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şvekil,Hükômetinlcraat Proğra-13 Lerlttifakı İngiltereye 
mını Mecliste Mufassal cin IZah Etti! Karşı ~ep~ mi Ahyo.r1 

f rans11 uazeteleu bu ıttıtakm Sovyet Rus yadan zıya da 

Esas Noktalan, Atatürkün Direktiflerini ihtiva 
Eden Proğram İttifakla Tasvip Edildi.. 

ingi1tare imparatorluğunu istihdaf ettiğini yaziyorlar. 
Roma, 8 (A A ) Komü· maktan ibaret olan mfiıahhH 

bir ılJHet karımnda bulun· 
111aktadır. " 

nllt enternasyonal aleyhinde 
Japon, Alman, ftalyan pro · 

1 

tokolunun imaa11 mtloaae • 
bettle Frao11z ı••etelert ı• 
neırlyatta butunm•ktadırlar: 

MiJnhal 
Saylav/ıklar 

!intihabı Yapıldı KARİNA DON İTİMAT REYi ALDI. "lcho de Pariı bu sistem 
ı htımai Suvycl Huıyadan ı:t 
yade lnglliz imp.uatorluju
nu iltfhdaf etm~khdlr. Ay 
nı ıey franıa hakkında da 
ıöylenebilir 

Ankara. 8 (A .A.) - C . 

Baıvekil 15 Bin Kelimeyi MiJtecaviz Bulunan f?roğramında Sekreterlifln· H P. Genel 

Memlekette Yapılacak Büyük işleri izah Ettiler. Epoque B i z t m tçto 
bu Oç devletin eamlmlyetle · 
rlne deillsede menfaat endl
ıe1tnden lri olduklarına iti 

mat etmek müıkaldtlr. 

den: 

Boı olan Bayazlt, K(Hah · 

ya ve Zonguldak ıaylavlıkları 

için 7· l l -937 pazar rftoa ya· 

pılan ıeçfmde C H. Partfıl 

namzetleri Sıhhi 1e Vek!letl 

MGıteıarı Hüaamettln Kural, 

BatHkilet Huıuli Kalem 

MüdClrG Vedat Uzıören, eı· 

ki Erzurum ıaylavı tarih 

Ankara, 8 (Huıuıi Muha· 

bırımtzden) - Büyük Millet 

~ecliılnln bu rGnkG toplan 

tıeında Bat vekil Celal Ba· 
'"' h6ktlmetln fcraat proğ· 

'•ıını hakkında uzun izahat 

'- bulundu. 

Kablaa proğramınıo eıaıı 

hatları Atatürkün Büyük 

~illet Meclisinde irad ettı k· 
1•rı nu•.uklarında iıaret 
itt.yurduklara direktifleri lh• 

'1•a etmektedir. 

Proframd11 hOkiımetrn 

~itaat, Maarif, Malt ye, Mtl 
lı Mıdafaa, Nafta, lkü.t, 

~lrle•ye, Dahiliye. AdllJe, 
11hlıarlar, Saflık itlerlnde 

t,kip edeceği yol Kayet 

teıııı ol,,rak açıklBnmıı. 

llıerntekette yapılacak bil· 

)Gk tılerln eMıh noktaları 
'''' •yn tsah eclilmtıllr 

8. Celil Bayar proframı-
laı lıah etmek üze.e kQnü· 

~, çıkhfı zaman mebusların 
''retdı a lkıılarile ka rııta n · 

--.,, nutku birçok yerlerinde 

'tQı hararetli alkıılarla ke 

'll._.lttir . 

hcı ıaat kadar devam 
td 

fıQ proğram 15 bin keli · 

"ıeyt mütecavi:ıdir 
~tctiı Celi.l Bayar kabl 

~'•ırı, ittifakla itimat reyi 
• errnııtır. 
~ -\nkara, 8 (A A.) Hüyük 

1~llet M~dhl bugün saat 

~ de Hilmi Uramn baıkan
'~'"dll toplanmıı ve iki cet · 

"d 'kdetmlıtir. Birinci cel

~ ' Yuıollavya nıebuun 
\ tclııt reiıllğinden gelen 

~:l•daki teliraf okunmuı 
'ireklı alkıılann• ııtar 

~Grkı,e Bl16k Millet 

\' 
lııı Rlya1ettne: 

' Utoılavya krallığı me 
''n ''il rneclhlnio 30 Hazl · 

'ıı 937 tarihli celıeeinde 
~ deJtı karan kabul eyledi. 
\i 

~t,~ ~lcıelanılarınıza ıb ' at ile 
'( 1 teref eylerim. 

,
1 
'-aoılavya mebuıan mec 

~ l'Grkfye Büyük Mıllet 
'th 

" •tnın samimi dost uk 

~'•taadan ıon derece 

l\~ llar dost ve müttef ı~ 
"'ılletıne o1duju kadar, 

358 reyle ve müttefikan , vekillerln ın i t 1 m a d ı n a 

yeni kabina 
edildi. 

itimat beyan 1 

Baıvek1l Celll Bayat (iz 
mir) 

Arkadaılar!. 

P r o j ram ı n hakkında 

lütfukar sözl~r ıöyliyen 
hatip arkadathı rınıa t~ıek 

kür eder im. 
Büyük milletimiz.ıu sayın 

aelince buna kartı ıükranı . 
mızı ••cak minnet kelimesi 
ile tfade edebilirim Bu mln 
net borcumuzu ödemek için 
ta1avvur eltlilmiz tek çare, 
tek yol vardır, o da milleti · 
nıtz ve memlek~timtz için 
ça lıım• ve bu . çalıımada 
ıh:tn idealinizi temıtl et 

( Sonu ikinci ıayfıtda ) 

Humonte - l>On1a bundan 
b6,.le demokratik hiirrlyet 
memleketlerinde m<ldahatede 
bulunma <tan harbe tahrik 

etmekte fütuhat makaadt le 1 
ve faıbt tahakkümüniln 
l&lmln, için taarruzda bulun-

lam Ve Mükemmel Bir Dostluk ... 

coğrafya öiretmenlerlndea 
Necati Güoerl ittifakla ıe · 

çllmıılerdlr . 1 

BAŞVEKİL CELAL BAY AR \ 

~:~:re~ü=~::'ı'::~:; "~::~ 1 DaragtJ acından indirilen lulı' llL .... nlıt illi. 
mubale1etle ıönderebtldtiln IUll 
den dola11 bahtiyardır . Yu • b• y p A d 1 Aalran, 1 (A.A.) - K.· 

E',:::~:f~~E:€'.~E!~,;~ ır urt arçası: na o u ~::" .::::0~.: ••• N.:D~~:.: 
umumi sulhun kavızmanını ı buıQo meraalmle kaldırıl -

teıkil eden Balkan paktına 1 ''K l '' y d D w d - J • kl mııtır . 
müıtenit bulunan ıarıılmaz l ,. ema ,, ur unu aragacın an ln ırme e ====::=-=--=-====-== 
dostluk ile her iki mllleUn - ILl •,I.' Et • L Bfi ü/ı • L ·ı·...ı:. d V aayeıl kaltilt lnhtlll bir ıu . '" ,,.a mıyererc, y ln1Cı up a ı apmışhr.,, 
rette yekdllerlne balh ol· 

1 
Yunan matbuatı Me· nan d.ntluju da daba hara · büyük bir ılrketle m6kem· 1 Brüksel 

dujunu kaydeder. takıaııo Ankara ıeyaha 
1 

relh ve daha ıamiml olmuı mel bir konturat ımulamıı 
Yaıa11n Türk milleti tine dair taflılit verme&.te t ur." tı 

lırıf aranıı Uzak ~ark ~i
diııleri üzırindı ehemıi

yıtlı duruyır. 

ve y a f a ı ı n o n u n 
mümu11llert. Uu münasebet
le en d~rin hl11iyatla dolu 
ihtiram kararın ll' kdtm 

ederim Bay reis. 
Yuıoılavya kra İıjı 
mebuı mecltıl reııl 

Stafan lrm 
İcra ve ıf Aı kanununun 

devam ediyor. Bütün gaı:e 

tel er, Haber gazetealnin ko· 
ymuı olduğu yunanca baı· 

lığın kllıeıint ılk uyfaların 
da neıretmektedtrler Mellon 

ıaı:eteıi, ilk uyf alarını "f ürk 
ve Yunan ıancaklarlyle ıüı · 

1 lemitlir. Hu gaıetelerin 
hepsi, Türk - Yunan doıt 

6 mcı maddeıinin ıösterdtğt 
hususlara müoha1ır olmak 

luğu üzerinde ehemmiyetle 
durarak, M Metalt1aeın bu 

üzere huıusi bir kefalet aan- doıtluğu Lir kat dah ıt tak 
dıiı le.ili hakkındakı kanun viye etlıği ni t ebarüz ettir · 
liyıha1mın gt!ri verilmesine mektedirler. 
dair Haıv~kilet tezkuesl 
okunmuı ve layihanın iade· 
ıl kabul edilmııur. 

