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lngiliz - ltalyan 
Gerginliği .. 

... 

ita/yanın Londra Sefiri 8. Ede-
nin Yaptığı Teklifi Redetti .. 

B. GRANDi 

Londra, 23 [A.A.) - Ha

Yaı muheblrlnden: 

1,ı bir kaynaktan haber 
•lındıflna ıare ltalya bGkd· 
ID•ll Roma ile Londra ara · 
llnda mlzakereler açılmaıı, 
ltal,anın lnılltere aleyhin · 
••kt propafandalarına nihayet 
't'ermeıl tart.na mQteall•k oL 
dutu hakkında 8 . Eden ta 
rafından Japdan telklnl re 

Kellog 
•• 
0/d(J 

Salnt Paul, 23 (A.A.) -

(Ml•neıota) zaUbreeden muı· 

tarlp bulunan B. Kelloı 

d&n akıam 81 yaıanda ol · 

dufu halde vefat etmlttlr. 

Müteveffa meıhur K.elloı 

lblıakını imza etmittl· 

Goolldyeln riyasetinin ıo· 

aunda ılyaıi bay attan çeki · 

lerek eakı meılell olan 

•vukathkla me11ul o lmafa 

baılamııh 1929 ila Nobel 

ıulh mGklfatını alan KeUoı 

1930 da beynelmilel Llbey 

d•vanıae hlklm tayin edil· 

11aı,u. 

detmlıttr . 

Verilen mala.mata 16re 
lta lyanın Londra ıeflrl B. 
Grandi, Eden ile yaptıiı ıon 
mQllkatlardan birinde •ta· 
iıdakı beyanatta bulunmuı 
tur: 

1 - Bati lıtaayonuouti ya · 

Phiı neır,yat bir tlkiyet 

mevzuu teıkil edeinez. Çü 
nkü bu lıtaayon logilterenln 

kontrolü altında bulunan ve 
ya miittef ı klerioe a lt olan 

mr.mleketlnde Arap dilıle 
neıredılen gazete makalele 

rint yazmaktadır. 

2 - lnııliz ltalyan mflza 
kerelerinln baılaca hedefi 

Afrikada bu iki devlet ara· 
aında blr muaademe vukuu· 

nu bertıuaE etmak üzere 
miihaaehetlerlnde ıllih te · 

mlnlne matuftur. 

3 - Habeıiıtan etrafm
dakl topraklarda ltalya ale 

yhine propaianda yapılmak· 
tadır. 

Haber ahndıiına ı6re 
Roma B. Grandtnin bu mü .. 
taleal&rmı teyid etmlıtlr . Bu 
ıhbaria müzakereler eına-
aında propaianda meseleıi · 

nln de münakaıa edilmesin· 
de israr etmektedir . 

Roma,23 (A.A.} - ltal
yaolar f dlıtinde propaf an 

da yapmaia devam ettikleri 
müddetçe lnıiltere ile ltal 

ya arasındaki m6oaaebetle · 
rln dOıelmeıine lmkln ol 

madıfı hakkında Eden ta 
rafından Avam kamaraaaoda 

yapılan beyanata tefsir eden 
Me11aıero gazeteıl bu ıöz · 

ler lnılltere biik6metl ta· 
rafından gösterilen ıulnl1e· 

tin bir tezah6rüdür, demek. 
tedır . 

Negüsün Nutku .. 
~~--~~-------------

llzlır ini ı vrupıyı dinlıtemiyın askı Habeş imparatoru 
derdini Aıari~ıya ~ökıcık. 

NEGOS VE AILESl 

Londra, 23 [Radyo) - Habeı imparatoru Negüs, Noel 
)ortusunun birinci geceıl, Amerika aballıioe hitaben rad
)oda mühim bir ıö7lev verecektir. Neıüıüa bu ıöylevl, 
laerakla beklenmektedir. 

Lohusayı Kaynar Kazana 
Atarak Öldürdü. 

~ ~ 
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C.H.P. 
Gurubu dıı ıiyasa iılırini 

• görüştü 

Almanyada 

Ecnebi müzikler sansore 
tibi tutu!acak 

İtalya YugoslavYaAnla 
şmasının Ehemmiyeti 

8 . T. RÜŞTÜ A:?AS 

Ankara , 23 (AA.] - Cum· 
hurl1et H. P. Grubunun 
dünkll toplaot1S1nda ıon gün· 
!erde Balkanları alakadar 
eden ıiyaıi seyahatleri bak 
kında ve Hatay ılyaıanın ıon 

Berlln, 23 - Büt6n ec 
nebi müzikleri , bundan 

böyle Alman müzik oda
sının ıanıürGne tabi ola-

caktır. Bu bapta 11 

dar eddmıı ol•n emirname 

de Alman müzik odaaı re· 
lıl, bu tedbirden maksat, 

arzu edilmiyen m~ziklerin 

Alman mil letı üzerindeki 

tehlikeli ve zarah tesirini 
tevkif etmt:k olduiuuu be· 

yan etmektedir. 

---'Dlil&ıı----

Maarif 
Eminİıkleri 
Kurulmıyacak 

Ankara, 23 (Huıuıl) -
Maarif emlnlilderlnln tekrar 

kurulacaiına, orta derecede· 
ki okullarla ilk tedrlıat mü-

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

Mussolin i - Stoıadmoviç görüımısi Adriyıtikte va T u-
na havzas1nda sulhün muhafazası için mühiı bir 

İDIİI uf ıcaktH. 

