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18 MART PEŞEMBE 1937 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON B!RINCt YIL SAYI: 10179 

Dost Memleket Hariciye Nazın An- VilAyet Umumi Meclisi Maarif Bütçe 
karada Parlak Surette Karşılandı sini 449,550 Lira Olarak T esbit Etti 
l.1nl1111kı isıasyanda H~riciyı 11kıliT11fik BÜitü Aras 11 •iier mal, Balkın Maarif hülcesinin ıOzakeresi çok hararetli. ~ı~u. Uzun ~üoakasalardın. sa~rı tili· 

. . . . . . . . . yıt hıııhını ıkutulın ıe ırta metıep tahsıh ı~mal euınlen tale~ılerm hse tıh-
11 bcek 11ıınt huUmetleıı alcılerı " hır kıtı asker llrıfın•ıı ıllıkbıl ıdıl•ııer. siline da dmıa ettirilmesi kabul edildi. 

Aakara, ı 7 ( A A.. ) _ betle Romanya ıazeteleri kttr. Bakanımıaın bütün mQ · 
'-aen hariciye nazırı B. bu doıtluk tezahOrQne buıuıi th!flk hOkQmetlere dotru 
4•teaıeako bugün ıehrfmize bl! ehemmiyet atfederek dan dofruya teılı etmefl 
~Galfttr. Mtaaftrlmlz dün neırtyatla bulunmtktadular. lüzumlu addettlll temaılat 
~bulda Cumhuriyet Abı Arıuı umum1 efkira ter aerlıtne dahil olan Ankara 
~. btr çelenk koymuı c6man olarak dıyor kı: ziyareti bu ıuretle bir ne . 
..., "B . Anteneako buıOn TOrk zaket tezahOrü ve iki mem· 

4-lcara, 17 (A A ) - Ro 
.... ,. dıııılert bakanı Ek · 
"'-• Vıktor Aateaeıko de 

=~&ara bu aabah ıehrimi 
~;-itler ve tıtaayonda 

1 •ekili f R. Araı, 

~· tnevld kumandanı Bal· 
'• kGçük antant hGk6· 

"-tler, elçileri dıtltleri bak· 

~.:.ileri ıelenlerl, merkez 
" da .. , emniyet mGdO 
ı.L tarafından karıılanm ,.. ..... 

8 - ..._ muzıka oldutu hal. 
..__~elıerı btr kıta eellm 
--....ı ifa etmtıttr . 

.._ llrtelanı A.nt•neıko 6fle · 

...... _-..ı 'anında Romanfa 
-.... •ld11fu halde Tevfik 

-., Ara11 mOteaktben Baı 
ı .... et ln6nü ıle Kamu 

~•ikanı AbdOlhahk Re 
zty"et etmtıttr 

hta 'l_•n Anteneıko da ba · 
"111Det ln6nGylı ziyaret 

:.:" •e bu zlyaretleır iade 
llaltttr. 

J '111htftem mlaaf lrler 6fle 
""-tını huıuıt yemlılerdlr. 

it &.lırad, 17 tRadyo) -v:a-Y• hariciye nazın B. 
~tor Antaneıkonun An 
fıU ' .. JebaUne ılyaai meha 
'tf9:.d.. büyOk ehemmiyet 

-..ııııllı,or it . 

hük6metlnln mlufirt olaca· (Sonu Oçll•cll tayfada) 

Balkan Par iste 
Ekınamik kanseri bugün lıılniıtlırlı zı~ıtı kır-

ltinıdı taplınıyır. ratlıri ırııııdı cırp11-
Au .... 17 (A.A.) - Bal- 1 ld 

kan antantı ekonomi koD· 11 IJ 1 U. 
.. ylnla 5 net toplaata dev Pariı, 17 <AA) 
reıl yaran (buıin) Atınada açı· 
lacaktır KonMJln meaatıt bir 

DID 

hafta kadar ıirecekUr ___ .. ..,._ 

Uz.alı 
Şarkta 

- ... ııe--~-

lıtırl kırıkıtlır hıılıdı. 
l..ondra, 17 (A A.) - U 

nk Şarkta Hon Koıtıda 
lnıtlts deniz, kara ve ha va 
k11••etlerl 25 bin aaker ve-
25 ıemtnln ittlrlklle ma 
na vralara baılam •ıtır. 

KallıiJtadalıi 

iıci ırııi ıittıkçı bDJlrır 
Londra, 17 (AA.) - Kal 

klta mıntakuında pamuk 
end6ıtrlllndeki ırev ıtttllrçe 
rentılemektedlr. 6 bin lfçl 
ıre• halindedir. Fabrikala
rın on yedlıl kapanmıthr. 

komOnlıtlerle pollı •• J•n-
1 

darma kuvvetlert araıında 

vuku bulan ııddetlt bır mO · I 
Ndemede birçok llimMler 

6lmlı •• 61 polil olmak 

isen ea •ı•i• 150 kiti de 
yaralıdır .Aj1r yaralaDaaJar 

lçtade Saıvektl Leon Blum· 

un huıuıJ kalem mOdOrO ele 
vardır 

Grandi 
lını Cirın• uricirı 
nızın ıl11aJll llOf UZ111 

bybıUi. 

lto ''•denizin Türkiye ve 

"-.,.,. için bilhuıa haJsi Müruru zıııı Uğrayın 
~ 111.._IYet olma11 itibarile 

''1 .. ,ehatto mGhlm bir ıarıilır 
l'~a ile neUceleneceli ve Ankara, 17 (A.A ) Ma• 

Maarif butçe~inin mü:akueslnde mtmlek<I kıillurii elrafm da muhfm sözler söyllytn 
B. SADIK DENiZ B BÜRHAN BANDIRMA 8. EMiN lNAN 

.Vaarlf Bıilçtsi mecburiyetinde kaldık Ko 3 ündi madde Bahkealr 
25 inci faııl birinci mad rucudaki mektep meaeleıi de Duraunbey küt~phaaeleri 

de ilk tedrJıat mOfettiıleri b6yledir Geçen sene veki hademe ücretleri 420 lira 
maaıı 3380 hra kabul.. lelin bura emrine verdlll kabul .. 

Sıhhat milfettlti tahılHh muallim adedi 60 '40ıtlrdur. faaıl 30 madde 1 ilk 
tay edllmittlr. bunlardan 5 danell erkek, mektepler lurtaalye ve enalu 

2Ö ıacı fat1l 1 inci madde mütebaklsi kızdır Kıı orta· matbuatı 1500 lira, kabul.. 
ilk mektepler muallın•leri ıanda kız muallimleri veıa · Madde 2 : İlk mektepler 
ma&fl 346,460 lira lcabul.. iU Vf' yelu müıkül olan müteferrika11 1 ~00 lira; 

bu nahiyelere at üzerinde Maarif mGdGrü: - Bu m6-
Maartf midür6- Bu tabıi-

aat aeçea RD• veri.len mu 
all61a •aa1&ta talaıiutubr Ha
lba f bu aene 2 ı muallim, 
12 mektep illve ve lcıdem 
aatnmı dolayıılle bu tahll 
aatın 3IO bin lira olmuanı 
teklif ederim. 

