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Yıllığı: 80~, ~ lıaylığ~ 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 1 

1
_ Gunu geçmış sayılar 25 kuruştur. 

.-----~~~_,,m,,,_~ konseyi 15 ısand Toplanıyor . 
o f era Si Dag"" ıJdı.ı U .. V.l<iyet genel kamutayında 

z hnam Görüşüldü. 
Londra, Paris ve Romanın noktai nazarları Kurumu konseyi_ _ . . . • . . . . 
QY11ıdır. ,.,.. am bı·r t s ··d .. h d d ·ı · d. 15 nisanda tapıantıya ça2rı11yor. Valımız tahsılat ışı ~akkm~a kamulaya uahat ver~ı. 

ı ~ e anU muşa e e e l mzş lT. Anknra. 24·(A A.) - H · . • • • . ~-.. - • . 
~ayma M ı· 1 - .. • • • -. -. - • her nldığ.m zı göre Dış İşl Vılayet tahsdat nısbetlennın artırılması lçın tadbırler almışdır. 
. "" - usso lnl - Laval goruşmesı 11 msanda ltalyamn şımahnde yapılaca~~lr. erı Bokanımız ve Uluslar Tahsilat nisbetinin bu yıl yüzde doksana çıkarılacağı umuluyor. 
lng.ljz d . ~ - . . r - . kurumu konseyi Bokum B. 

Pa . ış işleri bakanı dun derime hareket eth. rransız başbakanı yanı bir nutuk söyledi. Tevrık Rüştü Ar::ıe Konseyi 
lj2 Frıs, 24 (A.A ) - lngi- !erinin tam tesandünii meın- tetkik edecek olan uluslıır ; 5 nİsqnd. İ"tımaa dav• t 

• ra l l" 

ro.n
81 

;.?1z, talyan konfo nuniyetle tesbit ve miişaheıie derneği konseyinin konsey etmo::ıi lüzumunu u.uslarar-
bitınj d" un saat 17,30 da eylemişlerdir. Başkanı Bay Arasın muvı- ası kurumu crnumi katipli-
aonr ş •r. MiızakerelMden Laval-MUSSOlini-Saymen gö- fakati kaydi şnrtıle bu ğine bildirm ş lir. 
l'e 3 a. neşredilen tebliğe gö· rü~m&leri. kouf ·rnn"3tnn sonrn topl ın _.====== 
liz; ·~ torjhJj Londra teb· ması kurarlu~tırdını~tır At at u·· rk 
al hakk Paris, 24 (A A) - lngi- J 

'le R •ndıı Londra Paris liz Oış İşleri H ıknnı Con hlyan gazetelari08 eöre 
tlnrı oınanın noktai naza_ Sayını•n Bny Mussolini Bay Rom ı 24 (A.A ) - H .ıvas 
Yit 01

11Ynı oldu3u te L<ıval ınülilkatı ı t nis)ntla ajansı bıl.iırıyor: 
heı Unmuşdur İngilız İtulyanın şımolinde Şeruzda tiJzetelcr Alııwn tcslihati 
~ hukfıaıet olacaktır. Frnnsız teblığ•ni h ıkkınllu tı:ıtbik edile -

Balkan ve Ku~· çu·· k ı·t·ı A ~:~ya. ~~::~rİhlUhnul~'.: e~~·:: , , a- ristana J:ı tatbık fıkrıni mü-

İhnıssuudu suikasttan kurtu
lduğundan ötü ü kutıuıadı. 

AnkLJra, 24 (A.A.) Ar-
ulıistnn kralı İbinissuut ha. 
zretlerile veliaht hoziretler
ine yap.lan suikastten kurt-

• 
ulmaları munasohetilc Heis-f dufua etmektedirler. 

' 1 n A 1 a cağı v z iye ·. 1 Fr~~5!~,, ~!ş(b~-~-~ının ~~1),8,! ~~"~:::.::;~:. ~,t:~::. ~~b~i~ 
h~ 1 11 1 ve teşekkür tel yuzıları teati 

tlı'L 1. ~üsm.anlar Almanyanıniesis ettıği mecburi as~e- =~y~:diğ~
0

un:ı·~::.ı.me~~;ı: edilmişdir. 
l ~iZ muahedtılere taraftar 400 F · ı • • 
Bük metıne İŞtİf3k 8~8fl8fS8 0fdUf 8f S8hf~8f edil8C8k, milyonluk askeri blok tt şkilı 1 1p1 n 

ter . reş, 23 (A.A.) _ Rov· zaruretini ı:;öylemıı?, ıttıfnkn 

Qa} ~ana, nıuhahirindf'n: • gireeek ınillrıtlerin yalnız is1 ff ü~ümeti gelecek te~rinde 
h4t'~L~lülesko dun Belgrnı\n mi• r.lı, nüfoıslarını zıkretmış 1 y 

it ~ .. t et . 1'urkiye ı~·iu «tonıd:ğoı en resmen tesı's edılecek, ılar mıştir. Orada Kü\ ük 
\1e B eyi aslcer» ıl··rıııştir. 

~llsailı .alkan anlcışmnsı mu 1 Vnıjington. 24 (A.A.) -
Dipt 11rıte görüşecekdir. ing ı liz dış bakanı Berline ha- Yeni Fılıpin huk:lmeti ge-

Lıı itıı~~ası mehafıline göre rekel etti. leeek son teşrinde resmen 
)ıırıı:ı grublıırı bir be- Londru, 24 (A.ı\.) ~- D ış tesis cıdıl~cekdir. Fılipin aıl. 

•~a.ııı.ırne neşreılerek eski dü_ işleri Bakanı Berline harek. ahırının temel yususı Ameri-
~ı.. llleı:nıek l · l etinden evel matbuata beya. ka temol yasasının tıpkısı-·• :te . Gt erın A manya- B<>l.;rıı I d ı Tıttlle~ko ıl" gorıişerek 
Chh, 11ıden t · tt·-· natta demi~tir ki: dır. Bu vasa mucibince altı 
1.~ -.rı 11 k . esıs e ıgı me- olan Y<'\"tıç 'l' J 

•qıı s erlık h" · - Dünyo yüzünde burı<ı. 1 yıl müddetince bir Cümur_ 
il i11r ızmetı usu- ordularını seferber edecek- -s 

-ı 1ta]( "k ve insanlar arasında hüsnün- reisi ve bir muavini inL ettı leri takdirde lerini hildireceklerdır. 
iyet olan gayemize eri\?mek ihab edilecekdir. Yasa siyn· 
için bütün kuvvetimizle mci- sa vıısıtası olorak harbi 
cad1;lo edeceğiz yasak ctmekde Fılipin adala-

Vildyetimiz nenol Kamuta· 18P.'.l~ 
yı dün öğleden sonra vali
miz ~alim Gündoğanın ba§
kanlığında ikinci toplantısını 
yapmışdır. Toplaı.tıdo. bü 
tün knmutay üyeleri h11zır 
bulunmuşdur. Sıhhat, kültür 
ve hususi muhasebe müdü 
rlerile başmühendis de din
leyicıler arasındl\ bulunuyo
rlardı. 

Saat 14 de Valimiz kamu-
tayı oçmış, bundan sonra 
ilk toplantıya. aid zabıt hu
ldsası okunmuştur. Zabıt 

hulAsasında bay ve bayan 
tııbiri kullanılıyordu. l!eyzi 
Sözener (Edremid) huna ıti
raz etmiş bay ve bayan ta. 
bırlerinin zabıttan çıkarıla
rak sadece adların yazılma
sile iktifu edilmesini istemi
şdir Zabıt hula.sası bu su
ret.le tadilen kabul edil. 

mişdir. 

