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Bir Kaç Gündenberi Ankarada Müzakerelerde Bulunan Beş Alman Gemisi Napoliİe Geldi -
Fransız Askeri Heyeti Amerika;HarpGemileri· 

SuriyeyeHareketEtti. 1 ne hazırlık Emri Verdi. 
1 

Suriye Baıvelıili Diın Sabah Ankaraya Vasıl\ Bir Amerikan Deniz Üssünde Bulunan 9 Tor-
Oldu. Kaldığı Müddetçe Hükumet Erkanile pito ile 9 Hava Filosu Meçhul Bir Semte 

Görüşmelerde Bulunacak. Hareket Etti. 
Ankara, 21 (A.A..] - Şeb 

fhnısde bulunan Fran11z aı
lterl he1et1 dan akfAm Su -
ttı.e1e d6nmek (bere ıehri · 
llllzden ayralmııtar . 

SarlJe Baıveklli Cemil 
llardGm bu Hbah ıebrlml
te ıelmlıtır. 

Ankarada kaldıiı m6ddet· 
Çe Türklyenln mlıafirl ola· • 
eak •e hak4met erkintyle 

Romanya 
lıcaıiıtın bııı ılnı

kılltı ıukııı~ıi 
Bıkr .. , 21 (Rad10) 

Naa1rlar mecliıl, buıtln top 
lanmıı •e Macarlıtanla Ro · 
IDanya ara11nda aktedilmtı 
olan ha•a nakll1ata 1D11ka
•eleılnl taedlk •Jlemlttlr. 

1 
temaılarda bulunacakt1r. 

Ankara, 21 (Huıuıi Mu 
babtrimlzden) - Erkinıhar-
btyemizle temaata bulunmak 
ilzer• buraya gelmit olan 
Surlyedelu Fran11z kıtalara 
kumandanının "lyHeUndekı 

heyetle yapılan müzakereler 
nıhayet bulmuıtur. 

Heyet diin ekt"m Toroı 
ekıprea\le Suriyeye dönmüı 
tür 

Ankara, 21 
ha birimizden) 
vekılı Cemıl 

(Huıuıl mu· 
Suriye Bat 

Mürd6m bu 
sabah buraya gelmtı ve me 
raalmle karıılanmıtlar. 

Bando Ttırklye ve Suriye 
milli marılar1nı çalmııbr. 

Suriye Baıvekili Ankarada 
kaldıfı maddetçe baka 
metlmlzln miaaflri olarak 
kalacaktır. 

Suriye Baıveklline Anka 
rapalaata huıuıi bir daire 
tahılı edllm&tttr. 

Fransada Komplo Hareketi etrafında~ 
Jahkikat ve Tevkifat Devam Ediyor. 

DAHiLi YE NAZIRINJN EMRILE: 

Yabancılar Nazaret Al 
tında Bulundurulacak 

------------~~--------------

Pıriı ticırat bırsııı reisi tııkif edildi. Yani bir slli~ 
deposu mıydanı çıkanldı. 

Parlı, 21 (A.A) - Pollı . boyunda ve 30 ıantlmetre 
Parlı ticaret borauı teknik eninde bir ıandık, ıaodığ1n 

lcomlteılnlo relıl Plerre Pr- içinde 1 Alman Senler tüfe 
ouıtu tevkif etmlttlr Prouıt il, bir halfan Bretta tüfeği 
ıertklerle lttlrakteo ve ılllb ve .bu ttıfeklere mabıuı çok 
bulundurmaktan ıuçludur. miktarda kurıun bulunmuı· 
Ve Sante haplıhaneaine ta- tur. 
lcılmıft1r. Mahzende, bunlardan ba · 

Kabinenin diln dört aaat ıka Laondan çahndığı anla-

Mısır 
Kabinesi istifa etti 

NAHAS PAŞA 

Kahire, 21 (Radyo) 
Mtıar kabineal lıtff a etmlı· 
tir. Yeni kabiaentn, Saray 
Naz1rı Alt Mahir Paıa tara
fından tetkil editecelı ıöy· 
leoiyoraa da, "ral l'aruk h~-
nüz klmıeye lf:klift e bulun
muı değıldır. 

Kayser ide 
Atatilrk 
GüniJ. 

Ankara, 21 (AA.} - Kay· 
aerl Atatürk gQnünQn on 
ıeklzlncl yıl d6nüm6nü dün 
coıkun ve heyecanla kut
tulamııtlr. 

Londra, 21 (A.A] - Çın 

hüld~metl neırettlğl bir be· 
yannamede Japonları kendi 
ellerinde oyuncak olacak 
mu•akkat bir idareyi yakan· 
da kurduklarından bahıle 

bu idare ıerek dahili ıerek 
harici ılyaıete ald haraket
lerln hükilmıüz olduiu ve 
bu haraketlere ltUrak ede· 
ceklerin vatan haini tanına· 
caiını:;•e o ıuretle cezalan· 
dıralacejıaı blldlrmlıUr. 

laıiij'i hariciye nazırı ,, 
avam kamaraımda Büyük 
BritanJa merkezi Çın bü· 
kumetinln Çın hükumeti 
olarak tanınmakta olduiu 
Japonların teıkil ettikleri 
yeni ldareyt tammaıı mev· 
zuu bahıolacatını ıöyle· 

mittir. 
Roma. Z 1 ( A A ) - Beı 

Alman harp ıemlıl Napoll-
7e ıelmlıtlr. iki kioun 
ıaoiye kadar orada kalacak· 
tir. 

Amerikıının, paaifık deni 
zındekl deniz üssü olan San 
diegodan verılen bir h:ıb~re 
göre harp gemtlerlnin kara· 
da bulunan mürettebata der 
bal ıemllere binmel~ri emrl 
verllmlttir Bu üıte bulunan 
dokuz torplte ile dokuz ha· 
va fdoıu da meçhul bir lıtl
kamette hareket etmek üze· 
re ha'l1r bulunmak emrini 
almıılard1r. 

Tokyo, 21 ( AA. ) - iyi 
mahlmat almaktaf olan me 

hafil, Amerikanın Tokyo ae· 
firinin bu sabah Japon Ha 
riciye Naztrı Hirotaya, Pa
nay hAdiıeıl hakkında yeni 

proteato notaaı Termit oldu· 
tunu ve bu notanın birinci 
notadan daha tlddetll ted· 

( Sonu lkl•ci ıayf ada ) 

Cumhuriyetçiler T aar
ruz Hazırhğı Yapıyor .. 

ispanyada T ıruıl cephısindı ıiddıtU vı kınh hir ıuhırı
bı cerayın ıdiyır. Hır iki taraftı büyük zayiat ıır~i. 

• ı•· 
•e-

General Franko kuvvetlerinden hücuma hazırlanan askerler 

Salamanka, 21 (Radyo) - lanmak ıuretlle lhUll1cilere 
Cumhuriyetçilerin, (Truel) hlcum etmlılerae de bir mu· 
Ozerlnde beı gündenberi •affaklret elde edememtı

baıladikları taarruz netice· lerdlr. 
ılz kalmııtır . ihtilalciler, •ukubulan ha-

Cumhurlyetçtler, tank kul- va muharebeıf"1. netlc•lnde 

ltalya, Filistinde lngiltere Aleyhine 
Propağanda Yapıyor .. 

cumhuriyetçilerin on tayya· 
reıin i dütürmilılerdlr. 

Son haberler, harp meJ· 
dan1nın. ceaetlerle do · 
lu olrlufunu bildirmektedir. 

ılren toplant111nda dahılıye ı=(==S=o=nu= ikinci ıayfada ) Hariciye Nazırı 8 .. · Eden, /ngiliz - /ta/yan MiJ-
nazın Dormoy franıadakı G l l d 

Banelon, 21 (Radyo}-lh· 
ttlllciler, bu ıOn Baraelon 
ıehrlni bombardıman ettiler 
Tayyareler, bombalardan 
baıka torpilleri de atblar 
Haıaratm dereceal bentlz 
teıblt edllmemtıttr. 

Jabancalar1n nezaret altında enera u en nasebatının Bu Yüzden Düzelmediğini Söyledi 
buluadurulmaaı hakkında bir dorf o .. ldiJ •• 
proje vermiıttr . s111r. teılı 
•• ıerek bu dıı ve aerek 
yabancıların kontrola lılle 

••ıaul olmak Clzere buıuıi 
bir daire ıhdaı edtlecekttr. 

Bır ıhbar azerıne •abıta 
Parlıte Pikpüı caddeılnde 38 
numaralı garajı baımıılar 

•tt birçok ıilih bulmutlar
dır. 

Bu ıarejın altandald ma 
hzende, 1 metre 80 11nt1m · 
etre ıenitllilnde bir dehliz 
bulunuyordu. Methali, tene· 
kelerle kapatılmııtır. Tene· 
keler kaldmhnca ıızlt met 
hal me,dana~çıkmıı •e bir 
lllahzene ılrllmlıtlr. Mahzen· 
de, ekıerlıl Fran11z markah 
80 tllfek, 6 Hoçklı mitral · 
J6zl, l metre 50 aaaUm 

Munih, 21 (Radyo) - Ge 
neral Ludendorf, uzun müd · 
det ıiiren bir haıtalıktan 
ıonra, 73 Y•tında olduiu 
halde bu gün baıhhanede 
ölmOıtür 

General Ludendorf, bü · 
yük merHimle Tanemberg· 
de Maraıal Hındenburıun 
yamna ıömülecektlr. 

