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. Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 
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ita) a •kA ·um ı 2 S nıf Askeri Altına Alıyor 
eh 1 i e S i! C. H. F. Vı'laye kongresi yarın toplanıyor. 

büyük Ko gre Vilaye ir1 İhtiyaçlan Üzerin

ır d 
\Q ın • aylav 

01ciuktan sonra.
1 

r 

:de Konuşacak Kararl~r V.erecktir. 
l~ı:,Ysaı V~rlığımızdıı yopt italya ile Ha~sşist2n arasında~i iMilaf nihayet 
tek z devrımler kadının er. 1 • , 

hat:e her bakımdan dPnk bu ~arbe sebeb olacağa ~enı1yor ı 
çiın 11 ~ al !:ruıs ile en olgun bi-
~ .. ii:~ ~.ulmuştur. Arlık gö. lf alya hÜkÜffiHtİ iki Slffilf 8Skefİ0İ Sllah altına Ç8ğlfdl. 
lcrv zu gererek. derin bir Lon lra, 12 (A A.) - Ital- nin yüzılo 30 askerliğe elve-
Ru::.?11 söyl.yebi\iriz ki bu_ yanın Habeşhıt:rna bir olti- rişlidir Bu suretle yarım 
en i u .Turk kurumu tipi, matom görıdordığı hııheri mılyon si!fihlı olmak iızere 
ı. lerı ve "lı."l' b' 

Fırka başkant·mız. kongreyi açarken bir söylev 
söyliyecektir. Kaza murahasları bugün geliyor 

Cümuriyet Holk Fırkıısı anı Ali Kasım Balatl, Hüsnü 
viJdyet kongresi Y'ırın fırku Seyid oğlu, Ömerköylü KA-
merk<'zinde tophnacokdır. mil, Göbelli Salih; Balyadan 

''1t en u a.u u ır resm<.•n teyit etmemiştir iki mılyon oskcr çıkarılabılir. 
llııı ııın tıp dir Çünkü kuru- lngıltı re Ronında olsun sılnhları cinsi mühtolifdir. 
geç:~zun ann prensipleri Alisnbbad ı olsun tavassutta 180 top 250 mitrolyoz 6 trıı e 
tıı. Lışın baskısı altında do. dt.vam edcrl•k ı.iığer ask tank 10 kadar dn tovan si 

a,tan . J 

G. H F. Viltiyet idore hr- belediye başkanı Abdullah 

kaek zıyade bılginm yu· ıdoki mes •lelerin de halline vardır. yeti başkanı bay Te,·fık Fi. Erol, Gevgili Musto(o, avu. 

or. B temeılerınden hız nlıy kolaylaşt rocak olon kaıi Pnris, ı 2 {A A.) - G.ızete- kret Sılay snı.ıt on dörhle ko· kat Muhtar. Ahmed Akbaşlı; 

bııg. ıına göre Türk kurumu hir hutlut tah'dıdine v.ırar- lcır ltolyado ıki sınıf nske· ngreyi nçocok ve bu mii- füiremitden avukat Feik Ke-

J>atr~lliü b ~~imile büsbütün ak muz ıkerelerin hızlundı- rin seCerhP.r etlılınf"'sinin an nasobetle bir söyle, sövHyE>· mal, Sı.ıbit Salih, tw\cdiye 
cekdir. Kon~reye B ıJ kesi b •. şkanı Kevded, Atıf, Must-
rllf'n 11 ... -an Koptano,:{lu, t ·· ofa, Ayvolıkdan 0.11.F. Knın 
mnil 11.ıkk Vnrrıol.. K"n ırı id ıre heye!İ başkunı Or. Fı.t-

ll'1L .Yarkol (") a 1 > CSClulDl 1 ,.. 1 kt d 
J "tn rı masınu ..,a ışrnn o ır. cuk oır teh fj,I nıalııyctındo 
l1r.1• 11eış v. e konJ'ügul oıle llır· o 2 (... ) 1) ~ ıs nom '· i ~ A. - ogu· olıluf!u \'O 1 öyleıl" kal:ıenğı 

Emirı Akman, Emin fnon. J.ı Doğan, Kaluoyolı En-
n vukut S.ıJıK Deniz, 'f4•v!ık ver, er.zacı Hami; Bürhan· 

Z"rdeci, flıJmi ~erf metli, zu h 

soh 
1 
gırrniştir. Artık kadın mluların rosmljn sıllih altı· zannın.J a(lı rlıır Vd diyor lurkı': 

a İA b"\" l . L k u \e .. h ... o um erıne era.e - - ld kl l k h d h " na çagrı ı ur.nın us ı yo - Hube§İstanın u ud t\dı-
hir d ıc ayırd edilmiyecek tur. Ytılnız bu doğumlula- seferine artık nihoyAt ve-

iyeden Gömeçli Frrid, 
dü Ke.:;kin, Mustnfu Cemil Bayındırlı Hüseyin, Un-
Hatatoğhı, Lütfü ntttw 

llııy Ururnıa karışmış bulu- rın m ·si na ve fılo. ansa rmesi ve bu meselenin 
aineor. H.~r kurumun kendi fırkalarına mencuo olanlorln müslihane bir tarzda halli 
Ytiıü gore soysal bir bu fırkalara mensup olma· herkesin dıledıği şeydir. ' cu Ferjd, Nedim, Mıni-

Bandırm~dan belediye baş-
lııitı b .. v~rd.ır Soysal bici- yan bazı ıhtiyot efradı kı· Londra, 12 (A A) _ Lon-
Yöıe Ut~n ıncelıkleri bu ana emen kadr ,forı tamamlamak 

kanı Klişıf Acnr. Sülı•ymon. faturacı lsmail Hakkı iştiralt 
Hüs('yin şPkerci, Mehmcd edeceklerdir . 

t~k gore bir biçim ve için silfih altına alınmışlar· dra gazeteleri haşmakaleler-
de alır. Patrjyarkııl aile- dır. inde bugün lt&lya ile Hnb. 

K~z.klı, Doktor ismml; Gö. Kongre vildyetin ihtiyaç-
nenden ovuknt Mustafa, brı üzerinde aerbestce ko · 

erkei'> R 2 Le'orz eşistan arasındaki gerginlıği cu ~ın sonsuz bir gü. omr, 1 (A.A.) ,, 
'ardı O h b Armate adlı askeri mecmua mevzubahse<lerek uluslar 

Kavoklı Hüseyin. Sarıköylü c. H. F. Ba~kanımız Ba)tT. I<' ılay! nuşacak Ye bu husuıda karar. 
Mehmeıl, Ahmed Tahiroğ- SalAhaddin, Fehmi, \smai\; lar verecekdir. Kongre bir 
lu, ~ustn{a, Dursunheyden Sındırğıdan Ali Re- kaç gün ıürecekdir. 
Ahme.d lfolusi Küçtikler, şad, lbrahim Sadık. Kaza murahhaslarının bu-

)rui". · nun er u- k ·ı 
d ısU ve h d'I . k Habeş ordusu hakkın<lo su urumunun tavassut ı e ko-
ırı da . . er ı eğı a_ • 

hııtu ı~ınde olduğu hl\lde malumatı verıyor: nun gevşiyeceği ümfülini 
ıl n aile t f d . H:.ıbeş ordusu dog· rudan izhlir eylemektedirler. Tim-
ltdı ora ın an yap-

~ll "" Roma ımparatorlu- doğruya nevoşiye tabi ya· es İtalyanın ihtiyatı askeri 
Mehmfd Seyid Ali CJğlu; Ahmed Kemal, Ali Ragıb; günden şehrimize gelmeleri 
Erdekclen belediye başkam Susığırlıkdan Belediye başk- beklenmektedir. 
=== ~=========~~-=~ .. l'.,.t.ınd b ı hut ki muhtelı"f yer tetbirleri almış bulunmasına 

