
!AYI . . --...· ~ . . . . . .:.-· ,, ·- . :ıt _..,,., 12 Şubat Salı ı YJ5 '!'~ ' . • ~ ~ . . ·. ' ' .. ~· . ..... . Unkrızuncu Yıl ._ 

lğesiBn~yazgam:Bileclk saylavi HAYRI KARAN 

Çıkanm Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN -
0tr1'1:AR. TESİDEN 

Tiirk Dili Evi Ba/Jkesir · f 
,

1 

Yıllığı: 8°:>, ~ltıayhğ~ 100 kuruştur, sayısı 3 kuı u~ 1 
Gunu gcçmış sayılar 25 kuruştur. 

_.......:!::== ÇIK.~R. GÜNLER.DE VE ER.. 

~alıkesir kad:iarı bundan sonra üstlük giymiyecek. , ____ 
-Bir-frans-ız llzeıesi diyor ki: ·~ · Başbaka Belediye Meclisi Dün Karar Verdi. 

«Yeni Türkiye .zi~amdarları 
Çok parlak bir eser yarata
CQklardır. Bu memleketin bü-

Yi!ık mazisine layıkdır.» 
ııçfru~/,ç, 11 ( A.A.) - Tw kiye JJ . • H . .\1. oe .l:adrnluruı 
ı,.81 nuş olmasım 111rv:ı111lıahsedl'11 Ld Jurnal qa::.e 

dıyor ki: · 
~er - reni 1 tirkiye zimumdarları çuk parlak bir 
~ı • d Yara~llca ki ardır. /111 11u•mlekeii n bıiy11 k ma::isi ne ili 
eıı~ı ''· islik/mi lemin etmek isliyor/ar. Hcrşçyden 
;,1 11/usal d11ygw11111 ilıyasile ;şc başladılar. Uu 

, bııt onlurrn l>ıiyıik rollai wırdtr. \'t• meclisde yer 
'• 'Yor/at. 

İtalya- Habeşistan 
• •• 

. Arasındd yeni bir hadise. 
~itan membalarından · venien habeıleıe göre bu ha· 

1~rı ffabeşlıleı sebeb oldu. italya protesto edecek. 
ıaııı 0ına, 1 J (A.A.) Son karakoluna hücum etmişdir. 
lef 

6.nlardıı Habeş kuvvet. Yopılnn nıüsndemeue ltpl-
ırıın .. . 

16dii rnutemndıyen tahoş yanlardan 5 kişi ölmü~ ve 

11\l neticeeinde tezahür 6 kişi ''aralonmışdır. llab-
lltı . J 

di86 tazyık yeni bir hı'\- eşlerin zayiatı daha fazludır. 
ı~i ~e sebeb olmuştur. 2 ltnlya bu hı1diseyi Hnbeş 
he, k~nun 29 da bir. ifa- hükumeti noıdinde şirldo-
~sı Aftustoki ltalyo tle protesto odecektlır. 

fOkad Romen 
Dış ba~ammn tefgraf 1. 

1 
1 

llıin bir aün ve bir gece 
"' ~Yl~m yapdı. 
'l'!~ıyı bir ziyafet verdi. 

8. Titülesko müşterek esere 
olan günnini dostlarına bildirdi. 

1 - ' 1 lııtk·· nd, 10 (AA.)- Atn-

'fırıı ·~rı heykelinin oÇılmo 
lıde · ''1r,.. . rı , geç volıto kador 
"tUşd .. 

ltjt Ur, Heykel elek -

h~ı~ 1 •klarıle aydınlntılmıı-:, 
h~ı:t buyuk bir fener~layı 
r. ak, 1 k ı· .. ·· l ..,fıç ıtı· ıey e ın onunc en 

1 dır 
fleıed' · 

''~e 'Yede bugünün şore-, hü ~ 
~'far Yuk bir akşam zi· 
~ol 

1 
"erilmişdir. \'ali ve 

f C)rdu k 
~ta umnndnnı da ziya-

Relrnh~le d' 
'll r ır. 

!ehditi 

~"usturya 
8. la~dit edilı'yorl ,, ll ... 
~l~ak•ın layaresi Yıyana 

uzu:nı k ~· binası üzerinde 
v,, muddet dolaŞdı. 

\r'h t\tın, IO <A.A.) !hin 
h lltnın . . 
'llllr uzerınde kamalı 

'l 1 nı , . 
~'~da gosterecek kadar 

:)•tesjn lJ U~·nn bir Almnn 

\ '~ıırıı L zun mi.ıdJet Boş-
' 111: b. h1ışlf ınnsı etrafında dQ -
r ır 

~ 'e~en ~ 
IQıllrı t ıofta dn böyle bir 

~il il L 'Ynre lıavn nizıımlar 
tr.~ Ylllır 1 l 

(ltl 0 arnk yüz met-
\~~ ahğı bir irtifodo. U"-

Ur, \ 

B. Titülesko 
Bükreş, ıO (A.A.) 

Atin::ı misakı muc.ıbincc, 
dunılen itibaren bir yıl 
ı\'ın Balkon ı:ı.ntı:ı.ntı huş 
kanlığı vozif Psini üzerine 
ulnn B. ş işlcleri bakaııı 
nnturıtn dahil diğer Bnlkan 
devletleri Dış lşl~ri hıık
anlorınu \'Okliği t ı:-lgrnftu 

müşterek f'Scr Glun mut
lak giiven hislerini hild 
irdi. 

Bay ~aldarisin telgrafl 
Bükreş, 10 (AA) Boy 

Titülesko Boy ÇaJdaristen aş. 
oğ ılnki tolgrnfı almıştır: 

8 llkan antantı niınmnım e
si muci ince Balkon antantı 

I 

konseyi boşkonlığına çağ'ırıld-
şu sırnda kendi nnınınn vı• 
hay M ıksimosun nnmırna ı n 
samimi tebriklerimi '1rzede
rını. 

Başkanlığınız altında yük
sek şahıi mezjy13tJeriniz say
esinde Balkan nntantının ink 
işofö devam edecrğindf'n vP
dört memlAketin sarsılmaz 
tesanüd misalinin :lınil; Balk_ 
ı:ın antantı bulunan salim niz-

1 
um ve barış prensihlcrinin 
bütiin A vrupnJn tatbikini ko -

1 layloştıracaf;mdan eminim. 

Bakanlar ve f uka genel ka
tibimiz Ankaraya dön~üler 

lsıncl lnönii 

Ankara, 1 l (A A) Boş 
hakan İsmet loonü bernbt,r· 
l erinıJe Dış ve k Bnknnları 
ve C.H.F. ~enci kôtibi oldu· 
ğu holde bu sabah lstnnbul
ılıın şehrimize ıfönmüşkrJir. 

Durnkda Bakanlar, snylavlar 
ve HaknnlıklJr ilrri gelenleri 
tarafından. ko rşılanm ışlarJır. 

Seçım doloyısile İstonbulu 
gitmiş olnn C:enel kfitiblik 
bi:ırosu da ,ehriınize dönmü· 
şlerdir. \ 

~,~= 

i~rakiye resmi etraf mda 
tetkikler 

Bir yoboncı liın:ındon 
mal nlıb limanlarımıza uğrı

yarak buralara dışardan ge. 

tirdiği yükleri boşaltmJk ve
ya ynbnncı iılkolc:r için bu 
limonlardan yük olmak yolu 
ıle başka bir yabancı limn
nınn giden vı! Türk sancağ
ını t:ı~ıynrı bıiyük k ıbotııj 
gemılerindon gümrük idare
since ihrekiyı' rt•. mi ulınm
as n ı, 'rurk silepcıl.·ri, gı•ne 

büyük knbot..1jJa çalışon 'e 
ayni seferini ynpııcı yub,ın-
cı uemilerden uranınıyau 

t') • 

bu resme iytirnz etmış-

lerdi Gümrük idaresi güm
rük tarifo kanununun be-
şıncı nıoddosinin ikinei 
fıkrası mucibince bu gibi 
gomilor<len ih rok iye resmi 
~lınmakda devanı odılecoğini 
bildirmosi i.ızrrine olı\kndor· 
lnr ökonomi Bokıınlığınn 
mürocuut etmişlerdir Ge
micı1erimizll göro giım~iık 
lnrıfo kaııununun be--ın<'ı 
maddesi Turk linıuıılnrı uru 

smdo. seför ya pnn gemiler<:' 
n:ddır. Ve bu keyfıyet 
vaktile Giimrük l ' ınum mu 
diirliiğiı turnfından yup•lan 
resmi teblitrntto tn~rıl1 Cllİl-n 
ıni ~tjr. lfolbuki giiuır~k id~~
resi son dl·f.ıki kararıla bn 
yük knbot:Jj y pnn µ-emilerin 
Tiirk linıankırma nğrnın ıısını 

Türk limonları orosındn sefer 
ynpmnk monasın:ı telakki 
etmekletlir . Gemicilerimiz hu 
durumdon ulusal deniz tica-
retimizin zı.ırar gör<lüğunii 
ileri süriiyorlar ve Tur k \ a
pureulurı nnvlunlorını bu ıhr

o.kiyc r(l«mini ~le hc.•sab ode 
rok yaptıkhırını, dolayısilcı 

( Devamı dördun<'iı ~ ıyfoılu) 

• • 

Us-tlükler Kaldırıldı. 
Belediye meclisi dünkü toplantısında üstlükle
rin kaldırılması hakkındaki teklifi kabul eldi. 

