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-· r ' Cenevrede Hatayın anayasasını ve 
statüsünü tanzime memur ko

mite 9 Nisanda toplan· 
mak üzere dağıldı. 

19 M~RT CUMA tY37 GÜNDELİK SİYASAL GAZETE ON BJRtNCI YIL SAYI: 10 ı O 

Atatürk Romanya Hariciye Nazın Sıhhat Bütçesi 95.860, Nafia Büt-
B.Anteneskoyu Kabul Ettiler çesi de 301.622 Lira TesbitEdildi. 

Misal irimiz 8. Anıeöe sk o şııref ıne Baş Yekli isme ı irı önü ye Harici ye vekili Tnf ı k f ıllret Unnl Me~ısfbütç ~ mozak er elerWilan sonra 9 3 7 Varı dal bütç: s.n 1. 5f7, 9 3 2 
Rüştü Aras ziyafet verdiler. Ziyafette samimi ıe ~ustana sözler teati edildi masraf bütçesini de 1,517.9l2 lira olarak ~a~ul etti. 

B Anteneıko B. T. R. Aras 
Ankara, 18 (A .A.) - ~e· lardır. Bu kabulde hariciye 
~hur Atatürk dOn 17 vekılt RGtlO Araa da hazır 
de IDlıafır Romanya Hari bulunmuıtur. 
CIJe INZıranı kabul buyur. Hariciye Yf'klll ROtUi Araı 
... "tlardır. d6n akıam Romen ibarlclye 

llelaıcumhurumuz AtatOrk nazm ve reflka11 ıerefine Hr 
.. ._farı nezdlerlnde blrbu· akıam ziyafeti vermlıtır. 

lımet loönünQn ve vekillerle 
Romanya elçisinin ve elçilik 
erkinı, bat ve dııbal anlağı ileri 
gelenlerinin hazır bulunduğu 
bu ziyafette ıki dııtılerl ba· 
kanı araamda iki memleket 

arasında"hıkı doıtluk b"ğlık
larının ve Balkan birlllt teıa· 
nQdünOn 1amhnl tfadeıl olan 
nutuklar ı6ylenmlttlr. 

Zıyaf eti büyük btr reaml 
kabul takip etmtıtlr. 

Matbuat umum müdGrO 
tarafından da buıGn a1cıam 
Romen ıazeteclleri ıere· 
fıne bir ziyafet verılmtıttr. 

Raıvekil ismet lnönO bu· 
ıün Romen hariciye nazırı 
ve rdıka11 ıereflne bir 6fle . 
Romen seftri de btr akıam 

~ ıaat lcadar alıkoymut• Meclfı relıl ile Baıvekıl 
4:z::.=====-=---==-----==.-..---=-===-=-=---=--===ıı::i::::i::==-----=-=-=--=------=====--== 

ziyafeti vermtılerdır. 

D.ahiliye Sir Osten Çemberlayn 
•• 

••tilidonDirır~ekirı a'tti. Kalp Sektesinden Oldü 
Aatrara, 18 <A.A.) - -------

D.•nt1e YeklltYePartiGenel 13 Yastnda bulanan Çembeıhyn uzun seneler ing\lte-
S..retert 8. Şülcr6 Kaya Ce • M 

1
. H , . 1 1

. 
taup Ye Şark vlllJetlertnde remn ı ıye f 8 arıcııe azn ıgmı yıpmııtn • 
tefu, ıeyahatiol tamamla Londra , 18 (Radyo) _-.. f\ 
._.le G•ere dün DIJarbektre Sabık Hariciye Bakam Str ~~ 
tet11a1tur. Oıten Çemberlayn diln ak · ili 

Hatayın 
jDI rısa~ın;ve statOsDnü 
tuziı111ıaıur hmitı dağıldı 

ıa m öl m61Hlr. 

Londra, 18 (Radyo) 
lnıiltere krala altıncı Jorj. 
vefat eden Oıten Çember 
laynın refıka11 Ledi Çeınber 
layna bir taziyet telgrafı 

çekmittlr 

Hariciye nazırı 8 Eden 

Ankara, 18 (A.A) _ Ce · Franaa hariciye nazın Bay 
"•• lvoo Delboı ltalya hariciye rede Halayın ltatüsünü 
"' te ._.1 nazırı B. Kont Çfyano. Le-
L _ t•ı lh esastye kanununu 
... di Çembetlayna barer ta:ıl· 

Meclisi Umumi Maarif büt 

çeıinin müzakere.ini yapıp 

lubul ettikten aonra iki saat 

yemek tatili yaptı 

Ôileden sonra sllat 15 le 

baıkan vekili Ekrem Yal· 

çın Kayanın baıkanhtmda 

tekrar toplanarak milzake 

relerine devam ettt. 

Ganen ve Manyu hava 

ltıinde ekilen çeltikten 3039 

numaralı kanun muc,blnce 

ahnacak rnıum 

Zaraat müd6r6 Hüdayı 

çeltık ziraalltlnl ve temin 

ettıil varidatla alınabJlecek 

kazanç mlktarmı izah etti. 

Neticede muvazene! ma · 

llJe encilmeninln mütaleaıı 

aluımak üzere ora ya ıevkl· 

ne ve bu huıuıun tetkiki 

için de Daimi Encümene ••

liht1et verilmui kabul edil. 

dl 
Namazgahın iıtımlaki ıçtn 

bütçe.ye tahıl.at konmasına 

dair olan Kültür Dırektörlü · 

fOnUD yaz111 okundu. 

Burada bir pavyon lnııuı 

tle llaeye tllveıi için alt ol · 

dulu makam nezdinde te

menntyatta bulunulma11 ka · 
bul edtldt. 

Sihhit bütçesi: 
Muvazenet malt ye encQm · 

enince 95,860 Ura olarak 

teıbit edilen sıhhat büt-

çeıl hakkında ıöz lstiyen 
olmadıiından fasılların oku· 

narak maddelerin müzake . larlatnaia memur komite yel telarafı çekmitlerdir. 
9 Nı " rulne ıeçtldi. 

' 

•-nda tekrar toplanmak ltalyanrn Londra elçisi 8. Çember/ayın 
.... _ H,..tahane doktorları ma ..;;:::a daiılmııhr Grandi ile f ran11z ıeftri, mütf'veffanın evfue giderek 
t' =========~ tazi1ette bulunmuılardır. •talı tutarı 24 840 lira, 

r r ansa da Komünist ıte~0c:~i.~~~;':.~lyaıı!:. ma~~h;~3:·1~::1• memurları 

V 
olduiu halde bu akıam Lo· e Faşist Kavgası.. :.~;~~~I lkametalhında al. 1 60~.ı~.~~blp makam ücret'. 

C 
Lunbaıe ha1talaiı dolayı· 1 Hastahane müıtahdemln 

~rııımılırda her İ~İ taraftan ve zab ı tl kuvretlı• ıtle B. Sir Auıten Çember · ı' ücreti 9280 lira , 

d 
layn birkaç ıündenberl ev Tephi hane ıa di "c 

flpft en 3 l J kiti Ylf lllnRll' f 8 5 kişi de ölmüştür. inden çıkmamakta idi. Bu 1 retl 300r ltra, r yan u 
9 9 gila lcendlılnt biraz iyice H 6 

lcı ~lı, 18 (A.A.) - Evvel· ıurette cezalandırmafa ve hı1aett1linden .. at 18 de astahane melbuıah ı 15 
ı,, 1 

n komGniıtlerle faılat · bütün umumi nizamın ve kütüphane1lne ıitmek Oze lira, 
~rp •raıında vuku bulan ıosyal ıulhun muhafaza11 re yataktan kalkm11 fakat Hastahane tenvir ve tea· 
~ ~ffftada nümayiıçllerden için tedblr'er almafa karar bu esnada bir kalp ıekteal hin murafı 4000 lira, 
t•ı. 111 &hnüı 80 kiti de ya 1 d ·1 • t" 1 H h .. •Q"- t vermittfr. netlceı n e o mut ur. uta ane müleferrika11 
~et •t ır. Poltı ile Cumhuri ~=~=========--====-==·-==-==-=>-==I 800 lira, 

'•l-"1uhafıı lutaatlarından ya· • d M • ı ı A B • b • ı • k ~,:-r.ların ıayııı da 241 rl 1 rl an a 1 1 1 r 1 r 1 Haatahane teçhiz Ye tek· 
p •ıtur. ffn masrafı ~00 lira, '-n, h 

~ile~ ta~lc6meti bütün K u r m a k 1 s t ., y o r . Evrakı matbua kGtOphane 
~p etmeje •lar veaalre -bedeli 300 lira, 

Ba 1 kan Serbest İrlanda bı1vetili riiradı verdiği hır söylede tel~f:~to~:::.~o~~· ı.::ı •••• r. h ~ V l'ephtrhane mahrukatı 50 

ltıı~iUonseyi M tabı· irlındanın istitlil istediiini söyledi. ıır. kabuı 
llR ~lr • 1 ·ı ld Londra, 18 (A.A ) _ Se· demiıttr kı · Sıhhat dalreıt ıeyyar sıh 

