
------, 
İyeıi ve Baıyazmanı 

u Balıkeıir sayla vı 
.-ıA YRETTIN KARAN 

- -- - - 'rORK Dili EV/ 
Bal!kesir 

Yıllığı: 800, altıayhğı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruf 
Günü geçmiş sayılar 1 

Çıkarım (J'enel o;rek· 
~rü: FıfA T BiL' A1j 

Eylul 2 l Cumarteat J 935 
25 kuruştur. 
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SA Yl: ~754 PAZARTESİDEN ÖZGE GÜNLER.DE VE SABAHLARI ÇIK.AR.. ONUNCU YıL 

ilkokul 
Öz Türkçiklrllı kitapları 

basıl~1. 
İıtanbul, 20 (ÖzP-1) - ilk 

okullar için bir komisyon 

tarafından hazırla~makta 
olan öz Türkçe kıraat kita· 
Plarınm bu yıl okutulamı · 
hcağı haberi veriliyordu. 

Tüze 
Ba~am Ooju illerine git

miyecek. 
Ankara, 20 (f>zel) 

Tüze Bakanı Kamutayın ilk 

devresinde çıkarılmasına ça 

lıtılacak yeni kanun projde· 

rinin incelemesi ile uğrattı· 

ğandan doğu illerine ıez

miye çıkamıyacaktır 

Bayındırlık B2kanı Tokatta 
Tokat, 19 (A.A.) - Ba-

Atatürk 
ile Berezilya Cumuı başkam 

arasmda 
Ankara, 19 <A.A.) Be· 

rez:ıi.İyanın uluıal bayramı 

dolayuile Cumurbaıkammız· 

la Berezilya Cumurbaıkanı 

araunda tebrık ve teıekkür 
telleri teati edi!miıtir. 

Genel nüfus sayımı 
Ankara, 20 (A.A ) 

Genel nüfus sayımını müte 
akip ecnebi memleket1erdf'ki 

Halbuki beı 11nıfın kıra 
atlara da Devlet matbaası· 
nda bası'mıf bulunmaktadır. 
l<ıratalar tek kitap olduğu 
için bu yıl bütün ilk okul. 
ltrda bu kıraatlar okutula-
~khr. 

ymdırlık 

varmıştır. 

Bakanı Tokada 
1 

Türk tebasının da teıbitlne 
baılanacaktır. 

Türk-İtalyan Dostluğu 

İtalya Adalarda 
Tahkimat Yapmıyor. 

1 
Ekon~mi 

8akammll Sovyet misafir
lerimizle f a~ri~alan gez

diler. 
İtalyan gazeteleri ~unun Tür~ - İtalyan doıt11111unu 
~azmak istiyenler taraf rndan uydurulduğunu yazıyorlar. 

İıtanbul, 20 (Özel) - Jul tarihlerinde yapı1acak 
ltorna ıazeteleri , lıalyan Balkan olimpiyatları aonuç-
lldlllarının tahkim edildiği l arı o gün' erde lstanbul 
htkiundaki haber'er üzeri· radyosu ta.rafından saat 
ile neriyat yapmakta ve lu 21,30 da yayılacaktır. 

haberlerin , Türk ltalyan frzurumda bı'r yargutay ku-1 dostluğunu bozmak istiyen· 

~~ ;::~~~t:~1~ra:~ru'duğu· rutacağı doöru değir. 
B ık I• ti Ankara, 20 (Özel] - Er-
i an o ımpya an zurumda bir ikinci yarguta. 

lıtanbul, 20 (A.A ) - İs yın kurulacağına dair çıkan 
~ulda 2 J, 22 ve 29 ey · haberlerin aslı yoktur. 1 

lzmit, 19 (A..A.) - Eko · 
nomi Bakanı Celil Bayar 
Sovyet mlaaflrJerlmtzl" be 
raber bugün İzmit kalıt fa
brikaaım gezdikten ıonra 
•apurla Herekeye gltmlt· 
ferdir. 

~lya-Habeşistana Beşler Komitesi.ıin Bildirimi 

~abeşistan HükQmeti UluslarSos
Yetesinin Himayesinde mi Kahyor ?. 
komitenin Bildirimi Şudur: Habeşistan Uluslar 
Sosyetesinin Himayesindeki Müşavir Bir Heye-

tin Yardımile Dahili işlerini İslah Edecek. 
İtalyan k onsolosıarı: 

lf Adis Ababa, 19 IA.A .I -
'beı hükumeti uzak böl 

~elerde bulunan 4 ftalyan 
~llıolosunun Adiı - Ababa· 
, 11 ıeç~n n.uayyen bir yol 
''k· ~il ıp ederek ü 1keden çıka. 
tlelll·eleri için gereken emi· 

tı verm ittir. 

M. Mussolininin diyevı: 
le londra, 19 jA .A.I - Beı 
..,t komitesi önergelerinin 
llkllıso) infde uyandırdığı 
~ etkileri kaydeden Vard 
t rfce, bunları Daily Mali 
.. -~~lesine yazmaktadır Mu 
0~1 rıi demiıtir ki: 

~il ll önereeler kabul edile· 
'" tcek bir mahiyette ol ın· 
!:' •ktan baıka gülünçtürler. 

'" ~'le tll komitenin teklifleri 
•kı kında gıJzetelerin yazd · 
ı .. •tı doğru ise bunlar İta· ,, ·ı 

~ 1 e alay etmekten baıka 
t.~~ey deiildir. Bana iki çöl 
'kı lf ediliyor. Biri kum, öt
~Q loı çölü. Görü 1üyor ki 
>a.ılnite beni bir çöl kolleksi 

cuau Hnmaktadır. 
"'-••olinf Dankalı ve Oga· 

B l\ !ıııııolı ıı 

dan ül' celerinden teıekkül 
eden bu iki çölün bannıla
mıyacak bir durumda ol
duklarını ve ltalyanın bu· 

ralarda hayırlı eserler ya 
pabilmeı!nln imkan11z oldu· 
junu söylemlıtir. 

Mussolini tun'arı ilave 
etmitlir: 

italyanın ittirak etmiye-
ceği tabii olan arsıulusal 

yönetim ve jandarma pro 
jest doğu Afrikasındaki as
kerlerin ltalyaya dönüıünü 

ıajlamak için tasarlanıyor 
ıa ltalya bunu kabul etmi 
yecektir. 

Harbi ve barııı elinde tu -
tan M Mussolini müthiş 

bir mesuliyet taıımaktad r . 
Harbin kopması, yahut barı· 
tın sailanmaaı için bir tek 
kelime kafi gelecektir. Fa. 
kat bu kadar ileri giden 
Muuolini için kendiıinden 
beklenen bu kelimeyi •Öy· 
lerneıi çok zordur. 

İtalyanın Habcıiıtanda 
muhakkak surette İngiltere 
ile karıılaıacağını ıöyliyen 
f~ga!_o, g~~ımelere ittira 
kın halya için bir lcazanç 
ıağlanacaRını yazarak di
yor ki; 

İngiltere bütün harpleri 
kaybetse bile son mücade· 
lede muhakkak muzaffer 
çıkar. 