Meclisin 
Atatürk'e 
Tazimi. 

Bele<lıye meelisimiz dün 
öğllden ~onrn, mutat şubat 
irtimnlarınn haşla mı§dır. Me_ 
<"lis 1.lunkn toplantısınu~1, us
lüklerin kultlırılmnsı gibı 

memleket İçin çok ~iızel 
b.r karar vermiş buhınmo

ktadır. 

Meclisin karan 
Belediye Meclisi dün çok 

güzel bir karar verdi . 
TafsilAtı meC']is müza-
kerelerine tahsis ettiğimiz 
siHunlurda okunacak o]an 
bu k.aro.r şududr: 

Kadınlar bundan soora 
uslült taşımıyocaklur .. 

Bugünkü adetlerimiz 
arosındun \'Ok.d~ın ter-
kedilmiş olduğu hal-
de kndınlarımızrn sadeee 
göreneğe uyarak. ba larında 
taşıdıkları üılüğün belediye 
meclisince kaldırılmasındak i 

Vali ve bolediyA bn§k 
tını Buy Scılim (;iindoğun me
disi uçarak. bu i~·tiına de\' 

ieabeti takdir ederiz. 
resinde de meclisin nıemlok· 

h ık · · Takrı"rı· veren lbrahim sami 'ihayet bir aile bütçesine et ve ıı ı~·ın. hayırlı 
· ı ·· · · ·ı · g...,ün kaldırılmosı hakkında çok ağır masraflar yüklem· 
ış er gormosını dı eın1ş ve ekten baıka bir faydoıı ol- · 
b ·· b tle b" · k .. ı · bı"r karar v"rilmesini istemiş u munnse e uyu onr erı mıyan üslük, Balıkesir kad-

. K Al Atat" k' " t · l ve bu hususda bir de takr-mız om.ı ur u azım e dınlığmın çoktan kadınlığın 

seldmlaınışdır. Meclis nzası da ir vermiştir. Başkanın beyn- ortn devir esaretini temıil 
başknnıl)ın bu sözlerine ny- natını mütcakıp tekrnr meclis eden ~·nrşafa açdığı mücade-
ağn kulkmak surctile iştır- tarafından kabul edilmiştir. lenin alfimeti idi. 
a~ etmiştir. Kadınlarımızın erkekler Meclis, ikinci topltmtısını 

Bundan sonra, meclise ıte kadar hottA onlardan fazla ~ 16 şubat cumartesi günü 
len evrak okunmu \'e uit sıyasal haklara malik ol-
oldu klnrı encumenlcre veril- yapncHktır · duldarı bu zom anda çar-
mi tir. ~ 8 

- şafn ilk defa karşı ,elmj~ 

Miıtt>uk~ben azadan lbrnh- Yugoslavya - Almanya ök- olan Balıkesir kadınlığı 
im Sami aöz alarak beledıy<' elbet belediyenin kararını 
me<'lisinin belde sakinlerinin onomik bil,ig-i. yüksek bir şevk ile al-
iç-tımai ve medeni ihtiyaçlar· kışlıya<'akdır. 
ını tnrızim etmekle mükellef Belgrad, 11 (A .A.) Al· Biz bu satırları Bele-
olduğunu söylemiş, memleket manyr.ı ile ökonomi alanında diye Meclisini verdiği bu 
ıktısndiyatın. ve Turk kudı - teşriki mesai yopmak ı~·ın karardan ötürü öğmek 
n ın ın vahdetin j bcızan üstlü- .~b~i r~k~o:m~i:te::t::;e~ş:ek:_k:i~il~~et:,::m::;i~ş:::ti~r ·~~i~~· i~n~y~a~z~d~ı k~·~~~~~~:-· 

Irak 
ile İtalya 'arasında ~ir do
stlu~ andlaşması yapıyor. 

Roma. 10 (A.A .) - İran 
murahhasıle hudut muzake
rolerinde Lulunan lrnk Dış 
buknn: ;\luri Soit Paşa İt
nlyJ ile hır llostluk andln
şması aktcttikten sonra Bol
gr uda dönecekdır. 

Nuri Paşamn oeyanatı 
Hoına, ı O (A.A ) Honıa -

<la, bulunan lrnk l l o ricıye na-
zırı Nuri S aid paşa 

Cıyornale ltalynya be-
ynnntta Lulunaruk lran Hnri
C'IJC nuzırı P.ny Kti zı mi' ılo 

her ıki memleket arasında-

ki nıunasebotlerin, dostane 
mahiyeti hakkında mutnbık 

kaldığın ı soylemiştir. Mum
aileyh ezC'iımle demiştir ki: 

lrnk noktni noıo. rı Erzu
rum munh!'desilc onu miite
ukıb olnn muahedelere istı 
no.t etmekte olub lran 2000 

kilometre uzunluğunda bir 
sahil<' malık bulunduğu lıol
ılo lronm donİ7;C yeglirrn ıııa
hre<·i Şnttulorahchr Irak, lr
onın. Şattulurnh üzNin<l~ 

Almanya 
Kayıd ve şartsu müsavat 

istiyor. 
- -

Purusya Başbakanının söylevi 
Oresdtın, 11 (A.A.) - l'u 

rusya Boşbukrını söylediği 

bir nulukda, Almnnyanın 

sulh İRtclliğini tckr3rlumış 

ve: 

-Biz uluslar kurumundan 

bize hukuk müsııvatını ta· 

nımnJıldnrı i\·ın ~·ekıldik 

Bize şimdi şartlnr koşul

ması için değil demişdir. 

f ransız-Alman görüşmeleri. 
Bcrlin, ıo (~ A.) - Alm

an-Fransız ticaret müzoker 

olerinin birinci sufhası bit
mişdir. Bundan sonraki mü-
znkeroler 
edecektir. 

Pnrisde cereynn 

selrüsefer scrbestisine hi<·
bir suretle mani olmıya<·ak· 

s ı do denıze olan yegAnc m::ı
lı rcı:i iı zerindok i andlıış ınn-

hı rln mlieyyeıJ hükuınrani 

haklarından da asla vuzge~·c. 
nıe(.. 

Ökonomi 
-

Bakımınız Bay Celil Baya-
nn bir bildirimi 

Atatürk'ün son se~~im do
lllyısile ulusa Lildirisindokj 
ökonomimjıe aid söyledik
lerini ökonomi Bakonı bay 
Celal Bayar bütlin Buka_ 
nlık kurumlarına tamim et-
miştir. Atalürk'ün Baka-
nlık kurumlarınca gelen 
bir direktif olarnk göz 
önünde bulundurulncakdır. 

Barselon ile Sevil arası
nda jeplin saf erleri. 

Bcrlin, 11 (A.A.) - Alm
nnyn ile İspanyn, Bnreslon 
ile Sevil nrasında bir jeplin • 
hava hattı tesisi için muka
vele imzalamışlardır. Bu hat 
için icabeden parayı her 
iki hükQmet verecektir. 

Stariski meselesi 
Puris, JO (A.A.) - istintak 

hılkimi Stııvisk i meselesine 
dojr olon llosyaların büyük bir 
kı~m.ını mahkemeye tevdi et
mıştır Ru dosyalara göre, 
St.aviskinin dolandırdığı par
ttlar 250 milyondan ziya.deye 
baliğ olmaktadıT. 



