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iktisat Vekilimiz Dün Rusya 
Ayvahktan Ayrıldılar .. Ameri~adan harp malzemesi 
1: ~ılil layır zeytin mınlıkilırında. f ıbri kalırdı tel- içi~ ~i~!i!~~~a~d~l!r !.~yor 
~ıbu. bulunmuılar Ye viliyetimizin iktisadi miye- :;. ~:.~ı s:~~;::··:.üı;~~~.~ 

12 Adada ı lrıgiltere Dörtler Misa
Bir casus şebekesi mey- ! kını Kurabilecek mi? .. 

tiyle ef a~adar olmuşlardır 
bıt~halık, 5 {Huıwi Muha-
t hılıden ) ·- Salı günü bu- ı 
,,_ l 1 

& C leen ktlıat Vekilimiz 
tlQci'el&ı 8ayar ve malyetle· 
P,rt~kı ıevat, burada Halk 
d,

11 
11 ve beleôiye tarafm 

fetı ıereflerine verilen z:ya 
lıt erde bulunmu4lar, Ayva ... ç 
ı,,lat •tnhfına ve diğer yer 
tl"-ı ıezmfıler, zeytin fa b· 
de •tiyle zeytin bölgelerin 
•• tetktkatta bulunmuılar 
-.., te1uncllere direktifler 

llılltlerdtr. 
llttı 

Q," '-t Vekil imiz. 8. Celal ,,.. v 

olan müzekerelerin müsait 
bir ıurette devam etmekte 
olduğu ve yakında imzala 
nacağından ümitvar bulun
duğunu beyan etmlıtir. 

Yarı reımi malumata gö · 
re, Sovyetler, önümüzdeki 
ıene içınde 4\J milyonluk 
Amerikan emtiası ıahn ala. 
caklerdır. 

Sovyetlerin 1936-1937 

1 seneluındeki mübayaatı 30 
mılyondan ibaret idi. Ruı

yanan bilhaaaa harp malze 
mesi ve bir zırh 1 ı ln1a11 için 
z.aruri olan iptidai madde 
ler aahn alacalı ıölyenmek 
tedir. 

dana çıkarıldı 
Pariı, 5 (Radyo > - Ha· 

vu Ajan11nın verdiği bir ha · 
bere göre; ltalyan adalarında 
geoit mikyasta bir ca1uı te -
bekeıi meydana çıkarılmıt· 

tar. 

İtalya Dahiliye Nezareti 
Lerpoı, Patmoı ve Kalim · 
noı adalarında fevkalade 
tedbirler almıf ve ada aha · 
liıinden füphelt birçok 
ktmıelerl yakahyarak tev 
kif eylemiıttr 

levkif olunanların hepsi 
Rumdur. ltalyan zabıtaaı , 

casus ıebekeainin bütün e le 
manlarını ele geçirmek 

için etraflı ıurette tabkika 
t11 giriımlt ve lazım gelen 
tertibatı almııtır . Mevkuflar 
temas ve ihtillttan men -.,t 

11
, e rnatyetlerindeki ze-

da1t~ra 1 acın Ayvalıkta kal. 
~ot •onra dnn huıuıi 
l ''•ll ı il" b e zmlre mütevecct 

edilmtılerdir. 
B. Celal Bayar z 1 d k 

ler üzerinde izahat vermit· ongu a 
lerdir.. .... Bir tavyare V areket etmlılerdtr . 

~ \1 ~l~l!ıiz 8. Ethem Ay -
~l"rad ektlimizln Ayvalıkta 
~"-dil utu müddet zarfında 
~"dl erıne vtllyetlmlzln lk· 

Vekıllmtz Ayvahkta, va lt M d k d Eh J, 
B. Ethem Aykut, kaymakam a en mmta asın a am- Kaybo.ldu .. 
B. Hüsnü ve kalaba lakı bir ha . miyelli bir intaat faaliyetı Yar Panama, 5 ( A.A .) - Ce· 
lk tarafından uğur anmıı 9 

nup Amerikaeının batı aa ~rurnu ile dtier it lardır . 

/pekli Kumaşlar 

iktisat Vekaletince Ha 
~ırıanan Nizamname
~e Göre İmal Edilecek 

~--it .. , 
''-' a , S (A A .) - ipekli 1 ipek ibaresinin kumat kenar 
~>ı "1~tan aıgart vasıflan farına açık bir surette dam· 
,.,., •e Yil~de yüz haltı ipek galanmaaa mecburi kılan 
L 'ıl,,ı ıuni k k 1 x· maktadır. 
"ftı~ ve arııı pe•ı 
l -~ lçı" lktıaat Vekaletince ipekli l<umaı imal eden 
~~l''-a firmalar rumuzlarmı ku 
' lı tı nizamname Ve 

11 maılara vaz edeceklerdir 't.... ·· •tett kararma iktiran 
~lr Nizamname teıbit edilen ' . il QI 
~ 1,. larnname muctbio 
1 .. ,~lı 
'' ~ namı altında ıah 
~dı,,""'•ılar üçe ayralmak 

~Gld 
~ili ~ Yüz tabii ipekten 'il ,,, 

vaaıflara göre imal edilecek 
kumaılan halen mevcut, 

imal edılmit stoklardan 
ayırmak için bu stokların üç 

ay zarfında tıcaret odaları 

veya bulunmayan yerlerde 

belediyeler tarafından kur · .. l ... lt ipek. yüzde yüz 
~, k, tell olanlara ıuntpek ıunla damgalanmasını em

'•tık olanlara da kanıık retmektedirle:-. 

~,K~~ür ı Fransada 
1
111 
~•ını Ankarıyı bağ. 
hıtı ray dösenmeğe 

1 ~~k hslanmıştır 
)~,~t ':'• S (A.A ) - Maden 
' L qlv ~ Q'tl taaanı Ankara· 
'l 1) 

~- ''•t •n demlryolunun I 
"'ı •ı,z 
" "'' onguldı.k kıamı · 11.. 'tı b ı 
~,,1 ltmıı , ray dö 

Müthiş ~ir f utma ol~u 
Pariı, 5 (Radyo) - lzer 

mıntakasında büyük bir far 

tına çıkmııtır. Yukarı Gar 

den de fırtınadan mQtee111tr 
olmüttur. Maddi zarar mil· 

yoolarca franktır . Binlerce 

çiftlik hayvanatı boğulmuı, 

birçok köprüler yıkılmııtır. 

Franaada böyle müdhlt 

~nkara, 5 (A.A) - Zongul. 
dakta maden mevldinde 
tı bankasının kömür lt 
maden ıoıyeteıinin yeni te· 
ıiıat ve inıaata deva~ et· 
mektedir. Buraya kömürtı 

adile yeni bir köy ve ayrıca 

bir de amele mahalleıl ya 
pılmaktadır . 

Soıyetenin 21 numarala 
kuyuıu saatte yüz bin ton 
kömür çıkaracak olan 
teıiıatı 26 ağuatoıta törenle 
açılacaktır. 

htli hattında itllyen bir de 
niz tayyareıl Guazagihle 
Crlstobal ara11nda kaybol 
muıtur. Tayyarede 11 yol-

cu ve 3 tayyare m6retteba · 
tı vardı Kumpanya df'rhal 
araıtırmıya gl riımtı ~· e 6ç 
deniz tayyaresi ile bir nak· 

lı ye tayya resi göndermiıtir. 

D ı ğer taraftan bahriyenin 
22 tayyaresi de kaybolan 
t& yyarenin güzergahında do· 
laımaktadırlar . 

ALMANYA 

Felemenk Hududunda 1 

Tahşidat mı Yapıyor? .. 
----------

Bir İngiliz gazetesi Almanyamn ~iç bir tarafa sald1r
mak niyetin~a olmadığım ve ~er zaman uzlaşmağa ha

zu ol~uğunu yazlyor 
Berlin, 5 {A A > -- Bir Al 

man reımi tebliği, Alman· 
yanın; Felemenk hududl arı · 
na· asker tahıit ettiği ve 
Çekoslovakyaya bir taarruz 
hazırladığı hakkındaki ha· 
berlert tekzip etmiftir. 

Berlin, 5 (Radyo) - Lo 
kal Ancey.ıer gazetesi lngi · 
liz- İtalyan tekarrübünden 
bahsederek: 

.. Almanya, her vakit ilan 
ettiği gibi vaaıta11z temasla 
ra taraf tardır 

Alman metalibatının mad· 
deleri tamamen sarihtir ve 

Alman siyaseti de Roma 
Berlin mihveri esasından 

ayrılmıyacaktır. 

Alman demir madenleri · 
ni itletmek için hava nazın 
ve baıvekil muavini Gene

ral Göringin k"urduğu, «Dev· 
let fitıanı tlrketi» A iman 
Hnaykileri arasında eıaah 

bir muh1tlefeti mucip olmuı 
tur . 