Papu'alre ıu fikri sü· 
rüyor: 

Yanılmakııızın söylenebi 
lir ki İtalya harbettiği tak 
dirde derhal tedbir alınaca-

(Devamı ikinci sayfada) 

Bu yıl 
Gelen göçmenler, 

Anltara, 20 (Özel) - Bu 
yıl Trakya genel enıpektör
lüğü bölgeıine Romanya, 
Bulgaristan ve Yuioılavya 

dan 5 ~47 evde 18190 nüfus 
eöçmen gelmiıtir Çoğu El 
aziz il ine yerleıtirilen birın · 
ci genel enspektörlük bö!ie 
aine gelen göçmen saym 
150 evde 530 nüfustur. Hu 
iki bölge dııında iıe l l 91 
evde 4658 nüfus göçmen 
gel mit ve yerleıtirilmiıtir. 
Hepsi 6388 evde 23378 ki 
ıidir. Memleketimize eöç· 
men ııelmeıi devam etmek· 
tedir . 

Türk antrasit fabri~ası de
nemeleri 

Zonguldak, 20 (A.A.) 
Zonguldakta olan Türk ant . 
rasit fabrikasında bugün ilk 
defa olarak tecrübe ist·hsali 
yapı'dı ve verim çok yük
sek sonuç verdi. 

Düğüncüler Köyü Felaketene 

Kızılay Kurumu ilk Ola
rakSekizYüzlira Verdi. 
Açı~ta ~alan köylüye yetecek kadar ça~u gönder;ldi. 
ilbayımız da ~uoün f eta~et gören yurttaş1anmız1a ya
km~an alaka~ar olmak üzere Sm~1rgıya gi~iyor1ar. 

Dünkü sayımızda Sındır · kezine çektiii telarafta ilk 
amın Çorum kamunurıa bağ- yardım olarak verilen 6ç yüz 

lı Düfüncüler köyünde bfr liranın ve merkez tarafından 
yangın çıktı~ını Ve bu yan· da ayrıca bet JÜZ lira (Önde· 
gında 99 ev ile 35 zahire rildifini; bundan baıka yüz 
anbarının ve 19 samanlıAm (Devamı ikinci sayfada) 
kimiten yandığını yazmııttk. !=============== 

Bu felaketzede köylüleri· 
mlze yardım için ilbaylık, 
Ankara Kızılay Merkezi ile 
ıehrimiz fUbeıi derhal faa 
llyete ıeçmiılerdtr. 

Marmnra yer deprenmeai 
felaketine uarıyanlar için 
evclce Aııkl\radan yollanmıt 
olan çadnların h~pıi bu kö
) e iÖnderilmtıtir. Ankara 
Merkezi ıehr,miz mer· 

Yunan 
O gnırrması don ist111~ula 

geldi. 

Roma Gazeteleri Ve /ngiltere 

İıtanbul, 20 ( Ôzel) -
Yunan donanması bu sabah 
erkenden İstanbul limanına 
1ıe!di. Doıt devletin donan. 
maaı büyük törenle karıı
landı. 

Balkan antantmdın çıkmı
yaca~ "İngiltere Artık Akde

nizin Zındancısıdır.,, 
Atina, 19 (A.A.) - Yu

aaniıtanın Ballıran antandın· 
dan çıkmaeına mukabtl ital
yanın kra llıf ın a Ydetıne yar· 
dım edec•llne 4atr ••lıan 
ha beri eri Attna ajanıı ya
lanlamaktadır. 

"Akdenizde şimdiye kadar görülmemiş derecede mühilR 
deniz ~uvvetlerinin toptanmasmm siyasi manası harptir.,' 

İstanbul, 20 (Özel) kabul edilecek mahtyl tte ====a====,=====c::ıı:::::ı 
Roma gazeteleri, İngilis l.ortl olmaktan ziyade iülünçtür " U gar 
amiralhğının Cehelüttarık Paris, 19 (A A .) - Fran · 
limanının cenup medhalini ıız basını teklif hakkında 

kapattığı hakkındaki Jıabe · Muaso ' iniye ideal ta niye Ka~inesi istifa mı ı~ıcak. 
ri asabiyet ile karıılamıılar etmekte ve bunların yeni latanbul, 20 (Ôsel) - Bul· 
dır. konuımaları eıaı 

1

olmaıının gar kabineıinln iıtlfa etmek 
Bundan baıka Cebelütta iıtemeıı de baıının Roma - üzere bulunduiu hakkında· 

rıka beı muhrip'e bir rnayn dan müsait bir cevap re ki haberler rittikçe ku•vet 
gemisi _ve Hod, Reuova hat · leceğini hiç ummamakla ve bulmaktadır. Sof yadan alı. 
tı harp zırhlıları ile 3 bü· İnrilizin süel tedbirleri al - nan haberler, Türk doıtu 
yük kruvazör gelmiıtir. Bir masından endiıe etmekte olan Köıe İ'eanofun yeni 
takım sefinelerin daha ge· dirler. kabineyi teıkil edecefini bt · 
leceği anlaıılmaktadır. Meaajeri gazetesi lLalyan ldiriyor. 

İtalya matbuatı lnailiz ın yapılan önergeleri ka- '--========== 
harp ıefinelerinin Cebel üt· ti yet le ret edeceğin iyazmak· ildiii Ati nadan bildiriliyor. 
tarık. İskenderiye ve Hayfa· tadır Kahire. 20 (A.A.) - Mıı· 
daki hareketlerini ltalyaya ırda hava maneuaları ve 

Adiaababa, l 9 (A.A ) -
kartı bir tehdıt makamında bilhassa bombardıman tec-

Haheıtstanda harp bir aün 
telakki etmektedir. rübeleri yapılmak.tadır. 

meselesi tela1'ki edilmektedir. 
Tribuna gazetesi, · Cenevre, 19 (A.A.) - Be-. imparatorun bütün ümidi 
"lngiltereye artık deniz'er ıler komiteıl dün Habeıiıtan esli ha ambarmın ka 'dı -

serbestiıinin müdafii deği 1 , ..,. halyaya yapılacak tek· 
rılmasındadır. 

Akdenizin zındancııı naza · liflerin ıon ıekllnl teabit •e 
Londra, 19 (A.A.) - Ma. 

rile bak~ak lazımdır." alakadar devletlere teblti itada tayre hücumlarına 
Aktion Ko'onizal, aaze etınlttir. Teklifler ıunlardır: • kartı manavralar yapılmıı· 

tesi de, "Akdenizde timdi Habeıfıtanın uluslar ıoı . tır. 

ye kadar görülmemi§ dere· Londra, l9 (A.A.) _ in· yeteılnin hirnayeılndekt mü· 
cede mühim deniz kuvvet· ıavlr bir heyetin yardımı'le gi:iz ana vatan filosundan 1erinin to_ planm1tsının aiyasi dl 

bazı mühim gemiler Cebe· jandarma, poliı ve a iye lı-
manası sarihtir. Vaziyet öy lüttarıkta bulunmaktadır. lerini islahı,eaaretin kaldırıl-
le had bir ' ıekle gelmiıtir 
ki, Akdeniz ve Kırımızı de· Paria, 20 (Özel) .... En· muı, modern ve ziraat itle· 
nizde mevkiimizin tehlike lransiyon adlı Fransız gaze- rinde a~ık kapl prenıibinin 
ye düıtüğünü artık haber teııl Musaolinin Cenevrenin kabul edilmeıl, lnglltue ve 
vermek zaruretind :yiz! , uzlaıma önergelerine cevap Franıa hükQmetlerinin ltal· 