AYFA Z 

Dış gazeteler: 

Lo dra Anlaşmalar1. 
Dünya gazeteleri Lordra aıila
şm farı hakkında neler yazıyor 

Büyü savaş bjttikden so- sözlerden, bu meselelerin 
nr 'Avrupa bir çok aııdluş- ann hatları üstünde anl
mnlnrn rağmen halA kendini aşmalor yapıldığı ve bu
bulmu değildir . Avrupa cndan sonra yeniden kon
orgnn ızması hem siyasal be- U§malor yapılacağı anlaş
ın do ökonomik bakımdan bo- ılıyor. 

flJRKDtLI ........ ··-····---····- ' 
K TTA J etmesi Avrupanın, yenilenm- ,--··----··-··-----·• 

esi ümidini kıracağından son ! Ş E H 1 R E 
-·-ıöz kendiıindedir»' • -··----------------- --··-... --··- ··--····-,,Oaily llerald» şöyle diyor: f' 

«Akh selim galebe çalmı
ştır. Ümid ederizki Almanya I 
da buna hayır demeyecekt-

- - -- - --- .. = ... 
1 

ir.» 
Yalınız «.Daily Eress» 

Franıız nazırları hesabına, 

büyük bir zafer teşkil eden 
cdngiltere»nin hayret verici 
taahhüdünden mtite~ssir gö-
rünmekte; ve •havada dövü 
şecek olduğumuz zaman ay· 

Fırka 
Genel katibliği. 

. idare amırtarine, teftiş hı-
1 

, ,ıunı Y8 ikinci seçmenlere l'I 
lı teşekkür ediyor. 

Cümurıyel Halk Fırka· 

Zey·i h ul 00

mÜZ 
Bu yıl pek bol ve nef isdir· 

Edıemid-Ayvalık kijrf ezinde bu yıl alınan zeytin mı~· 
sulü yetiştiricinin yüzünü gül~ürmüşthr. 

zulmoş bir hnldedir. Büyük 
savaşın andlaşaıa)arı da yeni 
sınırlar ve bu sınırların 
ortaya attığı yeni • meselel
erle karşılaşmıştır. 

Londra konuşmasının acun ma- ni zamanda karoda ve deniz-
tbuatıqdakl akislert: de düğüşe~ğiz)) demektedir· 

sı genel kdlibliğinden 

1 

fırka başkanll{Juıa bir le/ 
yazısı gelmiştir. Bu td 

f\ vrupadn, yeni hudutlar 
eskı ökonomik organizmayı 
yıkmndan ortaya çıkın şdır. 

MeselA Avusturya- Macari· 
stan imparatorluğu param 
parça olduğu halde, impara. 
torlu bünyesine göre kur
ulmuş olan ökonomik düzen 
bozulmuş, fakat materyen 
imparatorluk gümrük sımrl. 
arı mikyasında olduğu gibi 
kalmıştır. 

Orta A vrupnda, kurulan 
dar sınırlı devletler, bu ök· 
onomik derdleri duymaktan 
birbirinden}arklı değildirler . 
Fakat bu kurumlar arasında 
8iyosol bakımından bir bir
lik kurmak ise günden güne 
güçleşmekdedir. 

Bazen da bu savaşı sonl
andıran, andlaşmalarm lesi · 
ri; Auupa devletlerin~, Avr
upa dışındaki meselelerden 
dolayı güçlükler çıkardı. 

H&m madde ve pazor 
müstemlekelerini kaybeden 
devletler yeni bir ökono
mik müvazene kuramadılar. 
Bu ökonomik esasları orta
dan kaldırmak lstiyen de
vletlere büyük savaş sonun. 
dn galıpler arasında oldu
ğa hft.lde andlaşmalnrı yeni
den gözden geçirmek mua
hedeleri tadil etmek istiye
nlerle karışdı. 

Uluslar birliği, büyük sa
vaşdon sonraki andlaşmaları 
yerinde tutmak icin kurul
muştur. 1919 dnn beri bir 
çok teşebbüsler yapılJı. 

Fakat birleşme teşebbüsleri 

uzun z man ayaı paktlar ha
linde kaldı . Nıhayet, geçen ay 
içinde Roma anlaşmnsı 

Frons.ı ile ltalya arasında 
bir anlaşma esası hazır

ladı. Bu anlaşmayi Londrn 
konuşmaları ta'kıb etdi. 
Londra konuşmaları Anupo 
organizmasının yeniden ku-
rulmosı gayesini gerçek 
lendirme emelindedir. 

Londrn konuşmaları dört 
esas üzerine istinat et-
mekdedir. 

1 - A.lmonya. eildhlan-
mışdır. SilAhlnnmn hakkın 
daki Versailles muahedesi 
maddesi ilga edilmelidir. 

2 - Almanya Milletler 
Cemiyetine dönmeli silAh
s zlanma meseleleri görü
ülmolidjr. 

3 - Hava tnnrruzlarına 

karşı Fransa, lngiltere, Bel. 
~ika , ltalyo arasında ya. 
pılncak ittifakla Almanyanın 
girmesi. 

4 - Almanyanıo Şark 
.oıisakına ve Tuna anlaşması 
yani ~oma kcırarlarına gir
mesı. 

Londro konuşmasının. ac. 
un mulbuatındnki akisler
ini söylemeden önce, bü
tün matbuatın bir çok 
tahminlerde bulunduğunu. 
ve bu tahminlerin Londra ko 
nuşma&ının aldığı netice 
ile ne kodor aykırı dü
şdüğüne dair elimizde bir 
çok vesikalar vardır. AP._ 
un motbuotı, Londrada, 
Fransa ve lngiltere anla· 
şmasının ortaya ç1kan bir 
şekilde inkişaf edeceğine 
ihtimal vermemektedir. 

A.- Fransız mat•uaıı: 
Londra müzakerelerinin 

neticeleri sağ cenah ma· 
tbuatını memnun etmiştir. 

Başda ccFJgaro» olmak 
üzere, « Petit Parisien » 
« Ecalsior» lngiltereye karşı • 
t~veccühk4r yazılar yazmok. 
tadır. 

B · ınımz matbuatı: 
Matbuat Londrn müzaker _ 

elerinin müsbet neticeler ve· 
rmiş olmasını memnuniyetle 
kaydediyor. Fransa ve lngi
ltere hükOmetlerinio siJAhJa. 
rın terki ve emniyetin 
istikrarı için takib edilen 
yolda tam bir anlaşmaya 

varmış olmaları bu anlaşma
da Almanyoya karşı serded 
ilen teklifierin uysal mahiy. 
ette bulunmuından ileri ge
lmesi, ve nihayet bir han 
mukavelesinin akdi ihtimali 
lngiliz gazatelerioi memnun 
eden 9eylerdir. Bu gazeteler 
Almanyanın da Londranın te· 
kliflerini iyi karşılamak sur
e tile teşriki meıaj arzusunu 
izhar edeceği ümidindedit
ler. 

Yalnız İnziva prensibinin 
ötedenberi mudafıi bulunan 
«Daily Expre88» başka 
mütnlaadadır. 

lngiliz matbuatı heyeti 
umumiyeıinin fikrini hulAsa 
eden «Time8», bu uzlaşm

anın Avrupa sulhunn Locar 
nodan beri Yeki olan yardım
ların en kıymetliıj olduğu
nu söylüyor. 

Ansızın havn hücumunda 
bulunacak bir devlete kar
şı derhal mukabil tedbir 
almak prensibini ne kadar 

çebuk Kabul ederlerse o ke
dnr eyi olacaktır. Beyann
amenin her fıkrası Almnny-

Londrada neşredilen tebliğ, 
ve Lnvulın gezetecılere beya
natı, lngiliz Dış işler bn
kanınm radyoda söylediği 1 

aya kar§ı hüsnüniyet ispat 
etmektedir. Bu beyanname -
nin istihza ile knrşılanmiya
cağını ve fena tefsir edil
miyece~ini, ve vaziyetin 
düzelmesi ve sükun bulma. 
sı için Almanyanın da hu 
halisane iş birliğine katılac

oğini ümit etmek gerektir. 
LonJra müzakereleri her tü· 
rlü sitayişe lAyıkdır . 

