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Fuat Bilal 
P GQnıertnden lhtl<a 
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Ylllı.ğı : 800 
Altı Aylığı: J,()() 
Sayısı: 3 Kuruştur 
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Balıkesir 

Her Gün Çıkar. 

Gt.tNDELİK: SİY AS.AL GAZETE 
ON DÔRD0NC0 YIL SAYI: 4188 

Kabinede değişiklik oldu. K M Adr I h. ral Emanuel ile us-
ıye ve n ısarlar Ve- solini arasında ihtil~f. 

Fransanın Ha
tay delegeai 
Ankarada. 

killeri istifa ettiler.. 
Fet~i Ok:rar Adliy~·v;kaıetine, Raif Kara
denız de inhisarlar '(ekaletine getirildiler. 

Fıtht Okyar 
Ankara, 26 ( A . A.. ) 

Parti dahtltnde çalıı-
IDak arauau ile Ad-
liye VekUı KoD,a mebuıa 
:ra•flk Ftlrret Sıla, •e 

T. Fikrtl Sılay 
Glhıu6k uve 1obllarlar V, ı

h lıtanbul mebuıu A . Raaa 
Tarbaa Velralet •asıfelerıa. 

den lıttf a. •tmtıler •e &ıUfa· 
ları Relıtcuqahur tau.f .adaD 
~abul buyurulmuıtur. 

Adtıye VekileUoe tlolu 

mebuuı Fethi Okyar •• 
GilmrOk •e ln~harlar Ve· 

lngiliz - Fransız -
Sovyet paktı. 

Cmmdı cıreyın. iden İİİÜzakerelerde hazırlan1n Oç
lır pık~tnı din ıllkı~ır dıvletlıre ıarildi. 

A~laşma yakında kati şeklini alacak 
"Dilara, Z6 (A ) t . 1Uız F A -. - n· rlnla eaaıı bakluada anlat 

... ~ ranıız •e So•1•t 1116 ma ba11l olmuıtur. 
de ,.' erli •uı...Oa Cea••re- f Jlbakıka leıılız kabinesi 

apı an mGzak 1 b tlceılnd la ere er ne· uıGa aıledea sonraki top· 
•illet e •zırlanın Üçler la•t111ada Fra•aa Jnıfl· 

trııo metni "' l d ' lo d uzer n e tere •e So•yetler ara•ında 
n ra •• P 1 bk d .ıı; d d irili t &r ı muta ı o.ru an oiruya Jardımı 
11111 afdır t · .J O p · Hll ••eD çler paktını Haı 

._ .. 
1
;•n1a Harlcly.e Nazarı ltıbaılle k•bul etmtıtır . la

le b n 80•J•t b6y0k elçlılal aılız HerlclJe Naaaretl mi-
• ... et b \ •JI 11111 •e metal teYdl te •1111 arı bu anlaımayı 
t••ıttr · tHbıt edea formCfüi yaza . 

JGlc1»1Uterenıa Meıkova bQ . caklar ve ea lu.. bir müd 
lillrl •lçtıı de ID•tnl Sovyet det içinde beikl de buıDa 
c:-L ClJe Komlaerlne vere- f raoıız hilkdmettae ltlldlr•· 
.. tir. ceklerdlr. 

So~-"••a, 26 (A A _ Bu ••tio Parlı •e Lond 
fllll Jetl•r Bırlt 

1 
· M~da· ra hGlnlmetlerJnee kati ola-

9,_. ko111ı .. rı 1 rak kararlaıtmldıktan ıoora 
•uı~ 8 M ~oYyet l 1 ra 

1 
•tlcu- d M nıl t•reoin Moıko•a elçlıl 

lll V -•n aDı a- b S b 
1 

oroıllof unu 0•1et Gk6mettne •• 
P• •cak L • •ylalde ya- f H •GJllc I ran11z arlclJ• Nazırı da 
••nalarında b 

1 
oıılız ma Sovyetlerin Perlı bü10k el-

re lonclra)'a dQ tı1nmak üze çlılne te•dl edecektir. 
tir •••t etlllmlt- Styaal fra•11a mehafd&ade 

Bu illan za•oedıldlflae ar6re, anlaım• 
etneb( aık e~ralarda dlier ıüratle •• ihtimal 6n0m6z· 
bul •rı rGeaa da hazır deki haftanın aonundan •• . 

unacalrtır. ••I kati bir ıekıl alacaktır. 
Parıa, 26 (Radyo) - la- L-.lra, 26 (& .. A.ı) - sı-

11lız • Raı m6sakerelerlnl• yad m11lallfıhle b•P• elun· 
t•ferrlat baldnndakt Jnamı· dulu•• ı&re, 86y0k Brlta•· 
~.. ılerl•••I• lt•ı'-•tttır. J• ba•ametlnln So•yetler 
4IAk d r mehafdde birkaç tarafından yapıla• tekhfler• 

a a il kt reaml ceYaiu Moılıo•a hGll 6 
lladenberl b6kiim 1 rme e metine bıldtrmek Ozeredır. 
ala• karareıslık satl olmuı- Mezl&dr mahaftl laıdter• t , 
Ur. fraaıa ve Ruıyaaın kartı· 

Parlı, 28 (A A ) - Parlı lıkh yardımlar için teırtkl 
.. ,.,1 mebafıltad• blktm me1alde bulunmaları proje· 

0~• kaaaata ı6re, laıılts · ıl•de p~enılp aalaımaıının 
' 1•-.. s.,,., moaak•rele· (Sonu lçh•I earfa4a) 

klletıne Trabzoa mebuıu 
Raif Karadealsln tayinleri 
BatYelsllet tarafından IDha 

A. Rana Tarhan 
" Rlyaaettcumhurea taı•lp 

•e taa.d&k buyurulmuıtur 

Bu huıuıtakl Rtyaıettcu• 
la•ı tezkereıl 'Mecllıln b• 

10ınk6 lçtlmaında okunmuı 

YO 8atYelralette yeni V4'Kll · 

lere Yazlf•lerl tebltf edllmlt

tlr. 

Vergi makel
lefleri icin bir 

J 

kolaylık. 
Ankara. 26 (Huıuıi) 

Maliye Veklleu, •ergi it 
lerlnln daha t1• •• yolunda 
rttmeıl •• mOkelleflere lıo· 
laJlık olmaıı 'ÇID Yerıl c6z. 
daaları kullaDılmaıı uıulGaG 
teımtle karar ••r•lttlr. ller 
•atandaıa faydalı olacak olan 
bu cftzdanlar mahalli mal 
aandıklan taraf ındaa lıtl 

yenlere •erllecıektlr. 

Bu ıuretle ••r•I mGkel 
leflerl ne miktar Y•rıllerl 

bulunduklarını •• banıı ta
rihte ne miktar •erı• 6de 
mit buluadulrlaruu bu c6z · 

danlara fie kola1c• 6frenebl 
l~ceklerci•r . 

V ekll11t bu buıuıta all 
kadarlara bir tamim 16ader 
mfıUr. 

Polonya-F ran
aa arasında 
bir anlafma. 
Varıo•a, 26 ( A .A . ) -

Re••• a.tldırtldfltne •lhe, 
Franaıs Nafıa Nasırı, Demo•
sle•I• Varıo••'J• al'J•retl 
... a11ada baıla•ıla• •• .oa· 
ra Parlat• de••• olaaaa 
m .... e .. &.r 1Mttı .. ı•d• bu 
si• Itır aDl•ı•~ ım .. laa· 
••ıtır. 

Bu aalaı•• m•clbl•c• Itır 
Fra•••• ıurubu Lublln •• St
racbo•lcede iki ltlJlk elek . 
trtk f abrıkaılyle cereyaDıa 
aakl& tçln Jcap .e.I•• teetıata 
•Gcude rettrecelııtlr. Bu l•t•· 
at 420 mılro• fr••ı• fıka · 

cakbr. 

Ankara , 26 ( A A. ) -

Fraoı'lDID 

deleıesl 

btr kaç aGn 

Hataydakl 

Albay Kole 

kalmak &zere 

İtalya Krallsaltanattan 
da ferağat etmek niyetinde. 

Loodra, 26 (~tedyo) - ltal· j Grandi halyanıo Alman 
f 

d ) Aokarava ıelmlttlr . 
ya Kralı VUrtor Emanuelle JC:S~o!nu~~d~ö:rd~ü~n:c!ü~•·~!..:;,:• ~•:,:....;_--:--::·~~:=:~--
Mu11olioı araı•nda derin bir "'" =- • • k 1 A 1 ıbttlif bat ı~hterd\jl •• Kra- sur• ı yede 1st1 GI 
h11 •ilu Vellabd Preaı Om 

l.ert• lehine ıaltanattan f e· h a r e k e t 1 e r· ı. 
raiat etmek nly:ettade bu -
luaduiu hakkında bazı A. •-

i::a• b.:::,:t;.1~:1:;~p ~e:~!~ ~ (! ımdıki-Kür~ mı~. aı.ıe ,le.r :Do. lü. d ~ayraklaıı çakildi, 
dtyle dGo aktıun ltalyanın y Lr 1 t k rı Beıruta 
bur• •·f·,.,~ .... ,na. bir Uzkiyılıler ıstıı a ıs_ ama uze 
otıG>aylt yapılmıttar. Sefa Lif L yıl gO \.lc(.I .IBf • reıhanr. İtalyan •e A.lmaa Uı il u~ U 
bayrakiarll t! dooahlm•t ve lere müıamaha ettljlal yH · 

fi G d 1 
•dan'" 26 - Şamdan ıe- k ha. 1 d b · ıe r ran ı, talyan mtlie "' .. , d m• ta ye ucum ar a u 

ti 1 M len h•berler• ıöre Suriye h• d 1 n D u11oltntye ballı oldu ... ~ hıomakta ar ar. 

i 
d 11tllı lal a· 1 

wau, çılıan t•fialann uıl bazı mıntakalar • Lbkly~lıler tle fıtık il lı · 
6 ter111lttfr. 

