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Atatürk, Borsada büyük 
Tezahüratla Karşılandılar 

Amerika 
Uzakşark işindeki ~ararım 

değiştirmiyecek 

BtJyiik Şef, Gemlik Sunuğpek F ab.rikasını Altın 
Anahtarla Bizzat Actılar. ... 

dü Bursa, 2 (A.A.) - Atatürk, 

Vaıtogton, 2 (Radyo) -
İyi haber alan mehafllden 
öğrentldtğfne göre Çın • Ja. 
pon harbi hakkında Amerl· 
kanın ittihaz ettfil kararın 

hiçbir suretle deAlımtyece· 
ği katlyetle takarrur etmlı 
bulunmaktadır. 

C nl refakatlerinde Baıbakan 
e il B 

p ayar, lçbakanı ve 
aru G l ~ 

,- 1( ene Sekreteri Şük-
u •1•, Bayındırlık Baka· 

Dl Ah ç . 
8 le etınkaya, Ekonomi 

b 
a anı Şakir KHebır ve 

•21 l 
d 

•ay avlar olduğu hal-
e Yal d O h ova an harı-ket ve 

f l
r anıazıde büyük bir ka· 

1 e t•raf d 
ın an alkıtlanllrak 

••at 15 d G 
ll e emliğe muvase 
d:ldbuyurdular ve sokakları 

uran halkın tezahürleri 
af rab••nda doiruca Sunuğpek 
a rllca R tını ıereflendirdtler . 

~tiln eıerlerin fevkinde 
ve i halb kaynağı olan bu 

ebaer 1_BüyGk Şefi mütehauiı 
"••lı. 

AtatGrk f abrtkanın altın 
lcitabııı lk ın 1 yapraiına elya-
ıılarUe 
k• d ıu takdir tbareılnl 
•1 ettiler: 
"S-

. Ulberbank Sunuğpek fab· 
ıkaıını ı b 2 Yaretten duyduğum 

•hU1arlık büyüktür. Bu de mükafata verdıler. Gece fe· 
lerlı k . . 
1. urumun mıllet içın 
•Utlu 1 0 nıaaını dilerim.,, 

A 
Kamil Atatürk 

tat- k G ur ı on beı on beıte 
enılfkten ayrıldılar ve on 

altı 0 b 
" eıte Bureaya mu · 

•a~alllt buyurdular. 

urıada butün dükkanlar 
~-Panrnıı, tehirin her yaıtan, 
k

erl Zümreden, her teıek 
ü den ı 

8 - o an yurddaılıuı, 
UJ6k K ~ 

urtarıcıyı görmek 
ldçln caddeleri, meydanları 

oldurdu. 

t Atatürk, binlerce halkın 
ezahürlerı arasında ika· 
llletlerı 
l lc ne tahılı olunan Çe· 
i P•laı oteline geldiler. 

Atatürk Bunalıların bu 
•onıuz t heza urlerinden pek 
llliiteha 1 .. B 11 • olmuılar ve: . 

urıalılar bana ilk günle · 
tin h B eyecanını ya9ııttılar . ,, 
llYurınuılardır . 
Bü -k d YU Şef, vali tarafıo 

_an vukubulan istirham 
uıietftıe Bursada, Bursalıların 
111 •diri ı ... bu) b o arak kalmag. ka· 

l.lJurmak ıureUle Bur 
••lıla 
~· en büyük iltifat ve 

oer alayları yapıldı. Buna· 
lalar bayram yapıyorlar. 

Baıbakan Celil Bayar 
refakatinde Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya, Nafıa Vekıli 

Ali Çetin kaya olduğu 

halde C. H. Partisini ve 
Halkevini zlvaret etttler. Bu · 
rada Partilıler ve Bursa mü· 
nevverlerile memleketi ala· 
kadar eden eıaah meseleler 
etrafında görüımelerde bu · 
lundular. 

Bursa, 2 (Hususi) - Cum 
hurrefsl Atatürk, bugün yan 
farında Baıvekil Celal Ba 
yar, Dahtliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü 
K.aya, Nafıa Vekili Ali Çetin
kaya, İkttıat Vekili Şakir 
Kese bir olduğu halde öğle· 
den sonra Gemliğe ıeref ver 

mitlerdir. I 
Hüyük Şef, Gemlikte hal

kın coıkun ve emsalıiz le· 
zahüratı ile l<artılanmttlar · 
dır , 

Atatürk: Sunuğpek fahri 
kaıını altın anahtarla bızzat 

Türkiye Ve Rusyada Kaldı
rılacak Konsolosluklar .. 

iki •evlat ırasındaki müİilireler soôunda bazı konso
losluklann lauvı kararlaşt1. 

Allkara 2 (A A ) - Vu· 
kub1.ı1 ' · 
k 

an diplomatik müza · 
ereler 

C lıeUceılnde Türkiye 
ua.hurıyeu ile Sovyet 

SoıJaltıt . . 
htth Cumhurıyetlerı 
d adı hükümetleri tarafın· 
•n •t•I d hr: 1 alcı karar almmıı · 

Bu •e 
den lttb lıe ma:t otuz birin· 
Ba1&

6 
&ten Turktye, Odeıa 

' Erı•an ve dlier ıe-

birlerde bulunan konsolos 
luklarile, Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetleri İttihadının 
lzmir ve Kan 

takı konsoloslukları kapa 
tılacak ve her biri dev· 

lelin diğer taraf memaliki 
ne yalnu: birer konsolosluk 

yani Türkivenln bütün ve 
Sovyetlerin İstanbuldaki kon· 
ıoloılukları ipka edilecektir. 

açmıılar ve fabrikayı geze

rek alakadarlardan izahat 

almıılar ve memnuniyetleri· 
nl bi!dtrmtılerdir. 

Bursa. 2 \lluıuıi) - Cum· 

hurreisl Atatürk yanlarında 

Baıve-kil, Dahıliye Vekili ve 

Parti Genel Sekret~ri, 

Nafıa ve İktisat Ve · 
kıllerl olduğu halde Gem· 

lıkten otomobille ıehrimizi 

ıereflendirmitlerdfr. 

Büyük Şefine kavuıan Bur 
sa bir bayram sevinci için
de çalkanmaktadır. 

... 

··~··· .. ···· 
Yugoslavya 

faiiciya Maun .Balaradda 
Belgrad, 2 (Radyo) -

Yugoslav Baıvekllt 13. Sto 
yadinovlç Helgradda bulu
nan Romanya hariciye na-
zıtı B Miçeıko ıerefine bir 
ziyafet vermtıtlr. 

Ziyafette birçok güzide 
zevat hazır bulunmuıtur. 

Belgrad, 2 (Radyo) -
Kral Naibi Preoı Pol Roman
ya hariciye nazırı ile uzun 
müddet görüımüıtür. 

Belgrad, 2 (Radyo) 
Romanya hariciye nazırı 

B. Miçeıko dün meçhul as
kere çelenk koymuıtur. 

Salamanka, 2 (Radyo) .:.... 
General Franko dün Japon, 
Alman, İtalyan ajanlarını 
kabul ederek bir ııaatten 
fazla ıörüımüıtiir. 

Ruzvelt 
işçilerle 
Görüşecek 
Vaıtogton, 2 (Radyo) 

Dün Relılcumhur Ruzveltle 
g6rüımek üzere Vaılogtona 
binlerce itçi gelmiıtır. İıçi· 
ler kendı aralarından 12 ki· 
ıilık btr heyet seçerek Ruz· 
ve ite gönderecek! erdir. 

Franko; ltalyan, Alman Japon 
Ajanları ile Görüştü. 

-
ingiltere, (ndymion vapurunun asi İspanyol denizaltl 

gdmisi tarafm~an torpıUenmesini protesto etli. 
Parla, 2 (A . A .ı - lapan· 

yada General Franko kendi 
reisliğı'nde bir kabine tefkil 
etmitlir. 

Kertejen, 2 (A.A.) 
Endymion adındaki lngillz 
vapuru dün Tinoıo burnuna 
on altı mil mcaafedc asile 

rin bir denizaltı gemisı ta · 
rafından torplllenmlttlr Ara
larında geminin kaptanı ile 
İsveçli tara11ut memuru ol· 
mak üzere l 1 kiti ölmüttür. 

Vapur 1700 ton kömür 
) üklü olduğu halde Karta · 
jene gitmekte idl 

Mürettebatın bakiyesi İs -
p;nyol bahriye idaresi me· 
murları tarafından kurtarıl

mıştır. 

Ô iüler arasında ademi. 
müdahale koaıltesinln tayin 
ettiği bir tarauut zabiti de 
vardır 

Londra, 2 (Ranyo) - Bır 

kaç zamandır . Akdenizde 
vukubulmakta olan kor .. n· 

hk hidlıeleri hakkında gö
rüt mek üzere öğleden sonra 
Franaız ve halyan sefirleri
nin birbirlerini zfyaret et
meleri karnrlafmtf bulun· 
makta dar 

Parlı, 2 A A ) Kömür 
yüklü bir İngiliz vapurunun 
ispanya sahillerinde bir 
denizaltı gemiıi tarafından 
torpillenmesi Londrada tid 
detli .heyecan uyandarmııtır . 