Elefteron V ima gazetesi , 
bu hususta yazdıiı baıma 

kalede tunları ileri sürmek 
tedır: 

Bundan sonra Haıvekil 

Celil Bayar ıürekli alkıılıır 
araıında kürsüye ıelmtı ve "Ankara da nepedilen reı · 
yeni hükumetin profrarnını mi teblığ, ] ürk Yunan 
izaha baılamııtır. dostluiununun menfaat be-
BaıbakaD ikinci celıede raberhllne fıtioat ettllliai •• 

de izahatına d e • a m bu JOı:den günden ıüne 
ederek bitirdikten ve ıürek kuvvetlendiilnt bir drfa da· 
il alkıılar arasında kfirsüdtn ha me1dıaa koymaktadır. 
tndıkten ıonra Halil Menh~ff' İki millet bu dostluğun iyi 
(lzmir), Berç Türker \Afyon · meyvelerini görmüı oldukla· 
karahtsar), Hallkı Kılıç {Koca randan, doıt olmakta devam 
eli ), Fazıl Ahmet Aykaç (Eli etmek ve elbtrllği ile çaltı 
z·z) nutuk ha k kında mütalea· u.ak arzuıunda dırlar . 

larını etraflıca tafs ı l etmlt Türk Yunan dostluğu , 

ler ve B ıvek i l e muvaffa. tam ve mükemmel oldutun-
kıyetler tem.-nnla nde bu dnn. hiçbir ilaveye muhtaç 
lunmuılardır. dejtldir Ancak Metakaaı 

Müteakiben h61dhndln itim· kablneıl Balkan miıakına 
at talebi reye lconuak tay ı nı yeai bir unıur olarak ftrmit 

Hamt ıuretlle reye tıttrak eden, bulundutundan, Türk - Yu-

~ Ti pos "Abideler" baılığı mal yenilen yurdunu dara· 
altında ve kendine mahauı facındao indirmekle iktifa 
ullupla ıu beımakaleyi YllZ-
maktadır: etmi1erek, biiyGk bir inkı-

lap da yapmııtır. Türkiye 
"Hüyük lıkender Sakar 

yayı geçerek Jüpiter mabe
dindeki .. Kördüiüml., ke1· 
u. Bu sayede bütün Asya 1 

nan sahibi o luyordu. Frilcya· 
nın krallıklara meyanında 

bir de Midas vardı Ehane 
ye göre bu zat eşek kulak 
lı td i. Kı al Mtdas husubi bir 
külah giydtfinden, berberinde 
baıka hiç kımıe eıek kul 
aklı ol duğuııu bılmezd 1 • Fa· 
kat bcrb t'r ba:ı bu ıırrı uzun 
müddet muhafaza ede medi 
ğınden , toprAğa ııö y lemi ş. 

topraktan bir kamıı çıkmıı 
•e kamıı bunu herkeıe yay 
mııtır . ., 

AakaraJı Kral Mıdaı yap 
tarmııhr ÔIGme mahk6m 
edllen yurdunu kurtarmıya 
karar veren SellnH.11 Mus 
tafa Kemal de, bu ıehrl .. 
merkez ittihaz etmtıtir. Ke 

Bu hikaye 11r saklama 
dersi vermekledır. Hakikat 

teokrasi ıle idare edilir, ıe 
ri kalmıı bir memlekeUI. Hi-

lafeti ve ıeriatı ortadan kal· 
dırarak, yerine asri kanun 

Matbuat 
UmumMadiirü 
Çekildi .. 

Ankara, 8 (Huıuıi \- Mat 
buat Umum Müdürü Vedat 

Nedım Tör istifa etmiı ve 
istifası Dahiliye Vekaletince 

kabul edil m ltl r Yerine baı 
kası tayin edilınclye kadar 
Mahalli idareler Umum Mü 
d6r6 F alk bu vaalfe7I vekl
leten 16recelctlr. 

BrGkıel, 8 (A.A.) - Br6k. 
ıelde toplanm't olan Dokuz 

devlet konferan11 buıGn 

Uza k Şllrkta mevcut anlat· 

mazhiı muhtel!f ooktalarıa 

daha ziyade a1dınlatmak 

ve bu anlaımnhiın bir ıu· 

reli halle rabıtasını kolaylaı · 

tırmak maksadlle JaponyaJt 

hattı hareketini mümkün ol

dutu kadar ça buk bir za
manda btldlrmeğe yeniden 

davet etmlıtir. 

Çı n hariciye nazaretıBrükıel 
konferaoıı dııında Çın . Ja-

pon mGzakereleri hakkında · 
ki ıayia1arın tamamn a11l11z 
oldutunu bildirmektedir. 

p=================:.;==================' 
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te Mıdas büyük b ır kraldı. :: l/ B . G . H I H k :: 
T anan iT emınİn eyecan I İ ave5j... •.•. 

Bu manllcuı, A ıyalıl ar ile il J 

lllııy etmek için, Yunanlılar ı: Pek Yakında Neşre Başlıyoruz. i! 
1 •• •• 

uvdurmut ard1r. İi Franıızcadaa Terceme Ed9e: •• 

Fakat iti• en 1•1anı dik· 1 :1 1'.lllil DEMlRAY li 
kat ctheU ıudur ki, Ollv, bu ·ı '- --- el 
hldlleden yarım 1aal ıonra 
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Belediye Umumi Meclisinde Okunan Rapor Hükumet -n 

Belediyemizin ı 

Yaptığı isi 
Yıl 

• • 

icraat 
Proğramı 
(Baştarafı birincı sayfada) 

mektedir. Buna ıöz vetiyo 
rum Kiitün vüaatamızla ça 
lı~acağız. ( Allah muvaffa
kiyet veuın sesleri alkıılıır) 

( Geçen sayının devamı ) 
6 - Şehirde mevcut han 

ve nalbant ahırları muaye· 
ne, badana ve dlzenf ekte 
edtlmtıUr. 

• Za~ıta Teşkilatı 
Halkla en fazla teması 

olan ve ııhhat kanunile dı

ğer hususi kanunların toh 
mil ettiği muhtelif vazifeleri 
ifa eden zabıtamızın meıal
ıl kadro darlıiına rağmen 
mucibi memnuniyettir. 

Şehtrln intizam ve t~miz 
ltği, halkın ve esnafın sıhhi 

durumları, lnıaat ve tamirat 
ttlerlle nakil vasıtalarının 
daimi konturollarile alaka 
dar olan bu daire kadrosu 
na kır bekçiler! de ili ve ed 
il erek mezruatın mu haf azası 
da tahtı temine alınmııtır. 

Belediye yasaklarına, ay· 
kırı hareket edenler hakkın· 
da zabıt tutulmuı ve bir ıe· 
nede {375 J kiti tecziye edil· 
mittir. 

hf aiye teş~ilatı 
Şehirln yangından muha 

f azası ödevini verdiğimiz bu 
ıuheden azami istifade te• 
mln makıadlle itfaiye efra. 
dına daimi talim yaptırılmıı 
ve gaz ve havaya kartı 

korunma kursları ikmal etti· 
rllmlıtlr. 

İtfaiye için yeniden 300 
metre hortumla ala hortum· 
ları satın alınmıı, arazozlar
da görülen noksanlar ikmal 
ettlrtldtfi ııbı altı dane el 
tulumbaaı da tamir ve ıslah 
ettirilerek lüzumu halinde 
kullanılacak bir ıekle kon· 
ulmuıtur. İtfaiye teıkılatı
mıza yeknasak elbJıe glydi
rllmiı, gece nöbetleri ve me 
saf tekiller! proframlandml
mııtır. 

Bir ıene içinde ıehirde 
l 15) yangın vakası olmuı, 

bunlardan [ 12 ) si me'vzll 
söndürülmüı ve [3J çü kıs · 
men yanmııtır. 

