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29 NlSAN CUMA 1938 

Zelzeleyi Gtç Haber Veren Bir Kayma 
kam Mecburi Tekaüde Sevkedildi. 

GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON İKiNCİ Y1L SAYI: 3868 

Türk-Yunan Munzam 
Paktı imzalandı •. 

Belediye M e c 1 isi Nisan 
Çalışmalarını Bitirdi. 

General Metaksas, B. Celal Bayar Ve B .. Tev
fik Rüştü Aras Şerefine Bir Ziya( et Verdi. 
Ziyafette Atatürke Tazim telgrafı Çekildi. 

Masraf Bütcesi 163,950 Lira Olarak Kabul 
Edildi. Belediye Reisinin Dördüncii Secim Yılı 

~ 

Faaliyetine Ait izahatı Takdirle Karşılandı. 

B. Celal Bayar 
Ankara, 28 (A.A.) - Dün 

saat oo sekizde Atlnada tkl 
dost ve müttefik memlekl't 
Baıveklllerl arasında Türk · 
Yunan munzam pakta im· 
zalanmııhr. 

Atlna, 28 [Radyo) - Tür 
kiye Baıvekilt B. Celal Ba 

11. Meiak.rns 
yarla Yunan Baıvektll Ge 
neral Metakıu ve TOrk l~·e 

Hariciye Vekili B Tevftk 
Rüttü Aras , saat 18 de Ha 

rlciye nazaretindt", Ankara 
da hazırlanmıı ve parafe 
edllmit olan munzam dost 
luk ve mütekabıl yardım 

muahedesini imza v~ teati 
eylemtılerdı r. 

Fransız Nazırları Dün 
Londraya Vardllar .. 

--------- ----
Çemberliyn. Loıd Halifaks, Oaladiye - ~orj Bone ara-

sında ingiliz - fransız müzakeıelenne başlan~ı. 

/ 11y!llz lfoşvekili IJ 
Çemberldyn 

Londra, 28 (A.A.)- Fransa 
baıvekilt tle hariciye nazm 
dün Londraya gelmtılerdir 

loglllz - Fran11z müzake· 
relerine buaün baı\anmııtır. 

Londra, 28 (Radyo) -
Fransa Baıvektl t Daladlye ile 
Hariciye Nuın Jorj Bone, 
dün akıam ıaat 17 de tay· 
are ile buraya gelmııler ve 
K.ridon tayare iıtuyonund" 
lneiltere Hariciye Nazm 
Lord Ha lif akı ile Franaanan 
Londra ıefirl F orben ta -
rafından karıılanmıılardır. 

Fraoıız nazırlar1, doğruca 

Franaız ıefarethaneslne git. 
mtıler ve yarın baılıyacak 
olan müzakereler hakkında 

loaıliz kabloeelnin bu sa· 
bahki tçtlmaında tasdik et 
tıil ruzneroeyl eözden ge
çlrmtıler, ıeflr Forbenle fi· 
kir teatlılnde bulunmuılar· 

dır. 

1' ransı: Başvekili 
B. UalmlLye 

Loodr& matbuatı; lngilte
reoln bütiin büyük devlet-

lerle uzlaımak iltediğlnl ve 
bu itibarla Franıadan feda-

karlık isti yect-iinl kaydet -

mektedir. 
Frannı nazırları , Fran11z 

ıefarethanesinde ıereflerine 

verılen ziyafette hazır bu · 
lunmuılardır. 

İngiliz Fransız müıakere · 
ferine bugün baılao · 
mııtır. lkt devlet ricali ara· 
11nda Çekoslove.kya mHele 
ıl, lıpanya isyanı ve Çın 
Japon ihtilafı da tetkik olu 

nacaktır. 

Fransız nazırları, İngiltere 
Maliye nazırı Sır Comen ve 
harb ye nazm Hor Bellsa 
tle de huıuıi ıurette konu · 
ıaca klardır . 

Muahede, yaldızla bir 
karton içinde olduğu halde 
getir11mltll · Muahede tmza· 
landıktan ıonra lkl devlet 
Baııveklllerl, Türk· Yunan 
dostluğunu bir kat daha 
takviye eden bu muıShede 
nln akdinden dol ayı hlaaet· 
tikleri memnuniyet duygu 
tarını samimi ve mütekabll 
nutuklarla beyan eylemi§· 
lerdlr. 

1 ürkiye Baıvekıh B. Ce 
Jal Ba yarlara tlarlclye Ve
kıli B. Tevfik Rüıtü Aras 
ıereflerioe bu gece büyük 
Briotaoya otelinin büyük 

salonlarında ve Metakıu 

tarafından mükellef bir zi· 
yafett bir ıuvau takip ey· 
lemtıtır. 

Zıyafet eınasında samimi 
nutuklar ıöylenmıf, Atatür· 
ke tazimat telgrafı çekilmiı 
ve biraz sonra kendilerinden ·-·-- -
lar arasmda okunmuıtur . 

Belediye Umumi Meclial 
nlaao devresi altıncı toplan. 
h11nı 8. Naci Kodanazın ri 
ya1etlnde yapmıthr. 

Eıki zabıt okunduktan ve 
kabul edtldlkten sonra ge 
len evrakın müzakereıfne ge 
çllmtıtir. 

Meclis, bütce encümenin 
den gelen evrak ar&1mda 
bulunan belediye memur ve 
mustahdemlerlnln bazı mü
racaatlara tedklk olunmuı 
ve karara baflanmııtır. 

Hayır cemtyetlerlnln ve 
ıpor kurumlarınao, ıehfr ku. 
lübünün yardım ve dilekle
ri hakkındaki bütce encü 
men, mazbataları da okun· 
muı, gerek bunlar için ve 
gerekıe CumhurlyeUn ) 5 nci 
yıldönümünü kutlamak için 
bütceye tahıf1at kooulmuı
tur. 

il uu1uuuıa~ı. 
MüteaVıben maaraf büt

ceılnin müzakereılne geçil· 

mittir. 

B. Naei Kodanaz 

Birinci fa11l: Belediye re· 
lıi ve daimi encümen aza
lara tahalHh '1?7n ••--.. 
mubaaebe, zabıta memurla 
rının tahılıah 9552 lira , 

Üçüocü fasıl: Ücretli me· 
murlar ve mustahdemln tah· 

ılsatı 11 ,340 lira, 
Dördüncü fa11l: Mefruıat, 

kırtaılye, tamirler, icarlar, 
evrakı matbua, belediyeler, 
eıerlnln tabı manah, m6ı· 
terek neırlyat, tenvir, teıhin, 
muhabere, harcırah, melbu. 
sat, iz.mir fuarına, lıtlrak, in· 
tlhabat gİbı müteferrik m&1· 
raflar 5800 ltra, 

Beıfncl fa11l: Sıhhat me· 
murları tahılaatı, 4248 lira, 

Altıncı f a11l : Fukara ve icl
zeve yardım, ilaç baıtabane· 

fere ıevk, t~çhiz ve tekfin, 
klmıeılz çocuklara yardım. 

sari ve zlhrevi ha1talıklarla 
mücadele, köpeklerin ıtllfı, 

tephirhane, zehirli ıazlardan 
korunma, kimyevi tahltllt 
masrafları 3350 lira. 

Yedinci fa11l: Baytar ve 
---L-L-

SekfzlDCf f uıl: Mezbaha 
dalmi mauafı 3400 lira, 

Dokuzuncu faaıl: fen me · 
Ziyafette: bütün nazırlar 

kordiplomatik ve retlkaları, 
askeri rical ve reflkalarile 
AUnanın aristokrat tabaka· 
ıma mensup aileler hazır 

bulunmuılardır. 