Bunun neliceei olarak Ak· 
denizde devriyeye itUrak 
eden devletler arasında yeni 
bir müzakerenin yapılmuı 

muhtemel görülmektedir. 

lehistanda 
Komünistler 
Varıova, 2 (Radyo) 

Brida mahkemesi birkaç 
gündür muhakemelerine bak
tığı 3 komOnlıtın 6 ay tle 
:3 ıene aruında haptılerine 
karar vermiıttr. 

Hatayın Seçim Nizam
namesi Tadil Edilecek 
Nizamnamede tıdilit yapmağa mamur beş ~işilik 

komisyon 23 ıubatta konuşmalarını baıhyacak. 

Ankara, 2 (A.A.) Hatay~ 

meıeleıl dün de Milletler Ce~: 

mi yeti konseyinde görülmüı

tür. Sancak raportörü İsveç 

murahhası B. SaadlerJn 

talebi üzerine intiha· 

bat nizamnamıinde lazım 

gelen tadlllhdyapmaja me-1~ 

mur komılyoo heı de~letln 3 
delgelerJle bir içtima J•p· 
mıf, Franıa delegeılotn tek
lifi ve hüktımetlmizin~muvafa
katı üzerine komıt1onua 23 
ıubatta çalıımaja baılama

ıana karar verllmtıtlr. 

Mısırhlann lngilizlere Protestosu: 

Filistin Maverayierdün 
Birleşecek mi? 
-------- -----

Birleşme olduğu takdirde bu ~ükOmetin idaresi lrık 
Hu~uıdan Gıziyulevvıle verilecek. 

Kahire, 2 (A.A.) - Mı
ıırda bütün partilere men· 
ıup elliden fazla par limen· 
to azalart lnıJltere büyQk 
elçlıine bir muhtara vererek 
Arapların Filiatlndeki hak
larına riayet edilmeainl lıte· 
mitler ve alınan tiddetlt 
tedbirleri proteato etmlıler· 
dır. 

Irak matbuatı eaki hari · 
ciye nazırı olu

0

p halihazırda 
Mısırda bulunan Nuri El -
Saıt paıanın Abdurrahman 
ıehbenderle göriıtükten ıon· 
ra Ftllıtin meıeleıinin halli 
hakkında kaleme aldığı hir 
projeden ehemmiyetle bah · 
ıetmektedir. 

Projeye göre, Filiıtln ve 
Maverai Ürdün Irakla bir
leıerek Irak hükümdarı Ga· 
ziyülevvelin tdareıtnde btr 
hükumet vücuda ıetirilecek· 
tir. 

Böylece teıekkül edecek 

Süt işi 
Tetkik 
E;diliyor 

Ankara, 2 (Huıusi) - İk
tisat Vekilett ıüt iti hakkın · 

da esaah tetkikler yapmak. 
tadır. Şimdiki halde An
karadakt ıüt meaelesi ince· 
lenmektedtr Buradaki tet 
kikler bittikten ıonra diğer 

vilayetlerin ıüt vaziyeti aröz· 
den geçirile~ek ve her yer-
de halka temiz, hlleatz ıüt 
içirmek için lcabeden ted
birler ahaacaktar. 

yeni hükumet dahilinde ılm· 
diye kadar Ftliıtine relen 
Yahudiler kalacak, ancak 
bundan ıonra muhaceret 
edecek olanların miktarı 

tahdid edilecektir. Irak ıa
zeteleri bu mıktar meaeleai 
üzerinde ayrıca duruyorlar. 
Eğer muhacereti kabul edi . 
lecek olan Y ahudtlerln ade· 
dt bir milyon oluna, bu 
fazla mıktarı Arap birhilne 
ekonomik bakımdan zarar 
vermesinden çekiniyorlar, 

Irak gazetelerine göre Nu· 
ri El · Salt paıa projeaini 
tamamladıktan sonra Lon
draya gidecek ve lnıiliz 
devlet ricalt ile tema.ta bu
lunacaktır. 

Japonya 
Çindeki gümrük islerine 
~air ~iç~ir ~arar ahnmı

dığım bildir~i 
Tokyo, 2 (RadJo) - Ha. 

riclye veklleti namına ıöz 

söylemeie aalihlyetlJ olan 
bir zat dün Ro1ter muhabi
rini kabul ederek Şimali 
Çinde tatbik edilmekte olan 

1amrük tarifeıioln gözden 
geçtrilmesine dair lnglltzlerle 
aralarında hiçbir anlaıma 
yapılmadığını ve eaanD bu· 
nun için de Jngiherenln kea. 
dilerile temasa geçmek ,.için 
bir teıebbüıde bulunmadı · 

tını ı6y ıe;.,iıllr. 
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Nafıanın Bir Yılltk Faaliyeti: 

Vilayet Dahilinde Bir Yıl f cinde Ne 
KadarYol Vapıld1.. 

Balıkesir - Bandırma, Bu.ndırma - Erdek, Man
yas-Aksakal, Sındırgı-Akhisar, Balıkesir - Ed
remit ve Diğer Birçok Yollar Tamir Olundu. 
Umumi .U~clisin ilk lop 

l tll!tswda mulıielif dairde· 
rin bir yıl lçlndt>. y11plıklnrı 
i:ılu ayrı ayrı nkwımuşt11. 
Uwılnrdun l>ıırJllll yol işle · 
rirıe fiil ofoll kıs · ıı1111 n.•ş · 
rediyoru:: 

Nafıanın ~ 15 - Kanunevel 
937 tarihıne kadar yapılen 
iılerıne ait mesai 
ıunlardm 

l - Balık~sir -
yolu: 

ve ıcraatı 

Bandırma 

Hu yolun tulü nmumısin
de ve muhtelif kilometrele
rinde mütemadi tamirat pos· 

talan çalııtınldığı gibi, çalıı· 
hrıfao mükellef amele mik· 

tarı da 314 kitiden ibarettir. 
Bu amelelerle 2022,5 met 
remikip toprak hafriyah 
yapılmııtır. 649 Mere mikap 
ham taı yol kenarında ih. 

z.ar edılmittir. 

Mecmuu aç~klıklau 24 
metre uzunlujundan ibaret 
olan 5 adet köprü ve men
fe-z tamiratı yapılmııtar. 

Amelei mükellefe tutarı 1884 
lırad1r. 

Bu yolda betonarme ve 
ferbetona tavll edılecek 8900 
lira bedeli ketlfle 10 men · 
fez inıaatı müteahhtde ıhale 
edilmiştir . Dtjer 3 menfez. de 
2350 lira keııf bedeli üze 
rinden münakuaya konul 
muıtur. 

Biitcede mevzu tahsiaahn 
J ıenellk proğramla müte 
naıip miktarı bu ıuretle bu 
yolda sarf edilmiı vaziyette 
olup e1aılı ıekılde mayıs 

ıayeılne kadar bitırilmiı bu· 
lunacllktır. 

2 - Bandırma ·Erdek yo· 
lu ve Bandırma Gönen yolu: 

Bu yolun tulü umumiıin• 
de 93 amelei mükellefe ça

hıtırılmıı ve 1080 mitreml· 

kap mevcut lat kardmlmıı · 
tır. Huoa mukabil mükellef 
amele tutarı 5S8 ltred1r. 

T arniratı mütemadi poı
taları ile de hendek ve ban-

ketlerde 650 metre mlki.p 
toprak hafrtyetı ve hnllıı 

yapılrtnıtır. Bandırma - Gö
nen yolunun tulü umumiıin

de mütemadi tamirat posta
ları çalııtırılınıı ve icap eden 
mahallerde yolun muhafa· 
zaıma gerekli tetbirler ~hn· 
mııhr. Bu yolda ihzar edil -
mit kırma taılarrn ıiJtndiraj 

ameliyeıt ekılltmlye çıkarıl· 

11111 lıede talip ~tkmadığın

dan müddeti temdit edtlmtı · 
lır 

Sel tahribabnın emaneten 
yaptırılmasına karAra alm

mıı oldoiundan m~vılmln 
müıalt aünlerınde bunun da
hi yapılması mukarrer bu-
1unmuıtur. 

3 - Manyas Aksakal yo· 
lu: 

Bu yol 6zerlnde 200 lira 

- ·-- ·-°Naf1anın Yollarda <;alışan Slllndlrleri 

aarfile kaldırım tamiratı yap

hrılmııtır. 
Düzgün bir hale ifrağına 

ait keıtf dosyası tl:\nzim 

edilmekte olduğundan ba
harda ve mümkün olduğu 

takdırde daha evvel gereken 
münakale tedbirleri alma. 
caktır. 

