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Hariciye Vekilimiz Dün Sabah lstanbula Döndü. 

Vekiller Atatiirkün Riyasetinde 
3 Saat Süren Bir Toplantı Yaptı .. 

ı Adi ababada 
s ik • 

ır 

Mühim 
Yapıldı .. 

Bomba ile Garaçyani Ve ileri 
Şahsiyetler Yaralandı .. 

Tevfik Rüştü Aras Atatürke Me- Belg at 
saileri Hakkında izahat Verdi .. [lçimizAnteneskoiıeuörüstü - -
Hatayın anayasasını tesbit edecek olan toplan-
tıda bulunmak üzere heyetimiz bugün lstan

buldan Cenevre ye hareket edecek .. 
İstanbul, ~O (A A.) 

du sabah Alinl\dan B vdet 

eden Hariciye Vekili Tevfik 

Rü§lÜ Aras ile Hatay iti 

için Cenevreye gitmek üze· 

re Ankaradan gelen Harıci 

ye umumi katıbi Numan 

Rifat Menemencioğlu Haı 
vekil ismet lnönünü ziyaret_ 

ederek nezdinde bir müddet 

çalıım ışlardır. 

Başvekil Hariciye Vekili 

ve kıitıbi umumııi bu çahı· 

madan sonra Atatürkün rı

yaıet elliğı ve ekseri vekil· 

ler,in de h.uır bulunduklara 

bu ıctlm.ıa ı~tı ak e 1-=rt k Bü· 

yük Şefe mt:s..\ılcrı hö kkın · 
da malumat arzctnıit- H: 

yüksek irade H' hlımatları 

nı almış'ardır 
Reisicumhurun rıyaset et

tiği bu içtima üç saı.tten 

fazla sürmüıtür. 
Yirmi bet ıubatta Cenev 

rede başlıyacak olan Hatay 
ana yasası ile idare kanun 
11\rına dair müzakere'ere 

retılıi' d 
BÜYÜK ŞEF ATA1ÜRK 

ittirak edecek murahhas he 
yetimiz Hariciye Vekaleti 

Genel Sekreteri Bay Numan 
Rifat Menemencioğ unun 

!h ın e bugGn Cenevreye 
';eket edeceklerdir. 

•tanbul, 20 ( Hususi mu· 
hab· 

ırırnizden) - Bugün Ati-
tıada 
V n avdet eden Hariciye 

ekilirniz Tevfik Rüıtü Araa 
Yarıl 

arında, Cenevrey~ git 

inek Üzere bugün Ankara-
dan 1 

ge en llarıciye müste· 
tarı N 
h uman Menemencfoğlu 

İ ulunduğu halde Başvekil 
srnet in- " -onuyu zıyaret et 
rtıtılerd' ır. 

Harıciye Vekılimiz bazı 
Vekıllerin de bulunduğu 
bir t 1 op antıda 

hata hakk1nda 
lun l rnuı ardır . 
•aat .. 

ıurmüttür. 

Tevfık Rüştü Araı bila· 
hara 

Atina ııeya 

izahatta bu 

Toplantı üç 

C mesaileri hakkında 

Uruhur Başkanı Atatürke 
llttı 1 ma ümat etmitlir 

L lıtanbul, 20 (Husugi mu
'1ab· ltlmizden) Tevfik 
Ra ıtü A.ras bu sabahki eks-
llresle Ati nadan lıtanbııla 
dönrn- . 
h Uf, ıııtaııyonda valı Mn· 
lttın U t •· d b ı un n~ ve irçok 

~evut tarafından k1trşılan 
rtııılardır 

Bugün Ha 1 k e v i n d e 
Tören~ V·a pil a c ak .. 

HALKHl'İ 
Bugün bütün memlekette 

olduğu gibi şehrimiz Hal· 
kevinde de, Halkevlerınin 

açılı, yıl dönümü kutlula
nacakhr 

Bu münasebetle C. H. 
PMtiııi Genel Sekreteri ve 
Dahiliye Vekili Şükrü a 
va radyoda saat 15 le bir 
nutuk irat edecektir. 

Şehrimiz Halkevinde bu 
gün saat onbetıte yapılacak 
toplantıd . İatlldal Marşı ve 
bu nutuk dinlenecek, bunu 

müteakip şu program tatbik 

edilecektir: 

ilbay ve Parti Başkanı 

Ethem Aykut tarafından 

Halkevleri mevzuunda, Fey 

zi Sözener tarafından Hal· 

kevinin yıllık çalııması hak · 
kında birer ııoylev verilecek, 

en son olarak da gösteril 

kolu (Aşkın Manası) adında 

üç perdelik lıir piyesle bir 
perdelik komediyi temııll 

edecektir . 

Belgrad, 20 ı Radyo ı 

Romanya har fciye nazırı 

yabancı elçılerin ziyaretle 
rini kabul etmiştır 

Belgr ld 20 ı Rad) o) 
Romanya haricıye vekili 
Antenesko Yugoslav harici 
ye bakanı ~toyadinoviç Ati 

nadan Be grada muvasalat 
etmielerd ı r. 

Antenesko ve ref ıkaları 
ferefine kral naibi tarafın 
dan bir ziyafet verilmiıtır. 

Türk elçisi Ali Haydar da 
Aoteneskoyu ziyaret et 
miştir. 

Hubeş lrnrbrnda yerlllcrdell biri milralyö: başrnda 
Roma, 20 (A.A) Adisababada yapılan bir suikast 

netlceıınde Maraşal Garaçyanl hafıf, diğer bazı ileri şah 
siyetlerin de ağır surette yaralandıkları bildırilmektedir. 

Bir Ad'am Oalgal rlResmi 
.. Gazete 

A r a s ı- n a K a r ı ş t ı .. 
1 
Tür~çeden başka lisan~a 

..... ----~------ ç ~m ı y a caktır. 

A YVALJKTAN BJR GÖRÜNÜŞ 

Anltare, ~O A.A ) Res-

mi Gazetenin TürkcPden ga 
) ' rl ecne bi it anlarda da çı 

karılacağı hab ri yalandır . 

Bir seyahat 
Roma, 20 (Radyo \ 

Avusturya Maliye nazarı bu 
raya gelmiştir 

Hıcaya gitmek üz•re Ay · ı -~-======-
vl\lıktan hareket eden 29 :••• .ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tonluk Hayrettin motörü ==··.=. K u r b a n Derı·ıerı·nı· :.=~.· 
Karalepe açıklarına gelchği 

sırada, burada Şevki kapda- :: H K v • :: 
nm balıkçı motörüne rastla- EE • urumuna erıniz ~~ 
mıştır. •• •• •• •• 

Hayrettin molörü tayfa· •• o 'I b" 1. t t f .1 1 ı k y J •: !arından Hüseyin bir sanda :: 8fl er lr 118Yi ara tnuan 0P anıca . 8 8 inin :: 
la atlayarak bu bahkçı mo- :: ~İmS8Y8 ~8V8 ~UrUmUOUn bir ma~bUZU Ver"ıleceLt'tr. :: 
töründen balık almak üzere •• 1\ •• •• •• 
d · ı H- •• Sayın yurdda•·, •• enıze açı mışhr. useytn •• " •• 
balıkları alarak da.ıerken :: Her ııene olduğu gibi bu sene de kurban deri :: 

ııandal dalgaların teslrile :: leri Türk Mava Kurt.mu yararına toplanacaktır. Ve- :; 
devrılmişlir. Hüseyin birden :: receğiniz derilerin paralarile hava kuvvetlerimizin :: 
bire dalgaların arasına ka· :: arttıulınasına yardım etmiı , büyük ve şerefli bir va :: 
rıcmıc ve bir daha da mey •• tan vazifesi yapmış olacaksınız. :: 

~ ~ :: .. 
dana çıkmamıştır. HemP.n •• Kurban derılerı toplama işi şu şekilde yapılacak :: 

•• •• 
motör kapdanı Ali Jlıcaya :: tır: •• 

•• 1 Her mahal1e mümessi lleri ve yardımcı ma :: geçerek vakadan Gümrü" •• 
muhafıı. karakolunu haber :: halle heyetlerininb nezar~ti altında deriler toplattmlacak:: 
dar etmitlir. Ceset aranmak •• ve her deri ve a~ırsa içın matbu Türk Hava Ku . :: 
tadır. :: rumu mühürile mühürlü bir makbuz verilecektir. :: 

=-=====--=------'===,===! :: 2 Bu heyetlerden baıka hiçbir kimseye deri :: 

MU .. za kere :: ve bağırsak verilmt:mesinl ve bu gibilerden heyet · :: 
:: (erin derhal heberdar edilmesi rica olunur. •• •• •• 

Bulgarlstanla Yunanistan 
arasm~a 

Belgrat, 20 (Radyo) 

Yunanistanla Bulgaristan 

arasında yakında müzakere 
lere başlanacaktır. -

Gönültü isi 
Lizbon, 20 (Radyo) İs 

panyaya gön6llli gijnderilme· 
si menedılmfılir. 