Yozgad 
Kırşehir 

Felaketzedelere Vardım İçin Geniş 
Mikyasta Faaliyete Geçildi .. 

~~~~~~······~~····••§~~~~~ 
Bütün Memurlar, Müesseseler, Tüccarlar, Bir 

f ela~etzedeleri için ~ur
dun her taraftnda taali~e-

Çok Yurddaşlar, Kızılaya Teberrularda 
Bulunmağa Başladılar. 

muıtahdemleri teberrularda 
bulunmaktadırlar . 

Y ozgad ve Kırıehlr ha va· 

1iılndekt büyük yer ıarıanh· te geçildi. 
28 ( 

.. A ) _ y 'ı larlle felakete uğrıyan yurd-
Ankara, ·" · er 

deprenmeai mmtakasına da· j da§'ara yapılaca~ -y~rdım 
hıl olan Çiçekdai kazuı , tıleri üzerinde 1ıoruıulmek 
kaymakamı ilk sarsıntı ha· üzere dün ıaat ZO de Kızıl 
berini çok geç verdiği ve ayda bir toplantı yapılmıı · 
böyle felaketli bir zamanda tır. 
vaziyetin icap ettirdiği ha11a- ==-========,======
siyet ve flla llyeti göstere 
mediğl anla,ıldığmdan te 
kaGte ıevk edilmlıttr. 

Ankara, 28 (ı\ A ) - Al· 
makta olduiumuz telgraflar, 
K.ırıehlr mıntakaıındaki zel . 
zele münaıebetile felakete 
uğrıyan kardeılerlmlzln yar· 
dımına koıulduiunu, her tara 
fta genlo mikyasta faaliyete 
geçtlmif bulunduğunu bil· 

1 dlrroektedlr. 

ı Ankara, 28 [A.A J - Ma
carlıtan, Irak, Suriye, Af· 

1 ganlıtan, lran . Mısır harici 
ye nazırlarile lskenderun 
Sancağı ıeçlm komıiyoou 
ikinci reisi K.ırıehir zelzeleal 
dolayislle hükümetlmlze ta 
zlyette bulunmuılardır. 

Hariciye Vekalet vekili 
Şükrü Saraçoilu cevaben 
Cumhuriyet Hükümetlnln te 
ıekktırlerlni bıldirmlıtir. 

Çocuk t:slrgtme Kuru
ma binlerce cihanı kuca 
ğında yaşatan yüce bir 
mabettir. Ona yardım cdi 

nlz. 
Sağlam ana, babaların 

yavruları sa.<;lam olur. 

Bu toplantıda on beı kl ı 
tilık bir yardım komitesi 

teıt:kkü l etmiıtır . Birçok 
tüccarlar vesalr iılerdekl 

yurddaılar Kızılaya müraca -
at ederek felaket gören kar· 

deı'ert için nakdi yardımlar· 
da bulunmaktadırlar 

Şu birkaç gün zarfında 

yardım huılallnın mühim 

bir yekuna baliğ olacaiı 
muhakkalı tır . 

Öğretmen Okulu Kızılay 
gençlik teıkllatı da aynı 

Oığer taraftan bütün dal- me.ksatla talebe araeındakl 
reler memurları, müeue1e- yardımları teablt etmektedir~ 
ler, bankalar. memur ve ler. 

AZIZ BALIKESI LI · 
Felaket Gören Yurddaşla- ı 
rına Şefkat Elini Uzat .. 

=====----
Yo-zgad ve K.ırıehlr köyleri büyOk bir zelzele fe· 

laketioe uğradı Yüzlerce ev göçtü. Binlerce yurddaı· 
açıkta kaldı. 

AZlZ BALl~ESlRLİ : 
Her felaket karımnda göıterdtiln derin allk• ve 

hamiyett KU"tehlr, Yozgad felaketzedelerine de 16• 

tereceitn ıüpheılzdlr. 
"TÜRKDILI,. ıenlo bu lali duygularınan tercümanı 

olmak için bugünden itibaren bir yardım lllte1l aç· 
mııtır. " Kızı LA Y,. Şubesi va11tastle felaket gören 
yurddaıtara yapacaiın yardımları bekliyoruz. 
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1 9 - 1 
Bel diy Mecli 
Çahşmalan 

Vila,·et Parti 
Teşkilatının 

eftişi 

Elden kaptırıl-
Üçüncü konferans ke, an para çantası 3 - Hava ıüzgect, 

-Korunma-
Ehemmlyetl: Gelecek harp· 

lerrle dOıman ta yarelerl 
memleket içine Hldırarak 
ıehirlerl, kaıabaları, köyleri, 
limanları, yolları, köprüleri, 
fabrikaları, tahrip etmeie, 
yanıınlar çıkarmaia; lnıan 

lan, hayvanları, ekinleri, or· 
mantarı zehirli ıazlarla ya
ralamağa, öldürmeğe, mah· 
vetmeie çalııacakhr. 

4 - Tazyık edtlmit hava 
yı havi çelik bomba, 

Atımelçttmcıl karııamda 
ıiğara ve pul bayı\ıil yapan 
68 yaılarında Nuri dün 
dükkanından o günkü satsı 
hasılatı olan otuz lirayı bir 
çantaya koyarak evine glt
mtıtlr. Fakat evinin kap11mı 
kolayca açabilmek için çan· 
tayı yere bırakmııhr . Tam 
bu ıırada bir adam koıarak 
gelmlf, btr anda çantayı 

yerden kapm11tır. 

5 - Koıtik ıodası, 

6 - Oturacak ııra veya 
sandalye, 

(Baı tarafa birinci ıayfada) 
murlan tahılııatı ve fen it· 
lerl masrafı 5808 lira, 

olarak tayin eaamt ıuretlle 
ve lttıfakla kabul edtldt. 

Dokuz maddeden ibaret 
olan bütce kararnamesi mad 
de madde müzakere edil· 
mit ve kabul edllmlıttr. 

C. H. Partlıl vilayet idare 
heyeti azası tarafından kaza· 
)ardaki Parti ve HalkevJ let 
kllatınm her türlü muame 
lit ve beıabatı teftlt edile 

cekttr. 

7 - Elektlrlk lambaeı, 
8 - Hortum, 
9 - Kapı için perde ya 

but tahta kepenk, 

Onuncu fuıl: Alatı hende 
ılye ve kırtasiye 100 lira. 

On birinci faıı\: Parklar, 
bahçeler, ıu yolları, kaldı · 
rsmlar, köprüler, lağımlar 
daimi masrafları 10,600 lira, 

Bütce müzakereıt bittik· 
ten ıonra Retı 8 . Naci Ko 

Btr, tkl ıün içinde tefttıe 
çıkacak olan aza tU kaza 
lara ayrılmıılardır: Ayvalık
Bürhanlyeye 8. Sadık De
niz, Bandırma - Erdek · Gö
nene B. Hatan Kaptanojlu, 
Suııisrhk - Manyasa B Sa
lahattln Yücel, Balya - Dur -
ıunbey • Sındırııya B. Fey
zi Sözener eldec~klerdlr . 
Merkez kaza yönkurulu da 
B. Pertev Etcloilu tarafın
dan teftlt olunacaktır. 

1 O - Müvelhdilhumuza 

clhazı, 
daoaz: 11 - Gaz elblıeıt, 

12 - Sıhhiye çantası, 

Sıiınak memurları: 
1 - Sıiınak amiri, 
2 - Kapı nöbetçllerl, 
3 - Süzgecl ııleteck adam . 
Sıiınalın baıhca aksamı 

On ikinci fa11l: Temizlik 
lılerl memur ve ameleleri 
ücretleri 9600 llra, 

On üçilncü fasıl: Haller, 
tanzifat, ıulama, tenviratı 

umumiye masrafları 3850 

Sayın arkadaılar; 

"Şehir mecllılmlz dördün 
cü ıeçtm yılı deneıi meaalıl 
ol nisan toplantılartle bu
gün bltlrmlt oluyor. 

ihtiyar, açıkgözün ark•
ıından blrhayli koımuı, 

balırmıııada çantayı ele 
geçlrememtıttr. 

Ancak korunmak ve ko
runma uıullerlnl aırenmek 
ıayeılnde bu biiyOk hızların 
önüne ıeçeblltrlz. [Habeıhle· 
rln, Çtalılerln halleri önfi· 
müzde tbret alınacak birer 
örnektir.) ıunlardır: lira, 

On dördllncü fa11l: Sön· 

Dört ıenede mecllılmtzln 

yaptıiı itleri, v6cude getlr · 
dtğl eıerlerl hulaaatan arze
deceitm: 

Tahkikata nazaran parayı 
alanın Hakkıçavuı mahal· 
lesinden lımall oldulu an
laıılm't ve yakalanmııhr 

Yukarıda ıöylemltU'4; iki 
tGrlG korunma yolu vardm 
Aktif korunma, pasif korun 

1 - Sılınaia inmek için 
merdiven, dürme memur ye muıtah .. 

demleri (icretlerl daimi 
maerafı 9220 lira, 

