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ÖZGE GLrNLER.D.E VE -llluslaf Kurumu Konseyi T oplaniıya · Çağrıldı. 

1.,lrnanyadan sonra Avusturya da silahlanıyor! 

Uluslar Kurumu Konseyi Nisanın 
ilk haftasında toplantıya çağrılıyor 
~ya dıs işler.i bakanı Par is ve Londraya giderek f ransız Ye lngiliz hükômetler!la 
~s ıdeca~dir. ltalya hü~umeti de Almanyayı ~ir nota verdi ve Varsay muahedesm· 
~ı ıskıri statokonun bir ııralh icraatla değişdirilemiyeceği ·prensibini teyid eldi. 
hb~nrara, 22 (A.A) - lsti - ......... 
tQ aratımıza göre Uluslar ku 

\\ 
111~ Umum k1\tibı B. Ovan· 

in· luııılar kurumu Konsey-
ın to 1 

s1 h P nnt ya ılnvd edilme· 
l A &İkınıtu Fnın~onın vop -
~I taj b' • 

t~j . e ı tel~rorıa Konı-ey 
81 Ve f) 

tn 12 ·§Orı lşltjri Bak:ını-

~ra Bay Tevfik RiiŞtü 
l\u::. bildirmiştir . Buy l'evfık 
la 1( u Aras verdiği cevop-

onaey · · ~I\ ilk ıçtımaının rıı~:.uı-
lıtı haftası zarfında yapı-

aaı i . 
'terıı rı.n az alarrı muh1mat 
llide :·.tsı vo kati i~~tima tarihi
lli b'l ıl~harc tebliğ edeceği. 

1 d1rtnişdir. 

l> .Frınsının notası 
•tıııı .... •• h .. ' 4 2 (A.A.) _ Fran· 

'•hııb Ukflıneti tarafından dün 
11~1ld Alınanyaya verilen 
d~ a ~!manya tarefın-
ıL. tlın- · 
~le .... ış olan karar şıd-
d~ Jltotesto edilmekdtt· 

1 hı.far kon.sC'yı haı:kanı ılıı:nrı ~l.,rı 
l•akkıı .nı,z H. T. Hıi~tıı \r.,l! 

hukfımPti tnrufındun dün 
eabah Alıııanyayn verilen no 
tJJa Roıııada, Fransa ve 
İtalyu hukumetleri araıı1:nıla 
yapılan mtiz.ıkereler neticı: -

si neşreıJilen tebliğde v~r 
say muuhedesindeki askori 
statokunun bır toraflı bir 

icraat la d~ğiştirilemiyeceği 

prf'nsibinin teyid edilmiş 

olduğuna Almunyıı hükume
tinin naz.Hı dikkutini Ct'lbe
tmekde ve Alnıun lrnrurı • 'fe b 1bltı Unun muahedeleri vo bu kararın muhtemel 

'te in ~lliği gibi Fransa bu tevessü korşıs:nda un 
Lolldgıltere hükunıetlerinitı geni§ kaydı ihtiruzi dor · 
d, n"" llltizakereleri sonun- ı · · b 

eıı ı moyunına kt>nl ını mec ur 
'" .1 .,rettıklni ve Alıııan· 

ı e • addetdığini böylemekdedır. 
tetj .. &erbestce müza 'tere-

. go Notuda ltalyunın uluslara· 
'"'-'el ~f!ten müşterek bey· 
~e)e er1 ~deki esaslı tehli- sı teşriki aıtsai arzusunun 
''"•t ~Ufürdüğü kaydolu- müşt~rek hn yutu talıb oluu-
~ırıtıl 1hdas edilen bu 81_ lurın ihtjy. \·l:ırına U)'gun 
t~,,e111üt Vjjziyet ve bund. n hır hattı h:ırck"t takibine 
... 6•111· edecek neticeler karar verdıg· i koyJedilmı·k · 
t ıyer · 
&ltüp 1 nın Almanyaya te- do ve muhtemel mustukil 

ırılltd eılecPğj ilAve olun- ve ulusl..ır:ırası mahiy11tin-
tdıt 

ı ~<>tad de vecibeleri ilga etmek 
lllh . 

11 
huzursuz - suretile ihtlııs edilen vuzi. 

~"" ııaıe . "i .re i . ve barışı vı- yotler in esııs olurak kobııı 
1 ~i tn cın uluslar orası tetJ- edilmiyeceği bildirilmelHle 
"'"' eıai "' l . . b' b '"l:ln,, ,.are erını ıızat 
t>t ,,a ka dir . 

•nsa tar vermiş olan 
~tr nın D ş işleri Bakanı Frun 
tıt~~i "e ~ua~etlelere riayet sız stfırine de Fraıısanın yıı -
~ 81ıır8 ı~: hır müzakerede 
~:eden r~~ı teohhüdleri na· pmış olduğu protestollu _ılt·~ı 
~"ı1 ıır1 İt"b ır taraflı kan:ırın sürmü~ olJuğu sebeblerın fı · 
.. ı nre l k 

dıı~ 6lrtı~lllek 0 ınmnsını ku· li vaziyetı hesJp kulmamıı -
tt '5U d.e te . azminde bulun la olduğu ve binncrıaleyh bu 
llJldı Yıt olunmaktadır lal~bleri red ve cerh i~·in Al-

~lfıtırlt ISkırt statokonun nıan Hükumetinin kendisi dt3 

~~a 12~Y~~ll1Di blldlrdi. bir mecburiyet görmediğinı 
~~!.__=:;:;· )~~Jt~u~ly~ı:.::t ~s~ö~y;.,lı~·m=i.;;ş=J=ir=. ==,===== 

~ .~~nya Etf uhk 
,

11 kredı Anlaşması Romalılardan daha eskidir. 
q ~k~~~!•ıs Değildir. Almaaya bayan ıaantaaııa.rın-
~ı t 'rihıi ";3 (A.A.) den nzgeçmiyecekdir. 
~llb 11

"1hle Şom gazetesinin Bodapeşte, 23 (A.A) -
•et ~birintl ı\nknrn hususi üen~· bir M ıcar filimi yüzP.lli 
~t~~· ''er en oldığ . ru bilıli- yıldanben bütün alımleri 
~İt(dı' baııt 1~elttiğj Alınanlarla 

l'ıırı~ı> hıı rekı>t !'\ilin nı m:ııı~a ılı 
~.ırı iı-lcrı lıaknııı tı. Tı:ıılc~k., 

6İrb det\eUeri kont aranstnı 
Almanya da çılnlacak mı? 
LonJrcı. 22 (A.A ) -- 0 . ş 

lşlı:rı· Buk:ın ı bay S.ıymen 

Av:ını k.amurusmda İtalyanın 
şim ·ıl n J13 b.r şuhir. le top· 
lanııcıık ikınci garp dev
letlcrı konferansına Alman. 
yanıı . Ja çağı rılmogının mub
temd oltluğurıu ııöylemi~-

r. 
Romanya dış işleri bakanınm 

S8Jdhati. 
Biikreş, 23 ( A.A.) - Dış 

Hukıını H. Tıtıilesko p:ıriıoo 

giderek Fraı ı ~a hülu1mt!tılc 

teuı\JS eıjeı:ekJir. Yoldu Yu 
go~lııvya Başbakunı ıl" vu 
Çok.}slovukyıı Dış bakunile 
görüş~cek olun Bay Titüles
ko Parisden Uürukscle, Ce· 
nevrP.ye ve ornılanda ihtimal 
Londruya gıdtıet:kıiir . 

Alınan kurar icırı Biikre~, 

l' reK ve Belg rn t :ıras ı ndu 
noktai nazır teutisina vesile 
olmuşdur. 

Kü~·ük itiltl! devletlerinin 
hatt ı hareketi Gorb dovld-
!erinin hattı h:.ır ... ketine uy
gun olacağı arıloşılmokda
dır. 

Fcansunın uluslar kuru-
mun(l mürnc.ıatı buradu pek 
ziyadö tıtsvib eılilmişıfir. 

