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Başvekil 8. Celal Bayar ve 8. Tevfik 

Rüştü flras Dün !itinadan İsfanbula 
Hareket Ettiler. 
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Başvekil Ve Hariciye V e-1 Z e ize 1 e Mıntıkasında 
kili Atinadan Ayrıldılar. Tedkikat Yapılıyor. 

~-- - - -- .... ····~~~~~ ......... ~~ 

Felaketzedelerin Bütün ihtiyacları Temin Edil-• . 
di. Yakında inşaata da Başlanacaktır. 

Başvekilimiz B. Celal Bayar ve Doktor Tevfik 
Rüştü Aras, Selanikte Büyük Şefin doğduk

ları evi ziyaret ettiler. 
flk Rüılil Araı buıOn öile· 
den evvel Sunlonu ziyaret 

Bapektlı General Metaksas 
ve hükQmet erklnı da hazır 
bulunmuıtur. 

Ankara, 30 (A.A) - Baı · 
vekll vekllt ve Dahiliye Vekili 

kalmamııtır. 

Tetktkatta bulunmak Ozere 
zelzele mahalline jeoloji, je
oitaf ve topoiraf alimlerin . 
den müteıekktl bir heyet 
ıönderllmlıttr. 

lerdtr. HGkumet evlerin der 
hal yapılmaaını karar altına 
almııhr. Ankara, 30 (A.A .) - Baı· 

•ektl B. Celal Bayar ••Ha. 
rlclye Vekili B. Tevfik 
RüıUl ArH bu akıam 
Atlnadao husuıi trenle Is· 
tanbula hareket etmıılerdlr . 
Heyetimiz Sellnlkte birkaç 
ıaat kalacak ve AtatürkCin 
dofduiu e•I ziyaret edecektir 

latanbul, 29 (Hususi) - · 
Atlnadan btldtrlllyor: 

Baıv•kll 8. Celil Bayar 
•e Hariciye Vekili Dr. Tev· 

etmtıler, öjle yemeflnl ora· 

da yemlılerdlr. Ôileden ıon
ra ıehre dönfilmOı, akıam 

üzeri de Akrapol harabeleri 
gezil mittir. 

8. Celil Bayar ve Dr. 
Tevfik ROıtü Aras bu gece 

Kral tlyatroıunda ıerefl•rlne 
verilen temslll takip etmlt· 

lerdır . Müsamerede Yunan 

Arazisi Olmıyanlara 
AraziVerilecek .. 

Vektltml:a yarın Atlna ıeh
rlnl gezecekler, öile yemeli· 
nl Elen Baıveklll General 
Metaksasın mlıaflrl olarak 
yiyecekler v~ akıam saat 20 
de huıuıl trenle lıtanbula 
hareket edeceklerdtr. 

Baı•ektlln Sellnlkte bir 
mnddet kalması muhtemel· 
dır. 

Binicilerimiz 

Roma yanımdı ikinciliği 
aldılar. 

8. Şükrn Kayanın dün Kamu · 
tayda Kırıehlr ze!zeleıl hak 

kında verdlil izahata naza· 
re.o 148 klıt ölmü11 yaralılar 

haatahaneden çıkmıı köyle· 
rlne dönmiiıler, altı bin ev 

hasara uframııtar. 2680 Hay 
van telef olmuı, zahirenin 

büyük btr k11mı kurtarılmıf, 
toprak altında kalanlar el· 

enmfı. taı altında kalanlar 
temtzlenmtı, laıeet temin 

edtlmemlf hiçbir köy, hiç 
bir ev ve tek vatandaı kal· 

mamıı, felaket mıntakaaının 
•eziyeti de iyidir. Klfl mlk· 

tarda bekim ve sıhhi mal · 
zeme bulunmaktadır. Halkın 

ahvali manevlyeal yerinde· 
dır. Açıkta bir tek kimse 

Yeni fnıaat tarzı da tet 
ktk edilmektedir. Bütün bu 
tetkikat neticesi on may11a 
k•dar htıkumetto eline aeç 
mfı olacaktır. Çadır, çardak 
ve ıergl altında bulunanlar 
Blrlnclteırlntn on betine ka 
dar damlar altına girecek 

lnıaat içtimai Muaven•t 
Vekaletine •• ~ızıl · 
aya verllmtıtlr. Zahi-
re ve çift, hayvanat 
meıelealnl de Ztraat Ban· 
kası üzerine almııtır. Bitin 
bu maeraflara hazırlık ola
·ra k htUnlmet Mecllıten beı 
yüz bin ltralık btr tahılıat 
lstemeie karar vermlıtlr, icap 
ederse daha lıtlyecektlr. 

Hitler, V a r ı n Romaya 
Hareket Ediyor .. 

T ıvziıttın iılif ı edeceklerin zirııtla mııuul butunma
lın ıııttu. Bu huıustı Maliye Vakilatinca hızulının 

tılimatnımı Vekiller Hıyıtincı tasdik a~ildi. 

lıtanbu1, 30 ( Husuıi ) -
Ntsden Roma ya geçen ıü•a · 

rllerlmlz, orada yapılan bil· 
!==============·==--==-= 

Hitlıri istikbal icin Roıril büylk hııuhk yapıhyar. 
Alman yanin Hamı ııf iri mühim bir bıyınıttı buluıdu. 

itil kazanmıılardar. 
Amerika yuk aovare yareııncl• ı&.•-· • · 

vört yüz doksan gazete mu· hazır bulunacaktır . 

Berlln, 30 (Radyo) - j itibaren yapılacak ordu ve 
nıuer, rera11:aııoueııu ,c••~·· .. "u........... • , 

Maliye Vekaletince yenl· 
den hazırlanan arazi daiıt · 
ma talimatnamesi Vekiller 
Heyetince tudlk edtlmtı ve 
merlyet mevkllne konmuıtur. 

ıöre tayin edilecek ve ara
zinin kıraç ve ıulak olması 
halinde iyi, orta ve aıaiı 

olmak üzere üçe ayrılmaıı 
ve aralarında bir nlıbet ol-

Batıyı gin~aıilmk tal· Çocoklı!ı, T~rk ca~oklarına· ~;:;•;:~01:·:::~;~01°.,".~.~:~ .. ~~-·:.:::.:::~. c~~~!~~ 
h&dlYI gonderddır ederek, ftalya Baıveklll Mus· Muaaoltnı araıında ehemml-

grıtlır lzmtt, 
3
o (AA) _ ~me. solinlye ıaddyi ziyaret etmek yetle konutulacalanı yazı-

lıtaobul, 30 [Huıuıi)-H.a- rlkala çocukların Kızılay Ozer• Romaya gidecektir yor. 
Buna g6re muhtelif ka

nun ve muahedelerle dev· 
lete intikal etmtı olan veya 
TGrk mObadllle rla istihkak· 
tarı bakiyelerine karıılık tu· 
tulmuı bulunan Rumlardan 
metriik arazi ve çiftlikler 
içinde veya civarında topra 
la mubta9 ziraat erbabına 
ıu esaılar dahilinde daiıta

lacaktar: 

maıı llzımıelecekttr. 
Arazisi mnıalt olan yer· 

lerde iki nQfuılu bir aileye 

taya aönderlleck matbuat gençlik deroeil umumi mer Hltler, Romada büylik te- Berlln, 30 (Radyo) -· ltal· 
telgraflarının kehmealnln kezi vasıtaetle Tiirk çocuk· İahüratla karıılanacak ve ya birçok husuıl nebati )y•• 

ly• topraklardan en az otuz 
dekar, en çok 45, dekar, 
topraklardan en az 45, en 

larına a6adermlı oldukları 1 talyaya ayak baıtılı annden (Sonu OçllncG aayfada 
aeklz kuruıtan çekilmesi • 
Vekiller Heyetince kararlat hediyelerin bir kıtmı ıehrl - 1 ~, ......... ~••••••••••-••••••••••••• .. •••••••••••••-,_ 

tırılmııtır . (Sonu üçOncü ıayfada) 
~==-========ıı:ı:=======---=----=-

Tevziat, tevzi edilecek 

Dev 1 et Demi ryoll arı 
Hası I atı Artıyor .. 