Hüseyin Benderli (Bürhn
niye)nin Bürhaniyedeki Ka 
rınc:ıdere köprügünün muva
zenei umum iyeye alınması 

için h ü kfımet nezrlinıle tek 
rar temenniyattıı bulunulması 
hakkındaki takriri ve Susı. 
ğ•rlık üyeleri ismet. Kfimil 
Karan ve Hüsnü Aykutun 

Beçim mazbataları onaylanmış, 

Süzülen sezgiler 

Feyzı Sözen Er (Edree:ııd) 

münakale. istimltlk, mülki 

taksimat ve fırka dilekleri

ne aid teklifler encümenle-

re vcrilmişdir. 

Bundan sonra iıahname-

nin müzakeresine geçilmişdir. 
Kftzım (Gönen) nokl'lan talı-

sılflt yapıldığını ve bu vaziyet 

karşısında büdcenjn ne de
receye kadar tatbik edilebj. 
lcceğini sormuşıiur. Bunun 
üzerine başkan izahat 
vererek tahsilatın yüzde 
yetmiş beşi bulduğunu, 

( Devamı üçüncü sr.yfada ) 

Kuvvetli Nesil Ve Spor .. İş Banka clZln 
'uııı ce-;;el heyeti toplandı. 

Alman dış işleri bakanının rı on yıl sonrada büsb- Hir memleketin nüfusunu 
1 ütün mustakil olacak. 

piynd oyunları Yunanistanın 
dünya devletleri arasında 

en kuvvetli ırk yetişmesine 

yardım etmişdi. Eski Yunıı. 
nistnn dünyanın en adaleli, 
en güzel, en sağlam insan· 
tarını yetişdirmişdi. Eski 
Yunan heykeltıraşları şahe
serlerini hu sağlam ve nü_ 
mune vücutlara bakarak 
yapmışlardı. 

Banka behJr hisse senedine on ııra temettü verecekdır. 
yeni beyanatı --~-----~--· ~·oğaltmıık için doğum mik-

darını artırmak bilmem 

-
Berlin, 23 (A.A ) - Hari 

ciye Bakan ı Ba1 Von Nörat 
Amerıkan ajanslurından bi
rinın muhabirin~ beyanatın
du Alınan hükıiınetinin İngi 1 

ı;z b.ıkanlurının z;yaretıri ., 
alukn ve nıı·mnuniyetle be
ki l ğını SÖ) lemi:? ve doıniş-
.ı r ı.. ı: 

!indis •lı rin son tYünle
::ı 

rJ • ııldığı şekil dol ıyısile 

La~~tııro 2 ş 
1 •~ıısı , 4 (A A • 
4t6 Ren01 h J. 
ı}I l'.Qecı · • eyAtı 

bıır, ,ıı ı l!enel erkl'1.1 

açık ve hulıs ıne Lir Jngiliz 
Alııı ın görüşmesi bütün Av
rupa dovlntleri için an<"nk 
pek f ıyJalı olabilir. Hukuk 
mu.:; ıvatı hakkında metalıbi

nıiz t Amuoıen anlaşıldığı vn. 
kıt ışler üzerınde mühim bir 
terı:ıkkı elde etmek çok mü
şkül olmıya<.'ukdır. Buna bi 
naon İngıliz bııkunları zıyar
etinin görüşülecek meseleler 
h.ıkkınduki mütekabil noktai 
naz trımızı fovdolı bir suret-

iş 10 lıra temellu 

4ı,. ısı r · . 
büttin bunlar n 15 nisnn 

tevzıi YO 

935 elen 

·~ ı ha eısı ~oruh 
~t Qrılıt y Fuut Tun"ayın ' 

ıa ı t\ ınua \ 
~ L.ıı Yıh Ablada top.la. 

itjbaren verılınesi idare me
clisi üyeleri İ(·in bütün ver-

L oıl'· Pdı G 
"1t 11\ej ita enet heyet 
1 \>e ~llr "Un 934 tarihli 

Ilı Qr \10 • 
b4. lltaki ıdure oıeclis-

~l t-ı ı. Plerin 'b .. a Qnl' 11:ıyın ı rasını 
~ hisse etı 10 lira olan 

h~~ hl\sab· senedine .. d 
11t ıle 8 yuz e 

l'tıiıf!s 8 kuruş vo 
$\r;so h' 

ıs~e8mede 

1 giler harir olm~k üzere 
her yıl 2400 lirn için 3600 
lirn huzur hakkı ve yine 

" de uydmlatmıya hadim olac. 
ağını ümid ediyorum. 

bunıarn aıt tcmettu hisseı1.•ri- Amerikanın alacağı vaziyet 
ni sarf olarnk tediyrsi l'rab. Vsşington. 23 (A.A.) -

zon. saylavı bay Hasan S~akn. ı .\~a~ tlı~ . işl~ri kom.isyonu 
Tekırdağ saylfivı bay !::iakırl reısı B Pıtman Amorıka ul
Kesobirin 9j5 y.i İçinddo u.slar kurumunda olmadığı 

(Devamı i" çüncü sayfada) ( Dt>v ımı ikinci snyfn<ln ) 

Yeni 
-~ 

lehistan temel yasası 
Mareşal Pılsudıski ftleD hü

kumetin amiri mullakıdıı. 
\'nrşovıı, 24 (A.A.) Yeni 

temel yusos, 1 >i yet meclisince 

tnstik edılmıştir Bu yeni le· 

mr>l yas ısı mucibınce t;üın· 
urreisi orduısunun bnşku-

mnnılnnı olm:ıkta vo harbi 
ilfin ve sulhü akt etmek hak

münhnsıren hniz hui:mmnkta 
Bnşbnknnı Cümurreisi nas
betmekte ve başbakanı di
yet modısin11 değıl cümur 
rei;;ine karşı mes,ul olmakta 
cümurreısı bnşbn knnındn 
imz ısıns hacet knlrııakşız n 
bizi mukarrerat ittihaz ve 
diyet m< clisi mevsuk ikon 
temel ynsnsına muhalefet ol
mak şartile kanun ma
hiyetinde kar::ırnnmelcr ka
dnr edebilir Diyet meclisi be;? 
yıhla bir hnfi reyle se~-.ilir 
seçim umumi ve mislıdir. 

Sadece Harbiye Bakanı olm
(Dovnmı Cçüncü sayfada) 

kı:Hi midir? Doğanların yüzde 
ellisini veya yüzda yetmişini 
ölüme vcrdikden, kalanlarını 
ıla hasta, sıska yetişdiı·. 

Jjkden sonra o memleketde 

nüfusun fazlalığından hah. 
:ıetmek gülünç olmaz mı? 

Sağlam bir nesil yapmak için 
sağlam vucutlar yetişdirmek 
lfizımdır. Son zamanl ırda 
diınyanın her tarofındıı spo-

ra verilen ehemmıyet. nüfus 
siyasetinde kemm;yete değil, 
keyfiyete ehernmiyf}t vtjril
diğini gösteriyor. 

Bizde de Ankııradn büyük 
bir stadyom yapılmnkdadır. 
İstımbul ve İzmir şehirleri
mizde ıle birer stadyom ya· 
pılacağındun bahsediliyor. 
Staılyoma şübhesiz ~·ok ih
tiyaç vnr. Fakut bu, y.ılnız 

Ankara gançleri, İ>:tanbul 
gençleri, Jzmir gençleri için 
olursa yine sağlam ırk ye
tişdirmek nazoriyesinc hizmet 
edilmiş olmaz. Anndolunun 
gençleri ıle bu stadyomlardan 
istifa etmelidir. 

Malumdur ki eski Yunn-
nistanda tamim eden ol im-

Bizim memleketimizde de 
bir olimpiyada, bir stadyoma 
ve şuurlu olmak şrırtile spo· 
rn ihtiyaç vardır. Fakat hü· 

tün memlekete şnmil olmak 
üzere. Anadolunun cılız kal· 
mış, teşekkülAtı hozulmuş 

evlaıllarmı sağlamlaşdırmak 
İçin yalnız Ankarada~ lstan
bulda. İzmir<le yapılacak 
stadyomlar kıHi değildir. 