:: Halkımızın dikkat edeceği noktalar: Derilerin :: 
:: yüzülürken ve bağırsakların çıkanlırken yaralama :: 

:: ve delinme gibi tıakatlıklara meydan verilmemesine :: 
:: çok dikkat ettirilmesi lazımdır. :: 

:: Çünkü bu gibi o özürlü deri ve bağ1rsaklarm kı :: 

:: meli çok düıüktür Her bağırsak bır torbaya kon:r :: 
•• 1 d •• •• ma ı ır •• •• •• 
:: Yurdda~ bugünün en büyük tehlikesi hava kuvve · ~; 
:: ti olan tayaredır. Tayareye kar~ı layare ile mukabele :: 
:: olunabilir. :: 
•• •• 
:: Hava tehlikesini bil ve hava kurumuna yardımcı :: 
•• ol. •• •• •• 
i= Balıkesir Türk Hava Kurumu iE 
···································- . .................... 



SAYFA: 2 

Aramızdan Tek Bir Kurban 
Vermemek İcin ... , 

1'ayarenin yarınki harpltrdt en miilıim rolii oymya 
cağmda herkes müttefik, hcwa tehlikesine karşı bütün 
uluslar durmadan lıazzrlanıyor. 

Tagarelerlnin adetlerini hergün biraz dalla artltrma
nın çarelerine baş vuruyorlar. 

Toprağım tn büyıil< tehlikeler karşz111"da dahi mü· 
da{ aa etmes/11/ bilen Türk milleti; lzauar.dığa icap elli ren 
değui verdiğini htr vesile ile göslermfşlfı ·. 

Bir karış lopra{jı için kanını döAme/den, canını ver
mekten çekinmiyen ve bugün" büyük bir .sulh ve sıikun 
içuslnde yaşzyan Türk için lıavacılzğ.ın f nklşafz bir iil
kıidur. 

Türk milleti bu ülküntin izindedir v,. bu izin üzerin
de yı1rüyeceklir. 

Melwıetçik, güzel yurdun kara sımrlarında 11uszl ge· 
çllmlyen bir kale, kahraman donanmamız naııl suları· 

mızın açılmaz bir kilidi ise, çelik kanatlarımız da ha 
vadan hiçbir tehlike ve jeldketl bu topraklara indir · 
ıniyecek olan geçilemez ve altnmaz bir siperdir. 

Tıirklye çelik karlallarww gölgesinde ileriliğin Jıızı 
içindedir.' En Büyüğiimüzden, en küçüğümıize kadar 
yurt cmidaf aasını tcap ellireuk her türlıi yardımı seve 
seve yopacağu. 

Yaşamak, lıür ve müstakil yaıamak için 11ara· 
tılan Türk için bu en tabii bir vaılf edir. 

Bu bir ülküdür ki en büyük Türk ıehrinden, en küçük 
1't1rk kôyüne kadar ayni kuvvet ve inanla ıızunır. 

Omw için utrtceğlz: 
Hava K.cırumıınun Jıavalurmuıda yeni bir kanat aç

ması, kulaklaT1mızda yeni bir kartal &adası yaratması 
için yarın kurban derlltrimi:i seut ~eve bu kuruma 
uzatacağız ve diyeceğiz ki: 

- Al işit! .. Bu varın havalanacak olan molörıiıı 
bir çivisi, bir parçasıdır ... 

Evet vereceğiz . Yarın aramızdan tek bir kurban ver
memek için: kurban derlltrfmiıi seve seve vueceği: .. 

Sevin Sel·flkan 

Tarihten Fıkralar: 

Elma gıbi yanıklın vırmıı! .. 
Sultan Deli lbrahlm, Boslancı başı lertddıid ti 

Kaplan Derya Yusuf paşayı ti Çünkü ualldt ıultanın 
saraya davet edertk hemen Yusuf paıaga ltvecciihli va. 
donanma ile Giride !Jltme · rdt. Sadrazam, Defterdar 
sini ve bütıin Glrid/11 elın - paşalarla ba:ı saray erkdm 
masım emreder. af talep için /!ad/şahın ay 

Vakit kış ortası idi Do - aklarına kapandılar. Fakat 
nanma hazır değildi. Nok. gözü kararan Deli lbrahiml 
sanlarz çoklu Yeni in~aat · fikrinden vazgeçiremediler 
la yapıltyordu. Yuıuf paşayz boğdurdu . 

Yusuf paşa; lersarıede, Vakadan birkaç dakika 
lzrnitle, /:.mirde, içllde ı1c sonra padişah pişman olur. 
adalrırda yeni gemiler yap Ve Kaplan paıanın ölüsıinü 
ılrnllkla oldu{junu, bahaıfia gôrmek ister. Dalıa lıtnüz 
b:rnluruı haztr bulunacaymı soğumamış o/tın ceıedi hu
ve onlar haıır olunca hartke zura yeflrirler. Deli lbrahim 
11 n Jıemen yapılacağz m pa- ölünwı yanaklarım okşı11cı· 
dtşalıa söyler . .Padişah du: 

- Sen kendini bir hiz
met eltin mi samrsın? Stn 
bu kadar lıazlnemi s 1rftl · 
11 n. 

- Gerçi lıaıine sarf el
ilm. Fakat o sayede Kelim· 
efullalll cllriya sebep oldum. 
Bir kale/ a:imeyi f elh ile 
memalik/ lsltunlycye lltwt! 
eyledim Eiju Giritte kulu · 
ıw:dan (azla bir iş görmt 
üe muktedir bendeluinl= 
uarsa anillrz memur edin. 
serdar/ıkla gözüm yoktur. 

Deli lbra/ılm bu sözler -
den blrtız kızarak: 

- Ne yabane söı söyler
sin'/ Sana var 911 dedim. 
Durma git! }'oksa başını 
lreserim. 

Yusuf paşa da aksine ce-
11ap veriyordu: 

- - Şimdi sefer vakii de
ğildir. Gldlleme:. l'akıl ge
lince crnrı ' ~alıanenl:. vechllt! 
h 

, .. 
areket o/11n11. 
Sabrı itikeneı. padişah 

bıisbulri il kızarak; .. "ostan
cıbaşıya: . ( 

Kaldır şrrn11/ BaıLb· 
kes .. 

rak: 

- Ne güzelde kırm~:ı el
ma gibi yanak/arz varmış! 
l'azık oldu ki kzydım. Dl· 
yrrı •k ağlamafiu baılar. 

Ka - Do _ ...................... _ 
Don juın mu~asıbısi 
Bazı itıklar, elde ettik· 

leri atk muvaff akiyetlerini 
kayd ve teıbit ederler; bu
nlara muhaıebeci itıklar ve 
bu ite de "Doojuan u .uha 
ıebeal,, demek doğru olur. 
Ruı tilri Puıkin de oldu 

kça ıöhretll bir donjuan idi 

Elde ettiği kadmları huıuıi 

bir albüme kaydetmlt ve 
bunları iki kııma ayırmııtır. 
Kolay elde edilen ve ıiç 
elde edilen kadınlar! 

