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Japonya, Çi e Haki 
Olabi cek mi? 

-------.-- ---· 
Bir f ransız gaz tesi, Japonyan n bütün devletlere mey-

dan otu~uğunu yazı l'Dr. 
Parlı, 22 (Radyo) - (Tan) 

ıazetesl Uzak Şark hadise
lerini tahlil ile yazdığı bir 
baımalcalede ıöyle diyor: 

~ Japonyanın Uzak Şark
ta bütün devletlere meydan 
okumak istediği iflkardır. 
Halbuki küçük görülen ha 
dııeler, pelc: büyüıc ihtılaflar 
tevlit edebilir. Eeynel mılel 
lbttlaflar Japonyı:.da bazı 

lıkert unıur'arı memııun 

edecektir. Fakat Japonyanın 
diinyonın bu kıimındaki 
etnellerJnln tahakkuk etme 
•ine imkan bırakmıyacaktar. 

Nanklnln ıukutundan son
ra di Çinin müdafaadan 
ıerl durmadıfanı, bu vazl
Jetln lıe Japonyayı her cl
betçe mütkü ata dütiirdliğii· 
na kaydeyliyen Tan: 

.. Japonya, kontrolü altın · 

tla bulunan Şimali Çin top 
taklarını timdi tamamen 
eh altında bulundurmaia 

••yret ei:ltyor. 
Cenubi;Çınde faaliyete ge-

hbilmeıl için se, Şımali 
Çtndekınden çok daha mü 

him fedakarlıkları 1ıöze al
malıdır. Bllhasaa mali zor
lukları ... 

Japonlann, Nankinln su· 
kulundan sonra Çin tarafın 
dan &ulh t~klif edilmesini 
bekliyorlardı. Bu, en büyük 
ümitlen idi. Fakat böyle 
bir Ümit, çok uzaktır. Çtn 
ordusunun Şan - Kay · Şek · 
in ~mrıle toplanması, bu 
ümitler& ıuva tlüıürm('ğ~ 

kafıdlr, Jaoonlarm cenupta 
harekele geçmelerinin en 
büyük sebebi, fÜpheıi:Ldır ki 
Maraıal San Kay·Şek ordu
larına iaıe temin edılen 
Hong Konıı demlryolunu 
kesmektir 

Uzakıarka A1'denizden bir 
lngiİıa filosu gönderıldiği 
takdırde; Franuya A"de 
nizde daha ağar vazifeler 
tahmil için Londrada gö 
rGımeler c:ereyan etmekte 
o İ d u ğ u haberlerfoc! d~ 
" Tan ., gazeteıi thtlmal 

vermemekte ve bu gı bi ıa 

ylalar• inanılmama11 lazım 

geldiğini kaydetmektedir. 

Fransız Kabinesi Reisicumhur 8. 
......... 

!:ebrunun Riyasetinde T opJandı. 

Delbos, Seyahatı Hak
kında izahat Verdi.. 

laıiciyı nazırının oıta Tvrnpadaki seyahatı alaka 
ile karşıland1. 

Parla, 21 (Radyo) - Fran 
•ıı kabinesi, bu gün Elıza 
'"rayında Cumhurrelsi B. 
ltbrunuo rlyuetinde top 

'"tu•uıtar 
Hariciye nazırı B lvon 

[)elboı, metke2i A vrupada 

Yaptığı temaslar etrafında 
llıun iıahatta bulunmu§lur 

B Delboı, önOmüzdekl 
bttıembe günü Parlfımen· 

' l 0da ve ertesi gün de Av n-
d" ıeyah tl hakkında beya· 
"'tta bu1uoacali tır. 

liariciye Nazarının P r fa· 
l:qentoda vereceği ızahftt, 
"-erakla beklenmektedir. 

Parla, 2'2(RadyoJ - Fran 

~ hariciye nazırı B. Del · 
()ı, dün buraya avdt:t et

"ıtıtır. 
ll Delbos, tark ıataıyo

~tlda hariciye nezareti er 
'" ve Küçiik Antant dev

~llerinin Paris sefirle ı ile 
'()lonya ı efm ve btnlerce 
~\ile taraf ıodan merasim1 

• 

''talanmııtır. 
\ 8. Delboı , trenden iner 

~~ez. etraf•nı ihata ed:n 
letecllere: 

\' Ga vet aüzel bir seya 
\ltfln dönüyorum, fevkali 

b'-'emnuoum 
'ınııur. 

B Delboıı, iııtuyoodan çıkar 
ken caddeleri dolduran h lk: 

"Yaıaeın Delbos, yaıaıın 
ıulh" diye bağırıyordu. 

B Delbos, istasyondan 
doğruca Hariciye Nezareti 

oe gltmiı ve öğleden sonra 

Elfza sara yana giderek, 
Cumhurreiıl B. Lebrun ta· 
rafından ka ul edilmiştir. 

Fransa Hariciye ~ezırı, 
gerek Cumhurreislne ve ge 

rekıı öğleden sonra ziyaret 
ettrğt b ıbaknn 8. Şotana 

seyahati hakkında birer ra 
por vermlıtlr. 

8 Delbos, müteakiben in 
ııilterenın Parla sefiri Sir 

Erik ile B. Leon Hlumu ka 
bul etmlı ve uzun müddet 
konuımuıtur 

Parlı, 22 [Radyo) Ha 
riclye nazırı 8. Delbo& bu 

gün a)'an relıi B. Jul Dö 
Janent'yl ziyaret etmit ve 
uzun müddet konuıtuktan 

sonra p rlamento reiai B. 
Hen·o ile de müdavelei ~f 

ki.rdıt bulunmuıtur. 

8 Dalboı, bu hafta için· 
de ii.yan ve mebusan hart 
cıye encümenlerine seyahati 
hakkında b'rer rapor vere· 
cektır 

"'~~ ~ .a-a. ......... ..,_ 
~ Romanyada Saylav Seçiminde Kanlı " 
~ Hadiseler Oldu. Bir Çok Kimseler Öldü ~ 
~ Ve Yaralandı. ~ 
"'~~~~~1t-~~'"' 
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Mek ebe Romanyada Saylav Se Tokyo 
Yası büyutülue~ verilme~ 
istenen çocuklar hakKrnda 

bir ~arar 

• • 
çımı Devam Ediyor .. Otimpiyatlan ıçilis tarihi 

Ankara, 22 (Huıuıi) 

Hü~Omet partisi büyük bir ekseriyet kazandı. Seçim 
yüzünden bir çok kanii ~adisef er o!du. 

Tokyo, 22 (Radyo) 
Oltmplyad komitesi, Tokyo 
ollmpyadlarının açılma ta
rihini 22 Aiu.toı 940 ola
rak teiblt etmlttlr. Bükref, 22 (Radyo]- İ nli 

habatatın ilk n~ticeleri en 
1 aıılnnıtır. 

Hükumetin ıaUnat ettıfi 

Liberal partııt, yüzde 40 
rev almıı ve bu Parti ile 

Bazı çocul. velilerlnfn, ço· 1 

cuk la rının nüfus hüvıyet cü
zdanlarında yazılı yaılannın 

hakiki yaılarandan küçük 
olduğundan taıbıhi için a· 
hkemeye tnüracaat eHfü\e· 
rint derı p\ırefek çocukıuım 
ilk mekteplere kaydettirdik· 
leri ve ıonra muameluıni 

takip ey?emedikleri gföül 
muıtür. Bu yüzden btr tak· 
ım aüç.lükler çıktıaım göz 
ônQne alan Kültür b kanlı 

eıele vermiı olan Voyvod 
Daydamn partisi de ona 
yakın bır muvaff akiyet kd 
zenmıihr. 

1 Bu iki puttdeın aenra 

iı bu ifi kültür ı.uruluna 
havale etmlftir. Kültur ku• 
rulu bu itı tetkik elmlt ve 
ıu kararlan vermiıtlr: 

1 - Nüfus hüviyet cüz· 
danlarında yaılara küçük 
yaıılmıı ve ilk mektepler• 
glrebılmek üzere yaılarmın 

düieltılmeıi içın alakafı ma 
hkemeye müracaat edılmtı 
olan çocukların yaılat ının 

düzeltilmesi hakkında mah 
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Çıftçl partisi gelmektedir. 
Sabık Hariciye Nazıra B. 

Titiile,&co, müstakil olarak 
namzetliğini koyınuı ve bir 
çok y~rlerde kazanmııtar. 

B TitOlukonun aldıiı rey· 
ler, ParlAmentoda LJ deiıl, 
Ayanda aza olmasa için ki.
fi gelebilır. 

HOkref, 2l [Radyo} - İa 
tıhabatan ilk neticelerinde, 
Liberallerin, yüzde 40 dan 
fazlasile vaziyete hakim ol 
dukları, milli çiftçilere ıa· 
lehe çaldıiı (förOlmüttür. 