« Onily Telegraph» diyorki: 
«Bu bir huvn Lokarnosu

dur. Almanya.nın, bunu red-

C-llman matbuatı 

Alman ı:aatbuntı; Londra 
konu~moları hakkında sü
kOhı muhafaza etmektedir. 
Yelnız lioebbelein Nazi fır· 

,

,

1 

ycızıswdu beşinci devre 1 
saylav s~çiminde ikinci 1 

seçmenlerin fırkıı için 1 
. di1<kal ve uyamklıkla ça
ıj lışmalarımn eyi neticeler 
I verdiğini ve fırkaya karşı 
ı gösterilen bağlılık ve ald· 

kasına mens\lb memurlara kadan dolayı idare amir
Yerdiği bir konleroosda, silA- 1 /erine, belediye re.isi ve 
hsızlanma meselesine temas I' teftiş Jıeyellerine ve ikinci 
etmiş «hukuk müsavatın• • seçmenlere beyam mem-
elde etmek için, sarsılmaz nuniyet ve teşekkür 
bir azimle mücadeleye ka· edilmektedir. 

<•tıl 1 A) ~alık ZC)l n)ağı fabrık a lar , ı ( 

Ayvalık, 9 <Muhabirimiz 1 çok mahsul elde cdı}[lll~d r 
den) Bu yıl Edremid - Fabrikalar faaliyetdl {' 
Ayvalık körfezinin zeytin durmadan çal ı şarak rı~ r 
mahsulü ".erımı yüz gül- zeytin yağı ç ıkarmokd8 

rar verdik» demişdir. 1.. 
Londra konuımaları sonu

ndtt, Almanyaya yapılan 

dürücü bir vaziyetdedir. lnr. . 10 

.. iskfin işler inin bitime doğru Bu yılki zeytin verirtı 1" ·11ol1 
gitmesi. muhacir ve mübn · yedi. yedi buçuk rJll • 

bıtl'o 

tebliğlere Alman hükftme-
tini 15 gün eve) cenh 
vermiyeceği tahmin edil. 
mektedir. Gazetelerin mu. 
talaaları arasında şunlar 

nazarı dikkati celbetmekte
dir. 

ı - Londra konuşması 

teklifleri kabul edilmeden 

Memelde, 
hdır. 

plebiıit yapılma-

2 - Rhinin, iki tararında
ki 50 kilometrelik gayri ask· 

eri hale konan sahanın, aske
ri hale konulmosma müdaha
le edilmemelidir. Ancak bu
nların kabulünden sonradır· 
ki iş; ehemmiyet kazanır. 

Aksi takdirde bava itilAfları
ne, ittifaldarıno imıa atmak 
manasızlık olur. Çünkü Ver
saitles muahedesi mu•ibince 
Alman yanın, hava 
filoları olıııatiığı ıcın 

böyle bir taehüde girmes
ine sebeb yoktur. 

Nazi par\iıinin resmi or
ganı olan c Völkischer Beo-

bachter» gazetesi neırettiği 

bir makalede diyor ki: c Al-
manya» diğer hiiktlmetler 
tarafından müstakil ve huk-

uk huıusunda müsavata mal· 
ik bir millet gibi mua
mele görmedikce, onun ulus. 
lor derneğine iştirakını be
ldemek gayri kabildir. 

Bu gazete Almanyanın, Ce
nevreyc avdetini arzu eden 

hükftmetlerin; hiçbir vakit 
uluılararHı milli emniyeti 
temin değil, yalnız kendi 
menfnatlerinin tahakkukuna 
çalışmakla itham etmektedir. 

o - Lıh matbuatı: 

Londra anlaşması hakkın
da tcfeiH\tta bulunan «Kurj 
er Porany» gazetesi, evvelfi 
emniyet, sonra silAhsızlanma 
tezinin doğruluğunu göster
mek, fakat Fransa tarafınd
an Sovyetler birliğine ve 
küçük nnlaşmayo yapılan 
vaitleri korumak ıç1n suni 
olar~k Garpla şark diye iki 
mıntıkaya ayrılan Avrupa 
emniyeti zihniyatinin tahrif 
edilmesini tenkid etmekted
ır. 

in~isarlar başmüdürü. 
Geçenlerde hastalanarak 

lstanbula giden Balıkesir 
lnhiıarlar Başmüdürü bay 
Kemal Lübendc lstanbulda 
muvaffakıyetle neticelenen 
ameliyat yapıldığını mem_ 
nuniyetle duyduk. Sayın B. 
Kemale Acil şifalar dileriz. 

Çocuk Esirgeme kurumunun 
yılhk kongresi. 

Çocuk Esirgeme kurumu, 
~ılhk kongresini bu akvam 
Halkevinde ynpacakdır. Ko 
ruma başkanlığı bize gön. 
derdiği bir mektubda kuru
mun bütün üyelerini kong
reye çağırmaktadır. 

Ga1,,te, hava mukavelesi 
projesinin ehemmiyeti üzer
inde israr etmekde ve yazı
sını ıu ıuretle bitirmektedir. 

3 Şubat, lngiliz • Fransız 
anlaşması bir terakkidir, fa
kat vaziyet çok nrzik ve 
zorluklarla dolu olmak.da 
berdevamdır. 

E- ltalyan matbuatı: 

1 Şubat 1935 tarihli «İl 
Corriera della Sera» gazetesi 
yazıJor: 

Londra, hükumeti Fransıı 
Boşvekilile Hariciye bakanı 

nı A vrupanın, vaziyetini tet
kik İçin Londroya, davet 
etmişdir. 

Malum olduğu üzre. bu iki 
devlet Almanyanın. uluslar 
cemiyetinden çekilmesinden 
meydana gelen genel vazi
yeti tetkik edeceklerdir. 
Roma ınlaşmtlları Avrupanın 
vaziyetini parlak bir şeki
lde izah etmektedir. 

lngi\tere hükfimetince Ro
mu anlaşmalarının Avrupa
nın yeniden inşası kin bir 
mebde vazifesini görmek· 
tedir, lngiltere hükumeti 
bu halden istifade ederek 
diğer devletlerin de bu 
anlaşmalara iştirakini arzu 
etmektedir. lngiltere Je
miri sıcuk iken dövmek 
istiyor. İngiltere, Paris no 
ktai nazarlnrmın yakınlaş. 

dırılmosı ıçın bütün ga
yretini sarfetmckdedir. 

dil gayri m enkutlerinin tu- k ıloyu bulacağı tc\d~r 
pulandırılmusı doloyı sile sn- edilmekde ve bu rnı s 
bipleri tarafı ndan , zeytin- önümüzdeki yıllarda do~~ 
liklere eyi bakılmış vo bil · on milyona varacağı ~ 
netice diğer yıllardan daha vetle umulmakdadır. 

Orman mühendis muavinliği Saraç öyünde kanlı ~iı 
70 lirn ücretli Sındırğı or- ı, J.1 

man mühendis muavinliğine VBl\8 O uU. 
mülgn orman ameliyat me- K b .. d h" . . 511r8 

e su na ırcsının d, 
ktebi son sınıf ç ı kanların- J{O ' 
dnn Ömer tuyin edilmiş· köyünde bir gün evel ftlO 

d oğlu lsmuil ve Seyyid 
0

'". 
ır. . . of" 

Mehmed adında iki kıŞ1 btl 

Bir ~nku~ mezunu sında bir kavga çıkoı 1 !:ıre~ 
Hukuk fakültesi mezun. ;lor.dan Mehmed çj{t: iı f 

larından Ahmed Mitııd 25 ı e lsmaıli hayaların a O.: · ııır 
lira aylıkla namzed k§tib 
olarak Bahkesir ndliyesine 
verilın işdir. 

Fransa emniyet meselesi 
tezinde ısrar ediyor. Al
manya ise, silllhlanmnda, 
müsavat hakkını olmadan 
evel hiç bir ittifaka girmi· 
yecoğini bcynn etmişdir. 

Londro. konuşmalarında Al
manya mevzubahisdir. 

f. - Sovyet matbuatı: 
Sovyet matbuatı A vrup!l 

anlaşması ve Avrupa barı· 
şını küçük anlaşma ve 
Bulkon andlaşması h&kı

mından tetkik etmekde ve 
Avruprı nın doğu ve batı 

•ıntokalart arasında ayırt 

iÖzetmedon Lur ı şın teminini 
istemekdedir. 