16ndermetı muvafık bul teferrtka azdar. Mektepler 
madık çof aldıkça mi tef errllra11 

Haaan Kaptanoflu (Bala- yilkaehr 
keı•r) : Bu m e ı e le Feyzi S6sener, Edremit m•-
e ı le i mec&.ıleri • ı ı a 1 arif mGdGrG bu noktada h•k-
eden Balyanın Kayalar kö ladır. 

pr\Wü hikiyeılne d6nmüı MOteferrlka tahıitat& ma· 
t6r . Korucu, Konakpınar, arriftn teklifi ıtbl 1950 lira 

SacLk Deniz (Balakeıir):- mektepleri mOıaittır. Bu ya çılcardatıı ve bu 450 llr• 
Ev 9 elce b8f ıanıfh olup da nahiye köylerinde de htçblr fark k6y mekteplerine yar 
timdi iç 11nıfa indirilen mek· mektep yoktur H1lha11a dım tahılıabndan ahnmıı-
tepl• de vardır dedi veMaarif Korucunun merkezinden baıka tar . 
müdlrOadea izahını lıtedi. bir knyünde mek lebl yoktur. Madde 3 tenvir •e teıhln 

Maarif m6d6rü: - Konak Onun için bu nahiye me· 2900 hra kabul 
pınw mektebini bizzat ıt ktebiain de beı 11nıfa çıka 31 inci faııl birinci mad-
dip tetkik eltim Talebe nlma11nı Maarif müdOriye· de mefruıat •e levazımı ted-
acledı 50 den f a z l a tinden rica ediyoruz rlıye ve teaiıiye 4.000 lira. 
olmadıiı için ka.iro111nda Neticede encümen teklifı Maarif müdiirü· - Bu faılm 

.. ,,~'• RomanJa araaındakt llye Veklletlnce m6ruru za· 
'llıa lb6naaebetll"fln daha mana uiramıı olan verıl 
~_.. ... llllblm bir ıekle ıo- ler hakkında yeni bir ted 

8 caıı .a,ıeaı,or. bir ahnacafına dair çıkan 

mevcut iki mualhmt beılca reye kondu, kabul edlldı. yek6nunu 6500 lira olarak ko· 
1 yerde iıUhclam ettılc 27 ncl faul birinci mad ymuıtuk. S1ra yaptır1lıyor. 
. Emin (Balakeılr~ bu mek· de: Bayrak kanununa a6re de 

tebe iki 6ç lc6yden de talebe ilk tedriıat müf~ttıtlt:rl bayrak maaraflclfımız ola-~ 4nte•eıkonun mem · haberin aad11z oldutu bil 
~llalat ziyareti münaae· dlrllmektedlr. 

kahrolsun Faşizm .. ,, 
lei•ııı. ınimıitı ıaıabil 11110 sefiri Bibbıntrı•ı 
~ıizı ılır•indı 11 yıtısıırıcak hallerde buluadular 

B. GRANDi ıeleceiine nazaran talebe 

Deyll Herald ıaaeteaf ya . 1 adedinin 80 den fazla ola 

ve muallimleri makam tah caktır. 

ılıah 20 bin lıra kabu l • Hultlıl Küçdkler: ( Ouraun-

""9. dra, 17 <A.A ) - Al 

'•"
1
" Lo d ~ n ra ıef iri dGn 

it., : h&lctaaeu adına bir 
'-tr itap hediye etmek 

~ l•rthı tetkikler eaıtl · 
' IUUfı ıırada 
._ •il 6-Gnde toplanan 
' •rtrıde bayraklar bu· 
t-, • lnl•erıtte talebeıl "--~•ti " düımanca teza · 
~ltıı - laarıtlanaaıı ~e itilip 
'-ı..:;lfbr. NGmay t ı ç ı. 
"'''tet~ Rtbbentropa yalcıı 
ı-.. bal lerde bulunmuı 
~I), •:.. ... llC.abrolıun faıtam) 

..., ...... ardır. 

/ngiltere 
Mıaır 

lıkırl kıtılın itılyın fi
lııunun ıınaırılınnı kır· 

ıı hızırlıkları ~aslıd1. 
Roma, 17 (A.A.) - lt•l· 

yan ftloıu Libya açıklarında 
maaavra yaparken M11ar •e 
lnıiltere aıkerl lutaları da 
Heluanm cenubi ,.rklıla 

de ç6lde birlikte maaavralar 
yapmata baılaantlardır 

aıyor: 

halyaaın Londra ba,olr 
elçlıt Grandiye, ltalfa krala 
Vıktor Emanuel tarafından 

kontluk unv•nı verllmiıtır . 
Bu unvanı Grandi 12 ae · 

nelik diplomatik blameU ile 
hak etmlıtl. Llldn bu unva • 
nıq daha manidar olan bir 
mablJetl vardır. 1932 ıen•· 
ılnde GranclfnJn ita l ya bari· 
clye nezaretinden ahnıp de ı 

Londra aef aretlne tayin eclıl
meal, ltalyaa ılyaeetlnde bel· 
it batla bir deltıılrhlt lf ade 
ediJordu. MltMklp aeneler 
Granchnin artık pek az nO· 
fusu ılrQlmlftlr. 

Bılhaıaa, Almanya ile J•· 
nt Japalan anlaıma, yahut 
buıtnkl tabiri ile •Roma - 1 

Berltn mihveri,, 1ı111dtkl ha• 

( Soa" lklHI •Jf•4• ) 

caiına nazaran buraya bir 
11nıf daha lll•e ıle eaaıen 
kadrosunda mevcut olan 

28 inci ta11 l 1 inci mad bey) - bütçe darhfındaa 
de; ilk mektepler hademe böyle koyduk. 
ücreti 16,690 lira; Neticede encümenin koy . 

HOıeyin (Gönen) köy me- duiu 4,000 Ura kabul.. 
muallimin veralmeıinl iıte· 2ktepleri hedemeleıri 750 ku· 
eli. l ruı ahyormuf, bu p~k az 

Htlmi Şeremetli (Balıkealr) 1 dır. ÇGnk6 bu hademeler 
de ayni fllcri mGdafaa ede- j hayvan ve araba11le ıu ta · 

rek bu muhitte baıka mektep ıımal tadnlar. 
olmadıtandan bir muallim Maarif müdGrO: Bia te· 
ıll••tnt ileri ılrdi. kliflmlzde 23 bin lira lıtc 

Maarrlf mOdQrQ: Bizim 
ltlnat ettlllmls nokta da ta

leb~ ıay111dır Muallim; her 

aene mektebin mGaait olma 
11nı Ye talebe adedinin mev-

cudunu bildirir. Buna 16re 

mu.ilim ve 11nıf illve olu· 

nabihr. 

Talebe aay111 ~U den faz 

laya çıkamadıiı için bir mu 
alltmt ltaflra yerde letlhtlaa:ı 

mııuk. 

Yeni yapılan mektepFerin 
ha deme tlcreli de buna da 
bildi. Bu tabıiıat bir mik · 
tar daha yGkıeltllmelidır. 

B•tkan: - Eaaıen madde 

16,690 lira olarak kabul 
edilmtıtir. 

25 inci f attl 2 inci mad 
de: 

KQtOphane hademe tkrett 
720 ltra kabul. 

Vatan kGtüphaneıi tenvir, 
teahln, müteferrtka. mecmua 
ve ıazete 20 lira kabul. 

33 Gncü f a11l madde btr 

yeat mezunların teçhizat 
bedeli 1360 lira kabul.. 

34 ünc6 f aıhn birinci ma
ddeıi mOfettlıler harcırahı 
800 lira kabul.. 

.S5 inci f a11l birinci mad 
de, muallim ve muallfm 
muavinleri harcırahları J ,OOo 
lira kabul. . 

:i6 ıacı f aılan birinci macl-
deıl ilk okullar tcar be 
deli 500 lira kabul.. 

37 lacı faaıl birinci mad
de ilk okullar tamiratı için 

( Sonu İkinci Sayfada ) 



SAYFA: 2 

Ga 
Kont ~iyanonun hariciye 
nazuı o'masile nüfuzunu 

ay~etti. 
( Baotarafı Hi rincide 

riciye nazı rı Kont Çiyanonun 

işidir. 

Fatmt Grandiye ibzal edi· 

len şeref ve itibart ÇıyAno 
nun nüfuz v teıırinin sön 

mekte olduğuna bir iı aret 

tir. 
Geçen sene, Çiyano, Gr 

andlyi Rados valiliğine tayin 

etmek ıeşebbfiııü ile onu şe · 
refli bir meçhuliyete düoür
meğe az daha muvaffak o 

luyordu. Bu sene Grandi Ro· 
ma hariciye nezaretine dö
ner ve Çiyano diğer bir me
vkie " terff ettirilirse., h yret 

edi1mez.n 
Ayni mesele etrafında 

İngilizce Morning Pot gaze

tesi Roma muhabiri şunu 

yazmak tadar. 
halyanın Londra büyük 

elçisi Grandinin İngiltere 
ve ltalyadaki arkadaşlara 

ona, ltalyan kralının kont· 
luk unvanını verme11lnden 
pek memnun olacaklardır. 

ltalya ve lngiltere arasın 
da gerginlik olmuşsa, bu, 
kont Grandlnin, her iki mi
lletin ananevi dostluğunu 

ve menfaatlerini muhafaza 

etmek için yorulmadan sar 

fettıği gayetlere rağmen ol 
muştur. 

