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!ngilis Ve Alman Bakanları Berlinde Görüşüyorlar . 
. Beri inde gör· şmeler başladı. iş Bankası Çinde Yüz binlerce 

111riliz ve Alman Bakanları Hitl~rin nezdinde Ulusal halk melcesiz kaldı. 
bütün gün görüşmelerine devam etdiler. 

rr~~ı~. gazeteleri Berli_n~- görüşmelerini büyü~ bifeOdişe ile takib edıyorlar. 
Dı . ' 23 (A.A.) - fııgılız 
il ş .1~leri Bulrnnı ve bny Eden 
e ITllIPjl ı'z t .. .. k ' . . b sab t°' rnyu e çı~ı u 

ne :~ saat onda bay Hıtlerin 
la.~ •nde müznkrrelere baş-

ıştır. 

"" İflp ?ınkerelere Almnn J) ş 
ttıe rı1 Bakanı ile siltlhsızlanma 

se el . 
le~·ı· erınrle bny Hitlerin 
tir

0

1 1 olan bay Fon Ribben· 
tı\ij: hazır bulunmuştur. 
9,. l~kerelP-re öale vakti kı· 
~ uır f " 

tar b &sıladan sonra tek · 
Frı •ılanmıŞtır. 

nıız llzıtalerı ve Bertin 
ı> . ıörüşmelari 

ı &rıa 5 er R 1 ~ (A.A.) - Gazete· 
h,kk •rlın müzakereleri 
'fıı ında endişelerini muh-
~ 8 

ediyorlar. 
. atbuat F . . . •ltt,

6 
. ranso ıle Ing-

"4e.0/1 ayırmok istiyen Al
~çlii~~ın Fronsa tarafından 
Y•tle e knbul edilen şeni
dtce te karşı lngilizlere sa
"''~ tekten imt iyaztar nr -
ı~:~Qıı olmasından korku l'-t dır. 

•ta ISkar dBYşirme ya
b ıısını nan ediyor. 
Qerı· 

"1tıhah~n.' 24 (AA .) - Havas 
~ trınden· 

9ker d · 

-

Sir Con Saymonun harokcıtL 
nden evel bu işi biruz 
mübhe ııiyet jçersinde bulu. 
ndurmeğı ıstediğinden neşr
etmekden \:ekinmemiş~lir. Ba
zı gazeteler bunun kasten 
böyle tehir edildiğini ve ev
elemirde Sir Con Saymon ile 
bu hususda miizakere cdıl 
mC'k isttdığıni ilısns ediyor
lar. Mamafı oskeıl muh 
orrirlerin ynzılurın..ı nazaran' 
yasanın bazı teferruatını öğ

renmek mumkiin olmuştur. 
Harbıye rıezoreti u ensub· 

larındo.n binbaşı Gorc yuzdı· 
ğı makalede askere nlınrı n 
usulüniın kııidelerini kaydetm· 

brşı Von Vadele nazaran ye
ni ordu oynı imparntorluk 
ordusunun osnslarıaa göre 
kurulacaktır. 

•8 <len 45 yaşınn kadar bütün 
AlmoI.ıla& askere alınacaklar· 
dır . 2 l ynşına kadar olanlar 
Cıli hizmete 35 y .şına kaJ.nr 

olanl,ır ihtiyııtu 45 ynşınu kaJnr 
olanl.ı r da mustahfuza ayrıla 
caklıırdır. ihtimelılir ki mali 
sebc·lılcrı\t n dolayı fıli orduyu 
teşkıl eılecek olun 300,000 
ki2inin hepb.r Jen sıl:lh ııltı · 
nu nlınoıası mümkün olmıy 
ucnkdır. Bu jtiburla başka 

suretlerle ikmul edilecek de
ha mahdut bir talim usulü ~'ttea· . evşirmc yasası pa-

l6 lb 
1 

günü neşredilecektir. 
eııı t:l'\ta ilAn edilen ask. 
'dec,:kil4tın tatbikini temin 
ell b.. tedbirleri ihtiva ed. 

ektedir. Mumnilch askerlerin düşünülecekdir. Bu münasc. 
orduya iotisop ederken Almo- betle General Fon Mek ne· 
nyanın hayatiyetine yeni bir ke;i talimi hücum kıtnatına 
unsur katmakta olduklarına hasretmeyib bilumum ünive-
keni bulundnklarım söyliyor. rsite ve ilkmekteplerle lise. 1" 'l y 1 lbtık: ••anın derhal ne~-

~ ise de hükOmet Gene nozıırete ınensub yüz terde de hazırlık talimleri 
-=====::=::======, yoptırmayı tasavvur etmekt 

Titülesko " ltalya 
lltı:' •sklrinl slllh allına 1 Dün Belgrada hareket eldi. 
1 

~o.._ Ordu mHcudunu aı tırGı. 
la)y8 ;· 23 (A.A.) - JurnRl 
~1tı •ila~~eteai 1911 sınıfı
h6tJu ibr ı kuvvetlerini her 

11~i"' b~ınaıe karşı durumun 
~ı ır h ld t telkıin 8 e bulunması_ 

dııı, aı,1 lllaksııdilc silfih ol-
a.. 1 ~ını · b lic ve halen ltnlya-
tıltın8 sınıfın sildh altında 

&it n ask 1 }ij b' er ve yekununu 
)at ı ın ı· .. 

'-ı&kt .ı ışıyı tuttuğunu 
fl"ır· 

~· Hııa 111 b 1'ııp01i IRHraları. 
ll"a t , 25 (A.A ) 1) .. 

~lib &ar . - un 

Bııy TıltllC'SkO 

Bükreş. 25 (A.A.) - Oı~ 
işleri bakanı bny Titiiles~o 
yarın nkşrım Belgrndn hare 
ket etmiştir. Orodn iki gün 
kolacnk sonra Çekoslavalıya-

ete, "Uılarına karşı tec-V 1 ya gidecektir. 
j~JI •pı nuşdor. ~--

Ma~agasbr adasını Kadın esirgeme kurunıu-
ın ~nd,~atın alıyor. A~~~J.~111~ ~~~~1'.~· ııi-
i" 1'tihb' 25 

(AA.) - Alm- mayeictffil kadın yardım 
"Qt· arat b.. . 
~ urosu bildir- cemiyt-ti dördüncü korıgresı 

t~. ll<lay E' dün bayan Nakiyenin baş 
'rıı~e göre ;speres . geze- knnlığında yapılmışdır. Ra-
~l\d l'-te,61 • ransız - Italynn , por onoylonmış ve genel 
)~"kask ~ erçevesi İçimle 1 üyesi ve yedek üye sPril· 
._ lrı~il'ar .adasını 75. mil. 1 mişdir . 
t~ 12 lırn · -6~e . •ıno Itnlyeye 'ı Cemiyetin adı kadın esır-

trı)ıb l · ı . d' o maktadır. geme kurumuna ~·evrı mı~ ır. 

eıiir. General Fon Mek: 
- Mekteb muallimi, zabi

tin şuurlu bir yardımcısı ol
m .... lıdır. Askerlik işlerinde 
azami gayret göstermeliyiz . 
diyor. Esasen Alman gen
çleri mesai kamplarında ge
rçekten bir ihzari, askeri te 
rbiye görmektedirler . 

Cont Betten Alman aleyhd· 
arı bir siyasa tukib etmenin 
Almunyarıın ortu Avrupoclo 
Alman aleyhdarı 

bir siyusa takibi imkanını 

bırnkmıyacak kadur kuvvet. 
lı olmasından ötürü imknn 
sız olduğunu ilAve etmiştir. 

Fransız gazetelerinin neşriyatı 
Paris, 24 (AA.) - <1Jzet

eler, saylavlarıyla hemen he
men ittifakla Fransız İtalyan 
anlaşmalarını onayındıkln rın ı 

özul bir memnuniyetle 
ka yılı>t mek tt>tl i rler. 

Pöti .lurnnl diyor ki: { 
«S ylnvl rın özel tcmuyü 

ll~rini ve insanlarını bir ta -
rafa bırakarak blok yapma. 
ları hararetli bir tasvibe 
değer. Dııha dün ikinci de 
r<.·~erleki meseleler iizerinde 
bir~·ok parçalara nyrılmış 

1 
olan ulue, bıırış ve <likkat 
hususlarında müşterek iado 

ı ( n,•vıımı ikinci snyfada) 

Ulusal ökonominin en bü· Cind~Sa;; nehrinin bendleri 
Y~~ ve temel taşlarından i · yık;ldı 'on binlerce ölü var. 
blf I 00U(U0U kazanm\Şdlr • Şungıhoy.23 (~.A.) Sarı 
Banka idare meclisinin raporu 

Arıkarn. ~5 .(A .A.) - İş 
bankasının liünkü alelade 
genel ht·yetı toplun\ısında 

okunan ida·o meclisi rapor
unda bariku bugün ulusal 
ökonomınin en bi.ıyük v:ırlı
klıırından vtı temel tnşlarm
<lun biri olmnk onurunu 
kazıındığını işnret ve ülke 
dışındakı ökonomi durumun 
ana hatları kaydedildikden 
.sonra ıç ökouomi durumuna 
gcçilmokdedir. 

