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Milletler Cemi etindeHa- Habeşi~tanda, italyanlar Büyü:--M~şkülatıa Karşılaşıyorlar. 
•• Y • . Habeş Kuvvetlen Tıgre Ve Gocam 

tay. Muzakerelerı Başladı Eyaletlerini istirdat Ettiler .. 
larici11 Vıkili!lliz B. Tetfik Rüstü lras, f ransa Harici ya Nazııı 8. Oelbosla görüıtü. 

Sancak meselesi raporlöılüğüne isnç aıuntı~ası 8. Sındler seçildi. 
itılyanlınn, (ritrMlilerden müteıek~il üç ta~uru silihlın ve teçhizatl111 ile birlikte 

Habeş mücıhitlerinı iltihak etti. 
Saylav Seçimi 
1939 Yılında 
Yapılacak 
Ankıua. 28 [ A. A J -

27-1-938 Tarıhli "Tan~ gaze

t..:si "Yeni Seçime Hazırlı !< ,. 

b a şlı ğ ı altında neıretlitfi bir 
fıkrada Büyük Mıl1et Mec
lis inin içtima müddetinin ya· 

zın h itama ereceğinden ve 
yeni mebus seçiminin d(' bu 

yaz yapılacağından bahse· 
dilmektedlr. 

935 de intihap edi· 
len Büyük Millet Mecli -

ıtnin 1935 ma r tmdakt !çtt · ~Bir Habe.şllf Mitralyöz başında 
Londra, 28 - Londrada~ maktadır. 8 T R · maı. Teıkilatıesaıiye Kanu· j 

A. . Aras Milletler Cemiyetinde Murahhas/arla görtişıiyor nunun yırmi beılnci maddeai ki Habeı elçiliğine göre, talyanların Erilre1 yerli 
nlca 28 Habeıiıtanın birçok mıota- lerlndan müteıekkil üç ta-

Mi'I ra, ( A .A. ) bAhkl gazeteler Mill~tler Ce- b f k l .. d d ' ı· 
etler C · . 1 muct ince ev a • e ır ç - ka larında ıtddetlf muharebe- buru firar ederek ıillhları 

do eınfyetl Konseyi mlyeU konıeylnın top antı . ti ı M it ı l · t' l 

n topl ma 0 up ec 1 n, 811 ıç ı · ler cereyan etmektedir. ıtal- ve b6tün malzemelerlle tl· -:ı. anrnııhr. halyan ları hakkmda m6taleıtlarda 93· 
-.u1De1111ı ı ma devresine l ::> tkincl- yanlar bütün aayretlerine maideki Habet m6cabldlerl· t R er nin koltuğu boı· bulunmaktadırlar. e 

.. uu~ :ı. elı, nutkunda konseyin teırlnde baılamıı olmaama rağmen, ıon aylarda kay- ne iltihak etmlılerdir . 
" Zuncü d ve Teıktlatleıulye Kanunu· bettikleri mevzileri geri ala - Şimali Şarkide Decaz 
•it ettttını ve e;.;ı~~~:liH ~:~ f ransız başvekiline teşet~u· na göre. Büyük Millet Mec- mamışlar. buna muvaffak Maç tılmli yerli reiı Tlıre 
lhlyetının h liıinln bir devreıi dört sene olsalar btl4 oralarda tutuna- mmtakuının bakimi vazl-old i ayati bir ihtiyaç Pariı, 28 (Radyo) - Ra. 

Ku urnı ıöylemfıtlr . dıkal fırkata, Baıvekil Şo devam edeceflne nazaran, mamıılardır . yetindedlr. 
0nıey a b bugünkü Büyük Millet M~c- Ahalinin İtalyanlara olan Diğer taraftan tlmdlye r d za11 eyanatla - t - d - ~- i I• ı ç k 

ın a cernı anın gor UgU f ~r n ° lııi vazıfuinin 1939 ıeneıl huıumeti, ti i ıi plinli Habet kadar İtalyanlara taraftar b Yele itimatlarını değerli ve verdiği kararların 
eyan etını1ı~rdir . ikinciteırinto ılk günOne ka- muhariplerin gayreti ve le· gibi görünen yerli relılerden 
Konıey b çok mu&ip olduğunun muctbi dar devam etmeıi tabii oldu · ılı ettiklari muhabere ılıte· Gocan birdenbire bJan et· 

t d Ugünkü toplan b 1 d 
llın a u memnuniyet u un uğunu ğundan mezkur havadtıin mi nihayet İtalyanların plan· mit ve 18 İtalyan zabitini oatay meıeleıile 

lhetaul olacaktır . görerek hır beyanname ile aınl ve eıaatan asri olduğu · larını alt üıt et mittir Ha· öldürmüıtür. İtalyanlar mu-
v Cenevre, 2S (A.A) _ Ha 8 . Şotana teıekküre karar nu beyana Anadolu Ajansı bet müdafaası timdi genlı kabeleibilmlıil olmak Ozere 

beyannameye ıon iki ay zar· 

fanda ltalyanlar ile ltahan
larao hizmetindeki Af rlkah-

ların altı bin kadar telefat 

vermiı olduklara iddia edil· 
mektedir. Habeılerin uğramıı 

oldukları zayiat da yükıek
Ur. 

Beyannamede Habeıi&tanın 
timalınde ve timali garbj

ıinde muh•rebelerln devam 
etmekte olduğu ve o hava-

lide halyanlarm kayb~dtlmlt 
mevzileri Jıtirdad lçtn yap-

mıı oldukları teıebbüılerin 

ancak muvakkat bir muva. 

ffakıyetle netlcelenmlı bu
lunduiu ili.ve edilmektedir. 

Niyağara 
Ozerin~ıti ~öprlıO ~az 

~itlaleri -arçaladı 

•• aJanıı bUdtrlyor: vermltUr. mezundur. bir mahiyet almıı bulun her gOn otuz kırk tayare 
Franıa H --~=-=-=======--=====-=-===:::z:ı===--===--============ göndererek maa7zam Gocam ======-======--====== 

b arlclye nazırı Del F R A N s A y oı, Hatıı d eyaletinin ıehırlerlnt ve köy· una n 

Niyalara, 28 [Rad10J 
Ntyajara ıelileai Gze· 
rinde b6y6k k6prllerden bi
rinin yıkılacaiı bir iki ıGn · 

denberl hl11edllmekte idi. 
BuıOn bu köprü, b01ük buz 
parçalarının ıürOklenmeai 
tealrile birdenbire 1ıkılmıı· 

tır. Köpr6 2 aaalye içinde 
tamamen mabvolmuıtur. 

•eçirn dol 
1 

a Yapılacak ılk lerlni bombardıman etmek 
tala ~ ayıalle hldiı olan tedlrler 
lh rnuıkülitı; en idil bir 

Z Dl Jetle b İtalyanlar 6000 kadar le · 6 zet le ·, ·ısrın ıııılı ~:!~~~kküz:rree~~trki:~eı'~k Alman· ya ya Mu·· stemleke lefat vermiılerdtr. Habeıler 1 e r' -
Araıla d~ ili Tevtik Rüttü · bir çok top, tüfek ve mit sindeki şidd~ti iyi kırııhyar 
tür. se:ın •kıarn görüımüı ralyöz iğtinam etmiılerdlr . 

... rn it ı b b b ı k Attna, 28 (Radyo] - Ga· tanzı- tıizamnameıini v e 1 • • • • aya u a er erite zlp 
..., etıraı 1 temıyor t kt f k H b zeteler; bir takım komünlıt tekrar t 1 'o an komisyon erı mesını ıs . eme e, a at a eıtıtana 

ve Franop anacak ve Türk son zamanlarda takviye kıt beyannamelerldaiıtarak hal-
•ız -" h l d k t lk t i l da ittirakıle-..ute a1111larının a arı gön ermiye mecbur ı iıyana eıv e m ı o an 

tedıtı b ' Ankaranın Is M 11. ·ı • • kaldığını gizliyememektedfr. bazı eıki ılyutler hakkında 
edecetcu"Zı tadilata teve11ül f ransız müstemlekeler idaresi; Nesrett ı ği beyannamede: üstem e~ı Y8fl mesımn, Londra, 28 (A.A .) - Lon hükumetin göıterdlil tiddet 

:~:.·~ü~•:~:~~:ıA:~::~ llmanyaya en müthiş harp imkan ve vasıtaları vermek demet o'acağını bildiıdi. :~:d:;,'.::~ •:;:;:~~ b:I~ ;:,:!~~~;:ı~:~lerl mnvafık 
cefl ~ tekJını zayi ede - ===,==~==~=====~================ 

\l~lt ol PAriı, 28 IA A) Fran · Londra, 28 ( AA ) - göre. Lord Halihxın Herlin R 00 
Ôfled Unmakt•dır. sız müstemlekeler enstitüsü; havas muhabirınden: iyi mil· görüşme erı Ülf~rlne ve hil usyaçı· ne 2 İran _ en evel sa a t 11 de 

