü Rayhın bu 
tezahür !erine alııtığını ve 
bundan zevk almağa baıla
dığını ıöy\iyerek ıöyle diyor: 

"Masanın üzerine yumruk 
atmak. politikaıına yeniden 
avdet eldik, fakat günün 
birinde masa sallanabillr .. 
Durum ıüphealz ciddidir ve 
buna çare bulmak da birbir
lerine 7 lklnclkanun ve 3 
ıubat tarih 1ı protokollarla 
bağlı olan Parla, Londra 
ve Roma hükümetlerlne aid
dir. 

Ekselliyor gazeteıl Avru· 
pa'da hemen karıılıklı yar· 
dımın kurum\andırılmaıını 
iıtlyor: 

İttifaklara göre karıılıklı 
yardım paktlarının, bunların 
ıartlarını kabul eden dev· 
!etlerin tıtırakıne daimi ıu
rette açık bulunmak aıbı bir 
faydaaı vardır. Onun için 
Almanya baılangıçta b6yle 
bir paktı lmzalamaıa bile bu 
aibl anlaımaların temin et. 
dlğl karıılıklı yardımdan il· 
tlfade için her zaman mQ· 
( De•amı ııma.ı ~· ) 
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Baltalar 

Para gibi 
herşeyt 

Her 9ey para gibi canım . 
Dilıüyor, yükıefıyor boyuna .• 
Gıın oluyor, değer bir mark, 

·bir dolar ve bir bilmem ne 
halinde düıüyor gözden. Gün 
geliyor, "Değeralz değer. 
alıyor, gidenin yerini .. Ben, 
klmıeye yaranmak, sığınmak 
ihtiyacını taıımam canım. 
Bunu çok eyi btltrıln ki kö
pek yaradılıılı lanetli bir 
yaradılıtım yokdur benim .. . .. .. 

Herıey para gibi deli kan· 
Iım .. Gün geliyor ki yükse
liyor değersizliğin baromet
resi .. Hasta, miskin ve daha 
bilmem ne adlarla adlaııd ı· 
rılan duygular altında tuhaf· 
laııverlyor insan .. Tabiatın en 
harikulade, tabiatın en ı 
temiz mahluku "İnsan. dü 
9üverlyor gözden . insan gö
zü çevriliyor ba9ka yerlere .. 

• •• 
Herıey para gibi çocuğum 

benim . Para gibi herıey .. 
Gün oluyor, insan para gi· 
bt asaleti sürükliyor ardı 

ııra .. Herıey para gibi hatta 
insan bile .. 

Nasıl çölde «para• maııalı 
değllıe "insan. mana11z!a-
1ıyor insanın gözünde . . Herıey 

"O. gibi, alın terinin kirası 
gibi .. Biraz boya, bir avuç 
kadar kağıd parçasından 
ibaret . Bu inıana göre in
sanın iç yüzü. 

İnsan para gibi sadece bir 
kalıb .. Şöhret, ün hep para 
ıtbi. 

• •• 
Herıey para gibi imlı 

omuzdaıım. Para gibi imiı 
herıey .. Ammll sen, o muzla
rın üstüne kızıl kanadlı k:· 
zıl bakıılı bir kartal gibi 
tüneyen kafanı kasarak 
tuhaf tuhaf bakacaksın yü
züme .. 

- Bize ne omuzdaıım? 
Demek isti yen bir bakıı · 
la. Gözlerim, yakın, uzak 
bir masalı anlatacaklar sana 

Hant ıu para gibi, mark 
ıribi ılmdillk gözden dü~en 

hani ıu para kadar kancık 
para kadar oynak değerin 

masalını.· 

* • • 
Herıey para gibi dostlar .. 

Para gibi herıey . Gün 
geliyor,« değer»den boıalan 

·-· - - -ıl Suvaş'rn Romanı: .'18 
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Vilayet ge e kur 1 ayı [le~trl~ lam~a lan 
Belediye ilo bazı müesse. 

satı r~n niye orıısındn cere
yan eden muhabere netice. 
sinde kuvvetli elektrik ldm
baların • n (zenıt) nıarka ol
duğu anlaşılmJsı üzerine 
l>erayi tec-rıibe belediyece bu 
lambalardan ikiyüz aded ı nin 

mübayııosı ve şayanı ısti

faJ~ görüldüğü tQkdırde bun 
dan l:öyle mezkur lamba-

N 

s 

Üç devle Dün ikinci toplantısını yapdı 
izahname tasyip eaildi 

-
Kont er ansı bit~i 

Vilayet genel kurultayı 
dün ikinci toplantı11nı bay 
Salım Gündojtan'ın baıkan· 
lıjtında yapmııdır .. 

lzahname :üzerinde bazı 
konuımalar yapıldıkdan ıon 
ra taıvib edılmıı, gelen ev· 
raklar encümenlere havale 
olunmuıdur. 

Kurultay çarıamba 'günü 
tekrar toplanacakdır 

Belediye daimi encümeni 
Beledıye daimi enciımeni 

dün başıı:an vekıli boy 
Hakkı Oneyin reisliği 
a 1 t ı n J u toplanmışdır. 
Kentin binn numaraları ve 
ıolı:ak levh<ıları müteahhide 
ihale edilerek bu levha Ae 
numaraların bir buçuk uy 
içinde belediyeye teslim 
edılme•i ş~rt koşulmuşıfur. 

lnr.n kullanılma~, t, knrıür 
etrnişdır. 

............................ .. 
Bu kalb duracak : • 

Parıs , L4 (A A) İngiliz, 
Fransız , İtalyan, konferansı , 
dün s a ııt 12 <l o hitm d ı r. '!ü-\ 
z .ı korel e rden sonra ncşr e llı

len tehi ğd göre 3 . 2 tarihli 
Londru te blıgı hakkın in 
Londro.Puris Homa'n n nok-

Al 'd k l • k Bayan Mükerrem Kıi· : manya a as er ı mil'ın yukarıdaki baı'ık : 

ili na zarları uynı olduğu 

teyit olunmuşılur, logiliz 
İtalyan murnhhaeları lıiıl.: lı· 
metlerinin tam lesuniidünü 
m~mnuniyHle tesp t ve mü 
şahede eylemişler<lır 

( Üst tarafı birinci yüzde ) 
racaat edebilecejti gibi bırak 
masını kendiıinden rica et
med.ğlmlz uluılar dernlğine 

geri dön 'lleai de onun için 
daima mümkündür. 

Şu halde Almanya Ver· 
say andlaımaaının aıkeri ıart . 
larını deitltdirmek için bizi 
beklemediğine göre Avrupa' 
da karıılıklı yardım' kurmak. 
için bizim de onu bekleme 
ğe kendimizi mecbur tutma· 
dıı}ımızı öğrenerek kendiainl ı 
ne tahkir görmüt ne de teh
did edilmlt addedebilir.» 

Pariı Midi gaıeteıi «hiç 
bir ıey yapmaman•n Bitlerin 
cüretini ve Alman ulusunun 
meydan okumasını artırarak 
nihayet en kötü tehlikeleri 
doğuracağını Londra, Parlı, 
Roma 11e Moıkova'nın barı
ıın korunması için çabucak 
bir feyler ıöylemelerl gerek 
olduğunuı> yazmakdadır. 

