
, 
Kutuplardaki Buzlar Parçalandı; Fen 
Heyeti Büyük Tehlike içinde Bulunuyor 

• 
-- -~ -- -:========================================-==-=== 

6 ŞUBAT PAZAR 1938 G-0-N.DELİK SİYASAL,, GAZETE ON iKiNCİ Yf L SA ' ı : 3776 

Alman K m e et·n e • pla aki Fe 
··yük Tehlike içi 

oy
de yük Değişiklik Yapıldı. ti 

1 utuplarda günlerdenhari deıam eden ıiddetli tırtmalu 
alimlerin ÜZHİnde bulun~uğu ~uzlan parçaladı. Buz~uan HiTLER OR UNU S A ECTi. g mıleri , tay ar eler ~eye tin imdadma göndariıdı, 

1 - General Göring Maraşal Oldu 2 - Harbiye nazırı 
Von B~onıberg ile General Fritsh Ordudan Çıkarıldı 3 

Noyrat Vazif esiııden Affedildi 4- Hariciye nazaretine Lon. 
dra Büyük Elçisi Von Ribentrop Getirildi 5 - Tokyo, Vi-

Moskova, 5 (A A) ~ Şi 1 
mal denızyolları idaresi ti~ 
mal kutup lııtuyonundan 

aşağıdaki telgrafı almııtır: 

yana, Roma Büyük Elçileri nazaret Emrine Alındı. 

l Şubat sabahı ıaat 8 de 

altı gün ıüren tiddetli fırtı
na neticesinde istasyonun 

bulunduğu buz kitlesi parça· 
lanmııtır. ~imdi 300 metre 
boyunda ve 20 metre aıe· 

nitliğinde bir parça üzerinde 
bulunuyoruz. iki depo ile 

teknik yedek edevat mağa · 

zasından ayrıldık, Kıymetli 

olan her ıeyl kurtarmağa 
muvaffak olduk. Şimdi ça· 

dmmızın bulunduğu yerde 

de yarıklar huıl olmağa 
baılamııtır. 7 4 - 16 derece 
timali arz ve 16 24 derece 
tuli gar bide yiz, 

Berlin, 5 (A. A ) - Hıtler 
neırettı~i b . 

15 ır emirde, ordu· 
nul D baıına bizzat kendisi· 
n n ıeçu 

glni, harbiye naza 
retındekı k 
k t as c-ri büronun as· 

er gen lk t'I e urmn y mahıyt: 
ı e dofrud 

d an doğruya ken 
l ernrın '-. e "'onulduğu bıldır 

mııtir . 

Kendin 
vazlf _a mına harbiye nazırı 

esını görmek üzere 
baıbakanlık d . 
G at r e ~ef i 

eneral K " ette ı hyin ('tmış 
Ye Gen • G 

1 
eraı öring mnraşal 

0 muıtur 

Maraı 1 Von u nıomberg 
ve Gene l V 
1 

b ra on F'r ıhh tııhhi 
e epferd d 

tellkki en olayı müstafa 
olunrnuıtur. 

Haricfy 1 e na7ırı Von Nöyrat 
vazffeıind 
Al en af edılmit ve 

rnan ka blneıinin ha rıci 1 
.~set i•lerlnde -----==~ müıavt>resi 

n. lltl/ı>r 

ıçın seçil~n kabineı n hususi 
gızli kooııey reıslığln~ tayin 

"dılmiştir 

Japo i ah 
Durdurulabi ecek 

1 
·? 
• 

Aaıeııka ile ingiltere, deITTz kuvVetlerinın tah~ıdin. 

Londra. bü yült elçisi Von 
Rlbentrop hariciye nazırı ol

muş ve Roma, To!~yo, Vtya 

na büyük elçileri de nez.o. 

ret emrıne alınmışlardLr. 

Berlın, 4 ,Radyo) Ma 
raş 1 Blombergln ıstifası mü 

nasebe t c harbıye, denız ve 

hav nnzaıetl~rınin, doğru 

d n doğru~ a M Hıtler ta 
rafından deruhte e eceğı 

nöy eniyor. 
Bcrlın, 4 {A ı\ ) ıyi 

malu mat almakta olan me · 

hafıl. Al.nan or 'u~u b şku 
nrındunlı~ı vezuıfı ıl ~ hıır 

ve nazır1 ığı vtza f in t f. 
rik edıleceğı fıkrinde ıırler 

M Gönngin mı li müde 

faa nazın ve general Fon 
Reıchurnuun umumi Erkanı 

ha rbı ye reisı t e. y n edılecf'k 

leri rıvayet edılmdıtt:dır 

1 K-ıra , dcnıı ve hava or 
dul uından hr-r birın n hır., 
kumandanı olacaktır. 

PMil!, 4 (A A ) Malin 

H 
.. . 
cıy 

Vekilim ·z Bud&peştP.de 

U T. lfoşlii Aras 

Tas Ajansı mnhabirinin 
mezkur denızyolları idare. 

· sinden aldığı malumata göre 

son günlerde G roen\and de· 

nizinde müdhit fırtınalar 

banöstermiıtır. Şiddetl i bfr 
ıarki rü:zğarı buz kıtleleri ara
sında derin yarıklar açmit 
ve istasyonun bulunduau buz 
kitleıini de parçalamııtır 

Budapefte, 5 (Radyo) 
Türkiye 1 lariclye V ekili Ook· 

tor Tevf ık Rü§tÜ Ar as Ce 
nevreden buraya gel miıtir 

Rüştu Aras bugün baıvekil 
ile bır mülakat yapacak 

ve yarın (bugün) lıtanbula 
hareket edecektır 

Yarıklar istnayonu timdi
!ak doğrudan doğruya teh 
dit etmemekle beraber Pa

panın ve arkadaılarının geri 

almak iti tacil edilmiıtir. 
Bugün heyet reiıi Şmit 

Murmanska hareket etmek. 
tedir . 

Taimur Buzkıran gemiıi de 

tayareleri yüklemlı, harekete 
hazır bulunmaktadır. Buz 

kütlelerinin kırılmıt olması 

Papanın ve arkadaılarmın 
kurtarılmasını bir az müt· 

kül kılacaktır. 

Çü .ı kü tayareler iıta1yo· 

nun bulunduiu parça üze· 

rine inebilecek müsait bir 
yer bulamıyacaklardır . Eler 

buzlar dağınık kalırlarsa Ta

imur buzkıran gemtaı istas

yona yanaıabiltr. Fakat rüz 
gir değiıir de buzlar tekrar 
ııkıtına Papanın grubu ta

yarelerin de inebileceil daha 

müsait blr kütleye geçebl· 

lirler Keza tayarelerln bu 

gruba yakın dijer bar buz 

kütlesi ürerlne inerek kau· 
çuk kayıklarla milnakale 

teıiı etmeleri de miimkiin 

dür . 
Her halde grup aza11nın 

büyük tecrübeleri bunların 
en müıatt tartlar altında 
ikametlerini temin edebile. 

cekleri ümidini vermektedir. 

Yerlerini deiittirdiklerl tak· 

dirde telılz muhaberatının 
bir müddet keıilmeıl bekle· 

nebılir. 

Moıkova, 5 [Radyo \ -
Buzkıran (Naimanef) vapu
ru . Papanı ve arkadaılarının 

bulundukları yr.re hareket 

etmitUr. Buzkıran diğer lki 
tayare de diln hareket ey· 

lemlıttr. 

Moıkova, 5 (Radyo ) -

Papani bugün telıizle bir 

haber vermlt ve vaziyetin 
salaha doğru yol aldığını, 
tehlikenin azaldılını bildir-

mittir. 

dair Japonyaya nota verdıler 
J .. pHangkong, 5 ı Radyo) - 9 

.. on t · 
hududu ayareıi lngllız Çın 
tnGddct Ü~erlerınde uzun 
tnıılardırkcııf uçuıları yap 

Londra o· ( R 
D • , adyo ) 

nın Japonyada bulunan se 

firinin memlek..,line dönme 
sınden sonra Japony da bu 
lunan diğer bütün dçllerle 

ateşeler d~ gerı çflğırılmıştır. 
Bunla r varın Japonyay ı terle 

gazetesı Fon Fritschin har 
biye nazırlığını kabulden 

imtina etm ' olduğunu ve 
M. Hitluın bu nezareti biz 

z t deruhte edeceğını ve 

hava erluimharbıyelerını 

kontrol eden yenı büyük er · 

kana hıırbıyenln şefı olaca 

1 ğını istıhbaratına atfen yaz 

1 maktadır 
ı Midi gaz .lesinin öğrendı 

lfne göre Alman hükumeti 
yarın bır teblığ ne,edert'lc 

yül.sek kumanda hevetınıı 

veni teşk atını ılao e~ece. 

tır 

iya ik e 1 aiya, G. F rankoya Var
\ ~ iôdeııı ıırtına var, bir dıma Devam Edecek .. 

italyan gtmı si b Ut Asi tayarelerin Aİkira VaPUrunu batırması, ingiltereeyli ' ld 
Yor: era gazeteıi yazı 

MJapon h- k· • n . u umetı; söz ver · 
ıeııne r -

luk agrnen, 35 bın ton 
ed ıernıler yapmaia devam 

erıe i il . ka 1 ng tere ve Ameri· 
nın b h 

lllel ' u addı geçen g e 
erinı ç ~ 1 _ . 