Bu durum etrafında ver-
ı len malumata göre 193j 
de düşme nisbcti az-
almış olan dış ticaretimizin 
kıymet bııkımındnn gerilı·
mesinrle 1934 de durmuş 

kırizdenb ffi ilk defa olarak 
bir yükselmiş ve hu yükse-

liş sekiz milyon liraya var. 
mışdır. f'lkenin genel alış 
Vf}ritindeki bu canlılığın oyi 
tesirleri devlet gelirlerinin 
tasilinden de kendini göste
rmişdir. 1934 Dışarı gönde. 
rdiğimiz malların kıymeti 
doksan iki milyon lira, içe
riye koymak istediğimiz ma~ 
Harın kıymeti doksan altı 
milyon lirayı geçmişdir. 

Bu bUrı:ıtle dışarıya bu 
yılda beş buçuk milyon 
liralık fazla mal çıka-

rmıştır. Yin'3 t 934 yılında 
mallarımızın satış fıyatların
daki yükselış ve bazı rekol
telerdeki fAzlalık yurttaşları

m zın yüzünü güldürmüş De· 
vlet üzüm ihracatı ge~·en yıldan 
yüzde 25 fazlu olmuş. iııcir 
tnınamen satılmış, tütün uru· 
munun azalmasına karşı fiya. 
tının yükseldiği daha fazla 
kıymet elde edilmesini müm
nün kılmı1tır . 

Dış ticar~timizin bu sev;n. 
dirici durumuna karşı iç pa
zarlarındaki canlılık ve geniş
lik de artmışdır . 

Raporda bundan sonra ba
nkanın umumi faaliyetinden 
hah~ ve halkın iş bankasına 
karşı Röstordiği güven ve 
inan güzel bir durumu ola
rak 1933 de bankaya yat 
ırılmış olan 49006224 liraya 
karşı 1934 de hu mıkdıırın 

51894199 liraya vardığı iş
aret edilmı~kde ı 934 de bnn-
kanın ortak olduğu Türkiş 

72543 Kömür işi 79350 ve 
Kilirnlimaılen şirketi ele 8590 
ton fıızla kömür ~·ıkarmışlor· 
dır. 

nehrin Hunun ve lfobeş hu 
dudu üzerindeki bentleri yı. 

kılmış ve sulnr büyük bir 

araziyi kaplamıştır . Yirmi bin 

Kamutay 
Öten saylavlarm hatuasma 

hörmet eldi. 
Ankara, ~5 (A.A.)-Bugün 

Teviık Fıkret Sılayın Başkanlı
ğında yapılan Kamutuy top
hıntısında müzakereye başl
anırken Kars saylavı Yusuf 
Akçora ve Tokat eaylavı Fa~ 
ığın ölümlerini bildiren tez
kereleri okunarak hot ı rlorına 
hörmeten sükut edil m ışdi r. 

Bundan sonra ha kan mu
vafık görüldüğü takdirde ge· 
çen devrede olduğu gibi bu 
devrede de K:ımutııy toplantı 
larını ı:1:ıat 15 JF! yapılm:ıs • -

111 ıleri sürmfü:ı ve knbul ed
ilmişdir. 

Knmutoy perşemhc günü 
topl:ın:ıcakdır. 

kişinin öldüğü zanedıli.)or. 

ve zarar kırk milyon Uonlr 

tahmin ediliyor yüz binlerce 

halk mücavir yollar üıerine 

döll.ülmüştür . 

Kültür 
Bakanlığının bir tebliği 

Osmanlıcadan TOrkcaya karş
ıllk kılHuzu üzeriade telif 
husuii dil kurumuna nrllı~ttr. 

Ankara, 25 (A.A.)- Maa-
• 

rif Ve ka !etinden; 

Türk dili araştırma kuru. 

munca hazırlanan ve 25 
Mart 935 gününden başhyarak 

Ankarada çıkan (Uluı) gaze 

teBinıle yapılan 0Bmenlıca

dan Türıcceye karşıliklar kı

lavuzu üzerindeki hertürlü 
telif hakkı telif kanununn 

göre ~1narıf \' ekfılet;nce Tü
rkd ili nraşdırma kuruma 

adınıı tescil edilmittir. 

Yunan Ayaklanması 
-----

Hakkında yeni yeni dosyalar 
elde edildi. Venizeloa ne ya

pacakdı? 
Atina, 24 (A.A.) - Atina 

aja cı sından: 
Fesat hareketi hakkında 

tahkikatta bulunmıya mem
ur mukamlar SelAnikde sui
kast hliztrlıklarını aydınlatan 
ihtiva eJen dosyalar müsa
dere etmişlerdir. Bu vesik
alar bugtln tamamile neşr. 

edilecektir. Bunlardan anla
şıldığına göre suikastın 
mürettiblerine ikincikAnun
unun ilk günlerinde gönder
ilen haberde; filo fesatcıler 
tarafından işgal ediljr edil
mez Venizelosun h1r bcyun. 
name neşreJerck hareketin 

idaresini deruhde ettiğini 
bildirecekdi. Keza bu vesik
olnrdan çıkarıldığına göre 

Türk 
f arihi tetkik cemiyeti ve 

beşkan ve~ill1ği. 
Ankora, 25 (A.A.) - Prof

esör Yusuf Okçoradan a~·ılan 
Türk tarihi araştırma ku
rumu başkan lığına bolu 
saylnvı ve bntken vekili 
Hasae cemil, hotkan vekil
liğinede kurum üyelerinden 
ve Ankara kız lisesi tarih m
uallim Bnyon Afet divanca 
seçilmişlerdir. 

cümuriyetin güya tehlikede 
olduğuna dair ortaya çıka-
rılacak şayialar münhuı
ran feıatcıların hakiki mak. 
ıııtlarını gizlemeğe ma\nftu. 
Başlıca hedef, şiddet iatima
lile iktidar mevkiini ele geçi
rtmakti. 

Bu ifşaat, Venizeloıun yal-
an iddialarını cerh için en 
eyi delillerdir. 

Atinu, 27 (AA.) - Tavaifi 
imkanı olmıyan hattı hareke-
tini haklı göstermek ıçın 

\'enizelos tarafından ileri sü
rülen delillar burada hiç bir 
ehemmiyet atfddilmemekte 
olmakla berabE r, Venizelo· 
sun Giritten kaçtığmdan 

beri ecnebi matbuatına söy-
( Devamı ikinci sııylnda ) 

Suriye 
f evkali~e koıisıri dün 

mamlaketimize gıldi. 
İstanbul, 25 (A.A .) - Fr

ansenın Sürüye fevkalAde 
komiseri B Domarte bo ııı
bah şehrimize gelmiş ve Si
rkeci durağında lstnnbul va
lisi vo emniyet müdürü ve 
bir polis mülrezeBİ tarafın. 
dan i:arşılanmışdır. 

Bu akşam Ankaraya gid
ecekdir. 



SAYFA 2 

Yenı Edebiyatımızda 

CJndokuzuncu yüzyıl, acun 
edebiyatının ilerleme yüzyıl
dır. Avrupayn bakacak vlur
sak; Yeni bir yozı nevi or
taya atılmokdadır. Rus-ya eıl

ebiyut<ln inkildbı yapmış .... e 
Avrupaytt dahıl olmak için 
çok çalışıyor. Amerikalılar, 

Asyalılar edebiyatlarını ileri 
götürmüşlerdir. 

Avrupada Aleksandır Pu~ -

kin cl793·J8n), Krilof 
(1768-1844), jukovski 
(1786 -1852), Pollurje, Zari
lla (1817-1893), Blasko İbn· 
nez ( 1867 1928), Szomor 
( 1869- ) gibi büyük mu 
harrirler bu devirde yaşamı
şlardır. Rusların ve Macar
ların, Fransız şairlerini , rom 
ancılarını takliden yazdıkları 
eserler gibi biz de Fransızla
rı takliden yeni edebiyata 
dahil olduk ( 1839). 