arazinin bulunduğu köy ve 
ya kaaabada yerleımlt olan· 
lardan htç arazlıl olmayan · 
larla bizzat ziraat ile meı · 
ıul olan çiftçi ailelerine ya · 
pılacakhr. 

~~~---~~~~~~-

937 Mıl1 senesi nihayetinde ~eı ~uçuk ıilyon lira ge-
lir aldı edilıcaği tahmin ıdiliyır. 

T e nl nlıbetl eaaı ttlbarlle 
bir yerde tevzi olunacak 
arazi ıle muhtaç tlftçllerln 
adedine veya ihtiyaçlarına 

Devlet Demlryolları ve ı tin baıırladıiı kınun projesi 
Limanları lıletme Umum Kamutay ruznamealne alın · 
Modnrlüiü 1937 mali yılı mııtır . 
bütceılne munzam tahst~at Hükümet mucip ıebepler 
verl1meal hakkınd• hük6me- liylhaıında devlet demlryol-

AZIZ BALIKESILI 

·
1 
Felaket Gören Yurddaşla

' rına Şefkat Elini Uzat .. 
====::::c---,==== 

Y ozgad ve Kırıehtr köyleri blyGk bir zelzele fe
llketlne uiradı . YOzlerce ev göçtü. Binlerce yurddaı· 
açıkta kaldı . 

AZIZ BALIKESiRLİ : 
Her fellket karıısında ıöeterdliln derin alAka ve 

hamiy•ll Kırıehlr, Yozgad fellketzedelerlne de ılı 

ter.celin ıOphealzdlr. 

"KIZILAY" Şubeıt fellket ıören yurddaılara ya · 
pacalın yardımları bekliyor. 

larımızın faaliyetinin, o nlı-

bette de gellrtnto lnkltaf et· 
Uilnl anlatmaktadır. 

937 Mali yılı içinde 12 
mllyon tren ve 15.840,000 
lokomotif ktlometreıl yapı

lacaiı tahmin edllmeılne mu· 
kabt1, bu sene içinde yapı· 

lan kesif nakliyatın verdllt 
neticelere 16re ıeklz ay iç· 
inde yapılmıı olan tren kl
lometreılnln 9 580. 730 ve 
lokomotif kilometresinin de 
12.230.660 a çıktılı ve ıene 
ıonunda biç deillıe tren ki· 
lometreılnln 13 mll7ona ve 
lokomotif ktlometreılnln de 
17 111ilyona çıkacaiı muhak· 
kak ıörnlmektedır . 

Traf tfln ltu yükıelmeıl bir 
taraftan tıletme ıellrlnln ıGk · 

-·-··· _____ . ·-·----·· ---·-···--·· ··--·- _. __ ·-· ·-- -· _ -·. ---------· . __________ rana deler surette art· 
(Sonu lçGncn ıayfa4a) 

mlz gençlik dernğl tarafın· : • 
dan Ualkevl salonunda ço : y ozgad Ve Kırşehir Felaket-! 
cuklarımıza daiıtılmııtar . • y } • 
Çocuklarımız bu güzel bedi : zedelerine ardım ar.. : 
yelerden dolayı Amerikalı : : • • kardeılerlne teıekkür mek· : Yozaad ve Kırıehlr zelzelelerlnde feliket aören yurd· : 
tubu yazmıılardır . : daılara Kızılay vaııtaıtle balkın yardımlar1 de•am et· 1 

ıı:===o:ı 1 mektedir Dün Kuruma müracaat ederek yardımlarda : 
---------------------. . . : bulunulan paranın miktarı 239 lira 96 kuruıtur. Bu ha : 

''Saadet,, in 
---····---Kızı11 hakkmdı tahki

kat yıpıhyor. 
lstanbul, 30 (Hususi) -

lıtanbuldan Bandırmaya ıe· 
lirken Kapudal yarımada 
ıının Fener adaaı kayalıkla 
rında karaya oturan Saadet 
vapurunda rahne olduiu an. 
laıılmaktadır . 

Denlzbank Umum Müdür· 
lüiO kaza hakkında tahkl · 
kata baılamııtır. Geminin 
kapdan ve tayfalaranın ifa· 
deleri alanmııtır. 

900 Tonluk ve eıkt bir ge
mi olan 11 Saadet,, tn bir yıl · 

da iki defa kazaya uira · 
maaı ale kadarların nazarı 

dtkkatlnl celp etmtıtlr 

Vapur bir fen heyeti ta
rafından iyice tedklkten ıe
çlrllecektlr. Dli•r taraftan 
kazanın ne suretle vukua 
ıelmlı oldulu hakkındaki 
tahkikat da derlnleıttrllmek

tedlr. 

: mlyetll vatandaılarm llıteslnl lftlharla yazırorua: İ 
i 50 Ltra Ali K.mmh Uncu : 
: 50 ,, Yakup Çrilümenoiullan Tabak esnafından 1 
1 l O " Refik Evrenoıojlu Yıldız Reaimevl aahlbl 1 
! 1 O " lsmall Şahlaoilu lphkçl i 
: 1 O " lsmaıl Hakkı V arnalı T Occardan : 
: 1 O ,, Mehmet Memiıoilu " : 
İ 10 ,, Fahri Tavıanh Manifaturacı · İ 
1 10 • Kemal ve ismet Konyalıoilu Tüccardan : 
: 10 • UitfO Kıral " 1 
•. 10 M h O l M f 

8
• e met ra ant aturacı 

1 " • 
: 1 O " fımaıl Hakkı Altı er • : 
: 5 ,, Hüseyin Şadi Keıkek Taccardan i 
i 5 ,, Ahmet Nuri Şekerci : 
: 5 " lımaıl Ttrltoiha T4ccardan : 
: 5 ,, Halil ve Hakkı Kavan11an Çt•Jcl 1 • • : 5 " Hilmi Şeremetll Manifaturacı : 
: 5 " ŞiikrO Kayalar ve Ahmet Çl•lcl : 
• • • Saraçoilu • • • • 5 ., Velt Uzıaren Manifaturacı 1 
•• l 1 5 Muharrem Sandıkcıoi u ,, • • • : 2 ., Servet Örmen Çorapçı : 
1 2 ., Şefik Sertel Lokantacı : 
1 2 .. Veli Peynirci : • • : 1 6& Halalca köyil okulu talebesi 1 
: 1 30 Karacalar k6yG okulu talebeıl 1 
: 50 Cemil Bakkal 1 • • 1 50 Selim Manifaturacı • 
• 1 
-: 239 96 Yektan 1 
\ ................................................. ., 
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! VE KORUN°MA

0

°CARELERI 1 
1 - 11 - 1 

Gözlükler: 
Maskenin göz yerleriude 

üç katlı birer cam vardır . 

Bu camlar kırılacak olsada 
parçalanmaz. Çünkü camların 
arasana baıka bir madde ko· 
nulmuıtur, camları tutar, çat
landa zehirli gaz geçmt z. 
Gözlüklerin iç tarafına ay
rıca baıka bir madde de ko 
nulmuıtur Bu da camları 
buğulanmaktan meneder. 

Gözlüklerin büyük olmuı · 
na sebep mümkün olabtldı

ğl kadar fazla yer görebil
mektir. Mulıell bir lnıan, 

maskesiz olduğu zaman gör 
düğü kadar rahat ve her ta · 
rafı göremez 

Sübap: 
Maake takıldığı zaman ağ 

zımızla hortum veya ıüzgeç 
takılan yer araaında bir bot 
luk kalır. Buna muzır mahal 
denir. Nefes alırken ilk evvel 
burada toplanan pis havayı 
yutmaia mecbur oluruz. 

Bunun için de bir çare dü
ıünülmüı, ıüzgecln altına ıü· 
bap konulmuıtur. Buna ne
fes verme ıiibabı denir. Ne
fes verirken hava ıübabın ya· 

• rıklanndan çıkar, nefea 
alırken ıübap büz61ür. 

Ayrıca birde nefes alma 
ıübabı vardır. Bu ıübap yu · 
varlak lastik bir levhadır. 
Bu da ıüzeecin altındadırll 

2 - Hortum 

gazları temlzllyen, havayı 

tuflye eden süzgeçtir . Süz· 
gece fevkalade ehemmiyet 
vermek lazımdır . Süzgeçler 
üçe ayrılır: 

1 - Küçük ıüzgeç, 2 -
Orta ıüzgeç, J - Büyük 
süzgeç. 

K6çük ıüzgeçler: 
Yalnız aanaylde kullanılır. 

Doğrudan doğruya maskeye 
takılır . Hortum fıtemez. Şek · 

ll yuvarlaktır Mühim zehir
li gazları tutamaz içinde 
iki madde vardır: 

l Diyatomlt, 2 - Ak · 
tlf kömür. 

Sonradan bir kapak lcad 
edılmiıtır . Buna yaylı kapak 
derler içinde aellüloz vardır. 
Bu kapağı kiiçük ıllzg~cln 
altına geçlrlreek orta ıüzgeç 
gibi olur. 

Orta süzgeç: 
Y a11ı bir kutudur. içinde 

üç türlü madde vardır: 1 -
DlyatomH, 2 - Aktif kö · 
mür, 3 - Sellüloz. 

Küçük ıilzgeçten a-eçebl· 
len bazı zehirli ıaz\ar ıellü · 
loz sayeılnde orta ıüzıeçten 
geçemez. Hem doğrudan 
doğruya maskeye, hem hor 
turna ta kıla bilir. 

Büyük ıilzıeç: 
Bu da yaan bir kutudur. 

Orata ıüzıeç içinde ne var· 
sa bunda da o vardır. fa · 
kat maddelerin miktarı da -
ha fazladır. Bunun için daha 
çok ıaz tutar . Ağ11ca oldu· 
'7undan m,.al.r.anln .~ ... -- •- -

Guz masktsl takmış bir adam 

Hortum, en iyi laıtlkten 
yapılmı1 1 üzerine kumaı g~ · 

çlrilmlıtlr. Uzayıp kıaalmak 
ve kıvrılabllmek için içine 
tel konmuıtur. Bir metre 
kadar uzar, yirmi ıantime· 

kadar büzQlür. İki ucunda 
vidalar vardır. Bunlara re 
kor vldıuı denir. İçlçe geç 
mtıtlr. Hortumun bir ucu vi 
da vaeıtaslle maskeye, bir 
ucu da ıüzgece takılar . 

Rekor vidaları aayeılnde 
maakeyl ve hortumu çevirip 
durmağa lüzum kalmaz. 

3- Süzgeçler 

Maskenin sıi:geci 

C Dlyalomii 
B Kömtir 
A Scllıilo: 

Süzgeç maskenin ruhudur; 

kılamaz, hortuma takmak 
lazımdır. 

Süzgeçlerin içine konan 
maddeler: 

l - Akttf kömür: 
Aktif kömür reçineslz ve 

çok sert olmıyan ağaçlardan 

(gürgen, kayın, söğüt] ve 
yahud hazan mey va çeklr -
deklerlnden r~eftalı, erik, 
kayası , badem} yapılır . Kü
çük, küçük parçalar halinde· 
dır. 

Aktif l:ömür zehlrh ıaz· 
lardan bazılarını tutar, ge 
çlrmez: 

Göz yaıartan gazların he· 
men hepsini [Kloraeetof enoo 
müıteına l tutar 

Akıırtıcı gazların hiç hl 
rint tutnmaz . 

Boğucu gazlardan [Klor 
ptkerin] 1 tutar, lFoskeo, Dı 
fosken] l tut maz. Yakıcı 
gazları ancak gaz halinde 
iken tutar, mayi halinde tu 
tamaz. Öldürücü gazlardan 
Karbonmonoksit aktif kô· 