Eyaletlerde kanla hadiMJ· 

fer cereyan etmlf, 2 kiti 

1 gil ere Yeni Bir blo
ka rno Tek lif Ediyor .. 
Bu tekhf i ~8~ul ettikleri hktiı de Almanya ya müstemla 
keleri ia~e edılece~, irgiltue,fransaitalya imparator-

luğunu tamyacaklardir. 
Londra, 22 ' Radyo ) -

lnglltere harıciye nazm tt 
~~denin, 25 ıene devam 
etmek fizere Almanya ile 
İtalyay" bir Lokarno teklif 
ettili söylenmektedir. Yapı· 

İan teklif kabul edıldığı 
takdirde; gerek lngıltere 
ve ııerekıe Fransa, İtalya 
imparatorluğunu tasdik ede· 
cekler, alakadar· devletlerin 
ittirakile aktedılecek bir 
konferansın vereceği karar 
üzerine Almanyaya müetem 
lekelerini geri verecekler 
ve Ulusiar ıoııyctf'ıl eıa& 

nlzamnameılnden mütecavi
ze kartı fcabınd zecri tcd· 
birler alınmaaı haklurdaki 
maddeyi tay edecekler ve 
Versay mu hedesini kaldı 
rl\CI\ l,;I ardır. 

Oiier ta raftan verek Al
manya ve gerekse İtalya 
ispanyanın iıtikli.lile Akde 
niz statokoıunu ve Avru 
pada muhtelif devletlerin 
ıimdlkt hudutlar m tt>keff ül 
eyliyecekler ve müstemleke 
lhtiyıcı bakımından tatmin 
edilc1tklerlnl ilan edecekler 
dfr 

SöylediğıoP ııöre, Alman 
ya, yalmz müıtemleke me 
ıeleatnde bazı itirazlar der · 
meytm etmektedir. 

Hundan baıka. Almanya 
ve ltalya. bar dahi\ Uluslar 
ıoıyeteılne avdet etmek fı 

tememektedtrler. 
Venay muahedesine ııe 

lhıce; Almenya ~Sllll llibRrl 
le bö ı e bir muahede tr.nı· 

mamektadır 

İtalya ve Almanya bütilo 
Garp devletlerinin hudutla 
rını oldu2u aibl kabul el· 
mekle ve ancak, Akdeniz 
atatokoıunun yeniden tetkık 
edil meılni fıtemektedırler. 

Tütün - -
Kanunu layi~ası üzerinde 

tetk kler yapıhyor 
Kamutay il<~{sat encüme-

ni, tütün ve tütün lo 
htaarı kanunu layihası üze
rinde tetkiklerine baılamııtır . 

Encümende inhisarlar Ve 
kılı bulunmuı ve inhisarlar 
Genel Dtrektörü B Mıthat 

tarafından izahat \•erl imiı 
tır Genel direktör, 11orulan 
11uallere cevaben, t 701 nu· 
maralı knnun yerine bu ka · 
nunun nıçln teklif edilroit 
oldufunu •Hca izahetmittir: 

Bundan evvelki kanunda 
tütün işlerimiz daha çok 
mali noktadan düıünülmüı 
tü, daha _birçok bl\kımlardan 
düıünülmeıı lizım aelen 
eıulara ıhtiva etmiyordu. 

Yeni li.y16aya ihraç m&l 
lanmıztn birinci saf anda ge 
len bır maddemiz olmak 
doliy11ıyle tütün üzcrlndP. 
müllahaillerin teıviki ı ve 
kalitenin daha yükıek ola-
rak tutulmua glLi esaslara 
temin edecek kayıtlar koo 
muıtur . 

TütOn, 11tıhııalınden ıhra · 
(~onu İkinci Sayfada) 

ölmüı, pek ç".'"lk kimseler ya . 
ralanmıf, yüzlarce kiti de 
tevkif e~ilmittir. 

Biikreı, 22 ( Radyo ) 
Saylav seçimi, büyü · bir 
heyecan fçinde devam edi 
yor. 

Manyonun riyaset e!Uil 
çıftçi pllrtlıt, buailn bir nü· 
mayiı yapmak üzere müıa

ade iıtemit ve hükumetin 
muvafakati iıtlhıal edilme · 
den oüma yfıe baıladıiındaa 
kralın mu•af aka tile nüma-
yi~çiler göz J'aıı akıtan 
bomba:arla dağıtılmı~hr. 

Seçimde, hükumet pa .. tlıl 

Ollmpiyadlar, 8 Eylalde 
kapanacaktır .. 

ve bu partile elele veren 
Voyvod Daydamn partlıt 

ekseriyet kazanmaktadır. 
Kral, çiftçilerin kazanmar 

ıını arzu etmemektedir. 
Muhtelif mıntakalardan 

gelen haberler ıeçlmin, her 
tarafta heyecanla devam 
etmekte olduiunu bildir-
mektedir. 

Y okuvlna, Baaarabya ve 
daha baza yerlerde 616 ve 
yartthlu va:rdır. 

Polislerin Vazife ve Salahiyetl'3ri Hak
kında Bir Nizam name Hazırlanıyor. 

Belediye Zabıtaları 
Polise İntikal Edecek .. 
Polisin Vazife Ve Salahiyetle

ri ne Ait Nizamname Devlet • 
Şurasına Verildi .. 

Polfı vazlf e ve ıalahlyet 

kanununun tatbtk ıeklınt 

götterme:C. üz~re emniyet it 
lerl genel direktörlüiü•ce 
hazırlanan nlzamııame pro 

Je Devlet Şdra11 tanzlmat 
dairesince tetkik edilmektedir. 

Nizamname projesinin ih
tiva ettiAl .. eaaalara ;öre as 
ayif, amme, ıah11 v~ taaer· 
rufi.emnlyetl ve mesken ma 
ıunlyetlnt korumak ve bal· 

kan arz; can ve malını mu 
haf aza ve ammenin lıtlraha 

tını temin etmek poliıfn va
zıfelerinden olacaktır. Bun· 
lara her hangi bir suretle 
vuku bulacak taarruz, te
cavüz ve sarkantılıiı menet
mek ve m6tecaairlerint ya · 
kalamak polisin yapacaklara 
itlerden mahdut olacaktır. 

Pol~ı, yolda hastalananla
ra, f(aza geçirenlere, acele 
tedaviye muhtaç olanlara 
yardım edecek, buna ben· 
zer müracaatları kartıhya 

ra k yerine getlrmeğe çalııa

caktır . 

Pollı, çocuk doiurmak 
gibi müıtacel hallerde vuku 
bulacak talepleri ve zarure 
tlerl yer:ne ıettrecek, dok 
tor ve ebe te.iarlk ve temin 
edectktir. Pollı, bir yerde 
vapur, tlmendüfer ıtbl va11-
taları kaçıran, bulunduğu 

memleketi tanımayan ve ya 

tacak yeri olmayanları mü· 
nuip yerlerde barındırmak 

çarelerini arayacak, sokak
larda dolaıur çocuklarla ic 
izlerin kanuni mümeaaillerı 
ni bulank teılim edecek, 
ıurada burada kimsesiz o'. 
duklan anlatılan çocukları 

h imaye edecek, yer ıoran· 

hıra 101 göıterecekttr . 

Belediye z!lbıtHı olan ye· 
rlerde belediyenin mevcut 
zabıta teıktllta pollae lnttkal 
edecektir. Beledlyelertn be

lediye zabıta11 teıktlitanda 
çahıaolana içinde poltı ev
ıaf ıoı haiz olanlar kabul ed· 
ilecekler ve poltı mevzuata· 
na ıöre lıtihdam olunacak
lardır. 

Otel, ıazlno, kahve, içki 
yerleri, bar, tiyatro, ıioema, 
hamaın ve plAj gtbi umuma 
mahıuı istirahat ve eflence 
yerleri pollıin daimi kontr· 
olü altında bulunacaklar. Bu 
gibi yerleri açmak, lıttda ile 
müracaata ve yapılacak ta
hkikata ballı olacaktır. 

Garson, bekçi ılbl müıt . 

ahd<.?mler!n yaıa 21 den kil· 
çük olmıyacak, içki kullan· 
ılan yerlerde bu yaıtan kil · 
çilk kadm ve erkek blç1bır 
suretle çalııtmlmıyacaktar. 

Müstahdemlerin çahımaları 

müe11eıe aabıplerlnln mü · 
racaah üzerine yapılacak 

tahkikattan ıoara verilecek 
mOıaadeye bajlı olacaktır. 

İçkili yerlere 18 yaıından 
küçiik olanlar kattyyen ıt· 
remiyecelderdir. Girmek lıtl 

yenler poliı tanfından me· 
oedilecek, muhaleret edenler 

18 yaıandan küçük olanlann 
kanuni müme11lllerl dahi ol. 
ıa haklarında takibat yapı
lacaktlr 

Mesken )çlnde ve dııında 
halkın raballızlıiını müclp 

ıürültii yapanlar, ••l•ele 
yapanlar, çan, radyo, .,a. 
mofon 1 Ve dlier mftztk llet· 
!erini çalanların bu hareke
tleri, bir tlklyet olmasa da
hi muayyen saatlerden ıon· 
ra menedllecektır. 



SAYFA: Z 

Mektebe Tütün 
Yaıı büJDJt~arek ıırilıık lıunu layihası üzerindı 
iıtaun cıcuklır bıkkındı tetkikler yıpıhyor. 

~r kırar 
(Baıt•rafı birl11CI ,.,,ada) 

kemece llerar ••rilmed• 
6nce bu ıibl ~aklar melr 
tepler, ahn11111acakt1r. 