Her torafda memleket sta
d yom u yapmak, nüfusu key
fivet itibnrile artırmak ve 

"' 
sağlam bir nesil yetişdirmek 
için çok Jıızımdır. Memleketi 
imar ederken, büyük bina· • lar ve apartımanlar yapar-
ken bunların içinde cılız, 

hasta, sıska bir nesil sak. 
lamak, kendi kendimizi al· 
,latmnk olur. 

A. E. 



8A.YPA 2 
• TORK oruı 

bış gazetelerin yazdıkları Par is 

Balkan AndJaşması 
Harbi önlemiştir .. 

Konşeransı 

Dağıldı. ' 

(Üst tarafı birinci sayfada) 
için Almanyanın tekrar sil
dhlanması işinin dışında ka
lması icabettiğini söylemişdir. 
Bunn mukabil ayni komi
siyonda aza olan 8. Ceynus 
Bob hu günkü şartlar için
de Amerikanın. A vrupada 
bir harb vukuunda bitaraf
lığını muhafaza etmesi im. 
kllnı olmadığını söylemi~ 
ştir. Bu takdirde pam
uk ziraatcileri ile sanayi· 
ciler deniz yolların ı n açık 
tutulmsı ıçın hükumet 
üzerinde dayanılmaz bir taz
yik yapaca ltlardır. 

Son Yunamstan ha~ise1erITalkan anlaşması için ci~~i 
bir imtıhan teşkil etmişdir. 

Le journal De Mo~coıı 

yazdığı bir y zı 

da Yunoniet..:.ndaki son 
hddiseler karş sınıla Balkan 
andlaşması devlet!eri tarafı_ 
ndan tni:ibedilmiş olan hattı 

hareketi mevzuu baheetme
kde ve dHmektedir ki: 

«Bu defa balkanlar, har
bi arzu eden terin bu A vru. 
pa köşesine bağladıkları 

ümitleri boşa çıkardı. Yun
anistnndaki ihtildl teşebbü

sü, ne bu iç siyasa ser
güzeştıni <lışarıya taşırdı, ne 
de yarımada içinde bugün 
balkan devletleri aras ında 

barııın idameıi için yegane 
mümkün garantiyi teşkil ed_ 
en kuvvetler münasebetini 
bozdu. 

Bugün bir kısım Elen za
bitlerinin itaatsizlik barekd
tı diğer bir kısım Elen zabit
leri tarafmdan bastırılmış 
bulunuyor. Bu vaziyette bu 
hAdiseleri husule getiren se_ 
hepleri tahlil ederken görü. 
yoruz ki bu sebepler hadi
seyi sahneye koyanların gü 
ttükleri hedeflere nazaran 
hiç bir ehemmiyeti haiz de
ğildir. Bugün hiç şübhe yok
turki Elen askeri isyanın 

hakiki gayesi hemdn bütün 
balkan devletlerini biri birine 
bağlayan muahedeleri siste· 
mını yok etmekti. 

Bıılkan andlaşması Balkan 
devletlerini müsbet bir siya -
sa tııkib eımekden aciz old 
ukları ve A vrupanın bu no
ktasında yığılmış ol~n bir 
birine zıt ulusal gayelerin 
ve mütemadiyen sınırları 

değiştırmek arzusunun patl
Kk vermesi için herhangi bir 
karışıklığın kafi geldiği hak· 
kındaki kökleşmış zihniyete 
beliğ bir tekzib teşkıl 

etdi. 
Filhakika Elen hl\dıseler

inden hemen biraz evel Bul
garistanda Eğe denizine 
bir mahreç meselesinin yeni
den ortaya atılmakta olduğunu 
gösteren sldnkca kuvvP.tli bir 
Türk. Bulgur matbuat müna 
koşası olmuş ve bundan bi -
rdZ evel de on iki ada Elen 
ahalısi arasında ltalyan aleh
darı karışıklıklar vukua geL 
mişti 

Bu hA.diselerin bariz bir 
vasıfları vardır. Ve bu hAdi
aeler ş11nu is-at etmektedir. 
ki Balkan devletleri arasında 
oldukca g~yri tabii bir sure
tte vücuda getirilen muvaze· 
neyi bozmak için uğraşmak
ta devam eden gizli ceryan
lar mevcuttur. 

Fakat diğer taraftan, her 
bozuluşun da uluslararası bir 
ihtildl mevzuunu teşkil ed
~n Balkan münasebetlerind
eki bu istikr.arsızlıklar, Ba. 
lkan andlaşmasının esast
nl teşkıl eden fıkrin, eil
Ahlı ihtilACları önlemek için 
Balkan dev Jetleri arasında 

faal bir iş birliğioın elzem 
bulunduğu fıkrinin doğruL 
uğunu göstermeğe kAfıdir . 

Son Yımanistan hAdiseleri 
Balku audla1ma1& için ciddi 

bir imtihan teşkıl etmiş ve 
bu andlaşma Romanya Dış 

işleri bakanı B Titüleskon
un da çok .:ioğı u olarak 
l"öylediği gibi, böyle 
bir karşılıklı yar-
dım sistominin sağlamlığı 

h:ıkkındıı yeni bir tecrübe 
datıa geçirerek bu imtihan 
dnn çıkmışdır. Eğn men 
hAdıseleri bugünkü gergin , 
hava içindP. yuyılma sahası 

tahmin e<lılemiyecek derece
de vüsat gösterecek olan 
bir ulusl.ırarası ihtill\fı hal
İn6 gelmt-!di ise bu ancak 
hu aodlanmu s :ıyesinde ol
muşdur. Yunanistana kom. 
şu devletlerde başlamış ol11n 
askeri hareketler durduru
lmuş ve hazır bulunan se. 
ferberlik emirleri geri aldı . 

rılmışdır . 

O halde B. Titüleskonon 
matbuat mümessillerile yap
tığı bir konuşma esnasında 

ileri sürdüğü şu sualde 
hakkı yokmudur? «Hiç bir 
emniyet sistemini karşılıklı 
yardım teabütl~ri üzerine 
müesses muahedeler sistemi
ni geçmiyeceğine bundan da
ha beliğ bir burhaa istermi? 

ller istiyenlerin arzuları 

bu defa Balkanlar karşılıklı 
yardım anlaşması manasile 
karşılaştı. Bu hal muhakak 
surette yeni bir harbi hazır
lıyan memleketlerin gayreL 
lerini ,,e Avrupanın dığer 

t traflarında buna benzer and
laşmalar yapılmasını ve her 
şAyJon evel Şark anlaşma 

sının akdolunmasını gi\steren 
m ücıtdeleler ıni ziyt\deletirecek 
tir . 

Fakat diğer t-.rafdan, Yu
nanistan hAJiselerinden alı

non bu tecrübe, A vrupadıı 
barışın idamesi taraftarları

nın da bu karşılıklı yardım 

muAhedeleri ~istemini vücu. 
da getirmek için olan har
eketlerini attırmalıdır. 

RomJnya~a or~u ~ü~cesine 
zam. 

Romanya hükumeti tara
fından parlementoya verilm
iş ol...ın yeni bir kanun pr-
ojesine göre Romen 
ulueal müdafna Bak-
anlığı emrine ordunun 
ihtiyaçlarına sarfedilmek üz
er~ iki milyar leyik fevlrnl 
ude ~ir kredı açılması isten
mek.tedir. 

Avusluryada hava manev
ralan yapll~ı. 

Vıyona, 23 (A.A.) - Dün 
Vener - Nostutda ve Viya-

Sovyet Rusya bir t&hlike ka
rşısında hudutıarinı kapatabi· 

ıecekalr. 
Nevyork, ~3 (A..A.) - So

vyet Ru8yanın Amerika saf
ırı Avrupa
da patlıyacak herhangi bir 
harbin derhal evrensel bir 
harb olacağını söylemiş, So
vyet Rusyanın hudutlarını 

muhafazaya hazır olduğunu 

fak:at sulh istediğini ve Am
erika ile ticaretinin inkişaf_ 
ını dilediğini ilAve etmiştir. 

Eski Dış işleri Bakanına neler 
söylüyor? 