Demektedir. vermediği önce İngilteı e ya ile Habet arasındaki hu· 
Roma, l 9(A A,-) - ltalya· ve Fransadan bu öner rludun düzeltilmesi ve Ha· 

nl arceTap için üç aünlük ielerin teferruatı ha· ~ıiatanın denize lnmeatnl 
bir mühlet istemiılerdir. kkında ıoruılarda buluoac temin makaadtle kendi 16 · 
Dail Telgrafm yaııdıfına gö· ağını yazıyor. mürgelerinden bu kmm ara-

rere, Beıler komitesinin le· Lonra, 20 (A.A.) - Mm · zintn Habeılstana vermefe 
klifleri hakkında fikrini ıöylel ra ıitmekte olan on büyük hazır olduklarını.Cenevrede 
yazmaktadır: " Bu önerge· 

1 

İngiliz deniz uçaimın ben· bu tekliflerin Habeıiıtan ta
ler hakkında gazetelerin zin almflk üzere Yunaniıta· rafından kabul olunacalını 
yazdığı doiru iae bunlar na inmelerine müıa1'de ed- ummaktadll'lar. 

t 



llYJl 2 ··-·---------· 1 Şundan bundan 9 ww•••W'••• ww 
Japonya silahlanıyor 

lzvestiyandan : 
Japonyanın bet senelık 

g\lahlanma programının hu 
lasatıı şudur: 

1 - Pi ya deler için tank-

larla mücade1e alet leri. Ta· 
yareye kar§t hava topları, 

makineli tüfeklerin artırılma 
61 

2 - Süvarilerde ateşli 

silahları piyade1er derecesi · 
ne çıkarmak. 

3 - Adi top~arı ve dağ 

toplarmt asri 'eıtirmek ve 
çap'arını büyütmek. 

ti- Ağır top'arı çoğaln.ak 

ve yeni top1ar keıfetmek, 
5 - Fenni kıtalan daha 

yeni vaıııtalarla techiz et · 
mek, 

6 - Nakliyat kıta 1 arında 
kamyon ve otomobillerin 

sayıs ını çoğaltmak. 

7 - Makineletmiş fırka 

ların sayı sını ve ·ilahlarını 

çoğaltmak , 

8 Kimya harbi için ye 
ni kıtalar teşkili. 

9 - Askerin atış kabili · 

yetini artırmak. 

[n ~üyü~ ~asta yurdu * Avrupanın en büyük 
hagta yurdu Pariste açılmw 

tır. Yeni Bojon hasta yurdu 
on bir katladır ve bin yüz 
yatağı vardır. Her bir koğu
şta on bir yatak olup bir 
hekim yönetimindedir · Her 
serviste bir laboratuarla et 
üd odaları vardır Yapı ma
saf ı her yatağa 4 ,500 dolar 
dütmüştür. fakat yapıda 
ıtandardizasyon ile binanın 
süre\ harcası azaltılmııtır . 

Gülle atma rekoru. 
Alman vvoelke gülle at · 

!"a Avrupa relcorunu gene 
kırmıştır . Eski re kor 16 me 
tre 21 idi. Bunu ıon yap 

tığı ekzersizlerde 16 metrt 
35 ıe çıkarmıştır. 

Vapur ~azalarma ~arşı 
~ Büyük harpten önce bir 

buz dağına çarparak batan 
Tıtanik vapurunun baıına 

gelen bu kazay ı gozonun 

de bulunduran yeni Norman
di gemisinin sahibi kumpan 
ya vapurun yolu üzerine çı · 
kabilecek herhangi bir ya
bancı cismi hemen haber 
verecek bir radyo elektrik 
makinesi yap•ırmııhr. Bu 
makine çok kısa dalga ve· 
ren ve {'lan bir alettir ki 
çıkardığı bu kısa dalga ge 
minin yolu ü zerindeki yaba 
ncı cisme çarpıp geri dön· 

mekte ve böyltce \ahlike 
anlaıılmaktadır. 

Uektri~ ampülü 
!::; Bir Fransız sosyetesi 

her biri 12 franga (bir Türk 
lirasına) tabii güneı Jfığı 
veren yeni bir elektrik am 
pü Ü yapıp satmağa başla 
mı~tır. Bu ampüller, evleri
mizde kul'anma kta olduğu
muz elektirik ceryanı ile 
itlemekte ve aüneşin yazın 
neırettiğ i ültraviyole ııığı 

vermektedirler. Ampülün özel 
camı 2S)0 angströ nden aıa· 
ğı takim edici hüzmeleri dı
ıarıya bırakmamaktadır. 

Neşrivat: 

Hukuk gazel -si 
Her on beı günde bir çı 

kan bu hukuk, ilim ve ıkti -

İtalya 
Habeşistan 
(Baştarafı birinci sayfada) 

)dır . İngiltere bu karan ve 
rmiştir . Ve Fransa İngiltere 
ile birlil<te hareket etmek 
zorunda kalacaktır. 

İtalyanın sevkiyatt: 
Cenevre. 19 IA .A . I Lo 

bardia gemiıi 40,00( as\< er 
le doğu Afrikuına haı eke t 
etmiştir. 

inı lteıe faaliyete geçiyor: 
Paris , 19 (A.A .) - Jour· 

na 1 gazetesinin Cenevreden 
öirendiğine göre M. Litvı
nofla, Danimark l Dııbakanı 
beıler komitnit'İn önerg~le· 

rini protesto eden bir diler· 
ge vermit1erdir. 

Bunun sebebi her türlü 
&ömürıecilığin reddedilmesi , 
Sovyetler birliği prensipler

inden birini tt>şkil etmesidir 
Eko Oö Pari gaEetesi 

İn2ilterenin hele Kızıl deni· 
zde hava ve deniz kuvvet· 
Jerini gittikçe daha ziyade 
ıef erber etti~ini yazdıktan 

sonra İnıiherenin timdi ku · 
v~ete baı vurarak gevıek 
durumdan enP.rjik ve faal 
bir duruma geçmekte oldu-

4unu lcaydediyor. 

ingillz ·2emileri: 
Londra, 19 (A.A.) - İn-

2ilizlerin Home Flest dedik 
feri ana filonun buyük bir 

kısmının Cebelüttanka ıel 

m 1§ olduğuna ddir buraya 
gelen telgraflar !İyaral çe
venlerde hayretle karşılan 

mııtır. Çünkü ana filonun 
İııkoçya açıklarında mAnav
ralarda bulunduğu sanılıyor. 

Akdeniz filog_una katılan 

ıemiler Bahran. Hood: Re 
nov, d iretootlar ile Coura 

geous uçak gemfıı birinci 
ve ikinci saf harp kruvazör
leri üç torpito muhribi filo · 
til laıanın bir kısmıdır. 

loıiliz sevk iyatı 
İstanbul , 19 [A . A 1 -- is 

kenderiye limamna 90000 
İngiliz askeri ihraç edılmiı 
tir. 