IÜPhe Oga tacagında hıç 
olrnaııın . " 

d · kParfı, 5, (Radyo) Ra 
ı al~ 1 

ıup _oıya iıt fırkasına men 
verd bır mebus hükumete 
Pon 

1~~ ~lr layıhada Çın Ja 
gld •dııelerinl tetkik için 

er.ek h F mura has h eyetine 
ransan d-

tahıı ın ort milyon frank 
•at ver . . . t . T k meı;ına u emıştır. 

ıllt: Yo, 5 (R4dyo) in 
1 

re •efirl bugün öğleden 
onra h . 

nota •rlcıye nazarehne bir 

N verrutıtır. Ot(ln 
nlr. k ın muhtev iyatı de 
Yatınauvvetlerlnin muhtevi 

mekteddair olduğu zannedil · 
A ir . 

nı "'llleiika el çisi de ay 
içi ea de bir nota verme k 

11 h6k· alnıı l Uın etınden talimat 
1 ır. 

Tolc,o, 5 {Radyo) - Çi· 1 

edecekler r. 
V aşınglon, 5 Rıniyo) -

Amerika; J apony ya, lngıl 
tere ve Fr. nsa ıle berab r 

tek bır .ı anla yazılan ve 

Fransa tarufın<lan Japonya · 
ya tevdı edılen nola}'a ben 

zer bir nota vermı~tir. Bu 
notada, eğer Japonya ton8jı 

yüksek gemıler vııpmt\kta 

devam ederse Amerıkanın 

da kendini düşünerek dcnı:ı 
kuvvetlerini artıracağı ve 
yap cağı gemllt:rin hacını 

ıUbarııe çok yiiksek oıacağı 
bildırilmektedir . 

n -
aşve~ill 13 şu atta n

k r ya g01 c k 
Atinh 5 (A ;\.) Yun n 

B vek l, G neral 1\ etlik 

sas l 3 şubl\ tta Aoknrav ı 

ıe lecektir 

Bu g zete ordu rüesasının 
l üyük umu ni rtırgah n 

tevhıdı planına a <.> yht r ol

dul larım yazmakt. dır. 

c --
Hü~Omet Naıbı Amırai Hor 

ti Varşo ya u·uı 
Budapeşte , 5 (Radyo) 

llükunıet Naıbı Amırel Hor 

ti beraber erinde rcfıkesı ol 
duğu ha 1de r s i bir zıya· 

r t yapm k g vesıle bugün 
Po o ıya.y h rel 't etmiştir. 

G ızeteltr t.u zıynrel mü

rı&selıeti e . s carl t nla Po 
lo ya ıır sında ışoirl ğlni 

tebarüz ttıren uzun ve dos· 

tane ml\knlel ·r yazmakta. 
dırlar 

Be'grad, 5 ( R adyo ) 

Adriyatık denizinde çok ~id 

detlı bir fırtına hüküm sür · 

mekt~d ır Fırtınny yakala· 

n an bir İt lyan gemısi dal 

gaların tiddetlne mukavemet 
edemiyerek batmıştır. Ge· 

minin mürettebatı tamamen 

kurtarılmıthr. 

A p 
Gençl k teşk,löh ingıti z mal
ları r ~oy~ot Komnasım isle~i 

Şam. 5 (A \. ) - Suriye 
de A rap genç ık teşlcilatı 
beyannameler neşrederek 

İngilterenin Fılistlndeki ha 
reketlerinı protesto etmekte 
ve halktan lngıli'l. ma llarına 
boykot edılmesmi istemekte· 

dırler 

fransa taraf mdan verilen karara bir cevap teşkıl ediyor 
Pariı, 5 (Radyo) - Siya· 

&İ mehafiller Alkira vapuru-

nun batırılmasını, lnglltere 
ve Fransa tarafından verilen 

karara karşı yapılan bir 

mukabele addetmektedirler 

Roma, 5 (Radyo) Ha-
vas muhabiri bildiriyor: 

Ademi müdahalenin Fran 

sa taraf mdan ıhlal edildıği 

ni iddia eden ital~·an gaze · 

leleri Fransaya bütün kuv 

vetleri e hücum etmektedir 

ler. 

Londra, 5 (A A.) - Dall 
Telgrafın diplomasi muha· 

biri bir vapur torpillendiği 

v~ mutaarrızın hüviyeti tes · 

bit edildiği zaman mutaarrız 
devlete aid emvalden ira& 

edılmif z~rara tekabül ede 
cek miktarın miiıadereaine 

mezuniyet vermesi için 

Nyon komlteıinin derhal l\tl· 

maa davet edilmesini lngll · 

terenin alakadarlara teklif 

etmit olduiunu tatibbaratına 

atfen yazmaktadır . 

======='============= 

Kanada 
Milli mü~af aa için 34 mil
yon dolar tahsisaı koydu. 
Pariı, 5 (Radyo) Kana. 

da hükumeti, milli müdafaa 

için 34 milyon dolar tahsi

sat koymuıtur. 

Kanada, bu ıene 75 tay· 

yare ile top veıaire J•P•·• 
caktır. 



• 

-
SAYFA: 2 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ MESELELER .. 
4 

Kllnun hakaret fhllerinı 
immevi olmaktan :ııyade 

hususi ve ıah"i görmüı ol
duğundan (266) ve (.267) 
inci maddelerd~ beyan olu· 
nao ahval haric inde m~vc:ut 

bütün bekaret ıuçlarmda 

majdurun - yani tahı• ve· 
ya heyetin. veya cemiyet, 
veya ıfyui bir parti mümes · 
hıfnin tikaye!i G'l.erine huku· 
ku amme davasını tahrik 
ediyor. 

Bu gıbi suçlarda müddet 
umumıltk reıen takibat va 
pamıyacafı .gtbi mağdurun 

davaıından vaz eeçmeaıle 

de hukuku amme davuı 

düter 

Majdur müruru zaman ıç· 

inde, fakat dava ikame 
etmeden e"'•el vefat eder, 

veya cOrGmler ölmüı bir 
adamın hltırasrna karıı lrti· 
kip olunun& bundan dolayı 

~lQnün kar111na uıulü fGru 

una veya kardı t ve kız 
kardeılerine ve uıul ve füruu 

dereceılnde ııehri akn .. -
ba11 •e doirudan doğruya 

vereıeal bulunan kimselere 

tlkivet hakkı verilmtıtir. 

Kanun bir hayatı tarihiyeve 
mazhar herhanıı bh ıahıın 
hatara11na karıı velevkf 

asırlarca ıonru olsun . ha 
l<aret ıuçlarıodan dolayı 

aalihiyettar etha'un şik'iye· 
ti üzerine amme hukuku da· 
va.mı tahrik etmekte<lir. 

it88 inci maddenin lletnci· 
fıkrasJDda aynen (. . Veya 
tiu cürOmler 6 mOt bir ;ıda 

mın hatınuına karşı irtikap 

olunursa bundan dolayı ö üuüo 

karasına .. ) denılmek surellle 

kanun bu gibi hidlaatta 
mağdurun anc&k adam ol 

maıına hasretrnittir. 
Halbuki bu fıkrai ka 

nuniye birçok hatıratı 

t•hsiyeye mazbar her-
haogi bir kadının hiltıraıma 

ka'f' yapılan hakaret f 1 1 eri· 
ni istiap edememektedir. Bı· 

na~naleyh fıkr&mn c .. veya 

bu cürümler ö\müt bir kim· 

ıenln hltıruına kartı irtikap 

olunursa bundan dolayı ölü· 
nün kara ve kocasına ) ıek
linde tacitli münR ip g6rmek. 
teyim. 

Ôl6oGn hitır .. ma kartı 
vapılan hakaret fıillerinde 

onun karıaı, uıul ve f liruu 

veya kard~ı ve kız kard~ı · 

leri ve uıul ve furu dere· 
ceslnde ııhrt akraba11 - •~ 

tfr ölünün ~ira11nı al11n, 

iıter almasın · tiklyet hak· 
kına maliktir 

Ölünün bundan hariç ak 
rabaaının flkiyet hskkı an 
cak miras almaaıle bahoedl· 
liyor. Mesela müteve-f fanın 

kardet çocukları ancak fü· 
ruun yokluğu halinde mt 

raaçıdır. Ve ancak mıras 
sebebile hakkı tiki yete malik 

tir. Yoksa füru ıle içtimaı 

halinde. mfnuçı o ma<tıfıo· 

dan şlki}ete de hakkı yok · 
tur . 

AVUKAT 
.4.Jımel \'ellbi Çıl:n/\ 

Ağaçlann Meyvalan 
Ve Yapraklan .. 

K.ôylerimlzde ağaçlandrr 
ma lşfne l>uyii.k bir 111: ue
rildl!iilli. bu mttk.wıtla ·eh 
rlmi=d~ Ziraat Bahçesinde 
.'160 köylüye bir kurs açıl 
dıywı yazmıştrk. 

rt1aytl la rafından ufjuç 
yelişllrrnenin ehemmiyeti 
Jwkkwda köyiut• bir lnmİm 
!J6nderilml§Iİr . 