Londra, 23 (A.A,)- Eski 
Dış işleri bakanı Sir Ostin 
Çamberlain Birminigham 
da siyasi ufukta toplanan bu 
lutlar ve Uluslararttsı müna
sebetlerinin inkişafı hakkın
da söylediği bir söylevde 
demiştir ki: 
-Açık şöyliyeceğim. Bana 

kalırsa siyasetimizde acemi
likler olmuştur. Berline da· 
vet edilmemizin sebebi 
belkide müsavi hukuk sahibi 
devletler gurubunda en az 
tarafgir olmak lazımdır. Oyle 
zannediyorum ki yapılan da 1 

veli Fransız ve ltalyan dost 
larımıza bildirerek Berline 
hareketimizi ilA.n etmeden 
evel bu seyahat hakkında 
beraber mtızak.cre e t m i ş 
olsaydık daha ttıi · etmiş ol
urduk. 

İngiliz bakanlarının Berli
ni zıyaretltırı arıfesinde Al
many<inın k:endısinı Versay 
muahed~sinin askeri kayıt

ları ile bağlı olmadığım ani 
olarak ıldn edişi ne garb ve 
ne de orta Anupada bulun
mıyan mikyasta bir ordu teş
kıl etdiğini bildir~esi bütün 
dünya ıçio büyük bir darbe 
oldu. Böyle bir zamanda ve
rilen böyle bir karar buna 
yap ılan taahhütlerin kıyme
tleri hakkında şübhe verdi. 
Büyük bir ulus böyle hare
ket ederse bir sulh sistemi 
kurulamaz 

Diplomat, lngiltarenin bu 
kabil şeyleri kabul etmiye-
Cf'ği ni beyan etmekle sulh 
gayesine daha eyi yardım 
edileceğini ümid ettiğini sö
yledikden sonra muhafazak· 
Arların lideri sözlerini şöyle 
bitirmişdir: 

- Sulhün idamesi ile ala. 
kfldar devletlerin eulhü ko 
rumost için müştereken ha_ 
reket etmeleri Jdzımdır. Um
umi teminata aid bir işde r<>l 

n ının şim •linde l:hden mınta 

kasınıla hava taarruzlarına 

karşı manevralar yapılmıştır. 
Manovraya ordu, jandarma • 
il~ sivil ve askeri bütün sıh

hiye teşekkülleri iştirak 

etmiıtir. 

oynıyııcok vaziyette bulunm
amız icabeder. 

Holln beyanatı Almınyada fe-
na karşılandı. 

Vaşington, 23 (A.A.) -
H. Hal Alman kararını tas
vip etmediğini ibaaı etmit· 

Vilayetimizde merinos ve 
zeytincilik hakkmda tetki

kat yap~ı. 
Yüksek Zırn:ıt enstitüsü 

ş~fi Kerim Omer ve enstitü 
zirai kimya profesörü Hayde 
Fonderden mürekkeb mü
t~hassıs bir heyet tarafın
dan vildyetimizin zirai vazi
ytti tetkik edilmişdir Mü · 
t~haesıs heyet vilAyetimizın 
Zıraat Bakonl ı ğınca merinos 
yetişdiriciliğine tahsıs edi
len yerlerini ve zeytin mın 
takasını dolasmı ':i, toprakları

mızda yetişen ve yetişdirilen 
tabii veya suni yemler üz_ 
erinde araşdırmalar yapmış
dır. Heyet zeytin sanayiimi
zin çok ıslaha muhtaç oldu_ 
ğu neticesine varmışdır. 

Koylerimizin s'hhat1. 
Halkevimizin köycülük 

kolu köylümüzün sıhhatı 
ile yakından aldkadar ol
maktadır. Geçenlerde kö· 
ycülülr: kolu başkanı ile 
bir doktorumuz Ômerköy 
nahiyesine giderek nahiy
enin ve halkının sıhhi vaz 
iyetini araşdırmışdır. 

Annelere öğüt 
Sayı 2 

Çocuk Esirgeme kurumu 
(Himayei EtCal) Genel merke
zi mama çocuklarının nasıl 
besleneciğini ve mamalarının 
nasıl hazırlanacoğını öğreten 

(Annelere Öğüt) ün 
2 nci ıoyısını hazırlamıştır. 
1 inci öğütleri ve bu öğü 

tü istiyenlere Kurum parasız 
olarak gönderir. Anlrnrada 
Çocuk Esirğeme kurumu Baş 
kanlığına bir mektupla adres 
bil'1irmek kAfidir. 
uır. Bakan Almanyadan ba
hıetmeksizin dimişdir ki: 

- Amerik- ve onun ulu
sları muahedelerin bütün 
hüküml arioe kati olarak ri
ayet edilmesini teşvik için 
mıimkün olan bütü manevi 
nüfuzlarm. Jaima kullttnma. 
lıdırlar . Amerika devamlı 
bir barı.tın bütün bünyesi 
muahedelerin teşkil etmesi 
Jdz,m geleceğini daima te
yid eylemişdir. Uluslararası 

meselelerin muslihane bir 
suretde halline inanan 
har kes meriyette elan 
muahedelere riayet atmemek 
hususundaki umumi temayü
lü ~örmekle mütezayit bir 
endişe hissetmektedir. 

B. Hol Alman kararını tasvlb 
etmediğini söyledi 

Berlin, 23 (A.A,) - llavas 
ajansı muhabirinden: 

B. Hulün muahedelerin 
tatbiki lehine Amerikanın 
manevi nüfuzunu kullanması 
lüzumu hakkındnki beyana
tı fena karş ı lanm ıştır. 

Berliner Tageblat gazetesi 
bu beyanatta Frıınsanın kati 
tezine bir istinatgah gör 
melr:te ve bunu Alman. 
yaya karşı bir har
eket olduğunu söyliyerek 
şunları iltl ve etmektedir. 

Almanya munhedelerin 
Avrupaya sulh getiren . bir 
vasıta olduğunu inkAr etm
iyor. 

\illiyet' Yolları 1 :r.t·rinılı> büylik hır k öp ru O' 

Bahar mevsiminin girme· onarılacakdır Yollard9 ~· 
si üzP.rine vlll\yetimizin mu
ht~lif yerlerinde y<.\1 faaliy

eti başlamışdır. 

klu k amelei mükellefe 
lışdırılmakdadır. 

Bu yıl Balıkesir - Sındırgı 

yolu ile Dursunbey - ista
syon yolu yapılacak diğer 

yollarında bozuk yerleri 

A~ana iMisas muhakeme
sinin faaliyeti. 

Adana, 24 (A.A.) - ı 935 
başlangıcından bugüne ko
rlar şehrimiz ihtisas malı 
kemesine gel"n 405 davanın 
101 ri hükme bağlanmış 62 
ı:ıuçlu hakkında tevkif kararı 
verilmişdir. 

A~ana~a grib salğım var. 
Amasyn, 24 (A.A.) - Grib 

salgını devam etmektedir . 
Mekteblerle, tiyatro. sinema 
gibi umumi yerlerde ı 2 
gün müddetle kapntılmış
dır. 

Adanada meyva çık~1. 
Adana. 24 (A.A) - Bağ

uzum kütükleri yaprağı 
dönmüş ve mevsimin ilk 
meyyası sayılan taze badem 
çıkmışdır . 