Alman çelik ve demir 
sanayii kodamanları, Duıel · 

dorfta toplanarak c<huıuıi 

sanayi menfaatlerini himaye,, 
için müzakerede bulun. 
muılardır. 

~--'~il baılanmııtır. 
l ~ fer 13 ağuıtoıta 

la Varscaktır. 
bir fırtınayı tahattur 

yoktur 

eden ) 

Almanya, baılamıı olan 
yeni yolda büyük Avrupa 
devletleri ıle uzlaımafa her 
vakit hazırdır." Demektedir. 

Bu toplantıya Krup, Klok 
ner ve Ttuen gibi bliy(ik 
demir sanayici leri ittirak et · 
mit ve A lman devlet tirke 
tine kartı itirazlarını teıblt 

eden bir muhtıra hazırla 
mıılardır . Bu muhtıra hem 
General Göringe, hem dok
tor Şahta gönderilecektir. 

1 ( News Chronicle ) 

-
B. Eden ~u hususta B Mussolini ve B. Kond Çiyano 

ile görüşmek üzere Romaya gideceUij 

B. Eden 
Pariı, 5 {A.A.) - Koma · 

dan Ftıaro gazetesine ya· 
zılıyor: 

"Burada basıl olan kana·· 
ate ııöre İngiliz - İtalyan 
ttt 'ifı tekrar teeaaüı ettiği 

takdirde bunun ka ti ve pra 
tik neticeler vermeıl lazım . 

dar. Bu takdirde elde edil 
me•I li:ıım gelen neticeler 
ıunlardır: 

J - Akdeniz mütekabı· 

len kazanılan mevkilere ri . 
ayet eıaıına müıtenlt tam 
bir ahenk 

2 - Habeıtatan mesele· 
ılnin mak61 bir ıekilde halli. 

3 - İıpanya meıeleıinde 
makul ve Avrupanın umu 
mi menf aatlarına uy.ıun 

muvakkat bir ıuretl tesviye. 
Londra, 5 ( A .A. ) - B 

Chamberlaln tarafından 8. 
Muaaol in ı ye gönderilen mek· 
tuptan bahseden bir yazı · 

ımda Datly Telehraph ga
zetesi diyor ki: 

" 8. Chmberlain, teırinl 

evvel ayı zarfında bir Lo · 
karno devletleri konferansı 
nın toplannıuını mümkün 
kılmak arzusundadır. B. 
Eden, halen bu mesele hak· 
kında Alman hükumeti 
nezdinde bazı sondajlar 
yapmaktadar. 8 . Eden mü 
teakiben Romaya gide · 
cektir. Sanaldığıoa göre, 8. 
Chmberlaln 8 . Muaaoliniye 
gönderdiği mektupta bu zı. 

yaretten de bahıetmektedir 
lngıliz Baıvektli, Avrupa 

da güçlükleri en kolayca 
yenebilecek çarenin, eıki 

Lokarno paktı esaslarına 

göre tanzim edt l mtı bir 
dörtler paktının lmza11nda 
bulunduğunu, İngiliz kabl · 
nesine btldlrmittir. Baron 
Von Neurath ile Kont Cia· 
nonun dütünülen konferan · 
ıa ıahaan ittlrak edecekleri 
ümit edilmektedir. 

Mamafi, eter ltalyanın 
Şarki Afrikada Habeılıtanı 

zaptetmiı olduğu keyfiyeti
nin hukukan tanınması iç in 
lazım gelen tedbirler alın 
maz ise , Kont Cianonun bu 
davete icabet etmemesinin 
mümkün olduğu kadarda 
eaklanmamaktadır. 

B Mıısıolini 
Bunun için, Milletler Ce. 

miyetınln önOmüzdekl lçtt
maınm çok büyGk bir ehem
miyeti olacakhr. Filhakika 
ejer Milletler Cemiyett,-.Ha
beıiıtanm müıtakll bir dev· 
let olarak artık mevcut bu
l unmadı ğını teıbit edene, 
Cenevre müe11esesinde aza 
olan devletler, yeni vaziye. 
ti hukukan da tanıyabile

cektir. 
Diğer taraftan eler Mil· 

Jetler Cemiyeti emrtvaldln 
tanınma11ndan bir kerre da 
ha kaçınır lıe , lnıtlterenin 
daha birkaç devletle birlikte 
bu yalda daha fazla yirO-
nemiyeceji ve İtalyan lm
paratorluiuoun tasdik ediL 
meıl lazım geldlil fikrinde 
bulunma11 muhtemeldir. 

Her halde muhakkak olan 
bir ıey vana o da 8 Cha 
mberlalntn, Avrupa lfbtrll
ğl aahuında her türlü tera
kkinin en mühim engeller. 
den birinin bertaraf edil · 
meal için, bu meıelenln ağu

ıtoı ayı zarfında kati bir 
hal suretine raptedilmeıt 

hakkındaki arzuıudur. B. 
Chamberlainln mektubuna 
cevabı, her dakika bekle 
mektedir. Sanıldığıoa göre 
H. Muıollnlnin bu cevabı, 
teıvık edici bir mahiyette 
olacaktır. 

Kral Karol 
Oo~rovniğa vardı 

Belgrad, 5 (Radyo) 
Romanya krala Sa Majeste 
ikinci Karo!, Dobrovnlğe 

gelmif, parlak merulmle 
karıılanmııtır . Saltana.t na 
tbl Son Altes Ruvayal prenı 
Pol tarafından büyük mln. 
ftr Romanya kralı ıerefine 

büyük bir av tertip edllmit· 
Ur. 

Amerika 
Sef yahatini yapın lus ta
yyarecileri taltif edildiler 

Moıkova, 5 (Radyo) -
Mareıah Voroıtlof, Amerika 
ıeyahatlni yapan tayyare 
zabitlerinin rütbelerini birer 
edrece yükıeltmtıttr. 



SAYFA: Z 

En 
giizel 
Aşk 
Mektubu 

lıveçlt Arne Sörenıenin 
fikrince, en güzel aık mek· 
tubunu avamdan bir kız yaz 
mııhr. 

Arne Sörenıen hatırı sa · 
yılır bir ıermayeai olan bir· 
fabrikatördür. Her para11 
bol olanların çuğunda o ldu· 
iu g ı bl, bu f at:rıkatörde de 
acaip bir lptıli. vardır. Sö · 
renıenin iptıli.11, maruf ve 
meıhur ıabıiyetlerin yazmıı 

oldukları aık mektup ~arm 

dan mürekkep bir kollesl 
yon yapmaktadır. O. böyle 
mektuplara rastladı mı bir 
çok para sarfından hiç çe
kinmlyen bir adamdır 

Atk mektuplarını da satı 
lafa çıkarılacafaoı ifttlii art 
armaların hemen gep11nde o 
da hazır bulunmakta, aık 
mektuplarını ıatm alarak bir 
müze haline ıokmuı olduiu 
kollelulyoolarına katmakta · 
dır 

Sörensenin asıl gayesi, en 
güzel yazılmıı aık mektu
bunu arayıp bulmekmıı Ta 
nıdıklarına anlattı§ma göre 
okudutu binlerce aık mek
tubunun, bizzat keodiılne 

yazılmıt bir mektup olduğu· 
nu bılmiyormuı. 

Bakın mesele naaıl olmuı. 
Sörenıen ıeçenlerde Londra 
da yapılan ve etya arasında 
aık mektuplara da aatılaia 
çıkarılmıt oları bir artırma· 
da bulunduktan sonra, Up 
sala ıehrine avdet ederken, 
yolda f evkallde güzel bir 
kızla tanıımıı Adı Karin 
Petera olan genç kızı fahri · 
katör çok befenmif. 

Bir müddet sonra, Upıa · 

lada ııkaık buluımalar baı 

lamıı, ev•ell arkadaılak ile 
baılayan bu tanıtma büyük 
bir aıka çevrllmiı. 

Birkaç haf ta sonra, miaa · 
fır bulunduğu Upsala ıehrl· 

nl terkederek mezuniyetle 
ayrılmıı olduğu itinin baıı
na dönmek mecburiyetinde 
kalan Bn. Karin, vedalaıır
ken, Sörensene mektup ya. 
zacaf ına dair ıöz vermif. 
Nitekim, gideceği ıehre dö· 
ner dönmez, sözünü tutarak 
tik mektubunu ıöndermiı. 

fabrikatör, tıte bu mek
tubun, ıtmdiye kadar oku-
muı olduğu aık mektupları· 

nın en ıüzelt olduğunu id· 
dia etmektedir ki, bu mek-
tuba derhal cevab vererek 
kıza evlenmek teklifinde bu-
lunmuıtur . 