"il ıs a. son ununu u -
1 

erkeıc li ruesı.rnın kumandası atfen edjyor ki Habeşistonın 'et,.. gucu g,Ujkçe ,{e-
" 1, nltındo beri takım zümre dahili vaziyeti tetk'k 

t91 o\lresi \'e dileği l.a-
•ını.ta. · lerden mürekkepdir . .\hali· ( Devamı ikincı sayfada) 

eııı y erıyordu. Son med- f d 1 1 -T 1. h 1 k" 
:~~~::~~;!~~:~: :::::;~!; -B-a k an 1 ar Yurt da ~:~seat~oıı:rk8a~ı~a0 b~/~~ka:~İe it::~h8~1:ı~öi~~z k:,;~:k. 
~:iı::·:~u·; d~u( ~~~~. g~:!,~~: Heyeti mu ~ta lif iş 1 er üze- H av!J_~ ı ~mu. l lı P o lı tıka mem 1 e ketimi z e sa il m im~ an lan yar atmaktadır 
gibi> tnan medeni yasaları • Son yirmi dört saat . içinde I Fı ansız ökonomi bakanı malımııı alanın malını alacıtız diyor. 
klard:t~k bugün özel ho- r in~a kararlar ver~I. ÇOk klrlŞlk g&Çfl. Ankara, 12 (A A.) _ Fro· d ğı müşkültlta çare arıyo-
~ldn&u adının erkekle bir Ank.un, 12 (AA.) ~ icra Ankara, 12 (AA.) 2 nsa ile oramızda bir Kliring rum. Momafih 1935 senesi 
lllke nu evetlerniyen ileri Vekılleri heyeti dün Başba Zıraat bakıınlığı mete- anlaşması mevcud bulundu- nde Fransada tatbika kon-
''Ya•al ~almamıştır. Fakot kan İsmet lnöoüoüa Başkan- orlojı enistitüsün .~l· .ğu ve Türkiyeden yüz ihr- mosı. beltlenen yeni .. zir~i 
~li~in·, aklarda kudın den· dıg~ 1 malumata gore ncata k b·ı F d tahdıtler karşısında Turk1· 

ona l ğ d t ı 0 k ht ı·r mu a ı ransa an . . b 1 ce en ·ı .Yan yerler kültür_ ı ın a op nn ra ' mu e ı 24 saat zarfında yurtdıı ha· l k . . k 7 yenın Fransaya ıt a atını 
1 ı er · ı .. · d ·· · i d mem e etımıze anca O . .. . §\e ı olan yerlerdir. ış er uzerın c goruşme er e va vaziyeti çolt knrışık a- . .. 

3 
d h arttırmak ımkAmnı gormı-

d b' . b l b . l . L yanı yuzde O a n B l .. d e hunı ızım ülkemiz. u unmuş ve u ış ere S\ıt lışılmamış ve pek seyre~ k . . yorum. u şart ar ıcın e 
lur. Pata·rdun biri olmuş· kararlar vermiştir. ( Oevamı ikinci sayfada) 

00 s~n ıthalAl yapılabı- vaziyete ve birikmiş para· 
evde b rıyorkal ailede kadın ==-=-==~-=======·========~·======:::::==.=:===:==~I leceğı malunıdur. Fronsada tara bir çare bulmak son 
l ulu iyesmı hıçe saymıştı. Pat sinirı bir taktın incelıklerini 'tt"k l' · B ahı<ı . no.n koltuk, kanepe, k gı ı ce genişliyen yor ı zır- derece güç olucnktır. u 

o-ıh b agonyulı bir kaJınlu Parisli .fııımn saklıyacakdır. Anca · F h 1 ~in tik n ı ir m::ıld. Bunun d kr"pdo"'şenı'n bnyıltı~ı kokusu natı himaye politikası Türki- vaziyf'-tin rnnsız i racatcı-
~nr.1 hır ku nı anotomi ve fizi. ' .. ,. ı · l r. lası k d 6 arda Rom..ı Ja ko olojı br. ~ ın L k r~ılo~t- ve dudJklorındo fuke rujilo yenin ihrn<'nt imkanlarını mü- arın sıparış o mamot>n 

dL~teh~ır•~ıe ıstedığı ,. k.t öl- ıı bir l n n oz nine ht r yer e bir süs vo is· tenıudiyen k~sdiği iç n Frans· Jayanac gındon endişe 
ır '\1., d kendısı hıç · edilebil'r 'l'ürkiyenin bu 

t 
1 

J .. r "rı 
1 

om lk ,.., r kırs" ı gon- r f tıınrı ı gibi sadece yo· anın mcmlek timize fazl sa- günkü dünya buhranı kon-
u tna~d 11\' bir CiO ) h J rın Pı ri ı kndı. ğ'altı<.'t hir vnrlık olarak ttığı mollnr hP.delı olan bu jonktöru ıçinde hiç ayrıl-

~ıtlını 
1 

Çunku herke':! r J..ın çok r ;..o y kın yaşomosı ortık bu venı yokun dahn cümurivet mcr· mıyaeıığı politika malımızı 

Fr nsa ile Ticaretimiz Dil 
J harf ine kadar bDtün kı

limelari tetkik etti. 
latanbul, 1 \ (A.A ) - Dil 

encümeni Dolmababçede ça
lıtmasına devam etmektedir. 

Encümen (J) harfine kadar 
bütün ltelimeleri tetkik ve 

intaç etmiıtir. 

iktıııt kant ırınıı 
Berlin, 12 (A.A.) -· Ga. 

zetelerin :;ıokholmden öircn
diklerine göre Danimarka 

Follondiya, Norveç, lave\' ve 
Stonya arasındaki iktısad ko
nferansı 14 şubatta açıla. 

cakdır. Konferans bu mem. 
leketlerin harici ticaretlerini 
aldkad::ır eden meselelerle 
meşgul olacakdır. 1 1 1 "r.ı. 18hledığı 2'İbi '·ullan·• l d ~·""""- akkı 'd . h u bnlun<luf{unu v 1 (_,.un ı biri kadın n vnşoy ş yo u e- kez B en birikmiştır. Fransa olanın mnlını almaktır. 

1 1lı kar 1 1 lşt · hu .1c ::; oiıı hnyut rndıı ı oldu ğıldır YPni biçim kadın bu parn ilo memleketımızd~n ----- k======ı=::i:::::======== 
c eö) sındu kad n ğuııu 8Ö_vliıyor 18 ıncı os r ('Dlı~an koznnnn hcır şevi l Uza ng·ıt tıl'Jnı ~ence ve çocuk )' t. . m::ı almak m cburiy t nd . 1 ere 

'" old la Morıyen•n «Lı-c: P ı c nı- erkekl • benhor yalnız hir d' L, 
~•11\ı Lu . un.undan, k". ndı· . d ır. rrunsonın d v mlı ol.::ır-~ IJ 6 r eh rıdıl•tılC:s>)de ııohs >ttiğı bak.şln . rastıran kadın ır. 

ıı"t Yondern · d l nk Türk ihracatın" ı'mktln ~ • k·ıı ' meden·y t -ı ıtrn0ğ ıçın e o gu kn.i n tıpi dirıl l kudını bo. Yeni Türk kurumundn soy " Ef muş U 8fl 1 - ·ı y . t d 
~:ki hulhu~.ç~ı~m~tı. Kafes kımındun kadın n on hozu\- snl :ıyırdlnr olmudığı gibi vermemek polıtiknsın" bılm· 1 e U0801S 80 arasın 1 
)u!~!r'~: bir vidt'ı. 1 Kkau:dlıınnıınn muş bir örn •ğidır Her va~ cinsi ayırulnr dıı yoktur. muknbele bizim do tt- eti teMikeye koyuyor. go·ru·şmelere '-atlanıyor. 
"! " ... ., v kıt sınirlı ve olup biten 5° lforşey sadece Türk kib ettiğimiz· karşılık po- KAP, 11 (AA) - .Başv· U Y 
.,11 6Ür60 eb hatttl bmlerce ylerı tnşırılm.i ~ören göz.ı. ulusu bakımınd n ar:ıştırma- lı\ıknsına nazaran klirıng ekil general ~muts radyo ile İstanbul, 11 (AA.) - Ati· 
" tayış1 u tizun C8ırl k er' yaşlı ve en uf.ık bır lıdır. Kadııı hakkındaki bu memleketimize satış imkdn söylediği bir nutukta uzak nadan Rumca gazetelere bil-
llrtıkJa onı ırın psıkolo ı ş~y k rş sında hoyıl yeni bi~im düşünü" yurdu- ları yaratmaktadır Bu va. şork müşküllerinin medeniy-

ç11lllerj r.ı ve pisıkoloj· ık bı- an Alfred dö Müse· \' · l'k k d · diriyor: ıı h Uzerind J d b muzun erdem inanışlorınada ziyet karşısında Fransa ik· etı leh 1 eye oy uğuna ışa- İngiliz 
l 

ıraı- e a pek çok nın romanların rı ıze an. ret ederek demiştlr ki: 
1,. "-lnıat 'k uy<Yundur. Çünkü Tlirk tısot bakanının görüşünü y ı ı daL' u·· ıa '' her "I ır. Çünkü a· laddığı k'ldınlor giin gcçtı ·- 0 Avrupa demokrasi - faş· unan ı ar arasın aı m -

"!u gu
0 

b' kÖylüsünı.in tarihi bizce Pariste çıkan a1'ons ökono- 1 d L ı y a01ııkt ır nJım dııh.:ı ce ozalmakt ıdır. Soysnl hir· izm ihtildflorı içinde yiizer kere er yarı a .. a mıştır. u. 
lllJ. an 

1 1 d d ğ belli olmıyan kurunlardon mik ve fınonsiyerden naklen b ı 
Ve uznklaşarok bır çok baskın .ır a tın a o ru . ken, Asyn yürümey_e eş .8 