4 - Güngörmez · Balya 
yolu: 

Bu yol tamameo iyi bir 

yol vaziyetinde olduğundan 
mütemadi tamirat postala 
rivle hendeklerinin takhiye
lerinden ve bazı kıaınılarının 
banket laoziminden baıka 

bir ~ey yapılmamııtır. 
5 Balıkesir - Sındırgı 

yolu: 
Bütün uzunluğu 63,530 

kilometreden ibaret ol•n bu 
yolda tutarı 1 Y7ll !ıradan 

ibaret olan 2~5 mükellef 
amele ıle 300 metre mıkap 

taf ocakta ıhzar edildiii gi
bi 1630 metre mikap haf 
riyat ile 6400 metre mikap 

arit imal ameliyesi yapıl· 

Rıtfltr. 

Bu yolurı 7 fnci ktlomet · 
reatnde ve Tepecik köyü 

mevkJinde kıt geçidini te 
min fçin 60 metre uzunlu 
iunda bir ahıap l.öprü ve 

larafeyninde 2 menfez yap 

tırılmııtır. Kez.a mezkur yo· 
luo 9 uncu kilometrctiode 
ve Çitnehur deresi üzerinde 
9U metrelik ahıap köprü 
tnıaııtı müteahhidıne ihale 
edilmit ve kazıkları çakıla 

rak yakın bir zamanda in 

ıaatı ıkmal edilmek üure 
bulunmuıtur. Bu yolda ıel 

lerio yıktığı eeçitler de tamir 
edilmektedir . .. 

6 Sındırıı Akhlıa r yo-
lu: 

Tulü 22 kilo.netre olao . 
bu yolda tutarı 996 olan 
166 amelei rnikcllcfe ile 
2800 metre mikap hafriyat 
ve 2002 metre mıkip ariyet 
imali ameliyatı yapılmııter. 

Bu kesmın tesvlyei türa 
biyeıine amelei mükellefe 
ile 2 yıl içinde ikmali mu
karrerdir 

1 - Bahkeılr Rdrcmlt· 
Akçay yolu: 

Bu yolu 36 -1 - öOO 73 

+ 000 - 82 +:443 ve&1861 

- 1 000 - 95 + 00 ve J 04 
+ 00 ncı kilometreler ara. 
unda mütemadi tamirat pos· 
taları ile kumlama hendek 
tatblri ve banket tanzimi 
ameliyatı yapılmak?a bera
ber 2200 metre mikap kum 
ihraç, nakıl ve fert edildiği 
v~ tutarı 1 13~ liradan iba· 
ret olan 189 amelei mükel
lefe ile de 39tJO metre mi· 

kip toprak hafnyah yapıl 

mıtlır. 

iju meyanda açıkları mec· 

muu 28 metre uzunluğunda 
olan 11 adet köprü ve men 

fez tamiratı yap ılmııtır. 75 
-- 82 nci kilometreler ara· 

ımda 7 kilometrelik bir kı 

sım da müteaithidioe ihale 
edilmit ve tat ihzaratı ta 

mamen •kmftl edalmif. sılidi

raj aıncliyatınıı baılanmı§ -
tır . 

Hu huıuı içinde 6745 lıra 

45 kuruı aarfıyat yapılmış 
tır 

Bu yolun Balıkesir - Gün
görmez kısmı 3 mühim yo· 

tun müo"kalcıini t&ftmakta 

otduğundan çok bozuk bir 

hale gelmektedir. 

8 lhca · Hüıhantye-Ay 
valık )Olu: 

Bu yolun 14 - 00 ve 27 ' 

+ 00 - ·13 + UU ncı ktlo 
rnelrelerı arumda tamiratı 

mütemadiye postaları ile 

hendek, banket tanzim ve 
tathirile mecmuu açıklıkları 

18 metre uzunluğunda olan 
J köprü ve menfez tarrıır 
edılnıııtlr. 125 - 133 ncü 
kilometrelerı arasında 5 ki 
lometrelık bir kısım bozuk 
ıoaamn eıuh tamiratı mü 
teahlüdlne ihale edilmif ve 
müteahhit tarafından faaii 
yete geçılmitlir. Bürbaniye 

lcuaba11 içine tesadüf eden 
parke kaldırım in,a11 eksilt
mtye konulmuı isede ket· 
f inde yapılan bir ıehivden 

dolayı yeniden tanzimi icap 
ettiğinden eksiltme kararı 

Encümence iptal edilmittir. 
Binaenaleyh keıifname tet 
kik ve tubth edf ldiğinde 
gereği yapılacaktır ve bu 
yol üzerinde 3 köprü bu ıe· 

-Pazardaki 
Fiatlar 
Tesbit Edilecek 

Her vilayet, hudutları da
hilinde yetişen belli batlı 

maddelerin her ~üo maliyet 
ve pazar fiatlarmı tesbit 

ettirip li,telermi ayda bir 

Dahiliye Vekaletme gönde
recektir. 

ne ilkbaharda daimi tesis 
halıne gı>tiri 1 ecektir 

9 Bürhani ve Kozak yolu 

üzerinde tahsısaltn kifayet
sizliği dlllayısıl~ bfr "meli · 
yat yapıl.ımamııtır 

1 O Güngörmez - İvrin 
dı Korucu · Bergama yo· 

ı lJ: 

3Y -+-683 Kılometre uzun 
luğunda hulunan bu yolun 

1 7 + 8~8 20 -+- 5 22 ve 

20 + 52~ - 17 + 000 ncı 
kılometrt• l eri arasında çalıı 
tarılan 638 mükellef amele 
ile 836, 193 metre mı kap 
hafriyat ve 532.19 882 met· 
re mikap arit imla ameliya · 

tı yapılmııtır. Bu uğurda 

çalııtınlan mükellef emele 
tutarı 3828 liradan ibarettir. 
Yol bu sene Korucuya ulat 
mıf vaziyetted.r 

imalatı sanaiyeıine tahıl 
sat niıbetinde ılkbaharda 

başlanacel<hr 

l l - Balıkesir Kepsül 

Dununbey yolu: 
Ru yolun uzunluğu 95+so5 

kilometreden 25 ve 26 · 40 
ncı kilometrelerin arasında 

14 metrf!lık kısmın teıviyei 
turabiyeıl tamamen ikmal 
cdilmit ve 6400 metre mu 

• rabbaı adi kaldırım yaptı-

rılmııtır Ve 17 40 met re mi · 

kap stlindirajlanmıı kırma 
ve 230 metre mikap puluaeıj 
-.e 22 IO metre mikap ham 
taı ihzar edilmittir. Bunlar 
dan baıka i öO mdre mikap 
kuru dlvar, 5ti0 metre mi 
kap kaya ve 10250 metre 
mikap topri\k hafriyatı ya 
pılmı~tır Ve 8580 metre 
mikap ariyet imal ve 100 
metre mikap tokmaklanmı§ 

§OSa tamiratı yapılm•ıhr. 

Buna mukabil tutarı 1782 
lira olan 297 mükellef ame 
le çahıtırılmııtır . 

12 Gönen balya yolu : 

Bu yolun tulü 60 kilo· 
metredir Bu yolun ba§uıda 
1 l O nci metre araımda QZ 

mükellef amele ile 1300 
metre mi~ilp ariyf'l imla 
ameliyatı yapılmı§ ve tutarı 
da 552 hradan ıbaret bulun 
mu,tur Ameliyata ilkbahar
da devam olunacaktır. 

13 - f· aııkeair 

ma ve Bahkeıir 
yolu iltisak foaaaı 

Bandır 

Sındırgı 

Bu yolun Halıke~ir tstas 
yon meydanına tesadüf eden 
ve bedeli keıf ı 4014 lira 40 
kuruı olao tıra.tuvo.rlar üze 
rioe beton inşaatı müteah 
hidine ihale edilmit,1 ve in 
ıaat tamamen ikmal edil 
mtıt!r. 

Yıne bu ilUıak fOf8110dcın 
hükümP.t konaiı binasına 

yeni bir yol yapılması takar
rur etmiş ve bedeli keıf i 858 
lira olan bu yolun emane 
ten yaptırılmasına karar ve· 
rilmit ve ikmali ınıa11 kuv
vei kuı ubiyeye gelmiftir. 

Şu vakta kadar yapılan 

Nafı• tıleri buudao ibarettir. 

Gönen T ütüncüleriMah 
sütlerini Satamıyor .. 

-------
Çiftçiler Toplanarak Alakadar 
lara Müracaat Etmeğe Karar 

Verdiler. 
Gönen. ( ı-: uıuıi muhabiri · 

mizden) - Tütün ahmıom 

gectkmeıinden endişeye dü 
ıen tütün ekicilerile , mehal -

le mümessdleri. !wlediye ve 

parti menıuhinın 1 ~ubot ge · 

cesi Halkeovı aalonurıda top
lanarak ilgili yerlere başvur

mağa karar vermıo 1 erdir . Bu 

yıl zürraın ellnde geçf"n yıl· 

dan daha çok ve daha nP.· 

fis tütün vardır. 

