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Manisa Ve Menemen Ovalarında Bin
lerce Dönüm Arazi Sular 

Altında Kaldı. 

4 ŞUBAT CUMA 1938 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON lKlNCI YJL S~ YI: 3774 

•• Japonyadan izahat Alınacak: I Manisa 
Uç D e V 1 e Delegeleri ile Menemen ovaları sular 
Tokyoda Birleş cekler altında kaldı 

Vilayet Umumi Meclisin· 
de Dünkü Konuşmalar 

T L - Ankara, 3 (A.A) - Eğe 

Oıyo ~ü~Ometi milli sef er~erlik ptanmm tat~i~i için mıntakaaanda yafmurdan Ge 
dtz, Bakırçay , lrmakçay ve 

meclise müracaat ede cık, Mendereı yeniden taımıı, 

Edremit AzalarıJBakaya ı Vergılerinin Tahsili 
Hakkında Söz Sö,·lediler. Vali İzahat Verdi. 

S V •tlngton, 3 (Radyo) -
•lihı1ettar menbalardan öğ 

renlldıit " Ç ne gore; Japonyadan 
lbdelcı hidtaeler hakkında 

babat ı l •temek için Amerıka, 
nailtere Ye Franıa delgeleri 

Tokyoda birleıeceklerdir . 
B k u talepler ayrı ayrı ıe · 

fide ve her hükümet dele
aeıı tarafından baıka baıka 
ıa~anlarda yapılacaktır. 

okyo, 3 (Radyo) - Ec · 
nebi aj ı " . an arının oir"!nd ı kle 

rfne ıöre, hükumet milli 
ıeferberhll planının tatbika-
tı için 1 &c mec lııe müracaata 
a~ar vermııur . 

u Planın parlamentonun 
tik top'anh11nda müzakere · 
Ye vaıedllecefl ve tik gö · 
rGırnede kabul edileceği zan 
edılrnektedır 

Tokyo, 3 (Radyo) - Hü. 
lcarnet Şimali Çinde yapıl
makta olan inkitaf hareka
tının tnktıafı için dört yüz 

rnilyon yen sarf etmeğe ka 
rar vermiıtır . 

~ankin, 3 (Radyo) Nan 

Alma 
Har~iye na;rı istifa mı 

edecek1 
Bertin, 3 (Radyo) - İyi 

haber alan mehafiller fon 

Blumberein hal yaya gitme · 
den evvel lııtıf a edeceğini 
•öylernekterdirler. ~u htifaya 
•ebep fa§ tahdidi gösteril 
rrtektedır. 

Bu haber tekzip edilme 
tnektedır 

Berltn, 3 (Radyo) - Ga. 
teteler Alman kumanda he · 

Yetinde birçok mühim de 
~I 

R lrneler olacatını yazmak-
tadarlar .. 

kinin tlmali garbiılnde bir 

müddettir hazırlıklarda bu
lunan Japon orduıu taarruza 
geçerek Nankinl ıabah aaat 
10 da :zaptetmittir. 

Gedizln ıuları Menemen ve 
Manlıa ovasına tamamen 
toplanmııtır. Bu ha•altde 
köylerin ve binlerce dönüm 
arazinin de sular altında kal. 
dığı tahmin edilmektedir. 

Kud ·· ste T e hişçile -
•• 

den 30 Kişi Ol dürüldü. 
Sıkışık Vaziyetle Buluna·n-ted
hişçiler Harekete Geçtiler. 

KUDÜSTEN RtR GÖRÜNÜŞ 
Kudüı, 3 (Radyo) - Şim - 1 rada burada bir çok ceııed 

dtye kadar inklıaf ettirılen ler bulunmakta ve faiiller 
harakat sahalarında tedhiı- meydana çıkarılamamaktadır 
çilerden 30 kiti itlaf edtl - Zabıta, bütün nakil vaaı 
mtıtir . talarında ve fÜphelendlği 

Halihazır vaziyette ııkııık 
bir halde bulunan tedhııçl· rerlerde araıtırmalar yap · 

Vilayet Umumi Meclisi 
dün ııaat 14 de toplanarak 
görüımelerine devam etmit· 
tir. 

Reiı Va lı 8. Ethem Ay· 
kut toplantıyı eçll. Eıkı za
bıt okunarak kabul edildi. 

Reis; geçen celsede oku
nan 937 yılı izahnamt sı ile 
encümen mütaıeanamesi 

üzerınde söz ;aöylemt-k islı
yen olup olmadığını sordu. 

Hasan Kara (Edremit) mü· 
kelleflertn Vf"rmek mecburi· 
yetınde olduklara borçlarm 
zecri ve tazyıkle alındıfım, 
bunun daha ııallm bir uıul 

ile tahıil edılmeılnt ve 932 
senesinden evvelıne alt ver
gilerin lstentldtil zaman bu 
ne para11dır? Sorguııuna kar · 
fl ya l nız (ııabıka borcu) ceva
bı verildiğini söyledi. 

Husuıimuhaeebe Müdürü 
Ratit Sekendiz; uzun ve 
müdellel bir cevap verdi ve 
hulasatan dedi ki: 

- Mahiyetı meçhul vergi 
üzerinde tazyık edllmif bir 
mükellef Vl'lr mıdır? 

Zecri tedbir yoktur . Ka · 
nuni tedbir vardır. Tuttu
iumuz yol budur. 

feyzl Sözener (Edremit) 
Maliyeden devralınan bu ver 
gilere ait huabatın çok 
müzebzeb oldufunu ıöyledf. 

Edremit kazasında 
bazı tahıtldarlarm ihtıli.11 

ve malmüdürlerlnln yek· 

B. ETHEM AYKUT 
dlierlerlne devr yapmadık· 
Jarı anlatılmaktadır. 

Bu devirde bu gibi hare
ket bizi tee11üre ıevk et 
mektcdlr Halk, büyük aıannl 
gördüjü Cumhuriyet Hüku-

metine verıileriol her fey · 
den evvel vermekle ıevlnç 

duyar. Fakat eUnde makbu 
zu bulunan bir mükelleften 
tekrar vergi iııtenmektedJr 

Hacizlerle, tazylklerle ver· 
gi alınd1ğın1 haber almakta. 
yiz. Bunun daha ıalim bir 
ıekilde olma11 içln mükel · 
lefle kartı karııya gelinerek 
ve tedkik olunarak alınma11 
her halde daha muvafık 
olur 

Reis: - Bu it Edremltten 
ziyade Ayvalıkta olmuıtur. 

Edremit azalara bu lf üze· ler 3 kola ayrılmıılar ve makta devam ediyor. 
kendilerini ahata eden kuv- =====-==========-======:;=============-=-==-=ıı:::::o 

vetıerı yarmak ıçın bu nev Şehir Su__.ltıtiyacırJın Önlenmesi _için Yapılan · Tetkikler: 
midana ııaldırıı\arda bulun· ç k 
:~~~~~=:.~ı.~~ .. ~v-~nınn 1 ;;. Çatalda.ğdan 1 an su 
malindeki dallarda araıtır · 

malar yapmaktadır. Süva · ş h G t• •ı k 
~·!:~~;,. :;;~k::~:;•1eri de ~ re e ırı ece . 

Ftliııtlnln cenubunda asa · 
ylf muhtel bir haldedir 

Tülkerim havallılnde, ıu · 

Mısır Krah Parla en
toyu Feshetti.. 

Menbaı; 1300 Metre lrtifaında Bulunan Ve 1-2 
Mikyasıma Derecesinde Olan Bu Su için 250 

Bin Lira Sarf olunacak. 
Şehrimize bol ıu ge tiril· 

mek maksadile epeyce bir 1 
makta olduğu tetkikleri da · 
ha iyi anlamak makıadlle 

Yeni sayfav seçimi yapıldifı8n sonra parlimento 12 
nisandı açılacak11r. 

l(ah~re, 3 (Radyo) - Veft 
Ptatııinın yapmıı olduğu 
f evle 1 ' ade bir içtıma neti· 
cea· d 
13 

ın e mevcud ıaylavlarm 

h 4 dü sabık Baıvekll Na · 
d~ Paıaya ltlmlld reyi ver· 

1 lerınden, Kral Faruk, Mı· 
ıır tetnel yasasının kendisine 
verdıtı ııalahiyete dayana· 
:~le, bu gün bir irade ile 
lYllltr b f h rrıe usan mecliıini eı· 
ettnııtir 

le l\.ratan ıradeıi, mecli;ln 
'1P••uıa talik edllmtı \'e bir 

P<> Is üf t Ilı re-ıeı•, kapalan tu· 
•rak, •aylavların içeriye eır . 

melerinl yaııak etmittlr. 
Krnl, yeni ıeçlmio , iki ay 

ııonra yapıl maıını ve mebu. 
1 san mecllıioin de nisamn 

J2 ılnde nçılmasını ayrı bir 
irade ile emreylemittlr. 

-~ 

Litvinof 
Cenevreden 
Ayrıldı 

Parla, 3 (Radyo) Sov 
yeti er Birliğı harici ye nazırı 

U Litvinof bu akıam Mosko · 
vaya hareket etmııtlr. 

zamandanbcri belediyece 
tetkiklerde bu,unulduğu 

malumdur. 
Hükumetimiz de, su sıkın 

tm çekeo bütün tehır ve 
kasabaların yakın bir zaman 
da bol suya kıtvuımaluı hu 
suııunda çok yakından ala 
kadar olmaktad1r. 