Kendisi, 1932 denberi 

Londrada sefir bulunmakta 
idi. Son zamanlarda sıhhi 

sebepler dolayisiyle tekaüde 

çeklleceil ıayi olmuıtu ... 
Bugünkü tevcihin, kendisin 
de halyaya dönmeıl için bir 

baılangıç olması muhtemel~ 

dır. 

Bazı mehafilde inamldığa 

göre, Kont Grandi faşist 

parti sekreteri olacaktır; ağır 
ve mesuliyetli bir ittir. Ge 

ne ayrı mehafllde,. Grandintn, 
ılmdıki hariciye nazıra kont 

Çıyano tarafından i11tihlaf 
edileceği söylenmektedır 

Trablusgarpta seyahat 

etmekte olan İtalyan beı 
vekili Mus olini Trablusgarp 
umumi vallei Mareşal Bal 

bo ile birlikte ve tayyareyle 
dün Derneye muvasalat et

miştir . 

İtalyan maliye ve müna· 
kalfıt naznlarile Roma va · 

llsi de, Trablusta. Mussoll · 
ninin ziyareti münaaebeti1e 
tertip edilecek tezahürata iş

tirak etmek üze re Trablus· 

garba gltınişterdir. 

Trablusgarp sahiıindeki 

yolun ilk kısmının açılışı 

münasebeti le Mussolinı , 

bırkaç Mısırlı gaze teciye bu 

yolun ltalyan Mısır müna· 

tıebatı üı.erınde büyük uir 

tesirı ola cağım he ya n etmiş· 

tir Duçc dernirtır ki: 

- "1 a y ... n mil eti. Mısır 
lıla samimi dostl ık müna
sebetleri te&is etmek arzu 

sundadır ., 
ı 1ussolinl 

büyük c m:ı 

Trabıu garpta 

ziyaret etmış 

ve müslümanlorıo reısi ma
kamında bulunan kadı şu 

nut lrn söylem ştır. 
"U u Ouçe! Mukaddes ma 

kamı mesut ziyMellnizin 
hatırası, her Trabluslunun 

ka lbinde menku§ kalacaktır 

Siz Oü,..e, ilahı iradenin sa· 

• 
1 da 

Bir pehlivanı tehdit eden 
haydut 

Amerilrnda parlıyan ec· 

nebi sporculara Ku Kluks • 

Klan cemiyeti tarafından 
derhal tehdit mektupları 

gönderildiği müteaddit defa 

lar görülmüıtü 

Nitekim bundan bir ay 
evvel de meıhur Coe Louis · 
in Bob Pastor ile yapacağı 
maçan arifesinde "111rt üst(l 

uzan! Yoksa asanz ha l! Ke · 
limeleri yazılı bır mektup 

almış olduğunu ev\'elce ha · 

her vermışUk. 
Son gelen haberlere göre 

yeni dünyada Türk güreşçi · 

si ismi altında müsabakalar 

yapmakta olan ve her de· 
faımda biraz daha eöze ça

rpmağa baıhyan, dünya 
&erbeıt güreı pehlivanları 
arasında kendıne bir mevki 

yapmağa muvaffak olan 

İstanbullu pehlivan Miço 

Sarandos da son günlerde 
tehdit edilmcğe batlanmıı · 
tır . Miçonun me~eceri bu 
mektupları Amerika poliıi 

ne tevdi etmiş ve lıtanbul · 
lu pehlivan sıkı bir muha

faza altına alınmııtar. 

(20) [tekli ~a~m 
Avusturyalı bir çiftçinin 

karısı olan Marla Vebein 
yo1unu bir haydut kesmek 

istemiş, fak at Mar a Vt>be 
beygirini kırbaçlıyarak dört 

nala kaçmıy& baılamıthr. 
Bunun üzerine haydut ateı 

etmi§tir. Çıkan kurıun ka· 
dının eteklıklerinden on ta· 
nesini delmif, fakat bacağı 

na isabet etmemiştir 

Bu kadın kıo mevsiminde 

on iki eteklik giyiyordu. 

v o ta 
• 

Maziler aley~ :na nümayiş 
yapildı 

Nevyork , 17 < A A.) 

Dün akıam Madison Sguare 

Gardende Naziler aleyhinde 

yapılan nümayif esnasında 

Nevyork belediye reisi La · 
guardia Berlınde itirazlarla 

kıuıılanmış olan Hitler ale 
yhindeki beyanatını tekrar 

et mittir. 

General Johnson da ge 
rek Httler gerekse kendisine 
pek ynkın olanlar aleyhin· 

de rencide edecek mahiyet

t e sözler söylemlotlr. 

Serim. 17 (AA.) Ame· 
rika mehafilleri A mertka ıe 

firin ın Berlin hük\ımeti nez 
dindeki protestosundan son 
ra Nevyork belediye reisi 

Lapuardıanm nutku dolayı 
sile ortaya çıkmış olan Al 

man Amerikan hadise11ini 

kapanmıı addetmektedirler 

d1k bcr vasıtasısınız Dünya 
nın sulh ve müııtılemeti, re

faha· kavuıması tiizin eliniz 

dedir. qQOO milyon müslü

man , lslamtyete kartı gös 

terdiğinaz teveccühe l<arşı, 

size çevrılmış bulunuyorlar! 

Hepsi de size minnetlerini 

sunacaklardut Dunnı2m Al 

lrıh tarafından kabülünü ve 

rORK.DlLl 18 MAR1 3.Jı 

ürh i e lkevini 1 ı Vilayet Umumi Meclisi Maarif 
• 

1 Bütçesini 449,550 Lira 
C. lışmaları .. 

Gösterit- olu ~ısa bir zaıTiail~a muvaffakiyelli i~i tem-
sil verdi. Diğer şubeleı~e ~e iyi bir çalışma var. 
Biirhanlye, ( Hususi ) - t a k ı m ı n ı n O · 2 le 

Ç 1 ğ ha lıyan Bürha· hindedir. lkı bine yakın ıe 
a ııma a b h b ü .. .. 

ı d - - ytrci a arın u g nunu niye Halkevi açı ığı gunun _ t k 
. H i :ır.ı 1 tam bir spor günu o ara 

gecesı immet n Og u P ye I k 
ff k ti t .1 geçirdiler Ayvalık ı konu 

sini muva a ıye ke l em11dı . larımızm bandolara da bu 
1 l . G" t "t o u ye ı 

etm f 1
• 

0
• era günün hatıralarının kıymet -

ıubatta (Knsırga) ile kalabalık lenmeaine b\iyük yardımcı 
bir halk kütlesine ikinci mü oldu . Geceleyin verilen mii· 

samerelerini de 11undu. samerede halkın fazla teha 
Halkevlmizin açılan koli - cümü iki yüz kişi alan salo · 

arına ait komiteler seçil mi§ nu ayakta dahi duramıya · 
ve Hatkevi yönetim kurulu cak kadar doldurnıuı, buna 
da belli olarak ayrılmıı bu - rağn en dııardaktlerın sayısı 
lunduğ· ndan ıubeler prog- içerdekilerl aoan bir yekün 
ramlarını yaparak çalışma tutmuştur. Evvelce de hiHe· 
ğa baılamı§lardır. dilen memleketin ihtiyacına 

7 Şubat pazar günü Bür · elverecek bir salcın ve gösteri 
haniyede Ayvalık ldmanyu ıahneslnin bilhassa Halkevi 
rdu birinci takımı lle Bür açıldıktan eonra göze batan 
haniye arasında yapılan fu en büyük noksanlık oldu 
tbol maçı ıamtmi bir hava ğunu hiHctmek için verilen 

içinde devam etmiılir temllillerden birinde salonun 
Oyunun neticesi daha gü- içfni ve dıtını görmek kafi 

zel bir oyun çıkaran Ayvalık gelir -~~----------~ 

• 
evı 1 

- - -

emurlarrnm vargi işlerinde Kitapsaiay ve 1aym şube-
takip edecekleri esaslar sinin geceki ~ongresi 

Maliye vekaleti , vergi iş

lerinde bazı Maliye memur -
larının gösterdikleri alikasıL· 

lığa kar§ı şiddetli tedbirler 

almaktadır. Bilhaesa halka 
teahılat gösterilmesi huıuıu. 

na ehemmiyet verilmekte · 

dtr. 