• nan murahhaslarına verıltn 
R~lnıer. bebek hol' ı yöndemıni bulmuş olan bu heri yaşayışı böyledir. l . aşağıya alıyoruz: mıştır ve nPrAye gıtmek ıs- talimat üzerine müzakerelere 
QI ~!\ ç l ıne te biz hu yaşayışın Türk Hariciye nezareti ve bu iş tedi~i do bellı değildir As-
~~nlut.unau ış_ırkben beyin kım lılanışa dııhn büyük ulusundo olgıın bir·imini eı d l h . d'd yeniden baalıyacııklnr. Bay 
(
. ~ ,.e d bir dirlik ve dnhn büyiik \ için Parise gelen Fransız yanın başın n la aşım ı en "I 

, •ı ı•nı 0 en terb- ırörm<·k istiyoruz. il r ' h düynnın en kuvvetli iki den- 1 ~aldaris bu sefer bir nıtı' ce "rııı, k tıvar .aı bir güc vermek gerekdir. ~ . ticaret ateşes c ı ronsız ı - y 

•ır ı en e;rı{e~ın kuıi .. Pt Necı'p D/i KüçükB l racatının Tiirltiyede ug· ra- ( Devamı uçünl'Ü snyfade ) . alacağını sövlemİAtir. 
uı 1ll· hwım Umulur ki kadın, kadın cin· 11, 11 - " 'f 

murahhaslarile 



Otuz altı yil Önce · 

Zelzele Nasıl Olmuştu? 
Hapishanede bir hadıse. 

- 4 
fler tnraf gümbürdtrken 

ve zangır zongır sarsılırken 

ac ha h p sbanedekjler ne 
yapıyordu? .. 

ffopishane ki o sene en ıtz
ılı katiller, caniler ve ... ııki
yalarla ağzına kadar dolu 
idi .. 

Dört yüz muhpus, küçük 
bir gedikten şehire dağılı
rsa, bu keşmekeş arasında, 
halkın hali bır kat darfa kor
kunçloşacaktı .. . 

O Jle ya, bir taraltan in
saf sız zelzele d ğer taraftan 
amansız soğuk .. . 

Bunlar yetişmiyormuş gi· 
bi Tanrı bu vicdansızları damı 
serbest bırakacaktı? .. 

O zamc.mlar hapishanede 
bulunmuş-ismini vermek ıs
temiyen - bir adamla görüş
tüm; bana, kısaca, şunları 

anlattı: 

-Bız, Ömer Ali bey, Karesi 
mütesarrıfı oluncaya ka. 
dar serbestik ki .. Ben ku
vvetli bir eşkiyanın sayı

lır adamlarındandım .. O va
kitler-şimdiki akıl yoktu
ki bende .. -Hiç dütünmed
en köylere iniyor, zengini· 
nin, fakirinin, ağa11nın, çifıti 

çubuğu netıi vorea çalıb çırpı
ştırıyorduk.. Tabıi bu ara. 
da pek çok kan da dök
erdik ... 

Kareıiye indiğimiz zaman 
öyle bir iki insam ıoyub 
ıoğana çevirmekle bırakma. 
zd·k .. 

Ömer Ali bey gelince 
iş değişti.. Artık, ıık sık 

takibediliyor ve hükumet 
kuvvetleri ile çarpışıyorduk .. 

Nihayet, ynkayı ele ver
dik ... 

Düşün ki oğul, bu anl
attığım gibi, bir değil, bir. 
çok eşkiya yatakları va
rdı., Ve adamları hep bö. 
yle azılı, deli insanlardı .. 

Hapt14hon~ bu gihilerle ağ
zına k:aJıır dolmuştu, işte .. 
' Kısa keseyım . ıelzeleden 

üçgün evci, bizim reıs, 

gızlice tertibad aldı ve 
yer nltından bir yol aç
mıya karar v"rildi ... 

Başlamıştık : kimimiz gö· 
zü, kimimiz ise gören 
muhufızlıırı sessizce öldü
rmelde vazifel.mılirılmiştik .. 

Hergün, birlrnç kişi 
çalışıyordu . F .ılrnt, üçgün 
içinde ne olabilırdi? .. 

Birgün, akşam üstü, bir 
ıaraıntı oldu: 

- Zelzele!.. 
Diye bağırdılar ... 
İkinci ve üçün~üsü de ol

unca, artık, biz de kork
mıya başlamıttık ... 

Düşün, oğul, koca bina 
yıkılırsa, biz, 400 kişi 
birden göçecektik ... 

Artık kanımız, beynim
ize sıçramıştı ... 

Bütün gece kapılarda, 
parmaklıklarda bağırdık ha_ 
ykırdık .. 

Lakin. muhafo:Jar, pek 
ileri gideni dinlemeden öl· 
dürüyorlardı .. . 
· Çarnaçar, sabaha 

bina zangırdadıkça 

rarok geçirdik .. 

kadar, 
haykı-. 

SJhah olur olmaz, Öm
er Ali bey; mevcud ni
zamiye, ıaptiye ve ele 

geçen ahali delikanlıları 

ile gelmiş ... 
Kapılar açılmadan evel, 

içerde, şu ses dolaşdı . 
- Şimdi, birer birer çıkı. 

locak ve hükQmet avlusuna 
götürüleceksiniz ... 

İçinizden kaçmıya yelten
enler, Jerhal vurulacaklard
ır ... 
Çı ktık ve etrafımız sarıl

dı .. Yarım gün, o soğuk alt. 
ında bekledik . 

tiihayet dört yüz kişi 
için çadırlar kuruldu; bir 
haftomızıda bu çadırlar içinde 
tamamladık .. » 

Bu son kısmı, bir de 
Omar Ali beyin raporundan 
okuy ılım: 

«. . . Mevkuf~nin açıkdıı 
bulundurulmasınca bir çok 
mehadiz ve vekayi-i müel
lime meşbud .ve mahsus 
olarak nerede Ye nasıl enkaz 
altında kereste bulunduğu 

tahkik olundu ise bilA ifa
te·i vakıt dört yüz kiıiyi 
iıtiab edecek barakalar ve 
onları muhafaza edecek ef
rad ve zabitaoJ) için de 
• mevaki·i münaaibede diğer 
barakalar inıa ettirilmittir.» -·-Yurdda 
Hava 
Durumu. 
t Üstarafı birinci sayfada) 

görülen bir manzara gös· 
termiştir Balkanlardan ge 
len soğuk bava dalgası ve 
yüksek taıyık Trakya 
mıntakaıile Çanakkale 
suretile sabaha kadar sorm
uştur. Hge ve orta anado. 
lu mıntaknları cenub ve ce
nubi grırbi i!Jlikametlerinden 
kuvvetli bir sıcak hava dal
gası içine girmit bulunmak
tadır . Bir iki mıntakadıın 

•akit vakit kuvvetli rüzgAr 
ti ni1ıir. Trakya mıntıkasında 
geç başlayan kar fır_ 

tınaıı vak.it vakit 
9iddetini artınrak-
çevresını tesiri altına alın

mıştır. Dün . gece Edirne 
ve lstanbulda karayiden ıi· 
ddetli kar f rtıoası olmuş 

ve Hava sıc..ıklığı Edirnede 
sıfırdan uşağı 5 lstanbulda 
sıfır dereceze kadar dtiş
karışık ve şiddetli sağnak 

halini andıran yağmur yağ
mıştır. 

Uzak. 
Şarkda . . 
( Üst tarafı birinci sayfada ) 
iz devleti ile beraberlik ist. 
iyen Japonya bulunmaktadır. 
Bu vaziyet yanmda Avrupa 
daki müşkülAt ehemmiyetsız 
bir aile ka vgasındıın ibaret 
kulır. Paıifık denizinin 
dünyanın en tehlikeli 
noktası haline gel-
mesi İçin çok ciddi eebebler 
vardır ve bu işe Japonya 
Sovyet Rusya Çin, Amerika 
İngıltere, Kanada, Avustural-
ya v? Yeni .. Zelland~. kn~_ı· 
şobilır. Pasıfık denızı du_ 
oya işlerinde can alacak no
kta olmak istidadını göste· 
riyor. Böyle bir ihtilAfın 
önüne gecmek için lngiltere 
i)e Amerikanın beraber çalı. 
ımaa& l&ı&mdır. 
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Almanya 
ile Lehistan 

Aıman nazırının Yarşovaya 
gidişinde nBler görüşüldü. 
Alman hava nazırı ve Pr

usya başvekiH General Goe
ringin Lehistan harbiye na
zırı General Pilsuddsky ile 
görüşmesi son ayların hazı

rladığı bir anlaşma ile ve
rimlenen Leh - Alman dost
luğunun bir yeni mafhasını 

göstermektedir. 
Almanya ile Lehintanın ye· 

ni ba~lıyan dostluk münase
betlerini anlamak için, Lehi 
atanın daha evelki dış sıya. 

sa temayüllerini anlamak ltl · 
zımdır. 