Fransa barrı OlkOsOndan HZ· 
aeçmek niyıtindı dıiildlr. 
P.ıriH. 23 (A.A ) - .Dış 

bukurı ı uıcclı~Je Luy Lo.val. 
b.ıy Mussolinin İtalya -Yugo· 

slnvyu ınukarrnet RivasPtino 
dair devam t:lmek fıkrtnde 
olduğunu, bu mukaren• t ol
madan hi~· bir şeye teves . 
siil e lilmiyeceğini ~öyle~lı 

ve F r~ınsıının barış ülkii~ün -
den vnzgermck istemediğ'ini 
Fr J n:-a f!lrofı nda Jostlu klar 

ve itt fakl~r şebekesinin mu
lırıfu z ı cdill'Ct>ğini ilave et· 
mişdir 

t.. 1 • 1 -ı il ı ve Al meşgul edı-ın Etruhk y:ız ı sı -
"''l ı e ,;;c • ınanyayn 

v '" rn 1 nın hallerine muv:ıffsk olm. t~r nıulı ıhı rinılen: \et 61'ftl,.L . 1,YOn liralık '-

Mussalinin söylevi 
Rı,mo, 23 (A.A.) - Hoy 

l " "'il uş lur Bu filim Homalılor "~..ı .. rııı:ı ıcın iki hııku . ( . 
l ~QL• ındıı U 1 ı ) ·· l 
''lı '"' hoı . n ıışılılığı yo- uon <la ) 0 once ve sonro arı 
~~ liicc 11 /erı Psasızdır . AIA Hoınalıların iduresi ultınıla 

•raıı dÔ~.~ın.. bu yan- ' merkezi lt::ılyaıla Toskan ay 
Unı·u sayfada) ı (Devamı dörrlünc;ii snyfadn) 

B. .\lu .. solini söylediği 

lıir nutukda ' demişdir ki 
Avruprıdaki te~rıki mı•s:ıi 

ve sulh arzusunun' esası bir
( Dev.ı mı ikin(': sayfada ) 

Eıende Kayser ve Nazilli 
-

1 O Mayısda seçim var. 
Hükumet lsfisnal kaı artır 
hakk1ndı ulusun rayını yokl

aıuya karar Hrdl. · 
Atina, 22 (AA.) - Yeni 

kahine intihl\b ın; me) ıs ı n onu 
nda yııpllmaıwı'n kar .ı r ver
mi. dir. Aynı zamanda hükti-

·motin i8tisnu1 tetlbirleri hak· 
kında arayi umumiyeye mü. 
rar.aııt ~di ıect!lrdir. , 

Profesör 
Bay Veliyi kıyhıttik, 

Prof esörüD cenızesı büylk 
merasimle kaldmldı. 

Ankara, 22 (A.A.) - An· 
kar.:l Hukuk falülteei pro. 
Cesöru ve llışurı i!ileri Hu
kanlığı hukuk müşavırı 

eski Burdur saylavı Boy 
V~li S'll• ı kın cenazesi bu
gün ' knldırılmışdır . Cenaze 
merasınıindc Adliye 1 İç iş-

leri Bakanlıır ilrl birçolt say· 
lııv)ar . Oı~prt Jşleri Rakan
lığı ilnı gAlanler i, .'\nkara 
Hukuk rııkCıltı·"i profı aörleri 

talebalori. fst.ı nbul Üniversi
tesini te nsile 1 gelen' heyet 

-----
f abrikılın nıükımmal bil sanayi eseri olıcakdu. 

.. -
Okonomi bakanımız sovyet mOhandlzleri şeref i ne bir ziyıfıt 11rdl. 

:\nkoru: ~2 (A.A) -- Ô · 

1 

s - =-am 

~onomi . Bakanı UtılAI Bayar ov yet 
Kııyserı ve Nazilli fabri· 
kasile alakadar Sovyetler 
mühı!nılislerine ıiiin akşam 

köşklninde bir ziyafet ver . 
mişdjr. 

Ziyı.ıfetd1J Dış İşleri Ba
kan ı Buy Tevfık Riişt6 

Aras, Sovyet sefiri, Mosko
va hüyük elçisi, Okonomj 
Bakanlığı müsteşar ı , İş ve 
Sümer bl,\nkııtıı umum mü
dür ye diğer bozı yerli ve 
ecnebi haıır bulunmuşdur . 

Celôl Bayar ve Sovyet 
elçisi uraeıt1da Türk - Sov
yet sevgi ve dostluğunun mu. 
Jdi eserleri görmek.tlen doğ· 
ma Juyguları ifade eden 
nutuklar teati edi lmişdir . 

Cel:il Bayar söylevinde Kay. 
seride kurulon ve ~.ııillide 

kurulııcak olan fabrikaların 
mükemmel birer sanayi e
seri olacağını ifade et~j -
dir. 

Akıdemasinden bir ırub 
memleketimize geliyor. 

Moskova, 23 (~.A.) Sovyet 
hükumeti Sovyetler birliği 

.ı le Türkiye Cümuriyati ara· 
sında dostluk 
ve kültür münasebetlerinin 
inkişafı maksadile büyük 
akademi tiyatrosunun artit
lerinden bir grubu koneerl6r 
vermsk üzere Türk.iyeye gö· 
Dlierilmektedir. 

Moıkovı bOyük ılçiıiı 
Ankara, 23 (A.A.) - Mo

ıkova büyü~ elçimiz Bay 
Vasıf Çınar Istanbul • Berlj11 
yotile Moskovnya gitm~k üz
ere dün şehrimizden ayrılm_ 

' ışdır. 

Ankarada köy bayramı. 

Ankara Köylüleri 
miitcveffonı.n dostlorile çok Cuma günu .. gu·zal bı"r bayrım yıpdılır Zı'rııt •·L···11z k.alalJUl ı k bır hıılk bulunmuş, • .... 

muzık0 _, jıı~ııarm:ı. P
01

!s m~r- ıöylOlıri zirıat ınstitüsünü gezdirirken bir ıiylır ıiylıdi. 
rezulorı ıştır:ık etoı :idır. Mu-
tıwaffenın knbriO\le şohsınıı,. Ankara. 2~ (A.A.) - An. 
hilgiei ve dıı~P.rİ ve bütün kara llalkovındc bugün köy-
kencl isini t :ı~ıyanların ölü lü bayramı kutlultAnmı~dır . 

Atatürkün heykPlin o çelenk 
korşısında duydukları dr--rin konulmuş, yüksek Zıraııt ens 
acıyı anL..ıtan söylevlH söy- titüsü ~ezi l miş ve Hnlkı:vm-
l t•nm iş vt: ınezıır.ına bir~~ok do müsamereler verilmiş ve 
çelenkler konmu§dur. köylülore fıtlnnlttr heJiye 

İtalya 

euılmişdir. 

Ankarıı, 22 (A A.) - Dün 
şehrimizde 3000 e yakın kö
ylünün iştirakile yapılan to
prak bayramında Konukları
mızın yüksek ziraat onstitü-

7. ı·aaı bııkıınımız ~lnhl iı; lügerurn 

l~ rk e mtjnin nutkuna Halkevi 
köycüler şubesi üyesinden 
Mehmed Türkmenoğlu kn
r~ ı lık vererek teşekkür et-HBYI hücumıanna karşı süoü ziyareti esnusında or-

' 

adu bulunan ~iraat Bakanı miş, köylülerimiz enstitünün 
terli.bat 8llY0f Muhlis Erkmen konuklara • hertarufını gezdirilerek. lten-

H b. k .. ı · ? lcar~ı (~ rkaJaşlar hoşgelıliniz, dilerine izahat verilmjşdir. ar ıra ba anı nılır soy uyor 1 uğurlar getirdiniz» diye 
Homa. 22 (:LA. ) _ H:.ır

bi ye Bakanı meclisde beya
natda hulunmuş ve Avrııpa
nın bugünkü vuziyt-ti dola. 

y.sıle ask, rlik müddetinin 
azııltılması kanunun tatbik ve, 
geçen leı Je silah pltına alın un 
kuvvetlerin terhis edılmi-

Ö:l Türkca olaralc söylediği 
bir söylevde: 

-- As l sizler için yapı lan 
çıftciliğin ilerlem~s i . yükse
lmesi, vorimini urtdırması 

kin vollar arnştırmuk, yo 
llar ğöstermek. tarım bilg
ısı yapmak. iizere 

ye(•eğini söylemiş ve huttt\ kurulan bu öz yurdumu · 
yeniden baz ı sınıflar ı n sililh zda sizleri sevgi ve saygiyle 

altına pğırılmasının da muh · 

ternPl lrnlunduğunu ilAve 
etmişdir. 

Rom:ı. 23(ı\ A.) - Efra
dının hir lrısmı Afrikaya 

sevk edilmek üzere evvelce 

~efı::rber eılilmiş olan ı 9 i 1 
s ı nıfının bcruyi ihtiyat tama· 

men seferber edilmesine ka· 
rar v riloıi~tir. 

:-;evin~· üe kıvanç.la selamı 

Amlarım. demişdir. 

B. Muhlis Erkmeojn vak
tin dar olma8ındon ensti 
tüntin her yerini köycülerim
izin istedikleri gibi gezemi
yeceklerinden dolayı mütee
~sir olduğunu söyliyerek: 

- Fakat, demiştir bu-
rası sizin kendi eviniz. 
kendi öz ocağınızdır. 

1 İstediğiniz vakit gf'lir, gezer, Ntıpoli. 23 (A A ) 
hnva hi.iı'umlorınu 

ter.rübeleri yapıld•. 

- Oün 
küdnfıia 1 görürsünüz. 

~iraat Rakam B. Muhlis 

Cümur başkanımızla Irak 
Krah ırısmda · 

AnkarA, 22 (A.A.) - Irak 
kralının doğumlarının yıl 
ılönumü münaeebetilt R~iai
cümur Atatürkle, Irak kralı 
arasında tebrik ve tevek
kür tolgrafları teati edil. 
mişdir. 

Ziraat umum müdOrMğü 
Ankara, d (A.A.) - ıt'ev

Cık Tarmanın S eyhan aay
lavlığına aeçilmesi üzerine 
açılan ziraat VekAleti ziraat 
umum müdürlüğüne yüksek 
ziraat enstitüleri idare mü
şaviri B. Abidin Eğe tayin 
ed ilm işd ir. 