Bugünlerde 
darda İngiliz 
gelecektir. 

mühim mik

askeri daha 

Gelen askerler, ıimdilik 

Ebukire ıevkedilmittir. 
İstanbul, 19 tÖzel) fr · 

ansa kabinesi, Cumar~si 

günü l Yarın) Cumurba1kan.ı 

M. Lebronun baıkanlığı al 
tında toplanacak ve Cenev 
re itleri etrafmda önemli 
konuşmalar yaptıktan 

sonra iç itlerden yalnız bü · 
tçe meselesi üzerinde tetld-
kat yapacaktır. Framanın 

yeni bütçesi 62 mil) on fra· 
aktır. 

fURKDlLl , 
1 
1. 

i ı~ İl.JÇELERiMİZDE l . . ~~.. -- .,,,,..-..... _ .~ ...... ~tt: 

Kavakdere 

Bayanlar üslüklerini çt~a
rdılar 

Kavak, 20 (Özel aytaramı
zdan) - İlimizin her yanın 
da olduğu eihi burada da 

bütün bayanlar üstükler ini 
atarak şarpa kullanmağa 

baılamıılardır. 

Yeni ~eyet 
Kavak ,20 (Özel aytar mı

mızdan) ·· Kavaiın bundan 
öncekı muhtarının bazı yol

suz itler yaptığı a nlaşıldığın 
dan vazifesine nihayet veri

lrnit ve yiniden yapılan bir 

seçimle faa l bir yöretir. ı ku

rulu seçi i miştir Yeni kuru · 
la muaf akıyetler dileriz. 

Hükumet konağı 
Kavak, 20 l Özel aytan

mızdan) Yeni yapı

lan hükumet konağının 

eksik kısımlarını da tamam 
lamak için yönetim kurulu 
faaliyete geçmistir 

Bu noksanlar bir ay içi 

nde ikmal edilecektir. Kona· 
ğm Cumuriyet bayramında 
açılma töıeni yapılacaktır. 

Kavak ~aoperatifi 
Kavak, 20 (Özel aytarı 

mızdan) ~ Buranın koope 
ratif i dJğer kamun koope 

ratifleri nrasmda ikinci ge 

lecek dere~ede zengindir. 

Yüz ell i ka dar üyesi o 1an 

Bayrakla 
Talimatnameye göre ~eğiş

tirilmeğe başl2n~1. 
Ba ;r rak talimatnamesini bir. 

kaç gün önceki sayılarımız· 
da neşretmiıtik . Hu neıriya · 
hmızı birçok daire ve mü 
es,eselerin nazarı itibare al· 
arak bayraklarını bu talim 
nameye uygun bir tekilde 
değiştirmekte olduklarını se 
vinçle görmekteyiz. Birkaç 
gün içiode dığer geri kalan 
bayrakların da düze1eceiine 
inancımız olduğunu bilhasa 
söylemek isteriz. 

-~~-

Urayca 
Cezalandırılan esnaf 
Bazı esnafın yolsuz hare. 

ketleri görüldüğ ünden uray 
lıkça kendıleri muhtelif pa · 
ra ceza l arına çarpılmışlar . 

d ı r . Bunların adlarını aş'lğı · 
ya yazıyoruz: 
Mustaf akkıh Ura nıından 
( mahalesinden ) 34 numa · 
ralı kamyoncu Hıl · 
mi ıki tonluk kamyonuna 

üç ton yük al dığından bet 
lira,tek arabalara bf!fyÜz kilo 

' yük yüklıetilmeıi lazım iken 
yedi yüz kilo yük yükletti 
ilnclen dolayı arabacı İııma 
iJ, Yunes, Cemalettin, Mü 
zaffer, Mehmet Emin, İr 
fan birer lira, Okçuka ra ura 
mınclan Hacı Ra§it oğlu 

İbrahim miteaddit te nbı hle-

kooperatifin y irmi bin lira· 

sermayesi vardır. İştirak 

hissesi tahsi l atı tamamen 

tahsil edilmiştir. Koopera 
liften büyük yardımlar gö - ' 

ren halk çok memnundur. 

re rağmen geceleri şehrin 

merasında koyunlar ı nı ot
la ttığından ( 15) lira, ordu· 
evi gazinosu müstecirlerin · 

den Şefik, A li, Niya zi meı-

rubat içeraine doğrudan 

doğruy buz attıkları 

Halk evi 
Temsil ~olu [~remide gitti. 

Halk-evimizin 

(temsil) kolu 54 

gösterıt 

kişilık bir 

kafile halinde dün öğle üz 

eri otobüılerle Edremide ei 
t miılerdir. 

Tütün ürünf erinin geliri 
84) numaralı kanuna gö· 

re tütün tirünlerinin yıllık 

safi gelirinin ilimize düşen 

kısmı, buna aıt komisyon 

tarafından malul gaziler,. 
verilmektedir. 

uray dol<toru tarafından 

tesbit edildiğinden üç lira, 
kasaplar uramından Ha
lil oflu faytoncu N ı yazi nu -
marasız ve karnesiz, ara 
bacılık yaptığından bir lira 
İzmirle r uramından Mehmet 

oğlu Sürücü Şükrü ehliyet 
vesikası almadan ve karne· 
siz araba sürmek ~uçundan 
dolayı bir lira , Selimiye u 
ramından iııtaşyonda Lüfeci 
Latif oğlu Esat kirli ve pa
sla f ine an kullandiğı ve 
açıkta köfte , ekmek sa 
thğı görüldüğünden ve 
bu hareketinin uray ka
rarnamesinin 57 ve 219 ncu 

• 
1 llbayımız Susıtı~l~k~a 

. : . - . Bir . ara~a devnldı, ~rr ta 
Malı ye vekaletınden tak dır· dın bayıldı, diüe r i de yara· 

sayı~a~b~y~~~!a~ s.ı;m landı 
Gündoğanın 934 mali yılı 

içerainde arazi, bina, hay · 
van ve kazanç vergi!erinin 
gerek maliye ve gerekse sa 
bıka tahsilatını geç •n yılla· 

rdan daha yüksek bir dere 

ceye çıkarmak hususunda 

büyük yardım ve faaliyeti 
göröldüğünden Maliye v~k 

aletince takdirname ile tal 
tif edilmişlerdir 

Değerli İtbayımızın bu 
yerinde ta1tifi ile duyduğu -

muz sevinci açığa vururkt'n 
kendilerini hararet le kut lu 
larız. 

Camideki ıs~arp inf eri ~im 
aşıuyor1 

İl basın dizicilerinden 8. 
Avni Alpayın dün Paşaca· 
miinde rugan iskarpinleri 
çalınmıştır. Polisce bu hu 
susta takibat yapılmaktadır. 
Bize haber verildiğine göre 
mabedde bu ayal< kabı hır
sızlığı bir kaç defadır tek -

Sugığırlık, 20 (Özel ayta· 
rıınızdan) Dün istasY011 

cıvarından Susığırlığa gitıııe· 
· ın kte olan arabacı Niyazın 

idaresindeki yaylıaraba be· 

ygirle~in ürkmesi yüzündeP 
devrilmişlır. İ\inde buluo&P 
dört kadından bir i korkO· 
dan bayılmış, dı ğ er biri de 
hafifçe yaralanmıştır. 

Oi~katsızhk yüzünden Su· 
sıguhkta ~ir fabri~a yan~ı. 