$!hir kulübü açıldı 
İki ay önce açılan Göneq 

ıehlr kulübünün yeni ntzam. 

name esaılarma göre idare 

heyeti !eçimi yeniden yapıl· 

mıftır. İdare heyeti herıey 
den önce bina itini halle 

Fazla 
Alınan 
Vergiler .. 

Ankara. 2 - Fa~l" alı . 
nan vergtlu hakkmda Mali ~ 

ye Vekaleti yeni bir karar 
vermlıtir: 

Her ne ıekilde olursa ol 
ıun mük"llefl~rd~n fazla 

olarak tahsil edılen bina ve 
arali veraileri sahiplerin~ 

iade edı1ecektir Bu karar 
husuıi muhaseuelere bild1ril 

miotir. 

Kumar 
Oynıyanlar 
Yakalandı .. 

Cumhuriyet mahallesinden 
bahça van Halil oğlu Necati 

adında biri bir ev tutar•k 
kumar oynattığı haber alın

ması üzerine evde düo gece 
bir araıtırrr.n yapıfmıı ve 

on ktıı yakalanmıştır. 

Anafartalar ma ha Heı•nden 
Mehmet, Yenice mahallesin 

den Bürhanettin E~e ma. 
hallesinden Huan vt- Salim, 
Ova köyden Yusuf. 

llalalcadan Mehmet, Ette 
mahallesinden Mehınet ve 

Sakarya mahalleıind"n iz 
zet cürmümeıhut halinde 
215 kurufln birlikti! yaka· 
lanmıılar ve adliyf: ye vcrtl-
mıflerdır. 

-~-

Mezarlıkta 

knru vermiş ve ilRill yer 
lerle temua başlamıttır . 

Gön6nliler bir okula ilave 
yapacaklar 

Göneode okul vaziyeti çok 

•ıkıııktır Çocuk babaları bu· 

nu halle karar vererek 3 
üncü okula üç dershane ala· 
veıi için lazımgelen teıeb · 

büse girişıni~l~rdır T"t• kurrıı 

kireç, tuğla gibi malzemeyi 

temin ederek vilayet bütce· 

sinden de az para yard1mı 

talebinde bulunacakları ıti · 

tilmi~tir. Bu, kültür ve ha
yırseverlik karıısında sevin· 

memek elde değıl Haıarılar 

dileriz. 

ı Olur mu? Olur . 

Kuş bakışı 
Arazi tahriri 

lzmir, 2 - Çe,me tahri 

arazi komiııyonunda bazı 

volıuzluk ! ar vilayete ıhbsr 

e :Hlmi~·. yapılan tahkikat ne-

ticesinde bir ezaya iıten el 
çektiri\ nıiştir. 

Söylendığlne göre komis
yon azalan. yazdıkları ara

:r.ı par~alarını ayn ayrı do. 

lt:ıım"k zahmetini ihtiyar 

etmektense itin kolay tara· 
fını bulmuılar ve yükıekçe 

tepe!ere çıkarak tahrir itle· 
rinı aıörmüılerdir . Bu yüz. 
den eaki kayıtlar bo:r.ulmuı· 
aynı arazıyi bir kaç parça 

olarak ve b1ttka baıka ~·· 
hııla r üzerine geçtrilmiıtir, 

Vılayet; Çeşmeye gönder· 

dili mühttiflt"rle tahkikat• 

devam edılmeılni bildirmif 
ev yapılan hataların tashi· 

hine bl\~lanmııtır . 

- ------
Aya~ka~ı çalıca~mış 
Eğe mahaUeıinden Ziya 

eltin oğlu Yakup, Karaoileıı 

mahallesinden İbrahim oğhı 

kahvecı Süleymfrnın ayak· 

kabısını çalmak iaterken ya· 

kalanmııtır. 

RuhsaatslZ ta~ınca 
Ucpıoar köyünden Ali 

oğlu Recebin ruhsatsız ta· 

bancı'l taşıdığı g.örülerek ya 

Koyun kalanmııtır. 

mr······················llll Otlatacalımış ! TÜRKDİLI i 
Güodojan ma.halleainden 1: Puznrteıinden baıka her S 

İr.lim, Baıçefme mezerlığıo . : ııün çtknr Siyaıal gazete .. S 
da koyun otlatmak iltemif · ı = Yıllığı: 800 Kurut ! 
tir. : Altı Aylığı:400 : 

Mezarhk bekçiaı Nurı buna: Sn.yııı: 3 : 

mani olmak istevince arala ! Günü geçıoı, ~•ıyıfar 25 S 
rında kavga çıkmıı, İslim bek· : kuruıtur . S 
çiyt bir taıla alnandan ya : ADRES: S 

• 1 ' ralamıEtır. Suçlu habkmda : BALIKESiR l'ÜRKDİL ı 

t.-ldball\ baılaaımıtır. ~ •••••• ~ ••••• e ········' 
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Manolya 
• • : Türkiye Ve Yabancı Gazeteler: : 
'-················································-' 

İstanbulda 
Seyahatından Sonra~ , Balık bolluğu 

Stoyadinoviçin Berlin 

ince ze vk lerin hul<üm ~Ür · 
düaü ba hçelerde açan biri · 
elle · k çıçe ... • 

Çiçeklerin çiçeil manol 
Yam .. 

. Keıke seni, kmlası elle · 
rım ko k. Parmaz olaydı . 

eıke seni, bırakaydım 
Pk~ml he hülyalarınla baı baıa 

• llJQ . 

. Biltrirn , korkan bir nefe 
~"'• hain bir temasın senin 
uzertnd 

S e Yapacağı teıiri. 

h enı ben rüya perilerinin 
eo6z u d ~ b' d 1 Y•nma ııı ır ıabah 
fl ıadan kopardım . Fakat 

ne kokl ._ 
r•Fıo ıunaK , ne de bir ta 

a te111as etmek için . 
._ Kork11ıa. hülyalı çiçek 
•Ork111aı S . ._. 
Y · enı Kımıe kokla -
ıp ıoldurrnıyacak , ıeni kim· 

ıe ok 1 
Hau~ t•Y~P öldürmiyecek. 1 
1 a, •enı kopara n ben bi 
e .. 

t y Hen •eni kalbimden yap· 
ıgiun bir vazo içine koya · 

ca ıaı V 
rl aıl e en temiz hisle 

e seni ıuluyacağım 
Tek 

l~taf : 0 Yaprakların eski 
chnf bozmasın diye. . j 

/V/uzafler Yersel 1 

1••:•·=··=··==••:tt:.-:•tt
1 

: DOKTOR 1 
: Raif Demiralp ı 
4 iç flustallkları Mütehassısı • 
: .. Hastalar1nı Her 1 
•~un Saat 15 ten t 
• itibaren An af arta- 1 
~ lar Caddesindeki • ı' 1 M uayenehanesin -1 
• de Kabul Ve Mua- t i 
• Yene Eder. 1 
!•=•=•:•·=··=·~········•· ' ••••••• •••••••• : ·················• • • 
i SENENiN ! 
• En G • • 'fhel Eo Eğlenceli : • • 
: • Gccv11: • 
•, T • 
: vniveraiteliler! 
: 8 : : alosu •: 
• K • • urba B j • • n ayramıoın kinci • 
• Gü ~ ş • • nu ehtr Kulübünde : 

! .... Y.ERILECEK il 
••••••••••••••••••• 

- A r.ıcık bile değil. 
Onunla ._ .. 
d k pc.,. auzel anleııyor -

u Hatta ben ona likoln 
otoınol · ı -V '1 llni ıatltm . 

ılliamı •ordu: 
- Sailam mı? 
Crane: 

Suıunuz diye taniye 
ettı. ' 

Mud- · 
l 

urayet odıuınm k3p111 
açı rak > 
b Vt! t>olııtoo Vood-

ut ??e Yaılı bir adam refakat 
e tıgı h ld 

" e içerı gırdıler . 
Kapı -_ • rn utecc11iı yü:ıünü 

aıoa t cre d· 
k n •rektörün üzertne 
•P•ndı . 

Bolıton: 

. Doktor S huttlei getl 
rıyoruı d 
diıt bı · edı. Ka rısı ve ken · 
y ldiğıniz gıbı bayan 

eıtlanrJı - ıd- 'ıı · h 
ıinı . o uren s .a se-

•ıttllliılerpi r 

bı Fdınklcatein defterin i ce· 
n ~n k tle Ş- ç ı ardı . Doktor Shut· 

••z b eltııpır tiyatrosunun it· 
Jü _ ır •ktörüne benziyordu; 

lı~ h 1 
ı,u ., &nmıt elma eibi 

ruın1 
kad u!, saçları boyah, o 

01 
_•r uıunılu kı , kulakları 
ortiiJordu 

Yunanistanda Türkçe .. 
Elefteroı Antropoı gazete 

sl yazıyor : 

Bey oğlundan yazılıyor : 

Ankara Büyük Millet Mec · 
liıt , yeni verdiği tahsisat la 
havacılık bütçesini 21 ,500,000 
liraya iblağ etmittir. Bu pa · 
ra ile hava malzemesi ıatın 
alınacaktır. Türk gazf'telerl 
hükümetln bu kararım al· 
kııla maktadır! ar. 
Akıam gazeteııtnln verdi

ği habere göre. Londraya 
gldeo Türk tktisatcıları in · 
gillz sermayesinin Türk en 
düstrisine yardımım temine 
ça lııacaklardır . 