Takip edılen proğramla 

temiz ve ihtiyaca kif i suyu 
bulunmıyı\D kasaba ve ıehir· 

lerın şu birkaç yıl içinde 
sulan temin edilecektir. 

Şehrimizde de hnlk bil 
haasa yaz günleri kullanıla 
cak ıularm azlığından İıkın
tı çekmektedir. 

Bir tehirin en hayRti ihti. 
yaçları arasında bulunan su 

. 1 

B NALİ KODANAZ 

üzerinde belediyenin yap· 

btr muharrlrlmiz dün Bele
diye Retıi B. Naci Kodanaz· 
la bir görüıme yapmııtar. 
Su üzerindeki çahımaları 
,aydanlatan bu koouımayı 
yazıyoruz : 

Reiı B Naci Kodana:z bu 
huıuııta yapılan tedkik ve 
araıtırmaları ıöylece hulasa 
etmittir: 
- Bılıyorsunuz ki Va li B. 

S al im Gündojan zamanın · 

d~nberi ıehrin ıu ihtiyacım 
karıılamak fçln birçok tetkik 
ler ve araıtırmalar yapıl· 

maktadır. 

Celbedileo su mühendlı · 

lerl muhtelif suların ıehre 

getlrtlmeıl huıuıunda rapor. 
(Sonu ikinci aayf ada) 

rinde haaaaa davranmıılar· 
d1r . 

Ayvalıktan da bir bayan 
ıle bır bayın ııkiyetl var· 
dır. Daha ziyade Edremit, 
Bürhaniye ve Ayvalık kaza · 
larında iskan yüzünden geçen 
hadiaeler malumdur. 

Tabsılitın durdurulmasına 

imkan yoktur. Tetkık edile· 
rek mükellefle karıı karııya 
gelıner e'< makbuzla tahıllit 
yapılrnaktad1r. • 

Bu meııele üzerinde bazı 

aza ar da ıöz aldılar . Netice
de •erwi bakayaaına alt mü · 
zakere klfl görülerek izah · 
name ve encümen mazbata
'' kabul edildi. 

Burada konuımalara, on 
dakika ara verildi. 

ikinci celsede büy6klerden 
gelen telgraflar okundu ve 
ayakta ııaygı dinlendi. 

M üteaktben evrakı varide -
( Sonu tklnci aayf ada } 

Ata türkün 

Ve Büyüklerin Umumi Mec· 
lise Karı,hklın. 

Umumi Meclilin toplan· 
tılarına baılamaaı münaıe

beUle çekilen tazim tel
graflarına Cumburrelılmtz

le, Baıvekll ve dtier bü
yükler aıaiıdakt cevaplara 
ıöndermlılerdir: 

H. Ethem Aykuta 
- Bahkealr Valiıi -

Vılayet Umumi Mecli 
nın ç11.lıımaıı müoasebell· 
le nakkımda ıöıterllen le· 
mlz duygulara teıekkür. 

- Bursa -
ReJılcumhur 

K. ATATÜRK. 

Brılı kesir Vllayeli ne 
Vılayet Umumi Mecll

nln toplanb11 münasebeti 
le göıterilen duygulara te 
ıekkür eder, ıaygılarımı 

ıunarım . 

- Ankara -
Kamutay Bıııkan ı 

A. RENDA 

13. Ethem Aykula 
- Bahkeslr V allıi -

M~cliı toplanh11 veıile· 
sile bildirilen duygulara 
teşekkür eder, baıarılar 
dilerim. 

- Buna -
Baıvekıl 

C eAYAR 
u fühtm Aylwta 
- Bahkeıir Valiıl -

Haklumda gösterilen h • · 
lert teıekkür eder, he 
pln ı ze memleket için ba 

ıarılar dilerim. 

- Buna -
Dahiliye Vekili 

Ş. KAYA 
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Bir Yıllık Kültür Faaliyetine Bir Bakış: 

9 3 7 Y ı I r içinde Vilayetimizin Bir 
Ylllık Kültür isleri.. 

29 Köy Ve Şehir_ Okulu Tamir Edildi. Edremit-
.. 

te de 14,107 Liraya Bir ilkokul inşasına Başla-
nıldı. Köy Okullarına Yardımlar Yapıldı. 

Umumi .V.eclisin ll/, Lop . 
laniısrnda muhtelif dalrele· 
r/n bir yll içinde Y"Plıkları 
işler ayrı ayrt 1>k11n11wşiu. 
Uurılarıfon buylln Küllur 
lılu/nc "il ulan kl.'mıı m 
llt§re<llyoru:: 

1936 Yılı bütcesi tatbıka · 
tana ait malümat gt>ç~n ıe · 

ne k11men arzedılmiıtır. 

Mezkur ıen~ gayuıne kadar 
olan bir ıenelik kültür itlerl 

aıaiıda araedıleceiı t~kılde 

cereyan etml9tir: 
Bütcenio 1 3· 1 nci mad 

deılne mevzu 3~47 lira is 
pekteler tahılıatandan 2724 
lira 19 "uruıun sarf ile üç 
1Uüfettl1 tstihdam edılmit ve 
13 2 oci madde.ine mevzu 
346,460 lira öjretmenler ma· 
•t• tahsiıahndan da 328.125 
ltra 60 kurutun sarfile 495 
öğretmen maa11 verilmit ve 

. bu öjretmenlerle 180 okul· 
da 22,700 talebe okutulmuı· 
tur. 

14- 1 nci maddesine is 
pekterler ve baıöğretmen 

ler idare ücreti .olarak mev· 
zu 22,885 lira tahıiuttan 
21 ,697 lira 43 kurutun sar · 
file üç 1ıpekter ve 180 Baı· 

öjretmeo ve Ôfretmen ıda
re ilcreti veril mittir 

14 2 nci maddeıloe i9çi üc 
reli olarak mevzu 17,790 ile 
95 okulda 123 ltçl iıtıhdam 
edılmiı ve bunlar fçln l 6 ,881 
Ura 8 kuruı Hrfedilmiıtır . 

JS-1 nci maddesine leva · 
zımı denlye tahıiaatı olarak 
menu tehıiaattan 20 takım 
harita alınarak tam teılulit 
lı 20 okula daiılmıı ve 
okulların sıra vesalr levazımı 
derslye ihtiyaçları alınm~ıtar 

BiR KÖY OKULU 

kütüphanenin yeri istimlak 
edilmiıttr. 

Köy okullarına yardım 

naaıil-e mevzu 10,000 liradan 

6318 liratının sarfile 15 köy 
okulu intaatına yardım ya-

pılmııtır. • 
Kültür itleri için büt· 

cenın diğer f uıl ve madde 
lerloe mevzu tahıiıatlar uıu · 
lü mevzua dairesinde sarfe · 
dılmtıtir. 

1937 Yllı kültür işleri 
· 1937 Yıla birinci ki.. 

nun ayıoa kadar kültür fa · 
aliyeti aıaiJndaki ıekılde ce 
reyan etmittir . 

Hu sene bütceyr. mevzu 
tahsiıahndan maaıluı veril 
mek ıurettle 4 ispektcr ve 
515 öjretmen ııtihdanı ed
ılmekte ve bunlarla 173 ok · 
ulda 23,291 talebe okutul · 
makt-.dır Bütçenin 21 -1 

nci maddeıine konulan 20000 
lire idar~ ücretmden 4 ispe · 
kter ile 1 TJ okul öjretme
nioln ıdare ücretleri veril. 
mektedır. 

delerlne zümre yalılara. öğ· 
retmen kütüphanelerlor. ve 
lbede vilayet hesabına ok-
utulan talebe tahsiıatı ola· 
rak konulan 5460 liradan 

zümre yatılarına 11ra, yazı 
tahtası . havlu , peıtemal ve 
yemek masası gibi levazım 
ahnmıı ve Uıe talebesinin 
takdftlerl için 3000 lira sar · 
fedilmlştır Bakiyesi lüzumu
na eöre sarfedılecektir. Ve 
diyun olaıal< konulan 9900 
Jiradan öğretmenlerin geçen 

•enedeo kalmıı harcırah, 

teçhlı:at bedeli ve ma•ı ta:r. 
mjoatları olarak ~100 lirası 
sarfedılmiıtir . 

H kokul intaat tahsiaatı ol · 
arak mevzu 14, 107 lira ile 

( Sonu üçüncü sayfada) 
·-iK~;>·-

Halkevinde 
Konferans 
Ve Temsil 

Halkevinin kıt laalty~t 
, proğranuoa dahıl bulunan 

konferanslar serııı devam 
etmektedir. 

