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Doğuda 
Ba§bakanımızdan sonra 

hükOmet arkadaş1arının bir 
kaçı daha doğu ill erimize git" 
tlıektedirler. Türkiyenin hiç 
~it tarafında ve hiç b ir ha 
k Parça anda geril iğ!: ve 
Yoksu ' luğa göz yummamak, 
Yurd ve yurddaş acısını be· 
tıırniemek u 'usal cumu· 
tiyelçiliğinıizi eski rejimler 
den ayıran başhca •ıasıf 'ar 
dandır. 

Biz yurdda bir smıf he 
sabına sömürgeci bir poli1 i 
ka değil geniş ve tam me · 
g~liyetli bir ~urd slya!t ıHı ı 
Rutrnekteyiz . Bizden hiç kim 
•e imkansız 1 ıi{ı istemez takat 
elırnizden geleni her tarafa 
\re herkese az çok yetlıtfr
ltıek medeniyet ve genhk 
•a,..aşını bütün halk ölçüsün-

:e Yürütmek yükümü altın 
11.vı~. 

İki usul vardır nirı büd-
1:e ve it imkanlarına göste · 
terek hiç bir şev yapm a ma · 
fa yahut pek az şey yap· 
ltıafı tabiiğ görmek, öteki de 
Yalnız yapılması lazım~elen 
teyleri düşünüp onları ha 
fiitrnak için imkanlar yarat· 
tllak andımıza göre yollar 
"e çığarlar buJn.ak! 
d Btzim yıllardanberi çıkar 
ığunız kanunlar kendi ıa 

tlfarımızı gözönünde tuta 
tak küçük büyük yönetim 
ilda.rnlarımıza hizmet ara· 
tllak ve hizmet bulmak ve 
~iırnet yapmak fırsatla.rını 
ilıula mışhr. Köy kanununa 
bakınız, hu kanun bol pa· 
~&. değil kuvvetli iş bilir ve 

;• Rörmeğl sever adam bek 
1Yot! Nıtekim Anadoluda 

~er yer gördüğümüz kal· 
1nına hareketleri ıle yer 

~er rastladığımız hareket
' ılik\er p na mantığı ile de· 

ftkl ancak itseverlik ve işbir-
1'. tnanhğı iL izah olunabi 
~t Antalya ovalarında ka-
1 al lar, eğer yalnız bayandır· 
ı'k bütcesinden imdat bek· 
erııı, olaydı daha çok uzun 

~1114r ovaların sıtmadan 
l.lrtulacağı ve su yüzü gö. 

re • 
Y Ceğf yoktu. h olmıyan 
, erde para düıünceainden 
~ilce adam dütiincesine sap
t'llrnıt.k . g,•nç yılmaz ve yo 

1 
lllrn,tı: hizmet cumuriyetçi 

i~tl kftdrosunu tamamlama 
" çalışmak daha doğru o'ur 

tı Derntryolu ve limanlardan 
I ~llklaımatnak bir çok genç· 
-~tlrn izde bir "hastalık halıni 

rtıı1t1r . Ordunun yaptığı 
:•bi doğu i lerinde hı z met 
~:~il İf bafarma k ve ış 
t <>rrnek, bütün devlet ciha-
ltıda ılerlemek ve yetiştir · 
~ek için şart olmalıdır. Do 

ll llUınaraııı iyi olmıyan ha 
't'aı 

ıııın sakatlanmıt olduğu-
tıu hılınelidir. 
. l-:rı giizel Avrupa ıehirle 

~1 tıd 
" at <•§enıılter olRn ge 

l'lçle . 
1 

tıııı i ıin , Anadolu içinde 
i\ nl., · d b 1 ı§ınj7.e uzal<tabir ta · 

l.lr V 1 t · · eva n aya s AJ ı~ın 

~:k•rıldıklarında buııu şevk 
~ lcllrvılndıldarını h ep bili · 
b ~rl.I:,, Ç lir, kü bu genf' lerin 

1 ~Hin ilerleme imkanları 
·ı~ ..... 

·••et mantıRına bağlan · 
tıı lf l ~ · ır. Hızmet elmt>k ve 
d ·~rneti baıarmak ha1 kaların 
,l\tı Yapılmıt hir zincir! 

1 Nıçin , her meslek içın böy 
(: ol ıııa sı ıı? 

F. R. fltay 

6 Eylül - 1 

Kutlulama telleri 
Kurtu 'uşumuzun on üç 

üncü yıldönümü münase· 
betile Kamutay Başkanlı 
~ı ve C H. Partisi Genel 
Sekreterliğ i ; Parti i l yöıı 

kurul Baıkanımız B Lüt · 
fi KndM tarafından çe 
kilen telyaz ıl arına karşı 
lık vermek suretile !lalı· 

kes irlilerın sevinçlerine iş . 

tirak ett ı k 1erini bildirmiş 
tir. 

Bu kutlulaına telyazıla
rmı kıvançla aşa ğıya alı 
yoruz: 

Halıke .... "İr r:. lf. )J Haş 

/\anı lJr l.ı"ilfi Rırdar 

Mareşal 
f evzi ta~mak dün şe~ri

mize get~iler. 
Balya, 11 \ Özel ayları 

mızdan) Mart-şal Fevzi 
Çakmak ve Orgeneral Fa 
hrettin A ltay bugün saat 
on yedide buı aya gelerek 
Balyalılar t a rafından Lüyük 
sevinçler içinde karşılandı 
lar . 

Saat 18 de Balyalıların 
coşgun alkııları arasında il 
çemizden ayrıldılar . 

Büyük Erlcanıharblye Ba -
şkanı Mareşal Fevzi Ça'-. 
mak yanlarmda Orgeneral 
Fahrettin Alt"y ofduğu ha 
ide. dün akşam üzeri Çana
kkale yolu ile şehrimize ge
lmiş1erdir. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
ilimiz sınırında Korgeneral 

Ralıkesir Kurlııluş1111un 
011 ıiçıin cıi yildönt11m·i 11· 

den dhirıi içfrn !/elen sc· 
uinciuiu is!irak ,•<fer sa-• 
ygılarım. 

H. JJ. J/. U. 

fi. Renda 
Dr. 1.ulfi Kırdar C. H. l1 
Ifoşka 111 f\.ı"ilu lıyu Scıylu 

uı BaJı/;esir 

1 Sabit Noyon, Parti İlvön 
kurul Başkanı B. Lütfi Kır 

/{ıır tutuş yllclorı ıi 

mllmi bıiy11k ıu -<'nle anar 
l:J" l ı kesir/il erin b .ıy ra mın ı 
kutlular gôslerdi/\leri sı 
cak cluy!/11!111 kwançla 
arı cırke n stıvyı ile yn:lc 
rini:den öperim. 

(.' . il P. Genel 
Sel<rri<r N Girt.'
s1111 Saylttvı: 

/111. flkkaya 

dar. Sl\ y ! avımız B Hayrettin 
i<aran tarafından karıılan · 

mıtlardır. 

Kastamoni ~e pazara ilk 
gelen ken~irler. 

Kaetamoni, 11 (A .A .) 
Kaslamonide kendirin ilk 

pazara geliti dolayısile tö 
ren yapılmıf . ve en temiz 

beyaz ~e sağlam kendir e l· 
yaflar!le en eyi kendir el · 
yafı veren çubuklar arasında 
seçim yapılmış. kazananlara 
derecelerine göre hediyeler 

verilmiştir . 