Şundan bundan: 

.. Yaşama Seneleri 
Allah, dünyayı ve bütün 

mahlukları yoratdıkdan son· 
ra lf tayin etm .. ği düşün. 

ılü. ~Ut önce e~ek gelib sor
du: Tanrını. bana ko~· yaş 
iJıe lfl e ~cek.sin. Tanrı, otuz 
yaş lhson ediyorum, ceva
bınıta bulundu . Ve memnun 
olub olmatiığmı sordu. Eşek 
hayretle, uman! Ne ıliyor~un 
bu kadar yaş bana çokdur 
diye itiraz c:tdi. HEJ· lıır 
düşünün, benim yaşayışım 

n!\ kadar zorlukludur. Sa_ 
balidan akştıma ktıdar ağır 

yükler rilt nda ezilmekdeyim. 
Bütün bu hizmetlerimin mü_ 
katatı nedir bilir m;sio? Sop· 
ve tekme. Hayır, hayır ya· 
aş~a senelerimi azalt, AL 
lah eşeğe acıdı ve yaşama 
senelerini on sekize indirdi. 
Eşek memnun olarak gitdi . 

Arkasından köpP.k g~ldi. 

Allah, köpeğe Je dünyada ne 
kadar yaşamak istiyorsun 
diye sordu. Bak eşeğe otu~ 
yaş çok goründü. Nasıl 

111na bu kadar yaş yeter 
mi? Köpek senin bileceğin 
iş dedi. Yalnız ~unu 

söylemek isterim. Ben bütün 
gün, istemi ye istemi ye koşarım. 

Ayaklar1m bu kadar uzun 
ömre hiç day 'nııbilir mi? 
havla"mığa gücüm yetme
diği ve dielerim de düşdüğü 
zaman artık insanlar bana 
bakmıyacaklar, öted~ berid~ 
ıürüneceğim. Allah köpeğin 
söylediklerine hak verdi 
·ve ona yaşamak için yal
nız on ikı sene bırakdı. 

I ' 
Köpekden sonra maymun 

geldi. Allah ona sen her 
halde dünyada oluz sene 
yaşamağı istersin dedi. 
E,ek vp köpek kadar ça 
lıl}ınıyonun ıenin ışın iş

dir, .r,.ahatın yerindedir. May
ınun bo söylediklerin dışa· 
rdan öyle görünüyor, dedi, 

fakat itin iç yüzü büsbü
tün aksine. llAlemi güldür· 
mek için benim türlü mas
karalıklar yapmam, zıpla
mam, sıçramam lbım ge. 
lıyor: Bu hünerlerime mü
kACat olarek an~ak bir al · 
ma alabilıyorum. Fakat ek . 
ıeriyA bu elma da ekşi çı

kıyor. Çok d~fa Alemi eğ· 
lenairmem benim kederlen· 
memi İcab etdiriyor. Bunun 
ıçıo benim ömrum otuz 
yıla tahammül edemez. Al· 
lah maymuna merham't 
ederek yaşlarını yırmıye 

indirdi. 

Yunan-Bulgar anlaşmasma 
doğru. 

Atina 23.,(AA) Muhabir;miz· 
Jen Yunooiatunla Bulgaristan 
arasında nıuallAkada buluna 
ihtılAflı meselelerin halli için 
müzakereye giriştiği haber 
leri tekzib ediyor. 

Balkan mecl si 10 mayıs~a 
toplam yor. 

Büireş, 23 (AA.) - Bn
~k.aµ antla§ması daimi mec 
lisi ihtimal 10 )tayısda top. 
lanacakdır. 

Berlin, 23 (A.A ) - Alm_ 
rn istihbarat bürosunda Pr
opaganda Bakanı dün Hav_ 
uverde yaptığı bir beyanatta 
Almanyanın ecnebileri temin 
etmek için hayatı menfaat 
larından vazgeçmiyeceğini 

ııöylemitdir. 

' 

En nih:ıyet AIJahın yanına 

sağlam, şen ve çevik insan 
geldi ve ya§aırıa senelerinin 
tayinini rica etdj. Allah in-
sana, sana otuz yaş veriyo
rum,' de<li. Nasıl memnun 
musun? insan, bu kadar ynş 
çok azdır, <'evnbında bulun
du Henüz ev kurub ruhat
lanmağa başlamışken, henüz 
bacamın tütmesini görmüş· 

kPn, henüz dikdiğim ağaçla 
rın çiçek açıh meyva ver
meğe haşlııdığını görmüşken, 
henüz çoluk çocuğuma fe
rahlanırken ölmf'm lazım ge. 
lı>cek. Bu olur şey mi? Rica 
ı>dnim, merhametli Allah 
bu ömrü hiraz daha uzat. 
A lln h pek ııld. dPdi Ohal<le 
e~Pğin on iki yaşını da senin 
ömrüne ildve ediyorum. Baş· 

kn bir diyeceğin var mı? İn
san, bu yaş: da az buldu. Al 
la h öyle ise köpeğin on sekiz 
ya~ını ıla veriyorum, dedi. 
insan buna da razı olmadı. 
Allah, haydi maymunun da 
on yaşı!lı veriyorum, dedi. 
Fakat, daha fazla isteme. 
inean çekilib • gitdi. Fakat 
tayin edilen yaşama senele
rinden yine memnun değildi. 

işte o vakittenberi insan 
seksen yaşına kadar yaşı

yor. Ömrünün en eyi 
zamanlarını teşkil eden ve 
hayatının baharı olan otuz 
yaş çarçabuk geçiyor . Bu 
yaşda insan Ernğlam, şen 

~e çevik oluyor. Her işi 

'stek ve iştah ile yapıyor. 
Hayatından pek memnun 
görünüyor. Bu yaşdan son. 
ra eşeğin on sekiz yaşı 

geliyor. Bu yaşları yaşar. 

ken inıanın sırtına türlü 
türlü ağır yükler ve sı· 

kıntılar yükleniyor. Hizmet
lerinin mükACatı is~ çok 

def11 haksızlık. kader, yum_ 
tuk ve tepme oluyor. Bu 
yaşlardan sonra köpeğin 

oiı iki yaşı geliyor. Bu 
yaşı yaşarken insan köşe· 

den köşeye sürüaüy.>r. Olur 
olmaz şeyler için kavga 

ediyor. Fakat dişleri olma. 
dığı için kimseyi de ısıra

mıyor. Bu yaşlarda geçdik
den sonra maymunun yirmi 

yaşı geliyor. Artık insan 
bu yaşdn sersemleşiyor, a
lıklaşıyor, boş şeylerle uğ

raşmağa başlıyor ve küçük 
çocukların bile eğlencesi 
oluyor. 

A· E. 

Yeni Bulgar elçisi Ankarı
ya geldi. 

Ankara, 23 (A.A.) - Bulga
rietanın yenı Ankara orta 
elçisi bay PavloC bus·ıbah 
şehrimize gelmiştir. 

Avusturya kabinesinin aldığı 
son karar. 

Viyana, 23 {A A.) - Muha
birimizden Kabine uluslar 
ar:ısı politika vaziyetini tet
kik etmiş ve A vusluryon n 
müdafaa vasıtalarını artııma 

ğa, hukuk müsavatı ışını 
müzakere _ yolile tuhakkuk 
ettirmeğe karar vermiştir. 

Amerika ne waziyet alacak? 
Vnsington, 23 (A.A.) 

Cümuriyet Reisi müşavirini 
Amerikanın Loodradaki sef. 
irinin A vrupanın vaziyeti 
hakkında verdiği raporu te
tkik etmektedirler. 

TURK on.t Mart~ 

Bulgar 
Dış işleri Bakamm~ Söylevı 

1 «la bulgaı ıe» Vilayet YllanhO rmanında BüY" 
ük Bir .Sürek Avi Vaplldı. "La Bulgarie, gazetesi 

· yazıyor. Hariciye nszırı M. 
B.ıtalovun yabancı gazete
lere vakı olan beyanatını 

nı> şrettik. Bu beyanat
ın maksRt her şeyde önce 
Yunanistanda ceryan eden 
hAdiseler karşısın .la Bulgn
ristan ın vaziyetini tesbıt et. 
mek idi. 