İtalyan'lara göre 

fakat bu karar n, Berlin'de- altında yazd ğı bu çok ne· : 
ki kayııaımayı göstermek hı.· fis romanı yarın bitiyor. :.I 
krmından bir ihtar mahiye· Herke~in seve seve oku • 
tinde olduğunuğunu yazmak· • duğuna hiç ıübhe etmedi : 
ta, and aımaları tek "tarafı : ğimiz bu güzel roman da : 

' . 
olarak bozan uluslar hak- : yakında "Savat kitab evi. : 
kında istiıare etmek üzere : miz tarafından kıtab ha· : 

Gazetelerin müda-
faası 

Roma, 24 (A.A) - Havas 

:ıjJrısı bildiriyor 
G zeleler Alman l c ~lıhntı 

h a kkınJıı tııtb ı k eılılc c k tar 

Roma anlaımasına ııtinad : lınde ç karılacakdır. : zı hallin '.-ublDrya,~lacoris· 
t k , k ğ ı· ı • • tun ve Hulgurislııı,'u ılu tatb i e me gere ti ini ve ta · : Okurlarımızın birer da. : 
' H t • • • ı ki fıkrini nıüdafuo ctmcktıı -ya nın it er in yapt'gı emri • ne edinme'erini tavsiye • 

vakte karıı alınacak en eyi : ederiz. i dir 
tedbiri kararlaıtırmak için ............. , ............ Bel çıka kabinesi 
Franıa ve lng·ltere ile te - • • b " .. .. Brüksel 24 (S.Ş) - Vanzi 
masa gireceğini söylmekte fnhısarlar aş m Uduru t dB J ·k k b· · · k 

1 t b l'J ı · t I an e çı a a ınesını urmuş dirler. ~ an u ıı ame ıya o .ı k 
Yalnız Popolo di Roma ga bir müdJotdonb •ri tcJayj,fe dur. 

zeteslnde bu karar hakkında bulunan inhisar!Jr idarC8! Berlin matbuatı 
dıkk•te değer bir mütalaa baş müdü Ü bny 1\ ııı.ıl LP_ Berlin 24 (S.Ş ı - İngiliz 
vardır. lladllenin birkaç za- vent eyi olarak <lu 1 ek s murahhaslarının Berlio'i ziya 
mandanbert anlaşılır bir hal p:t•sle şehrimize Jönıııü~ ve retleri dolayı.ile Berlın mat 
de olduğunu, hatti Avrupa VJZİf •ide başloın ~l r. buatrnda Almanya'n•n sulh 

durumunu uyanık oıara1c göz Yun ,1118 ('. f 1• 1•
1
. severliğinden ve beynelmi· 

den geçirenlerce önceden gö iel haklarından lıahs eder 
rüldüğünü yazdıkdan sonra İstanbul, 24 (S.Ş) Yunan makaleler çıkmakdadır. 
gazete bu kararın ehemmi· sefiri yarın Atina'ya hareket İtafya'dd şenlikler 
yetine i11ret ederek ıöyle di· ediyor. Yunan sefiri btyana· Roma 2.ı (S.Ş) _ Fasişt 
yor: tında demlıdir ki mücadele teıkılat;nın on 

(<Veraay andlaıması artık Yunanistan'ın içini k<.>mi- alt ·ncı yıl dönümü dolayısi. 
kof bir gölgeden ba,ka bir ren isyan zamanında Türld· le bütün tt~lya'da tenlikler 
ıey deitildir Bu andlaıma- ye'nin 3österdiği derın alaka yapılmakdadır . 
nın hala otoriteı;nden, ıart· ya çok müt f kkır 1-.alılım 

ıarından, memnuiyetıerınden Venizelos'un oğlu-

A 
D 

y 

o 

Belgrat' a hare
ket etdi 

Küçük itilaf, balkan anlaşması 
mümessııtarila görüşecek 
Bük rr.", 24 ( A A) Royter 

ajan• , muL!lbirindon· 

Bay 1 itüles:o dücı Be!grnd'a! 
hareket etmişdır.Orada küçült 
itildf ve bJlkan nnlaşmnsı 

mıimessillerile görüşecek
Jjr. Oıplomnsi mahafıline 
~öre bu ililtif grublnrı bir 
beyanname "neşrederek eski 
ılii~:nan memleketler A.lman· 
yu'n.n yeni·l~n tesis eldiği 

mecbuı i askerlık hizmeti 
usulünü teklıf el<likleri tak. 

dinle orJuLırını seferber ede
ceklerini bilJirecekler<lir. 

Bir metirilyoz icadı 
Londra 24 (S.Ş) - Genç 

bir lngiliz mühendisi daki· 
kada bin beıyüz mermi atan 
elektrikle müteharrik bir 
mitralyoz icad etmlşdir. 

Führerln, Alman ordusunun 
hazeri mevcudunw 36 fırka
ya çıkaracağı hakkındaki 

haber ftalya'da büyük bir 
heyecan uyandırmıtdır. Fil· 
hakika uluslararasında lko· 
nuımalar yapılırken Alman· 
ya'nın Versay andlaıma11nın 
en mühim mecburiyetlerin· 
den birini böylece hozaca
itına kimse intizar etmiyor· 
du · 

bahsetmek bır ıemsiye ile 
ko - b Tarı·h nun vapuru gitdi 

runmaga enzer. İstanbı..I, ~4 S ) Ve 
yürümektedir ve onu durdu-

,_. _____ ~ 

Gazeteler Almanya'nın 

ortada mevcud olan durum· 
da bir değtıiklık yapmadıjtını 

racak olan ıübhe!iz l arıt 
andlaımaları değildir, çün. 
kü cebir ve kuvveti yapan 
barıı andlaımaları değil, 
barıı andlaımalarını ya
pan cebir ve kuvvettir." 

İngiliz mnrahhası 
Parls 24 (S.Ş) - İngiliz 

nize1os'un oğluna ait olan 
vapur gelen kaptan ve tayfa 
ile birlıkde Pire'ye hareket 
eldi. 

.~m11rikanın korun-
ması için 

Yurtdaşt 

Değişik Duyumıar: 
- --

SıcaklıK 
Bir odanın içindeki 

havanın sıcaklığı ne kadana 
orada duran birbardak ıuyun 
da sıcaklığı o kadardır. Hat· 
buki elimizi suya sokup çı · 
karsak, derhal "bu ıu ıo· 
ğuk. deriz. Bunun sebebi 
ıudur: Su havadan daha ke· 
sif olduğu için sıcaklığı da· 
ha hız1ı olarak taıır. Maden 
ler içinde öyle. Meseli İçin" 
de bulunulan havanın 11-
caklığında bir demiri tut
sak bu demir soğuk derız. 

lliç de değil. A11I mesele 
demirin dokunulan elin sı· 

caklığını hemen alıp götür
mesidir. 

Eleylek ailelerinde 
Koral isimli Alman 

gazetesinde okuduk. Leylek. 
lerina ile hayatı hakkında 

tetkikat yapan bir alim töY· 
le bir faciayi anlatıyor: 

Evinin bacasının üstünde 
leyleklerin yuva kurdukla
rını gören alim, bir tecrü· 
be olmak üzere dama tır

manır ve leyle,'tin yuvasına 
bir ördek yumurtası koyar. 
Zaten kuluçka olan diti za
manı geldiği vakit kendi öz 
civcivlerinin yanında, kısa 
ve yayvan gagalı, çelimsiz, 
acayip hır mahlukun da bu· 
lunduğunu görerek ıaıırır. 
Uzun uzadıya tetkik eder. 
Mamafih onu beslemekden 
de çekinmez. 