... urahh bütün Fransız miiletine hl · h'.'ımat almaktH o!ftn mehtıfii~ hassa Almııo yan ı n müıtem - ı 
J•ıettnd ası Adlenin rl- lflben General Gouraudun, ekata nıütealiık talepleri 
lantıda .~ Y•pılan bir top - Berenaerın, Amiral Lacazın Sovyet 

l(onıey a 1 • • • hakkında ne yapılması la · T G •• d d • celaenın Z• au sıyası ve dıaer birçok tanınrnıt 
ra akdedyııarın öğleden ıon - Fransız. ricalinin ım7.HI ıle zımgelt"c eğini tetkike me. ayare on er 1 

lhe l ı - mur bryne ı.nılel komitenin 
rntılerdir . • De carar ver· ::!r~;:~.ı~~y~:::~vee~~~~~~ Meclisindı bütce müzakı- meaaiıi komitenin mart so- --------

Sp~=~ç·~· hariciye ...... yarından itibaren faaliyete nundan veya nlıan baıl•n- Yüzlere@ amele münakalitı kolaylaşıumak ıçin Rusya 
Ö 

1
d• -- 1 · geçm•ie ve Alman mu~, . releri batlıdı gıcından evvel Berltne bir 

t rliiiG •••de eıı rapor "' Y ç 1 d f ı • 
B San;le, İsveç murahhası temleke taleplerinin iıafa Moıkova, 28 tRadyo ) muhtıra göndermesine mani ile İn 8r1Slnd8~İ Ş018 I( 8 81 İJ818 gBÇll 

erde S k 1 takdirinde bunun Alnlanya · Sovyetler Bırliğı yükıek So 1 k d d -hi raportörtcı ~ anca meıe eıl o aca erece e mu m 
lhltlerdı iune hıyln edil- ya en müthlt harp imkan vyet mecliıi bütce müza müıkülata teaadüf etmitUr. 

r. ve vaaıtalarım vermek ola· kerelerine baılamıthr. 
Ro-8 28 Hatır :ardadır ki Fransız-

... v h ile tk d t 937 Seneılnin 936 ıene İtalya... ' (Radyo) cagına a ı naa ave larla İngilizler arasında ıon· .. ıa etmektedir. ıine nazaran varidatta yüz 
Cemi ıeteleri Mlletler f teırin ayında yapılmıı olan Yetını11 b De Kerill11, "Epoque,. ga de 14 ve masra ta yOzde 19 
reıt halck u içtima dev- zeteılnde Humanitentn bir fazluile kapandığı teıbit görüımelerde A lmanyanın, 
neuhaf ında tam bir sükut yazısına telmih ederek di- edılmittir . Bundan ıonra Avrupa meıeleıinin halli hu 

Bu ~~ütetmektedirler yor ki: 938 bütceıl müzakeresine suıunda iyi temayüller göı 
berleri bil • lçtımaa alt ha "Fransız nıuyonaİiıtleriyle baılanmıı ve bunun da 937 termesioe mukabil Alman· 
Jlerı var e Yazmağa kadar komüoiıtler araıında tek bir ve nazaran yüksek b ır faz yaya iktıudl veya mülki 

p lhaktadar. temas noktası vardır. O da, l"hk göstereceği hl11edıl · tavizlerde bulunulmaama ka· 
arlı, 28 

(Radyo) Bu aı . müıterek Alman düımanhiı.,. mittir. rar verilmtıu . 

Londra, 28 (A.A.J Royler 
ajensı. Pekinden iyi menba 
lardan aldıiı habere göre, 
Sovyetler Birliğinden Çine 
600 hücum arabaaı ve iki 
yüz tayare gönderilmlftir. 

Yüzlerce İfçi ekipleri de 
Sovyetler Birlijile Çın araıın 
dakl mOn•kalitı kolaylaıtır· 

mak üzere Sinkionı yolları · 
na tamir etmektedirler. 

Bu ıabah Şaaıhayda, Çın 

gazetelerini kontrol eden 
Japon aanıör memurlarınan 

bulunduiu büroya btr ve 
beynelmilel mantakanın hal · 
yan mOdafaa mevkllne iki 

bomba atılmıthr. Kimseye 
btrıey olmamııhr. 

laglltere ile Amerika, 
Şanghay telıraflarınrn Ja. 
ponlar tarafından aanıör ed· 
llmeılnl - proteıto Tetm1tler
dir. 



..r:. .. .-
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Tarihi tetkikler: 

Balıkesirde Muallimhaneler 
Ve Mektepler .. 

( 1280) Tarıhioden ( J 296) 
tarihine kadar Bahkesirde. 

ki mualUmhanelerin vazi · 

yelleri birçok istihaleler ge· 
çirerek devam edeıelmiı ve 
btl&hare bunların bir kısmı 
mahalle, dtfer bir k11mı da 
reımi ilk mekteplere'! çe-v 
rilmtıtir. 

(Kur'an ve İlmihal) tedriı 
edttmek üzere açılan mi\ 
halle mekteplerinin bazıla 
raoı burada zikretmeli mu· 
vafık lıuldum: 

1 Martla Mahalleılnde 

(Sıbyan hacı hafız hanım 
mektebi l 

2 Salahattin mabıılle· 

ıtnde (Çeıme!l hoca mekte 

bil 
3 - Sallhattin ınahallr 

ıinde {Hafız hanım mekte

bi] 

4 Sahnlsar mahalleıin-
de f Yarala haoca mektebi ] 
ve fArap hacı Haaan keri

meıt) mektebi, r mahkeme 
kitibi hemılreıl mektebi. J 

5 -- Mirzabey maballe
ıtnde [lbice Ahmet efen. 
ela Haremi hoca] mektebi. 

6 - Oruçıazt mahallesin· 
de [Muhacır Fatma molla 

Haılcôylti Farma hoca 1 
mektebi . 

7 - (Demirci hacı hafız 
MuıtAfa kerimesi] mekt.,bi 

8 - Muıafafakıh mahal · 
leıinde ( Birglvi hoca hatun} 
Mektebi. 

9 Şe,hlütfullah mahal 
leıınde [Cemil hoca) mek 
tehi . 

10 Oruçaazi mahallesin· 
de !ŞükriJe hocaf mektebi 

ISilihare mekitıbi iptidai 
ye teıktlitı kanunile Balake 

ılrde mezkür mekteplerin 
bir k11mı baki kalmakla 
berabfl'r ipttd" i mektepleri· 

nin küıadma baılanmıf ve 
ilk iptidai zülciir , nihıui. 

olarak [Muallimhaneden] mu· 
havvel (Haıan çelebil mek 
tebı üç 11nıf üzerine açıl 
mııtır ki: Tarihi tesiıi f1296I 
dır Hunu müteakip yine 

ruuallımhaneden muhavvel, 
nlhari, zülnir, reımi olmak 
üıere [l 2971 tarihinde (Ha 
cı Mehmet ağa 1 , 11309) 
tarihinde, Sahniıar rr.ahalle· 
sinde Şe yhlutfullah c~ddesin · 
de :16kür. niharl, reımi ol 
mak üzere jAydmhj mek 
tebi açılmıttır . 111 

l 13t3j Tarinde, mharl, 

resmi fGüllü] iZ) Na · 
mık Kemal lpttda!slle. [ 13 J 6 I 
da reımi 1 lladikatülbenatJ 
iptıduıi açılmııtar ki: rı327) 
ıeoeılne kadar bu iımı mu

hafaza etmiıtir. 

il uıuıi ol ark [l 319 J tarı 

hinde teıiı edıl~n (Kıramlı 
lar) lpUdaiıi de 1 1330 J ·da 
reımi ıekle ıirmittir. 

( 1323) Tarihinde Muıta · 
fakıh maballeıinde camike 

( /) Bu mektep 20 ağ us 
loı (322) tarlhlndt ldğve 

dllmiı ve laltbtıi (Feyzi 
hürriyet) mekltblne nakledil 
miı ve bilahare ( 1 kanunu 
ıani -325) tarihinde tekrar 
açılarak f aallyttt baıhunış· 
tır. 

(?) /Ju mektebin iımi ne 
ufla yet mecllıl umumi kara · 
rile (Namık Kemal) denli· 
mlıUr. 

YAZAN: Kı mal Ozı·r 

bir kaı ııııındak i ua lakta, 
nihari. zükür. resmi (Tevfi 
kiye) iptidaiıi eçdmı~tır . (3) 

( 1321) Tuıhindf'! Vicda 
nıye ınahalleıinde , Edremit 
caddeılode {FeyzJ hürriyet) ip· 
tidaiıi açılmı~llr. : Bu mek· 
tebin 11mi bflahere {Kaya · 
bey) olmuştur . 

( J 32 5 tarihinde ( İoas 
rüşdıyeıı) Açılmıı ve ıonra 

liğvedllmıt ve ( Mıtalpaıa ) 
mektebine inkılap etmlttir. 

(1327) •~neıinde (Teceddüt) 
mektebine tesadüf edilmek· 
le ve< Tamimi maarif ) de
nilen diğer bir mektebin de 
ismi geçmekte dit . Bu mek 
tehin huıuıi olduiu ve 
( J 328) tart hinde lağvedildi• 
ği anlatılmaktadır. (4) 

Bonlardan baıka Saraçet• 
meler kar111ındaki meıcite 
bitiıtk (lrf an) lptidatsile di
ğer (Mektebi kebiri iptidai) 
{Hanım zade), tZağnuıpaıa) 
(Mehmet bey) . (Alankuyu) 
(ftocakuyuıu). (İmam İsa -
imam Alııi) erkek mektep· 
leri de ıayam zikirdır. 