Londra mildk&tının ve 1 

ralamıştı r. Kcbsiıd JOOl r' 
kOftl 

esı vnkoyn hemen el • 
. .:tıf • ak ~lchmedı yaknJnoıı, 

. · ~ııı· 
hakkında toahüde gırh 
işdir. ı.J' 

ttıl' 
Alm::ınyo., Londra ııf ı 

fi . . . . me0 
erınm veroceğı . 8~ 

kMi görüb Şurk rı116 ti 
. B ll~I ~ na gırecek mı? ur ~ 

11 
ı.: 

phelidi r. Garb ttırafıfl ııııl' 
lince, esasen Londrcı jtı1f 
ahedesi mucibince, }. I· 
nya F~ansuya taarruİtıl!' 
erse, lngiltere ve .. ııb'l 
Fransa lehine ~~:rs•1 
edeceklerdir. Bu ınud ıo· 
temin ı~·ın bir h0''~0ıır 
karnosuna ılıtiyoç Y0 

JJP 

Böyle bir mukavele1° 1,, ftB • 
cnk Almanya ile . 1ııP 
nrasınau, A vustury 11 Y~t31) 
den çarpı şma olure0 • O 

d · · ·arıır c ayayn yar ım ıçın Y ~t 

ıteticelerinin Sovyet Rus 
yada ne gibi tesir bırak· 

mek Frnnsn buraJll 
0

•1." 
bir yük yükleniyor. ''

8 

1 misnkdan kflrı yoktur. ,8, 

D iğer tar ~ rtnn. AlıııL~rı)_,,ı 
eveltl misnka girın'181' ~ıı 
ra si lAhlanmnk hakk

101 ~lıf. 
anması t eklif edıliyor· 11bııt 

dığını et lzvostin:t gazetesinin 
yazdığı makale olarak ynz 
.A t ğı ~okalede görüyoruz. 
<dzvestiıl)) hulı'lsa olarak 
diyor lı: i : 

« Londra konu,malarında 

İn~iltere yalnız Fransız 
toprağına yap ı l:ı cak bir 
taarruzda Fransayn yard-

ı•ı odr.ceğini bildirdi. Eğ' 
er Almanya, Vr~nsanın Şa 

rk A vrupnnm ve Balkn-
nlardoki dostlarına krırşı 

harekete ge~· erııe, Ingilte
er karışmiyacuktır. 

IH.lbuki, Frnnsa, 5-12.934 
tarihli Lnvo.1-Litviaof mu
knvelesi ilo Şark ınıc;akı 

' anyu İ80 cok yanlı tD~ ,:ııı 
l e rdı·n hoşlanmaz; i1'-1 \ 
tanhütlerden hoc=la01:ıı ıt1 
hı>r bir inde. evvcld sı 
savatın ı ı l eri sürer IPııdf 
Sovy~t . Rusya.. 1 jtıf·1 .. k . • t kıplA (1 muza erelerını a J.ıB 

edecek ve 5-12-934 <JC ~ I 
prot-Okolu ılo BntkıH1 

0 d 
.. . ltır'o ıı(I çuk ıtılJf anlaş01J ttltı , 

yannrak su linin ıcu" ,.( .. ~I 1~ 
olııı.. ~ ı 

ırılmesi yolundıı r ">şor ı 
Sulh t•arp ı çin ayrı. ı:tı 
ayrı olnmnz· Aocc k 

olabılır 
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Otuz altı yıl ö ce 

Zez a ıl O ? • 
karesi mahşe;-erine dönmüştü 

-3-
h s,·ab~htanberi yağan kar, ğlıklor fazlalaşıyordu .. 
ttAl.lın •. 
H memıştı. .. Bir tnr: ftan zelzele diğer 

Yo .11vn, yavaş yavaş kararı · taruftan boşanan, ürkmüş 
dur, ltnr Shkin sakin yağı or hayvanlar. bir çok insanın .. 

1( ölümüne sebeb oluyordu .. 
1 Uvni Milliye caddesinde, • O uk~am, yıkıntılar arası-
,o ıa ma k. . . . b l <l -ı 
ıın) .. n ı ısmını u ama - ndan yorgırn ve döşeğini ku 
l•r.ılı Hukuınet sokağında, ka- rtoran, derhll.I kurulan çad-
a 

1 
Çarş da, şurudn, burcıd:ı ırlar altında geceledi. 

r:e e ncele yürüyen, paltoln- Ertesi günü, açıklarda 34 

"e 
snrılmı . tek tük e nof 38 l l 

b ceset ve 1 ynralı lU u-
ba .. 82~~. da ( üslüklü ) ndu .. 
~ıı.§ h Ortulu kadınlar görühib ı F~kat, y,k,ntılor ültınd::ı 

Y 01nyorlardı. . 
Ak kaJonlnr hesaba Ja hil deği-

dılel Ş'lın olmak üzereydi Ca- ldı .. 
dar k~ <ltenho!» denecek kn· O zamanki mütesıırrıf «Hu. 

•msesizdi, . zuru C'Plih•i sodarot ponahn 

8
"Fakut, ikincı zelzelPden "n takdim» Pyledıği hir raporda 
bat~~· cabuccık dolan, kola. uçünciı zolzPl yi vo lahribat-
bll 1 aşan, kaynaean, yine c dd ını şu şekilde anlatıyor: 

H·o. . eler olmu tur.. c< .•. , Ahvoli aileye va ıf 
ıckım e evine vakınloşa 

llııy0r J olrnak için herkesin hanele. 
( rjne d:ı[i'ıldıkları sıradıı dahi 

&it (- Belki bir ~.laha olur da ikomet~ahı bende gAneme 
h ında ·1· . d~ .. . 
fitij ezı ırız>l uşuncesı duhil olduğumu müteakib 

"e 8~ kafalardan geçiyor akşamın saat on bir buçuğ-
lb Oz olarak ağızlarda do- unu geçerek tahtelcırz bir · 
ırıY•rdu 
!:\ ... torakoi havli efzar tekrar 

ııll'ıj ütu.n sokaklarda görülın eyliyen tezelziıliin elim ve şe-
~ul~t bır kalabalık ve bütün 1 dilı orasında memleketin en 
\"ardı .~de, heyernn, korku cesim ve metin ebniyesi da. 

B hi sukuta ve büyük ve kü-
Yorıu gbriıltülü kaynaşma, çük umum nhnli fer-

V nı saat kadar sürdü ... yad ve vavcylfl ile soknkla-
erj e Yo.rını saat sonro. evl ra, :ıçık yerlere cnn atmnJa 
el Yıkılanı ır ağlıyarak eşy başlamıştır ki Cenobi Hak 

llrını h b' llııy ' ayvanlarını kurtar kfifei belAd-i Şahaneyi ır 
{lira, diğerleri de Allaha şü· f dnhn vukuundnn muhnfeza 
lıır .. edt\rek ovleri•e dağıldı. I buyursun İşte bu sıradu der-

/\· 

1 

unu memlekette bulunan ha-
da rtık, her tnruftn. her ev- yvanatı ehliycnin yerlcrind 
ıs.•·ı; 

1 
her köşede konuşulan on boşanub ınsaolarln bora . 

TORKDILl 

Mecmualar: 

Gür~Oz Türk ço~u~u 
Çocuk Esirgeme kurumu 

tarafından çıkarılan «Gürbüz 
Türk Çocuğu» nun 98 nci 
şayısı çıkmıştır. Bu aile me· 
cmuasını herkes okumalıdır. 

Kannca. 
Tıirk koopcıratifrilik <'e

miyetinin uylık mecmuası 
((Karınca)> nın 8 inci sayısı 

zengin mün derecntla intL 
ınr etmiştir. 

İçinde bulunan yıız ların 
başlıcaları şunlordır: Ata
türk, art rım yedi gunündc 
Başbakunın nutku. koopora 
tifçilikte genel bulunuşu
p:ıuz, incirin dış alışverişi 
ıçın son söz, Mersin \'e 
kooperatif(eri, Leş y llık 
denemeden al nan sonuçlor. 
damızlıkları nasıl seçmo1ı7 

Okuyucularımıza 

ederiz. 
tavsiy 

Atalar1m1Zm Adi' rt. 

ÖLÜM 
Tunçay h'lyotn, gözlc>ri leıımelr istemiyordu. 

ni knrunlık bir cebhf>Jpn .-sevi i ancak birbirini ıs 
açmışdı.. Annesir,ıi. babaıh· tjyordu Fakat Tunç·ııyın 
nı biİmiyordu . Çocukluk sevgilisini takip eden, göz 
ve gençlik hnyotı , nıüte· ~ .kpyan bir rakibi vardı ki 
mudi bir diJinme iç:inde ' daima onun karşısına ~·ıkar. 
ceryan Qlti . ~ As·, ist dı ve onları bizar ederdi. 
idadı sayesinde :eyi bir 

1 
IBu aiibi bılha sa onun 

mevki sahiht olmuşdu, fimiri ıdi. Bedbohd adam 
jtıbarı vardı . ne yapacağını bilmiyordu. 