Şehir mecllılnlz munta
zam ve feraiath bir çalııma 
mahıulü olarak ahnan isa
beti& kararların ıehlre çok 
hayırlı olan netlcelerint ve 
ıtz eayın ıehlr müme11lUeri
nto aynı zamanda muhtelif 
enc{imenlerdekl ıehlr tılertnl 
yapmakta ıösterdtalniz mu· 
vaff aklyetl ıehlr künüıünden 
btrkere daha ifade etmek
le ıevlnç duyuyorum . 

Tahkikata devam edilmek· 

ma. 
Aktif koruma, ordunun, 

yapacağı ııur. 

Paıtf korunma, halkın va· 

zlfealdlr. 
Pasif korunma iki lürlii 

yapılır: 1 - Toplu korunma, 
2 - Aile korunmuı ve 
ıahıi korunma. 

Toplu korunma, birçok 
insanların bir arada yalnız 
neflılerint koruma11 değildir 

llu, laıanları içine ıaz geçmez, 
bomba ye mermi teılr etmez 
gentı, kapalı yerlere koymak· 
la olur. Bu yerin adı (umu 

• "' • 1 • 

ıehlr halkını barmdıraeak 
ıurette muhtelif semtlerde 
yer altında (umum! ııjanak
lar) yapılır. Btr tehlike zu -
hurunda [alarm J emri veri 
lince herket büyük bir fntf
zam ile bu ıajınaklara gfrer. 
Sıjınaklar içinde en lü 
zumlu ihtiyaçlar temin edil 
mtıllr, saatlerce rahat rahat 
onturulablllr. Sıjınağın bfr 
kumandanı vardır, herkee 
onun emrine tabi olur. 

(Bizde de böyle umumi 
11jınaklar elbet yapılacak

tır.) 

Umumi 11janaklar aeıl 

zehirli gazlardan korunmak 
içindir. Fakat aynı zaman
da tahrip ve yangın bom 
balarından da korunmağa 
yarar. 

Sığınaklarda ıu tsrt · 
lara dikkat edilmelidir: 

l - Tavanı 2 5 ile l,75 
metre kalınlığında beton, 

2 - Divarları 3 ıla 4,5 
kalınlığında beton, 

3 -- Kapm demir kenar 
ları liıtık güzelce kapanır bir 
halde, 

4 - İçindekilere ldzumu 
kadar hava vermek için el· 
le veya elektrikle tıleulır ha
va ıQzgecl, 

5 - Bir lnıan için 1,87 
metremlkabı, h•clm O, 75 
aaotlmllk yer, 

6 Sıcakhiı 23 derece· 
den faıla değil, 

7 - Rutubeti az, 
8 - P ~nceler kabarık ha 

cimli, üstleri telle örülmOı 
olmalıdır. 

Sığınağın içinde de ıunlar 
bulunmalıdır: 

1 - 20 Kilo kireç kay · 
mağı, 

Herkes için bir mas 

2 - Sığıaaiıa eaaı ka-

p111, 
3 -Temizlenme yeri [bu · 

rada herkeıln elbiıeıiol ko· 
yacak çuvallar bulunur,} 

4 - ikinci kapı, 
5 - Ayakkabı temlzliye 

cek yer {burada çıkarılan 
ayakkaplar çuvallara ko 
nur, 

6 - Aııl kapı, 

7 - Arka kapı, 
8 - Abdesthane ve yıkan· 

ma yeri, 
9 - İhtiyat kapı . 
Umull\l 11ğınaklar herke· 

ıln kolayca geleblleceit en 
- -....c.ı..aaluulSu • yc'r ııareiıerıe 

göaterllfr, kapıları belli edl 
llr, geceleri lamba yakılar. 

Şehrin muhtelif yerlerin · 
de birkaç umumi 11ğsnak 

yapılmalıdır. 

Bazı ıebirlerin etrafında 

ve çok yakınında tepeler 
vardır. Bu tepelerin yamaç · 
(arsada umumi 11ğınak yap · 
mak nlıbeten daha kolay· 
dır. 

Dördüncü K onferllns ı 

Aile ~orunması: 
Bunun Jçln her evde bir 

dane zehirli ıazlardan ko • 
runma oda11 yapmalıdır. 

Korunma odalarında, um 
umi 11iınaklar için yapıldığı 
ıtbl, bir ıQr{i tertibat ve 
teçhizat yoktur. Çok sade. 
dir, yapma11 kolaydır. Mak· 
sat yalnız bir evin tçtndeld 
insanları; k11a bir müddet 
dııarıdan hava almağft muh· 
taç olmadan lçlnde barın · 

dırmak, zehirli ıazlardan 
korumaktsr. 

Umumi 11iınaklar çok pa· 
halaya mal olacaiı için, her 
ailenin kendi evinde bir ko-
runma oda11 yapma11 en 
ameli bir çaredir. 

Korunma odaları tahrip 
bombalarına, yangın bomba
larına kartı değildir . Yalnız 

zehirli gazlar içindir. Tava -
na, dıvarları betondan ve 
daha kalın yapılın• küçük 
tahrip bombalarına karıı da 
ite yarar. 

Korunma odaeı bir evin 

On beıloci fa11I: Memur· 
lara ver'1ecek ikramiye, te 
kaüdlye, tarlaların korunma 
masrafı akarat verıl ve ta · 
mirleri, mahkeme maerafları 
ve vekalet lcretlerl acize 
yardım, ıehrlayn, Cumhurl 
yet bayramı masrafları 

I0,802 lira, 
On altıncı fuıl: Gayri mel

huz muraflar 200 ltra, 
On yedinci fasıl: Reddi· 

yat 600 ltra, 
On sekizinci f a11l: lhUyal 

tahıllat 2729 lira, 
h\arıyeı· MerKez oankaıf nıı· 
ıeıl 1640 ltra, 

Yirminci f aaıl: Kabrlıtan
lar masrafı 1000 lira, 

Yirmi birinci fa11l: Mez 
baha tnıaaı masrafı, 

Yirmi ikinci fa11l: Ajaç 
dikme masrafı 250 lira, 

Yirmi üçüncü fatıl: Bel· 
de imar planının miiteba. 
kl tahıl.atı 3000 lira, 

Yirmi dördüncü f aııl: Kal 
dırım inıuı 1500 lira , 

Ytrml beıtncl f a11I: La 
tımlar inıaaı, Çay dereıl 

kanalizaayoou loıa masrafı 
17 ,000 lira, 

Yirmi altıncı fa11l: Su yol · 
lan ve çeımeler in1a11 1000 
lira, 

Y ırml yedinci f aııl: Ço -
cuk bahçeleri o.ıaıırafı 100 
lira, 

Ylrml ıeklzlncl fasıl: Alat 
edevat taoztflye masrafı 
300 Ura, 

Ytrml dokuzuncu faııl: 
Umumi helalar lotaıı 1000 
lira, 

Otuzuncu f au\ tıtlmlikat 
J0,000 lira, 

Otuz birinci f aeıl: Haller 
ve umumi garaj, akarat in 
ıası 9000 lira, 

Otuz ikinci fasıl: Cemlfa 
ta ve hayır müe11eselerloe 
yardım 2500 lira, 

Otuz üçüncü f a11l: Park
ların teılı masrafı 2000 lira, 

Otuz dördüncü fasıl : lieledi· 
yeler b nka11 teıta tabılaah 

7378 lira, 
Otuz beılncl fasıl: Evkaf 

tan satın alman otel takı ldı 

7000 lıra, 
en sajlam, en kenar, en alt 
bir kısmında yapılır. Bodrum, 
mahzen, kuru nrnıç,merdlven 
altı gib i yerler en lylıidir. 

Otuz altıncı fa11I: Borçlar 
2600 lira , 

938 Mali yılı Bele· 
diye masraf büt 

SONU VAR ceıl yekunu 163,950 lira 
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29 ·Nisan -1938 Cumı 
Ôile neırtyatı: 
12.30: Plakla Türk muıl· 

kiıl. ı 2.50: Havadtı. 13.ClS: 
Çocuk bayram ve bafta11 
mllnuebettle Çocuk Eılrge 
me Kurumu namına Ka· 
dıköy Halkevt koro heyeti 
13,30: Muhtelıf plak neırt 

yatı. 

tedtr . 

\hıacat iıter\ne dair bir 
tamim 

Mmr hük<kmetlnce, dıı ül· 
kelerden idbal olunan blltün 
yaı ve kuru meyvalarm em· 
raz ve haıarattan iri bulun
dujuna dair mahalli ziraat dal 
relerinden ahnmıı menıe ı•
hadetnamelerlnin ibraz edil 
meal mecburiyeti konulmuı · 

Muhtelif branılarımızı ali 
kadar eden kararlanmza 
tevfikan dört yılda yaptığı

mız itleri huliıa edeceiim: 
Akıam neıriyata: tur . 
l 7: lnkllap tarihi deni: Mısır hükumeti bu husuı 