SOJ 8YI 8 8Çi 1 rbeat lrlanda Bllıvektlı dün • Bız lngtltereyt kendi hat memurları ve seyyu 
lt-:~"a, 18 <A.A.l _ Bal radyoda söyledlif bir nutuk itine relen m6nHebet flrenıl tabip ücreti tay edil· 
~IQ 11t•ntı ekonomift konseyi ta bütün lrla.ndanın tek bir !eri btıe cebren kabul etUr· mtıttr 
bet ._:lk baıvektı Metaksasıo 1 mlllt birlik kurmak hakkm· mek hakkını tanıblıJonıs Sıhhat mildOrD flrenııt 

u t1e açıldı İ dakl aımlnl be,.n etmtf •• buaan reddecll1oraı. mOcacleleılnln ehemmiyetin 

.llemlekt l ha~"1/wrrı si /Jaş 
lnbibl Operrıtor B. Ali flııa 
den bahisle istihdam edile· 
cek olan l 2 s1hhat memuru 

ve bu teıkt 'at için bütçeye 
lconma11 illt~nen ı 5,0tlü 11. 
ranın tay edilme-meslnl illedi 

Varidat bütçesine baka· 
yadan 15 000 lıra tahsil 

edilerek bu teıklJa.t için ay
nlma&m etrafmda üveler 

arasmda ııddetli münakaıa· 
lar eldu Muhasebel huııusi · 
ye müdürünün v rldat büt-
çesi hakkındaki fzahatı din 
lendi. 

Neticede buna da lmkin 
görülemedifind~n muvaze 
nei maliye encümeninin tay 
tekltfı reye kondu ve 14 
redde karıı 20 rey ıle ka
bul edildi. 

imdat ı ı hhlye otomobili 
tay edilmııtir Tay teklifi r~· 
ye kondu. Kabul 

Hastahane tıbbiye ve ala 
tı fenniye film ve dıfer le 
vazım bedelı 500 1 ıra, 

Hastfthane bakteriyoloji 
ma ize mest 'ilJO lıra. 

Sıhhat dairesi flrengl ıla 

cı ali at vesair huııusat be· 
deli 41JO(J lira tayedılmlttir. 

Sıhhat doiresi kınln bede 
li 500 lira 4 rey ile kabul 
edıldl 

llastahane memur ve müıı 
tahdemln ve hutaların iaıe 
bedeli 10.00o lira, 

Hastahane baı tabıbl bu pa 
ranm yatak ndedlnın fazla 
lıAını ve iaıe maddelerinin 
pahalıhğını söyliyerek AZ 

oldu~u JU ve h iç olmazsa J 2 
bin Um olmasmı istedi. 

Sıhhat dalreel imdat 11h 
biye otomahill benzin ve ta· 
mır bede i tay edtlmittlr. 

Hastahanf' otomabıli bt"nzln 
ve tamir maırafı 500 lira, 

Hastahane ılgorla bedeli 
250 lıra, 

Sıhhat dairesi mf'mur hu
cırahı tay edtlmlıt·r. Tay 
lek ı ıfi reye kondu. Ve ka 
bul edıldı. 

Burıuf a celseye beı d"kl· 
ka ara verildi 

Ce ıe açıldı ve biitçenln 
müzal<f"reatne devam edıldl. 

Hutahane müıtahdemlerl 
harcırahı 200 lira, 

Hasttthane kalorifer kaza 
m tamiratı 650 lira, 

Hastahane tamlrall 500 
lira, 

Kaza ve nahiyelerdekl 
ebelere yardım .7ll88 lira, 

Dursunbey için bir ıeyyar 

ııhhat memuru tahıi1ah 650 
lıra 2 muh11hf rey ile ka· 
bul, 

Kazalardaki belediye diı-

panserlerlne yardım taJ edi
lmiıtir Tay teklifi bir red 
ıle kabul edildi . 

Manyaa hükiı net tabibine 
yardım 480 lira , 

Bıındarma, Edremit hA1-
tahanelerıne yardım 7,000 
lira, 

Emrazı ıarfve m6cadele· 
&ine yardım 200 lira, 

Durıunbey, f.rdek be),.dl · 
ye doktorlarına yardım 960 
lira, 

Duraunbey Gökçedaf na· 
htyesi hükömet tabibine yar· 
dım tay edllmııtlr. 

Geçen seneler dlyunu 100 
lira reye kondu. Ve kabul 
edildi. 

HHtehane bat tabibi bura~ 
da ıövle dedi: 

- Ben vilayet makamı 
na da müracaat ederek 2,000 
lira açık oldufunu söyledim 
Hutahaneden münakale yapı· 
1ac"k bir yerimiz yoktur. Ve 
bu 2,000 lira açıktır. Alt 
olduğu makamlar ne yapar· 
laraa yap11nlar diye bunu on· 
lara bırakmak dofru delil· 
dir. 

Hul6sl KüçOkler (Duraun· 
bey) Bunun baıka f ıuıl. 
lardan deAll bir yf'rden na
kil ile verilmesi llzım ıelir. 

Baıkan: - Viliyet ma . 
kamı icab1nda vat.iyeli der · 

plf edecek ve hal yoluna 1ı . 
dec•ktır. 

Neticede muvazenei mali· 
ye encümeninin teklif ve tes· 
biti olan l 0,000 lira reye 
kondu. V e on ret ile kobul Hastahane bat tabibi: 56-
edildi. zünüz münakale yapılacafı 

Hastahane labratuarı ve su nı vaid makamındadır. 
arabuı hayvan yem bedeli ı Baıkan: - Tabii .. 
l 00 lira, FevkalAde b6tçeye hutah 

ispanyada 
Bulunan hpon zabitleri 

Londra, 18 <A.A) Mao . 
çiller Gardiyan gazetesi 

btr çok Japon zabıtlerınln 
ispanyada asilerle bhJıkte 
hup ettiklerini yez17or 

ane lnıası için 80,000 lira, Tek 
lif edilen bu tahılıat muvaz 
enei maltye encümenince tay 
edilmııttr. EncOmenfn teklifi 
reye kondu ve bir muhalif 
reyle kabul edildi . 

Doğumevl için 15,000 lira 

1 tahsisat konnıası teklif edi · 
liyordu. Uzun münakaıalar 
dan sonra bütçeye bu 15,000 

. ( Sonu! lktnct S.Jfaaa ) 
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SAYFA: 2 

Bir marş müsa~akası 
Nevyork Şehri, kendine 

mahsus bir mart tertibine 
karar vermlı ve Lu hususta 
bir müsabdka açmııtır. 

Birind gelecek muıa 

2000 dolar mükiıf at verıle 
cektir. 

Az müddette bu müsaba 
kaya binlerce kiti mar;1lati

le i~tirak etm işl erdir . Fakat 
Nevyork ıehri martı komi 
test bunlardan hiçbirinisı 

arzuya muvafık bulmamıı 
tır. 

Müsabaka devam etmek" 
tedir. 

Kuşlann dılleri varmış 
Almanyalı bir alim, uzun 

tetkikatten sonra, kutların 

cıvıltı veya ötüılerlnin tama 
men görüımek olduğunu an· 
lanmııtar. 

Avusturyada yaııyan bir 
karatavı•ğun ötüıü Bavye
radaki veya Fran1adaki ka. 
rata vuldarm ötütünden büs-
bütün baıka fmlı. , 

Bu alım timdi, kuılarm 
müda velei efkar için kullan
dıkları ölüı ıekillerlni tesbı. 
te çahtıyormuı ve yakında 
kuılarla görüımete muvaf
fak olacaiına da iddia et · 
mekte fmlf. 

Pamuktan yol 
Eskide-o yollara taı döıe· • 

nlrdı; laf döıeli yollar da 
o zamanın en makbul ve 
ııüıel yolları demekti Tat 
döıemeli yolları çimentolu 
veya aafalt yollar unuttur · 
du. Anlaııldıfına göre kau
çuklu yollar da çimento ve 
asfalt yollarla birlikte kıy 

metten düıecek . Çünkü, 
cenubi Kardinada bir mü 
hendiı pamuktan yol yap 
mıthr. 

Bu mühendisin bir nevi 
perke taıı haline koydugu 
pamuk,~timdiye kadar yol 
larda kullanılan bütün mad 
delerden daha çok mukave 
metli lmlt .. 

f ud~ol seref ine bir ~arar 
Hlndıatanda Rangon ıeh

rinde gençlerin fudbola fev · 
kalade merakları vardır . Fa 
kat buna rağmen Rangosta 
bir tane daha yoktur. Maç· 
lar büyü~ ve geniş cadde 
lerde yapılmaktadır. 

Rongora valisi , gençliğin 

bu hevesine hürmet olmak 
üzere muayyen günlerde ve 
muayyen geni§ cadde ve 
meydanla rda fudbol maçları 
yapılac ıı ğı için münakalatın 
durdurulacağını ilan etmiı

tir! 