Temizlik işleri 
Şehrimizin temizliği ile 

alakadar olan bu branıımı . 

zın bir yıl içindeki faaliyeti 
ıunlardır: 

1 - [15) Çöp arabası, (6) 
el arabaaı [3] sulama ara· 
ba11 ile [ 12] süpürgeci ma· 
hallita ıöre taksim edilerek 
ıehrln her gün mahalle ve 
sokakları temlzlettırllmiı ve 
umumi arazozlarla sulattırıl 
mııtır. 

2 - Şehir dahilinde [634) 
yerde latam lıacuı açtmla 
rak tamiri yaptırılmıı, Ay
aören, Kurupınar, Karakol
altı, Çamlı sokak, Sakarya· 
da yeni sokak, Kömürcü ıo· 
kaklarında, Kayabey mahal 
lesinde Kayabey caddesi, 
Börekçilerde, Bakırcılar ar
astasında ceman ( 1360) met. 
re yaptmlmıı. Yeıtllt cadde
sinin lağımı açtırılarak ıehlr 
sularını alacak .-enlıllkte ve 
[21 O] metre uzunluğunda ye 
olden yaptırılmııtır. 

3 - Şehirdeki Umumi 
helalar tslah ettirllmıı, biri 
parkta, dlferl lzmfrltı:r ma· 
balleılnde iki tane umumi 
bela J&plarılmııhr. 

4 - Cumhuriyet alanın 
lağımlann dakı feua koku 
neıretmeme sı ıçin fenni bir 
surette (8) tane sifon yaptı
rılmııtır. 

Hu~u~ f şleri 
Beledf yenfÖ hukuk ve ve. 

caiblnl kanuni mevzuuata 
dayanarak lf a ve istihsal et
mek mevkiinde olan bu şu· 
hemizin bir senelik mesai 
ılnden memnuniyet verici 
neticeler alınmııtır . 

Mahkeme işleri: Bu y.ıl 

içinde 3 tane hukuki dava 
aç1lmıı, 'kı tanesi Belediye 
lehine intaç edilmiıtir. 

İdari davalar: Btr yıl ıçln· 
de Belediye aleyhine [7) dıı 
va açılmış, bu davalardan 
(6) aı lehe ve [ 1] ri aleyhle 
netlcelenmlıtır . 

Adliye icra işleri: Beledi 
ye alacaklarından dolayı 5.3 
icrai dava açmıı. bir kuma 
tamamen ve bir kısmı da 
taksitle ödenmek suretile 4 1 
davanın sonucu alınmış, 12 
dava da derdesti rülyet ola
rak 937 yılına devredılmlı 
tir. 

istimlak işlerine ait da va· 
lar: 3 Dava açılmı§, ~ tanesi 
neticelen mittir. 

imar işleri 
Şehrimizin günden güne 

yenileımeğe ve güzelleımeğe 
olan istidadını hepiniz görü 
yoraunuz. Memleketlrnlzdeki 
parklar. bahçeler, kulüp, 
stad yerleri, yollar meydan 
ve kaldırımlar bu imar faa· 
liyeUnln güzel misalle rini 
teıkll etmektedir. 

A!ağıda arzedildiği veç. 
hile muhammenatı J 30 bin 
lira ve tahsilatı 1t7 bin li 
radan ibaret olan bütçemi· 
zin yiizde 30 zu idaı i kısma 
ayrıldıktan Belediye ve Cum· 
huriyet bankaları hısseleri 

verildikten sonra kalan tah· 
ılaat ile Balıkealrin inktıaf 
ve imarının istilzam ettirdiği 
itleri proframla baıarn1aia 
çalıtmaktayız 

936 Yılı içinde eski bele 
diye meydanın tesfiyesi yap· 
tmlmıı ve (1600J metre mu
rabbaı parkesi yeniden ta· 
mir ettirilmiştir . Yeşilli cad 
deli, Tophane ıoka ğı, Ôz 
alp caddesi, Orhan ve Yıl · 

dırım caddelerinin kaldırım · 
ları yeniden ıökülerek ta · 
mir ettirllmtıtır 

Cumhuriyet meydana bi· 
raz daha genıılettlrilmlı, ye
niden tanzim edilerek orta· 
sındaki pe.rtel düzettirllmlı -
tir. 

Va11f Çınar caddesi; Kü 
çük park ve çocuk bahçesi 
tarafından gentıletllmiı ve 
çocuk bahçesi Atatürk par· 
kına naklettirllerek etrnf 
duvarları yeniden yaptırıl· 

mııtır . 

Halkevl yanındaki umumi 

Bundan sonra tekrar ruz 
nameye geçilml§ ve Van 
gölü tıletme idaresinin 1932 
mali yılı son hesabına ait 

mutabakat beyannamulnfn 
gôrülmüı olmasma dair Di
vanı Muhasebat riyaseti tez 
kere ile Van gölü tıletme 

idaı esinin 1932 yılı son he
sabı hakkındaki kanun layl· 
hası ve DJvam Muhasebat 
encümenı mazbataaı kabul 
edilmlı ve bunu müle 
aklp Büyük Mıllet Mec 
lisi 937 yılı mart, nisan, ma· 
y11, haziran, temmuz, Bğus· 
tos ve eylul aylara hesap
ları hakkandaki murakJplik 
raporlnrı okunmuo ve daimi 

encümenlerden muayyen mi 
ktarda daimi aza tefriki eu· 

' reUle vekaletlerde kar§ıhk· 
h encümen'erden ayrılan 

tkiıcr üyeden müteıekldl 
memuıin kanunu muvakkat 
encümeni Adliye, Bütce, Da
hiliye, Malfye Milli Müdafaa 
encümen\erinden beıer aza 
tefriki ıuretlle müte§ekkll 
orman kanunu muvakkat 
encümeni ve D a h 1 l i y e, 
İktisat, Maarif, M a l i y e, 
Nafıa, Sıhhat ve İçtimai Mu · 
avenet encümenlerinden acçi
len üyelerden müteıekktl vila· 
y~tler hususi idareleri kanun 
layihaları muvakkat enc<imenl 
teıkill ve makam riyıetln 

bundan ıont a içtimai rın 
saat 15 te o\maıı hakkında 

ki teldıfı kabul edilerek çar 
ıamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere lçtfmt1a nl· 
hayet verllmiotlr 

açları dikilmiotır. Hamtdıye 

caddesine de yen iden ağaç 
diktlrJlmlıUr. 

Şehlrin üst kasmındakl ça 
mlığa cıvar ormanlardan 
getfrtikn (1 IOO] çam ağacı 

ilave ettirilmit\ir. 
Asri mezarlık içindeki ana 

caddenin kaldmmı yeniden 
yaptırılmıttır. 

Çayderesi üzerindeki Rh· 
şap beı köprünün tamiri 
yaptırılmııtır. 

Cumhuriyet neslinin lmer 
ltudretlne büyük bir delil 
teıkll eden Atatürk parkı· 

nm 29·8irlnclteırin 936 tart· 
hinde açılma töreni yapıl 
mııtır. Plan dahilinde taka· 
mülüne çalııılmaktndır. 936 
Yılı içinde yeniden (16) bin 
metre murabbalık saha tan· 

bahçe bttlılilndekl evler tama· 
mile istimlak edi1tr.fş, Bele· 
dlyeye att bahçeye ilave ed· 
llmııtır. 

zlm ve park haline getiril. 
mi~Ur Yüzme havuzunun 
yeri tayin edilerek etraf 
duvarları yaptırılmııhr Ha 
vuzun alt tarafında tenis ve 
spor sahaları için yeniden 8 
bin metre murabbaı yol teı
vfyesl ve diAer lnsımlarda 
(5600] mf'tre murabbı mtk
tarında ıosa (6000) metre 
kordon yaptırılmı~tır. Umu· 
mi havuzun etrafındaki el· 
ektrlk tesisatı tnmamlattırıl
mıı ve alt kısmında 28 ta· 
ne daha direk diktlrllmtı, 

hatları ''e abajorlan ikmal 
ettirilerek ceryana bağlan 

mııhr. Parkta yaptırılmakta 
olan gazino ikmal ettirilerek 
parkımız bu gazino ile bir 
kat daha süslenmlıllr. 

Milli kuvvetler caddeıinln 
tarafeynindeki ağaçlar de· 

ğlıtlrllmit ve yerlerine kıymetli 
ve yaz kıı yeıllltğini muhaf azal 
eden lükıUhün \'e açer ağ· ( SONU VAR ) 
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Ri ŞE R HABEL 
ını «fil 

Köy Kalkınması Faaliyetleri: Biğadıç 
168 ha • e• 

ÇI un -
Cinayetinin mu~atemesinı · B i Kurs Açıl • 

1 •• dün~başf andı 
Valimiz B. Ethem Aykut dün 
kursu acarak ilk der si verdi. 