Lehistan büyük savaşdan 
beri Fransa ile dış sıyasu 
birliği yapmış bir halde idi. 
Sovyetlerin, Avrupaya akını 

mevzubabs olduğu zaman 
akın · yolu üstünde olan 
Lehiıtan ve Romonyanın 

A~rupanın son galipleri 
ile anlaşmaları tabıi görü
lüyordu. Karar Avrupasının 
en kevetli devleti olan 
Fransanın ökonomi, finans 
ve ııyasa bakımından yar· 
dımı da bunun tabii verimi 
olarak kabul ediliyordu. 
Lehistan Sovyetlerle sulh 
yapJkıkdan sonra son yıla 

kadar dış 11yaıasını bu 
bakımdan yürüttü. Lehistan 
da Almanya arasındaki mü
nasebetler Leh . Fransa bak· 
ımına uygun bir Şekilde 
tetkik ediliyordu. Fakat 
Hitlerizmin orlaya çıkması 

Hitlerizm ile Sovyet Ruaya
nın karşı kar9ıya gelmeleri 
mütecavizin tarihi meselesi 
ile ortaya atılan tecavüz et
memek prensibinin Fransa
da Sovyetler t11rafından ka· 

bulü, daha ı aonra, Sovyet 
Rusyanin Uluslur birliğine 

girmesi daha önce Alman
yanin Uluslar bir,liğınden 

ayrılmı~ olması, Lebıstanın 
dış ıiyaettsında değişmelere 

sebep oldu. Almanya ile Le. 
histen arasında dostluk bu 
suretle ortaya çıkdı. 

Roma konuşwularınılan so. 
ora Londruda konuşulan 

mevzular ise, doğrudan 
doğruya Almanytt ıle alA
kulıd,r. Bır doğu Lokarno. 
sunun imzalanması fikrini 
epeyi zaman ileri sürenler 
timdi Almanyanm ve Lehi
stanın da pak\ı imzalam
asını istemektedirler. Halb
uki Lehistanlu Almanya, 
Avrupadaki bu sıyasal 
duruma karşı kendilerince 
bir c~phe birliği yapmak 
ıstediklerini anlatıyorlar, 
General Goeringin Mareşal 

Pılsudskyye götürdüğüme
ktub, bu vaziyr:ti bir az 
daha manalandırıyor. Bilh
assa Londra konuşmaları
nın acun matbuatında kuv . 
vetli akisler bırokd ı ğı bir 
zamanda Alman.Leh mesele
lerinin halledilmiş olması 

kendilerince bir kıızanç 

telAkki edilmektedir. 

Avrupaya gelince Fransız 
İngıliz hava anlaşması ok . 
im kalmaya mahkumdur. 
Muvaffak olması için silAh
sızlanma ile beraber yapı
lması şarttır. Almonyaya 
sildh beraberliği hakkı tanı
nmalıdır ve uluslar kurumu
na dönmesi ıcın çalışılmal

ıdır. 

_ ...... 
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U. Meclis 21 a t a Top nıyo~ 
35 Büdcesi Zabıtamızın bir muv~ff akıye!J 

Meşhur bir Va k sici Geçen yılki ~üdcesinden 
far~sız olacak. 

Meclisda ne kadar üye bulu ·aczk 
Daimi Vı lAyet Encümeni 

dün öğleJen sonra toplan
mış hususi idareye oid i~leri 

görüşmüş ve Umumi Me-
clısinin toplnnmo gününü. 
teshit etmişdir . 

Duyduğumuza göre umu. 
oıi vilAyet meclisi 21 Mort 
perş .. mhe eünü toplanacak 
d ı r. Ogüne kadnr hu u i 
büdce ile idare edılen d ııı re
Jer biidcelerini huzırlamış 

ve daimi encümene vermiş 
bulunacokdır . 935 büdcesi· 
nin geçen y ı lki büdceden 
farksız olacağı t.ahmin edıl

mektedir. 
Umumi Vılılyet Meclisine 

bu defa üç f uzlasile otuz altı 
üye iştirak edecekdir, Bun
ların dokuzu bayandır. 

Mektebler kapanacak mı1 
Vıldyet sıhhat meclisi bu 

gün toplanarak grib hasta
lığı dolayısile mekteblerin 
kapanı b kapanmaması hak
kında bir karar verecekdir 
Sıhhat müdürlüğü mekteb · 
lerdeki tedkiklerini bitirmiş 
bulunm!lk<ladı r. 

Oün~ü yağmur. 
Gece başlıyon yağmur k 

sa fasılalarla dün de bütün 
gün devam etmişdir. Yağmur 
akşam kesilmış isede bundan 
sonra şıddetli bir rüzgdr 
es neğe başlamış ve hava so. 
ğumuşdur. 

Adliyede bir tayin. 
Balıkesir adlıyesinde nam

zed k<'ltib olarak vazif · 
gören hukuk mezunu Şıik· 
rü Tavşanlı sorğu hdkim 
vekilliğine tayin edılmiştir. 

Hatkevimizde çayh dans 
Yarın akşam Halk.evimiz 

de çaylı toplantı yapılacak

dır 1'opluntı duveıiyeli dir . 

Bu toplarıtıda Halkevi güzel 
sanatl11r şubesi nı usiki kolu 
tarafından muhtelif klesik 
parçalar. çalınacak, muhtalıf 
eğlenceler yup ılacak, dans 
edılecektir. 

Soyadı. 
1Jinkciler camii 

Cemil (AYKAÇ) soy 
almışdır. 

•cm 

Harp 
Tehlikesi! 

ımıımı 

adını 

(Üstarofı birinci sayfada) 
edilince bu ülkeye 
karşı insanda bir sevgi 
duygusu uyanmamak müm
kün deö-ildir. Bunlarla bera-

rı 

ber İtalyanın son hadiseler 
dolayisile aldığı tedbirlerin 
ihtiyat ve müdafaa muhiye
tiui aştığını söyloyf:i bilmck 
ıçın henüz daha pek erken
dir. 

Bu yankes'ci dün ~ir köYiÜnÜn yüz yirmi l ı rasım 111-
rdı. dört saat sonra tren kaçar~en yaka lan~ı. 

Dün şeh rim i z de şayanı 
dikkat bi r yan kesicilik vakası 
olmuşd ur. Ptı zar mür o 
sebetile şehrımize gelen Ke· 
b siı dun CJrn ii atı k malı all(· 

si ı ıdt·n lsmıı ıl oğlu Süleyman 
çarşıda alış ve rış etdığı bi r 

sı rodo yanına meçhul bir 
şalı s yıı k lnşmış, 

az sonrn o r tııdan kaybol 
muşdur ~uleym:ın önce 
i~in farkına varmamış 

ise de çok gı çmeden anla
şılmışdı r ki <'ehinde ki cüz 
danının yerinde yeller es ı. 

yor! 
Süleyman iç inde yüz 

yırmı lira bulunan cüz-
danını çalınd ı ğını unlayın ca : 

. f el ııı ' 
l· ı.ııiF ı Mtl. Ba~l<un,~erı r 

. ııh 
cıd ı r. Bu adamın bır . ııı· - Cüzdanımı çaldı lar ! di

ye bağırmıye başlamışdır. 

Bunun üzerine zabıtaca me· 
seleye el konmuş ve derhal 
tahkikata başlanm ı ştır . Mem 

giın önee nasılsa şehri 
8

• 

ı ize g irdiği anlaşıhn8it i· 
dır . Çal d ığı paralar üz•r 

nuniyetle kayda şayandır ki za 1 

bıtamızm nraştırmıısı üç, dört 
j 

saat gibi çok kısa bir zo. 1 
manda müsbet bir netice 1 

vermiş, habersiz istasiyon· 1 
da trene binib koçacoğı bir ı 

sırada yukol rnmıştır . Öğrendi-
ğimize göre, hırsız Adaptıznrlı 

Celdleddin oğlu nrnavud Sa
bri adında meşhur yankesi -

Bir Bekci 
-

Kendisine tecavüz eden 
~ir sar~oşu ö ldür~ü . 
iki uç gün önce Bandır· 

madu kanlı bir vaka olmuş . 

dur. Duyduğumuza göre, 
Band ırmanın Çı na rl ı mahal. 

lesi bekcisi İsmai l vu z ıfe gö. 

rduğiı hır ımada sarhoş ol
duğu anlaş ı lan Aksakall ı Hü
seyin ile s ı ğ ı ryolu mahalle
sinden Ziya oğlu Kemal adlı 

iki şahsın taarruzuna uğra

mış kendisini miıdaföa et 

mek vaziyetinde kalarak llü

seyin ı yuralamışd ı r. Hüseyin 

aldığ ı yaranın tes irile bi 

ltl here lı astahunede öl-

mü~dür. 