•e ••utan lrl bul.un4fufunu reketlerl b•t 1 1 temek &zer• Beyruta bir he· 
ı6;ledlkten ıonra, Almanya CebelfdOruzd• DQrıl, Şan> yet g&~dermtılerdlr. 
-balya tttlfalsuaan, &ld dey· dakl Kürd asahalleıln~• Suriye parlam~ntosunun kırarlın 
J.t araııadald teırtkt •eMI de Kord bayrakları t ç:~o~ Şam, 26 (A .A) - Meellı 
D.. ku•••tl.ıl >a6•terdttınt mittir. Ar•P matb•• 

1 
t (Sonu dardiıacG ıayfade) 

ili.•• eylemlıttr. da bGk(iınetıolD bu barek• 

Bursa Merinos iplik fabrfkaıı 
Ankara. 26 (A.A) - 06r- zamla Jt göra>elerinl m6te· 

dtiocii BGyük Kurultayın madl1•n koııtrel ve takibe 
teıbtt ederek yazlfe baliode dlcl tedbirler konmuıtur 
tevdt eyledtil itlerden •• 3 _ icra ye tfliı ksnu 
Parti proiramının dalma Da ile bu kanuau tatbike 
devam edo laGklmlerlnln memur tetklllhD verimini 
tatbikatından olmak 6aere, arttırmak için ıcabeden ted· 
BetlDcl Kurultaya kadar ı•· klkat yapılmıt ve bir de 
ee• d6rt ••ne içinde baıa· mütehaa••• setırtılerek teılctl 
ralmıı ola• tılerfn umumi ıle lıocnfnoa ile ~apıl•• 
hatlar hallede b•llıaeı ıu•· ç1ılıımalar aona ermek ize 
lard•r: re buluo•aıtur. 
AdflJldl: 4 _ 936 Seaeatndtt kabul 

1 - H&lıt•ler kanaau, edilen meıbuı:I ~uçların mab· 
h&lrımilk Ye mlddelamumt- keme uıulOaa dair fıkan 
lllr •••lelalerl•I koruyacalr kaaunua tatbikatında• mG•· 
•• ••nıuplaranı meılelderl· bet aettceler •• fa1dalar 
ne daha be1ık allka ile elde edılm•ı ve bu kanunun 
ballaJAe&k ıelde lsoamuı· tatbik 19ha11 1938 uaealn· 
t•r. de ıenııletllerelı •I" ıuçlu· 

2 Yurdda atlat.Un ılr. lar• da tetmll otunmuıtur 
at •• mlkemmellJetle tat· 5 - Geçen Kurultayın 
ltlkl için lranualarda lcabe· cltlell GzerJne lhtlya9 ılıte· 
dea iılel'tlklllıler •• telrem- rtleD on o, mıntakada J• 
mlller ,epalmıı •• ma .. lre- atd•• Adlly• teıkllltı vlcu 

••l•rUll•I• ıtlrat •• lllt&. 4• pttralmlıUr. 

kanuoumazun 

bazı k11ımlarında e11ılı de· 
i•ılkhkler y•pılmak ıureUle 
devletlo iç •e dıt emniyeti 
ıeoıı mlkyHta mOeyyideler· 
le takviye edtlmfttlr. 

1 - Avukatlık •• noter· 
ilk meal ltlerJol, ıerek men 
ıupları ve ıerek it ıahlple· 
rl bakımındao ıOnüo •• 
ileri cemiyetin tcııplarıoa 
uysun ol mıuını temla edtct 

kanunlar vapılmıttır. 
8 - Ceza evler in in aynı 

z"manda birer ııtah yeri ol· 
asuı ve kiiçülderln ab llkl 

düıküo\iiklerlnln gtderllmeıl 
eaası göz 6aüode tutularak 
ceza çektirme ılıtemlnde 
eıuh değtıtkl&kler yapılmıı 
ve ceza evlerloln bir tıllbt.· 
ne balloe ıetirllmHlc~ ka· 
rar vertlmlıtlr. Bu karara 
16re bir çok cesa evler~ 
tlmdıdco bu bal• Jfraf edll 
mli ve bu t•tbıkattan mir 
b•t aeUceler alınmııtır. Bu 
al.tem• maddi tmklnıa Aza
mi nltbellnde deYam edile· 
cektfr. 

9 - Memleketi• muhte-
lif yerlerindeki ceza •• teY· 
klf eYlerJoln tamamea yeal 
baıtan J•pılmHı eıuı ka
bul edılmlt •• tatbikata 
seçti mittir. 

Keza; adliye bfnalarınıa 

yurdun lhtı1acını kartılıya . 

cak mablyetH yapılma .. 
karar a ltıaa alıamıı •• bu 
buıuıta da faaliyete ıeçtl· 

(Sonu ı,ıacQ 1&Jf ada) 
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K AZi\l~ARIMIZ: 

Sır 1rgı ın zirai vazi
Y e t i n e b i r b a ı ş. 

RADYO 

~ ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kn. 
ı T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kn. 

T.A.P.31,70m. 9465Kes. 20 Kn. 

S d d Ü Ü Ül k zİraatİ 27 5 - 939 Cumarit:tl 
ln lT g l a f f il C Ü J 3.30 Proirıım 13.35 Türk 

çalışmaları yedi ay devam eder., müztil (Pl) ~400 Memleke~ 
L-~:..._-"!~-=~~;:....-;-::---~ ..... -r-r.J":""."'.'."I.""----, Hat ay arı, • J•nı ve meteo 

1 Y A Z AN: Kasun ~aml 1 aylı rolojl haberleri. 14.10 Türk 
Sandırıı, dea1ltoce liahke Vl\ emmekte •e çok neftı müzlil ı - Hicaz peıre•l 

ılr vlllyetloe bajh ufak bir ıuler içmekte oldukları ııbı Salim bey 2 _ Udi Cemli 
kaza da,ıp de ıeçmlyellm nezafet huıuıuoda itina Ye bıcas ıarkı: (Ne kuıtDn bı 
Sındırıı, merkezi Ylllye 63 dıkkatlerl inkar olunamaz. 1ebep b6yle) ~ _ R. f eraaa 
kilometre meıafe Ye 272 lr itte Yatanın pırlanta bir JG· blcaz ıarlu: (EJ benim kon· 
tıfaıoda C6lcük Ye Çorum zükııbı çok ıevimli Ye kıymetli ca ıOllm) 4 - Yeaarı Aıım 
aamlarıada iki nahiye Ye 47 olan bu kllçüclk parçaıında hicaz ıarkı: (Bilmem neye 
parça köytlı tle 32 btn nü· tabiatın btıtila 16zellllslerl te· bir puıenl) S - Kemençe 
fuıtan ibaret olmakla ftl. merküz ~tm't oJmalda bera takılm 6-S. ICaJnak ıebaaz 
hakıka ufak btr kasadır. ber her tarafında •enet ıarkı: (Dalda bir tabak ater) 

Kaza merkezi mOrtdı Sa- kaynayıp fıılnrmekta •e hal- 7 _ Saz 1ema,ıl 8 - Şeh· 
rıçala maballHladen ıarka- kı ise muntı •e müte•ekkt- nas loaıa 14.40-15.30 Mtı· 
rak oYaJa dofru yayılmıı iane meıal mOtemadııtyle zlk (Karııık proiram - Pi.) 
Qç mahalleal dah'a olap bu yurdun herbaaıl bir emri ı 7 30 Protram l 7 .35 MGaık 
kaıabanı• orta11adan alrao hizmetine 1e•e, ae•e koımajı (Dana aaatl _ Pl) 18.15 
temls •e berrak Ilıcalı k6J6 eD QıtOn YU~lfe .. ılır. Tlrk m6alll (f aaıl he1ett) 
clerHl kaıaba11 ikiye ayır· EYet Yataaıo bu li.ttf Ye 19 00 Konut•• (Dıı pahttka 
makla beraber bu ıuyun tirin parçuınıa her avu9 hldlıelerl) 19.15 T6rk m6-
blr k11mı o yGluek Sarıçalı topraiında aerYet ka1nıyor. zıil J - Şehnaz punllk 
malaalleılnden •tafıya dof Bu memlekette koyun, keçi, peıre•I 2 - Dedenin Şeh
ru turna 16zil ıtbl ıGzülüp karaııiır ıtbt hayvanatı eh- naa paıeltk baıteaı: (Btr de•
akarak kaaabaaın z6mrüd Uye yettıttrllmekte olduiun· let için) 3 - CaYlde Ha1-
aaa çam •e eavaı afaçlarr dan batka arpa, buida1, rlal• ıeh. puıehk bHteal: 
nı ıuladılrtan ıonra lnımı clJ. mfılr, ıuaam, pamuk, afyon, (Ateı ııbı bir) 4 - Leml
ferl7le blrleıerek bazı bıh- nohut, patateı gibi ma hıu- nln teb· puıeltk beateal: (Na 
~· •e tarlaları dahi ıuh - li.tı arzlye de huıl olmakta rı firkat) S - Sedat Ô:1-
7arak iki buçuk kilometre •e ktıçücilk Bıktı k610nün toprak t•h· pu1tlık b11teal: 
meHfeden akan Simay ça· kavunu kendlılne hiı koku (Cuıediip alz Jlt•} 6 -
yıDa d61111mektedfr. Ye lezzetlle «B"lkutuıu» lı· Keman ta•ıtml 7 - Şeb-
Kuabaaın ıark ve cenu mini taıımakla teıthbGr et· naz puıellk pık•: (Yuıdım 

itile, ıarbı ceaulatıt•I bir mit bulunmaktadır· deminden) 8 - Deats oilu 
huçuk kilometreden bathya · 8u muhtt araztılotn ku• · nun ıehnaa puatlık ıarlu: 
rak etrafı yem1ııtl ve da· Yel ınbat11eal her nnt mali· (Yolun bulmım) 9 - Da
lma tatlı fıııltılarlle ııbhıt ıul 1elf1tlnn~ie mtııald ol- .lenin tthaız puatltk tarkı: 
eaçan çamlıklarla çeYrllmrı makla beraber bllhat1a 16 (Bır dıUıerdır) l O - Sedat 
buluamalda tabiatın buraya Ula mahsulata çok el•erıılt Ôztopniın ıtbnaz puHhk 
baht•ttlil ıiiselllk bGtOn ur olduiunden tülütcGIGk en HZ Hmatıl. 20.00 Mımle 
yaalıiı ile ılzlerl lra11>11tı - ileri ıelen ve hart~61ide ka . ket ıaat ayarı, ıjaaı •• m•· 
rı7or . z aoç tem ta eden Y•llDe bir tıorolojl ha berlerl. 20. J 5 