He 'a~ar izci var1 
izciliğin m.üessisi addo · 

luoan Baden Pavellin bun
dan bir müddet evvel 85 
inci doğum senesi teoılt edi· 
limittir . 

İngiliz gazeteleri bu mü 
nuebetle arz üzerindel. i 
izcilerin miktitrını neşretme · 

ktedlr . 

Bu neıriyata göre, 49 
memlekete mensup olmak 
ü z. e r e b ü t ü n arzda 
2,592,8J2 izci vardır. Bu 
miktarın dn bir milyon 
1 1,9 35 i logiltere ı mparator 
luğunda bulunmaktadır. 

Bundan ıonra İtalya, Sov 
yeller ve Almanytt b:cllerı 

eelmektedfr. 

Top ile.... Düello 
Macarlıtanda Düel lü me 

mnu dejildir. Arzu eden 
Macar, düello yapmakta 
muhtardır. Bunun için bir 
düello teıebbüsü . Macariı 

tanda alelade bir iıten baı· 

ka bhıey değlldir. 

Yalnız Kra 1 Poziyenin 
düellosu çok töhret ka.ıan

mııtır. 

Bu adam sosyalisttir. Kr · 
allık taraftarı birisi tarafın· 
dan düelloya davet etmtı· 
Ur. 

Düelloya da~et edUen 
kenıliıi olduğu için ıtllh 
ıeçmek hakkına malik olan 
kral muhaaımına : 

- Top ile düelle edece 
ğiı:. Cevabını vermtıtlr . 

Top ile düello da imkan· 
ıız birıey olduiu için bu 
düello henüz yapalmamııtır. 

Amerikan usulü bir radyo 
Amerikalılar yeni bir rad· 

yo yapmıılardar. Bu radyo · 
lar dıvar içlerlue ıizli para 
kasaları ıtbi yerletttrilen ıe. 
kıJdedir. Dıvar içinde bulu 
nan radyoların seat da ha ta 
bıi ve tannan parazitlerden 
daha az mOteeuir olmakta 
lmlt · 

İyi amma .. Eıkl uıul ka 
lan dıvarlara nıalik evleri 
nerede bulmalı? Şimdi taı . 

kireç ve kumdan yapılmıı 

kalın dıvarlar yerine iocec•k 
beton davarlar var ... Bunun 
fçin bu usul radyolar kolay 
revaç bulamıyacaklard1r. 

Kipt papaslan 
Ne olduiunu .bilmiyoruz; 

fakat M111rda bir Dlrelmu 
harrek manaatıra vardır ve 
M111r hük<imeti bu manaa· 
tmn tahliyesine karar v.!r· 
mit bulunmaktadır. Rühban 
da hükumetinin bu kararına 
bilfül mukante karar ver 
mlıler ve icabında zabıtaya 
kartı ıelmeğe hazarlanmıf 
lard•r. 

Manastırın kalın dıvarları , 
zırhla kapıları , ithar edilmlt 
su ve erzaki eayesinde pa
pı:ıslar Mısır hükumet kuv 
vetlerinin muhasarasına iki 
ıene dayanabilecekmit! 

Amari~onm en şık erkek
lerif 

Birletlk Amerikada her 
sene bir t'khk almanağı ne 
ırolunur . Bu seneki ııklık 
almaoagmda en meıhur 

Amerika tık erkek lerantn 
batında B. Ruzvelt ile maruf 
dansör ve filim aktörü Frea 
Aster gelmektedir. 

Bır filim dansörü ile B 
RuzvelUn arasında kalan 
ııklık birlnclıl , doirusu al · 
manakta garip bir ıekle ıtr· 
mit demektir 

-~-

Çeyiz parası 
Hindidanda, Bengalede 

bir barem vardır Evlenecek 
kızlar bu bareme göre müı · 

takbel kocalArına bir para 
verirler . 

Lise ta hailini bitirip hüku 
met hizmetinde çalııan bir 
Hintli 12,000 frank alır 

Doktorla bu paranın altı 

miılinı alırlar. 

Görüyonunuz ya, bir Hin· 
t li kızın evde kalmaması 

için kesesinin dolu olmaaı 

ıart ! 
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iLiMiZDEN HABEllLER 
·~~~~~~ 

C. H. P. 
Vilayet ve kaza idare 

heyeti laplandı 
C. H. Partisi vlllyet ve 

kaza idare heyetleri baıkan 
vekili Ekrem Yalçınkayanın 
riyasetinde toplanarak Parti 
itleri üzerinde görüımelerde 
bulunmuı ve kararlar ver
mlttlr. 

Vilayet Daimi 
Encümeni 

Dün ilk toplantısmı yaptı. 
Salihattin Yücel , feyzi 

Sözener. Hilmi Şeremetli, 

Hul<iıl Küçüklerden teıeklcQI 
eden yeni seçilen Vlllyet 
Daimi Encümeni ilk toplan 
tııına dün valf muavini Ek
rem Y alçınkayanın baıkan· 

hAında yapmıı ve vilayet 
itleri üzerinde 16r01melerde 
bulunmuıtur. 

Hususi muhasebe müdürO 
Huıusl Muhasebe mGdürü 

H. Rafit Sekendiz bir gün 
önce mezunen lzmlte ıit· 
mittir. 

Jandarma mmtska ~u -
mandam 

Vilayet Jandarma mınta· 

ka kumandanlıiına tayin 
edilen yarbay B. Alı Riz.a 
Atamer bugün ıebrimize 
eelecektlr. 

12 Yaşında 
Bir k'zı 30 yaş1nda bir 

adam kaçırdı 
Sındıreının Um urlar k6 · 

yünden Topal lbrablmin kı 
zı Klmileyi bu köyden Et 
hem oflu 30 yaıında kadar 
bu.lunan Mehmet zorla ka 
çırmııtır. 

Suçlu yakalanarak adli 
yeye teslim edtlmtıttr . 

---c:::>~ c---

70 lik 
iMiyan yarahyan bir ~a~m 
• Kurtuluı mahallesinden 
Zeliha adında bır kadm Ay. 
gören mahallesinden 70 ya 
ılarında Ayte ad•nda ihtiyar 
bir kadını döğdüğü ve ya-
raladığı için yakalanarak ev· 
raklarıle birlikte Adlıyeye 

verilmlttlr. 
--- ..... ~ ............. 

iki Kardeş ... 
lir adamı taşla yaraladılar 

İvrindlnin Sojanbükü kö 
yünden Mehmet oğ!u Rıza 
akıam üzeri tarlasından 

evine ıelirken köv civarın · 
da iki kiti önüne geçerek 
döimüıler ve taıla batından 
ağır surette yaralamıtlardır. 

Yakadan haberdar edilen 
jandarma aynı köyden Ki 
zım oğlu Tahir ve Rizfl 
adında ıki kardtt, olan suç· 
luları yakalayarak tahkikata 
baılamııtır . 

Halkevi 
Temsilleri 

Halkevfmiz Temsil tubeıi : 

geçen sene içinde 64 temıil 
vermek aibt canlı bir faalı 
yet göstererek Bahkeılr hal · 
kının memnuniyet ve tevec· 
cühünü kazandı. 

Bu rafbet ve teveccüh bize, 
her ıeydea evvel, halkın 

(Tiyatro ıanat) ına kartı olan 
ıevılslnin arthğmı göıtermlı 

olmak itibarile çok kıymet 
lidJr. 

Türkiyede, timdiye kadar 
ihmal edilmlt ve bayağı hır 
it olarak telakki edilmit olan 
bu ıüzel aanat, her medeni 
memlekette olduğu gibi 
oizde de kendlıJne yakııan 

ıerefli m~vkli almıı bulu· 
nuyor. 

Büyüklerimizin. (Tiyatro) 
yu düıtülil çukurdan çıkar
maia kllrar vermlt olmaları 
bu ıibel sanahn hergün 
biraz daha yükıeleceğlne 

füphe bırakmaz . 

Tiyatro bir lhtlyaçllr. Dört 
bin ıenelık ıerefli bir tarihe 
malik bulunmaaı da bu lh 
tiyacm ne derin ve ne ıağ 
lam esaılar üzerine kurul 
duğunu bize kolayca anla
tabilir. 

Her türlü fikir ve dütiin
celeri uzun boyl~ vasıtalara 
ihtiyaç hluetttrmeden in · 
1anın kafasına en kestirme 
yoldan ulaıtaran nnat, hiç 
tüpheıiz ki Uyatyo sanatıdır. 

Tiyatro hayat demektir. 
Elemlerile, izhraplarlle, ıe

vfnç ve tabaffuklarilc bütün 
bir bayatın ufak bir oumu 
nesi gözOmGzün önünde can 
landıran yegane sanat tıyat· 
ro aanahdır. 