Bizde ilk Avrupevari ~iirler 
yazan Tevfık Fıkret beydir. 
Mevzularını milli bahislerden, 
hayatdan alarak güzel bir 
şekilde bize vermişdir. 

Hazan hazan gene sen ey 
remide faslı hiizal 

Şu kırdığın mütehassfr na· 
hif dallardan 

Şu döktüğün müteverrim 
Zavallı yapraklar :avallı 

aczi hayat 

Diye başlıyan <,Derdi Nihan, 
Sis, Millet şarkısı, bir Güpte> 
gibi meşhur ve milli şiirleri 
vardır. Serveti Fünunda Hü
seyin Siret ve Cenabı Şahab
etdin gibi genç şairleri top. 
lamıştır. Cenabın Serveti Fü
nunda: 

Ruhumun ey baharı gülgunu 
Bir rakibin dehan pürhunu 
Ôpüyorken sc·ni mezarında 
Okurum ben bu şiri mah-

1 aklidcilik. 
Yahya KemAl bugünkü 

edebiyatın genç şairlerini 

yaratmışdır. Bir gazelinde 
HAmido: 

Kam a/madlk misafiretin
d,,11 bu alemin 

Diyen büyük sanatkar şi
irlerini, şıırkıl, rını uynı kuv
vetle yazdığı muhakkakdır . 
Faruk Nafızin : 

Akşam kayalıkdan slizülüb 
sahile indik 

Sesslıdik ufuklar gibi dur 
gıuı ve derindlk. 

Diye başlı yan şiiri Yahya 
Kemdli takibetdiği s ı ralarda 

yazılmışclır. Büyük şairle
rimizden birisi de Faruk Na· 
fız<lir. Şiire eveld Tevfık: 
Fıkretin ve sonra Yahya 

Kemdlin tesirile başlamışdır. 
1913 de başlıboşına tum for
munu bularak şiirlerine de_ 
vam etmişdir. 

Son zamanlarda: 

Akşamı geliren sesleri dinle, 
Dinlede gönlümü alwer gitsin. 
Saçlarından tntub körgö:le· 

rinle 
Yaşli gözluime dalwer git

sin. 

gibi içli şiirler veren Necib 
Fazıl yetişmişdir. Zamanı
mızın genç şairleri tarafın

dan en çok taklid etlilen de 
budur. Bir iki kitabda rast
la tığım şiirlerde apaçık gö
rülüyor ki Ahmed llaşimin 

tesiri vardır. 

HAmidin yegAne taklidkArı 
herzaman şiırlerini gazete 
ılfin sııhıfelerinde bazan da 
Loş snhifelerde okuduğunuz 

Florinalı Nazım beydir. 

Dünya da bilir hüda da şdhid 
zumı Kalmam bu cihanda senin 

ile başlıyan ilk §ıırı çok cô.mld 
alAka uyandırmışdır. Fakat Efkdrıma tab hakkile uarid 
o zamanın şiir üstadı dahi ' Şirlmle benim.«lkincl Hamid» 
HAmitdir. Az zaman ıııonra 
ince hi li büyük bir Ü8tad 
görüyoruz. Yahya Kemdi.. 

Çok sade ve içli şiirleri 

diyen bu şaırın hakikaten 
eyi şiirleri ıle vardır. Ahmed 
Haşimı taklirl edenler de az -

dır. MeselA F~hmi Hılminin bir çığır acıyor. Faruk 
Nafiz, Halit Fahri, Nazım şu şıırı Başimı bize hatırla-
llikmet gibi zamanımızın en- tıyor: 
çok takJir edilen şairleri 
onun talebeleridir. Bir tasda karanlık b;,;ğulan 

Faruk Nnfjz ıınayurtda ho 
cası hakkında şunları yazı
yor: 

Bugünün gı>nçleri"ellerinılP
ki sozın. yalnız Yııhya Kcm~l 
tarafından yapıldığını yakın
dan bilmPzler. Sanırlar lı:i bu 
sazın yapılışında daha başk· 
alorınında emaği vardır. 19 J 3 
deki edebiyata \'ahyaKemA 
lin üstatlığı inktlr edilemez. 
O günden bugüne kadar şii
rin örneği yalnız onun yazı· 
ları oldu . Şiibhesiz ki Tanzi
matdan sonra en büyük lis. 
nn vo şiir inkilôbını yapan 
odur. Yahya Kemtilin en hü_ 
yük muvaffökıyetlt~rinden bi
ri de büyük inkıliibı yaparken 
hiç bir acojbliğe tenezzül et
meyi ·jdir Bir şiirinde: 

Harabinin, Jzaraball def/ilsin, 
Gözün mazidediraki değilsin 

Hitabına karşı verdiği ce· 
vap meşhurdur. 

mış 

Hi Iliir gibi sızmışda benekler 
Bir perdeye. düşmüş kele

bekler. , 
Nazım Hikmet ve Necib 

Fazılı taklid edenler haşda 

yeni bir edebiyat yaratdıkl 

nrına kani olan saraşcıların 

bir kısmı olmuk üzere mem
leketimizde yeni yeti~en ge
nçlerin eks~risi. ve liulil ıe'.l.ai 
r.ahşırsa ilerliyebilecçkdirler. 

Huslar oz bir zamanda tıt
ldidcilikden kurtularak dün
yanın en mustakil edebiyat
ını kurdular. Bunun, Folstay 
Türgemief gibi muharrirlerin 
yazdığıl eserler isbat 
eıiiyor. Macaristondu .Jon Ne. 
rodo ve Karol Kisfaludi ede
biyata yeni bir şekil vcrmi · 
:-derdir. Biz ise: 

Bizim ( ..... ) 
( ... ) otan 
decı:ekden .bnşka 
pmıyor; taklide 

ecnebi 
büyükdür 

bir şey ya· 
devam edi. 

Ne harabi, ne harabattyım, yoruz 
Kökii mazide olan 4.tiglml İsmail Gün 

TURK DlLl 
== 

/{Liçük dııyuklar: 

Fakir ve muhacu mülte
ciler hakkmda. 

,--··----··-··-----··----··----··-··------··-
; ŞEHİRVEMÜLHAKATTA 
mm••--- ------··---------··-------••--••••-4_..ll'" 
Belediye Balya-Gönen Türkiyeye gelmeleri tari

hinden itibaren bir yıl müd
deti geçirmiş olan muhacir 
ve ır.ültecilerden fakir bu
lunanların bulundukları vila
yet veya kaza idare heyeti· 
erine tasdik etdikleri tabiiyet 
muamelelerinden tabiiyP.t ha· 
rcı alınmaması hakkındaki 

kanun hükmünün üç yıl daha 
uzatılma ı içın bir kanun 
lAyihası hazırlanmışdır 

Meclisi 4 nisanda top\amyor .1 yolu Faaliyetle ilerliyor· 

93L~~~;:si!~c1~~:ü!;8,~~k~~: 1 Yolun on kilometrelik bir kiSmının toprık ünsi Y8' 
plantılarınc 4 nisanda baş- 1 Balya, 25 (Muhabirimizden) 

Matbuat birhği. 
Yakında Ankarada toplan

acak olan Türkiye matbuat 
kongresi idn hazırlık yapıl. 
amktadır. Matbuat birliği ve 
gazeteciler tekoüd sandığı 
kurulması gibi gazeteciliği 
altı.kadar eden meseleler kon 
grede görüşülecek:dir. 

Mekteb kitaplan. 
Kültür Bakanlığınca teş

kil edilen dil encümeni mek
teb kitapl••rının öz Türkce
leşdirilmesi için çalışmakda
dır. Bu yıl ortemekteb ki
h bları olmusa bile ilk:me
kteb kitahlarının gelecek 
ders yılında öz Türkceleşdi -
ıilmesi kabil olacak:dır . 

Posta binalan 
Posta ve telgraf binala. 

rile tesisatının asri bir şek
le konulması için .komutaya 
bir lılyiha verilmişdir. Bu 
ldyihaya göre telgraf, paket, 
kıymetli mektub ve haval
elerden munzam olarak birer 
kuruş ve taalıhütlu telgrafla
rdan mahreç, merkez ismi 
için fazla olarak bir kelime 
ücreti aiınacakdır. !Ju ücre. 
tler posta ve telgraf ve te . 
lefon binaları inşaatı karşıl
ıklı olarak bestırılııcak pu
llar yapışdırılmak suretile 
tahsil edilecektir. 

