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Alman Askeri Kıtaları Vekaletlerin 1938 Yılın
A vusturyadan Ayrılıyor· da Y apacağıMühim İşler .. 
Viyanadaki Fır~alar Almanyaya Hare et Etti. 
Diğer Kuvvetler de Avusturyayı Terkedecek. 

Maarif, Nafıa, iktisat, Ziraat, Milli Müdafaa, 
Adliye Vekaletleri Geçen Yıla Nazaran Bir

Ankara, 2 (A.A.) - Vi
Yanadakl Alman farkaları Al
manya ya hareket etmlıler· 

dir. Diğer Alman kıtaları 
nın da yakında A vuıtur· 

YaJı terk edecekleri Berllo
den btldtrllmektedlr. 

Salzburg, 2 (Radyo) -
AlmRnyaya gltmlı olan on 

bin kltlllk bir Avusturya 
kolorduıu, bugün ıekiz yüz 

kamyonla buraya dönmüı
tür. Balk, kolorduyu teza· 

hüratla karıılamııtır. 
Kolonya, 2 (A.A.} - Ple-

bist hakkındaki propağan• 

dalarına devam eden B. Htt-
ler kendisini pek beğendi
ği tez.ini ıu suretle izah ve 
tevsi etmlıttr: 

Nasyonal soıyallıt reji
minden evvel Almanyanan 

zelil bir vaziyete düımesl, 

bu rejlmfn teesıüıünden son. 

ra Almanyanın kalkmmaaı. 

Avusturyaya ve ihtimal 

Çekoılovakyayı telmih eden 
Filhrer ıöyle demfıttr: 

- ~eref hi11ine maltk 
olan bfr millet sırf Alman 

Harp Gemileri Tonaj Muahe
desinin hükmü Kalmadı. 

ingilteıa ·Amerika 1936 Ta Lon~rada imzaianan harp 
ıamileri tonaj muahedesinin hükümsüzlüğüne karar verdi 

Londra, 2 (Radyo) - in 
stillere ve Amerika, 1936 
YılJnda harp gemilerinin to· 
najı hakkında Londrada im
zalanmıı olan muahede ah· 
kamının hükümıüzlüiüne 
karar vermlılerdlr. 

Franıa, hu karara ltttba 
etmekle beraber, Avrupa 
devletlerinden herhangi biri 
otuz beı bin tondan fazla 
remi yapmağa kalkııtığı 
takdirde aerbeıt kalacağını 

_ blldtrmlttlr 

ingilterede malt vaziyet 
Londra, 2 ( A A ) - Hazl· 

ne dairesi, dün ıona ermlı 
olan malt senenin 28, 786,000 
lngllfz liraaı miktarında bir 
fazlalıkla kapananı olduğu 
nu bildirmektedir. Varidat 
872,580,000 lnglllz ltra11na 
baliğ olnıuı masanf de 
843,794,0DO lngllfz lirasın · 
dan ibaret o\muıtur. Fev 
kalAde masarıf hesaba da
hil edilecek olursa f azlalak da 
9,480,000 liraya inecektir. 

Irak 
Hü~umeti ~am~a ve Ha
lapta konsolosluklar ih-

das ediyor 
Bağdad, 2 (AA.) - Şam 

ve Halepte konıoloıluklar 
lhdaaıoa karar verilmlttlr. 
Halihazırda Partile masla 
hatgüzar olan Dr Abdullah 
Caftzln Beyrut general kon· 
ıolosluğuna tayini taaavvur 
edilmektedir. 

Muvazene! lngiltere İle Yapılmakta Olan Mü
zakereler Neticelendikten Sonra: 

Yar~.~~~~~1.tı~zi~!~!~!:'•cak ltalya, Ubyadaki Kuv
Vergtler üzerınde yapılacak ti • • G • Ç kecek 
tenzilat hakkındaki layiha ve er 1 n 1 er 1 e 
hazırlanmııtır. Buna göre - -

muvazene verglıinden yüzde ,. ngiliz . itılyan görü~melerin~e iki taraf arasm~a her 
25 tenzilat yapılmaktadır. 'I ı 

türlü ihtilatlar halle~ildi. Muahede yakm~a imzılanac k. 
Saadabad 

Paktı11n teatisi seneye kaldı 
lıtanbul, 2 {Huıusi) - Sa

adabad paktının teatisi ge · 
lecek ıeneye kalmııtır . Ma 
lürn olduğu veçhlle bu pa
kt, hükumetlmlzle lran, Irak 
Te Afganistan arasında ak . 
dedllmııur. 

~ 

ltalya 
Haıiciya nazın Vırıovıya 

gidıcık 
I Varıova, 2 (Ranyo) -
talya Hariciye Nazırı Kont 

Ctano, Kolonel Bekin dave

Londra, 2 (Radyo) - in 
glltere- halya müzakerelerin· 

de hiç bir zorluk ve ihtilaf 
kalmamıı ve her ıeyde tam 
bir mlaf husul bulmuıtur. 

ltalya, bundan ıonra fi· 
liıtlnde veyahut herhangi 
bir lnıtlfz müstemlekesinde 

propağanda yapmıyacajına 

datr lnılltereye tahriri temi · 
nat verecektir. 

İtalya, bundan baıka Lib· 
yadaki ordularını da, mua· 

hede imzalanır imzalanmaz 
geri çekecek Ur. 

lkı taraf, Franaa ile hal 
ya araaında yakında baıh 

yacak olan müzakereleri de 
dikkat nazarına almıılard11. 

Londra, 2 (Radyo) - 10· 
tellere hariciye nauretl 

ti üzerine 
lir, 

buraya ıelecek· I mOıateıarlarından Butler, bu 
ıiin Dovlada v•kuhulan iç· 

tlmada bir söylev vermiı ve 
İngllterenln pozltov bir si· 

yaset takip ettiğini, bundan 
dolayı balya ile anlaımak 
lstedlilnl ıöyledlkten sonra: 

-lnglltere ltalya mena
ftt, gerek Akdenlzde ve ge· 
rekse dlfer denizlerde ve 
SüveYf kanalında müıterek-

tlr. Bu itibarla iki devlet 
elele verirse ıulh içinde çok 

mühim rol çevirebilirler. 

Roma, 2 (Radyo) - ln

gtlterenin bura sefiri Pert, 

Londradan beklediği talima
tı almadıjından, Kont Cıa

no He mukarrer görüıme · 

terini yarına talik eylemlt· 
Ur. 

Alikadar mehafil, loglltere 
İtalya müzakerelerinin, bir 

iki hafta içinde imzalanm11 
olaca lanı haber veriyorlar. 

çok işlere F·azla Tahsisat Ayırdı. 

Maanf Vekaleti: 

Kö 
11

1 

İdar leri · 6 Ay
ş Cedvelleri .. 

Oa~iliye Vekaleti, iş cetvellerinin ~aztrlanma ve ya
pılaca' ~öy· işlerinin ~ol~urulma şe~hne dair 

~ir talimatname h z1rla~ı 
Dahiliye Vokaletl, köy ı receklerdfr. vuayetler de ou 

idarelerine aft allı aylık it cedvellerl nahiye müdürle
cedvellerlnln hazırlama ve rlle kaymakamlara ve tes· 
doldurulması hakkında yeni btt edecekleri dlfer memur-
bir talimatname hazırlamı§ lara tedktk ettirerek Dahi 
tar. liye Vekaletine 1ıönderecek 

Bu talimatnameye ıöre lerdtr. 
köy tdarelerl altı ay içinde Cedveller, islenen malü 
yaptıkları itleri her yılın lk mat kaza ve nahiye mer 
inci kanun ve temmuz ayla. kez!erlode masa baılarında 
rmda bağlı bulundukları ld yapılacak tahmin ve heaap · 
are makamlarına verecekler· lara göre de~ıl, lftlihlyetll 
dtr. memurlar tarafından köyler-

Vılayet ve kazalara bağlı de it ve defterler üzerinde 
oahtyelerle, merkez nahiye· yapılacak tahkikat üzerine 
lerl bu cedvellerl tayin edl ve hakikate uygun bir ıc 
len miıddet içinde hazırla kilde haztrlanacaktır. Köy 
yacaklar ve vilayete gönde ( Sonu ikinci ıayf ada ) 
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ltalya, Harp lstem·yor. 
--

Jurnale Oitalia gazetesi itılyanm, ~arp için değil, mü
dafaa ve emniyet için silahlandtğım yazıyor. 