T ayarelerimiz Yurttaki 

~çuşl.ar1n_a ~ ~- ~ 1 a ~.'·. ı 
81nnci ~ölü~ ıstan~utdan ~altarak ızmne var~ı. ıkıncı 
~ölük Maradan ~~lkarak ~lş saatte istan~ula . var.di. ; 
Uçüncü ~ölü~ de Sıvastan kal~ara~ An~ara yolu ıle ıs-

tan~ula gitti. 
Ankara, ı ı (A A. ı Tü· 

rkiye hava turu bu sabth 
baş 1aınıştır. Bu tura üç bö 
lük İftirak etmektedir. Bir 
inci bölük lstanbuldan kal · 
kını~ ve lzmire varmı ş tır . 
Turuna devam etmektedir 

ikinci bölük Ankaradan 
kalkmış ve muayyen saatte 
fsta nbula varmış , atıılarını 
yapmış ve İzmire doğru yo
luna gitmiştir. Oradan turu 
na devam edecektir . 

Üçüncil bölük bu 
sabah Sıvaslan kalkmış 
Ankaraya innıı11 . tec riibeJe 

rini Y" ptıkta n sonra Is tan-

bula doğru yola çıkmıştır 
Buradan turuna devam ede· 
cektir. 

İngiliz 
Glmileri Kı~nsa gitti. 

Londra, 11 (AA.) İn 
gilterenin Akdeniz filosuna 
mensup bir kravazörle on 
üç torpito muhribi hu gün-

d en itibaren beş gün kal 
mak üz. ere Kıbrı1' adasının 
Uınioael limanında toplan· 
maktadır 

= 
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GENEL NlJFUS SAVIMI 

Bütün ulusal kuvvetltrin kaynağı 
nüfustur . . 
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lzmir 
Panayuı ~ün gece ~apan~1. 

Uluslar Sos}•etesinde: 

İzmir. 11 (Özel) Ara 

Barışın Tehlikeye Düşmesi 
Ulusları Tehdit Ediyor. 

sıulusal Panayır bu gece 
kapandı. Serginin kapanma
sından önce bir vitrin 
müsabakuı yapıldı Kapan· 
ma münasebetile ;')an a yıra 

iştirak eclenlt:rl panayır ga· 
zinosunda 300 kişilık hir şö
len verHdir. Panayırı şimdi 
ye kadar (248,970) kişi zi

yaret etnıittir. 

lnuiliz, Habeş Bakanı: "8D.Yuk taşınacaksa müştere
~en taşinma~ ve eğer barış için tehlı~eye atılmak la

ı ztmsa yine ~una da müştere~en atılma~ lazımdır.,,Oedi. 

Almanya 
Or~u teş~ilalim ikmal 

ediyor. 
Berlin , 11 (A .A .) Al · 

manyada bir kaç haftaya 

kadar kura efradının ilk 

sınıfı silah altına çağırıla 

caktır . 

Bir Alınan gazetesi bu 

çağrıhşla yeni A iman ordu 

teşkilatının ikmal edilmiş 

olacağını yazmaktadır 

Genel 
Nüfus sayımı haztrll~ları 

ilerliyor. 
Ankara, 1 l (A.A) Ge· 

nd nüfus sayımı hazırlık

ları yurdun her tarafında 

çok hararetli bir şekilde 

devam etmektedir. 

İç Bakanlığı vali ve kay 

makamlara devir ve teftiş 

leri esna sında sayının ha · 

tasız yapılma~ını temin ede· 

cek bütün tedbirleri alma · 

larım emr e.' t mittir. 

finans Bakam istanhulda 
Ankara. 11 (Özel) --; Fi 

nans Bakanı Fuat Ağrah 

bugün İstanbu1a gitti 

= 

Cenevre, 11 (A.A.) 
Uluslar sosyeteııi ao;ambleııi 

bu sabah toplanmııtır 

lngiliz Dışbakanı söz ; ala 
rak t;osyete · tarihinde hiç 

bir anın bu kadar zor ol 
madığını s ö y l e m i t ı 
devletlerin kendt emniyetle
ri ve müdafaaları ve ~erek 
genel barışa karşı mesuli · 
yet 'erini kaydedert>k uluslar 
sosyetesi yükenlerini daha 
ağır bir ha1e geldiğini ıta · 
retle demiıtir ki: 

" - Pu yük taşına c cık!a mü

ştereken taıınm ak ve eğer 

barış için tehlikeye atılmak 
lazımsa yine buna da müşte · 

reken atılmak lazımdır. Mü 
şterek 'emniyet birkaç dev· 
l e ı in g<ıyre tile kurtarılır. 

Bakan uluslar sosyetesinin 
ne olduğunu izah ettikten 

sonra barııın t eıkilatlanrra

sını ve harbin uz11kla şmaamı 

ifade eden müıterek emni· 
yetin bütün pakt ve anlaş 

malardan doğan tekmil ta · 
ahhüt!ere kesin surette ria 
yet edilmesinin tazammum 

ettiğini ı lave elmi§tir 
İngi liz Bakanı bazı dev-

letlerin s ilahlanmasına ita· 
re t ederek savaş ruhunun 
bir çok yerlerinde baş kal
dırdığını söylemit ve barı· 
şm tehlikeye girmesinin her 
kesi tehdit ettiğini kaytla 
u luslar sosyetesindeki boş 
ye rlerir. fazlalaşma ınasını 

tenıinini t>tmiştir 

Bakan İngilterenin pakt 
taahhütlerinin ifasında hiç 
bir devlet önünde gücü yet

tiği kadar irkilmeyeceğini 

teyit etmiştir. 

Cenevre, 11 (AA.) 

Het'er komitesinın dün ak· 
ıamki konufmftlarından ıon-

- --

ra uluslar sosyetesi komiteleri 

bedbin görünmektedir. 

Komite başkanı arkadar 

larına ltalyan delegesinin 

m~nfi bir durum takındığı

nı söylemiftir 

Londra, 11 (AA.) - Ce-

n e vreden bildirildi· 

ğine göre Muuolini 

Ha be~istanı süel iıga 1 altı· 
na almak hususundaki pro · 

jesinden vazgeçmiı görün

mektedir İngllız delegesi 

İtalyanın aldığı durumdan 

dolayı komitenin ne kadar 

fena bir vaziyette kaldığanı 

te~bit etmesini, La valdR bü· 

Uln teıebbüılerini arkası alı

nmadan kati bir karar ve

rilmemesinde ı rar eylemiş

tir. 

Cenevre, 11 (A .A,. . ) - La· 

val bugün M~ssolini ile te

lefonla görüşmüıtür. 

Adisababa, 1 l (A.A.) 

Hebeı hükümeti halya el

çiliğinin elçilik binasını mu

hafazası için bir bö1ük aı· 

ker getirmesine izin verme· 

miştir. 