1 _. Y aılaraaın dl•eltll
meel i~ .. hkemelere ftt6 
r.-M ettiklerlDe clatr •ldı · 
klan ~ tberlne •••elce 
m.Nepl ... lsaycWıa..ıı ol 
an talebed• IMaG• , .. tarı 
._ ,.._ldttıoe dair mahk
eme kararı alm .. tt olanla
ran •elllerloe mektep idare
lerince darı ay 1Dilhlet •e· 
rdecelctlr Bu m6ddet içinde 
yaılannın dOzeJdıtıne dair 
mabkemed•n karar alma· 
mıı •a1•hut çıkaa k•rara 
• a,, mektebe ıtrecek 1aıta 
olmadJkları anlatalmıt olan 
çocuklann m,ktep ile allka 
larımn kesllecell kendileri· 
ne tebllj ed~elctlr. 

(Baftarafı birinci ıayfada) 
cına kadar birçok kayıtlara 
tlbj bir W1ald1r. Fakat bl 
zt• belli batla bir ihraç 
mahmız olmak itibariyle 
memleketten ,akarken de, 
bu malın yükıek va11flar1na 
dikl<at ~dilip edilmemek hu· 
SUıSund- bir kayda tlbi ol 
mı yor, yaol ıtandardiza.110· 

Dun temini l&zımdtr. 
Genel dlrekt6rllk bu ka· 

nuou hazırlarken ihtUas ve 
it erbabından mürekkep bl 
yGk bı.. komlıyonun meeal · 
ıtnden lltif ade ettlft ııbt, 

hazırlanan llytha inhisarlar 
tetkil&hnın ve ziraat odala
rının m6taleasına arzedll
mek suretiyle ıenlt btr an· 
ketten ıeçlrilmtıttr. 

Bu izahlardan ıonra ka 
nunun maddeleri Ozerlnde 

'•dırıf ıki ıı bir iız 
1 

konuımıy• ıeçtlmıı, mijza· 
kere1e ziraat eacilmenlnln 

\ haz1rladılı layiha üzerinde 
ı b•tlanınııtar. 

M8fbur Leblj plJll9ilt 
Pad8NftkJJl.m buıadan ıe· 
çen IJt, ,....._,, l•vl"e 
ıazetelert 1azmaktadırlar. 
Pi1•no,. .... ruh bir Pllç 
.... ıPJlllD btr ;Mman ........ 
taktan IODra mPthur pl1anlst 
tar-1ı•clu ' Jıabul etlllmlt· 

•• Genç kas: 

t.d, .... pı,,..o ti• 
bir parça çalacatım •e ça
ht tw.• lunu ,.....,,. 
almak lst11orum! Deaalf, 
Şamaaıa bir .. ••bal çal· 
.. ..,tar. 

P•rs• bHUkt,a soara, 
,.d ... .tAk•; 

-- IMW...,,. k..ıtbtıu 
ılrtt Şu.,n. bP •OD•baı 
.. Ydljt ka .. ta1Nar1ll .cterek 
J•••tflJr F U.t alat.- ~h
tt•ıu bakı,e.ru• Jla, beaıe 
klnP bP soDı~ rauıkea 
ka1nanasını dGtGndOjlDi 
"'DJJorv•J ı>omııur. 

İllll 11, mı tiınd8f ır 
li in •rl? 

Bu suale •erilecek ce•ap 
a.-cak (ŞloaendGfer tabtatale 
daha seradır!) olabilir, fakat 
bazı ab•alde hu hal deilt· 
mektedlr. 

ICaraclajan bJr j._ kaıa bau · 
nıD meyhan .. tade Bocın Mı 
lo•lç adla bir ada•, larka · 
da,ıarl,te btr lira 111ukabl -
lıncle l 1 kllometr~mesafed• 
klıp bir me•kle ııdecelr olan 
treı.. pçecellnıt dair bahse 
tatutmut •e bahslde kazaa
mıftar. 

$1mendlfercilik namübe 
salnna bu tfln bir teselli 
aektaeı~o1duianu da hemen 
ll&Mllkımdm Arz &zerinde~ 
... ltett hareket ~eden treni 
.. aaeak bu d17arlla bulu 
B7ot1DUfl 

. ID.DDO lilliilır 
trl... Amertbd. Miti· 

kanda otomobil sabtplerl 
taral .. clan f•I bir~ kulGp 
tesae ecllhlAttar Bu kallp. 
.-.: kal...._ arall9da iyi '*' mewkle maliktir. Çhkl 
... ~tlllbe IDtl•• edellttlmek 
..... ..tomobtl ealdplerıntn1 
~ .ı..._. IW,000 mll ....... 

ıhir W8hD tasktnlığından: 
H. aaımerteN ılnü akf&•• 

yapılm .. ı mutad olan aile ı 
toplaotgıuın, saloauo bu haf. 
ta dOfGne tahıl• edl mesin· 
den dolayı yapılamıyacalı· 

Pi asa•ıaa bildiririz. ..... 
lıtııh bilıtlır 

Piyanıo biletleri yClz6n· 
dea çıkan garip laldiulerla 
sonu yoktur. Franıada bir 
çdt~ı. Se11f btr çocuia 100 
frank vermlı ve bir bilet 
aldırmııhr . Delikanh bu bi
leti ka7betmlt çiftçi de mah· 
kemeye mOracaat ~tmlıttr. 

Mahkemeye yClz franıın ay. 
da flç frank Yerilmek Oaere 
çiftçiye tediyesine karar ver· 
mlftlr. 

Şimdi bu kayıp bilete, 
lltet bin frank clüı 
mGıtGr: Çiftçi 5 O O O 
fraaıın kendisine verilmesi · 
al istemektedir. Fakat me· 
sele ~ yeniden Qlahlemeye 
dütm6ttür. Çünlcl dellkanh 
bilet parasını hükmen tedl · 
1e1e batlamıt bulunmakta· 
dar. 

hnncılını ıkllhhiı 
Orta Amerikada yafmur 

mevsimi çok korkunç olur; 
haftalarca yafan yalmur 
her tarafı ... altında baralrar. 
Bu sırada bazı karıDCa yu· 
Yalarını da su basar Kar1n 
caların boiulmamak için bi
riblrlerial ayaklarile tutarak 
bJr nımak halini aldıklara ve 
bu suretle suyun yilzlne 
çakarak boiulmaktao kur 
tulduklan teıbft e,tilmlıtlr. 

111111 nerı~ın tıcddı? 
Dorotea Kuhl adh dilber· 

ce bir kız Holivuda. yıldız 
ol~ak - Ozere ıttmlı, fakat 
uzan zamanlar bekledlfl 
halde ma•affakı,et ,Oneıt · 
nln dofdufunu glrememlf 
ti~. Nedense, hiç bir sinema 
ıtrlretl kapılarını bu za va Ilı· 
ya açmatıHthr. Z.•allı kızm 
Chnldlnl kaybettıtı bir 11rada 
Holl•ut . noteri yanma gel 
mit Ye: 

E•llt11z olan amcanız· 
dan etn on milyon frank 
•tras lrelda, teslime ıeldıml 
O...ıtur. 

1 SEHIR HABERLERİ 
Dün Şehrimize Mevsi- Kızllayın 60 ıncı Ylldö· 

min İlk Kan Düştü.. nümü Hazırhklan., 
fırlına JOzOnden islanbul - lındırilapasllıını rıpan 

rıpur Bındtrmı liıımnı yanışıııd1. 
O gün Hılk11idı uıt ıITe ~ir tıpl1Btı yıpılırık ~u 

uzun lmOrll kurumun gıyısi ıydmlıt~ıcık. 
Dine kadar hemen dai· ı dan dolayı lstanbul · Bud1r- Kızılay Kurumunup yur 

dua her yanında oldufu •• · 
bı, telarlmtade de 26 tik lrA· 
nunda kutlulanacafıaı yaz-

ma açık ve ılık ıeçen havalar 
birdenbire bozulmutlur. 

Sert bir rGzgirla beraber 
devam eden hafif yatmur 
ötleye dofru kara çevrllmit· 
tir. Böylece bu yılan ilk ka· 
ra ıehrtmi z'9 dün dOımOı bu · 
lunuyor 

Kar saat 17 ye kadar 
de•am et mittir . 

Yerler 11lak olduiu için 
tutunamamıpa da uzalr te · 
peler we daha 10ora da ki
remitler beyaza bftrGnm8t· 
tür Gece kar yefmamak1a 
beraber aofuk ftddetlol kay 
betmemiıtlr. 

Havanın fırtınalı olma110 
.......... 11 

Valimiz 
Okullarda 

Valimiz R. Ethem Aykut 
dGn Gazi ilk okuluna ıide· 
relr okul ıılerile llıılenmlt 
tir. 

---'9111iıı&ıı---

Marmara 
GiJmeai 
Kır Koşu arı .• 

Marmara 16mes6' 'liulOple· 
rl ara11nda bu ılme birinci 

illa poıta11nı yapan vapur 
da dOn Bandırmaya yana · 
ıamamııhr. 

Bir Adam Bıçakla Ya
ralanarak Öldürüldü •. 

--------- -·---- --
Doıırtepa nı~ııeıinin bir kiyündı ;ıkın kıtıı kanii 

biı ıakilda nıucılındi. 
Sıodarıının OGvertepe na 

hl)·81ine batlı izzettin ki · 
yünden Halil Onbaıı oflu 
SGleymanla, Ahmet oilu Ta 
hır arasında ka•ıa çıkmıtbr. 