Vekalet bu husuta alaka 

darlara gönderdiAi bir emir· 
de, memurların evrak ve be 

yannameleri tetkik ve mua · 
meleleri ifa etmekle vazife

lerini yapmıı eayılmıyacakla 
rı, masa batından lumılda 
mıyan kanuni hak ve ıalii · 

hiyetlerinl kullanmayan, ka 

nuni vazifelerinden haberdar 

ol mı yan oahıı ve müessese · 
lerio maliye idarelerine olan 

vazife ve mecburiyetlerini 

bil ip tetkik et mi yen, ettir· 
miyen bir memurun Maliye 

teıktlatında çahıacak evsafı 
haiz addolunmıyacağmı te 

barüz ettirmektedir. 

Vekalet emrinde, maiye 
tinde bulunan memurları 

sevk. idare ve onların faali 

yetlerıle yakından alakadar 

olmağa mecbur bulunan 

malmüdürü, defterd~r gibi 

amirlerin bütün bu vaziyet 

ve hareket lerinden büyük 

bir mesuliyet ve hisseleri 

bulunduğu, şimdiden ~onra 

işleri iyı yapmıyan veya 

11lakasızhk gösteren memur 

ve amirler hakkmdn tlddetli 

cezalar tatbık 

bi ldirmfşli r 

Kaza maliye 

olunacağım 

idarelerinde 

Halkevi Kitapsaray ve 

Yayın ıubesl kongresini ak. 

oam yapmııtır. • 
Seçim sonunda komite 

başkanlığına Matbaa Müdü· 
rü H. Hasan Korur, üyelik · 

lere de Belediye Batkitıbi 

Nuri Akas, Tüccar Halil Jb. 

rahim Madenli, Kayabey 

Başöğretmeni Cemil. Kerim 
Akpınarlı ıeçilmişlerdir. 

O~ullar arasında maç 
Halkevi ıpor kolu mek 

tepler, kulüpler arasında 

futbol ve voleybol maçları 

tertip etmiotir Yine por fU 

beıl ayrıca merkez kulüpleri 

araHnda atletizm, kır bisik 

let müıabakalan da yapma 

ğı kararlaıtarmııtır. 

Yapılacak olan bu maç. 

\arda birinci gelenlere ku 

pa ve madalyalar verıltce 

kur. 

İki suç bir arada 
Cumhunyel mahallesinden 

İzzet kızı Zehro, bazı ka 
danları tophyaralt fuhuoa sev· 
kettiği anlaşıldığından evi 
komisyon kararile mühürle 

t11miştir 

Zehrn bllahara bu mü 
hürü bozmuştur Hakkında 

hu cihelten de takibata ba, 

lanmııtır 

dığı anlaşıln ı~tır 

Maliye Vekôldli bu 

.. 

hu 

olarak tesbit etti~ 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

6500 lira kabul.. 
38 inci faul birinci madde 

zümre yatı mekteplerine yar 

dım 2,0UO Urf\ kabul .. 

lisede - imtihan1an da yapı 
lırken - bunlara att tahıııat 
3 sene olararak taahbOl 

·~tmlttlk. Arkadatlarım b&J· 
nu hatarhyacaklardır. 

Bürhan (Bandırmf\) --38 inci faalm ikinci mad 

desi muallım kütüphaneleri
ne yardım 4,000 ltra encü 

mence tay edtlmtıtir . 
Hul\ill Küçükler mektep 

terin adedine göre bu para

dan her mektebe ancak b ir 

iki lira düşeceği dolayısıle 
tay edilmiş olduğunu söyle

di. 
Maarif müdürü ise belli 

baıh mekteplerle kaza 
merkezlerindeki mekteplere 

20 -30 ltra ile en son çıkan 
eserlerden alınıp dağıtıldığı· 

4Şimdiye kadar okuttuğumdı 

çocukların bu ıene orta nıe 

ktebi bttırmeleri dolaytsilt 

bunları bu vaziyette bıral<· 
mak doğru deitldlr. Hu1Cı!1 

Küçüklerin dediil gibi blJ 
bu çocukları yalnız kazalJ' 
rında belediye veya Mecll• 

Umumi azası olmak için ye 
tittlrmtı değiliz. Bu nokt&I 

nazarı kabul edemem. 

ru anlattı . . 

Şimdiye kadar nuru trfıt~ 
la temayüz etmlt bir_ço~ 
münevver yetittiren Balıkt 
sir vilayeti bu vesile ile ok 
utageldlğl çocukların liıedt 
de okumalarını temin edt' 

rek maarif aahasında kaza11' 

dığı yüksek mevkii rnıı 
haf aza etmeıi lazım gelir· 

cağını ilave etti Yalnız orta tahsil, çocu~ 
Maarif müdürü: - Müsaade ların yetiştiğine delalet et 

Hulusi Küçükler bu bütçe 

dahilinde tasarruf yapılarak 

4,000 liranın encümence ka
bul edilebileceğini, bu tasar · 
rufun da diyundan yapı l a. 

buyuruluna söyliyeytm. 
1 

rçtan taııarruf ıeklini 
bilmiyorum. 

Bo mez. Bu vaziyette kalan bir 

ben çocuk hayatta mütereddi ol 

(Gülüımeler) 
Hulüıi Küçükler: Biz bu 

20 ban k üsür ltralık borcu 

uzun senelere taksim ede· 

rek ödemesini bilirdik. Ar 

kadaelar bu borcun veril
mesini takdir ederek bütçe 
ye epeyce bir miktar koy 

muşlardır. Binaena:eyh bun 
dan alınıp da diğer btr ih· 
tıyacı kapamağı muvafık 

buluyorum. Gülüşmeie de 
ma hal yoktur. 

Fasıl 39 madde bir Orta 

mektepte vilayet hesabına 

okuyan talebelerin tah11tıah 

3.000 lira encümence tay ed 

ı ! miıtir 
Bu tay keyfiyeti üzerinde 

şiddetli münakaealar oldu. 
Bir çok azalar lehde \'e 

aleyhde mütalealarını serd 

ur. Buna meydan ve ırnkj~ 
bırakmak caiz değildir. 

· Meclistaliniz takdir eder ~ 
[ Büyük Türk milleti 

kendi bağrından ve kerıd 
içinden bir Atatürk çıkardı 
Ve bu AtatOrk ölen bl' 
milleti ·diriltti. O Boyil~ 
Ôrıderin zeka11 gibi kudrt1 

Iı bir zekanın mevcudlyetfJI 

tahmin etmemekle berabel 
bu okuyan yavruiarm tçlll 

de böyle büyük bir ıekA>' 
yakan bir kudretin bulunıı>' 
dığını bize kim temin eder 

Mcchei alinizin maarif •' 
ha11nda cömert olmasını '

1 

okutacağımız bu yavrular•~ 
millete, memlekete nafi bl 

rer uzuv olmasına lmka11 
,, 

fınat vermesini rica edt 
~ meclis arkadaılaramın I 

büyük eıerde de ıeri k' 
ettiler. ""' 

mıyacaklarmı ümit ederl..-
Maarif mildürü kazalardan " 

Neticede bu huıusta tı ~ orta mektep tahsil ini yapma · 
sı için getirilen ve mecliıce 

üç senedenberi tahsisatları 

eslrgenmiyen bu talebelerin 
Ortamektebi bıtirdi diye 

yaram tah11ille köylerine ıa 

de edilmeıi doğru mudur? 