Dün de saat 19,JO da Kil· 

-·-Köylülerle Konuşma: 

Ağacın 

Değeri 
Köylerlmi=de ayaçlan<f1r. 

ma işi ne tniyük blr luı Pe 

rildif/fnl, bu rnaksa//a :jtlı 
rtmı':de Zirrwl Rulıçt~in<ie 

:wo kouliiye bir kıff... "çtl · 
rlıpuıı yazrntşlık 

Flldyet taraftndan afi aç 
yetişfirmeııl n ehunmiyeli 
llakkwda köylue bir tamim 
yöndullmlştlr 

Hu fomimirı laydrrlı bul 
clu!funıı: z k1:-;mwt ıtt şrt>: de 
vıım erlİ!/<Jrll:; 

Her ağacın batlıca iki 
kııml vardır 8ar klsmı top· 
rak altında ve diğer kısmı 
toprak üııtündedır 

Toprak a Ltındakıler, ağa
cın kök 'cri ve toprak üstün · 
dekiler de ağ.acın göğdelcri. 
dallarl ve budaklarıdır . 

( Aiaçlırm kö~leri ) 
Aiaçlar köklerlle biz çift 

çilere, akla ve hayile 11i 
mayan hizmetler ıörürler 

Bu noktada bütün çiftçilerin 
çok derin dütünmesi ve kısa 
olarak yazacaiımız, fU Afa · 
ğıdakt maddeler• çok fazla 
alaka tle ve tekrar t~krar 

okumuı lazımdır Görüle 
cektir ki a iaçlar köklerıle 
bize hayallmlzı, canımızı ve 
ülkemizi vermekte ve mu 
hafaza etmektedir. Bunları 
ııra ile gözden ıeç;relim: 

1 - Ajaçlar, kökleri va· 
11taslle toprak altına ıu de· 
po ederler. Bu na11I olur 
bakmaz llepimiz biliriz. 

Bır ağaç bulunan mahal · 
den ve bir de kır ağaçsız 

mahalden ayrı ayrı 8 1 O 

metre derinliiinde hendek
lu açıak ajaçhk mahalden 
kazılan hendeiln dip taraf
larında aıağı dojru inen 
köklerin boyunca rathkla r 
buluruz Hu suretle anlarız 

ki ağaçlar köklerinin çoklu
ğu niabetlnde kökleri vula 
ıl l e toprak lçenıne yaj"n 
yajmurlardına su ıokmaia 

ı• yrct ederler Ve toprak 
altında ıu terakümüne veıi · 

le olurlar. 

17-2 nci maddetlne mev 
zu 6362 lira tamirat tahıl · 

ıatiyle merkez, kaza ve na· 
hıyelerde 28 okulun tamir· 
lerl yapılmtt •e bunlar için 
5736 lira 28 kuruı ıarfe 

dflmlttir . 

22 · 1 ncl maddesine konu· 
lan 16,690 Jıra işçi ücretin
den 123 ıtci kullanılmakta 

dır . 

Halbuki bir çöl mfthalde, 
katiyen ağaç ve nP.b&ttan ' 
mahrum bir yerde aynı mev
ıim ve aynı derinlıkte &Çl 

yahey oku ' u Batö(iretmeoi ı lacak çukurlarda yaılık ese 
8 Cemil Ataklı tarafından rl bulmak irnki.nı yoktur . 

:m 1 nci maddesine mev· 
zu yata okullarına yardım 

namlle me•zu 2500 hra tah 
ıtaattan 1273 llratınan sarfi 
le 10 okulun ihtiyacı temin 

edılmtıttr . 

20.2 ncl maddeıine Ôi 
retmen kütüphanelerine 1ar· 
dam namtle mevzu tahıilattan 
100 llraetle Durıunbey kü · 
tüphaneılntn i h t 1 y a c ı 
temin edilmit ve 300 lıra11 
ile 13 ôiretmeo k4tüphane· 
ılne kitap alınmıttar. 

Bütçenin 21 ncl f aahna 
konulan 6200 lira diyun ta · 
hılıahndan ôiretmenlerln ıe 
çen yıllardan kalan barcı · 
rah ve tecblzat bedelleri ve 
tazminattan alacaklara veril· 

mittir . 
f eykalide biltceye mevzt.ı 

4000 lira kütüphane lntaata 
t•htlıatandan 2000 liruı ile 

24-1 nci ılk okullar leva 
zımı dcrsıye ve teılsJye tah 
ıleatmdan ılk okullar için 

390 ııra yaptırılmıı v~ Hl 
takim harita ve 8 adet TGr · 
kiye harituı almmıı ve da · 
ha bazı mühim ihtiyaçJarı 

temin edilmekte bulunulmuı· 

tur. 

Bütceye yeni mezunların 

teçhizat bedeli nami:e mev· 
zu 1360 liradan 17 mezun 
un techizat bedel& verilmit 
~e 13 mezunun teçhızat be · 
deli diyuna lcalmıtlır 

Harcırah maddesine me· 
vzu tahsisat peyderpey sar· 
f edilmektedir Ve icra bede · 

la namile 500 ltra ~usıaırlık 
ve Baodırmadakı okulların 

icar bedeline verllmtıtir. 

6900 Lira tamirat tahıisa · 
tile 11 ri merkez ve nahi · 
1elerde ve 18 zı kazalarda 
olmak üzere 29 okul tamir 
ettirılmittir. 

29 - l ,29 ·2,29-3 ncü mad 

'"Çocuk Terbiyesınde 811.Zı 
Noktalan ,, konulu bir kon -

ferans verilmiftır Çocuaun 
terbtyeslnde esaı tutulması 
lizımgelen noktalara izah 
eden B. Cemil Ataklanm kon 
feranıı alak11 ıle takip edil 
mit ve alloılanmıtlır. 

Konferansı müteakip tem · 
ıil kolu tarafından bir per 
delik bir komedi muvaff a 
kiyetle oynanmıştır. 

Toplantıda Valimiz I ~ . Et 
hem Aykut da hazır bulun· 
mutlardır . 

Bir kızın ıvinı tecavüz 
elıiılır 

Anaf ~rtalar mahallesinden 
Ahmet o~lu İımail ile Dink 
çiler mahallesinden Nuri oi 
lu Alinin bu mahallt!den yir · 
mi yatlarındaki Şahver adan 
da bir kızın evine tecavüz 

ettikler1 tikiyet olunduıun 
dan tahkikata baıl•nmıttır . 

2 - - Ai"çlar kurak za 
manlarda l<ökleri vaaatatıle 

1 toprak içerııiode ve derinlik -

• lerde bulunan ıuiara toprek 
üatüne, h1tvaya çıkarırlar . 

Bu suretle he-m toprakta 
ki ıulardao istifade ederler 

1 ve hem <le havl\ya yaprak 
ları vaııtaaıle subuhan ve-
rirler. 

3 · Hepimiz biliriz ki 
topraklar eklle ekile seneler 
geçtikçe kuvvettni kaybed@'r . 
Ve ziraata elveritli toprak 
tabakası kuvvehtzlikten ar· 
tak jıe yaramaz bir hale ge · 
lir . 

İıte derinlere glderı ağaç 
kökleri toprajın alt tarafın · 

da bulunan ietif adela mad 
deleri nebata tan lııtlf ade ede· 
ceji bir tekle getırlr ve bu 
maddeler de derin hafriyat 
la toprağın aathma çıkar. 

Kıaa. köklü nebatat da bun
lardan 11Ufade eder. Bu su. 
retle l<ökl~r toprajın daima 
kuvvetli buluonıaılnı mucip 

Çataldağdan Çıkan Su 
Şehre Getirilecek .. 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
lar ve ke~ifler hazırlamııtn. 
İlk defa Tepecik ıuyunuo 
ıehre ısaleıi; df!ı hA sonrada 
ıehirde kazıl"cak lcuyulardau 
çılc1'n ıularan tf'7.yikile Na 
mazarihda yapılacllk büyük 

bir depoya nakledilmesi 
dütünülmüıtü Bu son ~ek · 
lan; o vakit yapılan hesap 
larla senede yirmi bet bin 
lıra gıhl fazla bir masrafa 
ihUyaç gösterdıği ~nlaeı l d, . 

ğıodan bundan v11z~eçtldL 
Btlah1tre Dereçiftlık guyunua 
eetlrılmt-~i 1< ararlatlı Bu ıu 
üzerinde de muhtelif incele 
111e1er yapıldı Yalınız tehi 
rin yüksek k11ırnla rına çıka
rıla bilmest için m&hallinde 
bir motör tesisahnın vücude 
ı•tirılmesl . böylec~ Namaz 
gahda yapılacak bir depo 

vasıtulJe ıuyun ıehrio her 
taraf ıoa tevzi olunabileceft 
netlc~io~ varıldı . 

Btli.hare su mühe•diılerf. 

nin raporlarile ıehir ıeviyeıt 
ile suyun seviyesi · ar atanda -
ki farkın çok fazla olduğu, 
ıüçlüklerle karıılatılanacağı 

anlaııldıiından bundan da 
vazıeçtldi. 

Yapılan muhtelif arattır 
malarda timdikı h"lde Ça 

• 
taldaiındao çıkan suyun di 
fer bütün ıulara her cihet 
ce tef a nuk ettiil eörülroek · 
tedır. Fılhakika bu ıuyun 

rnıkya"ma derecesi J-2 dır 
Yazın en kurak zam&olarda 
saniyede 70 lıtre; bu mev
timde yıuım metreaıikip 

su vermektedir . 
Mcobam irttfaiı ise; 1300 

metredir kı tehre aettrHdiii 
takdirde çok tazyıkli hem de 
çok iyi evtafı haız bir tuya 
kavutacajız. 