Hiı lamlımn faydalı bul· 
duğtrmu!: Jasnum 111,#rc de· 
lJnm ediyoruz: 

Ülkemlıi ülke olarak mu · 

hafa;ıa etmek, toprakl.HJ 
mızın toprak kuvvetini va · 
tatmak ve buraları kumsal 
ve hllytnız kayalık lt1 r ol
maktan kurtarmak açan mey· 
ve yetiıtiren ağaçluı daima 
yetiıUrmeok :ıaruriyetındeyiz 

Diğer taraftan tabiat bi 
2i yalnız bir nevi ağaç ye· 
tiıtirmekten de rnenetm«":k 
tetllr 8tt hem meyvalı ve 
hem de meyva11z ağaçları 

aynı zamanda y'ettıttreceİiz. 
Çünkü bizim her köyümü -

zün her ıemtl baıka baıka 

kab llyette, bfttka baike va · 
zi yettedlrler . 

Köylmüziln bir tarafı bağ 
lı", liir tarafı meyvahk ve 
hir cl1eU de koruluk testı 

~aebılecet.. ıekilde dailık, 

vadi ilk ve dOı:lüktedir, Ağaç 

meyvaları için yukarda de· 
dtk kt: Bize hayat kadar 
lizımdara ve hayat meyva 
dır . 

Ftlhaktlia meyvalaran ne · 
vlteriol, klrnvevı itudretlerı 
ai, ııbbat Cl.ıerlaclekt tetlrle 

rını anlıyobılıek görürüz ki 
büyük ve azametli tftlııat 

bıze ne büyük ıhsan l11r ya 

ratmııtır. 

Hele hu meyvelerin hep 

ı;lnio ayrı ayrı kemal dev · 
relerine ae ıöylece vıhirdeo 

olsun. dıkk~t ederııelc bu 

d~hşet ve azA met karıuında 

da tüylerimizin ürp" rmemesi 

kttbil değildır. 

Bakınız çıftçtler; heplmı· 

zin her daım gördfigiimüz 

va'l.ıyetler: 

Meseli lialt-ttavin ( i - 5 ) 
meyvayı nazarıdikkatt• ala 
lun: 

En evvel kemele g"'lı:: nler 

den 1 Dut 1 ve kcm•llt~ gel· 

me sıraaıle vithe, kıraz erik, 
kayaas , annut, ayva, elma. 
öv ez, ili. .. gibi tetkık edelim: 

1 Dut 1 meyvalar içınde 
en evvel kemale gelir. Ma 
lumdur kı in!aolar k ı§tan 

yeni çıkmıttır. Kıtın kuru 
ıebze yiye yiye mideler ıe 

rttleımlf, kahnlaımıı ve alır. 
laımııhr . 

Mıdeyi evveli bir t tniz· 
lemek li.zım . lıt tabiat ıen 
evvel dudu halk Ptmfıttr. 
( Dut ) tabiat ittberlle (Mü· 

leyyio) dir · 
insanlar b"l bol dut ye · 

melidir ki. mide yavft§ ya · 
vat güzelce bır se mlzlesln, 
ıonra mideyi biraz. toparla · 
ırak lazım Bu zaman: 

Viıne kemale ıelmiıtir. 

Vııne ~Iraz serbest bal alan 

mideyı derhal toparlar ve 
t 'Sonu Gç0nt6 ıayfada} 

TONfJ.>lL 6 ŞUBAT 1938 
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SEHİR HABERLERİ 1 ; 
urba 

Derileri hak~mda partide 
bir toplantı yap ıldı. 

Oüo C H Partisi ıalonun · 
da vali ve Parli baıkanı 8. 
Ethem Avkulun batkanlığın

da vilA.yet. le eza, nahiye ıdn · 
re heyr.tlerlnln ve mahalle 
mümesaıll~rının İftirakı 1le 
bır toplantı yapılmı~tır. 

Topiantada Hava Kurumu· 
na ha tkm herff~e ed~cefi 

kurban derılerinin ve bağar. 
ıırnlarıhın topla'nma ıeklı et 
rafında görüımeler yapılmıı 

tır. Bu ıu·8da halkımızın her 
kurban bayramında Çocuk 
Eıheemc ve Y <>ksullar Uır

lığıoe ~eve seve yapmakta 
o duğu teberruun da bu ıkl 

Kurum tarafından beraberce 
alanma91 kararlaıtmlmııtır. -
Edremit operatö:ü takdir 

edilai 
Edremit hastahanesi ope -

ralörü Doktor Bayan Bedia 

vazıfeaınde göste. diii mu 

vaffakıyetten dolayı Sıhhiye 

Vekitletınce takdırname ıle 
taltif olunmuıtur 

Köylerde çahşma 
Deflrmenboğazı, ltıklar, 

Kocaköy, Kııık köylerande 

gıtyct munta1:am l<öy od& 

lan yapılmııtır. Amanlar 
köyünde de hir ilkokul inıa 

edılmtıtir. 
--==~-~r-·~ ~ '!'3"" 

Edebi 
Abideler ------ -

Müellitı Mimar Numan 
şehrimiz e 

n. ı\1wnan l\ıyot 
Evvelce ıehrlmizde Nafıa 

heyeti fennlyuıinde memuren 
bulunan 8 Numan Kı ~ t 

birkaç gün önce fehrfmh:e 

gelmlıtir. Kendısi bütün 
Türkiye vlhiyetl .. rini gene· 

lerdenberJ ayrı ayn dolaı· 

makta ve ıitrlerın eserlerıni 

mabAllerinde toplayarak bun 
ları .. Edebi Abideler,. adı 
alhnda P"'vdeıpey neıcetmek· 

te jit Yedıncı numarası c..·ı 

kan ve her bir kısmı üçer, 
d6rder defa tab olunan 
11 Edebi Abidelt r.. edebi ki 
tap!ar arasında bas11111nm 
fazlalığı itıbarıle en ôo snf · 
ta ıelen "Edehi Abıde er .. 
memleket ıl'atbuatıoın da 

takdnlne mazhar olmuıtur. 

B Numan Kıy~ta mu\!af· 
, fakıyetlet dtlerlt 

• •"'f .... , ...... )"'~ J' ,..- • 

• .. :· .,; • ~ '• ~J\ .)· t'!_ ;:· 

Umumi Mecliste Okunan 1937 Yıh lzahnanı esi: 

• • • ir Vıl'.I ağ ş erila iZi 

e Topluca ir Ba. ış .... 
....... t 5 6j e 

5l36 Kişiye tifo; 3~24 k;ş iye ç çek, aşılan tat~ık edıfdi. leke lı humma. kızıl. d.f· 
t~ri hast 1 klan ile müca eL of undu. 

Umumı Meclisin ilk top 
lıwlıswda muhlı lıf dairde 
rin bir yıl içinde yaptıkları 
işler ayrı ayrı o1wıımııflU 
8w1Ülr<lcı11 b11gii11 Sılıbaı 11e 
Matbaa işl~rlne alt olan kı
swclarwı ne rtdlyoruz: 

Memleket haıtehaneıi 

içın 936 ıeneıfnde rontıen 

için dlizümetre, baktroloji . 
laboratuarı için elektirıkli 

~ontrofuj, kuruhava, etüvü, 

e 1ektlrlkli it1etme benmari 
ve voltural cıhazı alınmak 

ıuretile nokaanlarlDın ikma
line çalııılmıı. guıulhane 

pavyonların da muhtacı ta· 
mir oleın &keamt tahılıatlari· 

le t mir ettiri lmittır 
19J7 Senesi 
1 İkJnd kanun 937 

tarıhinden 25 · Kanunu ev· 
vel 9J7 tarihıne kadar 
2237 hasta yatırılarak ıı,999 
huta ayali:ta muayene ve 
tedavi f"dtlmitbr 

Rontıeo laboratuarlarmda 
2709 tt>ıhıs ve tedavi yapıl 
mıf bo k terelojl la boratuarın 

. _......,..... 

Manyastaj 

ı da 64~~ muhtelif madde tah
lil ve muayyene edilmiıtir . 

528 hariciye, 1l6 göz, 155 
kulak k4 cemsn 799 ameli 
at yapılmııtır 30,000 ne 
yakın merkez kaza ve köy 
terindeki frengiler tedavi 

edtlmekte olup bunlardan 
baoka 170 adet filphelt hay 
vanlar tarafından ısırılan 

eıhasa kudm tedavlıl yapıl 
mıttar Kimya laboratuarıoda 
360 gıdaf; havali ve aair 
maddeler tahlil edllmiftir 

1937 Senesinden memle· 

ket hıutohane inde yaptlan 
itler izahnameılnde vnzıldı 

ğ1 ve mudürıyetçe ve.k yi 

halinde gör6len hastalıklar 

mevzu bır surette bırakıl

mıı ve bunlardan İstanbul-

da zuhur ed o tıfo saliın· 

lığandan Eylül 937 ayında 

Balıkeım. Sındu15J ve Ban· 
dırmadıı görülen tifo ha1l· 
ta lıiı• etrıtf a ıirayet etmeden 
alın&n tedöbir sayesinde has• 

talar tecrit edilmiı evlerin· 
de ve dtğer yerlerde lizım 

aelen lathirat ve ftfl yapıl· 
mıı :>lduğundao bu haıtalak 
muz.i bir halde ıöndllrülmüt 

tür. 
Eyliıl 937 ayında 5236 

kişiye tifo nıııı tatbtk ile 
1065 parça ve dığer aylar· 
dn 4039 parça eıya tathtr 
edilmiı ve 3924 kiıiye de çi
çek t•ıı tatbik edilmtıtir. 