Yarım tahsilin hayatta hıç 

olr kıymeti yoktur. Bunların 
ıkmali talısili için konacak 

küçük bir meblS:ğı meclisi ali· 
nlzin esırgemiyeceğini tal· 

dir ederım 
Hul\l i Küçükler encümen 

namma dedi ki: 
Benim de yüreğim çok sız 

lıyor . f Rkat arkadaılar bu. 

rada c.l ır 

3 Sene evel böyle bir talı 

slsat kabul ederken vekalet 

gün okuyan talebeler 
kaydı ' le dört muhalif rt1 
kar~ı mesken bedelleri ~ 
konan diyun faslından 3W 
lira kabul olundu.. tf 

Bu kabul kararına ktı 
6' riyaset makamı da tetek1' 

de bulundu. ~ 
40 ancı fasıl birinci t111 

de 7 88 numarJ\ 'ı k&11
1 

nun tatbiki masrafı 
lira; diyun faslının yeka~ 
5,350 lira olarak kabul 

1 
Fevkalade bütçe; ilk ali~ 

kteplcr inşaata 15 bin lif' 
bul. . 

Kütüphane inıaeı ıçil' 
bin lira kabul . c,l 

Merkez Mithatpafllı ~~ 
nen ve Havron ıklnci 0 r 
larınm yanındaki binol•~, 
istimlaki için 2200 lırl\ f' 
bul.. Köv mektrp1erirıe 1 •• rdım 9 500 lira kabu•• 

, ' mekteplerin ıu yotl1 ıı' 
yardım masrafı 80l' lirtı 

bul .. 

aızln vazıf enızı 

için ömrOnüzün 

dıleriı..t,, 

yapmanız 

uzama sın ı 

ki münhallere alınacal< me 
murların tayin ile intıhabın 

da alt o'duğu mal müdürle 

rinin inhaeına lüzum görül 

meden sadece deftardarların 

inhası üzerine muamele ya· 

pıtarnl< tmrivakıler ihdas 

edildiğı ve dı~ardıın memur· 
ların imUhann tabi tutulma• 

su11ta verdiğ i bir kararla, 

kaza maliye amirinin inhası 

v e lrnymakamlağ'ın t1ısvıbi 

olmadıkça tayinler yapılma 

masına , yüksek mektep me 

zunn olmıyanlardan ma'iye 

memurluğuna girmek isll yen 
terin dühul imtıhanlarına ta· 

bi tutulmalarına son dere 
ce ttına edilmesini alakadar 

lara bildınnittır. 

le de aramızda bi• çok mu 

habere ceryan etmiştı. M 
busumuz Gene tal Kazım ô,. 
alpın delaletıle 150 lıra üc 
retle burada bir pansiyon ı 
açmağa muvaffak olmuştuk. 

Y lnız şunu hatırlatmak ıs 

te ı im ki arkadaş1 a rmıız dıı 

dahil olduğu halde biz bu 

talebelerin okutulmasıııı o 

za man orta m ektep olan 

Maarif bütçesi 
449,550 lira olarak o~11 

nclı 
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CamınMimar1Sahada- Madrid Cephesine Ye-' Japon işçisi Na ıl Ve 
1. 

ki Ehemmiyeti Artıyor.. ni Kuvvet Sevk Edildi.. Kaç Kuruşa· Yaşar? 
A•rupa mlmareslnde en 

lllodrn diye tavaif edilen 
Jınt bir usul taammüm et 
llaefe batladı : Camdan ya 
Pılnuı evler .. Bu binaların 
bıtlıca inta malzemesi cam · 
clır Ştmdıden Vlyanada ıırf 
ca .. olarak bir hayli ev ya· 
Pllaaııtır. 

"Camdan kötkte oturan· 
lat baıkalannın evlerini tat 

la1nazlu., ve .. Tali ile cam 

-bulc kıralar,, diye 6teden 
betı çok meıhur darbımesel
i . 
•t •ard1r. Fakat modern tek 
•llc, camın 6yle kolay kolay 
latalar bir 1ey olmadılım is 
h.t •lti. 

liattl ;ıhlç lurı!maz bir 
-•dde olabilecefini de bu

~ ea aırl lntaat malzemesi 
lıae ıetlrmekle bütün 

dlnyaya anlattı. Hakıkaten 
\tı1anda yapılan en nı odern 
'-• ••lerın camlarına çekiç 
datbeleri hiç bir tesir yap
-•lbalıtadar . 

Teknik sanatı cama bu 

"•dar metanet vermeğe na· 
•l IDU•affak oldu? Camın 
•leıtalıı,.tınt arthrmak ıu· 
tetlle .. lntaat malzemesi ola 

'-I& kullanılan camların eles 
lilct1eu çeliifnkine nazaran 

:edı buçuk defa deha ziya 
tdtr . Binaenaleyh böyle 

~lalar tahrip edilemez. 

Camın metaneU bu dere· 
etre aeldtkt~n ıonra pratik 

4'1tGaen m6hendtıler bunu 
"-• intaıında kullanmökla 

"'ilk çekmediler. 

On tene evvel camdan ev 
~~ılır diyene deli diye ba -

rlardı Şimdi ise taı ve 

ltıtlldan yapılan evlerin :"'-p ev devri gibi maziye 

''1tacatını bekliyorlar. Vi 
""•da ve Avrupanın dıfer 
.. birlerinde camdan evler 
IGratle artıyor. Bahuıuı Vi· 

)'"•nın QçQncü mınhka11 
;•lert hep camdan yapılıyor. 

Q tehırlerln takıim eciıldi 
la Dolctalara Alm~nca Bezırk 
ct.nthr. 

t v,,•nadaki cam ev -

•tde lntaat m a l z e .... , 
ta olarak kullanılan 

... bizhn bıldığinıiz tuğla 
"11ılındedir Bina gene beton 
o ltak le ._. 

1 
uruluyor. Betonar 

'erı canı tuilalarla doldu 
t'-hı 

Yor. ŞirııdUik Avrupada 
t'"'d tlb 9 1\ Amerıkada olduğu 
t l, bulutl"n yaran elli, al 

ı "'1• lcatlı binalar inıa yapı 
"'•ror F le , l · a at b~ı on katlı 
,, er 

tll \'e apartımanlftr pek 
inıa ediliyor 

Calbd . 
tin d an yapılan bu evle 
bt uvarları cam olmakla 

"•be 
t(l ' lçeriıl hariçten gö 

""-O , Yor Fakat güneı ziya 
l Ve 

t •Ydınlak bol bol bu .... 
8 tutlalardan geçiyor. 

""un · )a •çln cam tuilalardan 
i)dan l 

tıı ev erin ve aparlı 
•-.ı., b 

tL. •n er tarafı sabahtan 
"'ına le d )a 1 a ar tabii Lol zı · 
8 Çlnde bulunuyor 

u11uo ı ,,, çın bi l huııa banka 
tGcc 

tlta ar 1azıham•leri 1 bol 
t,tcı~Çtnde bu ' unmaaı için 
tad •n camdan yapılmak 

it', 

4 '-'•rUcatla camın inıaftt 

takt metanetine o k~dar 
güvenilmektedir ld "htren 
Ohıo hük(irueti dahilinde 
Toledoda 2 metre irtlfaına 
ıırf camdan bir bina yapıl 

mııtır. Htnanm, yüzü 200 
metredir. 

Liby Ovenı Fort kumpa· 
oyasına ait olan bu binanın 
bütün katları yazıhane ola 
rak kullanılmaktadır Cam 
dan yapılan binaların yazı. 

haneleri için bir çok· fayda· 
ları var~ır. 

Her teyden evvel hariç 
ten binaların dairelerine hiç 
ıeı ve gürliltü ıirmiyor. 

Mubuipler ve l<itipler mut 
lak sülcun ve huzur içinde 
çalııabilıyorlar. 