---"(fle~•--

Macar 

lıyacakdır. Be)e,fiye üyeleri Balya Gönen yolu ilerle-
rlemektedjr Gönen kozasının o gün saat 15 de hükümet 

caddesinde yeni belediye bi· en yakın bir yoldan vilfiyet 
nasında toplantıya çağırılm. merk(lzino bağlanması itib· 
ışdır. arile büyük bir ehemmiye-

Mecliı:ıin bu defaki toplan. ti haiz bulunan bu yolun 
tısında konuşub karar vere· bu yıl bitirilmesi mukarrer_ 

ceği işler arasında ~35 yılı dir. 
büdcesi de bulunmakdadır. Köylümüz hu güzel işi 

bir an evel bitirmek için fe_ 

inhisarlar Başmüdürü. 

vkulılde gayretle çalışmakta· 
dır. Yolun şimdiden on kilo 
metrelik kısmında toprak 
tesviyesi bitirilmiş ve tuş dö 

yeo•I 
Bal~ a kayn1aka ı Hıfat ;.ı 

Bir müddetdir lstambulda 1 şenmesine başlanmıştır. 
tedavide bulunmakta olan Kaymakamımız Hıfat Yenel 

Kocapınnra kadar gid. '4J 
yol üzerindeki faalı1 
görmüştür. ~ 

Balıkesir inhisarlar Başmü
dürü Kemal Levent eyileşmiş 
olarak: şehrimize dönmüştür. 
Sayın müdüre geçmiş olsun 
deriz. 

Ruam mücadelesi. 
Ayvalıkda yapılan ruam 

mbcadelesinde iıç yüz elli 
hayvan muayene edilmiş, 

bunlardan üçünün hastalıklı 

olduğu görülmüşdür. Bu ha
yvanlar itlaf edılmişdir. 

Şarbon hastalığı 
Aktarma köyü koyunları-

' eda şarbon hastalığı çıkmış, 
iki musab vermişdir. Ye
rinde alınan tedbırler has_ 
talığın önüne geçılmişdir. 

Kacakçıhk va~ala11. 
Pşmukcu köyünde Çakır 

Osmanın evi inhisarlar İda-
resi memurları tarafından 

Kabe Suikastı 
Nasıl oldu? Deyli Ekspres gll+ 

zetesinin verdiği tafsilat. 
Hicaz ve Necid Kralı lbn_ malumat verilmitdir. d 

issuuda Mekkede bir suikast «Kral yanında vel eb lf. 
yapıldığı, fakat hunda muv- mir Suud olduğu halde !'A 
aflokıyet olvermiyerek hu eyi dördüncü defa de• ~ 
işe kalkışanlnrdan üç 'kişinin Haceriesvedin önüne gelı,i&" 
öldürüldüğü ojans duyuğu leri sırada elinde kalll• ·~ 
olarak bildirilmişdir Sonpo- unan bir adamın üze.ri~·~ 
stn ile gelen lngiliz gazet- ğru ilerlediği, diğer ık~ 
eleri, bu hadise hakkında inin de ellerinde ka ~ 
tafsilAt vermekdedir. Deyli olduğu halde onu takib 
Meyi gazetesi diyor ki: ği görülmüşdür. ı,Jf 

Mekkede kral, bir hacı Bu vaziyeti g(>ren ~ 
ehramı içinde ibadet etmek- Suud derhal öndeki ad• 
~e iken üç kişi kamalarla üzerine koşup onu '8 
üzerine saldırmışlardır. Hic- bir tarafa fırlatmıtdır. So 
az 'feliahtı Emir Suud, hu am, tekrar saldırıp ~~ 
katillerden en azılısmın ÜZ- üzerine atılacağı sır•d;., 
erine atılmak sureti le kra . lın muhafızları atet . 

kendisini öldürmüşlerdir·~ 
Jın hu yatını kurtarmıştır . Arkadan iki kamala d• ıd 

Bu htldise üzerine Haremi ... ~ 
şer"ifte kan dökülmemesi is. Suudun üzerine atıloı ~ 
ıtlmlığın koyduğu esaslı ka· ranmışlarsada daha k•ul,.a1) 

rını saplamağa fırsat b 
idelerden olmasına rağmen 
kıralın muhafızları canile dan öldürülmıişlerdir. ~ 
rin üzerine ateş açmışlardır. Kral ve velıaht ~-~..,. 

Hu ateş neticesindıı suikast· sonra gene ibadetlefl1l 
ta kalkışanlardan her üçünü- vam ve her taraltaD ~· 

Dış politikasmm esası Al- ;:::mış tüt;: b~~:~m~~~ 
de Haceriesve<lin önünde can· heyetlerin teorikleriP 
sız olarak yere serilmişlerdir. etmişlerdir t ; 

5 1 d b 1 k l Bu suikastcilerio • "' 5 yaş urın a u unsn ro deki Zeydilerden oldur~ 
manya ile dost olma~dlr. ~~:en B~:~~~de b~~~n ve ~e~ ~ 

Eski Macar Başbakanının sözleri.\ yük Bostancı köyünde de 
Bu•lupeşte, 25 (A.A.) _ 1 yedi kişi kaçak tütün kulla· 

Eski Başvekil Cont Bentlen ı nırken yak ·ı lanmışlıırdır. 
söylediği bir nutukla demiş 
dir ki: 

Dııj siyasamızın esası\bu
gün italya · Mucor dostluğu· 
dur ve bu dostluk Dış siyas. 
amızın esnsı olarak kalmalı -
dır. 

Japonya Sahalin adasının şi
mal kısmını satın alıyor. 

. ~fokyo,, 25 (A.A. }- Alman l 
ıstıhb~rnt ~örosü bildiriyor: 

1 Dış ışlerı bakanı meclist ı:ı 
Japonyanın Sahalin adas nın 
Şımal kısmını satın almağı 

arzu ettiğini çünkü bukısımda 
bulunan petrol kuyularının 

Japonya için pek kıyme tli 

olduğunu söylemiştir; 

Alman Profesörü izmlrde 
lımir, 25 (A.A.) - Şehrim 

iz etibba comiyetinin daveti 

üzerine İznıire gelen Almnn 
t•mrazi zühreviye ve epenc_ 
iye profesörü Dr. fızner bir 
konfer.ıns vermişdir. Mektf' 
hleri vo miizeyi gezmişdir. 

Yunan 
Ayaklanması 
(Üst tarufı birinci snyfoda ) 
ledjği bazı şayanı kayıt yalan 
lan knydeye luzıım vardır 

Bunlar arnsıuda Çaldaris 
l lukfi motinın seldnıkte bir 
Venizelist mitınigini menet-

miş olması vardır. Bilakis 
lluklımet bu metiniğe müsa . 

::ıde etmiş vo f ukat karşılık 

lıklara mani olmuk için bu· 
nun talim meydanında yapıl 
masını şart koymuştur. Cüm
uriyetci mümessillerin mec 
liste maksatlarını izah ıçın 

uıüşkülll.t çekdiklcride doğı u 
değıldir Bilakis tohrikatlo 
dolu bir lisan kullonon onları 
Hüklımetio örfi idnre ilan 
ettiği lddinsınn gelinee örfi 
idare ı mnrt ı:ı.kşamı yeni 
FRsat hareketini bı:ışlameRm · 
dun 2onrtı illln edilmiştir. 

böyle bir hucuma uğramış d ı 
olmasına rağmen istifini boz· !aşılmaktadır. Mekke ~~ 
mayaruk KAbenin etrofındn mei:te olan tahkikat • 
yeJı defa dolaşmış ve ibadeti rın ne makeaıla bu it' 
ni sükunla tamnmlomıştır. tiklerini ve suç or -~ 

Bu suikast hakkında llic· olup olm~d~ğını öğt80 ~ 
ozın Londrn elçıliğindPn şu çalışmak~ ''; 

Berlide görüsmeler başl~~ 
<Cst tarafı birinci sayfada) ı açıkça teyid edıl. ~ 
birliğın ilfin etmPkıledir.» Bu tesanüdün değe~ r ~ 

l~ .Jurn ıl diyor ki: dakikada olduğu k• :~ 
« Yop lmokta ol::ın konuş- bir zaman bu derece 1 

mnlardo Fransa nnmın:ı söz olamaz.» . ~ 
söyliyeceklere bu kütle ha- p rıt ~t":1.~ 

Maten gazetesi. 8 b. 
linde verilen rey faydasız a il' 
olmıyacnktır. ınelerini genel bı 111 til.a 

