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' ,,, ı ci toplantısının son ernıes le omite bir te~liü neşre tti 
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Dost Romanya Hariciye azırıile YapılanGö- 1 
rüşmelerden m Bir Anlaşma Hasıl Ol . : 
Ankara, 19 (A.A.) - ı 

Rornanya dıı bakanı B Ante 
l'leıko Türk matbuat müme 
lllllerine beyanatında Tür 
ktıenin mukadderatım ida 
re eden Büyük Devlet Ada· 
rnuruzı tanımakla kendisini 
Pek bahtiyar addettiğini, 
0 nun eserine karıı uzaktan 
hissetUfl hayranlığa timdi 

~akın ıken ve onu bu 

günün büyük meselelerinin 
yüksek bir görüt ve 
karakterisinin bir açıklıkla 
ıf ade ettığı fikirleri dinler 
ken duyduğu hayranlığın 

inzimam ettiğini keza ismet 
loönüyü tanımakla pek bnh · 
tfyar olduğunu ve dostu 
Rüıtü Araela yaptığı görüt 
melerin açık bir samimilik 
ve tam bir karşılıklı anlayış 

hn vası içinde ceryan ettığinı 
ve bütün meseleleri hakkın 

da tam bir anla§ma mevcut 
olduğunu söylemlı ve Bük 

reıe büyük dost millet için 
tam bir hayranlık ve nizam 

ve barıı unıuru o ' an it Ufa -

kımızın iıUklalı için de tam 

bir itimatla dönüyorum.,, 
demiştir. 

Kudüste 
O ı t i idare ilan e~ildi. 

Ça akk le Z f e i i 
18 inci Yıl Dönümü .. 

londra, 19 (A.A.) - Ku· 
düıte örfi idaze ilan edil· 
lllltUr. 

Kudüı, 19 (A.A.) - Ku 
da, müftüsü, dün Mekkeden 

huraya gelmittir. Müftü kı· 
ral lbniuuut He Filistin me. 

~eleııı hakkında görüıtüğünü 
lldirrnJıtfr. 
l<udüa, 19 (AA.) - Bu 

~•da vukubulan bazı hadise. 
tr Yeni bir karıııklık dev 

tlnın baıladıgı lcanaatını ve 
rtyor. Araplarla Yahudiler 

:'l'aıında birkaç ölü verme· ÇANAKKALE BOGAZI 

den netıceıenmiyen bir ha Ankara, 19 (A.A.) - On sekiz mart 
lıe 1 d " 

o rna ığı gun yoktur. Çanakkale deniz savaşının yirm~ ikinci 
1 .. Bugün de fılistlnln ııma· 
•nde Safed civarında bir yıl dönümü münasebetile. dün Çanakka-
~,,.P ö'darolmüıtür. lede büyük tören yapılmıştır. 

Avusturya Başvekili 
Peşteye Gitti .. 

ıusningin sBYahatı Avusıuifalle Macaristan arasındaki 
iki mmlenin hallı için· papıldığı zannedilivor. · 

Bazı mehafile Alma nya· 

nın tevessüü ne mani olmak 

için bunun yegane çare ol 

1 duğu kanaati vardır . Fakot 

Maccı rıstan İt lya ve Yu 

gosl avyanın buna mua rız 

olduğunu ileri sürmektedir. 

Belçika 
Krah lon~raya gidecek 
Londra, J 9 (A A.) - Be· 

!çıka kralı pazartesı gilnü 
Londrada bekleniyor. 

Kra!ın Londrada üç gün 
kalacağı ve Belçikanın bitR · 
rafhğı meseles• hal.kında in 
giliz ricali ile gör Ü§ec~ğl bil · 

diriliyor. 
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Cenevre, 19 ( A A ) 1 
Anadolu ııj&nıunın huııusı 

muhabiri bi 1d ırıyor: 

Eksperler komitesi aşa 

ğıdaki tebliği neşretmiıtir: 

lskenderun Sancağının st· 

atüsünü ve teıkılatı esasiye 
lr.anununu hazırlamağa me 
mur edilmiş alan eksperlc:r 
komıtesi bugün bırinct top-
lantı devresinin son içtima-

mı y8'pmııhr. 

Komıte, 17 marta kadar 

yaptığı top l antılarda , "on 
seyın 27 kanunusanide taa 
vıp ettığı rapor esaelaraı 

dahilinde B Menenıem ıoğ 
lu tarafından tevdi ~dilen 

Sancak statüı;ü proj,. ıni 
ve bu projenin es sları 

hakkında da Frans z az.ası 

B de Cafx tarafından veri
len metnfn tetkikini bitir 

CenevreJe ÇHgırmı§tı r l\l ü 
§ahıtler , bılhaua l ah r, E l 
aluad ve Basıl nahı) ele rı 

me eles , halkın muhte ı f 

unsur ar anını kullandıkları 

dtl meseleııf, Sancağın a ske 
ri vu:lyelı ve lskenderun 
Umanı rejimi hakkında 
mahall ınde topladıkları 

malümatı komit~ye bi dır 
mi§tlr 

Diğer taraftan, eksperler 
kamıtesinin talebi üzerıne 

Mıl let er Cemiyeti sekreter 
lığln ı n salahiyettar servis · 

leri, ekonomik. fina nsa l po · 
sta transıt, ekallty t' tle r ve 
gayri askeri mesele leri h a k 

kında teknik etütler ha zır 
l amı§tır. 

Komite yeniden 9 ni an 

da toplanmıy& karar ver 
mişltr Komite aynı zamnn· 
da lüzunıu takdırinde ko 

mf§tfr. miteye mütemmim izahat 
Komitcnın talebi üzerme vermek üzere müşahıtlerin 

ve teknuJyenlerin itblrlığıle yenıden Cenevre e çtığrıl 
İngıllz azası Sır Durınct, malarını da karnrlaştırmıt 
S ncağın gayri askeri hale t ı r . 

ifrağı meseleri hakkında. Cenevre. 19 t A.A. ) 

Hollandalı aza doktor Kel - Anadolu Ajansının huausi 
lcvyn de ekalltyetlerin reji muhabiri bıldlrıyor: 
mi hakkında muhtaralar ha· B. Numan Menemencloğ 
zırlamışlardır . lu bu gece Ankaraya mü· 

Komitenin talebı üzerine teveocıhen Luradan hareket 
komite azalarına fikirlerini etmııtir B Necmettin Sadık 
bildirmek üzere raportör, ile Türk heyetınin dıicr 
Mılletler cemiyetinin San azası y rın harehel ede. 

cnktaki müıahıtler heyetini cektir 
-~~= 

Vindsor Dlikti 
Londra, 19 (AA) - Sa· 

ray mehafı l erinde Vındor 

Dükü ile Mr, Sımpsonun ev 

lenme töreninın mümkün 
olur olmaz yl\pılacağı ıöy 

lenm r k ı edır Hu e"'lenuıf'nin 
gert bırakıldcağı hakkındaki 
ya y ırıtılar y ıılan lanmaktadır 

""'ynı m"hl\f ııler V ıncisor 

Dü <Ünün hatırala 1 armı yaza 
Cllftı ha kkında bagında gö· 
rü len haberlerı de kati ıu 

rett e ynlanlamaktadırlar. 
Dükle temas eden ıaıniml 

dostları, dükün polemıklere 
yo açacak ıekilde her tür· 
10 f a liyette bulunmaktan 
kaç ınmakta olduğunu söy· 

lemektedırler. 

Ticaret n~aşmas1 
Ankara, 19 (A A.) - Yir

mi üç eylul 1934 tarihlı 

Türh Ho 'landa ticaret an1aım· 
aeı yerine kaım olacak yeni 
anlnımn bugün şehrimizde 

fmzalanmıvtır. 

Almanya t lya ngi ere ile An-
Londra konf e· 
ransına iştirak 

edecek 
Cenevre, 19 (A.A .) 