mürden ıeçer. 

- SONU VAR --

1 UIU~.UaLI 1 MAYIS ltll 

. . . ' .. SEHİR HABERLERİ L 
Bürhaniyede Ç o c u k 
Haftası Güzel Geçti.. 
Ç o c u k Esirgeme Kurumu 
34 Yavru)'U Geydirdi 

Bürhanlye, ( Huıuıi ) -
Bu def akl 23 Nisan diğer 
yıllara nazaran daha heye· 
canlı ve daha fazla neıe 

içinde kutlanmııtır . Haftanın 
Uk günü sabahı evvelden 
baılıyan ıüsleme ve kutlu 
laaıa hazırlıkları sona er· 
mittir. Saat onda Cumhurl 
rlyet meydanı kalabalık bJr 
halk kütlesi ile dolmuf bu 
lunuyordu. Merasime lılik· 
lal marıı ile baılandı . Halk
evi Baıkanı İbrahim Çakır 
oilunun töreni açan httabe· 
ılnl Fahri Cüney, Rüıtü 
Serper ve Bedinin ıöylev 
lerl tle bu günün yükıek 

maniıı anlatılmıı, aenç nea 
lın kara gün görmlyen göz 

• lerlndekl ıevlnç ve ıataretln, 
erltllmes babtlyarhklardan 
olduiunu tebarüz ettiren mil 
11 varlığımızı yücelten bü 
yüklerlmlze ıonsuz minnet 
ve ıükranlar ıunan ve va 
tan için ölenlerin adları de . 
rln saygılarla anan nutukla. 
rı takip etmtıtlr. Bundan 
sonra geçitreıml baılamıı, 
h,.ı..,tlıv,.nln öniintl"'n a•~•ıa .. 
ken çocuklara çeıldlı küçük 
hediyeler dağıtılmııtır . 

Çocuk haf asının Oçün· 
cü günü B6yükdere köyü 

okulu Bürhanlyede bir mü· 
aamere vermlıttr. Zeybekle-

ri, tabloları, küçük fakat ıe· 
çtlmtı ve iyi ezberlenip 

ahenk katılmıı manzumeleri 
ve bu meyanda fezla maı 

rafa girmeden yerinde buluı 
larla meydana getirilen de · 

korları ile ıeylrcller (lzerln· 
de köy öfretmenlerlnl fer a-

ğ at 6rneil olarak canlandı

ran temıll büyük ülküleri 

yolunda Atatürk nesillerinin 
rejim düıturlarını en küçük 

bir eösterlıe yer ayırmadan 
hep birlikte köylü ve ıebtr 

li ayrılıiı gütmeden ve saf· 
larda akıaklık yapmacian 

azimle y6rüdüklerlnl ltaret 
etme bakımından ruhlara 

ferahlık yaratan kıymetli 

bir hatıra olarak kalacak
tır ... 

Bürhanlye Çocuk Estrıe · 

me Kurumu her ıene oldu· 

iu gibi, bu yıl da 34 klmıe 
.,.,. .. - '•ldr .1""ıu1a :.;., Nl-

ıan dolayısiyle glyecel.. el· 
biıe ve ayakkabı dağıtmıı 
tır . 

Halkevi kütüphaneei gün 
den güne zenaınleımekte ve 

halkın faydalanmasını temin 
etmektedir. ikinci defa ola · 
rak bir çok kıymetli eserler 
hediye eden Faik oğlu B. 
Ahmede llalkevt tarafandao 
teıekkür edılmektedtr. 

!2L2 

•• 

Bugün Bahar 
Bayramıdır. 
Bugün Bahar bayramıdır. 

Kanunen daire ve okulların 
tatil edtlmeıl icap etmektey· 
ıede bayram eaaıen pazara 
raatlamııtır. 

1 Mayıı aynı zamanda 
Türk Maarif Cemiyetinin 
rozet takma gününe de tah · 
etı olunmuıtur. 

............. 4 

Bürhaniyede 
felaketzedelere 
yapılan 
yardımlar 

Bürbanlye, ( Huıuıl ) -
Bayram aralığında Orta 
Anadoludakl yurddaılarımı

zın baıına gelen zelzeleden 
mütevellit felaket dolayısı 
ile duyulan büyük ölçüdeki 
acı burada derin tee11ür 
bırakmıı ve acı haberin ya
yılmaıından pek az sonra 
teıekk6l eden yardım kolla . 
ra bu yoldaki çalıımalarına 

baılamıılardır. llk iki gün 
içinde ıehlr dahilinde 250 
lira toplanmıı, bu arada ce 
zaevlndekl mabkümlar da 
940 kurut toplamak sureti 
ile yardıma lttlrak etmlıler. 
dır. Aileler, okuUar ve köy· 
ı... t9ı.. ..,. •• ı.u h.ollar çaht 
malarıaa devam etmektedir 
ler İtk gün yapılan yardımlar 
arasmda Emin oğulları 30, 
Rahmi Akman 1 O, atleıl 2, 
Pazarbaıı Hüınü 1 O, 
alleıl 5, Dr. Ztya Erman 5, 
alleıl 5, Bahadınlılı İbrahim 
5 lira vermlılerdlr Bu ha
yırlı teıebbüse 6n ayak olan 
Kızılay, yardımlar mecmu 
unun az zamanda büyük ye· 
kuo tutacağı ummaktadır. 

Geceleyin ilkokullar tara· 
fından verilen müsamere 
Halkevl salonunu taııran 

seyirci çokluğu taraf mdan 
aörülmüı ve denebilir kt üç 
yüz kııilık oturacak yeri bu· 
lunan salon altı yüz lneanı 
barındırmakla bir zehirlf gaz 
sıjnajı haline ıtrmlı, pence · 
relerin açılmasına rajmen 
nefeı almakta eüçlOk çeken 
kalabalık ıüflörün yardımına 

ıhtıyaç hi11etmiyen ve ıöz · 
terinin öz Türkçe manaları 
nı benlmıiyerek ptıkin ak· 
törleri andırır hareketlerlle 
sahnenin yabancm dejlller. 
mit gibi ıerbeıt ve pervasız 
hareketlerle dolaıan ve ko 
nuıan yavruları sık eık ve 
coıkunca alkıılamııtır. 

Dünkü Oğret1men Okulunun 
Atletizm Miisabakaları 

Bayramın ikinci güoü la 

rarlı lıtekler karı111nda tem · 
ıll tekrarlandı . 

Gündüz Çocuk Eıirgeme 

Kurumu ve okullar tarafın · 

dan tertip edilen eğlenceli 
müıabakalarda ıpor alanı, 

havanın da yardımı ile mem· 
leket halkanın yarıdan faz 
laıı taraf ındao çevrllmıı ve 
müıabakalar intizam içinde 
devam ederek kazananlara 
hediyeler veril mfıtır. 

Gürbüz çocuk müaabııkaıın 
da 9 avlık Fahri lu:ıı Sun 
gu, 1 yaıand" llyas oğlu Tur· 
gut, 2 yaımda Cemal kızı 

Gülsen, 3 yaşında e lbiseci 
Yunus kızı Rczen, 4 ya§ın • 

da ağar ceza azası Lütfü 
oğlu Akay kazanmıı1ardır. 

bir hafta önce Ankaraya 
giden ıarbay Muhittin Taylı 
bu gün geri dönmüotür. 

Ôğrelmrn okulu tarafın 
dan tertip edilen atletizm 
müıabakaları dün öğleden 
ıonra kalabalık bir ıeylrcl 

önDnde muvaffakıyetle ya· 
pıldı. Ve bir çok yeni derece· 
ler de kazan1ldı .. 

Gençler, ıpor kıyafetlerlle 
tribünlerin önünd e dizilerek 
bandonun tıtirakile lıttk 
lal marıını ıöyledıler Bunu 
resmi geçit takip etti . 

Bundan sonra öğretmen· 

lerln ldareıinde müeabaka· 
lara baılandı. 

100 Metre: 2 - B den 
Fethi birinci, 2- · A dan Hıl· 
mi ikinci . 

200 Metre: 2-A dan Htl· 
mt birinci, 2 B den Fuat 
ikinci. 

400 Metre: C den Oı 
man birlnd, l - B den Sü 
leyman ıkınc:I . 

1500 Metre: 2 A dan 
Nazım birinci, 
Sermet ikinci. 

1-A dan 

Gulle atma : Ahmet birin· 
el, Muzaffer lktnct. 

Dlık: 2 B den Latif bir · 
inci derece 29,45, 2 - l3 
den Hidayet ikinci 26,80. 

Tek ad ım:2 - A dan Meh 
met Alı birinci, derece, 5,45, 
2 - A dan Enver ikinci 
5,35, 

Yilksek atlama: l - B den 
Hatan birinci, derece 1,55, 
1 8 den Kenan lkincl . 

4 X 400 Bayrak yarııı: 
Birinci ve ikinci 11nıflu ara 
sında yapıldı. İkinciler ka 
zandı . 

Bu müıabakalardan ıonra 
Mektep ve H•lkevl Baokanı 
tarafından hir yıl içinde ya· 
pılan ıpor hareketlerlode 
derece alan ıınıflara kupa 
lar tevzi edildi. 

Hendbol maçı: Zevkli bir 
oyundan ıoora ikinci sınıf 

mektep muhtelttine 2 - 4 
galip geldi: 

Bu müeabakl'lar her ıene 
bugün tekrarlanacaktır. 

Bisi~let yanslan ~u gün 
~itiyor 

Bugün 
blrlncılık 

bölge bisiklet 
müeabakalarının 

sonuncuıu Bandırma ıoeuı 
üzerinde 125 kilometrelik 
mesafede yapılaca ktır. 

Kısa Hizmetli
lerin Alacak

ları Maaf 
K11a hizmete tabi olarak 

ıllah altına alınanlardan ma· 
aılı memur olanlara yedek 
ıubay okulundan çıkarak 
yıreubay rütbesiyle kıtaya 

girmeleri tarihinden itibaren 
menıup oldukları dairelerce 
maaılarının tam olarak ve· 
rllmesl ve ıayet bu maaılar 
haiz oldukları rütbe maaı· 

larıodan az olduğu takdirde 
yaloız aradaki farkın Bakan · 
lık bütceıtnden verilmesi 
icap etmekte olduğu halde 
bu stbllere bazı kttalarca 
yaraubaylık maaılarınm ve· 
rtlmtı olduğu anlaıılmııtır. 

Yanlıı muamelelere mey 
dan verilmemek için, kısa 
hizmete tabi olarak yedek 
ıubay okuluna ıevkolunacak 
memurların memuriyetleri 
ve maaı miktarları hakkın
da yedek ıubay akuluna 
malftmat vertlmeıl kararlaı· 
mııtır. Milli Müdafaa Ba
kanlıfı, bu huıuıta bütün 
devlet dairelerine bir tamim 
ıöndermlttlr . Bakanlık bu 
tamiminde yapılacak mua· 
meleyi ıöyle anlatmaktadır: 

"Geçmekte olan muame. 
leden yedek ıubay okulunu 
bitirecek kor birliklerine ve · 
rlleo ve hizmetlerini bttlr -

dtkten ıonra aalıvıertlmlt 
olan yaraubaylardan bir kıı · 

mının künyelerine göre sl vll 
hayatta memur oldukları 

anlatılıyor ile de hiç blrlıl· 

nln ne memuriyet maaıları· 

nın miktarı ve ne de as· 
kerlik vazifelerini yaptıkları 

müddetçe kendilerine memu· 
rlyet maaflarının verilip ve· 