Halkevleri, bu sanatın in· 
kltafmda en hüyük rolü oy . 
namakta ve halka hakiki 
tiyatro zevkini aıalamakta
dır. Bu meyanda Halkevi· 
miz G6sterit kolu da , adeta 
ufak mikyasta bir (Balakeeir 
Şehir Tiyatrosu) mevcudiye 
tini aöıteren bir varlıkla ça. 
hımaktadar. 

Halkevimiz sade mlllt ve 
içtimai temsiller vermek ıu 
retile defil, inıanlığm ıülünç 
ve karakteristik taraflarını 
tahlilden vodvil ve kome. 
dlleri de ıahneye koymak 
suretlle halkımızm lilui ve 
bedii zevklerine hizmet et
mektedir 

Gösteril ıubeıinin önümüz 
deki mevıtm içın bir çok 
yeni eserler hazırlamakta 

olduğunu memnuniyetle ha. 
ber aldık . 

Cumartesi gunu temsil 
edilecek (Hortlak) a:lınclaki 
vodvil, bir çok tuhaf ve gü· 
lünç tesadüfleri f htiva etmek 
itibarile çok güzel bir eser
dir. f emıil pazar ve pazar · 
teıi günleri de tekrar edile 
cektir. 

Ka~rnı çakı ile bacağından 
yaralamış 

Uakkıça VUf maha Hesin -
den Yumurtacı Abdullah 
oğlu Hüaamettin Eğo ma 
halleıinden Mehmet k11.1 

Emineyi çakı ile bacağından 
yaralamı~tır. f uçlu yakalan
mıfhr . 

Sıhh~t Bütçesi 95.860, Nafia 
Bütcesi de 301.622 lira ola-, 

rak tesbit edildi. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

liranın konması 3 red il 
kabul edildi. 

Hastahaneye karantina 
ve bekleme yeri yapılması 
ve çamaıır makinesi alınma 
ıı için bütçeye tahsisat kon 
maıı tay edılmlıllr . 

Hastahane battablbi bek
leme yeri ve karantina için 
bütçeye 5000 lira tahıl.at 
konmasını istedi ve bunun 
lüzumunu anlattı . 

Muvazene! maliye encü· 
meninin teklifi reye kondu. 
20 red ile kabul edilmedi . 

Sadık Deniz (Balıkesir): -
Fırka vilayet konereatnde 
Memleket hastahanesinde bir 
bekleme salonu ve polıkin · 
lik yeri yapılması karar al 
tına alanmıotar Diyerek büt · 
çeye ~000 lira tahsisat kon· 
maaını iıtedi. 

Hastahane Baıtabibi: -
Yapılacak yer hastahanenin 
ihtiyacına cevap vermelidir, 

Htç olmazsa bir pavyon 
lnıası için 20UU lira 
tahslıat ayrılması bu ihtiya 
cı bir dereceye kadar kar · 
ıılıya bilir . 

Bu meıele etrafmda hay· 
it münakaıalardan ıor•ra 
hastahaneye bir pavyon lla 
veıı için konması teklif edi· 
len 2 bin liranın Nafia büt 
çesinden nakil ıuretile has 
tahaneye sarfı kararlııftı . 
Reye konarak 6 red ile ka· 
bul edildi. · 

Hundan baıka ııhhtye büt· 
çeıine tali derecedeki ihti 
yaçlar için tahsisat konma· 
ıına dair olan encümen tek· 
lifleri de muvazenei maliye 
encümenince tay edilmtıtir. 
Bunlar da reye konarak 1 L. 

red ile tay kabul edildi 
Burada celıeye bet daki · 

ka ara verildi . 
Celse açıldıktan ıonra 

sıhhiye bütçesinin yekunu 
umumlıi olan 95,860 lira 
reye konarak ittifakla kabul 
edildi 

Nal ıa bütçesi: 
Bundan sonra nafıa büt 

çeıintn müzakeresine geçildi. 
Muvazenei maliye encü 

menince 304,830 lira olarak 
teshil edilen nııfıa bütçe•i 
reye konarak kabul edildi . 

Bundan ıonra fasılların 
okunarak maddelerin müza
keresine devam edildi . 

Muvazene( maliye encü
menince tublt edilen kadro 
ile Nafıa müdür ve memur· 
tarının maaıatı 2472 hra, 

Burada Nafıa müdürü ıöz 
alarak yapılaca l< it lerin ço 
kluğundan ve ehemmiyetin 
dem bahisle eıki kadronun 
ipka edilmesini he yeti umu 
mlyeden rica etti. 

Başkan bu teklif ı reye 
koyqu ve 6 red ile- kabul 
edılerek • 'öf ıa kadı osu eski 
ıeklinde bırakıldı. Bu suret 
le müdür ve memurla rm 
maaıatı da 3J72 lira ola rak 
kabul edıld i. 

Daktilo ve amele ka tih ı 

ücreti 900 liro , 

Odacı Ocreti 300 lira , 
Tamiratı m6temadtye ma· 

arafı , ıer tamirci, ve poıt• 

masrafı , tamiratı mütemadi· 
ye amele ücreti 20,000 Jir•· 
reye kondu ve kabul edıldi. 

Makinist, ıoför ve ateıçi 
ücreti 3780 lira, 

Atalye müstahdem memur 
ücreti 4080 Ura, 

T envlr ve teshin 150 lira• 
Kırtasiye ve evrakı mat· 

bua 200 lira , 
Müteferrika 50 lira, 
Poıta, telgraf ve telefoat 

masrafı 50 lira, 
Alatı fenniye bedeli 300 

lira. 
Alil ve edevat tamir ·"' 

nakhyeıi ve bunların muh•· 
fazaıı karıılıfı 2000 lira, 

latikıaf masraf. 500 it; •. 
Nafıa müdür ve fen me 

murları harcırahı 4000 Jir•ı 
Atalye tefi, Nafıa memu· 

rlar1 ve mftıtahdemlerl har 
cırahı tay edilmııtır. TaY 
teklifi bir red fle kabul ed 
ildi. 

icar be;dell 100 llra, 
Silindir veaatr makloelerf11 

tamiri , yedek akıamın ınO· 

bayaası karııhAı 2000 lir•• 
Nafıa diyunu tay edtlmtf 

Ur. 
FevkalAde Nafıa bütçetlO 

de üzerinden geçilmekte ol' 
an yol karıılajı 45,000 lir•• 
Mükellef bedeli 51,486 lir•• 
yekun 96,486 ltra olar•~ 
tesbtt edilmit ve ~ sureti' 
yapılan teklıf reye konar•~ 
kabul edildi . 

Yol ve köprülerden baf 
' lanıpta ikmal edilemlyenle 

rin karıılığa olarak bütçe11 

konan tahsisat 921561 Ur" 
olarak reye kondu ve kab"I 
edildi. 

Köy yollan alat ve ..,e' 
vadı lnf ilakiye bedeli g53S 
lira, 1 Nafıa vekaleti hhıesl 62,25 
lira , 

Diğer bütçelere yapılıP 
nakillerden ıonra teıbit ed1' 
len Nafia bütçesi yekunu uOJ' 
umill 30,622 lira olar'~ 
reye kondu ve itufakla k'' 
bul edıldl. 

Bu &urctJe muvazenel "'" 
liye encümenince teıbit ed1' 