Bunun ıçın Yunanistan 
hadiselerinin aldığı şekıl 

dolayısile Bulguristun huku 
metinin aldığı tetbirlerin ye 
rın3 olcuğu ittiada israr et· 
mek faynrlı olnr.Yunonistan
pa baş göstere·ı askeri ihti. 
lAl arzu olunJuğu gibi ~'.abuk 

bastırılmıştır. Bmdu için sul
hun muhaföuasi maksödile 
Bulgar huk.ümetinin ald ığı

tetbirleri muafık addetmek 
lşzımdır 

Faköt M. Bötalov beyana
tında Tıirkıyeze- Bulgaristan 
m ü n a s e b a tından da 
bahsetmişdir. Türkiyenin Tr
akya : hududlarında yaptığı 
hazırlıklar hakkında bir ga
zetecinin sorduğu suale cev
ab veren M. Batalov, Bulgar 
efk.Arı umumiyesinin bu ha
zırlıkların sebebini anlayam
adığını ve bu hazırlıklar do 
ğru oldukları takdirde tefs
irleri kabil olmıyacağını sa
ldamamışdlr. Hariciye nazırı 

ilAveten demişc.lirki: «Eğer 

hakikaten alınmış bulunuyo
rlarsa, bu tedbirlerin bize 
karşı olmadıkJarioı ümid ed
erim. Çünkü tekrar ediyor
um biz böyle tedbirlerin al. 
mmasını icabetdirecek hare
kAtda bulunmadık, hulunmi · 
yoruz ve bulumiyacağ1z» 

Bu suretl.e hariciye nazı 

rımız Bulgaristanın, Türkiye 
ile Bulgaristanı birbirine 
bağlıyan misaka sadık kal
mak ahdında olduğunu bir 
defa daha teyid etmişdir. 
Hunu hükumetin Trakya ga 
zetesinin neşriyatın_ı tatil et· 
mek hususunda verdiği ka. 
rar dahi isbat eder. Türkiye 
aon zamanlurda bu gazete-

nin neşriyatını iyzam etmi
şlerdir. Bu şerait dairesinde 
memleketimiz aleyhinde ne
şriyatta bulunan bazı Türk 
gazetelerininde kullandıkları 
dilı tadil edeceklerini ve 

bize karşı memleketlerinin 
menCasıtlarına daha uyğun 
bir lisan kullanacuklarını 
ümid ederiz, Ne deniıse 
densin Türkler ve Bu lgarlır 
tadhden ders alaruk komşu 
olarak yaşameğa namze(l 
bulundukları unutmamalıdır
lar. Bu yalnız iki m:mleke
tin coğrafi vaziyetinden de
ğil, daha yüksek talakkiler
den doğan bir mecburiyeddir. 
Hınc duyğularını idame 
ertiren neşriyat ile, 
halledilmiş bulunan mesele
ldrİn tekrar ortaya çıkması . 
na çalışanlar ' aCCi kabıl oL 
mıynn bir siyusi gornşsü
zlük yapmaktadırlar, çün
kü bunlar daimi men
faatlara zarar iras etmekte· 
dir Mtitbuata terettiib 'den 
mukaddes vazife milletlı r 
arasında itimad duyğuln · 

rıoın kuvvetlenmesine yar
dım etmektedir. 

Genel Kamutayı 
- -

Bugün Yil3yetin izahnamesi :uç yüikadar köylünün ve -avcunun i!ti~ 
etrafında konuşacakdtr. ettiği av muvaffakıyetli oldu dir çok muıır 

Vilayet Genel kamutayı h ·· ld.. ·· ıd ·· 
b .. ..ğl d ·k· ayvan o uru u. ugun o e en sonra ı ı· 

nci toplantısını yapacaktır. 

Kamutay bugün vilayetin 
izahnamesi etrnfında konuş . 
acakdır . 

Kamutay encümenleri dün 
kendılerioe verilen işleri te

l tkik etmişlerdir. 

1 Ayvalıkdaki ruGm mücade
lesi bitti~ 

Bir müddettenberi yapıl
ınakda olan ruam mücadele 
leri bitmiş ve bulaşık huyvun 

' hastalıkları mıi•!adele başkanı 

Hakkı User kentimize dön
müştür. Mücadele çok eyı 

bir netice vermiştir. 

Marmara f eli~etzedelerine 
halkımızm yardımı. 

Erdek ve Marmara felAk
etzedeleri için Balıkeıir Hil
Aliahmer merkezine yardım. 
lar devam etmektedir. İvrin . 
di nahiyesi halkı yeniden ı 1 O 
Jira, Kebsüd nahiyesi 103 
lıra, Çağış nahiye va köyleri 
71 lira, Durak nahiye ve 
köyleri 57 lira, Necatibey 
muallim mektebi muallim ve 
talebelerı 18,25 lira, merkez 
Selmi ye köyü 7 ,5 lira teber
ru etmişdir. 

Silih atan adam. 
Dinkcıler mahallsinden Ali 

oğlu topal Rıza cuİna gecesi 
ekin pazıırında havaya bir 
el silAb. attığmdau dolayi 
zabıtaca yakalanmış ve 
adliye ye verilmiştir. 

Manyas Ebeliği 
lstanbul Ebe mektebi me

zunlarından NigAr otuz lira 
ücretle Manyas ebelığine ta
yin edilmişdir. 

Tüccarlann soya~ı 
Okonomi Bakanlığından vil· 

Ayete gelen bir tamimde soyadı 
Rlan tüccarların oda seçim· 
lerine kaydı bildırilmişdir . 

8an~ırma ticaret odası ~aş 
katipliği. 

Bandırma ticaret ve sanayi 
odası başk6.tibi Niyaziye va· 
zifesini süiistimalden dolayı 

b'irbuçuk ay evel işden el 
~~ekdirilmişdi Ökonomi Bak
anlığı tarafından yapılan ta
hkikat neticesinde çolışlcan 

bir memur olan Niyazinin 
süiistimali görülememış bu 
defa memuriyeti kendisine 
iade edilmişdir. 

Güzel bir ~a~ar havası 
Cuma ~ünü şehrimiz ~·ok 

güzel bir bahar havası yu
şamışdır. Halkımız o gün kırla 
ra çıkarak bu güzel havadan 1 

bol bol istifode etmişlerdir . l 

A \•cu larınıızdan b,r ı:rub )ıi~r 

Cuma guou Yılnnlı ıloKıla sırada bütün :ıvcılnrı te cıt~ 
büyük bir sür~k avı yapıl- düşüren hir hdd1se olıJJtl'1dB-~ 
mışdır. Nahiye müdürü Se- . Orman içinde yuvasırıO 1cı 
dat tarafındnn tertib rdilP.n ç ı kmnyüb kalan g:,·(' 
bu ava Kebsüd, Rı~ceb köy iri bir domuz tufll 1 ~1 
Tekei Işık , Bektaşler ılar ~urub gurub sofr818r11,o 
köylerinden 300 k:ıdar avcı oturmak üz~re iken '.':cıd~' 
ve Balıkosir avcı kulübünden biri tüff'ğ'İ J ayomok iç10

, 11r· ' ~ ıı 

bir grnb iştirak etmişle rdir. muzun sııklı hulunılug'J d· 

Gayet geniş Yılanlı ormnnlu- ofu gitmişdir. Bu sırtl.: b r 
rından birçok domuz sürü le- klı bulunan domuz biiY~rııt' 
rine ve kurtl:ıra tesadüf ed- çutırtı ile ve son 511 ııı'~ 
ilmiş ve on saat devam eden avcının üzerine saldır 11ı~ \'('I 
takib neticesinde herbiri yüz - üç yiize yakın 8 ~el' 
ellişer kilo sıkletinde İJ ~:' sofras ı nı da darmılrığ· 11J 1 r. 
dişi ve bir erkek domuzla dikd~n sonra kaçoıı; iş' 

ıı "c ~ 21 dane yavru domuz ölılü- Bazı eli çabuk 19rş 
rülmüşdür. hemen silt\ha s ır~ll J~ 

~ıar 
Nahiye müdürü Sedat pek dooıuza ate~ açcnı,- Jir· 

vakıfane bir surette avı bil- ı isubet etdirememişler ııııı" 
zat idare etmiştir. ._ Domuzun ani toort0~J J 

. blJ • 1 
Baytar Ekrem yaban Dom · uğrıynn avcı gru · JJİ ~ 

uzları ve yavruları üzerinde 1 ~n sonra dahn °1 tlreı 1 
. s ~ 

av yerinde mesleki (inha dıkkatl i bır ·def• · ~ 
tetkikntta bulun~uştur . 1 avlurına devam etınl:ı bıJ : 

Kurtlar büyük bir maharetle ve yalçın kayahlt~ı bırıı~1 
avcı gurupları arasından sıy- 1 ormanı akşam üzerı .06 ( 

rılarak çatal bttlkana iltic11- rak köylüler kfö·l~rıde o1 

r·bu Jı ya mecbur kalmışlardı r. ı şehir avcı ku u jdıır 
Avcıların dinlendiği bir mobil ilı.ı şehre gelı11, 

Almanyadan Sonra avtsl 
tıf! 

Y'Cl da Sıliihlanıyor: ·~el~ 
U.. /! • • • r k·ı . . . tetiı ( st taraıı bırıncı sny ada) teş 1 At pro]esını r 

kaç milyon çelik süngü .üze:i- 1 ~ir. . ı •''' 
ne dayanmaktadır sıyası ıngiliz dış i~lerı bakan 
ufkun bulutlarla dolu oldu- söylüyor? / s:' 
ğ'u bugün ltalya silllh ba_ ) 1r ..... LondM, 23 (A;.. . pı; 
kımındıın ve düşünce bakım dtt 
ından müsterihdir. Ooğabil- lediği bir nutuk. tir ~i ~ 

• ı' ~le rı· Bakunı deınıŞ . "J' ecek herhangi vaziyeti içın -s bı'"co 
hazırlıksız değiliz. -- Ne dünyan~fl 10 r9 

1 
,. 