Yuvanın babası olan er
kek leylek geri geldtjti za · 
man o da hayret içinde bu 
garip mah 1uku önüne alıp 
saatlnce düıünür. Düıünür· 
Düıünür. 

Uçar gider. Bir müddet 

sonra ikibaşka leylekle gelir. 
Bu yeni gelenler de o garip 
mahluku tetkik ederler ve 
uzun uzun düıünüp giderler. 

Bu sefer : 40 - 50 kadar 
leylekle ,beraber gelirler. 
Bunların hemen hepsi bir 
kerre yuvaya konup o ördek 
yavrusunu gözden geçırır. 

Sonra bütün bu leylekler 
karşıkl evin damına topla
nır eaatlerce düıünürler, 

birbirleri le lstiıare ederler. 

İstiıarenin sonunda bütün 
o leylekler hep birden ha
valanır ve diti leyleğin üze-yeri değersizlik kalk·ııyor 

doldurmağa .. 

mustafa f'liyazi 
Not : Bu yazımdan alınacaklar 
pek a!ıi alınabilirlar. Her alınan 

içinde kendini bulur. 

murahhası Eden, İtalyan 
murahhassı Suviç, Piyer 
Lava! ıle birlikde umumi 
vaziyet hakkında görüımüı · 
!erdir. 

Va§igton, 23 l \ .Al Ame 
rikan hudutları ıın korunma 
11 için altı kuvvetli havn 
merkezi yapı· maeı hakkında 
harbiye bakanlı~ına sa' ahı 
yet veren kanun projesini 
mac~is askeri koıri•yonu it 
tifakla tesvib etnıitrlir. 

Felaketligünlerde sana yardım elini 
uzatan hilalihmer insan/Jğın şefkatin· 

den doğmuşdur. Zngin. fakir, kadın. er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila
liahmerin hi111ayesinden uzak saymaz, 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavda!. 

Balıkesir /Jilülihmer 
ıllcrke::i 

' rine çullanıp onu pençeleri, 
gagalarile fena halde hırpa
lar linç ederler. Yuvanın 
babası da artık ölen dtılyi 

Bir zamanlar göz yaşları içinde do· 
ğan aık; timdi yine göz yaılarından ge
len bir serinlik içinde sanki gıdalanı -
yordu, 

Susuyorlardı. 

Genç kız; göz ye !arı ıçinde mektu
bu kapatdı. 

Bilge; kendi küçüklüğü karııs·nda 

eriıilmez bir yükseklikle yükseliyor. 

O gülsün o mesut olsun. 
Bu da yeter. 
Dudaklarında korkak ve acılığı ka

patmak için zorlanan bir gülümseme 
ile ilerlıyor. 

ı .bacadan aıağıya atar . 

ömür içinde biricik kazancı; (Çocuğu -
dur) 

Erol onun, 
O, Erol'un artık 

=======-·DURACAK ~ade acı ve derin bakıılarla birbir· 
!erinin gözlerine dalarak duruyorlardı. 

Kendi kil·irlilıği yanında eısiz bir te
mızlıkle yıkanup parlıyordu 

Ah ne temiz, ne yüksek kadındı bu 
Bilge'nin; ruhunun, kalbinin karısı -

nın yolladıitı altın halkayı . 

Böyle hep çocuğu ile baş baıa gün· 
lerl aylar, ayları yılları koğalıyacaklar. 

Çocuğu için gülecek, çocuğu için 

Yazan: 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sanal 

Mükerrem Kamil j 

(,:ocuklarımız olur J 

Dünyada bir ıey kazanmasak bile, 
onları kazanırız ya .. 

Bu az teıelll mi? 
Böyle .. Ve daha bunlara benzer bir 

çok ıey .. 
Ve Btlge'yi itham eden bin kıldar 

iıyan. 

Doktor; Hastahaneden içeri girdi. 
Doktor; Tükel'la odasına vurdu. 
Ve dudaklarına &elen: 
-- Tükel, kızım 
Kelımelerl dondu. 
Beyaz sargıların açıkdaır bakdığı mi

ni mlnl çocuk yüz ve korkudan,acıdan, 
yaıdan büyüyen, denileıen iki yaılı 
göz. 

Ona coıkun göz yaılarından Laıka 
bir ıey vermedı. 

Beyaz demir karyolanın önüne diz 
çökmüı hıçkır.yordu 

Orada bulunanlar oradan çıkdılar. 
Şimdi yalnızdılar 
İkiıl de ağlıyerdu. 

Akıamın karanlıkları iniyordu. 
Gece baılıyordu, 
Burada yeniden bir yuva çatısı ı..u 

rulurken . 

dl 

ğü. 

Gece oluyordu. 
Sabahleyin erkenden bir paket gel 

Bunu; Tükel'e bir kadın getiriyordu. 
Açdı. 
Şık bir zarf. Ve bir kutu. 
K~tuyu açınca iki yüzük buldu. 
Pırlanta kakmalı iki evlenme yüzü-

llu da ne? 
ince mal zarfı yırtdı. 
<(Kızım, çocuğum. 

Bu yüzük: Dİlnyada herkesden ve 
her ıeyden çok senin temiz, narin par· 
mağına yakııacak 

Bunu ellerimle takmak isterdim 
Fakat tez bir zamanda çıkılmaıı 

mecburi olan yolculuğum; buna mani 
oldu. 

Bu iti doktora bırakıyorum. 
Ştmdl uzat parmağını ona. 
En temiz bir gönülle ıize ıenllkler, 

ıaadetler ve mini mini yavrular dile-
rim. Btlıen 

Bilge .. 
Doktor; titıiyerek ıııai kağıdı uzatdı. 
Yine bir hasta odas>. 
Çıplak hastahane duvarları. 
Be yaz demir karyola. 
Baıı beyaz sargılarla sarılmış yara 

lı bir genç kız. 
Bir genç kız ki; 

Sevgisi yolunda baıı dönerek bu ya 
rayı almış ve yatağa düşmüıdür 

Beyaz peykenin üzerinde pırıldayan 
iki halka. 

Doktor kalbine batan bir iğnenin 
acıs tJI karşısındaki solgun kıza duyur 
mamak için difini sıkıyor. 

Bır saat çaldı, 
Ôyl~ bir Aaat ki 
Bunu Bilge'nin yolladığı pırlantalı 

yüzüklerin göz kamaıc!ıran ışıkları seç
diriyor. 

Bu çalan saatle; Bılge ebediyen 
uzaklaııp gltmişdir. 

Ve Tükel'ı kendisine vermekle. bu 
yüzükleri yollamakla son dileğinin mu · 
hakkak yapılmasını istiyor. 

Artık bundan sonra hiç olmazsa 
Tükel için yaıamalı. 

(Kend! muhal aşkınıı bir kemend ola· 
rak) 

Tükel'in solgun parmağına geçiri 
yor. 

* * 
Ve uzaklarda .. Denizin lacivert göğ· 

süne baı vererek ilerliyen bir gemı 

güğerteılnde . 
Bi'ge; mantosunun geniı yakasını kal· 

dırmıı uzaklara bakıyor 
Düıünüyor, 

Bir çok ıey dütünüyor. 
Çocuk uğunu , genç kızlığını, evlilik 

hayatını, Yükseli hastalığını, nihayet sev 
dlği adamı, doktoru düşünüyor. 