8. tiıtler. Ludendorfun 
ölümünden haberdar olur 
olmaz, zevcesine bir telgraf 
çekmtı ve bflyük askerin 
6lGml ile Almanvan1n. te 
e11ür duyduiunu, Ludendor· 
fun, Alman tarihinde dalma 
Jaııyacağını, Ludendorfun, 
dıılma Almanya için çahıtı -

11nı bildlrmlt ve taziyette 
bulunmuıtur. 

Londra, 21 ( A.A.} - ln 
glliz hariciye nazm avam 

kamarasında; İtalya, FiliıUn 
deki propefandasına nihayet 
vermediği mOddetçe ltalya, 
lnglliz müoaaebetler!nin iyile 
ıemlyeceilnl halya elçlıine 
ihtar et lifini 16yleml1t1r. 

Londra, 21 (Radyo) 
Hariciye Nazırı B. Eden, 
lngtlız- ltalyan münaaebata 
nan n için düzelmediği hak
kında kendlıine vaki ıuale 

cevap verirken, ltalyanıo, 
Fıliıtınde İnıilttıre aleyhine 
m6temadlyen propafanda · 
larda bulunduğunu ıöylemlt 
-te iki devlet arA11ndaki 
münaıebatln, bu yüzd~n 
normal bir ıekle girmediğini 
lllve eylemııttr. 

B EDEN 
Napoli, 21 (AA.) - Palla

so iımtndckt torpıdo muh· 
ribl bu sabah denize indi· 
rllmltllr. Muhribin uzunlutu 

80, gentıliği 8 metre ve ıü 
reli 43 mildir. 

Kudüı. 21 (Radyo) - HO · 
kümet, Arıtp ıeyhlerloln en 
ihtiyarım tevkif etmfıtlr. Bu 

hadııe, ı ı l ısttnd~ büyük bir J 
t.eessür uyırndırmııt r . 

Kudüs, 2 l (AA .) 30 
kltiden m ürekkep bir çete 
Tayb.ı kasahası poliı mer 
kezine ıtrc.>rek b r tenkil ıe 
ferıne ittlrak etmif olan po 
lıı mP.muruou uıtemiıludar. 

Çete efndı bu memuru 
hemen tepcltyerek 6ldürmüı 
l~rdtr. 

Ç~te lJundan ıonra büt6n 
po1 1ı memurlarını silihlarnı 

~dan t ecrit etmlf ve kendile 
rlni tedhlt hareketine iltthak 
etmedılderi takdirde ölümle 
tehdit eylemiılerdlr . 

Bauf!lon. 21 (Radyo) -
Cumhuriyetçiler, lTeruel) 
taarruzu haklunda reıml 

bir tebl li neıretmtılerdır . 

Bu tebliğde; (Eskador.) bo · 
tazının zaptedtldlil ve (Ne-
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Dörtler 
Misakı .. 

Pariı, 21 (Radyf>) - lnıll· 
tere, Franıa, Almanya •• 
ltalJM araıında bir Lokarno 
akdi için Jakında müake· 
relere baılanacaiı •e ltal · 
yanın, bu buıuıtakl kanaat. 
lerlni maılehatılzar1 Blon· 
del vaııtaaile Franıa1a bildir• 
dlğt ı6ylenlyor. 
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Gumhudyetçiler T aar- · ( 
ruz H azırhğı Yapıyor. . -

. . . . :<A.' . .· . ~-

' ~ 
. - . a'.J'"· .. • - ' • .... • • ., il' • ~ • • • 

SEHİR HABERLERİ 
' İki Adam Bir Kızı Zorla 

•' ...; : '·.. . • ·:.1.- -.- . . - . •· ... : '~: 
(Baıtarafı birinci sayfada ) 

faa mevzii olan Mutia dün 
ıaat 16 da cumhuriyetçiler 
tarafmdao zaptedlf mııtir. 

Bu babah •~at dokuzda 
yapılacak olan ıon hücum 

dan e'fel ılvll ahalinin ıehrl 
terketroeıl tenbfh edilmlıtir 
Cumhuriyetçi tayyareler asi· 
ler tarafından g6nderılen 
tak•iye kıtalarının yaklaı· 

ma11na mani olmuılardır . 

eıir ıle mühim miktarda ha· 
rp malzemu ı aldıktan sonra 
tehri ta mamiyle m uhuara 

etm iılerdir. Şehrin en mü· 
htmmi müdafaa mevzii olan 
Mucla dün ıaet 16 da cum. 

huriyetçller tarafından zap· 
tedllmltUr. Bu a&bah ıaat 9 
da yapılacak olan son hüc 

umdan evel ıivll ahalinin 

ıehri terketmest tenbih edil· 
mittir . 

Gönen Tütüncülerinin 
Bu Yıl Yüzü· Güldü .. Kaçırmak İstedi.. 

Gönen - Balya Yolunun Tesvi
yesi Hızla Devam Ediyor. 

Bir zeytinliHe çahşan ~ız; tabıncah bıçakh iki adamlD 
elinden zor kurıırd~ı. 

Hükumet topçu kuvvetle · 
rl bütün ıtıJıtre baktmdJr 
Ve ıehlr ıtmallndekt bütün ' 
lıllhkamları davmektedirler 

Cumhuriyet tayareleri es· 

f!er tarafından gönderilen 
takviye lutalarmıo yakla§· 

maıına mani olmuılardır . 

Hükumet topçu kuvvetleri 

Gönen, 2 I {Husuıi Mu ha 
birimizden) - Gönende bu · 
Jıl tütün mabıulü çok iyidir. 
Tütünler hastalıksız ve te· 
mız olarak elde edıldiğioden 

delemiılerdi Böylece iki 
komıu kasaba yekdiğerine 

iyi bir ıosa ile raptedllmit 
olacaktır. 

Erdekte iki adam genç 
bir kıza zorla kaçırmak te . 
tebbüıünde bulunmuıtur . 

Erdeğin lımetp&fa mahal · 
lesinden Ahmet kızı Meli · 

fırsat bilerek, yanına Muı • 

tafa oğ l u İsmail adında bit 

arkadaııoı almıttır . 

İki arkadat doğruca Meli 
baom çalıttığı zeytinliğe git· 

Baraelon,21 (A.A.) - Cum· 

h•riyet hükumetinin tebltii: 

alıcılar zürraya avans vermek 
te devam ediyorlar. Haliha· 
zırdaki vaziyettf'n tütüncü 
ler; ma hsullerini bu yıl iyi 
ffatla sa tabUeceklerini gör 
dükler inden çok memnun· 
durlar . 

Kasaba planının yapılma · 

sına da devam edilmektedir. bayı aym mahalleden Şaki r 

oflu Kadir istemekte ise de 

kız ve aı l eııi buna muvaf a 

miıler ve hiç bir ıeyden 

haberi olmadan çalııan kı· 
Terueltn muhuarası mu 

ayyen bir ılıtem dahilinde 
devam etmektedir. TarAfı · 

mızdan mühim miktarda 

bütilo ıehre hakimdir Ve 
ıehrtn tima\indeki bütün iı 

Uhkimları dövmektedir. 

harp malzemesi litinam 
edilmtıtlr. Bu meyanda btr 
kaç tane de top vardır. Btr 
kaç y(lz esir alJnmııtır. Fran · 

ktatler tarafından yapılan 
mukabil hGcumlarla bava 

akınları püıkürtülmüıtür 
Muharebe eına11nda illi tay 
yaremlz zayJa uğrftmııtır . 

roel} mezarlığına yaklathk 
lar1, {Neroel) ıeh rioln, lhti 

lilctler tarafından tlcldetle 
müdafaa edildiği ve fak at 
buna rağmen , ıehrin abluka 
altına alındığmı , harbin, tim · 

1 diye kadar gör6lmemtı de 
r recede kanla olduğu bildi· 

rllmektedlr. 

Vekaletten tasd ık edılerf'k 
gelen &ı aaabaoın elektrik 
projeı inin tatbiki için Çl\lıı · 

malar da batlamııtır . Bele 
diye elektrık itmi bir an 
evvel vücude getirmek tçin 
çalıımaktadır 

Baraelon, 21 (Radyo) -
Evelkl gece aıllerln tayya · 
releri Baraelon ıehrlni bom · 

bardıman etmtılerdlr. 20 kt 
ıt ölmüıtOr, 30 kiti yaralı 
vardır. lkı konıoloıhaneye 

bombalar dOımOııede pat 
lamamııtar. 

Cebelüttarık, 21 (Radyo) 
- Bir kaç glndenberi ka • 
palı bulunan budud tekrar 
açılmııtır. 

ı>uluo.\fadrtd, 21 (AA) - Beı 
.,,,ı,dndenberi Teruel cephHfn 

de cumhuriyetçiler tarafın 

dan yapılan taarruz cumbu 
rlyet kuvveti erinin mükem · 
mel bJr ıurette hazırlanmıt 

olduklarını meydana koym· 
uıtur. 