Zuhur eden lekeli humma, 
kızıl, dıfterı halllalıkları ıal· 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

Bürhaniye Haberleri: 

Z yti yağfiatlar139 
K u r u a V ü seldi .. 

-
Büı bani ye Halk ev; ıe bir radyo hediye o undu. la saba

da i lıdanhk iyi y tişiyor. 

Halk Hava Kuru una yar· · 
dımda devam ediror. Ku-

1 

1 roma 149 kurban hsdiye 

Bürhaniye, (Huöusi) - 15 
güo evveline kadar dane 
zeytin fiatları 4 kuruşa. iyi 
cins ( l ,5 2 acıde) yajlar 
ise 28 • 3U kuruta ıatrnekte 
idi Yüzde 50 geliri yağ olan 
Edremit çukuru halkı bu 
gftnlerde burada teslim fınt 
larınm (ıyi cını yemeklik) 
38 e kad.ır yükselmeı>i do 
layııııle seçımmektedırler Nor 

m11! pıyaaanıo bu durumu 
muhafl\78 edeceği söylen

mektedir. 

ceeine tuhıfan bu hayvanla · 
mı güreıleri bu civar h•l 

kının yüzde dokıtinına heye · 
canla ııeyre ıürükliyen kıt 

eylencelcrındendir Ve hiç 
bır spor d eve güreşlerindeki 
kadar kesif bir kalabaltk 

toplamaz 

1 edildi. 
1 Matı}•as, ( HuıuıJ) - Hal · 

i
l kıma:ı~ bu ıene de Hava Ku · 

runıuna geçen \'ıllarda oldu 
ğu gıbi büyük yartlamlarda 

1 bulunmaklfuiıı. 
1 Kurban bayraınının yak 

'ı ~::::: .. ~:~·.~::·': :::~ ~:~ 
vıı Kuruınuntı hedıy e:tm k 

tedir. Şımd.ıye kadar topla 

nnn ko)·un ııdedı J 49 dur 

81l)'rama kadar bu vekünun 
bır mıslı d d ha artacağı mu 

haktrakhr Bu hu~usta Re 

Bu yıl içın hıuıce u~vka· 
yat oi&beti dahıli ıhh}'aç yü-

zündt>n pek ~zdır. İspanya
daki iç ka rııılc ıı k l ar bu a re 
l.k dıt zeytinyağı fıııtlannı 
da yükıeltmiı ve 48 kuru~ 
yerındP. tes\ım talep! •ri kar 
tısında kalıDmııtır 

Halkninde R dyo 
Bürhanlye Hall<evtne Be

lıkesirden tyi çalııı ıalarının 

lediye Reıı i Haıım Rozkurt -
1 

la, Tavare kitıb1 Riu Çetinin 

yerinde bir armR(i<ına olarak 
iki gün fl!Vv~I mükemmel 

bır rad} o makıne i hedıye 
edılmııtır . Radyo maltıne&i 

nin lüzumunu çoktandır tak 
dır eden ev bu ıhı ıy~cmı 
)·eni açılışı yuzünden karşı
lama fınıatmı eldt" edeme-

ga)•ret ve hizmetleri görül-

mektedir . Kend ıleri kayleri. 
dolaıarnk tenvir etmekte ve 
böylece yardımm giioden 

aıüne artmuına çıı lı~makta · 
dırlar. 

-=-~·~=-'!l r:ı <:r::ı::c::: 

Tutuşan 
Baca 

Dün saat 15 sıralannda 

tornacı B Hizanın A vgören 

mahalıemıdekl evinin soba· 
bacası tutuımuıtur 

ltf aiye arazozları yangın 
yerine g derek tuhıınn bA 
cavt .6odtlrmUıtOı 

' mitti. İr~a t ve, her çeşit ça . 
lıımafarı teşvik· )'olundeld 
gavr~tlerinl va:ıifesfne bft§ 
ladıiı ıünlerin baım~anberl 

büyük bir zevkle teıvl k et· 
tığine tahit· o doğumuz vali 

8 . Ethem Avkuta şuracıkta 
açık teıekkür elm1>yt bo ç 
a;·arı'Z 

Deva güre i 
Herıeyın gürbüz ve 

ncarını yetiıtlrmiye rı ere klı 

bir millet oluıumuza bnrlz 
misallerden biri de deve ıü 

ıe,tidtr faıanlara t•kht Y•l' 

Bürhaniyenin biu nüfuılu 
köylerinC:leo Kareağaçta 6ç 
gün evel yepıli\n ve Ayvtt:

lık · Edremit - Bürlıaniye 

ile bılhıııua köyiülerd«!!n mü

rekkep ~n ar. (6000) kitillk 
bır sevırc:i ön ndeki ve Ka · 
ra ağacnı çahıl<an köy de· 

' lıkanlıları tarafmdnn ld· 
manyurdmrn sahıı tcda -
ıilcı gayes! 1le tertib edilerı 

güreş çok: heyccan\ı ve ela· 
kalı olnıuıtur. 

Belediye reisi izin aldı 
Bürha niye belediye reiti 

Muhittin Tay ı iki ay izlı> 

almıı yerine vekil olarak 
belediye dok toru Rıht Ce 

mil Evsen gelmiıtir. 

Ffdanlık 
Bürhaniyede 15 dönünılük 

bir fidanlık teılı edtlaı İki 
yıldır devamlı bir ihtlma .. 

görmektedır. Bu yıl faydıt 

temın edecek h ale gelecek· 

tir 

İk i yı l önce ağaç fld&n · 

lığı kurulmu§tu . lyi bl\kılan 
bu yeni eıer bu sene tıttfıı 

de temin < decektir . 

HtıkOmct binası 
Yeni hükumet binaıımP 

ilave tshsisatı da geldiğrnd•" 
üzeri ka panacak ve gelecek 
yıl eski yertnrlen naklt!'di111 
blle~klit 
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~ 1 ı r 1 k ··=····~= 1 DO 
•:· .. ···········•······ ··: •: : e: SENENiN : 

v m • • 
Vef~ ili i am ti y Dl kabıne r~sı ndaki mile d 

Geç" ki 1 
1 hanüz neticelenmedı. 

8 d Yı arınuzda Mı . 1 
ır a kab· 

akta! •ne değtımeılnin 
erıni le d 

t r E etnıiı ve Mus 

yapılan mutb ntau mera im 
siyasal pa rliler. n b irbi riyle 

uiratma11m lnkıtaa uğratma · 
a 1 - tı 

nesinin . .ag paıa kebi· m ı tır 
tned M n~çto düttfiiunü, Meh· Bugün Mısır matbuatı ka 
sinin a 7ud pa a kabine bineci ve V afdcı olmak üz 
nl . Lr:Jası ı,baıına geldiği· ere iki kısma ayrılmıı bu · 

ıza11 etnıı k 
M iti · Son gelen lunuyor Kabineyi tutan 

ı gır gaıet 1 
sırda dahili e_erine göre Mı · m a tbuat Mustafa Ei - Na · 
karıııklık Bl)'~aada aörülen haı peıanm baıvekaleti 7.a· 

rneoır b 
1
henuz oetıcclen - manında cereyan eden ha· 

ruku 
1 

u unuyor. Kral Fa· diıeleri tocelPmekt~ ve bun· 
0 t~dı ...._,=-~._ vaca dolavısile (Sonu dördüncü ııa yfada) 

Ag~nn e rı 

1 •• Ve Yap akl 
( İkinci •a f 

hal t b J anın devam1 ) büyük ııda olmaktan fazla 
bu • 

11

1
•lne irca eder ve mide ba1tahklar1nın tedavi 

l ıuret e ıntdeyt dtier mey- ıine yardım eder 
va arı }f k 
ti . Yece bir hale ge· ( Armut 1 Müleyyindir Gr 

10111 olur l da kuvvetinden fazla hazmı 
\ti Dıkkat J olunmalıdır ki teıhil eder. Baaırsakların 
ıne büt .. 

d uıı yaz devam muntazam vazifelerine yar · er . 
ı dım eder. ~iltün 

ı nıeyva ar daha faz ( Ôvez ] Gıda kuv•etindtn 4 mully 
11 • Ven olduğu halde fazla böbrekleri taaflye eder. 

dııne bınnıebe rnuhafaza 1·a· r B b k f ır n Ö re aaltyethıi artmr. 

t K { Eıma J Sonbahardan iti 
dı ;ru. J Hafif müleyyin baren bütün kıı devam eder 
t r. ab ıatı dalma mutedil •e dayanır Ve pek büyük 
utu. Faı l 

b f a yenildigi ı:aman gıda, kuvvetten fazla ağar 
t~ılaıla müleyyinlığl viıne yemekleri kolaylıklll haz 

eder. 
1 Erak] B 

d ı~ unun kemale gel 
tn gı ıtralarda artık yaz gel 

ege baıl 
d.:. amı§tır Gece gün· 
uı har k 1 f k e et erf araaın<la 
ar vard l' ~ ~ ır. 1 u cıun tesirıle 

Ufumeler oğuk almalorı ve 
btnneUce. d 
b rnı e bozuntuları 
aşl ar 

Etik L 

1 
R r~rı:; doğrudan doğ . 

uya ve b "lh 1 d 1 a11 a hoıaf ha· 
ın e lllideyı taıfıye v haz-

11>1 teıhıl ıçı· t b·- ı ı 1 n a " ' aç arın 
ea baıında gelir 

mettirir 
Rir Alman aliminin 

dediği gibi ıilılerhıizi t~miz 
lemek için fırça. ve ıliç bull\ 
madığıoız zamanlar yatar · 
ken bir elma yemek de bu 
vazıfevi görür. Şu üç bet 
meyvamn zahiri faydaların 
dan eaydığnnız birkaçı bılc 

gösteriyor k i meyval r hav t 

lçın , insan için ve yaıamak 
ıçın laı:ı d ı r, zaruridir. 