Yalnız zükur ve sıb· 
yana mahıus olmak üzere 
tlacı11hak nıahallesmde (Mu· 
hacır Mehmet efendı), (Tek 
ke mektebi), (Kmmlı ma· 
halleti ) mektebi, eıki 
hükumet kolla ğı civarında, 
Martlı mahallesinde, cami 

harıminde lKenel i Celal) 
ve Avret pazarı namile ya 
dedılen mahalde ( Narla ) 
mekteplerinin vakUle icraı 
faaliyet ettikleri Balıkesir 
maarif idareııi eıki sicillerı · 
nln tetkikindt!n a nlaıılnıa k . 
tadır 

Şimdiye kadar zikri ge· 
çen mekteplerin tedriı ve 
terbiye vaziyetleri • bittabi o 
zamanın usulüne yani (Uıulü 

attka) ya göre ifa edılmek 
te idi 

(12!l7) 'farihinde, fhlıke

sırde btrincı sınıf Rfııdiye 

muallirn lftnbı Ulemarf ;rn 
Fahrı efendi hot:a ( 5 ) 
Midillide o zaman muta 
Hrnf bulunan (Namık Ke· 
mal) merhumdan uaulü certı · 
de tıe alfebe tedrlıahnı ta· 

lım etınek üzert> mezkur 
kuabaya gönderiliyor ve 

orada "Pevce kalı}or . Balı · 
keeire avdetinde iptid!li 
mekteplerinde y~ni usulü 
tamim ediyor ve Balıkesir· 
de o z11man nüfus müdürü 

ve mnarlf homi11yonu reiti 
bulunan (Dalluran zade İıı 
matl Efendi) de uıulu cedid~ 
ile yazdığı l Dalkıran alfa· 
besini) nf'pediyor. 

(.:Jı Hu meklep {12· IU !JHO 
tarihimle ldğvedllml:sllr. 

(4) /Ju mektebin binası 

halen çarşı polis karakolu 
olarak kullanılmakta<lir. 

(5) Fahri Efendi f/oca 
lıakkrnda 1Yirkdiltnde çıkan 
makaltyt mıiracaaf edflmui .......... , ...... ~. 
Neşriyat: 

Yeni Adam 
Bu kıymetli mecmuanın 

213 ncü sa ym çık mıJb r 
lçınde ıu yazılar vardır: 
Denizbank, Benim Saade· 

Um, Kitaplar Ne Halde, 
lranda Para ve Finanı İı l ed, 
Allalı Var mı Yok mu?. 

Bu Artiat Khndtr?, Akıl HM· 
tahklarr, Eıpfyon 

Yeni Adamı karılerımiu 
tantye tlerb. 

xmr r 
TOH.KDll 
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SEHİR HABERLERİ ' 1 

; 1 . , • .... • 

. . - - . ..t 

• 
Vilayetimiz Köylerinin 938 Çahşma Proğramı. 

--
Kararnamesi vilayete bil

dirildi 

Çıplak Araziyi Ağaçlandırmak İçin 
Takip Edilecek Esaslar .. 

Altın ftatlarmda bir iıtık· 
rar temini ve altın tica · 

retioin n izam altına alınma· 
mu temin maksadıle Türk 
parasının kıymetmı koruma 
hakkmdakı karar na mevt 

Her köy aite si en az iki dönüm bağ yet.ştiıecek. Yabani ağaçlar aşılanacak, ~otluk· 
lar ve kavakhklar tesis olunacak. 

evvelce yazmış ve neıret· 
mı~tik. Kararname Baıveka· 
letçe vilayete tebliğ edilmit· 
tir. 

··~~·-Memleket Haberleri: 

Tavşanhda 
ıkinci ~ir elektrik labıika

sı yapıhyor 

Vilayet 938 köy proğra • 
rnında çıplak araziye mey ~ 

vala, meyvasız ağaç dikmek 
ve mevcut yabani ağaçlan 

lıtılama itlerine büyik hır 

ehemmiyet verildığini 

mııtık 

yaz· 

Köy kanununun meriyete 

girdiği tarihten buıüne kadar 
köylerd~ dikllmit veya aıı· 
lanmıı •ğaçların miktar ve 
vaziyetini anlamak ve 938 
yılında dıkılecek kavak, dut, 

kereıte ve mahrukat nevlle· 
rioden ajaçlama proğram 

ve planlarının neden ibaret 
olduğunu ıimdiden öi(ret
mek maksadile, bütün köy. 
lere dağıtılmak üzere vili · 

yetçe 937 yılı raporu ve 

deki ~imdiye kadar yapılan l 
çahşmaları ve bundan böyle 

takip edilecek f•~livettn ne
lerden ibaret olduğunu mey· 

dana koyacaktır. 

Bundan baıka ıoruların 

en niha veUne nah ive müdür 
lerince, kaymakamlarca. zi· 

raat muallımlerince yapılacak 
takiplerin neticelerini kayda 
mahıuıı k1111mlar da ayrelmıt 
tır . 

Planda ıu sualler yer al 
maktadır: 

1 - Köyünözde f tdanhk 
var mı? Hangi yılda yaptı
nız . 

2 Yalda ne clnı ve ne 
miktar fidan yetiıllriyouu 

nuz. 

Tavıanlı, (Huıusl muha 
btrimizden ) - Halıl Ben· 
linin iıtlf uı üzerine 
ıeçilen meclisi umumi aza· 
larından Kthem Serter, mem
leketio zaruri ihtıyaçlarıDJ 
kar~ılamak ıçin maddeten 
ve manen çalıfmclktadır . 

İkinci bir elektrik fabrikaşı 
kurulması için lizımgeleo · 
lerle koouımalara ve h~ıeb 
büıata baılamııtır . 

ve 938 yılı çalııma planı 3 - Fidaolığınıı yoksa 
tab ettirilmi~tir . köy kammunun 47 tnct mad· 

Bu planlar fidanlık, ağaç desine tevf ık~n hangi köy-
lerle birlik kurup hanıi yıl· 

tar, atılama ve numune tar. 
T avıanlı, halkı bu yerindP. 

teıcbbüıat için çalı,ao ve 
muvaffak olan yeni Şarbay 
Ethem Serlere muvaffakiyet 
diliyor. 

dl\ nerede fidanlık teıi& et · 
laları, bağ namile bet kıs· tiniz ve ıimdiye k11dıar ne 

ma aynlmı~tır . miktar ve ne cins fidan al 
Her kmmda bulunan muh· dınız. 

telıf sualler bu itler üzerin- 4 D•ğer köylerle or 

Arızi t~hriri 
................ tak lama fidllnhk vaptınızsa 

Bütün memlekette olduju 
gibi, kanmı7 ve mülhaka-

12 Yaşındaki 
Çocuk Bir Ada 
mı Yaraladı 

tında rlört koldan baılanan 
Mazi ynzımı kıı münucbetile 
tatil ~dilmiıtlr. Yazılmamış 
henÜ7. daha 45 köy var 
dır 

1 
Dinkçiler nıaballe~ınden • 

12 yatlarındaki pabuıçu çı-1 
rağı Hakkı, e.•ki beledıye j 
meydanında kühved Mah~ 

Pancar zeriyatı 
Büyük bır ıhtiyaca cevap 

veren pı.ncarcılık hu sene 
de çıftçir:ıin yüzünü güldür
müıtür. 

mudu kunduracı bıçafile 1 
iki yerinden ağ r yaralamı,- i 

Y37 Zeri) atında çiftçiye 
60 70 bJn lıra kAd11r pa · 
ra dajatılmıtlar . 

Fakat ıon ıcnelerde ne 
dense kilosu yirmi ıt-kiz 

parava düıc:n pancarın bu 
,-ıl içinde tekru yükıelece 
gini lfideaı çiftçı bunu 
•f'v•nç ve memnuniyetle 
kar~ılumıttar. Bu huıuı için 

kıvml"t değer fen memuru 
ll. N~vzat, vaptığım konuş
m.-dft hu faviavi tevlt etmi~ 
ttr. 

('iftçi1c müjd~ler olıun . 

tar. 

Mahnıut, tedavı için hat1· 
tııhaneye kaldırılmıf . 1 lak· 
kı dd vakalanmııtır 

Lik Heyeti 
Toplandı 

Bölge Futbol Lik hevctt 
ak~am Hölge kura · 

tında toplanmrıtır. Bu top 
lantıdn l...ik v~ Kupa maç 
1~rı lizerınd~ gôrüımelerde 

bulunulmuftur. 

Kar h Bir Kavga .. 

j 

l 

1 

ı 
1 

Bir Adam Kainpederiııi 
banca ile Yaraladı. 

1a- 1 

üüo gece bir kalnpeder· tur . 
ı~ danıat MAiında gürültulü Ka vaa eınaaında Ka~im . 

bir kavga olrrıuıtur tabanca ilr. "ainpederinm 
Alhf!ylu l mahalleıioden • üzerine hücum ~tmft ve ateı 

lımaıl ojlu Abmedın . AJıl ı ederek ahımdan yaralamı,tır. 
oflu Kilz1m iımiade bir da Bu esnada kendıııl de aya. 

madı vardır Kbim kar111- ğından bir yara almııtar Gü· 
n_ı boıamak üzere bir 11 üd · rültüye komıu!ar ve polis 
det öne~ de mahkemeye mü· yeUımif, bu guretle dahı.ı be 
racaat etmlıtir. 