Müthiş bir mitralyöz 

Ali Reşat Göksef ~~"f 
VilAyet Genel K•~. J{B' 

Sındırgı öyesinden A \,,irl 
şat Gökseyda dün lı 
gitmiş ir. / 

Muülada Mr hastah•]!,t 
Muğla, 24 (A.A ) - •l" 

si muhasebe tarafından 1'/f 
tırılan yeni hastahane P

9
ti1. . ı ı ft' onu merasımle açı uı . i•ı 

ede hususi muhaseberll
0

1 • r'd90 1 
yıl önce kurduğu ı ., c,İ· 
dan bu yıl 5200 çe§I 
ne ağaç fidanı doğıtıld1• 

rı· Bır BulQar gaıetesıaıa ; 
maklar hakkında bır fal~ .,,re• 

Bulgaristnnda ~ \e'I s•' ı· çıkan « Belo More» .~ ,111i1.6 

Pomakların bugünkU b'r 
leri hakkında yazdığı 
yazıda diyorki: " ıP,•· 

rO I' 
Genel harbe kad"r 0~t 

lar bilhassa çobaolık1010Jo0 
d Y • bJlD •• 

şmışlar ır . enı r'' 
cizilmesi üzerine bU t~ d•I~ 
!arın ökonooıik şeraiti d~o · 
ti ve siırüler kış.n E~8;11d-' 

. L l . ekler ·•" zı a.ıyı arına ıoın ·ıtı 
. eti gı .. ~ 

dolayı koyun tıı~ar g611' 
azaldı. Pomakl.ırın bO boo0 

Londra, ~4 (A.A.) - Eski- sefil vaziyetlerini~ ":1,ri01~ 
den elektrikçı· olan hir İn- 1 k h ,.re ne 'icesi o ara ı·· 
giliz neferi dakikada 1500 e . 90~ 
kadar mermi atabilecek elekt sebebı budur· rns~ıır ~" 
rikle işler bir mitralyöz ıc- Bunıı rağmen P0 ııl,., ~ 
dıı etmişdir. gar devletine bağlı edd'1 

Amerikada kuvvetli hava 
merkezleri yapıh~or. 
Vaşington, 23 (AA.) 

Amerikan tıudutl;ırının kor
unması için altı kuvvetli 
h:ıvn merkezi yapılması ha
kkında harbiye bakanlığına 

sııldhiyet veren kanun pro
jesini meclis askeri komis· 
yonu ittifakla tusvip etmış-

tir. 

Atina dıvanı harbmda asilerin 
isticvabı 

Atine, 24 (A.A.) Bütün 
şo hitlerin ifaıleleri ılinlenmiş

olduğundnn "ivıl müttehimlcr 
divanı harb huzurunda mü· 
dafaalaruaa baılawıılar . 

ve ecnebi tesirleri r 
mektttdir. ·4 e'°'• 

1ı1 J 
Bu fakir hlllk& ·~ tı;-. 

dağıtmak , öko~orPI aite il{,ı 
bhüslerin i yenı ~er ~red1 ~ 
dura bilmeleri İ çıJJ tı'bill· 

. e ~-açmalr:, kendilerın ·ıerİ f' 
vermek, bazı ver~' bll ,, 

11
. ıerıJJ ,. 

dırmak , muu ı.ın .. 1e~ 1 . ı. 8eltJY b 
seviyelerini yu• ısıı 8 8 ,,ı 

ecnebilerden .rıır ,,111i! o' 
zı tahrik~·ilerın 6ilf,r 
k ırmak ldzıınJır· ıJ01 ~ 

1 1 o 
bunlar Pıın:ık ar "~ .r 

• 1 acB~ J r'' 
devletıne b~A'. 1 Y 010 11 

1 -o 
usnl hislerını 111ıı ~ 
kdır Hu cnıntaktJ "1,.f 

( ·ofl u 
nevvor le rine t 

0!ıM~ı ~ 
budur. Ve bu Y J ,~ 
retleri mut:akk 3 

,
erec 

eyı neticeler v 
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Yugoslav .. 

Ba~ımından Avusturya. 
Arus!urn krıllİildönecekmıt 

VolJc' g 
tete . ~seher Beobechter g1t-
Mı ·· 8~ 0 ın 1 Mart 1935 tarihli 

Unıh h 
8e} nus asında gaz~ten in 
L grad ınuh b' . . b' .:tub . . a ırının ır me-
lllek u ıntışıı r etmişd ir Bu 
lllındtubdu Yugoslayn bakı-

on Av . "et' Ustury cı n ı n vazı 
" ı letk 'k cij 1 

1 edilmekte ve az-
ın e §Unlar yazılmnktı:ıd ı r: 
Schus h . füi . e nıgg ıle diğer le 
rnıatter in . d ' k . 

ııe.,. 
1 

cevı r ı l e rı mu-
le ~~ a.~8 karşı Yugoslavya 
end· Uçuk itiltırın duydukları 
Pn ~§elerj diplomasi yoluyla 
.. rıa L 

tın h'l v~ ondra makamları-
~'·u 1 dırdıklcri şübhesi zdir . 
hat sturya istikldlin in mu· 

atası · · ai ıçın Mltanatın iade. en e . 
httk rrıın bir yol olduğu 
de\>ı •nda Fransız ve İngiliz 
İcin ~ adamlrrını kandırmak 
t'hbb~·huschnıggin girişdiği 
llll Uslere karşı Yogos-
leafaa ~ut.buatında şu müta-

1 r ılerı sürülmüşdür . 1 

•heJ ~ ~ vusturya, sulh mu. 
hl.Jd e erıle tayin edilmiş olan 
bir ~tlar dahilinde müstakıl 
)etı· ~Yat yeşnmağa kabili. 
~8 ıı ıee, veliahd Otto olma-
CtJtt~tı dahi bu kabiliyet mev
g&ıe: .deınekdir. (Polotika 

eeı 27. 1.) 

2 - H detj ab:Sburgerlerin av-
eeıe'. adına «Avusturya me-
. 'h> den · ı b' 1 · )1116 ı en ır mese eyı 

htıd ~rtayıı yeniden beş ya
deltıe~ tı n:ıeselenin çıkmast 

0 lacakdu . 

(~ov • 
3 °etı gaıetesi 23. 2) 

fj~rj ~ Avuaturyada hnlk:ın 
hiı .... 111

• serhestce ifade ede-..... e, . 
etıığ· 1 •rrıkansızlığı devem 
~'illa. 

1 
lbliddetce, Avusturya 

letj., ~darlarının kendi reJ· im . -.ın 
1Ciıı h rnuhnfoz:asını temin 
ba~ı11 &ricten yardım ıstemeğe 
Ratet rı. Yokdur. (Politika-

eeı 27. ı) 

~'llat 
. , f)ah. ~rya meselesi, 

lııı tıı 1~1 ahval ve vaziye
blltııııın~aı .edilmemesh olub 
)&lnıı allı horicten değil, 
Ye bu ~llhilden mümkündür. 
~8.tı 1n al tarzı da Avustur_ 
e\>detitılldecnokratik sisteme 
01aıtı 0 en başka bir Aelcilde e· ı il -s 
lstell"ı ' atttı demokratik 

80ısy,.ı ·8 Uvdetinde nasyonul 
l(i ııınin hk' . 
~ t ll"ıevıc ·· a ım hır fak.-
esi de ~ıne geçmesi tehli

llıeseı . ulun11a, Avusturya 
~ eaıni h 

~e ~ı n olıi idn bunu 
İl , malt gerekdir. 

tı 1 ırhsının (~eyaz ~ıt
D," a~) a itirazı 

~tihliy lierald, 7 mart 1935 
l§cj r aayısınJu yazıyor 

•tı ırk · 
11 ı\"a.ın nsı «Beyaz kitab» 
L~~a,Q8 kamarasında mü . 
~ıld ı e 

e İt' anasında şu şe·· 
fı<l1 ıraıd 

t v'ırt0 8 bulunacakdı r . 
•na. ınııı d &" n noktai naza-
'fıı l:)Ore h .. ı .... 

ti il sıy u .. umetin mü-
le.e~itıin k08881 Uluslar der
l ~1 İle 011ektif barış esas-
ıt taba 
~~I lintıda n tobnna zıt· 
h· llnt:tl.. n başka sıl:lh-
llt· " k 

tU Ut h' 00vansıyonunu 
~I tftle(d dı~ tohlikeye dü. 

ilanı e ır. B . 
~l Cttı . u sıyasa 
~ııııb·'tılQrı nıyctirnizi garanti 

ı .. 1 ~~ok k • 
>oı ... 'Uslnı-u uza oldugu 

o~a rnsı rekabetine 
cuk ve . 