Roma, 2 (Radyo) - (Jur 
nale Dltalya) gazetesi; Mus· 

soHnln ayan meclisinde trad 
etliği nutuktan bahiıle uzun 

bir makale yazmııtır. Bu 
makalede huliaatao denlli· 
yor kt: 

da yanlaı telakkilere uğra
mıt ve bu nutuktan ltalya· 
nın harp lstedlil manası çı· 
kanlmııtar. Bu. aala doiru 
değildir Ztra ltalya, hiçbir 
zaman harp lıtemlyen bir 
devlettir . ., 

Kücük itilaf dev , 
letleri arasın-

relmenlerle; üniversitede aç· 
ılacak muallim muavtn111t 
imtihanlarında muvaffak ol-
an muallimleri yerleıttrebll
mek ve yeniden açılacak 
ıubelerden dolayı mua\llm 
kadrolarını tamamlayabilmek 
mümkün olacaktır Tekaüd 
ikramiyesi fadına 19,004 lira 
kooulmuıtur. Merkez mus. 
tahdemlerl ücreti, 4680 lira 
f azlaaıyle 31,478 liradır. 

Orta mektep aay111, 121 
den 157 ye ıube sayısı da 1010 
dan 1,317 ye yükseldlfinden 
vilayetler muılahdemlert 

ücretine 85,6 ı O lira zam te· 
khf edılmııur. Müd6r ve 
mua vlo iicret1erfne 64, 160 
lira fazlastyle 244, 160 lira 
konu\muıtur. 

Önümüzdeki yılda aıgari 
300 ıube daha açılaeaiından, 
937 deki 200,000 lira klfl 
gelmemfı ve bu seneki 
büdceye muallim ders ücreti 
olarak 300 000 lira konul-
mutu .... 

icar bedeli 45 bin lira 
yükıeltilmlıtlr Mafettııler 
harcırahı 41 bin liradan 61 
bin liraya çıkartılmııtır. 

Kültür büdcealne en faz
la para konan kıaımlardan 
birlıi; tik ve orta tahıll mu
alhmlerlyle ilk tahıtl müfet
tıılerinln kuralar masrafı, 
harclrah ve ücretleridir. 1937 
Büdceılnde kura tahılıatı 
149,080 liradır. Bu yılki büd· 
ceye 246,920 lira fazlulyle 
396,000 lira konulmuıtur. 

Bu para ile önümüzdeki ma· 
11 ıene batında muhtelif mm. 
takalar.la kuralar açılacak
tır. Buralarda 1500 eğitme· 
nln bütün thtiyaçlar1 temin 
edilecektir Önümüzdeki se
neden itibaren eğitmen sayı
sı 3,000 e çıkarılacaktır. 

Geçen aene 100,000 ltra 
olan eğitmenler masrafı, bu 
ıene 462 000 liraya çıkarıl
mııtır . Bu sene yeniden 500 
k6y okul blna11 yapılacak· 

tır 

Yükıek öğretmen okulu 
için bu ıene yirmi btn lira 
fazla tahsisat konulmuıtur. 

Güzel aanatlar akademesl
nln tahılsatı 69, 7 53 lira ya 
çıkarılmııtır. Mimari ıube
slnde hük<imet heıabına ok· 

"Beynelmilel emnl)·et zaa. 

fa uğradıktan sonra; dev

letlerin ancak kendi kuv

vetlerine dayanmaları tabii· 
dır. 

ltalya ılli.hlamyoraa, ta

arruz için değil, ancak keo· 

dl menafi ve mevcudiyetini 
müdafaa etmek içindir. 

da miizalıereler 
utturulmak üzere alınacak 
talebe, canlı modeller mas· 
rafları, reılm ve heykel ıa· 
lerisi ile muhtelif ıubelertn 

Müstakbel bir harpte ka
rada, havada ve denizde, 

hanıt devlet ıüratle hareket 
etmeie muvaffak oluna, 
harbi o devlet kazanacaktır. 

Muaaoltnln nutku, Franaa· 

Ankara, 2 (A.A.) - Bir 
Çekoslovak gazeteal üç kü-

çük ittli.f devleti araaında 

hasıl olan bir anlaım• üze
rine silahlanma aahau•da 
hukuk müsa vatının tanınma -
ıı ademi tecavüz ve mütekabil 
yardım teminatı etrafındankl 
m6zakerelere tekrar baı 
landıfıaı yazmaktadar. 

ders vasıtaları için para ay· 

r1lmııtır 

Müzik öiretmen okulu 
için 117,426 lira konulmuı· 
tur. Bu ıene okula yenide• 
bazı mlzlk l\etlerl alınacak· 
tır. 

Orkeılro ve okula kullanıl· 
( Sonu tlllnct aa~f ada ) 
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Vek~Jetlerin 1938 Yıhnda Vapa
c ağı Mühim İşler .. 

~~==========================================!~ 

(Ba§ tarafı birinci sayfada) 
makta olan yabancı müte· 
has11ılarm bir yılhk ücretli 
tutarı 118,708 liradır. Bu 
para 125, 708 liradır. Ltıe ve 
orta okullarla öğretmen ok· 
ulları masrafları olarak geç· 
en yıldan 82,31 l Jtra fazla
slyle 60 J ,304 IJra!teklJf edil
mııtır. Bu fazla tahıteat Ale 
mekteplerin yakacak ve mat· 
bu evrak ihtiyaçlara temin 
edilecekUr. 
K~mp masraflara bu ıene 

geÇen 11eneden 69,000 lira 
fazla olarak l 69,000 lirad1r. 
Bu sene kampa çıkacak ta· 
lebentn ıayııı 16,967 dtr. 

Geçen yıl mekteplerimiz
de patasız okuyan talebe 
ıay111 l 000 dl. Bu ıene bu 
mlkdara 500 daha tlave ed 
J]ecekur. Bunun fçfn Veka
letin devletce deruhte edi· 
len ücret ve mHraflar yek . 
unu, geçen ıeneden ı 24.000 
lira fazlaalyle 348,864 !ıra· 

ya çıkarılmııhr. 
Meılek ve aanaa mektep

lerine"" bu eene ğeçen ıene
den S0.000 lira fazla olarak 
306,31 O lira teklif edilmfıtır. 
Y enlden kız enstitüleri açı· 
lacaktar. Ünlvenlte den be· 
yetinin maaıa fuh, 421,512 
liraya çıkarılmıttır. 

Nafia Ve ~aleli: 
938 de Naf Ja Vekaleti th· 

tlyaçları 42,033,401 liradan 
ibarettir. Bu 1 h t i y a c ı n 
34,265,794 lirası fevkalade 
varidatla karşılanacaiından 

normal bütce 7,767,607llra . 
..... ~.~ .......... ıar maaıı geçen ıe· 

neden 153,911 lira farklı olarak 
1,948, 176 liradır. Yollar ve 
büyük köprüler lota ve ac· 
ele tamir masrafları, geçen 
sene bütce11lnden l 76,545 
lira f aı:laalyle 704, 155 lira· 
dn. Trabzon ve lran transit 
yolu intaab, Karaköıe ile 
Şeyhop köyü arasındaki 80 
kilometrelik inıa halindeki 
kıımm 1938 aenesl ödenmesi 
gerereken bedeli o 1 a r a k 
410,000 lira konulmuıtur. 

Yeni yapılması lizımge· 
len intaata gelince; Şeyhop 
köyünden İran hududuna 
kadar 55 kilometrelik kısmm 
inıası için 600,000 lira ve 
Trabzon vilayeti JçlndekJ yir. 
mi kllometrehk kıaım ile 
- Kup Erzurum araaındakl 

eski §Ösanın eıaslı tamirleri 
için 675,000 lira masrafa ıh 
Uyaç vardır. Transit yolu 
lntııatına 1938 de 730,000 
llra tahsis edilecek olup l:ıu 

maerafıo 388,353 lJrası 
umumi muvazene bütcestne 
konmuıtur G e r i k a l a n 
331,647 lirası, ıoaa ve köp 
rQlere yardım f ash tahsisa
tından temin edilecektir. 937 
Bütcestnde transit )' olu için 
l 00,000; İstanbul · Edirne yo 
lu için 153,585 lira olmak 
üzere 253,585 ltra ta helsat 
vardı lıtanbul -Edirne yo· 
lunun evvelkt senelerde baı· 
lamı~ olan Lüleburgaza kadar 
olan k11mı btUrilmtş; Lüle· 
burgaz- Edirne kısmına baş · 

lanmaın lçfn fevkalade büd 
ceden tahsisata lüzum görül
müş. olduğundan bu yolun 
lnıaatı normal bütceclen çı· 
karılmııtır. Bu suretle İstan
bul - Edirne vo Trabzon -

İran traoılt yolları inıaatı 
iç in 938 tahstu.t fazlalığı 
134,768 liradan ibaret bu· 
lunmuıtur. 