Üntventteden naklen 18 30 ta 11kı bir kontrol tatbik et· 
.. - ..... •ae• tlğlnden ihracat itile ali.kadar 

Daimi encümen: C:-···- "" ___ ... _,_, .. ___ .ı 
münaaebetlle Çocuk Eılrge · tacirlerin bu ciheti gözönQn-

etmeK uzere aranızdan 

ayırdığınız arkadaılarla 

daire ıeflerioden mürekkep 
dört yıldanberi daimi en· 
cümende vazife ıören arka 
daılarımıza huzurunuzda te · 
ıekkürü bir borç bilirim. 

me Kurumu namına kon de bulundurmaları Türkoftı-
feranı: Dr. Şükrü Hazım ten ıehrimlz Ticaret Odaıana 
(Çocuklarda ıtnir hıfzı111h btldirtlmtıttr . 
huı) 18.45: Beyoğlu Halk· 1-----------

Sağlık itleri, baytarı tıler, 

zabıta itleri, temizlik itleri, 
itfaiye teıktlih, tamir edi· 
len yollar, kanallzaıyon, par· 
ke, Cumhuriyet alanı ve eski 
belediye meydanı, Gazi bul
varının natamam kalan kıs
mının tevatJ, Atatürk parkı, 
çocuk bakçeıl, Atat6rk par · 
kında toıa edilen gazino, 
Şehir kulübü, yeni kablrlıtan, 
ıehrlo aiaçlandmlmaaı, za · 
hire halının nolıean bu
iuoan kıımır.ın ikmali, ıu 

yollarının lılahı, fırınların, 

ıunm ve helva imalathane· 
terinin maklneleıttrJlmesl, 
yoğurthanelerln iılihı, tehir 
harltataaıoın ve imar pla
nının yaptırılma11, çamlık, 

elektrik ıebekeaiotn tehir 
den Hastahaneye ve inhisar 
lardan da Fazlıya kadar; 
bazı mahallerde de ıebeke 
uzatılmak suretıle o k111m 
lar da tenvir edllmlt bulu· 

e vl göaterlt kolu tarafından 
bir temstl. 1 g_ J 5: Çocuk 
terbiyesi: AU Klmtl Akyüz 
19 55: Boua Haberleri 20: 
Muzaffer ilk.ar ve arkadat · 
lan tarafından Türk muıi 

kiıl ve halk ıarkılara 20,45 
Hava raporu. 20.48: Ômer 
Riza tarafından Arapça 

bl lha11a ııhhat umumlyeyl 
tehdit eden Kaaaplar deresi 
kanallzaeyonu ile Çay de· 
reel kanalizasyonunun bir kıı
mı ikmal edllmlt bulunuyor 

Anaf artalar caddesinin 
nok an olan parkeılle eıkt 
beledtye meydanının parke 
ve tanzimi Jle Cumhuriyet 
alanı ve meydanının te1Vl· 
yeal de tamamlaomıı bulunu 
yor . Cumhuriyet neılinln 

imar kudretine büyük btr 
delil teokıl eden Atatürk 
pınkı hazırlanan bir plan 
dahil ınde baoıırılmıttır 

Hıdırlık bayırı denilen 
mevki de çamlık halıne ge-

nuyor. tırilmtıtlr . 

Yukarıda ıaydıaım it Gerek Atatürk parkı, ge 
ler meclisinizin verdtğı lıa· rek çamlık hAlkımızın din 
betli kara r ve tahstıatla lenmeıl, eğlenmuİ, glbt lh· 
vücude gettrilmtı bulunuyor. tlyaçlarmı karıılıyacak bir 
Bunlardan sağlık , baytari, ıurette ynpılmış olmulle 
zabıta ve temtzlık tı · her vakit iftihar edebt lJ rst -
lerlnl alakadar eden e!na· nlz . Bu arzettiğim itler dört 
fın ı ıhhi durum vazlyetl~rl ıene zarfında b ıs rılmıı, 

lılih edilmif, m mlekftte çok hoyırh olan neticelerini 
birçok ıokaklıır ve çarşı kal- görmekteyiz. 
dmınlbrtnm k11mı azamı . Memleketin imarına ve 
ikmal edllmittir. bılha11a lnktıafına hizmet 

Şehir içinde muhtelı f ma· edecek olan harita i~ l ihale 
hallelerde yeniden birçok edllmfı ve yakında im1tr 
laiıml ar lnfa ettrilmtıt Ye planı da yapıldıktan ıonra 

söylev 21: Nlheıl ve arka . 
daıları tarafından Türk mu. 
ıtkiıl ve halk ıarkılan, (ıa 

at ayarı) 21 .45: OrkHtra 
22 15: Ajanı haberleri 22. 
30: Plakla ıalolar opere ve 

operet parçaları 22.50: Son 
haberler ve ertesi günün 
pr_oğramı. 

memlekete en bOyük hiz 
meti yapınıı olacaiı:ı. 

Sözlerime nihayet verir 
ken Cumhuriyetin aziz ve 
kudretli Şeft 8üy0.k Ata
tiirkQ bu vealle ile de ıayaı 
ıle onar, hepinizi ıelamlarım. 

Rehı B. Naci Kodanazın 

alkıtlarla kfutılanan bu ıöz. 
terinden ıonra B flilmt Yır
calı aöz alarak dört yıl lçtn
de belediyenin bu muvaffa
kıyetli f aallyetlnden, mecli
sin verdlii kararların yerin 
de tatbik edilmek ıuretlle 

göıterllen baıarıdan dolayı 

iftihar duyduğunu kaydet 
mit ve bütün aza namma 
reise teıekkürlerfnl bildir· 
mittir . 

Relı; arkadaılarıom, hak
kında ııöıterdiil bu ıamimi 
teveccühden dolayı teıekkür 
etmlı ve 1938 bütceılle al 
mıı olduğu ödevleri de yine 
mecllain iubeth kararlarına 
jatlnaden baıarılacaiına 

emin ol malarını tlive ettik · 
ten ıonra: 

Tekru sayın meclJı 

arkadaılarımı ıelanılar ve 
lçttmaa ıon veririm." Sözle 
rHe meclis toplantılarını\ ni· 
hayet vermiıtır . 
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·- -----Seyyar kıitıiphane. vazifui gören bir otobıis 

Bolga ~ütüphane teşkilatı ;kutuya konur. Kitapların~ 
değl1tlrllme1I ekıerlya tkıJ 

Amerll<ada en faydalı halk ayda birdir. Bir aileye ya·I 
terbi yeıl vasıtalarından biri 
de bölre k ütüph11 nesi te,kı

litıdır . Bölge kütüphanesi 
köylerin ve çifthklerln ki· 
tap ihtiyacını tatmin eden 
bir teıktlittır. Depo tstaa 
yonları vuıtaıiylc tı görür 
Depo lıtaayonları da evler, 

dükkanlar, postahaneler ve 
mekteplerdlr. 

içi kitap raflarlle dolu bir 
otobih seyyar küt6phene va
zif eılnl görüyor Eli serlya 

ünlveratte mezunu olan bir 
kadın k6tüphane memuru -

dur . Kütüphane memuru se· 
çerken, ünlvenlte mezunu 

elan, halkı ve çocukları ta · 
nıyan, çocuk edebiyatım bi 
len ve hayatının btr 
k11mını da ıehtr haricinde 
geçirmlı ola o 
birisi tercth ediliyor. Kütüp · 
hane memuru olan kadın 

1ab"bleyln otobüıle hareket 
eder, depo lıtuyonlarında 

durarak kitaplar dafıtır, 

okunmuı kitapları alır, muh· 
telıf yollar takip ederek her 
k6ıeye kıtap ulaıtırmağa 

çahıar . Mühim faaliyetleri 
araıında kulüplere, teıekkül 

lere ve köy mekteplerine 
kitaplar hakkında sözler 
ıöylemek, çocuklara hikayeler 
anlatmak; okumflya karıı 

halkta lllika uyandırmak 

ılbl ıeyler de vardır . Bu lı

lerl yaparken kadın kulüp
leri, izciler ve baıka teıek 
k6llerden yardım görür. 

Her kitabın bir kartı var 
dar. Kim o kitabı alına o 
karta ismini yazar, o kart 
kitap geltnclye kadar bir 

Möıyö Anastu haykırdı: 
·- Ne o? . Ellerin bot ola · 

rak dönüyorsun? Horozibik 
lerl nerede? . Ctddiydle: 

Üzerlerine bir eıek 
arm konmuıtu, beni iğne 

lemeılnden korktum, onun 
için hepsini df'nlze attım, 

dedi 
Bütün netul kl\ybolmuı 

tu . 

Amarillı baba11nın yanın 

da sesılz ıe11lz yürü)·ordu, 