Kolay elde edilen kadın· 
lar cetvelinde 18 isim yayı· 

lular. 
Güç elde edilen kadınlar 

cetvelinde 16 fılm vard1r ve 
Nati.lt lımlnde ve l 6 yaıın 
da aevdlil bir kızla baılar .. 

1Sebebi felaketi olan kar111 
~ diler bir Natih ile biter. 

TORKDILI ,, 
L 

Tütün 
Kaçı~cıhğı yıpınlır yıkı

lan~ılar 
Evelıl ıece Korucu nahi

yeılntn Kılcıf ar köyünden ' 
Oımanla üç arkadaıının Ai 
unyadan kaçak tütün ıetır 
dikleri haber ahnmaaı üze 
rtne tahkikata baılanmııtır. 
Korucu nahiyeıl jandarma· 
larlle nahiyede bulunan in· 
hilar takip memurları der· 
hal Kılcılar köyüne ıitmlı -
lerdır . 

Yapılan araıhrmada Oı 
manın valdeıtnin evinde 
Hamdtbey nahiyeılnln Ar· 
mutcuk köyünden Muıtaf a 
oilu Bayram ve Süleyman 
oilu Yusuf ve Duman 
köyünden Alt oilu 
lıanm ılılendtklerl 16rül
mü1tQr. Evde yapılan ara 
ma netlceılnde 250 ktlo kı· 
yılmıt kaçak tütün ve bu 
Ultünleri nakleden iki ka-
c;akçı hayvanı da bulunarak 
yakalanmııtır. Bu tütQnlerln 
Oımana ve dlfer arkadaı
larına alt oldufu anlaııldı -
tından kendileri dün müd · 
delumumlltfe teıllm edil 
mıılerdtr. 

Köyde 
lıvaa ıdınl1r birbirini 

yaraladı. 
Kepsüdün Nuırat köyün· 

den Arı oğullarından Meh 

met Emin aynı köyden Ah · 
met oelu Mehmet ve Meh: 

met oflu Nuri, Hamit oflu 
Hüıeyin kavıa etmlttlr, An 

oilu Mehmet Emin bunlar· 
dan Ahmet otlu Mebmedi 

bıçakla omuzundan, Nuri de 
Hüıeyint taıla batandan ya
ralamııhr. 

Köy muhtarı Jandarma· 
ya vaziyeti telefonla bil 

dlrmlı ve tahkikat~ baılan · 

mııhr. 

--~· 

Orta dkul hazuhklan iler
liyor. Anı o~ulu da açılma~ 

isteniyor. 
Gönen, 20 ( Huıuıi ) -

Gönende açılmaıı için Ma-

arif Cemlyeti tarafından le 
ıebbüılere gtrltilen orta ok · 

lun hazırlıkları ilerlemekte. 
dır. 

lnıaatı yarım olarak alı · 
nan bioanıo 1 Ni1andan iti 
baren tamamlanma11na baı · 
lanacaktır. 

Maarif Cemiyetine yardım 
olmak üzere tütüncüler kilo 
baıına beı para yardım et· 
mektedir. 

Bu okuldan baıka btr de 
ana okulu açılması düıüoül
mektedir. 

Bir Katil Görülmemiş 
Sekilde Yakalandı. 

Domuzlar muhasarayı ahndı. icin~e ~öıt senelik kaçık 
kılil postekilar içinde avcllann eline düştü. 

Gönen, 20 (Huıua1 muha
birimizden) - · Dört yıl ön· 
ce Sar1köyden Şaban ağayı 
öldürmek niyetlle çobanını 
öldüren Hafız Hüıeytnbey kö 
yünden Ahmet tevkif edil· 
mıı, fakat ozaman her na· 
ıılaa mahpuıhaneden kaç
mağa muvaffak olrr.uıtu . 
Yapılan bütün araıtırmalara 
rağmen bu katil bir türlü 
ele ıeçmemifU. 

Evvelıi rGn, domuz avla· 
mllk için sabahlayın erken 
deo, Şaroluk köylüleri da -
ğı ıarmıılar ve yavaı yavaı 
muhaıarayı küçQlterek or -
man içinde ıaklı olan do 
muzları kaldırıp vurmafa 
baılarken, köy korucuıunun 
ıözüne btr afaç altında 
yatan ve koyun poıtektlerl· 

ne ıarıh beyaz kuyruklu 
birıev illtmlıtir. 

Korucu bir arkadaılle be 
rabar, evveli domuz zan· 
nettıkleri bu yılının yanına 

Bugün 
Ova köyle ıahrimiz arasm

da ku koıusu var 
Bir müddenbiri devam 

eden kır koıularmın buıün 

ıonuncuıu yapdacaktar. 

Bu son koıu ıehrlmizle 

Ovaköy arasında yapılacak· 

yaveı yaveı ıokulmuılar ve 
yatanın insan olduğunu ıö· 
rünce hemen (lzerlne atıla

rak yakalamıılardır . 

Belinden tabancasını al
dıkları bu meçhul orman 
mtaaflrine kim olduğu ıoru · 

lunca: 

- Ben Abmedim. Demif 
ve kendlılni tanıtmııtır. Bu 
katili tanıyanlar, hemen 

bailıyarak köy muhtarile 
birlikte jandarmaya teılim 

olunmuıtur. 

Dört yıldır, etraf köyle· 
rtode ıaklanmafa muvaffak 

olan katil tekrar hapiıbanc 
ye konulmuıtur 

~······················-. 
: Sayın ı • • ! Okuyuculanmıza i 
• • : Yarın Kurban Bayra : 
• mı~~ • • • : Ga:ıtemiz yarın çık : 
: mıyacaktır. Bugünden : 
: ıayın okugucularımı:ın : • : BA YRAMINJ kutlular ve : 
: günlerini tam bir neıe ! 
: ve ıevinç içinde geçirme· : 
: ltrini dllerlı . : 
: TÜKDILI Bayram er- : 
: teslndtn itibaren neşir : ! vazifesine başlryacağım : 
: okuyucularına bildirir. ! 
: ..........•............. : 

Tabanca 
tır. 

Atletizm federasyonunun ile aynanır11 iste höylı olur. 
t kk• • BirgOn önce ıehre dört 
888 UfU ıaat mesafede bulunan Ka-

Allettzm federasyonu at- raman köyünde iki kitinin 
letlırnde gösterdiği muvaffa · yaralanmaıile neticelenen 

bir vaka olmuıtur. 
kiyetten dolayı bölge baı -

kanhjına teıekkür etmlt ve 

bu faaliyetin devamını dile· 

mittir. 

Taşıkkür 
Halkevimiz Kitapıarayına 

12 kitap armaaan eden 

belediye maaı masraf kiti 

hl Reıat Yönele teıekkür · 

lerimlzin ibliğma sayın ga· 

zetentzln ta vauutu rica 
olunur. 

flcılkevl Uaşlrnnlığı 

Bılyahlınn Haltavimize 
teşak~ürleri 

Karaman köyünden Meh · 
met otlu Kurban yeni aldı -

iı bir tabancayı ıöıtermek 

üzere köyün bakkalı Ahmet 

oilu Mehmedin dükkinın11 

gitmif, orada tabancayı bak· 
kal elıne alarak kanıtırma 

ğa baılamııtır . 

Dolu ve içinde altı kur 
ıun bulunan tabanca birden
bire alet alarak kendisini ıo l 

elinden ve dükkanda bulu 
nan Yakup oflu Abdi adm

da bir köylüyü de kaaığından 
aiır ıurette yaralamııhr 

Yaralılar hastahaneye geti 
rllmlılerdir. Jandarma bu 

huıuıta tahkikata baılanmı 
ıtır. 

Yurddaş/ .. 
Hava kuvvetini arttır 

mak için kurban derilerini 
Hava Kurumuna ver .. 