Yine bu kaeabanın içile· Yarldatıdır. Temıll (Mahmut dallara 
cek temiz ve ltol bir ıuyu 8u Yarldat mahıulitı ıal. clüatQ. Yıza•: Keaıal l 6zem) 
olduiu gibi, bir' buçuk, iki re ııbı yalnız mGıtıhılllerl · 21.15 Eıham, tah•llat, kam 
kilometre 1akıntada Ozan, Dl m6ıteftt etmeyip 8••tlırıı, btyo _ nukut ve ziraat 
Sala•at, Kertll,Dolar ıuları etrafı kaza ve kaylerın - bonHı (flat) 2J.25 Neıell 
ııbı muhtelif ıemtlerrnde dın ıelen binlerce •mele ıı pllldar - R. 21 .30 M6-
çamlıklardan tınebbn edip yükıek yeYml1elerle çalıı zlk (KGçük Orkedra - Şef: 
fııkıraa daha dört nevi ıu maktadır. Bu çalııma mart- Ne•lp Aıkıa) t - Naund 
lan olup bu ıuların yapılan tan baıhyarak eyl4l ıonuna rof _ Arzu - Valı 2 -
tahlil netlceıt her biri ayrı kadar hemen yedl ay devam 

Ltacke - Yetll Yadılerde 
a 1r1 hHHları laaı~, çok eder. bir radde•I 3 _ Mtcbelı -
iyi Ye k11metll ıular oldufu Şu bale aaaarao Sındırgı 
anlatılmakla kahYe, ıazi· kaza11 çalıımak lıtıyenlere 
ao Ye otelleri de bemen bü· ve ltılzlere zeııglo bir ıahaı 
tün evlerde bu ıulardan meHfdtr 
t9tlmekte Ye lmnlardaa Ozan SONU VAR 
ıu yunun 7alrın bir sa· 
manda kHabaya alutılma11 ---IBIBliıı-o-:--

lnıvHtlt btr niyet ve ta1a•· Neşriyat : 
Yur altındadır. 

Kertti ıu1u Kertil fımfn 1·11. •.. ı• 
deki k61Gn çamlık bir me•· 10Df 8 ım 
kilnden çıkmakta ve bu atı · llköiretlmin 14 neü 
yuo nefasetine hayran olan ıay11ı fıkmııtır İçinde 61· 
Alrblıarlılar yedJ aaat meH retmenlere ald muhtelif 
fedeo laay•aa 6ıerlnde fıçı- mea eki yazılar bulunan bu 
larla ıettrerek bir çok ••, haftalık ıazeteyl tavılye 
lokanta ve eazinolarda ederız. 
tçılmelıtedlr. 

Merkezj kazanın üç bu· 
çuk kilometre yalnnında bu· 
lanan Ilıcalı köy6 ile oo .ki
lometre meıafedekt Hıaara· 
lanı kö1ü kaplıcaları daht 
ayrı &Jrı ıtfa huealarını 

bafzdlr. 
Merkezi k~za ıon günler· 

de olektrıkle de tenvir edll
mlı olmakla ıecelerl o yetti 
kaaabanıa nur aaçan latif 
maazarasını ıeyretmekten 

hıean kendini alamıJor. 
Nahiye •• lr6yler1De ıe

laaeı, buoların da eluerlal 
'ımla muhat ve çamhk 
•tlade bulunmakl• temiz ba-

O~ulıpor 
Kültür Bakanhğı bu edcla 

bir ıpor m~ccuunsı aeırıne 

baılamıthr: Bu mecmua 
ıcnçltle ıpor un teknik Ye 
cazip blUOn mevzularını ve 
recektır. 

Her aym 19 da çıkacak 

olın «Okulııpor» ın ftatı 

beı, yıllık 11booeıl 100 ku· 
ruıtur. Tavaiye ederiz . 

Müı~iye 
Mülkiye roecmua11oao 95 

ncl aaym çıkmııtır . lçlnd• 
dejerli y zılar buluoao bu 
mecmuayı ta nl1e •deriz. 

Memleket baeretl - ıere. ı 
aad 4 - Le111chner - Ma· 

zurka - Fa•tezl 5 - KGn· 
Deke - Danı ıiiltlndea 
66 8lueı,, l2 00 Haftalak poı
ta kutuıu (Ecnebi dillerle) 

22.30 Müztk (Kabare müzf. 
il - PJ.) 23.00 Son ·ajanı 

haberleri. Ve yarınki proi· 

ram 23 15 24 Müzik (Cız 

band) Pi. 

Bir ölüm 
Edrcmldto :)elnJran kö · 

yünden 65 yaılanoda 
Bay Mehmet lıminde biri 
eıklden beri çekmekte 
olduiu hHtalıiant ıöıtermek 
için tehrlmlze gel mit vıe mu · 
ayeoe o1arak köyOıae dönmek 
Cbere Abahaae hanından 

otomobile binerken birdenbı-
re haatal.ğı fazlalaımıı ve 

heQJen otomobilden lodırılerek 
otel ıs yahrılmııtır. 

Han m6ıteclrl, doktora 
muayene etlfrmtııe 

de haıta kurtular.oıyıarak 

61mGıtOr 
· Hldlıedea pollı haberdar 

eddmlt •e ceo ze dGo oto· 
mobille Şelnlrana ıöndertlınlt· 

tir. 

•l=======================================P, 
il ŞEHiR HABERLERi 
~!============================================ 

Postahane ve otomatikte 
lefon bu yıl yapılacaktır. 

~------------······--------------Muhabere ve Münakalat Vekaletince 
bu iş tekarrür ettirilmiştir. 

Ankara, 26 (Mubablrlmlzd u) - Muh•ber •e Mü· 
nakallt Vekfıletlııce Balıkealre modern bir Posta relefon 
blaaaı i•t• ettırllmHl tekarrlr etmiıtlr. 

Vekalet bu binaya ald tahılıah bu ıeaekl büdcufn· 
den vertctktlr. Btna ile blrlıkte t•hlr içinin otomatık 
telefon te.faatınında kua Velı iletçe 1ıpıJ111uı a yrıc& 
kararlattmlmııtır. 

*** Poıta • Telefon bln111 yapılmak üzue ıeçen ıeDe 
Aaafartalar cadcie1tnde Vel&llttçe bir ana ıatın alıa
dıtı maldmdur. 

Mekteplerde 
Halkevi mevzu
lu konferans
la r verilecek. 
Maarif Vekllett, Qalverel· 

te ile yükıek mekteplerde 
Ye her derecedeki dtjer 
mekteplerde her Jal ıon ıı · 
aıf talebeılae profHlr •• 
öiretmenlerl tarafından Hal· 
kevlerl me•zuu etrafında 
konferaaılar Yerllme1I hak· 
kında tııkılltına aı6hlm Itır 

tamim yapmııtır Bu taml•i 
yazı1or11z: 

« HalkeYlerlnla memleke· 
Bınuııo bu 711 J•pıhl1u11le BalıkHlrlD bDJük bir •h· 

tlJ•cı önJtmaıfı olaca•, bu ıuretle Poıta TeltfoD ldarut 
ıtmdıkt kıra Yazıyethıden kurtulıcaktır . Otfılllatık tele 
fon tul1&t1Dın da kua liararlııtmlaııı lıulurı111uı Balı 

1 
kulrlller tarafındaa a111ca st•lmçle laaııılaı:acağıma hiç 1 
tlipbe yokt•r· 

tlmtztn ıoıyal •e klltDrel 
hayatında •e kadar elaem•I· 
yelli bir roll olcluiu ma· 
lumdur. Tlrk mllletlDI milli 
ideallere baih ıu6rlu Itır 

Türk köylüsü için 
ucüz çamaşırlar. 

kDtle halinde teıkılltlaDdır· 
• mak, rubtarda uaHn mev

cut olan bırhtı Itır kat da· 
ha kuv•etleadJrmek ıaJHI· 
nt ıüdea HalkeYlerl1le ya· 
luadan alikadar olmak her 
'firk m6nevYerJnln en mu-Milli Şefin bu direktifleri de 

yerine getirildi. 
Milli $tflmiz lımd lı:ö 

mor.ün dtrtkllfltri üzer ine 
huadan btr müsdet HYel 
Ttirk kaylClt\l için malı,et 

flatına elbhe. l•a\ e.1lllerek 
memlektt!n her tarafına 

alndtıtD Slaıerbanlr, bu 
7oltla çalıımalaraı:ıa de•a• 
tdeul! gu:e lı.67 l iilu lçtn 

buauti kumıılardan çok 
ucuz dljer ttJılar bızırlın
auıtır. 

Birkaç ıOne kadar 1uıdun 
her tanfındakt vıl l1etlere 
daiıtılacak olan bu ıtyalar 
iç çamaıırlan •e çoraplar 
dır. 

Devlet heeabına ime! ıdl 
len Te Kayıertd• bazulanan 
ıöa:nJekler SS kuıuıa Htala· 
caktır. 