Ahmet bundan fevkalade 
mütee11ir olmuıtur. Vaka ıe · 

ce5i Kazımı eve çağarmıı ve 

iki taraf araamda bu yüzden 
ıGrlltllfi hir Lı avı• olmuı 

yük bir f aclamn önü alın

nıııtır. 

Her iki yaralı da haıtaha · 
neve kaldmlmıı, vaka hak· 
kındA tfthkik"h h1ttlannıtf· 
tır 

fidanlara nı!relerden ve ne 
ıuretle tedarik ediyorsunuz. 
Köy kanununun merivete 
girJiği 340 ıeneılnden bu 

yıla kadar ne miktar fıdan 
diktinız ve ne kadarını tut 

turup yettotirdiniz. 

5 - Köyünüzde fidan 
yetiımiyor ve baıka yl!rden 
tedariki d,. mümkün olını
yoraa köy kanuauoun 47 

inci maddeııine tevfilum en 
yakın ve fidan yeliJtirıneğe 1 

en müaaıt köylt:rle kODtlfUp 
dernek kurarak ve anlaea-

rak fidanlık yerini tayin 
ederek mü~tereken hazırla-

yık hemen i~e baılıyacak ve 
ne yayıp ne karar verdiği· 

nizı buraya yazacalcı.ınız . 

Bu ıılerle 1 ka vaklıkları. dut· 
tokları) ve ınuhitinlze en 
uygun ve tedariki kolay 

ağaçları ilk p lan._ alınız. 

Ağıçlır 
Köy kanununun me 

riyete girdiği 340 senesinden 

937 yılına kadar kanunun 
13 cü maddeıııne göre mey· 
valı ve meyvaııız ne kadar 
ağaç dikt~r.iiniz . Bunlardan 

ne kadarı tuttu ve mevcut· 
tur Cınslerile, mıkt8rlarile 
yazınız . 

2 - 9J7 Y ılmcl.rn 1 7 6 ~37 
tarih ve 63 1 numaralı teh 

llğimizle blldlrdiğimiı i~ah· 

name ve talimatnameye te 
vfikacı ne kadar ve ne cını 
ağaç <lıktini~ 

3 Köy kanurıurıun 13 ncü 
maddesine tevfikan yol ke · 

na•lerına. köy meydanının t:t
rafınt. köyden mezarlığıt gı· 
den yolu, su kenarJarını ağ· 
açladnuz mı , miktarlarını ve 
~.inslcrim Lıldirıniz 

-4 Dahıliye VekileUnın 
10 4·9:.i7 tarihli emirleri mu 

cibince eönderdiğimlz aenit 
ilçüde ucuı. ve kolay -l•ir 

••nette ka"'•lt y•ti;tfrtn~ üze-

cine Y37 yılında n~ yllphnız , 

ne kadar kavek diktiniz, ne 
kadu ı tuttu. 

5 Köyde koru yaptı · 

oıunı bu ne cinılerdendir, 

ne kadar aiaç diktiniz 

6 - Köyde odun, kömür 

ve kereıtf': ihtiyacınıza nere· 
ferden ne guretle temin edl· 
youunuz. 

7 - 938 Takvim yılanda 

kavaklıklar, dutluklar, ke 
reste ve .mahrukat newılerin· 
den a~açlama proframınaz 
ve planınız nedir Bunun 
için ne kadar arazı ayırdı 

nız ve hazırladınız. banıi 

cins •taçlardan ne kadar ve 
ne zaman dikecekıiolz ve 

hunları neredt-n tedaı ik ede· 

ceksiniz. 

1 - Köyünüze yakın aıı
lamağa var<1r vabani ne cin• 
ağaçlar vardır, ajaçlarrn 
mevkileri ve miktarları ya

zılııcalc:tır 

2 - 937 seneıioe kadar 
bunlardan oe kadar aııladı 
naz Ve 1528 numaralı [ 11 
kanundan 11t1fade ederek 
köy namına tapuya bağladı· 
nız mı 

3 Köyünüzde yine Lu 
kanun h6kümlerme göre ıa· 

hıi teıebbüılerle yabani 

ağaçlan aııltylln ve namına 

tapu alan kimıeler var mı. 

kimlerdir. Şimdiye kadar 

heoai clnılt!rd~n ne miktar 

1tlaç aıılamıt ve yetittirmiı
lerdir. 

4 9J7 Yılanda köy nA-

mıoa ne cınalerden ne kadar 

aşılıvacakınnız ağaç 

J Köyde mevcut çift 

hayvanları 

2 - Köyde mevçut çtft 
a ı atlHı 

3 Köye alt olara" 
ımece auretıle 937 yılında 

ekilen ve alınan mahıul [çtft 
başına 1 '2 dönüm) olacaktır· 

4 Köy namına imece 

rnretıle Y"pılıın 937 kıılık 
e ki rı ı i. 

5 Köv nan,ın• 937 ba 

barında ekilmek üzere ha-

zırla nan ~ "zlık tarlalar 
tohumlar. 

Bağ 

ve 

- Tillı maho 8 inci mad 
desine fe,. fikan diğer köy 

lcrle mütterekt>n asma fi 
daolı~ı yrıptınız m1. llaoıl 

köy m~rke.r. itlhaz edildi ve 

bu mcrh•f.e hanaı köyler 
bağlanmıtlır. 

2 Her ·ev bir iki dek•' 
!dönüm] ba~ yapmak içil> 

hazırlıı.ndı mı? 

:.> ~)37 Yıluıda ne ka· 

. darı <ltkildi. 
-1 - 938 rle ne kadar• 

dikilecek. 

5 Çıbultları Of'!'f"dr.11 

alıyarwıau:r. 
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_Düşünceler: 

Soruyor 
Darlarıo temiz ha vaaını 

cı ~ l 
aer erine doldurarak yur· 

dua dört bucnğında dolaı· 
tnıı , ıahlllerde serin veya 
ılık ak-. .. ~ 1 b ~ rom ruzıar arına ag 
rı111 • b 
1 

.. çruıt ir arkadaş an · 
4tıyor Tabiat sevglıini ta · 

biattan ayrılanların ıu~ileı· 
tnekle kendi tabia tlarını Jle · 
ri ~ h 

suruyor. l\e sadece ıün· 
lerin · b · l . ı ır ıahl de geçirip de · 
nı7.fn bazao durgun yüzünü. 

b"~an hırçın da lgalarını sey
retmekle ne de yalnız Ana· 
dolunun geniı yaylalarında . 
Yükıek dailartoda günlerlnl 
aeçirruekle kalmam~,. 

V •kit buldukça, f ır1at 
düıtiilcçe tçlndeo, içinin ta 
dertnliklerinden gelen duy· 
&Urlarla ve o hızlarla do· 
laırrııı. Güzel ıahillerde vol· 
culuk et . 8 . . 

mıı. azan cennet1 
andıran küçük bir ıabfl ka · 
•abasında yerleıerek peri
kızı maıalları dtnler gibi, 

tarıh menkabelerf dlnlemiı 
Bazın •erin yaylalardan 

göılerin ucunda uzayıp gi · 
den ovalarda dolaımı§ O. 
Y•t•rnayı barlarda aece 
t ' • oplantılarıncla ovun maaala-
rında değıl. tabi~tın ılneıln 
de bulrnu§ ve yaıamanın 
z~vkint köylüler arasında 
dert d· ı k 
1 

. ıo eme te, onların zevk. 
~rtne de aynı derecede i1t1 · 

rak etrrıekte bulmuı. Bazan 
bır rün kadar kuıa süren 
•alon "tk maceralarnu anla · 
tanlara gu··ımu- b -f ve ır suı 

kadar boı olan bu vakıda 
rın çok temiz ve kudsi ıem· 
bollerini küy delıkanlılarmın 
il~ 

Kzından dinlıy~rek onları 
l'lkdır etınıı . 

Dünyaya yalnız sevmek 
ve ıevda maceral arı yaıa 
mak için geld•iioı iddia 
~denlere, sevgıaini ufak men 

faat Pefiode eriteolere gül · 
rnüı. Birkaç ıütun yazı , bir 
kaç h·k -

1 &ye ve birkaç tiır 

Y4ıdırn, ılıve edebi hüviye 
t · d ıo en bahıcd•p onunla 
ıf tthar eden ~eoç heve11kar
ların , ıosyete hayatının ince 

Yülcsek pencerelerden, 
Bolıtonun bürosuna iki ta -
rdından eydınlak giriyordu 

Bır gül aoncası çalııma 
rnaıuıoı •üılüyordu, finkleı · 
teinin ayakları tat l ı koyu 

Yetil bir halıya gömülmüt 
lü. 

Bolıton avukatı karııla 
rnak için ıüratle masayı do· 
ı a ıtı 

Ne haberler? Dedi 

- Graoe biraz evvel mek 
tuba hoza atana henüz bu 
1•madıklarını teleton etlı 
Bu adamın adı Maıınie Gr 
anttır ve Grane bunun bır 

Yankeıeci , yahud bir ı~rı~ri 
olduiunu zannediyor; gali 

b,, • bu akıarr . Granenin 
iki aenç lrn.dmla yemci< yi· 
Y~ceği ~ontmartre lokanta 
••nda onu bulacaklar. Yani 
eğer Mannic Grant isterse 
011 larıo masalarına gelecek. 