Katlmerint gazeteıi yazı · 

yor: 
N . Moıhopuloa .. Yunan 

dilini yunaolılaıtu mo müca
delesine • ıu yolda devam 
etmektedır: 

" Kent dükü ıerefine ve, 
ellen ziyafette, İngiliz prcn· 

si. lngtliz çocuklarının eski 
Yunan dilini mutlaka öğren

diklerini ve tnılliz mil leti 
oin buou anane addettiğini,, 
ıöylemltti 

Bu ders. her halde naza · 
rımızdan kaçmıyacaktır. Biz. 
eski kli11k Yunanca ıöyle 

dursun, büyüklerimizin dd -
laranı bıle yanlıı yazıyoruz. 

İmla hataları her yerde gö 

ze çarpmaktadır . Gemilerin 
sintinesi otel unvanı oldu; 
ve {Alklstis) maburlesinl er · 
kekleştirdıh .. . 

Yunanca bilen lnaıilizler, 
bu haltmize kimbilır ne d er 
ler? 

( Hakiri ) kelimesini, ma · 

kale baıhiı olarak rördük . 
Bunu yazan her halde {Bak 
raçı) kelimesinı de etıir et · 
mek fikrindedır . Natür 
Mort, ıote meraki, benmikst, 
moderna, kefl, çepsi , rahlllti , 
manıali eın1tfi, çapkinıı, 

reıta v g . bunlar Yunancll 

mıdır? Yunan ııka<lemPsı 

bunlardlln ml'!mnun mudur? 
Kütahya saylavı muhte · 

rem dost 
8 . Naıit 

ve meslekdaıım 

Uluiuo ( Ulus ) 
gazetesinde çıkan yeızısma, 

Türkçe cevap gönderdım . 

Bu cevabım Uluıta çıktıl<tan 
sonra , Katimierioide de in· 
tifar edecektir. Şımdtlik şu 
noktaları kaydetmek 11le 
rım 

1 - Yukarıda sıraladı 

ğım kelımelerden de an 1 Rıı 

Jacajı vcçbıle, mücadelem 
Türkçeye tevcih edilmit de 
ğildır . Atmak iıtediğim ke 
limelerin yüzde dohanı 

Arapça ve Acemcedır. Türk 
ler de bunları kendi edebi
yatlarmdan ailmeğe çahı 

maktadırlar. Keza baza kim· 
ıelerin gölleriı için kullan· 
dıkları Frı1nı • zca ve İtalyan 
ca kelimel~r de , hedefimizi 
teıkıl etmektedirler 

2 Mücadelemizin aai -

ki milflciltk de değildir . Gı 

rittiğimi z edelı i teıebbüıün 

gayesi, Yunan dıllni yunan· 

IRftlrmak, aailleıtirmek. ı a · 
fini etmektir. 

3 Fakirin ıoyadına ge· 
lince, rneıhur Maoull Moıı 
hopuloıu tanımayan yoktur. 
Xlll üncü asırda yaıayan bu 
alım , Omtros i" ~ Pindaroıu 

tehir etmittl· Bu zatın da 
ymnıo adı ile benim adımın 
( Niklf oros ) olması da bel
ki tesadüf eserı değı i dir . Bu 
tarihte gerek Türkler, ge · 
rekıe Türk dıli "henüz gel 

memlşlerdir " 

4 Türkçenın konuıul -
maııma muhalif deilliz Muh. 
terem Kütahya savlavı bun· 
dan emin olabilirlH Yuna 
nııtandaki 130 bin Türk, 
gerek kendi aralarında ıe 

rekıe dlier Yunanlalarla, 
ıerbeıçe Türkçe konutmakta 
devam edeceklerdir 

5 Yunanlıların Türkçe 
öğrenmelerini mükerreren 
müdaf all etmiıtim Atlml 

üniveralteainde ve ticaret 
mekteplerimiz Türkçe öf. 

Fransa, Belgrat Uze~inde Nü- I Var 
f uzunu. Kaybedıyor. Prota gazetesi yazıyor : 

.- • - · • - Son yağmurlardan ıonra, 

f ransll gazeteleu; Pans - Belgr at yerme. Beri in . Bel- Kvğıthane dereleri taımıı ve 

d k • ld w • ,. Haliç . denizindeki balıklar 
gri ID llm O ugunu SOY uyurlar. suyun yuzune çıkmıııardır . 

Beriio görütmeleri netice 
ı ınde neıredtlen tebliği reı. 

mıdeo sonra, bazı Fransız 

gazeteleri bu mevzua tek 

rar dönmüı1 erdir. Stoyadi 

n >Yiçio Heri in konuşmaları 
iki ıual ortaya çıkarmakta· 

dır: 

1 ~u seyahatin Fran· 
ı ıız - Yugoslav dostluiuna te 

ıiri ne olacaktır? 
2 - Bu seyahatin Avru 

pa itlerine ve hauaten Or 
taavrupa i~lerine teıtri 

olacal<tır? 

ne 

Journal. Epoqu~, it uma-

retllmesinı müdafaa eden 
yegane Yun.1nlı belki benim. 
Yakında t icaret mektepleri · 

1 mize Türkçe kooacaktar . 
· Yunanlı tüccuın Türk mea · 
1 ıekdaıtariyle yapacağı mu
ı 

j habere Türk dı l i ile yapılır· 
sa, hem itler artar, hem de 
yaolıılıkların önü alınmıt o· 
lur . 

B. Natide verdiğim cevap 

yüzünden makalem uıadı . 

Diğer mektupların cevabını 

gelecek haftaya bırakıyo , 

ruın . 

.\1 Musfıupıılos 

Elef teros Ant ropoı gaze 

tesı vazıyor: 

Ahi)ya V aflyadiı Köprülü 

Mehmet pa~anın mürteci le 
re kar fi göıterdıği tiddet ve 

Bu yüzden lttanbul halkı 
sepetle r ve hatta elleriyle 

bahk tutmuılardır. 

bir netice çıkarılmalıtadır . 

nite gazeteleU, Fransanın 

Belgrad üzerindeki nüfuzunu 

kaybettiğini ve Fransanın 

yerine Almaoyanın kaim 

olacagmı yazıyorlar .Journal 

ve Epopue ıazeteJeri , bu 

h e zimetin ıebebinf, fransa 

mo güllüğü ıiyaadln zaafın 

da, Fransız · Rus p aktmm 

tesirlerinde ve bu pakt n e -

ticeıı Fransada vuku bulan 

teıevvüıler dola yııt le Frao 

ı . Almanya ile Yugoılavya ara-

ıında herhaogt bır anlaıma 

1 imzası bahse konmuı ıörün-

aaoın otorite ve itibarının 

azalmasında buluyorlar . 

' 

:ugoıl.avy.amn ihtiyar ede I 
cegı yenı sıyuete gelince: 

Temps ihtiyatla bir lıı1tn kul 
lanmakla ve Stoyadınoviçin, 

Yugoılavyanıo eski dostluk· 
lara sadık kalacağı hakkın 

da mü 1erreren vermlt oldu 
ğu teminata timdilık itimat 

etmek lazım geldijini be
yan etmedtktedtr Bütün ga · 

zeteler, Almanyanın eıki 
.. Mitteleuropa.. hülyasına 

yeniden kapıldıjmı ya zmak· 
la ve bu gayenin tahakku 

ku zımnında Stoyadinoviçten 
Almanyanın Avusturya üze 

rinde herhangi bir faal iyete 
geçin t inde Yugoslavyanın bi 

taraflı ğ ını temin etmit olup 
olmadığı sualini ıormaktadır· 

lar. Nihayet Tempı ile Epo · 

mektedir . Olıa olaa. iki mem· 
leket basmana dair bir be-

yanname ha~ırlaması taıav • 
vur edilmit olabilir. 

Bu seyaheUn merkezi A•· 
rupadakl f ıli vaziyet üzerin· 

de ne gibi teıirlert olacak 
tır? Y u g o ı 1 a v y a-

nın , Fıranuya Küçük An· 
taota ve Ralkan Antanbna 

• sadık kalacafı hakkında Bel
grad tarafından verllmtı ol· 

an reılm ve mükerrer temi · 

nııta timdtlik itimattan baı· • 

ka yapılacak blrıey yoktur. 
Fakat gayet bedtbtdtr ki, 

Yugoıia~ya, Alman idareci
leri nazarında , Alman yanın 

merkezi ve ıarkl A vrupada 
hegemonyasmı tahakkuk et· 

tirmeye uğraıan politikası

nın batlıca unsurunu teıkil 
eder. 