len 937 varidat bQtçe•' 

~~~~7~9:: ,•::.~ak~~a~:~u;:~e 
ildi. 

.;t 
Bunun karıılığı olan . 

muvazenet maliye endjl11
;, 

nince teıbıt edilen 9
3
z 

masraf bütçesi de 1,5J7 9 
~' lira olarak reye kondu 

ittifakla kabul edildi. 
Bu suretle bütçe müze~~, 

rele rini de bitiren Mecl 
Umuminin 937 ıeneıi çısl•f 

rıı 
meları sona ermif bulll11 

aldadır. ,o 
Meclisi Umumi bundeO 

1 
nra bütçe fo r müllerinin t~ 
nlfi ve tatbtl<i için mak" ~ 
riyasete gelen e vrak üıe, 
nde ve Meclis Umumi ıad•"ı 
ya pılacak fşlcr için de V'e 
mi Encümene Hlihıyel " 
rerek dağılmıttlr. 

SON 
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19 MART 937 TORKDfLI 

ZeytinCilik Ve Bu Hususta Alın
ması Lazım Gelen Tedbirler .. 

Tabii Servetlerimizden Olan Zeytinlıkleri Islah Etmek Ve Ve
rimlerini Artırmak İçin Takip Edilecek Esaslar Nelerdir? .. 

Başlaı1gıç: 
Harp ıonunun doiurduğu 

ikt•aadi ve içtimai mesele 
lerın en mühimlerınden biri 

"e belki birincfsı toprak ve 
toprak mahıul ile çiftçilerin 
Ytnl ferait içinde düıdükle· 
r· 
"
1 Çlkmudır Her dtvlet bu 
ltleye hiç olmazaa nishi 

btr hareket verebilmek içın 
Yerıl yeni hal çareleri arad1lar. 

Bu çareleri bi hassa ili i 
'ha prenıip de toplayabill 
tlı: 

1 - Dnnün iılihsal rejltni 
nıb ternelin\ . teıkil eden. 

ı e1 e ler hıı ldmıc'a 
t a bulunacaktır. 

tetkıkat 

Zeytı · 

n in itleıımf'ef, · ze~ tın 
yağının ı;zıtıtı biılli ın r eza
reli a tına konmuştur. 

Ze yl ı n lı kleri ht r türlü 
mızır böceklerden korumak 
ı çın ı azımgt ltn tedLirlerı 

kooperatıf ve ıendıkalar va · 
sta~ıte tatbik edecektir. 

Bunun için de devlet on 
lara zeytinliklerin korunma 
11 ve bakılmaııma yarıyacak 
her nevi ilaç ve makinenin 
e lblrlifile satın alınma11 iç

in lazım gelen kolaylıldarı 

lılQlktyet ıektllerlnin yeni 
llctııadi ıeralte uydurulması; 
I> 2 - Gün geçtıkçe artan 

EGE tlÔLGESI ZEYTİNLİKLERiNDEN GÖRÜNÜŞ gösterecektir. 

it ihtiyaç fazlalıiına rağ· 
itten fıatları fevkalade dü. 
teQ toprak mahıulünüo kt 
10letlendf rll n1eai ! 

b 
Daha ilk zamanlardan ve 

llh b aııa dört beı ıeneden-
t ert Cumhuriyet Hük<imeti 

11
°Pt-k, ıu , ormırn kanunlar 
e· ' d il ' 0 ut ayı korumıya, 

zor bir it olan ve evvelce 
binlerce itçiyi bir mevıim 
itgal eden toplama ıımeli 
yeıinin masraflarını koruyor 
Bunun netıceai olarak zey· 
tinlikler ihmal ediliyor. Ba 

kılanlar da muhtelif haıara 
tın tealrile rrıahvolup gidi 
yorlar. Ekıeriya bunların 

yerine ya bağ veyahudda 
çiçek bahçeleri ikame edil 
mektedir. 

Fakat henüz bir k11ım 

\:a..,, incir mahıullerinin, 
ta Ulocın, fındıiın eatıılarınan 
tle~ltnlne verdiği ebemmlye· dağlık mıntakalarda zeylin 

1 
1 köylOnün kallunmaıı köylünün biricik geçim yo · 

-~in llıırn gelt'D tedbirleri ludur. Zeytinliğin ö~ümü 
l:haktad1r. bundan bütün bir köyün, bir 

Btıde köylü en geni~ bh' kasabanın ölümü demektir. 
~Gıtehltk 11nıfı, heııüz fet· Buhranın ıebep leri: 
q'dH 
t le rnemıı bir pazardır. Ge Fransada zeytın buhranı 
~e dahilde ıakull ve gere nın belit baılı iki sebebi 
d •e hariçte ufki olarak el- var: 

~ e eaif rnek lıtenen her ma · 1 Evelce fevkalade 
'etin evvelA ona sunulacak rağbette bulunan. zeytın ,,,, -

t Jı alabilecek kadar ıa yağı bilhaua yirmi ıeneden· 
•n al 

Ilı illa kudretinin art tırıl· beri f ranıada çok dütilk fi 
... , ııı. 

L •zımdır. Çünkü etya atlarla ııatılan a raıit yağ. 
rıer 

1erde parayı takip et· !arının rekabe tinden zarar 
l'lılttır a. 
1\1 d . •nemleketimtzde ve - görmüıtür. 

ti 0 ian eanaytın ıenlı ki· 2 - Hileli zeytin yaala 
eııın 

~<I b iıtlhlakinden htifade rı . 
)" e llnıeıı için o kiti enin Filhakika zeytin yağı yal 

S>,
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köylünün aattıAı nıalın 
ta a ettneıi icap eder 

"1arı~hun içindir ki ıon za 
d, t •rda bir taraftan ipti 

f t,u rn • d d e 1 e r i n 
lltl, •tını indirerek eıya fi 
tu._ '~Ilı halkan keıesine uy
le lr dereceye dütörme . 

t0~~~1tırken dijer taraftan 
l~tf rnahıulOnOn kıymet 

ili tırt 
lllı,llll ırmağa yarıyacak 

"> ar kurmaktayiz. 
<.itaat k 

da~· ve aleti bu husus 
•ınd

1 

trauhtellf tedbirlerı ara
bı .. " 2tYtinciliğe de genit 
ı_ Yet 
~,r,d ayırmaktadır An 
llre,

1 
8 

toplanan zeytin kon 
L tıden 
rıı, k sonra hanrladığı 
lı anun P . . . •t" r0Je11nı mec 
f •rıaterlllek Ozeredır. Ben bu 

bu"";an istıf ade ederek 
d, ' F ranaada bu mevzu. 

tılının 

nız araıtt yağlarının reka 
betile kalmamııtır . BL! re
kabet yalnız baoına zeytin· 
cileri ehenımıyetll gurette 
ezemezdi FranHda elde edi · 
len zeyUn yağı gerek d~hıl 
de gerekıe haricde müıteri 

bulup fiatlar bu derece 

dütmiyecektt 
Fakftl hakiki rak.ıbet ze 

ytinyağAie araııtyağı arasan 
da olmaktan ziyade sa f ze 
ytınynğıle hıleli ve karışık 
zeytınyağ arı ve muhtelif 
f ırmaların yemek yağı dı· 

ye ortaya attıkları y&ğlar 
arasındadır 

Ekseriyetle bu }'a ğların 

ıçlnde .gaye t az mik darda 
zeytin yağı vardır Üstta rafı 
bin dürlü hıle ile karı~ık 
bır mahluttur . 

Bu iki mühim sebep ten lttbı l aıı Heri sürülen 
d ' trf t d 1 F - . .. ~h b 

1 
elkik etmeği fai o ayı ra nsada zeytınyagı 

ifa udum. alt ı senedeııb erl hiç bir ma 

\' dise: h!!ulun uğramadıg'" ı haclar 
lrlbl 

d,r F •ene evveline ka· tehlikeli bir buhran geçir 
tanıız h · ıı lllnlık ıa ı erinin zen- . mektedir. 

~dt!lh Ve iÜzelJiğ(ni tefkil 

edi 1 e n 

t"ttaa :ıeyun n~acı bu gün 
~ itlen it ~•lnd aybolmak le h li 
ı,,,tıırı edır. Mahsul fi ya t 
1<ıın fevka iade düşük 
lıtııı. Yapılan ~ahmeıe de-

.. o,., E n,,, ide 

"' "" \] h af ''"-fi aza ve bakılma 
arını defal uzun v• 

Zeyt ncilen kurhrrna k 
ve onl arı rı dü~tüğü vaz·yt- t i 
önlemek için son za manlnrd a 
mec lı ı; e Lir kanun l ayihası 

ve rıl ıniş \'C bunun hüküm · 
leri her yerde mün a kaşa ya 

. ' konınuşlur . Biz aı ağıda bu 
hültünıleri ana hatları için· 

de izah edecoaız. 

Hadıııe: 

Alman tedbirleri üç kısı· 

Franıada muhtelıf zama 
nlarda zeytinliklerin muha 
fazası . mahıuHerin iyi itlen 
meıl ve mOtkiil vaziyette 
kalan müıtahıııllerin za
rarlarını önlemek ıayeıfle 

bir takım mükAfat ve yar 
dımlar yapılmakta tdf 

mda toplıyabiliriz: 
l TeıkilAt .. 
2 Müstahsilin kootro 

lü. 
3 - Satııın kontrolü 
Eıas olarak btr zeytin 

ofiıl kurulmuıtur. Uu zey 
tin ofisi milli b ir zeytin bi 