Küçük su itleri için yeni 
den konan para, 937 deo 
243 bin IJra fazladır. Mü 
hendl11 mektebinin aılstanlak 
ve yabancı lisan muallimi 
kadrolarına 34,380 lira ilave 
edJlmiıUr. 

iktisat Ve~lleli: 
Merkez muıtahademler 

f aslana 5800 lira ili.ye edtl
miıUr. Umumi müfettııljk 

lkthıad müıavlrler kadroeu 
na 1200 lira eklemfttlr. Li
man idareleri mefruıatı için 
6000 hra Vekalet bademe
lerlnfn palto ve elbtıeleri 
tçtn 4,250 lira, tayin harcı
rahlarına J 5JOOO lira eklen
mtıtlr. letanbulda daimi bir 
ıergt binası yaptırmak üze
er 50,000 llramn lıtanbul 
serhfıioe yardım adiyle tah· 
ılıat konulma11na lüzum gö· 

rülmüotür. 
Nevyork •ergfılne hüku · 

metimlzln lttlraki kararlıı· 

ması dolay11lyle tıtlrak mas 
rafına karııhk olmak llzere 
500,000 liranın bu ite ayrıl· 
ması, iç ve dıı ıergller için 
model ıahn 11ıhnmuı ve neo· 
riyal masrafı olarak 614,000 
liranın bu f aala ilavesi lüz
umlu görülmüıtür. 

Vekalet blnuma nakle
dilmiş olan UcareU ve sana· 
yl müzeılnin gentıletilmesl 

için on bet bin lira tahşieat 
konuJıı:rınatnr 

Yabancı memleketlerde 
müşterek ofisler kurulmuı 

olduğundan bunlara yardım 
olmak iizere 1500 liranın ili. 
veılne lüzum görnlmüıtür . 
1938 seneıl içinde vekaletçe 
açılaçak konıreler için 5000 
lira ilave edtlmfıtlr. 

Hayat pahalılığı mevzuu 
üzerinde tetktkler yapmak 
üzere yeniden iki yabancı 

mütehasını gettlrmek üzere 
64,900 lira tah11t11at konul
muıtur . 

Kömür huzaamdaki ha 
demelerin elbilelerl lçfn 1000 
küçük sanatlar model ve 
deaenlerintn hazırlanması ve 
basılarak yapılması lçtn lü · 
zumlu neırlyatm yapılması 

arzuslyle 20,000; önümüzde 
ki sene için Türkof hı dıt 

rollarınm kuvvetlenmesi ve 
esasen Türkofis masrafları 

bu ıene kadro taurruflarm · 
dan yapılmıı ve balen kad
ro dolmuı olduğundan bu 
fasla 25,000 ltra ilave edil-

· mtıtir. 
Tffttk, yapak, portakal, ve 

baıhca hububat ile nakllya . 
tın kontrolunu mümkün kıl· 
mak içtn kontrolörler faslına 
160, 194 lıra tlave edılmitllr . 
Tarım aatıı kooperatifleriyle 
birliklere kuruluı safhaların 
da yapılması zaruri olan 
yardamlarla kanuni kontrol
larm yapılması için 95,000 
liralık tahılutıo bütceye 
da veıioe ihtiyaç görülmüı · 
tür. 

Balkan Antanta memleket
lerinde yapılacak karıılıkla 
ve müıterek propağanda ve 
turtzlm masrafları için 21, 160 
l iralık bir mlkdar bu fasla 
zam edllmiıttr. Talebe sayı-

HABl5RLl5Ri 
lm}t==============================================itmı 

11 fazlalaıtığından ydkıek 
deniz ticaret mektebi umu· 
mi masraflarına 5000 lira 
llaveat zaruri ıörülmüı · 
tür . 

Birçok limanlarımızda ba· 
tak gemi ve dJğerl tabii en · 
kaz lçtn yeniden ııaret ıam 
andıraları yaptırdmak üze· 
re 18,000 lira; Mendrek ta· 
miri ile Yalova Samanlıdere, 
ve bazı limanlarrn te -
mlzlenmeai için 24,460 lira; ' 
yeniden yaplmlmıı olan mo 
törlerin tamir ve lıletme 
masrafları fçln 4999 lfra ili 
ve edilmittir. 

lktltad Vekaletinin geçen 
seneki bütce yekunu 4,466, 
316 liradır. B,ı aene teklif 
edilen 6,466,316 Ura dır. 

Ziraat Veklleti: 
Ztraat Vekaleti memur· 

ları maaıı f çln geçen ıene 

ayrılan para 840, 772 lira 
idi. Bu ıene teklif edilen 
miktar bir milyon küıur faz
laılyle. 1,846, 740 liradır. 
Merkez muıtahdemleri üc · 
retl 49,320 liradan 68,700 
liraya; vilayetler müllahdem· 
lerl ücreti 317 den 616. 100 
liraya çıkarılmııter. Büyük 
Fark, yeni teıktllt kanu11u 
dolaylılledtr. icar bedeli, 
kırtaalye, tenvir ve teıb)n 
muvakkat memuriyet, poıta 
telgraf telefon ücreU, f aeılla 
rında artmalar vardır. Ya· 
banca mütehat11slar ve ter 
cümanlar iicrett, 79 bin li
radan 115,000 liraya çıka · 
__._ı--.ıL--. 

Kendilerine birçok yenf 
vazifeler tahmil edilmlı 
olan orta ziraat mektepleri 
bütceıl, 97 bin liradan 120,000 
Uraya çıkarılmııtır. Köy 
eğitmenleri yetlıttrme mü· 
e11eaelerl maarafları olarak 
Vekalet bütceaine 80,000 lira 

konulmuıtur. 
Merkez mücadele enıtttü 

ıü ve ... müce.dele lıtaayonları 
masrafı 34,000 l i .. r a d a n 
62,000 liraya tohum temiz· 
leme evleri masrafı 22 bin 
liradan 70 bin liraya, ipek 
böcekcilik ensutüıü, lıtaıyon 

ve kıılaları masrafı 8,500 li
radan 22,00U liraya, hayvan 
ıailık memurlan ve nalbant 
mektebi maarafJarı 25 bto 
liraya, bu memurlara veri· 
lecek yem bedeli 25,000 li 
raya, İzmir serglıine yardım 
J 5 blo liraya çıkarılmıthr . 

Yüksek Ziraat Enıt:ltüıü 

tedrJı heyeti maaşları 180,072 
daimi muıtahdemleri 191 ,280 
enstitü ve laboratuvarlar le· 

. vazım ve ııletmelert umumi 
masrafları 200,000, yabancı 
mütehaa111lar ve tercüman -
lar 395,000, tamirler ve su 
teatsata masrafı 25.,UOO lira 
ya çıkarılmııtır. Bu sene Na
fıa Vekaletinin büdcesine, 
Ziraat Vekaleti inıaat f uh 
olarak 40 l ,601 lira tahsisat 
konulmuftur. 

Milli mü~afaa Vekaleti: 
Milli müdafaamızın 937 

kara bütcesl 49,264,880 ll· 
ra idi. 938 yılı için hususi 
f aala konulan ıekiz milyon 
lira hariç olduğu h a l d e 
53,054,880 Ura leklJf edtl
miıtır. Bütce, geçen yıla gö-

( Sonu üçüncü ıayf ada ) 

Kızılay 
Kongresi münase~eıile 
büyüklerimizin karııh~lan 

Kızılay koogre11fnfn top· 
lanma111 m ü n a • e b e tile 
Cumhurrefslm1z Atatürke 
ve diğer büyüklertmJH 
çekilen tel yazılarına, 

kongre baıkanı Doktor 8. 
Vaıfl Yücele aıaftdaki 

karııhklar gönderilmlıUr: 

B. Dr. Yunus Vasfi Yücel 
Kııılay Merkez Kongresi 

Başkanı 
- BALIKESiR -
Balakeair Kızılay Merkez 

kongresi münaaebeUle ba
na karıı gösterilen temjz 
duygulara teıekkür ederim. 

K.ATATÜRK 
Konl'renln hfsalyabna 

teıekkür eder, muvaffakl· 
yetler dilerim. 

Baıvekil 
CELAL BAYAR 

Koogrenln hakkımda ız. 
har ettllt tamimi hl11iya· 
ta teıekkür eder, ıaygda
rımı ıunarım. 

8. M. M. Relıi 
M. A. RENDA 

Duyıunuza teıekkür eder, 
baıarılar dUerım. 