Kız, Fabrikatörün, aık 

mektuplarını toplamak he· 
veılnden vazıeçmesl ıarti yle 
muvafakat cevabı vermlttlr. 
~-

Yeni 
ispanyanın 
Merkezi 

General Franko hükume 
tinin ıtmdik.t halde merkezi 
Burıoıda bulunu,or . Fakat 
Saran1011anm " Yeni lapan · 
ya,, nın merkezi olması tek 
lif edılmektedir ÇGokO, ge · 
rek iktisadi, gerek coğrafi 

vaziyeti dalay11ile bu ıehtr 

daha muvafık bulunuyor. 
I 

Saran1011a ayni zamanda 
tarihi bir ıehlrdlr Şehir 

Ft•lkelller tarafından teılı 

TORKDILI 6 A~USTOS 937,,; 

Alev 
. .. .ı;r. . . • 

) Makineleri mucidmin ölümü 1. 
iliMiZDEN HABERLER 

. . ·. . '\ .. , . . "! . . -! •• 

Cıhan harbinde ilk d ef&. 
kullanılan alev makıneıinln 

mucidi Macar mühendis 
Skats geçen gün Budapeıte 
hasta hanelerinden birinde 
ölmüıtür . 

Mühendis hastahaneye 
geldiği zaman kolunun al 
tında tutmakta olduğu ev· 
rak do lu çantadan bir türlü 
ayrılmak iıtememtıtır . 

Yapılan -muayenede ha 
zım cıhazının tamamıle bo 
zuk ve midesinin delik ol· 
duiu an laıılarak hemen ame 
liyat yapılmıı ise de ameli -
yattan sonra zuhur eden ih 
UIAfların önüne geçilmedi 
iinden mühendis ölmüıtür. 

Harp sonrasındanberi ecneobi 
memleketlerln casusluk ser 
vlılerfnce daima taraaaudda 
buluadurulmuı olduğu iddia 
olunan mühendisin hastalığı 
ıüpheli görülerek tahkikata 
baılanmııtar . 

-~ 

Sratosferde 
Planör 
Uçuşu .• 

Sovyet pllot ·pJi.nerlsllerin· 
den Fedorovun idare ettiği 
bir planör, son günlerde, bir 
tayyare yedeğinde. 12 l 05 
metreye kadar yükseltilmit 
ve burada stratosfer mmta
kuında Fedorov . pllnörünü 
tayyareden ayırmıttır. PJa 
nör, muvaffakıyetli bir uçuı· 

tan ıonra süzü erek arızasız 
yere lnmlıtır 

f edorov, l 936 ıeneaınden 
bert yükıek hava mantaka 
larında planör uçuılara yap 
maktadar. Şımdiye kadar 
üçüncü d:-fa olarak 10.000 
metre irtifaı geçmiıttr . 

« 1'ASS » 
~ 

Yenı 
Sovyet 
Pulları 

Sovye:t ler BirUiı P T. T. 
Halk Komiserliği , Çkalov, 
l~aydukov ·Ve Beliakov ta 
rafından yapılan muazzam 
Sovyetler Birlıği · Amerika 
Birleıik Dev'etleri hava se · 
feri münasebetiy le bir seri 
pul çıkarmııtır 1 O, 20, 40 
ve 80 kopek kıymetindeki 
bu pullarm üzerinde Kutup 
yolu ile yapılan bu muaz 
zam uçuıun trajeıi çi2ilmit 
bulunmakta ve pullar aynı 
zamanda bu uçuıu muvaffa· 
kiyetle baıaran üç kahra 
manan ef ıjlslni de ihtiva ey· 
lemektedir. 

*TAS,. 

edılmıı Mılattan 45 sene 
evvel tahrip olunduktan 
sonra Roma imparatoru Av 
gustoı tarafından tekrar ku 
rulmuıtur. 409 ıenesinde 
Vandalların 452 de Süerle 
rln . 475 de Vizigotların 712 
de de Arapların eline ge 
çen Sarangoaaa, 1OJ7 de 
Saraguıtanın merkezi olmuı · 

tur. 1118 de hirisUyanların 
eline reçmlı ve A ragon hü 
humettnln merkezi olmuı· 

tur. 
Aragon v~ Kastılla hti 

kumetlerinin blrleımesi üze · 
rlne, Saragoaaa birinci mev
kii kaybetmlt ve onun ye 
rlne Madrid parlamııtır . 

Köseler Idmanyurdu 

Köyüne if i bir su getiriliyor Cumartesi ~msi bir gar· 
~ · • ~ I Cu~a~~~'~.~~~~~!~rlmlz 

~ ldmanyurdunun 18 inci yıl 

Köseler köyü hududu da
hilinde suyunun iyiliğiyle 

ıöhret bulmuı olan Çınarlı 
çeıme bakımsızlık yüzünden 
harap olmuıtur. Bu yüzden 
o civardaki tarla sahip 
lerl ve btlhaa.ıa hayvanllt 
ıuıuztuktan çok sıkıntı çe
kmektedirler. 

dönümü münasebetile iki 
aydanberi hazırlıkları yapıl· 

makta olan gardenparti 
verilecektir. 

Gardenpartinin g ü z e l 
ve e ğ 1 e n c e 1 1 geçmesi 
için bütün hazırhklar ikmal 
edilmlttir . O gece Yurd gen· 

çleri tarafından nezih ve eğ· 
lenceli sürpertzler de hazır 

lanmııtır. Gardenpartlnin 
güzel geçeceği umulmak 
tadır . 

Oirektorlüüün~e tayinler 
Dursunbey hükumet tabi· 

bi Memduh Türkay lstanbul 

Eminönü bel,. dıye ıube ta 

bipltğine, Erdek hlkiimet 

tabibi Tevfik Ronanın uh-

dt.!sine belediye 

de i İ ave olarak 

tir. 

Siirt vilayetinin 

tabipliği 

verllmiı · 

Garzan 

kazası sıhhat memuru Tev 

ftk Bardak 14 lira maaıla 

Balya sıhhat mt'murluğuna 

naklen tayin edil mııtır . 

Memleket haatahaneıi cil· 

M·ıL • ·ı • f • • ·ı diye mütehassm Or 8 Ekrem 
U llYB mu 8lt1Ş 8(1 gitti er Baysana Sıhhat Vekaletince 

Epeyden beri vilayetimiz 

çevresinde teftıılerde bulunan 

bir ay mezuniyet 

tir. 

verilmiı · 

inhisarlar 
idaresi. şarap sürümüni 
artıracak ıed~irler ahrır 

inhisarlar idaresi, ıar•P 
istthlakinln günden glO' 

artması kuımnda yeni b•'1 

tedbirler almağa k•~r 
vermittir. Geçen sene, ev~~ 
ki ıeneye nazaran bitJ 

bir fazlahk gösteren t•''' 
sarfiyatı bu ıene daha f•' 
la artmağa baılamııtar. 

inhisarlar idaresi, efer ~ 
yaz sek 1Arab1n be1aı ' ,. 
lerle, ıiyah ıarabın kı•' 1 
mıı etl~rle ve beyaz d&dt 

sek şarabın da meyval•'': 
içileceği halk taraf 111d• 
anlaııhrsa o zaman sarf•~, 
tın bu günden daha f•' 
olacağı kanaaUndedir. jl 

İnhlaarın ıarap' sahtı 19 el 
senesinde 25,000 litre I~ 
936 da 700,000 litreye 1 

Köseler köyü muhtarı Ra· 
mazanın göıterdiii lüzum 

üzerine heyeti ihtiyariye 
toplan.'Dıtlar, bu çeıme · 

ntn; yolunun açıtmasına, 

künklerinln dei 1ftlrilmeıine, 

çeımenln yeniden yapıl · 

masına karar vermiıle r ve 
derhal tamirine baılaınıı 

lardır . 

mülkiye mlfettiılertnden B. selmittir. ~ 
Hayri Orhon ile 8 . thaan Ak- =========:::::======~~'===== 

ıoy dün ıehrimizden ayrıl. eı·r Ko··yde Çıkan Ya,.., 
mıılar ve İıtanbula ıltmlt · 1 1 

Çanarlı çeıme ıuyu, ıehre 

getirllmtı olan Yenisudan 
üstündür Ancak suyu azdar. 

;~~;oğul bir olup kira- gında iki Kahve, Bir 
cılarını döğmüşler Dükkan Yandı .. Hu defa yapılacak araı · 

tırmada ıu çofaldığı takdir · 
de bu suyun i lerde Köseler kö· 
yüne getirılmeıi için terUbat 
almacaktır . -- -

Hakaret etmiş 
Börekçiler mahallesinden 

kunduracı Adtlın Hükumet 
caddesinde Uluı oteli müı · 

tecirı Hüınü oğlu Himmete 
liaanen hakarette bulundu
ğu iddia ve ıtkayet olundu • 
eundan hakkında kanuni 
muameleye tevessül edtlmit 
tir · 

zc•ıen 

Beri in 100 yaşmda 

Akıncılar mahallesinden 
kiremitçi Altı ve oğlu Ha -
ilmin evlerinde, kiracı bu 

lunan Hüseyin oğlu canbaz 
Mehmet Aliyi döğdükleri 

ve liıanen de hakarette bu 

lundukları iddia ve ıikayet 

olduiundan ıuçl ular yaka. 
lanmıı ve tahkikn ta baılan-
mııtır . 

koyun sayasm ı yatmıslar 
Balyanın Orhaniye nahi 

yeslne bağlı Koc11pınar kö
yünden Salih oğlu Ahmede 

Bürhaniyenln Karaağaç 

köyünde Koca Halil oğlu 

Aliye ait kahvede gar 
ıo~ı Ômer oğlu Ahmet bir 
gün evvel akıam üzeri pir 
ne kömürü ile kahve ocağı· 

nı doldurmuı ve kahvenin 
ka pmoı kilit liyerek yat. 
mak üzere gece yarısı kah· 
veden dııarı çıkmııtır. 