Bu, buıünkü ıartların im
kanı olıbettnde tekrar ele 

takip ettieı rasyonel siyaset 
' que, Yugoslavyaya, si yaıi 

hakkınd11, Ahmet Refıkten 
bl·, makale hegemonyadan azade btr ik . 

a lman .. Mltteleuropa., poli' 

tikaaının ta keodtıidir. Yu· 

goılavlar ve baıkaları ıu ba· 
ıit hakikati düıünmeltdirler 

ki, politik hegemoofaaaz bir 
ekonomik hegemonya der· 

alınmıf tarihi 
neıretmittir 

Prota ıazeteıi Yunan es · 
ki b"kanlarından Y orgl 
Haamacıoilunun ( Peımaz · 
oelu ) Türkçe 1ıazetelerde 

çıkan Türk Yunan dost l uğu 
hakluodal<i yazı~ını iktıbu 

el mittir 

tisadi hegemonyamn derplf 

edilemiyeceğıoı hahrlatmak · 
tadırlar 

TempA Berlin 
konuımaları neticesinde neı

redılen tebUğ pek yeol bir · 
şey öğretmekte deflldir . Bü
tün bu ıözlerden vazıh 

pif -edilemez ve politik heıe· 
monya lıe - biazat tarifi do· 

l ayısiyle - buna ister iltemez 
razı olmak lAzım ıeldtiloe 
hüknıedeceklerl için her tGr-

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

nu üstünden ıeçen bir j.t••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• .. 
kordonla tutturulmut gizlü 
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ihtiyatla ılerletli , direktörlük 
odasının kapmnı tiddetle aç
tı; aynı zamanda Buckholtzu 
saf gözü ki lit de liği hizaaın· 
da Adeta dua eder vaziyet 
te yakaladı . Muvazcoeıinl 
kaybedere k , direkt i)r iri el 
leri üzerine düştü . Grane 
kallF.maeına yardam etti ve 
resmi elblaeılnl lekeliyen toz 

le c evap verdi: 

• • jü ceketinin üzerinde ıarlu- • • 

I·.·: • yordu 
Vestland : 

Hal:l 111nız . ıizP. 

beslemiyorum, dedi. 
kin 

Doktor Shutlle vekarJa: 

1:
• 

ı • 

li 
1: - Ben ancak vazifemi ·• 

Saatimizde on lkiJI 
tam yirmi geçiyordu, 

Mahkeme eıoHında 

bay Veıtlandm o anda apart · 
maoda bulunduğunu, oaun 
mücr imiyetlnl iıbata yara· 
ması için bu ıekilde ıöyle · 
mlttiniz. 

yapmıt bulunuyorum dedi ı : 
'• Voodbury, zarif deniz ma · I• 
• viıl kostümü içıode , onu 1: 

1 
1 • .11 1 

ları dikkatle ıtlktt . • 

Hıç olmazsa, }anımıza 

Doktor Shuttle azametle 
cevap verdi: 

- Ben yahnı7Ca hakikati 
ıöyledim . kıldın gibi gösteren ınce bir • 

endama malikti; bu hisai in · saat kaçta iİrdioi:t.? 

ÇEViREN: Ken1al Derniray • I 
hiç bir ıey hatırlatmıyo r mu? 

ce ve ihtimam eörmüt elleri - Gece yarıamdan biraz 

kuvvetlendiriyordu. O bayan 
Brentlnonun koltuğunun kö 
§eıine oturdu. Pek esmer 
ve iki dırhem bir çekirdek 
halile, Vılltamıa bır salon 
1ıazeteıinin oeırettiği btr lı
panyol Dükile, Nevyorkta 
pek meıhur karısının fotoi · 
raflarmı hatırlatıyordu 

Bolston: 
Bobun bir keıifde bu . 

lundujunu zannederim, de · 
dl . Size ııoracağım suali en 
büyük bir dikkatle dütünü· 
nüz: Karınızın kııtledlldiji 
akıam evinizden çıktıfınız 

evvel. 
Notlarıle karıılaıtaran 

Finkleıtein baıtle ta•dik etti: 
Onun evinde ne kadar 

kaldınız? 

Takriben kırk dakika 
- O halde evinden sabahın 

birindt'n ayrıldınız? 
Evime döndüğüm za

man davar aaatim tam biri 
gölleri yordu. 

Bolston: 
Mükemmel, dedi. Ci . 

nayet tarihini iyice 
yoraunuz defli mi? 

hatırh -

yuvar 

Hayır 

27 Niııan gece yar111 Şi 

kagoda yaz ıaatinin baıla 

ması zamR oıdır . 

- Şü pheaiz. fakat bunun 
ne ehemmiyeti olabilir? 

Evvelden sAaUnizi ayar 
etmemi' miydlnız? 

Tamam, yatmadan ev 

vel düzeltmitlim 
Yani Joanın evine git· 

meden evv~l? 

Evet. 
Bolston g4!nış 

kaldırarak: 

om ıı ı la nnı 

Pek ali! Dedt. verdı 

geltneniz şeref verirsiniz 
declt. 

Buckholtz ıaıkm ı<ekeledt : 
Gardiyftnın ıizlnle olup 

olmadığım ö F: renmek istiyor
dum da ... 

Üzerine örtülen büro ka · 

pmnın eıiğloden ıeçerken 
ali.ve etti : 

- Haplıhanede olmah 
Fioktestein: 

Ölü Hay Grand hak 
kında l< i projelerimizin bu 
tarzda dııuı 11zmıı olması 
pek muhtemeldir. 

Grane kapıya dayanarak 
A rtık timdi sayımzhk 

yapamaz. 

Bo!ıton ona doiru ejlldl. 
- Karınız ve ılz rovel

ver aeılle tltredfilnlz zaman 
ne ile meıgul idiniz? 

- Çay içiyorduk. 

Bu cevabı umumi bir kah· 
kaha ile karııleıh · 

Doktor Shuttle lıtlhfafkir 

dudak büktü 
Kati olarak kaçta yat· 

tınız? 
Birbuçuklan evel de· 

ği l. Rıltyorauauz ki ben orı 
çalarım . 

V 1llıam11n kahkahası dok
tor Sbuttleoin htddetlt ba · 
kııı altında ökıQrGle ta ha•. 
vül etti . 

Bent pek periıao görü· 
Yorıun 
ba l u~, dedi. fakat bu ı zaman ıaat tam kaçh: 

Gözleri h1tyretten 
laklaıan Vestlan: 

iinlz bütü&ı rakamlar ıu hal 
de yaz saatine uyıuodurlar. 

Bolıton yeniden söz aldı: 
- Doktor. karınızın ve 

sizin silih ıeıloi kaçta ltitU · 

jtnizi lütfen ıöyler mlılnlz? 

Bay? Ben Avrupanıo 

ea yükıek ıahstyetlerl 6n0n· 
de konıer verdim . . Y •r o kadar israr ettiler ki. . 

Siyah 
tüzel kın. vatı 2eliti · 

batl•hı~ermlıti Bor 

- On bir buçuju biraz 
1ıeçmittl. Daha evvel yata· 

ğımda okumu9tum 
Joanm apartımamaa 

• 

- Tabii , dedi, bu 28 oi· 
HD ıabahı idi. 

Binaf'nalf!:vh 27 nlsanm 

ı: rle•i ıünü. Bu tarJh ıtze 

Doktor Shuttl~ye döndü: 
Ya timdi ... 

Grane, rlıvar boyunca, 
ayaklarımn ucuna haıarak, 

Doktor Shuttle ıözlalünOn 
kordonunu asabi hir surette 
büktü ve mütereddit bir ıeı 

Bolston ile görüımMiııe 

devam etti: 
SÜRÜYOR 
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Fransa, Belgrad üzerinde 
fuzunu ka)·bediyor .. 

nü-

(Üçüncü aayfanın devamı) 
lü hayııiıet iııtıklalini nef-
yeder. 

Journal gazetesinin Berltn 
muhflbiri Georgeı Buluna 

ııöre: 

İtaret dilemeıl lazım ge 
len bir nokta , bazı kimselerin 
ehemmiyetini küçültmek la· 
tedlkleri Almanya · Yugos
lavya görümelerinio müteka
bıl bir sempaU ha vaaı için · 
de inkiıaf ettiğidir. Hugün 
hiç kimse, Hitler Almanya
ıiyle yeni Yugoslavya ara-
11nda itimat münasebetleri
nin teesaüs etmff olduğunu 

inkar etmez. Bu münaaeba
tı dojuran her iki memle
ket için de müıterek olan 

• ekonomik ,.menfaatler, (Al 
manya ile Yugoslavya ara· 
smdakl iktiaedi mübadelelu 
üç sene zarfında 6 mhllne 
çıkmııtır) inkar kabul etmez 
bazı ideolojik hisler ve Tu-· 
na havzaıma müteallik ıulh 
hakkında görüı birltil olmuı 
tur. . 