Don, ve ıömlek aıbı iç 

çamaıırlera da 90 kurut fl· 
at konmuıtur. Adi çorap· 

Belediye 
faaliyeti. 
Şehrimizdeki içme ve 

kullanma ıu çetmelerlnln ha · 
lthazır •azlyetlerl 11bhl gö
rülmedijıadeo Belediye ta· 
rafından beton olarak yap · 
tmlmalrta Ye hepıl de aynı 

renk bo1a tle boyftnmaktadır. 
lzrnlrler aıahaileetade 

hayvan pazarındaki meydan· 
hkta duran lhtt1ap kulube1i 
yıktırdmıı, buauo yerine Be· 
ledtye depoıu ynaındald ar· 
ıaya yeniden bir btna yap· 
tmlmııtır. 

Kaldırım yaptmlıyor: 
Karaojlaa coddcılyle ara· 

lık ıokakl rdakı kaldırıt0· 
Jar yentdeu yaptırılmakta
dır. 

İki arabacı hakkında: 
Fevzi Jle Ahmet adıoda 

akı arabacının aerhoı olarıtk 
araba kullandıkları görül- , 
dGiünden Belediyece bak 
larında takibata baılaomıı · 
tır. 

Yüzme havuzunun inşaatı: 
Atatürk parhndakı yapıl 

makta ole.r> yüxme Lavuzu ı 
ı .. aata devam etmektetllr. 

lar 12 5 Ye haliı 10ıılü ço 
raplar 30 · 35 ltuıuılur. Bun
dan baıka Banka Beykoz 
fabrıka11nıo kö1161er için 

lmalet bı ılıdıiı bal•• lösele 
den botların ffah do 310 
dın 290 kuruıa. •ndlrllmtıtlr. 
A7rıca memld,etlo bOyOk 

Ylliyetlerlııde JtDI ttık ı llt 
k urulacals •e buraludan köJ· 

11 elblıe •e ( amııırları 
kam7onlara Jülrltnertk 
k61lere taıınacak, kiSy

lültte bizzat deiıhlacıılıtır. 

Baylıllkle k61lGnün elbl

ıe ıtJmHI temin edtlıcık 

ttr . Ayr.ca bir mtUi kadın 

Upl elbiıe de hazulannuık.

tadır. 

Bu elbıaeler de garet 
ucuz hazırlaaıeak ve aynı 
ıuretle köylG kadınlarımıza 
daiıtılacakhr. 

Bir tayin. 
Dolum •e Çocula Bakım 

evi heraılreleıtnd•n Muzaf. 
fer aali maaıı 14 liraya çı· 
karılarak Edırae Memleket 
hastahanetl hemılrcll(tne t 
ylo olunmuttur. 

Hal~evi tenis ~oı tu açıldı. 
HaYaların ıııamuı dolayfaıle 

H lke•f tenıı kortunu btr haf. 
tadan beri faah1ete ıcçlrrı.ılf 
bulunmaktadır 

Şımdtkı halde havuzun taı 
döıemeıtle du•arlarıoıo Y•p · 
tırılm&11na baıtcnmııtır. 

Temmuza doğru havuzun 
tkmul edtlebilc:ccil tahmin 
olunuyor. 

Yayakaldıumıarı sandalyı 
• atan kahveciler: 
Beledtyenla UıÜtı!addlt 

tenbthleı ıcr, ıeimeo ye.ya 
kaldmrnlar •e yol ortuı 
na ıaadalye koymak lddta
ılle kahvecllerden Ahmet, 
Huco, H6ıeylo, Rıza ve 
Bekir tle lbrablm haklarmdıt 
Beledly zabıtaaı tcr•ftndan 
t nzlm edilen e'lr&k dün 
eaılmeae bavaJe edilaılttir . 

kaddea Yaztfelerıncfea biridir· 
Tahıtllerlnl bıtırerek mubte-

lif hizmetlerle yurdun laer 
tarafıaa «laiılaa ıeaçlerlml -

zta hayata atılmadıa ine• 
Halke•lertaln TOrk ha7aba-

dakl mllhım ıolüaü •e bu 
mılll aılHHHDID "uı uhııua

dalcl 1•1eyl kanamıt olma
ları ıerektlr. Bu makaatla 
ünSYeulte ile ytıluek okul · 

1 

larda •e her derecedeki dl· 
fer okullarda ber 111 ıon ıı· 
nıf talebeatne prof u6r v• 
öiretmealerl tarafından bit 
kaç llonferııaı Yerllmut lü· 
zumlu görGlmilıUb. » 

_, -
Ayvalıkta bıı 
aene zeytin malı 
sulu çok iyidit• 

Ay•alık. (Huıu•l) - 60 
yal zeytla mahıulu dıfer 

ı nelere nazaran çok •erfoı· 
ltdır .• Bu yüzden zeytfacller · 

itmdlden hazırlıklar bat 
lamııtar. 

1 • Ze1Un yatlara ıon baftal•' 
1 içenlnde Almanyaya fa:ıl• 
1 ıbroç edildiğinden fiatlard• 
1nkıeltı g6rülmektedlr. 

Kaçak hayvan ~estiği için 
cezalınduıld1. 

Azlztye mahalleaındeO 

Mebmedtn evlod~ kaçalı 
hay•arı keattfl Belediye z•• 
bıtaıı tııırafından h•ber aho 

muı ve yapılan araıtırmad• 
'ı etler bulunmuıtur. Meb111e& 
ıktnct defa olarak h•f' 
van kelttl 1 teabıt edıler•k 
25 lira para cezuıon çarP· 
tırılmııtır. 

160 Ku uş h~u ödemık iG~ 
Dıokçller m&laalleılodt.-' 

Şefik, aynı mahalleden f:I 
k o· maa adında bir kadının • I 

d11tne 160 lcuruı borcu " 
duiu ıçtn mantoıtyle b•f 
örtihfioü Hptetmtıtlr. -'' 
dıoın ı tlrlyeU uzel'loe tıb 
laılrata ıtrııtl•lftlr · 
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SULH 
ITTIFAKI 
Böyle bir ittifakı bütün mil
letler istemektedirler. Fakat 

bunu tahakkuk etti1meğe 
m~ktedır şefler nerede? 

Henry Berenger 
«Madam ki totaliter dev

letler faali1et •aaıtalarını 
dObya harltaıının kendi 
meafaatlerlne olarak tadtll 
ııbı mflıterek btr hedef 
etrafında toplamaktad.rlar, 
diler de•letleria de bö1le 
blr tehlike kartmnda bir 

muka Yem et blrlıft •ficude 
ıetlrmelerl pek tabıtdır. 

1tal1a tle Alman1a ara
ııDda halen J•pılao mOza
lcerelerle, IDrtltere, f ranıa, 
TGrktJe •• Ruıya araaında 
Japılan mGzakerelerln ml · 
•aıı budur. 

Bu müzakerelerin ne biri, 
ne ele dtjert tamamlyle bıtmtı 
deitldtr, fak at bu ayın ıo 
Dubdan •••el bir netrce1e 
•annalara bekleacek kadar 
llerlemlılertllr. 

Umumi harple ifa.le olu 
nabllecek Itır thtlllfa kattı 
IDuaazam ku••etler böylece 
lcarıı karıaya toplanacaklar . 
dır. 

Her iki tarafta da ıtmd.
den JÜz mllyoolarca adam 
Hferber edılmlttir. 

Cıhan ID1anlak tarihinde 
tlmdlye kadar aıla g&rOlme· 
mıı tekilde bir bGcum ve 

•uka•emet ılıteml1le ikiye 
a Jrılmaktadır. 

Gerçi, b61iik Yeya kCiçük 
bazı devletler balen umumi 
lıarıııklık içinde bUaraf lak 

larıaı mu haf aza etmekle 
6iünmektedırler Hattl bıel 
kı de bu blteu.fhiın kendi 
dılert için klnız olaıtyaca 

fını da dütOnmektedırler 

fakat bu, buınnkG dlnamlz 
mta harekete ıeçmeıtyle 

pek çabuk kaybolacak bir 
vehimden lbaretttr. 

Bır tek de•let veya de• 
Jetler ıııteml Joktur kr im 

ha ••Ja ittir lir, 1&6lehk •e -
ya teıanGt ııklarından biri 
ar&11nda tercıh etmek zaru 
rettndt! bulunmaııo. 

Umunıt harbi 6nlemek 
lçln heniis bir lmkln mev -
cuha bu da bir enternHJO 

nal ôyle1icl beujın vOcudc 

a•tlrllmeıldlr. 

Bu Hl Amerika Bırletlk 
De•let!uı Cumburrelıl •e 

Papa tarafından ayrı a1r1 
teklıf edtlmııtır. Dünya mll 
letlerlntn eauerlıt bu pren 
ılp teklıflnl kabul etmıı!er · 
dlr. 

Buı6n bu d010r.ce1t ful 
balıne koymak me•zubablı
Ur. Bu, eocak harp çrare1t 
Din yerlal alacak btr ıulb 

ittifakı ti~ mümkün olabılfr. 
Bu ıulh ttllf akını bütün 

mtltetler fltemektedlrler Fa 
kat bunu tahakuuk ettlrnıe. 
ye muktedfr tefler nerede· 

dır?• 

1 n g i liz - F r a n s ı z -
Sovyet paktı 

(Battarafı btrlncl aayfada) 
elde edtldljl te1td olunmak· 
tadar. 

l 
50•Yet hGl&CımeUae veri· 

ecele 
ce•ap Cenene konut. 

rn.ı.,1 t 
b •e nııltz kablneelo n 
0ıGnkQ .. tnuzakerelerl neU 

ceıhıde h 
L •&ırlanan bir mu 

llqerJe f 
lı orrol)IQoQ tbtlvft cy-

Jeceltttr. 
Preıa A 

dtitne •ıoclatloouo öjren· 
•nlaı aare, lngıllz - T6rk 
ı OJaıınd 
eıU12 a oldutu elbl 

e••elce- 1 Ruı aolıımuı da 
l.in l muebed o uoacak ve 

e11111 1 •uku bul rtlza11 ıonradan 
•calıttar 

G•ne Pr . 
Polo eıı A. .. ocfallon, 

llıJa Ye R 
ı&rdü .. onıanyanan 1lerl 

iu bazı ltlrıu.ların ber 
taraf d ı e ı rotı oldajuou kati 
olarak yazmaktadır. 