cmnıyeti 

Alman 
Ulusuna açlk ~eyana~. 
6 mart ı 935 tarihlı Daily 

Telegroph gazetesi «Alman· 
yaya oç.k beyunat» başlığı 
altında neşrettiği bir baş
yazıda Sir .lohrı Simon ile 
Lord Edenin Berlin seya· 
hatlarının geri kalması mü
na:Jebetile diyor i ı : 

«Gelecek pazarh•si KÜnÜ 
yapı l acak olrın ulusal mü
dufJu münoko§alarından e
vel Dışarı işleri b ·1kanımı· 
z ın Londra konuşmaları 

hakkında Almanyanın fikrini 
al :ım nması İngiiteı e adına 
çok acınacak bir bahtsızlık. 

dır. Dığt.-r toroftun baş
bakanımızın f!Özlerinin Al 
manya da telakki tar
zı gösteriyor ki Alm:ınya 

uluslararası durumu bakın_ 

da lngiltere hükUmetinin 
görüşlerini hiç bir zaman 
anlıyamamıştır . Nihayet 1n
giliz- Alman görüşmelnrinin 
uğradığı bu kısa gecikme 
faydali sayılabilir. Vakrn <c Be-

yaz kitabın» Berlindo memnu• 
niyetle karşılanmasını kimse 
bekliyemezdi; fakat resmi 
Alman matbuatının aldığı 

cephe umulduğundan çok 
daha şiddetlidir. 

«Beyaz kitab» ın bilhas
sa Sir John Simonun Berline 
seyahatinin arifeıinde neş· 

redilmesini Alman matbuatı 

«dostluğa sığmaz bir hare
ket» ve c Almanyayı tehdıd 
teşebbüsü• diye tarif edi
yorlo.r. Halbuki bu beyanat 
Berlin ziyaretinden sonra 

yapılsaydi o zaman da Alma-, 
nlar lng!ltere hükumetinin 
Führerin dostane uzatdığı 

eli reıldetmeıııi şellinde tef
sir etmiyecokler mi idi? 
Eğer Hiller bu hareketi Al
man şerefıoi tahlir saydığı 
için kızıyorsa, hiddeti biraz 
da etrafıll\lakilerin !!özlerine 
inarınrak logiltere hükOmeti
nin fıkrini yanlış anlamış 

olduğunu öğr<'nmesinden ile
ri gdmektedir. «Beyaz ki 
tab• ıtı her nolttd8ı inceıl~ıı 
inceye tetkık edıl!nce bunun 
zannedildiği kadar hiddeti 
mucib bir hareket olmadı· 
ğını Beri in de görecektir . 

H·ıacılık: eskiden yürütülen 
muhakemeleri iki, hattıl üç 
misli kuvetlenmiştir Alman 
yanın en biiyük isteğınin 
havalar hakimiyeti olduğunu 
artık gizlemek imktlnı yok
tur . Herlin ziynretinde gör 
üşütmesi tasnrlanan Garb ı 
Hava Paktı. hevJ tJil.ılılorın 

da yarış ı n önüne geçmek 
İçin ln~ilterc ile Frıınsnnın 

hazırladıklnrı bir tedbirdir . 

Eğer bütün bu noktalar 
Nazi mehafılinde yanlış an· 
luşılmış ise, bu yanlış düşü
ncelerin tash ı hi ileride yap. 
ılacak görüşmelerin u.uvaft 
akiyet imkanını art ı racaktır . 

==·= 

tehlikeye solrnrak neticede 
savaşa kador varucakdır » 

Bu iti ruz Avam kamara
sında Fırka nclına Maj:ır 

Attieo tarafından serıledile· 

cek ve Sir Stnflarcl Cripps 
tarafından müdafaa e0ti1ecck
dir. 

T0RKDIL1 Mart 25 

Çin istikrazı meselesinde 
Japonyamn vaziyeti 

Tokyodan Time~ gazetesi · 
ne bildirildiğ . ne göre Çı n hü 
kumetine yardım mssı•le
sinJe Juponya hükümetj di-
ğer hükümetl~rle istişarey~ 
itiraz etmemektedir Fakat 
Çine ul~slarurusı mnJi' y :ı r· 
dımın luzumsuz ve orzu edil_ 
miyen bir şey olduğunu 
b ldiriyor. 

Bu beyanatta hulunnn dı· 
şarı i~ler bakunl ığ ı nın salA· 
hıyet sahibı adı.mı Şanghı.ıy
da Çınlı ve J ıpon mulıy~
cilerin Çınin muli vaziyetini 
ıddja l'Uıhiiğı knJur müş. 
kül görmedıkJerinı kaydedi 
yur JJpon görti)üne nazaran 
Çın bu miliiküJünü kendi g u
yretile yı:nmelidir . 

Uluslararası yurdım ulus
lar.ırası kontrolüne yol açar 
ki ~u da nihay~t barı~ı te
hd ı t edecek bir harekettir. 

Yarlı motbuat bundan ha· 
hsederken İngiltere ile 
Amerikanın Çıne her hnn-
gi bir muli yard ım t. klirın· 
de huluomadan evel <;in 
J ıpon müzakerelerinin sonu_ 
nu beklemelerinin doğru 
olacağını yazıyorlar. Tokyo 
mal ı mehnfıli Çine billııl ya· 
rdımden evel Çin J iıpon mü 
nasebatının n.>rmal bir şek
le g irmesini beklemek IAzım 
geldiğini ve bu yardımın 
da istıkraz şeklinde1 d~ğil , 
Çinli ham maddeye mukabil i 
Japon malları sevketmtk 
gibi kredi şeklinde yApılmıı . 
ıını rr.uvafık buluyorlar. 

Almanya müstemle~e istiyor. 
Varşova, 22 (A. A.) - As~ 

keri mahafıJin gatetesi olan 
Ploskaz Borojnıı; Alman ka
rarın ı n ihdas ett ; ği vaziyeti 
uluslararaıı tetk k ederek 
diyor lı:i: 

- Garb de,·lctlerinde ha. 
sıl olan ak~iilllmeHer bir 
lcutış;klık ınantntası ve mü
şterek bir azim yokluğunu 
gösterme kdedir. 

Kurjer Proni goıeteside 

şöyle y11zıyoı: 

_ Almanyada İ§sizliğin az. 
alması bilhasıa ordu ıhtıyaç
ları için yapılan imalattan 
ileri "elmekte<lir. Bınaenal 
eyh Almanyanın sulh siyas. 
etıne dönmesi anc .. k on · 
un solh imaldtına avdeti 
ile mümkünılür. Bunun 
içinde Fransa, İnğiltere ve 
Amerikrın Almanyayn yalnıı 
yeni kredtleri değil faka :ıy 
ni zamaod·ı yeni mahreçler 
ve ınüstemlikrder temin 
etm~h·ri lazımdır . 