Almanya bev nis'lnda Lond· 

rada toplanacak alan bey 
nelmilel ıeker konferansına 

iştirak edeceğıni Milletler 

Cemıyeti umumi katipliğine 

bildirmiştir . 

-
? • • 

1 a ak is • 
ı yor • • 

Mussolini İtalyanın müst mleke işinin ~Jl~dilmiş ot~u
ğunu Va İSpanya~a~İ gönülJüfarİn~e Ç~~ I EC 0ğ Oİ SÖ ı ledi. 

mesele leri ve bı l haua Ken 

J a ~ e Sudana müteallik me
Eelet ha lc " mda lngıltere ile 
dostçn anlaımaya amade 
bt luı dul ı..ır u ita yarın, İs
pLınyHnın n üla.i tamemfye 

ı nı lu. tta dol , yısıle it hdıt 

etmiyeceğ nı dığer gönüllüler 

Hl dt- çe l. ilme eri hoklunda 
ı rr L n i hr iti 8f vücude ge
tıril d iğ ı takdirde İ spanyada 
ki ltalyan gönüllülerinin de 
çek ı1ecel<leriı i ıöylemlştır. 

1 General- 

! Fran~_!!_ _ 
1 ispanya da faşist ~ir dev

let Kuracağmı söyledi 

İngiliz parlamentosun~a italyanlarm habeşistan~a yerli 
haf ~a karşı çok sert hareket ettikleri sövlen~i. 

ht a11J ul 19 (Hususi ) _ 8 
Muuolini Trablusta mlllet· 

8 .l1usso/lnl lerarası nümuneler pana. 

Bfngazi, 19 (A.A.) - B. ymnı açmıı ve merasimden 
Mussolini geceyi Stre çölün· sonra yer11lere hitaben bir 
de çadır altında geçirmi§ ve nutuk söylemiıtır. 

V 13 . ŞL1şning 
~\I lyana, 19 {AA.) 

Uatur b 
n1• Va aıvekili H. Şuı:. ili p y 

~ eıteye gitmfıtfr . 

Pellt: od y t e r Ajan.,mm 
ı en 5~ "Vu l (ırenıld iğine göre 
•ı a Urya kr Ilığının iade 
..a •çın. M 
~•traı n-:ari tanı kan 

'I' Çklııılmnktadır. 

Madrıd, 19 (AA.) Ge-
neral Franko İspanyol dev· 

letinin fa ist bir devlet re· 

jiml olııca~rnı ma maft ken. 
1 dislne mahsus bazı hususi

yellerı de bulunacaAını bu 
rejimin Portekiz İtalyan ve 
Alm n rej ıoılne benzlyec.r.· 

Afnl ıöyl•mlıtlr. 

Londra, H~ (AA.) - Ha
ile Seliiıie Milletler Cemi 
yeti umumi klltibl M. Ave· 

nols bir mektup göndere 
rek Maraıal Grazianiye l<ar· 
şı yapılan ıutkaet dolayııtle 

Adisababnd" İtalyanların ic

ra etmit oldukları mukabc· 
lei bilmisilleri protesto et· 
mit ve meselenin tetkiki için 

beynelmilel bir komisyon 
teokıl edflmaılnl talep eyle· 
mlıttr 

Kahire e 
T elebe ile polis rasında 

ç rpışmaf ar ol~u. 
Londra, 19 (A.A.) Ka 

1 hlrenln ilnlvcrelte mahalle 
ıinde to.lebe ıle zabıta 

arasında yopılon bir 
çarpıımada uç pollı ve do

kııı. tal-he y•ralanmııht 

sonra bu çöldeki vahaları 
ziyaret et mlıtır . Duçe bu nutkunda seya · 

Londrn, 19 (A.A .) - Mu · hatine miltealltk bazı ecnebi 
solını Dafli Mail gazetesine gazetelerde çıkan haberler · 
~ e i' ü s ü n d e l ngilız den bahsederek föylc demft 
kralının taç ge~·me merasi lir: 
mine davet edilmeılnfn bu "Telü§ uyandırmakta olan 
merasimde hiçbir halyan bu teeuüfe oayan hücum ve 
heyetinin bulunmıy cağı I bu bapta ortaya yayılmakta 
manflema geJdığıni, ltalyanın olan tarihi ıablt fi kirler or. 
mftatemltk!t noktai nazarın · 1 talıia ftimataızlık 8açacek ve 
dan tatmin edilm19 o~duiu ıulhu tehlikeye ıokacak ma· 
nu Af rlk ile olan tku l hly tt &lir . 



SAYfA: 2 

Dünyayi Tehdit Eden 
Harp Tehlik • es ı .. 

Bu günkü g(inde insanlık 
için en ehemmlyetlı meıele 
yeni bi r harbm önüne na · 
sıl gaçilebileceği me elesi
dlr . 

Geri kalan ne kadar me 
sele varsa , hepsi de , bunun 
yanında pek idi sayılır . 

Hemen hemen bütün me · 
mleketler ve dQnya yüzün· 
deki mllletlerln çoiu, yeni 
harbın ön6ne geçmek temen 
nlsioden baıka ıözetledfkle· 
ri bir ıey yoktur. 

Bundan daha yerinde bir 
temenni de olamaz! Çilnkü, 
bir avuç azıın harp roman 
tikçiai yahut harp madraba 
zı bir yana bırakılacak olu 
na , harp , kendhlnln felike · 
tine uirıyarak bütün mem· 
leketlerln milletlerine ıthrap 
harabeler, yaı -Ye ıehltllkler · 
den .batka bir ıey temin 
etmemektedir. 

Bu böyle olunca , neden 
milletler, bu korktuk l11r1 fe · 
laketc kendi kendilerine ıO· 
rOkleslnl~r? Na11l olur da 
harbe nihayet vermek için 
bu milletlerin bili., ne in · 
ıaflan ve ne de enerjileri 
vardır? 

Bu ıün, demokrHi tle 
idare edılen bütün memle 
ketlerde, politik iktidar yı 
ğınların ellnde~lr; hatti dik 
tat~rler tarafından idare edi · 
lenler bile, buna varabl lmtıler 
d ir. 

Buna raimen bugilnkü 
dQnya ne kadar ıaııtacak 

bir g6rünüıtedtr! Hemen he· 
rkesin en büyük temennisi 
harbın, hiç acı 11zı duyma 
dan, merhametsizce, her 
gün bir parça daha bize 
doAru yaklaımaktadır. 

Yanyaoa giden bu iki ıey 
gelecek neılllerin, vakalar 
araımda ve belkl de , dev · 
rlmizln haberleri altınrasth · 
yacaklar1 bir bölme olacak 
lir. 

İçimizden birine ıaldırao 
hepimizin mukavemetiyle 
karıılaıacaktır . Bu muka 
vemet öyle bir enerjik kud 
retli o derece doıtça ve fe 
daki.rca bir mukavemet ol 
acaktır ki. böyle tehlikeli 
bir mukavemetin görün6t0 
bile saldıracak olanları ken 
dl niyetleri önünde ilrküt 
mefe yetecektir 

Hlç ıüphesiz ki; bu yol 
düny3 5ulhuou kurtaracak 
olan biricik yoldur! 

Fakat bu düınnce nuıl 
gerçekleıebllir? 

lıte bütün zorluk itin bu 
noktasındadır. 

Andlaımaların mukaddes 
olduiu ileri ıüren. kendiıtle 
andlaımalar yapmıı olan 
bük ümetlerin sadahatlerinc 
ıüvenen Habeı imparatoru 
nun vaziyeti ne oldu? 

Onun trajik mukadderatı 
bize nasıl bir ahlak telkı 
nin d bulunabilir? 

Bu hadlıelerln milletler 
asası yardım preosiplnin 
yanhı olduğuna deli.et eltme · 
d fj l bedihid;r. 

Ancak, bu hadi&eler ) ar · 
dım azminin mevcut oldu
nu iabat etmektedir. 