Ka vıa esoas1nda SGle1 
man bıçakla Tabiri muhte
lif yerlerinden •lar aurette 

yaralamıthr. 

Kanlar içinde yere d6ıen 
Tahlrln imdadına köylOler 
J•Uımtılerse de yaralara alır 
oldufundan aaHlh llmlt 
tir. · 

Suçlu yakalanmıt. adli · 
1e1e Yerlhniıtlr 

Eğlence Yeri Kıpkızll 
K a n a Boyandı .. 
--~------------~~-

liy dılikınhlın klJ ıdııında Bilıniıleıkın ikisi 111· 
110~1 kııaı cıktı ıı bıcıklır G•kildi. 

yan Hlıe1ln de yakalan· 
mıthr. 

mııtık. 

Bu proframıe .... ı.nnı 
ha•arlamak IMl'e ayralaa 
komisyon akıam da saat 19 
da Halkevlndf. toplanarak 
16r61mf!lerde bulunlDUflur. 

Havanın sotulr bulunması 
açıkta toplanmıJ• mlsaade 
elmi1ecell aazaraltlbara 
alındıiından bu toplantının 

Halke•i ıa lonuada yapıl 

maaı uyıuo 16r6lmlt Y• 

prolram bu aokt.. etrafıpct. 
bazırl,anm~hr. 

Cumutell ılnO ••l 1 ~ 
de H.lkevl talqp_. yapı 
la"k topleatuJ,. V alllDiz 8. 
Ethem Arkut •er~cejı 

bir ı6yla•de ~ısılar• ıay-' 
•• 60 yıllık ..... fit ...... 
anlatacak, mlteakiben .Kı · 
zılaJın yaptılı •e yapmak 

ta oldutu htsmetler etr.flG 
da muhtelif slylevler Yeralr 

cek. ılirler okunacaktır. '9o 
söyle•ler Halkevl hoperllrO 
•aıtaslle yayılacakttr. 

Okullarda da oıGnkl 
dersler hu m•••u etrafınM 
tqplanacutar 

u.u .. J ~·rlere -lllf~ 
aftılerle Kıadayın ı•Y.,a 
a ydaalat•lacaktar. 

k1r koıul"rana Band1rmaclan. 
Glnenden birçok atletler 
lttlralr etmlt ve çok allka 
lı olmuıtur. 

Gönende; Gine• · Ban 
dırma ıosaııncla 18 yatından 
biy6k ıençler arasında ya 
pdan 3,SUO metre takım 

Dursun beye baih K treç 
k6JO dellkanlaları kö, odta 

sında toplanmıılar ve kendi 
aralarında •ile,pmefe bat 

lamlflardar. Fakat bu eflentl 
batladılı ıibi netell bitme· 
mittir ÇOnk6 çok ıeçmeden 
Aziz otlu H6ıeJID ile Ali 
otlu Osman arasında ka•p 
çıkmıthr. 

YakalananKaçak ılar 
lıpılttı ıı Sıııiııhktı 11cılı1in tütln ıııkı,ın kt 

cnctlar '"''' ılı ıardi. 
kotusunda 13 puvaala Ban· 
dırma Doianspor birinci. 15 
puvanla G6nen ldmanyurdu 
ikinci olmutlur. 

Mibabalcaya lttlrak eden 
atletlerden elence alanlar 
ıara ile tunlardır: 

Necati (G6nen ldmanyur· 
du), Salih ( Fandırma Do· 
iarupor). Mustafa ( G6nen 
ldmanyurdu), Mehmet (Gö 
nen fdmanyurdu ) , Kemal 
(Bandırma Dolampor), Mu
a1Dıner { 8-ndırma Doğan
ıpor ı . Ahmet (G6nen idman· 
yurdu), Mustafa (Band1rm• 

lkt ıenç yekdıierinln 
üzerine ıaldırmıf. diğer de· 
likaohlar araya ıırmek is· 
temltlersede mlmkln olma 
mattır. Netlced• H 6serlo bı· 
çakla Oımaoa muhtelif yer 
lerlnden al1r •• tehlikeli ıu 
rette yaralamıftar. 

Eilentl yerini kana boJı· 

Kepılt nalalyeslntn Mah· 
mudiye lıly6nden Ala••l 
oflu Recep ile, Balakesirln 
Dereçiftllk klylnden H6seJtD 

bir beyıtre 73 kilo kaçak yap 
rak t6t6n .Jararak ıecele,ın 
saat 23 111alanada Kep.CWe 
ılrmek tıt•mlt~dlr, Fakat 

1 iki ;andarma kQtkullanar•k 
keadile:rinl kontrol etmek 

Yabani Zeytinler Aşlla 
narak lslAh Edilecek .. 