Bolıton: 
- Bunu temenni edelim 

barı! Dedi 

Evet , z.ira onun ıaha 
detı çok ınühim ıörüoüyor. 
F 

"kat hız. de kendi tarafı 
rn•.ıda ~·e.lıımamızı yapar
sak · · 1Y• ederiz .. 

Avukat cebinden bir def 
t ı-r çıkardı: 

Voodbury neterle1 

o 

Fıkra: 

Dile Duir 
Aklımda kaldıaıo" göre; 

Naerat tın Hoc" merhum bir 
gün vaaz edece.k olur Güb 
besini toplayınca kürsü ve çı· 
kar: 

-- E)" cemaat .. der Size 
ne ıöyJfyeceğirn biliyor mu 
sunuz? 

Hocanın tuhaflığını bilen 
ehali, )·ıl ıtık yılı tık gülerelt: 

- Bilmiyoruz. hocaf en· 
di . Cevabını verirler Hocl\ 

fena halde kızar . 

- Bu k a dar kitinin bi l
mediğini ben nerden bılece . 
gim, der. kürsüden atlar gl · 

der . Ertesi günü tekrar kür
süye çıkan hoce; sorar: 

Ey cemaat. ıize ne ıöy

lfyeceitm biliyor musunuz? 

Dünkü ıual ve cevaptan 
ağızları yanan cemaat hep· 
bir ağızdan haykırırlar: 

Biliyoruz hocafendi . 
Hoca gene kızar. 

- Mademki btllyonunuz 
benim eöylememe lüzüm yok. 

Erteıi günü, bizim koca 
fdesofu aıenc kürsüde görü 
yoruz: 

- Ey cemaat ıize ne ıöyli
yeceğlmf btliyor mueunuzi1 

Artak 1abrı tükenen cami 
halka , fiıkoıa batlarlar. Rtr 
k1!1m1 bil yoruz , dlfer bir k ı· 
ıımı btlmiyoruı cevabını 
verirler. Ozaman Hoca : 

O halde bilenleriniz bil
miyenlere ÔRrebın der, ge 

liklerine vakıfım, ciiy~ öğ6 

neo zübbelerc ıülmekle kal · 

mamıt ac1mııda 

Her feyden fena uetice · 
' ler çıkararak ne be klc,flğini , 

ne latedığini bilmeden bt'd 
bin olanlara, saadeti daima 
ilerıde; arayıp bulamadıkl a · 

rı ıçın üzülenlere ıoruyor: 

İnsanları meıul eden para 
mı, ıstedıil mesleae kavuf 
mak mı; sevdiğı bir kalbi 
kendine çekip onun ıçıoe 

girebilm ek mi? Yoksa hunll'I · 
rın htçbıri mi? 

Hasan Al! Tıırker 

ı Bolıton 
aldı. 

dahllı telefonu 

Hay V ooldbury. lüt 
fen .. Siz, Ron , bir dakika 
gelebilir rnisiniz? 

fjnkleıtein , Gunenın 

vermi~ olduğu talımatı tek 
rrır eth. O bunlara haıka 

bir ıey sormadım dinledi 
Avukat: 

Hulasa; dedi. artık 

bi1: M.C. ile uğraıacak de 
jtliz, fa '·<.at bizim de girlte· 
ceğimiz birçok teıebbüıler 

var Biz de Bay Vestlant 
aleyhtndekı dört mühim 
delili çürütuıeğe çalııalım 
Yani ao<t lıtarlar, rovclver . 
[Bayan Martın olmadıiı an· 
laıılan 1 telefon meselesi ve 
nihayet alt katın kiracm 
Shutle silah ıeılni saat 12 
20 de itittiklerini iddia edi
yorlar ki bu saatte Veıtlanl 
karnının yanında o\duğun u 

kabul edıyor; fakat ben bu 
oun altında garip bir ~eyin 
bulunduğu kanaatindeyim 
ve bu akıam sizin Stuhtle 
aıleıile görütmek üzere git · 
menizi istiyorum Belki, sa
atleri durmuı olabilır .. 

Holston: • 
Maalmemnuniyı- gide 

riı , dedi 
Hrıklt1•tein defıcrinı cebi-

TORKOILl 
2 ... ....,,_ -'' w Cı tn n :n ................................................................................ • • • t'! . ! ! Türkiye Ve Yabancı Gazeteler: ! 

DOKTOR !: SENENiN : •••• ········· ·· ······ ·• •rı •••• •• •••ııı••••••••H•••• .. 
R 

"f O . :! En Güzel En Eğlenceli i Türk Vapurculuğu 
al emıralp • • Geceıl : • • ı • • OH yr s J[ll V radın ı ile Estia gazele· tarı b 187 i.621 tona ba iğ 

.'ç Haslaltk/arı llıUelıassı sı : 1 ~R I : lerf , Türk vapurcu luğu hak- o lan 6 02 t ane va purumuz 

J Hastalarını Her lı(i. BAlO~U i kında Yüzdıkla rı lakomk buluomaktadu . Hunlardan 
el fıkralarla , aynen şunla rı ile · batka ecne bi sancağı çek· 

: Gün Saat 15 ten 1: Kurban Bayrennnm İkinci i ri sürmektedirler : mekte olan 80 vapurumuz 

f İtibaren Anafarta- tli Güoü Şeh ır Kulübünde ! "Türkiye. asri po~ta va· daha vardır. 
• 1 C dd · d k. • • purları elde etmlye çe.lıt· 
~ ar a esın : 1 , :: VERiLECEK : maktadsr . Bu itele Türkiyeyi Mühim bir gelir ka}nağı 
• Muayenehanesın - ". • k11kanıyoruz. Maateessüf bi· olan Yunan vapurculuğu, • ••••••••••••••••••••••••••• k 
• d Kab 1 V Mua t i korkaklık htslrrini voılıyan :ıim yolcu vapurlarımız çok canhhğmı muhafaza etme · • e - U e - •ı geridedir. Son yıllar zarfm· te olmasına rağmen . htma-• yene 1:.der • hep budur En a~ı llı ve zeki · t da sabo alm1~ olduğumuz yeye muhtaçbr." 
t • kimseler bunun te7.viratına posta vapurları en atağı Elefteroo Vtma gazeteıl, 
ft:t:4:t•:tt:~ f:tf:t :fttı kapılarak gülünç mevkfe oo heı yatmdadır. Turslt1ik Turkçe konuımak mecburı · 

ne pür hidde t küraüyü tcık ı düıerler · faaliyeti yüksek olan Yun&· yeti ve Yahudi hicreti ka 

eder. Hükümdar düıüoür , vezi · ntstan gibi bir memleket nunlarınm reddi münue· 
Onun ıtbi, bu hikaytıyi de rioe hak verir. için bu büyfık bir noluan- behle, yazdığı lakonik bir 

hiç ıüpheıiz birçok kimıe ' Düıünülecek olursa dilin , 1ıktır. fı krada, Türk millet vekille· 
ler bilirler: 1 inııı1nlann mukadderatı üze· Katimerini gazetesi vapur· 

culuk i~ine yalnız el<0nomlk rintn yükıek ve inıaniyet · 
Eskı zamım hükümdfula 

randan biri. btr gün vezirine: 
- Bann dünyanın en gü · 

rinde hakikaten bariz tesir bakımdan bakarak yazdığı perver b ir ruha malik bu. 
lerl var Rizim atasö~lerı· lakonik farkada ata~ıdaki lunduklıuını ileri sürmekte, 
mizde di le dair birçok veci· tafsilatı vermektedir: İstanbuldaki Rum azlığının 

2eJ , en iyi ıeyini getir, em· 1 d f d ı M k k b ı ze ere te sa ü e i iyor e· .. t 937 Sem~sı içi od~ tica - Türkçe onuıma mec ur 
rini verir 

Biraz ıonra ihtiyar vezir, 
ıümüt bir sahanı hükümda· 
ran önüue bırakır . 

Sahanın kapaiı 

birde ne göreünler 
bir dıl Hükümdar 
ıorar: 

Bu ne? 

açılanca 

koskoca 
hayretle 

Dünyanm en ıyı ıeyi . 

hükumdarım Dünyada bun 
dan daha kıymetli bir şey 
yoktur Bırçok .aadetlerf bu 
hazarlar. birçok loaanlarm 
gönlünü bu alar, ocakları bu 
yapar, insana fazilet . mert 
lik. alicenaplık , 9ecaat duy 
gularmı bu a~ılar Hulua 
bunun dünyada yapanııya 
cağı birıey yoktur 

Hükümdar dinler ve tek · 
rar emreder: 

-- O haf de , timdi de bıı. 

na dünyanın en fena ~eymı 
getirır bakalım . 

Üst tarafı ma.lüm. Sahan 
tekrar ortaya ~ellr İçinden 
tekrar dil çıker Vezir b:tth 

eder: 

Hükümdarım, bu 
dün) anın en fena ıeyi Bır 

cok ocflkları söndüren, her 

keıi birbirine dütüreu, in 
sanlara fenalık, •ec i yesizilık, 

ıela : ret filomuzr 26 vapur daha yetinden kurtulmae1 müna· 

.... Dilin kemiği yok . iste· f 1ave ed ilmlttfr. ıebetile de, ayrıca memnu· 
diğl gibi döner . 1938 Yılma girerken, tu n iyetini izhar etmektedir. 