Bığaciıçta öğretmen Na· 

zif in üç buçuk yaıındakl 

çocuğu f lteri feci bir ıekil · 
de kesen Halil oğlu Kasını, 

Kasımın babası Cellat Ha· 
lıl, anneıl Emine, kız kar· 
deıleri Ümmü ve Zehra ıle 

, 
Köy kalkınması itleri ve 

köy ça1ı§malan hakkında 

aydınlatmak üzerine merke· 
ze bağlı nahiye ve köy muh· 
tarları için açılacağını bildir
dlğirnız kurs dünden itiba
ren faaliyete aeçmfıtır. 

lıtıklal marıı saygı ile din· 
len dıkten sonra Vail 8. Ethem 

Aykut tarafından açılan kursta 
daire müdürleri, bulun· 
muılardır . 

B Ethem Aykut kursun 
açılma11 gayelerini, köy, hü· 
kumet ve devletin milli İf· 

lerinl anlatmak suretile ilk 
dersi vermişler, Cumhuriye· 
tin, köye, köylüye verdiği 

önemi anlatmıolardır. 

B Ethem Aykut ezcümle 
demltlerdlr ki. 

" - Bu kurslar icap ettikçe 
toplanacaktır. 

Köy kanunu hakkında 

burada, bir mektepte imlı 

gibi verilecek derslerle tenev · 
vür edeceksiniz. Köy iılerl 

hakkında kabil olduğu ka 
dar bilgi almanız lazımdır. n 

ğ( nüfus siyasetini, nüfus 
çokluğunun ehemmiyetini, 
gızli nüfuslara, ö:üm, do
ğum vakalarım, gayrimeırü 

evlenmelerin zararlarını, ye· 
ni doğan çocukların nüfusa 
kaydedilme ıekli üzerinde 
ders vermiılerdlr . 

Kursa 168 muhtar ittirak 
etmektedir 

Hu 1ıün de derslere devam 
edilecektir. 

Kara Mustafa hakkındaki 

davaya dün a~ır cezada baı· 
lanmııtır. 

Dünkü muhakemede suç· 

luların sorgulan yapılm•I• 

bazı t"hitlerin celbi fçlP 
muhakeme ikl kanunevvele 
bırakılmı~tır. 

Manisada S o Maç 
B gü Yapılacak •. 

l~manbirliği ile bugün Nazilli Men~iresspor takımı 
karşılaşaca~lar. 

Maniıa, 7 (Hususi) - Gar 
bi Anadolu futbol ıampıyo· 
nası maçlarıoa pazar günü 
de devam edilmtıttr 

Saat J 5 de Çanakkale 
bölgesi ıampfyonu olan Bi 
ga ldntanyurdu ile Aydın 
bölgeli ıarnpiyonu olan Na 
zilli Mendiresalpor takımları 

diresspor takımı l 4 sayı ıle 
galip geldi. 

BaJıkeıir İdmanbirliği il• 
Mendireupor takımları sah 

günü karıılaıacak, böylece 

Gdrbi Anadolu ıamptyol111 

belli olacaktır 

Bu maçan çok 

B. Ethem Aykut hükii· 
metin köy kanunu ile 14 
milyon köylüyü kaldırmak 

11\edtğlm, 14 milyonun kal 
kınmasının bUtün bir mille· 

karşılaıtılar Netict'de Men olacağı anlatılmaktadır ,,,,,,. ,_ ................................................. . 
Co H. Partisi 
Ocak 

tin kalkınmıuı demek olduğunu 
ltaçakcılıkla mücadele, Türk 
Hava Kurumuna yardımın 

mılli vazifeler arasında bu· 
lunduğunu, bunların takip 
edilmesinin ve hükumetin 
dilediği gibi yapılmasında 

her muhtarın birer vaztf esi 
bulunduğuna ışaret etmiıler 

ve Büyük Kurtarıcının adı· 

nı sayeı ile anarak sözlerine 

Kongreleri .• 
/ C. H. Partfıi ocak kon 

son vermiılerdlr 

Valimizin sözleri sürekli 
alkıılarla sona ermiştir . 

Bunu müteakip Sıhhat 

Müdürü B . Muhlis Suner, 
tifo, kızıl, kızamık gibi bu· 
laııcı haıtalıklara dair bir 
ders vermiıtir. 1 

1 
Nüfus Müdürü B. Hikmet 1 

Çınar da Devletin takip etti ' 

grelerl devam etmektedir. 
Hisarlçl ocağı pazar ak. 

oamı toplanarak dilekler 

üzerinde görüımüı, bir yıllık 
faaliyet raporu okunup ka· 

bul edildikten sonra intiha 
ba geçilmiıtlr 

Seçimde Baıkanlığa B. Mu· 
zaffer Uzkur, veznedarlığa 

Ahrnel lrvana, katip1iğe 

Mehmet Altıntaı, azalıkla-

ra da Saadettin Gök ay, Sabri 

Esen; müme11illıklere 8 Mu· 

zaffer Uzkur, Abdullah Ayı
boğl\n ayrılmıılardır 

, Yurdlular 
J Gücü 

Yendi •. 

Akıncılar ocağı toplantı 
11nda da seçim şöyle neti · 
celenmlttlr: 

j Haıkanhğa Mustafa Süter, 
· Hüsnü Ercen, Beytullah Gür, 

Pazar günü ldmanyurdu 
ile ldmangücü arasında hu 
susi mahiyette bir maç ya

pılmııtır. 

ldmanyurdu 
iyi bir oyundan 
kazanmıttır. 

bu maçı 

sonra 1-7 

ihtiyarı 
DüşürmiJş •. 

Aoafartalar mahalleıtnden 
tahsildar A bdullfth oğlu 15 

' 

yatlarındaki Mehmet 60 I 
yaılarındakl Adile adında 

bir kadmı itf':rek düımüttür. 
İhtiyar muhtelif yerlerinden 
yaralanmııtır. 

Çocuk yakalanmııtır. 

Ali Andaç, Veli Varoğlu; 

mümeasllliklere t{. Mustafa 

Süter, Ali Andaç ayrılmıı 

lardır . 

Feci 
Bir Kazao. 

Muharrem Hasbi un f ab
rikasında feci bir kaza ol 
muıtur . 

Bu fabrikadan amele Ta 
hır oğlu 28 yaılarındaki 
Hüseyin sol kolunu kayııa 

kaptirmııtır. 

Gencin kolu kırılmıı, le -
davi edilmek üzere mem 
leket haıtahanesine kaldırıl 

mııtır. 

Tahsildarlar 
~ 

Topladıklan paralan mü~~ 
~et beklemeden teslil 

edecekler 
Vergi tahsildarları ıtrrıd•t~ 

kadar bin liradan fazla ta 
silatlarmı gün kaydı olıll;.· 
dan derhal yatırıyorl•' 

b ıarı" Finans Bakanlığı un ol 
bilhasaa yıl baılarında k 

1 
Jiyelli tahsilat yapacaklar•~ 
ve bunları teslim için f aıö• 
gün kaybedeceklerini ı. 
önüne alarak yeni btr a· 
rar vermiştir Bu karara gb 
re timdlden sonra atlı t~llı 
sildarlar Fınırnıı yıho•: .,c:ı 
altı ayında ( 4000 ), i ~ 11 
altı ayında (2500 ) Ur•

11
;,, 

faz la yaptıkları tahs 11.., 
müddet beklemeden te• ıa· 
etmek mecburiyetinde 

0 

acklardır 

Halkevinde muhıarlara li· 
lim gösteril~i ,ıı 

ııtl' Halkevlnde kursa ,1.,ı· 
eden muhtarlara gece 
ma göııterilmlıttr. 

Akşamki 
Şiddetli 
Zelzele 1 

1ııd' 
Akıam saat tam 1..,ı

btre çeyrek kala ıehr lı"'" 
de çok f ıddetli bir ıe 
olmuıtur. d ••"' 

Üç saniye kadar elı.,,. 
d 1 bll 

etttği tahmin e l eP klipti 
vetlt sarsıntı bir çok dild'fl 

h' ,e 
ler tarafından I~ nrııo• 
ve halkı telaoa dut 
tür. 