rllmedlğl malüm bulunma· 
dığı glbl bazılarının memu · 

rlyetlertnın dtğlfmif olması 

da varit olacağı cihetle ka-

nun hteklerlne uygun hare• 
bet etmek üzere: 

A · Vekaletler ve dtya · 
net tılerl reflliflndekl me
murlardan k11a hizmete tl · 
bl olarak yedek ıubay oku· 
luna sevkolunanların memu· 
riyet ve maaşları mtkdar· 
ları bakında alakalı makam
lar tarafından doğrudan doğ· 
ruya yedek ıubay okulu ko
mutanhğına malumat ve
rılmeıı, 

B - Vertlmlf olan bu ma · 
liimattan ıonra maaıları art
mış onların keza yedek ıu -
bay okulu komutanlığına 

malumat verllmHinln uıul 

lttlhazıoın icep edenlere bil· 
dlrllmeıt llzımdır." ............ -
Köy 
Okullarında 
Yazı dersleri 

Şehir okullarında tatbik 
edilmekte olan yazı dersinin 
köy okuUarında da tatbik 
edilmesi Kültür Bakanlıjın
ca kararlaıtırılmııtır. 

cıe 

g ·B h , Bay amıdı .Türk Maarif CemiyetininRozetleriniTakınız .. 
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(Baıtarafı blrfnct tayfada) 
masanı temtn etmlttlr. Nate· 
kim hu ıenenfn dokuz ay
hk ıeltrı i-6 768.000 lira ya 
çıkmııhr. Btlha11a önümüz 
deki ilkbahar aylan, nakli 
yatının getlreceil hasılat da 
ıözönQode bulundurulacak 
oluna, 937 mali ıeneal ol· 
haytslnde tahmin edilen ge· 
lire 16re 5 5 milyon lira bir 
gelir f azlaıı elde edileceği 

kuvvetle Qmlt olunmakta -
dır. 

Haaalahn bu arhıı ile be· 
ra ber diğer taraf tan, h&1ıla 
tın artmaalle çok yakandan 
allkalı olan bazı tıletme 
muraflara da pek tabii ve 
zaruri bir tekilde artmıı ve 
937 bOtce kanunile verilen 
tabılaatla ıene ıonuna kadar 
itletme tılerinfn en mühim 
olanlarandan bazılaranı idare 
lmkinları kalmamıttar. Bu 
arada arlan tren ve loko 
moUf kilometreleri kömür 
ıarflyahnı 265 bin 1l6 tona 
çıkarmaktadır. Bu miktar 
köm6rQn temini için de ıon 
aahn alma anlatmuına eöre 
kömClırQo beher tonu vaaati 
11.5 lira 6zerlnden 3 048 834 
liralık bir tahıtaata ihtiyaç 
bulunmaaına reimen 937 
mali yıl bütcuile yedıncl 
faalın birinci maddeıi için 
atanan tahılıat dahllınde kö 
mür içtn ancak 2 520.000 U 
ralık btr tahılaat bulunmak· 
tadar. Bunun için bu k11ma 
5 28.834 liralık bir ta hıiıat 
konulmasına zaruret hasıl 
olmuttur. 

Naklıyatın art ıı dolay11i 
le makine ve vajonlaran de 
vamlı bir ıurette çalıtmala· 

rına lüzum haaıl olduğun· 
dan, tahmin edflen tamırle· 
rjn faılına da yt nlden tah 
ılaat konulmaıına lüzum gö 

rülmüt ve bu f aala 500.000 
ltra daha konulmuıtur . 

tlat, köprüler, telgraf hat 
lan, rıhtım ve dubalar ta 

rnlr mu raflara f aelma ) 92 
bin lira; sabit tealılerın)en 
vlrlne, genltletllmefine ve 
yeniden inıaaına 63 000 IJ 
ra, ev kiraları tahılsa tı f as· 
lına 5000 lira; muvakkat me 
murln harctrahı fulıne 7COO, 

Vakit öldnrmek lıtl 
yordum ... Amucama cevap 
vermek lazımdı Oturdum, 
nıevkUn güzelllğindeo, köy-
lülerden, ümit bağladığı 
rnahıullerden bahsederek 
kendisine uzun bir mektup 
Jazdım. Möıyö Anaıtaa hak
kında da birkaç ıltayl§kir 
cümle ilave ettim, - bittabi, 
kızının hatırı için - Bu gibi 

hallerde bulunan aııkların 
anutad ltlmataızlığını hlaaede 

rek, bir kelime kaçırıp amu 
camın bütün hakikati öğren 

llleılnden de korkuyordum. 
Mektubun ıonund.ıı çarıam
baya muhakkak yola çıka 
Cafımı da yazdım Bu iti 
de yaptıktan ıonra biraz 
Yeanek yedim, gidip odama 
kapandım . Yirmi dört ıaat 
önce bana vermlı olduğu 
RGller pencere üzerinde du· 
ruyordu. Dün akıam içe 

ri girerken onlara h ı ç 
dikkat etmemlıllm, bütün 
l•ce, kapı ve pencereleri 

kilometre tahıl.ah f aalma 
30 000 lira olarak bir mil· 
yon 326 000 lira konulma· 
11 lıtenmtıtır 

Bütce encümeni, karııhğı 
937 yılı varidat f azluından 
temin edilecek olan bu tah· 
slıahn verilmesini muvafık 

görmüı ve hnkumetfn kanun 
projeılnl olduğu glbi kabul 
etmiıttr. 

Her Kağıttan 
Kese Kağıdı 
Y apılamıyacak 

Gerek matbu ve gerek 
el ile yazılı kitap ve defter 
kağıdı gibi ku\lanılmıı her 
türlü matbuların keae tor
ba kağıdı halinde lltlmalinl 
ve bunlara «'tYa aarılmaıının 
memnu olduğuna dair bir 
kanun laylha11 Mecllıe ve 
rllmlttlr. 

Bu memnuiyet hilafına 
harelı.et edenlerden bet lira· 
dan 25 liraya kadar hafif 
para ceza11 alınacaktır. 

Saçma ~anııt ve inanmalar 
Dünyanın her memleke · 

tinde efsanevi bazı kanaat. 
ler vardır İnıanlar, bu kan
aatlere çok dıkkat ve adeta 
llikad ederler! 

Franaanm birçok yerlerin 
de çok gQlünç kanaatler 
vardır. Meıela: Bir evde bir 
kimse öldü mü, o evde, ıu 
bulunan ne kadar sürahi, 
çanak çömlek ve1&lre vana, 
derhal boıaltalır. Zıra, ölen 
klmıenln ruhu hemen ıu 

buluna. iyi uyılmazmıı! 
İngılterede iıe kanaatler 

baıkadır . Orada, iki ponlen 
tabağan, birbirine çarparak 
kmlma11. tabakların lurıldığı 
ev halkından hirialnin bir 
deniz seyahatınde boğulaca 
ğana delalet edermfı! 

Madagıukarada, küçük bir 
çocujun, tehadet parmağıle 
fuayı gö!lermeai, o memle 
kette kutlara umumi ve teh · 
lıkelı bir hastalık arız ola · 
cağına lteıretmı!. 

Londrada, sabahleyin ev
lnden~çıkan '_ bir:,, bakire, be· 
yaz ata binmit kimaeyc ra 
ıtlaraa, o bakire biran fç 
inde evlenlrmlı! 

fORKDILI 

Tavuk istasyonlarında Yetişen 
Damızlıklar köylere dağıtılacak 

İç Bakanlık köylü elinde· 
ki clnıl bozulmut, it ve ve 
rlm kabiliyeti çok azalmıt 

çift ve kümea hayvanları 

dôllerfnln iılahı ve bunların 
köylü için lyl bir ft ve ka 
zanç kaynağı olmıuı imkan· 
lannın temini ha~kında ye · 
ni kararlar almııtır . Veka· 
Jet bu kararını v&layetlere 
bıldtrmlttlr. Bakanlık vila · 
yellere gönderdlil emrinde 
ezcümle töyle demektedır: 

"Ziraat Bakanhğı yardımı 
mn da ln:ılmamlyle Trakya· 
yada vücude getirilen tay 
yetlttlrme fıtaayonları ile köy 
bütcelerine mevzu boğa 

tahıleatlyle kurulan ve 6 8 
aylık ıüt danalarının fenni 
ıektlde yetfıttrilmeılne tah 
ılı edilen boia büyütme 
çiftlikleri ve aynı gayelerin 
gerçekleıtlrllmeal yolunda 
Muğla. vll6yeUnde de kümes 
hayvanlarly)e fenni arıla 

rın köylerde çoialmaaı için 
alınan tedbirleri ve çahıma 
lar dlier bölrelere örnelı 

olabilecek tarzda proğram 

lanmıı tekilde yürütülmek· 
tedtr . E>iğer vi(ayetlerden bu 
ite baılayanların 938 yılın· 

da ayna müıbet ve verJmll 
ıekllde çalııabilmul Jç(n zı. 

raal Vekaletiyle muhabere 
edılerek vi 1ayetlerfn ıklım 

ve ihtiyacına uygun damız · 
lak ark clnılerln teıblU, aıım 
du1akları, tavuk ve ara lı· 
tuyoolarının tayini ile bun· 
ların bilha11a yatılı lröy 
okulu bulunan l<öylerde kon· · 
trola elverlılt büyük köyler · 
de kurulması ve bu kollek· 
lif tealılerln kaç senede, ne 
ıektlde bitirilebileceğinin, her 
ıene ne miktar ve ne clnı 

hayvanın nereden ve ne ıu 
retle alınacağının, bunların 
bakımları ve her köyQn ff · 

tırak teklinin aıım mınta · 
kalariyle zamanaoda hangi 
tarihlerde atımdan ne tarz· 
da faydalanabılecelderinln 

karatlattmlmuı lazımdır. 
Arı ve tavuk iıtuyonla 

rında yetııecek damızlıkların 

mıntaka köylerine ve köy· 
lüye dağılmaaı ıuret ve tar 
zıoın kararlıııthrılmaaı, her 
clnı hayvan bakımı, ameli 
yettıtırilmell , ameli it kura · 
ları açılma tarihiyle devam 
müddetinin ve dera proğram · 
larınm teabtt edilmesi ve alı· 
nacak olan tedbirlerden bil 
gl verilrr esi ve tdar i huıuı
ta köy idarelerinin fıkirlerl · 

nin de alınma11 gerektir." 

Arazisi Olmıyanlara 
Arazi Veri lece k .. 

(Bat tarafı birinci sayfada) 
çok 60 dekar, atağı toprak-

larda o en az 60 en çok 90 
dekar toprak verllfcektir. 

Bundan baıka bağ, fan · 
dıkhk, fıstıklık gıbl yerlerin 
müzayede ile satılması la· 

zımgeleceğlnden bu nevi 

arazi tevzle dahil edılmlye· 

cektır . 

Ancak mevcut toprakları 

halkın jhtiyacrnı karıılamı· 

yan ve eaaıen geçim va11ta
ları fıodıü bahçeleri olan 