Teruele, on beı kilometre· 
den fazla bir mesafede bu 

lunan bir noktadan hareket 
etmit olan cumhuriyetçiler 
on kasabayı ı11al edip 600 .. ~ 

Alman 
Gemileri 
Napolide 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

birlerle kaleme alınmıı bu 
lundufunu beyan etmekte· 
dtrler. 

Şanghay, 21 (AA.) - İy i 
malumat almakta olan bir 

menbadan öğrenild i ğine gö 
re Tsinıtaoda vaziyet çok 
'fahimdlr. Btr çok Japon fa· 

brlkalarında yanıın çıkarıl· 
mıı olduğu ıöyleamektedfr. 

Malum olduiu veçhı!e Ja · 
ponyanın Tıtnetaoda yatırıl -

mıt mlblm ıermayeleri ve 
b1lba11a birçok iplik fabri 
kaları vardır. 

Londra, 21 (A.A ) - Baı

vekil nar.ular komlteılni pa · 
zarteıl ıünQ tçtimaa davet 

etmlttlr Komite hariciye na· 
zarı ile milli müdafaa nazır· 
tarından mürekkeptir. Komi 
t~ Uzaktarktaki vaziyeti 
t etkik edecek ve çarıamba 

ıürıkii kabine to plant111D1 
hazırlayacaktır. 

Sen Jan-Doloz. 21 (Radyo) 
- Cumhuriyetçilerin Teru
el cepheıtndekt taarruzu de 
vam ediyor. Karlar üzerin· 
de cereyan eden muharebe 
çok kanlıdır. Tarafeynin ob· 
üıleri mülhit ateıler saçıyor . 

(Teruel] tehri, iki taraf 
için de büyük aakeri ehem 
miyetl haizdir. Bu ttibarla 

harp, ıünıü ı{ingüye ve t id
detle devam etmektedir. Ne · 
ticenin, bir iki güne kadar 
anlaıılacafı söyleniyor. 

Banelon, 21 (Radyo -
Cumhuriyetçiler, (Teruel} 

cephesinde [Mueli) tepeıini 
zaptetmeğe muvaftak ol 
mutlardır . 

Madrid 21 (A .A) Bet 
günden beri T eruel cephe· 
ılnde Cumhuriyetçiler tara 

fmdan yapllan taarruz Cum 
huriyetçt kuvvetlerini mü. 
kemmel bir surette hazırla · 

nmıt olduklarına meydana 
koymuıtur. T ernele on bet 
kilometreden fazla bir me· 

ıafede bulunan bir noktadan 
hareket etmit olan cumhu 

rlyetçtler on kasabayı itral 
edip 600 esir ile mühim 

miktarda harp malzemesi 
aldıktan ıonra ıehri tama· 

mile muhasara etmitlerdir. 
Şehrın en mühim müda · 

Arnavutluk da 

Milletler Cemiyetinden ay
nlacak 

Pariı, 2 l - İtal yanın ge 
çenlerde ilin edilen karann 
dan ıonr• baıka bazı devlet· 
lerln de Milletle r Lemiyetın 
dea çekileceklerine dair ri 
vayetler çıkmııh . Romadan 
ıelen haberlerde çekilmesi 
mevzüubahı o lan devlet Ar · 
navutluktur . 

Arnavutluk lta lya ıle Yu· 
ıoılavya arasındaki anlaıma 

kendi mülki tamamiyetini 
tekeffül ettığı cihetle Mıllet· 

ler Cemiyetinde kalmağa lü 
zuın1 ıörmedidıffni yakında 

llln edecektir. 

Geçen yıl baılanan orta 
okul binaaı Jnıaatı faaliyeti 
devam etmektedir . Gönen· 
iller bu okul binasını bitir
mek için elbirliği ile çalıt · 
maktadırlar 

Gönen . Balya yolunun 
bundan üç ay kadar evvel 
lıt ıkıaf ı fen memurları tara 
fından bitlrilmiı ve amelei 
mükellefe ile tesviyesi 
yapılmaktadır. Yola bura 
n ın kıtla caddeılnden baı 

lanmıthr Havaların da mü 
ıait gitmesi yol çalıımaıına 
çok yardım etmektedir. Gö · 
nenliler, hızl a ve esaılı bir 
tekilde devam eden faal iyet 
önünde bu yolun yalcın bir 
zamanda biUrı leceğine ınan
dıklarından çok memnundur 
)ar . Eaasen Valimiz B. Et 
hem Aykut da Gönen· Balya 
yolunun tamamlanacağını 

daha evvel Gönenlilere müj --··-·-................. __ 
Kublayı anma gecesi 
Necatibey öğretmen o1'u 

lunda bugün Kub lay ıecesi 
yapılaca k tır . Bu geceyi ter 
tip eden okulun kü ltür ku · 
rulu buna ait bir proğram 
hazırlamııtır . 

Fransada 
Kamplo 
Harepeti 
(Baıtarafı birinci sayfada ) 

tılan bir rnitralyöz tüfeği, 
28 sandık bomba, teneke 
lere doldu r ulmııı birçok ku 
rıunlar, bu mühimmatı na 
kle mahıu' çantalar da var 
dı. Ayrıca 60 tane Alman 
\'e ltalyan mark a l ı n. ıtu 1-
yöz tüfeği bulunan mühim 
matın sık leti 4 tona yakrn 
olup büyük btr kısmı lapan 
ya do as ı ler elinde bulunan 
Toledo sı iah fabri kaııının 
mamulatmdandır 

ihtiyat tayare zabiti olan 
garııj sahtbt M. Yannot tev 
klf olunmuıtur 

Kunel bulvarında Lödras 
iıimlt bir banka memurunun 
evinde de arattırma yapıl 

mıf, 30 kılo mel init, bebe· 
rinde dolu 32 bomba bulu· 
nan 2o ıandık . Alman mar 
kalı bır ' nııbnlyöz tüfefl , 
birçok fit ek ve ıarjör mey· 
dana çıkarılmııtır. 

• 

inhisarlar 
Mamulatı için ~ir plan 

haznlamyor 
lnhiaarlar umum müdürlü 

ğü, inhiaar mamulatı hak
kmda bir plan hazırlamakla 
mefguldür. Tamamlandıktan 
sonra, inhiurlar vekaleti 
kanalı y le ve killer heyetine 
bildirilecek olen bu plan 
ıu esasl arı ihtlve ediyor: 

1 - imalat maliyetini 
ind irmek, dıı satııı arttır 

mak ve hıuılatı yü1'ıeltmek 

2 - lnh iı!ular mamd1atr 
satıı itini plinlattıracak . 

3 Ekıper ve harman· 
cıları ecnebi mütehanıılar 

derecesine ç ıkarmak. 

4 - Şarap thracahnı ço
faltmak. 

5 - Tuz ihracatmı art 

hrmak . 
6 - Tütün limted ıırke· 

tfn l takviye ederek tütün 
satııım uaalı bir tekle ıok· 
mak. 

7 lnhtıarlar mamuıa . 
tında. ihraç fia tmı maliyet 
fiatma kadar indirmek, 

8 - Dahili fiatlarda b6t-
çeyi ı.-. nmıyacak tekilde 
tenzı lat yapmak. 

9 Sajhk ve temizliğe 
tanllük eden iıpit t o f ıat ları 

ile hafif a lkollu içkilerde 

tenzi lat ~· apma k . 

1 O - Tütün cinılnin iı · 

lihı için ecnebi memleket· 
lerdera tütün tohumu getirt· 
mek 

-- -

kat etmemektedir. Kadir 

sevdiği Melihayı arzuılle 

a lamayacağım anlayınca bir 

fırsatını bulup k.zı zorla ka· 
çırmayı kararlaıtırmııtır 

V aka günü Meliha Kadı
imam adı verilen mevkideki 
zeytinliğ~ daha bazı lıçiler

le birlikte zeyUn toplama· 
ğa aitmtıtir . Kadir çoktan· 

beri kaçırmak üzf're takip 
ettıfi ktzın bu giditini bir 

Bir Sındırgılı
nın 165 Lirası 
Çalınd_ı 
Sıodırgmm Camlkebir ma 

halleıintlen Ahmet oflu Ah 
met, aynı mahalleden Recep 
kızı 50 yaılarJDdaki Ayte 
ve oğ!u Osman, Tokatlı ole 

ltnde bir odada yattıkları 

yine Sıodırgı~an Püraünler 
k~yünden Mehmet oğlu Muı · 

tafa Sıtkınm uyuduğu eana
da 165 liratını çalmıılardır. 

Y a palao aramada Aytenln 
üzerinde çalıoan paradan 
14 lıraıı buluomuıtur . 

Suçlular yakalanmıtlar, 

adliyeye Vf rilmtılerdir. 

Türk Spor Ku,,., 
rumu teşkilat 

Kanunu 

zm üzerine. bıçaklarını çe 
kerek sald ı rmışlardır . 

İki a<lamm elinde çırpınan 
Meliha haykırmaia baılamıı• 

feryadı duyan iıçller vak• 

yerine koımuılardır. 

İtin sarpa sardıimı göreD 
iki mütecaviz kız• bırakarak 
kaçmıılardır. 