Onu bırakmak, ondan apılmak .. 
Candan can koparır gıbl lıir fCY bu . 

Hem de nasıl ayrılış • 
Onun klnml, lanetini, nefrdini top· 

lıyarrk . 

Zaten genç kadının istediği de lıu. 

Gönlünde bir b ıka sevgi taıırken, 
doktorun o genç kıza gitme ini istemi · 
yor. Onların sevlımelerlnl, candan se
vltmelerlni ve mesut olmalarını isliyor 

Şimdi bu u:ıun. yirmi beı yıllık 

dilşünecek ve çocuğu için yaııyacak. 
İçinde acı bir ses haykırıyor. 

Bu yaıda, bu güzellikle öyle mi? 
Oh .. Genç kadın bu sesi; hiç hiç 

duymamak istiyor. 
Kendi kendine sönecek bir ömrün, 

bom boı eriyecek, solacak bir güzel-
liğin değeri nedir, 

içinde keskin kudurtan bir acı yok. 
O bir kaç gün evvel: 
- Doktordan ayrılırsam ölürüm. O 

dakikada ka bim durur. 
Diye çırpınmalar. korkular, yalnız 

kalmak, aşk ndan uzak düşmek vehem
leri yok. 

Fakat içinde bir boıluk, bir yavan · 
lık var ki . 

Sanki genç kan•nı olduğu yerde ku 
rut••yor. Çürütüyor. 

içinden suyu çekilmif, yaıama kuv -
veli btımit ağaçlar gibi koflaıdığını an 
lıyor. Yüzü soluyor, buruıuyor çizgiler
le doluyor gibi oluyor." 

Saçları beyazlatıyor. 

Be m beyaz kalan aıkı gibi.. 
llu kararmamıı , bir tek aykırı 

bakııile olsun temizliğine, yükıekliğlne 
kıymamıı büyük aevırl; 
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: Savaı'm: • . : Yazan: • 
: Küçük : Komısyoncu : Hakkı : 

IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi ha re ketleri 
------~-

Yeni macar ~abinesi macar Kamutayının ~ağıtı- ~in ve Japon anlaşması 
:Hikayesi : : : 

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bay Murad, her ş yın pa , yolı:du. il ni alışmış kudur_ 
ra ile tı>mın olunacağına ka- muşdun beterdir derler,b11 d 
naat getirenlerdendi. onun gibi mesleğini bıraka-

Amiral Horti Llöaılıöşün is
tilasını kabul ettikten sonra 
yine onu yeni kabineyi teş. 

kile memur etti. Gömbôş ye· 
ni kabineye üç yeni bakan 
altı.Öbürleri olduğu gibi yer· 
!erini muhofoza etti. Yeni 
Bakanlnr şunlardır: 

lcişltıri Bakanı Kozma. 
Ticaret Balı.anı Bornemiz

zo. 
Maliye bakanı Fobinyi 
Yeni kohir;e teşekkülünden 

sonrn "neşrettiği beyanname 
de İç ve dış siyasolırda deği· 
'şilık olmıyacoğını söylemek· 
te ve terakkiperver muhafa. 
zakdr ıslehot yopııcoğını bil
dirmek·ledir. Yeni hükOmetin 
siyasası b'ok nda Gömböş şun
ları söylemiştir: 

«Hukı1nıet,ulusal iş proğ

ramını tatbik,ziraot borçlnrı 
meselesini halledecek, Naibin 
saLlhiyetlerinin genişletilme
sini, intihap sistemi ile ted
ris ve motbuat sahıı.larındo 
islahat istiyecekti r. 
Terokkiparver mu -
hafazakdrlık vo teşkil·ıtı es·ı
siyeye hürmet siyasal inciH
min esasıdır . ., 

Yeni Mocor hükumeti Ma
car gazetelerinin yazdıkları
na göre efkdrıumumiyece çok 
eyi bir şekilde korşılanmış
dır. Bılhassa yeni bükumetin 
birkoç aydır suni suret.le 
ihdas edilmiş olan sıyasa 

emniyetsizliğine son v.ırece

ği kaydedilmekdedir. 
Peşter Loyd gozetesi di 

yor ki: 

"İkinci Göm böş kabinesi 
efkdrı umumiye torafıııJ~n 

samimi teveccühle karşılan_ 

mıştır. 

Aml\cları birinci Uömböş 
kabinesi omoclorının aynıdır. 

iması. 
Yeni llükı1met bu kıırnrlıı· 

rın IJlusal birliği temsil eden 
bir meclısten çıkmasını ve 
hiç bir politiko oyununa va
sıta o!mamosıT11 istediğini ııeş. 

riyat vosıtasile ihsas etmek
dedir. Bunun cin yeniden 
bir me('lis yapılmıısınn karar 
verılmişdir. 

Bu yeni meclıs nisanın 4 ün. 
cü r~ünü yapılacak, yenı mec· 
!ıs '1.7 nisanda toplonııcakdır. 
Bu yeni seçkinin tezleri bel
lidir. Fır kol ırın vııziyeti iti
barile Macoristarı'dd } eni de· 
ft•şmeler olmu~tur. 

llömböş küçük ç:ftçi fır

kası başkanı Ekharrl ve llı
rıstiyon Sosyalıst frkası bnş· 

kanı Ş.Jrl \'olC ile hirl ş
mi tir. Ru surıtle (iöınröş 
L lus1l llırlik rırk ıs nın il ris
tiyar. So3yalist ve küçük Çıft· 
ı·ilerlı? birh'şnı sine erge! 
olan Betlcnden tamamen ay_ 
rılmış hıılunm1ktaılır. Şu hal-

ı dı koot bıtlıın Uıııs1l Birlik 
f,rkasından çekılmiş demek· 
t:r Dağıtılan Knmutayıla Bet
Iene tarofılnr olarak 40 me
bu" v"rd . ~~cli•de ı 84 üye
si bulunan ( lu8ol l.lirlık r r· 
kasının is~ 14 t sı, y 1.ı vı (iöm
lıöşe torafdor k 11mış 1 orJır 
Da ğ•lan me• 1 ı stıı 2711 ı ristiynn 

Sosyalist,23 tonı> da küçük Ç:ft· 
çi partisi mensubu vurdı. 

Yeniden ortaya ~·ıkun bu 
vaziyet dolayısıle M.cor llıi 
kumetinin dış sıyasaRın fa bn 
zı deği~mPlor olacağı da tah
min olunmaktadır. Bu tahmin 
şu esasn islinot etmektı>dir. 

:)1rl Volt ve Eklıard dış po· 
litika itibarile İtalyan dostlu
ğu yerine Alman ılostluğunu 
açıkça tercih etmektedirler Umumi kaonatıı göm B Göm

böş bu günkü fırtınalı devre-
de devlet gemisinin dümenini 

ı-~~~~~~~~~~~ 

elinde tutacıık yegdne şahsi
yettir ,. 

Müstakil \lucar Hirlap ga
zetesi ynzı}or: 

Yeni gükum~t bu gün ef
ktlrı umumiye önünde prestij 
itibari!~ kuvvetlenmiş olarak 
bulunoyor. Kabinenin 
aldığı hareket s rheHt. 

!iği kendisine ıslahat Progra 
mının tatbiki imkanını ver
mektedir " 

'.lfiistakil Posti Noplo gaz. 
atesi şu satırlorı yazıyor: 

"Birinci Gömböş kabinı•si 

bir ümit idi Eğer ikinci Uöm 

böş kabinesi is!Alıotcı ob
rak görlinürse bütün Ulusun 
birliğini yenı bsşd.ın tahakkuk 
ettirecektir. 