benim de keyfim kıı çmııtı . 

Acemice bir ıaka ile bu 
güzel, renç k1:71n neıeıioi 
füphealz kt ben k ı rmııtım; 

bana kartı göate rmı ı oldufu 
itimat ve dostluğa mukabil 
bir köylüden daha kabaca 
hareket etmlotlm. Bira.z evve. 
lıne kndar benim hakkımda 
her halde iyi bir dütüncesl 
vardı!.. Ve itte ben bu yüz
den mesuttum ve bu yüz 
den tath hülyalar kuruyor 
dum!. 

rım düzüneye kadar kitap! 
veriliyor. 
Amer ikanın 48 Birletlk 

hükümetlerlnden birisi olan 
Newyork hükumeti dahilin
de 58 kadar "County., denilen 
ılyaai bölge vardır . Bunlar 
dan birisi olan "Tompk•nı,. 
bölaesinde evvelce yalnız 
dört y«"rde köy ve çlftl ı k 

kütüphanelf'rl varltt>n bölge 
kütOphaneıt sa yesin de bu ıa · 
yı 160 ıa çıkarılmııtır. Tomp· 
kını bölgeılnln yüz,.yl l 200 

kilometre murabbaı ve nü 
fusu da 40 000 kadardır. 160 
Depo lstaayouları vaaıtutyle 

bölge dahilindeki herkesin 
kttnp thtıyacı temin edılmek 
tedlr . 

Chemung bölaeılnio yüıe 
yl J J 00 kilometre murabbaı 
ve nüfuıu da 72,000 kadar 
dar. ( 1928 ) 192'2 de73.978 
cild kitap okunduğu halde 
bu miktar 1928 de 223,756 
ya çıkmııtır. Serviı herkeıe 

ertımektedlr. 

Huliıa olarak denebilir ki, 
Amerikada halk terbiyesinin 
iki büyük gayeıl vardır: Bi· 
rlıl umumi kültürü artırmak, 
lklncısi de mealeif i terbiye 
vermektir. En karakteri& 
Uk halk terbiyesi vasıtalan 

cemiyetler ve 6ntveı sitelerin 
ziraat fakültelerıle, ziraat ve· 
klletınln müıtereken yaptık· 

tarı zırai, lk•leadi ve aılevi 

bilgi yayımıdır. Bu husuıta 
ünl•enlteoln oynadığı rol 
çok mühimdir Bölge kütüp 
hane teıktlatı da en faydalı 
müe11eaelerdendır. 

Göstermeğe ve tefriki me 

Bununla beraber, kendime 
hakim olmnm lazımdı, neşe 
lı ve keyifli görünmem ı cep 

ediyordu. Mösyö A uaıtaı her 

lkimlzdf'kl ini değitmenin 

farkına varına ne derdt? 
Vukua gelen hid ıeden da 
ha kötü birıev aklına gelir · 
sc mahvoldum demekti! .. .. 

Şüpheıl z k i bana kaba bir 
adam gözlle bakardı! . Genç 

kızın ıe11izllğlni tamir mak
aadtle si yasal bir münnkaıa · 

ya girfttim, Möıyö Anasta
sıo düıüncelerlne tamamen 

a y k ı r ı olan fikirlerimi 
ina t la müdafaa ediyordum, 
rnünakaıamız yemekte bi le 
devam etti . Şuna tükür et 
meliylm ki, adam kızmakıı 
zıo ıöz ıöylüyordu. Şı mdi 

hatırladığıma göre, b ir iki 
defa ıe ı l mi pek faz ln yük

ıeltmlıtım, Mösyö Anaslaı 

batka karakterde bir adam 
olsaydı onunlfl dcı, kızıle 

vardığım neticeye ulıııır ve 
böylece tekrar amcamın kah· 

Esrarengiz bir 
cinayet 

Bundan aylarca evvel , Pa· 
rtsle bir tuoel vağonunda 

aayet esrarengiz ıurette ve 
30 saniye zarfında bır ka 

d1n öldürülmüıtü. 

Letlıya Turo ilmindeki 
bu güzel kadının ö ldürülme· 

elodekl earar tlmdtye kadar 
hali anlnıılamam ııtır . 

fOMUJLı 

Lindbergin su
ni kalb ictn ca-, , 

lışmaları 
M~ıhur TayarC!'cl Llndberg. 

son günle rde gt'ne kendtn 

den bahıetl lrmtktedır Hu 
suıi tayart'tılyle ıeyahııtlar 

IATPAı 1 

Slovo Gazetesinin Görüşü: 

Türkiye Başvekilinin 
Atina Ziyareti.. 

Gazet&; bü Ziyaretin Bal~arda yeni birPollti~ ~et
resini açtığmı yazıyor. 

Rul ga r gazt:te lerin den Slo 
vo va zı yor . 

.. Had•scler hıçbir zaman 
müceı ret olarak vukua gel-

ınak gerektir 
Bugün Ortada Balkanlara 

Pa rlıte bu ıon senelerde 
birçok cinayetler ht'p böyle 

esrarengiz kalmııtı Bunlar
dan bir çoğunun , nihayet 

yapmaktan geri durmayan 
Linbergln bir yandan da su · 

ni kalb tmalı husuıundakl 

arattırmale rına, doıtu meı · 

hur Doli tor Al e k et Kare ile 
birlıkte devam etmektedir 1 m t zler. Hadiıe lu, birbirfn 

den ne kadar uzak o iare k 
Doktor Karel Fransan1n l 

Brötanya sahillerinde Sen Jil· I 

' verlleo ehemmiyeti tebarüz 
ettiren batka deliller de 
mevcuddur. Bu keyfiyet kar· 
tı11nda çok dikkatli olmak 
lazımdır. ,, 

meydana çıkarılan "gtzlı ih 

tılal komiteıf " ile alakadar 

olduiu anlatıldı ve birçok 

muammalar bu ıuretle çö · 
zQldü .. 

Tuneldekl otuz saniye el 

nayetlnln de bu gizli koatlte 

il" alakadar olduau ılerl ıü· 

rülmütlü. Çünkü bu kadı

nın, thtilalcllere caıusl uk et 

lift, kendilerlol ele vermek 

ihtimali Ozerlne, komiteciler 

tarafından öldOrüldüiü tah 

mln edtlmlıtt . 

Bugün Parla polisi, bu ka 

dının ctnayetl hakkmda bir 

çok ıeyler bıldlil anlaıılan 

bir adamı tutmuıtur Bu ıu 
retle muammanın halledlle 
ceil sanılıyor . 

,. ....... ~·············· .. . 
: TURKDILI : • • : Pazartesinden baıka her : 
: ıün çıkar. Siyasal gazete .. : 
• w • 

: Yılhgı: 800 Kuruı 1 
: Altı Aylığı:400 • : 
: Say111: 3 : • • • 
: Günü aeçmtı sayılar 25 : 

: kuruıtur. : 
• • 1 ADRES: 1 
: BALIKESIR TÜRKD1Ll : 
~ .......... , .......... .. 

ıalye iallnad eden ziraat 
rehberlerinin, aile rehberle 
rinln ve [ H . 4 ] kulüplerinin 
ve bölge kütüphaneıl lttkl
latının memleketımlzde ufak 
bir tadilatla ltı tbikl hararet 
le arzu edilen ve tmkln da· 
hillnde olıın blrıey gözükü 
yor . 

Ôğretmen Okulu T edrlı 
u~uiü Ôğretmeni 

Fevzt Ertem 

- SON 

daa lılmll küçilk bir adanan ıa I 
hibtdlr. Llndberglo sık sık ta 

yare lle Brltanyaya giderek 
kauçuktan bir ıandalla doı 

tunun adasını ziyaret etmesi 
dolayıaiyle Fracaız gazeteleri 

Amerikalı tayarecloln de 
bu civarda bir ada satın 

almak arzuıunda oldulunu 
yazıyorlardı Son gelen ga 

zeteler denöirendiğlmlEe gÖ· 
re, Ltndberı, Sen JUdas ada. 

sına çok yakın olan llyek 

ada1101 sahipleri olan iki 
Fran11zdan satın almıttır . 

Fransız kanunları stratejik 

ehemmiyeti olan toprakların 
ecnebiler tarafından satın 

alınmasına mihalt deilld•r. 
Halbuki bahıettlğlmtz ada 

da stratejik kıymette bir 
yerdir. Hu 1 t 1 b a r 1 a 
ıatıı bir mevhum ılrket na

onna yapılmıı ve mukavele 

yl Lındbergln 1 ar111 imza 

lamıttır. Lınberge karı11ndan 

baı ka timdi bet yaıında 

olan oğlu ve diğer bır aenç 
kız refakat etmt'ktedlr. 

Bu ıkl ada ilmi çalıımalar 
için ideal bir muhltttr. Ve 

artık Lindberg aziz dostunu 

herkesin dıkkatlnl celbetme 
den lstedıjl kadar uk ziya
ret edebilecek ve araıtırma 