Trabzon, Giresun, Orduda 

Rumlardan metrük fındık-: 

lıkların ve keza arazisi dar 

olup zeytiocilakle lftigal eden 
halkın bulunduğu yerlerdeki 

Rumlardan kalan zeytinlik· 
lerln de 
olacaktır . 

tevzll mümkün 

Muhtaç çiftçilere araı.t 

tevzii iti mahallin en büyük 
mülkiye memuruna mnhalli 

maliye ve tapu daireleri ile 
idare heyetinden seçilecek 

birer zat ve köy ıhtlyar 

heyeti tarafından tevzi iti 
yapılacaktır 

(Bat tarafı htrfncl sayfada) 
mekler lııteıl gönderilmittlr 
B. Hitlerin hazır bulunacağı 
ziyafetlerde kullanılacaktır . 

Malum olduğu veçlhfe 8 
Hıtler tomamlle akilünnebat· 
tır Kendisi hatta ıüt lQ ıey· 

ler dahi vemeomekted ır. 
Roma, 30 (Radyo) - Hlt 

lerln Romayı ziyaretinde ya 
pılacak askeri geçit resmi 
için bugün ilk prova olmuı 
tur, Provaya otuz bin kiti· 
lık mücehhez bir kuvvet 
ittlrak etmiı ve ıabah ıaat 
9 dan üçe kadar baıvekil 
Mu11olinln teftit nazarından 
geçmtıttr. 

Roma, 30 (Radyo) - Al 
manyanm Roma ıeflri Von 
Makenzen, Hıtlerln Roma se· 
yahatı hakkında beyanatta 
bulunmuı ve Almanya ltal· 
ya doıtluğunun ebedi oldu 
ğunu Roma Herllo mihveri 
nln, yalnız tabii olmayıp 

ayna zamanda zaruri bulun· 
duğunu söyledikten ıoora, 

Fransız 
italyan 
Müzakereleri 

Fraoıız İtalyan müzake 
releri hakkında Ekıelıiyor 
gazetesi diyor ki: 

" Alınan bazı haberlere 
bakılına İtalyan hükumeti 

Frarıaa tle ltalya araaanda 
ıadece bir kartılıklı hümü 

niyet anlaımaıı akdiyle lk· 
tifa edilmesi taraftarıdar. Bu 
anlatma yapıldıktan ıonra 

da bu iki memleket birbir

lerine büyük elçiler gönde· 

recekler ve Şarki Afrıkada 

hadıı olan vaziyetten müte · 

ve\lid meıelelerln diploma· 

tık yollarla halli ıonradao 
yapılaca khr. 

İki büyük laun milleti 
arasında 

tabiidir 
ıklıi de 

hüınünlyet gayet 

Huıuılyle ki her 
mütterek menfaat 

ve hlılerlne zarar veren an· 
laıamamazlıkları izale etmek 

arzusunda bulunuyorlar. An· 
cak, Fran11z hükumet meha · 
f ıllerlndeki kanaate göre, 

kapalı o Jamda kalmı§l ardı: ======--==================-= d ı yordum •. Birdenbire, yer· 
Beni bir kütük gibi uyutan 
onların kokusu ıdi. . Şimdi 
ıolmutlardı, koymuı oldu 
ğum vazoda sapları sarl<ı 

yordu. YaklRıtım, dokunur 

Türkdilinin Romanı 

t\'11\R . LİS -- , 

Çeviren: Zeki 1'unaboyl11 
dokunmaz bütün yaprakları !==========-=-================ 
yerlere döküldü. Vazo çat 
Jakmıı, içinde bfr damla ıu 
kalmamıt .. 

- Bir gün yaıadılar, yal 
mz bir gün.. Benim saade 
Um elbi diye mırıldandım. 

Kalbim bu hataranın ya-
dlle kanarken, gözümün 

önünden aaadetimin hllyalle 
rlnln birer birer geçtiğini 

görüyordum ilkin, paviyo 
nun önünde. güllerile ve ki· 
razlarile üzerimde ıihlrl' bir 
teı r yııpmıtlı . Sonra, te:r. 
gahta bez dokuyuıu .. Gü 
vercinlerine yem verltl . El
lerJle bana ıu fçlrl~t.. Ve 
nihayet, fellk et dakikası 

olan horoz iblklerinı denızc 
atıfı gözümün önüne geliyor 

dul .. 

Güoeı batmadanahmı ge· 
tırtlp üzerine atladım ve 
ormauların içine daldım. 

Havaya, açık yerlere ihU· 
yacım vardı; hayvanın iste· 

dtği yere gidiyordum. Ova· 
ya çıkmca bir çılgın gibi dört 

nala ıürmeğe bnıladım . . Ter 
içinde kalım hayvanın bö 
ğürlerioi kanatırcasına mah 
muzluyor, ona işkence edl 
yordum. Kabahatll miydi? 
Hayır. Fakat, her ne olurea 
olsun ben einlrlerimt yatıı· 

tırmnk !itiyordum . Bu deli 
cume dört nnl ile ha.vayı 

yarMken göolüme ferahlık 

verı n bir serlnliğın yOzüme 
ve alnıma vurduğunu hıue 
diyordum Nasıl oldufunu 
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anlamadan, garip bir tesadüf 
eıer olarak, epey bir müd 
det sonra, kendimi, çınarlar 
altındalo Küçük Çt~menin 
yanında buldum. Yere indim 

ve ancak o zaman hayvanın 
ne hale glrdığlnln forkına 
vardım: Her tarafı knn ter 

lçınde knlmııtı, titriyordu. 
Zavallıya acıdım, yorgunlu
ğunu dinlendirmek üzere 
gezdtrmeğe baıladım. Ve 
sonra da su içmeğe Kendi 
ellerimle ıu lçmeğc gıttfm. 

Buradan nyrılacak cesareti 

1 
kendimde bulamıyordum; bu 
rada. onun letafellnden, gü 

' ze'liğfn <l en bir§ey vardı ... 
Başımı çe virince dünkü gibi 
k~ndlı!nl göreceilml zanne 

de beyaz blrtey gözüme iliı 
ti Bunu tikin uf ak bir çakıl 
taıı sandım; ayağımla do 
kununca bir kağıt olduğunu 
nnladım. Okuma ve yazma 
gayet kıt olan böyle bir yer· 
de kağıdın ne iti vardı? 
Acaba kendi cebımden mi 

dütmüıtü? . Alıp açtım: Bu, 
bence meçhul bir yazı , kur. 
ıun kalemle yazılmıt ince 
bir kadın yazaaiydi Bunu, 
dün Amariliı tarafmdnn dü 
ıürülmüı bir puıla olduğunu 
anlamakta gecikmedim. Bat· 
langıç: Orakçı kızı, nlt ta 
rafında da bir ıllr vardı. ilk 
mısralar benim bahçede işit 
tlğim türkünündü, lakin bu · 
rada arka11 da vardı. Oku 
mak ve dinlemek zahmetine 
değer bir ıeydir, ıann hep· 
ıtnl okuyayım da dinle: 

Eı, ey ıabah rüzgarı 
Ve gel beni serinlet. 
Sen de ey güneı, dağlar · 

dan sakın çıkma: 
Çünkil, tenimi karartının! 

Hıtlerfn Roma ıeyahatırıdan 
mühtm neticeler çıkacaiını 

ve Alman mllletınln dalma 
İtalyan mll letlntn yanıbatın. 
da bulunacağım ilave ey1e
mlttlr. 

Berllo, 30 ( A A } - Neıredl· 

len bir tebllide Alman is· 

Uhbarat büroıu Httlerln 2 
may11ta Romaya gideceğini 

bildirmektedir. Aynı tebliğ· 
de Httlere refakat edecek 

zevatın isimleri bildirilmek
tedir. 

Von Ribentrop, Heı Gôb· 
leı Frank, General Kaytel 

ve Pollı müdürü Hayrnrlh 
Hımlcr Httler ile beraber 

Romaya gidecek zevat ara· 
11odadır. 

Roma 29 (AA) - 8. 
Bitlerin ziyareti münaıebeti· 
3 Mayıı bütün ltalyada mil· 
it bayram olacakhr. 5 ve 9 
Kampnl Latyum ve Toıkana· 
da bayram eünlerl addedi
lecektir. 

Ve 1 Romanya 
Macar Nazile
rinin Menıeleri 

Ne imiş? 
Budapeıfe, 30 (A A.) 

Macar Nazllerlnln lideri Sa-

la11lnln menıelerl ne oldufu 
hakkındaki münakeıtalar de· 
vam etmektedir. 

Saluslnlo Macar olmadı
ğını ve iıminln Seloıan ol
duğunu iddia eden çiftçime· 

buslarından birinin bu tddlaıı· 
na cevap veren Nazi mebuı, 

ecdanının her zaman Salaı· 
ıl iıminl taıımıı ve Mllcar 

ihtilal orduıunda Avuıturya· 

lılara karıı harbetmlı olduk
larını göıtere'n bir takım ve· 
lkaa ibraz etmtıttr. 
=======================~ 

iki memlek< tin duyguları ve 
menfaatleri bir olduiu için· 

dır ki A vrupanın teıklnl it · 
inde daha iyi bir elbirliii 
teınln etm~k için Franaanın 
ve ltalyanın karı ılıklı vazı· 
yellerini aydınlatmak icap 

eder" 

Ba ıaklar aiır baılarım •i · 
mitler, 

Orak bekliyorlar: 
Köylüler biçmeğe çıktılar; 
Her taraf hasat koyuyor!. 

Ben de bu dokuma itini 
bırakıp 

Babamla birlikte 
Orağa gideceğim. 

Keıkin bir orakla ekinleri 
Ve keskin bir bakııla gü
zel palikaryaların ı•J 
Kalplerini blçeceilm. 

Hiç tüpheılz ki Amarlllı 
bu şiiri bt r yerden bulup 
kopye etmtıtı .. . Bu kıymetli 
yazıyı ııkıp öptüm, bir an 
her ıeyi unutacak kadar de· 
rln bir aevlnç duydum .. 

- SÜRÜYOR -

l*l Eski görene!< ue dağlı 
kıyafetler/ne sadık kalan 
Rumlara denir. 



SAYFA: 4 

lngiliz-İtalyan Anlaş
masının Akisleri .. 

ftalyan aazetelerlDID ye· 
alne meıaut oldukları meı · 

ele 1nııltere ile ltal ya ara-
11nda akdoluneıa uzlaımadır. 
Gazetnler uzlaımanın tab 
akkukundan dolayı fe•kall
de memnuniyet göıtermekte 
Ye lnııhz Baı•ekllı Çember. 
llyının muvaffaklyettnl alkıı
lamaktadırlar. Aynı zam
anda Lord Edene karıı bazı 
bOcumlar da vardır. ltalyan 
matbuatının ba yoldaki neı· 
rlyahna misal olmak (bere 
•il Popolo d ltallo., ve .. La 
Stampa., nın baımakalelerl· 
nl alıyoruz: 

" it Popolo d ltalla., nln 
uzlaıma imzalandıktan ıon · 

ra yazdıfı baımakale aıalı 
dadır: 

., Bu akıam fevkallde te· 
ıtri olacak bir bldlae vukua 
ıeldı. Gazetelerin •Roma 
paktı. adını •erdikleri ıum
ullQ ve kati büyQk bir uz
laıma iki im para torluk ara · 