İtalya 
Gemileri Yunanistanı niçin 

o 11misler1. 
Atina, 11 (A.A.) - Yunan 

deniz bakanı İtalyan ae· 

milerinin Yunan ada • 

!arına geçmelerinin fena 
hava yüzünden ileri geldi . 
ğini ve meşru olduğunu 

söylemiştir 

Korkunc Bir Otomobil Kazası , 

Bir Otobüs Karadere Köprüsün
den Geçerken Bir Tehlike Atlattı. 
Yü~ ıü ara~alar geçemez işareti olan ~öprüden geçmek istiyen oto~fis az daha yol
cularla ~irli~te dereye yuvarlamyor~u. Bir yorcu ağır, üç yo'cu da ~afif yaralan~1. 
Bandırma yolu ile Sust-ı geçer.) Levhasını görmıyerek 

ğarlık yo' u arAsında korkunç arabasını köprüye sürmüttür. 
bir otomobil kazası o 1 muş Fakat bu yüke tehammü-
tur. lü olmıyan köptü ani bir 

Evelsi gün ~ehriınizden göçme ynpmı~tır. 

aldığı mü~teri l crl e Bandır· Tehlıkeyi anlıyan şoför 

maya hareket t>den şoför hemen gaza bl\smış bu çö 
Hamdinin idareainclekı oto- küntüyi otohüse atlatmıştır . 

büs saat on a ' tı sıralarında Tehlike yine bıtmemit bu 
Susığırlığın ilerisindel<ı defa ikinci bir göçmt• ol 
Karadere köprüsünde büyük • mutlur. Yalnız eyi bir tesa 
bir tehhke atlatmıfhr: düfle sağlam bir kalas araba 

~osada kırk kilometre nın olduğu gıbi dereye yu-
sürat 1e gjJen otobüsün şo · varlanmaıına mani olmuotur. 

förü köprüde asıla olan (bu Bu tehlikeli sıçramalar 

radan ancak bot arabalar esnasmda yolculardan Balı -

keııirli Hozukoğlu B. Raıi 

dln kafası otobüsün ca· 
mına çar paralı ağır surette 
yaralanmı§tır. 

Balıkesir urayı gazhane 
işyarı B. Abdullahın karısı 
bayan llürüye de sarımtının 
şiddeti ile köprü Uurlne 
yuvarlanaıak ön dıılerinden 
iki di9i çıkacak derecede 

zedelen~lştir 
Ba 'ı kesirli merhum B. 

Hacı Faikm refikası 
yüzünden . latan bul hı dli«-r 
bir bayan da burnun 

( Devamı ikinci ·sayfada ) 
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TRAHOM &. 
i 

ra:un: Gö: Uzııuım nr l/ısa11 Alımel 
- 5- Balyada 

Şimdiye kadar trahoma 

kartı mücadele açan mem 
leketlerden en ziyl)de mu· 

vaff ak olanı da Almanyadır. 
Almanya Prosyadnki bir tra· 

hom bölgesinde muntazam 

ve n•etodik çalışmalar save· 
sinde hakl<ile muvaffak al

muştur. Yani buradaki mü

cadele diğer mücadelelere 

bir numune te kil etmekte· 
dir Mücadelenin esası 1886 

de profesör Kuhnt ve Hir

sehberg taraf andan yapılan 

program da şu veçhiledir: 

halkı muhripler ıle Yahudıle· 

rden ibarettır. Arapların 

mücadelrsi, hükümet tara-

•• 
Uç Köyü o 

1 - Trahomun le§his ve 

tedavisinde meleke kesbet· 

mek için mıktarı kaf ı Jok 

tor ve hasta bakıcı yetiştir· 

mek. 

Bunun için hükümet kon 

g ebrig, girgsvalt ve sa· 
ir seriryanlarda ve hlutane 

lerde trahom kurslan aç· 

mıf, bu kurslara 700, 800 
ze )'akın ilim adam lan de · 
vam ettirmiş, adamlarının 

her bjdne de yevmiye 12 
mark, ve kurs idare eden 

profegöre de talebe başma 
20 mark gibi bir meblağ 
tahsis etmif. 1905 senesine 

kadar bu trahom kuralarrna 

hü'<ümet tarafından 150 bin 

m rk sarfedilmi lir. 

2 Hastalıgın tarzı sira 
yeti ve korunma usulü hak
kında halkı tenvir ve ir~al 
ve hıfzıssıhha kavaidini ne· 
şir ve tamim etmek için de 

muhtelif propagar: da vesai· 

tine müracaat edilmiştir. 

3 ~ Müteheusıs etıbba 
tarafmdan bütün mektepler 

teftft ve muayene edilerek 
trahomlul trı tefrik ve has

tahanelere veyahut hususi 

mekteplare sevk etmiılerı1 ir. 

4 Trahoma rrahsus 
haı;tahaneler açmak ve hal

kı buralarda meccanen te· 
da vi et mitler. 

fi - Trahom vakalarını 
ihbar edip icap ederse po 

li ma~ifetile bu 'durulup te 

d ~iye sevlrnlmala rım temin 
etmf lerdir. 

Almanya hükümeti on beo 
ene bu mücadeleyi devam 

ettirmi~ ve her sene 350 bin 

altın mark earfetmf~tir 

Büyük şehirlerde uray ve 
f ık ara ve hayırp rver cemi· 

Yelleri hükumete maddeten 

ve manen yardım etmel< 

suretile mücadelede pek 

büyük bir rol oynamıılar· 
dır. Proayadaki mücadele 

nin muvaffakiyetle başarıl 
masınm bir sebebi de kadın 
haı;tn bakıcı] rdır Bilhassa 

rahipler kul! nılnıışlır. Bu 
k dınlaı- muteaıısıp ailelerin 

ar ına kolayca girerek pr 

opag ndn yapar k halkı te· 
davfye 5 vketnıl§I rdir. Dığe~ 

tAraftan da ~izli kalan tra 

homluları mnydana çıkar 

mışlardır. 

Bu müc dele Proııyadn 

rne liı 500 bin nüfu ]u ko 

mhıne şec tinde kırk bın 

fından Kudüs, Yafa, Hayfa 
ve Taberiye hastahane'erin

deki göz şubelerinde ve tra-
henılu ıı ekteplerde yapıl 

maktadırlar. Halbuki Yohu 

dilninkı başka türlüdür. 
Jassky isminde bir doktorun 

riyaseti altında çok munta 

zam çalı~an bir teşkilat va 

rdır. Bunlar aile arasında 

mücadele ederler. (Süt dam 

lası) merkezleri yapılmııtır. 
Buralarada birer göz dispa

nseri ilave etmiş'erdir. Süt 
alnıak için gelen aileler, 

çocukları hem beslerler ve 

hem de muayene ve te~bit 

ettikten sonra da tedaviye 

bcışlarlar. Süt damlaı;ı olnu · 
yan yerlerde kurs görmüş 

ziyarete\ hemoeriler kullanı· 

rlar. İtte bu hemıireler ha

lkı irtat ve tenviratle teda 

viye sevk ederler Mücade 

leye gelmiyenlt-ri polis •ıası 
taaiyle celbettirirler. Bu çok 

sıkı o 1an usul sayesinde dö · 

rt sene zarfında trahom 

kesafeti mesela yiizde 65 

dtn yüzde 8 ze inmistir. 

Bu cemiyet enede dört de 

fa mektep'eri de mua)•ene 

etmektedir. Bütün merleni 

memlek~tlerde yapılan mü 

cadeleler hemen hemen ay 

nı esasat üzerine kurulmuş
tur. 