Mu suyu, her bakımdao 
diğerlerine f atk gördüğümüz · 

den bunun getirtılmesıne 
karar vermif bulunuyoruz. 

O&htliye Vekaleti imar 
ıefliğl df" b~ı su hakkındaki 
noktainazarımıı. ı muvafık 
gördüjüoden yerinde tetki . 
kat yapmak üzere geçf'n· 
!erde gu mühendislerinden 
B. Voıfi~i göndermittir 

Mühendisle birlıkle bırkaç 

olur 
4 - Clkemizde her yer 

de topr•k kııılm!ığı bir de 
jildir, Birçok yerlerd.- bu 
toprttk kalınlığı çok azdır . 

Derin giden agaç kökleri 
toprak altındaki kaylllara 
oüfu:r. eder. Orada kökler 
kendi uçlarından çıkardığı 
bazı maddelerle bu kaya 
parçalHını eritirler ve ka 
yaların tçlne ıirerek bunla 
rı parçalarlar Sonra bu ka 
ya parçıı ları derin haf rlyat 

la topraqın üstüne çıkllr . 

Havanıo , güneıin , yajmu 
run ve donun • teılrıle bu 
ufak parçalar erir Toprak 
olur. Bu ııuret l e topr"k ta· 
bakasını kalanlattmr ve 
çtftçiye kuvvetli ve derin 
tabakalı toprak kazandırır . 

5 - Diğer taraftan top· 

rak içeniode derinlere gi· 
den kökler topraiın alt ta · 
rafındaki bazı madenlere 
tesir y11par ve bun 
ları ~ritır . Yağmur 

( Sonu üçüncü sayf *d• ) 

gün önce ıuyua meobaıoa 

rttttk. U. Vaafi yaptağı tet· 
kikler uetlceıinde Çataldai 
ıuyunuu Balıkeılr gibi daha 
üç tf!htre klf ayet edebi lece· 
il k.-naatinc varmııhr. 

Suyun fenni ıekılde ıki 

yü~ elli bin liraya ıehlre 

getırılebileceği anlaıılmakta· 
dır . 

Hir defa yapılacak bu ma• 
rafla ıehir . mıkyuıma de · 
receıl çok az olan ~ol ve 
yüksek tazyikli bir ıuya ma. 

lık olacaktır .. 
8 . Naci Kodanaz; bundan 

sonra kendt ihtiyaçlaranı ile
ri ıürerel,, bu ıudan ıehri· 

mize ayrılmasına mu•afakat 
etmek iıtemiycm Suıığırhkhla • 

rm ileri sürdükleri itirazlara 

karıı da söyle demlıttr: 
- Su11iırlaklılaran bu yol

daki iddiası yapılan fenni 

tetkikler neticeıinde dofru 
ıörülmemittır. 

Suıafırlak; bu sudan Çay· 

lak mevkllnden bir boru 
vasıtaıtyle almaktadır 

Hattl bu ıekilde alınan 

ıu , Vekaletçe i&yrl sıhhi 

de görülmüttür. 
Onların idd•a11 1 Balak.esire 

-bu ıudao alındığı takdirde 
Susığırlığın suıuz kalacajı 

yolundadlr 
Halbuki biz ıuyt.ı onların 

aldıkları yerden 1 4 kilo 
metre yukarıdan , yAni Ça 

taldajandakl menbağdan 

alacail'ı. Meııbadan çıkan 

suyun bir kasma dağan Ktr
maıtı taraf ma, ıaniyed~ ya· 
rım metremlkap kadar olan 
kıamı da bu tarafa akmak· 

' tadır. • 
Bu ksdsr lHll ıu Balıke

aıre de, Su11ğırlıia da kifl · 
dir. Ooun için Su1tiırlıklı 

ların endltesi yerinde olma· 
aa gerektir .. 

- .. ,.,.~··· .. ~·· .. 
1 
Vilayet Umumi 
Meclisi 

(Baıtar•fı birinci ıayf ada) 
nin okunmasına ıeçtldı - Ka 
za ihtiyaç raporlarile, eocü · 

meo kararlara. jandarma ku · 
mandanlıiının otuz dört bin 
kusur liralık telefon ıebt

kecl h"kkıodakl dtl~jf, Bi
ğadıç na hı yesini n •u •tine 
ait yaı.ı, ıiraat itleri raporu 
aıt olduklara encümenlere 
ha vale olundu 

Edremit HaYa Kurumu 

azalığına Umumt Meclist~o 

ıeçılen Salih Deni:ı:erln isti 
fanameai okunarak kabul 
edi ldi Yerine Huan Kara · 
nıo seçilmesi mevzubah• 
olunurken o da istifasanı bil 
dirdi. Nıhayet Leyli Bara 
nın intihabı kararlaıtı. 

A vnt Sağlıkçıya dört , 1 lu 
lu~ : Küçüklere beı gün me · 
zuniyel verildikten ıonr• 
toplantıya nlhayet verildi. 

Belediye meclisi bugün 
tı,ıınıcık 

Belediye Mecllıi buıürt 

toplanan k eör iiımelf"rin~ <ft' 
vam etılecektir 
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• G • S 15 t ıularile bu maddeler arazi-

k 
~~I olfere " in maruf Maa· 

arı tip' L 1 aır arkadaıla bir 
Hattir karıı karııya ,ız . "Ha. 
Yat •e d 

. 14• et yolu., mlhve · 
rı etraf ıncl ._ 
1-1 .... ~ • &onuıuyoruz ... 
""uU~ 6~ .. aıınu açıphl bir ıöz: 

soylenıek 
lll - t naıip olmadı . O , 

u eoıadtJen ıöyl6yor: 

11
, . Vallahi seninle bahıe 
erun lcı hayat ekseriya 

z"' nnediJdı ~ 
bt ti gibi , ne çeUn 

r mücadeleden ve ne de 
paraya 
nattan atiıtenlt bJr ıalta 
...ı ibaret dejlldır O , 
••ha tf d 

d Ja • tlibi btr ko· 
ille Yad b 
h 

an l •rettir lıte onun 
•kiki 

ralct ' eo orijinal •e en ka· 
erııtık ı h 

h 
o an at l armı bu 

cı etten ar '-
rold •m•" en dofru ur . 

Düqya · h le • llyat omttdya11 
nan OJna d • 

n •ııı rnubteıem bir 
••hneden ·b 1 &rettir. Her can 
1
' biııat bu sahnenin hakiki 

bir alet'' .. 
orudür. Oynadıiı ko · 

rnedya0 ın en münevver ıe · 
Yirclıi de tene kendiıldir . Ba· 
Zıan d" 

unya nhneaioln f atıl · 
ları ara d 

•ın a trajik sahnele 
re de teıadüf edilebilir Bu 
takdird d . . 
b 

1 
e ahı komık hatları 

u up ortaya çıkuabilen ve 
Ya ha Jat . ._ .k _ 

ı, KOl'Jn ıoıteren 
bır acf 

C•e arkasından ıeyre-
debılen h 
İ er lnıan meıuttur . 
ıte •••det, üzerini örten ıır 
Perdeıint b n ucunu insaolara 

u farklı 2 •• 1 gogruı zaviye erlnın 
bırbirin 
l k ' e nu:•ran olan açık 
1 ' •rı Oiıhettnde kaldmr. 

Bır b ıaatteo erı hiç dur-
ma~an, dinlenmeden ıöyli 
Yen bu atkadatı suıturma -
tlla hnkin yoktu O , ajıını 
•çıp ~ 102\lnü yumara1< zah · 
nıetabc·· k -· ... vo Uf aıaiı ıurat 

le inen f rensl7. bır otomobil 
ılbi , kellrnelert dıluun uıtün · 
den kaydttıyor , kulaklarım 

O •kıam da konıer 
mi verrıılttinla? 

- Evet, Orchestro Hailde. 
~duıu bılrratyonunuz: ıaliba? 

en k·t· 
1 

ı 11e erınoncuıu 

' da iılıyen bir'motör uiultu 

sunu andırır , aklıler bırakı · 

yordu. Bittabi dinlemekten 
yorulmuı ve u1anmı~tım . 

Bununla beraber o , bütün 
bunlardan bihaber buhınu · 

yordu. Binbtr d~reden iUJ 

1ıelirerek bir feyleıof tavır 

ve eduile bıkmadan, usan 
madan ve yorulmadan; bir 

bahi.ten dtjertne l'eçerek 
bili anlatayordu Na:urında, 

sözlerinden bir flkiri ve ma· 
ni çıkaramamak, fikri saha· 

dakl iertlljfnt ortaya koyup 

lıbata kalkıımak demektir . 

Tabii o böyle bir lsbeta da 
lüzum görmez. Her kimle 

olursa olıun, yalnız on da 
kikacık konuııun onun hak 

kında kolaylıkla hükümler 
verebilir Hiçbir zaman ver 

dtjl hükümlerde de yanıl 

madığına kanidir. Obıllr kı , 

lcend•ıl dojru gören ve doi · 
ru düıünen nadide inıanlar 

dan biridir . Bu ıebepten 

ben, o söyledikçe "Ahbeıin 

Keçiıl,. gibi bat sallamayı 

en kestirme bir kurtuluı yo· 

lu bulmuıtum Çünkü ken 

diıint : "Darülcununun tek 

mil cununu ile mütecennin,. 
olan bu adam, .. Darülfunu 

nun tekmil fünunu ile mü · 

tefennio,. olarak görüyordu. 