Leval - Eden Suviç 1 olaceğını koti bir h
8

;
6
.,1 ~1 

aras nda yapılacak üç taraf. ttı tesite çıılışmıyac~ 1 d•'.!J 
1ı görüŞme hakkında. gozet- kuşku ~ötürml z bır de°'r:~ 
el~r, bu knılar hnraretl.i i~~?n- 1 almıya müsaade e 
ilen bu konföran~ın bırhgı~ y:ızmakt' dır. 1'~ 
dikkate dı ğer bır tezahuru Ovr gıızetesı. B 

0 
~ 

olduğunu ynzmııktn i rlnr. . Moskovo )'okuluğnd81 ;l'J; 
Lö Pöti Parizyrn clıyor kı: sederlten Berlin reslP ş ~ 
«Atmonyanın, g.zli bir fılinin bu yolculuğu 

niyetle, Fransa, İtalya ve ln- 1 . . b konuadJS ~ 
. k h '} • • Vd IÇID ır 'I l.IJ_. 

giltneyı ay rmıı , ırı Hrın- . . tshek_. 
ılcın ayr lm1z tellikkı Pdilen hatı fakat .bır .,,.1.raf 

h . 1 - nı ..,• 
Londrn protokolunduki mes· ye. n.tı o aro~ı eerltlJ 
elclcıri p rçnl mnk tizcrr bü~ lerını kayd3dıyor. ,oO 

Yiik siyasa bir oyuna ~(JİŞ- hafılleri nisan 8 Y
1
._ fi ... 

. İ " S yet .r tiği şu sıra tlı , Fransız- tu- l:lranslZ - ov oJlll 
nlyau ve lngiltere •r.sonüdü clım anlaşmasının 8 

k&t 
Berlin görüşmesinden önce rılmaaını iddia etroe 
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1 
rakın Komşularımızda .. 

tatya ile Yugoslavya 
kayda değer bir tarafı ol
muşdur. O dcı Balkan ıındlaş
ması ile bir birlerine bnğlı 
müttefik dovletlerin Yuna
nistanın meşru hük:fımelıne 1 

karşı gösterdikleri rubılfıd ı r. 

Filbakıka Elen ulusu, ne 
dost Türkiyenin B·1şbakonı 

İsmt·t lnönünün güzel sözle
rini, Le Balkan ıındlıışması 

Basbakanı B 1'itüleskonun 
bu sergüzeştten istifudeye 
kalmak istiy~nlere eiddi jh_ 
tarntı .azamınum eden be 
yanotını ne de Yugoslav dev· 
let adamlarının meşru men 
h~kumetine sempati gö8te
ren "özlerini hiç bir zaman 
unutamaz. Bu fon hAdisoler 
Elen ulusunun Çaldaris hü
kumetine ne k.adnr bağlı ol
duğunu gösterdi ise, ayni 
kuvvetle Balkan andlaşma
zJının da Balkan yarımada
sında barışın idomesi ıçın 
mükemmel bir varlık oldu
ğunu ortaya koymuştur 

ah~esir as~erlik 1 Tarihi Hlkaye j 
şubesinoarı: =--------J...-

K. Kôni 1 

dos geçinecekler .. 
~litih gazetesi. biz bize uzatılan Samimi bir eli hiç 

Ye . bir zaman bas hıra~mayız diyor. 

ı - Kısa hizmetli arot 
(ef,at) o.ub 330 doğumlu ve 
bu doğumlularla muayeneye 
tabi diğer yüksek Joğum· 
luları il ve 934 de hrı z ırlık 
kıtııı:;•nrı göndnilmesi ica
beden ve mazeret dolayı 
silo geri kalan butün k ı sa 
hizmetlilerin 1 mayıs 9J5 
tarihinde hıızırlık kıtaeında ınatnnı İtaJyn elçisinin iti-

onıea · · K Prens p mı ral Naıbi 
sın1 .. oJn takdimi esna-
L 

0 soy] · 
'U taht emış olduğu nut· 
gııtet 1 ~l edf•n Yugoslav 
tııü e erınden Politıka bu 

naseb 1 -
goslav e~ e ltalyan - Yu· 
tama 

1 
nıunnsebetlerınin çok 

Safha~ ardanberi geçirdiği 
Yor ki~ra temas ederek di-

« u 
hıııya ~uını harbe kadar 
8ıtıdıı ıle Yugoslavya ara· 
hetı gayet eyi münnse-

er \' d . 
lllu8ı ar ı ltnlya Balkan 
t ıırını tı n makul ve meş-
laz1· arzularının lehine bir 
t Yet l lıılya a rnış bulunuyordu. 
bareketıbu hususta birçok 
ti b erde hulunmuşdur 
tind Unların en mühiınle
lı en b· . 
tıer80,.. 1 rı 1913 de Bosna 

6•n · "e bir ışgaliade yapılmış 
"1acar· danesi de Avusturya, 
cııı:ııu •atanın Sırbistana hü
ll:ıi§d· esnatsında vukun gel· 
'1lt\it". Fakat bundan sonra 
le . erı 'ıt"b . 1 b" b" tıni t ı arıy e ır ır_ 
i~1 d Ulınaları IAzımgelen 
biraz e\'}et arasında vaziyet 
ltıış 80ğukc..ı bir hnl al· 
lı:ınd ve hu daha 19 ı 5 de 
!ı•na8ro. muahedesinin akdi 
llıiıı.ı· ında eyıce tebellür et-

" ır. 

do~~P:llo. muahedesi 1924 
llıaaı~8 ınıso.kı bu vaziyeti 
dire ef tamamen evıleş
.ı llıem · 
'llliııı ış ve Yugoslavya 
İatıtt~ıı B.alkan uluslarının 
T1teııııibr' .. hakkında meşru 
bllt' erın ı müdofoa mec· 

1Yet· d 
" ın o kolmışdır 

&ınj:lb~ki yeni ltalyan Elçi
t~llııı 80zlerj bu ihtıltıfJorın 
oldıığllıen halledilmek üzere 
Vak111 u~~ göstermektedir. 
tı~ıç . ır istik.IAI, bu başla· 
hak·L.lŞaretınin arkasında 
b 1

' 1 b' lllııtıll\ ır azmin bulunub 
Yug

081 
aılığını bildirecektir. 

l~~tar nvyayn gelince, şunu 
tıte d etmek ist••riz ki biz 
bit tljo~~u uzatılan samimi 
lt~k ·~· bir zamun boş 
v ıno.yız. 

l rerıe 
lln it 

1 
gaz13tesi de bu nut-

~a8eba~ Yan - Yugoslav mü_ 
11aı 'tıdu .. h . e ı mu ım bır mer-
~~~ et~~;ıl eylediğini teba· 
it ~·. Olekte ve demekte-
~ ı. 

)! ~Us }" • la fldığ 1 b.80 mı Mılonodn sö-
~ 'illa 8. ır nutuktu bu yak
~0nıı~t 'Yu asının esuslnrını 
0 tı§ur Bu Siyus yalnız 
~b O.r ur d . .. r etler b usın o. eyı muna-
1Yelind ulunrnusı m .cbu-

ı tıı en d ğ l hil. aQdn L e ı , fAkat ayni 
tı~tı~ İçin ~nun uluslararası 
b rtn rıe e oıuhim olması-
~~'tıııl §et etmektedir. Bu 

llı&ıı un it l 1 ~l !lııeb n Ynn- Yugoslav-
u~ı 13ller · · · . . hr l.lrara.

8 
ı~ın ıyıleşmesı 

} 
1 ı~·irı 1 sıyu osın n inki-

\'~li hnj~~ok hüyi.ık ehemmi-
Ro l •ıır 1 l '}ıl 11 Q • uaval talynn 

~~~ !! ltıesin cnunı.ıt;ehetlorinın 
~~ 8Qol•yı 

0 Yurdım ettiğin
~r, l.ı~etıe : ecnnun ol bılır . 
ı,h:nı için )rupada brırısın 
l r ra.~ıo uluslar gittıkçc 
b'~lıı Uret~ee da~hn uvvelli 
~il nıt\okto.d h1 ır birlerin'l 
I~~~ 1 r or 

'av~a~a Devlet in~i-
IJ~vıe~ar ~ rı gelni 

ınh· 
ısarJar nıtidü_ 

riyet inin istatistiklerine göre 
bu idarenin 1935 ikinci 
kAnun içindekj geliri 148 
milyon 476.00o dinarı bul 
muşdur. Geçen yıl aynı 

o.y İçindeki gelir mikdnrı 

1se 14 l milyon 19,000 di-
nar ve birinci kAnundn 
ise 158 milyon 65,000 
dinardır. 