Kömür yavaı yavaı ateı 

alarak ocağın yanı baıınd&. 

bulunan on kadar arı ko 
vanı ateı almııtır. Bu su · 
retle yangın kahveye ıira 

yet etmıı ve ateı büyilye 
aid, köye yarım ııaat mesa- rek kahve- kami len yanmıı 
fedeki koyun ıayaaı yakıl_- tır Yangın bu kahvenin ya-

Bu yıl 22 Aiuıtosda Al dağı tikiyet olduğundan ta nanda bulunan ayni köyden 
manyanm hükQmet merkezi. hkıkata baılanmışhr. Ratıp oğlu lbrahime aid kah 

kuruluıunun yedi yüzüncü yıl· 

:::::~:u~u1:t:-a~:;~.~: En Çok Hangi Memleket 1 

Berlinde açılacak olan "Ye 

1 di yüz ytlhk Berlln" adın · lere h acat Yapı o 
daki sergi her halde büyük 1 r y ruz .. 
bir alaka uyandaracaktır. 1 

Almanyanın bugünkü hü 
kü~et merkezi, Kölln ve 
Berlin adındaki iki büyük 
balıkçı köyünün birleımesiy· 
le meydana relmlıtir . 

Berltn, 14 üncü asırda 

Barmim ve Teltow bölgele . 
rinin merkez• idi; sonradan 
Hanza birliğine katılarak 

1846 da hükumet merkezi 
oluncaya kadar bu birliğe 

tabi olmuıtur . Büyük Kur · 
fürst ıehri esaslı bir ıekilde 
büyümüı~ve büyük Fridrih 
zamanında da Berlin Alman
yanın en itlek bir ticaret 
ıehri halini almııhr. 

Berltnin 1707 de 55 000 
nüfuıu vardı. Aradan takri· 
ben yüz yıl feçtikten ıon

ra, yani \800 de bu nüfus 
172.000 kışiye varmııtı Şehir, 

bundan ıonra dev adamla 
riyle ilerlemeğe baılamıı 

ve nihayet dünyanın en bü
yük ıehirlerinden biri olmuş 
tur. 

Baıvekaletı statiıtil< umum ı 
müdürlüğü bu senenin ilk 
bet ayı zarfında k t ticaret 
müvazenemlze ait istatistik· 
ler i neıredilmtıtlr 

Bu latatistiklere göre 1937 
yılının ilk beı ayı içindeki 
lhracaatımız kıymet itibariy-

le 50, 145 485 liraya, ithala· 
tı mızsa 38.U & 9 548 lira ya 
varmıı bulunmaktadır. 

1937 nln a ynl "yları için · 
deki ihracatımızsa 36 milyon 
l 4, 798 lira itha lahmız da 
35 7~3 928 liradan ibaretil. 

1937 yılınan bet ayı için 
deki ıhracat ve ithalitımızao 

baılıca memleketler ara11n-
c\a sureti inktaamına ait ·ra· 

kamlara göre de, umumi 
ihracatımızın yüzde 46.33 
ünü teıkil eden 23 228 478 

lira ile Almanya birinci gel
mektedir. 4 milyon 869.246 

lira ile Birletik Amerika 
ikinctlltt , 2.630.246 lira ile 

de lngiltere üçüncü lüğü al· 
maktadır. 

İthalatta ise gene umum 
ithalatımızın yüzde 42 , 74 
ünü teıkil eden J 8 milyon 
230 226 ile Almanya birin 
elliği almaktadır 

5.01 O 879 lira ile Ameri . 
ka ikinci ve 3 182 806 lira 
ile de hal ya üçüncü gel · 
mektedır . 

Bir ~ızı ~açır~ılar 
Kayapa nahiyesinin Lapa 

köyünden Mehmet oğlu Ka
zimln 14 yaı1arındaki kızı 

Haticey i Sarıpınar köyün 
de n Ali oğlu lıa ile arka. 
daıı Emin oğlu lımail tarafm· 

dan cebren kaçmldığı iddia ve 
tll<ayet olduğundan suçlular 
yakalanmıt ve tahkikata 
baılanmııtır. 

,, 
ve ile bakkal dükkanı11• 
ıira yet et mittir. 

Bu vaziyeti göred ~: 
halkı , hemen yangan -~ 
haUine gelerel:, yallf 

1 
daha fazla büyiimesioe ~ 
ydan vermeden ıöndilrffl 
lerdlr . 

Yanan kahvenin 
(400) lira kadardır. ~,ı 

Diğer kahve ile b•~ dl 
dükkanmao bu ya11110

" 

zararları ( 100) lira ol• 
teıbit edilmtıtir 

fi 
Yangına ıetiebıyet fi 

ren adam yakalan111•f ıf' 
evra kile birlikte adli1 

teslim edilmtıttr ~1; 
Yangın bütün köy h•1 

heyecana düıürmüıtü~ 

Kaza ne 
Vergisini vaktinde varıiY•111 ,, 

Mükelleflerin tahsilitl r114' 
ciktirmek makıadile t• ıo' 

·Je' lunan kazanç verg• ııtf' 
itiraz ettikleri anl•f'_..-
verglye yüzde 01' 

yap,lacaktır. 

Uygunsuz harekatı• -
lunmuşlar 

1
,, 

Korucu nahiyeıtnf il 1ı6tl' 
dtbi ve Y enlceikebir 1,, ı~ 
rinde Havran nah11'' dt~ • 1 ., .. 
Hamambaıı mahal e ; 

1 ,.,ı 4 
Selim oğlu Selim i e • ŞI 
halleden Hacı Yusuf "e 1 I~ 
ket adındaki üç "''asıtt' 
tarafta uyıunıuz ha':,ı,~ 
bulunduklarından y• 
mıılardır . 

Sopa ile döğmOS Y 
h ne•'" 1 Cumuriyet m• • le'' 

Abdullah oğlu 0sd1 811
' 1,t' 

F 
.yı .. ı 

ıı Hasan kızı atrıı ,ır 
ile döğdütü ıddt• .,,e 111~ 
yet o 1undufundan tah 

baılanmııtır. 

' d 
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~ıralar: 
Muharrem 
A--ga •.• 
I Coımuı bir geceydı .. Dil · 
er rnutt&aıl bir havayı te 

'•1111-1 
1
• urn ediyor çehrelerde 

ç ı bir g"t- N . -bı u Uf.· eıesı gur 
r eylenu . Muhitin yabancm 
tlbıyd · ,
11 

un . Ya,nızlık ses · 

d:ı~ihne büsbütün ağırlık 
kt uruyor ben de avunmak 
t lbıesizlikten 11yrılmak is· 
lyordurn . 

O diyarın can okıar bir 
•rk,d 
r •tı o gece koluma gi 
):~ek beni bilmediğim kısa 
lı d,n sürükliyerek mando· 
,
6
" ut ıeıleri dole bir ocağa 
tiikled· ı. 
Dedtrn ya. Coıkun bir 

lopı 
~ •nh çehreler güler . 
d:~erden eıer yok,her du 

bir h&vadan dem vur 
"'•kta. 

lJ * * * kal ıunca boylu. . Kaşlara 
de~ın ve çatak sesi gür elin 
t lllandoloni multuıl 
Ottu 

kG 'an harekete gelmtı 
ÇQlt bir makine g i b i 

htınd 
'tik e d u r m ı y a n 
O Z&klar yapan bir vücut . 
)' toplantıda onun büyük 
trı 9 rıtıde et~:·_ Gözler onun üze 

'el Yuzuyor, gülen çeh· 
er d tey on an neşe içiyor, her 

tıtıd onun zevkile hareke · 
)' e Muharrem eğa .. 

tıed "nırndaki arkadaıtan 
en .. ~ 0 . , d" 'ard "'sa ıyor ar, ıye 

c UQı , Güldü. 
6rltl· Ô fitt 1Yorrnusun . nünde .. 

c~de Yerde her it ve eglen 
°"" baıta o gelir. . Bizler 
'•ltl\ Peresteıkarıyız . Onsuz 
)ıı ;•r lop antı İf yapama· 
dtd u sebeble ağamızdar 

ı. 

t1 ~1\ndeki mandolini bırak
"'•ı' 111 kaılarile beyaz çeh· 
,., .. rıe Y&raıan gülüıile 

'"ıttıa de1 teldi . Merhaba kar 
taı diyerek konütmamıza 

'çtı 

*** Oau 1 
'det, il a o coı muı gece 
dak Jıllardır birbirine dert 
~d\ı~Q latnimi iki arkadaı 
t6r.Grıı Daha s_anraları bir 
Qlt G~ ayrı geçmiyordu 

ç,ı. IGn bana hayatının par· 
i'.. "t'"d 
v,ı~ an bahsa girfıti 
~'Yr bır anlatııı vardiki.. 
•ı 0 etınıden dalmış mutta-

~hliyordum. 