rlifıdir . 

Bu yardımların verimli 

Zeytin birliiinin faal uzuv 
farı milli komisyon, vilayet 
komlıyonu ve köy veya 
mıntıka il omlsyonlarıdır 

olabilmeıi için muhtelif el· 
lerden yapılması ve hepıioj 
ayol kanaldan geçirerek 
bir elde toplamak suretile 

bir tetkillta ballamak el
zemdi. Bu busuıun temini 
için de yine tedbirler alın · 

mııtır . 

Bunlardan köy komisyo 

nu zeytin kooperatiflerinden 

iki aza, köylü sendikaların 
dan iki aza ve köy idare 

heyetlerinden iki azadan te· 
ıekkül eder. 

Vılayet komiayoou: 
Zeytın kooperatiflerinin 

ıki milmessıli 

Zeytin koruma sendika· 
tarının ikı mümeaailı 

Hükumetin ıkt mürne11ili 

Ve o ~i · ayt:l mebuaların · 
dan seçilecek iki kııtden te
rekkilp e.ier. 

Mılli zeytin ofisi merkez 
komitesine gelince, o da zey 
tin kooperatiflerınln bulun 
duğu viliyet batına ıkl mü 
messil 

Z ~yt in koruma ıendiltala 

rından ıki mümeHil 
Aalakalı devlet dalreııin· 

den iki mümeaail 
Alakadar vilayetler tara 

f ından göıterilen ıkı rnebuı 

ve sıhhat nezaretinin gön· 
dereceği iki mümusı ldt n le 
ıekkül eder. 

Görülüyor ki bu ofıtie eıaa 
olma k üzere asıl müıtahsil. 

terin kuracakları kooperatif 

lere ve ıendikalara bı rınci 

derecede eheııımıyet veril 

mittir. Çünkü bu ofisin ver
diği avantajlardan ıstlf ade 

eclebılmek için her mülk 
sahıbinin, zevlın kiracısının 

ber türlü müstahıllin bu ko· 

operatlf veya sendikalardan 
birine mensup olması şart 

k ı lınmı§lır Bu müstahsıİJ yar. 
dım göreceği bir toplulu 
ğuo mesultyetlerine de ııtıra 
ke meclur etmektir. 
Meslelı i tesanütlerin do 

ğurduğu hakla rda n fayda 
!anmanın onun ış bırliğıne 
ba ğlaomağa mümkün olabıl 

meıı tabıidir . 

Bu b : r1 iğin vazıfeleri mü 
himtlir Bir lik zeytlniıı ko 
runmaaım teşkilat l andıracak 

ve zeytine alt hor tllrlil m•· 

Zeytinliklerin müdafaaeı 
Lunrtan böyle yalnız bu te 

tkillt içinde toplanmıt o1ao 
komitder ve mahıul imli 
leri tarllfandan yapılacaktır. 

Zeytin için verilen mükifa · 
tlar, yardımlar, her tilrlü 
primler mi Ji zeytin ofiılnln 
vHayet komitelerinin, köy 
komfıyonlarınm nezareti al· 
tında yapılacaktır Her ıene 
zeytınlfklerfne bakmalı ve 
tekrar zeytin afacı yetııtlr
megı arzu ettıklerini bir 
beyanname ile bildıren ze· 
ytin ıahlplerine ıenede her ' 
ağaç baıına 5 frank verile
cektir . 

Bu ıekilde alınan parayi 
zeyli!liıklerinin bakım ve 
korunmasına ıarf etmlyen 
zeytinciler hakkında cezai ta 

ki bata airiıllecektir. 
Diier taraftan da umumi· 

yetle her türlü ımalit üze· 
, rine mevzu bulunan yüzde 

6 vergi de; sataıa mal ver 
meden yalnız zeylin sahıp 
!erinin zeytinlerinden yağ 
çıkaran dttğırmen ve fabri 
kacılardan alınnııyaca"tır. 

Sendıka Vt> kooperatıflt:r 

ce tayin edılecek bazı ıert 

lar altınclft bu teıekküllere 
hasta ağaçların keıilmeıi, 
nuzır otların a) ıklanması 

ve binnetıce lazım gelt-n tet· 
birleri alabılmek ealahlyetl 
verilmiştir. Bu huıusda i8 -
zım gelen masraflar devlet 
tarafından zeytincilere veri· 
lecek peı:imlerden kesı lecek · 
tir. 

Bu suretle alınan umumi 
tetbirlerle zeytinciler teıci 

edılirken zeytin aatıılarrnın 

temini de gözden uzak tutul
mamııtır. Saf :reytln yftğı 

s:ıtı lmasının tem ini ve bir 
takım .. üyük firmaların 

ze} tin yağı diye halka daha 

ucuz ea ttıkları hı l oli mah · 

.. 
Tek elle müsa~aksyı ka

zandı 
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lngılterede JOO kfıllık bir 
biaık l et müıabakuı yapı l mıı, 

bu müeabakaya bir de tek 

kollu bir genç ifUrak etmek j 
ietemif, evvelA kabul edil I 
memittır Tek kollu, ıırarı 

üzerıne mü1abakaya kabul ı 
edılm ı ı ve ne f&)anı hay
rettir ki müıabakayı bu Val- 1 
t e r Grın iımiodeki tek kol
lu delikanlı kazanmııhr . 

500 metreli~ sucuk 
9 OD metrelik mum 

Katolikler büyük perhiz 
lerinde bulunuyorlar. 

Orta çağda, Almanyada 
bu münaıebetle büyük, do· 
muz ıucuğu yapılırdı. Bu 
domuz ıucuiu 700 metre 
uzunlufunda ve 300 kilo 
ağırlığında olurdu 

Bu deviıi domuz sucuiu 
yanyana aelirilen arabalara 
konur ve ıokak ııokak ıez 

dlrılirdı . Bu merulm bittik· 
le::n .. nra - ve bfllhaaıa 

hukea ıucuiun kokuıunu 
kokladıktan ıonra - ıucuk 
ıehırdeki f akfr halk araeın 
da pay . edılirdı. 

Le tar jı 
BE rge&te Kolmde genç bir 

kıL; g ünlerdenberl uyumak 
tndır, Uu, artık fevkalid~ 

bir had ıııe addedilmektedir. 
Meıela Tenelde Margrit Bo 
yenval iımindeki gt'nÇ kız 

1883 le uykuya yatmıt 

ve .. 1 ~03 te uyanmııtır. O 
zaman bu hidiıe hayretle 
karııla•mıı idi. 

Fakat zavallı Marırlt 
yirmi ıenelak uykudan uyan· 
dıktan bet gün ıonra ö lmüı
t ür. 

hltların önüne geçilmek fçfn 

de yeni hükümler konmuı· 
tur. 

Zeytin ofiıl zeytin ve ze · 

ytln Y•i• pazarlarını kont· 
rol edecek ve her Uirlü ze. 
ytln ve zeytinyaiı ithal ve 
ihracı husuıunda alınacak 
kararlardan evel fikrine mil 
racaat edilecektir. 

Zeytin kooperatfflerı yal 

nız saf zeytinyaiı satmak 
mecburiyetindedırler. Koope 
ratiflerin sattıkları yallar 

devlet kaçakcılık büroıu 
tarafından kontrol edilecek 

ve damgalanacaktır . Bina· 
enaleyh bu yallar halka 
bır emniyet etiketi altında 
arzedilecektlr. 

Mamftfi diler zeytin lmil 
!erinin de bazı ıe.rtlar altında 
böyle bir emniyet etiketi· 
ile mallarını satabilmek için 
saf ve temiz oldujunu bu 
huıuıtaki devle! bGroıundan 
alacakları bir rftporla tıbat 
etmeleri lazımdır . 

Zeytinyafı namı altında 
satılan her türlQ yatları tet· 
kik için huıuıl bir büro tef 
kil edilecektir. 

Bu büronun muayeneelnden 
ıeçmiyen herhangi bir yaj 
zeytinyağı diye tatılamıyacak 
tar 

Netice. 

Buıünkü ıktıudi ıerait 

içinde iyi mahsul almak ve 
onları değer bahasına eata· 
bilmek için yapılacak gay 
ret düne nazaran çok diha 
ehemmiyetlidir. Oeğlıen c~· 
miyet müeısuelerl içlnde 

dünün teıkilahna, dünün 
örneklerine bağlı kalan her 
teıebbüsün ilerlemeğe deiil 
kendini yaıatmağa bıle gücü 
yetmiyor Y npılacak tı iktl 
ut durumunun kendıne ha· 
ıııl olan ıeraıtıne uymak vc:ı 

ona yaııyabllecek vasıtalar 

vermektır. 

Cumhuriyet HülcOmetl na· 
11l buğdayı koruma kanunile 
köylüye, tütün ve üziım iç. 

in kurduğu teoekküllerle 
bun ların sah~larına yeni bir 

)'ihüyüı tarzı ver01eğe uğ· 

raııyo sa yen ı de.n alacajı 
tedhfr (erle de Ete ve Marma
ra denizi kıyılarımızın belli 