Hadisenin jandarmaya 
bildirilmesi üzerine Kadir de, 
lımail de yakalanarak adli· 

yeye verllmtılerdir. 

Roman}·adan 
Gelen 
Göcmenler , 
Bandırma . 20 (Husuıi) -

Romanyadan on b~ı hane . 
kadar aöçmen aileıi buraya 
gelmJtler ve iıkin edlmek 

üzere Bandırma tarikile Eı· 
kfıehire ıönderllmtılerdlr . 

Bandnmıda zelzele oldu 
Bandırma, 21 (Huıuıil -

Bu akıam tam dördü yirml 
geçe burada hafif bir yer 
sar11ntı11 olmuttur. 

Yapı ta yollar kanununda 
yap,lacık tadilat 

Dahiliye vekaleti, bundan 
bir müddet evvel ebniye ka· 

nunu ile yapı ve yollar ka· 
nununun bazı maddelerini 
değfıtirmek maksadlyle bir 
proje hazırlamıı ve bunu, 
mütalealarını bildirmek üze· 
re valilere göndermittl 

Bir Boyacı 
iskeleden 
Aşağıya DüştiJ. 

Ankara, 15 [ Huıusi ] 
Türkıpor Kurumunun Kül· 
tür Bakanlıjıoa merbut bir 
umum müdürlük veya müs
teııuhk tarafından idare 
edilmesi için hazırlanan ka· 
nuo liylhaaı, Baıvekilete 

veri l mtıtir. Bu ıuretle mem 
leket iç ve dıımdak ı spor 
ha raketlert ar&1ında tam bir 
birlik ve lhenk tesiı oluna 
cak, mekteplerde ıpora da 
ha fazla ehemmıyet veril 
melde berah~r ıpor sahaları 

Cevaplar gelmeie batla
mııtn; bunla r tamamlandık 
tan sonra p roje yeniden tet
kık olunacak ve buaüukü 
ıartlara daha uygun bir ıek · 

le sokulacaktır . 

T ahsilit sefliii Bigah Osman oğlu 28 
yaılarında Ali Hoyar, Ana · 
fttrtalar caddesinde belediye 
yanındaki Hüıeyin Şadlnin 
evi n ın dış tarafını boyarken 
itke 1e birdenbir çökmüt ve 
boyacı üç metre kadar yük
seldıkten yere dütmüıtür 

Bu düıme neticesinde Alt 
Boyar muhte lif yerlerinden 
yaralanmıt ve hastahaneye 
kaldml mııtır 

Boyacınm yaraları ağır 

değildir. Hadise hakkında 

tahkikat yapılmaktadır . 

Bir tayin 
Man iııt 8 Eylfıl okulu ôi· 

retmenlerinden İzzettin nak
len vilayet maarif müdürlü
fQ emrine verilmtıttr . 

ve vesaiti ihtiyaç nhbetinde 

çoğalhlacakhr 

1 1 

IZmlr hususi muhasıba 
müdürü gitti 

Dahai önce;'? ıehri miz hu· 
ıuıi muhasebe müdürü bu 
lunan, İzmir huıuıi muha· 
ıebe müdürü B Adıl Sa yar, 

on bet gün kadar mezuni · 
ye t almıı ve bu mezunlye • 
tinin bir kıımmı İstanbulla, 
ıehrimizde geçir mittir . 

lzinı bıttiğinden B. Adıl 
Sayar dünkü trenle İzmire 
hareket etmlıtir. 

Merkez tahsilat ıubeıi ıef 
liğ ln t! :.5 lira maaıla lstan 
bu l Heyoğlu tahrirat müdür· 
lüğü m~murlaıından Esat 
tayın edılmtıtır. 

Bir yıvıunun muııff ıkıyeti 
Taıarruf haftasında Halk· 

evinde ve öiretmen okulun· 
da verilen muıamerede Gö 
nül adındaki bir yavrunun 
söylediği monoloğda 1 çok 
muvaffak olduğunu yazmıt 
tık. 

Hu defa bu yavrunun 
Üçüncü t ılelıu e MüdürO 
B. Hayri isen in kızı oldu -
ğunu ölrendı k. Bu istidath 
küçüğün ailesini tebrik ede· 

riz. 
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No: Vlll 

Bizim 
Savafımız ..• 

Savat; yalnız topun, tüfe · 
lln birbirleriyle çarpıımaıı, 
uçakların birbirine ıirmeai, 
tehirleri d6imeal değildir. 

Savat, birbirini yutmaia 
çahıan harp dokrialerlnin 
•ade kartı kartıya ıelmeıi 
defildır. Topu, Ulfeil, uçalı 
birbirine tutuıturan AmH 
itte savatın ta kendisidir. 
Ancak bu amile ıavaı dıye
bllirlz. Bu da bir milletin 
azmini ifade eder. Ayna ga· 
Je, aynı mefkiire ufrunda 
lllahıeri bir azim ... 

• itte; bundan 15 ıene ev· 
•el acı ve ümitsiz ıGnlerl 
slneaı ve lmaniyle zafere 
çeviren Türk uluıu bu ıün 
Sllvaıların anası olan en bü
Yük bir aavaıta daha bütün 
cihana galebesini ilin etmlt 
bulunuyor Ekonomi ve Art
tırma Savaıı! .. 

Eski devirlerin ıaf ve lh· 
mall1le haıerelerin imha11na 
Ye iıliımarına baralulan yur · 
dumuzda bugün fabrika ba
caları semanın burçlarında 

dalgalanan bayrafımız gibi 
ekonomi ıabaıınd•kl iltikli 
limizi cihana baylurıyor 
Baıımızda Atamız olduk

ça her · gelecek ıün bır sa 
vaıın zaferini terennüm ede· 
cek ve biz muasır medeni 
yetin üil katına en kısa bir 
zamanda çıkacafız. 

E. Özen 
---•Ilı--,,.. __ _ 

Amali yattın sınrı muııf · 
fa ki yır ı 

ı 
Şimali Amerikanın maruf 

muıannılerlnden Cehan Bok- 1 

ıtayn, ıerek sahnelerde ıe · 1 
rek fılim aleminde iyi tan1n

llHf, iyi para 
adam :hr. 

Bu adamın 

kazanan bir 

bundan bir 
lcaç ıene evvel ıeıi, timdi· 
lcine nisbetle i.deta fena 
lmlı. maamaflh ekmeilnl 
gene teıannl ile kazanan 
lardan idi 

Bir gün bu ıealnl de kay· 
b~tmek tehlikesine uframıı, 

ıırtlafından bir ameliyat 
yaptırmııtır. İıte bu ameli. 
yattan ıonra Cehan birinci 
11nıf ıeı sahipleri arasına 

glrmlttlr 

Arzın IDfuıu 
Amerlkah ll!m ~ay R. Pe· 

ard arzın nüfusu hakkında 

btr eıer neıretmlıtır. 

Bu esere ıöre 1650 de ilk 
defa el arak arzın n6fuıuna 

alika ıöıterilmııtir Bu ta 
rlhte yapılan tahnıin, arzm 
nüfusunun ancak 445 milyon 
oldutu merkezindedir. 1750 
de arzın nQf uıu yaram mil 
yar olmuıtur . Fakat 1850 de 
arz bir milyar n6fuıa ıahip 
olmuıtur . 

Bu tarihten ıonra artmaıı 
bOyük bır hız almııtır . 85 
Sene içinde arzın nüfusu 
tam bir milyar Y6 milyon 
fazlalaımıttır. Şimdi arzda 
iki milyar 96 milyon nGfuı 
vardır. 

Dünyanın En Zengin Adamları: 111 

MiTSUi AİLESi 
l'litsııi Ailesi N<ı sıl Zengin 

Oldu Ve Nasıl \'.Tıışıyor!. 
Japonyanın XVll ci aeırdan 

beri loklıaf eden ticaretini 
ve M 8.K . etiketi ile bütün 
ıark ticaretini elinde tutan 
dumpınıinl kim idare ediyor? 

.. Mltsui Tıcaretevi. .. 
D6nyanın en eıki ve en 

zengin yegane aıleıi "Mitıul 
Ticaretevi., müe11iı ve sa

hipleridir. Ford, Rockefeller, 
Morıan gibi paraya müste
nit ıevket ve satvetleri dil 
lere deıtan olan hiç bir 
Amerika aileıi huni"' kadar 
muazzam bir ıervete malik 
değildir 

Şarkta, bilha11a Çin, Kora 
ve Mançuride M.B.K. fır 

maaından baıka biç bir f ir
maya tesadüf edilemez. Bu 
aile sayısız vapur, fabrika, 
banka, ıeker taıf iyehaneleri, 
antrepolarile ıarkı tamamile 
elinin altına almıı vaziyet 
tedlr. Asyada ıay111z pet
rol kuyuları ve Siblryada 
maden eriten makineler hep 
bu aile için tı'emektedirler. 

Bu11ln Hindistandakt İn
giliz aleyhtarlığından istifa 
de ederek tlindhtan piyase · 
tını da ele geçırmefe çalıt· 

maktadır. Hatta bu ıebep· 

ten lnglltere daha timdiden 
bu allt: ile anlaımak lüzum 
ve ihtiyacını duymuıtur. 