TORKDILI 

Çekoslavakyanın iktisadi Va z i
yeti Ne Halde Bu,unuyor ? .. 

Hükumet buhranı, eski ka· 
bineden yalnız maliye nazı· 
rı Dr. Kalfusun ayrılma&ı ve 
Dr. Hodzanın yine eski ar · 
kadaşlarile üçüncü kabinesi · 
nt teıkil etmuıle ıona ermlf 
ve buhrana sebep olan huğ 
day meaelesi ortadan kalk· 
mııtır. Hükumet organı olan 
«Prager Presse » gazetesinm 
yazdığına göre yeni hüku 
met, demokratik koalisyon 
fikrinin yeni bir zaferinden 
doğmuı olup devletin harici 
ve dahili emniyeti, milli ek· 
alliyetler hukunun mahfuzi 

yt.ti, yabancı memleket lerle 
olan münuebetleri normal
leı tirmek ve derinleıtirmek 1 

iç pazarı can,andırmak su · 

retile ekonomik hayatın in 
kitafı için bir zaman teıktl 

etmektedir Buğday fiatının 

niıbetinde tehaddüs eden ih 
tilAf dahi zıraı pazarların 

takviyesi için açılan bir mü 
cadeleden batka bir tt>Y de 
ğildi, buhran üzerine heye 

canla bekle:nen değlıtkhkler 
vukua gelmemif, siyasi me 
ıuliyet ıuutu ve par'manter 
bir koalisyonun lazım oldu 
ğu kanaati ve bu koalisyo 

nun cüzi değitfkliklerle 1929 
lnllhabatından beri devlet 
bünyesindekı sakin demok
ratik inkiıafa hadim olmuı 

olması baı normal münaae 
bat idamesinin umumi barıt 
unsur l arından biri olduğunu 

O hayatta .. lzdaraq keder 
çeken bin, meıekkatlt-rle 

bat bata vermit, mütemadi 
uğraımıı. uğraıtıkca yeni, 
yeni milcadelelerle karıılaş 

mıı. 

Son acısı, saadetinin mey· 
vesi yavrusunu kayip etmesi 
olmuş .. 

Onun için dütünmekten, 
kederden kaçmak çılgınca 

gülmek mando 11ni elinde içit 
günlerine ümit neıe kata· 
bilmek, hisleri can bulmuı .. 
Mütemedi batırır, mevsim· 
siz dudakları bir be~teyl he· 
celer.. Susmaz.. Ona hir 
sıra sana 
diyecekleri 
durmaz ağa 

Muharrem 
yerde 
deseler, 

ağa 

çenesi 
daha 

. 
kaca yeni tecri\belere gırış 

meğe ihtiyaç hitsettirmemiı 
tir Bu meyanda muhalefe 
tin devlet menaf iini bihak 
kin takdir ederek buhranın 

izalesi itinde müıkilat gös 
termen iş olması memnuni· 
yet ve ıükranla kaydolunu 
yor Buhranın izalesi ııinde 

1 
mütkilat göstermemft olma ·ı 
sı memnuniyet ve şükranla 

kaydolunuyor. Buhranın iz 
alesi itinde parlamento dı 

tında bir hükumet teıkili 

fikri mesul mahafillerde mev· 
zuubahs bile edılmemitlir 

Bu hal, siyasal partilerin 
demakratık inkişafın koru 
yuculara ııf alile bilba111e bu· 
günkü ciddi bir zamanda 
kendi meıuliyetlerini müdrik 
olduklarına dehi olarak ıös 
terilmektedir 

Koalisyunun değiımekıizin 
ve zayıflamaksızın idamesi 
hükumette ve hariciyede 
status quonun muhafazası, 

<lıt ıiyasada değitıklık olma · 
maaı, hariç ve dahıle karıı 

sulh selamet politikasının 

idameıi tebarüz ettiriliyor. 

Alman aktivisl partileri 
nin Hodzanın üçüncü kabi 
nesinde de tetriki mesaiye 
devamları geçen Şubatta 

kararlaştırılan hattı hareke 
te~ bağlılığın ve aradaki iti 

madm bır misah o1aral< gös· 
terilmekte, mılli ekalliyetler
le teırıkl mesai o!unacağı 

iyi değılmi dedim. Güldü. 
Ben kc:ndlmi avutayımda 

ne derlerse desinler deJ ı. 

ilazen gönül Muhurem 
ağayı arar, ona şu matemli 
günlerde eı olmak ister Ne 
yazıkki benim çenem oyna· 
mıyor, parmaklarım mando· 
lin telleri üzerinde gezeml 
yor . Yalnız hecelediğim , 

Dudaklarımın bestelediği bir 
şey var. 1 en içli elem ve. 
i<ederlerimle baı bata , sessiz 
sana çok uzak diyarda dü 
ıünür, çırpınırken sen h&.· 
la cofuyor, kendini avutu 
yormusun Muharrem ağa . 
DiyÔr Ona kavutacağım so 
nu gelmez günleri heseplı 
yorum 

M. Ali Kaymarı 

teyid edilmektedir. 

"Udove Novlny" gazetesi 
11 Müstakbel harpte Çekoslo 
vak ya,. baılığı a l tında lngl- 1 

lizce "The Spectator " mec 
muıuında intitar etmiş olan 
b ir ynıyı iktibas etmekte 
dır. Hu yazıda ezcümle fÖY 

le denmiıtır 

"Çekoslovakya ıevkü'ceyt 

ve tabiye bakımından hakim 
bir mevkie sahiptir. Alman 
yanın Çekoslovakyaya karşı 
herekata geçebilmesi için ev
vel emirde h~duttaki dağ 

ıilseleıini zaptet mesi lazım 
ğelir Almanyanm Çckoslo 
vakyadaki Sudet Almanlara 
içinde bir isyan ve ihtilal 
çıkartabilmesi ihtımal hari 
cindedir. Çünkü Henlein bö 
yle bir harekete k~yam edin 
ce çabucak baatırıla b ı l ecek

ttr. Çekaalovakyanın bütün 
hudud mıntakaları çok kuv
vetli olarak tahleim edılmit 
Ur. Havadan yapılacak ta 
arruzlar dahi Çokoslovakya
yı mağlup edemez. Henleın 
partlsınin çıkaracağı llyanc~a 

bu partinin SA teıkilatı mı 
slllı kurduğu 30 bın genç · 
ten mütetekkll teıkilal ha 
rekete getirilir . Fakat löyle 
bir isyan, hududtan hemen 
almcln goüllüler e harp 
malzemesi içeriye sokulama
yınca çabuk bastırılır. Al.;. 
manyanın hazırladığı bir pi 
ana göre bir isyan zuhurun· 
da Morava kapısı ta zyik ed 
ılerek Çekos'ovakyaya glri 
ı~cektir Fakat bu vaziyette 
alman ıstila ordusunun em 
niyeti Polanyanm hüsnü ni· 
yetine bağlı kalacaktır. Hun 
dan baıka Morava kepm 
Avrupanın en kuvvet İ i bir 
fekilde tahkim edilm ı ı bı r 
k alesidir. Ve Çekoslavak or 
dusu Avrupanın en iyi ordu
larile mukayese edılebılecek 
derecede iyı l <' sl ı h v~ techız 

edilmiştir . Buna karıı Alman 
lar için Bohemiya geçitlerin 
den geçmek n ispeten dalı tt 

kolay olacaktır, Fransan'm 
Çekoslovakyaya yardım ed 
eceği muhakkaktır Lokarno 
itilafı şüpheslzdır ki lnlbı k 

edi mi)'ecektir Çünkü bu it 
~ ======~:::c-===:;;;==c..=====~=-='-==-==-= • 

edecekti Ko1undan tuttum . 
"Dur bakalım Bt.:lki bir 
can 1 ı d ır" dedim . Ve ses ın 
ge ldiği tartıfa ,foğru yürü· 
dük . İ brahım ÇflVUf bir ot 
yığınını aralayınca bir de 
ne görelim .. 

- Sakın bir çocuk .. 
Ta kendisi .. t "akat -0nu 

görür görmez ilkin ikimiz 
de korktuk.. Sonra yavaı 
yavat yanına yaklaıtık . 