11nda meıut btr tarzda tah
akkuk ettlrllmlıtlr. Bu uz
laıma ıulb yolunda umumi 
bir teırlkl meıalyl lıtthdaf 
ediyor. ltalya ile BQyiik Br· 
ltanya araıında doetluk po
httkaıı tekrar tee110ı etmlı 
•e iki bGyük devlet arasın
da tlmdlye kadar tahaddnı 

etmlı veya edebilecek bütQn 
meeeleler bal •e tesblt ol
unmuıtur. Mazinin meıelele· 
rl b6ylece tamamlyle teevl
ye olunmut •e lıtlkbalde 

AYrupa ıulha için tetrlkl 
meaal lmklnı tahakkuk et
tlrllmlı bulunuyor Muvaf
faklyetle akdolunan anlaı· 
ma Oç ıeae azun mGnaka. 
ıadan ıonra baıarılmıı bulu
nuyor. 

Bu Qç ıene zarfında bü. 
yQk bir uluı 16neı altında 
bir mevki• ıahlp olan hak
kını müdafaa "•tmlı ve ta. 
rlhte teıadOf edllmiyen bir 
koallıyon baı tutmutlur. Dı
fer deYletlerle Oç ıeneden 
beri ıilren ıerıtnlık eınaıın· 
da bir müıellah lhtlllf teb· 
Ukeıl atlatmııtır. Hu müdd
ette bGyük bir devletin gör· 
dGIG hakıızlığa kendini mü· 
daf aaıına ıahlt olmuıtur. 

Aynı zamanda Anupa 
medeniyetinin ıömiirge bak· 
ları da kuvvetlenmlıttr. 

O medeniyet biitün kıta 
lara ıııfı nakleden kuvYet· 
tir. Habeı meıeleel mahal. 
llnde tenlye edıldıkten ıon· 
ra halfa 1935 haziranında 
8GyGk Brıtan1a bükQmetl 
ile mGnaıebatını tanzim ar· 
zuıunu göıtermlıtl. ltalyan 
lmparatorlufu harp ye füt 
ahat ile tee11Gı etmlı bul · 
unuyor. Vaziyet tayazzub 
ettlll zaman aörftlen manza
ra ıudur: Mu11ollnl, daha 
1935 de Avrupa harbi ıek
llnl almak ihtimali olan bir 
mOıtemleke mücadeleılnden 

çekinmek l&zımıeldlilnl ih
ata eylemiıtt 

Roma, Avrupaaın vazlye. 
tini ıarlh ve dofru olarak 
ı6r0p muhakeme yOrOtOr· 
ken bir takım kundakçılar 
Yahıl çeteıl batında bulunan 
bir Afrika barbar reılnln le
hine olarak medeniyeti tab 
rtbe çahııyorlardı. 

81• ıura11nı ta1t1k Ye ka. 
bul ederi• ki ıon muYaff akl· 

yet Çemberlayna aittir . Ken· 
dlıl kundakçıların cereyanı · 

na karıı durmuı ve ancak 
Londradan yapılması mOm
kGn olan bir teıebbüıe gir 
ltmlıtlr İki ıenedenberl ak
tedılemlyen uzlaıma iki ay 
zarfında tahakkuk ettirildi. 
Bu parlak hal tarzının ıer· 
efi Mu11oltnt ve Çemberllyn· 
ın direktifleri tle müzakere· 
lerl idare etmff olan Kont 
Clano Ye Lord Pörae terettip 
ediyor. 

Tam bir anlaıma atmoı· 

fert içinde ve hakkaniyetten 
ayrılmıyan zlhnl1ettyle harp 
ıonra11nın en mühim bir ve· 
ılkaıı tanzim ve imza edll
mtı bulunuyor. Kantabr de
nizinden Hint denizine kad· 
ar uzatmakla ltalyan lmpa· 
ratorluğunu ihtiva eden ge• 
nlt bir ıahanın hudutlar1nı 

ıarmaktadır. 

Bu imparatorluk lnııllz 
müıtemlekelerl ile eYvell 
M111r Sudanında, ıanlyen 

Kızıldenlzde hemhuduttur. 
lulif, Arabistan müstakil 
memleketi ile A.den mınta
ka11na racidir. İtalyanın pro 
lılam polltlkaıı, Suudi Ara · 
blıtanın ve Yemenin lıtlk
lallnln tanınmaeı ile teteY
vQç etmlı bulunuyor. lt1llfın 
ehemmiyeti lnterkontlnantal 
olmakla beraber herıeyden 

evYel Avrupai mahiyette· 
dır. 

lttllf•a kaydedildlflne gö· 
re, lıpanyanın arazlıtnln lı 
ttkl6 lıne büt6n devletlerce 
hürmet edildikçe ftalyamn 
lıpanya hakkında kuıuıt bir 
politikası yoktur. halyaaın 
yeılne iıtemlı olduğu ve 
gaye ittihaz ettiği ıey lı
panyamn Moıkovanın teteb· 
büılerl netlcetl olarak haıln 
bir rezalete kurban olma
ması Ye eıkl mütemeddlD 
büyük devlet vaziyetini lk· 
ttıap eylemesidir. 

ltalyan - logtllz anlaıma11 
ıulh ve Avrupada teırlkl 
me1alye büyük hizmet et · 
mekle beraber ltalyan polt · 
t1ka11nı eıa11nda deilttlrml 
yecek Ye İtalyanın doıtluk · 
ları baki kalacaktır. Duçe, 
kendi polltlka11oı lnıa, tah · 
kim ve leıblt ederken bu 
politikanın hatlarını bir lh 
eokle tanzim etmlt bulunu · 
yor. Mukaddema çoll tehll · 
keli anlarda Roma kudreti · 
nl ıınamıı ve Avrupa ıulhu · 
na bGrmet etmek kayı111 iç· 
erlılnde Akdeniz ve Af rlka 
ıulbunu ldameye çalıımııtı. 

Eier ltaly•ya karıı haklı 
muamele edlllyoraı, eğer İt
alya mllletlmlzld kuvvetini, 
hukukunu, ıereflnl tatdlk 
edlyona, ejer Roma yeni 
tarih yazmıt bulunuyorsa, 
bunların hepıl Duçenln yük 
ıek ıöriit6ne meydundur 
Duçe. Avrupa lcebatına rla 
yet etmekle beraber talih 
ve mukadderatın hOkOm 
daklka11nda hiçbir zaman 
korkmamıı ve Romaya im 
paratorlufu iade eylemtı

tlr." 
"La Stampa .. ıazeteelne 

gelince anlaıma hakkında 
maldmat verdikten ıoara dl · 
yor kt: •ltalya ve lnıtltere 
araıındakl mOnaaebatın ha · 
sin, tehltkeJt ve musır bir 

TORKDILI 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Enc'ilmeninden: 

ı M.ı\YIS 1111 

r. ~~~~~~~~~~~~ 

MÜHiMDiR! 1 
1 - Ekılltmeye konulan it: 
Nafia dalrealaln Şavrole marka 2 numaralı kamyonu için 1 

iç ve dıt 4 adet ve 1 numaralı Fort kamyonunun ön teker- " 
leklerl için 2 ki ceman 6 lastik 9 ·mayıı-938 tarihine rut 1f. 
lıyan pazardesl günii ıaat 14 de tbaleıl yapılmak ilzere ~ 
IS ıün müddetle açık ekılltmeye konulmuıtur. it. 

iç ve dıı beher llıtliln muhammen bedelt 150 lira ~ 
6 laıtlk 900 lira ve muvakkat teminatı 67 ltra 50 ~ 

İSTİFADENIZI DÜŞÜNÜNÜZ. 
EV y APTIRMAK ısrt YENLERE: 

Böyle, gil
zel bir ev 

1 

1 
1 

kuruıtur . 

2 - ihale muayyen vaktinde HOkQmet konajında 
teıekkül edecek vilayet daimi encümen odaamda yapı · 

1 acaktır . 

Bu ııe alt ıartnameyı aörmek ve öğrenmek ııttyenler 

her gün için vilayet Nafia dairesine veya Erıcümen kale · 
mine mOracaat edebilirler. 

3 - Ekıtltmeye girebilmek tçln llleklilerin yukarıda 
yazılı muvakkat teminatını malıandıfına yatırdığına 

dair makbuz Yeya banka mektubu ibraz etmeıl tarltır. 
4 - 1 - 125 

---------------------------------8 alık esir Askeri Satın Alma 
Komiayonundan: 

Kepıüttekl birltiln ıenehk ihtiyacı olan 120 ton odun 
a~nk ekıtltmlye çıkarılmııtır . lbaleıl 9 5 938 pazartetl 
aünO Hal J o da Kor ıatın alma komlıyonunda yapılacak
tır . Şartnameıt komlıyonda heraOn görülebilir. Taliplerin 
113 liralık muvakkat temlnatlarlle zamanında komlıyona 
gelmeleri 4 - 1 - 124 

Denizbank Denizyolları İşlet
meai Erdek Acentalığından: 
Ştmdfye kadar cumartesi gOnlerl bir defa uiramakta 

olan poıtamız beraabık devam etmekle beraber l-May11 
938 tarihinden itibaren pazar gOnlerl de lıkelemlze ıaat 
14 de gelerek 14,30 da hareketle Marmara, Tekirdağ, 
dojru 1ıtanbula ıtdeceil ilan olunur. • 

Balıkesir inhisarlar 
BaşmiJdürliiğilnden: 

Gönen lnhlıarlanna alt harap anbarıo 1,522 Ura 50 ku· 
ruı keılf bedeliyle ve Balıkeılr, Bandırma. Gönende mev· 
cut proje Ye ıartname1I mucibince tamir ekılltmeıl 26 4· 
938 gününden itibaren on ıün müddetle uzatılmııtır. lıtelr 
illerin 5 5 938 tarihine müıadif perıembe gQnü ıaat onbe· 
ıe kadar Band1rma, Gönen, Batıkeılr lnhharlar1na müra · 
caatları . 

de rahat 
ömür ıe· 

çlrmek lı· 
ter mtılnlz? 

Bekledifl· ~ı 
1 niz mevılm 

~ ıeldı . Mal
i/. zemen 1 n 

" ucuzlufunu 
it. fırsat bilip 

" niyetin 1 z 
it. olan 1 t e 

1 
1 
1 ı baılama. 

.: dan evvel 
it, tlcaretba · 

raman ız 1 nemlze•I· 

~ze mu- » 
bak kak ~ 
klr temin 1 

1 
edecektir. ;ı, 

Bu, tecrübe ile ıablttlr. ~ 
Her ctnıdemlr, çimento, cam, çivi, h1rdavat ve .C 

blldmum malzemel tnıalyeyl ıayet ehven ftatla ıat- it.. 

1 maktayiz. Blrkere deneyiniz. 
Her renk yailı ve badana boyalarlle boya yajları 

Ye malzemesi de bulunur. 
C Köylü Ye rençberlerlmlz için pulluk ve her türlCl 

l
lt. düzen de maiazamızda ucuz bir flatla ıatılmakladır. 

Masa, kollu terazilerle, kantar, litre, kilo ve metre 
gibi ölçO ve tarh düzenlerinin pazan da mağazamız- "1f 1 dır. ~ 

T6tün ftdan ve tarlalartle, mey•• aiaçları Ye her il 1 türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı it. 
" arttıran .. KiMYEVi RUS GÜBRELERl,, ot ılz de tec· » 
.r.. rObe ediniz, memnun kalacak11nız. ~ 

ı Saraçlar Başında Hasan Cumalıoğulları ı 

1 Mehmet, lsmail, Abdullah 1 
~~~~~~~~~~~~"' 