D. V. C. H. P. Genel 
Sekreteri 

ŞÜKRÜ KAYA 
Kızılay kong:resl müoa

ıebetile gönderilen telya.· 
'llftl,JI taıalr ki1r VA ha Jlırlı 

lılerlntzde muvaff aklyet 
ler dileğinde bulunduğu · 

mun sayın üyelerinize ib
lağına delilettnizi rica ede. 
rlm. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

Yoksullar Bir
liğinin balosu 

güzel geçti 
Yoksulları Göı:etme BırH

llnln tertip ettiği balo ge· 
ce Hükümet Konağı salonun
da veri imi ıtır . 

Baloya büU\n bayanlar 
blli.iıUıoa mi ili ve muhtelif 
kıyafetlerle lttirak etmiıler· 
dJr . Geç vakte kadar de· 
vam eden baloda, en ucuz 
bir tekilde en güzel elbise 
ve tarihi elbise geyen ba
yanlar arasından birinciler 
ayrılmıı, çiftler arasında 

da dans müsabakaları ya -
pılmııtar . 

Gazetemfzln bugünkü nüs 
hasına ilave olarak verdiği 
wBalo Gazetesi., de davetli· 
le re dağltılmııtır. 

Balo çok neşeli ve eğlen -
celi geçmtı ve gelenler neıı 
eh bir gece geçtrmfılerdtr. 

Bu güzel teıebbüslerile 
Kuruma gelir temin eden 
Kurum idare heyelinl tebrik 
ederiz. 

Nişanlanma 
A.liıuuri ilkokulu öi ret · 

menlerinden Hayriye Birben 
ile, aynı okul öğretmenle· 

rinden ve İdman birliği spor -
cularmdan Hakkı Üstüneltn 
nltanları, arkadaıları ara11n -

Bürhaniye Çarşısı ln---
tizama Sokuluyor •. 

Halkevi, Köyliilerin İftirakile 
Bir Sürek Avı Tertip Etti 

Bürhanlye, ( Husuıi ) 
Bürhanlye belediye refıl Mu 
httUn Taylı, lkt ayhk mezu· 
nlyetJ ıona erdfilnden tek
rar vazifesi ba110a gelmııttr. 
Bu aylar zarfmda gıda mad · 
deleri satan dükkanların 

kentrolü ııklaıtmlmıı, emir· 
lere aykırı hareketleri görü · 
lenler tecziye edtlmtılir. Bu 
suretle ttaahlzltif kör6klt00 

yen bir ihmal zihniyeti ye· 
rine daimi ve ciddi bir ta · 
kipte eınaf temlılf ğe mecbur 
tutulmakta ve verilen karar 
lar gOçlük çekllıe de netice 
lendlriJm~ktedır . Bu yıl Bor
hanlyenln maddi ve manevi 
durumlarındaki geltımeyl 
ıathi bir göz ıezdlrlıle far
ketmek kabildir. 

Bu &ünlerde gene beledi· 
ye tarafından yapılan bir 
tllnla çarııdakl dükkinların 
teneke ve emsali haldeki aö· 
rünüıü çirkin bir manzara 
arzeden aaçakları kaldırtıl· 
mtf, cepheleri de yeknaıak 
bir kurıuni renge boyanma
ğa baılamıı ve bu suretle 
verilen isabetli bir kararın 
tatbiki ile pejmürde bir kı · 
hkta bulunan çarıı temiz bir 
ktyatele ıokulmuıtur .... 

Bürlıanlyede havalar 
birkaç gündür ılık, bahar 
kokuıu taıımekta ve kıt gün
lerinin tamamen u~aklaıtı-

ğını aöllerecek emareler · 
göstererek mnmakta 1dt . 
Her sene nt&an aylarında 
batlıyarak az çok sürekli 

23 Nisanda 
300 Çocuk 
Geydirilecek 

Çocuk Eılrgeme Kurumu 
23 Nisan bayramı proğramı 
na hıızırlamala baılamııtır. 

Kurum idare heyeti dün 
bu maksadla toplanarak ya
pılacak •ıler üzerinde görüş 
mütler ve kararlar vermff · 
lerdlr. Şehrimiz Çocuk Etir 
geme ~urumu bayramda üç 
yQz ktmae11fz ilkokul çocu· 
ğunu geydirmeğe karar ver
mi§ ve derhal f aalıyete gi

rlımjıttr. 

Futbol Kupa 
Birincilik Maçı 

Bölge kupa maçlarmın 

flnah bugün ıehrtmlz güme· 

ıt birinclıt lclmanbtrltğl ile, 
Eğe günıeıl birincisi Ayva-

lık İdmanyurdu arasmda 
yapılacaktır. 

Bu maç için Ayvalık ld
manyurdu dün 25 kltt\ık 

bir kafile hıılinde ıehrfmlze 
gelmfıttr . 

Bugün saa.t 15 de yapılacak 
ola.o maçın galtblne bölge 
kupası verilecektir . 

da Hmlmi bfr tekilde kut· 
lanmııtır . 

Gençleri tebrik ederiz. 

olan ya im urların ılkt 
yağmıı ve akıama ka· 
dar devam etmlıtlr. Hara· 
ret dereceılnde de bu yüıı: -
den d6tük1ük itünecek de. 
ıeceye kadar lnmlttlr. 

Bürhanlye Halkevt ıpor 

kolu bu senenin ilk 
ıürek avını evvelai hafta 
(Yunuslar) k6yüode tertip 
etmtıUr geçen hafta pazar 
günü ikinci defa ( Bahadınh) 
köyQne gfdilmlı, o gün ıe· 
ne aynı köyde bir av terttp · 
edılmlttlr . Bürhaniyeden kır· 
kar kiıthk kafileler halinde 
yola çıkan avcılar köylülerin 
de ittirakı ile daha büyGk 
bir 1ekfınla avlanmıılar ve 
her def Hında köylüye zara
rı dokunan birçok vahıt .. hay
van vurmutlardar HalkeYl 
çatısı altında r6nden (Üne 
geniıllyen bir sempati top 
layan ve bu milli sporumu
za kartı heveı uyandıran 

a vcalar dönüılerinde halk 
tarafından karıdanarak mu
vaff aklyetlerl alkıılanmakta · 
dır Burada acınacak bir 
nokta olarak belirtmeyi va· 
zlfe ıaydıiım c&het, bu av· 
lanan hayvanlardan en kü. 
çük bir maddi meni aat te· 
mlo edilememesi ve yıllar

danberl bir kuyruğunun ke· 
silip ıaklanarak iktifa edil· 
meal ve bu yolda bir anı· 
tırma yapılmaya bile lüzum 
görülmemesidir k•, nazarı iti· 
bara ahnma111 fayda doiu
racak blr ihmal olarak g6z
öni1nde durmaktadır. 

4 - Bürhanlye Şehir Ku
lübü aile toplantılarını 11k · 
laıhrarak bir haftada üçe 
kadar çıkarmıt ve bu ua· 
da tanınmıı muganniyeler. 
den Bayan Melahat ve ar· 
kadaılarmı davet ederek gü· 
zel bir gece hazırlamııhr. 

Bisiklet yanşlan 
Bölge bisiklet müaabaka

larmın dördüncüsü bugün 
Bandırma ooaa11nda 35 kilo· 
metrelik mesafe dahllJnde 
yapılacaktır. 

Müsabakalara ıaat onda 
ba§lanacaktır . 
~-

Köy idareleri 
iş cedveli 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

idareleri cetvellerinin hazır· 
lanmaınnda öğretmen, sallık 
memuru, tabıtldar gibi me
murların yardımlarından da 
istifade edilecektir. 

Gelir ve mali durumu 
mü1&td yerlerde devlet ka· 
nunlarmm verdtği ıalahlyet· 
le köy kanununda yazıh lı· 

lerdeo baıka köy itleri de 
proğrama alınacak ve bu 
cedvellere geçirilecektir 

lı cedvellerlne Cumhur! . 
yettep evvel ve Cumhuriyet
ten ıonra yapılııı.n tıler de 
yazdacaktır. 
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Akıam üzeri ıölün kena · 
rında btrllkte oturdukları za · 
lban, ona taltslzlıklerlnl bt. 
rer birer saydı: 

"Tam mektepten dlplo 
hlasını alacafı bir s1rada 
babasının lni olarak vuku 
bulan lfli11nı, ıeçlnebtlmek 
için çok ıenç bir yaıta ha 
Yatla mücadele etmek mec· 
burlyettnde kaldıimı , par 
lak bir istikbal tahayyül et
tlil halde yabancı bir tehir . 
de akraba ve dostlardan 
uzak bir muhitte yaıamak 
IDecburlyetlnde olduiunu 
anlattı ve bilha11a takrak 
aGlüıü lle odasının ytkne
ıalrhfını deitıttrccek bir ka· 
dından[ da mahrum bulun
duğunu itiraf etU." 