K'lznnıyorJu .. llayattu Bu a.lnm gittikçe ceretini 
yegline gnycsi, pek küçükken artırıyor. Tunçı.ıyın sevgilisine 
koybeıtıği ıpcJerini bulm- 1 mueallad oluyordu ... ·1hayet 
akdı. Şimdi)'.e kadar ya 1 bir gün işi aç ı ğa ''erdi. Bunu 
ptığı bütün nraştırmnlar gören Tuncay artık taham- . 
boşuna çıkmışdı Her def- ül edemedi.. Gözlerini kan 
asında ümidlerinin kırıl-

1 
bürümüştü, Rofeti bir kurşıı-

ması Tunçuyı, büsbütün nla yere serdi . O, derhal ya-
yeıs ve eleme s~vked)y." kalandı.. Ve tevkif edildi. 
ordu. Babasının sıığ Tuncay yaptığı hatayı eonr-
oldu2'unu bildiği halde I adan anladı . Fakat onu ya-
uyrı yaşnmak; elbette o- ı l'mam'ak, elinde değildi .. Di
nun için tahammülsüz bir i va?ı h :siyetde onun i~a~ 
ihtab placakdı . Babnsınu ~dılmesıne karar verı dı. 
ait elinde ufak bir vesika 1 T~nçay son ge~esipde 
dahi mevcuf değildi . Y:ılnız elınde mev<·ud vesıka ,. 
kendisinin küçük bir resmi kuçü'khik resmini, endisini 
vardı.. Fakat bununla nasıl çok seven mirolayına gön-

ı ib ucu elde edebilirdi.. dermiş ve hakikatı olduğu 
Yüksek lktısat meclisi üy- Nihayet bir ün na gibi on)n: mıştı.. Resmi 

esinden ve eski Mersin sııy- 1 bir felaket g A.i_; hır lelil l gÖren mi. a~aJ Jayo tu 
lavı. Ba~ Niyazi Ramazan Yü· tahıırriyatile meşgul iken I tulmu§ gıbı ol~~ğ~. .!e.~-
regır "glunun(Atalarımızın ad- baskına oğramış, hırsız diye de sarsıldı. Gorduğun 
lau) isminde bastırdığt kito- 'yaknlanmış1 musumiyetinj i_~an l hakikat oldu runn inanın· 
bını kurumumuza hediye et ~ edememişdi .. Ceza olarak 0 _ ak jçin res!11e tekrar, te-
miştir. Bir kitabın değeri nu Afrika ıçöl ~rinin kız 1 b tı, .. l r"nden 
10 kuruşdur. Soy adları hen- güneşi altında askerlik ya ılitiyari yaş or bo-
üz almamış olunlaro, bir ko pmasınt muvnfı bul uŞI flv t. o idi .. 
laylık ve hem de Qocuk Esir- dı.. oğlu... Senelerden 
geme Kurumunıı bir yardım- Hoyntı acı ve tohnssiir beri hasretini çektiği oğ-
dn bulunmuş olmak üzere içinde geçdi Tunçny hunu lu . Fak.at betbaht baba 
(Atolarımızın Adlurı) ismind- kabul etti. se~innıernişdi. Zirn oğlun 
eki kitaptan bir lune alınız. Arndnn nylar ge~·mjşti. un birkaç • sa:ıtlik iPlfÜ 
Sutış yeri: Çocuk Esirgeme Tunçay çolde münzevi bir ko1µ>;ış\ı.. Zınvollı adam 
Kurumu merkezindedir. hayat yaşıyordu . Tun~·ny büsb\itiın meyus eldu .. 

geçdiğini ·haber ~eriyordu. 
(. . .) hapishanenin ~a
ra taşlı duvarlarJD& d y -
dığı ba§tnı ağır ağır kal
dırdı. Gözlerini kovU§UD 
nemli duvarlarında gezdir
di. Sonra derin bir dü
şünceye daldı. iki saatlik 
bir ömrü kalmıştı. Ôle
cekd i, fakat bu ölüm onu 
asla korkutmıyordu. Fa
kat oh arkasında kara gözlü 
&evE:ilisi olmasaydı. Belki 
hk düşünmiyecek, hayatını, 
gençliğini verecek ve ölüm 
komendini kendi elile boynuna 
geçirece di. . Fakat kendisin. 
le beraber onunda evıtıi
n i aşkını 1aadetini mezara 
götürecekdi., Artık her se'i 
bitmişdi.. Onu hongi bir 
mucize bu ölümden kurta
rabilirdi. (Tunçay) yaşamak 
istiyordu .. Onan tein yaşa
mak i teyordu .. 

Ümitsiz başını yine t•t· 
ların nemli yüzüne koydu .• 
Bu ırada birdenbire moh· 
busun bulunduğu koğuıuu 
demir tapusu gıcırdadı .. Ka-
pu arkaya doğru açıldl •. Mi~ 
ralay ~çerj girdi .. Genç ada• 
mın yanına gelerek bir şey· 
ler söyledi. (Tuncay) hayretle 
Miralayın sözlerini dinledi. 
kendi kendine acaba bu 
bir rüyamı di1e söylendi. 
Sonra mir.alaym ihtarı üze
rine kendini topladı. Çer 
ç uk. ıırlan<lı. iral ya 
elini uzat.da, fak.at miralay 

-;mnhkftmu kucaldıdı, onu 
gözlerinden öpdü. Tunçay 

l\'ii lele)> \'e onun yıktığı 1 ber toz dumıın kinde sokak. 
;rdj .. lara düşüsü büyük, küçük, !============= 

i.ltıi ~o.t, yine ~·ok ge~·moden alil ve morız umum . h:ılkın 
bir •r sarsın.tı ve ışidilmemiş efganı i tımdodktırı ıle enk· 

hayatında hiç sevmemişti. Oğlunun iaam kararını 
Artık sevgisini; gayibde bu- knndi elile imzalamıştı. l\r-

hapis n nin k p ındnn 
uzaklaşordk gecenin koyu 
karanlığı iqinde kaib oldu .. 
Miral y ıdenin erk.asından 

uzun azun bakdı. Mendille 
göz]erinden akRn yaıları 
sildi.. Ve hupishanenin 
çıplak sedirine oturdo. Ba
şını nuclorı jçine aldı. Dı-

~arda gezinen nöbetcilerin ayak 
seslerinden başka bir §eJ 
duymıyordu. Gece etrafı 
ıierın ve korkunc bir kl
bus gilti kaplnmıştı. Hapi· 

Rurültü vuku buldu. . nz arosmd'ln açıklara koşması 
11ldaıı~ onbir buçuk sırolor kimisinin merruh. k.imisinin 
l~,1 nşlıyan bu üçuncü Z"': en koz ol tında nnbedıd oluşu 
ıtıu ~, hepsinden kuvvetli ol hav, s:st beşer"ye üzPrinde 

ltu · · k 1 Şe~: · bir hükfım ve tesırı a ı o 
ıy0 ır baştan oşaoı snrl'lıl- sözüm dehşet ve vukuunu ;h Çatırdıyordu .. ~ istilzam eyliyen hnrikai şuun 
or, ırlarındnn boşanan atl canı kezuriden olmak iizere 
au .. Sığır ve mandalar şuur- görülmüs ve tozelzülatı mil-

e.en .. ' • k 
~ığtık_ kaleye beriye atılıyor, tedubir yalnız o uvet 
lor1 °pararak ko nn ~·ocu - ve şidJetım kaybederek f'ıık . 