larına rahat ve huzur içinde 
de•am edebilecektir. Llnd 
bergln ıahn aldıiı ada, Fr 

an11z gnzete ierlnln anlattığı· 
na göre, cennet ıtbt güzel 

btr yerd ir ve içinde eski de 
vtrlerden kalma pitoreek bir 

fato vardır . Bakalım ıuni 

kalb arathrmaları bu güzel 

dekor içiode müsbet bir ne
ticeye vara btlec:ek ' mi? 

Türkdilini n Romanı 

- -- -
Çevirtn: Zeki Tunaboylu 
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yasının veya uğır Yeroni 
koıun latıf arkadaılı klarına 
kavuımuı olurdum! 

Yemek mükellef olmama· 

sına raimen lf tah aÇıcı ve 
her c ı hetçe kusursuzdu He 
le Amarılıstn bana söylediği 

b ir iki söz nekadar hoıuma 
gitmtıll . Vakıa, bunlar her 
ev sahibinin misafirine ıöy 
l lyeceği beylik bir iki keli 
me idi Lakin, ben böyle 
telakki etmiyorum. 

Hu halde tıtahh görün 
müı olrrıalıyım kt , Mösyö 
Auastu mütemadl f eD buyu
run d yordu; yalnız, pek az 
yiyen kızma end•ıelt gözler 
le bakarak: 

Bu akıam neyin var? 

Bütün neteni kaybett ı n, her 
zaman karnın aç iken ıtmdı 

neden tıtah10 yok, diye ıor · 

du. Kızı: 

lltr ıeyim yok; biraz 

baıım ağrıyor, dedi. 

Möıyö Anaetu mHak ile 
kızının elınl avucuna aldı 

Amariltı zoraki bir gGlüm 
ıeyltle ba bMına: 

Üzülmeyiniz , harare 
tim yok: Her zamanki gibi 

bir baı nğrm. Yarın ıabah 
bir ıeyim kalmaz, dedi 

Ben acınacak bir halde 
ylm. Ace.ba. bu hayali ra 

hat1&zhğa inanır görünmeli 
mtydim? Hunuo apaçık bir 
yalancılık olacağı ve ıözle· 

vukua rellrlerse relılnler, 
aralarında yine irtibat nok-
taları ve muhtelif zeminler · 
de olmakla beraber, karıı· 
lıklı btr surette tesir •e ak· 
fslerdt- bulunurlar Orta ve 
garbi A vrupada ile tlmdtye 
kadar birçok yeni hadise· 
ler oldu. Bu hadiselerin, son 
zamanlarda nlıbl blr süku
net içinde bulunan, Balkan
lara teılr yapmalarına im
kan yoktur. Aalaıılıyor ki, 
Balkanlardaki politik hare 
ketler öoümüzdekl hafta 
zarfında baılıyacaktır . . 

Türkiye Baı•eklll Bay~Celll 
Bayar, tik harici vlzlteslnl 
.Attnayı ziyaret etmekle yap 
acaktır. Baıvekll Atlaada, 
bundan bir müddet evYel 
Ankarada parafe edilen ve 
tlmdlye kadar rerek Avru· 
pa ve ıerek Balkan basın
larında mevzuubahı olan 
mütemmim Türk - Yunan 
paktını tmzalıyacaktır . Au
nada Türkl)e - Yunanlıtan 

arasında mevcud doıtluğu 
tebarüz ettirecek olan bu 
resmi ziyaretten ıonra Tür
kiye Baıvekılı Bay Celal 
Bayar Belarada hareket 
edecek, oradan Bcıkreıe ıtde 
cektır. 

Bu ziyaretlerin .. dece bir 
protokol icabı yapılmadıiı 

gibi eaaıen bu sıralar hiç
bir taraftan tahta tehdldde 
bulunmıyan Balkan Antantı· 
nı takviye etmek makaadly. 
le vuku bulmadıiı da ma· 
lumdur. Bu ziyaretlerin Bal· 
kanlarda yeni bir politik ha· 
reket devreılnl açtığına ıüp
he olmadığından bu hare
ketleri ciddi bir ilgi ile ta
kip etmek lazımdır Çünku; 
Vukuu beklenen hadlıelerln, 
az veya çok, Balkanlarla il· 
gisi vardır ve Balkanların lı· 
ttkbalde oynıyacakları önem
li rol bakımından da bun · 
lar1 göz önünde bulundur 

r lm g ibi kendisini üzeceği 

muhakkaktı. Gö2lerlmdekt 

bütün plımanlığı ve kederi 
okuyabılmeıl •çın yüzüne iı

rarla baktığım halde inat 
ederek beni gö ı mQyordu 

Doğrusu . yaptığım hareketi 
pek kaba huluyordum. 

Yemek bitince Amftrtl lı 
kalktı. Az müte~uir bir eea 
le bana: 

- Ahıoızı rica edeceğim , 
sizden ayrılmak zorundayım 

Dınlemeğe ihtiyacım var: 
Bu baı ağr111 ne fena ıey! . 
Hayırla geceler! Dedi. 

Bana ıoğuk bir el uzattı, 
sıkmaksızın. parmaklarının 

ucunu elime dokundururken 
ben de ya. "geçml~ olsun ., 

dedim, veya hatırıma gelmi· 
yen budalaca blrıey mırıl 
dandım 

Biz de , Mösyö Anaataa!a 
balkonda aya karı• iki, üç 

kadeh misket ıarabı içtik. 
Vakit epey gecik mitti Kom-

Mısır 
inliha~atı ıı İngiliz gızı

teleri 
M11ır lntthabatından bah· 

seden lngilız gazeteleri alı-
nan neticelerin Vefd 
partiıl aleyhinde düıük 
bir ıekılde tecelli etmesin& 
hayretle karıılamakla bera· 
her lnıtllz . M111r dostluğu
nu selefi ~adar tutacalı ma· 
him görülen yeni Baıvekll 
Mehmet Mahmut Paıa tle 
arkadaılarının ıalebeılnl açı
ğa vurmadıkları bir mem· 
nunlyetle karıılıyorlar. 

Tımeı aazeteai Mı . 
ıır tntıhabatındao bahıeden 

bir baımakalede Nahas Pa. 
ıanın liderllil altında bulu. 
nan Vef d parUıinln ümit edil
medik derecede kahhar bir 
mağlübtyete uğradıfını 
kaydettikten ıonra seçim ne
ticesinde hükumet koallıyon 
partilerinin yeni mecliste 96, 
Saldistlerln 79 ve Vefdlstle· 
rln de &ncak 12 yer kazan-
dıklarını, bunların haricinde 
proğramlarını h~nüz ilan et· 
memlı bulunan 59 müıtaktl 
namzedin de ıeçlmde kaz· 
anmıı olduklarını ve bunla
rm il crrd~ koalisyona müza
haret göıtereceklerlnln üm · 
it edılmekte oldufunu bil 
d ırlyor . 

Bu gazeteye röre Nahu 
Paıanın maAlüblyell ıadece 
resmi tazylka atfedilemez 
Bununla beraber Mehmet 
M,hmut Paıanın emirlerine 
muhalefet eden bazı mahal· 
li memurların btlhaaıa hO
kiımet merkezinde parti gay· 
relfyle tehdltkif hareketlere 
teveuül t!ttlklerl görülmüı
lür. Bundan baıka nüfuıun 
artmıt olmaaı ttlbarlyle inli· 

(Sonu dördüncü sayfada} 

tumdan hayvanımın eferlen· 
meslnl rica ettim. Çok ıü· 

kür ki beni alıkoymak !ate· 
medt, yalnız: 

- Buraları emniyetli yer · 
lerdfr, ormanda büt6n ıece 
ıiliheu: yolculuk yapabilirsl· 
niz: Sakın merak etmeyiniz. 
Yolun uzu ı•ıırmamak için 
yanınıza bizim klhyayı da 
vereyim, dedi. 

Hiç korkmayınız, de· 
d ım Yolu biliyorum. O ada. 
mm rahatını neden boza
lım? 

Adam sende! Geceleri 
dolatmak onun vazif eıtdlr. 
Stamatl diye ufak boylu, 
flatanlı bir hizmetçiyi çağır -
dı ve ıu emri verdi: 

- Gıt ıöyle, Karanuoıa 

bayla beraber gidecek. 
Göatermtı olduiu konuk 

eeverlıkten dolayı Möıyö 

Anastasa teıe~kür ettim, yo
la çıkmak üzere iken elımı 

ııktı : 

SÜRÜYOR 
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Mısır 1 n ti ha batı Ve 
lngiliz Gazeteleri .. 

(Baıtarafı üçüncü sayfada) 
hap dalrelerlnl tayin için 
yeni hudutların çl zllmeıl 

tlmdlye kadar fktfdar mev 