~luhnl if Ujsog ve Morar 
sağ gazeteleri. kubino tnJj. 
!atının tamomen teşkildtı esa. 
siye kanunu çP.rçivcPİ ve ru 
lıu içinılıı cerey1n ettiğini ve 
Başbakanın beyanatına göre 
hükı'imetin teşk:J11tı esnsiy1:1 
yollarından ııyrılrnnğı kotiyen 
dü~ünnıeıliğini kay<letmek<ie
d iri er. 

Roman Tefrikamız: 90 

Sıı 'r'ı-Ştalı S<ıvıışıı 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Ava çıkmıı vaziyet 
de tepenin en mürtefi nok
tasındaki kayalıklara gel. 
dikleri vakit altı yüz metre 
kadar aıağ da bir düşman 
taburunun istirahat etmekde 
olduğunu gören ıüvari za. 
biti hemen niıangah tenzıın 
etdirerek iki hafif makine 
il tüfengi tabiye etdirdi ve 
tlddetlı a teıe baıladı Bu 
ateı esnasında süvari bölüğü 
tarafından atılan hurıunun 
mutlaka bir düşman tepele
diği alenen görülüyordu. On 
beı dakika sonra süvari za -
biti "alet keı. kamandaıını 
verdi çünkü düımanın tabu. 
ru tamamen imha edilrniı
di. 

Süvari zabiti dürbününü 
alıb en ıiddetlı ateıln gel· 
dlği tarafa hakdı~ı vakit 
on birinci fırhaya menıub 

yetmitlncl alayın, fırka•ından 
ayrılarak düıman dalgaları / 
ortasına daldı4ı ve çok kah- . 
ramanca düıman' 

saflarını imha etmekde ol
duğunu iftiharla gördü. Sü
vari zabitide iş görmüıdü. 
Lakin tabiatın görülmek için 
hazırladığı tehlikesiz bir İl 
Yetmişinci alay lıe kuman· 
danından neferine kadar her 
an ölümle karıı karııya 

bulunmak suretıle it goru· 
yordu. Uu alayın gö lcrdiği 

fedakarlığ · kendine ınal et
meğe muvaffak olan fırka ku
mandanı Ayıcı Arif mükafa

tını gördü V•~ bir müddet 
sonra kolordu kumandanı 
Salahiyetı!e gurup kumand .. n
lığına tayin edildı. 

• Düıman ricate başladık 

dan sonra zaten evvelce em
ralmıı olan birinci ikinci ve 
üçüncü süvari fırkaları faali 
yete geçdiler. Türk ordusu 
nun sol cenahının dı§ından 

ılerliyerek t&hta köprü üze
rinden lnegöl'e doAru yürü
düler. Bilhaısa üçüncü ıüva-
ri fırkasının zikre fay an 

Japonya'nın Nankin hiikü· 
meli ile bir anlaıma yap. 
mak istediği ve Çin'e bir 
takım tekliflerde bulunduğu 
haberi ıon günlerde acun 
matbuatını ve diplomasi ve 
finans mahfillerini harekete 
getirmitdir. 

Bu inanışına sebeb çok mıyordu 
zaman evvel imam nikillıile Şada~ bir kaç gün ipini 
alıp başı sıkılınca, olmıya- çekmedik knpı bırakmndık
cak bir bahnne bularak ka tun sonra nihayet kebabçının 
rısını boşadıkdon, faknt aı 1 kızı Ferhunde'yi Murnd'ais
zaruon geçib boşadığı karıyı todi.Zıten birkaç znmnndan
cnn. isteyince malınlle im&· beride Kebalıç :ıın karısıŞodan'a 
mının eline bir kaç lira vcr.p 1 kızına Koca bulmadığından 
hile yaptırarak tekrar oL ötürü çık.şmakto idi Bu şe
mağa hemen her zaman mu- ferki tekUı ınk hoşuno git· 
vafrak olmuş bulunması idi. ti. Kızını Murad'a vermeğe 

Esat !idil rnüstecablıoğlu 

1 - Sosyalist ~ef ler Ve Sosyalizm 
40 Kuruı 

Japonya 1930 Mançurya 
hareketlerile bir sıra men 
faatler elde etmitdi. 

2 - 8olşevi~f ık, f şistli~ Ve Demobasi 
50 Kuruı 

ı Mançuri gibi genıı 
bir sahayı e1de etmfı. As 
ya'n n büyük pazar yo1unu 
tutmuıdu. 

Salim Oündoğan 
Bay ~lurad uzun zamandan rozı oldu. 3 - Köy Kita~ı 

il -- Asya'nın şarkında 

kendisine Mançuko devleti 
ile askeri bir köprü vücuda 
getirmitdi. 

daha doğrusu medeni millet- Kısu bir müddet rnnra 
!ere y kışır kanun çıknlıdnn- Knnu'li ve diğer ıcabııt te-

(Balıkeıir HalkeYinden arayınız.) 

beri mesuliyet ko•kusile kemmül ettirildi· Yalnız nr 

111 - Avrupa Devletlerinin 
ökonomik ve siyasal ve ıos· 
yal krizlerden do1 ayı hare· 
kete geçemedikleri bir za
manda askeri hareketler ya
parak bu büyük Japon em 
peryalizmine ıstinat nokta
ları elde etmişti. Askeri ha· 
reketler artık tamamlannııı 
gibidir. Şimdi siyasa ve öko
noml bakımından Japon ya 
yılması temine çalışılmakda
dır. Bu maksatla Japonya 
ile Çin arasında doğrudan 

doğruya bir ökonomi müna 
sebeti kurma iti b·rincl pla. 
na alınmış bu!unmakdaclır. 

Çın bol nüfusu itibarile pazar 
yeri arayan Japcnya için 
eyi bir mahreçtir. ilam mad
de itibarile Çin Japon fab
rikalarını doyuracak kadar 
zengin ka~ naklara sahibdir. 
Japon askeri fırkasının rnu

lıalefetine rağmen dıt itle 
rl bakan (llirota) Japon Çin 

münasebetinde bir ökonomi 
münasebeti kurm ya yarı -

yacak bir dcst'uk formülü 
bulmayı ileri sürmüşdür. Bu 
formül "Uzak Sark Uz~k 

Şarklıların" gözü olmuıtur. 

Japonya ile Çin arasında 
yapılacak bir anlaşma, Va
flngton, Londra ve Paris'de 
akisler uyandırdığı gibi Ul
uslar arası te§ebbü•ler bile 
baı1amı~dır· 

yalnız ya~ıyordu k§.h meselesi kalıl.. 
Son zamanlarda yal nızlık Sayılı g'Ün g 0 ldi çattı. Her 

c11nına tak demiş, ovvı>lce iki tarar Belediyede yer aL 
yııptığı gibi, mahalle delini· mışl rdı. Sorul ;n suallere 
!arından Şadana eli, &yağı muvafık revabl11r nlındı. 
düzgün, ev işine alışkın, uku· Kızcağız tam saadete ko
hluşmnmış bir kız bulm~sı. vu~duğunu sunmoğa başladı. 
ııı, bu hnl•n böyle devam ğı bir .ınıla yanında durun 
edrnıiyPreğini yana ynltıla ~lurnd 8 ürutle odadan ç·ıktı 
anlatarak çaresine bokılıb gitti. 