Japonyada herıey tama 
mi le bu ailenin elindedir. 
Stiorta, ikraz itlerini bu al 

le yapar. Japonyayı sayısız 

elektrtk fabrtkalartle çahıtı 

ran, aydmlatan, yediren ve 
gl ydlren de gene bu .... ailedir. 
Ayrıca dört milyon nüsha 
satılan ıazetelertle Japo• 
efkirıunıumlyeaine de hi· 
kım bulunuyorlar. 

Bugün Çındekl pamuk 
aanayilni teıktl eden serma
yenin yüzde 65 ıt bu aile 
nindtr. 19JO Seneıi11e gelin· 
clye kadar Çtnde yalmz 
417,000 iğ pamutu olan bu 
aile J 933 çe kadar 33 ıene 
ilk bir zaman zarfında bu 
iğ adedini üç milyona çı 

karmııtır. 

Bu ailenin ticari ıahada"I 
akıllara hayret veren inkl 
ıafı; f abrlkalar1na hemen 
hemen bedava denebilecek 
kadar fazla ve çok ameleyi 
kolaylıkla tedarik edip ça· 
hıtıra bi 1 mesldir. 

lıte Avrupa ve Amerika 
mallarının M 8 K. ftrmaslle 
rekabet edememesi bu çok 
büyük farklı amele ücretin
den ileri ıelmektedlr Mit· 
sui Ailesinin ne dereceye 
kadar ucuz amele tedarik 
edebilecekleri hakkında iyi 
bır fıkır edinebilmek fçin 
Antolne Zischkayı dlnliyelim: 

" l Y3 l de btrgün tlanke 
ouda bir fabrıkaya iltica 
etmiıtlm. Bunun medhali 
vebadan ölenlerin naaılarile 
dolu idi. Bu muazzam Ja
pon iplik fabrikası, yapılar 
yapılmaz, San nehrin feye 
zanı neticesinde, b6t0n ıe 
hır gıbi . harap olmuıtu. 

1930 da cıvar mülhakatı ile 
beraber iki milyondan zi
yade nüfusu olan ıehirde 

1931 de ölülerden ve mur· 
clar kokulu ıulardao batka 

birıey kalmamııtı Çatala· 
rın kenarlar1na evlerin pen
çere kanatlarına, duvarlarm 
köıelerine, bahçelerin par
maldıklarma takılmıı lnıaa 
cesetleri sulardan tltkln bir 
baldt: aallamyorlardı 

1931 Eyliil6nde, Nankio· 
de dahiliye nazarı tarafından 
neıredilen reımi tebliğe na
zaran f eyezana kurban gl · 
denlerln sayısı otuz milyona 
yükseliyordu. Açlıktan ve 
hastalıktan ölenler bundan 
hariçtir. . . Hiç hatırımdan 

çıkmıyCJI'. 1930 ve 1931 ta· 
rihlerinde Hoopeh vilayeti 
dahilinde öyle köyler gör· 
düm ki, bütün ahaUıl ağaç 

kabuklarını kurutııırak on· 
ları yiyorlardı Batka köyler 
kanlannı ve kızlarını bir 
avuç pirince, yahut yarım 

torba buğdaya •atıyorlardı. 

Koca tehirler tamamen aç· 
laktan telef oluyordu. Ce 
setleri yedikleri cihetle se 
mtrmit köpekleri avlamak 
için uiraıan insanlar da 
gördüm 

Onun Jçlo Japon fabrika
larında hemen hiç paha· 
ıına çalııacak binlerce ame· 
le tedarik edilebilirdi. K6 
mür madenlerinin çoğuna 

motörlü tulumbalar koyma
mıılardı. Çünkü ıuları ame · 
le ile boıaltmak makine· 
leri amorti etmekten daha 
ucuz sellyordu .. 

Tokyo Amerikanın bü· 
yük ve muazzam bankaları · 

m andıran binalarla doludur. 
Bu binaların~ bepıl Mitıuı 
lere aittir. Çelik ve billur 
lardan meydana ıetlrllen 
bu binalara zelzele ve yan· 
ıın katiyyen tesir edememek. 
tedlr. Havadan muhafaza11 
için bazılar1nın Gzerlne 
atlar ıerilmittir. 

Bu binalardan en muaz 
zamı Mitıullere 360 mil yon 
franga malolmuıtur 

Formaz, Sabalin, Mandc· 
houkou, Harbin gibi adaları 
istila edip Japonyaya tlu · 
hak ettiren de gene bu al· 
ledir 

Bu sebeplerden 
Japonlar bu aileyi 
fevkinde eıhaılar 
r6rler 

dolayı 

tabiatın 

gibi gô · 

H· flrmen 

--.-...---- -

Çok 
Gec 

' Trlyestede çok garip bir 
hidtıe olmuıtur. 

Trıyeatede mukim Civanı 
Clvanola adlı bir kadın, bu 
ıene Amerikadan amcasın 
dan bir mektup almııtar. Am 
ca bu mektupla umumi 
harbin sonlarına doğru Trl 
yeıteyl terk ederek Ameri· 
kaya ılderken evin tavan 
arasına 200,000 lirahk Avuı 
turya evrakı nakdiyesi aak
ladıi1nı blldirmlttir. 

Vakıa Civani Clvanola bu 
paraları bulmuıtur; fakat 
bunların kıymeti çoktan 11 -

f ıra lnmlftlr. 

TORKDILI 

Ftoğraftan 

Korknıa 
Bazı kimırler, bilhassa 

m6sbet veya menfi ıekilden 
töhret kazırnmıı olanlar 
fotoğraftan, resimlerinin 
alınm86ında o korkarlar 

Bu korkuyu üç k11ma 
ayırabiliriz: 

1 - Marlen Ditrihln kor
kusu. Bu sinema dilberi fo
toıralaranın alınmasından 

çok korkar. O biç olmazsa 
kendisine yarım saatçik ıiiı 
lenmek fırsat ve lmkim ve· 
rilmezae. 

2 - Hayatı kötülük için· 
de geçmit ve mütemadiyen 
kötülük yapmak istiyenler 
de resimlerinin çekilmesini 
hiç istemezler. Çünkü l:u 
suretle teıhiı ve derdestleri 
kolaylaıar diye korkarlar! 

3 - Bazı ricali devlet de 
nedenıe fotoğraf aldırmak 

istemezler Bunların arasında 
ve belki de baılarında in 
rtltere eıki batvekili Slr 
V inıton Çurçtl •ardır. Bu 
zat, bu korkuyu ıu suretle 
izah etmlttir. 

- Eter gezele muha Lir· 
leri bu tekilde devam eder· 
ler ve her raatıeldıkleri yer· 
de batvekH veya nazar reemi 
alırlarsa .. Kabine erkinana 
hürmet ve aayıı kalmaya 
caktır! 

3 00 milyou sanı rıııyın 
hah~! 

Tam yerinde olarak "fili 
bır yılan yuttu! R Dlyebllir-

ılntz! Maamf,h, fen erbabı 
na g6re, Leoinırad clvar1n . 

da bulunan bir bahk mOı 
tehaaeılnln tam 300 milyon 

senelik olduğn muhakkak 
imif, 

Bu bahtın sırtında pul · 
lan, kurıun i•lem~z birer 
zırh gibi kalan ve ıert imiıl 

Yani bir rakor 
16 Y •tında bir çocuk ta · 

rafından bundan beı on gün 

evvel vücude getirilmıı olan 
.. Y aıa göre tayyarecilik re · 

koru., franaada 13 ya11nda 
bir çocuk tarafından kırıl
mııtır. 

Corc Lebuteyye adını ta . 
ııyan bu çocuk Franıada 

Kutanıda kendi kendine ta · 
yyareıini kaldırmıı, bir müd· 
det uçtuktan ıonra yine ke· 
ndi kendine yere lnmlttlr. 

ine~lar için musiki 
Musikinin insanlar ve ba 

zı hayvanlar üzerindeki, te 
ılrini bilmiye:n yoktur. Hat· 
ti bazı hastalıklar1n da mu· 
ıikl ile tedavisi düıünülmüı. 
tecrübeleri yapılmııtır. 

f'akat musikinin, ineklerin 
ıülGnü artbrdıiı ne ıör61. 

müı •e ne de ı1ıtllmı1t1r. 
(Y orktlr) de bir çiftçi, ah 

ırlarında ıababtan akıama 

kadar orkestra çaldmyormuı. 
inekler, cazdan, ve buna 
benzer gür6lt61ü çalıılardan 
hoılanm1yorlarmıf . Hazin ha· 
valan beienlyorlar ve bun 
lar çalınırsa daha çok ıüt 

verlyorlarmıı . 
Yakında, asri alurlara bl · 

rer radyo konuldulunu. Be
tohfenin senfonilerinin çahn
dıiını mı 16recellz .. 

Midede 
Elmas 

Cenubi Afrıkada Con 
Dragen admda bir adam, 
itsizlik haaebile devekuıu 

av ııyan bır teıekkülQn hlz· 
metini kabul için kalmııtır 

Bu teıekkül böyle öteden 
beriden toplamıı oldukları 

bedbahtları çöl ortasında 

esirler gibi kullanmaia baı. 
lamııtır. 