Meyvala ağaçlar hakkında 
bu kadarcık olıun bir f ıklr 1 K . 

l\ _ ayaıı J Meyvalıırın e• edindıkt en onra meyvesiz 

-
ett i olup ba•lı 

11 boşma en a ~aç la rı da öyle bir gözd~n 
~~--=-=~!!!!"'!~~~~~~~~~~~ 

- K , ~ llttıin VoodbuT.y ot 
duaunu .. 
~... mu soylemek iıUyor 

... nu2? 

A.vukat elini kaldırdı . 
iht· A la , fak t b iz bütün 

Y 
ıınallert n zarı itıba re a lı 

Ortız. 

Sırruno d~ 
bit k nı uıüumcl için 

uv9 et sarf etti 

V Bılrnıyorum . Ah! Bay 
oodbur 

dıni bir .kollu§& 
olan Vlllinms 
görOodü . 

bırakmış 

uyanır gibi 

Eaer bır eua i sorma -
1 ma müsade ederseniz, dedi, 

kendisinin iddin ettrği gibi 

ıüzel kumralın Vestlanda 
telefoo edip etmedl~ıol öğ 

renmek lıtiyorum 
Stnıon : 

- Na1&l bıleytm. dedi. rnut b h Yn n, bıı)· Vestland 
a a d - b 

'

e •aer ir ıoJa şi · 1 

1 lltb v 

Yal rnaga ittlğı zaman 
telefon çaldı biraz sonra do 
efendim çıktı .. 

nız lral k 
mı ıp almadığını bil-

Yorur:ı B 
onı ı. en ıoğukluklorı 

ara Vta dk 
mata r i t n sonrn yal· 
Yollu çıkrnı~tını , d iye izah 

11••e ett i. 
Fıntd 

l tein ellerini uğU§· 
Urarıık: 

nıb Muk rnoıel , dedi. İ§te 
Yet f d 1 B fl)• a ı bir ltaret . 

Veıtl llv Voodbury ve bay 
and d 

n-aı ı a tma iyimi geçln-
erdır 1 

tnun k Müna2oa , ıpara 
O "tn11 yok mu? 

ben b h! Ha.yar b y. onları 
iyj d er ~ man dünyanın en 

osu 
Btliu rı ol raık gördüm. 

,ot&un k 
arkad u~ 1 onlar harp 
Fr• ıı idiler; her ıkls l de 

.. r:ısada 
t\ 

1 
çnhıtılar . 

&c ınl 
t lltın yanında müs · 

n"' olth k 
ZllO) hJçbfr 
b an çıka. rnı 
'-t•nda. oldu 

Gr1ıne gordu: 

Tekrar aırdtğinı gör 
dünüz mü? 

Hayır bay, yatmııtım 
ve odam da mutbahıo arka 
11ndadır . Buradan hıç bir 
ıey duymanın imkana yok
tur. 

Ftnkleatefn komodine yak· 
Jaıtı ve yaldızlı halkaları 
t tkik etti. 

Zannederırn ki, par 
mak izleri Mhk görOnmez. 
Slmonı, Voodbury dokun . 
duktao sonr 
lem ittir . 

ontını temiz · 

Yüzü i :z tıra bım if~a eden 

Sim ons: 
Evet bay; ıu lıalde fe · 

n• bir harekette bulundum. 

d .dl 
Gr ne: 

Btlm ~ ballrdtnt:r, dl 

Raif Demiralp ! En Güzel Eo Eğlenceli i 
•: Gecesi: • 

iç Hastalıkları Mıilehas.~ısı f • iT . • 
Hastalarını Her 1 ! vniversı Eliler! 

G.ün Saat 15 ten ~i Bal osu ! 
t ltıbaren Anafarta- : Kurban Bayramının 1kinci ! 
t tar Caddesindeki • Günü Şt-h ir Kulübünde : 

~ M h · ': VERiLECEK : uayene anesın - , : ........................ : 
\1 de K~~ul Ve Mua- : 

1 
yene t=.der. ı 

~ : • :at· e: : =••:••• 
geçirelim. 

Bunlar bizım ormanla rı · 

mızı , korulukla rımı z.ı ve yol 
larımızı lıgal eden büvük 
ııervd lerimi:ıdir. 

Meyya11z ağı\çların budak. 

l arı mıı.himdur ki meyve.hlar 
gı bi vapraklıdır. 

Vı. pra lır 
l 1 ] Yapraklar; •iaçların 

kakleri vasıtaatle toprağın 

ta dertn1ıklerinden aldıkları 

ıufU kısmen buhar halinde 
havaya verirler . 

[ 2 1 Yapraklar, bava mü· 
rekkebatlnda dahil o\up bi 
zim ha vatımız için lüzumlu 
olan bazı hava maddelerinin 
havada huıulüne sebep olur· 
lar. 

f 3 J Yapraklar; rüzgarlar 
va11ta1ıle have tahakala rmı 

dolduran tozu. topraklan süz· 
geç gibi ıüz~rek bize temiz : 
hava gelmesine yardım eder· 
ler . 

( 4 j Rüzgarları t adil edıp 
nebata faydalı şek!e '"okar 
lar. 

{ 5 1 Ağ1tç yapraklıuı ; ne · 
balata lazım olan birçok 
gıdalardan müteıekki1dir eu 
gıdalar ufak nebat l<ökleri 
nln giremiyeceği çok derin 
çukurluklardan ahnmııtır. 

Hu yapraklar ıonba harda 
dökülür Orada çüriir. Hu 
suretle çürüyen bu yaprak 
lar çok kuvvetli ıübrr: olur 
lar 

Bu kuvvetli gübre yağmur 
sule..rı vasıtasıle tarlalarımı 

za kadar ge · ir • e tınla la 

ye karıılık verdi . 
Fınklestein ikt polis ha

fiyesine htt11 p etti 
- B•r ft~ Voodbury ıle iı· 

tigal etseydik eyi ederdik , 
dedi. 

Stmonı sordu: 

Her h ngi bir feyde 

ıize faydalı o ' abtlır miyım:1 

Komodinin çel<mecelcrlni 
yoklıyan ve onların mü· 
kemmel ve sessiz tıleyi 1 rinl 
tetl,ik eden Grane cevap 

verdi: 
Yalnızc bizim konu 

mflmızdan babs~tmemek 
suretıle . birden Bav Ved
i nd nerede tevkif edi lmıştı, 

Dedi. 
Stmonı ıo kın göründü 

Atletik kulüpte. Onun 
d bulundu unu öğren-

1 in polllton bu v 

rımızan eksilen kuvvetinin 
lııde:1lne vardım f'der 

J 6 1 Dut gibi bu.ı ağaç 
farın yapr"klarından da ipek 
böcekle ri beslt'niT. Koza lı · 
tıhaal olunur. 

HulAıa olarak &örülüyor lu 
kökleri , gövdeleri, budakla · 
rı , yaprakları, meyvaları iti· 

barile ağaç demek hayat 

demd<ttr 

A ğaç olmıvan yerde d 
hayat yoktur. Yeı Y'f yoktur, 
varlık yoktur. b izim v il ayet 
merkezinde uzun ma raf ve 
lt(l fet ihtiyar ederek Küçük 
Boıtancı ve Çengeloğlu mev 
kilerine taıınmaları da in · 
nıo ağaç ihtiyaç ve cazı be· 
sinden defli midir? 

Bu c beti etrafile dütünPn 

yüksek Cumhuriyet Hüku 
metinin Bahkesir Vtlivetl 
kati kararını vermit ve her 
kövde meyvah , meyvasrz 
ağaç diktlrmeği esas vazff e 

ı;i sıraı ı na koymuştur . 

Fevkalade müıbet ve me· 
sat göstermt>k itıbarıle de 
nahiye müdürlerimizin da 
hll fazla randımrınl ı olacağı 

tAhii bu!unao bu ağaçlan 

ma hakkındaki tavıııyeleri

mlzı mürlürlerlmizin, her 
kövde kôv odalarına toplı 

yacakları bütün lcöylüleri 
mize tekrar tekrar okuyup 
•ı nf ;, tmaları ve bu vadide 
Lcöy hat ı plt?rinden de aunıi 
iıtif ade temin f'tmeleri lazım 
dır . Ve hem nahiye müdürle 
rimi:t ve köylülerimiz tem· 
muz ve ağustos ıııcaklarında 

tiddetli güneıtn boğucu he -
rareti altında orak l içer ve 
çapa yaparken b ir a~aç 

gölgeliğinin yok!uzluğundan 

= 

teıefon edılmişlf. 