- Cavide, dedi, bu dün 
Jada bilsen kendimi ne ka· 
dar Yalnız hl11edlyorum .. 

Cavide de: 

- Zavallı çocuk: 
Diyerek yalnız konuıuyor· 

muı llbl, mmldanmafa bat
ladı: 

- Bu tubede yirmi sene· 
dtr faıılaaız çalıııyorum . . 

Adeta maklneleıtlm. Ar· 
katlarım bir kadın olduiu
IDu çoktan unuttular. Ben 
de kendimi unuttum .. 

- Cavide yorıunmuıun .. 
Uykun ıeldı mı? ... 

Faruk ıölQn kenarında 
bulunan ufacık otelde, oda · 
lar1nı ayıran küçük kapınan 
arkaaından ona bu ıuall ıor · 
aıuıtu. 

- Hay1r, niçin ıoruyor
ıun? . 

- Bir ıljara lçmeie ge· 
lecekllm, yalnızlık canımı 
çok aıkıyor . 

Cavide kapıyı açarak ve 
aülümılyerek: 

- Olur, ıel; fakat dik 
icat et: Yalnız bir ıliara, on
dan sonra ninni.. .. 

Gr•ne okumafa daldığı 
•ırada kırmızılı tltman bir 
kadın ona doiru eilldl 

- Saat kaç , delikanlı? 
Kolsatlne bakh 
- Sekizi elli üç. 
- Evet , büyük saat doğ· 

ru gidiyor. Onun durmuı 
olınaıından çok korktum 
Dilıün(inüz blrkere, bu be 
Dlnı tayare ile ilk seyaha 
Um. 

Gldltl kaçırmak isteme 
dtaı 

Grane: 

- Şüpheılz, dedi 

- Dof ruıu ıon derece 
beyacanlıy rm . 

Şııaıan kadın pelte gibi 
titriyordu. 

- Düıünün bir kere, za · 
vallı bir kadın yapayalnız 
bulutlar araaında! Eğer ıe 
Yahat edecek birini daha 
tanııa idim hiç olmasa, bu 
bana ceıaret verecekti .. 
Yokea ıiz de mi layareye 
btnecekaıtılolz? 

Grane hızla kalkarak: 
- Hayır , dedi, ben sade

ce, cenuptan gelen bir dos 
tu kartılaaıağa geldim Ben 
daha hiç tayareye binme· 
dlm, bu tarzda ıeyahat et · 
•ekten de f evkalide kor· 
karım. Bu pek tehlikeli! 

Faruk, lıkemleye oturdu. 
Arkadaıının hareketlerini ta
kip ediyordu. O esnada Ca · 
Tide, ellerini ve boynunu 
yıkamakla meHuldü. 

- farulq o kadar ııcak, 
ki .. . Su, ıenl cezbetmiyor· 
mu?. 

- Hay1r, Cavide 
- Su, çok iyidir. Bılıeo, 

demin aıcaktan ne kadar 
bunalmııhm , timdi ... Biraz 
aerlnledım . 

- Gel , ben de bu ıerln
ltii biraz duyayım! 

Faruk ıalak ellerini yaka· 
ladı, 11cak yanakları üıulne 
dokundurdu. Kı1ık bir ıeale: 

- Ne güzel bir koku! 
Cavide .. 

Diye mmldandı. 
O da kendi zaafından uta · 

nıyormuı gibi , gözlerine ba
kamıyarak: 

- Yavrucak; ıaçmalama . 
Dlye fıaıldadı. 
Yarın~lıe aynı 11kıcı ve 

monoton hayallan baıhya-

caktı. 

Ortalık kararmııtı. Dehk· 
lerden sızan ayın ziyası boı 
yataaın üzerini usanmadan, 
yorulmadan mütemadiyen 
okfıyordu . Cavide sanki bir 
ıey arıyormuı gibi tuU.nuz 
blr~ıurelte odada dolaııp 
duruyordu. Faruk da yanık 

bakıılarla~ onu takip eder 
ken ıljara içmeyi bile unut
muıtu. 

- Ne anyonun Cavl-
vlde? 

Cavide bu ıuall ııttttkten 
ıonra bütün bütün ıaıırmıı· 
ta. Faruk yaklath ve: 

- Cavide; aakln deiilsin, 
Benim ııbı, aen de yalnız · 

lıjıoı bu anda daha çok 
hl11edtyonun. \arını dilıü 

nüyonun Yarından itibaren 
baılıyacak eski hayatnı göz· 
önüne~ıetlriyonun . Eo ufak 
bir aydınlıktan da uzak bu 

Acrodroma ıeçtl. Kırmızı 
kasketli memur onu uzak · 
tan çağırdı. 

- Tayarenlz timdi gelt · 
yor. 

Siyah aaçh güzel bir ka · 
marot kız , o müteharrik 
merdivenle tayareye çıltar 

ken lauf bir tazda güldü 
Onun gülümsemesine muka
bele etti ve arkada bir yer 
buldu. Diğer yolcular da bi· 
rer birer geliyorlar ve ka · 
bil olduiu kadar ta bıi gö · 
rünmeğe çalı§arak iltedlkle
rl bir yere oturuyorlardı. 

Tulumlu lkl adam poıta 

çantalarını kanalların altına 
bailıyorlardı. Biraz ötede 
çift motörlü bir yolcu laya· 
reıt toz bulutu orta11oda 
motörlerlnl deniyordu. Par
maklıklar araa1ndan Nev)·ork 
tayareılnl bekleme§e gelmfı 
tnıanlarm çehreleri fark edi · 
ltyordu. Fevkalade genç gö · 
rünen pembe yanaklı , iri yarı 
bir delikanlı olan ikinci pi· 
lot , yerinden çıkarken kapı· 

nm aralıiında göründü. 
- Ne bekliyoruz, cicim 

dedi . 
Kamarot kız: 

- Daha bir müt terimiz 
noktan, Petllboene isminde 
btr bayan ıelecek, diye ce· 

• • • • • • • • • • • • • • 

lutlarla dolu bir hayat!. .. Ca
vide; ıehlrde o kadar yal. 
nız~m ki ... 

- Sen ancak tlmdl yal. 
nızaıo . Ben ise dalma yalnız 
ve metruk bir vaziyetle 
idim 

Bu eınada Faruk dayana
mayarak batını onun omuz 
ları üzerine bırakıverdi ve: 

- Artık yarım düıünml 

yelim, Cavide, Dedi 
O da mlhanlkl bir aurel 

te farufun saçlarını okıadı, 
fakat birden bire ürkftver 
mit ılbl ellerini çekiverdi, 
kııık ve pek ıüçlükle an· 
laıılan bir ıesle: 

- Dııarıda pek gilzel 
bir mehtap var ... Dıtarı çı · 

kalım, ne güzel bir gece 
dedi. 

Faruk an11zın onu kucak· 
ladı ve aizlyle aaçtarını öper· 
ken: 

- Cavide! Cavide! Beni 
reddetme! ·Reddetme! Diye 
baiırarak çok uııyan bir 
buı~ ile öptü ve: 

-- Bent kucakla, bütün 
kuvvetinle bağrına baa! Dl 
ye batırdı . 

- Cavldede artık red 
kuvveti kalmamııtı. 

** Ertf'ıl aabah Cavide çok 
keyifli olarak uyanmııtı 

Göle doiru koıtu . Fakat 
tarkı söyllyeceil yerde bl 
llnmez bir sebepten af lama
ia batladı . Belki, aılda do 
lu bir gecenin verdiği lntl· 
rahla atlıyordu . Hayatında 
ilk olarak böyle blr gece 
yafamııtı . 

Ansızın karı11ıoda bir g6\ · 
ıe bellrmlıtl · Faruk, bir 
ıuçlu aibi baıını öne do~ru 
eğmtıu . 

Söze tik olarak Cavide 
baıladı: 

Göl On sabah manza · 
ra11nı bir daha görmek lı · 
tedim, klmbillr bir daha ne 
zaman g6receilm ... 

Faruk sözünü keıtl: 
Cavide, aana blrıey 

ıöyllyeceğlm, dedi. 
- Hayır Faruk; hiç blr

teY söyleme. Faruk: 
- Okadar vicdan azabı 

vap verdi. 
- Bir dakika geciktik. 
Genç kız: 
- İtle ıu ıelen kadın , 

dedi. 
Bir ıoluma ve ayak ıeı · 

lerl duyuldu. 
Granın arkaıında bir 11eı 

yükıeldı: 

- Ah . allahım Okadar 
nefealm kesildi ki, artık der · 
mamm falan kalmadı . 