Wld ıseye adliyece el 

konmuş bekcj ve Kemal 

tevkif edi lwişdir . 

Vakuya Kemal ve Hüseyi-

nin sebohiyet 
anloşılmo ktlad ır. 

verdikler i 

Altınova~a ~ir ~atıl vakası 
Ayvalı k , 12 < Muhobirimız 

den) Dün A ltınova na hiye
sinin Selimiye muh Jllcı:ıind
en Meb med oğlu Nebinin 
ölumile net icelenen bi r va 
ka olmuşdur. Katil Aynı 

mahalleden rcnçbC> r Surcyyn 
oğlu fb~and ı r , \'ıtkı:ıdo n sonra 
yokıılannı ı ş, adl ı yeye veril
miştir. 

Vakaya bir kad ın mosole
sinin sebeb•yet verdiği an 
laşılmaktadır. 

de bulunmuştur . 

Bir ~usızlı~ daha. ,. 
Bir crün önce de Susığ'·d 

lığın A~bey köyünden ~aııı:. 
oğlu Cemıa l in yankesicıh~ 11• 

retile on altı liras1, eskı ;,. 
tıc ıs ı Me lımod ılo karısı 

1 
... 

. d çoı~ 
tın a S Jnıye tarafın sn . e· 
mışd r. il rsızlar dün adlıY 
ye verilmişle rd i r. 

Ç cuk . 
Esirgeme ~urumu ~on~rısı 

dün a~şam toplan~ı. ~ıı 
Çocuk Esirgf' me f\u.rtlelİ) 

{llimayei etlul ~eınıYdiJll 
kaza kongresı ıııııt· 
akşam Halkevinde yap~ Jell 
dı r Kurum üyes~~crtlr . t tJ 
olan doktor, munllun. dıJğıJ 
bir~·ok kin.~eınin buluP ıısıı· 
kongred f' ku rum b9f ııııt 
lığ ın ın bir y ı llık p0 ıŞge· 
raporu okunmuş sonra {ıııd• 
lecek ytl çn l ış ma~ı etr::ı -;e· 
görüşülerek kararlar 18. 
r ilmişd!r . Eı;kj heyet 
r inde hı rakılm ışdır. 

8. ır oloıof un nut~unun f8" 
p t ığı akisler. fJD' 

Moskovu, 11 (A.A) 
vas muha birinden: ıoıı· 

Molotofan. Sovyetl0!ıııillde 
gres ının n ç ı lma merası .,

9
Js· 

ok uduğu söylev, ~toslc~ıı sıı· 
yabancı muhofile rıtı ııoll· 
Amer ıka reisic;ürnurLl "o· 'le ,,c 
Rusyaduki Jiplom ıılı ·oiP tll 
nsolosluk lı.ımctlerı tıo"tı 
hdidine vd Jenız ve ıııilt· 
ataşel kler inin lı'lğvıP9 ilıııi 1 
e ıllı k kura rlorında 
olmuştur . 

1 
~~tiıJ' 

· ıOJ 9 
Halk• k omiı:ıe rl t rı · JJ ı ııır 

in reı~i, vnbnnc ı ı ı:oil' 
.., • ı O 'il 

ve czcıı ıııle Amerı ~ 0~ ,0uıır1 

ddeıy ıtın ı k a rşı So')tıst•tıı> 
b.,ş eğmezl ğind(n bil • 
iştır. bil~ 

. f"I cröre, ed· 
Aynı maho ı .e t" hitoP 01 

assa yerli o h~Jıye ıcısıııı ~ 
en bu s öyl e vın bU . rfle'e 
tııh fıf ederek nsk ı ~o kı ıort~:ı 
~ek) r in tekn ik. hi~kkjler~f 
ızah ım prClr B p tP. •ıiO '1. 

k !Ol .,,. 
d<) ı srn :- eıtm b rBı 
işl('ri komıserine ~ıır 
Julıu uygun du~eoe 
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.Y!!bancı 'iJlkelerde neler oluyor? 

Japonyada ı y sa 1 
Fır alan O r u .. 

ihıildfı çıktı ise de bu ihti ı ,. ' d k k f ı ,,-----~-----=-==--=-----~-
IAf uzun sürmedi. . Zmlf 8 8Ç8 8 yon ar ==-- -

Bundan sonra Mancuko- ya~aland1. ı' . K A o· R ·ı uz K u R 
nun resmen tanındığının 
illin edilmesi üzerine Japon- . İzmir. 11 (A.A) Dün 

yanın uluslararası münaseb · 1 lı!11anımızda Almun ~ıındı~n~ı [ ll U C U Z K 1 R T A S İ Y [ M A fi A l A S 1 
f • b"b"t" · 1 t' B hır vapurda b1 herı on ıkı- H b 

et erı u u un gergın eş ı. u k'I 1 k b t L 

Japon - -
ıne Yanın mukadderatına hakim iki fırka rar. Bu ıkı fırka 

Jbausan va belediye meclislerinde biribirine karşı yer alıyor. 
lar Ponyada sıyasal fırka- Bundan sonraki kabine 
lar l 89ı) senesinde mebus- Seiyukai fırkasının başkanı 
İlk .rn.eclisi celı;esinin İnukni tarafındarı teşkil 
enb' tesısınden sonra bird- edıldi. Bu kabine vazifeye 

0 "ıkte gayrete gelmiş ve başludıkJan sonra yeni yıl 
a ıtten b ~ k d . . hay) . . ugune e er beşi.moda Dıyet nı ·clısı 

ş,nıd1 • ıtıtıhaleler geçirmiştir. feshedildi ve üçüncü gt-njl 
eıya 1 

1 
J •ponyada iki büyük scdoı yf•pıldı. 

sa fırk d B a var ır. HQkuınet fırkusı 
ırıs M' t d' . ,... 

olan 
iyuk . ınsoı o, ığerı ~e ::)eyuıkai nıcbus ·rn meclisin . 
llıeb aıJır . Bu iki fırka de JOO nzalık f·ldc etmek 
illi ~so.n rnecJisinde ve umu 
birb ?1ediye meclislerinde 
buı tıne ki.lrşı yer almış 
onıunnıoktndır. Son zom-

ı:ırJa J 
bu ik· pon kabineleri 
Obııtj 1

• ~ırkanın şiıldetli rek_ 
lnr ıçınde kalmış ve on-

~n tesirile düşmüştür. 
tnin on yıllar içinde :;idkai

ları!~;. "~ Nihontaişuto od 
ele r ıkı proleterya- om. 
tur ırkası da kurulmuş 
hor L Bunlar yavaş yava~ 

e~et 
ler e geçmektedir -

suretjle muhalefo::t r rkası 
olun M ınseitoya üstün gel 
di. Bu ::;eçım esnosındn 

eski maliye bakanı lnuye, 
ile baron DJnın katledilme
leri ve bu katillerin <e8e 
yaz teröristl~r» adlı bir 
zümre tarof.ndan ycıpılmış 

olduğu sı yasal fırlcalnrı bü . 
yük bir dehşete düşürdü . 

Altmış birinci Diyet 
celsesi kapandığı zaman 
hükumet fırkası bii)ük bir 

"ekseriyeti elinde bulundur-

. . d 1 .1 l h' şer ı o u on rş ene&e 
~enı vazıyet o ayısı e la .. ı kaçı:ık afyon yaknlonmıştır. 
Jı .. m~~~!eler unutuldu, . çun: Bunlar Salumon Jojef adında 

·ku butun ulusun dıkkatı bir yahudiye nittir. 

~;~;t~~e<leki harektltn çevri- Altm esası ~a~~m~a ~arar 
Diyetin ultmış dördüncü VBrı'f ı'yQf, 

cdsesj 1~32 flkkdnunundn 
kap!lDırken 2,300 mılyon Voşington, 1 ı <A.A.) -
«yen» lik kabarık bütçeyi 

1 
Resmi m~.h1mnt alınmadığı 

kabul etti hükumet ıle tieiy. 

1 

cıhetlet yuce dıvanm, altm 
ukai fırkası arasındaki mün. esası hakk~nda n.e günü Jta~- i 
asebetler motlub şekilden çok ar verecrğı kotıyetle bellı 
uzak olıluğu için bu vaziyeti J~ğıl,lir . . 
düzeltmek ınaksad ıle mııli.) c Müddeiumumi .B. Cun~ın_ge 
bakanı Tnlrnlıoşı, fırka b.ışk- Rı•isicümıırla ıkı sant goruş 

S •1_ •• 1 .... lu" Btı go·· ı tükten sonra Akkonoktan çı-
anı uzııLı ı o goruş . 
rüşmenin fırkada uyandırdığı karken:. .. .. . 
1) t . . ı· d · b't ı' - Kararın ne gunu ılt\n 

ıyf' ın ıç ıma evresı ı - . . . . <l 
tıkden sonra 'l'akahnşinin ! edileceğını bılmıyorum, em· 
fırka lehino kabineden iştir. 