Bay Veilla nd haftanın 

her gününde aat 1 l d bır 

profeıyonel ile boks yap 
mak üzere kulübilne gider 
dl. 

Avukat sabıreızlanmıya 

bafladı 

- Ötleden sonra çok 
yapacnjım11 it var .. 

Bir sanıye, dedi, Gre · 

ne, hadı enin hakiki veçhe 
ıint anlamak üzereyim 

Simonı, b ay V:astlaot 
kulübünde hem n polis tara 
fından tevkif edilmlt mı? 

~;vet, bay. O karı11na 

yazmıı olduğu mektup hak 
kında orguya çekılmelt üze 
re State Strecet adli polis 
bürotıunıı sevk edilmitlf · 

Bu me tup dn nun el 
q -.snd hulunm tu 

SA.YfA: 3 
&ii!USs&IZU .... 

Vilaye i 
ağı 

izde Bir Yı : ık 

(İk nci sa yının devam•) 
gıl §eklıni a lmadan mahalle· 
rinde ıöndürülmü~tür. 

Matbaa is!en 
Vıllyet matbaaaı diğer 

geneler dek i f aaliyetlnin fev 
lr.inde olar k halihazır kad· 
rosiyJe işleri görmektedir 

Gazete ve mecnıua : 

Ötedenberl intlıar etmek 
te olan yevmi Tarkdill ga · 
zetesi. haft"da bir Balıkesir 

işi • 
rı • • 

mittir 
Dc.-fter, cetvel •e mak 

bu _ tabları 
Arazi ve btna vergtlerıntn 

husuıl muhasebelere devri 
dol.ıtyıal !e matbamn en faz· 
la tab ıılerlntn muhaaebei 
buauıiye tarafından yaptıra· 

lan defatir, çedavil ve aatr 
itleri teıkıl etmektedir Bun
dan ba ka köy büroıu kili 
tür, hastahane, nafıa, bele· 
diye parU, halkevt vl llyet 

adh vı llyctın reami ga-ıete · ve bul sa bütün d va1rin 

ıi muntazaman tab ve inti · 
tıır etmekte olduğu gtbt • 
halkevl br1tfından neıredi

lf'n , ' aynak ve Lise tarafın· 

dan neırol unan Alkım 

alkım mecmuaları her ay 

günü gününe muntaıarnan 

çıkarılmaktadır . 

Kitap haltde neredilen 

eıerler : 

Edremit halkevi tarafın . 
dan neped·len Terıhte Ed· 
remtt ad lı k•tapla zeh ırh 

gazlnrdan korunma adlı ki · 
t b 1 O ncı formaya kader 
tap edllmlt ve modern H· 

n atlar kono1u konfennıı l 9 ' 
Mavı - broıürü, özseıı ve 
zevk kaynakla r1m1z, lcöy 'ü 
ormandan nasıl f11vda l anır 

adındaki eıerler HaUcevi ta · 
rfmdan ve kaymaknmlar 
konıresi ~adlı e er de vJ 1 i. yet 
.tarafından tah Vf"! neıredtl· 

mütt-:vellit acıları dütünmeli 
ve bir yavrusu da bulunan 
bir çiftçi eiJeglntn bu hara 
ret ahında çocuğuna bir Sll

hncak kurabi lmek için bfr 
ağaç gölgt?•ine ve dalına 

olan ihtiyacını da göıönün· 

de tutmalıdar 

ta b lflerılerile de uarafmlf Ye 
yapmııhr. Kazalardan vürut 
eden &ıpanılerl de tab ederek 
mab iline göodermtıtır. 

Hu itler ara11nda halktan 
müracaat edenlerin tıleri 

yapıldıjı ıtbt ıtnema ılin ve 
reklamları , kartvizit, filtı· 
ramıız ıılerde yapılmııtır . 

Cllı islen: 
Herne:vl adi ve bezli, aıe· 

tinli, yumuıak, alaturka cilt 
ler yapıldıAı gibi arzu7a g6 
re cılt itleri neftı bır turel· 
te yapılmakta ve 16nü gü 
nüne aıhabameaalıha veril· 
mektedtr. 

Matbaoın l • Haziran -
937 tarihinden 31 kioun 
evvel .937 tarıhıne kadar 
bedeh muka b1lrnde yapılan 

itlerin tahakkukat mıktarı 

7548 lira 97 kuruı•ur 
\Ju tahakkukata nazaran 
Kflnunıanı 938 tarı .. 

binden 31 Mayıı 938 la· 
rıhine kadar temin edece· 
il muhammen tahelc ltukat 
miktarı da 5390 lıraya bahl 
olacaktır. 

Umuıni Me~l iıin kararıle 

ücreti az olarak tap etUği 
gazeteler ve mecc1tnen tab 
edilmekte olan kitap ve Bütün bunları nazuıdtk 

kate alarak olanca kudret 
lerloi earfe tme,k ta lf'bile köy 
lülerlmir.ı aifaç dikmek ve 
vabani A~açları da aıılamB k 
acferbe r: iğine davet edı yo
r uz . 

1 mecmualar1n bir aeneliil 

Polis, Coronc.r bürosu on · ı 

ra ma"tulün bir oto 
m tık \' ebley ile öldü
rüldüğünü haber verinceye 

kadar V eatlanl bırakmak 
üzere ıdı . 

Poli ın onu bırakma 

fıkr n de olduğunu nereden 
bi 1 i yorsunuı.? 

- Çünkü , kendim, adli 
polisde ı dim 

Ka bil değil! Siz de mi 
tevkif edilmlşt inı7.? 

- lla vır anla yacağınız: 
Ba y Bolılon, Vestlantın 

te vkif edi lmek üzere oldu 
ğunu ve kefalet içın el al 

tında bulunmakhiım için 
adli poli de onn m{iliki ol · 
duğum t kdırde eyi edece 
ğıml sö lem ek üzere telefon 
elmlft ?. 

Bolston neden kendi 1 
gitmedi 

- O bir kefalete lcabe
cek parftyı bir tar fa koy
mak ve Bay Ve tlanda btr 

avukat çağırmak üı:ere bü· 
rova gıtmek arzuısund idL 

\'Hlıaını Gre.ne dofru glSz 
kırptı . 

Saat kaçta Holıton si 
ze telefon ettı? diye ıordu. 

Saat lem on bir otuı; 
du, Bay, t aadOfen dıv r ıa · 

.ıa Oın tltım f d 

8226 lira 50 kurut tab üc
reti de nazarı ıtıbara alınır· 

111 matbamn bir sentltk va -

ridat tahakkukunun 21,165 
lira olacaiı anlaıılmaktadır. 

Grane ılive etti: 

Size fimdt, ehemmi 
yeti pek büyük bir ıual ao 
racağım , Bay Veıtlaodın, 

k4raı ı nın apartmanını açan 
anahtarın bir lkincısinl yaptırıp 
yaptırmadıfını biliyor muıu
nuz? 

- Eminim kı, yaptırma· 

dı Zavallı bayan nıücevber. 

lerinıa ve kasada ıakh pa· 
ralannın çahnmaaından o 
kadar korkuyordu ki, eve 
lazım o 1an diğer bü· 
tün itlerden önce bunlar ıçro 
bir emniyet kılıdl koydur· 
muıtu . 

Bay Veıtlandın anahtara· 
na ıelınce, o da anahtar deı· 
teııoden çıkarılmamıfh. 

f inkleateln bu _s6rOımeyl 
büyük bir a aka ıle tak~ 

edıyordu. 

- Fakat baıka bir 1ah11 
anahtarın bir dıterlol yap 
tırmak için ele geçlrmlt ola
bilır? 

Hayır, zira anahtar 
kQlçeılnin hepsini almak tca
bederdl •e bay Veıtland o 
zaman bunun kayıp oluıu
nun farkına varırdı. 