· t ır ~ 
Fransız harb meclısi milli te- ane ı lıcrhangı 1' rıı 

110 1~• 
çıkacak mocer3 11 r';O 

şkılal projesi görüşdü. kesin lrnvgalorıo11 ıco eııl'" 
Paris, 23 (A.A .) - Mılli . . b ~ 1 r:;o1' ., 

ıstıyoruz arı..,, ettflh 
müdafaa yüksek meclisi hnrp J 
zamaninda yapılacak mılli idamesine yor ıfll ıt 

Saat kulesi duvauna çar· 
pan ara~a. 

Uuma günü hüküaıot 

önünde bir kaz:ı olmuşdur . 

Kııdir adlı bir arabacı ar -

nbasınu aldığı ıki müşte ri 

illj ortumekteb tarafından 

hük ıimeto doğru yokuş nş 

ağı inerken h oyvıı nların ür_ 
kmes i üzerino araba s ııat 

kulesi ıluvarına rarpm ı şd ı r. 

Ç ırp ı~ ınu neticesind e arnbrı 

pnr~·ıılanm. ş , arabacı ile iki 
mü~teri kazayı te hlıkcs iz bir 
suret de atlatmışlardır. 

?,la yız . sıP~8 
Uç büyük devlet ar; ~ 

nferans , 11 

A J\.) b~~ 
Londra, 23 ( · j 110 

·ı ıo ııı 
umet Fransa 1 c ;1 

1 orı ' 11 ·I ~ 
üme tlıı r n"' ltıı "! 

3 
l'·' ı 

l t . ıe< 
nde bir nok13

' . 
11 

iJÇ 
1 i 

ılön ü~ünden s00 r~eroııe ıJ f 
ar::ı::ıında bir k00_,,rıll b' 

1Jtı'1" d 
na tarafdar o " r 

mişdir . (/,. A.) 1,,i~ Londnı. 22 htı~ı ' 
' k ıovıı k lı~· ı 

Eıl ~n ~ .. ~ os . W' /' 1 . .. crıO" ~ < 
nin d o.v t·tı uz )'i ·~r 

\ ' soVD ıJ kovn ve ıır -:. r.-J 
prob 

ten sonra 
cukc.lır. 



Yenizelos Uğraşacak! Bahkesir Beled~ye· 
Jınizıla~ bundan bir iki fİfİYBI sıyısıl hayattan çe- Başkan h ğı n dan: 

kılmayi düşünmüşdüm. Şımdı asla dıyor. 
..... <~Apoye Mateni» gazetesi ı· bir ifade il·ı uzun bir tar.h· / 
... Urıab· · R 
ıle .~r~. adosdo. Venizelos ~·e yaptıl-.tan sonra son 1 

Öldi ve tarlılar·ın tlamga ıııiiddt>ti ıııa~ ı~ H3f> 
giiuüı.ıe kadar t~mdid edılnıi~d r. Biiliiıı c~rıaf 
ve tiicı·ar elleriııdı~"-i damHasız alıııı~ olan tt"razi, 
kile grurıı flH•lrt•, ha~kiil \'e ~UlılUI' gibi itlÇÜ \'e 

V goruşmü~diir. Muhabir had ~elt•re n:ıkli kı· IAm ederek 

l t!nızeloıla ~örüşıııesini şöy· dı:vnn etti: 
e anı · 

atmak.JuJır: - Ben iktidjr me,·kiinıle 
b· <'Radosa ~· ktığımız zaman ikPn muıırızlarıma ne yap· 
l~r sürü asi zabith·rle lcarşı dım? Eğer birk•l~' ki~i Yu-
t' ttık Muvaealutım zd.ın son nistandnn uzaklnşdırılılı ise 
La <Khsos) udusındun bır bu memldrntin ~wlilmeti kirı 
ıı;a r hı .ı h 1 
İle· uo n g.· lılı. Venizelos olmuştur Si,·nsi hasım er m 
k· kt.ırıeı ve Gıriılli (YipJra- hükQ nPte ~Pldtld~rin" daima 

hl) ıle Venizeloımn t>slı:i d:ıhıll mii rııı f.- rııtlı·r ortnyo 
rrıar 
Rııdıye nazırlarınılun (\hıri) ~·ıkrıiılnr. HP.n VI! do:ıtlaıım 
d osun en büyük otellerin buıılur lan lrnrtu' mok ve 

0:~. bıri olan (Tılılırozı) Yununıstundu lıir birlık hn-

tartılarını danıga \apdırnıak üzen• ~ahık sular 
idareinde helediyt; gı uh ayar memnrhığuua nıii
ı·acaat ••t111eleri Jazıuıdır. ~liircwaat t'luıiyeıılf·riıı 
t•lleı·iı ı dt~ hulurınan fücfı ve' lartı l:ı rı hi(• hir ~ur
c-ıle dam~a!arrnıı\·acak 'P kull~ırıaııiar ğöriildiiğii 
takdirde kauunuı; 24 eli \e nizanrna11u•11i11 1 ri 

1 maddeirıc A"Ö t\ Jıaklar111da kaınuıi 111uanı••lt• ~a-
' t ' 

j pılacn~ı il~ıı olunur. 
.. ~~oıie , hulunuyorl .r (Demi sule getirm ı k i~·in isyan et 
ı ~-OS) ve <liğer ı 50 k .iılar mı-.yı göze nl lık . l 
1 t ıt decRodm·l) otPlınıle ka )'un,uni~t ınıl.ı knlan do.,t· 1 v ·ı ı Ayet 
'Y0 rlnr. lurıın, y:ılnız knhlı klıırındnn 1 CI 

8
l!n ve L d ı beni helki t ıı kbılı ı•d cekler il\ V . or.a aş arım eve 

Is enızeloıu görmek isteılık ılir . Fııkııt ~ı ·n onlıırı t rket 
Yun reis' t ı· ı .. "k rniyeceğim. )00 ı, o e ın >Uyu sa 

İci Unda sabah kahvesini Bunılan bir iki yıl evel 
İle;ı0"du. Otelin bahçesinden siyasal hayotdan çekilmeği 
l'&kierken, kumandan cYipa. düşünmüşdüm Şimdi rıs 1 A! 
lie s) balkondan göründü. Son hddiseler bana l'sk i· 
)G~en aş~ğıya inerek güler den ~·ok d:ıhu fıızlu kuvvet 
led·:. Ven1zelosun bizi bek- ve cPs:ırı·t v~rmişdır. Av 
gir~j'~i ~.aber verdi İçeriye rupEtya siyasal bir 
h k~ırnızde Venizelos aya mücadele açmak ıçın gi 
•e h •lkarok bizi kabul etti diyordum. Yuoan hükOmetile, 

·emen söze başladı: bundan sonra dışıırıdan uğ-
İti;bSizinle görüşmek, benim raşacağım B ı•ynelmilel siy:ı 
d~. ~-lunoınz bir lırsat. ol- sal filemi tenvir edece~ uı. 
t,l'ih~Ueade ederseniz. 19 15 Venizelos, bir aralık düş . 
hıaıı~rıdenbori geçPn vukııyji ündü. Bu esnada eski maliye 

tt a edece°'im. nazırı :vlari. söze karışarak 
ven· "" 

~v=e==k=a=ti==1 =d=e=ıl=ik=i=:============-====== 
t\l lıd1nlınn Çıhıması Mevzuu Etraf mda. 

o~u lbaQ WPD bülteninde almak bittabi pek kolay de · 
'-d ndutuna göre ğildır. Bir çok iktisadiyat 
dt 111111 

umumi sahaların_ şu!>elerinde kadın ı n çıılıtd rı. 
leı .. t~l 1!1haeı, muhtdil mese· lm.lsın ·• haKıkııten ihtiya\· .... , .b . 
hııb l hva eden geniş bir vardır. Setenotipist, kadın 
İ~j 1 

olup bugün bu babda modasına aıt muhtelıl e§ya 
dir.~:s.te~ ıyiıl görünmektı} s ıtıcılığı, tnzilik vt'srııre 
ll'lltın~ı hır turnfıan ökonomi gibi. Bu sebeble kudııılar 
o1Q11 .•n kadın i~ kuvvetine un<'ak erkeklor hırulırıdan 
~llıı ıh.tiyucını artırmış ol· yapıljbilel~ek işlerden uzak 
İtler: ~ı~er traftıın da asli tutulabilirler . l<tzalik ica. 
\te k' rzJivoçlırnn çoğalması b:nda iş mevkilerinin mubJ_ 
d,ki lldın ev işcileri hakkın- delesi, ılah ·ı başlı olan evli 
b~bil talı.ıLelerin artma@ı se- i~sizlere j~ yı•rınin serbe~t 
''-ın: kadın umumi iş piya. tutulması ıla ehemmıyetle 
halk an çekilmiştir. Bunılan mutule.iya değer. Bu bahi-
1-11 a son yıllarda işsiz ka- sde münferit ticaretti'. sına
~•rıl'lllal1:ılerle memurların atta, otPlcilıkde, ticnret 
~ a ı'"1 

ev işlerinde reprezantanlıklarındn ve-
bir 

1 
§ a r a k cüzi sairede iş sahıbinin ı 

l'dı kı.ıııtnc elde ediyorla. kıırısile kızlarının yard.mı da 
. Sj .... d. . l Lt j tın • ·•• ı ıse bu kaJıLla. mühim bir ro oynamaa. al ır. 