11 ii kt'uue t caddesinde Zarbali oteli al- , 
urıda yeni açdığnn dükkanda kırtasi)·e, zii- 1 

cach'e çesidlt)rinin en e,1isi ve piyasadan ı 1 
~ s • • 

en ucuzu olarak bulunur. Bilhassa mekteb 1 

talebeleri ne aid muhtelif defter ve kalenı 
vc"air~ tli~er ticareti.an eJerderı pek farkıJI 
ve ehven fiatl~satılır. ı. 

- - - ~-~--- -=== 

B<tlıkesiı· inl1isıırlar 
B•ışıııücliirlüğüııden · 

Ağu nya inhisarlar ıuiidüriyeti anharlaruıda 
huluua11 idare nıalı yaprak liitürılerinin AAunya 
arıharlarıruızdan (;öneıı tarikilH Bandu·ma anba
ı·lar·mllza na~ıl ve teslimi 5-2-935 tarihinden 

· ı·r d -· 'd' 'f knh · B CunniogR, Reisicümurla 
ıs ı a e ecegı ı ı. a o şı · .. .. .. • .. . . 
1 1 k b. · en kuv neler gornştugun13 doır bıç-

1 25-2-935 tarihine kadar acık eksiltme\'e konın-. . 
u usa a ınenın 

vetİi adamı o~duğu ıçın bir beyanutta bulnnmışsadıı 
onun istifası knbineyi dü · saltlhiyettar kaynaktan haber ; 
şürecelcti. tieiyulrnicıler ge- alındığına göre, mükdlemen-
lecek kabinenin kendi baş~ in mevzuunu, yüce divanın 1 

kanları Suziki tarafından ' vereceği karara karşı hüku-
teşkil edileceği ümidine metin alacnğı vaziyet teşkil 

. etmiştir. 

u~ oldug-uıHlan talipl{lf'İU hu lmhdaki şeraiti an 4 

lanıak iizere Edremid ve Bal\'a ve Gönen inhis-.. 
arlari1e başmüdürİ)'etimize müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (22-4) 

rıuİ Mebusan meclisinde 
b' tı~ları henüz yok gi-

1 ıse d 

uyordu. Bu esnada Şan I 
ghayda Japon ve Çinli 

düşdüler. Valstritte kAin mühim si. 
Diyet kapıındı. 27 mart - • 

msnrlık idarelerinden biri 
Balıkesir Belediye 

Başkanlığından: 

tliye e umumi bele-
eınrn · ttıoclislerindeki ehe-
tür 'Yetleri daha büyük-
dl:\h. . ~unlardan maada 
iı a.k·· ıkı üç ehemmiyets-

u "k l'dır. CU fırka da vn-

Jdp 
!!ler onyada teşrii meclL 
İbal'et .6Yıan mebusandan 
~lltat lır. Ayan azası ım-

or h ~'12b onedonına me· 
ıtade ~otlar, asiller ve 
tiıı:ı8 1 

ıle tayin olunmuş 
~Yo.ne .. rden miıtt\şekkildir . 
ıtrı 'b ıneclisi 3Y6 azad-
~ 1 O.rettir. 

tnrernbusun meclisi ulus 
ında 

\ıf!Ja.td n seçılmiş nıch 
Yll§ını an müteşekkildir. 25 
tek dolduran her er. 
l' lnebu . 'h b . ırak s ıntı a ınn ı~ · 

Uı y hakkını haizdir. Ot. 
her aşını ik mı'l.l eden 
~ilıne:tkck de mebus se -
~eb snlôhiyetini haizdir . 

llıa Usan uıeclisinde 466 
"ardır 

h'ırka . 
tırıdu b ve teşkildt hak. 

kuvvetler arasında müca- 1 
ta Jı-Jponya uluslar derne· 

verılen kararın hükQmetjn 
ğinden çekildi. Fakat Ta· 
kahaşi kısmen başbakanın noktai nazarına uygun olac. 

ağını tahmin eyıediğinden 
dele başladı. Bu mücad- il 

ele pek kritik siyasul 
ricası ve kısmen de fır-vaziyetler doğurduğu gibi ı 

aynı z&manda J.ıponyanın j 
uluslar derneği ile ara~- ! 
ını bir kat daha nçtı Tıc

ari buhran her sınıf ha-

bire karşı üç nisbetinde ba-
kanın ~ısrarından bıkmış his kabul etmektedir· 
olması dolayısile istifa et· Eyi haber ~lan mehafil 
medi. Seiyukoi fırkası ik- yüce divanın kararını ildn 
tidor mevkiine geçmek etmek hususundaki leehh· -Ik üzerinde tesirlerini git 

gide ıırttırmağn başladı. 
Çıftl'ilor pek acınacak va
ziyete düştül~r. Bu vozi
yeti fırka hükümetinin ku
rtarllbileceğıne korşı bes -
lenen .şüpheln günden gü · 
ne derinleşmeğa başladı. 

Umumi hoşnutsuzluk artı

yor ve halk korku içi· 
nde mühim bir inkılaba 

ümidini kaybedince rohat ürünü muhali( Azanın ken-
durmadı. 

Oııhili karğaşklık nrttı. 

Fırka ilti zümreye ayrıldı 
Ve bunlardan biri hücuma 
girişti. 

Sıyasal vaziyet birıtz du. 
rulunca Başbakan hükumet 
sıyasasrnı on üç nokta ola-

hazır lanı yordu. 

' rok izah etti ve iki bü
yük fır~anın başkanlarını 
makamsız aza olarak ba
kanlar heyetine davet etti. 
Fırkn başknnlorrnın her 
ikisi de bu teklifi reddet 
tiklerinden başbakan bu 
takdirde ulusal işlerde ke· 

Muyıs 19~2 <le bir gün ge· 
n~ lnıhrıye zabitleri ile ha 
rbiye mektebi tolebP.sinden 
bir grup Bu~hakan.n resmi 
jkametgt\hınu hücum eder

ek yo9lı dıplomotı öidürdü· ı 
ler. Diğer bir kaç grup ta 
büyük bankalar ve Seiyu· 
kni fırkasının merkez bina
sına hücum ederek bomba -

ndilerinden yardım bekle
din-ini bildirdi. Bu yardımı 
gfutermek için Suzukj ulu
sal sıyasada hükumetin na-

di noktai nazarlarını bildir
mekte iltizam eyledikleri 
_yava.şlığa ot.feylemektedirl -
er. 

Kararın 18 şubata kadôr 
tehir edilmesi muhtemel 
görülüy.r. 

Marsilya tea~işcileri hak
km~a tah~ikat 

Marsilyo, 1 J (A .A.) - Yuğ
slav Tethişçilerinin avukatları 
Marailya suikastı hakkındaki 
tahlcilrntı icraya memur is
tintuk hökiminden kralın or
abasında bulunmuş olan 
Nerminin mütehassıslar taraf-
ından muay•ne edilmesini 
ve suikast filinin avukatl
ı.ıra göııterilmesini talep 
etmişlerdir. 

Balıkeeir şehri numaralama iılerinde kullanılacak num

ara lavboları 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş\ur. 

1 - Eksiltme 27 şubat çarşamba günü saat 15 de Bal
ıkesir belediye Encümeninde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeğe girecekler belediyede mevcut emaye 
numunelere göre ve Emaye - numara levhalarının fenni 

evso.f ve oıkAl tamamen temin ıurelile büyük taahhütlere 
girilip muvaffak olduklarına dair bilgilerini Encümene 
göstermeleri. , 

3 - Eksiltmenin muhammen bedeli 1200 lira olup pey 
nkç(lsi 90 liradır ihalede bu teminat yüzde 15 niıbetinde 
artırılacaktır. 

4 - isteklilerin buna ait ıartnameyi Belediye Encümen 
kaleminden almaları ve pey akçalarını belli seatten evvel 
Beled.iye veznesine makbuz mukabilinde yatırmaları il&n 

olunur. (26 - 4) 

, ..... , .. ' ... r= =-. 
Yurddaş! AVUKAT 

61'dikten u kısa malilmatı v
tın J sonra bu fırkaln
nıtıd aponyonın siyasn aln-

a b'Jh !arını sn.vurdular. 
Onra -~ o.ssıı 1931 den 

zorı itibara alması lAzımge· 
len beş noktalık bir şart 
koştu . Bu hareket Seiyn- ı==========='"'·I 
kaı fırkasının zevahiri ku- dnn sonra komşularla ha. 