ÇünkO bu gibi binaların 

ayrıca pençerelerl yoktur, 
Pençere olmadıfına göre 

gürültü dehi hariçten glrml 
yor- Fakat hava naaıl tec 
dit edili) or? 

A merlkada öteden beri 
{iklim klima uıulü) denilen 
bir tarzda büyOk binaların 

hava11 tecdıt edilmektedir. 
Bu uıulü bQyOk binanın 

damına yerleıtırtıen gayet 
büyük bir vantılitörden ıba 
rettir. 

Bu cıhaz çok yükıek olan 
binanın üzeriudeki temiz v~ 
ıaf havayı alır Vf! binanın 

içeresine tazyik ederek ıo 

kar. fler saatte bet defa ha· 
va tamamile tecdld edilir . 

Dahası var. flarlçten a l ı

nan temiz hava muayyen 
bir hararette 111tılmakta ve 

içine lclfı derecede rutubet 

katılma" tadır 

Camdan yapılan binada 

toz ve rutubet hiç yoktur. 

Hararet ıablttlr. Zlyuı bol 

dur. Bu gibi binalar cadde· 

lerin gürültüsünden 

e11lr olmaz. 

mille· 

Bu kadar nıuha11enatı 

bulunan cam evlerin lnfa 

meıarif ı beton ve tuğladan 

yapılan blnalardan fark11z 

dar. 

En bGyülc faydası meta 

neti havaya mu1<avemetf 

ıayri mahdut bulunma1ıdır. 
V iyananın kah· gi.hı bulu 

nan Step hansplatz denilen 

meydandıt camtlan muaz· 

zam bir bina inıa edilmek

tedir. 

Dığer bır muazzam bina 

da Viyananın bava limanı 
Aıpernde kurulmaktadır. 

Avrupada kırılmaz C4man 

ketf ındenberl ya nız Linalar 

değıl mobılyalar da camdan 

yapılıyor. Bunun için cam 

dan yapılan apaı tmanların 

Madrit, 17 (AA ı - İı I 
panya hükumeti J 932 =is 
senelerinin ihtiyat aınıflarile 
1936 seneıi genç efradını 

ı lah ahına çaAırm11hr. 
Maddd, J 7 (A.A > - Aıı 

tayyareler Herselon lımanını 
bombardıman etmiı1erdlr 

Londra, 17 (A ,\ .) Gu 
adalajara cephHinde halyan 
arkerleri bulunduAuna dair 
olan haberler lngillz meha 
filınde bir nel ze endl ıe tev· 
lit etmtıtir. Tımea gazeteai 
B. f rankonun asker i• ri ile 
beraber lıpanyada harbeden 
ecnebi kuvvetleri miktarının 
en az 100 bin kitiden iba
ret bulunduiunu. bunların 

80 ili 90 bininin halyan ve 
15 bin kadarının da Alman 
olduğunu yazmaktadır . Bu 

nunla beraber reımi İogıllz 
mehafıh ıönünllü gönderil 
mealni memnunıyeri itilafı· 

nın tatbikine baılanıldıfı ta 
rıh olan 9 Şubattanberi lı · 
panyaya İtalyan gönüllOsü 
gönderilmit olduiurıa dair 
olan haberleri teyid eder 
mal(imat almamııtır 

Uazı mt"hafil son İtalyan 
gönüllülerlnln 1 rabluıgarp 
tan gltmlt olmalarının muh· 
temel bulnnduiunu beyan 
etmektedir. 

Madrid, 17 {A A ) Mü · 
dafaıı meliıi tarafından dün 
neıredalen btr tebliide ez 
cGmle ıöyle denilmektedir: 

Guadalejara ct"phesinde 
İtalyan kuvvetlerinin ıiddet· 
it tazyikı devam etmektedir. 

Fakat topçu ve hava kuv· 
ve~leri tarafından hinu•ye 
edilmekte olım millıler anu 
dane mukavemet etmekte· 
dırler. 

Üniversite mahalleıinde 
mıliı!er iıil~r tarafından iı· 

gal edılmlt olan Zıraat me· 
ktebi binasını dinamıt e her · 
ha va etmlılerrlir. Aıtler mCi 
him miktarda za yle.t vermff 
lerdir 

Soria, 17 (A.A J 

vaa ajanaının muhabiri 
dırı yor: 

Ha 
bıl 

Franko kuv•etlerl tara 
f ından eılr edılen mil11ler 

Guadalajara cepbeılnde hü· 
kfamet kuvvetlerinin rical 
etmekte o.dutunu teyid et· 

miı ' erdır . 

Dığer cihetten tayyare ra 
rıdları hükumet kuvvetleri 
ne mensub yürüyüf kuvvet · 
!erinin denubi garbi istika
metinde ilerledıkleri bı 1 d ıri l 

mitlerdir Tayyareciler bir 
kaç yangın yuvası görmüı 

ler ve bazı lnf ılaldar vuku 
bulduğunu müıahede et 
aniılerdir . Buna rın cephane 
depo1arının tahrip edılmeıi 
nden ile;I geldifi zannedıl 
mektedir. Bu hidiıeler hü · 

masa, karyola, kant>pe ve em· kumet kuvvetlerinin geri çe 

ıalı ınobilya11nı11 da münha kilıniye hazırlanchklarını gö 

ııran camdan olması moda 
olmuıtur. 

Bu gidiıle evlerden baıka 

medeni bir adam için elz 

em olan l:.ülün eşya camdan 

yapılaca ~ tır . 1 ıraı için kul 

landığımız jtlet bıçaklarınıu 

en h. t>skin dayanakLıııım da 

camdan o ' acağe tahmin edı 

liyor. Binaenaleyh önümüz 
ı deki devir cam devri ola 

oaktır. 

stermektedir . 

Uilbao, 17 (A.A.) Ba. 
l'K balıkçı gemilerı mühim 
miktarda harp m alzemesi 
ve bııhaua 1 O mtl )'On rtıer 

ın i nakletme ile o"an asilere 
m ensup Lır gem yi zaptet 
mışlerd ir. 

Madrid, 17 (A . A .ı - Mati 
rid müdl\f aa komitesi lkınci 
ınura hha1t Oemingo Hdrl· 
guez bir kamyon kolunun 
ıof6rleri araaında çıkan bir 

ihti 1ifı halletmeğe e·ğraıır· 

ken tabanca ile b1rkaç kt're 

ateı edılerek ö l dürulmüştür. 
Valuuiy11, 17 (AA) -

Evvelki gün Guadalajara 
cephesinde t>ıı i r edı l mft olan 

İtalyan zabitleri ve neferle
ri Madridden Va 'ansiyaya 
getırilmltlerdlr . Bunlar ara 
sında bulunan 40 yaılarında 
İtalyan binyan binbaıı11 Lu 
clano Antonlo Sylvıa, bir 
erkanıharp kaymakamı, 4 
Fransız mebuıu ve iki Pel 
çika par amento azası huzu 
runda iltıcvap edildiği va· 
kit ezcümle ıu beyanatta 
bulunmuıtur : 

'" fıpanyaya muntazam 
askerlerinden 80 bin kııı ih 
raç edilmtıtfr. Guadaljsra 
cephesinde 4(). bin kftilık 3 
halyan fırkaH vardır. Bu 
kuvvetlere mot6rlü fırka 

batında g~çen May11ta Adi· 
ıababl'lya girmit olan Gene 
ral Bergonzoh kumanda et 
mektedir Fırkalardan Lit · 
torla lımlnl tetıyan birinci 

( Sonu 4 üncQ sayfada ) 

Dost Memleket 
Hariciye 
Nazırı 
Ankara da 
(Bat tarafı Birinci sayfada) 
lekeli baghyan 11kı dostlu · 
tun bir t"yldi mahiyetini 
iCclisap etmektedir. 