B. MUSSOLll'tl 
Yarı reamt Samouprava 

Belırad) iazeteıl•ln baıma· 
kaleılne ıöre: balya bari-

clye nazmnın reçen martta 

B STOYADlf'OVIÇ 

ıafhelarına dair sorulan ıu· 
allere Hariciye Vekili Tev
fik ROtUl Araı uzun ve et 
rafla izahat vermlı ve bu 
beyanat Grupr• ••111 .. •r ")lun· 

fettlılerinin buraya baAlana· vaki olan ziyaretini iade 

lanmııtır. Yueoılavya bat· 
vekiline lta,y& payitahtında 
göıterilen H mlml lıttkbal 

herikt komıu milletin doıt· 
luk ve ıulbe ı:. ekadar tetne\ 
olduklerını en tyl bir euret
te ıi'ıtermektedlr . itaba ile 
YuıoılavJa ara11ndakl an· 

~ 
muıtur. 

cafına dair çıkan haberlerin etmek Qzere RomaJa ıtden 
aslı 1oktur. Yaln•z vekllet Yuıoılav1a baıveklli Dr. Sto 
teıklllbaın RPn•••ettlmesl J yadlnovlç Romada fevkal& 
d810nOtmektedlr. de parlak meraıimle trar11-

Uzakşarktaki Japon Akı· 
nı Durdurulabilecek mi? 

''Amerika, /ngiltere, Franaa Ve Rusya Bu Akı
nı önliyemezlerse Akibet Daha Feci Olacaktır.,, 

Deylt Herald yazıyor: 
lngiltere, Japonyaya ıert 

bir nota ıönderiyor. Hakik 
atte bu notanın ıert olma• · 
ına da lüzum vardır. 

burada kanunıuz ve yolıuz 
hareketleri önlemek için baı 1 
vurdulu bilt6n çareler hilk 
ümıüz ve teılnlz kalmakta
dır. 

baıhbatına bu köhne •IJaı· 

etin btrıeye yaramadıiını 

göıterecek bir delil ıayıla· 

bilir . 

Bu itte geç kahndıiı mu· 
( Sonu ilç6ncü sayfada) 

. .. _ ···-• v•e•ı&IM• 

çarpıfM&Jl icap ettirecek 
hiçbir st bep mevcut olma· 
dıiı ve bllaklı doıtane ve 
verimli bir itbirlill için il
zam olen bGtün prtların 
mevcut buluaduiu kanaaU· 
ne lıtlnat etmektedir. 

Dr. Stoyadlnovlç RomaJı 
ziyaret eden ikinci Yuıoı· 
lav baıvekılldtr. Romayı ilk 
defa 27 lklnclklnun 1924 
tarihinde m6teveff a Nikola 
Paılç zl7aret etmlt Ye ltat
~·a pa11tabtına be1aelmllel 
politikada berıeyden evvel 
ıulh menfaatlerine sarsılmaz 
bir ıurette hizmet etmek 
llzım ıeldlilnln en iyi mi· 

( Sonu 6ç6nc6 sayfada ) Bu notanın, Çındekt lngi· 
llz mal, millklerlne, lnıiliz 
vatandaılarına yapılaıelme · 
kte olan taarruz ve hücum 
lara bir nihayet vermeılni 

umanz. 
Fakat bunun nihayet ve 

remlyeceil bir ıey vana o 
da uzak ıarkta Japonlann 
glritmıı oldukları barbarca 
cınayetler ve fecaatlerdır . 

HilkümıOz ve teılrslzdlr; 

çünkü tutulan yol , bir nota 
göndermek, tarziye ve meı· 
ullerin cezalandıralmaıanı is
temekten ibaret kalıyor. 

Uzak ıarktakl anarıl, ka -
nunıuzluk ve saldırganlık, 

İnhisar Maddelerinde 
Yapılacak Tenzilat.. 

Gene bu, Japon militarl· 
ılerlnln çamurlare için düıü 
rüldüklerl t:nleroaıyonal l:a · 
nunlan da bulundukları ye · · 
rlerden kaldıramıyacalctar. 

Gene böylece Japonyanan 
kendine meydan okumıyan 
Çine kartı reva ıördüiil el · 
nayetlere bir ııed çekllmlye 
çek, böylece uzak ıarktakl 
fecaat ler nihayet bulmıya 

cakhr. 
Ve netice olarak Japon 

yanın bütün ıarkta kanun· 
ıuz bir ıekilde kurmak ol · 
yetinde olduiu ve kurmağa 

Yunan Kralı 

Sayahıtı etraf mda ~ütumıt 
arkinile görüşmelerde 

bulundu 
Atina, 23 [Radyo) - Kral 

ikinci Jorj, bugfln baıvekil 

General Metakıaııı kabul et
miıtir Baıvekll, vazl1et hak
kında krala uzun izahat ver 
mit ve kral da, ıeyahata ea · 
aa11nda konuıtuğu rical ve 
devlet relllerile edindiği in 
tibaları baıvekile bildlrmlı· 

tir. girlıtıği dlktatörlOiün önüne 
gecll mi yecektir. 

Bütün bunları vapabllm· 
ek için notadan daha fazla 
ıe ylere IOzum vard1r. 

Hakikat ıudur ki bokum· 
etin 1931 de Milletler Ce
miyetinin uzak ıarkta t atbl· 
kini lıtedlğ i alyaıeti reddet· 
meslnden beri, lnıtltereDID 1 

Balkın Antantı Ekonomik kon· 
ııyi iıtınbuldı tıplınacak 

Bükreı, 23 ( Radyo ) -
Balkan Antantı Ekonomik 
konıeyl, Nlıanda lıtanbulda 
toplanacaktır. 