Yeni fakat 
Gec kalan . , 
Bir keşif 

Bütün aramalara, tarama 

l~ra rağmen , Amerikalı ka· 

dın tayyareci Amella Erhart 

bulunamadı. Bu ı;oğukkanh 
kadının, denize düıüp yanın 

da taıı d ığı can kurtarma 
va sıtalariyle bir müddet de 

niz yüı.ünde kalmış olduğu 

na hükmedild i Fakat, eratı 

lırmalara çıkan tayyareler , 

uçsuz bucaksız denizlerin 

sathında ona rastlıyamadıl ar 

Şımdi de, denize düıen tay 
yarelerin yerler ini gösterme 

ğe yarayan bir ke§f e dair 
haberler gelmeğe baıladı. 

Bu ketif, tayyarelerin 

uçuşlarda yanlarına aldıkları 

on kilo arğırlığında kimyevi 

bir maddeden ibarettir. Bu 
maddenin çok büyük ö 1çüde 

boyama kabiliyeti vardır. 

Yeni keşfedilmtı olan bu 
maddenin bir gramı 20,000 

metre mıl<Abı suyu parlak 

bir sarıya boyamaktadır. 

Deniza şırı uçuş yapacak 

o1an tayyarelerin bundan 

böyle yanl arına alacakları 

on kiloluk mıkdarla , 0.25 

kılometre murabbaı su sat 

hım, mütemadiyen açık sarı 

bir parla klık t a muhafaza 

edebilecek kudrettedir 

Denizin sathındakı bu 

parJaklık, on beş kilometre· 

lik bir d aire dahilinde on iki 
aat müddetle görülebile 

cektir. Bu sure'tle, denize 
düşmüş olan bir tayyarenin 
di ğer tayya•eler tarafından 

görülüp bulunması da ko· 

laylaşmıı olacaktır . 

Ne çara ki , bu keıif 

Ameliaya yardım edemedi; 

eğer birkaç hafta evel orta
ya atalmı~ olsaydı, belki bu 

cesur kadın bugün hayatta 

olacaktı . Ketif facialarının 

bu da bir baıka türlüsü? 

ilaf Fransaya karşı tahrıkslz 

bir taarruza ınrt koymuıtur 

Fakat İbgiltere Fransanın 

Aermel kanalında yerle~me

sinl sükunetle karıılayamaz 

Murat bey çabucak çorba 
kardırdı çay yaphrdı .. Onu 
lrncağımda besledim .. 

Verdık lerimizin hepsini 
tapur ıupur bir yedi bir 
yedi ki.. Son lokmayi veri · 
yordum. Birden gözleri ka 
pandı . 

- Öldü mü çavuş .. 

YAZAN: Halil Bedi Fırat 
to 
vG 'ti<.DILtNtN MİLLi ROMANI No: 54 

r, ıb~, 

Bir de ne görsek .. Ay 
parçuı gibi tombul tombul , 
altı yatlarında ' bir kız ço 
cuğu . Ôyle de güzel ki .. 
Hemen setremi, gömleğimi 

..!. i lkin ben de senin ka · 
dar telaılandım . Batladım 
ağlamağa; haykırm,ağa Yüz 
batı şatkın çadıra g irdi. 

Ne oldun, çavuı dedi . 
Çocuk gitti, yüzba 

ıım eyvahlar olsun gitti de 
dim. 

~' 'ld 1 ernır verdi.. "Ne-
l-ııı,, 11'rcrıa yok . llerf, an · 
'\I trı H 
~"-de ··" ey tanrım hey 
t lıt,t\ ten kalır. lıte ko 
;td-~ · Savaıın yavuklu 

"'~~., 1
' evlu kokusu, zifaf 

111ıt lllbı lfltlı tarafı . Sen t,,, kaç V 
•n.. eryansına 

~ ~•lıç, k 
~11tG, k •sL\tura, dıpçik, 
~it hçtı, alına, kürek, ele 
~ e. Veriıtirdik , dur 

h f;',t 
qtı '•t b 
"'tGlt) u f ırıl\t . Geçer mi 

· '1 l•manlar bir daha 
treu ._ 0 •Ulçııı da kav-

gası gibi komi&< mi komik · 
Görülecek ıeydı.. Derken 
oğul.. Af buyur komutan . 
Teklifsiz laf ettim .. 

- Anlat . Baba . Anlat 
Onları Edirnenin ce 

nubunda, Havzaya yakın 

bir yere kadar kovaladık .. 
Oradan ötesini atlılar aldı . 
Akıama doğru bize istıra 

hat verdiler . Hlr l<öyün ya 
nında duraklamıştık . Orta 
lıkta kimsecikler yoktu .. 
içindekiler çoktan kaçmıı. 
Kuı uçmaz, kervan geçmez 
bir yer olmuıtu. Çantaları 

mızda ne varsa hepsini yl

dik . Susa mıthk . . Bizim bö 
lükte Bandırmah bir İbra
him çavut vardı .. Onunla 
beraber köyün hemen yanı 
batındaki suya yollandık . 

Bak sen hele, öldürmiyen 
allah bak . Bandırmalı ile 
küçük bir patikadan ilerli 
yorduk . Derken kulağımıza 

bir seı çalındı. Hani bazı 

kuılar vardır .. Şimdi adanı 
unuttum . İtte onlar gibi, 
kesik kesik inliyordu . Ban· 
dırmalı hemen silaha sarıl 

dı .. Seıin ıeldiil tarafa ateı 

çıkardım .. Sardım sarmala -
dım. Kucağıma a larak su· 
ya doğru koştum . Yavru 
cuk o kadar susamış ki. 
Irmaktan yudum yudum içir 
dıkçe yüzünü penbe bir renk 
kaplamağa baı,adı .. Orada 
fazla duramadık Yüzbaşımız 

Murat beyin yanına vardık . 

Ynzbatım kucağımda bir ço 
cukla geldiğimi görünce ba· 
yağı taşırdı .. Kısaca gördük· 
lerimizln hepsin' anlathm .. 

Yüzbaşı hiç lstifmi boz 
madan eğildi. cocuğa baktı . 
Dinledi mi ne )aptı bilmem 
sonra gülerek yüzüme bak· 
tı: 

- Nerenin gittlsi be ça
vuş .. Çocuk mamasını yi 
dlkten sonra uyumu~ dedi. 
Gerçekten be evlat , orasını 
akıl edememlıthn . İnan ol 
sun tam birgün bir gece 
kuca ğımd" yattı . . Kıpırda 

nmıyor, 1 ı eye ıes ettirmi · 
yordum .. Yüzbaıı bile biraz 

3 SAYFA: 

/eki , 
Rekoru 

Acaba dünyanın ke.yfi 
yerine mi geldi dersiniz? 

Fransız şampanya firmaları 

na sorarsanız. size. dünyanan 

itıleri düzelmekte olduğu 
kanaatinde o!duklarmı söyli
yeceklerdir Çünkü, tam · 

panya sürümü. geçen yıllara 
göre kat kat yükselmiftir. 
Fakat bu yülueliş acaba, 
fazla neşeden m i, yoksa ci 

han harbi sona erdikten 
sonra, galip veya mağlup, 

bütün memleketlerde hüktım 

süren sinir buhranı devrinde 
olduğu gibi, ne yapacağını 

şaıırmıo o,an bir alemin 
kendini içkiye vermesini mi 
ifade ediyor? 

lıin pisikolojik tarafı bir 
yan1t bırakılacak olursa, 

ekonomik bakımdan büyük 
bir kalkınmayı ifade ettiği· 
ne şüphe yoktur 

Fransa da geçen yıl 37. 
872.000 ffte ~ampanya sa · 

tılmıştır Hele Hatlarda bir 
dütüklük olmadığı göz önün· 

de tutulacak olursa, bu ra
ka~ . değeri itıbariyle bir 

rekor teşldl etmektedır. 

Ekonomik buhrana la· 
kaddüm eden 193U yılında, 
Fransada 26.000.000 fişe 
şampanya satılmııtır Bunu 

takip eden iki yıl içinde, bu 
mikta r 22 milyona düımüı
tür. Tabii, Amerikada içki 

yasağının kalkması da şam 
panyacı\ığın imdadma yetıı-

li ama. Fransanın içinde de 
şampanya ıat ııı ve dolayı· 

sıyle ıstıhlaki yükselmiıttr. 

Artık nas ı l tefsir ederseniz 
ediniz. 

Aym Tarihi 
Matbuat Umum Müdürln 

ğü tarafından ayda bir neı 
redilen "Ayın Tarihi,, nin 
son sayısı; bir ayın styast. 
iktisadi ve kültürel havadis· 
reri ile çıkmııtır. (600) sa 
yf alık koca bir kitap ıek 

linde çıkan Ayın Tarihini 
tdvsiye ederiz . 

fazla öksürse: 
- Komutanım ç o c u k 

uyanacak diyordum .. 
Ne kadar da sevmtıtfm 

yaramazı . KimLıltr timdi ne 
rededir . Büyümüı. belki de 
evlenmiştir.. O gün uyku 
dan uyanınca. bayağı cıyak
!amağa batladı. Ôdüm kop· 
tu .. Ya timdi "Ana meme. ,, 
Derse ne h a 1 t e decektik .. 
Yüzbaııya seslendim: 

Ne denin yüzbaıım, de 
dim . Altını değ ittirsek mi? . 