İkinci pilot: 
- Artık yorıunluğunuz 

kalmaz bayan Pettlbone, 
dedi. 

İri kalçalar birden Granın 
yüzüne ıüründü, gözlerini 
kaldırdı ve bekleme salonun · 
dakl ıtıman kadını korku 
ile tanıdı. Koltuğa gömülerek 
gazetesinin arkasına çabuk 
ıtzlendı . 

Yolculuk sakin ve iyi 

ltıKA.Uü.• 

Vekaletlerin 193 8 Yılında 

Yapacağı MO.him i,Ler .. 
[İk inci tayfanın devamı) 

re 3, 760.000 lira fazladır. 
Kara k11mmın umumi 

650.000 liraya yükselmltUr. 

Deniz kısmı: 
maatlar faah, 20, 104, 2 13 il Mılll müdafaa deniz kıs 
tadan 21,204,213 Ura olmuı· mında maatlar 11832,42811. 
tur. Mustabdemler ücreti , radan, 1,882,428 liraya yük· 
500,000 ltradan 800,000 lı- ıelmtıtlr . Muılahdem ler üc· 
raya çıkarılmıttır . Gedikli rettnde 30 bin liralık bir 
k6ç6k zabitlere verilecek al fazlalık vardır . 
le zammı 10 bin liradan 40 Taylnat 605,000 liradan 
40 bin; müteferrika 83 bin 800,000 ltraya ; melbuıat 
liradan J 33 bin; taylnat 133088 den 183,000 liraya; teç· 
10,080,400 liradan 11,280,400; hlzat 63,000 den 113,000 
mahrukat, tenvir ve teshin ltraye ; mühimmat 158, 730 
1,859,024 liradan 2,459,024; dan 186, 730 liraya ylkıel· 
melbuıat 3,987,260 liradan mittir. Müteferlk levazım 
4, 176,760; nakliyat J ,905,320 180,000 liradan 230,000 ll
llradan l ,395,320 llraya; raya lnt•ı tamir, lıtlmllk 

manevra masrafları 200,000 150,000 liradan 200,000 il · 
liradan 300,000 liraya, na- raya, yabancı memleketler 
kil vasıtaları ıalln alınma h•rclrahı 36.000 liradan 

masrafı 20,000 liradan 100,000 86.0CO liraya; yabancı mem
Uraya, ltletme 25,000 lira . leketlere gönderilecek talebe 
dan 45,000 liraya çıkartı!- masrafları 61.500 liradan 
mııtır. 120 915 liraya yükıelmıı . 

Kara bütçesinde huıuıi tir . 
bir fasla 8,000,000 lira ko- Aıkeri f abrtkalar umum 
nulmuttur. müdürlOfü bOtceslnde umu 

H 8 • t • mi maaılar 423.612 liradan ava u cısı: 453.612 liraya; sataj masrafı 
Hava bütcemlz geçen yı · 100.800 liradan 122 800 il-

la göre 250 bin lira fazla raya yüluelmittlr. Fabrikalar 
ılyle 8,09ı,493 llrad1r. Umu· umumi masrafları 1.887.612 
mi maatlar 856.421 liradan liradan 3.971.717 liraya y6k· 
J. 185.98 J liraya yükaelmtt · ıelmtıu . Aıkert fabrikalar 
tir. Daimi muıtahdemler 420 
binden 542 697; laylnat 
J26.4Y6 dan 408 670; mel · 
buıat 165.600 den 201.618; 
askeri techiıat 78.042 den 
120.000; nakli1at 144.960 
dan 200.000; manevra mas 
rafı 30.000; loıaat tamirat 
istimlak 106.943 den 314324 
amele yevmiyesi 540.000 den 

içinde bulunuyorum ki, t!J 
bir dakika müıaade et bana. 

Cavide, yine eıkl, haıtn 

ve ciddi katibe vaziyetini 
alarak ayala kalktı Ye ar• 
tık atlamadan emreder ııbı: 

- Hıç btrıey vuku bul 
madı, Faruk; yalnız bu ae 
ceyl hatırla .. Bır ıüya Y•t•
dık . Baıka blrtey dejtl. 

- SON -

geçli. 

Marquette otelinde yolcu 
ları karılamaiı üzerine a1-
mıt olan memur, onun ft 
tini görünce: 

Size bir telgraf olduğunu 
zannediyorum, dedi. 

Grane parmaille te l grafı 
açtı ve tunlan okudu: 

.. Vestldndrn rüvtlverl ci 
rıaytt/c lwllamlan slldlı de· 
{i lidir." 

l'illlam~ 
Grane: 
-· Evet, bu, benim. Dedi. 
Güzel ve genlt bir l<öıe 

odasına kendisini götüren 
hlzmelclyl takip etti . Kapı 
örtülür örtülmez telefon ıal
nameılol yakaladı ve çabuk 
Vaıtnaton ıllah kumpanya· 
ıını aradı . llk ~ağırıı hiçbir 
netice vermedi, cevap veren 

umum müdürlüğünün ıeçen 
sene bütceıl 3.065.293: ye 

nl tekltf edilen 5 725.290 it-
radar. 

Harita umum mildürlüiü
nün bütcesinde eaaalı bir 
deitıtkllk yoktur . 

A~liye vekaleti: 
Memurlar maaıı, 6,019, 184 

liradan 6.241.494 lira· 
ya; vıllyet, mefruıat ve de . 
mlrbatı 50,000 liradan 60,000 
ltraya yükselmlttlr . 

Adliye VekileUndc dtier 
f aaıllarda mühim bir azalma 
veya çolalma yoktur. Ge
çen seneki bütce 9.246.603 
lira ıdı . Bu sene teklif edl· 
len mlkdar g.546.603 lira-
dır . 

olmadı . 

Yeni arathrmalardan son · 
ra bay G. Vaııoktonnun 
ikametgahını buldu; bir ka
dın seıl ona cevap verdi. 

Bu ba,an Vaılnkton idi 
Kadın kocasının orada ol 

madıiım, fakat erteıl 11 

bab saat on birde dönmesi 
icap ettljlnl haber verdi . 

Akıamın saat on biri. 

lııdore V arecha bir ço
cuk ıtbı uyuyordu ve bu 
hail de her zamanki bıçkı · 
rıkları kadar rahatsız edici 
idi . Vestlind, ıııktan korun 
mak için gözlerinin üıtünde 
11rtüıtü uzanmıı, bu seflltn 
muntazam nef eı alıılarını 

hiddetle d inliyordu . 

Uzun müddet uzanmıf 
duramıyarak tiddetli bir ha · 
reketle mendili kaldırdı ve 
yatağına oturdu . Parlak bir 
ııık ıözlerlnl kamatbrdı ve 
ıözlerlnl uiuıtururken Con -
oonun höcresl kartısında, 

koridorun dıvarında bir ıl · 

yah gölge fark elti, teceuüs 
onu kaldırdı. 

Rahip, elbiıeatnin içinde 
hareketsiz. çehreıt ciddi, ya
tafınm ayak ucunda diz 
çökmüı , Connonu ıö:ıetlt

yordu. İki adamdam hiç 

''Çember/ayn . 
isyanı 

Bastırdı,, 
Alman ıazete 

leri, hemen münhasırun in· 
ıthz batvektll Cbamberlainln 
nutklyle aıeıul olmaktadu· 
lar. Yapılan neırlyattan el· 
de edilen kanaate ıöre, Al· 
man politik mebaflll , bat
vekilin izahatını ne büyük 
bir memnuniyet, ne de bariz 
btr lnf lalle kartılamıılar ye 
dtkkatlerlnt hemen aadece 
Çekoılovak meıeleal üzerin· 
tekıff etmtılerdlr . Nutkun, 
müıbet veya menfi, her 
hangi bir kuvvetli tesir bı· 

rakmamaıına aebep, Ot, dlpl , 
polltlsche korreıpondenzın de 
dediği ııbı , bugünkü bey· 
nelmllel durumda ıayanı 

dikkat bir deiltlkllk meyda
na aellrmemlı olmasıdır. 

Völklscher Beobahter, in· 
ıllız batvektllnta Çekoılo· 
vakyaya karıı hiç bir taah· 
hüde glrtımedliinl ve eıasen 
glremlyeceflnl, zira bu tak· 
dtrde Prai ve Parlsl Çekos
lovakyada yatıyan 6ç buçuk 
milyon Alman ve diğer ekal. 
llyetlere kartı lnsafaız ve 
barııaız bir politika takibine 
tetvik etmlı olacai1nı ileri 
ıürdOkten sonra sözlerini ıu 
ıekllde bitiriyor: 

"Prag, bDtün Avrupaya 
karıı muazzam bir mesull 
yet altına ılrmlı demektir. 