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

Umum mü~ürlük buhusuıta tetkikler yapıyor. idırıdı 
hızı yenilikler yıpılıcık. 

Hazine varidatının ekıil

memesl kaydlle yapılacak 

olan flat tenzih itinde 
muvaffak olabilmek için 
idarenin ıaht iti, Avrupada 
çok ileri gltmlı elan benzer 
mile11eaelerin teıktlihna 16· 
re yeniden pllnlaıtmlacak
tar . 

Bu maksatla, idarenin ıa · 

tıı tılerlnde çalııan Franıız 
milteha11111 son gilnlerde Av· 
rupayı dolaımıı ve memle
ketimize dönerek ıahı itle· 
rine verilmesi zaruri göril· 
len yeni lıtikameıt hakkında 
bir rapor hazırlamııtar . ilk 
it olarak lnhlıar maddeleri · 
nln mallJetleriDi indirme tıt 
baıarılacaktır. KaliteJI dal· 
ma yükıcltmek ıaJe oldu · 
tuna g 5re, lmallt mallyell 
manlpCllaıyon ve f abrlkaı . 

yon ıaha11nda, eYsafı dltflr. 
meden raıyonel çahımakla 
1apılacak tasarruflarla ka
bil olacak tar. 

İnhlıarlar ldareel iç piya
salarda fazla lıtlhllk edilen 
ıliara ve içkilerinin flatla· 
rını bir miktar daha indire· 
cefl gibi plyeıaya tiryaki 
ıtbl mutavauıt tabaka için 
ve ondan daha ucuz olmak 
üzere f aklr ıınıf 11\r için Jenl 
tipte ılfaralar çıkara<"aktır. 

Umumi ııhbatl korumak 
makıadtle de ıofra ıarapla · 
rımn, lıkörlertn fiatları bir 
miktar daha ucuzlatılacak· 
tJr. Bu arada pahalı oldu 
iundan ıılı.lylt edilen inhi
sar lıpirtoıu da daha mute· 
dıl bir flatlasatılacaktır. 

lnhlıar idareılnde Japıla · 
(Sonu ikinci Sa1f ada) 
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V unanistanda Veni Bir ' 
Çahşma Devri Açıhyor. L 

• " ' • .. l. '.., ..... r-'.i .;·-:.... .... ,• . . :·' ~- . 

SEHİR HABERLERİ 
•. t. '-:''!°). • • 

• ... • 1 ,J • 

' .. -, 
Yunan ıazetelerin bep 

si, Matbuat Müıteıarı 8 T. 
Njkoludlsin aıağıdaki maka . 
leıini neıretmektedlrler: 

• B. Metakaaııo ünlveraile· 
de ıöylediği ıözler, talebeyi 
hayrete düıürmüttür. O bir 
ftloıof, bir tarihçi, bir din 
ilimi ıtbl ı6ylemlıttr. 8. Me 
takıaı ötendenberl dioleyl
ctlerlni hayrete dütGren bir 
hatiptir. 

Yunaniltanda böyle geniı 
malumatlı baıbakanlar din· 
lemiye alıımıı değiliz . Ştm

di1• lradar baı•elıtllerlmlzln 
blrçofu a•ukath ve Metak 
••• a•ukat aıbı konuımuyor· 
da, Onan ıözlerl sade idi. O 
her tlrlG meeeleler ile itti 
ıal etttfl büroıundan kal. 
karalı 8nl•erılte kiirıftıüne 

çıktı •• bizi f ea, din •e me 
dealyetln ne oldutunu, ec 
dadımızın neler )'apbfını ye 
blSI• neler yapmamız lazım 
ıelclıtl•I ı6yledl. 

Yunanlı talebeler, tftccar 
zllud1ettnl bırakarak hakiki 
f• 1ahibl olmalara icap et 
Ullnl öirendıler. Eıasen kül
tGr kanunu da Ulccar kafa · 
h ıençlerl ameli meıleklere 
ıevketmektedlr B Metakaaı 
yeni bir medeniyetten bab 
aedtyordu O bayle bir me 
deni yete iman ettiği için bu
DU kurmaya teıebbib etmlt 
tir. O, Mora muharebeılnln 
meıullvetlertnl (berine alan 
lar& IJlt IUUU Gll<au..t._&&o...,u.LC 

dır. Eııtıen kadim Yunan 
medeniyetini demokrasinin 
maiı•etmlı olduğuna kaildir. 

Parlmantariımln gerek ka
tlım, gerekıe modern ıekli 
lfllı etmlıUr. 

Bununla beraber. harpten 
20 yıl ıonra daha realtıt 
diltOnmlye mecbur kalan 
devletler, her meaeleyı rea 
lizm ıııit altında incelemek. 
ledlrler. 

Almanya, ltalJa •e İıpan · 
ya ıtbl ftç büyilk devletin 
mGaaharetlnden mahrum ka · 
lan Milletler Cemiyeti ken• 
dJ kendine ıayıklamağa ma · 
hkQmdur. Binaenaleyh Mil· 
letler Cemiyeti Anupada 
ııbtrlıtı te .. ın edecek ıekil 

•• lıllh edllmeltdlr. BütGn 
dünyanan efklrıumumlyeıi 
bunu arn etmektedir Her
kes bu alle11etenln dGnya 
meselelerini halledecek bir 
mertebeye ıelmeıinl arzu et. 
mektedlr. 