Hlaliahımere, 1 

Tayyareye, Yo. 
ksulları, çocuk
ları koruma bi-

H: Tevfik - Sadık 

DAVAVEKILI 
§oyJ0 t go tordikleri fun.l iy•·t 

193 oplı Ya bi 1 iri z: 
~Uryo. 1 

EylOlünde Mnr,-
" rııı>sel . . ~trne · esının patlak 
eı sı, J 
r,uYnansındo. apb~ny~ııın Çın 
ıs trnu l ır ınkılllb do-
1na k ur Fırka sıynsa..,ı-

tun · . arşı besled · ~ · b .. 
ıtın:ı J ıgı u-

~orı U)u~uını kaybeden Ja-
ın Önd '. askeri •li 'l ksu

~a. ır erJığini kah l 
t oOater . u e rı-
• ~.kdtına ttıış ve onların hıı

Rt 0rıtı\iı:ıt" rnasned vozıfl""lini 
l.ln -ı ur. B .. 

~, fırkola u ~uretle hu-
ı.;. lldan k tın ıktidorsızlı-
rlı t dikto.t~\1let alan mılitn -
ı ,.,, or tiı'P"-

q itib bu bu tnrıh-
8 nren h u aşlamıştır. 

"rı~· esnada h 
t. 1Yete h . ükumetin 
d~ ~ahib Akım ~ir kudre. 
k:h~Ii~e olnıodıgını gören 

hıne · bakanı Ad 
kead·ı Yı kuvetle d'. aşı, 

ı e n ırmek ma· 
ler-et muhalefet ile .. 

ır b' mu-
!'\ 'Cıtı ı. ır h k 
ltı ete te a re ete 

8 
lldu. 

8 
ııeblıusiinde hu 

il~~i kn~· teş~b~tis Vakat-
kıı.nu d ınosının 193' 

oı~ o n d.. ı u.. uşrnesine sebeb 

k · · ·ı · d fi" esasına dayanan ycnı rtıırma ıçın ı erı sür üğü -s 

bir işti bir harici siyrısanın tat· 
biki ve uluslorıırıısı vozi · 

1 9 3 3 Eyl~liinıle hii -
yetinin O)'ıco totkıkton so-

kfinıet gelecek yılın biıt-
coHini hazırlarken ordu ve nra ulusal konınmnnın 

tamamlanması kararlnştırıl . 

dı. 
bahriyenin, ikinci Vachın-

ne taraftar olmndığından Se-

lnukainin, ölümü üzMinc 
Seiyukai hiiktm•~ dii,tii. 
Fırko.nın başkonhğına ge~·

mrk için hazırlandığı sıra

tln imparatorun emrile Am· 

iral S::ıito R 1şbnkıın tayın 

eılıldi; Saito fırka hukfımeti- ı 

gton deitiz silılhlarının tn 
iyukoi ve Minseito fırkolnrı - ı hdidi konfernnsınn hozırl lfer şoydea evel ulusal 
ntl:m ve kısmende Ayan ık olmak üzere ve Jop- korunma faslını göz onun -
mel'lisi nzularmdan müteşek · j de tutnrıık yapılan büt~~ede 

onyanın uluslar derneğin- • 
kil hır uluscıl hükumet kur- çıftdye yardım aibi l'ıov . 

don ~~ekilmesinin 1935 te .., J 
du. Bu suretle nasyonulizm . . sul fıısıllardan bir haylı fe<l-
ho eket' fırka hüi.fımeti 1 tatbıkat sahasına geçeceğı ııkArlık yapmak lazımgeldı'. 

r 'b'ı . ndı' ı düşüncesile çok büyük 
prensı mı ye . . . . .. . 1933 sonlarına doğru ge-

Yeni hükumetin en ziyade ta_~ısıMtt ıstedıklerı goru.l re>k Seiyokoi ve gerekse Mi-
ehemmiyet verdiği mesele du. Uluslar, korunma ıçın nseito ffrkaları azaları nras-
ulusal ihtiyaçları tutmin 1 yopıl~~· bu büyü~ tah·~- ırala iki fırknyı birloşıirm-
edecPk tedbi.rlor . oramok ler ı.e memleketın dış 51 ek arzusu baş gösterdi. 
oldu. Pek fenu vaziyette yasası ve bilhassa ulusal Bun<lun maksat halkın par. 
olan ı;ıft~~ıler Dıyete yani- ökonomisi arasında ahengi ti siyasasına karşı itim 
ım taleb eden istidalor ver- temin edebilmek düşünce. madını kazanmak vo bu 
m~ğe buşlntlılur silo Ba§bakanın başkanlığı suretle fırka idaresini kuve-

Yt;SUF KENAN 
Yazıhanesi hükumet caddesin

.de Ahmet çeşmesi karş11ında . 

la neticelendirilir. 

rliğine ve I elô.- !I Merkez ve kazalarda her 

ket gören yu r- ı nevi dava kabul ve surat-

tdaşl ra .Yar- =r:===ıı;;ıı---• 
dımı kendine ,.-==

0
=-=k======-. 

borç bil. 
1
, O tor 

•
3 ı Memduh Ahmet tlendirmek idi. Bu hareket 

lı müspet hır netice vermedi 
isede bir \'Ok fırka mens
uplarının bala bu maksat 
uğrunda \~alıştlkları malılm . 

dur. 

M· U.M. 

ÇOCUK 
hastalıkları müi~hassııı. ı 

Muayenehanesini postah-
ane civarında Zemen so
kağına nakletmiştir. 

Sıynsal Lir . ~azi~et alan j altında bihriye, harbiye, _ 
ziraat mesele~ı Oıyetın fövk- maliye ve horiciye hnk • • • 

olt\ıle topl ıntıs na yol o~·tı anlnrı arıısındu bir konf K 1 y A M E T G u N L E R 1 
ve bu celsede çiftçilere 170 1 erans akteıJildi . Bu kon 
•nilyon yenlilL talısisot oyrı r~ r..ınstn usked bakonlnrb 

ldı. Bunun üzerine 1ıükfım11t 1 mutiye bakam ıır::ısındo fi h J t h" · J 1. ı ~ı 1. ~ı • • 1 
ile Sejyukoi arasında fikir 1 çok gid.detli müııokoşalar- uU a a ŞB lr sınemasmua ,sauusız lı a U8ft eyımz. 



TURIU>ILl 

Yurdda 
Saylav seçimi. 

, . . '~MMM~~~i!~M~ 

Şehir sinemasında 1 1 D;~;E~t~;~~~;ok D;;;; öi;;;; EH ,;;k;~BALAK 
Türk millatı seçim kudrelinl 

göstermiş bulunuyor 
Türkiye Büyük Mıllet Me_ 

clisi 5 inci seçki devri için 
earledilen faaliyetler üstün 
bir safhaya girmiş ve son 

Bu akşam ! ' ~ lç ve salğm hastalıklar Cerrahi /ıastaltklar Cfld ve zulıreu /ıaslalzk[afl 
~ mütehassısı mulchassısı 1 mutelıassısı 

Senenin en büyük muvalf akıyet lilımi ~ VA 'f AN cezan esi bi tişi~i ııdek i ıııııayrne I'\ i ııdP hastalarıııı hr r~İİ~ 

A S L A N T R Z A N 
ı 1\ğledeıı 8orıra kabul ve tedavi cdPrler. 

~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
,eklini almışdır. Tür· O • ASlAN ADAM f ·ı· 
kiyenin her tarafında, ikinci ünya yüzıa şampıyonu ve 11-

llll!!~~!!!!!!~]!~!!~l~~~!!l!!~l!!~!!t!~!~!!!~~!!!!!!'.~!~!!!!\!!l( ~:~:ıe~:~d~;.ylavları 8 
.. ~·mf-n mimin kahranıam 

Geçen haftaların secki fa- BUSTER GRABPE ;~ B~yanlar! )ııımr~ ı~~!~~!!I aliyeti Türk milletinin seç· Tarafından temsil edilmiştir. 
ki işinde göıterdi~i ileri • \ Ştmdiye kadar yapılan tarzan fıl i mlerini gölgede 
kudreti ileri atmışdır. eirinci bırakacak derecede kuvvetli Ta heyecanh olan bu i . 935 modt)li S.\ Bl\.\ L \ H, Bf·.- ·ı 
see:menler intihoplaro yüzıle fıılim sin~macılık sana~ının bir harika ve muciz~sidir. e:d BELEB, ELOİYE~LEB, EEBiSE '-

::.:,;~ ~10 l ıELLHI i' ll.\~TO ni::CaıELE- ~-·· 90 niıbetinde iştirak etmİf . Görenleri hayret ve dehşet içinde b rakacaktır. 