Susı~ır1ıg~ın Bürhani>'e 
~ •t 

mevkiinde B. Mugtaf aya 81 

fabrika bir kaza sonundll 

yanmıştır. Yapılan tahkikat· 

ta f abıikanm B. Mustaf ıt . 
nın çobanları tarafınd311 

bir siğaradnn ateş aldığı aJ1 · 
• e· laşılmııtır Buna sabebiyet v 

renler yakalanarak adli)'e 

ye verilmiılerdir . , ___________ __..,,._ 

kerrür etmekteymiş .. 

1 

Acaba bu çirkin harekete 

mani olunamaz mı? 

K AVA f( TA --CALISMALAR 
t 

Kö)• Kanununun Tatbiki BütütJ 
Hızile Devum Ediyor. 

Gönen , 20 (Öze l aytarım Kamunbay Hakkı AkS 011 

ızdan) - İlçemize ba ğlı Ka- 1 ve yeni yönetim kurulı.ı 
tal· va k Kamunu günden güne köy kanununu tamamen f k 

1ıüz e leşmektedir Sokaklar bik etmekte ve muvaf 8 

genif bir hale getirildiği gi olmaktadırlar. 
bi hepsine de ka l dırım döşe · Bu güzel ve verimli W 

nmitlir. Harman it lerini bi· ferden çok memnun °1811 

tiren Kavaklılar şimd i çalı halk bütün kuvvetlerile kil 
ile örü lü ev duvarlarını yJ. munlarmın güzelleııneııJ1t 

çalışmaktadırlar. 
karak bunun yerine taş ve 

kerpiç duvarlar örmekte Bir İne~ ~USIZhğl 
diri er t&' 

Gönen, 20 Gezgin aY ... 
Kamunda kerpiç kesme rımızcan) _ Ihcık köY0~11 

ve arabal ıırla taı ta~ıma fa deıl Ali oğlu Halil lbrah~ 111 ~. 
aliyeti bu günlerde bil hana dört gün önce bir ine~ı ç ki 
göze çarpmaktadır. Çal ı av- lınmıştır. Jandarmanın sı 
ı 1 k ı L 1rı;ı u arın çir in iği böylece ka araıtırmaları sonunda '' ıe 
lkdıktan sonrn Kavak daha zlar yakalanmıf ve tü~e811 
ziyade firinleşecektir. Bu dı verilmişlerdir . Hırsızlar 
var işinin on beş güne ka- Paşaçiftllği köyünden lbt:~ 
dar tamamlanacağı ümit ı him oğlu Rasim suçunu şÇ 
ed ı lmektedir. ğa vurmuştur. .ıııl 
r ....... 

•••• ••••••••••••••••••••••e••••••••o••••••••• •' •• • • • 
! 20 İlkteşrin - Pazar ; . : 
: Genel nüfus sayımı ~ : 
: Sav111ı isirH! karrsuıaurn", k;n ıtl~ız dul'ıt••1 : 
• • • i )t I · , İstanbul, 19 1 Ôzel] ··- Bü

tün gazeteler, ııenel nazar
ların, Roma ile Adis Aba 
baya müteveccih olduğunu 
yazıyorlar. 

1 550 Kilo demiri aşıran 
maddes:ne aykırı bulunma · 
sından iki lira , Azgören 
uranıından Basri oğlu fay · 
toncu Sami numarasız ve 
karnesiz fay ton kullandığın 

dan iki lira, Hamdiye ura · 
mından Hacı Sü 1eyman oğ

lu Beytullah numarasız fay 

: \'t•va \ardı ğ'.;aJık Yt>rnıPk vıır·,h k ·tr°"ı V•lf ' 
·~ .. . ' ' ( ( ~ . : 
: 1111~ ~ıwlarırı •~n hii,ii"iidiir. Tiirk Yurtd:ıŞ': 
• " t ~ , 

: bihJt~ agıı· lıiı· sut•ıaıı ıız;a k kala(·a~tıl'. : 
M. Laval Parıse dönüyor 
İstanbul, J 9 (Özel) 

Fransa Başbakanı M. Pıyer 1 

Lavalın, yarın akşam Cen
evreden Parise hareket et 
mesi muhtemeldir . 

sat gazeteginin bu defa on· 
uncu nüshası dol gun yazıla 
r 'a çıkmııhr. İ çinde; eski 
bir kelime, mimarın ücreti, 
eski Türk hukuku , grev. tü

terlik kısmı , rüıth a şı der
hal değiştirilmelicHr . l<a:r.anç 
vergisi ve müruru zaman,ka
nun, nizam ve talimatname· 
lcr gibi yazılar vardır . 

Okurlarımıza tavsiye ede 
riz 

,. Yenice u ra mından çi

vici Şükrü polise müracaat 

ederek Azaryan fa brikaım · 

dan emlaki mil'iye tarafın . 

dan kendine satıl a n demir

lerden 550 kilosunun çalı· 

narak İzmirler mnhl\lleıin 

deki d e m rci Mehmetle 
dökmeci Kadire satıldıiını 
haber vermfşt ir . 

Polis yaptığ ı araftırma ve 
soruşturmada bu demirlerin 
Bandırmanın Hacıyusuf ma 
hallesinden Mustafa oğlu 

Mehmedin ça l dığı an'aııl 
mışt\r. 

Mehmet yakalanarak ta 
hkikata baılanmııtır. 

ton kullaııdığindan 

bir lira, Biğadıç kamu-
nunun Çavuş urarr ından 
Tevfik oğlu a rabacı İbra 

I him cadde üzerinde 
arabasmı !Ürat le sürdüğünden 
uray kararnamesinın kırkı

ncı ma<ldesine göre aykırı 

o 1an bu harek< tınden dola 

• • • • 
: B .\ŞVEKALE1' S 
• ı · tru ' : l::;t t ~ t i k l num Mıd ıı r lir '• . ~ .. . ····~ 11.••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Düğünciile.r köyü felaketi tıt · 
( Başlt\rafı birinci sayfada) ymak ve hem de Kıı.ılaY .. ı 

on av i köylü yü g eydirecek rafından verilen sekiz ~:-
kadar çamaşır yo lanmıuı liranın ~arfını yapacak . 

için Eskişehirdeki anharına miteyi teşkil etmek ve yt. 
emir verd i ğini ıehrimiz Kı · d k ' k t yaP· 

ngın yerin e tet ı 8 sıı· 
zılayına bildirmiştir mak üzere il bayımız B. S•"· 

Hem bu işleri yo!una ko. lirn Gündoi'Xan bugOn .. 
11

1, 
yı bir lira, Hamdiye ura- _ _ _ ~ 5 g ~ 
nından 14 numaralı fayton- numaralı tek arabacı Ha il dırgıya gideceklerdir 

3 
··rii 

dırekto 
cu Mehmet oğ' u Mustafa caddede arabasmı bırakuk ve soysal yardım itbll 
arab sını karnesiz kullandı gelipgeçnı eyi güçleştird i ğinden B. Yunus Vasfinin de .e 
rdığından bir lira, Selımiye elli lrnnıı para ceznlarına yırnızla birlikte f elft.ke:d:r. 
uranmıdan Mehmet ol}lu( 132) çapılmasına karar verilmiıtir. rlne ıitmesi muhteme 
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~! abancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: 

KtCiik.ffiiat KO ··ıe·r·a····;,ı 
Ve Siyasal Mes 1 ler 
Mrita itilaft ve ~üçü~ itiiiİ merkezi Avrupa"hAkis
ler • Habeşistan ihtilafı Avrupayı canlı b!r surette 

alakalandnıyor. 
Dimineata • Bükreşn den 

29,30 Ağustos günleri Yu· ı 
ios1avyada kısmi hükumet 

b.uhranı do'ayisile bir deği 1 

•
1klik olmazsa Yugoslavya. 