~··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••IE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
: Ozger Biç~i. Oi~is, ~içe~ Yur~u j 
• • 

aafha11 n•hayet bulmuıtur. ! t i Talebe Kaydına Başlamıştır. i 
lkı devletin thtllif ı bertaraf • t • • 
etmeleri Anupa ve cihan t S f l k e : Arzu edenlerin Yeni Hük~met arkaaıoda Çantay ıo· : 
lehine bir hareket oldu. Bu ' Q 1 1 ! i kak (25) numaralı Yurd Dırektörlüiüne müracaatları. İ 
ıalbalar tarihi mukadderat- ; Otomobil,, : i Fazla izahat lıllye•lerln de Dlrekt6rlüi• baıvur· 5 
tir. lnaııltere, İtalyanın im· • • • maları rica olunur. • 
aratorluk için yetlımtı oldu· t ŞaYrole marka dört ıl - • : : 

tunu aohyamamııtı •e bir • lindlrll , iki arka ve yedek • : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 
mecburi keyfiyete olan it t llıtlğl yepyeni, yeni akü t •••••••••••••ıu,••••••••••••••••••••••••••••••••-
alyan hareketini bir ihtiraı • mülit~rlü, marı otoma· •i 
galeyanı tellkkl eylemtıtl . ! tikle itler dört kıııltk ka· t 
ltalyanın A.dlıababa üzerine t palı bir kura otomobili • 
yürümesinden ıonra yGrütü· • ıatıhktır. Takıltle de verı· 1 
len yanhı muhakeme düz· • lir. Talip olanların Bahke 1 
elmedl. loglllz zihniyeti gah · t keılr Memleket Hastaha· 411 