Sulh idealine ballı olan 
Yunan milleti. Cenevreyi 
canlandıracak olan her te 
ıebbGıe ı:ablrdlr . Dlier Bal 
kanlı komıulartle birlikte 
Milletler Cemiyetine merbut 
buluwıan Yunanlıtan, küçük
lerin mGza~retınln de fay
dalı olacaiına iman ettiğin
den, canlı bir kavimler ce· 
mlyeti halinde bulunan 8al
kaD Antantı ideal le· 
rlnln, bOtün dGnyaya yayıl 
maaını temenni ederken, bu 
na yardımdan çekiomlyecek. 
tir .. 

N. Moıhopuloı Yunan di 
il hakkındaki yualarına tu 
yolda deYalD etmektedir: 

.. Kapadokyah bir doıtum 
Yuaancadan ecnebi kelime
lerini çıkarmak Jçio boıuna 
uirHl•lımı yazmaktadır. BeD 
mlcacleleme .&e•am edece-

jlm. 8tzde ecnebı ıözleri 

kullanmak artık moda ol· 
muıtur. 

Geçen aym ortalarına do· 
ğru, Bu lgar nasyonalıstleri 

bile f aaih Yunanca konuıur· 
lar ve ıoyadtarına "fd11,, 
ekini ilave ederlerdı Hal 
bukı bugün Atınada bile 
"oilu" ile biten soyadlara 
pek çoktur. 

1912 de Türkler ittifak 
akdetmek üzere lıtanbula 

ıcleo Bulgar bankerlerinden 
Kalçef, eaki Yunancayı btl 
dtğinl tftıhar ederek söylü· 
yordu. 

Blzdeki dtl anarılıi yüz
üzden Pontoı. Kapadokya 
ve Kuaman muhacirleri, 
bir taraftan Tilrkçe l<onu 
turken, öte taraftan da Yu 
nanca yerine Bulıaica öğ

renmektedirler 
Mücadelemize devam ed· 

erken, diltmlze airen bu ke
limeleri birer birer teıhır 

edeceğiz. Türklerin bile hoı· 
larrna gitmlyen (ergen] v ı. 
rlbi "Arapça - Türkçe. ke 
limeler, ıık bayanlarımızın 

ağızlarını çlrkıaleıtırmekte · 
dir. Ônünde •;,. ekini gördü
iümüz her kelimeyi Yunan· 
ca yaztyoruz. Türklerden ol · 
arak. bunlara dilimizden çı · 
karmayı tavaiye etmemıze 

her halde (Son Posta) ıaze· 
teıt kızmaz Mahıull, made
ni, uılubt ve bundan çıkau· 
Jan ıulupyazo fllllert ile su 
lupomenoı aaulupotoı v.s 
kelimelerinin dilimizde ne 
tıi vardtr? 

Karadeniz mahıulü demek 
olan, (pontlka] kelimesinden 

alıonuı olıa (fandık] ve bu· 
odan mOıtak fındıkçls v.ı 

kelimeleri dilimize Türk ka 
nalı ile girmlılerdlr. HerıOn 
birçok yabancı kellmeler dl· 
llmize ılrmektedirler. Maa
leHef üniversite profcıörleri
mlzden bir lnımı da böyle 
kelimeler kullanmaktadır -

N. Moıhopuloı 

Soğuk ~algasıl 
Sıcak ve ıoğuk dalııalara

nın en ziyade ho9landıiı 

muhit, ıu bizim garibeler 
diyarı olan Amerikadar. 

Ne•yorktan verilen bir 
habere göre, 8· 12 kanunu · 

e•velde hükünı süren bir 
ıoğuk dalgası yüzünden ta· 
mam 50 l<iti her halde 50 

fakır!· 6lmütt0r. Dalga hase 
bile bir çok yerlerde ıoiuk 
11fırdan aıafı 15·20 dir. 

Mukadderatın cilveleri ço 
klur. du ıoiuk dalga ıı ı yü · 

zünden 15 kiti de yanmıf 

hr. Bunlar da, fakirl~re mah-

ıus ııınma yerlerine iltica 
etm,tler, fakat çıkan bir 
yaoıın neticealnde yenmıı

lardır. 

Umumi sili~lanma masrah 
Cenenede ulu.tar ıoıye 

teıi tarafından neırolunan 

"aıkerl yıllık,, kitabında cı 

han devletlerinin ıılihlan · 
mak için ıenede ıarfettilde 
rl paranın tamam 557 mil · 
Jar frank oldufu yazılıdır. 

Bu miktar J 932 ıeneti•e 

ılr• 5,3 defa tlaha faala.lır. 

Misli Göı·iilıııeıniş Biı· Facia; 

Bir Adam Tedavi İçin Lohusayı 
•• 

Kaynar Kazana Atarak Oldürdü.·. 
Lohusa Ağrılar içinde Kıvranıyordu. Hekim 

Fokur Taslağı, Kadını ÇırH.çıplak Soydu Ve 
Fokur Kaynıyan Kazana Attı. 

Merkeze bailı Kayapa 
nahtyeılnde cehal~t yüzün· 
den çok acıkh ve örneitne 
raatlanılmıyacak bir vaka ol
muıtur. 

Nahiyeden Teslime adın 
da bir genç kadm dünyaya 
b r erkek çocuk getlrmlttlr. 
Doğumu müteakip anne 

nin uncıları kesllmemlı, ka· 
dın aaatlerce iıttrap içinde 
kıvranmııtır. 

çok vükıek derecei hararete 
tahammül edemem it ve 
tüyler ürpertici ç:ğlaklar ko · 
pararak kendinden aeçmfı

llr. 

Vaziyetin fecaatını ancak 
o zaman ka vrıyabilen ka · 
zanın etrafandakıler ve be
kim taılajı HGıeJio teliıa 
düımüılcr, ka1nar ıuda çar 
pınan kadıncağızı çıkarmela 

çahımtf tardır. 