İler ide gelecek olan tarih 
çiler, nasıl olmuıta , bu mö· 
nevver, yeUımiı ıenel ha 
lcımdan çalııkan olan büyQk 
ıoıyeteler; naçftr kalarak 
kendi ilerllıklerinio kurbanı 

olmuılar, ençok nefret ettik · 
leri harple mahvolup ıltmit· 
lerdi? Diye ıoracaklardır. 

Bunun cevabı ıu olacak-

hr: «Milletlerin müıterek bir 
planl arı yoktu . Muhtelif 
memleketlerdeki düıünen in 
sanlar, plan etrafında anla
ıam ıyorlardı: diğerleri iae, 
kendilerini yutuncıya kadar, 
ağızlarım açıp ıevircl kaldı· 
lar, yahut yd.laıan tehlike 
hakk1nda, lafla konuımalar · 
la vakit ıeçlrdller! » 

Bulunduiumuz meyilli yer 
bizi daha ıtmdlden uçuru 
ma yaklaıtırdı, Bizleri bu 
uçurumdan, yalnız kat1 ve 
enerjik tedbirler kurtarabi · 
lir . Üzerinde durdulumuz 
topraklar ı timdi.ten çatlayıp 
ayrılmaktadır. 

Bizler , kayiı halindeyiz. 
Var kuvvetle ıayrete ıel · 

mek zarureti vardır; bu anın 
iıtediği ıey, pratik tedbir 
lerdtr! Duyıuları ifadeye 
kalkıımanın deaeri yoktur! 
bele giizel nutuklar söyle 
mek daha köt6dür! lnıa ıö· 
rüıl6 optlmlıtllk bir felaket 
tir! hiç bfr ıey itade etmi 
yen ninniler söylemek ise, 
bir cinayettir. 

Bu ıon dakikada, ıulh yal · 
nız bir tedbirle güven altı · 

na ahnabtltr; bu da, cebir 
araçlarını emre baz1r bulun· 
duran ve icabmda sulhun ko 
runma11 Jçin cebir kullan 
mak azmini harekete ıeçi 
ren bir tedbir olmalıdır! 

Ôbür memleketler yahut 
öbür memleketlerin öndeı·· 
leri fellketten faydalanmak· 
tan batka blrıey bekleme· 
yince, milletlerin teker te. 
ker -ye 11rf pa1i' olarak harp 
alehtarltiı etmeleri, bu fe· 
liketl yalnız hızlandırmafa 
yarayacaktır. 

Sulh için mücadele etme 
ie amade olan pasif lıte ıü 
lümıememek çok kolaydır! 

Ancak bu gülümıemek bu 
ıünkü 16nde, pasiflıt millet· 
(erin; mutlak Gıt6nlOlü olan 
ılllhlarla techiz edilmıı Ye 
ıtmdfye kadar harpçı ruhun 
müme11lllerl sayılanlar ılbl , 
fedaklr lık ve azim r6ıter · 

mefe hazır bJr halde bir 
araya ıelmelerlyle dünya 
ıulbunun kornnabileceii 
realileılni defiıttremez! 

Kılıç11:ı bir adalet teraziıl 
hiç bir it k6remez. 

Bugünkü ıtbi, tehlikeye 
ıirmlı olae ıulhun bekçiye 
ihtiyıcı vard1r . 

itin asıl öz6ne varmak 
için, kim oluna olıun, mu · 
htemel her ıaldırana karıı 

ıulhu müdafaa etmeğe ha 
zır olan tekmil milletlerden 
kurulmuı bir büyük ittifaka 
lilzum vardır 

Bunun için , her ıeyden 

önce, bırakın bu bilyük itti . 
fakı kurolım! Bırakın bütün 
milletleri "birimize dokunan 
hepimizle ufraıır!,. 

pini kabul etmete 
edelim. 

Prenıi · 

davet 

Mihracenin vagonu 
LtverpolJan hareket eden 

bir nakliye Vdpuru ı Hind mi 

hracelerlne nıahıus büyük 
ve lükı bir vagon naklet· 
mektedir Bu vaıon Glocea 
ter fabrikalarında vapılmıı 

ve em1alinden çok büyüktür 
yemek, yatak ıalonlarile 

mükemmel bir mutbağa ma 
ilk tam bir dairedir ve bir 
milyon altı v6t. bin frangft 
mal olmuıtur 
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iLiMiZD N HABERLER 

f---y-~tt---ı A~vahk H_alkevi Güzel Bir Çahşma 
! e. Ethem ijluıa çeki· i 1 Ç e r s ı n d e _~ u ~ ~ n u .Y o r .. 
1 len taziyet tefgrafı 1 Ayvahkda yeni Belediye reisi seçimi yapıld1. Atcılar kulubünün tertip ettiği sü11k 
1
1 

Hai:
11 ;:ru~um;au,~::: 1 avlaım~a 15 domuz, 1 til~i ve bir ça~al vuruldu. 

B. Ethem Aykuta hala Ayvalık, 16 l ıarının öl6m6 dolay11ile 1 (Huıuıi mubabi 
1 Vilayet Umumi Mecliıi 1 rimlzden) - Ev· 
1 tarafından ıu tee11ür velki gün topla 
1 telırafı çekllmtıur: 1 nan belediye mec· 

1 B. Ethem Aykut: 1 lisi belediye reisi 
1 BALIKESiR VAL1Sl 

1 
seçimi yapmııtır. 1 Eyup Sofular No: 11 Yapılan buse · 

I - IS f A"BUL - 1 çimde vedekte 
1 Halanızın ölümünü 1 bulunan B. Kad· 
1 ltessürlt haber alan 1 ir Aral reiıi ola. 
1 Viltıyd Umumi Mecliıl 1 
1 saym valilerine arıı 1 rak intihap edil · 

1 taziyt11e ve tusıtirlai 1 miıttr. 
1
1 

nl:e iıtirdkt karar vtr· 1 B. Kadir Aral 

dl -ı d / / evvelki devreler· I g ne ar acı arımzı 1 
1 payluımak huıusun•o 1 de de belediye 
1 lcl kararını arıtyluim. rciıliji yapmııtır . 
1 MUA. VIN Ayvahjın yeni belediye 
1 Ekrtm Yalçınkaya il reiıine muvaffalcıyetler dile · 

1 B. Ethem A7kut bu rlz . 
I telırafa lıtanbuldan fU I Ayvalık, 19 (Huıuıi mu· 
I mukabelede bulunmuı· 1 habirimizden) - Bura av 
1 lard1r: 1 cdar kulfibü kaymakam B. 
1- Balıkeıir Vahliilne: - Hüınü Uğuralının da tıtlrakile 
1 Mecllı arkadaılarıma 1 her hafta ı6rek avlar1 ve 

i
l teıeklrılrlerle ıaggıları· 1

1 
ıeyahatlar tertfp etmekte 
dirler. ~ I mı ıunarım. 1 

1 Ethem Aykut 1 Avcıların tertip ettiği bu 
T" kd ·ı· 1 ıürf'k a vlanna kulöbün bn 1 ı ur ı ı: Değerli 

il uali ve c;. H. l'arliıi il yan .üyeleri de ittirak etmek 
tedlrler . 

baıkam JJ. Ethem Ay 1 kutun lce&$llfltrl11t bu : Kulübün geçenlerde husu 
1 11tıllt iLt dt bir daha 1 ıi motörleri &le Sarımsak Ya 
1 iıtlrdk l'dtr ut acılarım 1 rım adHmda yaptığı ııürek 
1 payla§ır, ktndilerlnt 11e 1 avında 1 domuz ae bir çok 
1 ailtsl tf radwa IJaııağ- 1 dlier muhteltf av hayvan-

llı#ı dlltri:. 1 ları vurulmuı ve neıeli bir 

----------~ ıün ıeçirilmtıur. 

lstanbulda Feci Birtra
mvay Kazası O 1 d u . 
Kazaya Kurban Giden Asker 
Sındırgının Alacaatlı Köyün
den Mehmet Oğlu Hüaeyindir. 

lstanbul, 19 ı Huıull mu· banı Hüıeyln ezi!miı bır 
habirimizden) - Dün ak. halde ve ölü olarak bu· 

ıam Harbiyede çok feci bir 
tramvay kazası olmuı. kaza 

bir topçu emirberlnln kur 

ban ıttmesl ile ııetlcelenm 

ittir. 