ICKEHHE'I K.\MiL 

4 - Ssvgim ve ztıra~ım (Roman) 

25 Kuruı 

R. Gökalp 

5 - Bir zaferin Yası < Pyes > 
35 Kuruı 

bir an evvel neticenin elde Murd'ın sivişmesi herkrsi 
edilmesinin teminini istt-mişti. hayret içinde b;raktı. Fakat 
Söz hitiminıle Şadan: «A be- bu hayret çok sürmedi. Deş 
nim tosunum, isted,ğin yal- dakıkıı sonru yak.ndao bir 
nız kız olsun, vallahi cıhanı sil:lb se•i işitildi. 

6 - ~nkı!a~ yolu (
Pyea Türkdill) 
taraf ndan 

.25 Kurut 

dolaşır sana iste<lığinden alil On dakika rnnra d Mu 
sını buluruaııı demişıli. dın intihar ettiği, yattığı yer-

Şodan hır knç mahallenin de avucundu Juron pudlu
tnassubun çoktan kalktığı fa· dnn d.ı ;\'ıkilh cüzd ı j, !l 

k t ana ve hubahrının ceha- ceb ndo on parası kifll!a ış 
!eti yüzünden kofes arkala- olduğu onloşılmı~tı. 

Bu Kitalılal'ı ... '\V.\., KİT.\IlEYİ - Ba
lıktısirıı adrcsiııtleıı i~tı•yiııiz. Dışarıya po ta 
pulu kur ılığı olarak gi>ııdı•ı·il r. 

rında k,saıot bekliy<'n kıza Kehabcının Ba)'11nı, Jı:ızı 
ra kocıı bulmak için uğraşa şahıtler, diğerleri Bele< iye-

B SIMAKTA 'OLANLAR: 
• 

nı idi. don çıkmışlardı. 
Onun bıı ıneslnkdo tamam Ş. dan ela sokağa çıkmı9 du· 

&at !idil müstecab/Joğlu 
yirmi oltı eonelik emeğı vardı irenin soluna sapmış lıızlı 
Bu ~ad1r yıldonberı yoptiğı oıl·mlorb gidiyordu. Onun bu 
komıRyonculuktan bu g-üne ·horeketi mahcubiyetinden mi? 
kodor a!ct ğı para yedi batın Yoksa başka birisine kız ora 

1 - BuunnWı içtim i mez~ebleri 

süiti lesine yı tecek kod ır ol· mağ'a g~ç kalmış olmasın. 
l-

muşdu. llıçbjr şr.yo ihtiyocı dun nı? idi 
""'."""-·-----Hunun1a b rnber lngiliz .arasında siyasi, ikt a9i ve ~JCKEHHEM K.\lJİJ. 

kal ineıİni Çin'in geçirmekte mali bakımlardan düıünülen 
olduğu finans güç üklerini ! ittifak müzakerelerini' pek 
ortadan kal[ ımıık için ulu- büyük hir dikkatle takib 
slar aras bir mali yardım etmektedir. 

Duraca . (Roman) 

İngiliz llaıbakanı ~lakdo
nald son günlerde neşredilen 
Beyaz kitabında, Çin'in Ja· 
ponya tarafından aıyasal bir 
ş~kilde boğulmanna mani 
olmak için Amerika'nın ulus 1 

lar arası bir teıebbüıe girip 
girmiyeceğini anlamak üze. 
re temasa girdiğini yazm
aktadır. 

teklif ettiAI tahakkuk etmek 
tedir. Teşebbüsler Tokyo . 
Parla, Vaılnglonda yapılmak
tadır. İngiltere bakımından 
Çin'e yabancı bankalar va

a:tasile yapılacak tu yardım 
Çin'le Japonya aras•nda ya
pılacak bir ittifak ve an'aı 
maya mani olmak davasın 
dan uzaktır. 

Amerika dış işleri bakan· 
lığı rnüşteıarı Filips Çin ve 
Japon ittifakı meselesi hak
k ·nda ıunları söylemlşdir. 

- Amerika Çin ile Japon 

hizmetleri ve bu fırkanın ku. Lakin düşmanlplyadesi sü 

1 
mandanı Çolak İbrahim be· vari ile takviye edilerek mun 
yin kuvveti! karekteri saye tazam v~ muannld hücum
ıinde düıman, hiç bir yerde larına Laı 1 ayınca fahretdın 

tutunnmıyarak külliyetli ga· beyin emrine, Adana cebhe· 
naim bırakmak mecburiye· sinde bulunan kırk birınci 
tinde kaldı. fırka da verildi ve Refet pa-

lnönü harbi devam eder· ıa üç süvari fırkıuile garb 
ken nazarımızı cenub ceb· cebhesi emrinde bulunduğu 
hesine irca edelim: cihetle cenub cebhesl kuman 
Düşman üç piyade fırkası- danlığ nı bilfiil Fahretdin 

le Uıak'ın ıarkından hareket bey idare etdi Gerçi Afyon 
ederek taarruza geçdi Dumlu- Karatisar dJıman eline geç· 
pınar mevzilerinde Fahreddin di, lakin Fahretdin bey, düı 
beyin ( 1] tahtı emrinde mana bırakdığ her karıı top-
bu'unon 57 nci fırka ıle dör rağı babalıya mal ediyordu. 
düncü süvaı·i ltvasile karşı- Garb cebhesindekl dütma· 

1 d F h tdı P k d nın hezimeti cenub cebhesin-
aı ı. a re n aıa o a ar 

muztar vaziy tde idi ki, celı de çabuk duyuldu. Dütman 
askerinin lrnvvei manevlyrsl 

he kumandanı bulunan Re· sarsılmak'a beraber Türk 
fet pa~aya, yirmi üçüncü fır ordusunun kuvvei maneviye 
kanın da emrine gönderilme si yükseldi. 'luzaffertn 
sini yazm kla beraber yirmi garb cebhesi harbini bitiren 
üçüncü fırka kumandanı lla- dördüncü, beşinci, sekizinci, 
lis beye de hemen ılııhak on birinci ve yirmi dördün. 
etmesiri yazdı. Yani Reftt cü fırkalar da cenuba sevk 
paıa ricasını isaf etmezse ediidL Zaten kuvve! mane 
dahi fırka kumand~nıııın viyesi sara lmıı düıman ordusu, 
cebhe kumandanından emir 1pulat btrkal vazlyellnlalanFah· 
11.lmnkıızın fırlmsi e beraber 1

1 

retdin bey kuvvetlerine çarp 
gelmesini temin etdi. dıkca eriyordu ve en sonra 

(1) Şimdi ordu müfettişi Gene- t•tkınlık alameti olarak, gö 
ral Fahretdiıı. ya bir it görmüı olmak için 

Bura mahfellerine göre 
İngiltere ıle Amerika'yı müı
tereken alakadar eden men
faatler arasında Lir çok ulus
ların Çin'e müıtereken bir 
istikraz yapmaları •ırtdır. 