- Y • bu apartmanda •• . 
Böyle anahtara aablp bat· \ 

ka kim e yok rnu? dıye Gra· 

ne sordu. 
SOR OY 
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8 . De Valeranıo geçenler · 
de maiyyetindehi bir heyet 

le İngıhereye gele ek ıngılız 
hükumet r icali ile üç gün 
süren müzakerelerden sonra 

iki memleket eraaında halli· 
ne çalııılan meselelerı btla 
hara yeniden ele almak ka
rarlyle ıimdilik mütahııuuı

lano tetkikine h avale ettiği· 

ni bildiren ingillz gazeteleri 

bu müzakerelerin hayırlı ve 
müsbet neticeler vermesi te
mennisinde birleımiı~bulunu · 
yorlar. 8 De Valernnın Ce· 

nubi lrlanda itlerinin baıma 
geçtlil g Ü o d e n b e r i 
lngiltereye karşı bugünkü 

kadar dostane bir nazarla 
bakmadığı gibi İngiltere ta 

rafından da kendisine bu · 
günkü kadar iyi niyetler le 

yat..laıılmadığı tebarüz etti 
riliyor . Gazeteler bütün Lu 
iyi temenniler haricinde iki 

arasmda dört meselenin gö· 

rüşüleceğini, hunların ticaret 

gergın!Hdcri, esham, müdn· 

f a \'e İrlondanm tefrılci 
meseieler i olduğuru. hun 

lardan ılk ü~ü üzcrınde tam 
bir alaşmnnın temini güç 
değilse de dördüncü mesele

nin ihtilafa ) ol ~çmasınm 

muhtemel göründüğünü ve 

bundan ba§ka bu son madde 
halledılmediği takdirde d i

ğer meselelerin ~e ortada 
kl\ l.p ikijmemleket arasmdıı 

bugün izharına ba~lanmış 

olan hüsnü niyetin yerin i 

yine eski m ücadele hiıılerin e 
tc rketmesinden korkulduğu 
nu bildiriyor ve d ı yorki: 

• c 3 • e .;a ft!ıl: • e 

taraf arasandaki 
laklan kolayca 

görmüyorlar. 

anlaınuz 
kabiU hal 

DalJy Mail gazetesi lrlao · 

aa · iogltere müzakereleri 
oto arif esinde nüshasında 

yazdığı bir baıma kalede iki 
memleket arasında tam bir 

anlaımanın temini temf"n -

nlllnde ı bulunduktan sonra 

bu anlaımanın husulü için 

ortada ciddi bir manlin bu. 
lunmadığıoı, muela ticaret 

ve maliye thtilaflarmm bü 

yük müıklllta maruz kal
madan halledllebilcek ma · 
hiyette o duğunu , fakat lr
landanın tefriki ve müdaf a · 

atı meselelerinde mühim 
müıkilata ra•thınmanm muh · 

temel görüldüğü ve İngilte 
renin bu meselelerde büyük 
bir azimle hareket ederek 

kanaatinde sebat göstermesi 
gerektiğini ... kaydediyor . 

Bu gazetenin bildirdiğine 

göre Şimal lrlandasıoın fn · 

giltereden ayralmas: mesele 
sinde sadece muhafazakar 

partisi değıl, bütün lngiltere 
Şimal lrlandasmm tamami

yetinl tanımak kararındadır. 
Şimal lrlandası 18 sene ev· 
vel ingiltere kralıytine doğ 

rudan doğruya tabı olmak· 

tan ziyade kendı kendini ida· 

re yi tercih etmiıtır . O zaman· 

danberi bu memleketi teıkil 

eden altı e yalette yaııyan 
halk lngiltere ıle aralarındaki 
b~ğı gündt!n güne kuvvet 

lendlrmek hususunda büyük 

bir gayret göstermiş tir. Eğ 

er Şimal lrlandası Dublln 

den idare edılecek müttehit 
b ir lrland fikrine müteme 
yil ise bu hususta karar ver 

mek münhasıran kend lerme 
düıer. Fakat Şimal lrlnnda · 
sındakı kamuı t, eskiflen ol 

dufu gıbi bugün de Eıre 

devleti ile bir!eımenin aley 

hin dedir 
D atly Berald gazetesi 

ingiliz nazırlariyle görüşme
ye gelen B. D e Valera ile 

arkadaşlarıı ın . lngilterede 
bü> ük bir hüsnü ·abule maz· 
har oıduklarını, kendileri 

ne kadar gösterilen dostane 

hıssiyatlan da anlaşılacıığa 

veçhile İng.lterenln İrlandıı 
ile e konomik sulh ve politik 
anlaşma te!isini tlddetle er· 

zu etmekte olduğunu , bir 

gün evvel başlamıt olan 

müzakerelerde iki devlet 

• • : Günü geçmı~ •ayılar 25 : 
• • • kuruştur. • 
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"Şimdiki halde iki taraf 
aruındaki noktai nazar ih · 
t ilaf ı kolayca ha lledılemiye
cek kadar büyüktür. Eire 

' 
devletinin yeni ana ynsasın 

da Uııtere İrl nndanın bir 

parçası nazariyle bakılmak · 
tadır; halbuki İngiliz bakı 
mından bu hususta karar ver 
mek tamamiyle Şjmali lrlan · 

da halkına terettüb.,etmekte 
dır. Belki zamanla bu 

&neseleye bir hal çaresi bul · 

mak kabil olabılir. Fakat 
ıu andıı bu işı kati surette 

halletmeye kalkı§mak her 
ıki_ tıuaftan gösterılen sulh 

gayretleranı boıu boıuna 
tehlıkeye sokmak olur.,, 

"Tımes,, B. De Valeranın 

onn 1938 tarihlı nüshesmda 

birkaç günden beri İng ı lter · 
d~ hükumet ricah ile temas 
ederek ıki mem leket ara

sındaki meseleleri görüıtük 

ten sonra memleb.etine avdet. 

ettiğini ıimal ve cenup İrlao 
dası arasaodaki münasebat 

meselesinôe gerek serbest 

lrlanda mümesatllerintn, ge

rekse lngiliz hükumet rica· 
linin mütalealıuıuı birbirle· 

rioe bıldlrdiklerıni, lnglltere 

hükumetin in kanaatınce ~bu 

münasebet!crın. ancak iki 

lrlanda hükumetınin cnlaı· 
ması ıle temın,edilebileceği 

nı, bu hususta §imali İrlan
danın herhangi sur etle olursa 
olsun, tazyika maruz kalmft· 

sına logılterenin müsaade 

edemiyeceğinin U De Vale 

raya katiyetle bıldirilmiş ol 

duğuou, diğer taraftan ser 
best lr landa hükumetinin 

Şimali lrlanda üzerinde h iç 

t-ır tazyi kte bulunmamayı vad 

etmekle beraber logilterenin 

bu hususta sadece bitaraf 

kalmıyorak müttehıt bir İ -
landamn tesisi için yardımı · 

nı esirgcmemeslnin talep 

edıldiğini , bu meyenda Şima · 

li lrlandıt.da yaşayan nas 

yonahst irland alı ekaliıyelin 

dalın ı yı muameleye tabi 
tutulması için lngi!de redt: n 

tava ıı sut nca edıldiğini, ~im 
dıki hale İngiltere ıle lrlan· 

da arasındaki görüşm~lere 

iki tarafın mütıı ha ssııılo r ı ara· 
5tn ia devam edıleı ek ileri 

d e k ükumet reis erınin yine 

toplanacağına, İngiltere ile 

lrlanda arasında yapılacak 

bır tıcaret anlaşmasının her 

iki t a raf için getireceği bü 

yük fa yd alar atlkar olduğun 
dan lngiliz sana yıcilerı nin 
olduğu kadar İrlandalı çlft 

ç1lerin de m enfa atini m ucip 
bır sureti hal bulunmasının 

kun·etle temenna edılmekte 

olduğunu, müdafaa mesele

sinde iı;e mütehaaınsların mü· 
zakereıine daha az lüzum 

olduğunu ve İrlanda Hhille
rlnin müdafaasmın lngiliz 
deniz kuvvetlerine ihtiyaç gös· 

terdfğini bildiriyor. 
Bu gazeteye göre umumi

yet itibariyle ikı t a raf ara
sında şimdiye kadar geçen 

müzakerel~rdekJ hava müs 
bet bir netice verecek gibi 

görünüyor. 
Müteha1111slarm tetkikleri · 

ni mümkün mertebe kısa 

bir müddet zarfında tamam · 

hyarnk müzakeralere yeni
den .. devam imkaomı hazır · 

lamaları her ikı hükumetin 
de en samimi arzuları o ldu· 
ğuna n zar an bu sefer giri· 

şilen tcıebbüsün hayırlı bir 
neticeye varacağı ve İngilte. 
re - lrlanda dostluaunun da 
ha büyük bir resanet kaza · 
nacağı ümit ediliyor. 

Manchester Guardin gazetesi 
İrlanda ile lngiltere arasın
da aktedilmesi mevzuubahs 
olan ticaret anlaşması iti 

muvaff akiyetle başarılırsa 

ıki memleket arasında uzun 

zamandanberi devam etmek. 

te olan_ "ekonomi harbi" ne 
niyayet verilmit olacağıoı, 

maamafih ıımdıki .. halde ka
rarlaıtırılmıı ve haHi kolay

laıtırılmıt hiçbir noktam.o 
bulunmadığını,_ b11çok mese

lelerde ue İngilterenin ve ne 

de lrlandaoın alacağı kati 

vazı yetin malum .. olmadığına, 
yalnız iyi niyetlerle glritil -

mit olan bu müzakerelerın, 

İngilizlerde olduğu kadar 

İrlandalalarda da hayırlı 

ve acil bir anlaımaya varıl· 
ması ümitlerini kuuvetle uy· 

ndırdığmı bildiriyor. 

Mısırda 
Karışıklık 

Üçüncü sayfanın devamı) 
tarın memlekete yapmıt ol

duğunu tespıte çahım~kta · 

dır . Hu gazetelerin iddiasına 

göre, Mustafa El Nahaa 

paıa lüzumsuz bir takım 
ma&raflar ahtıyar ederek 

Mısır maliyesinı sarsmııtır . 

Aynı zamanda Vaf d azası 

lehine dostlarrna hakları 

olnıayan Vdı. ıfe le r vermiş 

veya sırasız terfı ettlrmittir. 
Vaf d gazetelerine gelince, 

bu gazeteler gerek yenı baı · 

vekil Mehmet .Mahmut pa 

ıa, gerek saray nazırı Aiı 

Mahir ( aıa ile kardeşi dok 

tor Ahmet Ma hir beye şid 

detle hücum etmektedirl er . 