'rurddaş! .. 
Keseceğin kurbandan 

Bu huıusda da araıtırma· 
larda bulunuyor. Gönende 
kültür hareketlerini canladı 1 
ra'n müteıebbtılerl takdır ede-
riz. 1 

Kurumumuzun beıledlğl 

yokıul çocuklar yarıuına 

19 2-937 geceıi Balıkeıl Ha · 
kevi tarafından verilen göı 
terlde Balya halkına (yaıa 

makla beraber ıiden) ;çtl 
mai neıe ve temaıa haya. 
tını yaıattıran BalıkeılriQ 

kıymetli Halk Partiıt Baıka
nına, Balıkeıir Halkevinin 
becerlklt Baıkan ve gençle 
rlne bütün Balyahlar adına 
candan teıekkürler ederiz. 

Balya Çocuk Esirge· 
me Kurumu Başkam 

yokaul çocuklara ve yok 
sullara da bir par('a11nı ay 

ırmakla bu iki kurumun 
yaıattığı yOzlerce düıkiin' 
en gfür.el yardımı yapmıı 
olacak11n .. 

Kızllay 
Oıhı 200 Vakirı yır# 

~ulunıcak 
Kızıla yın bayram aıtO 

kirlere yapmakta olduP 
" , 

ra yardımı dun 10111 

mittir. f 
Belediyeden alaoan 1 

kfııur nüfuıluk llıtede; 
leri yazılı bulunan fa ~ 
den baıka yeniden vuk11; 

lan müracaat üzerine 
nüfuıa da yar1n ayni •""
yardımda bulunulacakl~ 
ıuretle memleketin J 
yokıullara ıevindlrllıolf 

cakhr Kızılayın bu ye~ 
yardım ları memnuolr 
karıılanmaktadır 

--===-'!lüı ---

Oıı mamlekıtlaı dan ~ 
mallar ne ıekilda " 

edilecek?. 
Gümrüklerimtze ,,1. 

bazı mallaran ithali h•~ 
da lkuıat Vekaletince ~ 
lan prenılp kararın• 

olan haber tavzih o\uo~ 
Gümriiklerlmlze 1 7~ 

1937 tarihinden önce ~ 
bazı mallar vardır Bir ti 
ıım tüccar bunları y• ~ 
dan evvelki kontenjall 
rarnameıi zamanında ıl~ 
ettllinden veya yani~ 
getlrdlğloden ve bu !~ 
zarara ıtrmekte oldu~ 
veya mümaıll ıebepl r 
bahıederek vekilete 111 
caat etmektedirler ~ 

Vekaletin ite, bu 
ithalat taleplerini u~ 
prenıibe bağlayarak • 1 

kes için kabili iıtifad.•1, 
mak üzere Anadolu N' 

ıle tllr. etmeden tatbl_!, 
memekte olduiu malO .J' 

Bu müllhaza ile h•,.. 
eden Vekalet bu sefef 

vaziyeti tetkik etmlt "' 
prenılp kararına varl1'1~ 

1 Bu mallardaO 
karanoa bağlı A ve MI 
lelerine giren malların 1 

ltne müıaade edilmi)'O:r 

2 - V llstelerioe I 
malların ithaline aıai• 
iki kayıt haricinde mOfl' 

edilir. 
A - V ltıteatne dl 

olup makine ve ıanı11 

ıiıalına taallük eden ~ 
d~ler bundan evvel Ve~; 
tçe teıblt edilmiı ola" ,1 
nıiplere baildır . Bu pr I 
plerl ali.kadarlar San•11 
um müdürlüjünden öl V 
bilirler. Bu kabil mad 
ancak prenıtpler eıul•'/ 
bilinde ithale devam e 
bilecektir. il 

8 - V liıteaioe 

mallardan hemen tı~ 
menıücattan ibaret bir 

1 
11m pozisyonlar tıe mt11 

nayll yakından alakad'j 
en maddelerdir. Bu "''I 
lerln liıtesi ve her btr• 
ne miktar ve ne ıeraıtl' 
hail kabil olacaiı da "

11

1 

ensip kararıyle birlikli 1 
bit edilmiı bulunmaktı 

Alakadarlar bunlar~ 
Sanayi umum müdürl 
ve TürkoUılere 

6jrenebilırler. 
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Sayın 
Halkımızdan 
Bir Dilek 
Şu kıı ıilnlerinde Çocuk 

Eıtrıeme Kurumundan yar
dnn bekltyen ve aylarca ıı 
cak Yemek yüzü görmedik -
lerl için 1arar1p ıolan yüz
lerce fakir çocuk vardır. 
Bunların imdadına kot mak 
hiç ıüpbeıiz hepimiz için 
btr yurt ve vicdan borcudur. 
Uluıun yardımına kalmıı 
olan bu zavallı kimsesiz 
Yavrulardan (100) okul ço· 
cuıunu; Çocuk Eııraeme 
Kurumu bir aydanberl ııcak 
Yemekle beılemektedir. Bu 
Yardım daha beı altı ay de· 
Vam edecektir. 

Tek batımıza yapama~ı
iımız yardımı Kurum toplu 
olarak y~pmakta ve binlerce 
fakir ve ktmıeılzln imdadına 
Yetlımekte oldufundan ıtzle
rtn de bu yavruların bulun· 
duldarı acıkl. durumdan kur
tırılma11 için kueceilniz 
kurban etlerinden bir par 
~llnı kavurma yapmak 

6zere müracaat edttcek 
olan Kurum memuruna ver
menizi yükıek hamiyet ve 
tevkatinizden dileri2. 

Faktr talebe diye ıeçme· 
meliyiz. Bunlara yapıla 
cak yardım, hiç ıOpealz ha
yırlı itlerin en hayırlıııdır. 
Kurumu bu itte yalnız bırak· 
••aaak 6devl de sayın 

hıllcımızın, yani dofrudan 
doiruya bizimdir. Bu ödevi 
.. dece hOkumetten bekle 
•ete hakkımız yoktur. Bü· 
Uln medeni memleketlerde 
bu ıtbı eosyal yardım ltlerl· 
QI en ziyade halk yapar. 
Bu ne"t yardımlara hüku· 
•etten beklemiyelim. Çün 
lso okullarda btnbir güçlOk 
le okumıya ve bir teyler 
6irenıatye çalııan yavrular 
btztmdır, heplmlzindir Bu 
taun içindir ki bu yardım 
itini öz ödevimiz olarak bil· 
lllleh7tz. 

Fakirlerimiz çoktur. Bun · 
lara Yardımda bulunmanın 
nele adar ıüç oldu 

iunu dütünme'iyiz Kurum 
dan Jardım bekliyen yüzler 
ce fakiri üç beı bayar ıahi -
binhı verdlii taneden lbaı · 
ka ıeltrl olmıyan bir kurum; 
Uıun müddet l.eıllyemez 
'<urum her yıl üç bi~e 
Yakın çocula tGrlü türlü 
Yardımlarda bulunuyor, sa -
l.tını koruyor . Babalık va · 
9 lfe1i ıörüyor. Öksüz çocu· 
uldara ha)at ıunuyor, yedi 
rlyor, lçlrlyor, geydlrlyor, 
Para11zların ilacını veriyor. 
dermın11zlara bakıyor, oku 
tu1or ve yurda hayırlı bir 
evlat olarak yetlttlriyor 

Fakat bu tıler mevcut 
bütçe imkanlarına göre ya 
Pılabılıyor. Okallarda kuru 
ekmek ile ıeçlnerek okuyan 
daha yüzlerce fakir çocuk 
Vardır . Gıda11z tahıilin tam 
0 lma11na imkan yoktur. Bu 
ıavallıları da kurtarmak için 
kurban etlerinden lılif ad eyi 
düıündük. Bu ıuretle halkı 
llıutın yapacaiı deferU yar· 
dı11ıla fakir yavrulara 
daha bol yemek verllecek, 
kalori artacak, çocukların 
1&1111 coialtılacak ve bu 
körpe yavrular, yapılan ıu 
Yardımdan pek çok istifade 
•t11ıı1 olacak ve dolay11ile 
memleketi koruyacak pek 

TORKDILI 

BALYADA tO SAAT ı . ~r!lp 
Kapıyı vurdum: - ı f 1Vbflklll08 on vapur J8P· 
- Gırın1z.. tırıyoruz 
Balyanın saym kaymaka • 

mı Hakkı ôneyler, bizi ıü· Almanyanm Krupp tez 
ler bir yüzle karııladı, dört gahlarına 11marlanan vapur 
elif miktarı uzı yan bir: laramıza att mukavele Pera · 

h palas otelinde lmzalanmııtır. _ Oooo. dan ıonra, Of 
geldiniz, dedi ve yer gös· Perapalasta e v v e l i 

yemek yenmlf ve saat 14,30 terdi. 
k k da mukavele hükl'.imetimtz Sigaralarımızı içer en o· 

nuıuyoruz . Sayın kaymaka· namına İkllıad Vekili Ce' il 
mın yüzünde, Balıkesirli ar- Bayar, Krupp tezaihları na 
kadaılarına kavuımaktan mana da müme11il Hagemenn 
mütevellit derin bir mem· tarafından imzalanmııtır . 