Londra, 26 (A.A.) - Ba· 
ıı gazetelerin bıldtrdıklertne 
ııcire, Horbty" Nazırı B. Ho· 
re Behıha, refakatinde Har. 
btye Nazaretl ekıperlert ol· 

dulu halde, tahıeo Moıko 
•aya ıtdeccık, ora.la Sovyet 
orduau tefleri tle temıularda 
bulunacak ve K1zılorduoun 
k11meU ve organfzıuyonu 
hakkında fikir edtoeeekttr. 

V•rıova, ll (•.A·) - Pat 

ıjan11, loıılız - Sovyet mü 
zakerelerl bakkıodakt aıaiı· 
daki haberJ vermelıı.tedtr: 

fraoıa ve loıılterenln 
So•yetler BırlıjU ile yap · 
makta oldukları müzakere · 
ler kartı11adaki battı hare· 
keti bazı ecnebi ejaoılar10 
baberlr.rt hllif ına olarak 

kaUyeo dejfımemlttir. 

Polonya bu müzakerelerde 
keadlıl için yeol tahhüdler 
tevlld etmlfecejlnden eoıel 
olmak fıkrınde asla deJıldlr. 

Polonya ancak kendi men
faatlerJne karıı itirazlarda 
bulunur veya thtluz kayıt· 

ları lteyao eder. 
Parıı, 26 (AA.) - Me 

buıan meclial hariciye eo
cilmenl dila toplaom•t Ye 

relı Mıat:erlo harici vaziyet 
baldnadakt laehatanı dınle

mlıtır. 

Mtıtler, f'C'aoaız laaıltere 
ve Ruıya araaındakt mOsa
kerelerln mOıald lnkııafım 

anlatmıı ve f raDl!lDlD 

Madrid b6yük elç l ıl PataUo 
raporiarına l•tioo.den Jspao -"' 

ya yaztyett hakkında tzr:ıhat. 
~ererek büyük eiçtn•o çoki.·. 

meaud bir faaliyet ıufctll 

jlal ıl7leml1t1r · 

TORKDILI 

Bir Alman gazetesi yazıyor : 

BALKAN ARL 
KATI ALAKA 

11 T artbll (<Berltner Bör· 
tenzettunı• «Balkanlarla 
katı allka» bıtlliı alhoda, 
a101 meseleyi mevzubabı 
etmektedir. 

Muharrir Kari Mf'gerle 
eYYela bazı T6rk ıazetele· 

rlnln ve Türk devlet adam
larının' Almanyaya kartı ıtd · 
detlt bir polemik lf11nı kul
lanmalarını hayretle karıı

hyarak, Alman atkerlertn•n 
TBrk topraklarına ıarf Bo 
fazları korumak maluadtyle 
ıırdıflnl, Alman1anın T6rkt
ye nam •e heHh•n• toprak 
larını ıenltletmedıfını batır 

labyor ve Ankaranın ukl 
d.oıtundan b6yle btrdeobtre 
korkmaaıaa 1ebepıtz bula 
yor. 

Gazete buftdan ıonra ba 
len lrakda, Surlyede •e Ft 
lııttnde oturanların Türktye 
nfn buıiiukO m6ttefıklerf ol· 
dujunu tebarüz ettiriyor t'e 
diyor kt: 

«TGrk aururu Partı clvar1 
muahedelerlyle onu parçala
malı •e Aciz bırakmayı lı 

tlyenlerl Ye harlı ellerlol Bo 
jazlera dolru uzatanları af 
fa 1nunffak olduyıa, o za 
man, alul •e lzanınden, ken· 
daı,ml bir Jcorlıu lDında in
atlı z • l•n• d6ıünn ba yalet· 
lerın •e rlvaydlertn yeutz. 
lijlol takdir etmulnl bek

lertz • 

Gaztle biraz •ı•iıda t6J 
le devam edlyorı 

«loıfltere tlmalden, loıl
ltz - Leh anla11neaı ıle Ro
manJayt •e cenuptan da 
loetllz · Türk anlaımuı tle 
Balkan paktının dılu aza· 
ıını tasytk edebtlm~kledır 

Türldye bu pllnlann d6rüıt· 
IOkle kabth tel&f olmamuı 
mihaceheaınde, dıfer Oç 
akld Jevlette mGzakrre ede 
memlıttr. Halbuki, 'J ürk · 
laııılız ıtllAfının. dıfer Bal. 
kan devletleri meof aatlerlo• 
dokun dutu muhekkakhr. 
Euaen Belıradda çıkan tPo
htlca)) aazetHI, Türk men 
f aatlerl merkezi ukletlnln 
Balkanlardan uzaklaııp ta· 
roamea Akdenıze yHletlP 

yerleımedtftnl ıormaktadar. 

Daha açıkça ıöyltyeytm: 

ııyle mukeHef bulunmakta
dır. Evveli Balkanların in 
ıtlız kontrola altına girme · 
ıtne maat olmak ıerektfr. 

Zira a)ul takdirde bu dev· 
letler Roma Bulto mlhve· 
rloe kartı ıarlp bir •azl ye 
te düımüı olacalclardır. Buo· 
dan baıka Sovyet Ru•yanın 
gerek polJttlr, gerek ldeolo· 
jık bakımlardar. Balkanlar 
da Jerleırneıl tebltkeal mev 
cuttur. Z1ra loıllterentn btr 
memleketi Sot'yet nüfuzuna 
terk etmekten çekfnmed•il 
nl, lıpan1a btze 16ıterantt· 
Ur. Balkan Paktının, TOrkt 
yenln akııne olarak b6t6n 
merkez• ııkletlerfyle Balkan 
tarda yerleımtı olan •e An· 
kara taraf ıadan atlatılan dı
jer azuı, T6rklyentn Bal 
kan teean0d6oden ayral1Da-
11 mü•acebesı nde, 9,. kan 
meıele.tnı yenı btr ın viyf' 

den tedkik etme!c ve bu ıu 
retle ıon zemaolard bat 
aröıteren mahalli bırl ık ye 
lktııa.di te11nüt ı1t1dadlar1 

nın yabancı meofaatlrrto te · 
ıirlle bozulmaıına 1Dant ol
mak mtcburlyetlndedırler. 

1 1 ~T utbh «Glornale d'lta · 
lıa» ıazetut, «Türklyenta 
deitten ılyuetı hakkında 

bir Yuaoılav ıörOtü» baıla 
fı albnda «Polıtıka)I) ı•ze· 
tealntn Türk · lcglltz anlaı
mHıaa dair ileri ıürdOiG 

btr hükümden babaedtyor. 
«Poltbka» ı•zcteaıne ıöre 

TGrk - laaılız anlaıaıuı Yu 
ıoıla•yada hayret uyandır 

mııtır. ÇOnkü Türkiye ıtm 
dl1e kadar, dljer Balkan 
devletleri ııbt bloklar mu 
vacehutnde bitaraf blr va
ziyetle kalmıı bulunuyordu. 
Dıfer taraftan Antant dev 
Jetleri, büy6k devletlerin 
her hangi bir münakaıala· 

randan uzak kalmaja karar 
vermlt bulunuyorlardı •e 
Türkiye de bu noktal naıı:a 
rt b0y6k bir enerji ile mü· 
dafaa etmekte idi TOrlıtye· 

nln ıon taızı hareketi, bu 
devletin Balkan Yarımada. 

ııyle olan allk .. ından va:a
ıeçıp Akdenlze teveccGb et 
mele baıladıfı ıualtnt orta· 
ya ataıaktadır. 

Aynı ıazete Sovyet re•· 
mi mehafıltnta, foıılız · Türk 
anlaımHı hakkında hiç btr 
ııoy aöylememeaıne mukabil 

lıvHtıanın, bu anlaımaoın 
umumun ta1Ylbıne mazhar 
olmut olduğunu, bu iki dev 
lelin mütekabil yardımınto 

auıb cepbeatot çok talnıye 
etmıı buıuaduğuau, dıfer 

taraftan bu aolaımaoan TOr· 
ki yenin meaf aatlea ıne bts · 

SAYFA a S ·-
Dört yıl içinde başarı

lan büyük işler. 
(Battarafı birinci ıayfadı) 

bir proi-
mtıttr. Muıı11en l tk· 
ramla bunların ıural a 

m ali bıihuıa aıayedır. h 
t" h ane JO -Str çocuk il a 

Bualar lilzu 
ıl yapılaıııtar · 1• 

- ço"altılaca .. tır. 
muoa gore • 

Dahiliyede: medeaı 
J - Yurdun, en k l 

l ketlerde olduiu ıe ı -
meme f emot· 
de teeı•Ü• et11llt o an -

i lerl' hır ııuo 
yet •e lıaylf 1 ' l kte· 
daha tlerlye göliltil 1119 

dır. evi 
2 - Maddi ve m•D 

artan pollı 
enaf ı beı· ııG• 

teıkılltı, va 
ve jandarma f 1• da nsı e• 
tandaılar araııo .,uktedlr 
at kola1hkl• ıfaya k 

l k derecede ıempall 
o aca 1 ılır bir an • yııa 
ye aoven 
mazhar olaıuıtur . b 1 

3 - Şehtr ve 1ı .. a a a 
1111ara ııını 

rıD tanzılD •• t 
plinh .,. &beokll birdi~::~., 

- ek ve kın 
te yürum berhfl yıp· 
lazım ıelea reb k 
mak ve kolaylıi• ıöatermd• 

a1erkeı en 
için bu tılerf ı · 

dbirler a ıa 
pliohyacak te 

mııtır. il için 
imar tılerlDln lauıu kıy. 