b,~l kocuları işe gırınce Bir ~·ok büytlk tic:ıreı işle-
ı 0) L l k ~"ının aru& artık ka ılıal işlerinde daha ucuza i~lec • 

1htiy, l hu işleri yepmağa !erinden dolayı kadınlHın 
'litereçkarı olmadıldrırını ileri tercih edılm,.sı ve iş sabible-
~Yorıot lta.rılorını ~~alı~dırm- rinden iş m11vkilerinin mu-
hltıı · Bu hnl dahi tah. b.ıdelesi esasına rioyel et.me- / 
•rı ~h~?dın ev işcilerine ol- leri luzumu ıstenınc·e 

au ıyacı arttırmak.taJır. bu hıır::ıketin iş te~ ' 
~-~ının Vaziy .. t karşıs . nda kilatiyle iş rentabilitPsine 
1
'1 halJ· ~a~ışrnası meı:;elesin muğayir olduğunu iddia et-
~lçın kati tedbirler tikleri •le görülmektecli 

Mevkii 

Defterdarhğıdan: 
mahallP. veya sokağı sabık ica ı 

Lira K 
Meyhane boğazı 0000 50 O 
KArgırlcrde Noter = 75 O 

Yukarıda e"saf' ve mevkii yazılı diikkaııJarın 

31 -5-936 tarihine kadar 15 aylık icarı ınüzay

etl•lve kon ulmu~ ve yevmi mezk tirde 'eril.en 
bed~I komis~;oı. c.ı lıaddı hl~·ık · görülmediğinden 
24-3-935 pazar gtinii ihalesi icra ··dilmPk iizere 
ı o ~iin temdit edilmişdir. Taliplerin ~·ev mi mez
kt'ır~te saat oıı be~<lt.~ ~· iizde 7 .50 hmıinat akçal
arile n~fterdarlıkda mlite~~kl\il koıilisyona miir
acaallaı·ı ilan olunur. 

Balıkesir ~\rkııf 
Müılürlüğündcn: 

Evkafı ruazbuwva ait 14662 \'e ıuiillıalcı~· a • 
ait 4259 kilo huğda~· satılmak iizere ~o.3 .. 9a5 
giiıaiindeıı itibaren on gün naüddt·lle artırmaya 
mkarılnuşdır. İhal.-si 3 l-ö-935 pazar µiinü saat 
t5 de Evkaf idaresindt• ~· aıuJacakdll'. İstekli ol· 
anlarm miira~~aatla rı. 

Vilayet Mıı~aını~dıan: 
Kasablar deresinıle akıın pıe suların O"aya yııyılmamuı 

için yap · lmağa başlanılan ,.e bedeli keşfi 1200 lıradan iba: 
ret bulunan konolizosyondon 200 metre tulünün tulan~ 
maktaına göre kazılmo~ı i~·ersine anani maktan göre adı 
harçlı ve çimento derzli "e kapak taşlı kanal y:ıpılması 
malzeme ve. işcilikle bcrnber 1 ı 3-935 tarihinden itibaren 
31 j 935 akş~mına kaılar 20 gün müddeıle müna~asa~a 
konulduğundan bu hususdıı izahat almak istiyen talıbl~r'.~ 
180 lira diptızito ak~·o~ile beraber makaoıı vilayet.~e mu· 

teşf· kkil komsiyonu muh!luı;una mürııca:ı t <'ylemelerı ilAn 
olunur. 

,. ilayet ıııak•• ııııııdaıı: 
Kasablar deresinden akıın pis suların ovaya yayılma-

~ilayet makamından 
tıl~::ab·l~r deresile şehir deresinin bat:ıklıkl:ırdan . kurla . 

ması için yapalmağ.ı başlanılan kanol izasyondon şimdilik 
20~ metre mikdbı adi harçla kanal işinin mevcut moleı 
taş1 l13 kapak tuşları komsiyondan verilmek ve kum ."':e ~ir.cci 
ve içer sine yapılacak çimı nto hnrcile derzi ve u.zerın~n 
k .ıpok taşleranan maa har\~ yerine konması müteıhhıde aıd 
olnıak üzere yapıl~ası ve 12 3·935 tarihind,...n itibnren 
3 L.1·935 ak~amına kadar 10 ~iin müJdetle ve pa.zarl ı kla 

1 
ektıiltmeğe konduğun l:ın tillıhlerin makamı vıla~e.tıle 

1 
müteşekkil komsiyonu ınuhsusuna mürocaat eylemelerı ılt\n 

1 olunur. 
·~ 1 •çın · ·· bele . sıtma mücadele kanun ve tal i rnatnanw!'ıne go· 
'-lij~detdıyece taktir olunan yevmiye hesabile beş gün 

~~erıe le her mükellefin çalışması mechuri bulunduğundan 
ıtıb,re: adayı mükellefıyet"adeceklerin l l -3-935 t ırı hinden 
dıt N 21 ·3.935 tarihine kadar posta po="ta ~·ultştırılac.uk- , 

~&dd~klen tnükellefıyetini (~Ja etmeyecek mük 1·llerterin bu 
: İıjlılleı~r~ındu belediyede memuru m:ıhsusunn miiracllnt-

\!ilayet ıııak<tıııın,f<ın: 
Kasablıır deresinden akan pıs suların ovaya yayılma

ması için yapılacak kıınaliz~syona şimdılik lüzum ~ö~~len 
150 metre mikAbı ocuk toşı le bPheri bir ml'tre tulunda 

Mart 24 

[~I --.,;_D_a_,_ka_n_~_a_d_ın ___ -'-ı Hikaye j 
Kemal namusu pek bir 

ndumılı . l\arıeı Nihal ıse 
aksine hrıfıf meşrep bir kadı
ndı Böyle olma~la beraber ko
cud:ııdan ~·ekinir adeta kor_ 
knrdı .. F:ı kat ko<'o8 ı nın ah
JA kını hıldığj hulde ~·opkın-
1.k yapmakdan çekinmiyordu. 

Evlenmezılı n evel arala
rındı.ı şu şartları koymuş. 
lardı .. Nih:1 l kendisine koca 
ol ı:ı cıık olun l\emdlden hür· 
met, itimat ve muhubbet bek· 
ledıgini, Kemal de bunu 
mukabil olarak Nihalden na· 
mu suna ufak b.r ~uphe hu· 
lutunun dahi gezmemesı idi . 
Mutekabıl şartLırla hir yuva 
kurmuşlardı . . 

Evleneli iki sene olmuşdu. 
Evlilik hayatında kenıdl 

yuvasına aid olan vazifesini 
hakkile ifa etmiş.fi. Nihııli 
hir çılgın gibi SP.\•iyor ve kı

skanıyordu. Foknt N ıhal evl
enmeden evel verdiği sözü 
tutmamışdı kocasını sevmi
yordu. Yalnız ona karşı his· 
leri, merhametle karışık bir 
korku idj.. . 

Nihal evlendiklerinin ikin. 
ci ayında bankada memur 
genç yakışıklı bir gAnçle 
tıınışdı. Ve ismi Necdet olan 
bu gP.nçle münasebeti koyu· 
la§dırd ı . Nibalin kemAle 
karşı ~·evirdiği dolabın 

kimse farkında bile değildi .. 
Yalnız bunu bilen hizmetçi 
idı. Fakat Nihal onu tehli
keli bulmıyprdu.. Zira onu 
hol p:ıra ile yola getire
c •ğini zannctmiş<li. 

Feride güzel ve aynı-

zamando kurnaz bir kız 

iıJi Niha in kocasına kar
şı kulland ığı hıleyi bili
yı>r ve f.ık :tt menfaatı ik
tizası susuyor ve KernAle 
acıyordu . fi'eride aynı za. 
manda kemAli seviyordu. 
Bütün şuhl ğı v"' fenalığı 
ile KemAlin gözüne girmek 
istiyen Feride bir dürlü 
muvalCak olamıyordu. Zira 
Kem Al karısını lekeeiz 
bir aşkla seviyordu. Yal
nız kadın olarak onu gö· 
rüyor ve tanıı ordu. 

Sdvgisi, aşkı her şeyi 
lurısidi. 

Eğer Kemal çapkın bir 
erkek olmuş ols'1dı çok· 
dan · Feride muradına ermiş 
olacakdı. 'Zira Feride bir er· 
kelli z ıvanadan ~·ıkaracak ka. 
dar güzeldi. Etine dolgun, 
kendisi bflyaz köğı1ü dik ve 

dollı(un kal~~ası geniş bacak
ları mevzundu. 

Fakat Kemalin gözü gör· 
miyorJu. Hattd bir kere 
merak· edibde Ferideoin yü · 
züne dikkatle hakmamışdı. 

Feri le Kemıllin ne ahlakda 
bir aJam oldu~unu çc,kdan 
anlamışdı. Karısının ona 
karşı oynadığı oyunları ona 
söylemek istiyor yuzune 
karşı h::ıykırmak içın içinde 
hisleri kaynıyordu. 

Mesel~yi Kemılle açsa bi
liyordu evde kıyamet kopa
cak Kemal Nihnli boş ı yu 
cak belkide öldürt<'ekJi. O 
zaman ne olacak .. 