be uzatarak normal müna· • neıl, Kulak, Boiaz, Burun t 
sebatın iade e~ll~eılne mu . ~ Müteha11111 Doktor Kamil ı 
arızdı . Bazı kuçuk adamla· J S il fi _ • eı o una mOracaatı 
rın mahdut gorüılerl uzlaı · • tll 1 t 
maya mani oluyor ve lhtl· t n ° unur. t 
lafı idame ettlrlyorlardı. Ge- • t 
nç faıtıt lmparatorluiu bu· t • 
gün lnılhz lmparatorluiu 

ıle aynı ıeYlyede olmak (lz. Kayıp i~tiyır heyeti mi-
ere meseleyi lncelemlf bul-

unuyorlar . ~Orleri 
Ananevi doıtlufun idame· 

ıl doğrudur. Bu yeni doıt -
luiun fecrini 1elimlıyoruz. 
ltalyanın bugünkO vaziyeti 
dnnkünden bambatkadır. Fa· 
kat bu ltalya tle lnılltere 
arasındaki teırıkı mesai im· 

Savaıtepe oahlyeılnln Me· 

cldlye köyO ihtiyar heyeti 

reıml milbürlle muhtar Meh · 

met Akyol ile azalara alt 

Mehmet Kocaafa, Süleyman 

klnları azaltmıyacaktır. Aı Atak, Durmuı Ocak, Alt 

ıl llzım olan meıeleyl kıy· 
metini ihata ederek, lmpa 
ratorluiu taıdlk ederek hal 
leylemekti· Çemberllyn bu· 
nu baıarmak muvaffaklye-
tini g6ıtermtıtlr " 

ltalyan ıazetelerl Çembar. 
llyn tle Mu11ollnl ara11nda 
teati edilen hararetli telı 
rafları da neıretmektedlrler. 

Bayram adlarındaki mühür

leri 2s-4.g3g de kaybettim. 

Y entlerlni alacaiımdan hü 
kümlerl olmadıiı tlln olu . 
nur. 

Savaıtepe nahlyeıl · 

nln Mecidiye köyü 

muhtarı 

Melamet Akyol 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Enciimeninden: 

l - Açık ekılltmeye konulup müddeti temdit edtldlfl 
halde vaz edilen peylerl haddi liyık ıörülmemlt olan ve 
keılf bedeli 9761 lira 16 kuruı olan Ay•alık · lzmlr yol 
unun Altunova köprGıü araıında teavlyel turablye ve kal · 
dmm tnıaatı 12·Mayıı · 9J8 tarihine teıadüf eden perıem· 
be günü ıaat 14 de kadar b1r ay zarfında verllmtk üzere 
pazarlığa bırakılmııtır. 

2 - Bu ite alt enak tunlardır: 
Profil, arzani maktalar, takip •e tahrik tura biye cet· 

vellerl, meıaha, keılf, vahidi fiyet, cetveli, eluıltme ıart
nameıl, mukavale örnefl, bayındırlık lılerl genel ıartname· 
ıl lıteklller bu evrakı Vlllyet Nafta Müdürl6fünde veya 

Daimi lncümen kalemlnke görebılırl~r. 

3 - Pazarlıf a lttlrak için 1938 yılı ticaret veelkaıı 

ve yine J 938 yılı için Nafta Veklletlnden ahomıı Yeıtka 
veya Vilayet . Nafia Müdürlüfünden alınacak mOteahhıtllk 

veılka11nın ibrazı meıruttur. 
4 - Muvakkat teminat bu bapta tebllfah umumiye 

ahkamın te•flkan pazarlıjı müteakip yatmlacakhr. 
S - ihale hükumet koiıaiında teıekkül edecek Daimi 

Encflmende yapılaca khr. 

lıteklllerln bu müddet zarfında her h6n için Daimi 
EncOmen kalemine milracaat etmeleri llln olunur. 
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