Bir aralık ıtdn de taaccüp 
edeceğınlz, fU sözleri söyle 
nı: 

- İnta•ı maddi servetten 
ziyade, manevi servet meıut 

eder. lnıan ancak manevi 
:ıenrioltjı niıbettnde mesut 

ve behtıyar o1a bilir İıte in· 
sanı saadete ulaıtıran sırlar · 

dan biri de budur , Runun 
için de en buOlndeo baıla. · 

mak üzere her türlü me7.1 
yetı nefhte toplamıya çAlıı· 

de orada bulunmut olamıya . 

cajınızı ıö,llyebtllrlz ve .. 
Fınklesteln not defterini 

uzatarak: 

( 
0 "tor Frederick Shuttleyim. 
~ ijolıton düzaün diılerinı I 

ıoıteren bir ıü'ümseyiıle 
b Bu, benim fçlo affedilmez 
lrıey , ıızden babıecllldfilni 

Pek Çok itlttım . Fakat dok· 
lor Sh 

Bır dakika. dedi. Me 

~ele zannettijtntz kadar ba · 
ıil değildir, zira Bay V est 
land , ileri sürdüğü taatte 

1 
uttle, baz btlhaua 

1 tri ıötu- d- - - - t · ı 
t•t1Yoruz 

r uıunuz aaa ın z:e 

led; Onu e•ımde ıize söy 

1 
°'· Saati yatarken lleri 

• rr.aıtını . 
1101ıton ıqır ._tr eda ile: 

• - (J halde, dedi. ıilih 
eıını le 11 Halile gece yar111· 

l"lt Yit · 
mı feçe itlltloiz ki bu 

hı . 
O 1'-tıle biri yirmi eder. 

Y clt. Veıtlandın dedtitdir 
lhü 

:..ı 0rnın e•ine dönüıün Qen . 
Ytrınt dakika ıonra .. · 

8ır h •n derin 
•ııl oldu 

bir ıükılt 

d Avludt. bir serçe cıv1lda
l V 

ı ~stl•11d Bolıtonu ko· 
Undt.a Yakaladı . 

a . Bunu bulmak mesele 
ıtıioıı D d · e ı 

- Pekala! Vestlaod. 
rf · - F•kat bu aayet eüzel , 

IJe B 
•tttk •un Martin bajırdı . 

Valiye , Joaum katltn 

kar11ınm apartımanından 

haktkaten \.ıkhğım iıpata 

mukatter değildir, ve vali, 
bu delılı bt7. elde etmedik 
çe hatta bizı dinlemek bile 
lstemlyect"kUr. 

Bolston hezimete uira 

mııtı . 

Bir esas noktayı ay 

dınlattığımı unnediyorum 
ben! 

f inkleatein: 

- Hep faydalı, fakat da · 

ha 11zaia ıltmek Jizım . 

Yalnız katilin çıktıjm1 ıö 

ren blrlni ele aıeçirehllmek! 
Vooclbury · 

lıte bize bu huıuıta 
Grant faydalı olabilirdi, di 
ye itaret etti . 

Emily bon: 

Bolıtonun harukulide 
bir maharetle bir ipucu ya· 
kaladığmı zannediyorum, 

' bununla beraber, bu Veıt · 
laotan cinayeti tılemediğtnt 
iıhnt etmu, dedi. 

Bayan Br•ottoo ıeılnin 

• un aat ten t nin meylin i takip ederek 

t itibaren A naf arta- • dığer komıu tarıaıara ıider . 
•• ıar Caddesind~ki : Bu suretle o tarların da 

• Muayenehanesın - • kı~vveunı artırır . 
" • 6 Ağaç olmıyan tarla
: de Kabul Ve Mua- t larda topraklu köklerin te · 

• yene Eder. t sirile ve hafriyatla kBbanr . 

••:•:•:tf:tf:t 4:•f:t•:••• Şıdddİ j yağmurlar ıel ha · 

•••••••••••••••••••••••••• • • • • 
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mak kafidir Meıela; ul<ala · 
hktan ve baıkalarının canını 

11kacak hareketleri yapmak· 

tan çekinmek; on dinleyip 

bir söylemek ıuretllP , hem 

muhatabının flkfrlerine hür 
met etmit olmak ve hem de 

yerli yerinde ıöz söylemek 
için en evvel yap•lmaaı la 
zım gelen. en basit adabı· 
muaıerct lcaplaraodandır. 

Mesut olmak için bu buıt 
kaideleri bilmek lazımdır . 

Uurada, dü~lnmek üzere 
uf ak bir fasıla ile susmuıtu 

Jinde bunları sürükleyip de • 
ııi7e kadar i(Ötürur. 

Bu ıuretle toprak ta baka -
sı incelir Gtde gide yalçm 
kayalar meydanda kalır . 

llalbukı kök ler toprağ& 

dahilen balık ağı glbi ku
şatmış ve baglamııtır . Bila · 
kis yağmur ıuları buralarda 
hem yavaş yaveş akar h~m 
de zarar11z geçer . 

Vilayetimizde 
Bir yıllık Kal. 

tür işleri 
( ikinci sayfanın devamı ) 

Edremit merkezinde 10 d~ 

rshaneli bir okul inıasına. 

baılanmıt olmakla bu okul · 
ile Edremit merkezinto okul 
ihtiyacı karşılanmıı olacaktır. 

Fevkalade bütcenln 6 ·2 inci 
maddt"ıine kütüphane tnıası 
na rni 1 c mevzu ta hsiHt kütüp · 
hane yerinin iıttm1akinin ne . 

ticesinde inıaala baılana

cağından benÜ7. yapılmamıı· 

tır 

Köy okulları inşaatına yar 4 

clım namıle mevzu 4500 li · 
ı radan Edremidfn Kal,1bRk , 

Esktıehir teıbthlerini andı · 

ran donuk, fereiz gözlerini, 

parlak adeseler arka11nda 
mütemadiyen kırptftlrmakla. 
metııuldü Nihayet. binbir 
dereden su getirip, bınbir 

maruzatta bulunar.ıı k bu ıe 
veze, ukala ve 11rn&11k ar · 
kad&ıtan yakayı kurtarabil 
dim Ve 1ıayri ihtiyari mı · 1 

rıldaodım: 

"Dünyayı havraya çevi · 
r~bflecek n~ ideal b : r tip! .. . 

H. flrrnen 

ahenğl dciiımeluizin : 

- Fakat. hili. siz kanaat 
getirmediniz mi, fekerim? 
Dedi. 

Veıtland babıi değitlir

mek içm istical aöılerdı: 
B"y Ftnklestein, bun· 

dan ıonra yapılacak teıeb

büıler nelerdır? dedi. 

- Evvela, bu kapalı ka 
pının esrarını açığa vurma · 
iı denemek. Biz: yalnı7. iki 

anahtar bulunduğuna emi -
n1z. Bay Veıtlaodda ken 
ıioinki vardı, diieri de ka· 

palı apartmanın dahilinde 
bayao Vestlanhn yanında 
bulundu, fakat &catil in . ht"r 
hangi bir ıelulde çıkmıı ol· 
maaı muhtemel. Ben ıtmdi 
Granc ve Vılliamı ıle etra 
fı tetkike rid~ceitm Fa"at 
flkrhnce buaun eıa11nda bir 

Balyanın Kevalar, merkezde 
B ılıklı ve Akçaköy okulları 
inıaatına yardım olarak 1658 

lira 75 ktJruı verı lmit ve 
Kalabak, Balaklı okulları 

tnıaah il<mal edllmft ı diier · 
leri de ikmal edllm~k üzere· 
dir. Kalan para ile de ya · 
pılmakta olan okulların ih · 
tlyaçları teAhit edildikten 
sonra bu okulların inıaatına 

sebep vardır . Eğer Bayan 
Vestlentın ne münasebetle 
ka tledlldliin 1 öğrenebilirsek 

bir hareket nohtaaına aahlp 
olacağız . 

O zamana kadar kötcıin
de pek tak.in görüaen Amoı 
Spraıue birdenbire tavuk 

1 

ıeılne benzer ga rlp bir gü · 
lümseme ile , söylendi: 

Bay Veıtland . sebebi 
yarın ıize izah edecek va · 
z:l}·ettc o\duğumu ıannede 

rim, dedi . yalnız yarın . 
Veıtland sordu: 

- Ne d•mek ittiyorau· 
nuz, Amoı? 

İhtiyar baıını aalhyarak: 
- Bay Veıtland , size 

bundan babıetmek için he 
nüz pek erk~n dedi. fakat 
dlyebtltrim ki milyonlar 
menuubahıhr . . Milyonlllr .. 
Mtlyonlar. 