Bu feci kazaya kurban 

ııden Smdırıının Alacaath 
köyünden 329 doiumlu Me· 
hmet oAlu Hüıeylndir 

Şiıllden Tünele gitnıektc:_ 

olan tramvayda bulunan Hü· 
ıeyln Harbiyeden aeçerken 

arabamn ya vaı ılttlil bir 

sırada inmek ve karıı tara· 
fa geçmek htemlıtir . 

Hüıeyln, tramvayın arka 
tarafından yere atlayıp o 

hızla karı• tarafa ıeçerken 

Tünelden Şi~llye doğru ıel · 

mekte olan tramvayın altın 
da kalmııhr 

Tramvay birdenbire du 
ramamıı ve zavallı tekerlek · 
ler altmda lcalarak on beı 
metre kadar ıürükleomiılir. 

Bundan ıonra duran tra · 
mvaym altında kau kur-

lunmuıtur. 

Maddelumumilik hadiseye 

vaziyet etmtı ve kazazede· 

nln hOviyetini tesblt ederek 1 

tahkıkata baılamııtır Ceset de 

Şlıli Çocuk Hutahaoesfne 

kaldırıl mııtır . 

Dünkü un ve zahire f iatlan 
UNLAR: 

Azami Asgari 
K. K. 

55 Handıman 910 900 
60 870 860 
70 .. 830 820 
80 " 770 760 

BUGDA Y PİYASASI 

YerH Sert 4,75 4,50 

Yumuıak 5,250 5 
Hariç p iyasadan gelen buğday 

Sert 7 ı25 7 
Yumutak 6,25 6 

Mııır 4 4 

Arpa 4 3,875 

Ayvalığın sahil tarafından görıinüşti 
Avcılar pazar günü de ri her hafta muntazaman 

Ahbey ada11nda bir sürek toplantılar yapmakta ve bu 
avı yapmıılardır . Bu avda toplantılarda halka faydalı 
da 8 domuz, bir tilki ve konferanslar ve göıterit ko 
bir de çakal vurmuılardar. lu tarafından da temıiller ve· 

Ayvahk , 19 ( Husuıt mu· rilmektedir. 
habirlmlzden) Bura Hal- Halkevfnln bu güz.el ç•· 
kevi iyi b ir çalııma içersin. lıımaları gün ıeçtikçe art 
de bulunmaktadır. makta ve her zaman kendi· 

Halkevinin bütün ıubele- ni göıtermektedir. 

Bi Köyde Başı Taşla 
Parçalanan K a d ı n .. 
Köye bir saat kadar mBsaf ede bia yerde zavalh ~ir 

kadım feci şekil~e ö1dOren cani ya~alan~1. 
Geçenlerde Sındırımın bir 

köyünde bir kadınm köye 

bir aaat kadar mesafede bir 
yerde ölü olarak bulundu 

ğunu yazmııtık . 

Yaphfımız tahkikata göre 
vaka ıöyle olmuıtur; 

Bu kazanın Gölcük nahl· 
yeıine bailı Dedeburun kö 

yünden Emin kızı ve Meh · 
met Ali karm Hanife köy 

clvar1nda bulunan tarlaaına 

çalıımağa ıitmlıtır . 

Hanifenin aradan epey 
zaman eeçtlii halde dönme· 

meıi ev hatkmı meraka ve 

teli.ta dütürmüttür. 

Kadın tarlada aranmıı · 

ıa da bulunama yince tc 

1 ı büsbütün ıutmıttır . 

1 

1 

Vilayet 
Jandarma mmtı~a kuıın, 

dam geldi. 
Vilayet jandarma mmu"' 

kumandanlığ&nft tayin tdıle" 
Yarbay B Al i Rıza Atarııer 
Kütahya trenlle dün Aok' 

radao ıehrlmlze gelmtıtfr· 

Yarbay B. Ali Rıza At'' 

mere yeni vazifelerinde rıı" 
ve. ff akıyetler diler iz 

1Halk ~~inde 
Ev halka ıa;kın bir halde iki • jl~ 

ta:afa aramrken k ll dınc•i,ız ' Akşam hır müsamere ver,,, 
koye bir saat kada r uza;< Akıam Hall"evi g6tle 
hkta bir yerde batı tftıla kolu tarafından " Hortl'~' 
parçalanmıı, kanlar içinde admda bir piyes temsil 1~1 

ve ölü olarak Lulunmuıtur 

Vakadan haberdar edilen 
Sınd1r11 Janda rma bölük 

kumandan vekili Osman Dö 
lek işe hemen el koyarQk 

uzun bir tahkil<attan sonra 
zavallıyı feci bir ıekilde öldü 

ren. suçlunun aynı köyden 
Mehmet oğlu Gök Alı oldu 
tunu tesbıt ederek cani yı 

yakalayıp adliyeye teılim 

etmiıtir . 

Kadının oraya niçin 
götürüldüğü neden ve nas ıl 

öldürüldüğü hakkmdaki ta h 
ldkat derinleıtır ılmcktcdlr 

lmiıtir. 

Kalabalık bir seyirci t•'', 
,ı 

fından ıcyredilen bu tel'll 1 ti 
letiklfıl Marıı ile baolan1111I ı 

Müıamere çok güzel 
0ı 
' muş ve rol alan gençler 

kıılanmıılardır. 
1 

·Hal~ tüı~Uleri geceıı ,~ 
Au kınm Halkevinde b', 

"'' türküleri gecesi yapılac• 
~f 

Epey zamand nberl 
ol' 

zırlık l arı ya pı lmakta D 

halk türküler1 geee•frıl~~ 
zcl olacaiı umulmakt• 



Danzig Meselesi Gene Japon işçisi Nasd Ve 
Meydana Çıkıyor.. Kaç Kuruşa Yasar? .. 

Milletler Cemlretl yeni bir 
laada.. ile lrarıılaıtı Son 
llDlerln t ... ıafe df'ier bl· 
tliaetertaclen 80Dra ortara çı· •aa bu yeni meae1e hiçte 
k,Gk mllletleruaıı müeue. 
lhııln pNıttjlal Ye ••nevi 
••tellal lluracak ve koru · 
r1ea1s .. kilde deiddır. Orle 
lleteril• vardır ki mahlJet · 
l.,a halduada J••ılmak ,eç
tlr. Danz11 aeutoau batka· 
•ı B Grelaertn Milletler Ce · 
•lsıetı kartuıada hiçte •J · 
.... olmadıtını 167llyeblle 
cetl•lz bir tavur aldı. Sena 
to bafkaaının pzetectlere 
...... aW.fl Yaatreu terbiye 
llokl&Dı clt1erek 16z JU•· 

... iMie eerb•t bir 

.. .._ .... ı ma .... ı 

........... , brF11Dda kul 
h Ddıtı llaanı hlrmetıizlik 
le tavllf etmek llzımıelir. 
8. Greıeer, Danslı de naı10. 
llal • IOeJallıt makamlar•1I~ 
lltlletler CemlJetloln 1lk 
tek kamteerllft ara11nda me· 
;c"t aalaımazhk hakkında 
.... ,e izahat vermele 

4aYet eclllmtıtl. 
HldlM, Cenevre Mtlletler 

~IJett tarihinde eplzdlr. 
.... k koml1er B. Stln Le 

._ terbeet tehir ana r•• 

.... DUJOnal · 801Jalllt 

.W.,... tanfmclan daimi ıu· 

...._ llalll edilmekte oldu
llrlemekle lzerlne 
vazlfe1ı vicdani bir 

~-.. lfadaa baıka bir ıey 
~~raD•am11t1r . Danzlı aena· 

ite a91ktu aça 
•uaheclelerle kurulmut 
....... kartı tstthfafını 

...... mittir. 