Coo Draıen bu tetekk6l 
hesabın" çalıımakla beraber 
karnının olıun bir ıün doy· 
duğuna ıahid olmamııtır. 
Bunun için bir gün yakala· 
dığı devekuıunu öldürmüt 
ve piıirerek etini yimele 
teıebbüı etmiıtir . Ve bu 
teıebbüs adamcağızı zeoıln 

yapmııtır; çünkü devekuıu 
nun mlde1lnde büyüJ.. bir 
elmaı bulmuıtur 

Sar~as köpakler 
Danimarkada Olıterbo 

kHabuında bir ziyafette 
verilmek üzere hazarlanmıı 

kokteyler nasılsa üç köpek 
tarafından ku\lanılmıı ve 
ıçtlmitllr . 

Eier köpeklerin ıerhoı 

lukları nazan dikkati cel
betmemif olsaydı kokteyle· 
riD akıbeti IOn dakıkaya 

kadar meçhul kalacaktı. 

liman zm~ancsımn kızı 
Almanların huıuneti met· 

hurdur. Hele resmi bir zec• 
ri vazıfe yapan Almanlu, 
cidden korkunç olurlar Bu · 
nun için Alman celladı, Al· 
man zindancı11 belki de ar· 
zın en korkunç inıanlaraoın 
timsah sayılabilir. 

Bu böyle .. Fakat öyle an 
latıhyor ki Alman zındancı· 
larıoın kızları böyle deitldir. 

Bakınız .. 1916 ıeneılode 
büyük harp esirlerinden 
Franıua Eılmond adli bir 
Fransız Köntgsbrük üıera 
kampına ıevkedi 1 mittir . 

Fran11z1n bu kararıih· 
ta oldukça sıkıntı çektıtl 

muhakkak. Fakat Edmond 
kendisine maddi 11tlrapları 
unutturacak bir vasıta bul 
muıtur: Zındancı ba 
ıının güzel bir kızı vardı. 
Onunla iyice anlaımıtlar, 
sevitmitler ve merclmeli f ı· 
rına vermiıler! Bu Alman 
kızı, Edmonda bizim darbı· 
meıel mucibince "kııa gü · 
niin iyice bir karı,, olmuttu 

Sulh lmzalandıiı zaman 
Fransız, Alman dilberin ya· 
nanda bir dakika btle dur 
mamıf, memleketin yolunu 
tutmuıtur. Eh .. Alman zın· 
dancm ıert ve baıln bir 
adam olabilir de Fransız 

delik11nl111 da zalim ve mer 
hametsiz bir itık olamaz mı? 
Edmond memleketine ve 
hürriyetine kavuıtuktan son 
ra Alman kızını bir an bile 
dOıünmemlıtlr;amma., 1919 
senesi 18 klnunusaniılnde 

de zmdancı kızı . Franıız 

esirin itkından olan bir ol 
lancık doğurmuıtur. 

Bu çocuk buıln 18 ya 
ıında ve Hltlerln hBcum ta· 
burlıuında yer almıı bir 
delikanhdar! 

Edvar Temanoelin annesi 
zındancı kızı 18 senedenberl 
Fransız ltıkı ve çocuiunun 
babasını aramaktan vazgeç· 
memlttlr. Nihayet Franıua 
Edmondu bulmuıtur Fakat 
Alman kanunları mucibince 
çocutun babası olan Fran 
ıua Edmond, Hltler ordu-
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Şiddetli 

Soğuklar 
Bu sene kııın nasıl ıeçe · 

ceiı hakkında tahmin erba · 
hının fikirleri henüz bir ar· 
aya toplanmıı deilldlr. Ne· 
mlze lazım .. Kıt içindeyiz 
Kömürdilerin ne kadar ıe· 

•ineceklerini ıörmek 6zere
yiz. Fakat tarihte meıhur 

ıojukları da ıura ya, ıu fır 
aatcaiızdrn istifade ederek 
yazıyoruz: 

Mil&ddan e•el 399 tarih· 
inde öyle mlthlt bir ıolulc 

olmuı ki, Romanın Ozerinde 
bulunduiu Tiber nehri don· 
muıtur. 

Mıladdan ıonra 829 da 
da mülhit bir aolukta da 
az kalsın ... Nıl nehri de do· 
nuyormuı! 

1657 58 de ıoiuktan Ba
ltık denizi donmuıtur. 

Bir kıc garihı 
Hükiimdar deliliklerinden 

lta lya kraliçelerinden Mar 
garit kendıaine bir mendil 
yaptırmıı ve ipekten olan 
bu mendili üç kiti tam ylr 
mi senede tamAmlayabilmlı 
idi . Bu mendil bir yüıüle 

aığarmıı! 
Umulmadık bir hal Tıbe· 

tte bir kimsenin yumruk ka · 
ldırdıaını ve dıltnl çıkallia

lını ıörOraenlz, katlyyen 
korkmayınız. O diyarda en 
nazik ıellmı ancak bu iki 
hal ifade edebilir. 

Çın f alfuru . ancak Çi
nin böyle parça, parça olw 
madıiı zamanda Çın blk6-
mdara sarayından çıkblı za· 
man maiyetinde 500 kiti 
bulunurmuı! 

Bunlardan otuzu reıml ıe· 
mılyectler, otuzu rehber, yew 
tmit beti mGnecclm, altmı · 
fi aıçı ve ellisi de ruhani· 
lerden mürekkep lmit! 

iıtah ilicı 
Bir İngiliz kimya mite· 

ha11111 iflah bahıl 6zerlnde 
yenilikler vOcude ıetlrmele 
çalıımaktadır. t.tin ııda el· 
betioden faydalarından bab. 
ıeden bu kimyaıere 16re 
ineanlar, kuzu, koyun, ıılır 

ve batta keçi etinden baıka 
bir çok etlerin nefasetinden 
ve ııdai kudretin.len haber- · 
dar değillerdir. Bu khuya · 
gere göre, en klymetli ve 
ııda cihetinden faydah et, 
köraıçan eti lmtı.. lttah na· 
zariyeıi müsaade etıe, .m· 
unlar fare eti yemekle çok 
bahtiyar o lacaklarm•t· 

6 anı 13 rıkııı 
Şıllde bir ıliorta kumpan

yası her ayın on üçlade 
hiç bir muamele yapmama· 
ja karar vermlıttr. 

Bu tirketin ayın 13 lerln· 
de yapılmıı bitin mukaYe• 
lesi, zararla netlcelenmlttlr. 
Yirmi senelik hayata malik 
olan ıtrlcetto muamellta ara· 
ıında 13 tarihli 800 den 
fazla Yereıfye varmıı. bu 
doıyaların hepıt de ıiforta 
muameleılnden nihayet btr 
ıene içinde ta~mlnat ile ne· 
tlceleamlttlr Hakıız bir ka · 
rar deilll .. 

-------------------1 unda hizmet eden bir ço-
culun babalıfını lcabul et
memit. Fransız mahkemeleri 
de bu kararı tasdik etmlt· 
tir. 

Edvar Temanoel timdi 
babaıız bir çocuktu! 
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LGAR KRA iNiN AVRUPA 
·· SEYAHATi .. 

3 İlk kanun tarihli P ra
vd a ve izvestia gazetelerin -
de "Alman faılzmin i n lran · 

d aki faaliy eti" baıhğı altın 
da ıntiı ıır eden haberde Al · 
manya gençlık terbiye teı 

ki lat ı reis Baldur Fon Şıra · 

hın T a hrana muvaaalatı ve 
İrl\n la muhtelif ıehirlerlndc 
propağanda mahiyetinde nu 
tuk lar söylemeğe hazırland 

ığı bi ldırilmekte ve bilha11a 

ıu nokta tebarüz ettirılmek
ted ır : 

" ı $d ldur Fon Şırahın lra 
na se ya h ati, muhtelif Hitle
rci lf adamlarının Reischba 
nk reısi Şahtın İrem ziya 

relindcn itibaren baılıyan 

z iyaretlerinin bir mütemmi 
dtr. Bu ziyaretlerin sıyaıi 
mahiyetleri malumdur. 
Şunu kaydetmek lizım

d .r ki. l · an mflletl f aılzme 
n "fretlc bakmaktadır . lran 
hukumetinin müzahereUyle 
yöpı l maMa olan Httlerci pr 
opağanda11 , bunu tedip ed 
enlerin tahmin ettikleri ne· 
tlcelerın aksini huıule getl · 
receğı pek muhtemeldir." 

§ Geçen ıene gerek ma -
kine - teraktör merkez leri · 
nin ve gerek maha lli ziraat 
ıubelerinın bahar e lcimlerinc 
vaktile kazırJanamadıkl arın 

dan dolayı bahar_ :ekim p la 
nı tamamiylc batarılamamıı 
ve bu yüzden birçok tevki
fat yapılmııh. Her sene 7 8 
mtlyar{pud! (bir pud 16 kl
loğram) hububat toplanması 
hakkında ortaya atılan ıiar 

ancak 7 milyar~pud hubu 
bat toplanmak ıuretıyle ba 
ıarıla bil mittir. 