Devlet inhisarı altına 

alınmış m'ldıleler arasında j 

en fazla gelir temin eden 
tütündür. 1935 yılının ilk 
ayı içinde tiıtünün temin 
etdiği Jgelir, 98 milyon 
167,000 dinardır. Hu mik
dar 1 ı934 yılının aynı 

ayında 98 milyon 223,000 
dinar ve birinci i:llnun 
ayında do 103 milyon 741, I 
000 dinardı. 

Tütünı;lon sonra ı 8 milyon 
133,000 ,linar ilo tuz, 15 
milyon 514,000 dinnr ile 1 
pelro\, 7 milyon 35,000 di· 
nar ild kibrit, 3 milyon 
877,00o dinar ile siğara 

kAğıdı ve ı 8 milyon 
150,000 dinar ile diğer 
inhisar madddleri gelil'lcri 
gt>lmektedir. 

Yugoslavya ~ereste i~ra
catm~a ~üşü~lü~. 

Yugoslnvyn d ş ticaret 
istntist.klerine göre ı 935 
ikincikAnun ayı i<·indo Yu
goslavyaıian dış oıeınlolrnller 

39 mi-iyon 800 000 di
nar değerinde 4.477 vagon 
kereste <·ıknrmışdır. Httl 
huki geçen yılın uyı uyı 

içinde ~·ıkarılun kereste 
mikdart 53 milyon 300.000 
dinar değerindd 5 745 va
gon idi. 

Odan ihracatına gelince; 
bu do 1935 yılı ik\ncikfl
nun ayır. da 1055 vagona 
varmışılır ki, geçen yıl aynı 
ay jçındeki odun ihraca
tının vardığı mikdar 2.277 
vagondu . 

Romanya~a i~ari ıslahat. 

Bulgaristan~a ısti~lal mü
caoelesi ~at1raf a11m taziz. 

Bulgoriıstanda son znmun· 
lorda sıi: sık kutlul nmakta 
olan istjkliil mücadeleleri 
h ıı ır~l ır.nı mevzuu ha hse. 
den Mir gıızet<'si diyor 
i:i: 

« Bazı mehafıl bir knç 
zamandanberi Bulgar inti

bnhı ihtifallerini ulus VA 

bilhassa gcnçlık rıruı:;•nda 
yaytnağaçcılışmakdadır Bun
lar luzumlu' şeyJeı:dir ve 
yapılmusı şayonı memnu-

niyettir. Yuln:z bunu ıyı 
surette yapabilmek için 18 
inci asrın ortcılurından iti
baren Hulgorit:ıtanın istiklAli 
gününe kadar olan mesele 
leri iyice tetkiktt•n geçirmek 
lazımdır. Oznmanki Os-
ma ulı dev Jc:t iuin bü-
tün veknyiinı Ba!konlorda 

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

2 - Hazırlık kıtosına gi· 
decei:lerin şimdiden vaziyet
lerini tesbit İçin ellerinde 
nüfus cüzılanı mektep şo 
hadetnamesi askeri ehliyet
nameldrin şubeye mürRcaat 
edecekler bu müracaat 15 
nisan 935 tarihine kadardır. 

3 _ Balıkesir mıntaka
sında oturan yabancılar dahi 
ayni suretle müracaat ede
celd~r ve sevklerine kadar 
şubelerile muhabere edilerek 
müracaatları tesbit oluna
cakdır. 

4 ::Sevken geri kain· 
cakların veya tayin edilen 
müddet içinde vaziyetini 
tesbit etmiyenleri askeri 
kanonunun 89 cu maddesi 
mucib1nce meriyet ve voziCe. 
den çıknrılacak ve mezkur 
madde m::ıcibince de istih
dam edenlerin de tfwziye 
olunacakdır. 

5 - her ne doğumda 
olursa olsun 330 doğu
ma kadar hazırlık kıtası. 
na gitm iyPnlerin şubeye 
müracaut etmeleri ilAn 
olunur. 

ecnebi tı:osirlerini diğer kom
şu ıı l usl~rın m tiılndulel<' rini Ru 
garların hu mücadelelere 
ıştirak lerııı ı, büyii k ve küçük 
şehır ye sınai ınerkezlerın 

deki fJnliyetjni, Ayneros ve 
Rılu Man.ıstırı zıyııret erini 
Bı.ikreş ve lsttınbuldaki Bul· 
gar com ıatlerinin iokişnftar•
nı iyice bılmek gerektir. 

Vilayet 
Defterdarhğıdan: 

Mevkii mahalle veya sokağı sabık ica~ı 

Ljra K. 
Meyhane boğazı 0000 50 O 
Kargırlerde Noter - 75 O 

Yukarıda e' saf ve nıevkii vazılı dükkanlarm • 
31-5-936 tarihine kadar 15 aylık icarı uıiizav-.. 
ede\'e konulmu~ ve vevmi mezk.t'ırde \erilPn . ~ . 
bedel komisyoııela lıaddı h\yık µöriilnu\diğiudeıı 
24-3-935 pazar giinii ihalesi icra •ldilmek iizeı·e 
10 giiu lt>ııH.lit. t•dilruişdir. Talipltlrin vt~nui nıez-

• 
kı'n·clt• saat orı lwsdc viizde 7 .50 teıııinat akeal-

~ . . 

Romnnyada duhili idare 
hııkımınJun yrpılacok ıslahata 

ait proje le işleri Bakanlığı 
t::ırafınd m t •tkık oJılml'kte
dir. Yakınd.ı p.ırlementoya 

tevdi edılece k olcın bu peoje; 
köylerinden buşlıyarnk şehi
rlere kadar butiın ı\lnri ta 
ksimatu bir ı;ok bukımdan 
geniş selfihiyetler verılıncsi

ni gözotmeklPdır. Bu suret· 
lo merkozi nıukamların yükü 
hafıfliyecek ve bunu mukıı
lıil ufuk tuksimııt n kendi 

arih· 1 h~ftt~rdal'lıkda ıııiiıe~ek~il komisvoııa nıiir-
• 

mesulıyetleri alt ndıı yapaca
kl 'rı fuuliyet cı rtucaktır. Bu· 
nl •• r.n mali selAhiyetll'!rİ ılo 

arttmlucnktı r 

Yunanistan ~a~iseleri kar
şısmda Bat· an ~evletleri 

Atinada ~·ıkun <(K.ıtinıeri

ni)) gazetesi, mesut bır mü· 
ş:ılıode başlığı altında yazdı

ğı hır yaz dıı diyor ki: 
Akak isynn hareketi do· 

lnyisile bütiin Elen ulusunun 
geçirdiği büyük imtıhnnın 

acaaı.hu·ı il:\rı ohıııur. 

K racabey H a ı 
Müdürüğünde • 

• 
Kaı·acalw\' llara~ı )lerirıo~ vt-ıfi ·ıirrııe c·ifıli«ri-. ' " ~ 

ndt~ ~·pııitlPıı ~aptırılacak (5973) lira 7) kuruş 
hedt•li kt·~ifli hir aôt·l ko~ uıı haııvosu acık ""~il
tnıt~ usuıiıe 2- Nisaıı-9~~5 t•uilıiı;ctP ~~~lr ouııu 

~ 

saat on di)rfdf' ilıal(• <•dilN·t>kdfr. Şaı·ırıanu•, pro-
.i•~ vt• k.-~iftcı·iııi güı·111pk is i~ f'Hltırirı İ..;ıauh 11 J, 
Bur·~a ~afıa ha~miilıı·ndi~likl(1l'ilt• ll:ır·a ıııiidiir
lii~iirn! Yn ilıalt• giirıiiıuit~ (448) lir·a ıııınakkaı 
lP.ıııi rıa t la ı·il<• hi rl ikdt• Bursa Nafıa haşııı iilwruL 
isliğiıu) rniinwaatlaı·J il:in oluuur. (92-4) 

Sevgilisini kesen aşık 
(Dünkü nushadnn mabat) biraz yüz verildimi aata-
Akşaı,nın alaca karanlığı rın ı da isteı-ler. 

ortalığı epeyce siyoha bürü- Hükümdar Ete başını sal-
miiştü Hükümdar Ete ve ladı homurdanarak: 
ailesi kır eglent:sirıden dö - Bizim kız kııçmış ol· 
nüyorlnrdı Eve geldikleri masın. Hükümdarın karıeı 
zamon Ete ilk olarak se· sertlikle şu cevabı verdi: 
vgıli ve biricik kızı Mide - Kaçmış olmasın değil 
ye ::seslendi: kaçmış işte. Dahamı düşü· 

- Mide kızım neredesin? nüyorsunuz. Sevdiği biriıile 
Etenin 8uali cevapsız kal- kaçmış benden cehennemin 
dı; I tekrar seslendi: dibine kadar gitsinler. Bun. 