~1~ ~ güzel Bled kasabaM 
Uçuk itilaf konferansını 

"~ırlıyacaktır. Bu konfera 
lla Yugoslavyada da baş 
Röıterdiği gibi ( Yevtiç ka 
bint>sinin düşmesi) bazı si 

~asi esbap . dolayi&ile bir 
l\ç ay teehhür etmiş ise 

Jecektir. 
Siyasi meselelerin içt> rslne 

daldığımızda Hledde topla 

nacak olan hükumet adam 
larmın nazarları muhakkak 
surette Af rıkada cereyan 
etmekte olan vahim mese 
leler üzerıne temerküz ede· 
c •ktir. İtalya Habeş ihti 
lafı küçük itilafı iki cihet· 
ten alakadar etmektedir. 

Birincisi mevcut muaha 

dala ve taahhüdata riayet 
kar kalmaktır Ve bahusus 
İtalya tarafından yüzlerce 
muahedeyi ve hakem kara 

de aradan geçen bu müddet 
tarf ında daha ziyade ehem 

~İYetini artırmakla bera -
d er arsıulusul fırsatlarm- rlarmı ve uluslar kurumunu 
ua. tadiline sebep olmu~lur arasıra hesaba kalmıyarak 
~: müttefik dev 1et nazırlara kuvvetlerin tehlikeye düoü 

0 syö Titülesko Ed. Uenes rülmesidir 

\'e Stoyadinoviç günün si- Pek tabiidir ki bu kabil 
~ilsi tn :selelerine ait tetki 
e hazır bulunduracak dos
Yaları muhtevi yeşil mata 

~:afında toplanacaklardır. 
d osyö Titü1eskonun söyle
diği veçhile bu defa ufak 

k0hu mutat seyahat pek 
k lltanlıktar. Küçük itilaf 
0rıseyinde konuşulacak ba 

ıı formalitelerin konferans 
ti\ ne hava varatacağı kes 
lir· ı · 
.ı ı emiyor. (Bu suretle ya7. 
1.11'" 
Rtmız esbabı Başveldl 

~ .. Hariciye Nazın bulunar. 
~ 0 syö Stoyadinoviç bu güne 
d lldar doğrudan doğruya 

1~er iki nazırla teırlkime 
•a·d 1 e bulunmadığı içindir.) 

lialihazırda bu teşekkülün 
te· . 
I ısı bulunan Mösyö Titü-
esko vekaletini ikmal etti 

iİtıden Stoyadinoviç geçe 

~ektir. Miizakerelere Relgrat-
~kı Baıvekil riyaset ede 

Cekt· ır. 

Afrıka itııafı ve küçük ı:ııaf 
1 1't1uhtel f mf'rlrnzlerden ge 
etı ~ _ , 

1 gunun mese e erine ait 
tah 

"'otlar, tesbit edil erek bir 
l.ısuı dairesinde tetkik edile. 
tekini zannediyoruz. 

k, Küçük itilafa mensup hü-
ı.ıınetıerin birbirlerine kar 

tı bahsettik) ri iktisadi mü· 
•a d ~ 1\ ata ait Bükreşte tanzim 

~~•rıaıı iktisadi rapor ehem 
t 'Yetine binaen L u üç nazır 
~ndan tekrar tetkik edi 

1-t·k----= 
~ 

vaziyetler karıısında küçük 
ili 1 iıf hissiz kalamaz. Küçük 
iti'afm esas kaidesi mi1let 
lerin hukukuna göre tanzim 

kılman multavelata riayet 
etmektir. Bu suretle Habeş 
meselesi haki<ında konfera 
nsta alacak\arı v1tziyet ken
diliginden anlaşılır. Küçük 
itlaf miitecavizi sıkı§tırmak 

gibi pek çok senaya değer 

fikir taııyan İngilterenin ya· 
nından ayrılamıyacakları gi 
bi uluslar kurumunun teme 
li sayılan misaka ve rneri 
bulunan hakem ve uzlaşma 
muka ve 't·lerine riayet edil 

mesi için de bütün kuvveti 

eri tle çalışacaklardır. 

Merkezi Avrupada ak si r 
Habeşistan ihtilafı Avrn 

pa menafii ile pek canla bir 

sürette alakadardır. Gerek 

bizim gazetede ve gerekse 
beynelmilel matbuatta mu 
harebenin batlaması muhte· 
mel olduğuna dair pek çok 
yazılar görüldü. Merkezi 
Avrupa mQvazene zaif oldu 
ğundan İtalyan kuvvet1erinfn 
israfı halinde derhal lorıla
bilir. Her ne kadar Düçe 
her iki cephede de muzaf
ferane harp eclebt1ıriz. diye 
diyevde bulunmuş ise de bu· 
nu kati bir knydı ihtiyatla 
telakki etmeliyiz. Hakikat 
şudur ki milli sosyalist Re-

.. 

Akşam Kızıllığı 

~o Aramızdaki bahis giderken! 

tl\:~laıta.. Bana kendisini 
Qel tırn etti . Adaya yeni 
I llliştl Evelce ~1ısırda bu
lltı 

il llyorm U§ • Babası şeh be· 
t{~t 

•ıtı nıiş. Şimdi adada yerle 
d ı,, bır arazi meselesinden 

Ola · 
\o Yı lstanbulda b!r itini 
"rrn du~ ış .. Babası ihtiyar ol 

) lı için işi bizzat kızı 
"ı>ı Yormuş 
a~ 

,
1 

tıtün bu konuşmalar 
~l tıeıında ona hislerimden 

ç b h . fttı 8 setmedım. Bir zam-
d 80nra artık onu vapur -
" g~ () ormemeye başladım .. 
lltın varlağil~ dolan göz 

YAZAN: 

Hakkı Süha 
lerim hayalini bilseu ne ka· 

dar çok aradı. 
Aradan günler geçtiği 

yerde halde ona hiç bir 
rastlamıyordum. Eğer onu 

bir yerde görseydim Her 
şeyi söyliyecektim. Çünkü 

artık hiç bir şeye tehamm· 
ülüm kalmamıştı. Deli gön· 
lüm mücadeleden bitap dü 

şmüştü Lakin bilmiyordum, 
benim bu sevgime karşı o da 

ufak bir mukabele göstere 
cekmiydi?. Bunu tecrübe et

mek lazımdı .. Ah, lakin bu 

nasıl mümkün olabilir<li. 
Günlerce bekledim Fakat 

TORllDILl 

ich, Avusturyayı elde etmek 
ıçm mfüait fırsat bekleme 
ktedir. Bu fırsatda bila şüp
he İtalyanın za vıflamasile 
beraber elde edilebilecektir. 
Küçük itilaf bu facia dolu 
manzarayı lakayt bir suret 
le seyredemez. Küçük itilaf 
uluslar kurumunu kalkan 
olarak kullanmak suretile 
sulha kar§ı o'an samimi ar 
zularını göstermeğe müsait 
zemin aramalıdır 