Dil uzatılan yere el 
uz.stılmaz . 

Dil ıöyler kafa dayak 
yer 

Dil küçük, ceremesi bü· 
yük. 

Dil, insanı dınden, yı

lanı inden çıkarır . Veıaire . . 

Dilin, eıki mahalle edebi 
yatına bile girdiğini görüyo 
ruz. 

Karısmın ıozünü dinliyen 
uysal kocctlar ıçin eski ma· 
hallt> l<ocakarıları : 

- Aaa . Hanım.. Herife 
mutlaka eıek dl ii yedirmi9 .. 
Baksana, kan her istedigini 
yapıyor da adamcağızın kılı 
bile kapırdamıyor. D iye dt:di· 
kodu yaptıklarını pek güz· 
el h~tırları:ı Bundan bat· 
ka: 

Ağzı var, dili yok. 
Allahın öküzü, b"kar 

iki gözü 
Halekl'lllahül bıtknr fi . 

ıuretalbeıer . Sözlen de dtl 
bahıını tamamlayan buluılar 

dandır. 

M. Gözalan 

Yunanistanda Mali İşler Ne 
Halde Bulunuyor ---

• 
Atina gazeteleri yazıyor: 
Yunan dev let bankasının umuır i toplantııında . Dtrek · 

tör Çuderoı ile hükumet komiseri Ek11arhakt11, gHek ban 
kanın umumi vaziyeti. gerekıe devletin büdceıi hakkmda 
aıağıdaki malü ınata vermiılerdir: 

1936 1937 
Gavrtsaf• geliri · 247 282 OUU 301 7 17 000 dr. 
Umum masrafları 185 737 000 221 116.000 " 
Dağıtılan kar 63.238 000 80 761 000 " 
Y1l sonunda kartılık 90 352.542 

Son il<i vıl iç•nde karııhk mıktarı 
108 333 723 al fr 
azaldıi1 halde , bu 

ıene artmıştır , töyle ki: 
1935 Yıhndft karıılık 34.466 206 al. fr. 
ı 936 ,, " 21 400 6J9 " " 
Mıktarında azalm11 olduğu haldf!, 1937 ıeneeinde tam 

17.98! 181 al fr. artmııtır 
Yukarıdaki 17 981 181 altın franktan alacakl ılara 

8 844 546 altın frank verilmek lazımdı. O halde 9 136.635 
fr . hakıki artığı teıktl etmektedir 

A.ıağıdaki cetvel de ıon üç mali yılan bütcelerlni kar· 

tılaıtarmaktadır : 

Umumi borçlM 
T elcaüdı yeler 

Maarif rnaaoları 
P.T.T 

1935 . 36 
( Mılvon 
t.854 
946 
914 
280 

1Y36 . 37 1937. 38 
drahmi heaablyle ) 

1 856 2 000 
1 186 1.327 

880 900 
294 297 

(Sonu Dördüncü Sayfada) 
c•=== mıcv:c: 
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! TÜRKDILININ ROMANI TEFRİKA NO: J7 : 

Y.u ernin kokan genç ka 
dın : 

• • Ne alil Dedi. • • • • • • Sonra, mütereddit adım 

larla kadınların ve li verine 
doğruldu . 

lQ 

Vılliam s: 

- Zann~derim kı insanm 
• burada canı gakalmaz. 
• : Evvela, bayan Brenlino 

ÇEVİREN: Kemal Demiray 

: dıtarı çıktı pek dekolte ıt 
: yah saten robu güzel omuz· • • ların1n beya:ılağını daha faz . 

oe koydu ve ıki adamdan 
da, ertesi günü hapıııbane· 

de •buluımak üzere müıaade 
aldı 

Pazartesi Akşamı 
Takı ı nin kap111m açan ve 

Montmartre lokanta ıının 
antresine kadar uzun kırmı 

zı h1t.lı üzerinde onlara re 

fakat eden zenci teırifatçının 
yaldızlı düğmeleri binlerce 
kıvılcım saçıyordu Bayan 
Martin ve bayan Brentlno, 
iki erkeği bırakarak , bayan
lara mahsuı veıtiyerio ka 
punnda kayboldular. Uzakta 
bir orkestra hıçkırıyordu. 
Veıtiyere bakan genç lcız, 

Villfamsa numarannı uza. 
tarken gülümıedi: 

- Dört Franıız dansözü 
ne dik ~. at ""dınlz, dt'!rti. 

Villlırnu ıert cev•p \terdi : 

Onlar bana bakarlarsa la meydana çıkarıvordu . O 
daha iyi olur , güzelim. 

Gümüti r~nkte hır köprü 
salonu baştan baıa katedi 
yor , k apınıo he r yanında 

üzeri boyaomı§ mı bir de 
kor, biı geminin kaburgala 
rını göıterlyordu . B r can 
kurtaran simidinde siyo.h ma
jüıkü 1 harflıerle : 

( Normandı 1 kelimesi oku 
nuyordu Omuzunda bir de · 
met çiğdem bu1unan kurıu · 

ni renkli bir rop giyrnit en 
damlı genç b tr kadın; köp -
rünün merdivenini iniyordu 
Son baeamakta ayağı kay 
dı ve Granein kolları nraaı 
ua düıtü. 

Kadan ıordu: 

- Kocamı gördünüz mil? 
f;rand : 

Hay1r, dedi. 

ipince idi ve bununla be 

raber üzerinden Li r kadın. 

lık ıehveti akı yordu; çehre · 
sinin littf beyztliği, hemen 
hemen mavimst bir siyah 
hlda olan saçları ve müıteh
~i irı göz 'erl . Grand hayran 
olduğunu hi11ettiği güzelli
ğini tamamlıyordu . 

Bayan Martin , bütün vü· 
cudunun teklini tece11üm 
ettiren ve lctaf etini bir kat 
daha arttıran açık yetil 
süslü bir rop giymtfti, 
fllrtında kakım kürkünden 
hir pl~rin . parmağmda dört 
köıe iri bir zümrüt vardı . 

Lokanta sahıhi Nevyorklu 
bay Vılyama karıı beııledi

ği büyiik bir hürmetle ken· 
clilerine tahsis ecHlmiı ma . 
saya götürdii. l~evkal&d~ lü -

kı bir halde ıüılenm it bu 
ıalonun nıhayetinde orkeıt· 

ra bulunuyordu 

Ağar, bir müzikle, yüzlerı · 

nio yarmnı gölgelendtrdlil 
elektrik zivası altında . plıt · 

le bırçok çiftler danı edl · 
yo rlardı . 

Bir ıaniye blr zaman zar. 

fanda bir garson yolu ka · 
pattı ; yakın masada tırnak
ları göze batacak derecede 
ksrmızı , insanın yüzünü kı
zartecak kadar açık ıaçık , 

bır sarıtın , hemen hemen 
kabak baılı tiıman bir er · 
kekle birlikte bir bardak 
viskiyi dudaklarına götOrü· 

, yordu . 

Kadın rıca ediyordu: 
Haydi, Oaddy, bir yu· 

dum daha: 
- Fakat, Baby, unutuyor. 

ıunuz ki karım ve çocukla 
nm var .. 

Güm üt takımlar ve kriı · 
laller, plıtin tam karıııın· 
da ki bot bir mHade parıl · 

dıyorlcrdı. 

Lokanta sahibi Granee 
bakarak sordu: 

- Burası iyi mi; Bay Vtl· 
liamı! 

Grene: 
Bay Villlamı iıte. dedi. 

SÜRÜYOR 



~ransız Gazetelerine Göre Yunanistanda Mali İş-
Kabıne B~hranını~ Se- ler Ne Halde Bulunuyor 

beplen Nelerdır? 
- 2 -

Dünkü sayımı:;: :ia Frao
da kabine buhranını drı po 
litika zavlyeılnden tetkik 
eden gav tel erinin mü 
talealarını iktibaa etmiı· 
tik. Son kurlye de gelen 
gazeteler &rHmda bazı ga
zetelerin de Franıız kabi · 
neıinfn buhr nanı dıı poli· 
tika çerçfveıi içinde tetkik 
ettikleri g6rülmektedir. 

lıturad olarak ıunu da 
kaydedeltm ki bu mevzu et
rafında " Tempı ,, gazete 
ıloln yazdıfı makalenin ba . 
zı parçalarını Yugoslav ga · 
zet~lerıde telgraf he beri ha · 
llnde ve fevkalide ehem 
mlyetlı bfr hidlıe olarak 
bilha11a tebarüz ettirerek 
neıret mitlerdir. 