.n. - E v v e l c e üzerinde mu nunlyeUn izleri görunuyor. 
ta bık kalınan 6 vapura Mer- Balıkesir. Diyor, ora11· 

H ıin tipi bir vapur ilive ecii 
nH hiç unutamam. ayalı- lerek 7 vapur için kati. Ka · 
mın üç seneye yakın bir HAKKI .. ÔNE\'LER radenlz hattına mahıuı3 va· 
zamanı orada geçti . Bu gü· dır. Birbirlerini kardeı glbll pvr için de tlk mukaveleler 
zel ıehre alt birçok tatlı ıeverler, içtimai hayata ge. tmzalanmıı, Akay ve körfez 

b 1 tlb.larım var.. lince: Bir gençlik kulübümüz 
abra ve n için imzalanacak 4 vapur 

Sizi görünce Balıkeıiri aör- ve 90 kadarda azau var. için de bir protokol yapılmıı-
müı kadar sevindim. Geriçlerimfzin mühim bir 

tır. 
_ Balyayı na.ıl buluyor· kumı ifçi olduğu ve gece Ismarlanan yeni vapurla 

sunuz! evine yorgun döndüğü ve rımızan Marmara hattında 
_ Güzel memleket. Et erteıi ıabah da erkenden va. çalııacak •upte olanlar bu 

rafımıza kuıatan ıu dağların zlfeslnin batında bulunma· mukavelenin imzaaından 13 
b 1 ıka bir güzelliği var. Kıı ğa mecbur oldutu için, ge ay sonra, Menin hattı tipinde 
manzarası daha güzeldir ı ce hayatımız pek yoktur. olanlar 15 ay sonra ve Ka 
İklim ittbarile de çok sağlam- Bununla beraber ara ura radenlz hattı tipinde olanlar 
dır. Bunu anlamak için gö maçlar, müsabakalar filan da 17 ay sonra teslim edi-

l tertip edllmektedjr. lecekur. Marmara hattında zlerinlzi dıtarıya çevirmen z 
kafidir. Evlerin kiremitleri Bundan ıonra Bahkeair çahıacak vapurlar biner ton· 

? H i Halkevlnln bizi yalnız bı luk ve l 7 ıer mil sOratlnde, 
ni ıörOyor musunız. t>ps Mersin hattında iıllyecekler 

k B da rutubet rakmıyaca.ıı.andan emin bu· kıp ırmızı.. ura " üç biner ton ve 13,E> mil sü 
kt r lunuyoruz d ten eser yo u · rattnde, Karadeniz hattın a 

- Şehirde tkllıadi hayat Sayın valimizin ve Hal. çalııacaklar da beter bln ton 
nasıl? kevi atkadaılarımızm kıymetli ve 16,S mil süratlnde olacak . 

_ Vakllle oldukça düz- yardımlarile, esasen birbiri· lardar. 

16nmüı fakat timdi, male ne pek yakın olan bu iki Bütün vapurlar 9 milyon 
sef biraz sanılmıı vaziyet ıehrl bırleıtlrlnek lendiml- liraya çıkacalıı.t". 
tedir Biliyorsunuz ki Kalya zl bahtiyar • addedecellz Yapalacak vapurlar mod· 
bir maden ıehrJdlr ve her Hem niçin olmasın canını! ern konforu ve yolcuların 
ıeyden evvel bir İl ve iıçl Aradaki meıafe nedir? Hiç bütün ihtiyaçlarına karıılıya · 
memleketidir. VakUle 20 olmazıa 15 ıünde bir Balya cak k111mlarmı ve tertibatı 
ltçlnln g6rdOlil bır iıt tim yı ziyaret etmek hiç de fena haiz olacaklardlr. Ayrıca Ka· 
dt bir makineye ıördOrii· bir teY olmaz. Hem Balya radenlz hattmda tıltyecek 
yorlar. Bu sebeple amele hlar memnun kalırlar hem vapı•rlarda kestlmfı bin ko-
adedl tenakus etmlttir. Bır Balıkesirliler hava tebdili yunu istiap edecek •oluk 

hava tertıbatlı ambarlar bu 
Vakitler 2000 den fazla am· yapmıı olurlar. 

lunacaktır. 
eıesi O lan madenler, buınn - Balya için ne taaav 

Mukavelenin imza11ndan 
O k il id dilmek. vurlarımz var? 3 O iti e are e ıonra fkliıad Vekili Celil 

tedlr. Tabll bunun, lkliıadi - Henib. vazifeye baıh · Bayar Dolma bahçe aarayına 
hayat üzerine çok bü) ük yalı çok bir zaman olmadı. giderek Baıvekil İımet lnö 
teatrlerl vardır. Buna rağ Bakalım artık, bir ıeyler nüne milllkl olmuıtur. İktt 
men hayat çok ucuzdur. Ev yapmağa çalııacağız aat Vekili mukavelenin ıu -

1 d İyi bir idareci, mü- B k l kd" d kiraları ehvendir. Be e iye retini aıve i e ta ım e e· 
nln dikkat ve ihtimamile kemmel l:ılr kanun ada- rek izahat vermiıtir. 

mı olan genç kay 
gıda maddelerini temiz ve halk daha bir saat evvelden 

k makamın gözlerinde, tuttuğu k 
ucuz olarak tedarik etme aalonu doldurmuttu. Birço 

iti baıaran bir iradenin ı,ı · 
milmkündir . ıık ve zarif bayantar göze 

? ğı vardı. Kendiıini fazla ra . çarpıyor, Halkevi cazının ıuh 
- Şehrin aaaytıı. · hataız etmemek için ayrıl 

-k 1 K ve coıkun temposuna uyarak - Gayet mu emme • · dık. llükümet dalreıinin ön-
sabamızda gürültü, patarh ünde, Halkevi bandosu nö· nerde ise fırlıyacaklarmıı gi · 
dan eıer yoktur. Herke• bl· bet vuruyor. Htrçok halk bi yerlerinde duramıyorlar. 
rbirıle ayni samimiyet havası birikmit Bah"eıirlı gençleri ilkokul bat öğretmeni Bay 
ıçinde kaynatmıt insanlar takdirle dinliyorlardı . Zahidin {Çocuk) mevzulu 

çok Türk yavrusu kurtarıl 
mıı olacaklar. 