Uzak Şark Hadiseleri: 

AlmanyanınÇ ktiği 
iktisadi Sıkıntı .. 

Almanya; Uzak şarkta diğer devletlerle birlikte istifade etliği ~a~lar~an ~üyü~ 
~ rpten sonra mahrum ~al~ığım ileri sürüyor. 

30 tik teşrin tarihli Alman 
lnatbuatında hakim olan 
mevzulardan birisi, Alman 
Yanın Brükselde toplanan 
olan dolrnzlar konferan11na 
iştirak etmlyeceğl hakkında· 

ki karar, dl~eri de. Musso 
linlnin 29 tlkte~rinde Roma· 
da söylediği nutkun bilhas· 
ıa Almanyaya ve Alman 
Yanın kolenl mütalebatına 

temas eden kısmıdır: 
Filhakika Belçika, hüku

rneu , Alman hükumetine, 
Brükseldeki uzak şark kon 
feranııma iştirak etmesi içfn 
müracaat etmiş, Berhn ise , 
Verdiğı cevapta, Almanya 
tıın dokuzlar anlaşmasına da 
hıl olmadığına göre konfe
ransa iştirak edemiyeceğlul, 
bununla beraber uzak tark 
•htllafınrn barış yollariyle 
hallı için çalıtacağını bildir· 
in ittir. 

Gazeteler, bu hadiseyi 
ehemmiyetle tebarüz ettirir· 
ken, hükumetin noktaina
~arının nekadar haklı oldu 
iunu ve esasen Cenevre mü
tıaesesiyle alakadar olduğu 

bet clhetçe belli olan bir 
ltenf eransa Almanyanm iş 
tırak etmesinin beklenemi· 
)eceğini i1eri sürmektedirler 

Yalnız Deut&che Allgeme 
1tıe Zeıtung, bu sebeplerden 
blltlca, bir de Japonya nın 
1ttıra k etmeyttfni ileri ilrü
)or ve Japonyanın alakadar 
olduğu halde konferanetAn 
lltak lcalmasınm A iman ya 
)ı da aynı fekllde harekete 
icbar etmlı olduğunu ilave 
tdıyor. 

Augriff gazetesi, konfe 
tl\naın, tıpkı Nlyon an laı
'-lllsı gibı, belli başlı olaka 
darlardan biri ltUrak etme· 
dttı toplanmasını tenkit ede

~tk eldtı edilebilecek müs 
tt neticeleri evvelden tah

"ılne uğraşıyor ve dıyor ki: 

"Bizce. eld~ edılebllecek 
~egane netice. Japonyayı it · 
iham eden ve Çine bir lki ,,, 
t tns veren bir kararın it 
~btzı olncaktır. Halbuki bu 
ı" Çinlerin itine ~·arayabt
Jtcek birfey olmadığı gibi, 
d 'Ponlann ileri hareketini 
t lıtduracak da değildir ZI · 

ı'• Japonya ile Çini hafta 
b'tdanberf değıl , aylardan 
d ~ti birbirine katan lhtılfıf 

t Gllya ölçüsünde bir ihtilaf 
it .,, 

Dt. dipl. poliUsche Kor 
t~. 
~t Pondenze göre, uzak tar-
~ akı vaziyetin, gerek doğ 
c.ı dan doğruya alakadar 
~ 'tılar ve gerek dünya eko· 
.ı tıllıiaı namına mümkün ol 
~ı.ı. ' 
bı \l kadar süratle ve kati 
~~ tekilde hallonulmasını, 
~t~anya bütün diğer dev 
dı et kadar arzu etmekte · 
~r Fakat bu illlek, dahıl 
~l~l\dığı bir anlaımanın tat· 

'' 
1 

için toplanan konferan 
~~tlttirak etmek için kafi 
L.k ildir. Esaıen Almanya 
"li~Gk 
' harpten sonra, o za-

kadar uzak ıarkta dl-

ğer devletlerle birlikte isti

fade ettiği haklardan mah· 
rum tutulmuıtur. Zire o za· 
manla r, şimdi yardımına 

muhtaç oldukları bir büyük 
devletin itbirliğine kartı mü. 

ıtağnl kalınabileceği zanno 
lunuyordu. Bununla beraoer 
Reich hükumeti uzak şark 
davasını tatmin edebilecek 
her türlü çalıımalara sempa
ti ile kartıhyacaktır 

Mussolininin Romada söy · 
lediği nutukta barıı mua -
hedelerinin baı.1 aykırı ve 
haksız hükümleri deği§Uril 

mesl ve Almanya gibi bü 
yük bir devlete Afrika gü 

neti altında hakeltiği yerin 
iadeıi lazımdır.,, Sözleriyle, 
Almaoyanıo davasına ittir k 
etmesi, me mleket matbua 
tında pek de rin akisler uyan 
dırmış ve pek muhtelif ma 
kalelerin yazılmasına vesile 
olmuttur. 

Bundan baıka, Aİman hu· 
kuk akademlılnde general 
Ritter con Epp, koloni me · 
seleıl etrafında cereyan eden 
müzakere ve münakaşaların 

aldığı son durumu lztth mak· 
sadlyle büyük bir konferans 
vermiştir 

Bütün gazPtelerin aynen 
aldıkları bu konferansta ha 
tip evvela, diğer devletler 
tarafından umumiyetle ilerf 
sürülen noktainazarı hula 
sa etmi§tfr Buna göre, Al 
manyanıo ekonomik bakım 
dan çektiği s ıkıntıların ko · 
loni meaeleıiyle hiçbir a la 
kası yoktur ve kolonilerin 
iadesiyle hal ledilemlyecektlr. 
Dava, ancak Millet ler Ce
miyetı taraf andan çözülebt 
lecek beynelmılel bir ham 
madde davasıdır., Ve bu 
suretle Verse. y muahedea!nin 
yenıtlen gözden geçirilme 
imkana ortadan kaldırılmak
ta ve Alm ım mütalebatına 

kartı söylenmesi müıkil bir 
"hayır,, ın yerine daha ma- ı 

hlrane bir kaçamak yo lu bu 
luomaktadır. 

Halbuki, değlımez haki· 
katler karıısında bu takti · 
kanın uzun müddet ayakta 
durmasına imkan yoktur; zi· 
ra: 

Almanyanın ekooo 
mik davasını lwlonl mcse 
lesınden ayırmak tamamen 
hatal ı bir iştir Umumiyetle 
ve btlhasıa Versay muahe 
deılnden sonra, günün P-ko 
nomlk durumuna bağlı olan 
tarihi inkitaf çerçlvesl için· 
de ham madde, yer, koloni 
veya herhangi btr diğer me 
sele, artık tamamen birbiri 
ne kenetlenmittlr ve ayrıla 
maz. 

2 - Almanyanm gıda ve 
ham maddelerini tedarik 
için giriştiği çelin mücadele 
sırf kolonilerini ka)'betmlş 

olmasından mütevellittir. 
3 - Versay muahedesiy· 

le kolonilerini kaybettikten 
sonra bu kararı mütemadi 
yen protesto eden Alman 

milleti, son yirmi sene için 
de ve bilhas!ia nasyonal soı 
yaliım mevkı i iktidara geç
tiğindenberi ko\omlerlnl ge · 
ri almak lüzumuna mutlak 
surette kanaat getirmıştlr. 
Bu kanaat bugün bütün Al. 
man milletinin kaf uına ve 
ruhuna kök salmıthr ve bu 
kanaati bir taktikanın ıö 
küp atmasına imkan yok 
tur. 

Hatip bundan sonra Al 
man hükumetinin son sene· 
ler içinde bu noktalnazarı 

kabul ettirmek için çabala· 
maları izah ederek sözleri 
ni şu cümlelerle bitirmiştir: 

Almanyayı kolonilerinden 
zorla ferağata icbar eden 
sebepler ve dolayısiyle man· 
daların dev~mım meırü kı 

lan hukuk esaslar, bugün ta 
mamen ortadan kalkmıştır. 

Versay gibi hatalı bir do · 
iumu tastikli manevralarla 
idame ettirmek için yapılan 
her türlü te§ebbüsler, bu hu · 
austa kull&nılan metodların 
')'anlıtlığı yüzünden akim ka· 
imaya mahkümdur ,, 

G'azeteler, bundan baıka 
Çek~slovakyaya yapılan mu· 
tad hücumlara devam et 
mektedır. Propağanda nazı · 

rı Dr Goebbelsln 40 mcı 
ıenesi devriye!I münasebe · 
tile de pekçok yazılnra rast 
lamak kabıl o\muıtur 

Sovyetler Birliğinde inti
hap hazuhklan 

Son gelen 23, 24, 25 Hk
tetrin tarihli Sovyel gaze 
telerl sahifelerini bilhaaııa 
Atı Şuraya intihabat hazır 
lıldarına dair propaianda 
mahiyetindeki genlf nerlya . 
ta hasretmiılerdir. 