ÇOnkü 1ıelenler çml~lak, ' 
vilcudunun bir luımındakt 
etler dökülmüı ve ölmılt 
bir halde kaynar kazanın 

içinden T ealimenln çıkarıldı
ğını ıörmüılerdlr. 

Hldiıeden derhal adliye 
haberdar edılmlt; cehaleUle, 

aklın kabul edemlyeceii ıe 
kilde haıta teda-.lılne kal 
kııan •e bir faciaya ıebep 
olan Hüıeytn de 1akalan 

mııtır. 

Kadının ceıedi din Mem. 
leket hutabaaealne ıetiril 
mittir 

inhisar madde-
[erimizde yapı
lacak tenzilat 
(Baı t rafa birinci sayfada) 
cak olan bu yenilikler arasan· 
da ihracat tılerfne huıuai 
bır ehemmiyet verilmekle· 
dir . İhracat lt\eri için ayrı 
bir proğrama göre, Avrupa· 
om bir çok yerlerinde. bıl
haHa Belçtka ile ılmal mem · 
leketlerinde takdir kazan· 
mıt olan ta rap •e likörleri · 
mlzio buralarda daha fazla 
ıatılmaaı makıadtle hariçte 
teıkillt 'fÜcude aetlrllecek
ttr . 

2506 Sayıla kaDunun bir 
kaç ıenedenberl hasıaalyetle 
tatbiki neticesi olarak helD 
kalıtui yüluelen, hem de 
ecnebi plyaıaları için ıtan 
dardıze edllmiı olan UltOn
lerimialn ihracatını arbrmak 
için Tilfk Tütün Llmitet Şir
ketine mühim vazifeler ••· 
rllmektedlr. 

Teslimentn afr111nı dindi 
rebllmek için öteye beriye 
baıvurulmuııa da hiç biri 
fayda vermemfıtir. Tam bu 
ıırada nahiyeden Davut 
oğlu Hilıeytn adaoda elli yaı 
larında bir adam ortaya 

çıkmıf ve lohu11anın afrala -
ranı keaebilec~k btr tedavi 
uıulü bildlilnt ı6ylemitllr . 

HGseyinin ikna edici ıazle· 
rlle aile efradı ve lobuıa ka · 

Bu çıflakları duyan bazı 
köylüler de hidlıenln o1duiu 

eve koımuılaraa da d~hıet ve 
hayret içinde kalmıılardır. 

~.._.-....._ .......... 11!111--... ----------------- 1 

Sermayeıi bir milyon li · 
ra artırılmıı olan bu ıtrk~t, 
ıtmdlden sonra müıtabıtl 
piyaıalarda daha faal rol 

- -· tıent:r c::ft et: vı ... --
dlr 

Hekim taılağı derhal fa
aliyete geçmıı ve bOylk bir 
kazlln buldurarak içini ıu 

ile doldurnıuftur . 
Hani harıl yanan ocağa 

yerleıtlrilen kazamn tçindekl 
ıu mGthft surette kaynatal
mııtır 

Bu it de bittikten ıonra 

na11l bir ıu<kr teııdıiı belli 
olmıyan bu adam; aklın, 

mantığın kabul ed~mlyece· 
i• ıu emri vermfıtir: 
- Lohuaayı çmlçıplak ıo· 

yarak buraya, yani kazanın 
baıın• getirin. 

Derde deva arıyan, neti 

cenlo ne olablleceftni düıüne· 
mlyeu aile efradı derhal bu 
hazık hekimin t!) emrini ye· 
rine getfrmek için koımuı· 
lar .. 

İıtırap içinde kıvranan 
zavallı kadm ıoyularak ka 
zanın yanına ıetirf 1 mlı. 

Hüıeyin bu defa ıöyle 
demiı: 

- Kızını. Şu kaynar ıu· 
yun içıoe ıtrlp bir müddet 
duracaluın .. Bıııtan biraz 
yakar falan amma ıonra 

ahıırsın 

Kcızendan çılctaktan ıonra 

dertten, acıdan kurtulacak, 
bır kuı ıibi hafiflıyecekıin . 

Teılıme kl!lyDar ıuyun içi 
ne glreceiini anlayınca ba-
ğırıp çağırmıı v~ ula mu 
vafakat ıöıtermemittir. 

Hiheyinio, korkulacak 
blrıey olmadıiını bıraz sabır 

göatermeıile herıeyfn bltece · 
ğlnl ıöylem~aı ve etraftaki 
!erin iararı ile lohusa çaresiz 
kalmıf, yarı kendi arzuılle 

yarı etraf ındakilerln itip 
kakmaaile altı harıl harıl 

yanan kaynar su ıle dolu 
kazana ıtrmittir 

Fakat &aYallı ıenç kadao 
daha ıu1a ıırer ıırmez bt1 

Altınovada Bir Jandar 
ma Yaralandı .. 

Kıhv~dı gDı ültü çıkırınlardın biıi'bıçıklı jandarmaya 
hücum etti. 

Alhnovil nahiyesinin Se· 
ilmiye maballe11oden kah 

veci ldrlı Çavuıun kahve· 

ıinde gece ıaat 23 ııralarıu

da kavga çıktıiını haber 

alan jandarma devriyeai 

vaka mahallıne gelmlıtir. 