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

~:!::;::~~)."::~: ~~:::: Hızulının liyihıdı zıytinlarin ııin ıı d11111h bir 
~~~=,~:;!~s::·~af• <Ban· gelir 'ıynığı hılindı ıuhıfızısı için ııiılır ıırdır . 

16 ile 18 ,aılara arasın Mahtul verea ve yab- lerakki11 laJesınde bu ma-
daki ıençler ara11nda 2JOO anı zeytin alaçlaranın aııla· bsul dtler Akdeniz memle
metre koıuda 17 pu•anla nmall ve zeytin mahsulleri .ketlerlnde ele• adımlariy)e 
G6nen Dotanspor birinci, nin lytlettlrilnıesl hakkında artma ve lytleıme k~blllyetl 
•ıs puvanla Bandırma Do Ziraat V ~k&lettnce hazırlan . 16•terdtll halde 1urduınuzcla 
lanıpor lkincı olmutlur. dededen kalma bir takım 

MOaabakaya ııttrak eden mıı olan l&yiha ziraat encG iptidai uıullerln tulrl altın 
atletlerden dHe~ alanlar meninden ıeçtlkten IOllra da ıerilemekten kurtulama 
s1ra tle tunlardH: tktisat encümenine ••rilmlt mıt ve birçok tarihi hldt 

Mehmet'" (G6oen idman tir. Yeni llyiha. toprak •• seler ıebebi1le buılnlcQ ha 
1urduJ Ce.mal (Bandırma ı mahıullerlmlz ara11nda çok le ıelmlttir . 
Doianapor), Mahmut (G6 6nemh bir yer alan •eytin· Baı6n 1Devcut olan 26 
nen ldmanyurdu). lhıan lerin memleketimiz için em· milyon mehaul Yeren zeytin 
(G6nen Doianıpor], Mehmet fn \ve de•amh bir ıellr kay · afacına daha iyi ballmak 
(G6nen Dotanspor ). SGle1 nalı olarak muhaf aza11 ve •e yabanilerini aıılamak tı
mao (G6nen ldmanyurclu] ıstthsalının arttırılması için tayenlera teıvık eden mahtm 
Hamit [G6nen Dotaaspor). ....1ı bGkGmler ththra etme eıaslar. lhtl•a eden ll1iha 
Mustafa (Ginen Dolanıpor), ktedtr. bazı tadillerle enclmeacle 
O...,(...,...Detampor.] Zamanla ziraat tl•lal• kalNI olanm.,ıar. 

lıteylnce Hlseyin kaçmat"'· 
Arkad•t• Receple hay••11 

Oserlndekl 73 kilo tGUln 1•' 
blanmıtbr. 

Suııiırhktı kacucıllk 
Susıiırhlı11 BalıkluJ8'f 

k61lnden T e•ftk ıı, K•lf• ,. 
klrOnclen Meblllel bir ,.,." 
la koydukları 18 k~ 
kadar kaçak yapr 
tGtGnü ıeceleyln Suııfarh~ 
sokmak isterlerken Ku111l 
adı verilen me•lride tnhl"' 
lar t•klp memurtle jandar-' 
tarafm ~an yakalanmıılar~ 

Kaçakçılar ıehrlmlz 111 
delumumillline ılnderll ..... 
l~rdir . 

.......,,,.--...•&ı-w...--

Öğretmet1 
Dkulıındl lu•lı iciı i 

flltı'11~ı 
NecatlbeJ Olretmen f 

luada don akıaın Kt1 
ihtifali 1apılmqtar. ~ 

Okulun kQlt6r kol '{I 
tertip eltili bu ıecede 
direkt6r B zı,a ICubl' 
•tanse.erlitlni, taleı,. 
Nejat ıehtdln baytz.tıD• • 
mıılar ve ' Etref 
Kubllya alt bir tlir ok0 

tur. Azla öll .. ,,. ti• 
dıktan sonra toplaall 
eraılftlr. 
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' ........... ------····································· . ~ Par is 
Sergisi 
Kapandı 

Bayan : Arttırma Ve Ekonomi : 
laaa••••••M••••····································= 

Ekonomi Ve Biriktirim .. 
Şan Kay "Şekin 
Tavsiyesi 

Yerli mala ve Artbrma 
haftasının içlndey;z. Sekizin
ci defadır ki bu meıut, bu 
Y•rahcı, bu uyandırıcı ıün
leri yqıyoruz 

Bu ulusal haftanın değe· 
rint pek tanıyoruz . Onun biz. 
de uyandardtfı milli heye
canlar, milli duyıular pek 
y(ikaektfr 

Geç dahi olaa, zerarın d6· 
n6len noktadan itibaren kir 
olduiunu btlmlyenlmlz yok
tur . 

Bu uyanıklıtın ölçüıü. ıe
rilere bakıhnca diiha çok be
lirir. Sizinle yüz yıl, yüz elli, 
iki yQz elli yıl öncelerine d6· 
Delim; o zamanki hayatımızı 
bir 16z6nüne ıetireltm: 

Ferdin, k6ylünün, ıehirll
nin naaıl yaıadıjıoı, büUln 
ınllletln ne ıibi ıa•det ve 
ferahlık l ar içinde y6zdüiünü 
ne kadar çok ve kaç tOrlQ 
tezgahlarımız oldufunu bi 
raz dilıiinellm. Kendimiz 
Yapıp kendimiz ılylyorduk . 
Yıyeceklerımiz de kendi mal
larımız idi TOrkün kılıç aal
layııı kadar ıanat kıl ·cı da 
keıktn , hünerli ve ünlG idi. 
Bütün dünya birleıti At üı 
lünd~. ıüoaıü önünde. top 
ateıinde, yangın l ar, bombalar. 
humbıualar altında Türkü 
yeomefe, duzbuz etmiye ça 
laıtılar. 

Ne mümkün. Türk bu. 
•aiklp edilir mi bıç? 

Avrupalılar. "kaya gibi 
Türk, çelik gibi TOrk maf 
ldp edilemez Türk, ae ya-
IDan millet" dıye kafaları 
önlerinde ne yapac.klarını 
taıırmıı bir halde düı6aür 
lcen mütefekkirleri, ftlezof -
ları. o koca Türkü yere vur · 
mak sırrını buldular, yaka 
ladılar . Kahraman ırkımın 
rörOnmez cephesine puıu 
kurdular Bilinmez noktadan 
rızllden gizliye hücuma kal 
kııtılar . O anahtar ile ya· 
baocılar bütüD etrafını do
nattılar. Btıtüo ııddettle ye 
nl bir harp, yeni bir ateı 
Türk ufuklarındıt parlamaja, 
ıümlemiye baıladı . Bunun 
ıümbürtüaü Avrupa ıehir · 
lerlni kaynaıtırdı . Birleıtir
dı 

Çok acıdar' ıöylemek re 
rekttr ki, bızi uyuıturdu idi 
Bu harp, bu ıuürlu k aynaı · 
ana, iktleat aavaııydı . Bu bo· 
•uıma, zenginlik aavaıı idi 
itiraf etmek lazım : 

Bunda muvaffak oldular. 
Giyeceğimiz, yiyeceğimiz , on.

1 ların eliyle yapıldı Paramız 
onların eline ııeçti . T ezıah 
larımız , htrer birer ortadan 
kalktı Maddiyatımız. mane
viyatımız yabancıların tuta-
lı oldu . Üatümüze, baıımı
za-ıövle b ir göz alanca - o 
hayatımıza kaatedenlerın 

malı, duyıularımız ı iğneli-
. yordu Silkinmek, gözBmüzQ 
açmak gerekti . Biz de ne 
yapılamazdı ki? .. 

Hız herıeye muktedir ıoy
danız . Elimizden bir it kur
tulamaz. 

Biz de yabancıların da
ha önce - üzerimize çevirdik· 
lert silibları kendilerine çe· 
•irince amacımıza ulaımak 
lcolaylaıtı Keadlmlıdn malı 

olmıyan hiçbir ıeye paramı 
z.ı vermemek andı, bu ufur · 
da birlik yür6yüf , bizi bu 
Y6nde de dünyanın en kuv· 
•eth ve en bGyGk bir ula 
"8 haliae ıettrecekttr Şata· 

fat, cicili bicili eıya artık 
bizim ıözlerimizi kamaıtır· j Parlı ıerıld kapandı . Fa. 
mamalıdır. ~ kat bu kapanıı kati değtl-

Herıeyln yerlisini baıı · dlr. Çünkü gel~cek ıene ye 
mızın taca yapmalıyız . Kur· ntden açılması için yapılan 
tuluı, bu noktadadır Bu fi mücadeleler muvaffakıyet 
kir, buna ıa,ret, bizim kazanmak Ozeredtr. 1938 de 
.. A - ü ı 1 tergtnin devamı için bele meotu .. m z oma ıdır. 

Malın yerlisini almak, fa- diye meclisi parllmento, fı -
brtkalaramızı, tezıihlarımızı nanı ve ticaret komiıyonla-
çoialtacak mallarımızı ıü rı lehinde rey vermiılerdlr. 
zellettlrecek, kendimizi zen · Şu halde ıHginin tekrar aç 
ıtnleıttrecektir 1lmaaı ihtimali pek kuvvet· 

Bu, ulusa d6ten büyük dir. 
.ır.d Serginin mHraf ve baıı· 
u ev .. . 

Yerli ıtymek, yeril içmek, lat buıutunda kati rakam-
yerli ylmek, lüzumundan ları elde edilmtı bulunuyor. 

f l Bu rakamlar ıöyle bullıa 
az asına tek metelik ver-

k 
edılıyor: 

meme , biriktirmek, onu lı· 
l Masraf 1 ,440 milyon 
etmlye çalaımak herkeıtn , 

h T Gelir 160 mUyon 
er ürkün en birinci varl-

fesidlr. Zahiri açık 1, '80 mi iyon 

B Fakat hakiki açtk bu ra-
u umdenin , çok verimle· 

ri rakamlarla gözlerimize kamdan çok atafaiıllf. Çüa-
çarpmaktadır: Daha dün el- ki ıunları da itibara almak 

d 
lizımdır: 

in ekt paraaını k6plere, da-
ğarlara koyarak toprak al- 1 - Trokadero ıaray1, 

modern sanat müzesi gibi 
müe11eaeler daim1 olarak 
lırurulmuıtur, ıu halde bun 
lar serginin maaraflarından 

sayılmamak llzımdır. B6yle 
daimi masrafların yekQou 
418 milyon franıa varmak· 
tadır. 

2 - Franıaya ıerıi mü 
aaaebetıyle bır milyon turiıt 