Moıkova, Lenlngrad, Ki
yef, Harkof ve diğer büyük 
tehirlerde Sovyetler Birliği 
Alı Şuraıı ile milletler tfıra 
sınh namzet gösterme hu-
susunda mıntal<aların umu
mi toplantıla11 yapılmıya 
baılamıt ve bu toplantılar · 
de Sovyetler Btrlığl Ali şu 
rası 07.alığına namzed ola 
rak Stalin, Molotof Voroti 
lof, Kaganoviç, Kalanin, iz 
d mof, Yezof, Mikoyon, Ko 
sior, Gubar, Petroviııkl, Lit 
vlnof, Kruıçof, Blüher, Bud· 
yomln, Mlskvln, G1kolof, 
Vedopyanof, Ügıuof, Aka
demir.yen, Baykof, Kolesnlk, 
Kontorln, Mehllı, Smirnovo, 
Bratamovlskl, Peıkaref, Le. 
onova, Şelkof ve milletler 
ıurnsına namzet olarak da 
Stalın, Petroviıkl ve Zaton 
ski gösterllmıılerdlr. 

§ Aynr tarihli gazeteler Is 
panya hadisatı, ademi mü· 
dahale tali komJs)'Onu top· 
lnntıları ve Çın Japon mu· 
harebelerl hakkmda umumi 
teliraf haberlerini nefret 
mekte ve yakınlaşmakta bu 
lunan lnkilap bayramına ya 
pılmakta olan hazırlıklar 

hakkında taf slllt vermekte 
dirler . 

Baıka kayde değer birtey 
yoktur 

rORKDILI SAYFA: 3 
i 25 &• 

/ Tam Ve Mükemmel Bir Dostluk ... 

Darağac ndan indirilen 
ir Yurt _parçası: Anadolu 

''Kemal,,'' Yu1'dunu Darağacından İndirmekle 
iktifa Etmiyerek, Büyük lnkilô:p a Yapmıştır,, 
(Baı tarafı birinci sayfada) bu iki millet , birbirini tana· yetle yoluna devam etmittlr. 
lar vazetti Kadın; serbestli· mıı ve takdir etmlftlr . Batbakan geminin her 
ğfnl kazandı. feı yerine şap- Averofun Marmarada tarafını gezmittir Gemi, 
ka i\\ame edildi Bunlar ko "dost gemi" halinde karşl gt:nçltğin elinde ol d u-
lay fıler değildir . lanması ve iki devleliu de- ğundan, tertemfzdi Bu ge· 

Bunlardan daha büyüğünü nlz kuvvetlerinin fırsat düı mide kırk yaıından yukarı 
bilmiyoruz. Kemalin 100 he tükçe kardeıliklerini izhar 2abıt bulunduğuna lnanmı · 
ykell varsa bunlardan 99 etmeleri meserreti muciptir. yorum. 
unu kadınlar dıkt irmit ol Ber iki donanma aynı gaye Tahtelbahir ıüvarilertnden 
maliydı yl gütmektedir. Esasen her Polidia ile Vurekas denlıci-

İtalya tle Almanya da mu· iki memleket donanmaları· lik hakkında bana pekçok 
cfzeler yaratmışlardır . Fakat na gemi alave edecekleri feyler öğrettiler. Alleğmen
bunlnrdan hiçbirisi Türkiye zaman birbirini haberdar lerin hepıı henüz çocuk gl 

gibi hiçten batlamamıııtır. etmektedirler. btdlr Bunlardan Suçosun 
Yunan Baıveklli bunları Türk Yunan denizcilik hiç istirahat ettiğini görme-

göziyle görmüştür. Ş ·mdl birliği , baıbakan M. Me. dlm 
hayret içine garkolmut ola- taksesın Ankarada söylediği Yolda Actoı muhribimlzl 
rak dönmektedfr. gibi, hususi bir ehemmiyeti gördük. Nyon mukarreratını 

Türkiyenln dostu, komıu haizdir ve Eğe denlz.i iki tatbik için devriye geztyor-
su ve müttefiki o1an Yuna- memleketi b ı rleıtırmektcdir . du. Göğsüm kabararak ıey 
nistan, bunu tesbit etmi~tir. k'uan milleti, donanma rettim. "Deniz Jandarmala-
Ankara seyahatinin 01esut itinde çok ha1&estır. Bu se rı" romanının eahibi. 1912 
neticelerinden biri de budur. bepten iki donanmanın kar- de Çanakkale önünde dev-

Katimerlnl ıunları yazıyor: deıliğinl , dostluğu.: en sem riye gezen Tiyella muhribi-
.. Jkı tarafın gazeteleri, pııtık tekli olarak kabul et· mizden ilham al mı ıh. Fran. 

T - k Y d 1 ~ mitti.. 1 h 1 ur unan ost uguna sız ve naıliz mu rip erini 
büyük hizmetler etmfılerdir. Bu gibi tezahürlerin kay· aradıksa da bulamadık. 
M. Metal<aas Türk gazetele nağı, her iki milletin yü · Pazarteıl sabahı Marma· 

reklerinde bulunduğundan, 
rlne teıekkOr etmi§Ur 

Yıllarca cenkleımio olan 
iki millet, bırçok müıkılat

tan sanra eller)ne geçirmlt 
oıdukları dostlu~u . himaye 

etmemezlık edemezlerdi 
Türk milletinin Metaluasa 
karıı gösterdığj ııamlmi te 
zahürler, bizi hayrete düıür 
mü. 

fakat Türk Cumhurreisl· 
nln Yunan bıı§bakanına gös
terdiği yüksek ve ttamimi 
alakn, Türk Yunan dost· 
luğunun bu mülakat sayesin· 
de bir kat daha kuvvetlen
diğini isbat elmektedır. 

Atinaika Nea gazetesi, 
baımakalesinde ıunları iddia 
edıyor: 

"l'ürk - Yunan doıtlu 
ğunun ula~acağı parlak neti· 
celerl şlmdtdeo gören M Me· 
teksas, Haber gazeteılne ve· 
rdiği yazılı beyanatında, 

"günQn birinde iki milletin 
birleteceğlnf ,, söylemittir. 
Maı.lde d .. beraber ynıamıı 
olan Ellenler ile Türkler, 
yalnız din bakımından ayrıl
mışlardır Bugün Türkiyede 
şovinfzm kalmnmıttır. Ka 
mal Atatürk mutedil bir 
zattır . Esasen Türk - Yunan 
dostluğu da bu haleti ruhi 
ye sayesinde inkişaf edebil 
mittir. Menfaat .beraberliği 

dahi, ba§bakamn gösterdi ği 

bu neticeye müncer olabi 
lir ,, 

Profa gazetesi "Baı ka Bir 
Bakım,, baılığı altında fÖY 
le diyor. 

"Türk ve Yunan denizci 
lerl arasında birbirine kartı 
ıöıterilen ıempati ve eaygı 

yapılan tezahürlerin beıka 
bir cihetidir 

M. Metaksası iıtikbale 

aelen Türk muhriplerini , 
fırtınaya rağmen idare eden. 
ler, Yunan denizcilerinin 
hayret nazıularını celbetmlı
lerdlr. Denizcilik iki mille 
tin de ananesidir. Aıırlarca 

Doğu Akdenlzde yaııyan 

dalma aynı hararet ve sa· 
mimiyetle tekrftrlanacaktır.,, 

Gazetelerden htr k11mı 

Pirede M. Metakııasa yapı 

hın parla1( is lı kbalf canlan · 
dıratak, Metaks~s kabineıi 

nln Yunanlstanın hariçteki 
itlbar ve haysiy~tfnl yük· 
selttiğ ln i ve bu sebepten 
milletın alkıılarıoa mşzhar 

olduğunu tebarüz ettirmek 

tedirler. 
Diğer bazı gazeteler, M. 

Metaksasın Patrikhaneyi zi 
yaretfnden bahsederek, bu 
nuu bütün Ortodoks devlet 
erkanı için farz olduiunu 
tebarüz ettirmektedırler. 