ldinde buluomuı olan dtğer 
parUlerln de yapmıı olduk 
lar1 bueketlerden farkı. blr
ıey dejlldır. Bu sefer yapı· 
lan seçimlerde Mmr partileri 
ara11nda tlmdlye kadar mlı · 
il ıörülmemlı btr nefret ve 
mücadele sahnelerine yol 
açmııtır. 

Mahmut Paıa ile resmi 
Vefdlıtler ara1ındakl huıu · 
mete 116 velen Na has Paıanın 
taraftarları ile Ahmet Mahir 
Nukraıı Paıaların idaresi al 
tında bulunan ."Sa fdlıt.. !er 
arasındaki çahımalar da va· 
zlyetl daha mOtkll ıekle ıok
muıtur. 

Mahmut Paıa koalfıyon
tlnun bu seçimde kazandıiı 
zafer yeni mecliste taraftar 
aramak lüzumundan m6ıta· 
ini kalacak derecede tam 
defıldtr. 

Mecliste üçte biri ancak 
•tan aza adedine ilaveten 
Y• müıtaklllerden veyahut 
Saidlıt Vefdcllerden müza
ret temin etmek suretiyle 
eluerlyet elde etmlye çalı
ıacaktır. BaıvelcfUn liberal
lerden ve müstaklllerden 
müteıekkll bir koallıyon hü 
kameti kurmak ıuretlyle va. 
z f yet 1kend1 leh f n • 
çevlrmeal muhtemeldir. Mab· 
mut Paıanın proframında 
Saldlıt Vefdcllerl teırikl me· 
ıalden menedecek hiçbir 
cihet yoktur. Geçenlerde bir 
Kahire gazetesinin blldırdiil 
veçblle bOtün Mmr halkı 

mllll lıtlklelln muhafaza ve 
mOdaf auı, kraliyetin idame· 
ıl, ordu ve hava ku•vetlerl· 
nln yeniden organize edil · 
mest, sıhhi tedbirlerin lılahı 
Ye lfçl sınıfanın korunma11 
ııbı birçok meselelerde 
hemf tklrdtr. Reımi Vef del. 
lerln kralın ıalihlyett meıe 
leılnde ıtrfıttkleri mücadele, 
kralın izdivacı dolay11lyle 
keodfılne kartı gösterilen 
earsılmaz sadakat ve bailıh 
fan tecelliıt üzerine terkedil
rll: fakat bu hareket de 
Vefdcllere btr çok taraftar -
larını kendilerinden uzaklaı· 
tırmak nettceılnt verdt . Mı

ıırın bu gün en ziyade muh· 
taç olduiu ıey kudretli bir 
idaredir. Mehmet Mahmut 
paıanın proframı ve mazi
deki f aallyetl, ıeleffnln ih
mal ettlff bu büyük thttya· 
cı dolduracafını göıterlyor. 

Her halde yeni parlamen
toda kuvvetli ve iyi orga• 
nlze edtlmlt bir muhalefetin 
bulunacafı gör6lüyor Nahas 
paıa hüluimetlnlo dıı pohtl 
ka ıabasında elde ettıfl par· 
lak muvaff aklyetlerden ıon . 
ra uyuıuk bir hale düımesl· 
ntn ıebebl parllmentoda te· 
ıtrlt btr muhalefetin yoklu
iudur. 

Oıı politika tılerlne gelin· 
ce, loııltere tle ltalya ara · 
11nda müsakereler baıladı· 

iındanberl M111r için oldu 
iu kadar bütün yakm ıark 

içinde parlak bir ati görün· 
mektedlr. fngıltere Mısır kra
liyetinin dostu ve müttefiki· 
dır . M111rın ve Mııır toprak · 
!arından seçen lnıllız f mpa. 

ratorluk münakalit ı nın müda· 
f aaaı fogilt~renln en büyük 
menf aatlnl teık tl ettiği gibi 
Hıodlıtan , Afrika ve Avuıt 
ralya içto de h~yati ehem 
mlyetl haizdir. Roma müza 
kerelerinin muvaffaktyetl Mı · 
ıırı da lngtltere kadar ya
kından alakadar etmektedir 
Roma ile Londra araa1Dda 
varılacak esaslı bir anlaıma 
yakın şarkın sulh ve lıttk 

rarına çok mühim yardımda 
bulunmuı olacaktır. 

Liberal Manchester Guar
dian gazeteıl Mıııır intihaba 
tında Vefd partisinin uğradığı 
hezimetten bahsederken "ıl 
yasi partiler ılyuet adamları 
glbl buıuıi hayata çekti mi . 
yorlar. onlar ya dağıtılıyor 
ve yerleri baıka lara tarafın. 
dan alınıyor; veyahut ken 
di l9lerlnden çürümeleri do 
lay11lyle ze-al bul 1 "' uyor ar . ., 
diyor. 

Bu gazeteye göre Vefd 
pı rtiılnfn Mmr mecllılnde 

akalltyet derecesine düıecek 
kadar kuvvetfndan kaybet 
mlı olması hayreti mucip 
olmıyabillr; çünkü unutul · 
mamalıdır ki Mısır hala fe 
odal bir vaziyetten kurtula· 
mamı§hr ve genlt toprak 
ıahfplerlnln kiracıları ve ad· 
amları üzer inde politika ba
kımından tealr icra etmeleri 
mümkündür. Fakat Vefd 
partisinin mecliste ancak on. 
iki yer temin edebilmtı ol 
maaı lnanılmıyacak bir ne· 
tlcedlr. Bazı Vefdcller ıeç · 
imlerin idtline bir tekilde 
yapllmıyacaiını ileri sürerek 
kendi partilerinin bu seçim· 
lere lttirak etmemesi tekli 
flode bulunmuılardı . Vakıa 

hadisat bu temennileri teylt 
etmltıe de Vafdcılarm ıeç · 

imlere lftlralc etmlı olmala 
rı bazı bakımlardan kendi
leri için daha lyf o l muıtur. 
Seçim neticelerine kimse nin 
fÜphe etmeden bakmıyacağı 
malumdur. Mecliste VAfd 
partlıl azları ehemmiyetsiz 
derecede az olacağı Vl' par 
tinin - Nahaa paıa da dahli 
olmak üzere · birçok ele 
baıılarının lntlhabatta kaz· 
anamadıklan için Vefd par 
tisinin parlamento harici pr 
opafandaya tevessül edeceği 
zannolunuyor ve bu saha· 
da bu partinin raklpıi'ı bir 
tekniğe malik olduiu itiraf 
olunmaktadır. Mehmet Mah· 
mut hGkümetl uzun müddet 
iktidar mevktinde kalacağın 

dan emin görünüyor. Bu hü
kumetin kuvveti azalarının 

yükıek iktidarı ile kralın 

müzaharetlnden netet edl 
yor; hükömetln zayıf tarafı 

lıe nazırlardan bazılarının 

umumi güvene tam bir ıek · 

ltde sahip olan ıahılyetler• 

olmama11 ve M11mn fakir 
ta bakasının "Paıalar ıdareıl,, 
ne karıı duyduğu ananevi 
hoınutsuzluktur. 

İngiltere Mısır münase 
betlerlnde büyük btr değl
tikltk olmıyacalı muhtemel 
görülüyor. Mehmet Mahmut 
Paıa da Nahu Paıa gibi in 
gtllz dottluiunun memleket· 
leri için kati bir lüzum ol
duiuna kani bulunan bir 
naıyonaliıtllr İtalyaya ve· 
yahut herhangi dlier bir 
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Balıkesir Askeri' Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez blrllklerl için [ 10000 } kilo taze bakla ile 
( 3000 J kilo taze ıoğan açık ekıtltmeye konulmuıtur. İha 
leıl 7·5 938 cumartesi günü saat 10 da kor satın alma 
komlıyonu binasında yapılacaktır. Şartname hergün komla · 
yonda görülebtlır . Tallp1erln 57 liralık muvakkat teminat 
lariyle birlikte muayyen gün ve saatte komlıyona ırelmelerl . 
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Sarı Nahiyesi Belediyesinden: 
Belediyenin ttfalyeal için 15 beygir kuvvetinde tahdidi 

bir motopomp alınacaktır. ihale 20 5 938 tarihine müıa· 
dıf cuma günü saat 14 de Sarı beledlyeainde yapılacaktır . 

Şartnamesi belediyeden iltenebtlır . 

memlekete karıı yapılacak 

fltrt tamamlyfe pohttk ma· 
htyettedtr. Bittabi bu ancak 