Bu noktayı oazarı;Jtibara 
alan partı organı kravda ga· 
zetesi 3 ilkkanun tarihli sa 
yısında uzun bir makale 

neırederek bahar ekimi ha 
kkında ıımdtden teıvıkatta 

bulunmaktadır. Bu makale 
de bundan iki buçuk ay mu 
kaddem Sovyetler Birliği ha
lk komiıerler ıuraaına ekin 
lçın kullanılacak tohumluk

ların yabani ot tohumların 
dan temizlenmesi ve ancak 
ondan sonra ek1leblleceğl 

hakkında kararından bahse· 
derek, bu kararın mahalli 
ziraat ıubelerl taraf mdan 
henüz mevkU file vazedd
medığini ve bu sebepten to· 
humluklarm hazırlanmadığı 
na ve bazı idare adamları· 

nın bu it i tamamile unutm
Ut bulunduklarını kayde tm· 
mektedır . 

Traktörlerin tamir edili ş 

planı 20 ikinci tetrlne kadar 
ancak yüzde 3 nlsbetlnde 

baıarılmıt ve hatta bazı ey· 
alet ve cumhuriyetlerde tr 
aktörlerin tamirine baılan· 
mamııtır. 

Gazete , bütün bu noksan 
lık lann biran evvel onune 
geçile ı ek v a r k u v v e t . 

le bah ısr eklmineij hazar
lanmakl ığı ileri sürmekte ve 
gelecek sene 8 .Jmilyarl pud 
dan da fazla mahsul elde 
etmiye Ç ll lııılmasını tekl if 
e tmektedı r 

3 hkkanun tarihli Pravda 
gaı:e lesinde., neıred ılen bir 

maka lede, 1937 senesi tpt ı 

da l arınd a i~ neza reti bütçesi 

hususunda Tomaıkeviçln Le
histan parlamentoıunda söy 
!ediği nutka isti naden Lehis 
tan İfçi ve köylülr:rtnin ik · 
tiaadi vaziyetleri hakında ya

pılan tetkiklerden ıöyle bir 
netice çıkarımaktadır: 

"Tomaıkevl çln nutkuna 
nazaran, Lehistan nüfuıunun 
arhtı 1930 ıenarinde 17 bin 
kisi iken 1935 senesinde 12, 
1 bine kitlte inmfştlr. 

gbgün Leh ittlc.,c!e tüber
kuloza müp ~ı a. bir milyon · 
dan faz la h asta va.rdır . 

Bu i ıç'n in hafta :ık vasati 
kazancı 26, 15 zlotidir (bir 
zlot i yırml kuruıtür) halbu 
kı ifçilerln yüzde 43 ü 20 
zlotiden az, aucak züzde 15 
i 40 zlotıden fazla para ka· 
zanmaktadır . 1935 Senesi 
aAustoı ayında büyök ve or
ta istihsal sana yilerJndc tı · 
çllerln yüzde il .4 ü hafta· 
da 1 O zloti ben az para ka. 
zanıyordu . Bu rakamlar it 
ücretlerinin günden aüne düı
mekte olduklarını aıöıter -
ektedir. Eğer 1928 senesin · 
de umumi._:ıı ücreti yekOoun 
100 olarak farzedecek o1ur
sak, 1935 Senesinde bu ye -
kı'.in ancak 49 nlsbetıodedtr . 

J 937 Senesinln ilk nıafın
d a vaziyet daha fenaıaımıı 
tır . Bu senenin ilkt~tr i nlnde 

ılan edilen r t mi istatistik 
lere: nazaran, t: vlenme ve doğ
uı sayısının azaldıjı ve ölüm 
hadiselerinin arttıiı görül 
mektedır . 

V arıovada bir ffçinln haf· 
talık vasatı kazancı 24-25 
zloti mikdarında mtkdann 
da ise, vi layetlerde bir İfç i 

nln haftihk vasati kazancı 

daha azdır. V ılayetlerde bir 
iıçlnln haftalık kazancı J 8 
zloti kadar bir yekiio tvt 
maktadır. Ev kirası , tenvi
rat ve teıhinat fıçı bütçesi · 
nln üçte birini teıkı l etnıek
tedJr. 

Lehiıtan koylerinde fakir 
bir aile azasma düten vağ 
sarfiyata senede 2 kilogram. 

dan azdır, sanayi mıntaka 
larında ile ancak bJr kilog 
ram kadar. Bir aile azasına 
düıen sene vi patates aarfia · 
h 250 315 kilogramdır de 
mek, Leh köylülerinın ekse 
rlsini teıkil eden bu fab.ir 
aı ieler patatesle tegaddı eot 
mektedirler. Bunların yağ, 

ıeker ve et ıarfiyatlorı ga 
yet ehemmi yetslzdlr . 

Volini ve Polesya köy le · 
rinde 1929 se nesine naza ran 
ıeker istihli.li yüz 93, tuz 
iatihluki yüz<l e 87, gaz lstıh · 

tiki yüzde 72 ve kömür i&

tıhli.ki yüzde 50 tenezzül 
etmitiir. 

"Veçur Varşavki,, gane te 
al , kövlünün f akirleıme ne 
t iceılnde iktisadi hayata İ f · 

t ir a k etmek i stemedı ğini ve 
köylunün zaruri çamaşırı, el · 
bısesi ve it a letlerinin bu 
lunma'tna sı , ıeke r, sabun ve 
saire istihlak etmemesi onun 
kültürrel seviyesın i n e ıağıh 
ndan değıl, kazancın anca k 

iaıeyi d e ıünebi lecıwk kadar 
ııayet cü~i o maıiınden ıleri 

ge dığın i lcayd etmf'i< tedir 

Leh gazete! 1:.rınrn verdık 
l eri IU (\ \i ınata oarna, inli 

har vakaları yalnız ıehtrler 
de değil , köylerde de art
makta devam etmektedir. 

intihar vakaları ekseriyet
le gençler araıında vuku 
bulunmaktadır . 

Resmi malumatlara göre 
1936 senesinde intihara tef· 
cbbüı vakası 4.451 olup bu 
nun 2 598 1 6lümle nettce
lenmiıtir. İntiharların baılıca 
ıebepleri f akrüzaruret ve 
lfsizliktir. 1otthar edenlerin 
yüzde elliıinden f azlaaı 30 
yaıına kadar olan gençler -
dir. 

Leh burjuva iktisatçılara
nın.ttkrine göre, halihazırda 
Lehiıtandakl itılzlerin sayı 

ıı, aile efradı hariç, bir bu 
çuk mllyon kadar h esap edıl. 
mektedir. 

Leh köylü ve lfçiıınln lk· 
Uaadi ve kültürel vaziyetin 
deki bugünkü feci ~manza
rayı bazı Leh yazıcıları ga 
zetelerde neırettikletl mak 
alelerlnde bütün çıplaklıfıJ · 

le tanır etmektedir." 
Avrupa seyahatinden av 

det eden Kral Boris, bütQn 
vekilleri davet ... ederek yur 
duniç ve!dıt dürumu hak · 
kında kendılerinden izahat 

almıı ve Avrupada~yaptıfı 
temaslar hakkında vekillere 
malumat vermlıtir . 

Gazetelerin bu toplaoh 
hakkındaki neıriyatına göre 
kral Borla bHhaaaa !ekono . 

mi itlerle me1aul~ olmuı ve 
1938 bütçesi ile yakından 

ali.kadar olarak bütçenin 

maaarlfat k11mında fazlalık 

yapılmamaaını tavsiye etmiı 
Ur. Bu hususta nesredilen 
k omünikeye göre kral Av 

rupadaki temaslarından çok 
memnun olarak dömüt ve 

Oeulgaristanın Avrupa devlet · 
leri araaanda çok büyük bir 
ltimad ve sempati kazanmıt 
bulunduğunu ıöylemittir . 

Bu toplantıyı mevzuubah

seden Slovo gazetesi Bul · 
garistamn Avrupada maz. 
har olduğu bu sempalınin 
kralın ıahsi prestiji sayeılo· 
de kaı:amlmakta bulundu 
ğunu ve btnaenaleyh bu ci 

betin bütün milletçe takdir 
edilerek çok değerli bir yu

rt ve milJet serveti halinde 
mugafaza olunmasını yaz 
maktadır. Kralın intiha p it

leriyle de meıgul olmaaı 
muharriri ayrıca sevindırmlt
t ' r . 

Zora gazeteıi d e bu topa 
l antıda intıhaplar hakkınd 

malômat~alan kralın mart 
blrda yetine kadar mebus 
seçiminin yapılması arzuıu 

nu izhar ettiğln ı yazmakta. 
dar. 

Deneı d e eski ç ı ftç i na -
zır l a ı ındnn B Omarçefaki, 
ya zd ı ğı uzun bir m a kale tle 
normalızasyon keyfiyet•ne 
temas e derek bundan, 1934 
ink i !abından önceki zarr an 
lura gidile ceği m~naaını çı 

karmanın doğru olmıyaca 

ğını, ııiy ıue l p3rtilerin Bul · 
g& ri" ta ouı politik haya hnda 
önemli terakki• ve lnk i ıaf 

rolle r! oynamış "! bulunm ala
rına rağmen, gon zamanlar
d a '!ke ndi ler ini inkar e decek 
kada r mülhit bir tereddi 
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arzettiklertni ve bu yü;ıden 

yalnız devlet ve mlllettn de · 
iti, devlet reisinin bile na· 
zik ve tehlikeli zamanlar 
aeçirdiiinl ve binaenaleyh 
bugün milletinde devletin 
de krAlın ıahsında en bü. 
yük halaskarı beklediklerini 
izah eylemektedir. 