Beteaıyeler Bank••• en 
1111 

metli bir yardıaa ..,aeııe 

olmuıtur 
dl aıtlyoD U· 

Sermayeıl ye 927 
raJı bulan bu bır>hc:lr>ıD bil· 

k• ır 
mali yılı ıenuD• ıktar 

k ettıll m 
ful ı raz e mittir· 
;i, 700.000 llr•Y1 1 t~ var· 
Bu kadar da kefale 

dır. 
k ıelılz ıeblrln 

Halen kır ytrmt 
barıtaları bıttrtlm~~ları yap· 
•· bt ı ımar pi uç ıe r n 94 ı 10nuna 
tmlmıthr. Ve kaıa 

d 80 tıbır ve 
kadar a llD tılerıle 
baDlD JID• bu p 1 ta· 
beraber ıu teııııl arı 

lıcal&tır· mamlanmıf o 

H arlciyede: ,1, ••• t 
ParU proir•ID•D•D ı•lb, 

ve dlıturu. ourdd• 

•ibanda ıulh» dur. kadar 
Harlctyernlz buıOneh kkulı 

i>u dı.tiirü kudretle ta • . 
1 ym hu preD 

ettlrmff ye eye -.,ekte bu· 
ılp üzertode yOru 

lunmuıtur. 

Maliyede: '· . 06,. 
1 Emlak Ban•"'· 

düncO BOyilk Kurultaya .e 
ıbınce akar 

rllen karar rnuc d 
d fil •atan af-

ıahtplerloe • ohnalarını 
Jarın ev sahibi 

k all fçeraln· 
kolaylaıtarma eı 

dei ıtırmıt, 
de çalıımaııoı 

bu cilaale 
taaztm etmlf ye 

mak huauıunda Kurulta1an 
te1blt etuil HU, daim• 16z 
önOnde tutularak dıt ıı ve 
dıı ticaret anlaımaları 
buna göre tanzim oluomut 

tur. 
J - Paıtt proframıoda-

lı:t denk bOtçe eHll her H' 

ae artan bir munffaklyetle 
tatbik edilmekte bulunmak

tadmr. 
lmkia elde edıldıkçe mü· 

kellefler lehine verıılerde 
azaltmalar yapılmHına rai· 
meD mealeketın aıttıkçe in· 
kıtaf eden tbtlyaçlannı kar
ııhyacak ıelıtlde bOdce ıelt· 
rlnln arttınlma1ına muvaf
faktyd huıl olunmaktadır. 

4 - Veı gl matrablarıDID 

mClmkOo oldui• kadar ıafl 
ırad ye yeeıtalı eaaılara ircaı 
hedefi ı6z 6nilode bulun· 
durulmakla beraber, verıt 
kanunları; aa>tll ye tatbtkl 
kolay ve 11,.u.ua tt'dlye ka· 
naltyeUoe unun :ıibn yt ti• 
tekiıPül etUralmektedır. Hu 
dört ıene içinde bina, arası, 
baynn, kazanç verıllerl •• 
madenler reıa>l tadı ı lh, t• 
ker, çimento, tuz, benzin, 
ketrol 1ıbı ha•afçl zaruriye 
maddeleri Oserladekt tab 
ptkler bu prenılpler netice· 

lertdır. 

Maarifte: 
1 _ Parti proiramınıa 

btllmılzlıil ııdermek ve çok 
cocuk okutmak preaııbtatn 
taba&ıkukuna eldeki lmlllaıa 
lzamtıl ıarf edılıuk çahııl· 
mıf ve J936-ı937 de ilk 
mekt~p mllatar1 5960 Ilı•• 
l938-1939 da 6171 re çık· 
mıı.talebe ıayııı 1936-1937 
de 7&1.728 ık•• 745 844 de 

çıkmııtJr. 

2 _ Mevcut ll&J ol&ul 

larımızın tbtlyaçtaD çok ek· 

ılk olduiuna ve bu lf1D da· 
ha ameli yoldan ı&rOlmHI. 

at 16z 6nünde tutan Parti 
projramıoın bGkmlne UJU 

larak, 935 yılında efıtm•n 

uıulu ile tam d•vrrh ilk 
mektep ıçılı••J•D lı6,ltr · 
de kayJQy6 okut•aya trıeb· 
blı edllmlı ye buıla mula 
tellf köylerdeki efltmen ıa 

1111 
tkl bını, okul ıayı" bl• 

dokuz yüz elllJI, okutwlan 

çocuk 1ayııı da altmıt biat 

bulmuttur. 
3 _ Yıne llly ıeraltta• 

uyıun va11fta ve k61lerde 
çalıtacak köy çocuklarından 
ılk okul öiretmenlerl yetlt· 
Urmek üzere muhtelli yer 
lerde bu tıp öiretmen "kul
lara a9ılmıı •• buradaki ta· 
lehe me.cudu 600 al ltul· 

muıtur. 

Orta okul: 
4 

_ Yurdda orta tahıllı 

mOmlılo oldufu kadar •• 
alıletmek, orta ekul ıay111-

ınuıtur. •• arttıracak Ye ltıelert ku•-
2 _ 'f edıy• 111ftva:ı1eneel- •etil bir bale ıetlrmek için 

den olarak Aokarada üç 
bl Ok e• ıoıaat kooperatt· 
ne r yardım etmtı. olduiu gl. 

bt bet vl ıiyette aynı ma· 
hıyette muvııkkat va1talarla 
ıkraz ıııerl yepm•ı bu uıulO 
d•h• zıJade teımtl edecek 
tedbirler araıtırmakta bulun· 

d k tut· l O t 

Türkı1e bu turetle Balkan· 
lardan ve dolaylılyle Avru 
padao tamamen çekilmekte 
değil midir? lıte bizzat Tür· 
ktye tarafından ortaya ah 

lan meıelenln esaı noktuı 
da buradadtr TOrklye çok 

k11a bir zamana kadar, bir 
taraftan B•llıranlar Balkırn 
lıluıodır ua11n• dllvanan, 
dıfer toraftao da Balkan 
barııını hiltOn bOyfik dP.v
letlerie doıtça aeçtDmek •u 
retiy!e temfD eden bir pren 
elp taraftarı ıdt. YusoılAvya 
,,. Romanya. daha aeçen 
haftalar zaı fında, hariciye 

vel"ll.,ı vaaıtaeıvlr. Avrupa 
payttaht'araoda bu prr.oııbe 

taraftar bulmeğa çalııtıtı 

ve h•ktketeo de buldufu 
halde Türkl1e, loıtlız tazyi· 
kt altıoda, mflıterek yoldan 
ıert btr d6oitıle ayrılmııtır 

Oığer Balkan devletler!, ye 
nl vulyetln tehlikeli netice 

lerıacl•D lloruomak vazıf • • 

met etUtınt yazdıiaoı hıldlr 
melde Ye Sovyet ıı•zeteıl· 

n•o, TOrldye ile Rua,a ara . 
tındaki doıtlufun dei•ıme
mlt oldutuou ve deiltmlye
ceilnl 161l~dıaını kaydettık· 
tea ıonra «Gazete, Sov1et· 
lerJo de TOrkıye ile, dıie · 

rtne müıablh btr aoleım• 
aktedlp etmlyece1cler•nden 
babaeta1lyor» d~mektedır. 

ol dOzeltmek oe'e en ıcabeden çare ere m racaa 
1 _::.:_::.:.~==.:b~.:...---:.:,~dt:i:k:te:a:-1 ed ı lmektedlr · 
tazyıkıae oyuo 924 Senesi orta okul ta-

<•Corrtere deUa Sera» ıa· 
zetuı de, Yugoala• razeıe 
lertoıo Balkan Antantı Jey 

l.tlerfJla. Tlrklrı•ln laıtlta 

ıonra tah•dc:Ub eden •a•I· 
yelten dolayı dıt 1ı1aıetlerl· lehe miktara 9 67-4 tken bu 

01 
yeniden 1asden ıeçtrmek miktar bu ıOn yOz bini at· 

zaruretinde kaldıklera ıek · mııtır. Mualllmlerln keml1et 
Uade ,azılar yazdıklarını Ye keyftyetl de bu Dlıbette 
blldtrmektedlr Bu ıazete arttmlmıt Ye ıon dlrt ıeoe 
yasıııoı, tvltalyan • Yuıoılav içinde bu mekteplere 793 
lıtıkrarı ve Ualkan Antantı derabane lllve edtldıfı &lbl, 

0111 
karılma tehlıke1ı» batla yeaıden 4J orta mel&tep 

_ta ala.ada 1••maıtar. (lenu dlrdlDal 1a1fada) 



T ahtelbah!·r 
faciası. 

Porbmot, (Amerika) 26 
(A.A ) - Spua!uı tahtelba · 
hırt mQrettebatınciao hayat· 
ta bu ~unao aeklz ktıt en 
ujlam atnırlerl boıandıra bi 
lecek meıakkatll bir ıayret 
ten ıoora ıu yClzüne çıka 
r1lmııtır . 

Dalgıç Caninin deniz al 
tındaki ilk, aç eeyabataoıo 
her biri tkl eaat deYam et 
mittir. Son lnltlnde dalııç 
Caaı 150 kadem derlolıkte 

kablolara talnlmıthr. 
Da ı çlar Caniyi kurtar

mak ıçıo d6rt Hat hummalı 
bir ıurette çııhtmıtlardır 
Bu eanada m6rettebattao 
hayatta bulunan sekiz kiti 
:ile Cani ıardalya baMdara 
..,ıbl bırblrlae aaralmıı bir 
halde olnıjen ve belhım ile 
teoeffüı edıyo• lardı. 

Cemao 33 ktıı kurtarıl· 

mıttır. Sıualua da kalmıı 
olan dlier 26 kl9tntn 6lmGı 
'olmaları .muhtemeldir. 