• T empı .. gazeteai di 
yor ki: Dünyanın geçirmek 
te oldufu karııılıhk devreıi 
içinde zuhura gelen bir 
Franıız polattk buhram bey
nelmilel balumdan birinci 
derecede ehemmiyeti haiz 
bir hidlsedf r. Bu buıuıta 
bir fikir edinmek için ıu 
ıon ıünlerde ecnebi mat· 
buatanı okumak klfıclır. 
MemlekeUmlzJn l11al etmek
te olduia mevzilerden bazı
larına arız olan z"yıflık ve 
hatta ötede beri de memle
ketimize karıı göıterden li
kayıtlık ne oluna olıun 
Fransa, Avrupa nizamının 
bir müe11lrf ve hatta baıh 
ca müe11lrf olagelmekte ber
devamdır. Memleketlmizln, 
teırii mOe11eıelerlnln f aall 
yetine inzimam eden bu 
hiklm vaziyeti onu, hür bir 
milletin maruz kalabdece
ii tehlikelerin en büylkle 
rine maruz kılmaktadır ki, 
tehlike, on ıeklzlncl a11rda 
Polanyanın mahvını mucip 
olan tehlikedir. Ve bu teh· 
ilke yabancılar1n iç politika· 
ya müdahaleıinde melcnuz 
dur . Memleketimizin dahili 
poleukaama müdahale edtl · 
dift hakkında pek çok de 
llller vardır . Totaliter dev-

letlerin egoiıt menf aatlertyle 
Avrupayı sanmakta olan 
partlzaahk hırsları ara11nda· 
ki karıılık!ı korunma ve giz 
leme bu müdahaleyi garip 
bir ıurette teıvlk etmekte 
dır. 

kü Avrupada bövle bir kuv 
vet teıkıl etmekten uzaktır. 

Memleketin mukadder ~ı 
önünde makulittan uzakJaı · 
mak ve atalete dütmek af
folunmaz bir hats teıkıl 

eder. Frao11~ medeniyetini 
kurtarmak için Franıız va
tandaıluı huıuıi menfaatle 
lerfne hizmet edenleri ıuı
turmalıdır ki, bunlar zaten 
mucip olacakları harabı için
de kendi menfaatlerinin de 
mahvına ıahit olacaklardır. 

dır Franıız kalkmmaaı yal · 
naz Fransanın değıl, sulhun 
emniyeti be.kamından da 
mutlak bir f&rt teıktl et · 
mektedlr. 

Mutlak bir lüzum olan 
böyl e bir kalkınma yalnız 

baiına kafi gelem!:z. Bu bu · 
ıulla Franıanın harici pole · 
lika ıahaıandakı f aallyetlnln 
prensip deill, metodlar1nın 
azçok tadıllne lüzum vardır . 

Daha doğruıu dıı politika · 
mızı azçok "repenıer., et
mek dolru olur. Fakat bu· 
nunla harici poleukamızın 

altGst edilmeıl lizım geldi· 
jlnl söylemek niyetinde de· 
ğtUz . Fransanın ukeri kuv 
veli oldukça azalmııtır .. 

Uzun zaman Mılletler Ce· 
mlyetinln baıhca dayanma 
nokta11 bulunmuı olan Bü 
yük Brttanya Milletler Ce
miyeti nGfuzunun huıufa ul
radılını alenen itiraf etmek
tedjr .. . ,, 

Sajdan "Journal deı De· 
bata,. ıazeteıa bu mevzua 
tahıtı ettili makalesinde
ki fikirlerini "Petit Parfıien,, 
ıazetealnden naklettilimtz 
aıatıdaki habere lıtinad et · 
tlrmektedlr: 

"Komünlıtlerln kabineye 
karıı aldıkları vaziyetin ha · 
ricl poleuka lcaplanndan ve 
Fransa · Sovyetler paktının 

ıeniıletilmeıi husuıunda 

Moıkova tarafından ileri ıü 

rülen talebe k ı:. rıı göıterdtk · 
leri açık muhalefet dolayı · 

ıiyle Franıa hariciye nazara 
Delboıa ve baıvekil Cbau 
tampaa karıı beıled•kleri 

buıumetten Ueri ıeldiji te
min olunuyordu. Bu iddiaya 
kıymet veren ıey Sovyetle
rin bir müddet evvel bu 
huıuıta Moıkova ıef Jrfmiz 
üzerinde tazyiklerde bulun · 
duklaranın temin olunmaıı. 
dar . Hiz ltu haberi, tekzip 
edileceii ümid•yle neıret · 
mekteyiz . .. 

"JoW'nal deı Det: ata ,, bu 
haberi yazdıktan ıonra ıu 

ı6taleaları ıle rl ıOrmekte 

dır: Bir tekzip yapılsa bile 
bu habere ehemmiyet ver 
mek gerektir. 

(Üçüncü ıayfanın devamı) 

Emniyet ,, 
Müdafaa ., 
Muhtelif ,, 

513 
701 
966 

564 
710 

1.041 
2.569 

597 
740 

1.063 
Müdafaa masrafları l.805 2 787 

1 ı 8 
164 
656 
620 

Muhacir .. 
Sıhhiye ,, 
lçt. yardım ,, 
Nafia itleri 
Muhtelif masraflar 

76 
196 
268 
725 

126 
210 
435 
893 

1.811 1.782 
12.546 
2.929 

15.475 

1.663 
Tutara 10.895 

İıttkrazla kapan. masraf 17745 
Genel tutar 1.640 

12.932 
3.731 

16.662 

A Una ıazetelerlnin hepsi baımaka lelerini 
ekonomik ılyaaaaına hHrederek. a:emleketin 
vuıtuğunu ileri ıürmektedirler . 

bükümetln 
refaha lra-

zır telakki eylemlılerdlr. Bu -
nuo için Delboıu uzaklaıtır . 

mak buıuıunda büyek bir 
ıayret earfetmiılerdlr . Bundan 
baıka Franıada baıvelrllete, 

hakiki aıkeri anlaımaları 

muhtevi olacak bir Frar.aız . 
Sovyetler tttifa~ı yapmağa 

meyyal olan bir ıabıltelin gel 
dlfini ıörmek Jıtemektedir 

ler. Bolıevtk hftk6metinln da
hili iılerlmtze bu ıurette 

müdabaleıi yeni birıey Je
illdir. Bu müdahale Franıa 
m~cllıl mebuaan1adakt ko 
miinlıt ve Moskova mOmeı· 

ıill mebuılar marifetiyle ya
pılagelmektedir. Bunlar •Ha· 
lk cepheıfnlo vücud bulmuı 

olması ve h0k4metln onla. 
ruı reylerine muhtaç bu 
lunma11 dolay11J1le mOtevali 
blr ıurette teılrlerlnl icra et
mektedirler. Her halde ya · 

bancı Sovyetlerln bu mü.., 
dahalelerln · aon za-
manlarda cidden ba · 
riz ve utanç verici bir ma. 
biyel almıılardır Bu ahval 
dalreıinde Moıkovanın em · 
lrlerinl bir hizmetçi ııbl le· 
ra ve lnf az eden kom6nlıt· 
lerln kabineye ıokulmalar1 

f ıkrlnin biran lçln dofmuı 

olma11 hayrete ıayandır. Bu. 
odan maada böyle bir pro · 
jenin, nefretle reddedilecek 
yerde, tetkak edalmeal ve 
bazı ıatlara talik olunmaıı 

ıaıılacak bir feydir ... 
Bu proje akım kalmııtır, 

fakat ıiıtematik bir tarzda 
aldatılan ~'ranta efkirıumu 

miyeal bu ihtimale abıtml· 

mıı bulunuyor. Bundan bat · 
ka hariç ef klra umumiye
ıinde bu projenin tahakku · 
ku kabil oldufu intibaı hu
ıule ıetirilmtıttr . Bu yüzden 
beynelmilel vazfyt.timiz bir 
az daha ıaraılmııhr . Moıko

vanın franıanın dahili karı 

tık lıldarından lıtlf adeyi is
tifadeyi iararla arzu etti· 
jlnl hariçte btlmtyen yok· 
tur .. 

K.omiiniıt "Huma aite,, 
ı a z e t e ı i dahi buh 
ran ve harici polteika mea· 
eleaioi .. Pelit Pariıten,, ıa -
zeteıinin neırettili fıkra çer· 
çevesi içinde tetkik etmek. 

itibariyle, mutad tecavüzler 
hududunu aımıthr. .. Fikir 
ve gayelerini 1ıizlememi1 

bir fıkra vana o da biziz. 
Memleket Jah•linde ve mec· 
l'ai rrebuıanda aynı tarzda 
idare4i kelim etmtı bir fır · 

ka o da biziz. Chautempa 
kablneainin ıukutunu icap 
ettiren im~Uer malumdur ve 
bu Amiller bizim için tama 
men ayan ıeylerdlr. Mama 
fah ıu da bir hakikatt1r ki, 
biz harici politikamız bak 
kıadakl diiıündlklerimlzi sık 

ıık ortaya ıürdük ve bu po 
letikanın 1936 lntlbababnda 
intihap edilenlerin imzala· 
dıkları projrama uyıun ol· 

maıını astedık. Y okıa bu bir 
16nah mıdır? Btz hOkömetl· 
mfzin demokratak ve müıta
kil bir Franıız ıtyaıetl takip 
etmesini iıtedik. 