Yapılan karşı l ıklı hücum lar 

da iş r esmi daireler saha 
sın da n uzaklaıara k aşağı 

ıahsiyet ıahasma dü~müı · 

tür 
Vufdc ılar, yeni kabln~nin 

erkanını her birini ve bıl · 

hassa Ali Mahir paıa y ı ve 

kardeşı doktor Ahmet 

Mahı r heyle uğrn ıırken bir 

to "ını huRusiyetler meydana 
atıyorlar. Hunlar arasında 

Eski Çatal köyünden aıağıda (6) mükellefin arazi ve bina vergileri borçlarından do· 

layı hudud; mevki ve dönüm mıktarları yazılı gayri menkulleri idare heyetinin 18·1.938 
tarıh ve 15 sayılı kerarı ile 18· J 938 tarihinden 8·2 S38 tarihine rrı üıadif Salı günü saat• 
14 de idare heyeti marifetile bil müzayıde satılacağından talip olanların ynmi mezkürd• 
ve yüzde on depozit akçaları ile hazır bulunmaları ılan o lunur 

No: Mevkii Dönüm Hudud Eıamı 
l 18: Çubukluk JO 562 Şa. SadulJah. G H. Hüseyin. Şi 8. Hüseyi C. B. Hüseyin: La• 

• Hasan veresesi 
9 Ukuzca derviı 626 000,, dere . G. Yol. Şı . dünbe Ç C. ,. Derviı veresesi 

13: Eıen gecıdi 3-393 ,.. Kadir. G. azmek. Şi. 11zmak. C . Kazim: Hafız Sait 
: Eıeo bayırı 4-314 ,.. Ayte G Şerife. Şi Habibe. C Recep: Mehmet O. Kadit 

5: Ôküz çayırı 25 6~ 0 ,,. Kendi G . Yavaı Hüseyin . Şı . Mecıt: Dervio. O. R~ctP 
C Dervtı. 

8: Köy civarı 10-000 ,. . yol G Şerife Şi. h~ndek . C yol : Çolak Ömer 
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Jarından dolayı hudut; mevkii ve dönüm 1uı ni gönc.:ılr gayrım uıkuller iderf' heyetiıılll 

18·1-938 tarih ve 14 sayalı kararı ile 18·l·938 terıhindt-n 8·2 938 tarihine n.üıadif !:ııılı 
günü saat 14 de idare h<'yeti marifeti le bılmüzayide sahlecağından talıp olırnların yevoıl 
mezkürde ve yüzde on depozit akçaları ile hazır bulunmaları ilan olunur 

No: Mevkii Dönümü llududu Esamii mükellefiyeti 

83 Söğütlük 16 743 ~a. Mahir. G NurL Şi. Hendek . C. Murat: Hacıbey. O Haa.af 

66 ,, ,, 5 280 • ,, Hendek. G. yol. Şi Mehmet C hendek: Hasan. O. Kanıll 
56 >> » 10·422 ,. Yol. G. Firdevs Şi Hayuyc C yol: Ahmet Hüınü 
33 Çay bayırı 2 262 » Ahmet. G. Abdullah. i Abdullbh C . Harun: Mehmet• 

7 Söğütlük 5-829 )} 

61 )) )) 5·280 ,, 
19: Ada .. 2-332 

" 5 M111rlık 13 294' )) 

20 Söğütlü" 9.353 )) 

2 Kırlangıç 14·658 )) 

ı l böğütlük 16 881 )) 

16 .. (( 24 344 )) 

7 Kulak 225 .1 15 
" 

7 Sungur Br.385 2 JU » 

vaktıle parlamento iklnci 

reisi olduğu halde Alı Ma· 

hır paıa; ve Ahm_et Mahir 
beye intisap etmıı olan bir 

mebus hakkmda şıddetlt ya 

zılar yazılıyor. Vafdcılarıo 

iddjasana göre bu zatm Av 

rupada bulunan karısı Mus· 
tata El-Nabaı paıaya mek· 

tupla müracaat ederek ko 

casının ; .kabineye alınmasını 

dılemitti . Mustafa El Nahas 

paıa bu arzuyu yerine ge 
tirmeyince, mebus zat Vaf d 

partmnden çekilmiı ve ha· 
lıhazarda Mustafa El·Nahas 

paıaya hücum edenlere ön 

ayak olmuıtur . 

Bu mektup, Mustafa El · 

Nahas paıanın müsadesile 

" El M11rJ" gazetesinde ne~· 
redi l m l ştir . 

Muhalefet iki parti ara · 

sında d eva m eden tiddetli 

mücadeleler günden güne 

,ıddetienmcktedir Mustafa 

Ei-Nahas pafa, müddei umu · 

milige nıüracaa t etmıı ve 

ba~vekiilığ& zamanında aley 
hinde lertıp edılen suıkastan 

Ah Mahır pafa ve doktor 

Ahme t Mahir beyin ittirakı · 
le te rtip olduğunu iddia e t · 
miıtır . İddıasın<'.a o sırada 
Uahiliye vekılt vaı:ifesini 

gördüğüoden kendısıne veri 

le n raporları tetkik ile bu 

netıceye varmııtır. 

Hükumetçllerin "El Ba 

lag" gazetesi Mustafa E\ 
N haı paı~ ntO b u iddiasına 

kartı tiddt- tli bir lısar. · kul 
la nma.kta ve Mustafa El Na 

ha sın mecnun addedılmesi 

la~ım geldığtni iddja etmek 

tedir 

O. Kamil 

Mustafa G . Mehmet. Şi Mustafa. C . Dere: Kokucu Must1tf• 

Mehmet. G dere Şi. hendek C. Kamil: Küçük Ahnıe•. 
Mahir . G. Ferıt. Şi . N ı zamettio. C . Mahir: Hurıi t. O. T.,h•' 
Şehrinaz . G. Yol. Şi Şertfoaz C . h. Süleyman: lı.ıcl 
O Kadir ve saire 

İsmail. G. Hayriye Şı . hasan. C . İsmail: hacı hasan et1 

Z~ktye 

Bay hüsey in G. Hilmi. Şi Mülki. C. hendek: Zekeriyo· 

O. Mahmut 

Mahir G . Zekiye. Şi. Azmak. C. Ferit: Çolak ôırıt' 
O. Hasan 
Senıha G . Mustafa. Şi Azn ak. C. Mahir: » » )) 
Yol G Memiş Şi Köy. Tarldn C Kendi : Bl\y llüst·~il1 
Yol. G . YoJ. Şi Mezarlı k C. Hacı Sü'eyman Ba} Yır 

suf vereseleri 4 - 1 - 31 
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Balıkesir Vilayet Daimi 
Ene o• eninden: 

l - Arttırmaya konulan it: İdareihususlye akaratafl' 
dan eski Sıhhiye dairesi ittiıalindekt kahvehanenin bir et' 

nelik icarı 60 lira ve muvakkat teminat 4 lira 50 kurtJf 

tur. 
2 - ihale 14·2 938 Pazartesi günü seat 15 de Hü"~· 

met bioasmda Vıla)ct Encümen odaaınde yepı lacabtır 

3 . - Şartoamenıni görmek iıtlyenler Encümen kale' 
minde görebilirler . 

4 isteklilerin muayyen vakitte Encümen Dalmtye ,.,~· 
racaatları ilan olunur 

4 l -~ 
. 

Balıkesir lnhi ~arlar 
başmüdürlüğü.ndetı: 

Kabili tezyit ve tenkis olmak ıartiy : e GönP.n inhisarlı•' 
bakım e vinden Bandırma inhısarlar bakımevleı int: ~ arJ yeti 

la sevk edilecek (200,000 ) kilo idare mali yaparak tütiİ11 

i) ' 
lerio nakltyatı mevcut ıartnıımt-ai mucibinct: 25· 1 938 8 
nünden it ibaren ( 15 ) gün müddetle ek~ıltmt'ye konul111111~ 

ı tur . l"teklilerin 8 2 938 salı gününe kadar Gönen inh••'' 
!ar ına müracaatları . 4 · 1.3~ 

i Balıkesir Askeri Satın Alma 
ı Komisyonundafl~ 

. Kor ~erl<t•z b_irhklerinin senelik ıht1yac_~ ~lan ( 7QGOde 
kılo Z~ :1tın yağı 24-Şubat 938 Perıembe gunu saat 11 ti 
açık ek siltme sureti le mukavele ye bağlanacak tır Kıy O'~,. 
muhanımenesi (2940 ı laradır. lııtekhlerin fattnarııesini SO 

al' 
mek için her gün, ekıiltmeye i~lirak edeceklerin vakti .,, 

, avyeninde muvakkat teminat llkçası olan (223~ liralık 11 
. ~ 

nıınat m akbuzu ile Kor Satın Alma komiııyonuna mil' 

caatları . 4 1 ~ 

Sahıbi ve Batmuh.ur iri: Bahkesir Mebusu H . KARAN 

Çıkarım G enel D irek törü: FUAT BIL'AL 

Basımyeri: Vilayet Matbaası - Bahkesir 