Jandarmalar, bir Yaka 
çıkmumın önünO almak 

için kah•edekilerln tabaaca 
ve bıçaklarını almıılar, Meh-

met, Şerif, Muıtafa Hüıeyln, 
Alt adındaki ıuçlulara 

1 
Hldlıeden haberdar olan 

jandarma kumandanı Yaka 

yerine relerek suçlulara ya-

kalamııtar. Alır yaralı olan 

jandarma: Yuıuf da teda•i 

tçln Edremit memleket haı· 

t&haneılne 16nderilmlttlr. __ . ._.,__.. __ 

Sındırgı 

Elaktri~ tesisatı a~siltmıye 
kanuldu 

Sındırıı beledıyeıi kaıa-

1 
oyoıyacalı gibi tilUlnlerimiz 
için yeni mahr~çler bula 
caktar. 

Memleketimizde yetiıe• 
Uıtün clnıleri tı i.h edıleceil 
ıtbl Avrupa piyaaa11nda tü· 
tOolerlmize ffat [ ve randı· 
man bakımından rakip olan 
Virjiniya ve Somatra tütQo 
lerlnin tohumlarlle ziraat 
tecdlbeleri ya palacakhr Dl · 
ler taraftan Muar piyaıa· 

11nda enafı dütük fak at ıl 

ıaret randımanı yOkıek 
olan ve tütünlerlmizin rakl· 
bl bulunan Japon tOtOnlarl · 
De karıı da tedbir alınacak· 
hr Gayet ince neaiçll olall 
ve bJr klloıuodan 1500 ıl
jara yapılabilen Japon tO 
tGnlerl • ynı za maada ucuı 
ıalllarak M111r plyaaaıını it· 
ıal etmtıtlr. Evvelce eli· 
mizde bulunan bu piyasayı 
tekrar kazanmak için, Ja· 

pon tütünleri ribi ılfaret 
randımana fazla, hafif •• 
ucuz tütün yetlttlrılecektlr• 

Bu makıatla tecrObelere 
bat1anmıt ve bu sene Çar 
tambada hu tipte fevkal&de 
randımanlı bir tütiln elde 

karagola ıötürmek üzere yo 

la çıkaraııılardar . Yolda bun 

lardan Şerlfı n babası Hüıeyın 

ve kardetleri, jandarmaların 

önüne çıkarak vazifelerine 

müdahale etmek iıtemtıler -
dır . Bu ıırada ıuçlulardan 

Muataf a. yanında aakladıfı 
bıçaf(ını çekerek birdenbire 

baya elektrik teılaatı yap

mak üzere teıebbüıe geç 

mittir. Teıiıatla santral in · 

fdah ve ağaç direkler bele. 

dlye.c~ inıa edilecek ve ha 

zırlanacaktır. 

1 edllmtıttr. Bu tüUloün zlaati 
taa im f'dıleccktir. 

jandarmAluın üzerıne sal 
dırmıı ve jandarmalardan 
Yusufu illh yerinden ağır 

ve tehlikeli surette yarala 

mı~tır 

Makine ve elektrik ıebe· 

ke teferrüata 13,650 liraya 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Kızllayın 60 ıncı V lldö
n üm ü Merasimi .. 
~----------------~---------~~-

Yarın Saat 14 te Halkevinde 
Bir Toplantı Yapılacak 

Yaran ıehrfmlzde Kızda yan 
60 nca yal dönümü kutlu 
!anacaktır. Saat 14 te Hal 

kevinde bir toplanll yap1 
lacak, burada Vali R. Ethem 

Aykut bir ıöylev vererek 
uzun bir ömre malik olan 

Kana•- laaametlerinl anla· 

tacakhr Ru söylev ve oou 
takip edecek dljer a6ylev 
ler Halkevi hoparlörü Vat · • 

tası le ya) ılacakhr. Okullar· 
da da o gOn öğr~tmenler 

deulerlnde Kurumun ga· 
yealol, iyllilderint anlata · 

caklardar. 

TütüncülQjümClze mQte 
teha1111 elemanlar yetı,ur · 
mek için de bu ıene deh• 
aentı bir proaram hazırlan· 

mııtır. Üçil Amertkada, dar · 
dü Fransada, iklıi Alman 
yada modern tütün tmalll 
ve fabr ikasyon itlerini etilt 
edKf!k olan dokuz genç bu 
hafta ıonunda hareket ede· 
ceklerdir Maltepe tütvo 
enıtitüıünde bir ıenedenberl 
ziraat ıtajı ı6rmekte olen 
gençlerin ilk imtihanları 

bıtmltUr. Bunlar bu ıene de 
imalat ve fabrikasyon itle· 
rinde ıtaj ı&receklertflr. Bu 
ıençler dört ıeneltk bir ça· 
lıımadan sonra ku•vetll bt · 
rer elemarı olarak yetlt• 
ceklerdtr. 

idare. bu sedı>. 1kınci 
t>.ksperikununa talebe al11J1" 
yft batlamıl)tır Liıe mezurı· 

ları arasından ıeçilen bd 
ıeçler için btr lıntlhan açıl· 
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tabiatla Başbaşa: -
Yuvadan Atılan Yavru .. 

Gönlümün, 111ız ve ıizli 
Yerler aradıjı bu aBnde bir 
tevkitabii ile onun cereyan· 
t.rına her nuıl .. uydum . 

Kırlara beni menlmılz çı · 
lıı:arao melenkolik arzu ve 
dQ1ıu ıtbı formüllere için, 
lçlo klnlenmiyor da detıldtm. 

Tabiat: Yaza veda etmiı, 
ltııaıları b6lb6lleri iirlcütmilı. 
Ç•ilayanlan ıuıturmuı, or 
tada bir ölilm ıllk~tu hükGm 
•irdGfQ itikar olan al•yan 
dan da ıeziliyordu . 

ilkbahar ve yasdan kal
ına •e benlik ve ne de o 
•akı matrur ıima hGlrmOoü 
icra edebiliyordu. 