Bulıat : edebiyatı bürük 
bir uzvunu~[daya kaybetti. 
Çok kısa bir zamanda Bul 
gar sanat ve edebiyat ale 
mi~çok değ~rlt azaımı kay
betmıı olmakla müteellim· 
dı r . Mesela ıu bir sene zar· 
fıoda Bu1gar mtlleti Profe· 
sör Zlatarof gibi bir alimle 
Ktrllof, Tabavof ve Yovkof 
gibi ediplerini kaybetti. Ga
zetelerde henüz büyük edip 
Y ovkofa alt yazılaran ve 

hatıraların ara11 kestlmcmtı · 
ti ki büyük muharrir ve 

mizabcı_ Podvırzaçef öldü 
Hemen çok az:bır zaman 
ıonra gazeteler ve Tihomir 
Pavlofun kara haberini ver
diler. l Bugünde çok ,.büyük 
bir edip olan Anton Stratl · 
mlrof .. 65 .. ~ yaıındaa olduiu 
halde kalp ..;ı durmasındat öl
müı bulunuyor. Müteveffa 
eU, ıene süren bir unat ve 
edebiyat hayatı • zarfında 
Bulgar cdeolyatına bir çok 
hikayeler.i. vermif ve "Yara · 
il. " "Ôbür tarafa" M Kasırga,, 
"lrid" "Eıirler" •. ve .. Aıma 
köprü .. aıiüi drAmlarJa , "Ka~ 
rı ıık zamanlar" " Sonbahar 
günle ri, Yol çatırığında v. ı 
gibi romanlar kazandırmıı 

tır . 

Straılmirof son.zamanlar 
da yazdığı • Dıktatör~ adlı 

eıerıy l e büyük Bulgar dev 
let adamı Stam bolofun, Re
forma tör adlı eseriyle de 
Karavelofu tahli l ve karak 
terize etmiştır . Hiı itibarile 
romantik, '...fikir itibarile.,. re · 
alist ola n müteveffa siyasi 
kanaat ıtibarale so1cu idi 

ve e sule rinde daima birıey 
aradığı görü1ürdü. bet~r için 
iyilik ve güzelltk. 

Bulgar edebiyatına ve 
bulgar diline pekçok biz 
meti vardır . Uzunt' müddet .. 
gazetecilık yadmıf ve birçok 
makale neşretmiıttr. Bundan 
b ir ay l<adar evvel0 tedavi 
için Vıvana ya gitmitli O ra · 
da öldüğünden cenazesi Sof 
ya ya getırtlm l ttlr . 

gazetele reL göre ~ömrünün 
son yıll arıoı herkes tarafın -
dan unııtulmuı olarak de
rin bir mahrumiyet tçlnde 
geçfrmiıtir . 

Ayın sekizinci günü Bul 
gar üniversitesinin bayramı 

o la rak kabu1 edflmiıUr. Bu 
mÜn/\s~b P tle Sof)' Ad a hü vük 
nümaffı1 er y~ pılmış ve yr nl 
üniversite rektörü profeı ör 

Genofa rektörlük kemeri 
asılmı~tır 

P tofesôr G cnof, Bulgar 
mılıi tlvatrom aalenunda ce 
reyan eden Cu-kliıÜ~-~-;
rasimi müteakip "halk dev 
leti ve beynelmi lel hukuk" 

-;;;-~~lubı;· konf~-;; ~;- -;er -

mittir . Profesör, eııase;- hu 
kuku düvel profesörüdür ve 
Bulgar revJzyon 'stlerinin ba 

ıkanadır . "Neully muahedesi 

22 BlRlNCl KA~UN 937 

Balıkesir Askerı~ Satın 

Alma Komisyonundan: 
9 · 12 937 Perıembe günü ihale edileceği ili.n olunan 

20,000 kilo mangal kömürüne talip çıkmadıiından pazar
hğa konulmuıtur. Paza.-hk günü 1-1-938 cumartesi saat 
l 1 de muhammen bedeli ( 800 ) liradır. Muvakkat temi· 
nah (60) liradır. lıteklilerln mezkur aün ve saatte mu· 
vakkat teminatlarlle kor aatın alma komisyonuna müra
caatla ı ı . 

1-4 - 569 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan if: Balıkesir merkezinde ya· 
pılacak (Doğum ve çocuk bakımcvi ve ebe mektebi) bi· 
nasıdır . 

Keıif bede li: (8 1814) lira (66) kuruıtur. 
2 - Eluiltme 6-1 938 pertembe günü aaaat 15 de 

Balıkesir Hükumet binasında Encümeni Vilayet Odasında 
kapa l ı zarf usulilc yapılacaktır . 

3 - Eksiltme tarlnamesi ve müteferrl evrak Villyet 
Nafıa dairesinde ve Encümen kaleminde görülcb•ltr . 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin ( 5340 ) lira 
(7 4) kuruı muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa V ekale· 
tinden ı 937 yılı için almmıt yapı müteahhitllji vesikası 

ibraz etmesi lazımdır . 

5 - İstekliler teklif mektupl arını ikinci maddede ya 
zıh saatten bir ıaat evveline kadar Encümen riyasetin· 
de makbuz mukabilinde vermeleri muktezldir poıtada ola · 
cak gecikmeler kabul edilmez. 

4 - 1 - 570 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Pazarlığa konulan İf: Bahkeslr-Bandırma yolun 
daki üç adet menfezin tamiridir 

Keıı/ bedeli (2350) l ı radır (Muvakkat teminatı 176 li
ra 25 kuruıtur . 

2 - Pazarlık 6 1 938 perıembe günü saat 15 de Hü· 
kümet binasmda encümeni vılayet odasında yapılacaktır 

3 - keıtfname ve teferruatını görmek lstlyen lcr Na 
fıa dairesinde ~e encümen kalemınd~ görebil Jtler . 

4 - İ steklilerin muayyen vakitte encümt> n i daimiye 
müracaat ları ilan o lunur 

ve Bulgaristan,. a dlı eseri 
meıhurdur. 

Gazetelere göre Bulgar 
adliye ve kaletinin ittihaz et 
tiğl bir karar , artık keıbl 

kanuniyet etm•ıttr. Bu Bul 
garistandaki ıeri ye mahke
melerinin vazifelerini tahdit 
eden bir kanundur- Bu ka -

nuna göre ıerlyc ma~ke 
meleri badema veraset tı 

lerlyle f meıgul ol amıyarak 
münhaalren karı-koca evlen 

me ve boıanma davalarına 

bakacak; veraset Jıleri de 
nizamiye mahkeme lerinde 
görülecektir Bu kanun, Bul 
garlıtanda inkili.p ve yenilik 
tan. ftan olan Türkle ri se vin 
dlrirken yobazları fena kai

de taıırtmııtır 

Fili bede çıkan Pra vd,\ ga 
zetcıine göre yobazlar adli 
ye bakanı nezdinde bazı tc· 

ıebbüslerde bulunarak ka 
nuoun tatbik edıtmiyerek 

eski hal ın ibkasını rica et 
mi~ler . Fılibe genç leri ise 
bilakis adliye vekiline tel 
graf çekerek yeni kanun 
dan memnun olduklarını bll 
dirmit le rd lr . 

Londara, 2 1 (A .A .) 

~lngapurdan bıl d ıri liyor; Si· 
yam m illi müdafaa bakan 
lığı . matbuata verdiği bir 
teb li ğde Ba ngkoga 150 ki 

• 

4 - l - 571 ------
Gönen icra 

Memurluğundan: 
189 Ltra bir alacağın te · 

mini için borçlu Sarı nahi
yeal Fındıklı mah,.lleslnde 
Hasan oğlu Ki.milin haciz 
altına alınıp karar iktizaaı 

bu kere açık artırmaya ko. 
nan 500 lira luymetl muha· 
mminelt bütün teferruatı tam 
çalııır ve mazot la müt.-har 
rtk yirmi beı beygir kuvve 
tinde bir adet kılmaks mar· 
ka motörüoün açık artırma· 

ıı 3 ki.nunaani - 938 pazar· 
test: günü mezkur mahalle -
deki fabrikada saat 11 - 13 

kadar yapılacağmdan alıcı

ların mezkur mahalde t.u 
lunan aatıt memuruna yüzde 
7,5 depo akçasi le birlikte 
müracaatlara ve aatııın pe
ıi n olduğu i lan olunur. 

lometre mt'safedeki Sati· 
handa bir deniz ü11Q lhdaa 

edileceğınl bıldirmiıtır. KtZa 
Loburo de bir askeri ıehir 
ve l;onmuangda bir tayyare 
karargahı .Jnıa edilecektır . 

Siyam filosu lnıilterede 
yapılan 25 harp gemisiyle 
takviye edilmlttlr. Siyam 
hava kuvvetleri ıımdi 200 
bombardımRn ve avcı tay · 
yareıinl geçmektedir . 

iyesi ve ~a~yazmam: Balıkesir saylavı H. KARAN 

Ç ıkarım G enel Direk törü: FUAT BİL' A l 
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