İute bunuıı içindir ki pek 

mükemmel denilecek dere 

cede o 1an trahom mücade 

le te,kilatlarımız dığer Av

rupa mücadelerinin ayna vt 

belki de ela.ha mükemmeli 

dir. Teıkilatta çalışan arka· 

datların kiff e i de değerli 
geuç ve ç11ltıkan mütehaı 
5'slardır 

Karasinek mücade1esi: 

Bundan evelki yazılarımda 

kara ineklerin trahom si

rayetinde en mühim amil 

olduklnını söylemitlim ve 
demittim ki: Göz yaşlarını 

çok ısever. Hu usiyle göz pı-

narla randa daha ziyade ifra

zat ve gör. yaı'arı olduğu 

için ufak liarasint:klt-r de 

buralara konRrlar ve orala· 

rdan aldık lan gıdalarla 

hem karınlarını doyururlar 

ve hem de telvis 

ettikleri hortum ve el ayak. 
lariyle sıhatta olan in~anla · 

rın gözlerıne konarak tra · 

bomu aşılarlar. Karasinek 

bir çok haıarat gibi yumur 

tadan çıkar Bir dişi karasi· 

nek bir yaz mevsiminde her 

defa61nda yliz y.umurta ol 

m~k üztre on defa yum ur· 
tlar. Ru yumurtaları çöplük, 

lıışeler, gübrelikler, laRımlar 

\ eln ıl her nevi pislak ol<rn 

yerlerde hırRkırlar. Hu yu 

murtalar yirmi dört saat 

ı:;nnr.ı herkt•. in kurl dedi~i 

kiiı.·ük, b.ı~tııl, ayaksız, yu 
ıııu~ak hcyaza ça);u bir 
böcek ulur. 

l Hıt nıedı) 
t r.ıhonılu mevt':ııt iken oıı 

sPn•· soora Lu J11.11bet dôrt 
bine in,'..11~tir. 
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I! ÇELENK ~ 
4 Şiirler t Trahom mü..:ad.,ldf!raııde 

en eyilenndcn ea'yılırn Filıs
lın müctıdelqi vardır. Ma

lumdur kı bu meınlekellcr 

't • t Yakında çıkıyoı t 
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Kıpdiler Va a 1 
Üç gecg içeısin~e u~a ar~aya üç ~öyü soy~ular. 
Yakalanan ~ıptilerin ele ~aşıları ıuz liıa ıüşvft veri

rken cürmümeşrüt ~alinde yakalandı 
Balya. 10 (ÔLel artarımız

dan) - Buranın birkaç kö

yünde bundan bir müddet 
önce üst ü te bazı oygun

culuk vakaları olmuştur. 

Ha bipler köyünde yedi, Mü
stecap köyünde iki. Doğan· 

!arda da bir ev, üç fıtece içe· 
rsinde arka arkaya soyul 

muıtur. 

Bu bir birini takip eden 

soygunculuk vakaları üzeri 

nde ilçebay1ık tarafından 

şıtdetli takibat yapılmıştır. 

Neticede bu hırsı7lıkları ya 
panların Kürhanıye !e kıptile 

rden elebaıı olarak Aziz, 

Üçkulak Hüseyin, \e İzmir· 
li İbrahim ve iki de kadın 
olduğu, bunlardan bavka 

altı da arka.de~ları bulundu 

ğu anlafılarak hepsi dt! yaka· 
lanmıılardır 

Fakat soyguncular yakayı 

ele verdiklerini anlayınca 

kendilerini kurtarmRk için 
yollardan yürümeye bRşla · 

mışlar bir v' ıta bularak 
ilçebayhfa ve jandarma ka 

Ouğuya g;~ece~ işyarlar 
Doğuya gidecek ve gön· 

deralen inarlar yeniden bir 
zam meselesi ve arrıca pa-

ra verilmE'si hakkındaki ya

yıntılar asılsızdır. Başbaka · 

nımız İımet İnönünün doğu 
gezintisinde gördüğü ve dü 

mutan lığına rÜŞV<"l teklif in

de buhınmuvlardır 

İlçeba \ lık ve jandarma 

kamutanlığı bir cürmümeş
hut tertibatı a mış, soygun 
culardan kıpti İzzet jandar· 

ma kamutanma daıresınde 

yüz lira verirken ilçebay ku 

rulan pilan mucibince B. Rıfat 

Yenal beraberinde heyt!l ol 

dui7u halde jandumR kamu 

tanının verdiği ip- ret üzerine 

derhal içeri girmi§tir. İzzet 
bankonotlar1a ve altınlarla 
cürmüme~hut halinde yaka 
!anarak heyet taraf andan 

hemen bir zabıt varakası 

tutulmuştur . Bu suretle bu 
kıptilerin soyguncu oldukları 
bir kere daha kuvvellenoı i · 
fl r Suçlular adliyeye ve 
rllmiştir. 

Bu önemlı soygunculuğun 
açığa vurmasında ilçebayı 

mız B Rifat Yenalın jan 

darma kamutanımız Tefık 
Erdilin büyük gayret 'eri ve 
muvaffaluyetleri görülmüş
tür. Kendılerini kutlularız 

Kundu'acı çırağmln yap
tt~lan. 

Salı günü saat ! 4 sırala 
rında Dinkçiler mahallesin 

den Hüseyin oğlu 13 yaşla

rında kunduracı çırnğı Ha
san, Sanhisar mahallesin.den 
Ahmet oğlu 14 yaşlarında 

Mehmedi çarşıda bıçalda 

sağ kolundan ağır sun tte 

yaralamı@llr 

Yaralı hastahaneye yatı 

zellilmesi gerekli olan nok· 

tal<lr bir yandan vapılacak 

yeğritim projelerinde önem

le gözönünde bulunrluı n· 

lurken öte} andan da doğu 

daki flnam işyarlarmın bu 

nlmJŞ uçlu yakalanarak 
1 

tahkikata başlanmııtır. 

·eni durumu kavrıyacak ve 

ona ayak uyduracak kapa

sitede olmaları sağlan~ı~tır. 

Genç işyarlar do~uya 
gön~eriliyor. 

Bunun için finans c>rtık 

okulunu bitiren genç finans 

çılarımızın hepsi doğuya gö 

ntlcrilmektedır Bu gün Jo· 

~uda boş kalan bir rnalmü 

düdüğü \'Oktur. Doğu ille 

rindeki fınans işlerinın bu 

yeni tetbir 'erle tam bir dü 

zen içinde devam edeceğine 

ke.sin olarak bakılmaktadır. 

Alınan tedbidt r arasında fazla 

1 nıuhrt bere} e 111eyclan verm

eden i11lt·ri kısaca sonunc:ı 

'nndarnı.tk gıbı esaslar bıal 

uıııı yor 

01lenen çocuK 
l\ıınal ııınnr 

lıa8 ' ı Kesıı vcıı 

lopti Ahııll'l hn·ı 

köyiinılcıı 

lb y.ı~la 

rnula Akile adırıd.ıki l.111n 

ço rrıdo ılılenJığı görüli.ıp yu. 

kalanuıık tüı.eye verilmivllr. 