Anschluis ve Habsburglar 

1 

dir. Hakikatlar daima tağ 

yir edilmekte olduğundan 

i~leri bu §ek ilde göilermek 
müthiı bir hataya sebebiyet 
verir. Küçük itilaf ne Alma 
nların evusturyayı istidası 

ve ne de Habsburglarm tek
rar iktidar mevkiine getiril
melerini kabul e~er. Bu iki 
manzara karşısında muhali 
fler teskin olunamaz. Bütün 
mukavemete rağmen QU hal 
lerden biri tah'lkkuk eder 
se o kadar acele o ' masa bile 
bu üç hükumet için gelecek 
tehlikelerin müsavi derecede 
olmıyacağı belki de sahihtir. 
Fakat küçük itilaf ara 
sında görüş farkı oldu~una 

dair mevr.ut şayia ne ~adar 
tıeh'ikeli dahi olsa devam 
edecektir. Bunu işitmiyen 

kulak kalmaması için Rled· 

de bu meselenin tekrar gö 
rüşülmesi muhtemeldir. 

Şark sulhü 

8A~IA 3 

BAllKESiR ASK[Rİ SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI.. 
Balıkesirde in§a ettirilecek olan iıç pavyonun ihalesi 

7- 1 Teşrin - 935 per§embe günü ıaat on beı buçukta ya· 
pılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. Üç 
pavyonun keıif bedeli 8992 lira 26 kuruş olup muvakkat 
teminat miktara 675 lirııdir. İhale kor satmalma komisyon 
binas:nda yapılacaktır, İstekliler ıartname,pilan ketifan.\me 
ve fenni şartnameyi kolordu satınalma komisyonunda 

görebilirler. Taliplerin muayyen gün ve saatten bir saat 
eve\ teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

4 - ı - 119 

Balıkt~sir Ziraat 
Direktörlüğünden: 

Cınsi Miktarı Kilo 
Buğday 6000 

Mülga Kepsüt ziraat mektebinde mevcut (6QÜÜ) kilo 
buğday 14 . 9 - 935 tarihinden itibaren on be§ gün müd
detle müzayideye çıkarılnııştır. Taliplerin ihale günü olan 
30 · 9 · 935 tarihinde 'liraat müdürlüğüne müracaatları 

ilan olunur 103 . 1 • 4 

,Mülga Kepsüt ziraat mektebinin tarla, bağ, bahçe, yo
calık ve çayırları 14 · 9 - 935 tarihinden itibaren iki se
ne m,üddetle icara verileceğinden taliplerin ihale günü 
o'an 30. 9 935 tarihinde ziraat müdürlüğüne müracaat-
ları ilan olunur. 104 - 1 4 

Makul bir 'llÜnasebet me· 
rkezi Avrupanın dahili ni 
zamatını yükseltebilir. Ma. 
lumdur ki Mösyö Mussolini 
kendisine mal ettiği bir 

teıebbüsle Tuna konf e
r ansı aktedilecekti. Bazılıırı 

havzanın vaziyetinden kuo· 
kulanarak diğeri de İtalya· 
nın vaziyetini nazarı dikka
te alarak bir çok esbap 
dolayısile bütün arzulara 
rağmen bu konferans bir 
türü toplanamamıştır. Elan 
gazetelelerde bunun hakkın
da hususi surette istihzaral 
ycipılmc:tkta olduğundan to · 
plantının tehir edildiğine 

veya hiç toplanmıyacağına 
dair bir çok yazılar görül 
meJ...tedir Stresadaki fikir 
oyunları Tuna intizamının 

tahnkkuku hususunda küçük 

iti af an faaliyetine mani leş· 
kil edemez. Dünya merke· 
zinin asayişini tehdit eden 
iktisadi ve siyasi meseleler 
tabii surette halledilmelidir. 
Bu intizamla alakadar oJan 
iki şart istikbalın lazımı 

Bledde top'anacak olan 
küçük itilaf takip edeceği 

yeni siyasetine dair kati ka
rarlar vererek tarihi vazife 
sini değiştireceğini söylersek 
zanederim yanılmn mış olu 
ruz Herkesce malum oldu· 

ğu üzere bundan on beş se· 
ne evel ihdas olunan lrüçük 

itilaf iki cephe üzerinde fa 
aliyeite bulunmakta idi. Bu 

1 Balı~esir sufh hukuk 
hak,mliğ\n~en 
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gayri müfarikidir. Birinci- ı 

Anschluisun tahakkuku için 
müsait davranmamaktır. 

Habıburgların tekrar ikti · 

dar mevkiine getirilmeleri 
ihtimnline l<arşı da aym su· 
retle hareket etmektir Ble 

dde bu iki mesele en ince 
teferruatına kadar tetkik 

edilecektir Habsburgların 

Ottosınm acayip ıartlar da
hilinde çok yakın veya az 

daha yakın bir istikbal için 

tahrikat yapmak üzere ha
zırladığı plam tesbit etmek 
mümkün değildir Anschlu 
is hakkında evelce müta 
leamızı yazmı§hk. 

Küçük ifil3fın birliği 
Merkezi Avrupa hakkın· 

da bu uzvi meseleyi küçük 
itilaf nasıl temsil edecektir? 
Birinci derecede ~art görüı 
birliğidir Bu üç hükumet 
arasında bazı ihtilaflar ol· 
duğu söyleniyor. Mevzuba 

hs ettiğimiz ıki ihtimalata 
l<arşı muhaliflerden bnzılatı 
his ayrığını izhar edecekler-

hiç bir yerde tesadüf etmek 
imkanını bulamadım Niha 
yet bir mektup yazarak 
adresine yolladım . Fakat 
beyhude. Mektubuma cevap 
alamadım. Bir ikinci, bir 
üçün .. ü mektup1anm da ce 
vapsız kaldı . 

Dördüncü defa yazdığım 
mektuba iki kelime ile ce· 

vap Vl rdi .. Artık bu vazi

yete nihayet verilmesini 
ve kalbinin bu sırra kartı 
kapalı bulunduğunu yazı
yordu . 

Ar tık bütün ümitlerim 
kırılmıştı. Yaşamak iatemi
yorduın, hayat . bana kap 

lcaranlak bir zandan gibi 
geliyordu Ölmek, toprağa 
karışmak istiyordum.. Gün 
geçtikce bu, hıslerimi kemi 

riyordu.. Nihayet yatağa 
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cephelerin birisi merkezi Av· 
· rupa için . diğeri de şark içindi. 
Son zamanlarda siyaset ale
minde vaki olan tahavvülat 
bu cephelerden birisini kati 
surette püskürtmüştür. Bu 
gün şarkta sul 

hün muhafazası için yegane 

amil sayılmaktadır Küçük 
itilaf bu yeni §eraiti kabul 
ederek bu büyük l<u vvete 
kar~ı siyasetini değııtirmesi 
gayet makul sayılır. 