f3u ziyarette hususi müz.a · 
kere mevzuları aramak güç 
tür. RomanJa ve Türkiye 
araıında halledilecek ihtl· 
laflı . hıçblr mesele yoktur. 
Hu ıki ınemleketin beynel
milel saha.dcıki tetrlki meaa-
111 daima ihenkll ve ıeme· 
reli o 'muttur. r u doıtluk 

hiçbir zaman tekzip edil· 
memtıtir TOrkiye Balkan 
antantında kıymetli Dıt Ba · 
kanı B Ievf ik Rüıdü Araa 
vaaıta1ile barıım orıanlzaı· 

yonuna haliaane bir surette 
hadim ve Ankaradan mües 
ses nizam lehmde ve hudut· 
larm tadili aleyhinde kati 
ıözler sadır olmutlur 

Cenevrede Romanya ve 
Türkiye m6me11illeri dalma 

bir olmutlar ve müıkül ah 
valde karıılıldı müzaheret 
etmesini bllmitlerdir 

Son lıkenderun lti müna 
ıebetile B. Antene.ko tara 
fından yapılan uıüıbet ha 
raket uzlaıtırıcı rolü ve B 
Delbos ve B. Tevfik Rüıtü 
Araı arasındcıki samımi te 
ma ııları Türk dostlarımız ta 
rafından ehemmiyetle tak 
dir edi l mııtir 

Montröde Türkiye müme· 
Hi:i tarafından verilen te 
minat bizdtt aynı inıkisı bul 

muıtur 

8. Antoneskonun ziyareti 
ihtilaf tarla dolu ıu devrede 
bu kadar mütehctvvil man 
nra arzeden beynelmilel 
vaziyetin müzakeresi için en 
iyi bır vesile olacaktır . Kü 
çük ant ımtın Belgrad kon 
feranıı arifesinde l u temaa 
birbirine bu kadar sıkı bir 
ıurette merbut bulunan l"t 
barııçı t--şekkülün icraatını 

telıf için husuıl bir ehem
miyet arzetmektedlr . .. 

Japonya, bugün, dünya. 
nın en kuvvetli memleket· 
lerir den birisidir Donanma. 
sında 30 i parça gemi \'ar· 
dır ki bunların t o na j mec 
muu 1. l ::$8250 ton tutmak 
tadır . Orduıtu aulh zamanın· 
da 250,0UO kftidir. Ve bu 
nun üç miıll talim görmüı 

yedek askerleri vardır 

Hava kuvveti, ordu ve 
donanmaya baih nıuhteı if 

ünitelerden terekküp etme· 
ktedir Deniz tayyarelerin 
de be ı 1,UOO tayyare ve 14 
bin kiti vardır. 

Hiç bir ukerl müe11eıe, 

arkuında bir endüıtri bün· 
ye11 bulunmadıkça tesirli aa. 
yılamaz . Japonlar bu bOn· 
yeye de malıktlrler. Bugiln· 
kü günde bütün Japon zırh· 
lıları ve bütün ordu maki · 
neleri Japonyada yapılmak· 
tadar. 

Ham maddelere ıelınce 
zırhlı ln1a1ıta için llzımge· 

len maddelerin yüzde 95 i 
memleket içinde bulunmak 
tadır . Japonyanm, bundan 
batka her endOıtri ıahaıında 
çahtan f abrlka ve m6e11e· 
leri vardır . 

Meıeli Japon dokuma 
endüıtriıl bir ıenede 186 
milyon lnglliz liralık doku· 
ana yapmakta ve J milyon 
amele çahıtırılmaktadar. Ge 
ne bir ıenede Japonyanın 

· yaptıiı kağıdın deleri 11 
milyon 750 bin ıellofanın 

200 bin lngiltz. ltrHı tut 
maktadır. 

Bundan batka 6000,000 
metre ton çimento 59 mıl 
yon ton cam, 43 milyon 
ton sa bun, 100 milyon ton 
llıtik mamulitı, 28 milyon 
ton sellold, 27 milyon ton 
da terkibi boyalar çıkar 

maktadır . 

Japonya yalnız lıtthıalle 
kalmamakta, ucuz iıtlhıal 

de yapmaktadır. Eıyayı uc 
uza mal etmenin ihracat 
bakımından ne demek oldu
ğunu pek ala bilininlz. 

Japoolaran bunları naııl 

olup da bu kadar ucuza 
mal edebildiklerıni anlamak 
için bir lıçinin ne kazandı 
fmı, na1ıl yaıadılını ve ne 
harcadığını araıtırahm: 

Kifıt ve tahtadan yapıl 

mış ıki odalı evde kar111 ve 
mesela dört çocuiu ile otu 
ran bir ffçi , ayda döıt bu 
çuk bef Türk l ı ruı kadar 
bir kira verir Bu ailenin fa 
ıulya çorbası. pirinç, turıu 

ve ça ydan ibaret olan kah· 
ve altı . ondan ıonra karısı 

çantaaıoa pirinç balık, yu
murta ve turtudan ibaret 
bir yemek koyar ki bu da 
sekiz kurut kadar bir ıey 

tutar. 
Fabrika uzak iıe tramvft · 

ya biner; fakat gayet cüzl 
bir parft ile istediği yere ka 
dar gidebllır. 

İti bıttlkten ıonra 

ıle beraber hamama 

karı11 

gider . 
Her ikiı i ıçın verılen para 
dört buçuk kurut lc a ddr bir 
ıeydlr. Sebze çorba11 bal ı k 

hazan et , p irinç ve turtudan 
lbarr.ot olan akıam yemeli de 
yirmi kuruı luıdar tutar 
Çalııma elbisesı yeni iken 
dört Türk lirasına sat ı n alı 
nftbillr. 

Evindeki d6temt-; bir ma 
aa, alta köıe yastığı, üç til · 
te . altı yaahk, porselen mut · 
fak takımı. bir manıal 2 
lngiliz lirıuına alınabıltr 

l:.lektrik bir ayda kırk 
kırk bet kurut lutaı; yakı 
jacak teyler de bu kadardır. 

Zaruri ihtiyaçlar böyle 
biraz da etlence ve lükı 
tarafına bakalım: 

Hükumet Monopol ıdare· 
ıinln ıattıiı ıigar.. palıet 

lerinde elli atıara vardır. 

On altı, on yedi kuruıa ıa 
talar . Bunun da elli taneıl 

yirmi iki kuruıa alınabilir. 

En ly11inin elli taneıl ile 
otuz bet kuruıtur. 

Sake denilen pirinç ıara 
hının bir çeyrek kıloıu ylr· 
mi iki kuruıadır. Daha ha · 
f if bir ıarap lıe on Lir oa 
iki kuruıa alınabilir. 

Memleket içinde yetlten 
yemtıler iıe gayet ucuza ta· 

tılmaktadar Yananda Japon· 
ca izahatta bulunan aeıll Am
erikan filmlerini 161teren 
ıinemada bir ıandal1a Jedl 
buçuk, sekiz kuruıtur. Yal
nız Japonca olan flllmler 
d6rt bet kuruta kadar ıey

redilebtlir. 
Bu izahattan anlaııhr ki 

Japonyada it ücretinin uc
uz olmuı yalnız ltÇIDID ka · 
naatkir yatama11ndan .defli, 
aynı zamanda hayalin da 
cok ucuz olmaaından ileri 
gelmektedir. 

Bundan baıka, Japonlar, 

ihracat ticaretinde her ıln 
biraz daha terakki etmek-
tedirler. 

Fınanı tarafına ıeltnce, 

Japonyanm 1abancı memle · 
kellere olan borcu 350 mil 
yon İngiliz lirası kadar ta· 
tar ve bu da tedl1e olunur. 
Japonyanın iç barcu da 

6 J 7 milyon 500 bin lngtllz 
lirasıdır ki mecmuu 6 milyar 
7ti5 bin İnıiliz liraıı tutan 
milli aervete nlfbetle biraz 
fazladır . Bununla beraber 
hali içten borç almata de 
vam olunmaktadır . 

liedbin olanlar tö1le dl 
yorlar: 

"Bu it böyle uzun zaman 
ıürmez Siz daima ıenetler 

çıkarmak ıuretile bütçeniz

de muvazene yapamazaanız. 
O odan ıonra halk bu ıenet · 
lerden tıkaınir ve hük6met 

muvazeneyi yapabilmek 
için yeniden para b .. mafa 
mecbur kalır Bu da yenin 

kıymetten düımesi ve bır 
enfllıyon çıkması demektir . ., 

Bu doğru otabilir . Fakat 
Japonlar bir enfliıyondan 

fazla muztarip olmazlar. Çün 
kü kendi iıtihli.k ellikleri 

gıda maddelerinin çoğu ken 
di memleketlerinde latihaal 

editmektedlr. Bununla bera . 

ber, görGnürde bir enflas
yon tehlıkesi yoktur. 