Yardım herzaman para ile 
olmaz Verecejlniz bir par· 
ça elin para kadar deieri 

vardır. Karnı tok, ıırh pek 
çocuğumuzun yanında kar

nı aç, iiltO batı çıplak, kan 
11z, cılız bir Türk çocuiu 

gör mele hanıtmb: tah.;m 
mOl edebtlıriz. Bu za vatlı 
ların acınacak hallerine 
kim göz yumabilir, kim ku
lağını tıkayabilir:' 

Yurdunu seven herkes; 
fakir ve klmıeıiz Türk ço 
cuğunu korunıağı öz vazıfe 
bilmeli ,.e elden ıeldiğl 
kadar yardımını esirgeme 
melidir Ancak çocukları 
aağlim olan bir uluı yarı 

nından emin olabilir. 

llalıkrsir Çocuk 
J~ılrge.me Kıın.11111 

Uaşku111 

Dr. Kamil Sesli oylu 

nutku dinleyiciler tarafan· Aktam Parti binuında 
dan hararetle alkıılandı 

güzel bir ıofra hazırlanmıı Bay Zahit, fakir ve kimse· 
ta. Yemekler yenıldi Haıta 

ı•z çocuklara yardım mak 
kaymakam, belediye ve Pa · ıadile yapılan ve oldukça 
rti reiıi Bay Abdullah, Bal-

iyi b•r menfaat de temtn 
ya tirk~ti müdürü Hay Mü edılen bu bayırlı itlen do 
mtaz ve ziraat memuru Bay 

layı halka, Balıkeıir valisine, 
Muhfan mieafirlerini ağarla· 

Balya kaymakamına, Parti mak için büyük bir emek 
ve Belediye baıkanına, Bala· 

ıarfed:yorlar. Fırsattan lıti - kesir Halkevl baıkan ve me 
fade belediye baıkanına ıo nsuplarına teıekkürlerlni 
kuldum: ıundu 

- Şehriniz hakkında Tü Müteakıbeu ftlm baıladı. 
rk Dıline biraz malümat: (Çelyoskln) ftlml, Mıkl fare 

- Ne ıöyliyeylm? itte ve Balık~ılr manzaraları .. 
görüyorsunuz Şehrimizin re- - Elektrik voltajından 
f ah ve ıaadetıne çalıııyo dolayı ses üzerinde huıuLe 
ruz. ıelen df'ğlıikliie rağmen 

Evet. Hakikaten öyle. So- zevkle seyredildi 
kaklar tertemiz, cadde boy· Bundan sonra, Halkevi te· 
larına çam ve aıılı akasya msil kolu gençleri tarafından 
fidanları dikiliyor. Balyada Yamanoğulları adındaki bir 
bu k11a misafirlik içinde te- perdelik rnüzıklt komedi ve 
dkik edilip öirenilmeal ka ayrıca bir perdelik Yanlıı 
bil olmayan birçok yenilık Hesap komediıi oynandı ve 

alkıılandı. Gece aaat 2 de ler ve güzellıkler var . 
Balıkeılre hareket edildt. Yemekten ıonra mekpte 

11donuna giJildi. Yüzluce M · Göza/an 

SAYFA: 3 

Teşkilatıesasiye kanununda değişen 
Maddelerin müzakere zabıt 1 arı: 

Atatürkün lstediğiGibi 
- -------

Bu Umdelerle Milletimizi Mu-
asır Medeniyet Seviyesinin F ev. 

kine Çıkacağız. 
~---~----------

Türk yaşımııllı: Milliyetçi olduğu müddetçe,, Türk rı-
şımııtu: Oaıl9tçi aldnju müddetçe .. Türk yııamııt11: 
Ancı~ ~endi varhiımn ıııslınm ~endi ruhun~an çı

kardığı mü~daıcı ... 
hukuku medeniye haricinde 
insanlar yoktur. Ve öteden · 
üeri yoktur. Müılümanhk 

mülkiyeti bir aktdel diniye 
olarak kabul ettlii için biz 
de ve bütün müslüman me 
mleketlerınde herkes mülk 
sahibi olabilir ve alıp sata · 
bilir. Meseli Rusyadaki Mir 
usulü gibi bir uıul bizde yo 
ktur. Orada muazzam bir 
kütle mülk uhibl olmaktan 
alıp satmaktan mahrumdur. 
Bizde halk az çok mal mülk 
aahtbidlr. Şimdt çiftçiyi top· 
rak sahibi yapmak iltlyoruz. 
Çiftçi, blllralniz ki, esltabı 

muclbede de yazıldıtı gibi, 
çlf t ile meııul olan halka 
derler Çift · sOrer, kendi ara· 
ztsi yoktur, baıkaunın ara
zisinde ortak olarak çalııır. 
Yahut da az araziıl vardır. 
Zannediyorum ki mak1at bu 
nevi çiftçileri toprak sahibi 
yapa aktır. Zannetmiyorum 
ki bunlardan baıka ktmıe · 
lerl de ve çlf lçl ameleılnl 

de toprak 1ahtbl yapmak 
meselesi mevzuubahis olıun. 
Böyle olur1a o zaman ha
y v a n ı n ı, allt edeYatını 
evini, tohumunu vtt mOte. 
davil aermayeılnl de vermek 
lazım selecektlr. ( Verecejiz 
ıeılerl) . Müaaade buyurunuz 
zannediyorum ki buna ktç 
bir Devletin Hazineıi taba 
mmül edemez ve bu, dün
yanın hiçbir yerlndtt böy)e 
halledllmit dejlldir. Fahri 
kaya .amele lizım olduju 
gibi, toprağı iılemeje de 
amele lazımdır . Bilha11a 
ameleyi toprağa çıvılemek 

ve onu toprakta tutmak çok 
zor bir meseledir Onun için 
bence, bu verilse bile, dedi· 
ğim gibi, onu topraia bağ -
lamak çok zor olacaktır. Ve 
gene zannediyorum ki ara-
dan ıeneler aeçince gene bu 
topraklar baıka ellere dev 
rolunacaktır . Binaenaleyh ha 
lledilmeıi lizım gelen meae· 
le, bugün elinde sapanı olan 
çlf t ıür~n ve baıkuının ya· 
nında ortakçılık yapan ve 
yahut arazisi az knmen var 
baıkuının yanında ortakçı -
lık yapan çiftçiyi topr•k sa 
hibl yapmaktır. Bu meıele 
Cumhuruyet Hükümetlnin, 
zannederim, İzmlrln istirda 
dından ıonra , oralarda ka 
lan metruk araziyi muhtaç· 

lara daiıtm~ıından baılar. 
Diğer taraftan Ztraat Ban 
ka11 da çiftçiyi arazi sahibi 
yapmak için taksitlendirme 
usulünü ihdas elmittlr. Ben 
zannediyorum kt bu mesele 
Teıkllatı Esaslyede yapılacak 
olan bu tadilat defer ıeye, 
paruını P~tln vermek clhe 
tinden bir tadıli iıtilzam ede 
cek kadar büyük bir mese 
le deilldır. Bılha11~ timdi 
yapılan tadilatta bedeli de. 

yapılacak kanunda teabit edı. 
lecejlne göre, vatandat lara 
deier bahaıı verilmlyecek 
demektir. 

Muazzam bir mesele kar· 
ıı11nda iıek, halledilmesi li 
zım gelen it, bazı memle
ketlerde olduğu gibi, muaz· 
zam bir kütleyi birden bire 
arazi sahibi yapacak isek, 
o vakit her tedbiri alalım. 
Amma ben böyle bir vazi . 
yeti görmediğim için tasar· 
ruf emniyetinin lnkltaf etm. 
esi çok lizım olan bu mem
lekette emnlyehlzlik •e tı
tlkranızhk tevlld edeeek va· 
zlyetleri dOtOnmek ve me. 
zürayi de elden bırakmamak 
lizımdar ... Onun için bir ta. 
raftan Hük~met kendi cep 
hesinden, meseli 20 senede 
ödenmek üaere· ufak f atzli ... 
bir hazine bonoıu çıkarmak 
surettle, diler taraftan Zira
at Banka11 bGyük toprak 
1ahiplertle köylü arasında 
mutava11ıthk roUioü yapm. 
ak suretlle bu İf halledilir. 
Arzettliim ıibt terakki yo· 
lunda hızlı yürümefe mec· 
bur olan bir milletiz Tasar · 
ruf •e mOlkiyette emniyet
sizlik ve istiluaraızlık vere
bilecek itlerden tevakki et
mek lazımdır Ztra bu em· 
niyet her tarakklnin hem 
kaynaiı hem temelidir zan
nındayım. 

HÜSNU KiTAPÇI (Mut 
la - Bendeniz de l&yiha 
hükümlerini okuyarak edin· 
diiim ihtisası )'ükıek huzu· 
runuzda arzetmek üzere çı. 

kıyorum. K11aca arzedcce
ğim, kıymetli vakitlerinizi 
ıui iıtimal etmiyeceğlm. 