Faşist Estia bu hususta 
ıu lakonık fıkrayı yazmak· 
tadır: 

M. Metaksas kralm se 
lamlarını arzetmek ve mü 
mto bir ortodolu hriıtıyan 

sıfatly l e duasını almak için 
Ruyizemin Patriğini ziyaret 
etmiılir. Parik, Türk - Yu 
nan dostluğundan dolayı 

ıevinclnl bildlrmff, ortodolu 
imanını muhafaza etmekte 
olan Yunan hükumetine te 
ıekkür etmif ve yeni kabi
nenin, Yunan milletinin re
fahı ilin. batlamıt olduğu 
milli gayretin muvaffakıyet· 
le neticelenmesini temenni 
etmftUr. M. Metakınsm bu 
ziyareti her hrfstiyan için 
bir borçtur. Ortodoks 
Yunanistan dini sayesinde 
vahdetini korumuıtur. 

Baıbaltan ile patrik ara
sında görütülen sözler her 
Yunanlıyı mütehaHlı etmek 
tedlr. 

Etnoı gazetesinde Veki. 
rellis Averofun 1.tanbul yol. 

culutunu ıu yolda anlat 
maktad•r: 

"verof u ıevmlyen Yunanlı 
yoktur. Hele benim nedim 
bu efsanevi gemiyi daha 
fazla sever Averof zırhlııı 

hiçbir vakit ihtiyarlamaz. 
O Efe ıularını çok iyi ta 
nır f.ırtınaya raimen emnl-

raya girdik. Marmara adası 
civarında bizi kartılıyan Tı. 
naztepenin dalgalara kartı 

meharetle ~eyrl, herke1in 
hayretini mucip, oldu. Biraz 
ileride Zafer de bize iltihak 
etti. 

Türk Amiralı Şükrü Okan, 
"Dost Averof,, Zlrhlısını ıe

lamladı. Bu cümle ne bii 
yük tarihi ehemmiyeti haiz

dir. 
İstanbul limanına eaat 

4.32 de girdik. Bundan ıon
ra olup bitenleri telgraflar
da okudunuz 

Kuş hastahanesi 
Mis Maraaret Shear fs 

mlnde Amerikalı bir kadın 

kuşlara mahsus bir haataha
ne açmayı dfitünmüı.. Ev 
veli onun bu filcrl ile alay 
etmltler: 

"Amma kut beyinli kadın 
diye,, 

Fakat, hastahaneuln bü· 
yüdüğünü görünce büUin bu 
alay edenler küçük dillerini 
yutmuılar: Hastahane oka
dar rağbet görmüt ki, bura 
da Miı Margaret kendisinden 
beıka üç tane daha müte· 
ha1111 kut doktoru kullan· 
mağa başlamıt 

Bu fiklrl ılk düıünüp 
tatbik eden Amerikalı ba· 
yana göre, kutların da dl· 
ier bütün mahluklar albf 
türlü türlü haıtalıkları var
dır ve bunları teda vl epey · 
ce zor bir ittir ve ihtlıas 
meselesidir. 

ŞOpheılz ki, bu hastaha
neye kendilerini bakhrmaia 
veya tedavi ettirme-le kuı 
lar gelmiyorlar. Evlerinde 
kayaryası, papağanı, tavau
kuiu olan kimseler, bu hay
vanlarda bir hastalık hlı· 

ıettiklerl zaman, veya hasta 
olmalarından endtıe edince, 
hemen haıtahaneye t,aı 

vuruyorlar. 
Şimdi bu kuı baıtahane· 

ıinde yüzlerce halta varmıı. 
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Mevkii Numarası Satıı bedeli Mü~temı l ah 
• • == =.: """' - "' • l:!f 

Üıte 3. oda altta J4 480 Börekciler 

2. Oda ve bir ıneth~ I 

Bandırmadaki Yazıhanesini Hükumet 
mahallesi Ta 

buk ıokağı 

temdit müd 
ııy müddetle 

Yukarıda evsafı yazıla ev müzayede ve 
detieri içinde talip zuhur etmediğ i nden hır 
pazarlığa vaz edilm iıtir . 

Talip olanlarla pazar 'ığın tere kılınacaiı lÖ 11 937 
tuihine müsadıf SA iı aünü aaat 15 de yüzde yedı buçuk 
pey akçalar ile defter darlık dai resinede müteıeldcil komiı· 
yona v e daha faz la malumet almak ts t~yenlerinde m tlli 
emlak müdürlüğüne müracaat ları . 

i Caddesinde yeniden İnşaEttirdiği Hususi • 5a~ EYUP ULKU j 
i Daireye Naklettiğini Sayın Müvekkilleri- i ~C H~r. Nevi ~ef~er, .. Kit~p,. Bloknotlar~· 
: ne firz Eyler. t ~i Dıbı Meşın Ustu kamılen bez ve ~~ 
...................................................... ;==;-~ her tarafı bez yumuşak cilt işleri f2 

=• k ~=--- ' es.~ gayet şı ve ucuz olarak yapılır. ,~ 
i (ı§ istasyon Ca ddetinde Kapta n Oteti Karı;smde. m 
l]İiiiıiij~ifü~iiiı~m~iifilıiji~iiıW:miıiiiiiımiiiıiiiWı~I 
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Defterdarlıktan: 
Mevkii 

Sanhlear tahta 
Cinıi 

Dükkin 
1 · Senelik bedeli icarı 

18 lira 
pıızarı sokağı • 

Yukarıda evaafı yazılı dükkinı bir sene müddetle ki 
ralamaaa müzayede ve temdit müddetlf ri içinde talip zu · 
hur etmf'dliinden bir ay müddetle pazarlıfa lrnnulmuıtur. 

Talip olanların pazarlığm icra kılınacağı 16 Teırloaan 
937 tarihine müıad ıf aalı günü saat 15 de yüzde 7,5 pey 
akçalarlle · defterdarlık datreatne gelmeleri ve daha fazla 
malumat almak laUyenlerin milli emlak müdürl üğüne 
müracaatları. 4 1 4 7 1 

Vildyet Daimi Enc'iimeninden: J 

l - Belkıı- Bandırma nı Belkıı Edtncik ıoıalarınm 
muhtelif kilometrelerinde ketifnameleri mucibince yapıla · 
cak eıaılı tamirat 25 1 l-937 tarihin• raatlıyan perıembe 
gün6 saat 15 de ihaleleri yapılmak üsere 15 gOn müd
detle açık e\ulltmeye konulmuıtur. 

2 - Belluı·Bandırma yolunun keılf bedeli 1585 lira 
muvakkat teminatı 118 lira 88 kuruıtur. 

Belkıa Edtnclk yolunun ketlf bedeli 1126 lira muvak · 
kat teminatı 84 lira 45 kuruıtur. 

3 - Hu ite att evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnameıl 
8 - Muka •ele örnejl 
C - Keıtf cetveli ve teferruatı 
F - Nafia itleri ıerattl umumlyui 
İıtlyeoler bu enalu vlliyet daimi encümen kaleminde 

veya Nafia mildOrlOIGnde 16rebtllrler. 
4 - ihale muayyen vakitte villyet makamında müte 

ıekkll daimi encllmen tarafından yapılacal<tır . 

5 - Eksiltmeye ıirebtlmek için ihale ıününden ıekfz 
gün evvel Nafia müdürlüjünden bu gibi itlerle ujraıtığı· 
na dair veılka alanlar ıirebtlırler . 

6 - lıtekltlertn yukarda yazılı ıön ve ıaatte muvak
kat temtnahnı malıandıjıaa yatırdıiına dair makbuz veya 
banka mektublle Vıl&yet daimi encümene müracaatları 

Bu 11kşamdan İtibaren İki Büvük Filim 

BİR GECENİN 
İSKAN J\ L 1 
K /ark Kab le ve Kostant Benet 

CİNAYET CEZASI 
Ken Maynar 

BiR GECENiN İSKANDALI Bıze Amerikanın it 

hayatını. btitün inceliklerini oldufu gibi aöatermek 
itibarile çok kıymetli bir mevzu teıktl ediyor Klark 
Kable bu flltmd~ ıevdalı bir 1ıazetecl tipi yaratıyor . 

Amerika, garibeler. memleketi 10.000.000 Milyon 
inıanıa para kazanmak hıraıle bir maklna dltliıt ıtbl 
döndüiü it ıthlr ve teknik ıehrt Newyork. 