Yüz.başı da bayağı öz ev· 
ladı gibi sevmişti .. Beraber 
baıladık soymağa .. Daracık, 
mini mini rubalar .. 

Beceremeyiz bir türlü . 
kolunu çıkarırken diğer ta· 
raf yartılır. Hay canına yan · 
dığım avradı .. O gün bile 
yokluğunu belli ettirdi be . 
Yüzbaıı çeker, ben çeke 
rlm. Neyse gücüne çocuğu 
soyduk . Öyle de giydirmlı 
ler ki, sıra iç gömleğine gel · 
mitti.. Onu çıkanrken sarılı 
bir kağıt pnt diye yere düı-
meıln mı?. 

SÜRÜYOR.-
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Ç ·ı - Japon H b. ~~~~~~~~~~~~~'ii'1•••1r1•••••••••• ~ ........ . 
a rL ı .. ~ y e o 1 11 r/t~~r 

Tokyo, 5 (A .A.) - As a . ke•i vaziyet hakkmda iza· ~ en 1 t e « = ' , :!:!!.: 
sahi gazetesine gÖrf', hülui- hat veren Harbiye Nazırı ~ Si -~ --~ 

md birkaç güne kadar •pe- Japon tayyare kuvvetıerının 1 Dursunbey·de ı'Wodern ~ • ~ ~~::liifi#~"!'.ı*"" 

1 
küliuyonu tiddet li bir kont- timdiy~ kadar muhasemata ~ ~ • • ~·~ , 

~ ~· ~ 1 rol alt ına almak ve bayat ittırak etmedik 1 erinı beyan. 

1 
(( YEN/ o TEL» Açıldı 

1 1 
{1 

pahalılığı ıle mücadele et· fakat merkezi Çın hükumet 
mek üzere bir kararname ı d k d 

kuvvet erinin tim iye a ar ~ BÜTÜI'/ KQ/\IC::Q,DLJ H Df·z.. ••. 1 

neıredecektlr. cenubi Hopt-ide 130 bin ki- it,. ı 1r H f 1 

Kararname il~ 20 kadar fiyl bulunduğunu ehemmi! ı YENİ BİN/1 .. YENİ /v108İl YF/... 'f1I •• 1 madde bilhasaa madenler · ~ 

h b yetle kaydetmitlir. YE/'I/ Y/1T/IK... ~ 1 
1 ylyecek, içecek, yün u u · ~ 

bat ve odun ııtihdaf edil- Çinlıler bılhuıa Hung ,it. M .. 1 ·ı • H lht• 
Hay demiryolu boyunca ve 1 Sayın uş en er1n er ıyacına 1 w. 

mektedfr. 1 C V :ıısc 
Auahi gazetesi ~imal i bu hlltlın cenubunda hazır Kolayhk a evap eren 

Ç d k d 1 1 lıklar yapmaktadırl.u. ~ V O l A ld ~ 1 in e i vaziyet o ayısı e il. ı eni te cı ı.. '11 
tekbirin elzem olduğu ka Nazır vekayiln netıceıini " J '11 • Türkiye plyaıaaında yükıek mevk' kezannuı oleD 

naatindeelr. tayin etmek mümkün olma it ~ • { [Ml'l M l ROT ) 
Dün · borsada ffatler mah- dıiını, fakat Çınliluin hattı ~ Durs!-'nbey Yeni Otel Sahibi Ahmet 2' • dünyanın en meıhur il Kalbur fabrı· 

suı derecede dütmüıtür. Çi hareketlerinin ihtilafı vahim it. ve Musta{a Sıkıcwğlu ~ W kuının mamuliltı olan kalburlarından 4-5 ve 6 numa· 

ntn boykotajı dolayıslle yal· bir ıekle ıokacağını ilave ~~~~~~~;~~~~~~.Jı it ralı bütün ve ıkl parçalı bü)ük haaılath makineler 

nız ihracat malları değil bü- etmittir. .----··--------------------: ı • llcarethanemıze ge • miıtır. 
yük esham ve tahvilat le Harbize Nezareti maka Soma L·ıny·ıt Ko·· mu·· ru·· ·I . 1 
kıymetten dütmüılerdır. matı en vahim hadiıelere it ' ı 

Bu hal tiddetli bir kont- karıı hazar bulunmaktadır li lstanbul Piyasasından yüzde yir-
l'olt., teıis t>dileceğı hakkında ıar. I mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satll .. , 
doleıım haber lere atfedıl- Tokya, 5 (AA) - Tien- DEPOZiT ERLERi • maktadır. ~ 
mektedir. çinden btldiri ~diğine göre, • ı~ 

Çın tılerioin ıüratle hal- Japon ketif tayyareleri 20 Flvni Sağhkçı - flhmet Seymen • Bu Bir /-irsafflf Bu Flfsat Her Za- ' 
ledıleceği hakkında boı sa da ~ a 