Ztra ıtmdı, ancak Sudet 
Almanlar1mn hayati men · 
f aatlerlni ı ö z ö o Q n. 
de bulundurmak ve onları 
tatmin etmek surettledlr ki 
Orta Avrupa nl:ıam1nı kur· 
mak mümkGn olacaktır . Ytr· 
mi yıla yakın bir zaman· 
danberl yürünen yolları bir· 
denblre terkedlp baıka ve 
yep yeni bir istikamet üze· 
rinde ilerlemenin kolay ol
mıyacaiını takdir etmiyor 
değiliz . Ancak.böyle bir ka · 
rar, deiil ıade ılyut icap · 
lar yüzOnden, fakat aynı za· 
manda Tuna hav:ıasımn 
(Lütfen aayfayl çeviriniz) 

biri konuımuyordu ve V eat
liod, onların karıı karııya 
uzun müddetteaberl bu ıe· 
kilde bulunduklarına kanaat 
ıettrdl. Connora rahibi tanı · 
mama:ılıktan ıeliycn, bunun · 
la beraber nazarından onu 
kaçırmıyordu . Rahibin dık · 

katlı kontrolünde bir nevi 
zafer ıezlltyordu . 

DüıüodGnü:ı mü, oilum, 
kararlarmız def itli mi? 

Conoon sert bir ıekilde : 
- Hay1r, dedi . 
Veıtllndın höcreıl önün . 

den geçerken rahibin elblae · 
ıl hııırdadı. V eatland baıını 
Conn<'na doğru çevirdi. 

Artık gangılerln gözlerin · 
de nüfuzu imkinıız bl r yer 
de yoktu, timdi orada rlk · 
kat dolu bir korku ve te11üf 
okunuyordu . 

- Cuma sabahı -

Sabahın on bir otuzu 
Edvard Grane yağmura 

ehemmiyet vermlyerek, ıilih 
f abrlkaaına ikinci defa gitti· 
ğlnde kendisine doğrulduğu 
genç memur ıülerek ona 
dedi ki : 

- Şimdi bay Vaılnkton 

burada, gidip ılzl haber ve· 
reyim, 

- SÜRÜYOR -
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opolıttk ve ekonomik duru 
mu dolayıılle de, verilme 
ltdfr.,. 

Berllner Tageblatt, .. Cha
mberlafn fıyam baıtırdı, mu· 

halef eti ıuıturdu .. ıerlevhaaı 
altında, nutkun metnini hu
liaaten nakletmektedir. Bun· 
dan baıka, .. Cevap11z kalan 
ıualler • baılıklı bir diğer 
yazmada, nutkun merkezi 

ııkleUnt •Otomatizmi in kir,, 
prenılbl teıkıl ettiğini ve 
bunu ıayet vazıh bir ıekil
de formüle edlldtğfnl, zira 
bu noktada lnglltere emni
yetinin mevzuubahı oldu§u
nu hatırlattıktan ıonra Çe. 
koılovakya ve Milletler Ce
miyeti mevzularına temas 
ediyor ve nihayet Avuıtur
ya meaeleılne vararak, Ch· 
anberlatnln bu buıuıtakl 
miltalealarına cevap veriyor. 
Gazet~ diyor ki: 

nln aabrlle daha ne kadar 
zaman oynamak letenl)"ordu 

Cbamherlafn timdi neden 

bir lhttliftan bahsediyor? 
Cenevre müe11eıesl. ne de. 

rece aciz ve kudretsiz oldu 
ğunu lıbat ettikten sonra, 

Alman hükumeti, lüzumlu 
görlilen bir revizyonu, hem 
de tamamen barıf yolların-

dan yürümek ıartlle, yap
mııbr . Acaba, birkaç can11z 
hukukçu ve devlet adamı, 

nihai kararı almaktan çe
klndtil ve korktuğu için, 75 
milyonluk bir kütle, hakkı 
nı aramaktan men mi edi
lecekti? Bu kargaıalığın ya · 
tıımaaını temin edecek bir 
karar, bay Chamberlatnln 
tddla ettiği glbl, hakikaten 
.. beynelmilel itimadı derfn 
den derine aaraabiltrmtydi?., 

TORKDILJ 

vaziyet karımnda vaziyeti 
töylecc hulAsa ediyor: 

Son hadlıelerl müteakip 
Almanyamn ve dolayasiyle 
Berlfn · Roma mihverinin 
ehemmiyeti artınca lngllte
renlo Franıız dostluğuna da 
ha ziyade itibar edltlne IDf 
mamak gerektir. Asıl naza· 
rı dtkkııH celbedecek nokta 
logtllz haıvekillnln, Avru 
pada bir harp koptuğu tak 
dlrde harbe sebebiyet veren 
ihtilafla al kası olmıyan 

devletlerin bile m6cadeleye 
ıürükleneceAlnt t kdlr etmiı 
olmasıdır. Almanlar bu ha 
ktkatl çoktan takdir ettik 
leri içindir ki, Hıtlerln lda 
resi altında. daima bir .. ba· 
rıt polltlkaaı., takip etmlt 
lerdir. Hayret uyand1racak 
nokta lıe, bu nutlrnn, bazı 

klmıeler tarafındılD Alman 
yaya müteveccih bir ihtar 
telikkt edllmlf olmasıdır, zi
ra, eğer nutukta bir .. ihtar,. 
mevcud lee, bu, aynı dere
cede lnelltereye de ıamtl
dlr. 

1 • • Gazeteye iöre, Chamber- W ADRES 

• 

E ZI 
EKMEKÇİOGLU 

M. A VNI 
flrzuya,Modele Ve Modaya 

Uygun Elbise: 

London Minister Ve Pa
ris Ladüvez Akad em ileri
nin biçki Usullerile Dikilir 

Dikişte Zarafet Ve Sağlam
lık .. Dikilen Elbiseden En 
Müşkülpesent Müşteriler 

Memnun Blfakılır. 

Saym Müştaıilere Her Hususta Suhulet 
Gösterilir. 

YEŞiLLi iPEK SOKAK 

3 NiSAN 1131 

N o: 11 

• 1 
1 
1 
1 
1 • • • 1 • 

.. Anıluı tahakkuk ettikten 
ıonra ıerek lnıllterede ıe 
rek baıka memleketlerde, 
meıelenln revizyon yollarlle 
de halledtleceilnt ıöyltyen· 
ler oldu. Şu halde neden 
tam yirmi ıene, böyle bir 
lmkimn tahakkuku yolunda 
akla ıelmlyecek güçlükler 
çıkarılmııtı? Alman mllletl· 

Deutıche Allgemeine Zel· 
tung, Chamberlalnin nutkun· 
da doğrudan dofruya htçblr 
teahhüde glrlımediğlnl, bazı 
harp hallerinde muayyen 
de-vletlerln eıaten zaruri bir 
ıekllde harbe ıürüklenecek · 

lerlnl ve bu arada ln
glltere ve Fransanın bera· 
ber yürlimelerlnln kuvvetle 
muhtemel olduAunu ileri 
sürdüğünü hatırlatarak bu 

la.in, her ıeye raamen, bu· • 

günkü lnalllz ılyaıetctlerl • lil::.f lil:t:~ ~·. 
araaında .. Almanlık,. da va· • ~ISi!IE •ifil m ~mm m 

- Balıktsir 1 
~-······ •• 11n1 en ziyade anlayan Ve r•eeeeeeeeeee•eeeeeeeee .. 

bu meseleye en ziyade ehem: TÜRKDILI : 
miyet veren kimsedir. • : amından: Vila e 

F kf t Z it 

' 

ili : Pazarteıtnden baıka her • ran ur er a ug, ng z • • 
polltıkaaımn katlyen deAlt· : ıün çıkar. Styaeal gazete •• 1 da 
medlğlne kanidir ve bunun : Yıllığı: 800 Kuruı : 

1 - 938 Nisan ayı içinde doium ve ımıfları aıaiı
yazılı olanlar askere seTk edileceklerdir. 