Nitekim Çekoslovakya ve 

Romanya bu vadide çoktan 
filiyat sa hasına geçmişler

dir Bu gün bu yeni kom -
şu 1arı ile olan münasebetle 
rinin günden güne kuvvetlen· 

diğine ve samimileştiğine şahit 

olmaktadırlar. Yalnız Yuio· 
slavya kendilerine taallülc 

~den bazı • sbap dolayısile 

U R . B. S. slyasf'tini tanı· 

makta geç kaldı. f~izim 

siyasi tdşkilatımızın tabii 

muv• .. zenesinin bozumaması 
için Yugoslavya·Sovyet mese-
Jesi seri birsurette halledil. 
mek lazımdır. Mösyö Bene 
sin geçenlerde Moskovaya 
yaplığı seyahat bu mesele
nin hall ine ait zeminl gayet 
müsait bir safhaya sokmuş 
tur. B 'edde bu mesele ruz
nameye alınarak tetkik edi 

düştüm • Hastalığım ağırdı 

Tedavisi için İsviçreye git· 
mekliğim lazım. Yanımda 

bir doktor olduğu hal~ 

isviçreye gıttik .. Orada iki 

sene kaldım Sözde tedavi 
oldum. Lakin ruhan hasta 

idim. Kalbim, ,benliğim has 
ta idi Kalbimdeki yaranın 
sızıaını bir 'türlü dindireme · 
dim .. Yıllarca böyle perişan 
ve· ümitsiz ya§adım.. Ada
ya döndüğüm iki ay oldu ki 
bir gün ondan bir mektup 

aldım 

O da beni deli gibi sevdi· 
alni ve bana ilk defa müs 
bet bir cevap vermemesinin 
sebebi de kendisini hakiki 
bir aşkla sevip sevmediğh1i 

anlamak için yapdığını ya. 

zıyor. Bu yazılar karşısında 

hayretten hayrete düştüm. 

İskender köyünden mü · 
teveffa hacı Süleyman ve· 1 
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resesinden torunları Meh- ı 

met Ali ve Hasan ve Zeh. 1 ı l 
rcının kocası Salih vekill ı 
avukat Sabri Kaçağın De· 
liklitaı köyünden Ali oğlu 
Durmuı ve Baktaı oğlu Hü- 1 

ı \ 

Unlar 
72 lik bir Çuval un Kuruı , 

55 Randımanla 625 
1 
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615 

70 516 : 

" 
80 " 

455 
Kırma Parlak 235 

seyin aleyhine ikame eyle · .------------NOT: 
eliği tarlaya vaki müdaha- :: Bu fiyatlara yüzde on , 
lelerinin meni da vasmın } a 

1
11
1 muamele vergisi ile çuval· . 

pılmakta olan muhakeme· 

1 

' 

sinde müddealeyhlerden Hü-
seyin namımı gönderilen 
davetiye zahrma mumalle 

yhin tarihten beş altı ay 

evel ikametgahını terkede 1 

rek Ayvalık tarafına gittiği 
derkenaren bildirilmekle ma
hkemece ilanen tebliğat if-

da ) 40 kuru§ buğdayı ko· 

ruma vergisi hariçtir. 
il Zahire fiatlar beher 
il kilosu: 
il 

Cinsi Kuruş Santim - -Kızılca Yum 4 75 
Ufak buğday 1 

Sert n 4 20 
Arpa " 

3 
Mısır " 3 
Nohut .. 4 75 
Bakla 3 87 1 

" l ı 
Kepek ,, 1 62 ~ 1 

asına karar verilmit oldui
undan ma hkemcnin mu al 
IAk bulunduğu 7-10935 sa· 
at 1 O da mahkemeye gel· 
meıi için tebli~at maknmı· 

IH\ kaim olmak üzere ilan .. .. 
olunur 

lı:cektir. Pek yakında Mös
yö Tıtülesku Benesi takiben 
seyahate ~akacaktır. Bu me · 
selenin sureli halli .Yugos 
lavyanın hakimiyetine ait 
bir iş ise de 80n zamanlar 
da yapılagelmekte olan de
dikodulara nihayet vermek 
için bu işin seri bir surette 
halledilmesi bir hakikatı 
olmuştur. 

O da beni seviyormuş.Se· 
viyormuş, amma aşkımın ie 
çici bir fırtınadan ibaret ol· 
masından korkmu§ .. 

Gönlüm bu yazılarm do. 
ğruluğnna inanmadı . . On 
dan bu hususta bir kaç me· 

ktup daha aldım .• Yazdık· 
larında israr ediyordu. Ni · 
hayet inandım, daha doğru
su inandırıldım. 

Evlendik. ilk zamanda 
çok mesuddum. Sedat. Çüm 
kü aşkıma karşı ondan bü-

yük bir mukabele görüyo· 

rdum. Artık saadet hülyalı 

kanatlarını bizim üzerimize 
germioti . Aylar böylece ge 
çti . Kısa bir müddet sonra 

saadetim aeval bulmaya baş· 
ladı Sedat.. 

Çünkü o, 1ıün geçtikce bir 

En çok yumurta yiyen ulu
slar 

~ Amerikan ulusu en çok 

yumurta yiyen uluslardan 

biridir Birleşik devletlerde 

933 de üretilen yumurta 

yekunu 32. 276. 628. 000 

dır ki adam baıma 
yumurta dütmektedir. 
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menekıe gibi ıo1uyordu On· 
un ruhunu kemiren bir iz

tırap vardı . Lakin bunun 
ne olduğunu bir türlü hisa. 

edemiyordum. Ah, bir an· 

laıaydım . Ona günlerce ya· 

lvardım.. Lakin bana bir 
kelime söylemedi . Birçok 
ı•ylere baı vurdum, lAkin 

hiç birisi fayda vermedi .. 

( Bitmedı. ) 

Kayıp mühür 
(Hasan Bilgen) adla mOhü 

rümü kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü olma

dığmı ilan ederim. 
Gtreaun nahlyeai Sa

rıbeyler köyi\nden 
Abdullah ojlu Ha-

san Bilıen 
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11111 Milli Kuvvetler cad · s A 
desinde Yeni Türkiye ec· Satış u .. ru·· rr1u·· nu·· rttırmaktır. 
zancıi üıündek ı muaye· 
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: Ucuzluğu 1 
nehaneıinde her gün IA - Fakat 
bahtan akıama kadar ha· 
ıtalaranı muayene ve le· 
davf eder 

~ = 

Balıkesir sulh hukut 
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Muatafafakıh mahalleıinde 
maliye tahıildarı Oıman oğ · 

lu Abdurrahman Atmaca 
tarafından Bahkeıirin lzmlr 
ler mahallesinde Bardak oğ- ı 

lu Hacı Halıl torunları Ah
met ve Kadriye aleyhlerine 
ikame eyledt~i izalei ıuyu 
d,vasında .... hmedin gösteri
len adre!lte bulunamıyarak 
ilanen teb!iğat yapılmıf iıe· 

de davet~ icabet etmediğin

den gıyabmda muhakeme ic 1 
ra11na ve gıyap kararının 

uanen teblialne karar veril- Balıkesirin Biricik Gazetesidir. ı Tuhafıye mağazalarında 1 
miı ve muhakeme 2 10·935 

ıaat ıo na ta lik kılınm•• oı. I Her Yerde Okunur. 
doğundan gı,.ap kararının ,. ~· 
tebliği makamına kaim ol- .. --------------------------.. 
mak üzue ilin ohmur. ı 
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