Fransız Kabinesi Nasıl Bir 

Siyaset Takip Edecek. 
M. Camille Chtıutempı 

tarafından sırf radtkal soİ 
yalistlerden mürekkep ol· 

nıak üzere teıkil olunan ye 
oi Fran11z kabineıi hakkın · 
da Fransız ga:retelerinde gö 
rülen fikirler birbirinden çok 
farklıdırlar . Sağ cenah mat· 
buatı " halk cephesi " nin 
dajıtıldığı fikrindedir ve bu 
oun için yeni kabineyi mü· 
ıamaha. ile kartLlamaktadır. 
Mutedil ıol cenah gaze-tele 
rinden bazıları kabınenın 
komünist ve sa yetinden kur 
tulmuı olma11oa ıevinmekte 
ve yeni kabinenin \' alııabi 
leceği ümıtlerloi ileri ıür 

mektedtrler Sol cenah "Halk 
cephesi ,. nin devam ettiğini 

katiyetle ıddla etmekte lıe 

de yeni &..abineye kartı bi 
rıd davranmaktadır. S . f . İ . 
O . sosyallat fırkası yeni ka · 
bine ye fiddetle hücum et -
mektedır. Gariptir kt. müf . 

ı it ıol cenah yani komünist 
ler , yeni kabineyi alkııla · 

mamakla beraber, aleyhin 

de dp ıtddetli oeırty · 
atta bulunmamakta ve fa · 
kat yeoi lcablnenin Fran · 
sayı değil , City banıerlerl · 
nl ve lnıtltz muhafaralcarla· 
nnı memnun ettfftni, gürül . 
tüıli:ı bir lisan ile yazmBk · 
tadır 

" Temps ~ gazetesine gÖ· 

re: İtbaıına radikallerin lda· 

yardım edilecektir. 
7 -2 ncı madde.ine mevzu 

iıtimli.k bedeli olarak 2 2,000 

liradan Havran ve Gönen 
okulları lttlsaltndeki bina
lar iııtimlak edllmfı ve Mit· 
hatpaıa okulu bahçeaı ittfa · 
allndeki binalar da illimllk 
mullmeleıi yapılmak Ü7.ere 
dır 

Kültür bütceıtnin diğN 

fasıl ve maddelerine mev 
z:u tahsisatlar sene nfhaye · 
tin~ kadar lüzumuna llÖre 
aarf edilecektir. 

Kültür tılerl bundan iba -
rett ı r . 

Fınkleıleto saatirıi çekmiı · 
ti. 

-- Yemek vakti , dedi. 
Bu toplantıda , hiç olmaz:sa , 
Bolıton tl'lyetinde, sllib ıe 
sinin doğru ıaRti tayın 
edilmit bulunuyor. 

Hapishaneden çıkarken . 
Graoe Bolıtonu bu zekice 
buluıundan dolayı tebrtk 
ettt ve koıarak Fınkleıteln 
ona ıon buamakta yetiıtı . 

Hay Finkleıteln . be 
n:mle ve V ılliamı ıle öğle 

yemeiı yermisinlz? Oıye ıor · 

du . 

Avukat: 

- Maalimemnunlye, diye. 
alçak ıesle rörüıe görüfe, 
kol kola merdivenı inen 
bayftn Brenttno ile Vood 
beryyi gö:ıleriie takip ~derek 
cevap verdi, fU ikiıi olduk 
ça samimi görünüyorlar . ıi 

ze göre de öyle değil m ? 

Grane ıenç kadının ince 
ıilüetindeo, hareketlerinin 
zarafetinden fevkalade hoı 
laoıyordu 

Bana görede samimi 
yeti erinin derecesi aım ıö · 
rünüyor, dedi . 

Avukat içini çekti: 
- Hep ayni fikirdeyiz 

Salı günü öf leden sonra ö jle yemejinl, Şıka · 
ıo caddeıhıde Ric· 

reıl a l tında olmak ve ıos · 

yaliıtleri muhtevi bulunma · 
mak üzere bir halk cephesi 
hükumeti gelmtıttr. 1936 ha· 

zlramnda itbaıına ıelen bu 
teıekkül nazari bakımdan 

hiçbir dea•••kliğe maruz: kal 
mıı değildir Fakat zihniyet 
lerde det•ıiklikler vukua 
geldiği muhakkakhr. lıt1Fa 
eden kabinenin rayretle tat· 
bik etme"- iıtedtii kalkın
maya yenf kabinenin de de · 
vam edeceil ümit olunabl· 
ltr Yeni kabinenin makıat 

ve gayeleri ıizli değildirler 

ve teşvik olunmaya ıayan 

dırlar. Maksat, hükumeti th· 
tiraslardan ve kombinezon· 
lardao ilham alarak değil, 

memleket menfaatlerini dik
kat nazarında bulundurarak 
idare etmektir. Memleketin 
emniyeti ve milli dövialerln 
lıtıkrarı mevzuuba httır. Ye· 
ni kabineye himayeılnl va• 
ad eden ıo~yaltıt fırkası ba· 
kalım yeni kabinenin proi. 
ramını ka yılsız ve tart11z be· 
nlmılyecek mt? ... Komünfıt 
fırkasına gelince bu fırka · 

nın muvaff aklyeltizllil iti· 
kardır. " Humanite .. nln 
neffiyatı , bilba11a Oelbosun 
hariciye nezaretinde tbkaaı 

dolay11tyle yazdıiı ıeyler bir 
ilanı harbe benzemekle · 
dir. 
8ağdan " Journal deı 

Debah .. gazeteılne göre: 
Sosyalistlerin 1ıJrmedıklerl 
bir kabine teıktl edllmit bu· 
lunuyor. Eıki radikal anane· 
lerlne dönmüı bulunuyoruz 
İı ıerikl ıoıyalizın yerine ht . 

mayecl ıoıyallz:m ıeçtl. 1929 
ile 1936 ıenelerl ara11nda 
buna defatle ıahtt olduk . 
Zamanın zorlukları bu ka· 
bineyl hafif bir tekamnl ad· 
detmek mecburiyetini husu· 
le getfrmelctedfr . Yeni ka· 
hine zayıf bir ümide, çabuk 
kırılahılir btr iyllje benzi
yor . MGbalaıaya llzum yok. 

(Lütfen aayfayı çeviriniz} 

kettsde yldıler . evvela Mar · 
tıot ve çerez getirttiler, Vtl · 

ilamı kendine bir börek d -
yafeu çekti. 

- Nefis, dedi. Fakat 
yindlkten ıonra midede hiç 
bir ıey kalmıyor. 

- Bundan bat ka yirsenlz 

mandan ka!kamıyacak11nız 

ve bunun ıtmdt yapyalnız 

boğazdan rüç reçeeejlne 
emiolm, dedi . Grane: 

Vılltamı hizmetçi kız 
iıtlkamellnde ıöztle lıa · 

ret yaptı ve hareketlerine 
bir romatizmanın mani ol-

duğunu ıöstermek iıter gf · 
bi göründü Bu aralık, el · 

biıeıl Hndalyesiotn arkalı 

ğına takıldı, ıol kolunun 

altında atılı rovelver kılafı 
göründü. Hizmetçi kız kah · 

kaha ile rüldü; o sili.hı ıör. 

müıtü. 

Grane: 

- Hu ıtlihı otelde bırak 

manı7. icap etUi•nt zanne
derim, dedi . 

Vılliams mazeret olarak: 
O yanımda bulunmadı

iı zaman, kendimi çıplak 

etbi hiuediyorum, dedi. 
Finklestetn: 

SÜRÜYOR-

• 
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Fransız Kabinesi Nasıl Bir 
Takip Edecek. Siyaset 

(Üçüncü ıayfanm devamı) Daladterye vertlmiıUr . Ma · 
\ 

Radıkaller hatlarına gelen- llye ıılerl M . Bonnetnln 
den memnun değil mütehay· irtadları deireılnde M. Mar-
yirdirler. İhtilalctlerle aym chandeau tarafından idare 
masada oturmaya ahıtıkla- .. dilecek. Bu zat büyük bir 
tından yalnız kalmalarına şehri idare etmit olan bir 
ıaımıılardır. ıahsiyettir. Onun realizmi 

Fakat istiıgar cihetine de ve makuliyt:tl M. Bonnetnin 
gitmemeli. Bundan böyle tecrübelerile tamamlaoacak-
tılerin V. Auriol, Dormoy hr. 
ve Blum tarafından idare Soldan "Ere Nouvelle., 
edilmlyecekle-ri de btr vakıa gazetHinde G. Jesee göre: 
teıkil etmektedir. Zorlukla · Halk cephesi macerast niha-
rın faaliyeti emrettikleri bir yete ermek üzeredir. Radi-
ıırada ıoıyaltatler radikal- kaller ile komüniıtler ara-
lerden ayrılıyorlar . Komü- sındaki ayrılık tamdır. Bu 
niatler ise mesultıet altma mac~ranm pilançosu felaket 
girmek istemiyorlar. Yeni engizdir: Bütün sosyal sınıf 
radikal kabinesinin kıymeti, lar imha edilmit bulunuyor-
komünfst hipoteğinden beri lar. Radikal ~oayalist rka-
kalacağı niabette çoğalacak Unden J. Kayaer soldan 
tır . 