Vilayet 
K. KBni 1 i 1 Tarihi Hikô.ye 

Genel ı =---------------------...:~ 
Komutayından. Sevgilisini kesen aşık 

jJ jJonin g.1yet şen ve şnk karşıdan birbirlerini sevgi 
(Üst tarafı birinci sayfada) · ı d' 1 

rak sesi gecenin karanl ığ ı nı ı e seyre ıyor ar ve pençe_ 
bu ni~betın ·· utedil oldu- delerek etrn fı inletıyordu. reden ı.ıyrılmalarını istemj_ 
ğunu ve bu ıtih a rla varı\lu Ardda e.rada susuyor ve yorlardı. 
~ın noks •• o t o hııkk u k ve tahsil tekrar yarıd a kalan ~ark ısını İki gencin bulundukları 
edilmiş Jeneceğ ni söylemiş 1 tamamlıyordu S') kairın tam sekiz yüz met- • 
ve demişdi r k ; Şurkıyı ~öyliyu rı genç- kız re ilersinden tozu dumana 

_ Bu ni:,obet 933-934 ye· eski Yunanistanın Mora ya- katan üç ::ıtlı geliyordu. 
l ın a nitdi r. Bu y ıl t uh .!'liJd rım Jdas ı nda Ji'okıde eyele Bu üç atlıdan birisi güz-
tın artırılm:ıs ı ıçin hususi t inın hükümdar ı Etf'nin kızı el Midenin babası ve diğer-
tt dbirler ol ınmışdır . 934·935 idi. ]eri en yakın dostları idi. 
yılın ıla tahsil§t nisbetinin Setiİ güzel olmaklu bera· Kız babatJını geldiğini gö-
yiiz ıle doksan hattı\ yüzde ber kenclisi de gayı; t g üze- rünce Yesona son bir buse 
doksanbeşi bula cağını umu· id i. Güzell iği dört tarafo daha yolladıkdnn sonra acele 

yay l rn ı ş ve adeta dillerde pencereyi kapadı. Delikanlı yor uz 
Başkanın lıu izahatındun destna olmuştu . Hu gonç bi raz daho. orada durarak 

d ' A 1 sonra izahname ve aımı ve güzel k ı zın böyle her dalgın dalgın Midenin pen-
n lı: şam güneşi n batacağı bir <"eresine baktı . Ve İç sık· ırncümen müteleanumesi ona

ylanmı şJır .. ımada söyled iğ i şark sın ı ıntısile ordan ayrıldı . 
dinleyipde Aşık olan Yason 

Yeni Lehistan 
T:emel yasası. 

(Üst tarafı birinci sayfada) 

akla beraber Mareşal Pilsü
diski filen hükt1metin amiri 

mutlııkıdır. Mumaileyh çekil
diği takdirdir ki temel yasa
sının bir ehemmiyeti olac
akdır yasanın meriyete gi· 
rmesi hakkında henüz bir 
karar alınmamışdır . 

lş 
Bankası. 

iMminde bir delikanl ı bu şak
rak şark ı yı dinleJikco mide
v e anlaşılmaz bir göniil 

' bağlıyordu. Zaten delıkan. 
lının evi de genç kız ı n tam 
kar~ısında idi. Kız ı n her 
söylediğini işittıkce odasının 
pençeres ı nı açıyor bitgin, 
baygın bir halde onu hem 
dinliyor ve hemde fırsat 
buldukca bütün güzelliğini 
karş!dan eeyrediyordu. 

Bir gün her naıılsa güz· 
el Mida de delikanlının kend
isine baktığını seziyor ve ut
ancından söylemekde olduğu 
şarkıeını yarıda bırakıp pen
çereyi kapıyarak içeri kaşdı. 
0dlikanlı kızın bu halini (Üstarafı birinci sayfada) 

934 1 görünce conı sıkıldı v~ 
murakıpliğe t .ıyin ve ~ dişlerini sıkarak istemiye 
hesap yılı idn kenJilerino 1 istemiyc pençereden çekildi. 
mu rakeb~ ücrt3tİ olarak 20001 Delikanlının elinden bir ~ey 
ıira verilmisi hııkk ı ndaki 1 gelmiyordu. Çünkü kızın ha. 
takrirlerj kab,...l etti. be!lı zamanının bir hüiüm

Romanya demiryollarmda 
faaliyet 

Hesmi Romen iıtatistikl 

erine göre 1934 yılında Ro · 
manya şimendiferleri z7 
milyon 200 b n kişı taşımı . 

şdı r. t 928 senesinde bu mL 
kdar 46 milyondu Buna 
rağmen 1934 yılı f anliyeti 
1933 yılı föaliyetine göae 
on iki nisbeticıde bir fazlal 
ı k göstermekıledir. 

Eşya nakliyatı 1934 yılı 
nıla on Jokuz milyon 300.000 
tondur. Bu mikdıır da ge~· 

en yıla nazaran yüıde 1 7 
bir fazlalık göstermektedir. 

<lerı, o ise nşoğı tabakadan 
bir kimse iıii. Onun icin fır· 
sat buldukco güzel kızı Jın. 

liyor ve seyredebiliyordu. 
Böylece günler geçdi. Gü

nler geçdikcede delikanlı ke. 
ndini gaybediyor ve güzel 
kız icin yanıp tutuşuyordu. 

Yıne bir gün gımç kız bö· 
yle mutadı veçhile şarkı şö-

1 ylerken gözleri delıkanlının 
I gözlerinin tn içine giriyor. 

~* ~ , ... 

Hükümdar Ete ve ailesi 
bir kır gezinti1tine çıkmak 
idn h azırlan ıyorlardı. Ete kı_ 
zınm yanlarında olmadığma 
gördüğü zaman seslendi: 

- Mide; kızım neredeain? 
Derinden hir ses Eteye cevap 
verdi: 

- Yukarda odao1daylm ha· 
bncığım. Hüküm':iar seıini 

bir az daha açarak: 
- Haydi klzım geımeğe 

gidiyoruz hazırlan. 

- Fakat babacığım ben ge
l miyecdğim . Dersime çalışı

yorum . Hemde nerede ise ho· 
cam da gelir. 

_ Peki kızım peki biz gi
d ı yoruz dedi ve evin kap•
s ı şiddetli bir sanıntı ile 
kapandı . 

Mide kapının kapandığı· 

nı j idince güya yalancık· 

tan çalıştığı kitabı elinden 
bıraktı, aşağıya indi. Şimdi 

koca evde o yanhadı. Ba .. 
basına karşı oynamış oldu
ğu oyun şimdilik kmuvaffa
kiyetle nıticelenmişti. TekL 
rar yukarıya cıktı, Pençereyi 
açarak şarkı söylemekle 
delikanlıyı çağırdı. Yaaon 
ıla bu parolayı bildiği için 
ıler hal pençe reye gelerek 
kızı gördü. 

Kasablar deretJinde ukım pis suların ovaya ynyılmcıması 
iç1n yapılmoğa boşlanıl:ın ,.e bedeli ke ~fi 1200 !ıradan ıba
ret bulunan kanalizasyondan 200 metre tulünün tulcıni 
maktuma göre kazılması İçersine arzani mnktoa o·örc adi 

~ 

Ve böylece on duk.ka birbi
rlerine bakıyorlar. Ondan so· 
nra Mide içeri girdi perdeleri 
kapayarak yatağına kendis i· 
ni koyverdi. Böylece bir iki 
saat kadf\r yüzükoyun yatdık· 
J.rın sonra kalkdı. v.~ kendi 
kendine bir şeyler söylener
ek tekrnr pençereleri açdı. 

tiözlerini kurşıki evin pen~._ 

resine dikti. Delikırnlıyı yine 
orada gördü O sırado deli
kanlı k ı z • n böyle camları 

i ndirmesıne ve ı; biraz sonra 
da tekrar aç ı p kendisine 
bakmasına hır mana vercme
dı. Ya.son Madenin hu hore· 
ketini hem düşüniiyor hem
de dalg ı n dalgın çıplak gö 
ğsünü seyredıyordu. •K ı z da 
aynı Jolgınlıkl a Yasonu se
yrediyor ve şarkısına arada ı 

Mide bir takım işaretler_ 

le Yasonu eve çağırdı. Ya 
sonda eve nasıl gelebilirim 
şeklinde işaret verirken kız 
ovJe kimse olmadığını anlattı. 
Bunun üzerine delikanlı otu
rduğu yerden fırlıyarak so. 
luğu doğruca Midenin evle
rının kapısında aldı. Mide 
Je zaten aşağıya inmişti. 

Delikanlıya kapıyı açarak 
i ~: eri aldı . Doğruca odasına 

çı ktılar. İlk mahcubiyetten 
sonra Mide. delikanlının ya
nına bir az daha sokuldu. 

- Yason . nasıl benim 
karlclr, sen de beni seviyor
sun değil mi?. 

hnr<·lı ve çimento derzli ve kopek ta~l ı kunal yapılmn~ı 
malzeme ve işcilikle berober 12 3.935 tarihinden jtiboren 
31 J 935 akşamına kadur 20 gün müddetle münakasnya 
konulduğundan bu hususdn izahat alm ak is1 iyen tolibl'! rin 
180 lira dipuzito ak~~asilo h<•rober makamı vilayet.de mü· 
teşekkil komsiyonu mahsusuna mürncnat "ylemeleri ilan 
olunur. 