1 
() lcendtılnl "kan ve srk 

ı. Alman1ara bafh, talile · 
;:-- Milletler Cemtrett talH 

4İ batla 16rml7~ 400,000 
-. .. mam ... ılı ıht•r 

-ittir 
8. Greıeerln 16zlerlae ba
~ Daulıdeld kartalıkla
'' lal,ak komlterln demok -
'-"IE prenıtplerı ihmal ede 
'ele ltllı.aı bir azınlıfı b6 
"" Itır çofunluk Ozerlne 
....... llat kıhcı mGaamaba11 
;:lletler C.mt1etlnln mi· 
•• · 911 1eltep olmaktadar. 
......, lliller Cemtretı k•r1t 
:"'aeak olurM, Alman1a 

• Polan1a arauncla vauta 
:;' •Gnaaebetl temlr etmlf 
.: Şanı61Je Hltler ve Ma· 
it_ l Pdaudıklntn himmeti 
'-1!!~ yalu daha kola, 

ar. 
4-ltttıervari aellmlar araım 
~Jlenmıı olan ıozler 
toa 1 1eaat01unun revlz 
._." IDeaatealnl ortnya kof 
-~ Alman kruvaz6rG 
._ ı.. in Danzıı Umanı· 

p..::•tl minaıehetlle B 
...... n hedefi mal6m bir 
ta.ad Yra ba,lanlJCı mehlye· 
....;:: DGma1ttlnt teldd ey 

8 
edtr 

"•il Graı1ertn Cenevrecle 
•tt~adıft latihfaklr llaan 
eı.._ Mılletler Cemiyetine 
.._

1 
lllJet verllmeclıtı hlı 

' "••Ddırmaktad1r. O b6· 
itt c!!_-••llletlnln Millet 
.._to IJetlnden Danstı ıe 
~ '-wtıanının bir daha 
te..;la ...... ahllrmemealnl 
....... edecek bir karar bek· 
........... •~- 11,ıemel&ten celctn 
-~-~r. 

detllee bir ihbar deleri var. 
Eıaeen bir kaç zamandan 
beri mllletleraraıı bazı mah · 
fillerde Almanyanın Avrupa 
lıtlkrar pollt1ka11na indire 
cetal tik darbenin (Douıı) 
den ıeleeeil kanaati var 
dı . 

Merkez ve fArk A vrupuı 
itleri tlzerlnclekl bllpıl ma · 
l6m olan B Vıkham Sud 
bu aabab çıkan SundaJ Ta 
ymlı ıazeteıtnde diyor ki: 

Şanı61ye Hıtler, Alman 
yanm ıeref ve h6rrtretanln 
Danzlgln Almanyaya iade 
ıtnde oldulana karar ver 
dlil takdirde A nupa kıta · 
ımın vahim buhranlar için 
de kalma11 belki de uzak 
olmı yacaktır. 

8 . Vıkham Stlde ılre 
.. çen ıenekl intlbeptanberi 
Danzııde nazı nafuıun•n 

ricali, bellcı de Almanrama 
bir e' ,abukluiu 61e bu aer 
beet tehrt kendi idareleri 
altına alma tetebbltO ıebe· 
plerladen biri olacaklar 

8. Vıkbam Sttd, Fahrerln 
V armardakl nutkunda ıeref 
ve herrı1etl ıulb tartlan 
ara11nda ılateren 16zlerl ile 
Alman kumandanların• 
Danzlıde ae•kecblecek Hk• 
rl kuvvet kadcolar1nın naat 
tefktllta ile ıWerllerek ha 
zarlanma11 hakkındaki emri · 
nl btrlblrlne ltaflı 16rmekte· 
dır. 

Ba ordnun 1az içinde 
Danztıe 1erleıeceii Omld 
edııı,or 

lnklr edılmez ki bOt&n 
banlar ciddi endtp Yerici 
mahiyettedirler. 

PolanJa dıtlılert b.kanı 
B. Bek, Poloa1a Alman 
ra an,a.-a11na ve Vart0· 
va 8erlln mOnaaebetlerl · 
ne tam bir itimat 16ıtermek· 
tedlr. 

Fakat Danslı ıenateıunun 
bozulma11 Polanyat11n &ze
rine tehlikeli ıurette müe•lr 
olacak tar. 

Vlkham Südln decl•il pbl 
Polonya Alman1anıa pençe· 
ti altına ditmek te u"ak de 
itidir •• eler deniz mabre 
et olan Da .. ztı kapatalecak 
olurM Hatlercl AlmaaJ• ile 
Sovyet Ruıya araııada Ye 
çok na'llk .. lr mevkide kala· 
cakhr 
BuıOnkü tartlar içinde de 

Milletler ceml1etl kendtılne 
hiç bir yardımda bulunarnı 
racaktır. 

Acaba Alman1anın Load· 
ra ıuallerlne •erecell ceva 
bın teahbChiade, Danztıl lı 
tthdaf eden muhtemel qtr 
hareket lmll olmı1or mu? 
Bu da yazlJetl biıbit&n 
afırlapan Mbeplerden bi 
rldlr. 

Londra Alman cevabının 
ıeclkmeıl hotnuteuzluk teza · 
h6rlerl raratıyor. 

laılUzler. Almanyanın 
ıulb meeeleıl hal&lnndakl 
1Amlmiliklerıne, umumi ıul 
hu kuvvetlendirecek bir mi 
lletlerara11 itblrltllne Alma 
ayanın ıhtereceil yardım 

pratik kı~metlne pek ıG•e· 
nmiyor~r. 

Dtter taraftan Almanlar 
da Paraı •• Londra arHm · 
clakt' mlnaHbet bailannın 

Cenevre pl&nı dahlllnde 11 · 

lastlterenln kartı11nda lıe tere ar .. ında btr ıaveıın 
ka.Yetll, feclaklr, cefa çek· kaçınılma2 btr zaruret h.lı-
meılal bilir, felaketten yıl ne pleceflni iddia eyl ... mtt 
maz, plfkln, ileri ıttmıt, bG tir! . 
riik bir Aı1a milleti yer Bu zata ı6re; ekonomile 
almıt•ır. ıahada aralarenda m0tblt 1 

Japon mllletlf .. Zaraata ile, amaa11E bir mOcadele bulu. 
ticaret ve ıanaJI tlf', lktlaa · nan Japonıa ve lnıdtere 
dlJ•tı ile, de\'aM hamlele bir alım - dirim 1&••tı 
rl1le uzak doluda bakım 1apmak aaruretlnde kalacak· 
olmak mevkllnl ıeçmJt olan lardır!.. Çinko, lnılltere, 
ba millet; daha çok teJ iı · Japonyanm lktlıadl ıenlıle· 

teme-kte; meıhur Monroe meline ve J•Jılma11na karıı 
aazarlyeılne Aırada t•tbtka en belli batlı bir enıel hGk· 
ve Mitün Paılfikte Japon m6ncledlr! .. BlnaenaleJh, er 
nlfuzuau teılıe çahtmakta· veya ıeç bu eqe~ln ortadan 
dar. kald1nlma11 llzımdar 

Frama için, bu ••zlret, Japon sabitinin dedlltae 
biç de m81alt delildir. kalına: Pek Jakında lnıllte· 

Bundan ıonra, o dahi .le, Japon1anın ~indeki lıUll 
eekl ittifak ılyaeetlne d6a· teteb .. 6alertne mani olmak 
mek zaruretinde kalacakt1r. lıtlyecels; J•la•t Japonyayı 

I EMıen bu yolda çok-. atıllHızland~a veyahut 
1ürOmele batlamıttır bile.. lci ıeınel MYaftan aonra Al-

Zecri teclblrlercle orta.tan manyadan ahemıt adalar 
kalchnldıktan aonra, artık Qzerlode tealı etmlt bulunan 
kollekttf emnl1etten bahıe J .pon mandazıaı kaldnmala 
kalkıtaıak: Zaten alllGnç çalatacaktar Ve JapODJ• 
bir ıey olur. 