Bu istikraz sayesinde hem 
bu memleketin içinde bulun· 
duğu malı güçlükler orta
dan kaldırılacak, hemde Nan 
kin Hükumetinin Japonya 
ile ökonomik b r ittifak yap
ma1111a mümanaat edilecek 
tir. Aksi takdirde böyle bir 
şeyin uluslar ara!ı büyük 

Sauıış kitabwl ııc riyalı llalıkes!r, Islarıbııl, lzmlr 
Aııkarıı kıilublııwelainde de bıılıııııır. 

akisleri o'acakl r Ortaya 
atılmıt olan roali yardım me
seleşi hakkında Çın Hülıu-'. ... meti de lngillere, r ronsa 

merika Hükumeti rile 

Uluslar arası bir yardım 

mevzubahs olursa bu yar· 
dıma Japonya da. ltlfrak ede 
cektir. Japon görüıünü izah 
eden Rengo ajan ı vazı. 

açık bulunan Altuntaş ova- makla beraber, cebhenin tev 
11 üzerinden Konya istika- hidi dolayısile ismet paıanın 
metine yürüdü. da vezıfeıi ağu Iaımı dı Muı-

Garb cebheıinde bulunan tafa Kemal pa111 Refet pa· 
Refet pafAnın rlcuı üzerine 

1 
şaya da bir mevki vermek 

cenub cebheıine gönderilme ve Fevzi ve lamel paşalar.n 
sini, Mustafa Kama! paıa vazifelerini hafifletmek ça
emretmekle beraber Refet resini 'buldu. ismet paıanın 
paıaya hatlı hareketi hakkın- garb cebhesi kumandanlı· 
da talımat verdi Her neden ğında Fevzi pa,ıının Erkanı 
ıe ıans yardım etmlyen Re- harbiyei umumiye reisliğln
fet paşa bu muharebede de de ve Refet paıanın da mü
muvaffak olamadı ve düıman dafai milliye.vekillığinde is· 
lehine olmak üzere sabit, tıhdamını munasib gördü. 
bir cebhe teessüs etdi lestafa Lakin Refet paşa müdafaai 
Kemal paşa da Fevzi ve İs· milliye vekaletini kabul et. 
met paıaları alarak cenub medi ve berayi istirahat Kas
cebhesinl mahallen görmek tamunu'ya gitdi 
üzere Refet paıanın karar- Yeni teşekkül etmit olan 
gahına geldi ve yapdıkları Türkiye devleti, filen hl· 
tedkıl<at neticesinde cenub rinci ve ikinci İnönü •za 
cebhesfnin İagvile garb ferlerini kazanını§ olduftu 
cebhesine ilhakı ve İsmet pa- halde, si asi vaziyet tama
ıanın garb cebheıi kuman· ıen meşltük olmalda bera· 
danlı!! nda ibkası zazuri gö· ber, dahilende bazı rücüller 
rüldü. Bu larlhde ismet pa· hırslarını tatmin etmek he 
f8 garb ~ebhesi kumandanı veıine düımüılerdl Bütün 
olmakla beraber Erkanı har bu mütküllerl, hükumetin 
biyei umumiye rei'I de bu reisi bulunan Mustafa Kemal 
lunuyordu Erkanı harbiye! pafa halletmeğe uğraıırken, 
umumiye reisliğini veka~eten Bekir Sami beyin Avrupa 
müdafaa! milliye veflili F\lv- ricali slyaaiyeailt' yapdığı bazı , 
zi paşa idare ediyordu. Fev- mukevelelerinhükümıüzlüğünü 
zi paıanm vazife! &Aır ol. meydana koymak" m'cburı· 

yeti Tokyo bakımından ıöy
le izah etmektedir: 
Japonya'nın Nankln sefiri 

Nankin Hükumet relsile lı· 
tikraz meselesi hakkında gll· 
rütmüıtür ve Japon Uükü· 
melinin uluılar arası bir il· 

tikraza itiraz etmlyeceğlnl 
bildirrnitdir. Yalnız, Çine 
yapılacak istikraz hakkında 
Japonya ıu mütalaa arı ileri 
sürmektedir: 

1 - Japonya istikraz meıe· 
lesinde devletlerle müzake
reye hazırdır. 

il · Çin'in kendi vaaıtaları 
ile kalkınmasının daha fay
dalı olacağına kanidir· 

111 - Doğu Asyasında ki du -
rum itibarile Japonya Çin'e 
müstakil olarak yardıma da 
hazırdır. 

Filİpsin beyanatı ile, Nan
kin Japon sefirinin sözleri 
karıı karııya getirilecek olur• 
aa yakın şarl..ta Çtn'I iıtlı· 

mar bakımından yeni bir 
takım hadiselerlekarıılatılaca· 
ğı ve Japonya 'nın Çın'de üı· 
tün bir vaziyet elde etmek 
iıtediği anlaıılı ~ 
bize gelen es~ 

Fikir harekeılari 
lstanbul'da ~-ıkan ılın!, içti· 

mai ve edebi haftalık mecınu

ad r. Soı; 74 üncü sayısı dolgun 
bir münderecaıla gelıııişdir. 

Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

yetinde kaldı. lıte zaferle 
mağlubiyet arasında bulu· 
nan hükumet. reisinin avurt· 
ları çökmıif, yemek ve lç

mekden kestlmit hali, vatan-
perverliğinin derecesini göıter 

dlitl halde bazı gafiller, ıah· 
ıl husumet ve garezlerinl giz
lemek lüzumunu hisetmlye
cek kadar küstalıkda bulu-
nuyor ve aleyhinde 
tanda yapıyorlardı. 

propa-
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Dr. BAKTERIYOLOt Dr. OPERATÔR 

Medeni Akkend Sadi Ozatay 
İç ve saJgın hastalıklar 

müt~hassısı. 

YE N i Ç ES i T L E R i M i Z G E L M i S D i R . 
Cerrahi.,lıasta lıklar 

mütehassısı 
LÜTF'EN OKUYUNUZ! 

Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -
ne evinde her gün öyleden sonra hastaln -

nnı kabul ve tedavi ederler. 

iPEK İŞ - AL TIN MEKİK İpeklileri 
Mevsimlik l re y•ızlık MANTOLUK - PARDESÜLUK -

ROBLIK Yünluler 

Savaş Neşriyaflndan: 

BİR ZAFERİN 

En birinci YERLi- İNGiLiZ Kostümlük kumaşlar/ar 

Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 
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, istiklal Sa vatının en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprafı . 
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Rekal>et Götürınez Bir Fi<ıtla Mazamızda Satılıı· 
Muhterem miişterileriıııizin liitfen teşrifleri istifadeleı~idir 

ı lı\KILABCJ RIR I IANIN PiYESi ADRES: FAHRİ TAVS!NLIL~ 
Her kitabcıda bulunur· Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
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tt• Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde n T..-şrif ..-deıı eıı ıııiişkülpeseııt rnii~terilerirıi dalıi 111enıııuıı edeıı i 
U temiz, konforlu 'e servisı ıniikenınıel, licretleri herkese elveri~li ~·f'rıi t• u inşa ettirdiği sıcak ve so~uk asrımıza uygun fevkal:hle barı) osile ~ı 
" lU\'Sİ)'e~e d('ğer biı· oteldir. Allında gazinosu vardır. Gazinosuııda n 
H bütün şeraiti sılılıiyeyi havi ve her nıemleketiıı gazı>tf' v•' nıecmııa- N 
H larıııı bulundurur. Güzel ve sesli radyosu mevcuttur . ft " .. *Zz:::::::z::xz:xzza::a::az Z:ZZZZZ* 
Balıkesir Vilayet 1 

ınakamından: i Dr. M. Ali - ı 
Kasaplar .deresinden akarı pis suların ovaya J 1 _Cilt, _frengi, uel-

~ayılmaması için yapılmağa başlanılan kanalizas so~uklugu lmslalıkları 
yondan şimdilik (202) nıetre mikabı adi harç- mutehassısı. 
lı kanal işinin mevcud moloz taşile kapak taş. Hastalarını saat üçte 
tarı komisyondan \erilmek ve kum, kireci ve ' hükümet caddesinde mu· 
h_·ersine '.·apılacak c.imeııto lıarcile derzi ve ÜZf'- I' ayene hanesinde kabul ve 

1 
tedavi eder. 

rinin kapak taşlarının ınaa harç yerine li.onma· 
!'I müteahhide ait olmak üzere yapılması ve 
12-3-935 tarihinden itibaren 31 -3-935 
akşamına kadar 20 gün müddetle ve pazarlıkla 
~ksihıneğe konduğundan taliplerirı maka -
mi Jİh'ıy~tle m iiteşekkil komsiyonu mahsusuna 
ıniiracaat eylemeleri ih'ın oluııur. 