Almanya ile Yugoslavya 
araımda teeaaüı eden muka 
fenetln, iki memleketin ha· 
yatında kati bir merhale tef· 
kil ettlil ve Belgradda 
ltıal ettljlmlz mevkii Al
manyaya verdlit hakikatle
rini Franıızlardan ıaklamak, 
memleketin menfaatlerine 
ihanet etmektir. Bundan 
baıka, ıu bilinmelidir kt, bu 
hezimeti intac ettiren, aiyui 
ve lkUıadi ılyasetlertmlzfn 

zaafı, Franıız - Sovyet pak· 
tının meıum tesirleri ye bu 
pakttn memleketimizde do· 
ğurduiu ıiyaıi ve içtimai 
teıevvüıler dolay11iyle 
otorite ve töhrelimizin azal
maıı ol muıtur. 

L Epoque Pariı, gazeteıtn
de Jameı Donnadieuye göre: 

M. Stoyadlnovitch, mem · 
leketlni yeni yollarda sev· 
ketUninl ıöıtermek iıteıey

di, baıka türlü hareket ede
mezdi. Fakat ır üıarüntley: 

hin bu hareketinin, vatandat· 
)arının tasvibine mazhar ol
duğunu Zannetmemekteyiz. 
ve bu keyfiyet, Yugoılav
yanın daha iyi hislere rücu 
edeceği hakkında bazı ümil· 
ler beslememize medar ol· 
maktadır. 

bir vicdan imtihanı karımna 
koyarsak, bütun bunların 

kendi hatalarımızdan neıet 

ettiğini eörürüz. Yugoslavya, 
Berlln tarafma teveccüh et · 
miıse buna bizim eseri zaaf 
göstermit olmamız, Moıkova 

hakkında ıhtiyatsız bir ıiya · 
seti ta ldp etmiı ve memle
ketimtzi, içtimai krmııklık
lardan kurtarmamıı olmamız 
sebebiyet vermiıtir . 

Fraoaanın harikalar mem 
leketi olduğu, memnuni· 
yetle tekrar edilmektedir. 

Fakat, mütefekkirlerimizin 
bizi birer birer ve ıa yrl ka -
bili tamir bir ıektlde terket-
melcrini istemiyorsa. kuvvet 
ve kudretimizi göıtermellylz 
ve bunun zamanı çoktan 

gelınirtir. 

Echo de Pariı gaze · 
teainde Bertin görüıme-

lerlni umumi Avrupa meae 
leleriyle ve haHaten ltalya 
nın İspanyaya müdahaleıi 
ve Almanyanm Avusturya· 
dakt emelleri metelul ile 
birlikte tetkik eden "Perti · 
nax,. n göre : 

M Stoyadınoviçin Almanya· 
nın ıararlarına mukavemet 
ettiği ve memleketinin antl· 
komüniıt pllkta tlttha\unı 
va ad etmediği temin edil· 
mektedir. Fakat. acaba Hlt· 
ler, Guering veya Neurath, 
miaB ftrlerine ~ vuıturyanın 

istik lali bahııoı açtıklannı 
ve bu ta&.dlrde, müıarüni· 

leyden Yu~oslavyanın Habı · 
boug tahhnm ıhyuına mu · 
arız olmakta devam ettiği · 
nln teyidini taleb ettiler 

mi? 

Schuıchnlggin reyiama mü 
tea lltk bir Alman 11ranm 

reddetmek zorunda kaldığı 
zaman, çarei necatı, menfa. 

daki prensleri çaiırmakta 
arayacağı muhakkakhr. Bu 
takdirde, Prag, Belgrad ve 
Bükreı hükümetleri eski mu· 
balefetlertnde ısrar edecek· 
ler midir? 

L' Ere Nouvelle gaze 
teılnde Fransayı alaka· 
dar eden beynelmilel me-
seleleri F ranaanm dahili ıt · 
yaaeUyle birlikte tetkik 
eden Albert Mılhaudya gö · 

re: 
Alman · Yugoslav müza. 

keratımo ıamimt bir doıtl~k 
havası içinde cereyan etmit 
olduğu muhakkaktır. Eğer 
sefil Avrupamıza yeni bir 
sulh unsuru geUrilmilııe bu · 
ndan tiki.yet edecek biz de· 
ğıliz . Fakat nihayetülnihaye 
bu mukarenet manidardır 
ve bütün fırkalar ve hauat 
en bizim fırkamız, intıhabat
tan aayrl btrıey mevzuubahı 
olduiu zamanlar dahi, göz · 
lerimızi açmamızlD zamanı 

gelmlf olduğunu idrak et 

mektedlr. 
H um. n ite gaze· 

h~sinde Alman Yugoslav 
görüııne'erini ispanya ve 
Avuıturya meseleleri zaviye· 
sinden mütalea eden Gabrl
el Parlye göre : 

--71 rnvrwa A..--- --- -
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Kayıp tasdikname 
Balıkeılr Numune mekte 

binden 335-336 yılında al· 
dıiım taadtknameml kaybet
tim. Y eniıini alacağımdan 

eıkiılnln hükmü olmadığı 

ilin olunur . 
Balıkeıtr Mecidiye mahal· 

lesinden Soleyman oilu 
Ah Oıman 

hür at hanıi gayeye matuf· 
tur? Bu tezahurat Avustur 
ya üzerinde Alman f aaliye· 
tini ihzar etmektedir ki 
böyle bir f aallyet de Yu 
goılavyanın bitaraflığını iı 

tilzam etmektedir. 

M. Stoyadlno'vlçln, Goga · 
nın ve Beckin bitaraf kala
cakları muhakkaktır, bun. 
dan batka, bu zevat aflebl 
ihtimal Avusturya üzerinde· 
ki Alman ihtiraalaranın ıe· 

rikt cürmüdürler Fakat ne 
Yuaoılavya balkı, ne Ro· 
manya balkı ve ne de Polon· 
ya halkı bitaraf veya ıerlki
cirüm olmak istememekte
dirler. O halde bütün me 
ıele, bu halka, iradelerini 
ifade etmek fıraatının temin 
edllmeıl mesl'leılne irca edi
lebilir. Bu aıla, çılıınca bir ı 
iddia delildir. Franıa, mev 
zuubahı h6kumetlerin ek · 
aerillne lkrazatta bulunmuı· 
tur. Bu diktatörlüklerin 
Ffransız aleyhtarı ılyaıetle. 

rine tabılıat vermekte de· 
vam etmekten vaz geçmek 
o kadar fevkalade bir ha
reket mi telakki ediliyor? 
Bu bizce iptidai bir ihtiyat 
tedbiri olurdu. Fakat bu 
tedbirin ittihazına mini ol 
an nedir? Söyliyelim: 

lngillz kabinesi. 

Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Manyas Kaymakamlığından: 
Eıki Çatal köyünden aıaiıda (6) mükellefin arazi ve bina vergjlerl borçlarından do· 

layı hudud; mevki ve dönüm miktarları yazılı gayri menkulleri idare heyetinin 18· 1.938 
larlh ve 15 ıayılı kararı ile 18· 1 938 tarihinden 8·2 938 tarihine mOıadlf Sah g0n6 ıaat 
14 de idare heyeti marlfettle btl müzaylde ıatılacafından talip olanların yevmi mezkürd• 
ve yüzde on depozit akçaları ile hazır bulunmaları ılan olunur. 

No: Mevkii Dönüm Hudud Eıamı 

118: Çubukluk .)0 562 Şa . Sadullah. G. B. Hüseyin. Şi B. Hüıeyt C. B. Hüseyin: Laı 
Haaan vereıeıi 

9 Ukuzca derviı 626 000,. . dere . G . Yol . Şt. dünbe Ç C. ,, Dervlı vereaeıl 
13: Eten gectdi i-393 ,,. Kadir. G . azmak. Şı. azmak. C Ki.zim: Hafız Salt 

: Eten bayırı 4 314 ,.. Ayıe G Şerife. Şi Habibe. C Recep: Mehmet. O. Kadir 
5: Ôküz çaym 25 650 ,,. Kendi G. Yavaı Hüıeyfn. Şi. Meclt: Dervfı. O. Recep 

C. Dervıı. 
8: Köy civarı 10·000 ,. . yol G. Şerife. Şi. hendek. C . yol: Çolak Ômer 
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Manyas Kaymakanılığından: 
Haydar köyünden aıaiıda lıtmlerl yazılı \13) mükellefin arazi ve bina verglıl borç. 

tarından dolayı hudut; mevkii ve dönüınlerıni aösrerlr gayrim enkuller idare heyetinin 
18-1·938 tarih ve 14 sayılı kararı ile 18· 1·938 tarihinden 8·2·938 tarihine müıadlf Sah 
günü ıaat 14 de idare heyeti marifettle bllmOzayide aatılecaiından talip olanların ynml 
mezkürde ve yüzde on depozit akçaları ile hazır bulunmaları ilan olunur 

No: MevkU Dönümü Hududu Eıamii mükelleflyeU 
83 Söğütlük 16-743 Şa. Mahir. G. Nurt. Şt . Hendek C. Murat: Hacıbey. O Rauf 
66 ,. ,. 5 280 ,. Hendek. G. yol. Şi Mehmet. C. hendek: Hatan. O. Klmil 
56 » » 10·422 ,. Yol. G. Fırdevı Şi Hayriye C . yol: Ahmet Hüınü 
33 Çay bayırı 2.262 » Ahmet. G. Abdullah. Şi Abdullah C. Harun: Ml'hmet. 