" Oeuvre ,. gazetesinde ıu 
Sağdan " Echo de Puta,, 

mütaleaları ı leri sürmekte• 
gazetesinde Martin - Mamy dir : 
ye göre: Bapekil Chautem-

Ka bine buhrana, soıyalist
pı " hükumetin proğramı 

lerio yardımına dayanabile· 
halk cepheıinl teıkıi eden 

ceğioi zanneden bir radikal 
fırkalar arasında bir ayrıhk 

kablneıi tetkill suretiyle ni · 
vücude getirmez " diyor. 

hayetlendi Bu, hiç kimse 
Bu cümle ya nezakf'tle ay· 

tarafından arzu edtlmemit 
rılmıı olmak için aöylenmit 
bir ıözdür ki, bu takdirde olan bir hal çareıl değH iıe 
hiçbir ıey ifade edemez ve de bu kabinenin teıktli, za-

manın ihtiyaçlarına telf abül 
yahut bir taahhüdü muta-

etmeıe bile, icaplar ailsileai, 
zammındır ki, bu takdirde 

hataların birbirini takip et 
de Chaulempını Cbautempı 

meler:, muvaff aklyehlzlikler 
ile mücadeleye aevkeder. 

ve manevralar dolayııiyle 
Çünkü eıkl kabinenin ıuku- ' 

zaruri ıdı. 
tunda komünistlerin ekıerl· · 

Şimdi halk cephesi çerçl
yet haricinde bırakılma11 

veıi dahilinde halk cephesi 
cihetine iltmlt olan Cuah-

: roğramı eaıuıları üzerinde 
tempsdır . 

bir kabine teşl<il edilmif bu· 
Maliyeci " lnformatloo ,. lundnğundan memleket me · 

gazetelllne göre: Yeni kabi- nafiı bu kabinenin devam 
ne tarafından tahakkuk et · etmesini amirdir. Halbuki 
tirilecek ıeylerin ileri silrül kabinenin devnmlı olabilme · 
müı bulunan prensiplere si faaliyetine tabi bulun 
tekabül edecekleri ümitleri · maktadır. Mevcut mesele . 
ni uyandıran alametler mev. leri talik eder ve hareket -
cuttur Yeni : aıvekil .. Ma ıizlik gösterine kabine süp 
kine hazırlandı " demlttir. rülecektir. İdare kabiliyettn-
Evet bu mktnenJn kullaoıl- de olduğunu kararlariyle is· 
ması evvelkinden daha ko- bat edecek olurlarsa hücum-
laydır . Çünkü yeni kabine lara mukavemet edecek ve 
politik dütüoüıleri itıbariy. zorlukları altedecektir ... Ra
le birbirinden katiyen fark· dikaliı:min uhdesl:ıe terettüp 
ıız olan insanlardan mürek- t · b ı if ili e mıı u unan vaz e m e 
kep bır grup vücude getir- tin bütün canh kuvvetle 
mektedir. Memleket bunlara · · b" d J 

ranın 1r ara a ça ışma · 
itimat etmekte gecikmiye- 1 d " G ı b 

arını temin ır. iz i ir 
cektir Yeni maliye nazırı 
M . Marchandenu ile eski teıkilat (C S.A.R teıkllatrnı 

ka~dedlyor) milli ittihada 
maliye nazırı M . Bonnet karıı hakiki bir ıuikaad ter 
araıında tam bir anlaıma tip etti. Radikal fırkası cum · 
vardır. Yeni maliye nazırı h d f d k uriyetin mü a aaıı eme · 
genit malümat sahibi olan Ur. Fır!ca mensuplarından 
ve mali ve ekonomik mese· bir çokları halk cepheıfne bu 
lelere nüfuz etmiş bulunan endlıe ile ittirak etmiılerdir. 
bir ıahsiyetUr. Yeni maliye Radikal farkıuımn C.S. A R. 
nazırı, proğramını derhal teşkılatına k e rşı kafi cere -
tatbik etmesi talebi ile 11 cede müteyakkız davranmı-
kııtmlmamalıdır . F~alivetlni yacağmı zannetmek ona ha-
hangi istikamette lnkiıaf karet olur Radikal flrka11, 
ettireceğa daha timdiden bilakis, bunlara karıı hare 
melümdur. ket etmeyi bir feref meıe-

Sağdan " lnformation ,, lesı addedecektir . . Radikal 
gazetesinde Gaulluıe göre: fırkası sosyal bir fırka oldu 
Yeni kabine müttehit ve İ.nü- ğunu lsbat etmelidir. Bat-
tecanistir. Kabine azaıı esaa vekil eıki kabine zaman ında, 

meseleler hakkında ıııynı hüsnüniyet sahıbi fırkalar 

düıüncelere sahiptırler ve ile birlikte bir içtimai sulh 
karar ittihazında zorluğa k anunu neıretmiıtt . Patron 
maruz kalmıyacaklardır. ların bir kısrnının muhale· 
Bugün bir radikal kabinemiz, fetine maruz kalmış olması
yani ~ahi mülkiyet prensi- ua rağmen Chautemps bu 
pine ve hürriyete sadık ve meseleyi kati surette ballet
kanunperver bir kabinemiz miye ahdetmlf bulun01akta . 
var Bu kabine müıamahası dır . V aziyetln değlıeceği 

kabil olmtyan nümayiılerin artık mevzuubahs değllder. 

önüne geçmek istlyeceği za- Hundan evvel antıreforıst 

ma·n azasından bazllarmm olan f ıransız iıçt ıınıfı bu · 
mümane.atlyle karıılaımıya- gün reformların faydalarını 

caktır. Milli müdafaa, dair el takdir etmiı bulunuyor. Fran-
ulahlyetl gentıletcnı olan 11z amele sınıfı kontratoyu, 

UR.rntı_. 

IUK~liiLi 

hükmü, patronlarla müzake 
reyi kabui etmittir. Bütün 
bunlar radıkal partisinin bi
rer zaferidir. 

Radikal • ıoıyaltst fırka · 

ııoın meıhur muharrirlerin 
dao E. Rocbe daha ıolı.lan 
.. Republıque ,, gazetesin· 
deki makaleıine M Chau 
tempı .. Makine hazırdır!,, sö 
zünü eıaa olarak ahyor. Bu 
zata göre; memleketimizin 
maruz bulunduğu zorluklar 
arasında hiç bir değiıikltk 

mevcut olmadığı söylenebilir. 
Y ard1m gören tısızlerin ade
di 380 938 sayısındadır. Vi
layetlerdeki yarı itıizler gün
den güne çoğalmaktadır

lar. 
Hayat fıyatları günden gü · 

ne artmakta ve gündelikle· 
rln arttırılmau dolayıaiyle 

isçilerin elde etmit oldukla -
rı faydaları hiçe indirmek
tedir. Frangın Londra ve 
Nevyork plyualarında kıy
meti düıüyor. Franıanın ha · 
rici ticaret bilançosu 18 mil
yar franklık bir yekun ile 
pasiftir. Hür milletler araaı 
na girebilmelerini bize borç 
Ju olan Polonya, Yugoılavya 
-.e Romanya gibi devletler, 
bizim de aralarında vevcut 
muahedelere aadık bulunduk 
larını beyan etmekle bera
ber, ltalya ve Aimanya gi· 
bl totaliter komıularımızıo 
göaterdlklerl katlyetln ca · 
ztbeıine mukavemet göıtere
miyorlar. Mdli müdafaa İf 

lerlyle meıgul olan bütün 
müeuelerln blr btrlerin•e da
ha ııkı ukı bağlanmalarına, 
kabin~ teıekkül eder etmez 
teveaaül edllmtıtır. Bu tedbir 
kabinede dört beı ktıi · 
den mürekkep bir idare ko
mtteai teıkllinl icap ettir 
mektedlr . Hükümetin bütün 
faaliyeti bu komtteye tabi 
olmalıdır . Eğer bu yapılırsa, 
o zaman hakikaten "maki

ne hazırdır,, denilebillr. 
S. F. i. O . ıosyalist fır

kasının fikirlerini neıreden 

ve Blumun reımi 

gazetesi addolunan «Popu· 
laire» gazetesi yeni kabine 
hakkında birden iki maka · 
le ne~retmektedir . Bunlar· 
dan Bracke imzalı olan ma
kalede ıu mutedilane müta· 
lealer vardır : Memlekette 
daima caolılığmı mu haf aza 
eden halk cephesinin parla. 
meoto huzurunda görmek 
lıtediği kabine bu değildi. 

Bu kabinedeki iıimlerden 
bazıları (bunların birer bi -
rer tasrihindeo tevakki olun· 
duğu görülüyor Bekle· 
nllmiyen ~eylerdir; ba 
zıları muzar addolunabilir; 
bir kısmı da, bilakil, haik 
cephesi için çaltı mıı olanla · 
rın isimleridir. Kabine liste· 
ılnln kıraati tebe11ümleri. 
lakaydane omuz silkmeleri 
hiddetle kat çalmalarını, 

istifhamları mucip oluyor 
ve bütün bunlar haklıdırlar. 
Fakat sonra ne olacak? .. 