İkinci maddeye ilave edi· 
len vasıflar ıu demektir ki 
mevkıi iktidarı elinde bulu
nduran C. H. P. tlmdiye ka -: 
dar programında umde ola 
rak kabul ettiği bu vasıfları 
millete mal ediyor. 

Atatürk gibi yüksek hir 
deha ve onun kıymf'tli ar 
kadaıları, kanuna, Teıkllatı 
Esasiye kanununa glrmemiı 
olsayda dahi, bu iti yürüt
mek kudret ve kabiliyette 
olduklarını tlmdiye kadar iki 

f lllyatlarile göstermitlerdir. 
Binaenaleyh bu noktal naza
rdan bir faidel ameUyesl yok 
gibi görünüyorsa da, Türk 
Milletinin ki ebed müddet . 
tir gelecek neztllerimizin en 
iyi bir tarzda bir millet ve 
hülcümet teıkil edebilmeıl 
i\ in lazım ıelen vaııflarla 
mücehhez ol.,.. asını göster
mek ve bu vazifeleri kenai 
lerine emanet etmek itlba . 
rlle bu vasıfların ve bu um

delerin Teıktlata Esaalyeye 
girmesini bendeniz muvafık 
gör mü yorum. 

SONU VAR 
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lngilterenin 
Casus 
Teşkilatı 
lngılterenin casus teıki 

lalı eararmı bütün lngiltere 
de yalnıı. bir kiti bilmek 
tedlr: O da Haridye neza· 
reti daimi sekreteri Sir Ro 
bert Vanıitraltir. Bu zat, 
önümüzdeki yıl için casuı 

tetkilah bütçeıinin 500.00U 
ıterlin olmasını lıtiyecekt ir. 
A.vrapada harp lafı olma 
dan evvel bu miktar yalnız 
180 bin lngtliz lirası idi . 

Sir Robert, bugün lngiliz 
kabinesinin dahi bilmediği 

esrarı bilmektedir. lnglltere 
nin Avrupa merkeı.lerinde 

bulunan ve perde arkıuın 

da çalıtan ajanların eıırare 

ngiz faaliyeti her gün ona 
rapor edilmektedir. 

fir Robert önümüzdeki 
bir iki hafta içinde parla
mentoda Entelicenı teıkila 

tı için fazla para istemekte 
kendisini haklı bulmakta 
dir. 

Kendisinin ı6ylediğine gö · 
re, yabancı memleketler he· 

ıabına caaualuk fazla artmıı 
ve Avrupada ıiyaıi entrika· 
lar aynı derecede çoğalmıt· 
tı. 

Emniyet noktai nazarın 

dan İngiltere gizli erviı le· 

tktlatını genııletmek zarure· 
tini duyuyor. 

Bılhasaa tU tubeler geniş· 
letllecektir: 

Emniyeti umumlyenin hususi 
~ubesı: 

Bu tube memleketle kal 
ma11 an:u edilmıyen yaban· 
cıları gözler, kral a ılesıne 

mensup ~ahsiyetleri ve ka . 
bine azalarını muhafaza ed · 
er Ve lngilteredeki l<omü 

niıt, fnı i ıt ve buna benzer 
letkiliıtınm faaliyeti hakkın· 
da d hlliye nezar tine ma 
'ümat verir. 

Hariciye nezareti Entelicens 
ıubesi~ 

Dünyanın her tarafında 

ajanlar vardır. Va zif eıi ıi

yalİ mana vraların esrarını 

ve giz li muahedeleri lngil 
tere hükfı metine bildirir Ve 
yabancı devletlerin harici 

tanıölyelikleri tarafından id
are edılen caıus ıebekesine 
nüfuz eder. 

Askeri EnteliC3ns dairesi 
Bunun vazife11 de Harbi· 

ye nezareti, yabancı devlet 
lerin yeni ıilahları ve sevkül 
ceyt planlarından haberdar 
eder. Aıkerlt>rin vaziyetini, 
kuvvetini, tahkimatını öğre· 
nir. İngiliz tersanelerini göz 
altında bulundurur. Ve lnei 
liz ordusuna gerek nefer, 
gerek zabıt sıfatile girmek 
ıatiyen tüpheli ıimaları gö 

zetir . 

Bahriye neza;eti entelicensi: 
Ayni iti Bahriye nezareti 

için görür . Havuzlarda ve 
tersanelerdeki suikast teseb
üllerJne karıı çalıtır. 

HHa nezareti anfelicensi: 
Ayni ·,tf Hava nezareh 

heıabına görür. Yeni tayya
relerin ve topların esrarını 

A vrupanın bilmemesine ih

timam eder. Fakat Avrupa· 
nın havacılıktaki en yeni 

icatla randan lnıt ltere ka bi 
neıini haberdar eder. 

lneiltere enle 1icens servisi 
500,000 için bugün iıtenen 
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l iraat Mütehassısları Ye
tisıiriliyor 

Sovyetler Birliğinde halen, 
63 bin talebelik 90 yüksek 
ziraat mektebi ve ayrıca 136 
bin talebe ik 523 ziraat mek· 
tebi vardır. 

Bu mekteplerden her ıene 
onbinlerce mütehaaıı çıkarak 
Sovyel ziraatının muhtelıf 

alanlarında çalıımağa batla

maktadır. 1935 te bu m~k 
teplerden çıkanların adedi ı3 
bini bulmuı, 1936 senesinde 
ise 28 bini eeçmlıtir. 

1932 den 1936 ya kadar 
olan dört ıenelik müddet 
zarfında, Sovyetlerdeki bu 
mektepler ziraatçı, zootekniı · 

yen, baylar , irva ve iıl<a mü· 

teha111sı , makineci mühendis 
ve ıaire olarak l 3 3 100 genç 

mütehassıs ver mittir. 
Bu müddet zarfında Sov 

yet mekteplerinden çıkanla 
rın mıktan. Çar l ık Rusyasın 

dakı 1ere niıbetle 7 l defa 
daha fazla olarak tecelli et 
mittir Fılhakika, harpten 
evvel lg08 den 1913 e ka 
dar Çarl ı k Ruıya•mda yeli 

ten iiraatçıların adedi , yal 
nız 1862 idı . !kt rakam ara 

ı ndaki fark, kafi derecede 
vazıh\ir . 

1936 finans pilançosu 
Sovyetler Birliğinin 1936 

devlet bütçeıi 78.715 OÜÜ.000 

ruble olarak taıdık edılm ış

ti. Bu büdçe yalnız löm su· 
retle tatb ı k olunmak 
la kalmamış, fakat ge. 

rek masarıf , gerek va 
rıdat kısımlarında gı>çılmiş 

tır de Fazla! k masarıfte yü
zde 3,8 \a..richıtta ise 5 ,9 dur . 
Umunıiytlle masarıf karşı 

ıınd11 varıdal fazlalığ ı 1 mı l

yar 70 1 milyon ıubledır . 

Bu varidat fazlalığı, cndüsl· 
riel iıtıh~it l iıllekı faz 1 olıktan , 

teknık kültür enn mükem 
mel rekoltesinden, uaklıyat 

proğramının fazla tyle tatbı 

kından ve buna mümıu.il her 
11'hadaki yükıek veıimli faa 

liyetten doğmuıtur, 

1935 de Sovyel ağır en
düstri 1 mılyar 600 milyondan 
fazla hasılat ve 545 milyon 
da kar temin etmi~tir. Gıdai 
endüstrisi de , pliından fazla 
ha11lat yapmış ve karı 260 
milyonu bulmuştur. Demir 
yolu nakliyatı, planı 27 mil · 

yon ton geçmiş ve lÜÜ milyon 
fazla kar temin eylemiştir. 

Sureli umumiyede bütün 
devlet mümeaııilleri ile eko 
nomik teşkılatın sene içmde 
ki karları 14,5 milyar ruble
yi bulmuıtur. Hüdçenin tas· 
vıbi esnasında tahmin edilen 
kardan faıla olarak elde 
miktar, 3,2 milyar rubledir 

Memleket dahilinde eşya 

tedavülü umumi hacmi plan 
dan 6 mi 1yar fazla ile, 106 
milyar rubleye varmıştır . 