1 
bunları kabul edemlyecellne 

Japonlar, bu f aallyetlerl· nazaran da, bir Japon -
nin leıtltere, RuıJa ve Am· 1 Amerikan ve,a Japon - la. 
erlka lfl kutılandatıaı ve ! ıtllz harbi patlak verecek· 

1 

her taraftan mGmanaat 16 tir. 
recellnl takdir. ediyorlar. Bu konferam meıell ı,ı 
Fakat, bazı mahfellerde, aetlceJe varmakla da it 
daha ıımdlden btr Japon bltmlı olmaz.. Arkada ildi 
- laııllz ve bir japan -- aadl meaeleler ••~dar. B-· 
Amerikan ıhtlllf andan bah lar Japonra ile lnılltereala 
aedllme batlanmıthr. Mite 

1 

araıını herhalde a1mata 
kail Japon bahriye zabitle verecektir Bu Jlzden her 
rtne bakıhr18: iki rakip, (Ruıya - Ame· 

Yakın ıelecekte, Japon1a rıka ve ve Holrlanda11) el · 
ile Aılfterika •• laıtltere ara· de etmete ç•htmaktad1r. 
ımda ıa•qy ...aıaddardtr. Holl•adanın; ı .... ıter.enln 
Ba adamlar, birle bir aa••ı tarkta en kuvwetll ••rt 
vukuanda l Japonların Ye ve bahri 6118 olan Stn .. -
aı,ahllertn 1&J91lntle der- pwr ci•armclakl •lateml• 
hal ıt'a..... ıır.aalıoı tal.ip keleri wb.,tle hu 1f l•r•n· 
eclecekl~rlni ; tuhaf bl' ıekll· de teılri IDt'tlaut olabilir. 
de yazmaktad1rlar. Japonlar, 1a11lrl her teJ 

AhJren chter Olr Japen alap bll•'ıt•l•e b6rl• bir 
zabıtt de Japonya ile lnıtl· MYaf vllk .... c&a Jasak ... 

nln deniz kuvvetleri eter 
lrıımaıuadan •e•n•n ti· v*tmda S.nıapar da top-
rOnmGJorlar. laaır ve Hanık~nıı tutana 

V az ayet fimdikl halde ka· JapoDJ•DI• talil fena haW. 
ranhkhr. tehllkeJe cllfer; bunun için: 

Sundar Ekıpreı ı•zetut Japonlar: lnrlll!renln deaıa 
nde çıkan bir haber ••zl kavYetlerlae ani ve natıha . 
yetin bu karanlık vehame· al bir darbe ladlrmeie •ec· 
tldı teyit etmektedir. llard.r, dlrorlal?!. 

Bu habere ılre lnpltere Deler 1aadan da, 1ıne 
hlkGmetl mtHetlerara11 va Japoalar, (Hincltıtan) ve (Ma 
sl1et karf111nda icabc.dene ur) da mılll araklanma ve 
Parlamento,a raz tatil dev latiklll lehinde ııddetll pro · 
retlnde alellcele toplantıya p .. aaclalara ılrtıecekler; la 
çatuacak tedbirler almıı •• allterentn Çın f•loıunu tetkil 
kabine ualanna da mem e1le1en 4 5 tane bat harp 
leketten uzaldaımalarını ri .. IDlllDI bahracaklar; ıtm· 
ca etn ittir· teklenmeelne bir darbe ile 

Vakıa bitin banlar ıe· Hoaıkonı ve Sınıapur te 
rilqmlt aelbın tevlit ettill birlerine aaldardaktan aonra, 
en:llte 16aterllerldlr. Avuıtaral1a yent Zelaada 

Fakat uıa:thmal edılme· •e Boraeo1u ele ıeçlrecek 
le ıelmealer. lerlnl 16yl61orlar!?!. 

Bir yanda: lnılltere ile Yeni bu. Kahrlye zabitle· 
.franaa ne va&lfetteler? rlne balrılaraa; lnıllız donan 

Vaktlle, bir çok deniz ıat muı ile Japon denanmaıı 

vtlerini; 8ıpan1ol, Fnnaız, IDflth.lt bir milcade Japacak. 
Hollanda ve Alman donan l.stltz clonanma11 bu- ıavat 
malarını birer birer tepele tan mafl6p çıkarak 1AbaJı 
yerek dentzlerdekl hlkml· Japon donanma11na bıraka · 
raolıfı aareelacle çok patı calc ve Staıapara çekile· 
bir mOıtemleke l1Dparator- cek!; Ve . . BGtün bu dına -
luiu kuran lnıtltere ile in· malwdan, çarpıtmalardan 
ı tereden ıoara dlnJ•DID aonra, ln;ıltere: (Ela, artdr 
en bü1Gk m6ıtemleke lmpa· •e Japalam?! .) Dlrerek Av 
ratorlulu olan FranlADID a1tural1a, 1enl selanda ve 
vaziyetleri ne merkezdedir. Honpoaıu JaponJ•Ja bı 

Kollektlf ıOven ılıteml, rakıverecektlr. 
aon acı tecrübeden aonr•, lnılltere ba aavaıı kaJbe 
lflH etmlı aa1ılabtllr derae HıadtltaD dahi kendi-

illik ıız ifil ıılır f ıdı lıraı rırıiıtı hslar 
ıddİJlf 7 Amerıkada bir albn kltab 

çıktı . Bunda hakiki ha1atıa 
Btr laıllız mOheadlıl, 11• yetmlf J•tında baıladafı ki· 

hhl bir ev tipi vGcatle ı•· dıa ecllhror ve baaa bir ta-
tlrmlıttr kam •laaller de verlllJor. Bu 

Bu evin peaçeretl ve ka mlaallere ıare: Komodor 
p111 Joktur. Eve ıtrecekler Vanderbılt, 70 ile 83 Jaıla· 
uzun bir koridordan ıeçe· rı ara11Dda keneli aervettae 
cek ve bu koridordaki ma· aplı yukarı 100 mllron 
kine teılctl&tı zıraretçlaln katmıtt1r. 
Ozerindekı tozlardan taır ta- Kant, 7 4 raıında aatro . 
neelneıinln bile eve ıırme. pohjl, Euk metaflzltt, ••· 
llae meydan ltarakmıyacak- lekelerin ç•kltmell lelmll 
tır. Bu eve hava ve ıpk eıerlerlnl 1azm11tır. 

Ttntoretto, 74 J•tıada 74 
ıene huauıl makineler tle 
temin edtleoektlr. arak borunda •e 30 •J&k 

enindeki m9fhur 11C...net. 
Bir fea •• ha1all roma· tabloaunu Y&cada ptlrmlf· 

nı . andıran bu Jenl eY Upl, tir. 

acaba lılklna elvertılı midir? Lamark, i8 Japnda "am-
Bir tozdan kaçmak için ka udu fıkarhta bayvanlum 
pıdan, pençereden, balkon· tabii tartht. lılmll bGJlk 
dan, ılnet ve tabii aaf ha· ........ tamamlamııttr. 
vadan mahrum edilen bu Verdi, 7 4 Jaf1Dcla Otello 
bina ancak bir acl"9 olta itimli talaaerlDI, 80 , ...... 
ıerels tir . F alataffı' 85 de m •ı•ur 

~==="---'-"=-===-= ....... ==-• Ave Marta, Sabat Mart., 
....._ aynlmak mec.._.r•- •• Te Deamu •icada p · 
tinde kahr.. Çtn ıauarları tlrmlftlr. 
da tnaılter..an ellllden ıl- Ollver Veadel Hol._, 71 
deri .. el L Ç J&fln & l•en • af flacaD 

Hele Honıkoeıan bıraka lara lzerlnde. adlı .. r1a1 
lma11 rGaGnden, yine iaıll· rawıftar. Kato, 80 1•1••• 
tere. Çlnclekt tlearetlDla .... Ymaca llram•I• ltawla· 
Ilı batlı kapıımı da baıka· llllfbr. 

nna Rptll'mlf olacatmdaa Gate, 80 J•patla Fa111la 
bu mmıleket lktı1aden de tamamlam11br. Ten .... , 83 
zeban bir mevkle dlterl .. ela 
Ve bepiinden dau vahim Japn • Parmakbldarı ,. . 
olarak ela yeni Zelaada ile ~. fllrllll JUIBlfbr. 