Otomobil 
Kazası 
(Baştarafı hirinci s ıyfada) 
elan yaralanmışlardır Şöfor 

Hamdi otobüse ilk göçmede 

bir sıçrama yaptırmakla 

belki de bilnıi)·erek yolcula

ra çok feci bir aldbetten 
kurtarmıştır . Çünki, köprü· 

niin ilk göçen yerinde sağ• 
lam hiç bir kalas bulun 
madığından yolcular otobös 
le hirlılcte olduğu gıbi 

bu bol sulu dereye y11vcırla
nacaklar ve boğulacaklardı. 

l\nzayi geç vakit haber 

alan Bandırma Jılııdarmn 

komutanı Bandımı genel 
sa vanınnı , ve hüklın et dok 

loru d ha sonra ela Gobcl 
janclnrnrnsı kaz" ) eriıw Mt." 

lerd~ . tahkikat yapılnıı~ y.ı 
ralılar teıJRvı edilıni~lt>ı ve 
B.111dırınadf\n gclcıı tlı~cr 

hır otonıohil ıle Bundu ıua 
V•l götfırlllınüşlt•nliı 

Yıırnlılıırdan Bo:nıkoğlu 

B. lta~il Bandırma hf1ı;tah;ı 

n<>sinc kaldırılarak y<lrtt"I 

dikilnıi~tir. 
Şoför Hamdı adlıyPyC ve 

rilerek talıkılrnta brış'anmı~ 

lır. 

~I 

Panayurna binden fazld 
hıyvan getiriMi. 

Açıldığını yaz<lıgımız Ova 

köy panayırı eyi bir alalrn 
gornHİ§lÜr. Pana) ıra satış 

için birden faz'a muhtelif 

ha 'H\ll getırılmişlir 

Hayvan almak ü~ere dı

şarıdan birçok celepler de 

gelmi§tir. Panayırın ilk giin· 

leri olmacıııa rağmen satış 

hararetli Lır şekilde devam 
etmehte, hayvan satı~ı eyi 

fiatla yapılmaktadır 

Bu durunı kövlünün yü 

zünü güldürmüştür 

Panayır ayan on dördünde 

kap· .. uacaktır 

Parti ilyön urul ~aşxam 
Parti ilyönlrnrul başka 

nımız bir gün önce KcpsÜ· 

de giderek Parti ış\ ·ti iizc 

rinde incelemelerde bulun· 
duktan sonra şehrimize dön. 

müştür. 

Gelenler 'Jidenler 
Bir müdcietenberı İslan 

bulda bulunan il sürel ko· 

misyonu üyesinden Halkevi 

Başkan vekili B. Feyzi Sö· 
zener dün şehrimize gelmiş· 

tir 1 

Saylavımız 8. Hayrettin , 
Karan ~ün geMi. 1 

Sayla vlaramızdan B. Ha 

yrelliıı Karan incelemelerde 

bu 'unmak üzere dün şehri 

ınize gelmışlerdir. 

!3 Haber aldığımıza göre sa

yla.vlarımızdan B. Cemal de 

cuma günü şehrimize gele· 
rek seçnıenlerile temaslarda 

bulunacaklardır. * İzrnirde bulunan Özel he 
saplar Direktörü B. Fehnıi 
dün şelırimize gelmiştir. 

Küta~ya Saylavlan Uün 
şe~rimize gsldiler. 

Kütahya Saylavlarından 

B Naşil Uluğ, B. Mehmet 

Somer, Doktor B Şakır 

A!ımct Edız dun İstanbul 
yolu iie şehrimıze gelmiştir. 

Saylavlar Kütahya say 
lavı v~ Parti ilyön Kurul 

Ba kaınırıız B. Lütfı Kırdnr 
ıle bir'ikte dün şelır in ızt 
geldiler. 

İncelemelerde. buh.nmak 

üzere bugün Kütahynya gi· 

deceklerdir l I 
Saylavlarımız da inceleme

lerde ~uf unuyorlar. 
S.tyl.ı vlarımız.lan havan 

Sabıhn G<>l<çiıl B Ütınınn 

Nıy.171 ve 8 Hnlımı St•l.çuk 
seçmenlt rıle ı:<;rii~mel<. m 

n~lcmelt'rdC" lmhınmrık Üı.e 

re Erlr(•tnide gitnıişleı dır. 

S.ıylnvlnrıını:z. EdreımılclLn 
Avvcılık. Hürh(ll)l}e ilçcleıi 

n • geçerek gt!.t ıl~rtne devam 

eJ~ceklerdır. 

Uıay sürel ~uru.u. 
Ur,, v ııürc: 1 luırulu dun 

bı llJ 011111 l<ıpl. ıılıı;ını yap 

ırıış ş •lıiı e r1 il l<dı ar'nr vcı 

mııtır 

-. -"' . -
J 
• 

1 evı 
Temsil ~olu yeni bir pi~es 

hazırlıyor. ı 
Halkevimizhı ( Gösteril 

temsil kolu Atti 1anın duğii 
e· 

nü adında manzum üç P 
rdelik yeni bir piyesi yakı· 

k " ere nda sahneye koyma uz 

hazırlıklara başlamıştır· 
" teril Halkevimızin gos .. le 

kolundaki genç1er bü)'\l 
bir ilgi ile çalışmal,ta. }ıele 

l . . d ·ddeJ1 son ay ar ıçersın e cı 
1 

h . . . . d güıe 
epımızı sevm ıren 

sonuçlar e 1de etınektedırler 
e· 

Oy nadıkla11 bu güzel. 6 • 

· 1 d · b'r "' çme pıyes er e eyı ı 

rlık gösteren, ve evde gece 

gündüz canla başla çalıf'~ 
gençlerimizi bu devllffl . 

faaliyetlednden dolayı alk
1 

şlarız. 

Susığulı~ ilçeba yı 
ffiii' Susığırhk f içe bayı B. 

. e· 
niı> ilhan dün şehrımize g 

e· 
imiş. ilç.tsine ait işler nı 
rinde ilbaylıkla görüştükdtJl 

1 .. ıü'· sonra Susığır ığa dönınut 

Bir ~ ığda çıkan yana~. 
Saat 15 raddelerinde 

i ırler 
ruthane boğazında zrrı lıı 
mahaUcsinde Hamza oi" l\J. 
Mehmedın bağında ki k 11 

h ber 
besinde yangın çıktığı " fş 

alınmış ve yetişilerek etr''+ 
dağılmasına meydan ver• 

meden bastırılmıstrr. . ,. 
Yapılan tahkikatta ya~~rı 

nın bağda duran Mt-hn>e 

çocukları Nırnfından yakıl~ 
ate,den ileri geldiği anlat' 

mıştır. 

Genel nüfus sayımı hazır· 
ll~lan. 

Bakanlıkça ilbaytıkl•rt' 
bütün işyarların genel 53 Y

1
:. 

günü olan 20 ilkteşrine k 
aY 

dar ödevleri yanından 
rılmamo.laTı bıldırilrnifttr 

. h ,,111<' 
11 •mizdeki sayım al 

. . ·r 
ları oldukça ilerlemışll ·rı 

ı 1 . ··zerı 
limiz snyım iş erı u ~ıere 

de incelemt:ler ynpmak u 111 
b. saY1 

bugür:ı Anlcaradan ır 
1 11 . beke 

ekisperınin gelrnesı 

mektedir 

Un ve za~ire f ia~ 
H Evıoı ç ~rşam~ 

Unlar 
72 lik bir Çuval un 

55 Randımanla 

60 
70 
80 
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ıtalya - ff absş sav şı lrnş-
lama~ üzere mi1 

Şu italyan-1 labe~ mesele · 
Si, hakikattn Arap saçına 
döndü. 

1 ir gün ga1.etelerde Mus· 
&olininın açılmış ağzı, ateş 
Ptı ·küren gözleri ve dünya· 

Ya rneydan okuyan yumru 
iu ile yeni bir resmini gö 
r-
U yor ve üst tarnfındn da· 

" Ben Habeşistana me 
deniyet götüreceğım . . ,,Söz 
lerini okuyoruz .. 