aıkeri trenın Pekin Tanku =.,- man Ele Geçmez. Kövlü Ve Deg"irmen ~ 
baılangıçta izhar edilen nik ,..-,~ J i 
~~~~ne ümıtler kaybolmuı· ~:~1::~: ::~:~

0

:~:~::: ~;' Belediye Riyasetinden:'• cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. il 
Nankin, 5 (A.A.) - Roy duğunu ve treoın Tiençln "" AHMET ve IBRAHIM CUMALI 

Pekin hattından yukarı dol· Çay deresi tarafenynindeld kanaltzanıyon ıtmen 
ler ajanıı bildiriyor: • a 

Çın harıctyeıınln selahi gitmekte olduğunu eörmüı dıfer köprüıünden ttıbaren belediye köprüıüoe li · Çiviciler İçinde Hırdavat, D~mir, lnşaal I~ 
yettar memuru fU beyanat lertltr. Japon tayyareleri kadar l 150 metrelik ve tahminen altı bin liri!- · • Malzemesi Rtnçber Al.:''"ri 
hl bulunmuıtur: Çıohlerln ateııne maruz ka· lık miktarı mevcut tipine ve ketfine göre dörder yüz met- W Alım Ve Satım Ye.rl 

larak trenlerden dördünü relak kııım kıaam yaptırılmak üzere münakaaaya çıkaral • 
- J ıt pon kuvvetleri Çin • ~.m. .~· 

l mııtır . Münakasa müddetı 13 Ağuıtoı 937 tarıhtne kadar ~--~········· ··~ m 41! ~,.. topraklarını tıaıal ederken bombardıman etmiı er ve ._ ,. 

J l b b h Paaatlmg Fu ıltalyonunu 15 gündür. İhaleıi 13 Ajuıtoı 937 cuma günü ıaat 16 da 
apon arın arııtan a set· 

yakmıılardır. Bu tayyareler belediye encümeninde yapılacaktır . ~~'~., ~~ , ,.~~~~'h;!«~~ mesi manasız birıeydir. Ba

rıı ancak Japonlar Louk11· 
cia had11e11naeo evvel ifgal 
etmekte ... olduklara mevzılere 

çekildıkleri ve Pekın ve Ti 
ençın bölgeıınde ()ın idareıl 

tekrar tekr&r teıu ettiii 
takdırde mümkün olur. 

Sung Cheh Yuang Çtn 
hükümetıne gönderdığı bır 

telgrafta ıımdıkı vazıyetten 

meıul olduğunu v<: bütün 
vazıf elerınden ıstıfa ettığmt 

bıldirerek_ cezalandıralmaımı 

ıatemftllr. Hükumetın bu iı 
tıf ayı reddettığıoi ve kendi 
ıindee kıtaatınm kumanda 

ıına devam. ederek Japon 
taarruzuna kartı koymaııoı 

11tediii zannedilmek le dır. 

Tokya 5 lA.A.J - Şimali 

Çın thtilifı dalayiıale ıhti 

yar edılen maaraflaı ı karı•· 

lamak. üzere hükumet mec-

Jise,:.300 mılyon yenlik e. bır 

munzam bütçe dtsha _ tevdi 
etmeğı perpif etmektedır . 

Şanghay , 5 \A.A.) - Pe· 
kin Tıençının cenubı garbi 
sinde pek mühım bazı aske 

ri hareketler yapılacağı an 
laşılmaktadır. Çın mahfilleri 

baıka çare olmadığını be 

yan ederek büyük hazırlık · 

lar yapıldağını ıaklamakta 

dır. 

Reıımi mahfiller bu hu 
suıta ketum davranmakta 
dulu. 

Vaıington, 5 {A.A. . ) - Çın 
ıefiri Hariciye nazm Hulu 

ziyaret etrnfıtar . s~fir mü 
laketta n sonra gazetecilere 

Çin hukümetioln Japonya 
ile bir harbi göze alarak 

Chahar ve Hopey eyaletle 
.-ınrle Japon istilasına mu 

kaveınet dmeğe karar ver · 
mit olduğunu beyan etmıı 

tir. 
Tokya, 5 (A.A ) - Ayan 

meclisinde, timali Çindeki 

• 

ika hat boyunca bir çok 
yardımcı tayyare meydan 

· Taliplerin yüzde 7,5 teminatlarını belediyeye yitırmıı 

olmaları lizımdar. .> 
•• •• 

Daha fazla maliimat lateyenlerin belediyeye müracaatları 
ları ve~Lunghay demaryolu ilan olunur. ı - 4 304 
boyundllda ı:nühım hareket 

IHer Malin Yerlisi Var .. 
üıleri mevcut oldujunu aör
nıüılerdir. 

Çiençın, 5 (A.A.) - Çin 
autalarının Tangku ıle Tien 

çin arasında Mukden. ek.ı
preıını yoldan çıkaranı ol· 

duk!arı Japon er~unıharbi

yeaı tarafından bildartlmek . 
tedır. 6 kıtı ölmüt ve 60 ki · 
ıı yaralanmııtır . Hunlar me
yanında ecnebıler de vardır. 

Reımen verilen malumata 
göre, ltalya kooıoloıu Çin 
milıılerme taarruz etmek 

üzere Şark lıtasyonuna ha 
reket eden Japon kıtaları-

nın ltalyan imtıyaz~ mınta 
kasından geçmelerim pro 
teato etmiıtar. 

EcnebU imtiyaz .mıntaka 
ıında yiyecek azalmaktadır. 
Hububat fıatları iki mıııline· 

çıkmııtır. 

JdpOD lopçu kuvvetleri 
Çin ketif kollorını bomber· 
dıman etmtılerdir. 

Japonlor, Franıızlar ımti· 
yaz mıntakasi 'e bulunan 
Eranaız tersaneıi arasındaki 

telefon tellerini ve yollarını 
keımitlerdir. 

1 ieoçin, 5 (A .A.) - Ja
por:lar beynelmilel köprü 
den geçmelerine mani olun· 
duğu için Franrıız imtiyaz 
mmtakasiyle Franıız tena 
neıı arasındakı muvasalayı 

keııt ılderinı bildirmektedir· 
ler. 

Konıol oslarla Tiençindt-ki 
ecnebi k ı ta ları lrnmandan 
(arının f rn111 makaınların. 

d 1n beynelmilel köprünün 
muhafazaııını ve ecnebi im 
ti , az mıntakalarının hima
yesini istemıı oldukları tas· 
rıh edılmektedir. 

Japon kıtalarının kuman 

Zararlı bir 
Unutkanlık 

Geçenlerde Budapeıtede, 

rakamları aklmdtt tutama · 

dıaıoı iddia eden bir çinge 

ne karı11 çok mütkül bir 

vazlyete _ düşmüttür . 

•• ~~~~"'!'!!!!!!!..=:==~~, ~ Uzun sentlerdenbui tecrübe neticesi olarak. fıtf ~ 
• Ü AKDİ LI / it düzeni bir 1 ürk sanulkôrırırn dinden çıkan bug•aY ~ 

Pazarteıinden baıka her ~ eleme kalbur maMnelerlni piyasaya arzedlyornz j 

1 1 
Bu makıneler muhitimizde ekilen luğda)ler fçlP '-

aıün çıkar . Siyaıal gazete.. ~ 
en e ' veriılf ve en. uygun bır ıekılde tecrübeiule y• 

Yıllığı: 800 Kuruı d ı 

1 pılmııtır . Saatte muhakkak dört, yüz kilo bui •'! 1 
Altı Aylıjı:400 .. 

3 
her çeıltte ayırır'ive temizler 

Sayııı: " / 
Günü geçmıı ıayılar 25 it. Makineyi Kullanmak livrupaı_Makine e .. ~ 
kuru~tur. '(.. rinden Çok K olayd1r. ~ 

· · ADRES: 

1
1.t. Çünkü dlğerleri~glbi ağar deiildır~ve ayakla çe•· ,. 

Bır geztntıden evlerine BALIKESiR TÜRKDILI t o k l h b cul& •' ri mez turduğunuz yerden o ayca atti Jr ço 11 

erken dönmüt olan lndiı ~. -:::;;;:::;===== ------" •• tarafından bile çok. hafif bir hareketle idare edılebtl~r 1 
~ ı· alleıi, ko~tuğu altında koca- K 1. d it Höyle bir makineye aahip~olmak latıyenlere tere ı 

nıan bır boğça bulunan ya- ayıp 88118 etname ~ han bir Türk itçlıinin emeği ıle olan bu maktnelet ,. 

bancı bir kadının evlerinden" 93-4 Seneıtnde Gazi ılko · 1 ~ den alma l arını ehemmi yetle tavıiye ederız. Tecriibe .. 1 
çaktığını görmüıler. Hu ka kulundan almıı olduğum ıa ~ lerlni her arzu edene herzaman ıöıteririz. ' 

S d b hadetnamemi zayi ettim. Ye it Ticarctlıaııtmlıdc inşaata alt ~~mir, çt.meııtdot. I 
dm, Roze emer adın a ir 1 ·· / '1 

niıinl alacejımdan eıkııinin çivi vesaire gibi Jı, r düzen ve köyl11lcrlmi: lÇ ıı ğ· ~ 
çinaene, karı11 lmlf. Poliıe b d ı ·ı i i b l yo h6kmü olmadığı ilan olunur. herncvi renç er lir.eıı ı e en y oya ve >uya 
teılim edilen çhıeene, verdi· r; farı bulunur. ı 

Sahnlaar mahalleıinden !L 
ğı ifadesinde, yam baıındak• 1 F. ti Ç k Eh d. a· OB' Hakkı oğlu Nıyazl la anmız O ven lr, ır ~ 
evin yıllardanberi çamaıırcı f O · · '-
lığını yaptığı ve o gün de ~. a eneylnlZ·· fÇI ~ 

~ Saraçlar Başında Demir ve HJrdava 
çamaıırları almaia geldiği Kayıp şı~adetnama ~" Hasan Cumali ~ 
ni, fakat bu defa evin nu it . AJ..I 

d ~ ı 325 yılında Btğadıç rüı •• ~~ ~~~~~..aJ,,...... 
marasını ıaıır ıgıoı ıöye - ·~ • ..,,.~~~~· ~.--.--.--...., 

miı. Haıılı oumaraııoı ıaıır· 

dığı ev de lndig aileıinin 

giyilebilecek neaı var nesi 

yokıa boğçuma doldurmuı . 

Pek çingenece olan bu te 

vile kulak asmıyan mahke 

me kendiıini bir buçuk yıl 

hapıe mahkum etmtı. Hir 

buçuk yıl d ı nlendikten ıonra 

haf ızıu ının kuvvetlenmeıi 

ve numaralara daha iyi 

dikkat ihtimali 

gerek 

danı general Kahuki Fran

ıaz konıo'oıuna mulıaaema

ta baıladığı taktirde!beynel· 

mılel köprüye dokunulmıya 

cağını evelce vadetmlıti. 

tiyeılnden aldığım diploma· 
mı kaybettim Kaydını çı 

karttıracağımdan eakiıinin 

hükmü olmadığı ılan olu · 
nur. 

Biğadıç ikinci mıntaka 
köy katibi İımai ı oğlu 

Kadrıtun Doğan 

Kayıp şahadetname 
Bartın ilk erkek cum

huriyet okulundan 927 928 
ders yıllarında aldığım ıa 

hadetnamemi kaybettim 
Kaydını çıkarttıracağımdan 

kıyıp ıahadetnamemln hükmü 
olmadığı iliıı olunur. 

Hiğadıç üçüncü mıntaka 
köy katibi Sudi oğlu 

Osman Erkal 

Belediye Riyasetinde'1: 
ııtı'' 

A t a t ü r k parka için 150 dane kanepe ahn•c• ,.ı-· 
ı 3 - 8 - 937 cuma günü ııaat 16 da beledi ye encOll'" ı1' 
de thaleıl yapılmak üzere 15 gün mürldetle münak•' 

çıkarılmııtır d' 
Belediye keıfJ 712,5 lira olup yüzde yedi l.ıuçı.1~..,,~ 

pozito yatırılacaktır. Taliplerin ve fazla ma lun at 
fsUyenlerln belediyeye mü·acaatları ılin olunur 

4 - 1 - 302 _____ __/ 

İyeıi ve Baıyazmanı: BahkHir &dylavı 'H. KAK~ 

Çıkarım Genel Dlrektörl: FUAT BİL'Al 

Baıımyeri : ll Ballmevl 
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