Makalede bundan ıonra 

"Pelit Parlıien,,in Almanya 
propafanda nazarına aatıl-

mıt olduiu beyan ediliyor 
ve ıu mOtalealar ileri ı6r0-
lüyor: AJnı .. Pelit Parl11en,, 
ıazeteılnın Londra mubabıri 
lnılllz ef kin umumlyealnın 
Londranın Httler taraf tarı 
mebafillerinln hoıuna ıltme 

Jecek blr Fransız kabinesi 
ne karı• tahammtU 16ıtere · 
mlyeceklerini iıaret edi1or -
du. Halbukı lnıillz efklrı 
umumiyesinin Ctty efklrı 

umumiyeıınin aynı oldutu 
iddia edilemez. lnıiltz Ube· 
ve tıçılerinin halk cephesi 
etrafında toplanmıı bulunan 
franıız milti ittıhadı pro· 
jramına kartı ıöıterdikleri 

samimi kabul bunu iıbat 

eder. Aynı tezahiire 8i.-le1ik 
Amerlkada ve Çekoılovak · 
yada dahi ıahit olduk . .. 

Kıyıp ıôhür 
Tiirklye Cumhuriyeti •Zt · 

raat bankaaı Balıkesir ıube· 

lindekl tevdiahmda kullandı· 
lım tatbık mührümü kay · 
bettim. Yeniıini alacağımdan 
hükmü olmadıiı ilin olunur. 

Naipli köyünden Ha· 
ıan otlu İbrahim 

~······················ .. ! TÜRKDİLI ! 
: Pazarteıinden baıka her : 
: gün çıkar. Slyaıal gazete .. : 
• • : Yılhiı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylağı:400 • : 

Bürhaniye Hava Kuramri 
Bafkanlığıntlan: 

Kurumumuza bu sene teberru edilecek kurban clerl •e 
barğırsakları 20 - 1 - 938 tarihinden 4 -2 - 938 tarlhlM 
kadar on beı ıGn mOddetle miza1ldeye çıkarllm• bulan• 
dujundan Jıteklılerln ıeraltlnl anlamak Ozere Hava Karama 
Bilrhaniye ıubeaine müracaatları tlln olunur. 

3 - 1 - 37 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

No: 
1 

2 

3 

4 

5 

Mevkii Cinıl 

Boyalık Tarla 

.. .. 

Değirmen 

önü 

.. 

Köy civarı .. 

Miktarı 

8 

" 

10 

7 

2 

Hadadu 
Doiu1U Kulfalı M.h•et, 
batıu Jol, poJrası JIDe 

Kulfab Mehmet kıbleli, A'lt 
dullah otlu HaNn. 
Doiuıa S6pltl O.maa, ba· 
h11 Kulfab Mt hm.t, po~a
zı berber oflu Mehmet. 
kıbleıl yol . 
Oofuau ve kıbleeı ,.,1, po· 
yrazı Kocabaı Mu.tafa b11 • 
taı• dere . 
DoiuMJ aahibi ıenet Meh · 
met Emin tarlHı, ,, .. hll 

Dere. poyrazı Sah•bl ıei\et 
Meb1111et Emin tar l aıı, &ub 
lest : K6çilk Ahmet. 
Dojuau Haaan otlu l.matl, 
bat111 yol, poyrazı Koca 
Oıman lcıbl .. ı : Falas atana• 
Ali tarla11, 

Evsafı yukarıda yazılı bet parça tarladan 2, 3, 4 dün -
cü ıütunlarda yazılı üç par~aaı buoclan 30, 40 eene •••el 
bereketli kö1ünden Karaca lbrahlm ve Adem Ye kiç6k 
Abmetten barken ıatın almak ıuretlle ve dtier 1, ft 5 
numaralar da a6ıterilen iki parça tarla ela tatlık ham tOp

raktan açmak ve ihya etm~k ıureUle Koaal&pıaar aahl• 
yeılnln Bürllaniye kö1ünde Hacı Mehmet EmmiD Dtsa•• 
ve büınü niyetle ta1arrufunda •ken 332 ele 6llmlle ••il 
Fatma ve ker111 Hanife ve evlitları Halil lbra•ım • 
Ômer ve Süleyman ve Emine ve Hatice •e A, .. ,. Fat
manında 340 da 61Gmlle torunlara lıml ıeçen Halil ibra· 
hım ve Ömer ve SOleyman ve Emine •• Hatice •• Ay .. -
ye, Hanefenin de 931 de ölümtle adlara ıeçen evlltlarma 
intikal ettlil ve bu tarlalar hakkında 6 111bat 938 stlnl· 
ne teıad6f eden pazar ıGnü mahalline ıladertlecek me· 
mur tarafından tahkikat ve ketif J•pllaceleDdu bu tar
lalarla allkadar olanlarla tasarruf cihetine ltaraaı olanla· 
r1n keıif güniinde mahallinde bulunmaları ••Jahat ellerta. 
dekt evrakı mOıbitelHile btrhkte bu mlclclet içinde Tepu 
Sicil Mullafızlıiına mOracaat etmeleri IOauma ille oluear. 

81nd1111 icra Mamurluğundın: 
Bandırma eytam:dalrealne 

27 ·6 933 tarihine kadar ta
hakkuk eden faizle beraber 
(364)ltra borçlu Band.rmamn 

Edincik nablyeılnio Tabakhane 
mahalleıloden Hacı Mehmet 

kerimesi Nef tıenin iıbu bor 
cundan dolayı birinci d11:re 
ce ve sırada hazine namına 

merhun olan sağ tarafı bo 
rçlunun hemılreıl Emine 
müfrez haneıl sol tarafı yol, 
arkası ve önil yine yol ile 

mahdut ve derununda kay · 
nak ıuyu bulunan iıbu ev 
27 6 935 tarihınde 2280 sa · 

yıla kanun mucibince ıahhia 
çıkaralmıı ve muhammen 
(600) liranın dörtte üçü de· 
recealnde bir bedel elde ed · 
ilmedlilnden ıabı 27 6 935 
tarihinden itibaren 364 li · 
raya balii olan alacalı 0/o · 
de yedi buçuk fai:a ve 27. 
6 935 tarlblade '8iz ve maı
raf tahakkukeden (364) lira
nın beıte biri verılmek ıa 

rtile bet ıenede ve beı tak
sitte verilmek üzere teeçil 
edilmiıti. Eu ıekll dairesinde 

tedı,at olmadıtından doeya
sında 1aııb lıtele binaen 
teıçtl clOflrOlmeı •• mer•ua 
olan hane 2280 ıayalı kanun 
ıumdlünden hariç olmak 

üzere 1enlclen 1at1lıla çllıa · 
ralmııtır. Satıı aGnl 1.3 938 
Sah aaat 15 de olup bu 1& 

atte merbunun klyaıetlnln 

dörtte Oçlne talip çıkmadı · 

lı takd•rde en ıon artu~a · 

nın taahbldl baki kalmak 
ıarttle ıataı 15·3 938 Sah 1eat 
15 ıe barakılmıı olacaktır . O 
ıüode en fazla peJ Yerene 
ihale edilecektir. 

Bu ıaJrlmenkul izerlncle 
tapu ılclllile hakları ıablt 
olmı1anların •e diler mi· 
kelleflyet ıablplerlnln ltba 
tlindan itibaren 20 il• 
zarfında dairemi•• mi 
racaatlar1 •e baı-
kaca izahat almak illlJeD
lerin 933-166 Hyıh doa,a · 
mıza m&racaatları Ye arttar· 
ma ıartnamealntn de keaa it· 
bu t lan tarlbfndea itibaren 
herkeıln ıire bllmeıl içi• 
hazır olduiu llln olanur. 

Fransız tarihi yabancıla
rın iç itlerimize müdahale· 

leri bakımından bazı misal 
lert ıh ti va etmektedir . Bu 
gibi ahvalde Franıızlar kı· 
yam ve mukavemette bu· 
lunmuı ve buna kalkıtanlar 
yaphklarından pitman ol · 
muılardar. Dünya ahvali o 
ıeklldedir lcı, Franııalar 
memleketlerinin otoritesini 
idame et mek ve hatta tıtik 
lailni korumak lıliyorlar iıe 
m azideki misallere katlyen 
itimad etmemek ve lüzum
lu olan tedbirler ara11nda 
fark vapm ıur.cık mecburiye 
tfndedirler. Çünkü on yedinci 
aıırda Avrupa basit bir tarz 
da meıkün bulunuyordu. 
O zaman F ranea yirmi bet 
milyon nüfuıu ile muazzam 
bir kütle teıkll ediyordu. 
F ranaıı bugünkii kırk b!r 
mllyonluk nGfuıu ile bugOn-

Moıkovadaki sefirimiz Qz. 
erinde böyle reziline bir 
tazyıkı yapılmıı olıun veya 
olmaaın . komünistlerin be 
tazyiki vuku bul muı ve mu· 
htellf tarzlarda icra edilmit· 
tir. Delbos "halk cepheıi,, 

nln mevcudıy~thıin imkan 
baraktıiı derecede bolıevik 
diplomaalıinın teılrlerinden 

uzak kalmak baaireiini göı
termit oldujundan Moıkova 
ve Franaadakf ajdnları Del
bosu arzu edtlmlyen btr na· 

~ tedir. Gazete bu haberi ne 
.!ıır ve bunun Frınıa harici 
ye naza reli tarafından tek · 
ztp edildiiini tebarüz ettir
dikten ıonra ıu mütaalan 
ileri sürüyot : Biz •Pelit Pa
rlsif~n,, gazeteıinfn na muz · 
ıuzca tecavüzlerine öteden· 
beri alııkm bulunuyoruz. 
Fakat bu defa maruz kaL 
dıiımız tecavGz aaçmalıiı ve 
fena niyetlere makrun oluıu 
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