Balıkesir E\rkııf 
M iicl ii ı·liiğiiııdeıı: 

Evkafı mazhntava ait 14662 ve miilhakava . . 
ait 4259 kilo hu~day SJI ılnıak iizcrt• ~O-H-935 
gün iiııdc n iti ba reıı o ıı gii rı u ı üd dt' ı it• cı r · ı ıı·nıa yn 
cıkanlıuışdıı·. İhale~i 31-3-935 pazar· giinli saat 
i 5 de Evkaf idaresiııdt· yapılacakdıf'. İ~lt!kli ol
anh:u·ı n nı iiı·a eaa tla rı. 

bir fas ı la vererek devıım 

cıdiyordu. Delı kanlı , Midenin 
böyle kımdisine bakıpta tek
r:ır g üzel se::;ile şark ı Röyle· 
yişinden istifade ederr k kı 
za elile bir buse yol1 a<h . Ge· 
n~~ kız da del ikanlıya aynı 
~ekiltfe mukobele ettL İki 
gnnr ılerhul ufuk bir 
rnukadılenıdon sonra el 
ve buse i~uretler :lc knrşı 

Jan knr~ıya bir birlerine 
ne demek istediklerini an. 
lamışlardı. Her ikisı de şimdi 

- Ne diyorsun Mide. Seni 
ı:evmemek bu nasıl olur. 

- Evet.. Doğru söyliyo
rsun. Fakat şüphe denilen 
şey yok mu? Ne ise onları 
bir tarafa bırakalımde biı 

kendi sevgimize bakalım. 

~ide ile yason derPdeıı te· 
peden konu urlarken birbir
lerine daho ziyade ısıomoğa 
bnşladılnr. Hattll sevgilerini 
öylo bır dereceye getirdil
er ki iki gen~· birbirlerinin 
dudaklarına birer bülük gi
bi yapışarak cmmeğe başla· 
dılar. Bu hal belki yarım sa· 
at kadnr devam etti. Delik
anlı Mideye sorJ.u: 

- Sevgilim acaba bir gün 
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gelibde birbirimizin olabile. 
cekmiyiz? 

- Hu ne demek Yason. Bir 
gün gelecek değil. Zaten şu 

andan itibaren birbirimizin 
olduk bile. 

- Fakut bu sözlerinİZH in
anaıniyorum ki . 

- Yason darılma amma 
sen çok tuhafsın. 

• - Güzelim bu halimi ben 
de anlıyamn~ım. 

- Onu bunu bırak. Biz bö . 
yle her gün birleşipte gör
üşebilecekmiyiz. 

- Ne zaman arzu ederse . 
niz .. Yalnız vaktiniz mÜsRit 
o)sunda .. 

- Doğru. adam send~. El· 
bet fırsatını bulupta yine 
görüşürüz. Şimdi bunumu 
dütüneceğiz. 

- FAkat \tideciğim bizim 
bu vaziyetimizi ya görürlerse 
o zamnn sen ne yaparsın. 

Çünkü baban zamanın hükü
darı. Ben ise adi sınıftan bir 
kimse. 

- Bunları dü~iinme Ya
son. Yeter ki aşklarımız kartı
lıklı ve ve sıkı olsun. 

- Ciddimi söyliyorsun? 
- Evet, eğer sözlerime 

inanmak istemiyorsanız size 
sözümü şanunla da isbat ede
bilirim. 

- Ne ile? 
- Evet şununla isbat 

ederim. Bizi bulamıyacakla
rı ve erişemiyecekleri bir 
yere. beraberce kaçmak. 

- Nasıl? Ne dediniz! 
- Kaçmak ... 

- Aman yarabbim. Bu kız 
galiba çırdırmış. 

- Hayır Yason. Karşınd· 
aki kız çıldırmış değil hakik

TUltKDltl 25 Mart,-. 
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atı söyliyor. isterseniz şim -

diden tezi yok. Gidelim. Ha_ 1 
zırmısınız? 

- Hemen şimdi mi? 

Geldi! 

Saf Değirmisaz 
Linyit Maden Köm·ürü 

Aşa gıya bastıi.iunız rehber tablo ha 1~1111 ızın lıt•J' tü lii iht iy:ıçl3 " 
. ı· 

rını en rahat, en eyi, erı ueuz ve f\ll ·ağlam ~arllarl:l ıwr~rlf), kıU 
lerdt'n kar~ıhyabilr.<·eklerini gö.sh~riyor. , ' 

Mide odadan dışarıya çıktı. 

Yaso o saatte afallamıştı. 
Ne yapaca~ını bilmiyordu, 
Mide tekrar içeri girdi. Kı
yafetini bile değişdirmişdi . 
On dakika içerisinde her 
şeyi hazırlamış ve üzer
ine de seyahat elbiselerini 
geymişdi, Yasona: 

- Haydi gidiyoruz dedi. 
- Hazırım Mideciğim 

Mide babasının eşyadR h ıfif 
bahada ağır nesi varsa hep
sini ufak bir çıkına doldur
muş elinde tutuyordu. 

Vakitde ikindi zamanı idi. 
İki sevgili evdf!n dışarı çık
arak etrafa bir göz gt>zdird
!ler; ve arkalarına bakmıy 
arak ~ehrin tımha ve dar so
kaklarından yiırüyerek ken
ara çıkdılar. Ş~hrin hemen 
~ibi~d~ki ormanlığa dalarak 
ızlerını kııbetıyiler. 

(Sürecek) 

Odun gibi yazdan tedarik etmek ve haftalarca pn. 
zar yerlerinde odun aramak zahıootinden kurtuluyor
sunuz Her vakit evinize, dairenize volhasıl her yere 
istediğiniz miktorda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömür 3 kilo oduna muadildir. "Değirmisnz Linyit 
maden kömürleri h,,r sobada ve ocaklarda" kul· 
lanılabilir. Hararet derecesi pi1asadaki kömürlerden 
yüksekdir. Toplu ve prakente olarak mağnzamızda 

en ucuz' f.mtla ~atış yapılmakdadır. Askeri, mülki ve 
hususi taahhütlerde bulunulur ve günü gününe 
temin edilır. 

Liııvit 
"' 

Balıkesir çiviciler ~·arşısındn D ı:ı mir, 
hırdavat, nlatı ziraiye ve inşaat malzemesi 
ticarethanesi Cumalı Abdurrahmnn zade 

flhmet flulusi .. - . . ... . : .t, :,,. _.... •. . 

r• AVuKAT-1 Karaca~e~ H_~!~sı - . 
H. Tevfik- sadık Mudurlugunden. 

DAVA VEKİLİ 
YCSL'F KENAN 

Yazıhanesi hükumet caddesin· 
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul ve surat-

ıı l• neticelendirilir. 

Basım yeri Balıkesir 

Vil~vet Matbaası. 
• 

Karacalwy flarası 'lcriuos yeti~tirmc <;iftliAi
nde yf~nidtnı yaptırılacak (597 3) lira ı 7) kuruş 
bedeli kt·~ifJi bir adPt koyun harıyosu açık •~"sil
tıuc usulile 2- Nisan-935 taı·ihirıdc~ Salı ~iiııii 

·~ 
saat on dürtde ihale edilecekdir. Şartııarne, JH'O· 

je ve ke~ifleriui gfir·mek isıiy cnleriıı İstanhul, 
Bursa Nafıa basmülwndisliklerile Hara nıiidiir-• 
lüğii ne ve ihale ~ii rı ii rıde ( 44 8) JiJ'a mu vcıkka t 
teminatla rile hil'liktle Bur~a Nafıa haşnıiilıend-
isliğiue ıuiirat·aalları iliuı oluuur. (~12-4) 
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~ihi tiirlii suallerin eevaplarım hu tahlorla arayınız 
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