batlı zenglnl•Afnl teşkil ed. 

en zeytin için yeni ilerleylt 
imkanları doğuracaktır . 

· · Dr. SJf k ı Ylfcalı 

Fransada iıe halk bu aün · 
lerde büyük kilieelerin önü ~ 
ne 500 metre uzunlujunda 
bir mum dikerlerdi.. intan 
bunları itilince o devirde 

bir dev adam dOıünerek 
Garıantuayı yaratan Rabe 
lalıye bak veriyordu. 

20 sene ihtiyari dilsizlik 
Pragda Arpad PalaıU lı . 

mlode bir dllılz, bir pasta
cıda paataaını yedikten ıon· 
ra birdenbire: 

- Çok aGzel bir p81ta! 
De mittir 

Senelerden beri dtlıiz ola· 
rak tanınmıı olan bu adaman 
ıöz ıöylemeıt hayret uyan
dırmııtır, Fakat Arpad: 

-Bündan yirmi sene ev
vel cephede en müıkil ve 
tehlikeli bfr ıiptrde bulunu· 
yordum , Buradan ıaf çıktı· 
ğım takdirde 20 ıene aaz 
ıöylememeAe karar vermlı· 
tim. Müddet bitti ve artık 

konuıuyorum! Demtıttr. 

V iki mükemmel bir lnad 
ama Allah biraz da akıllar 
venin! 

En büyük miraslar 
En zengin f ngllfz, geçen . 

ferde ölen Con Ellerm onun 
26 yaıındaka oiludur. Bu 
bahtiyar gence takriben 2 
milyon ıterllnltk bir mtraı 
dOtmüıtür! 

lngiltere hükumeti takri _ 
ben 20 malyon lira veraıet 
ve intikal reemi almııtar . 

Son senenin ikinci bOyük 
miraımı da kendi adına tea
blt edi len emniyet kilidini 
lcadetmıı olan Sır Davfd 
Gial bırakmııtır . Bu miraa 
da 25 milyon Sterlindir. 

Lord llvilin de Sir Cozc 
Uıle bıraktığı miras 1 l mil 
yon lnglltz liraııdır. 

Kuslar gi~i uçmak için 
Franktortta "Fen • ensti

tüsü" kuı gibi uçmağa 
mahıuı bir vaıuta bulanlara 
beı btn mark mükafat vere . 
ceAinl ilin elmlıttr. 

Bu müklfat büyük bir 

para tetkil etmemektedir. 
Fakat böyle bir vaaıta bul . 

mak, kaııfi için milyonlar 
kazandıracak demektir Bu. 

nun için 'Almanyada fen 

erbab, bu Yolda çalıımaAa 
ve nümüneler mejdana ge 
tirmeğe koymuılardır. 

Şimdiye kadar bir inıa· 
nın ancak yarım dakika 

uçabllmeei temin edilmiıtır . 
Bu kadar bir netice elde 
edildiğine göre; kutlar gibi 

uğmağa çok zaman kalma·· 
mıı olduğuna inanmak Ji 
:r.ımdır . 



SAYFA 4 

Japon 
işçisi nasıl ve kaç kuruşa 

yaşar? 
Her halde bu yol pek 

ıaflam bir yol defJldlr . El· 
de fula ihtiyat bulunmuyor. 
Fakat endGıtri fıllhıal yap 
mskta mtllet le çahımak
dadar . ltıizlık Hgari radde· 
ıılndedır. Japonyanın en bil 
yOk kuvveti millettedir Bu 
nlar ferafatli kanaatkar ve 
hepıi bir arada yorulmadan 
çalııan inHnlardır . 

Bunların böyle çalıımala
rı arada bir buraya yolu 
dOıen ıalon ıoıya hıtlerini 
hayrete düıürür. 

BurOnkü Japony11, bu ha· 
idedir. Yarın iıe bu hikay~, 
daha ıenit bir ölçGde yazı· 
lacaktır. Bunun gerçekleı
mesl için tabii , bugünkü it 
aerlerin yürüdükleri yollar · 
da muvaffak olmaları tart-
-. 

''· O M 1 B ""'V e olduiu ııtbi Ja · 
u ~.. b d 

ponyanın tam , lr emokrat 

soıyete ve yahut bir :omG. 
olıt kütlesi haline ıelmeaı 
de ihtimal lçlodedtr. 

Dftnya bar111n.l. tehdıt ey· 
huen uluslar arasında (hal · 
ya - Japonya ve Almanya) 
bııta geliyorlar. Uzak do-

lunun bir ada imparatorlu
tu olupta Çtnl yntmaia ve 
Sibiryaya aaldırma<ka hazır 

lanan Japonya ile çizme· 
sinde yentzlıkten boiuldu· 
tunu •6yltyen ve yedi ayda 
Habetlstanı midesine lndirl· 
veren ha1ya ve 68 tnllyon-

luk nüfusuna •ı aradığını 
var kuvvetlle haykıren Al-

manya arasında emper,allıt 

duyeular ve menfaatler ba 
kamından aeçerek ve aaml· 

mi btr yakınlık bulunacafı 

meydandadır. 

Yer depremelerf, yangın

lar ve kasırıalar, tayfunlar 

memleketi olan Japonya 

6tedenberl yersizlikten ve 

sömürıe ihtiyacından bahıe· 
dehelmlttlr. 

14 · ISJyıl öncesine kadar 

300.000 kilometre murab· 

fa~a mGııtemeke araziye ıa· 

hip bulunmasına rafmen yl 

ne de gözQ doymayan bir 
uluı! .. 

Mançurl, Jehol ve ıtmali 

Çfnde kuvvetli nüfus bölıe· 

lerf hazırlayan bu millet 

kendiılni. arzularında tama · 

men tatmin edllmtt ıayma· 

lcta ve etr fa çatmak için 
adetl bahaneler icad eyle 

Devletin ve natyonal -

ıoıyallzmin Baıkanı Hitlerln 

(Mein Kampf) adındaki eı

erfnde btldlrdifl ve 1933 

Haılran.nda <Londra) Anı· 

ulus 1 ekonomi konııresinde 

tebJli eylemlı old· · ğu gibi 

Almanya. yalnız farka dol · 

ru ıentılemeyl defll, belki 

de AfrikadekJ eski ıömür 

ı~lerinl de hıtiyor . 

halya lıe; hiç beklenme· 

elik bir ırada, meohur Kuro 

Kozu hlklyesinı hahrlata

cak tekilde. 4,000 yıllık Ha· 
betlstan• bir anda ortadan 
kaldmvermlf, yok edıve,. 

mtıtlr 
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Ve llJ Kolayhk Atelyesi W EE 

~~:~~!.~ günlerde 11 Sayın halkımıza kolaylık olmak için bu kerre 111 ~~ 
Montr6 muahedeat hakkında . .. yeni aldıiımız aletlerimizle Paıacami civarında Zat· •• :: 

ihtirazı ka .vıdlar ileri sürül- 111 nos Paıa caddesinde açtafımız atelyemlzde 111 :: 
düğüne dair orta çıkan ıa· :: YALNIZ Bl ... R KA ~E 
yfalar kt vaphfımız tahki •• llPl' 1 iirlii nıotör, nıoutaj ve tamiratı, pa- .. ii "-1 : 
katta aslı olmadıtı anlatıl· il fllllk <~ıkrıkları, \'apHğl tHrakJarı. Jıam111' ma- ıı :: e 
mııtır hakkında yazdıfı •• kiruılt·"ri. yağ lttf:llgtrneleri, sbam ~ilinciirlt'l'İ •• si HASKALMIN: 
bir makalede lngilizce Grea 111 .. .. l · 1 1 .. · k ı ı ı •• , Brataln anathe Eut dergisi llllllfl pı·e~ i' l'I. Urı ve la 1111 t egıt·uı ~il ta illi· ;; ; r 
diyor ki: hırı Vtrni olarak vanılır \'e lwr ıii..Jii lamirat :: : • • f' •• , 

Türkler milli dütmanlara· ı·ı·ı gar~11tili olarak kahul t)dilir. , - ı·ı·ı ·==·== Alar.ık.annl.Drdan sızılardan her türlü ,; 
na karıı harbedmekten yal · _ il • 
nı~ keadı varlıklarını ve gök Adres: :aşaeaml clvart Za!lnos f'aşa :: 1Zflf8plardan ~UrfU,8C8~Slnll : 
yüzünden gelmiı önderleri •• caddt.~ı No: 2u Kolaylık Altlyeıl •• :: ' : 

Atatürkü k~ıfetmekle kal 111 Riza Hangül, Salih Ersoy 111 :: Başınız. dişıniz ağnyabilir: so,quk ·a/abi- : 
mamıılar, aynı zamanda • • • • • • • . :: lirsiniz nezle olabilirsiniz, romatizma = 
eski düımanlan "raamda •• • ı ı : - • • •" •• ' • •• • ag"'n/an size çok iztiran verebilir. ', yeni doıtlar bulmuıleadı. r 
Bunlar btlha1ae , Rusya ile :: Htç merak etmeyin eczahaneden yukarıda ı1ekllnl 1r6r· ~ 
Franıa idi: Bir buhran za B / k A k S :: düjünüz mllvl renkte mühürlü HASKALM N ka elerill f 
manında döimuı olan bu a ı eair B eri atın :: den bir kutu isteyiniz. Ani ve yi\ksek tealri ıayealnde ~ 