Ka~O.~ınları dğniyorlarJı . at her s ıat h ışında b_ir k~re 
tılllu .. 81

• mahşer yerine dö tnrakai deh eı ('fruz ıle yıne 
Jf tu .. , devam eyleyüh bir hafta so-

Yor e~k~s, deli gibi haykırı· nra ayni ğünde tekrnr eylı-
~o .1 Umıtsiz ve istiko!lıetsiz yen şiddetı tezelzül bakıyei 

8UY0 rdu .. cınaken 1le Ova köylerinde 
bir Uzan, birdenbire yıkılan pek çok hüsarn bois olunm 
kad duvar altında b' k uşturn (Bılmedi) 

ın k 
1 

ır aç 
ll'~n.ıyor ve ozaman ~·ı ( M. T.) 
-~ - .-.. 
1~ ıırddaş: J 

ı.. 'eld/\et/' / / l' · l 11'1 ·ı· Q,,,11 ı yun er< e sana yardım e 1111 uza an ı a ı 

kır, ~ lnsa!ılt!jw şefkatinden do!]muşlur. Zenyifl. {o 
Qfınıe ~dın, erkek lmlôsa /ıiç bir kimse kendini /Jil<lli 

ru1 I . l 
oeı 1, umaycslndcn u:ak sayama:. Sene eroe eu 

uruloı b • l ı u hayır ocayına a:a lrnydo unıı: 

'-~ Balıkesiı Hilaliahmer merkezi. • - - ---- ......... [ ) 

R 
lt UCUZ KıRHSiYH AGAZASI 

lın l~iikfmıet endde~in<l~ Zarhali oteli al-
da veı . 1 • 1 ı , . .• 

n!} • ~ 11 ae{ ıi!ıın tH'ıkkmH a l\trtasn.-, z11-
\,q(•1 • n • 

~·ıı )(' çtı ·idlPriniıı en p\-isi \ 'P pi', sadan 
, ll<·uz 1 • . • 
ta.ıf'I ·I ·'~ <1 aı·ak huluııur. Bıllıassa 11wktPh 
, t• .. )~ Prıııt~ aid nnıhıelif drrtt'r' "' kalPııı 

s,l ll'p I' - · 
\p Pi '•g~r tieaı·ptlıan t1 lt1nlPıı twk farklı 

1
' f' !J fi at 1 fl satılır. 

Bahkesu icra 
Memurluğundan: 

Balıkesirin Oruçgazi ma 
hoilesinJen tabnk Ahmede 
• borçlu Hacıishnk mahal-
lesinden nalbant lsmnil oğlu 
tabak MustaCanın haciz odi 
len palamut çarkı Çevir~ 

mek için motor ve deri 
pişirmek için dolap ve zı 

mpara makinesi deri ka
zımak iç·in sehpa iki mil 
beş knsnnk tahta kaJıp 
hırdavat kaymak için mer. 
mer löküs lambası ve iki 
adet su fıçısı ki işbu tabak
hane alftt ve edevatı açık 
arttırma ile sqtılığa çıka· 
rılmışdır. Birinci artırma 

27 • 2 935 tıırihme tt1sadtıf 
eılen çarsombo gunü saat 
16 ol· rnk tayin eı.lılmiş o 
ırı.in konulan p ·y mu ham-,.., 
men kıymetlerin yüzde ye. 
tmiş be~ini bulmadığı tok 
dirde son arttıranlar to.o. 
lı hiitlerindcn km tulmak su-
retilo son nrttırmn on beş 
gıin sonrn 14·3 -935 tarihin· 
tesndiıf cdon perşembe günü 
snut 16 yn temdit edıleee 

kdır. Alınak şartnameyi gö 
rınek istiy<>nlerin Balıkc 

ı.ir i<'rn llo.ıreı;ıine gelmeleri 
ıldn olunur. 

Uümuriyet llulk Fırkası vi
layet kongre8i yarından so · 
nro. toplanncakdır. 1ümessi . 
lin bulunacağı kongre ı~·ın 

vilfiyet idurc heyeti hnz r 
lıkl lr görmektedir. 

\'jldyot kongreEıİ 2 veya 
3 ırün devam edecek bu mu-

t"l 

det zaıfındu vilayet ihtiyaç· 
l::ırını tesbıt <>derek yenı 

iduro hcyl.!tı screeekJir. 

lunnn bahasına ve toproktu tık herşey bitmişti bu knr-
yatnn annesine hnsretmiştı . :ırJ:ın dönülemezdi. 
Fakat o Jıı bir insan değil Zu\'allı l>ııba, Allaha ısyan 
mdi elbette sev cek'. ~·ç sevil- ederek, yine: 
ecekti.. ar bb ddJi ye ezmi 

'l'unçay gönlü çöl hoyotının hona çekdirdlğin bu acı ... 
sessizliğine alışmıştı. Burodo Niçin senelerdenbcri has • 
onu <leğiştirmiyen yalnız reti bulunduğum oğlumu bö. 
bir şey vardı .. O da gön- yle ümitsiz bir halde tanıt 
lündeki bir sevginin yük- dırdın ... Ah; keşke onu bilm 
selmesi ıdi. Bu ısaız yol ese ve tanıması;ıydim .. Yara
ona, sevgili bir dost kn- bbi sen bana sabır ve tnh
zandırmışdı.. Bütün varlığı- ammül ver .. 
nı, bütün hayatını ona bağ- Betbaht aJam, böyle dak-
lamışdı. Bu onun için eyi ikalarca Allahdan istimdat 
bir teselli olmuşdu. Onu eyledi .. Odanın içinde dol-
düşündüren bir mesele var- aşdı ... Nihayet kendi kendi. 
sa o dcı mevkiinin saadet- ne son kurarını verdi... 
sizliği dolayısile evleneme- Şehrin ; köhne ve büyük 
mesi idi.. Sevgilisi de Tun- sauti ağır ve paslı darbe-
çaydnn başka birisile ov- lerln gece yarısını iki sant 

ilet ilk csif]ıı lı i s<ı ı· 1<11· 
l<ışıı1 .i üı·I .iğiiııdeı1 

.\ğuına inlıb-iarlar ıııiidiirİ~(·ti auharlarrnca 
huluna11° idare malı yaprak tütünlerinin A -,uııya 
aııbarlarınıızdan Cöıu·u tarikilt· Baudırurn ttııha
rlaı·nmza ııa~ıl H~ 1<1~limi 5-2-935 tarihiı.den 
25-2-935 tarilıirıe kadar acık eksiltmeye ko11m-
11~ olduğundan talil)IPl'irı h;ı halıdaki ~eraiti arı · 
lauıak iizere Edremid H' Balya ve ~1füımı inhis
arlaı·ile haşmiid üri ~ t•l i ınizc m ürctcaat eyle mel ri 
il3ıı olunur. (22-4) 

• 
'I e 
B hğında • 

Elle,.rindeki tapu kayıtlarına istinaden evlerine mneuro 
hesnbile su alan eşhasın doğrudan doğruyu umumi su yol
larını ::ıçdırm.lk suretih·r hususi yollarının tamir ctt\rdikleri 
ve bu yiızden su yollarının bozulduğu görülmekrledir. 

Bundan sonra su yollurını açtıracak bu gibi eşhasın 
ovvelemirde BelC'dıyeden: Miisunde olmaları ve hiltlfıncla 1 

hnroket cdonlorın şiJdcllc ceznlaudırılacnkları il n olunur. I 

h ne i 'r;I}: korıdorl rınd 

g zinen nöbctoilerin ükdt
larının gölgesi duvarlarda 
korkunc akisler huıole ge
tiriyordu. Vakıt gelmişti.. 

Koridorda bir gürültü 
Qldu, buna sekiz on as
kerin ayak patırtılırt ka. 
rışdı. Sillhlara takılan ıün
gülerin sesi şıkırdadı. Ve 
miralaym bulunduğu odaya 
doğru yaklnşdı. Kapı ağır 

ağır. açıldı. Fakat içeriye 
girenler orada miralaydan 
başka bir kimseyi göreme
diler. 

O saatte engin çöl kum. 
lorı üzerinde Tunçay ile
savgilisi atlar üzerinde dört 
nola gidiyorlardı .. 

'funçay bu htı.diseden 

bir şey anlnmamışdı .. Mir
alay neden kendisini ku
rtarmışdı.. Ufak bır ey 
bile sezmeden yollarına de
vam ettiler.. Nışanlısı da 
bir şey bilmiyordu ona da 
miralay tarafından haber 
verilmiş ve muayyen sa
alte tayin olunan yerde 
Tunçayı bulaGağını söyle
mişdi.. 

Tunçayla oraya ge. 
ldikleri zaman kendilerini 
bekliyen bir asker ve 
iki at bulmuşlar ,derhal yo
la çıkmışlardı ... 

Ton yeri ağarırken hud. 
uda Taeıl olmuşlar, miral
nym verdiği kAğıtla hudu
du geçmişlerdi.. 

ZaTallı baba, kendi hayat
ını vererek eYIAdını kurtar
mıştı. 