1936 senesi zarfında hiç 
bir fa7la vergi tarhedilmit 
değildir; buna rağmen verıi· 
ler geliri, tahminen 500 mil 
yon ruble fazla tutmuttur ki 
bunun sebebi y~vmiyelerdeki 
fazlalık ve köy ittihnlatın 

daki artmadır 

ıterlin parlamentonuıı mü· 

nakataıına arzedlllrk~n tu 
noktayı da ihtar etmeli 
unutmıyacaklar: 

- A vrupada vaziyet dü 

zelmezıe, bugün istediğimiz 
500 COO sterlin gelecek sf"ne 
ı,000 000 terltn ohıbllir. 
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BOZK VRT VE HAtK 
TRAŞ BIÇAKLARI 

VURTDllŞ. 
Kepaüt Be'ediyesine ait Sülüklü mevkiındt: ki çayırın ı'mll 

bu ıene yetiıtireceği yeıi l ve kuru ot hasılatı 26 Şubat rn 
937 Cumartesi günü akıamı Kepsüt Be 'edıye dairesinde ICU 
ihalesi yapılmak üzere açık artırmaya çıkanldığı ilan UUI Yurdumuzda biricik Öz Türk sahipli olan BOZ· 
olunur IP,11 KURT ve HALK 1'rat bıçaklarını kullan ve arka· 
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« Jozef Sta1in » Buzknam 
" Orconıkidze" bahriye 

tezgahları , <« Jozef Stalin 
yeni buzkıran gemisinin in 
ıaatını bitirmek üzeredir. 

Çok kısa bir zaman zar 
fında , 1 OU kaddr mühendis 
ve inşaatçı, buzkıranin umu 
mi projesini. bütün makine 
leri müteferri cihazlarının 
planlar nı hazırlamıtlar ve 
derhal inıata baılamışlardır . 
Proje, şimdiye kadar vukua 
gelen kutup seferlerinden 
alınan tecrübelere istinaden 
vücudll gelirilmittir. Yeni 
gemi, kutubun en kalın ve 
kuvvetli buzlarına muvaffa· 
kıyetle göğüs gerebilecektir . 

~··•••• •••••••••••••"'•~ IMJI Bu bı çaklnrı kullanmakla pnranın bir cebinden : o o T o R ıiJI diğe rıne g ir diğ ini unutma! i t~ı Yabancı isimli ve yabancı sahipli traş bıçağı afrrıa! 
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Onbir bin tonıalto hacmin 
deki bu aemide mu&zzam 
dokuz kazan vardır ve bu 
kazanlar beheri 1 O bin bey-

ı• 
1ılr kuvvetinde, 3 buhar ma· 

- Avukat Ekre ARGUN Ve~ 
TÜRK DİLi : "' --- Şeriki Ziya SIDAL ~ kineslni ltletmektedir Ge· 

minın boyu 107, geniQlıği ııe 
en geniş yl·rinde L3 metre 
dır . Bu buzkıran üzerınde 
dünyanın en mükemmel ve 
en yeni elektirikle itlt>r sey. 
r11efer aletleri mevcuttur. 
Gemide ayrıca iki tane de 
çok kuvvetli telsiz clh6ZI 
vardır, ve hu cıha7larla en 
fena ıerait rlahılinde d n hi 
Sovyet birlığin • n her hangı 
bir noktını ıl e dnııni irtiba
tın mu haf a:ı.ası mümkündür. 

Buzkıranın t t- knest ve 
merkezi kısmrn lıe~ katı ın 

ta edılmıılir En üst güverte 
bir kaç tayyare a lbbilecek 
b r p 1ntform ha l ındedir ifa. 
len gcnııotn uç kısımlara bir 
tek külçe halınde h ll 11rlan 
maktadır . Bu parçalar. 21 
ve 31 tonluktur Geminin 
bu kısımlarının salabeti , 
buzkmuıın timal denizlerin· 
de A.rktiğin kuvvtelı buzlan 
arasından kay lp geçıneıini 

temin edece\<tir. 
"Jozef Stalin", ıimal de · 

niz yolunda, gemilere refa 
kat edecektir. Bu buzkıra· 

nın lnsaatından sonra, "Vi 
açealay Molotov" iıminde 

aynı derecede kuvvetli ikin 
ci bir lıuzklran tezgahlara 
konacaktır . 

Daha ~ısa etek 
Bundan öteıi vakıa sağlık 

tar. fakat bu ıene iç in Holi 
vodun kararı bu! Bunun ne 
istinah ne de ga vzi vok çün· 
filimler pa yata htının 17 mo 
da reuamı bu neticeye var 
mıtlar ve karar verm ı ılerdır . 

Bu moda dıktatör lerine gö 

re, etekleri topuğuna kadar 
olan bir kadın katiyen gÜ· 
"el değıldir. Ell:me etekleri 
ne kadar kııa iae, kadına o 
kadar daha güze ldir . 

Fakat. Bacakları güzel 
olan kadın için böyle olan 
bu hakikat, çirkin bacakla 
kadınlar için bir faciadır! 

· Zavalh ~e~a~ 
Franaada Parlıte 80 lik 

bir ihtiyar vardır; bu yaıa 

kadar evlenmediiini ıöyl~r 
ve hususi bir kanaat ile be 
karlığı ihtiyar ett i ğini de 
iddia etmekte imiş. 

Fakat; muzibın biriıi bu 
80 lik bekar Jozef Gerarın 

1917 aeneıi 12 Ha•iranındıı. 

Pazartesinden ba~ka lıer , - ~ gün çıkar Siyasa l gazete.. : / 
Yıllığı: soo Kuruş : Tanınmış değerli avukatlardan·~ 
'\ lt ı l\ylı r,ı : 400 : dtr. Hernevi hukuk. ceza davalannızı ~ 

c:a:~sı:geçın~ş sn y ı ıa, 25 : emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiı ~ 
kuruştur. ~ ve Devlet Şurasında murafaa kabul~ 
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1 Kiralık Veya - ANKAf<_A Sonııyi cad t 
,J. Fi Al 1 Rl7. \ Ap.ırl ~ 

Satılık = 111 . . .. 1 N u M ARA : J ~ 

Hamam 
Balıkesırde Eski Cami k a r 

§ısında Y ı l cl ırım hama mı y 
nıbaşında evi i le berab<•r 
üç sene ın ü ide tl ı· ldrayt\ 
verilecektir. Veyl\hut satın 
alm k iılıy ene satıla caktır. 

Tal ıp olan arın sıh i bi Sü 
leyman V ehbiye müracaat 
ları ilan olunur 
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MÜf TOlOKl(N 
Rasathane dirtklörlcif}Ü 

111i ı1 lcsbili veçlılle 22 Şubat 
937 pazcırlesi gıinıi kıırban 
bcı1Jramıdır Kesilı c1.;k kur-
ban l111uımnlaru1111 deri ut 
ba!]ırsa/,forını llaou kuru · 
m1111rı uerdifii111iz yibi deri 
11e bağırsakların luplauma 
suuia frizım yele11 yardım 
l'e lwlayltfiı da yöslermt·k 
borc1111111 ulur 
Zamammızrn erım ıikem · 

md ve erı kııt•vl'lll sil<i/ıı 
/ayarı! oldıı !iıı 11wlıimdur. 

llcr dtulel l /mm k wuetler/ 
ni d11 ima arllırmakl ıdır . 

fj/:de b11 frrsalları istifade 
edcrl'I\ hu sllnlıı fl' ı:ın ço 
jjalııwsı için d birli!iile ça 
lışılmaıı Sfll!Jİll luıiklllllZ 
dan rica olunur. 

Oğosta Deamyi isminde bir 

kızla evlendiğlnı iddia etmiı 
•e b( lediye kuyuda tını da 
meycana çıkarmıştır. 

Bu hidiııe Jozer Gerarın 

çok gücüne gitmiş ve bırçok 
tahkikat neticesinde hasta 
nede bulunduğu bir sırada 

hüviyet cüzdanının birltıi ta . 
rafından çalınarak bu izdi

vaç için kul l andığı anlaııl· 

mııtır . 
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