d 0 t 1 u k 1 ar, v a k i t A/ K • d :: pek az ıonra ağrıl,rınızdan kurtulmuı olacakunız ! 
vakit, ıeçici ıerıtnliklere ma OmlSyOnUn an: :: HASKAl.MlN bayanların. muayyen r.amanlanndakl ~ 
rafmen zamanın lecrübetl· :: hususi ancılarına kartı da pek teılrltdtr. 1 

8 1 ·- d d d ı k b k t b• h :·.·:. D /,. K K A T ~~ ne kartı koyarak devam et a ı .. eaır e yeni en int• e 1 ece lr aı er na t a- :: 

1 tj leıl 26 Mart 937 cuma a(lnO saat 15,30 da yapılacaktır. 
mı r . :: '-

Ankara, Moıkova ve Pa Keti( bedeli (2271 > lira (53) kuruttur. Muvakkat teminatı •• D / K K A T ı 
l ·:·: t riıle kurdufu bu samimi ( l 70) lfra (36) kuruıtur. steklllerln fenni ve umumi ıartoame ,, 

,.' .. "atlufu, ondan sonra, aa• plin, keıflni görmek üzere hergOn ve adı seçen ıOn ve :: Kutular üzerJnde bu ıörd6f6n0z allmett farika ~ 
terdJiı :;ı neticelerle yalnız saatte de teminat makbuzları ve bu ıtbl lntaat ıtlerinl ~! pul teklinde bulunma ı 1 ıarttır. ~ 
orta f r .,4 Da!~an devlet· muvaffakıyetie batardıklarına dair devalrl aideatnden tas · •• ~ 

dıkli vesaik· ile Kolordu .Satın Alma komiıyonu Haıkanlı · •• 1, 
lerloln delı ~ büylk Berltan :: Taklitlerinden aakınınız. , ~ 

.ır.aaa müracaatlara. Gazete tlln ücreti de millea hhtde aittir. H S 1 •.ı yamn da dostfuaunu ili•e ,. :: A KALM N kutuları ma- ~ 
etml ttr. ln..ıliz - Trir doat· :: vt renktedir. ~ 

•• 4 - l - 84 :: . ~ 
lufunun, timdi ıeltıme le •• · ..:' ~ 

•• ~ :.r..,, 
ve çiçeklenmekte oldutu 16 •• ~ 
1 reUe ihtirazi koyıdları der· ,-~~!!!!!!!!!!!!!!•!z:==~~::;-.. •• ,, 

y enebilir. ' •• ~ 
meyan etmeleri karıııınde, TU-RKDl

0 LI •• HAS KALMIN ' Bu dostluAun kurulması •• ~ 

T Türkler, 'abii olarak ba1re · Pazarteslndeıu baıka her :: ~· a _ _ n! _ n ___ . ı • /. 
nı, btribirJ ardınca ürldye te düteceklerdfr. Montr6nün •• u.p. ~· l#'kı/" ~Zlli4 f. 
bulunan lnntllz b6•ük elrı. ıün çıkar. Siyasal gazete.. :: cığ,.ı larma dindirir. f' 

• ' .., Ruslar için bir zafer oldu· •• 
lerlnin devamlı ıayretlerlne ğunu kabut edtlıe bile, bu Yıllıtı: 800 Kurut •• 

1 00 :: Fiah Her yerde 7,5 lnıruıtur. 
olduiu kadar Ankara dip Türkler için de aynı derece Alta Ay ıiı:4 1 
lomatlartnın realist ıörüıle de bir zafer olmu•tur. Sov Sayıiı: 3 ••••••••ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rine de borçluyuz yellerin Montraden ıonrakl Günü geçmlf •ayılar 25 

Son birkaç ay tçtndekt vaziyetleri çerltk Ruıyanıa kuruıtur. 
hadiseler, TOrklyenln hem J 833 de yapılan Hilnklr Is ADRES: 1 
kuvYetH. hem de suçlu ol- kelest muahedesinden sonra BALIKESiR TÜRKDILI 
mak yolundaki fhtiraslarını kısa bir mfiddet istifade et - ,._ J 

tlif vaziyete benzer. Vazt· 
yeniden muvaffakıyet mfl· 

yetin buıünkli durutuna ıö · 
hür6yle peklıtirmiftlr Lo re Sovyet Ru.ya ıulb zama· 
zan muahede11ni imzalıyan nında ıstedtfl vakit, hiç bir 
devletlerin hep birden bo· takyide -ahi olmakııı.ın do 
i a z l a r mukaveleılntn nanmaaını Akdenlze 16nde .. 
tadiline muvafakat ıöıter · rebUtr. ve (aatst bloku, bun· 
melert T ü r k 1 y e n i n dan ve Karadenlzde Akde
mtlletler ara11nda • gördQğQ ntzde harakita glrlıecek Ruı, 
Utberın y~nl bir delili olmut Franıır. ve sala donanmala· 
ltalyanın Montra lrouferan - ran bir ü11Q haline ğelme 
sın iıtlrak etmemeıinden sinden korkulabılJr . 
dolan hava son Dr. Araa Bununla beraber, Alman· 
ve Kont Cianö ıörüımeıin yanın Ruıyaya karıı giiıter· 
den ıonra eıkl durumundan dlii telaı, Türklyenin kendi 

emniyetini korumak huıu · 
çıkmtılır . Sözün kııaeı her 
teY Türkiye için yolunda 11• ıunda telakkilerini değfttl · 

rem ez 
tmektedfr .1 

Tcırkiy•. kendi yurduna 
Şlmdt beklenmedik bir ıabip olarak muvaffaklyetlnl 

umanda Montrö mukavele · g6ıtermlttlr ve timdi ıahtb 
ılnin bir takım madde1ertntn ille karııacak her hangi bir 
Berllnde hoı g6rülmedlii prıJeye kartı milliyim dav· 
haberi geliyor T iirkler, bu ranmaya yanaımamak az

Kaybolan torlar 
Golf oynayanların en bQ · 

y6k derdi otlar · ara11nda 
kaybolan topu arayıp bul
maktadır. Bu yQzden oyu · 
nun lezzeti kaçtılı ıtbl top 
kaybetmekten zlyan edil· 
tedlr. Fakat sabık lnıtllz 
hariciye b kanı Sır Con St · 
monun lcad etmlt olduiu 
top, arhk bu ıonsu'l araı· 
hrmalara nthayet verecek· 
tir. Bay Slmon lopu tle oy 
nıyan oyuncu topa •urma 
dan bir dilfmeye baaaıeak · 
hr. Töp atıldıktan 20 sanı-
ye ıonra " vız! vız! " diye 
ö t m e y e batlıyacaktır 

DGtmeye tekrar baıılıncaya 
kadar 6tecektlr. Vızıltı ıa · 
yealnde oyuncu topun mev· 
kttnl kolayca ketf edebilecek· 
tir. 

--! ________________________________________ _, 

Hır Tecimenin f n Büyük Dileği: 

Satış Sürümünü lrttırmıktu. 
~~ A K A 1, 

Satışta Birinci Şart: 

"REKLAM,, DIR. 
Satacağınız Malınızı 1 Herhalde Reklam Ediniz. 

l ·\ 1e il 
demachee kartı hayretlerint mlndedlr . 
ifade ederlene yeridir . On 1 Bu bereket Alman piıiko 
lar, Lozan muahedeılni im· ! lojistnln tuhef bir tezahü 
zalamamıt olan ve bir Ak rüdOr. Milli hakimlydıni el 

Dünkü unvaGJia~irefiatlın 1 (TÜR Dili) r1e \ ' eriııiı 
deniz devleti bulumıyan Al· 
manyanın bu itte ne allka · 

1 
de etmefe ve tutma ğa bu 
kadar dütkiln olan Berlln, 
timdi mlllt ıerd ve bütün· ıı oldutunu ıorabilirler 

Neden Almanya bu m• 
ıeleye Montrö konferansı 
11ra11nda karaımamıı da bu 
rnunu ıokmak için bu za 
manı ıeçmtıttr? Gene toru 
lal:llir: Bu hareket ıu met 
hur .. Berlin - Roma mih 
veri,. ile t.uh olunabilir mi 
cı ano . Araı girütmHI ilin 
edildi l ılbi ıamlmi ·ve tü 
mullO olmamıı mıdır? 

Almanların reım1 bir ıu 

1 
l016nü aynı derecede ııddet· 
le korumak azminde bulu 
nan dlğH milletin de fÜP 
ht" alacak tavarlar almakta 
dır. 

Almanyanın liıflstakbd 
boia~lar r•jimlnl tanzim et· 
mek huıuıundaki f ıkrt, o ka 
dar fonta&tikdır ki bu tik 
anlaome~hk haberlerinin kö· 
tO ve meYltrnslz btr teY ol 
dutnna da inanmak fÜçlOr. 

UNLAR: 

Azami Aıgari 

K. K. 

55 Randıman 9 ı O 900 
60 870 860 
70 830 820 
80 ~ 770 760 

BUCDA Y PİYASASI 
Yerli Sert 4.75 4,50 
Yumuıak 5,250 5 

Hariç piy11adan gelen buğ'da1 
Sert 7,25 7 
Yumut•k 6 .25 6 
Muır 

Arpa 
4 
4 

4 
3,875 

Öksürenlere: KATRAN HAKKIEKREM 

1 
~ TORKDILi 
1 Balıkesirin Biricik Gazetesidir 

~ Her Yerde Okunur· 

~~~~~ ~~~l!Atj 

1 ye11i ve BftfyazmAnı: Balıke ir taylavı H. KARAN 

Çıicarun Genel Dfrektöı o FUA 1' BiL' AL 

Basrm Yeri il Baım evt 