Devlet Demiryolları Üçüncü iş
letme Arttırma Ve Eksiltme 

Komisyonundan: 

memleketteki muhalefete, : Altı Aylığı:400 • : 
Fransız dostluğuna ve ilhak ! Sayısı: 3 • : 
hidtıeııtnden sonra Hallfakı : Günü eeçmlı ıayıl r 25 : 
ile btrltkte uiranılan sukutu- 1: kuruıtur. : • • hayale rağmen olmn1101, : ADRES: : 

Muhammen bedeli aıağıda yazılı Manlıa istasyon bü
feıl( 1 ·6·938 den31·5 941 e kadar) üç ıene müddetle 21-4-438 
tarihine müsadtf perıembe gilnü aaat 15 de açık arttırma 
uıultyle Bahkeılrde 3 üncü tıletme btna11nda kiraya veri
lecektir. 

btlhuaa ıayanı dikkat bul. : BALIKESiR TÜRKDILl • 

maktadır l.aee•••••c ••••••••••• .... 

lıtekltlerln 67 ,50 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettlif veıfkalarla 2490 No: lu kanunun 4 
lncü maddeıl mucibince tıe glrmeğe kanuni mani bulun 
madıfına dair beyanname ile ayaı gün Ye saate kadar ko
mlıyon relı(lflne müracaatları lazımdır. 

Kültür D ·rektörlüğün en: 

Devlet Konservatuvanna Talebe fflınacak. 

Evvelki ıenıe Ankarada açılan devlet konıervatuvarının 
muıtkt kısmına (Tegannt Orkeıtra aletleri, Piyano, Beııte· 
kirhk) bu sene de en az ilkokulu hltfrmlı olmak ıarUle 
kız ve erkek parasız yatalı talebe alınacaktır. 

Bu tıe alt ıartname lıletme Müdürlüğünde ve Manf ıa 
fltaıyonunda parasız dağıtılmaktadır. 

Ctnıl 

Senelik muhammen Üç 
bedeli 

Manlıa lıtaayon bGfest 300 Ltra 

ıenellk muhammen 
bedeli 

900 Lira 
4-1-100 

Musikiye fltldatlı olanlar arasından müsabaka de kon· 
ıervatuvara talebe alınacağından isteklilerin may11 938 
ıonuna kadar müracaatları ilin olunur. 

n: 
Kazamızın Kıhra, ltıklar, Yaylabayır ve Aılandede köYlerlnden (6) mükellefin vergi borç'l4rından dolayı hudut, 

meYkll ve clnılerlnl ıöıterlr ıayrl menkuller idare heyetinin 17 3 938 tarih ve 77 sayılı kararlle 17 3 938 tarihinden 
7.4 938 tarihine kadar 21 ıün müddetle idare heyeti marlfeule müzayedeye konmuıtur. Talip olanların mezkfir gün· 
de ıaat 13 de dlposlte akçelertle birlikte kaza idare heyetinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Mevkii 
K111kta1 

Cinsi 
Değirmen 

Dönüm Hududu Sahibi 

Turna cık 

Köy içi 
Subaıı 

• 

" 

.. 

.. 
tarla 

HalkalıönCl değirmen civarı deilrmen 
Karapınar tarla 12 

Pazarcı yeri 
" 

12 

Karpuzluk " 4 

Köy clTarı " 13 

" 
,, 30 

,, il 4 
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Şa . Kınıklı Molla Mehmet. Ga . Kmıklı 
Halli lbrablm. Şı. ilacı pir O. Süley· 
man Ce. Çay 
Şa . Duroacık Ga. çay ve dere Şı. Ko
vaklıkçukur. Ce. Kovalıca 

Şa. Yol Ca. ıu arkı. Şı. Mera Ce. dere 
Şa,, Oıman1ardan hacı hafız Ga,, Kooyalı 

HOseyln Şı,. çamaıırhk Ce., Kadıoğlu 
İbrahim. 

Şa,. 

.Şa., 

Şa., 

Şa,, 

Şa,, 

Şa,, 

Şa,, 

Şa,, 

Dere Ga,. dere Şı,. Yol yol Ce., yol 
Muhsin, Ga,. Dere Şi.. arazi hallye 
Ce. Zeynep 

Bacak Oıman, Ga,, lıyaı, Şi,, yol. ce· 
nup Bacak Oıman 
Yol, Şi,. Yol, Ga,, ŞevkllJ o. lıımatl,C e,, 
lımatl 
Hacı İsmail o,, Osman Ga,, Pazarcı yo· 
lu ŞI,, Yol Ce,. Sarı Mehmet o. lbrabtm 
Çakır o. lımatl Ga,, yol, Şi,, Osman ça
vuı o. Hüseyin Ce,, Yukup o. Mehmet 
tarlaları 
Mehmet aia Ga, Bey o. kızı Fatma Şl,, 
Yunuı o. Mehmet Ga,, Beıenln Alı Çavu§ 
Alı çavaı Ga,, Kadı o. Halil Ce,, yol 
ŞI,, Molla Şerif 

Oıman kızları GGlsüm ve 
Ayte anaları Ane, Hasan 
Ali ve evlatları 
Mustafa o . Mehmet hemılreıl 
Zeynep ve Ahmet. o Muıa 
ve Ahmet. 
Mustafa ve demirci Ahmet 
lbrahlm. o. İbrahim Ethem ve 
Esecell o. Ahmet bin Hasan 

Yunus Mehmet veıalre 
Arap Hüıeyln 

" " 

'' ,, 

,. " 

,, " 

" " 

., '' 
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A - J316 dan 1329 doğumuna kadar hiç aıkerllk 

yapmamıf olan piyadeler 
B - 1330 Doğumlu piyadelerin hepsi alınacaktır. 
C - 1332 Doğumlu Jandarma ve muzıkaların hepd 

alınacakhr. 

1316 dan 133 l doğumuna kadar sll6h altına alın
mamıı jandarma ve muııka eratı da ahnacaktır. 

2 - Toplanma günü ve · bedeli naktl ne va.kit alına
cağı ayrıca ilin olunacaktır. 

3 - Yukarıda aınıf ve doğumları yazılı yerli erat 
ılmdlden hazırlıklarını yapacaklar ve yabancı olanlar da 1 
Nisan • 938 den lllbaren askerlik ıubealne müracaat 
edecklerdfr. 

4 _ Bir oalu askerde bulunan baba veyahut dul an
neler bu daf a askere celp edilecek ikinci oğullarını aert 
braktırmak lçtn 1 ·Nlıan 938 den ltlbaren aıkerlik eubesine 
ıe1erek muamelertnl yaptıracaklardır. 

5 - Mahalle veya köyünde bulunmıyan mükellef
lere köy muhtarları ve mükelleflerin hmm ve akraba
ları tarafından haber gönde-rtlecek ve bakaya kalmama
larına çalııılacaktır. 

6 - Teırln 937 ve ıubat 938 celbinde bedel veren 
erat da bu nllan celbinde altı ay hizmetlerini yapmak üze. 
re piyade alayına ıevk edileceklerdir. 

Balıkes ·r Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Açık ekıtltmeye konan tı: 

Balıkcıtr, Edremit, Ayvahk yolunun 99 + 000 - 99 + 
940 ıncı kilometreleri arasında 940 metre tulundekl parke 
kaldmm tnıaatı olup bedeli keıft 805J lira muvakkat 
teminatı 603 Ura 98 kuruıtur. 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
A - Profil, arzani maktalar, takip ve tahrik turablye 

cetvelleri, mesaha ke§lf, vahidi ftyet cetveli. 
B - Ekılltme ıortnameel. 

C - Fenni ıartnnme. 
D - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık tıl rl genel ıartnamesl 
lstlyenler bu evrakı vl1Ayet Nafia müdürlüğünde veya 

Daimi Encümen kaleminde eörebllirler . 
3 - Ekılltme 14·nlııan 938 tarihinde perıembe günü 

ıaat 14 de Balıkesir vilayeti hükümet binasından müte· 
ıekktl Datmi Encftmen odaaında yapılacaktır. 

4 - Ekılltmeye girebilmesi için 1938 yıh ticaret ve
ılkası ve muvakkat teminatını mal sandığına yatırdığına 

dair makbuzla 1938 yılı için Nafta Vekaletinden ahnmı§ 
ve bu nevi tglere glrmefe salahiyet veren milteahhltllk 
veslkıuı veya eksiltmeden en son sekiz gün evvel vtllyet 
nafta müdürlüğüne usula dairesinde müracaatla alınacak 
müteahhitlik vesikeeıoı tbraı.:ı meıruttur. 

5 - isteklilerin yukarıdaki ıartlar ve 2490 Numaralı 
kanun bükümleri dairesinde hazırlanarak mu11yyen tarihte 
ve saatte vilayet Daimi Encümenine müracaatları tJin 
olunur. 

4-1-90 

Sahlbt ve Baımuharrlrl: Balıkesir Mebuıu H. KARAN 
~ıkarım Genel Direktörü: FUAT BiL' AL 

Baaımyerl: Vilayet Matbaesı - Balıkeıir 