- Kızım niçin cevap 
vermiyorsun?· Yine cevap 
yoktu; merok ederek kızının 
odasına çıktı. Fakat oda
sında kimsecikler yoktu. 
«Bu vakitlerde bu kız nere
ye gidebilir acaba?)) Diye 
düşünerek öteki odaları da 
aradı. Fakat odaların hepsi
de Eteye boşluklarile cevap 
verdiler, Eteyi merak sar_ 
mağa başladı bu merakla 
aşağıya inerek kızın evde 
olmadığını karısına ve oğ

lu Absirte söyledi. On1ar 
bu beklenilmedik haberin 
karşısında şnşırdılar, evi alt 
üst ederek kızlarını rıradılar 
fakat bulamadılar belki dos 
tlarının yanına gitmiştir di
ye bu sefer Absirt soka· 
ğa <akarak bildik evleri
nin hepsinde kız kardeşini 
aradı fakat eli boş olarak 
döndü. Bütün hükümdar ai· 
lesini merak sardı 
Kızın kaçtığına hiç imkıtn 
ve ihtimal vermiyorlardı. 

Kır eğlentiHinden yorgun 
döndükleri için biraz din
lendıler. Ete oğluna soru_ 
yordu: 

- Absirt bu kız nereye 
gider acaba? 

- B!lba, bilmem ki dü
şünüyor.um bir türlü gide
ceği yeri bulamıyorum. 

- Oğlum bu kız şeyta· 
na uyuptn bırit~ini sevme
sin! 

- Fakat baba kız kar
deşim zanaedersem böyle 
şeylerle uğraşacak bir çağ
da değildir. 

- Dünya bu oğlum. 
- Olabilir fakat ben ih 

timal veremiyorum. 
Bu seter söze hükümda· 

rın karısı da karıştı. 
- Ah ben bilirim bunları, 

bilirim. Bu hopba kızlara 

dan sonra bir daha benim 
yanımda bu hain kızdan 
bahsetmeyin anladınızmı? 

Hükümdarın karısının asa
hiyeti son haddini bulmuı· 
du. O kadar ki yerinden 
kalktığı zaman ev h.treketi 
arz oluyormuş gibi şiddetle 
sarsıldı. Odadan sofaya 
çıkdı, kendi kendine söy
laniyordu. 

lçerde yalnız kalan baba 
ile oğul kızın bulunmaıı 
~·arelerini araştırıyorlardı. 

Absirt şehirde mese· 
leyi çakdırmadan v~ gayet 
gizli olarak araşdırmalar 

yap. Bakalım ne netice ve
recek? Birazdan yemeği yer 
yemez der hal çık ve arat
tırma ya başla. Absirt ha. 
basının fıkrine iştirak ede
rek: 

- Babacığım yapacağım 

hatta. şehrin en ufak yer
lerine kadar girib o haini 
a.-ıyacağım dedi. 

** Mide ile Y ason o güo ve 

gece, hatta ertesi gün akşa
mına kadar yürüdüler. Ni
hayet yoruldular. Ourdukları 
yerin sağ yanlarında ufacık 

kulübemsi gibi bir ev gör
düler. Hemen oraya giderek 
kendilerinin kabul edilmele
rini ev sahibin.den rica et
tiler. Ev sahibi bu iki garib 
yalcuyu baştan aşAğıya ka
dar süzerek başınt salladı: 

- Fakat siz üstünüz ba
şınız· perişan bir halde ne_ 
reden geliyorsunuz? Yason 
cevap verdi: 

- Bız iki kardeşiz. Kim
semiz yok. Fokidede olan 
amcamız öldü. Tahıl amca_ 
mız öldüğü için biz de orada 
{azla durmak istemedik. Şim
di ise kendi memleketimize 
gidiyoruz. iki gündür yol 

Karacabey Harası 
Müdür üğünden: 

1 larada leşekklil edrn MHrinos yetişdfrnıe 

çiflli~i ihti~acı ilJİB 40 baş koşum kısrafrı acık . . 
~ks:Jtrne~e konulmuşdnı·. isteklilerin 6 ınart 935 
tarihine nıiisadif cumartesi giinii saat 15 de Ha
ı·ada .llerirıos yeti~tirme •~~· miidiirliiğiiııe ıuiira
caatları ilaıı olunur. 

( 100-4) 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Haranın 15 ~isarı 935 rnriJıiııden ko\'nnlar-
• 

rn vttvlava cıkarılaca~ı ı 5 Hazirun 935 tarihiııe 
.. • • ., t 

kadaı· o\'a kovu11 siiılt·ı·He ~n~nnm nihavet.ine . .. . 
kadar· ya~·la ko~·un ~iif feri pazarhkla satılacak-
dır. is1Pldileri11 lıeı·giin Jlaı·a ıııiidiirlüğiiııe mü 
rm·aatları ih\11 oh11n11·. 

(101-4) 

' 
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yürüyoruz. Çok yorulduk. 
Yalnız sizden ricamız şudur: 
Bizi evinizde iki san\ mıaa

fır olarak kabul ederseniz .. 

Belediye 
Başkanhğından: Ev sahibi bu sözleri din

lerken hem Yasona, hemde 
Mıdeye batıyordu Belediye meclisi 4 - nisan günlen1ecine ras-

- Uoydi çocuklar içeri thyan Perşembe günü saat 15 de Heledi)e dai
girinde iıtirihat edin . Anla- resinde mutat uisan içtimağı akt ile aşağıda ya
~ ı ldı. Siz iki garib yolcu zıh ruznameyi g5riişeceğirıden üyenin gelnwlfr
olmakla beraber yetimsiniz- ini dilerim. 
de dedi. 

iki yolcu ev sahibinin bu R lJ Z N A ~I E: 
merhametli sözlerine 8evi 1 - 935 "enesi büdcesinin tanzimi 
nerek içeri girdiler. Biraz 2 _ Evrakı varide 
istirihıtden sonra ev sahi- 3 _ Biitcede münakale ( evrakı ''aride ve 
binin hazırladığı yemekten 
kannlarını da doyurdular e•ı- red diyat) (102 -2 ) 
de biraz dl\ ha istirihat ede- mll!)l!JIJllll l!ll!ll§H!JWlmJ ~IJmJmlWJl!JlmmJl!Jl!l l!!lmJmJli mJ 
rek ev sahibine artık gide- lID ffil 
ceklerini söylediler. [§) llA/j •d I mJ mıuıg e. ~ 

- Çocnklar bu gece ol- lül-- El 
sun kalmazmısınız dedi. Mi- i!J mJ 
de ile Ya&on birbirinin yüz- ~. Sovyet oı·k·ış ~._: .. 
lerine bakarak kalmamaları- 1::.1 1.::1 

::ıg!"~~:i:. ;:.::~ild• iş•- ! Makineleri Geldi!~ 
- Mazur görünüz. Çünkü il 

gideceğimiz yol daha çok. mı Sağlamlık, miikenınwliyet, tasarruf ve 1 
dur. mı işlemesi katiyen teuıinaılı oln akla beraber mı 

1 
- Siz bilirsiniz çocuklar ~ erkek ve kadın terzilerile eiL.ise işciler.i ve. ~-.. 

ıtediğiniı gihi harektte 1:.1 a:ı 
serbestsiniz !!.I nakış sanatkarları henıt n bır tı 1 nıakınesı mı 

Biıe kartı göstermiş <'l- ~ fiatmda olan üç çekmeceli hem de zarif ~ 
doğunuz insaniyetinizden lil ve pratik liik.s mobilye şeklinde bir mı 
dolayı çok teşekkürler ede- il ft k b' d·1, • k' • 15) 
riz. Bize Allabaısmarladık. in- mJ US 8 ini lılŞ mı fn8SI • 
ş~allah yolumuz bu t.araftara 1 Elde etn-.elidir. daha ucuz arzu edenlere i) 
d?terse o zaman ıstediği- 1!J yalnız l!I 

nı~k~·:::c!~:~~~:ü~~llarına = El ye tek çekmeceli nııkineleri . ~ 
devam etmek üzere gidecek- = mizi tavsi Vfl ederiz. Eski nıakine~i olu bda l!I 
leri yeri kendileri de bilmedı·- r.:ı d -· · ~k · · J • k' ·ı· l!I . r- a:. egıştırnıe ıstıyen ere venı n1a ıne verı ır. El 
klerı halde yürümeğe baıla- 1) . . 