7 Söğütlük 5-829 
61 )) )) 5·280 
19: Ada 

" 
2-332 

5 Mmrlık 13 29.l 

20 Söğütlük 9.353 

2 Kırlangıç 14·658 

11 Söğütlük 16 881 

16 
" 

(( 24.344 
7 Kulak 22s.ııs 

7 Sungur Br.385 210 

)) 

.. 
" 
)) 

)) 

)) 

)) 

O. Klmtl 

Muıtafa G. Mehmet. Şi . Muıtafa. C. Dere: Kokucu Muıtafa 
Mehmet. G dere Şt. hendek C. Kamil: K6çQk Ahmet. 
Mahtr . G. Ferit. Şt. Ntzamettln. C. Mahir: Hurılt. O. Tahir 
Şehrinaz. G. Yol. Şi . Şertfnaz C. h. S6leyman: izzet. 
O Kadir ve ıaire 
lsmall . G. Hayriye Şı . haaan. C. İımail: hacı haaan eıi 
Z~ktye 

Bay hüıeyin G. ~itimi. Şi Mülki. C. hendek: Zekeriya. 
O. Mahmut 
Mahir G. Zekiye. Şi. Azmak. C. Ferit: Çolak Ômer 
O. Haaan 

» Seniha. G Mustafa Şt A%mak. C. Mahir: » » » 
" Yol G. Memff. Şi . Köy. Tarlaeı C. Kendi: Bay Hüıeyln 
» · Yol. G. Yol. Şi . Mezarlık C. Hacı Süleyman. Bay Yu · 
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Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Balıkesir inhisarlar 
başmüdürlüğünden: 

Vilayeti Mevkii Cinsi 
Balıke1ir Köseler Yem itlik 

" " 

.. .. 

Kıımen bağ 

ve kıımen 
yemiılık 

Bağ 

• Hududu 
Doğu Hacı Zühtü bağı, ha· 
tı Mehmet kızı Nesibe ba· 
ğı, poyraz yol. kıble, Ab· 
dürrahim tarlaları . 

Doğu, Abdürrahim ağalar 
tarlası, batı Kamer kızı 
Hafız hanım bağı , Kıble 

Ayıboğan oğlu Alt tarlası, 
Poyraz Çoban oğlu Ahmet 
tarluı. 

Doiu, Mustafa kızı Zehra 
yemiıliği, batı Çoban oilu 
Ahmet tarlası, poyrazı yol, 
Kıblesi Abdürrahim tar· 
lası. 

Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazılı 1 ve 2 nu 
maralı hudutlarla mahdut iki parça gayri menkulun sahibi 
Alalyeli oğlu Muıtaf anın ve 3 numaralı mahal de Alatyeli 
oğlu Mehmet ve Mustafamn senellız mal• tken bunlardan 
Mehmedln 337 senesinde ölümile karısı Nazife ve kazı 

Neılbeye badehu Muıtafanın da 340 da ölümile oğlu lsma
ıl ve kızı Zehfaya kaldığından bahisle namlarına teıçil 

edılmeıl iıtenıldtfluden talakikat yapmak için 13 2 938 
Pazar güriü mahalline memur göndertlecektlr Bu yerler 
hakkmda bunlardan baıka bir hak iddiasında bulunanlar 
vana bu ıünler içinde yazı ile Tapu Sıcil Muhafızhğına 
ve yahut maha iline gelecek memura müracaatları lüzumu 
ili.n olunur. 

Kabili tezyit ve tenkiı olmak tartlyle Gönen lnhtıarlar 
bakımevjnden Bandırma inhisarlar bakımevlerine kamyon· 
la sevk edilecek (200,000) kilo idare mali yaparak tütln 
lerin nakliyatı mevcut ıartnameıl mucibince 25· l 938 gü
nünden Hibaren ( 15) ııün müddetle ekııltme1 e konulmuı· 
tur. lıtekltlerin 8 2 938 salı gününe kadar Gönen tnhtıar-
larına müracaatları . 4 · l-35 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mahallesi 
Dinkçiler 

.. 

Cınıi 

lfrazen Arap Abdullah 
karm Emineye ıahlan 

k111m 

Yörük Alı Molla uh 
desinde iken halen 
ıvereseılne 
' 

intikal 
eden müfrez kısım . 

Hududu 
Sağı, Yörük Alaca oi· 
lu Ali Molla uhdesin
de ipka ettiji ve ha· 
len vereseılne intikal 
ettiği ev, ıolu Şere· 
metli oilu Hibeyin 
evı, arkaaı Sındırgılı 
oğlu kerimesi Ayte 
bahçeıl , Ônü yol. 
Safı, Muhacır Mol1

• 

Hüıeyln evt ve dere, 
Solu Arap Abdullah 
karııı Emineye satılan 
müfrez ev arkası Sın· 
dırııh oflu kerlmeıi 
Ayte bahçeıl cepheıl 
yol. 

Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazılı evln sahibi 
Alaca oğlu Ali Molla mezkur evi ikiye bölerek bir kıımı· 
m 1317 ıenesind~ 15 madeni liraya Arap Abdullah karııı 

M. Stoyadinovitchln ıeya 
batinin neicelerl küçük gö 
zükebilirae de, bunun ruhi 
tesiri büyük olacaklar "De· 
uhche Allgemeine Zeitung,. 
bu görüımelerin, Almanyayı, 
ihata edılmit olduğu çem
berden kurtarmaya yardım 

edeceğini yazıyor. Bu ti.bir 
yanlııtır. çünkü hiç kimse, 
Almanyavı çember içine al
mayı düıünmemektedlr Bü· 
tün iıtenllen, Almanyanın 

taımalarının önüne geçmek· 
lir, çünkü Almanya eıki "Mit
teleuropa,. rüyasını tahak· 
kuk ettirmekten sarfınazar 
etmlf değildir. Alman)·a, ken
dlılnln haricinde tehakhuk 
ettirilecek bi, Tuna havzası 

oriani:zaıyonuna muarazdır. 

Berlln görüımeleri, Buda · 
peştede toplanan Roma pro
tokolları konferanııoa bir 
cevap teıkil etmektedir Fa · 
kat Yugoslavya ve diğer 
bazı devletler unutmamalı· 

dırlar ki, siyasi nüfuzdan 
azade bir iktisadi hegemon· 
ya derpiş edilmez. 

ltalya, ltalyll tarafmdan, 
Tuna Avrupaıında Almllnyaya 

Balıkesir Orman 
Başmühedisliğinden: 

1 Balıkesir vilayetinin Sındırgı kazası Bardakçı köy 
civarında Sığır ova Devlet ormamnda ( 1) numaradan 213 1 
numaraya kadar nu~aralanmıt ;s1, 911 met~~mlka_P gay· \ 
ri mamule muadil dıkılt çam agacı yirmi gun muddetle 
açık arttırmaya çıkarılmııttr 

Emineye haricen aatmıı olduğundan bahisle Emine namı· 
na teıçil edilmesi i&lenHdiğlnden tahkikat yapmak lçlP 
l 3·2 938 Pazar günü mahalline memur gönderilecektir Bu 
yer hakkında bundan baıka bir hak tddlaaında bulunan· 
lar vana bu ıünler içinde yazı ile Vilayet Tapu Sicil Mu· 
hafızhiına ve yahut mahalline aelecek memura müracaat

ları lüzumu ilin olunur. 

Ve şimdi biz, kendimizi 

bahşedilen hareket ıerbesti 
ılni, Almanyanın Akdeniz 
deki İtalyan faaliyetine ıart . 
ıız müza ~aretine vabeste 
telakki etmektedir. Akdeniz 
mesele1tle, Tuna Avrupaıı 

meıele1i, birbirine sıkı ıu 

rette bağlıdır . M. Stoyadl 
novlçe yapılan tezahürat 
gayet aamtmtdlr. eu teza 

2 Arttırma 16 - 2 - 938 çarıamba günü saat (15) 
de Balıkesir orman baımühendiıllii bloaaında yapılacaktır. 

3 - Beher metremikihının muhammen fiatı (510) ku-
1 

ruı yüzde7.5 muvakkat teminat (185) liradır. 
4 Şartname ve mukavelename projE-leri Balıkesir ve 

Sındırgı orman idarelerinden görülebilir. 1 - 4 - 36 

Sahibi ve Baımuharriri: Balıkeılr Mebuıu H. KARAN 

Çıksram Genel Direktörü: FUAT BlL'AL 

Baıımyerl: Vilayet Matbae11 - Balıkesir 