Tıtan, 98,a ......... uto 
Avuıtural1a. Japon1anın h arbını taavlr eden ..... 
eline ve hOkml altma ~· tarihi 1 bl a .... , ........ 
mit bulunur . Bitin banlan ~. 

Daha neler de neleri?! .•. ıonra launın hatınna acı 
Tok10 eokalclarıada aon acı ıelen nedir, bilir mıllal& 

Hmaalarcla çok ltltllmere Bizde otuz betini qan mu
ltaıhyan bu ııbt 16zlerl aar. harrlrlerden çofu arbk Ja&a 
feden laaanlar; - Berlıude J••ma clewlal 1..,_11 • _ 
vere 1r- c111raı.ee1n1a a.a .. •. 
ne se1111ek makwlllel-, -
hllterere lattabecl.rek: Uaak 
dotud.ad mlaremJekelerlll 
den bası J•lerl keadt UA

ılle Japon1ara barakma11 
c:lotru olacalaDı, fala• ,,,. 
lemektedlrler . . 

8a 1aa.ı.r •• fikirler. la 
ıtkerecle blNI' tebeaalmle 
karplanm11br! Fakat. Hol 
laadahlara haJll tellta de· 
tGrmGftOr. Bunlar; Japoa 
ların eon zamanlarda iri lktl · 
ıadl lal161 •• Damplaı lira 
aetladen tllslretçidlrler. 

Halbakl dokuma lflerlnde 
kontenjan tlıteml kurmata 
mecbur kalaa Hollandalala 
ran bu tedblr18Clen t1e ,.11 
halk memaua kalmamıtbr?. 

Japonyaaan bu emelleri 
kart11ında A vaıturalrılalar 
da ıaJrl m-un bir vasi 
rettedır. Avuaturalra ltqve-
kih, ıepnlercle, bana dair 
bir kitap raamqtır. Mu mal· 
alefh, kitabının aon clmle 
ıtnı:( . .. • . • laatltere utak de 
nlzlerl h~klml; ve Japoa1a 
lıe artık oaun mutfalı tle· 
i•ldlr! ... ) SlzG tle blllr 
mekte ve demektir ki : . . 
( Genel ••••ıta, - Avfttu 
ralya - ,800,000 llra tle 
60,000 Araaturalral.! •.. Eler 
kapılu ... un lnOnde dalla 
mGtbıı, çok daha lcorkuç. 
6ld4rücl bir aa vatın vukua 
ıelmHlnl lıU1onak; müda 
faamız tçla ıerekli olan pa· 
ra11 bulmahrı:ı!.. ) 

. . HllllA; lnillt.,.ln 
lıtlkbalde en ziyade kimden 
korkmaaa ll&ımıelecefinl. bu 
1azı bize açıkça 16ıtera.k 
tedtr 

fırallr Dl ıi~i iti Iİ 7 
~ JonloJI '-la111ı 

aı&fettlfle....._ a.... '* 
sin bir fare kapallllldaa 

·-· bir kat C1Yalb11 Selda . 
llat cla1•ut. kapaaa lalr 
kat kutaflm aanm11 fakat 
kapanı açaaca laır fare ile 
brplaımca harretler içinde 
kalmlflar. 

8a 1ı., llltl ._ fare. 
bahç•lala ..... Jt mlfettl 
tlerladea doktor Sllre te•dl 
edtlmlftlr. 

Doktor, farelerta Mpabal• 
de cavılcla•a 1aa .. , •• ma 
ltlr olduklaranı fakat farele 
rla aealerlnde .... eelerla 
çok kıaa olma•, kolaJca 
du1ulma11na mani olntunu 
DU 16,lemlttlr. 

-· iiıı, 
Bmadan Jlz 1e11e ••vel 

•aılle tarafmdan rapalaa 

lcaddan bert klrl•t okutmak 
için yapılan •n b11ık lhtl -

ra ıon zamanlarda batanl . 
IDlfbr. 

Bu da foaoıraf ve racl10 
va11talarlJle vlc:ude .. tlrtlen 
•kOllup.n kltab. larcbr. 

70,000 ile 90,000 k ...... 
aruıadakı •••ti Itır romaa 
bu aaul ile 10 12 rGa1e 
pllk l•rlne alan•1ttır 

Ba plaklar 11 dakikada 
çalı .. btlmek ve dloleneltll -
mekteclir. 

•KODUfeo. kıtab" katıpha . 
netert Y•pmalc içi• Amerika. 
ela 24 yetde tertibat alınmıı· 
tar. 
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~ . . .---. . . . ········••111••···················,•ı:ı••ı•11••l Balıkesi Nafıa Müdürlüğünden: 1"1 · -. ·-·-· · · ı·ı·ı ............. ., ............. z••••••••••ı••••' •• 
l - Eksiltmeye konulan ,,, Balıkesir vilayet merhe- Ko aylı 1 e . :: ~ '"- :: 

zinde Maliye dairesi bina inşaatıdır. •• 1 •• :: / ! , ,,\ \ •• 

Bınanın keşif bedeli 15969 lira 25 kuruo olup berayi 11 ı ı •• ' ;ı i • :: 
tetkik ve tasdik Vekalete gönderilmlıttir . Ke~lf cetveli ü:z:e S lk k ) ık ı b k :: •• s ayın ha ımıza o ayı o mak için u erre :: :: 
rinde Vekaletçe yapılacak tadilat ve tuhHıatc söre tuta •• yeni aldığımız aletlerimizle Pn~acami ct\'arında Zağ· ı••ı :: ~ :: 
cak bedel esas kabul edilecektir. 111 d 1 •• noı Pata • caddesinde eçhğın11z atelyemiz e :: •• 

2 - Bu ite ait ıartname ve evrak ıunlardır. •• ... :: 

A - Eksiltme ıartnamesi. •• llt'I' tiirlii moti>r muııtaj \t' tamiratı, pa- •• :: Y ALNJZ BJR KAŞE :: 
B - Mukavele projesi. ı ı k k ki 

1 

ki l 1 :: •• 
CE _ Bayındırlık itleri genel ıartnamesi. I ~;:~~l<:::i,l'~ra:r;;lt~\ı:~:~~:lt~:~:-,3 İ~:.:: ;İc;;;~;:::. 1

1;:~- ;E ALMI• N :.: ... ·:.:.• 
Fenni ve hususi ıartname, •• , M , , •• •• As 

G - Beı adet pli.o. lar·ı ~r~ni olarak yapılır· \'ü lıt';. tiirlfı ıamiı·at E~ ... F - Keşif ve silsllej flat cetveli. ııı liitii11 prt)~lt·ı·i, 1111 \'t! talııu deüiı·nı ·n takını· ı ı :: u-.. 

istekliler bu ıartname ve ervakı vilayet ~afia daire :: 

•inde görebııırıer. ı·ı·ı g~• """•ili 01
a ra k kn hu 

1 
.,c1i

11
,. · · ı·ı·ı ·=~ Alarak ağnlardan sızılard n her türlü :: 

3 - Eksiltme 15 4·937 tarıhine mOsedif perşembe gü· Adres: J>aşacuml cluar1 L.ağnos JJaşa :: • 1 1 d f, 1 L :: 

nü ~aat l~k:;.~~i~=~a~~::~~n~:uri:~~1·::!1~1:~aktı ı·ı· caddesi No~ 2u Kolaylık Alelytsl ı·ı·ı ~E ızıırap ar an tiUrtu 8C8ASIOIZ, :: 
s - Ekstltmeye gırebtlmek için 1197 lira 10 kuruş Riza Hangül. Salih Ersoy :: Başınız. dişiniz ağnyabilir: so.(juk alabi- :: 

luk muvakkat teminat vermesi, bundan ba~ka aıağıda" ya ~. • • • • • • .ı :: lirsiniz nezle olabilirsiniz, romatizma :: 
zılı vesikayı haiz olup göıtermesi lazımdır. • • • • • • :: ağnlan size çok iztirap verebilir. :: 