J Zvmorski ımzasile ya 
zılmış olan makl\le ise ga· 
yet şiddetlidır. Bu makale 
ye göre: Biz fırka ile birlik · 
te halk cephesinin • mü,"h 
huı o1an bir kabine ist ı yor· 

duk. Soıyalızm hareketi 
parlamento I' h ısına inhi· 

aar eden birfey deği ldır Ka 
t ı yet, inceliı-. ve meharete 
mutevakkıf olan bu hare 
ket, muayyen bir gayeye 
doğru yürüyen halk kitlele

ri hareketidir. Bugün Fran 

JLJ fil • ı zs:s !&! y _ 

Balıkesir Tica.ret ve Defterdarh tan: 
Sanıyı O~asmdan: Mevkii Sokağı Kapı numaran 

Balıkesir vilayetinin 81· 
iadıç nahiyesinde Kuyu 
mahalleafnde (36) numaralı 

evde oturan Türkiye Cum· 
huriyeti tebaasından olup 
Emlroğlu caddesinde (5) nu
maralı Clükkinı ikametgahı 

Ucarl ittihaz ederek 930 
yılmdanberi kantariye ti · 

carettle i1Ugal ettiğini beyan 
eden Hakkı oğlu Muıtafa 

nın ünvanı ticareti bukere 
{KantarlyHi Hakkı oğlu 

Muıtaf a Okman) olarak tea 
çil edildiği gibi bu ünvanın 
imza ıeklide Türkçe el ya
z11tle (M. Okman) olarak 
ticaret kanununun 42 inci 
maddesine :aıöre Balıkeıir 

Ticaret ve Sanayi Odaaınca 
935 sıcil sayısına kaydedil · 
diğl ilan olunur 

ilan numaraıı: 214 

ıız mdlehnln arzularının 

timsali olan lir hükO.met 
yoktur. Eğer ıoıyallst fırka · 

aı tereddütleri bırakır ve 
halk kitlelerini harekete ge
tiren bir fırka olduğunu 

unutmazıa yakında böyle 
bir hükumetimiz olabilir. 
Fırka, radikallerin idaresi 
altınde bulunan bir hüku -
mete lttirakl kabul etme· 
mittir. Bu hareketi doğru. 
dur. Çünkü Chautemps tec· 
rübeıl gittikçe korkunç ve 
halk cephesine karıı aleyh . 
tar bir hal almaktadır. Ye· 
of Chautemp - Bonnet . 
Marchandeau tecrübesi öl 
dürücü ve yıkıcı bir tecrü 
bedir. Sosyaliıt fırkasının 

istediği bu değildi. ldareai 
Bonnet ve Marchandeauya 
terkedilen ekono~ik poltti 
ka, büyük müsamahalar 
gösterilse bile, halk cephe 
sı ve işçı sımfları tarafından 

kubul edilebilecek bir poli
tika değildir . İıçi sınıfının ve 
halk cephesinin hukukuna 
hürmet etmiyen bir hükü
metı b,z de istemeyiz. 

Komüntıt« Hu mani te» ga · 
zeteainde G . Cogniotya gö
re: Yeni kabine memleketin 
istediği kabine değildir. 

Memleket endfıeui.k olmakta 
haklıdır. Memleketin irade· 
ıint: gittikçe daha az hür 
met gösterilmektedir. Mem· 
nun olanlar ve memnuni
yetlerini gızlemiyeoler lngi
liz muhafazakarları ve City 
bangerlerdir. Roma ve Ber· 
lin dahi memnundur)) 

Vtliyet gazetelerinden 
"Depeche de Toulouse,, ga· 
zetesine göre: Buhran bır 

vestle demek değil dır. Bu 
buhran dığer b ı r buhranın 

neticeıidir. Bu iıe Franuz 
milletinin buhranıdır. Bu 
huhr11ın devam ettikçe kabl· 
neler dalnıa mali zorlukta· 
rın keyf ioe tabı kala gele
ceklerdir. Para bugün milli 
teşevvüıün za hiti seb,. bidir. 
f ransı;t; parası altın uasın

dan ayrıl dığı umandımberl . 
i s tikrarsızdır. Tem.,vvüç ha· 
l ınde bulunan frank Bora -
larla altüst oluyor Kambi
yo kursları müsait olmadığı 

zamanlarda altının akın ha

iınde harice kaçmaııı zlmam· 
darlarımıza deh~et içinde bı· 
rakıyor . Bu gıbi ahval, dal 
ma para kıymetinin biraz 
daha azal muı nettcesi11i ve
ren kabine bllhranlarını ya
ratmaktadır . 

Ay gören 
Müıtemilatı 

Alt, üll 2 ıer oda 
bir mutbab biraz 
avlu. 

Hududu 
l 

Cinai 
Ev 
Sataı bedeli 

225 

Hazineye alt olup yukarana clnı 
25 1 938 tarihinden itibaren 15 gün 

ve mevkii yazılı ef 

müzayedeye konul 

muıtur. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçalarlle müzaye' 
denin yapılacafı 9·2 938 tarihine müıadtf çarıamba güııi 
aaat J 5 de defterdarlık daireılnde bulunmuları ve faıl• 
malumat istiyenlerin milli emlak müdürlüğüoe münca•l 
lan. 4 - J -28 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nahiyesi 

Savaıtepe 

Mevkii 
Çoruakh: 

Cinsi 
Tarla 

Hududu 
Doğu Ali oğlu Ra111•' 
zan, poyraz ve batı 

yol, kıble Ayvaz of· 
lu Veli vereaeıl. 

Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla Sığırlı~ 
mahallesinden Molla Mehmet oğlu Muıtafanıo ıenellız 111•' 

li iken 32) den evvel ölerek kızları Kurubey ne mı dtğer 

Ateı oğlu Mehmet karııı Fatma ile diğer kıı:ı Atikeye buo
lar da 321 de aralarıoda yaptıkları rizai takıamde Auke 
payına diğer emvalden alınıp bu tarla mustakıl~o Fatuı• 

payına kalmıı olduğundan bahisle namına teaçil . edilmetl 

lıtenildiğloden tahkikat yapmak için 13·2 938 pazar aüPO 
mahalline memur gönderilecektir. Bu yer hakkında bun· 
dan baıka bir hak iddiasında bulunanlar varea bu aıünter 
içinde yazı ile Vıltı.yet Tapu Sicıl Mubafızlıiına veyahut 
mahalJJne gelecek memura müracaatları lüzumu ilin olu· 
nur . 

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: · 

Şube mıntakasındaki mahalleler ile merkez köyleri ve 
on iki nahiye köylerinde mukim olup (EIJerinde daimi çü · 

rük ve ağar sakat raporu olanlar hariç olmak üzere) mu· 
vakkat çürük ve hafif aakata ayrılanlardan 316 doğumun· 
dan 329 (Dahtl) doğumuna kadar olan eratın her haftanıll 
pazartesi, çarıamba ve cuma sabahları muayeneleri yap· 
tırılacağından ellerindeki rapor ve nüfus cüzdanlarile ve 
birer fotoğrafla birlikte behemehal ıubeye müracaatları 
ilan olunur. 

Dursunbey Asliye 
Hukuk Hikimliginden: 

Dununbeyin Mezarlatan 
mahalleaindeo Mustafa kızı 

Emlnenin kocası kayıp Boz
yokuı mahallesinden Nazmi 
oğlu Hüsamettın aleyhine 
açtığı ihtar da vaaının mu · 
hakemesl sonunda müddei 
aleyh Hüsamettintn karııı 

Eminenin evine iç güveyıi 

olarak gtrmlı ve bir sene 
sonrada mezkiir haneyi terk 
ederek semti· meçhule gitti 

ği ve halen oturduğu yer 
belli olmadığı ve bu yüzden 
kocalığın kendisıne tahmil 

Ba1ı~esir sulh ~u~uk 
Hatimliğifldan: 

Hazineye tüfenk bedelin· 
den borçlu Korucu nahiyesi 
- 340 - senesi na~lye müdü· 
rü Zühtüoüo bulunduğu yer 
meçhul :>lduğundan ilaneo 
teblığat yapıldığı halde mah 
keme gününde gelmedıği 

gibi mahkeme gününde 
gelmediği gibi bir va kil da · 
hi aıöndermediğlndeo hak~ 

kmda gıya ben muhakeme 
icrasına karar ,,eril mit oldu· 
ğundan;muhakemenln mu· 
allak bulunduğu - 4 . 3 · Y38 
tarihi o de saat · J 4 · de 811 • 
lıkeslr ıulh !hukuk İnahke· 
mHlnde bulunmak üzere gı 
yap kararı ilin olunur. 

'!" 

etUğt vazifeyi ifa etmediği 

mahkemece sabit olduğuo 

dan müddeialeyhin karıaı 

evioe dönmesi için kanunu 
medeninin 132 inci maddeai 
mucibince ihta rat icrasına 

ve kanuni müddet zarf mda 
dönmediği taktırde müdd~ı 
yenin boıaotna davası 

açmakta muhtariyetine 28-
6 937 tarihinde verılen hük 

,. ...................... ... 
: TÜRKDİLI ! 

mün ilanen tebliğine kabili 
temy17 olmak üzere ll:arar 
veriler .. k teblii makamına 

kaim olmak üzere ilan olu 
nur. 

. , 
: Pazarteıinden baıka her ı . , 
• iÜn çıkar Siyasal gazete.. : . , 
• Yıllığı: 800 Kuruı ı . , 
: Altı Aylığı:400 · : 
• 3 , • Say11a: .. 1 

•• ~ 1 25 ! Günü geçmış ı«vı a r .. . , 
: kuru~tur. : 
: ADRES: S 
i BALIKESİR TÜRKDlLI : 
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