Tabıattalcl bu ihenkılzl ık
ten mtlıtekt , lımtnl teıbiı 
edemedıflm zavalh bir ku · 
tın aafmelerlodekt feryad! .. 
'1uhayyeleml inkıta• ufra 
hca11na kendine çekti, ne 
olurdu mensup olduğum 
l«!rnre 1ıCSç ederken beni 
Yuvadan ve aralarından 

•t111uaydı ae olurdu tabiat 
böyle ezeli kanunlaran te· 
•lrlade ohnaıa ydı, mevılm 

diye basan ıofak. basan 
•ıcak ııbt klttelere tlbi olma· 
•aydı, ttt•: O Yaklt ben ba 
lı.tıyar olur, H yu•adaa al
tlar •e ne de b6,le mOnzevl 
t6zılr •e fartınalarıo acı 

.&.rbelertne bed•f olurdum. 
Dı,ea bu lu11la telepatı 

-nleıma81ız bir taraftan ln
•anların ha,vanlarla kalb· 
lerdea mlUrlleme ve anlaı
••11 ııbı 1arahhf1D çok ı• · 
rıp ctl•elerl oldufuna ba,
•et edt1ordum, dıff!r taraf· 
dan bu canh tablo lnOnde 
bGrmelle ettldim 

Her fikir mukaddeıtir, 

••uakaddet .. yılan varlıklar 

lnOade re•eranı yapmak re
•hıt Glk& mahıulüdQr, diye 
lıelblne hitap ediyordum. 

Gizli bir ku•Yet ıahneyl 

Yatahyor •e kalblerimlzfn 
dille konutur ılbi anlatma 
•ına yardımda gecikmiyor 
du. 

Antre paranteı: l Şunu da 
ill•e etmeliyim ki, tabiatın 

bu alıün çehreıl . mevıtmi 
teltpte 111na ıüldüfO zaman, 
••n ıene bir yuva kurar, 
ten nafmelerinf ıenıı kırlara 

Arttırım 

Savafı •. 
Biriktir faıltısım, htr ya 

na parcı verme 
İ nsanbk dlemlndt bir 

yerin olacaktır. 

Yerli ye, yeril giyin, ya 
bana para verme 

Yurduna en faydalı tıe
r.in olacaktır. 

ın ~ rak kahkahanı, ıenin ai 
bi öten arkadavlanna dinle· 
tirsin .. 

O zaman bir ujurauz ıon
bahar ayınan ıon ıOnlerln 

de Balıkeılr ovalarının ma 
teme bilriiadüiO demleri, 
benimle dert ortağı oldu 
fun bu ıüalert mazide ka· 
lan bir J•prak diye, bile an· 
maz11n. 

Demek oluyor ki: Tabiat 
ve menıup olduğun ziimre 
deki natrel ihenkıizlik ir· 
ıeo irazanı Hna da atıla 

mıı oluyor, kanunu tabıat 
böyledir.] l Yuvadan atalan 
kuı l Ya ben: ÇıllJıD gönlil · 
mün, ıençllk t~ımiye edılen 
manasız arzuların cereyan
larına kapılalı tem on yıl 
oluyor Bır kıt ıüoü yuv· 
andan atıldım , tllbiahn yüzü 
buzlu, bora ve fırtınalara 
yüzmü hayli kamçı1 adı . hem 
ben yuyadan atıldıjım o va
kitler neıvünema devreıinde 
henüz kanatıız bir yanuy 
dum. 

Ardından ıeçen uzun yıl 
lar ve hldtıat hili beni ıül
dürmedt, bir yuvaya avde 
time de müHade etmedi. Sen 
dertli dei&lıin, beacileylo yu· 
•adan atılan metrük kut 
hoıca kal .. 

Hayri Birsel 
4" - -

Mırık atmiyelim ırtı~ 
Kömürlerini ıizhyen, bir 

çuval kömüre hiç olmazıa 

on kilo tu vermeden ıatmı 
yan k6mürcüler, akhnızı 

batmıaa toplayınız. Çünkü 
bu ıene kıt tiddetll olmaya 
caktır! 

Stokholmde çıkan Aftoo 
bladet ıazeteıloe göre, lı
veç ilimlerinden profeaör 
Saodstroem 1937 1938 kı · 
tanın müllyim ve 1938 ya . 
zıam ııcak ve kurak oldu · 
iunu resmen bildtrmltlir 

Duamız. bu adamcaiızın 
yüzünün ak, komOrcülerın 
kapkara çıkmasıdır. 

Deü :ıen ıa~siyıtler 
İriı Farcadl adla genç bir 

Macar kııt •iır surette haa 
talanmıı ve uzun müddet 
haıta yatmıthr. Haatalaktan 
kalk tıiı vakit Macar kızının 
tahıiyeti büıbfitün defltmlt 
idi. O, kendıılnl artık İıpan
yol Lükiy Alvareı ıanayof. 
evelden hiç bilmedtii lıpan
yol dili ile ıörütüyor ve 
ana dili olan Macarcayı unut 
muı bulunuyordu. Bundan 
baıl<a kendı alleel efradını 
tanımıyor, bir lıpanyol ko· 
cadan ve on d6rt çocufun· 
dan babıedip duruyordu. 

Merkezi A vrupanan bir 
çok maruf doktorlara bu ra -
rip haata üzerinde tam iki 
ıene tetki"atta bulunmuılar 
ve bu had ııeye zerrece bile 
karıtmadıiında iıtlf ak et 
mitlerdir. 

TORKDILI 

Uzakşarktakijapon Akl· 
nı Durdurulabilecek mi? 