Eksiltmeye girebilmek için yedinde Vekaletten verilmi§ § ..... ICU •••• •••~ U31 e•••- IMJI •••• @) :: Hıç merak etmeyin eczahaneden yukarıda ıeklini gör- :: 
müteahhitlik veılkaaı bulunup ibraz etmesi ıarttır. ' :: düğünüz mıni renkte mühürlü HASKALMIN kaıelerJn :: 

6 - Teklif mektuplan yuharda üçüncü maddede ya • L o f o t: :: den biı kutu isteyiniz. Ani ve yilksek tesiri sa yeslnde :: 
zılı saatten bir sn at evve1ine kadar vilayette teıekkül eden : e y n z .. 1: :: pek az onra ağrılarınızdan kurtulmuı olacakıınız :: 
Ekıtltme komisyonu reishğıne makbuz nıukabilinde veri :: HASKALMlN bayanların muayyen zamanlarındaki :: 

lecektlr. ~ti Bayanlar , Baylar!. :: hususi sancıların" karıı da pek tesirlidir. :: 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçün~ü • :: ,. •• 

E • • •• D I K K A T ··.~. maddede yazılı ıaate kadar gelmif olması ve dıt zarfın llnizde hetıra olarak saklanacak öyle ıki re : :: "' 
mühür mumu ile iyice kapatılmıı olması lazımdır. Posta- :: •: 
da vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. as sımter vardır kı bunıar.•n ıyı bir ıekilde tashlhını ve- es :: D I K A T :.; 

4 ı _ S5 ~ ya büyütiUmeıılnin kabil olamıyacaiını zannedeujnfz ~ :: .; 
itte ~il tün bu düıüncelerln akılni iddia Ye iıbat : :: Kutular üzerinde bu gördOftünüz alameti farika :: 

Balıkesir inhisarlar ediyorum= : ;; puı ıeklinde bu ı un m a 8 ı ıarttır. :: ... .. 
Baş Mü Ju"rlüğünden.· w Çok .. ~k.i v11 yıpranmış ı·e ·imlt)ı·i lıüyiik § ::. :: a Taklitlerinden sakınınız. •" 

hir :ıar nıdisnıau fahri kasında karaka- • :: :: 
idaremizin barut depolarma yapılacak telefon hattı için •' • •• HASKALMIN kutuları ma- .,,, 

numunesi veçhlle 70 adet ağaç telefon direği pazarhkla lt•fH. SPpya, pastd \C ~ıaµh hoya olarak İS- : :: vi renktedir. :: 
•• •• 

satın alınacağından vermek latlyenlerln bat müdüriyetimiz- ~ tellİll'll hovtla VP. SİZİ llWlllllllll edt•<•ek bfr i!S :: :: 
:u:: • •• •• 

de miiteıekktl komılyona milracattları. ~ ŞPkılde biiyii olarak vaptırmakta\ım. ~ :: :: 
92 1 - 3 • • • • •• •' 

---------------- HesimlPrirıiıde isıeıwn her dt>ğişildik ''a- : :: HAS t(ALMIN :: 
Balıkesir inhisarlar pılalıilir. ' • • :: fu.Jp. B<Ly· D~r RomaJJ .. r..!;l ;: 

?r! • 111 oHjrı lc:::.rını dirı&irir. •: 
Baş müdürlüğünden: Bayanlar için ~a~lı ho~alcu· hilhas~a ~a- i~ 

: \illll tav~ivcdil'. fiatı Her yerde 7,5 kuruotur. ,, 
l - Gönen lnhiıarlar müdürlüiü yaprak tütün ve ba- • , • " • 

kımevl etrafında ıartname mucibince yapılacak 2035 lira • : E~er re inılPri11i:ı ~iiztıl olurs~ ııt•lİCP-v • 
••11•• aD•11a•1111r•1a1aa 1a11a1aaa11a11a1 •• •••• •••••••••••m•••••••&•••••••••••••••• 

keılf bedelli porke kaldrım ve beton arma geçitlerin in - es leı· dtı pek ~liz•~I olarttk ~eleı·ek Yt' 

• et•e tır • oaatı açık ekslltmlye konulmuotur. ~ 1 k · ~ 
2 - Eksiltme 6 4-937 tarıhine rutlıyan eah günü sa • ' ' · • 

at on bete Kabataı inhisarlar levazım ve mübayaa ıube· ı : Siparııtar bir ay sonra lad edilir. Flattar pek ucuzdur : ,. ;~ı~U~\Y.~1~~~~ ~~~~\ 
sindekı alım ve satım komisyonunda yapılacaktır . 25 Mesela: 3o x 410 ıbatrı kara kalım 275. y flı boya 25 ~ • • • • . _. 

3 - Şartname Kabataı inhisarlar levazım ve mübayaal - , 350 k t - ~. Her Tecımenm En uyuk Oılegı: 
ıubesioden alınacaktır. ı · uruş ur. • it. 

4 - iateklller ihaleden en az iki aün eve! inhisarlar : Nümuneleri hergün mağazamızda : - Satı~ su·ru·mu·nu· Arttırmaktır. 
umum müdürlüiü intaat ıubesıne müracaatla bu gibi iv 1- görebilirsiniz . - Y 
lerl muvaffakıyetle yaptıklnrına dair reımi vesika göste ~ C ., ~ ~ 
rerek ehliyet vesikası alındıktan sonra Kabataıta yüzde 1=1 Saraçlar başında uma/J Hasan oglu l=I ~ t A rı~ 
yedi buçuk gfivenme paralarile alım ve satım komisyonu flBDUllflH 1 · 
na müracaatları ilan olunur. 4 ....: l 96 lfD •••• ltQI •••• jg}l__.!!!!-11:31 •••• li3C••••::mD 

,~.t=========::::::======~,;:::"7'---------------------------~---------~----------------------
TÜ RKD İ LI 

Pazartesinden baıka her 
ıün çıkar . Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruo 
Altı Aylığı:400 ,. 
Sayısı: 3 ,, 

Günü geçmi~ sayılar 25 

iŞ .ci Sa 

'' A ,, 
Satacağınız Malınızı 

• 
• 

kuruıtur. 

ADRES: H r alde e lam E i iz. 
BALIKESiR TÜRKDiLI 

... " ' • ••:;;:;;;===;;, _____ _ 

Kayıp mühür 
~ ( \ l • 
~ . ( ızı.~ ı 

(Hatıl Kandemir) adında 
ki milhürümü kaybettim. 
Yenisini al cağımdan hük· 
mü olmadığı llfın olunur 

Y enlce Baoımkızdı kö 
yünden Huan ojlu 
Halil K a n d e m 1 r * (izzet Yatar) adlı mühü·I 

rGmü kaybettim. Yenisini 
alacajımdan "eskinin hükmü 1 

olmadıia ilin olunur. 

1 Y enlce Baıımkıadı kö 
yünden lımail oğlu 
izzet Yaoar 

(Ali Karaca) adlı mühQrfi · 
mu kaznen' knybettim. Ye · 
niılni alacafımdan. eskisinin 
hükmil olmadıfı il n olunur. 

Yenice Ba tmkızdı kö· 
yünden Ahmet oalu 

AU Kar ca 

BizJe en eyi Boy~ 
YA.GLF..RJNI 

'Burada bu1a btliyoru3 

Bi~ köyliı/erd 
Pullu R. ve f.\ enç b er Dü~eniriı 
HEp Buradan Atırı~ 

(TÜR. Dili) (' 

Bahkesirin Biricik Gazetesidir ~ 
) 

Her Verde Okunur· ; 

~~ .~~~, 

İyesi ve Maşya.zmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkanm Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

1
8aeup Yeri 11 •dB.ı:-e~ıı evi 