Ertesı günü, binlerce İtal
Yan gencinin Habeşistan yo· 

~llda olduklcm bıldıriliyor 
e derhal şu hükmü veri 

Yoruz: 

Birkaç güne kadar 
h,.tp muhalckak .. Fakat, 

lutün ihtimalleri çiğneyıp 
~da.nnzda elindeki harp 
ayrl\ğı ile dolaşan bu dü 

IUncemfz, yeni hir haber 
Gıerine can veriyor: 

ltalya. sulh istiyor ... 

Cüıel; ala ... 

İtalya . su lı istiyormuş .. 
Zaten, bizim de candan 

~tıuladığımız istek de bu 
ur ... 

halyanın, bugüne kadar 
Yaptığı işlerde, hep sulhü 
lemin içın miş .. 

Tank vce tayareleri top 

:.e tüfekleri, ihtıyarı ve gen-
1 ile Habeşi!ltan yoluna dö
~Glüıü de, sulhü yaıatmak 
ıçınrnı1 . .. · 

Lakin, bu sevincimizde 
llıun sürmüyor. Yeni b r 

tıatıa.yıı : Yine Mussolinin 
bir .. 1 . l . soy evı veya >Jr manav-
tası .. . 

" - Uluslar kurumunda, 
l>~n li l; şistanla bir ola 
l'rıa.rn Habeşistanı bi2 idare 
~ltneliylz . Çünkü, o bize 
l'rılıhtaçtır .. Ne güzel fikir 
degılrnı? .. 
b ~yle ya, ltalya. ldm, IJa 
'ııstan kim? .. 

I liaydt yeniden harp hazır 
•kları .. 
r ~abeılstan yolu İtalyanın 
llşıstleri ile dolu. 

Bu sefer, lngiltere İ§e ka 
tı''Yor: 

li ltalya hücum ederse 
llbeıietanm yarısı benim

dir .. 
Yıne bir duru§uma ... 

N .Sabırımı.1. tükendi arlık . 
evakıt bitecek hunlar .. 

"'"-., 
fal eh met Tuğrul 

!:!J!:aye: 

Kanunların~a değişiklik. 
Üzerinde yapılacak deği- · 

ş iklikler hakkında gazetele· 
rde türlü haberler çıkan 

fmans kanunlarının alacağı 

duruma ve yapılan incele

meler etrafında yetki lı çeven 

ferden aldığımız habe rlere 

göre yapılacak deği§l<l iklerın 

esa ları 

mıştır. 

tamamen saptan-

Oeğişi~lerin esası nedir 
Finans Bakanlığı yurur 

lüğe o lan vergi kanunların· 
da yapılacak değj§i\d er · 

de, bu kanunların yeril il · 

me sırasında göslerdıkleri 

durumdan esinlene rek, mü · 
kel eften yana Ha ve1er veya 
değışiklıkleri esa s olarak 
al mı~lır . Bakanlık bunları 

bir yandan l<endi etüd bü

rolaı ı araciyle yaparken 
öle yandan da getirdiği 

yabancı ' uzma nlara yurd 

içinde yaptırdığı ince 'eme 

• gezileriyle saptamııtır. Ha· 
:ı.ırlanan projeler bütün im· 
kanlardan faydalanRrak 

mükel leflere en çok kolay 

lıkları gösterecek formülle· 

ri taşıyacaktır . Bakanlık 

bu yeğritimleri ve değişke 

leri top'ıyan projeleri, Ka 

mutayın bu devrcsinJe çıka
rmak için hazırlamakla uğ· 

raşmaktadır. 

Sayım vergisinin indinJ-
• 

mesı 
Köylümüzü en çok ilgile

ndiren ve memleket serve 
tinin en verımli bir kolu 

olan hayvancılığımızın ge 

lişimi bakımından çok öne· 

mli bir ro ü olan sayım ve 

rgisinin üzerinde inceden 

inceye uğraşılmaktadır. 
Verginin imkan nisbetinde 

ucuzlatılması için kanun 

üzerinde özel olarak araş · 

tırmalar yapılmıştır. 

ULmanlar ince 'emelerini 

bitirdiklerinden bütün kanu 

nlar üzerinde gerekli gör

dükleri, deği~iklikleri, ılave 

leri bi diren raporlarını ha 

zırla maktadırlar. 

Bu rapor1ar içın vari 

dat genel direktör üğü 

etüd bürolar şefliği 

gibi vergilerle doğrudan do 
ğruya ilgili orunlarımııla da 

tema hal111dedirler. 

Habeş - ltalya ava-
sında İnğilt ere .. 
"ıtalya Büyük Berit n~a imparatorluğunu müoahe lt
miyecek ve kendi evlatlanmn ~am ~a~asma onun ~ü· 

yümesine yardım etmiyece~tir.,, 
u Affari Esteri,, gazetesine 

göre, 

İngiltere israr ıle ulus1ar 

sosyetesi fikrini müdafaa et 
m~kten geri durmuyor ve 
istiyor ki her ne bit hasma 

oltır~a olsun İtalya Lu işte 
İngiltere gibi düşümün ve 

İngi l terenin aynı vaziyette 

muhakkak surette hareket 
.etmiyeceğf bır tarzdn hare 

ket etsin Bu durumu mü 

dafaa için Londra mehafi
li İngiliz efkarı umurniyesi 

nin bütün büyük çaptaki va 

sıtalaımı 'toplamı~ ve dığer 
memleketler efkarı umumi 

yesini de kendi dütüncesine 
temayül ettirmek için elin· 
den geleni yapmakta bulun 

muştur. 

Fakat İngiltere için ne 

büyük bir süprizdir ki İtal 
ya bundan çekinmekte ve 

teslim o l mamaktadır. İtal 
ya vaziyetini hiç bozmadan 

yoluna devam etmaktedir ve 

itin sonunda kendi sözlerile 
bağlanmış olarak mii~kil va· 

ziyette kalan yine İngiltere 
dir. İtalya İngiltereyi bu gi· 

bi kötü durumdan kurtar 
mağa dainıa hazırdır ve bu 
nun için de lnglltereye di
yor ki: Şu uluslar sor.yele'>i 
nin meşhur statüsüne eyice 

bir bakınız Orada i1i gir . 

diğiniz çıkmazdan çıka 

rabilecek ne kadar çok Hal· 

ler vardır Bir az arzu et· 

seniz sıkıntı çekeceğiniz ye. 

gane meıe'e bunların ara· 
sandan birini seçmel<tir. 

İtalyanın şartl<trına gelin· 

ce bu tartlar şunlardır: 

Habeşistan denize çıkmı· 

yacaktır Ekonomik imtiyaz. 
la.ra bir hudut çizilmiyecek· 
tir. Ulus lar sos}'etesinin ve 

yahut bunun üyelerinden bi· 

rinin garanlisı vcrilrniyecek 

tir . Genel veya kolektif 

manda mevzuubahs olmı 

yacaktır . Çünkü böyle bır 

şey hakikatta fiiliyatta bu

lunacak bir İngıli7. manda· 

filınıler var. 

smı gizlemekten başka bir 
işe yaramaz. 

İtalya, İngilterenin mua 

he delerden istihraç oluna -

cak haklarını tanımaktadır. 