Ceaubl Çine çekilerek 
ıtmdt de orada Ja 
poolara karıı koymafa ha 
zırlanan Çin milli hük6meU 
reiıl Şan Kay Şekten ne · 
rede bahsoluoıa karmnın tı 
mi de beraber reçer. 

Hakikaten, Bayan Şan 

Kay Şek, kocaıının her itin 
de büyük bir yardımcı11 · 
dır . 

"Çin ibtililinin ana11,.adı 
verilen kadınıo ktzı olan 
Bayan Çang Kay Şekln ba 
ba11 hlrlıtiyandı Kızını Am. 
erikada tahıU ettirdJ. Onun 
pbi, -diğer iki kız kardeıi de 
Amerlkada tahıtl etmit ve 
biri buıünkü Çinin kurucu 
ıu adanı alan Sun Yat Se
nin , dlieri de Çın maliye 
nazına Kungun kar111 olmuı· 
tur. 

Maraıalın karııı kocaıına 

ıu tav.iyede bulunuyormuı: 
" - Harbi kazanmak tıti 

yoraan çıkar arkandan 
Çın entariıini. 

ıu 

Üzerine üniforma ıiy ve 
bol bol nlıan t'\k!,. 

Dans 
Mı.ıcidinin 
Hayatı 

hnda saklayan •e onu ölü
me ıeV'k ile fıtydasez bir hale 
koyan ve bankalarda - da
ha dün denecek kadar bir 
yakında - tek metelıil bulun
mıyan uluıumuzun, bu gün· 
lerın!uyandmcı, verimli ha· 
reketlednden ve Cumhuri · 
yetin feyizlerinden olarak, 
bugün bankalarda tasarruf 
eseri bulundurduğu paranın 
miktarı (90) milyon Türk lt
raııoı bulmuıtur Geçen yıl 

bu yekan (72] milyon idi. 
(90) Mılyonun (200J, (300) 
milyona çıkarılmıaaı ve bu· 
nun için çalaıılmaaı lazım . 

dır . Uluıumuzun, bu uya
nıklığı ıı~blerecejiae inan· 
cım pek yükıektir. 

ıelmtıtir ki bunların mem. Simi ... 81ak botom" ve 
lekele bıraktıkları para ye Çarllıton oyunlarını hayaltle 

Her büyGk tıde oldu_ju ıı 
bi, memleketin iktlıadi ku 
ruluıunu vücude ,aeUrmekte 
de Büyük Cumhurrelaimlz, 
Yüce Atatürk çok yakıDdan 
alakadarlar 

Bu yönde de ulusumuzun 
kabiliyet ve iıtidadınm en 
açık örnekleri, Türkiyemizln 
birçok yerlerinde, ıayıaı pek 
f azlalaıan muhtelif ııler üze
rinde çahıan fabrikalard1r . 

Türk inkılabı, Cumhuriyet 
rejımi , kahramanların om

uzlarında kuruldu ve yük· 
seldı. Memleketin varlığını 

korumak hususunda bütün 
varlığrnı aarfeden o kahra 
man ve onun iıaretıne ko 
ıan büyükler, iktiıadi inki 
ıafımız için de didinm~kte 
dır Endüıtn müe11eıahmız 
günden güne çoğaltalmakta 

ve bu suretle kurtuluı hare· 
ketleri iktisadi hızla ve var-
l ık l arla aağlamlaıtırılma&cta · 
dır ki. böylelikle, yüce kah 
ramanl ftrımız, ulun fabrika · 
lar hediye ve emanet etmek 
tedırler . Paramız, pek yük 
aek ıtibardadır . 

Bu, Cumhuriyetın feyizli 
verimleridir. 

Rizl yQkıek nimetlere 
kavuıturan, iktisadi varlıtı 
mızı uyandıran ve yaıatan 
Ulu Öndere minnet ve ıük 
ran borçlarımızı, biriktirim 
ve ekonomi alananda, 0 bü 
yükler büyiliü Atatürkümü 
zOn trıa t ve İfılretlerlne 16· 
re uyanık bulunmak ve öy· 
lece har~ket etm.-k vazife . 
sini · biran olsun-unutmamak· 
la ancak, ödiyebilirlz. 

Emini/tın Çeliköz 

kunu 2 ila 4 milyar frank lcad edip ve kendiıi oynı · 
arasında heıapla...aktadır. yarak in11nlara bu hayal oy· 

Hüıiyettıdın bıkan ıdaml =~a~:~:r~!r~:;~nç~!:er?~:: 
insan kendinden, b6viye gazetelerini t11al etmektedir. 

tinden bıkar mı? Bu ıuale Bu oyunları icat yüzünden 
Amerıkada pek lüzum yok · pek az zaman içinde b6yük 
tur . ÇOnki Rey Grey adlı bir tet"•et kıtzanan Çılda dü-
bir Amerikan kendisinden, oyanın gilrültüıünü bırakarak 
daha dojruıu hüviyetinden ıaaız bir adaya çekilip ora 
bıkmııtır . Bu adam yakaaını da ziraat ve hayvan yetiı 
ıazetecilerin elinden bir tilr l tirmekle ömrünü ıeçlrecek · 
ln kurtaramamak ta imlı . tir · 
Bunların elinden kurtulmak Amer,ıkan L.ızının bu ka· 
için de hüviyetini deilttlr · rarını haber alan ıazetecl-
mele ve yeni bir bOvlyet l~r kendiılni bulup fikrini 
aramafa kalkmııtır. Fakat ftnlamıtl"rdır . Çılda gazeteci-
bu defa vaziyeti daha ıOç . lere: 

leımlt ve ıünde 80 100 mu- " - Hakiki Çtlda Greyi 
hablrl defetm.,k mecburiye bulmafa gıdiyorum Bu ya-
tiude kalmıttır. l t t l h ancı an ana ı ayattan uıan· 

Garip ~ir merak 
Amerlkada Andre Ttıen 

adlı bir adam ıazetelerdeo 
rı aktua yapmaktan çok ze 
vk alırmıt · Fakat yaptığı 
maktu•ların sadece Greta 
Garboya ait olması llzım 

imıı . 

Bu adam, Greta Garbo· 
nun ıöhret meydanına adım 
attıjı gündenberi gazeteler· 
den 80.000 maktua topla · 
mııtır . Bundan baıka. Greta 
Garboya ait olmak üzere 
de 25,000 kitaptan mürek 
k~p bir kütüphane v6cud 
retirmlıtir. 

Geç ~almıs ~ir niklh 
Helgraddao blldirtldiflne 

1röre; Boına köylerinden bl · 
rinde Seltmoviç adlı blr 
adam henOz 9 aylık olan 
kızı Zeynebt Arif Süleyman 
oviç adlı 30 yaııoda bir 
delikanlıya atkihlamııtır . 

9 Aylık bir "ızın . artık 

koltuiunun altı küflenmiı 1 

demektir. 1 
Sellmovlç çok yerinde 

hareket etmlt addolunma· 
hdırl 

1 
1 

dım. Hakiki hayatı yaıama· 
ta gidiyorum ." Demiıtır. 

Çtlda bütün dostlarına ve 
arkadaılarına veda ederek 
Kolorandoda aldığı büyük 
bir araziye çek1lmi1Ur. 

Tek tale~ali okul 
lngilterenin Kampelta vn 

köyünOn öiretmenl bayan 
Elyot okulda yoklama yap 
tığa zaman yalnız bir çocu 
ğuo "mevcut!,, dediğini du· 
yar v~ görür! 

Bu çocuğun adı Elizabet 
Barceıtir Ve köy mektebi 
nln tek talebeıidtr! 

Arz üzerinde bundan kü · 
çük bir okul yokmuı! 

Bir domuzun ıuifeti 
Franıada Riyantok köyO 

bir kaza netlceıinde tama· 
men yanmııtır. Kazanın ma· 
hlyetl tahkikat netlceıiode 

anlaıılmııtır . 

Köyün zenılnlerinden bi
rialoln ahırıodaki domuzlar · 
dan blriı~ naıalıa mutf aia 
rlrmiı ve ateıi devirmlf, kaç 
mııtır. Buradan batlı,aa 

1anıın bittin k6JI yakmıı· 
tar. 

Katil 
Yayman 
Hapishanede 

Esrarengiz beı cinayetin 
fa tli olarak Parlıte tutulan 

1 katıl Vaydman ıon bulun 
ı duğu itirafta Jenin Keller 
I iımindekı bir genç kadım 

da öldilrdüilinü söylemiıtir . 

Bu ıuretle, caninin kadın 

kurbanlarının adedi ikiyi 
bulmuıtur. 

Paristen bildlrıldtilne 16 • 
re altı kiıiyl öldüren bu ca· 
na•ar vicdan azabından da 
muztarlp olacak, gozune 
uyku ıtrmlyecek yerde, bi
lakis, gürüitüden rahat11z 
olduğunu rahat uyuyamadığı 
oı aöyliyerek haplıhane civa 
rında bir oda kiralamak fs 

Uyormuı!. . 
Bununla beraber, çok sa 

kin görilnüyor, kağıttan yel · 
pazeler yapıyormuf . Vekil
lerinin talebi üzertne keo· 
diıine hokka, kalem ve ki 
iıt verilmiıtir Bunun üze 
rine yelpazeleri bırakmıı, 

hitaralaranı y"zmıya batla· 
mııtır. 

Bunları yazarken arasıra 

ıözlerinden iri damlalar dö 
külüyormuı. Canavar ajlı
yormuı . Fakat bu döktüiü 
aözyaıları kurbanlara için 
delil, hiç ıöphealz kendi 
akıbeti lçlnmiı 

Şöhret düşkün 
leri Holivuda 
Akın ediyor 

Son iki yıl içinde, ainema 
yıldızı olmak merakı ile, 
Holivvuda gidip, ılnema ku· 
mpanyalarına müracaat ed 
en kadmların sa y111 200,000 
dir. Bu güzeller muhte lif A 
meralca cumhuriyetl~rıyle, 

Kanada ve Avrupadan Hola
vvuda gıtmtıler ve yıldızlıfa 
kabul edilmeyince ıeri dön· 

müılerdlr 

Güzellerin bazıları harik-
1llade güzel ve yüzleri kü· 
çük bir ihtimam ve gayret 
le Greta Garbo ve dlfer ar· 
tiıtlerio ) üzlerine benzeti le 
ceği halde tı bulamamıılar 

dır . 

Bunlardan bir çokları pa 
raıız kalmıılar ve it bulan 
acantelere mGracaat etrntı· 
lerdır 

Bu kız lardan binlercealnln 
merakı ftıüran olabılmekee 

de yine it bulamam1ılard1r. 