Zayi 
Balıkesir Ziraat bankasın· 

daki tevdjatımda kullandı

ğım mühürümü zayi etdim. 
Başkaıını kazdırdım . Eıkiıi· 

nin hükmü yokdur. 
Gireıon nahiyesinin yu
karı mahallesinde Meh. 

met refıka11 Hatice 

Balıkesir Askeri Satın 
t\lnıa Komisyonundan 

~alıkesir kıtaat ~.htiyacı. için 6 : 8 hin ı_:ift. yün
1 ddı ven evsaf re ııurnnnesı veçlıile açık eksıltme 

ile 9-4-935 tarih re saat ıo da Balıkesir askeri! 
atııı alnıa konıisvonundı yapılacaktır. 1steklile-• 

rin 187;5 lira ınuvakkat teminatlarHe birlikte 
komisyona ıııüracaatları. 25 • 29 • 2 - 8 • 

A ,_ one ücreti 
YIL_.(';1 800 KurUf 

6 A YLltl 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
batlanabilir. 

SAVA Ş, a ıı6ndertlen 

yazılar ııeri verilmez. 
MGddetl ııeçen nüshalar 

10 kuruıtur. 

Gazetey& ilt her hususta 
Nep"iyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günlerı 
çıkmaz. f -·-
AVAŞ 

iDARE YER!: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Ttliraf adresi: Balıkesir -
SAVAŞ 

Muhterem müıterilerim. 
Daima her ıeyin eyisinl sa

tan mağazamız bu defa son 
moda elbise modelleri, dante
laları , gayet eyi marka ipek 
çoraplar ı , şapka valetleri çok 
zarif kilipsler 935 ilk baharı 
modası k•ra vat,gömlek yaka 

ları getirmitdir. fial sormadan baıka yere bakmayınız. 
Yeni ÇPşit Tulıafiyeci : KADRi 

Bandırm<ı kazası 
belediye reisliğinden: 

Bandırn1a'da iskel(' ıııeydaıııııa konulacak • 
ayağı ile heraher ( 500 ) lira li.eşif bedelli 
bir saatin alıııarak ıııalıalline koııulması yirmi 
gün müddetle at;ık eksiltnıeğe konulmuştur. 
Buna ait şartnan1c hedelsiz olarak Bandırma 
beledhesiııdeıı alıııacakdır. 

• 
Saat Zeııit, Lonjirı, Onıı-ğa veya Siııgeı· olıııa-

sı şayanı t~rcilıdir. 

lşbu eksiltme ilıalt>si 935 seııesi ııisaıı ayı
nın ikinci salı giiııii saat 16 da Raııdırma lıcle· 

diye dairPsind<' ~apılacakdır. İsleli.Ji olanlar 
37 ,5 lira nnıvali.k ·ıt teıııiııatı bdedhe\e vatıra-. . . 
rak peyf' iştir:\li. edeuilrr('kl('rdir. 

Daha zi~·adt' tafsilat alıııak üzert- beledi)• ye 

nıüracaat edilmesi ve ilıall' saatinde enciinwıı

de hazır bulnnıılması ilan olıınıır. 

şubesinden: 

1 - Kısa hiznıcıli aı·at [efrad] olup 330 
doğumlu 'e bu doğumlularla muayeneye tabi 
diğer yüksek doğuıııluların \e 934 de hazırlık 
kıtasına gönderilnı.esi icab eden ve mazeret do
layisile geri kalan bütün kısa hizmetlilerin 1 
mayıs 935 taı·ilıinde hazırlık kıtasında buluna-
cak vechilc 27 nisan 935 tar'ilıinde subedeıı . ' 
snvk ohınacaklardır. 

2 - Hazırlık kılasıııa ~ideceli.leriıı şimdiden 
\aziyetlPı·ini tesbit içiıı ellerinde nüfus cüzdanı 
ıııekteh sa lıf'dt>tııamesi askeri elıJhetnanıelerin 

• 
sube yı> nıiiracaat e<l('cekl('r lııı nıliracaal 15 ııi-• • 
saıı 935 tarihint> kadardır. 

3 - Balıkesir mııılakasıııda oturan )·abaııcı· 
lar dahi aynı ~uretlt> ııılil'acaat edecekler ve 
SP\kleı·ine kadar şubclerilc muhabere edilerek 
ıııiiracaaıları tcsbit ohıııac<ıklardır. 

4 ·- Sevkdeıı geri li.alacaklarııı Yeya tayin 
edilen nıüdded içindf' 'aziyetini tesbit etnıi)en
lerin askeri li.anunuıı 59 cu maddesi mucibince 
nıeıııtıı·İ\et \ e vazifeden cıli.arılacak ve mezkt)r 

t; ,, 

nıadde mucibince istihdam edenleainde teczjve 
• 

ol unacakdır. 
5 - Hcı·ne doğuıııda olursa olsun 335 

ğuma kadar hazıl'lıli. kılasına gitmiyenlerin 
be~e rııiiı·acaat etmeleri ihin olunur. 

do-
!'ll-• 

B•tlıkesiı· ()rınan 
Müdüı~Jüğiindeıı: 

Susurluk kazası dalıiliııdc <,:aı.aldağı orına

ıııııııı Taş yatağı ıuevkiinde Maden sütuııhığu 

içiıı kesilmiş Y<' müddeti içinde çıkarılmamasın
dan müsadere edilmis olan 149-831 ıuetre • 
mik~\b gayri nıaınule ııınadil 41313 tane yatır ha-
linde yuyarlak kayııı ağacı 30-3-935 Günleme
rine rastlıyaıı Cumartesi günü saat ı 5 d(• ihale 
olunmak üzer(' açık arLtırmaya konulmuşdur. 
Beher gayri mamul nıetre mık~\bıııın hedeli 
ıııuhamıneni 162 kuruş olup ihale günü istek
lilerin yüzde 7 ,5 depozito ıııakbuzlarile Balıke
siı· Orman Müdliı·lüğünde toplanacali. komisyona 
H~ (eSlinı H' lf'Sel!Ünıden İtİUal'ell Uİr ay icinde . . . 
~ıkarılması meşrut olan mezkfir ağaçlarııı e\saf 
ve çapları H' sair ŞPrait hakkında daha çok ıııa

h'ınıat almak istiytmlel'in her gün Orman Müdüri· 
yetile Susurluk Ornıaıı ınuamel~t nıenıurlu/Çu· 
ııa nıüracaatları ilan olunur. 

Neıriyat müdürü : ESAT ADIL 
... 

Vilayet Matbaası . Balıkeılr 
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