Hntunotlu 

Hakkı Süha 



• 
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TUUOILI , l 2 eub•~ , ------------------~--.-~-~---~~~~~~1~U~~~~~~~~ İhrakiye 
Resmi 
(Üıtarafı birinci sayfada) 

yabancı vapurile rekabet 
edemediklerini, bunun neti
ceıi olarak da Türk şilepçi · 

leri işlerini ya•at ya•aş ya· 
banct kumpanyalara terket. 
meğe baş1adıklarıaı ıöylüy-

Şehir sinemasında -ı , [);~;E;k~;~~;
0

k v;;~i, öi;;;; MEKM;;k~o;BAUK 
Bu akıam 

Bi'JYÜK R t.: S FiLMi 

Clld ve .:lihreui lıa~ialık/arı 
mutehassııı 

General Platof 

orlır. I • HÜKÜM GECESİ 
Ôkonomi Bakanlığı keyfi

yeti Türk gemicileri menf. 
aa\ı nokta11ndan tetkik etm-

Müme11ili: 
SUZY YERNON 

Çok kuvvetli mevzu neşe ve heyecanh 1 

anlar, harb sahneleri kocasını idamdan kur- • 
tarabilnlek için bir kadmın biiyiik gayret 
ve fedakarhkları.! 

ektıdi1'. Araıt1rmatar bir 
neticeye Aardıktan sonra 
gereken tedbirler alınmıttır . ' 

H. Tevfik - Sadık , 

DAVAVEKIIJ 

YUSUF KENAN 
Y azıbane.J h61Ubnet cadde81n· 
de Ahmet Çetmesi kaJ'flllllda 

Merkes ve kualarda her 
ne•İ dava kabul ve ıarat
le neticelendirilir. 

Aynı zamanda 
Bii~'Ük takdirler toph)·an ve alaka uyandırau 

Türkçe Sözlü 

Lüks Vapur Volculan 
Filnlini de ilaveten devan• cuireceğiz. 

Ayrıca ..... Dünya Haberleri. 

(~OK YAKINDA 

ASLAN T ARZAN 
BütQn heybetile geliyor. \ 1 

----.1 
r-·======,. Balıkesir inhisarlıır 

Başınüdür lüğündeıı: Doktor 
llıduh A~•t 

ÇOCUK 
haıtalıldarı m~hauı•. 

M•ayenehane1inı poıtah-
ane civarında Zemen 80- J 

kağına nakletmiıtir. jj 

Gönen inhisarlar n1üdüriyeti aobarlarıuda 
bulunan idare malı yaprak tütünlerin Gönen an
barlarından Bandırma anbarlarınnza nakil ve 
testimi 21-2·985 gününden 16-2-935 gününe 
kadar açık eksiltmeye konmuş olduğundan ta-
lihlerin bu babdaki şeraiti anlan1a~ üzere ma· 
halli inhisarlar müdüriyetile başmüdüriyetimize 
müracaat eylemeleri ilan olunur. (28-3) 

--------------------------------------------------~! 

Bahkesir Orman Çevirgenliğinden: 

• 

Mötewaaeıt 
Adet Devresi Uıunlağu Nevi Bulunduğu yer 
20 t,90 8,00 Yatır meşe Edremid kazaeı Hflmdibey nahiyeai dah-

atacı ilinde Taki Topıtacık mevkiiude. 
30 0,90 8,00 • 
50 0,80 8,00 » 
lO 0,55 6,00 )) 

2 1,60 9,00 )) 

1 1,66 9,00 )) 

6 1,36 9,00 » 
2 1,60 g,00 Yatır Çam 
ı 1.66 9,00 " 6 1,30 9,0o » 

60 0,70 9.00 Yatır met• 
40 0,75 7,oo )) 

10 1,30 5,00 ,. Hımdibey nahiyeeinin Hisarkalesi me,kiinde 
20 0,45 5,0o )) 

80 0,65 7,00 ~ 

3 2.80 5,()f) )) 

]5 1,50 8,oo )) 

15 0,90 8,00 » 
20 0,30 5,00 Akca ağaç 
·3 0,50 8,00 Köknar ağıcı 

404 

Edremit kazasının Hımdibey nahiyesi dahilindeki vaki Hisarkalesi ve 
top atacak me'lkiinde orman yaaa11na aykırı olarak kesilmiş ve çeşitlerile yukarıda 
yazılı bulunan 404 dane yatır ağaç aıağıda gösterildiği şerutle oçık artırma çıkarılmıştır. 

1 - ihale 19-2-935 günlerine raslayan pazarteıi günü •aat 15 de Balıkesir orman 
çevirgenliğinde topıanacak eatıt komiıyonu ö~ünde yapılacaktır. 

2 -Ağaçların beher metre mikAp gayri mamulünün bedeli muhammeni 2 iki lira ol- ı 
ub istekliler muhammen bedel meamuunnn yüzde 7 buçuk nisbetinJe olan • 3:t - liralık \ 
depozito m1tkbuzları ile ihale günü komisyona müracaatla arttırmaya iştirak edecekler<lir. 

3 _ ihaleyi müte11kib ve derhal teminat yüzJe 15 şe iblAğ ve bir hafta içinde ihale 
bedetinin tamamı birden malsandığına teslim edilecek ve ağaçlar onbeş günde nakliye 
ile ormandan çıkarılacaktır. 

4 - Yukarıda ~österildıği gibi agaçların hepsi olduğu yerde kabul ve te1lim edilecek 
· mamulAta elverışli değildir gıbi her hangi bir behane ile kabulden imtina edemiyecek 

ve yerine ba11ka ağaç arnmak hakkı olmıyacaktır. Onbeş gün içinde çıkartlmayon ·ağaç .. 
lar haıioeye kalacak ve müddet temdit edilmiyecektir. 

5 - llAn veeair her türlü me1arif müıteriye aittir daha çok maltlmat almak isteye
yenlerin her gün Orman Çevirğenli~ine ve Rdremit Orman muamelAt memurluğunn mü- ' 
raaaat •1lemeleri ilin olunur. 

iç ue salğın hastalıklar 
mıitthassısı 

l'l•rrahi hastalıklar 
mr'it<!hasslSl 

VATAN eczane~i hiti~i~indeki ıuuayene <winde lıasıalarmı lıer~iirı 
öğleden sonra kabul ve ttıda vi t\del'ler. 

Okuyucularımıza Bir Kolayhk. -1 • • ı( • ..... .. . 

Aşağıya bastığımız rehber talı lo lıalkıuuzın lıer İ.iilii ihtiyaçla"' 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sar1laıu ~arllarla nerede, kitli' 
terden karşılı ya bileceklerini gösteri yor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi tiirlii suallerin cevaplarını hiı tabloda arayınız 

T'RlAKO T' AJ. Mehmet Servet örme e · uvayi milli" 
n • ve caddesi numara: 98 

K''DT'AS/YE·"Mustaf~ Fehmi. Hükt'ını~t , 1··esi postalı~' 
ın • ne sok.a~ı . • 

O TEL : Bahkesirpalas Ku vayi nıilliyt) cadd(1~i 
kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye eaddtr 

sinde .. 
A V U K A T: Emin Vedat bey ... Ilü~Limel caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliik1uı1e' 
ca(ldesint-fe Ahmet ccsmm;i karşı~ında • • • 

B ER 8 E R : Yeni berber ıbrahim Dural: Htikf11ııt1 

caddesi ,.ıldız Karaathaıwsi ~arşısınıl ·. 

l O KANT A: Sabri Lokantası: 
numara 18 

11 
~ah ~lcluıu~t sokM~ 

.. 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii caddesinde.. ~leylıaıw lıoğazındfi" 

TERZİ : Mustafa bey .. Postahane sokağı ' r, 4 7 
' . : Ahme·t Nuri efendi: Bahkesirirı ,}rı ps~i ~eker' 

. 
ŞEKERCi 

cisi. llükfımel eaddesi, postalı< ne ~okaAı ntı 
nıara: 24 

MANİF A TU -> :Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantaıi 11:~·~ 
nifatura Vt' kuma~ magza~ı. Ku vayi ıuill•~ 

caddesi nunıara: 52 i 
HIRDA VAT· Gur:nall Hasan - Yapı ve l'(.~IH;per dli_z3,~~)~: 

• dem11· hırt.la' al, bo~·a, canı, ~nııeto ve~ 

Sa r~ı:laı· haşı. 

. . ( ' _,, )'. . ' 