Çünkü Holivuddaki her at · 

üdyonuo defterinde iılmlerl 

yazılı 10 bin figüran vardır . 

Botsör ~anka direktörü 
Cın Tunney adlı sabık bir 

boksör Amerikanın Morri• 
bankası direktörü olmuıtur . 

Ctn 1926 ve 192? sene· 
lerinde Dempıey ile çarpıı 
mıt bu yüzden 1,900,000 
dolar kazanmııtır. Şıkagoda 
yaptığı maçlardan da 2,680 
000 dolar alan bu adam, 
nihayet bokaörlükten vaz· 
ıeçmiı, iti bangerltğe dök
müıtür. 

iki kuvvetli yumruk mu· 
kabili iki milyon dolar .her 
zaman hazmolunur; dofruıu. 

Gö rülmem iş ~ir hi~ise 
Hindiatanda Kalkutadan 

btldtrlltyor: 
Sımla mıntaka11nda . Ht 

malaya dallarından inen 
Part Leoparlar ık61lilere 

SAYFA: 3 

Yugoslavya 

Başve~ilinin ve hariciye na
zınmn Roma seyahatı 
Kuriyemizi teıkil eden 

Yuıoslav ıazeteleri Yuıoı· 

lavya baıvektli ve harlcsiye 
nazırı Dr. Milin Stoyadino· 
viçln Roma .aiyaretlni baıma · 

kalelerle mevzuubahıetmtı · 

lerdlr. Bu mevzu etrafında 
görlllen dıkkate ıayan yası
lar ıunlardır: 

Yuıoılavyada it baıında 
bulunan "Yuıoılav radıkal 

birliği fırkaıı,. nın reıml ga. 
zetesi olan Samouprava -
İtalya hakkında neıretllli bir 
baımakalede bugBn ltalyanın 
herkeıin nazarlarına ve hıs

lerine açık bir memleket 
olduğunu, asırların teneffü
sünden ilham almak için 
ıeyyahlarını ltal1a1a ıttttk
lerini ve İtahanın inıanhlın 
büyük bir hazıne meeabe· 
a ı nde bulunduiunu yazmak· 
tadır. Yarı resmi YuroılaY 

gazeteılne göre: Yani tdeo . 
loji doğmak üzeredır. Takip 
edilecek yollar haklunda 
ittifak yoktur. lıtikametler 
birbirine zırldır, miina"aıa

lar ıiddet peyda etmlt bu
lunmaktadır. Günlük baya
tın meıeleleri ırk ve 16bret 
) ollariyle çahımıı ve karıı
mıı bulunuyorlar. Bazı klm
ıeler yeni yollar aramakta, 
bazı kimseler iıe eıkl çiz
melerle yürümeyi daha mu· 
vafık bulmaktadırlar .. Hal
buki yenileri eıkllere uy. 
durmak gerektir. Biz llkk&
nunda may11 ayını aramak· 
ta değıliz; mamafih bu ay
da aulh, tesan6t ve iyi ni
yet terbiyesini talim etmiı 

olan tnıamn dofulflun•n 
kutlulandıjını hatırlamakta. 
yız. Baıvekl1imiz çok büyik 
felaketler ıeçlrmit ola11 •• 
biz Yugoılavla11n mukadde· 
ratı nam1na kahramaaca 
kaoına dökilp alt&nlarıoı ıar 
feden bir milletin ztJaretine 
ıttmektedtr . 

Miıtık kinayelerle dolu 
olarak yaaılmıt bulunan bu 
makalede bundan ıonra 

ltalyanın uzun uzadıya med· 
hl yapılmaktad1r. 

Yarı reaml Novaıtl Zaw· 
rab ıazeteıl diyor kı: 

"Yugoılavya baıveklll 

Dr. Stoy~dinovlçin Roma 
ıeyahatl an11zın vuku bul
an bırıey olmayıp ne Yu
ıoıla•ya ve ne de ltalya 
taraf1ndan ileri ılir01m6ı 

yeni bir teıebbOı ile alllra -
dar değıldir Bu seyahat 
bundan ıeklz ay evvel İtal
ya hariciye nazm Kont Ct
anonun Belıradı ziyaret et
tlli ve Dr. Stoyadinoviç tle 
birlikte Belgrad anlaıma11nı 
tmza ettiği zaman ilin edd. 
miıtt. Binaenaleyh bu ziya . 
ret kont Cianonun ziyare
tini iadeye matuf bir kur
tuazl zlyarettdır. Her 11:1 ta-· 
raftan resmen btldirlldtflne 
göre b"u ıeyahat eına11nda 
Romada herhaıı bir yeni 
muahede imzalanmayacak 
muayyen hiçbir ıey aktedil
miyecekttr. halya matbuatı 

(Lütfen ıayfa,ı çeviriniz) 

saldırmakla ve tuttuklarını 

dağa kaldırmaktad1rlar. Bu 
yırtıcı hayvanlar tarafından 
tlmdiye kadar dafa kaldı

rılan k6,lG adedi on tldyl 
bulmuıtur. 
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Vugo av ya 
Nazırı 
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cıy 
( Ba ştaraf ı üçüncü sayfada l 
bu münasebetle neırettiği 

vazılarda bunu bilhassa 
tebarüz ettirmektedir. 

M am .. fı h bütün bıınl ara 

rağmen bu z iyaret müstesna. 
bı r e hemm iyeti haizdir; zira 
Dr. S toyadinovlç Bomada 
ü ç gün kelacak ve bu müd· 
det zarfında Mussolınl ve 
Cia.no ile beriki komıu d ev· 
ı~t 1 a lakadar eden mesele · 
le r i ve belki de iki memle 
ket m ü nasebetlerin i alaka
dar ~debllecek olan ve aç ık 
oı r ı,, dt- bulunnn beyne l-

1111 el m esnf e leri dahi eaaalı 

bir surette tetkik edecektir . 
Be lgradda aktolunan ea 

laema Yugoslavya - lta lya 
münasebetlerinin devam ve 
tekemmü Ü için kafi b ir eaas 

teıkil ederse de bu çerçive 
içinde dahi tesviyesi icap 
eden ve beriki taraf için 
daha müe11ir ve faydah bir 
hale getirilmeleri gerekli olan 
meseleler vardır. Yugoslav· 
ya baıvekt lınıo ıekiz aylık 

bir fasıladan sonra Romaya 
gitmesi keyfiyeti pratik ba 
kımdan daha muvafık bir 
haldedir; çünkü halihazırda 
Romada yapılacak konuı · 

malar esnasında Yugoılflv

ya - İtalya münasebetleri · 
nin hangi sahalarda ııklaı 
tirılması k ap ettlğJ d aha 
iyi b ir tarzda görülüp tak· 
dır o lunacaktır. 

25 Mart J 937 tarihinde 
Romada aktedilmiı olan 

İtalya - Yugoslavya anlat· 
maıının tamamen reel bir 

eıer olduiu bu sekiz aylık 

fa11la dolay11iyle görülecek 

tir ki, en mühim nokta da 

budur. Bu muabedenln akdi 

bedbinlerin ihtimal verme 

dikleri bir hadise olmuıtur : 

Muahede tatbik edilmlı olup 
gerek İtalyanlar ve gerek 
Yu2oslavlar muahedenln 
tatbikine büyük bir hüsnü 
niyet ile devam etmektedir· 
1ar ve biz: iyi komıuluk 
müoaeebetlerinln gittikçe 
müsbet bir ıekil alan teza 
hürlerine ıahit bulunmakta · 
yız Filhakika bugün ltalya 
ile aramızda öyle bir hava 
hakimdir ki, bu hava yal· 
nız teselli verici m ahiyette 
olmakla kalmayıp is tikbal 
hakkında en iyi ümitler 
uyandırmakta ve A vrupanın 

b u parçasında zuhur e debi 
lecek h erh a ngi bir va ziyet 
ka rı ısında p ar timizin emni
yet ine a lamettir. Bütün Av
rupaoın korku ile t1eyrettiğt 

İta lya - Yugoslavya hudut
larında b u muaheden in ak
d indep beri iyi lcomıuluk 

ve hatta ıamimiye l t e ma
yülleri in klıaf etmektedır . 
Bel greıd anllltmasının eko-

nomik kısımında va z iyet 
belki de bö yle değildı r; di 
ğer btı zı sahala rda tash ih i 
icap eden ve tashihi müm
kuo olan iıler mevcut ola · 

yıp şa~a~etnanıe 
Edremit or ta okulunda n 

aldığım 1 . 7 · 936 gü n ve 
59 A yı lı ıahadetnamem i kay. 
betthn Yenisin i çıkartaca 

ğımdan hükm ü olmadığını 

i la n ederim . 
Edrem it Niha t 

1 Ro a Seyehat ı .. • • : Yıllığı : 800 Kuruı : 

bilir. Bunlar da Roma da 

mevzuubahsedı lecekl e r d i r. 

Belgrad a nlaşmaıının akdin 
den beri Yugoslavya ve 
İtal ya mura hhH heyetleri 
emte a mübadelesi ve ara
da mevcut mali mese le 
le r gibi n azik meseleler in 
tasvlyesl için sık sı k tema sa 
gelmltlerdir 
Klerıng meselesi aktüeldir; 

ltalyay lh racahmız.m h a l · 
ya ve Avusturya m ü nase· 
bet lerlndek i meyiller ve tes
bit edılmit b u1u ne n p lanlar 
i le hemiıhcnk kı l ınması m e 

se'eıl • h•mnıiyetı ı bir mt"se 

ledlr ftalyanın Ron a pro 
tokolu na dahi bul unan dev· 
Jetler karşısındaki vaziyeti 
ve b u vazıyetin ltalyanın 
Yugos lavya. Ç ekoslovakya, 
Romanya vesaire ile ticari 
münasebetlerdeki menfaat 
leri bakımından tadili ha k 
kında birçok sözler ıöylen · 

mektedir. Bu husuıta yapıl, 
mıt olan baılangıç teıebbü . 
slerl bazı ihtimaller yarat
makta olup izalesi lazım ge 
len nokıanları da tebarüz 
ettirmektedirler. Or Stoya 
dinoviçfn Roma ziyareti eı -
nasmda bunların tetkiki iç · 
in bolbol zaman vardır . 

Yugoslavya Baıvekilinin 

Roma ziyaretinin tezahürat 
ciheti de ehemmiye ti hazır · 