ler, ve bunu sıyasal bir ah- ilaveten •. DÜNYA HA HERLERI. 
~~~r. dııvası halıne koymuşla- Biletleriııizi GÜNDÜZDEN .A Lll\'IZ. _ -~ Hİ mağ.ızarnıza t! ·Juıi~tlir. l'<'uz, 

~ \)ir fiatte satılınakdadır. ~ 
Birinci seçmeni ·rin işi bi 

ltikten sonra inıih11b işınııı 
prensiplerıni ılerı sünm Cu
muriytıt il-tik. FırkMsınıo ye
nı seçlti devrtısınde siyasal 
ve ökooomık (aatiyet huJdu
ndaki nodai nazarı tesbit 

· edılmiştir. 

Atatürk tarafından oeır 
edilen beyanname ve tebliğ· 
ler, iç ve dıt siyaaamızda, 
ökonomide, takib edilen si· 
yasaların, bir mulaaaebesi 
mahiyetinde telAkki edilebi· 
lir. 

Yeni seçki faaliyetinin ka
rakterleri töyle tasnif edil. 
ebilir: 

1 - Tadil edil,,n teşkilAtı 
esasiyeJkanunu mucibince Tü. 
rk kadınları saylııvlık hak
kını almakJadır. Bunun için 
5 inci Hüyük Millet Mec· 
lisi f aaltyetine 17 kadın sa
ylav iştirak edecektir. Bun
ların çoğu yüksek tahsil 
görmüştür. 

PEllŞEMBE ve CUllA matinel~rin1iz de 
T.-\ HZ.\N filimi göstt>rilecektir. 

Pek yakında 

KIYA~JET GÜ~'LERI 
Harbi uıııumir.io canlı tarihı ve ı-..ARA. DENiZ ve 

HA VA muharebtıleri. Biıtün hadisat ve muharebeler 
tamıımen hall:ikıdir. Bu meyan.la Ç \NAKKALE muh. 

arebeleri ve Türkün zufori 

SabtıStıllk ~ekleyiniz: 

!~ Kuvayi milliye caddtsinde ~ ,, 
~] Y eniçeşid tuhafiyeci ,. 
~= ( • ,, 

§J ~~ · K A D R l ~ 

liiiıii8~~iı~W~ıiiiii~iıiiıiiillITTiiii~~iıiıiii~iiiiiiiiıi~ij~~iOOı~iiiiWfüiiiiiiiiii iii~iinıiiiWııiij~iıiiiii~1iiITT~:iOO; 
• 1 _________ ., 

Belediye 1 Okuyuculanmıza 
.. .. 1: . . • ~ . ~ ' . . .: ...::' - :~ • . .., • J 

Bir Ko ayl 
Başkanhğından. 

Belediye akaratından örtiilü şarşıda üçdükka
nın çerçeve ve tente işi açık eksihnu~ye konul
muş ve 10- 2- 935 günlerinde ihale~I evclce 
ih\n edilmiş iseJe talipler arasında yapılan açık 
arttırmada teklif ettikleri bedeli layık hadde gö
rülmediğinden bir hafta nıüddetle temdidi kar-

1 arlaştırmıştır. Taliplerin ı 7- 2 - 935 güıılerine
rasthyan pazar günü saat 15te belediye encünıe 
nine müracaatları ilan olunur. 

• 
. " .• it'·, ••. ~. ... . ... . ~ ..... ~·.:,• - :(.~ ... ~ .. .. . 

1 \. • ~·...... • 

Aşağıya bastığm~ız rehber t.ab lo hal~ ıınızın lıPr tülü ihti~ aç13" 
rını en rahat, en eyi, en uruz ve en sağlam şartlarla nerede, kiOl' 
lerden karşıhyabilf'Ct'lderini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? .. 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğleneb~lirsi iz? 

2 - 5 inci Büyük Millet 
Meclisine ittirak edecek sav· 
lavlnrın yek.Onu 399 dur. 
Geçen devrede, 317 eay-

~~MMM~~<Jı 
Balıkeaır Doğum ve çocuk ı: 

gibi türlü suallerin eevaplarılll bu tabloda arayınız 

T'nl"KO T' AJ Mehmet Servet örme e 
n ~ : ye caddP~i ııuıııura: 98 

'llİ' u vayi Ul1 . 
~ lav vardı. Bu defa geoen 
devre saylavlarındnn :B Ja. 
neai yeniden seçilmemitdir. 

3 - Büyük Millet Mecli
ıine ittirak tıdecek saylav-
lardan 15 danesi için 
Cümhuriyet Halk Fırka . 
11 namıet göıtermemitdir. 

Bu 15 saylavlık için ser
best şekli yapacaktır. Cüm
uriyet Halk f rkast teb. 
liğlerinde görülAn kayıtlHra 
göre C. H F azalıklardan 
çıkacak saylavlara mü1&· 
heret edecekdir. 

Yevtiç kabines . . 
Londra, t I (ı\.A,) - May

ııt ayında yapılacak olan tet· 
riki intihabat hazırlıkları ya
pılmaktadır. Bay yevt1ç kah. 
inesinin teşekkülü karıısın

da milli bırvol fırkasını hattı 
hareketinin ne olduğu meçh
ul bulunmaktadır. Aynı sam
anda yeni bir takım grublar 
ın meydana çıkacağı ye bu 
meyanda sosyalist fırka-
sının yeniden teşkili 
ihtimali m~vzuubahistir. 

· Zağrapta çıkmakda olan 
b Ezberi gazetesi fırkalar 
rnnnlaşmalarına taraftar ol-
Juğunu i14 ve etmektedir. 

er Ve devlet otoritesinin tarsini 

18;cın yegAne çare bu oldu~u
D o ili ve etmekte4ir. 

bakımevı 1 
~ ı - Vilayetin merkez ve nıülhakatı, şehir 1 
~ ve köyleri ahalisinden müracaal eden gebe- ı 
f!. lerin tabii ve müşkülatı her uevi doğunıları
t nı ve alelunıunı kadın aıueliyatlarını mües-

1 
sesedc nıeccarıen yapar . Çocuk düşürnıek 1 
telılıke~inde bulunauları da kezalik nıecca- ı 
nen yatırarak tedavi eder· 1 2 -- Süt cocukları ve iki yaşına kadar o

~ lan k.üciik İıasta yavruları dahi mü~ssesede 
il yatırarak her zaman meccanen tedavi eder 1 3- ~üt çocuklar~uın bakını tarzl?rı hak

kında musıakbel valıdelere ve gebelık esna
sında vukuu melhuz arızalara karşı tathiki 
h\zım gelen tedavi ve tedbirlerin alınn!asım 1 
da _gebelere öğre.tme_k ~z~re dersler_ verilir. 1 

4 - Cumhurıyetııınzın Balık~.sıre hah- ~ 
eylediği faideli ve hayırlı muesseseden ~ 
muhterem halkmuzın istifadeye koşmaları ~ 
h\zımdır. İ 
~~~~~~»1'~~~~~ 

r ~ 

Yurddaş: 1 

Felaketli günlerde ıana yardım elini uzatan Hilali 
ahmtr insanlığın şefkatinden doğmuştur. Zengin, f u . 
kir, kadın, erkek hulasa hiç bir kimse ktndinl Hilali 
ahmerln himayesinden uzak sayamaz. Senelerce tu· 
vtl kurulan bu hayır ocağına aza kuydolumı.z. 

Balıkesir Hilfıliahmer merkezi. 

KlrDTJ\SiYE· Mustaf~ Fehmi. IHikılnw L 
n • ne soka1ıı. 

1 a"' \ esi posta 1
' 

. ' 

: Balıkesirpalas - Kuvayi milliye caddesi 
1. K . ·11· adde-kaptan zade Ote ı .. uvayı mı ı~e e 

OTEL 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hüklımrr raddesinde·, 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· llii~1ııtıe. 
caddt1~irıde .\hnwt '~esnwsi k.ar:-;ı~ında y • • 

BE R BE R : Yeni berber ıbrahim Dural: IHikı)uıe' 
caddesi Yıldız Karaathaıwsi kar""ı~111 • 

LOKANTA: Sabri Lokantdsı: 
numara 18 

~ah ~lelunel 

B A K K A L: Balık pazan bakkaliyesi. Osman Nuri· 
• Paşa ranıii (•ad desinde.. ~ı~~ ftJue oğaııud·•·· 

1' ER Z / : Mustafa bey .. Postalıaue sok3ğı 4 7 
.. .. ,., 

ŞEKER cı : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin r.n e~k.i ş,,ke 
cisi. lliikı1met eadd~si, postah< ne ~okağı 1111 

mara: 24 

MANİF A TU ..,:Tavşanlılı Zade F~hri bey. F'aı~wzi_ •;i·:: 
uifatura 'e kumaş magzası. Kuva~ı 111ıl · 

caddesi nunıara: 52 .. , eııİ· 

H1RDA VAT Cumalı Hasan - Yapı v~ l'(.lfl('IWI' duZ f· 

: deıııir hırda 'at, boya, ram, ~iııı;'to ,e~aır 

L 
Sar:.!<·lar· hn~ı. . 

B A S l M Y E R l: Vilayet 