Kemdi kallubda Ferideyi· 
mi alAcak? 

Bunun nasıl olacağı hak· 
kında kali bir söz söylene. 
mezdi Feride artık ıon ka· 
rarmı vermitdi. Nihalin 
Necdete göndermek iıtediği 
mek tu blorı götürmiyecekdi. 
Artık ruhu isyan ediyor
du. Hern şimdiye kadar 
tavassut ettiği icin kendi 
kendine kızdı. 

Nih:ıl Feridenin bu ha
reketlerini görünce onu 
güzellikle yola getirmeğe 
çalışdı. Feride bunlara kanmış 
gibı göründü Nihulın Nec
dete Necdetin Nihale gön · 
derdiğı mektubları sakladı. 

. Fakat bu mesele böyle 
kalamazdı. .Netekim bir gün 
Nihal Feridedırn Necdetin 
meltubunu iatedi. Fakat o 
anda karşısında Fcrideden 
hambaşk birisini gördü. Kar-
şısınd11ki hizmetçi değil 

kendisine meydan ok.uy· 
an bir kadındı. 

Nihalin bütün tehditleri
ne rağmen mektubu verme
di.. Nihal saatlerce bağır
dı tepindi. Fak.at bu miid_ 
det zarlında kapıda tat 
gibi durdu.. Nıhayetinde 
Nihale: 

Sana açık ıöyliyoram 
ben eeain kocanı te•iyo
rum; halbuki senin kocana 
karşı uf11k bir rabttan yok .. 
Ya kocandan boıanıb Nec· 
Jetle evlenirsin yahut da bu 
elimdeki mektubları akşam 
kocana veririm. O zaman 
ne varsa gorun. Giye-
rek yüzüne haykırmıı ve 
hemen arkasını dönerek od. 
adan çıkmıtdı .. Nihal J>u teh. 
dit karşısında kaskatı ke
silıni~di.. Nih91et korkdağu 
haşınıı gelmişdi. Şimdi ne 
yapacakdı . .. Hemen Feride
nin odasına koıda •• Ona yal. 
vardı para ile yola getirme
ğe çahıdı, Fakat bütüo ted· 
birleri D6ticeaiz kaldı. Feri
de sözünden dönmüyordu. 

Bu vaziyet k•rtısında dea-
. bı gerilen Nihal Feridenin 
üzerıne dişi bir kaplan~·gibi 
atıldı .. Onu adamakıllı dö•
dü. Hırsını yinemeyince oda
sına çıkdı hönkür hönkür 
ağlamağtı bafladı artık her 
ümidi ıönmütdü. . Akta~ 
olup kemdi eve gelince Fe
ride mektublarını köıterecek 
bu vaziyet karııeında kalan 
kocası gelib karısını ayak· 
ları altında ... çiğniyecek ve 
her znman cebinde taşıdığı 
tabancutıile beynini dağıta
cakdı.. Nihal meselenin böy
le olaC'ağını katiyetle bili . 
yordu .. kemeli Rumelinin es· 
ki komitecilerindendi. Böyle 
vaziyet karşısında hic şakası 
olurmidi.. 

** KemAI öğle yemeğine ge· 
lince odasına \akmadan evel 
onune Feride çıkınca olan 
biten her şeyi anlatmıtdı .• 
Ummadığı bu vaziyet 
zavallı adamı şaşırtmış, bir 
divaneye çevirmişdi .. O an
.tan itibaren evinde bir da
kika bile durmadı.. Hemen 
sokağa lırfadı.. Alaca ka
raolıkda eve döndü .. Doğru
ca karısının oda11na çıkdı .. 

Devlet demiryollarından: 111Jll1ı11 tını knydetcl irmeleri. akı:ıi takdirde tahsıli emval 
' dertıun rnaddei mahsusuna göre muamele yapılacağı 

' olnıak üzere ilin olun~r . 

ve asgari 40 santim enincfo v •J 15 ı-:nnıim k ·ıl ı nlığında 150 
metre luıpak taşlarının mı.•zha hn yantnJa teslimi ıprtile 
J~ - 3·935 tarihinden itilıııren 21 3 935 nk~nmırrn kadar on 
gün müddt-tle pazarlıkla mübııynası k:ır:ırlaştırıldığındun 
vil<tyetde müteşP.kkil koms}yonu mahsusuna muracuut eylo 
melt>rİ ilt\n olunur, (88 4) 

TenzilAtlı gidiş • dönü~ yolcu tarifesi aynı şartlarla 30 
Hııziran 193:\ sonuna kadar uzatılmıtdır. 



Mecmualar 

Yeni Adam 
64 üncü aayıst çıktı. İçin 

de lsmail Hakkının <Türki e 
okumıyor) ve toplu ted;is 
tekniği ba~lıklı vazıları var. 

~ 

C1minin ıiyasal yazısı, Yunan 
ibtilAlinin iç yüzünü göste· 
riyor Vahdet Gultekin ( Eski 
d"ğdrleri bultalark,.n) diye 
d~A"erli bir estjtik alışı gö 
steriyor. Ressam Arif Bedii 
nin mao~ yeri reportaji ok
unacak yozıdır . Yusuf Akin 
Kültür BakanlığıPdan ne is
tediğini aöyliyor. İbrahim 
Toka1 Sarıyer kaymakamı 
n ı n yaptığı işleri anlatıyor . 

Ahmed Tek romanın tefrika· 
sı devam ediyor. Bu sayıda 
uıtat Sedat Nuri ile Zakir 
Sıtkının karikatürleri ve Arif 
Bediinin resimleri de var. ... 
Et·ühk 
Romalıla~dan 
Daha Eskidir 
(O.tarafı birinci say!ada) 

aleti arazisinde oturan Etr
~bkslerindllinin andu germ· · 
anuk daha eski diller gru -
bundan olacağı fıkrine göre 
hareket etmiş ve uzun tet 

• kikler neticesinde Asianik 
dilinden daha eeki diller gr
ubunu ke~fetmişdir. Sumer 
dili de bu gruba ait bulu-

. nmakda ve bu dilde nisbet
en daha çok mevcut olan 
•yası numuneleri Etruk dili 
ile muliayeseler yapmağı 
mimkün lulmakdadır. 

• 
Almanya ile 
K:redı 

anlafması 
(Oıt tarafı birinci sayfada) 
lıt haber yüzünden herhan
gi bir zarua düçar 

· olmaması için tekzibine Ana 
~olu ajansı mezundur. 

H. Tevfik - ·Sadık 
·DAVAVEKILI 

YUSUF KENA 
Y azıhaneai hükt1ınet caddesin· 
de Ahmet çeşmesi kar,ısmda 

Merkez ve kazılarda her 
nevi dava kabul ve eurat-

ll le neticelendirilir. · 

3 3 1 

Nihal kocasının bir söz aöy
lemeeine vakit bırakmadan 

Ft>ridenin söylediği her şeyin 
hakikat olduğunu ve artık 
yaşamak istemediğini itiraf 
etdi. kemAl karısının itira
fını da dinledikden sonra ce
binden tabanc~sını çıkardı .. 
Nihal hemen ellerile yüziınii 
kapadı. Ve ölümünü bek
ledi .. Tabanca odada büyük 
bir gürültü ile patladı. Bu 
nu müteakib bir ah ve ani 
bir cis;m yere yuvarlandı .. 
Nihal gözlerini açınc" ke· 
mdlin şakağından kanlar 
ııkdığını ve gözlerinin tatlı bir 
bakışla kendisine çevirilmiş 

olduğunu gördü. 
Hemen odadan ç·ıkdı ha

zırlandı •• Bir otomoh ıle at· 
lıyarak Necdetin bulunduğu 

· apartımana koş.Ju ' Faliat 
oraya gidince gtınç adamın 

guzel ve genç bır kad\nla bi_ 
raz evel çıkdıklarını kapıcı· 

dan öğrendi. 

hatunoğ/u 

a 
TUUD1L1 

Bahkasir ıskerlik 
şubesinden: 

~rııılill!ll'ıill!lilll!Jliilliill!ll!llilımımmıımliilmıliill!l!Dliilım•ı , M e hm e d Se ~ve t ._ 
=~~ mı ORME EVi 1 - Kıaa hizmetli arat 

(efrat) olub 330 doğumlu ve 
bu doğumlularla muayeneye 
tabi dığer yükselt doğum· 
luların ve 934 de hozırlık 
kıtnıına gönderilmesi ica 
beden ve mazeret dolayı 
sılo 'geri kalan bütün k sa 
hizmetlilerin 1 mayıs 9J5 
t arihinde hazırl ı k kıtaeında 

i Sovyet Dikiş il!! Baylar, bayanlar; tbuhakfiyeı 
ve örme eşyanızı iş a'! a• 

; Makineleri Geldi!~ karşısında ORME EVi ndetı = Sağlamlık, milk.~nınwliyeı, tasarruf ve ~ her yerden daha ucuz ola -
ffiı işlemesi katiyen teminatlı oln akla beraber ffil k l b ·ı · · · f 

bulunacak veçhile 27 nisan 
9~5 tarihinde şubeden sevk 
olunacaklürdır. 