dır . Müte veffa Nikole Pat · 
iç ile Dr. Nı çıçten ıonra Yu 

goslavya devlet adamların
dan Roma)'• gidenler olma · 
mıılar O zamanki icaplar 
b a ıka, bugünkül~ri de baı 
kadır Yeni Roma ıef irim · 
izin ltimatnamesinl takdim 
etmeıl hidiseaini ltalyanla 
rın nekadar büyük bir dik 
katle takip e ttiklerini gör
dük ... 

Ru suretle, her itibarla 
uygun, ıerbeat ve herıeydeo 

evvel Yugoslavya devlet ve 
milletinin m e n a f i i n e 
muvafık bir harici po 
litıka için lazım olan esas 
tartlar vücut bulmaktadırlar . 

Hudutlarımızın en nazik 
bir noktasında t ehdide ma 
ruz bulunan bl7 Yugol'lavlar 

dostlarımıza karıı bile tam 
manisiyle va kur ve töhre · 
t imlze muvafık bir politika 
takip edebileceğimiz gibi es · 
k i nıüttef ıkl erlmiz karıısında 
sulhün t eşkll lat landırılması 
bak ımından d a ha m üsbet bir 
amıl ve d aha k ıymet li bır 

müttefik halırıi alma ktayız 

Bu h iç bir ıuretle oportüni· 
zim demek olmay ıp h akik
a tleri ba sir e tle itibar n azar 
ında bulundurmaktadı r 

Bunun için h arici politı k · 

am ı:ıın. A vrupada teıekk ül 

eden ve çarpışmakta bulu 
nan mlhverlere ve ide oloj i 
cephe er ine ilt i ha kı hakkın 

dak i he rha ngi bir ıüphe es 
sta n arıdır. Bu na , za ten, 

Küçük itılafın dah il olup ke· 
ndı l erile gavet sıkı m ünase 

betlerde buzunduğumu:z: dost· 
larımıza knrşı mevcut toa h 
hüt eri'miz manld ır. Bundu n 
m a ada, İtalya . Yu gosla ,·ya 
anlaımasın ı m üteakip Belg 
ra dde t oplanan Küçüle i ti af 
içtlmın dn. bu anlaıma d o 

Öksürenlere Ve 
Göğüs nezlelerine 

layislle Yugoslavya ile İtalya 
arasında huıule gelen yeni 
vaziyet tetkik edilmtı, dem
okrasi sahaaında kalmakta 
deva m ve ideoloji cephelerin 
den içtinap tam bir rey bir 
liği yle kararlaıtıralmıı idi 
Baıveklhmlzin , iyi ve dür · 
üat komıu olup birçok ha -
yati meselelerde birbirleriy
le münasebatta bulunmıya 

namzet olan iki devlet ara-
11nda bir kurtuazi ve aaml
mi hürmet tecellisi olan Ro · 
m a ziyaretinden ne ayan ve 
n e de hafi h içbir ıürprl:z: be
ldenilmemelidtr. Bu ziyaret, 
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iki memleket ara11nda me· 
vcut münasebetlerin ileride 
daha sıkı ve samimi ofması 
ve bu münasebetlerden has
ıl olftcak fayda larm beriki 
taraf için daha verimli ol
maları makıadma matuf aa · 
mimi ve açık konuımalar 

icra t11 gayeılyle yapılrnakts
dır,, 

1 ir Tapu Sici· 
uhaf ızhğından: 

Karaoğlan mahallesinden Topal Hüseyin oğlu Mustafa
nın malik olduğu haziran 321 t arıhh kayıtl arına konulan 
23 kanunuaani 341 hacz ın müıteni di bu lunamadığı için 
839-16 sayılı tebliğatı umum veçhile hacız ı ıaretlerinin 

mevrudu gayri malam olur evrakı müıbıteıi bulunamazsa 
heyeti idari ve ka:z:alyeıt meçhul hacizden addlle badel 
ilAn hükümdan iakat ve ilin varakasının bir aya haari 
icap ettiğinden bununla bir ıliılğl olanlar vana tarihi ilan· 
dan billttbar bir ay içinde vesaikle birlikte yazı ile Tapu 
sicil muhafızlığına müracaatları lazımıeleceğl ilan olunur. 

Manyas 
Kaymakamhğından: 

Mürvetler köyünden aıağıda lılmleri ve hudut , mevki 
ve dönüm miktarları yazı lı olup vergi borçlarından dolayı 
gayrl menkulleri kaza idare heyetinin 14-12-937 tarih ve 
( 162) ıayıh kararı mucibince J7·12 937 tarihinden 7 1 938 
tarihine müsadif c ma günü saat ( l 4 ) de ve l 21 ) gün 
müddetle satılığa çıkarılmııtır. 

Talıp olanlar yüzde ( l O) depozit &kçalarıyle yevmi mez· 
k fırde Manyaı idare heyetinde hazır bulunmal arı ilan olunur. 
Mevkii Dönüm Hududu Eıaml Esami 

Gelin azmağı 2ô-526 Şarkan Süleyman garben Meb. 

met ıtmalen azmak cenuben .... 

Abdı alçağı 

Akça kavak 

Akyar 

Köy civarı 

Abdi alçağı 

Gök tepe 

Keçfc li Ö 

Akçakavak G 

A kya r 

Ba kacak 

Gırgır b" yıtı 

Kö y civan 

Bağlara ltı 

G ellnazrna ğı 

Karatopra k 

G eo renler 

3 118 

17-577 

6•261 

3-393 

24.984 

19 639 

85 ,259 

3 ,234 

12 ,032 

8, 262 

15 390 

6,0 11 

18,658 

ıo sıo 

7,068 

ıo. 2 1 0 
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Elektrik işleı·i ilanı: 

Sındırgı Belediye 
Riyasetinden: 

1 - Sındugı kaaabuı elektrik teıiıatının santral lnıaat.ı 
ve ağaç direkler belediyece lnıa ve ihzar edilmek ıarttle ma
kine ve elektrik techlza tile ıel:eke ve teferruatı (13,655} li
ra 75 kuruı keıif bedeli üzerinden kapalı zarf uıulü llt! 

münakasaya konulmuıtur. 
2 - Eksiltme 17 _ l 938 tarihinde ıaat 15 de Sındırgı 

Belediyesinde Encümen huzurunda yapılacaktar. 

3 - Bu tıe ait evrak ıunlardır: 

A Proje 
B Keııf cetveli 
C Fenni ıartname 
O - Mukavele projesi 
E - E lu il tme ıartnamesl 
F - Hav·ndı ı &.: i~' eri genel ıartnamesi. 

4 - 1 ti r u ak ı Sindırgı Beledh er.1nde ı&re· 
b ilecek~erı g ı b, r• i<o esini bedeli n ·ı\<hf)i 1 1nde latan. 
bulda Gıı n ltı Se iı ık Bankesı bPtind t a m ühend11 

Has o Haletten a b lir ler . 
S - Ekıııtme 1 e iştirak ed ecekler yu2 c1 ~ yedi buçuk 

tecn ınntları t.utarı o lan [ 1024J lırn 18 kurut u k o uvakkat 
temınatl arını ve 1937 yıhrıa a it Naf ı V e\ a let ııı ocr. a ınm1 1 
m üteahhitlik veıtkaıını veya bu nev. itlen nıuvt'IUakl yet· 
le baıardığına dair kanaatbaht veııa :ki ve ticar"\. odası 
vesıkaeını 2490 numarala ~anunun hükümlerine göre ihzar 
ederek teklıf mektubunu ihtiva ed~n mühüflü bar zarf !ç · 
tnde ihale ıaattnden bir saat evvel Belediye relıliline 160· 

dermeleri lazımdır . 
6 - Postada vaki olacak gecikmelerden meıuliyet 

kabul edilmez 
4 - 1 - - 572 

Bandırma Ticaret Ve 
Sanayi Odasından: 

Bandırma Şehit Süleyman Bey caddesinde 55 numa
ralı v• ~andırma ticaret odaaına alt iki kat karglr bina 
2490 sayılı artırma ve ekaıltme kanununa te•fikan 
t5 gün müddetle ve 1500 llra bedeli mubammeb ile açık 

artırma suretlle aatılığa çıkarılmııtır . Taliplerin ıartname 
yi görmek üzere ihale günü olan 24 12 937 cuma günü 
saat 15 den evvel Bandırma ticaret odaaıoa müracaatları 

illn olunur. 
4-1 - 560 

Balıkesir inhisarlar 
Başmiidürliiğünden: 

Kabili tezyit ve tenk11 olmak ıartlyle Aionya lnhlaar · 
lar' bakım evlerinden ( 150,000) ve Yenice inhisarlar bakım 
evlerinden ( l Ü0,000) ki ceman ( 250,000) kilo idare 

~malı yaprak tütünlerin Handırma inhlıarlar bakım evle· 
"' rlne kamyonla ve,::.. olamadığı takdirde deve ile nakilleri 

mevcut ıartnamesi mucibince 14 12-937 gününden itibaren 
(20) gün ~müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. Taliple· 
rin Balıkesir, Ağunya, Yenice, Gönen. Edremit inhlıarla-

rına müracaatları . 1- 4 -562 

B sir Evkaf 
Müd ·· rlüğünde • ,. 

Balıkuirl n Kepsüt nah ıyest merkezinde Uruçb~y camii 

h itabeti açık bulunduğundan i mtihanı fçtn 3· 1 938 pazar. 
te si gilnü saat 15 de yapılacağından taliplerin Balıkesir 

Vakıflar müdürlüğünde müteıekkil komiıyona müraca· 

at ları ilan olunur. 

Ba ıkesir Evk df 
M "d1 ·· ğünden: 

Biğadı ç n a hivesine bağlı İlvaalar köyü camii hitabeti 
açık olduğundan imti harıı 4 1 938 ıalı günü saat 15 de 
vapılacftğında. talıple r ın Balıkes ir Vakıflar nıüdürlüiünde 
müteıekki l ko:nisyona müracaatları ilan olunur 
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