Japonyada para bir avuç· 
tan ötekine ıeçmektedir . 
Çünkü yükt1ek bütçelerin aa 
tın aldıfı malzeme hep Ja 
pon endüıtriıl tarafından 

vücuda getirilmektedir. 
Endüstri bir ta raftan mu 

rafları öder, bir taraftan da 
kazancı artırır; ıonra bu ka 

zançlar da senetleri ISdeınek 
için yatırılır . 

SONU VAR 
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Bfz bu ıuretle ademi mO· 

dahale poltuka11nın DHıl btr 
dolambazııktan ibaret oldu· 
tuna dftlr en kati •e reddi 
kabil olmı,an bir delil elde 1 

etmlf oluyoruz. G6rGIGyor 
ld ıade bir da bili herp ka · 
r111ında deilltz. Bu harp 
bOtün bir milletin ecnebi lı• 

Eıir ettikleri poıta ıof6rOna 2 - Muvakkat teminat 540 Ura 20 kuruıdur. Keıif :: D [ K K A T ~. 
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lettnln yaralarla dolu etleri ettlfl bildlrfltr mende para ve tahvıl&t kabul olunmaz. 
laertnde tecrObe etmekte · Trene yettımedifl ııbi ı• 

rlye de d6nmedlll ıörtılea dır. ,. 
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4 - 80 

Hır T acimenin En Büyük Dileği: Tebltl bundan eonra Cu 
mhurivetçl lıpanya ya faal 
bir it birltil ıöıterilmeıfnl 

temenni etmekte ve lıpan
,a cumhuriyetini kurtarma 
nan d601a ıulbunu kurtar· 
maya muadil olduiunu bil· 
dlrmektedlr. 

poıta kamyonunun aranma· 
ıana baılanır. Aradan beı 
on da klka .eçmeden eehrln 
b\lt6n ıokaklar1 poliı kuv· 
vetleri tarafından tutulur •e 
yOzlerce poliı kamyonu ara 

HususiMuhasebe 1 
Müdürlüğünden: 

Satıs Sürümünü lrttırmıktu. 
t' A K A T ~ 

Parla, 17 ( A.A ) - Bir 
haylf aemaed•nberl Manfl · 

ya civarında korkunç haJ 
dutluk haberleri ortalıfı at· 
lttbt etmektedir. Amerika 

mai• koyulurlar. 
Fakat ne poıta kamyo· 

nuoun nede içindeki paket 
lerln nereye ıtttlflne dair en 
uf ak bir ip ucu btle elde 

edlJf'mez. Haydutların aıırdı 

Muhaıebet Huıuılyeden ma•t alan emekli ve öksüı 

lerln 936 Mali yıh 4 düncn 3 ayhk maaı havaleıl ıelmit 

mittir. 

lıtihkak sahiplerinin daireye müracaatları il&n olunur. 

~~lp:~~t~~~::~·~~~~~~~ı;.:; 1 Balıkesir Tapu sı·cil Ganııterlerlnln kullandıkları 
uıullerln de Qatünde _ ta· ve kıymetli paketlerden ba 

bir caizse - daha uıi uıul 1 ık• banknot olarakS00.000 Muhafızlıg"" ından· 
f ran11z Franıı da bulunma • ler tle ıekavette devam eden 

bu çetenin ıon yaptılı h1r· ktaydl Mevkii Cinai ve nevi Mahalleıl Hududu 
eızlık e•velktlerden daha Erteıi aün haydutların Fenerci Baj yeri ve Djnkçtler Gün dojuıu 
çok cOretll olmuıtur. aalıverdlll ıoför ile birlikte kuyuıu ıurulu Abdii11elim 

mihtanUk ve zabıta memu· nam ka oflu Cemil 
Alx - la Provence ıehtl· 

nin 'en kalabalık caddelerin· 
den birinde akıamın ıaat 

dokuzunda btr sokak baıını 
d6aerek "Maraıal Foı. cad· 
deılne ılrmekte olan posta 
kam1onu11u ahp kaçmıılar 
dır! Posta kamyonunun ıo· 
f 6rt bu ıokaja döner dön• 
mea kırmızı bir kamyonun 
101 OıtOnde durdulunu 16 ,. ' TÜRl<DiLI 
Pazarteılnden baıka her 
ıün çıkar Siyasal ıazete .. 
Ydlıl.: 800 Kuruı 

Altı A,hfl:400 ,. 
Sayıu: 3 .. 

Günü ıeçmif ıayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: i BALIKESiR TÜRKDILt 
\a ~ 

rlar1 ıof6rün 16t6rüldOIO ra yer batı11 ziraat 
Yerde uzun ~zadiye taharrl-

baiı poyrazı 
yat da bulunurlar ile de ae· Al; Şufırt ba 
ne htç bir ıey elde edemez iı kıblesi yol 
ler. Haydutlar1n eıkilt ha Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı bal .ferini 40 
klnnda ıof6rüo izahat ver aene evel Ovacıklı hacı Murattan J O madeni lira bedel 
meıl dahi mümkGn olama mukabılinde ıatın almak ıuretile Dinkçiler mahallealnden 
mııbr ÇünkG adamcafızı TülOoilu H6ıeyln mahdumu Hannın taHrrufunda iken 
yakala1ıp alSzlerinl batla 327 aeaelinde kökO kuruyarak tarla halinde olarak ziraat 
mıılar •e ıah•erdıklerl etmekte iken 926 da yine mezkGr tarlaya bağ çubufu 
zamana kadar ıCSzlerlnl aç· ekerek halen bağ olarak tasarrufunda oldutundan bahııle 
mam•ılardır. Yakaladıkları namına tescil edilmeıl iıtenl 1dliinden tahkikat yapmak 
vakit te ortalık karanhk ol· için 28 3 937 Pazar günü mahalline memur g6ndertlecek· 
maaı ve haydutların fapka · ur. Bu yer hakkında itiraz edenler varsa bu günler içinde 
lar1nı ı6'Zlerlnin altına ka· yazı ile Vılayet Tapu Sicil muhafılıfına veyahut mahalli · 
dar hadtrmtı bulunmalan ne ıelecek memura mOracaatları lüzumu ilan olunur. 
çehrelerini ı&rebtl mt-ılne 

lar1n ele oeçmeıl için alına Hır müddet evvel Fran11z razı olmuıtu. • 
Atx • la la Pravance za cak tedbirler hakkında uzun bankaımın Nııdekt ıubeılne 

bttall amirleri don Mautlya uzun mGzakerelerde bu?un ganderilen 1,350,000 fkanhı 
emniyet umumiye direkta muııa da haydut1arnı kolay ıoyan ıakilerln de bunlar 
rilnG riyaseti alhnda bOyOk kolaJ ele aeçecekleri tah · de bunlar o'dufu takakkuk 
bir •~ehı kurarak haydut · mla edilmemektedir. ~tmlttlt. 
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Satışta ·Birinci 

"REKLAM,, DIR. 
Satacağınız Malınızı 

Herhalde Reklam Ediniz. 
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ı \1 t• Hu · t c ! ı~ı m la ruuz•·I 
~ (TÜRK Dili) ıw \ 'eriniı 1 

1 Baltkesirin Biricik Gazetesidir 
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Her Yerde Okunur· 

·~ --< 

İyeıl ve. Baıyazman1 : Ralıkeılr saylavı H. KARAN 
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