~ erkek ve kadın terzilerile eihişe ~ işcileri ~·e l5l ra a a ı ırsınız. ~ 
6 ~. !I nakış sanatkarları hemtın bir ~ı makinesi mı 

2 - Hazırlık kıtosına gi· 
deceilerin şimdiden vaziyet-

~ fiatuıda. ol~n üç _çekmece.li heu_ı de zarif ~ . . __. 
mı ve pratık luks mobıh·e şekhnde hır li1 '#~~'h!ft/~//q~\;.>-~ '/l!d?/h$.0~~~~j lerini tesbit için ellerinde 

nüfus cüzılanı mektep şe 
hadetonmesi askeri ehliyet
nıımeldrin şubeye mürııcaat 

edecekler bu müracaat 15 
nisan 935 turıhintı kadardır. 

IJ R 1. L' ·d·1,· L' , [§) ~ Doktor bakterlycılok o tor opera '-

ml us ıaurne lılŞ ma"mesı ~ ~ r . • ' ' 1 • , •• ' ~', ~ ~ 
~ Elde etmelidir. daha ucuz arzu ııdı·ıılere ~ ! MEDENi AKKEND SADI OZAT fi 1 ~ 

3 - Balıkesir mıntaka
sındıı oturan yabancılar dahi 
ayni sureti~ müracaut ede
cek.lP.r ve sevklerine kadar 
şuLelerile muhabere edilerek 
müracdatları tesbit oluna

~ El ve tek çekmeceli makineleri mı mütehassısı mritehasSlSl 

fili yalnız mi iç ve salğın hastalıklar Cerralli lıastalıklcıf 1 
lj mi~~ t~vsiy~. e~eriz. Eski .makiı~e~i olu~>?a ~ V.\TAN eczane~i hili~i[dncleki nıuayHı~e .. 
mJ uegıştırnıek ıstıyenlere yenı makııw \erılır. [fil evinrlt) hastalarını lu:r· glin üµIPdPll sonra k:l ~ 

c.ı kdır. 

~ El ınaki..esi olu bda a~·ak takmak arzusunda ~ . bul ve t~da vi t•derler. "~tJ" 
fil bulunanlara yalnız ayak kı nıı da verilir. ffiJ ~·»~l"~J.~1/~!A::~~"§lil,~ 

4 - ~evken geri kııla- 1 Avrıca makineler de tamir olunur \(~ maki- ~ B 1 k . ı· 1 . · ı r 
caıdarın veya tayin edilen IM1 n~ alanlara kullanma s.ekli ve ııakıs uwcca- ~ a 1 esı r n llSll I a , 
müddet içinde vnziyetini ıı=ıı • ı.::.ı d J 
ıesbıt etmiyenıeri askeri ~ nen öğretilir. ~ Bıışn1iiclürliij-ür1 eı' 
kannn~nun 89 ou maddesi ~ Fiatlar ucuz. olduğu kadar tadiyatda da kolaylık ~ ~ · 
mucibınce meriyet ve vazife. L:a t ·1· M L' 1 · · · b'J . ı k 1 uu a'd, d lil gos erı lr. .a~ıne ~rımı~ın J ~mum yeue parça arı mJ S l . I . I .. d.. . . 1 l ,,Jr 
en çıkarılacak ve rnezltftr t!!J bulunduğu ~ıbı her nevı makınelere uyar makine ve ~ ınt ırgı lll 11sar ar mu urıyetıııe nıer Hl "r' 

madde macibince de istih- d k' f t 1 3 h \1 
d d il gerek parça üzerin e l ıatlarda yüzden yetmiş beş mı adıc menıuriveli t•marıet an >arıt){ a 9ö. ~· · ~ 

am ~ enlerin de teı·ziye il S\ • • 9,41.-
olunacaltdır. tenzildtla satılır. . eı ümünden \'e ekiciler lc.trafınuan terknanıeli2;.; "11 

s h d - mJ&iJ:a SATIS YERİ: ~... 2() 1111 - er ne ogumda ~ a=J kilo tiitiiu 18-3-935 ~ününden itibaren d 11 

~~~r~aad:;su~ozı~~,ı :ı~~:.- l!llil I<Jüç.ük Şadırvan kar:şısıııda W:, müddetle acık aı·urnwva cıkarılmış olduğU11 9

1
-

1!!.1 • • • • )f ıı 
~~ra~~t~iyen~~~~lerişub~~: . il Sabri Sarıfakıhlar/ı ~ talipleri11 mezkür memuriyete nıiiracuat e~· 
olnnur. !Blillillilmlf!J f!!lll!D15Jmll!Jlilfi1mllll!JmJlilmJfiill!!JffilmJl!l!J eleri ihtn olunur. ,____ ı· . 

Okuyunuz! 
1 Okuyucular.ımıza Bir KolaJhk· 

Geldi! .....,, 
Aşağıya bastığımız rehber tablo halkımızın lıf'r tülü ihtiya~19: 

rını en rahat, en eyi, en uruz ve en sağlam şartlarla nered~, k1111 
Saf Değirmiaaz 
Linyit Maden KömiJr.iJ. 

Oılun gibi yozdan tedarik etmek ve haftalarca pa. 
zar yerlerinde odun aramak zahmetinden kurtuluyor
sunuz Her vakit ev.iniıe, dairenize velhasıl her yere 
iıtedıfiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömür 3 kilo oduna muadildir. MDeğirmisaz Linyit 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda,, kul• 
lanılabilir. Hararet derecesi pi1asadaki kömürlerden 
yüksekdir .. Toplu ve prakente olarak mağazamızda 

en ucu~ ~la satış yapılmak:dadır. Askeri, mülki ve 
hususi iahhütlerde bulunulur ve günü gününe 
temin edilır. 

Yalnız ticar~thanemizde Değirmisaz 
maden köm ii rii 

Ancıık tecrübe neticeyi anlatacakdır. Her halde 
bir kt\re tecrübe etmı kliğioiz size büyük tasarruf 
temin edecekdir. Daha fazla tafı:ıilat almak istiyenler 
mağazamıza uğrayıb öğrenebilirler . 

• 
Balıkesir çiviciler çarşısında Demir, 
bırd.avat, alatı ziraiye ve inşaat malzemesi 
ticarethanesi Cumalı Abdtırrahmnn zcıde ı 

flhmef Hulusi 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Karacal>Py Har;ısı Merino~ yetiştirme çiftliği

nde yeniden yaptırılacak (597 3) · lira ı 7) kuruş 
bedeli kt->~ifli bir adet koyun banyosu acık eksil-

• 
tıııe u~ulile 2~ Nisan-935 larihirıd(• Salı ~iinü 

L 

saat on dörtde ihale edilecekdir. Şartname, pro-
je ve keşifJeriııi görnwk İS ' iy enlerin İslaubul, 
Bursa Nafıa başmiihendisliklerile llara nıiidiir
lliğüne ve ihale giinüııde (448) Iİl'a muvakkat 
teminatlarile hfrlikde Bursa Nafıa başmuhend
isliğine miil'acnatları ilan olunur. (92-4) 

lerden karşıhyabileceklerini gö~teriyor. 1, 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi otl·ı 
tercih etmelisinız? 

ff~ng{bakkalda temiz mal bulunur?· 
NeFede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin e~v_aplarını bu tabloda ... rayınız 
• "'I ·ı fı8" KIR TAS/Y E·1 

Mustaf!' Fehmi. HliktimP.t 
. · • ne_ sokagı. 

esı po~ ' 

OTEL 
. 

: Bahkesirpalas - Kuvayi milliye caddesı te· 
~aptan zade Oteli .. Kuvayi milliye catlt 
sınde .. 

A V U K A T: Emin Vedat bey ... Hüktimet caddesinde·, 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiik•)•••e 
eaddesinde Ahmet cesmesi karsısında • • • 1 

BE R B E R : Yeni berber ıbrahim Dural: Hiik•i
0

'e. 
cadd(>Sİ Yıldız Karaaıhanesi karsısıll'İ • 

b 
~o~:ı~ L OKANT rA.: Sa ri Lokantası: ~ah ~lehnwt 

numara 18 
v rk l~ B A K K A /.:,: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman N~11 •• ı 

. Paşa· camii caddesinde.. ~leylıane l·oğaıırı 
T E.R Z j : Mustafa bey .. Postalıarw ~okağı (· 4

7 

ŞEKERC1. 1 • • ,.kt•f' 
: Ahmet Nuri efendi: Balıl\esiriıı eıı t·~~' ~ 

. •. il'J ııll 
cisi. Hiiklınıt>t ca<lde~ı, postalı; rıt~ ~·lk,ı:"' 

• mara: 24 , . 1119' 

MANJF A TU -':Tavşanhh Zade Fahri bey. Fanwı'·ıfi''f . . ... , . 
ııifatunı ve kuıııa~ ınaj(zası. Kuvayı . 

cadd~si numara: 52 fiıe•111 

HIRDA VAT· Cumalı Hasan - Yapı ve r•~rıçper \~\,:ıırf· 
• denıir· hırdavat, ho~a, <'am, (;i111f~tn ' ·· 

Sa n!ı;lar ha~ı. 

.::zmı • e 