Fakat genel savaıta bir ke 

re yaptığı gibi artık bun· 

dan sonra İtalya Büylik Bi 

ritanya imparatorluğunu mü 

dafaa etmiyecek ve kendi 

evlatlarının kanı bahasına 

onu büyümesine yardım e· 

demiyeceklir. Zanediyoruz 
ki bu sözlerimiz oldukça a · 
çıktır ve daha ziyade iza 

hata hacet yoktur Mamafı h 

eğer fazla izahat isleniyor 1 

sa istenildiği kadar vermiye 

daima hazırız . 
İşte en esaslılarıııı .sayıyo· 

ruz: 

Habe~ ordusunun seferber 

edılmesi, Süvey,ş kanalının 

kapatılacağı ta~didi lngiliz 

filosu tarafından Akdt>niz 
deki durumun kontrolu. Ha 
beşistana hem hudut müs 
temlekeler'ndekı garnizon 

larm kuvvetlendirilmesi. Dün

yadaki bütün antı ltalyan 

unsurların hareket 

mesi İtalyaya karşı 
getiril · 

Ha be· 

şistanı müdafaa etmezse 
Fransayı, !manyaya karşı 

müdafaa etmiyeceRI tarzın· 
daki tehdidi ve saire .. 

Par is Üçler kont eransı 
Uluslar Sosyetesi konse 

yinin 3 ağustos l 935 toplan 

tısı esnasında Cenvrede bu 
lunan İngiliz, Fransız ve 

İtalyan d~legelerı, konsey 

kararlarından hariç olarak 
Habe~istan hakkında 19,16 

üçler muahede mi imzala 

mış olan devletler sıfatı 'e 

Habeş iş i nin hallini kolayla· 

ştırrnak maksadiyle, arala· 

rında hususi toplantılar 
yapmaya karar vermişler· 

di. 

Bu karar üzerine, İngilte · 
re adına Eclen, Fransa 

adına Laval, halya adı· 
na Aloiziden terekküp -

Peki oraya gidelim. 

Yarasalar 
Belkis, İlhanın bir geve 

zelil· ettiği sandığı, dut yap 

rağı yeşil gözlerine bakıyor 
du. 

Yürüdiiler. Gişeden, tırn· 
akları manikörlü Rum kızı 
nın iki bileti }andan uzattı .. 

ki Ctınıı , ince DoP,las bayı 
&tını lıurarak gülüyoıdu: 

d Y oo, o kadar çabuk 
l'(bl! 

1 kelkıs, fena halde sinır 
~tııyı,rclu 

Yl\nındakı kimdı? . 
.Sizi alakadar eden 

~t>}l .rden lrnnuş anız daha 
}'ı 1 ? o ınaz.mı .. 

.. Bana karşı bu ne kız 
tırı• 1. 

lH . Bf'nt alakadar eden 
' vl tı «:>relen başlrn bır şey ko 
lıtduAllnıu Sl\nmıvorum. 

ıı!!? 
Yttnırııdakınden size 

11 Bana ıunu. O delik· 
tılıvı İlhanı lnnıdımda .. . 

1 Soıüııu11 tesirini göı mck 
'lı y 0~uıu~ gibi oııun yüzü 

}'AZAN: 

M. /'I. 
ne bakıyordu. Sonra, yum

ruğunu stt lladı : 

Kendisine sizden bah 
selmemi islt· mişsini1.? . 

Belkıs, sakin görünmek 

ıstiyordu. Buna rağmen ya · 

pamıyordu. 

. l' alısettirmemek elini· 
zdedir. 

Belkis , kendini Tutamayıp 

sormuştu: 

Nasıl? 

Hah. Şöylt.> biraz yo 

la gel canını . 

Gayet kolay. Yolclıığunuz 
papallerdmı birazını da bi· 

zırn cüzdann .. 

- Heyoğ lunda güı.d 
filimler var madem ki, çıka · 

lım .. 
Tramvcy . Yollar . Bey

' oğlu .. 

Hık bir sonbahar ~unu .. 

Bey9ğlu ı;inemalar caddesi. 

Tahta bir oluk halinde 

bir insan kalabalığı akı 
yor Çeşit çe~it , biçim biçim 
insan tiplerinin kaynaştıgı 

bir cadde .. 

'l'ramvaydan indıler. Her 
sinemanın önünc'e dura du· 
ra, bütün sinemaları dolaş 
talar. ilhan: 

Hepsi güzel 

girelim? 
- .; Bilmcııı?. 

haugisine 

Ben sineınavn gidelim "Türk,, de cennet pe 

diyorum. Beyoğlunda güzel _ ıisi oynıyor Çok güzelmiş 

Merdivenler . .. .. 

Beyoğlu sinemalarında, 
madmazeller vardır; yer gö· 
slerirler ve bu yer gösterm· 

eden ~onra kucağınıza o si 

nemanın küçük mini mını 

mecmuasını bırakıverirler. 

Yanınızda bir kadın bulu

nursa . kucağınıza Lırnkılnn 

şeyi a tmağa. mec\rnrsunuz 
dur 

Cennet perısı, u7nk hir 

ndada geçen içli bir :gönül 
hıkayesidir . Belkıs, vakit 

vnl<it kendini İlhanla bir, 

bu dekor içinde \'t· hnıettı. 

Elele, baş baıa seyretti
ler. Bütün filimi baştan ba

fl\ 

Helkise filim çok dokun 

du. Ve aRladı İçini çeke 

çeke ağlarla. Filim bitilği 
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.Şarbaylıktan: 
Bhkesirlilere: 
Soysal ve kültürel inkılnbımızın başarılması yönünde 

Atatürkün işaret ve emrine uyularak yurdun her yönünde 

baılıyan yenilık · ve bu arada kıyafet devrimi bütün hızla 
yürüyor. 

Bu kaynaktan ilhamını alan ŞHr 
0

kurulu bu yönde ka· 

ra.rını vererek sayın hemşeri1ere bir mühlet de bıralcmııtı. 
Bugün bu bir aylık mühlet sona erdi. Artık kanunun 

buyruğu başlıyor . 

Yurdsever ve devrimci halkımızın çok hassas hareket 

ederek takibata maha\ bıralcmama\arını Uray halkımız · 

dan rica eder. 

BALIK(SfR ASKERf SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI. 
Balıkesir garnizonunda kıtaat ihtiyacı için 400.000 ki 

lo yulaf 1 Teşrin 935 salı günü saat 16 da ihalesi yapıl· 
mak üzere kapalı zarfla eksi ' tmeye konmuvtur. Yulafın 

tahmin bedeli 18000 lira olup nıuvnkkat teminat miktarı 
1350 lira olup ihale Jco' ordu satınalma komigyonunda ya· 

pılacaktır . İstiyenler şartnameyi satınalma komisyonunda 
görebilirler. İsteklilerin muayyen olan gün ve saatten bir 

saat eveline kadar teklif mektupları ile kolordu satına! · 

ma komisyonuna müracaatları . 

eden konferans, Pariste 
15 ağustos 19 35 tarihinde 

toplanmış , fakat hiç bir 

neticeye varamadan 18 
ağustosta dağılmıştır. Bu 

suretle her bakımdan duru 

mun ;;enel olarak incelenme· 
si ve ıht ı lafların Jazlalaşma 

sının onun~ geçilebilmesi 

Uluslar - osyelesi konseyine 

ve bu konseyın '4 eylül to

plantısına kalmıştı. 