11 mJ 
dılar. Bazen genif yolJardan mı El n1ak1:ıes1 olubda a)'ak takn1ak arzusunda mi 
"e bazen de dar patikalardan il bulunanlara yalnız ayak kısmı da verilir. l!I 
geçtikten a:onra gayet Hrt il Ayrıca makineler de tamir olunur ve nıaki- ~ 
ve yalcın bır dağla ltartılat- lil ne alanlara kullanma şekli ve nakış n1ecca· mı 
tılar, dardalar. Yaaon Mide mi ··r; ·r mı 
ye bakarak· mJ nen o"retı ır. mi 

N 
1 

·k . . .. ciJ Fiatlar ucuz olduğu kadar tadiyatda da kolaylık @ 
b·ı· ası e?ndımıze gnve- lil gosterilir. Makinel~rimizin bilumum yedek parçaları mJ 

ne ı ıyormıyız ,. b 1 d ~ 'b" h · L' ı L' 1::1 • • _ 1:1 u un uf';u ~ı ı er nevı ma11.ıne ere uyar ma11.ıne ve EJ 

- Bun~ bıçım soz Yason. l!J gerek parça üzerindeki fiatlnrda yüzden yetm\ş beş mJ 
- Hakıkaten sen çok ce·· l!J tenzilAtla arıtılır. ~ 

aur bir kızım. Sende olan ~ SATIŞ YERİ: ~ 
bu cesaret her erkekte mi mı 
bulunmaz. 1 Küçük Şadırvan karşısında ~ 

- Haydi bu sözlerle vak- 1iJ S b • S r hl [ lil timtıi bot yere kaybetmiya- 11 O Ti arırakı ar l iJ 
lim. Bir an evel gideceğimiz ••lilill!!ll!l!l•l!!ll5lmlmlilmll5J[!]l!!lliiJlill!lDD1!!11!!1mll!Dil 
yere nrıılım da ondan sonra 
cesaretten bahsederiz. 

- Hakkın var dedi ve 
yalçın kayalar arasındaki 
yağmurlardan &fınmış dar 
bir yola doğru yürüdü. Arka. 
ıından Mide de aynı yolu ta. 
kip ederek Y o sona yetişti 
ve yürümeğe baıladılar. 

Bütün gün kayalık dağa 

tırmanmakla, akşam üzeri 
tepeye ulaıabildiler. Şımdi 

dağın tam tepesinde idiler. 
Ônleri düz bjr ova idi Dağın 
üstünde ufak bir moladan 
sonra tekrar yollarına dvam 
ettiler. Bir aralik gayet sık 

ve vahti bir ormana rast 
geldiler. Orman ovanın hemen 
etrafıDl kaplıyordu. Gidecek 
başka yolları da yoktu. Mec
buri orman içinde yollarına 

devam ettiler. Orman ıeyrek 
leşeceği yerde bilak:is sıkla 

şıyordu. Dört gündür yürü

mekten dizlerinin bağı çözül
müş olen Mide bitap bir ha
lde ellerini Yasonon omuzu
na day1:1dı. 

- Yason çok yoruldum. 
Şuracıkda ağacın dibinde 
biraz dinlensek. 

- Dflmek çok yoruldu
nuz öylemı? 

(Siirecek) 

----
Okuyunuz! 

Geldi! 

Saf Değirmisaz 
Linyit Maden· Kömürü: 

Odun gibi yazdan tedarik etmek ve haftalarca pa 
zar yerlerinde odun aramak zah:oetinden kurtuluyor
sunuz Her vakit evinize, dairenize velhasıl her yere 
istediiiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömür 3 kilo oduna muadildir. "Değirmisaz Linyit 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda" kul· 
lanılabilir. Hararet derecesi piyusadakj kömürlerden 
yüksekdir. Toplu ve prak:ente olnrak mağazamızda 
en ,?CUZ fıutla satış yapılmakdadır. Askeri, mülki ve 
hususi taahhütlerde bulunulur ve günü gününe 
temin edilır. 

Yalnız ticarethanemizde O•'~İrmisaz 
maden kömiirii 

. Ancak tecrübe neticeyi onlatacakdır. Her halde 
hır kere tecrübe etmekliğiniz size büyük tnsarruf 
temin edecek:dir. Daha fazla tafsilat almak istiyenler 
mağazamıza uğrayıb öğrenebilirler. 

Balıkesir çiviciler çarşısında Demir, 
hırdavat, dlatı ziraiye ve inşaat malzemesi 
ticarethanesi Cumalı Abdurrahmun zade 

lihmet flu/usi 
1 

-ftı.;;n.111-

Kızı~çıt~~!~~k~! .. o\aD ,.. Mehmed Se~vel .. 
vahim hastalığın ameliyatını QRME EV J 
büyük bir ihtimamla başaran 
doğum evjnin kıymeııi haş Baylar, bayanlar; tuhafiy,, 
hekimi bay Halide ~e bakım b k l 
hususunda yardımlarım esir- ve örme eşyanızı iş a'! al 
gomiyen ebe ve müstohde- k d QRME E VJ Je 
mine açık teşekkürlerimin arşısın a n 
iblAğına mutebargazetenizin her yerden daha UCUZ ola -
araya girmesini dilerim 

Maarif dairesi kdtipleriden Tak alabilirsiniz! 
Basri liazez • 

r= ="' -AVUKAT 1 ~~~~~~ıi>J\~~~~1A 
• • ~ Doktor bakleriyolok Doktor opera/öf 

H~ğt~#~i~~r:ık I MEfilENf AKKEND SIDt 0ZATAY 
Yazıhanesi hükfimet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 

iç ve salğrn hastalıklar 
mütehassısı 

cerrahi Jıastalıklaf 
miitehassısı 

VATAN eczanesi hi tişiµindek i muayrne, 
novi dava kubul ve surat- ~ evirıde Jıastalarım Jwr ~iin öğlPdt~ıı soıll"i.l ~a 'I le neticelendirilir. bul ve t~da ,.j t"derler. _ ...&I 

....:=mliilllr:ılllll _____ • ~~~~'k!~;~~~-=·· ~DENİZlTOLLARI iŞI.,ETME_8! 1 
İ GÜLNiHAL VAPURU 
l 26 Mart Salı _günü akşamı Bandırmadafl 
•yolcuları alıb lstbanbula hareket edecekdt'• 1 NOT: Gülnihalin hareket günü programları muayyen olmadığından daima g~~,. ~ 

!~::~:D:~:~;;:~~;::;:~~;:~::.;;;;t 
'.' ( , ,,., .. .~ ~, • r, • . , ... 

Okuyucular1mıza Bir Kolayhk· 
, . . . . ..• . .. 

. ,~- \' ·t ~ ....... "" . . . . ' ' ..:~ 

Aşağıya bastıP-ınıız rehber Labıo ha)kınuzm lu r tülü ihtiyaçla' 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en saAlaıu şartlarla nercdP,, ki 01

' 

ferden karşıhyabileceklerini gösteriyor. , 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi otelı 
tercih etmelisinız? 

Hangi' bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız 

KIRTASiYE· Mustaf~ Fehmi. Hükumet 
• ne sokagı. 

esi posta hB' 

OTEL 
. 

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

A V U K A T: Emin Vedat bey ... Hükı~met caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliik•' 11'e.t 
caddesinde Ahnıet ceşmesi karşısında 

• 1 

BERBER : Yeni berber ıbrahim Dural: lliik•'
111

e. 
caddesi Yıldız Karaaıhanesi karşısrnd 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah ~lelııııet sok9gı 
numara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman ı..ıııf.:: ~ 
... • Paşa camii caddr.sindf>.. Meylıane hoğaz111 

'
1 

1 ER Z / : Mustafa bey .. Postahane sokağı t · 47 . ~ 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Balık~sirin t~n •~ski ~eke 
· · H ·· ı ~ .., 1ıll cısı. Ul\unıet eaddesi, po .. tah:. rıP ~okagı 

n1ara: 24 11' • . Jll" 
MANJF A TlJ ~ :Tavşanhh Zade Fahri bey. Fautaı• . e 

T • iti•) 
nifaLura H 1 kumaş nıağza ·ı. Kn vayı nı 

cadde i numara: 52 "zeııi, 
HIRDA VAT: Cur_nall Hasan - Yapı ve ı·~~uçper dt• ri-· 

demır hırda,·at, hova, ('am cımeto "esa• . ' . 
Sa ru,;lar başı. 

. ,.. ı ~ ·• ... ~.. •' . . - - ··- ... _ .... :.. 

Basım 