Donanma y61uek kuman 
danı fellketzedelerln ceaed 
lerlnl ıu y!ızüne çıkarmak 

için hu ıalıtab fecir vakti 
tekrar tıe batlamalarını dal· 
aıçlara emretmlıtır. 

Ha1atta kalanlarda• Tho
maa Blan~ dcmlıUr ki: 

- Seri dalma hareketimi· 
zl bidayette aormal bir ıu 
rette yaptık. Fakat birden 

Zbıre ıemlde bir taraf ıa bo
suk oldujuaun farkına •ar· 
dık. Makınelerln iyi tıle-

•emelde oldujunu al>rd6m. 
Bır mGddet ıonra baYa ıGba·' 
pından au ıırmlye baıladı. 
MDrettebat ıuyu durdurma · 
1• ıayret etti. Su ıtr 
memtı olan kablaelere çe. 
klldık. Bat tarafı havaya 
kalkmıı olan tabtelbablrla 
tqkll etmekte oldufa za•l-
1• ınaatıa dehıet •erlyorda. 
Herkeı ıon dere•• ııddeth 
olan •olula "Ye karanhia 
raimea ıonunA kadar ıofuk . 

kanlılıfıoı Ye CHaretınt mu
hafaza etti. 

~ 1 •• 

Kral Emanuel 
ile Massolini 

(Beıtarafı birUncl ıayf ada) 
ya ile eekldenberl doıt ol. 
dutunu Ye bu doıtluja dal 
ma sadık kalacafıaı kay
detmlıtlr 

Grandıden ıonra !iman 
yanın bura ıef iri Dıkaea de 
ı6z a(mıı •e Almanya- !tal 
ya aıkerl ve ıı,aıi ttttfalra
nın lkl mllletı blrlblrlneı 11m-
11lra bafladılını 161lemı1tır. 

Suriyede istik
lal hareketleri. 
(Baıtarafı blrlnct ıayfada) 

bir ay f a11ladan ıonra Ye 
hükQ.metın mevcud bu\un
mama11na ralmen loplanmıı 
ve lkı karar ıureU kabul et
mııttr. 

Birinci karar •uretlnde 
Sartyenın A•rup• demolnHI· 
ıtne sadık oldutu btldlrll · 
mekte Ye dıı polttıka lıu•· 

Yet fıtlmala takbih edılmek· 
tedır. 

ikinci karar ıuretlnde, Su. 
rlyealn FranH ile muahede 
çerçeYeıl dabıtlode doıtıutu 

au muhafaza arzuıu btldtrl • 
lerek bu muabedenln taıdık 
edtlmemıı olmaaı •• baıka 
eıaılara daJ••an anlaıma
lar ıbtımalı te•11ür Ye tHı· 
•lfle ka1dedılmektedlr 

TORKDILI 27114Yll ... 

Dört yıl içinde baş
lan büyük işler. 

1- MAKSIM LITVINOF 
rl"am lıir ihtilal çocuğu ol@n sabık 

Sovyet Hariciye Koıniseri. (Üçiincü ıeyfanın devamı) 
açılmııtır 

5 - Üol•eralte ve yiik 
ıek mektepler hakkıada Pıu
Untn «kendilerinden belde· 
nen ıayelert Yerecek mG 
kemmeltyete çıkarılacakbr 

ve ıayılarıaı arttırmak fılr. 

rlndeylz» prenılbloe u1ula· 
rak mevcut ilolverslte ve 
,ükıek mekteplerımızın te. 
klmillU için llzım ıeleo dik 
kat emek Ye cnaareflar ya 
pıldıiı ııbı, 1entden Ankara 
ya naldcdıler~k daha mQ 
kemwel bir halde ıfraf edıl. 
mit Ye Gaıl Terbiye Eoıtl 
tQıüode de muallım yeUttlr · 
mek için yeni kuralar ~a 
cude ıeUrllmlttlr. 

Van ıölü civarında mü . 
naalp btr mahalde tik okul· 
dan baılayarak 6Dlverııteye 

kadar ıtdecek bir lcultür 
merkezi kurmak iti üzerin
de tedktkat yapılm,.kta bu. 
lunmuttur. 

6 - Mealek •e sanat 
mektepleri tılerlde memle · 
ketin ıbtıyacına ıöre gözö 
n6ade tutularak bunların ıı

llbı yolunda çalıııhnııtır. 
934 Senesinde bu ~ipteki 

ll mektepte 5012 talebe 
Yukeo 939 yılanda 57 •ek· 
tebıade 16894 talebe buluD
maktadır. 

6üzal sanatlar: 
~, - Memleketin güzel . 

ıaoatlar bakımından ekılk· 

1111 ehemmiyetle nazar dık
kate alınarak ıüzel aanatlar 
akademııaoln lılahına aıd 

tedbirler alınmıı ve mue11e· 
ıe, memleketin bu boı'ufu
Du dolduracak teklmOI yo 
luna ıokulmuıtur · 

Keza, memleketin yine bu 
yoldaki müıtakbel ihtiyacı

•• tamamlamak için de An
karada de•iet kooıervatuarı 
•e tiyatro okulu açılmıt -
tır. 

8 - Maarif ••kiteu bu 
dört ıene lçlade mektep 

praframlarında llzım olan 
faydalı tadl l itı yapmıı. derı 

kıtapluı hazırlatma •e da 
lıtma itini daha iyi b&r ha 

le setlrmfı memlekete fay
dalı neırıyah teıvık eyleınıı 

•• memleket fçln fa,dalı 
eHrlerl tab ve tt>ıceme et 
Urmııur. 

Bundan batka sarf lnktll
bı•ın on yıllık ıemereılal 

16z6atinde toplamak fçın 

Ankarada bir aer•I Ye yine 

ltuım •• yayım Jılerlnt 
dalaa düzenli bir prolram 

altına almak için ılk koa. 
ıreyl yapmıthr. 

ti.üze: 
9 - Költür ıabamtdakl 

•erlmU ıılertİeD btrlıl de · 
m6ze ve hafriyat çalııına 
la radar. 

935 Seneatae kadar mem 
lekette 2 6 m6ze •• deposu 
me•cut tkea bu mıktar bu 
ıüa 33 çe çıkarılmııtır. 

Tiirk Tarih Kurumu tle it 
blrlıll yapılarak muhtelif 
yerlerde bir çok hafriyatta 
bulunulmuı ve bu ıayede 

tarıbımıze •e l&GıtGrümüze 

yardım edecek çok kıymet· 
it eeerler meydana çıkarıla· 

rak buoiarıo bır iuımı tle 
mbelerlmla J••ltlea •••ıl•· 

leıtlrlldıii ııbt . btr kıamı da 
eoıut6lerlmtzlo fa1dalaoma 
larına tahılı edtlmltt r . 

Beden Terb :yısi: 
10 - Türk ıençlttınt te-

Litvinofun hususi hayatı 

harici siyasetinde 
çok enteresandır· Onun Sovyet 

de mühimdir. oynadığı roller 
miz bir e hlik, yükaek bir [ Dünk6 yazınıa devamı) 
y1ı1rd aıln içinde toph1arak Staltne, kendi halk komt. 
•eıell, 11hhatll D fıloe ye ıerlal alellde bfr teknik or· 
mllletloe inanlı btr tarzda ıan olarak kullaamıthr. Ltt· 
1ettıt1rmek •• mekteplerde vloofun ((Mılletler rehberi» 
deYlet mQe11e1elertode, hu tarafından kendlıloe dakte 
ıad mue11ea~lerde, fa brıka edılen harf el ıJyaaetl tat bık 
larda hullıa ba1atıa her ıa- etmeaı ]azım ldf Ye kendlıl 
huındalcl Yatandaıları Y•ı- ıabıen hıç bir nQfuza ıabıp 
larına 16re bfr beden terbi · deAıldı. Sovyet dtplomatla
yeat meııultyetl fçlue alacak rınıo en marufu olmakla 
btr teılılllt •Gcude ıetırm• buaber Ruı ılyaıetlnlo umu· 
il eaaı tutan parti preaıt· mi hattını kararlaıhran hl 
btne uyularak «Beden Ter· ro1a daht menıup deilldl. 
blJetl Genel Dırektör\Qf6» Mayer Vatlechın Gortc 
kanunu çıkar1lmıt Ye Bıı•e bakofflara, Ne11elrod Gıerle· 
kllcte ballı olaD bu dırek· re, Kont Landıdorfflara, Va
t6rlQftia, hlr ıeaedenberl uralu Ye SazoUlara halef 
çalıımaya baılıyarak yur- olmHı tahin hakıkt btr lı 
duo ıpor ve beden terbiye tıb:ıuıdsr. İhtılll· 
ıt dlılpHD altına alınmıt •• den eY•el, din deilttfrmfı 
tlüzenll btr yola ıokulmuı Yahudıler konıoloı btle ola-
bulunınaktadır. uıazlardı. 

Naf ıada: Lıtvınofun tzdt•acı, çok 
1 - Deaaır,olu lnt•ll prot· meaudane oldu. fkt çocuk 

ramıoa de•am dılmekte· 1 dGnyeva ıeldf. Tattana Ye 
dtr. Hu ıene ,roiramın bu ' Mlclaa, 86ylk kıtlık eına 
kıamı Erzuruma •aracaktır. ıında Ltt•lnof, lrftçGk bfr 
protrama Jeotden eklenen kısı daha eYllthfa kabul 
lraa Ye Irak hudutlarlle btr· etti. Şımdl bu lcıs, dllr6ba 
letme itine de Dt1arıbalur· bir ıenç kadındır 86y0k 

banker Rıaboutcblnıknto eı 
kı aarayında bir aile hayatı 
yaııyordu Jolm Guntber, 
L1tvınofua Amerlkada bulu· 
•an çocutu tle yapmıı ol
duiu tatlı Ye ıamlml telefon 
muhaYereılnl taıYlr eder. 
Llt•lnof, bu mabavıereılnde 
Hdece atleslnl düıGnen bir 
baba, bir koca ıtbl göriln· 
mOıtOr. 

dan baılanmıı, bu lu11mda 
da 6n6m6zdekt ıene içinde 
100 kilometre ılerlenmiı ola
caktır 

Bundan baıka tamamen 
mılldeıttrllmlı bulunan bcı
Uln demir yolları üzerinde 
lcabeden ııllhlar •• tenller 
k11men zapılmıt •• luımen 
yapılmakta bulunmuıtur-

2 - Trabzon, Samıun 
Erejlf, Merala, Umanlarının 

loıu11na, laebolu, Amasya 
Gtreaun, Antalya dalaa kı 

ranlarıoın ta mir ve tılihına 
alt aYan projeleri ıbzar edil
mit ve T ek&rdai lımattıaıo 

elüdGne baılaomıttır. 