BIRG ECENiN 
İ8KAL'DALI 

Slz.lerl saatlerce htyacandan heyecana ııirükli 
ytctklir. Para, a~k, ihtiraı, cürtt, tntirlka gibi insan 
/arı bir çok tehlikelere düşürebilecek bütün hayat 
unsurlarını sizler Bir Gecuıin lskandatinda gôre 

1 
ceksi:ıiz . Filimi çeulren artistleri gözönüne koyarak 
fazla ta{ si/diz zait buluyoruz 

l)rıca : Taht va Aşk - Dünya Havadisleri 

• 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaao 
a o 
a o 

! Dr. Salahattin Karay 1 
5 llONrl'GEN i 
i MÜTEHASSISI! 
Z Milli Kuvvetler caddesinde 18 numa- S 
g ralt apartmanda yeni getirttiği Rontgen B 
a d 
a cihazı ile her gün saat 1.5 den 19 aka- o 
D O 1 dar hastalannı teşhis ve tedavi eder. : 
D . O 
aaaaa"aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaoO ••a .............. ._ ...... . 
IKokVeSömi KokTürk 
İ Ant r a s i t i G e 1 d i. . , • . * 1 Her Cins Soba Ve Ocaklıkta Ve /4aı -1 1 tızda kullanılır. Kok Ve Sömi Kok Türk ı 
• flntrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh-

; ve'! Fiat/a Sat~::::d~~ IBRAHIM CUMALI ,~ 
~~~~~· • Çlvicllu Ve Dc·mircflt. Çarşısı 

K 1 S G E L I• y o R ~ İ '~ oçq:;,-A~~~ı~~:!h~tı,!~ı~;,; 1 '#~~~~~-~~ 

1 
~ 

1 
1 

Ormanlarımızı ko rumak 
için odun yakıl mıyac11k, 

bunun için ne yapacağız? 

'ıl ••IB~JI• ~" ~~ ·it. it,: ~ lti:I 

~ ~----- -- ... - ---- ---·-=· .,, •;•••••••••••• •,••••a• ••s•••••••••••••••••••••••••, 

•. , 
ilin olunur. 

4 1 505 1 Maden Kömürü 
Kullant!acak D i y e 
Düşiinmeviniz .. 

l~ıi Ezme Ve Kırma i 
•= M t .. .. : 
ı! o oru .. ' ı « •i Pala'"rout, bulgur ve tuz kırması. arpa il i 

Bahkesir Sulh Hu~u~ 
Hlkimliüin~en: 

Bahtesir Sufü Hu~u~ ~ 
Hitimliğin~en: J 

f i• ~ ı ·t iirlii köıııiiı· 
\ ct ku rı kullaııı~lı vt-ı 

!: eLmesi, mısır kJrması, öze, fi bakla bur- :' 
~ •• I f 

~ •: çak, çavdar kırnıalannı son sistem ola- :• . . 

Balıkeılrln Hacılıhak ma 

h alleslnden Hüıeyln uıta in· 

Balık~ılr Altıutlrl lc6Ulp· 1 
hanealode oturan Tekeli Hn- ~ 
ıeyln kızı Cemilenin Akhl. it 

Jıer kc~eyc cl n·riş li 
Zoııgulda k Vt~ llalk 
tiplerirHİt·k i ~o ha ları 

lİC(ın· tl ı~ı ııt·n ıh dt' lıu
!ac .. ı ksrn ız .. 

vı ~; rak mey dana geliI miş oldu,qum afatlar va·;' 
~ f: sıfasile en seri ve en temiz olarak kırma- ıı 

~i yi veezmeyi ehven fifıt!a taahhüt ey/erirıı. i• 
ıl t: AtJRES: :• zı Hatıcenin Mirzf\bey ma sarın Medar köyünde oturan 

hallesfnden olup Azizl}'e Mehmet otlu Emin aleyhl-

mahalleıinde Kı ola sokağında 1 ne açhğı nafaka davasının 
. 1 yapılan muhakemesinde: 

63 numaralı evde yoraıancı Müdd · l h E i ö eıa ey m n i ate 
Haean oğlu te rzi Huluıi aley rilen adresle rde lı u l unmadı· 

h ine açmıı o ldufu nafaka i• ıtbı halende nerede oldu 

davası nın görülmekte olan iu meçhul bulunmakla da-
muhakemeılndt-: vacınıo talebı üzerine müd· 

deialeyhe ilanen tebliaıat 
Müd de ialeyh terz.! Huf(hi 1 yapı masma karar verılmlı 

göste rilen adreı ve ikamet· 

gahında bulunmadıiı Ye ha· 

len nere)'e aıtttlfl ve ika 

oldufundan muhakemenin 
bırakıldıiı 27 • 11 · ~37 ıGn 
ıaat 15 de Balıkesir Sulh 
hukuk mahkemesinde hazır 

met aahı nın da rneçhul bu· bulunmaklıjınız tebliıat ma· 

lunduğu mübatırın meıru kamında kftlm olmak üzere 
ilin olunu r. 

hatuıdan anlaıı lmıt o lmasına r·· .. ·· ~;···· · . , ...•.. 11 
binaf'n davacı nın ta lebi üze : TU RK Ol LI ; 
r lne müddeia leyh Hu'uıtye i P.azarteıinden baıka her : 

ilfın~n teblığat ifas ına karar • ııün çıkar . Siyasal gazete .. : 
• c 

verı l mıt olduğundan muha- : Yıllığı: 800 Kuruı : 
• 

kem enln bırakıldıfı 15 ı ı 937: \ lt ı A y lığı : 400 : • • 
gün ve saat 10 da Baiıkeılr : Saym: 3 ,. : 

1 
• Gu-nu- oeçmıı a ~ yılar ''5 • 

ıu h hukuk mahkemesinde : • ro &. : 

• kuruttur . • 
hazı r buluumoklıjınız teblt· 

iat makamımı ka im olmak 

üzere ilan olunur 

• • 
ı
: ADRES: 1 
: BALIKESll{ f"ÜRKDILI • 
~ ....•..•............. ~ 

duman ve is 

~ •: Deve Loncası Caddesi :' 
: Motörcü lsmail i 

r : ~~ •a me • •• •••••&•••••G••••••D••••· ···· ·· •!::;Cf 
~ ·-~-- ~ - -. - -1 \'~ ·-·~ ~ yapmıyan çok dayanıklı sömikok 49 ••HHaa•aaaHU••••H •a ııc u ...... U .. H H •••'" 1 

T .. k A -,· -------- ----- ---- .... -~-"'ı'• « ur ntrasidi 1> de geldi 
Yap ı düz.- ni ı ç in lüzun u olan demir, çimento, ~ 111 DOKTOR il 

ç ı v i, cam gibi çeıitler de mağe:ıam ız da her yerden ~ il 
ucuz~ur. . ~ U lf 

En birinci boya yağ1arı, boya malumeıide tıca 111 TA Jlll f S LA. J il 
rethant'mlzde Phv~n fiatlarla s&tı ' ır Bır defa dene. il l'ı 
yinlz . il 1 

Saraçlar Başında Dmir 1 n MEMLEKET HAST AHAN ESi lı 
, Ve Hlfdavatçı il BAKTERiYOLOJi 11 

1 _..__<;~.J Hasan Cumalı "• VE ~ARI HASTALIKLAR MÜTEHASSISI ,•, 
.. ~ ~ ., ~".~{ ,,.,. \.A'>J\._~'".&· -~~~ ' ~ ... ~.. ""~ ~~.r-"'t'. :.-ııu.~· il ' • 
( I ı (esir E k f n Her gü.1 Ô~l.d•n ıonra Saat Ü~l•D ltıbar•D ,.,~~ lı 

V a il met Ç"fmt>s ı Karıısındalu Huıusi MuayenehnneıılP il 
il Hastalarını Kabul Ve Tedavi Eder. ~ 

Müdürlüg.,u"nden: ıı __ cı_ - .-"'l 
~ --••• ·- •• ~TWWW WVW 

Balı"eıı i rin Durak nahfyeı;in e baw lı İsa alanı köyü ca . 

mil hitabeti açık olduiundan imtihanı 14 l 1·937 cuma 

günü ıaat 15 de icra edıl~cektk lıtekltlertn yevmi mez

Cırde uk•flar müdürtyr:tlnde mOtettkl< il hademe encOllle · 
nine müracaatları ilin olunur. 

İ y esi veBatyazm ,. n ı : Balıl esir sa ylavı H . KAKAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

Basımyeri : ll Ba11mevl ----