Arap ittihadı veyahut lıllm 
ittihadı gibi meselelerin eh· 
emmlyetll bir ıelcll alacağı 

ıüne kadar varittir. O ıün 
geldlil zaman vaziyetin ne 
ıekll alacağım lıe kimse 
keıtlremei. 

«ftalyı meUubu,> 
lzveıtla gazetesininde" hal 

ya mektubu.. baıhğı altın . 

da ve M Albaneze tmzaal · 
le lnttıar eden bir yazıda. 

Ha beılıtanın ita 1 yanlar ta· 
rafından zaptile bu memle· 
kete geydtrtlen faıttt kültü 
rünün semereleri ıu ıeretle 

tasvir ve tenklt edilmekte 
dlr: 

"Malum olduğu üzere 
halya Habeııııtanı zaptetmek· 
le herhangi bir emperyalltt 
maksadı asla gütmüyordu. 
Bu memleketin tabii zen· 
ıınllklerl ve bunların lltlı 

mara da balyayı alakadar 
etmiyordu. On milyonlarca 
nüfuıu olan müttakil bir 
devletin tıgal ve zaptedll 
meılnln baıhca ıebebi, bu 
memlekette eılrltğln devam 
etmekte bulunma11 olmuı· 
tur. Çok eski devirlerden 
kalma bu Adetlere karıı fa· 
ıht ltalya asker cemederek 
keıldn ıüngüler ucunda Ha· 
betlllana bugünkü hakiki 
kültürü glydtrmiye karar 
verdi . 

Habeı•ttanm formal bir 
ıurette zaptından bugüne 

kadar aıağı yukarı tkf ıene 
geçmlı bulunmaktadır Cin · 
ıtyet ve yaı tefrık edilmek· 
ılzln kurıuna dizilen yüz 
bınlercn yerliler, köküne 
kadar yakılan köy ve ıe· 

birler, kan selleri, Ha beıtı
tan halkının müthlt ve na 
kabtlt taıvlr bir ıurette is 

ttımar edil itl · lıte, fatihlerin 
çizmeleri altında bulunan 
memlekete getirdikleri 
"kültür., numuneleri , bun 
lardır 

Habeılıtandakt faııst kül 
türünün ftlltyatı itte bu mer· 
kezdedlr . Lakin f aılzm yal 
mz btr f Ullyatla kanaat et
mem t. ktedtr. Fiiliyata nazıul 

esaslar da lizımdır. Yani fiil· 
iyah nazariye ile takviye 
etmek zaruridir. 

..Trtbuna" adındaki faıtıt 
gazetesinde "imparatorlu 
ğun önünde duran meseleler 
ltalyanlarla yerliler araıın· 
dakl münasebet,, baıhğı al
tında ve Gvıde Korteze lm 
zulyle intlıar eden baıma 
kale bu "nazariye., nln ıa 
rıh bir numuneclğlni teıkıl 
etmektedir Mevzuubah• ma 
kalenin muharririnin ismini 
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btlhana zikretmekte mak 
ıadımız, bugünkü kanlbal
lerln bir vekılı olan bu ıah . 
ıı bu ıuretle bütün medeni 
dünyaya tanıtmaktadır. 

Bu m a k a 1 e, pro· 

P a ğ a n d a n ı n temerküz 
eltlrllmeıl ve ltalyanlarla 
yerliler arasında •normal 
münaaebatın,, kurulması za· 
ruretl etrafında umumi bir· 
kaç cümle tle baılamakta, 
ve ltalyanlarla y~rll halk 
arasında herbanal bir clnal 
mOnasobatın ağır mHullyet 
doğuracağı korkusu altında 
menedtltılnl alkıılamaktadır. 
Maamafıh muharrir böyle 
bir kanunu kafi görmemek· 
te ve bu gibi meıatlde yal
DiZ kanunların klf ayet ede· 
mlyeceğl ve muayyen btr 
"hayat ve ahlak kanunu 
mecelleıl., meydana getiril · 
meıl zarureU bulunduğu ka • 
naatlndedlr . 

Muharrir bu makalesinde 
yerlilerle mün&1ebahn te 

f errüatına glrtıerek her han · 
gi bir dükkandaki ltalyan 

tezgahla"n yerli müıtertye lf••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hizmet etmesine, kanı ve : •••••••••••••••••••••••••••• •••• •••••••• •• •••••• • 

1 
• • 

caniyle talyan bayrafıoı • ö • 
müdafaa eden Habeılıtanh : zger Biç~i, Oi~iş, ~içek Yurdu : 
İtalyan askerlerının·ltalyaya • : 
aeldıklerınde kendilerıoe sa· i Talebe Kaydına Başlamışt1r. ! 
mtml bir karıılama merasl · • : 
mi yapılmasını doğru bul· i Arzu edenlerin Yeni Hükumet ukuında Çantay 10 i 

makta lakin ylne bu askerlerin : kak (25) numaralı Yurd Direktörlüğüne müracaatları . : 
eıyalarının b!r halyan hammal : Fazla izahat lstiycnlerln de Direktörlüğe baıvur : • tarafından toımma1ına , ltal ı : malan rica olunur. : 

yanların bulundu~u tiyatro : : 5 • • • 

sinema lokanta ve diğer ••••••• •• •••••••••• •••••••••••••••••• •• •• • • •••• •• • . •••••••··~!~··~~··-.••••.!•.:..••••••••••c••••••IE 
umumi yerlerde Habeılılerin - · 
oturmasına ~ıddetle muarız 

bulunduğunu tebarüz ettir. 
mekte ve bunun akıtnce 

hareket edildiği tekdirde 
Habeıltler kendilerlul hal
yanlarla müıavl addetmek 
hülyasına düıeceklerlnt ileri 
ıürmektedlr. 

lıuhbaratımıza ıöre bu 
ıenl evrakın muharriri mah · 
kemeye •ertlmedlği gibi em
razı akliye müe11eıeılne bile 
yatırılmıı değildir. Bu mu 
harrlre f at lıt memlekette 
hiçbir ıey olmıyacalma oku
yucularımız emin olmalıdır. 

iar. Çünkü o bu makalesi · 
yle yalnız kendi ıahsi dü· 
ıüncelerlnt değil , aynı ıa 

manda faıtıt .. kültürünün., 
bir vt:klll olmak dolay11lyle 
bu kültürlerin emellerini de 
aksettirmektedir. Maamafth, 
ne bu muharrir ne de onun 
temıtl etmekte bulunduğu 

kültür. maznunlar sandalye· 
sine oturmaktan kurtulamı· . 
yacaklardır . Onları bu ıan 
dalyeye tam manisiyle me 
deni bütün cemiyeti beıerı 
ye oturtacaktır. Bu kanibel 
lere çıkarılacak hükOm de 
çok miıthtı olacaktır . ,, 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Vahidi fıyet üzerinden açık ekııltmeye konulan 
it Ayvalık kazası merkezinde yeniden lnıa edilecek Mu
haaebei Huıuılye datreıl binaaı olup tabılaal miktarı 4000 
lira, muvakkat teminatı 300 liradır 

2 Bu lıe alt keııfname ve evrak ıunlardır: 
A Ekılltme ıartnamesi 

B Fenni ıartname 
C Mukavele örneği 
D - Bayındırlık tılerJ genel ıartnamesl 
V abfdl fi yet cetveli 
lsttyeoler bu evrakı Balıkesir Vılayet Daimi encümen 

kaleminde Yeya Nafta müdürlüğünde görebilirler. 
3 - ihale 5 · May11 · 938 tarihine rattlıyan perıembe 

;ünü aaet 14 de hükQmet binasında müteıekkıl Daimi En 
cümen oda1ında . yapılacaktır . 

4 - istekliler üçüncü maddede yazıla gün ve aaatte 
muvakkat teminatlarını mal sandığına yatırdıklarına dair 
makbuz veya Banka mektuplariyle Vilayet Daimi En 
ciimenlne müracaat edebilirler. 

5 - Ekıtltmeve girebilmek için bu itlerle ufraıtığına 
dair Nafıa müdürlüiünden ,ek il itme aününden 8 gOn ev· 
vel vetlka almak ıarttır . 
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Sahıbl ve Baımuharrirl: Balıkesir Mebusu H. KARAN 

Çıkarım Genel Dtrektörü: FUAT BlL' AL 

Ba11myerl: Vilayet Matbauı - Balıkealr 