Pariste çarpışan tezler 
Paris üçler konferansı es · 

nasında Lütün konuşmalar 

gizh olarak geçmış ve yega

ne vesika olarak son gün, 

üç d evlet arasında bir anla

şma imkanı müşahede ve 

kaydeden bir teblig neşre 

dilmiştir Manıfih, Paris ko· 

nf eransında birbirine zıt iki 

esaslı fıkrin çarpıştığı an
laşılmıştır. 

Bu fikirlerden birisi, İngi 
)terenin müdafaa ettiği' 

f ıkirdir ki, Habeşistanın 

istiklalini müdafaa etmektt> 

ve Ulus lar Sosyetesi üyesi 

~ıf aliyle bu memleketin pa 

kt tarafından kendisıne ve 

rilcn bütün gıuantilcrden 

ve hak1ardan istifade etme 
kte devamını istemektedir. 
İkinci esaslı fıldr, ltalvanın 

b" ·· H b ,. görü~üdür ki, utun a l'§ ---
vakit. o hala ağlıyordu . Göz 

yaşları, gö-derfoden öyle 
seEsiz öyle sıcak bir iç tür 

küsü halinde boşanıyordu 
ki.. 

Sinemadan çıktıl a r. İlhan 
antrede eıımer. bir de ikanlı 
ile selamla~tı. Belkisin için· 

de çok ince bir şey koplu. 

Ayrıldılar. 

Belkis, bir vakii abide 

etrafında dolaştı. Cam sıkı

lıyordu. 

Bu ne kötö rastla.k! 

Diye söyleniyordu keı di 
kendine. İlhanın se 
lfımlaşlığı clelıkanlı Bell<isin 

ne olduğunu b~liyordu 

O delikanlı bir vakitler 

Helkisin fena halde onurunu 

hırpalamııtı. "Bir kaldmm 
kadınında onur nedir" dem· 
t•yiniz, belki bızden daha 

çok almgan olur bu kadınlar 
Onur ve İlhan. Kafasının 

terazisinde ayr.ı iki kefeyi 

( 4 - 1 - 92 ) 

imparatorluğu üzerinde bir 
nevi manda yahut himaye 
ta le bet mektedlr. 

Bu iki esaslı fikir ortasın· 
da bir uzlaşma zemini bulu· 

nmaya uğratılmış ise de 

onda da muvaffak olunma· 

mışhr. Bu uzlaıdırma tek
liflerine göre, ltalyaya veril. 

mesi ve buna mukabil Habe· 

şistan için denize mahreç itası 

gibi neticeler veret:ek tarzda 
ıınırlarda bazı tadi1at yapı· 

lacak, Eritre ve Somali 

müstemlekeleri için İtalyaya 
teminat verilecek ve kendi
sine aynı zamanda Habeıi 

standa geniı ekonomik me · 

nfaatler temin o'unacaktı. 

Bu teklıflerde manda veya 

hu l, himaye kelimesi kulla 

mlmış ise de Habeıistamn 

bir nevi vesayet altına alı· 

nmaıı mevzuubahis olmu§ 

ve perensip itibariyle üç de 

vlete kollektlf olarak verile . 
cek bu vesayetin hakikatta 
yalnız ltalya tarafından ic· 

ra ı derpif edilmitti · 

1taly..a, bu teklıfleri kabul 
etmemiş ve arzularının tam 
olarak yerine getirilmesinde 
şiddetle israr eylemiıttr. Bu
nun üzerine üçler konferan

sı da hiç bir ıeye muvaffak 
olmadan ve hiç bir adım 

ileri atamadan dağılmııtır. 

dolduruyordu. Birinin ağır 

basmatıı liızım gelecekti. Uır 
kefede kalbi. bir kefede on 

uru vardı. 

Bir vakıtler fena halde 

izzetinehini hırpa lı} an deli

kanhyı bu'up yalvarsa İlh
ana bir ıey söylememesi 

için İzzetnefesini kendi 

kendine çekeınemiı olacaktı, 
yal varmasa? 

Of, çıldıracal<tı 

Baıı , ı.onkluyordu Kula

ldarında bir çan uğultugu •. 

· Bayan Emine. 

Sılkindi, çevirdi bavın•: 
Niçin peoim sıra 

geldiniz 
Söyliyeceklerim var 
Çab.ık söyleyinız 

Bu_antrede İlhanın aela· 

mlaotığı kimdi. 

O, o kadar çabuk de-

. 
( Bitmedi. ) 



8A~FA. 4 TURKDILI 

Parasız yüksek okıılalarda 
okumak istiyenlere: 

Bahkesir Lisesinden mezun o1up \ üksek tahsilini yap 
mıya m~1i gücü yetmiyen müsteit talebeden biri 

(TÜHKDIL!) adımı htanbul yükEek okulların birinde 
okutulmak . üzere gönclerı lec eğin c!e n İ ! tekli ol anların 
(TVRKD}l../) Mütevelli Heyetine yaz ile baş vurmaları 
ve vesikalarını vermeleri bi ldirilir 

Balıkesir Askeri Satınalma · 

E~·r ~'~'J 
ıçın Lu3umlu[~!faLarı 

~adan llcuJ ·Jf !trıJ 
Bizde en eyi Boya 

YAGLARJNİ 
'Burad.a bula bll\1Joru 

Biı. k Oy/iı /erde 
Pullut\ ve ~ençber Dü~eninı 
HEp Buradan Atırı~ 

, _ ~ 

Her Tecimenin En Büyük Dileği: 
Satış Sürürr1ünü Arttırmaktır. 

Fakat 
Satışta Birinci Şart: 

"Reklam,, dır. , 
Scı tat·ı•A·ıııız .\'l«ı lıııızı 1-ltı.rlı•ı ltltı. llt•k-
1~1111 ı~:(tiııiz .. \'(• ICıı llt'kl<lıııla ı·ııaızı 

( TURKDİLİ) ııt• \ ' t•ı·iniz. 

Balıkesirin Bir1·cık Gazetes!.dir. 

Her Yerde oı~unur. 
1 

1. '-----·----:--"-_;:--_-_-~--------===-=. 

Neşriyat 

Veni Adam 

desinde Yeni Türkiye ec· 
zanesi üsündeki muaye-
nehanednde her gün sa 
bahtan akıanıa kadar ha
stalarını muayene ve te
davi e~er 

Bah~esir [vkaf 
~ire~törlüöünden: . 

Balıkesirde 

Çepniler 
Yazan: i. f-flf KK/ //Kf1 Y 

ICıı 'l't•tkik '1~sc~ı·iıı i 
llt-ı•kes4-kıııı ıalıflır 

Fvkafı mazbutaclaıı Kara 1 
İbrnhinı ağa vak(ından ı ; c1 1 
remil cıı<l dc•sınclt• hiı.i11 37 1 

numaralı dükld in 8 ay on 

ııPk11 günlüğü 2 9 91S tari · 

hınden itibaren on g iin llHİO • 75 Kuruş 
detle arllırınııyn k<"uııılrnııvtur, ~1 

iı..ı.,; 12 9 .9:ı s ı•erfemb• 'i:JI --· . ı~ı 
~iinü ıuusl oıı he~tc .~ .. ·kRf ~' . Kitapçılarda Arayınız ----~ 
rl i rektör : iı g iin,ll" y ııpılarnk ~~~~_: - - ~ _ ~~?' 
lır fsteklı ohınl.ırın nıiira 
caatları. 

( 4 - ı - 62) Basın yeri: il matbaası 