3 - Parti proğramıodald 
eaaalar Ye s~çen d6rdilocil 
BQyük Kurultayın teıblt et
ttjı ıbtıyaçlar dalreılnde ıo · 

ta •e köprii ıılerl, bu tıe 

mah•uı tabılıat dalma ar
ttırılarak muayyen profram
la ve en mCibımlerındeo 

batlanarak tatbık uhuıaa 

alaomııtır · 
Bunların içinde b1lbeı11a 

Trabaoo - lrao transit 1olu 
en ehemmlyetlllerldfr. 

Merkez umumi ııttkamet 
lerl bailayan eıu köprQle
rlo çoiu bıtırtlmtf b\llun
malıtadar . 

4 - DeYlet yapı ftlerl 
nizam altına alınmak için 
Nafıa Veltlletınde 935 yı · 
hndan ltlbarao bu itleri 
kontrol etmek •e veçhe Yer· 
mek üzere bir daire kurul· 
muıtur 

Bu datre tarafından dört 
aene zarf ıoda yapılan Ye 
eHala ıurette tamir edilen 
de•l~t biaalarının adedl 
2500 dar. 

Bu daire yine bu dört 
HDe ıçınde 90 ıeblr ve ka:
aabanıo 56299 hektarlık ha 
lı hazır p Anlarını Te bele 
dlyelerln 20 ıebtr •• kHa
banıa mCltebaaııılara yaptır· 

dıkları imar pllnları tetkık 

•e t&1clık eclaldtil ılbl 29 

Parlak kabul reılmlerl, 
kordlplomatılıçe pek mer
gap ıdı Karıaı ••de btr 
mümtazlyet lıaıeaı Yermek 
lıttyordu .. ZarGrl olarak te· 
be11Gm eden lılocaaının ya. 
nıba11oda bulunuyor Te onun· 
la 1aloız loııltzce konutu· 
vordu. Nur~nberıte alır 

ı~hrın de imar plloı bu d•l· 
rece tanzim edılmlftlr. 

Su lşlerj: 
5. Bu de•re içinde mem

leketin en bayati meaelele
rlnden biri olan büyük ıu 
tıleı·i devletçe eıaalı ıurette 
ele alanmıı •• bu buıutlakı 
b6yük mOı"Ollere rajmen 
konan b61Gk tahılıatla fa 
ahyete aeçılmlı balunmak
tadır. 

ll1evm Suııiırhk, B&kar 
~ay, Gediz, Bü,Gkmendereı 
Adana OYHI, Malatya ova 
ıı, Uaunyayla, Yeıılırmak, 

Sakar,a, lidır oYHı, Erzin · 
can ova11 ba•zalerındakı 
bataklıkların kurulma11 ma · 
zarrat Yeren ıularıo tılih 

edılerek zararlarının berta -
raf edılmeıl •e müaaıt olan· 
tarının clYar araziyi ıulama· 
larına tmkln verecek bale 
ıettrllmeıt ııt faaliyetle de
vam etmektedir. Bu uba
lardakl itlerin en ıGç ıaf

bal arı lktıham edtlmtı Ye 
en ıenç beı tene içinde ta. 
mamlenmıı olacaktır. Bu ıu· 
retle mllyonlarc:a hektarlık 

arazi kazanalmıı ve 1lne 
mtlyonlarca hektarl.k arazi· 
nln ıulama rıt temin edil -
mit olacaklar. 

topların patlamakta olduju 
bir aarada dahi Alman ttfi 
rlnfn ey aablbeıfnln elini 
dudaklarına s6tDrdül6nü 
ıördüm O ıeceden ttıbareo 
ıala üatform lannaan bepıl 
de Tatlana ıJe danaetmek 
faraahnı kollayan ateıtmtll 

terlerden, ıenç aıılz.deler 

den baıka bır ıey g6rlllme· 
dt. 

Gf'ce ıGpe yapılırkeD ma
retallar neıe lçlade kadeh 
tokutturuyorlar Ye beıları 

Ozerlode uçutAD 6lüm kefe
nini 16rQyorlardı. Aynı ıe

ce baıka bir adam daha 
16rdüm. Bu zat, ba ana 
Lıt..tnof un h•left ol -
aıuttur Htı"umet retıl, ar · 
kaaındakl elbıae fçtnde lde· 
ta ııkılıyordu. Halbuki Lıt
•lnof. aayet tabii idi. 

Lthloof, danataa· hotlanı 
yordu. 8Qyük aalonda balo 
baıladığı zaman eıkl bir Vt
yana Yalılatn nafmelerl ara
sında çok yOkeek bir kadın 
de danıı kendlıl açtı. !ıkl 
fesatçı, afif bir .. urjuva ol
muıtu . Zabıta korkuıundan 

ıızlendtfı zamanlar çok 
uzakta kalmıttı Ozaman · 
lardan ıonra İngiltere tara· 
fıadan kabul edtlmlf, baıka 
bir kralıa taç 1ı1me mera
ıhntnı m6mtaa mteaflr ola
rak takıp etmtı oldulu Ça · 
rıa yefeot olan Beılacl Jor · 
jun cenaze~ arkaundan ha· 
flnl 6n6ae elerek Sltmfttl· 

Lıhloofun ••inde baYyar 
bOyük bir buz parçaaı Gze 
rinde ıetırlllrdl. Bu komil· 
ntıt feıatçı iyi yaıamaıını 

bilen bir adamdı •e baya
tın batan uygun Ye elveriılı 
olan ıeylerlal anlıyor, bili · 
yordu. Aıla hiddet etmez 
•• kanı aınme:ıdt. Yemell•I 
imparatorluk taçı ile deko
ra edılmıı bir talonda yef 

•• bundan dola11 hiç ld ıı 
lnnh hl11etmezdı 

Keadtıl nGktedan, müı 

tebzı, ıakacsydı. Fakat bu 

kablllyetlertoi ortaya d61ılp 
ıaçmezdı Huıuı1 •lklle
IDHI pek elleacellydf. Elı

ıerlyo feYkallde ıGzel 
te f b 1 h 1 e r m u k a 1 e · 

Hler yapardı. Deri• bir ru . 
ha malak oldufunu ı6ıtere• 
keltmeler bulur, ıcat ederdi. 
Muııkı1ı ıenrdl. 

Carmenln bir temellinde 
Moıkova biblk opera11n1D 
locuıada bulundum. Temıl-
11 tle•amlı bir dikkatle ta· 
ktp edtyordu GQya ba epe· 
raya tik defa ıelmııtt. Fa
kat perde araıında bu pt. 
yest yJrml defa ıeyretmlt 

olduiuau ı6yledl. 
• ..... 

Ruı tarihinde thtlraal ye· 
ıaoe olan Ye ancak Hkl ar· 
kadaıı Trottkynlakt•• 
berızeUlmeıl m6mk6n llulu 
nan bir kar1y•r, ıona er
mlıttr. Cılaan tarihinin bir 
1'10 Malulm LıtYlnof hak· 
.ıırıda afaki surette Ye blta· 
raf 01ıe hillıml•G •ermeıl 
fcaıı eder. 

Satılık ev ve 
kahvehane. 

Eıklkuyumcular malaalle
ılnde Btfadıç caddeat 6se -
tinde Çantayoll• Eıat •ti 
Bayan Necml1eye ald ~8 •U· 
marala hane ile Çanlı aka· 
iında çaycı Zeynalın otur· 
duiu büylk kal.Ye ıatılık
tır . 

Hanenin •6tte•llltı: 

Zemin katında iki ıö:a 

oda, salo•, muıluk •• 

mutfak •• taraıa de lklD•I 
katta Gç oda ..-e ıalon, oocl
rumda bir bamam, alı•ere-
11 tulu•ba ile betoa taıhk 
•e bir miktar aYludaa iba
ret olup btnanın altında ay· 
rıca icara 'Hrlllr .. lr de ma
f aza Tardır . 

Tallplerln Haıaa Basri 
Çantaya mtlracaatları. 

1-10 

....... o .. ••••••••n 1 OKTO 
1 Fahriye Altaylı • IKADI T HASTALIKLARI VE DOGUM BfRIN

<:i SINIF MÜTEHASSISI 
Muayenehane: Millfkuvvtller cadd"i No: 164 

PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GON SAAT 11 
DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL VI. 

• TEDA VI EDER. ................... _ 
Bıılıkesir askeri satın 

alma koınisyonıından: 
Balıkealrdekl lııolordu iuıaat, tamirat ve teıiıat, keılf 

proje ve teslmlerlnl tanzim ve tnıaata nezaret e1le111els 
üzere ayda 260 lira ücretle bir y6kıek mimar Ye yabol 
yükıek mimar yertade •rnı lcretle ylkıek m6hen4ilı ah· 
nacaktır. 

TGrk olma11 tart o1an taUplerln dilekçe büın6hal, dt P · 

loma Ye eYYelce çalııtıkları mOeHeıelerden •• yaptıkl•11 

itlere atd veaıkaları Ye nGfuı teıkerelerl ile btrlıkte I•"' 
lıkesır askeri ıatın alma komlıyonuna mGracaatları. 
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Baeıldıtı yer: VlllJ•t Matbauı-BalıkM&r 