CMSZS& 1 Hl lk&&i sa 

''Amerika, İngiltere, Fransa Ve Rusya Bu Akı
nı önliyemezlerse Akibet Daha Feci Olacaktır.,, 
(Battarafı birinci aayfada) 

hakkaktar. Fakat uuk ıar· 

kta vaziyet bir kat daha be 
rbatlathiı için eier İnıilte· 
re, Fransa. Amerika, Ruıya 
ve buna benzer devletler el 
birliği ile bunun önünf' geç
mezlerse akıbet daha feci 
olacaktır. 

Obaerver gazeteıiode, uz 
ak ıark bidiıelerinto İneilte 
rede yapacajı teatrleri tel 
kik eden GarYfn. ıoyle ya
zıyor: 

'"lnıiltere ılyaıeti, ana va
tanda olduğu kadar Akde· 
Dizde ve Uzak tar"ta 
yıfın halinde müt · 
killt • birlkttrdt İnıtltere 
ancak binat keodiıinin me· 
aul olduğu zafın en vahim 
neticeleri bugOn kendini uz· 
ak ıarkta ıöıtermektedlr. 
Bunu ıon hidlseler lıbat ed-
er 

BüyGk · Britanya im para 
torlufu için elzem olan al 
yaıet ananevi lnıliiz donan. 
maıının hareket ıerbeılliiinl 
yeniden kurmalılar kt, bu
nun içıo de lnatlterenin Av. 
rupa •i1aaetiai baıtan baıa 

ıjeilttlrmek lca beder. 
Binaenaleyh, Alman mese 

leıl halledilmeli ve ltalya 
lle de tam bir ıureli teıvtye
ye varılmalıdır. lnıiltere, Av. 
rupa ile imparaatorluktan bi 
rini tercih etmek •eziyetin · 
de bulunuyor,,. 

F ranaız gazeteleri, müt 
alealaranı yeniden H. Oelbo· 
ıun ıeyahattne tahılı etmek · 
tedirler 

Lö Jurnal dö Sen Par .. , 
diyor kı: 

"Garp blokunun muvakkat 
harabiıi ve Berltn - Roma 
mihverinin tetekkülünQn Tu. 
na ha vzaımdakl huzuuuzlufu 
bilhllsaa afırlattarmıı olduau 
muhakkaktır. 

Çekoılovakyanm bir tazyl· 
ke maruz bulunduğunu Ye 
bu tazyike kartı onu himaye 
etmefe ne Küç6k Antanhn, 
ne fıranıız lttlf akanın •e ne 
de Milletler Cemiy~tlnio ki · 
fı olmadıiı &tlkirdar. Bu ıe· 
hepten dolayı lnıllizler. Çe
koılovakya devletinin •ah · 
delini lhıi l etmiyecek olan 
bir takım fedaklrhklar muk
abilınde Almanyaoın ıöıte
receğl zamanı eaaı tutara" 
ı\vrupayı yeniden teaıik et· 
mek için yeni bir plin tasar
la maktadırlar. 

Pa11fık "onferan11nda 8. 
Norman Daviı: .. Japonyanın 
roeıaimlze ittlrak etmesi için 
hayati ıebepler vardır., de· 
mittir. Japonya, bilikiı, bu· 
giln devam ettlfl fetih te 
tebbüıGnün muvafftılnyetle 

ıanmııta. Halbuki evvell 
mahsullerine kartı bir boJ · 
katajla ve nihayet Çinin 
endüıtrıleımeaıyle kartılath. 

1931 harbinın erteaınde bu 
memleket müıterılerinın bet
te birini teıkıl ediyordu; bu· 
günkü harbın arif eainde lıe, 

Çin, mütlerilerlnln artık an 
cak on beılnciıl idi 

8. Etlenne Deemery. Çı 

nlo mukavemetine karıı 

mücadele için Japonyanıo 

bat vurduğu uıullerl t61le 
izah etmitlir: 

1 - Blazat Çinde fabri
kalar kurmak; 

2 - Kaçakçılıiı tetkilitla 
ve oraanl:ı.e bir bale koy 
mak, öyle ki. bu yüzden 
Çtoıo bütün dıt Ucard lı· 

tdiıtıkleri hakikati ifade 
etmekten uzak kalıyordu. 

1934 de Çınd.? 90 Çın 

fabrikasına kartıhk 41 Ja
pon fabrlka11 Yardı Fakat 
pamuk lpllii fabrikalarına 

yatırılan Japon aermayeıl 

aynı ıah~da çalııan Çin ıer· 
mayeılne nazaran yOıde 50 
faz1a idi Japon dokuma 
endüıtrtıi, pamuk lplıklerini 

çok ucuz flatla Çtnden le· 
mln ediyor •• bunlara do 
kunmut hezler halinde, ka
çakçıl ık yoluyla Çtne ıoku · 

yordu. 
Bu orijinal politika 6yle 

bir mu•affaklyet kazanıyor 
du kt. Japonyahlar Tteo 
Çmde bQyük bir pamukçu· 

luk merkezi teıiıini taa.v•ur 
ediyorlardı Bu tehirde bır 

çok dokuma f abrlkalarını 
ıahn aldılar •e tlmall Çın · 

deki pamuk tarlalarını ııllh 
ltlae ılrlttıler Onla ran tesiri 
altında, bu viliyetlertn pa
muk rekolteıl 1935 e naza· 
ran 1936 da yüzde 15 art

mıftır. 
* . .. 

Ôteyandan, kaçakçılık, 
kendtstnden beklenen vazife· 
yt Irada devam edtyorda. 
Ttyen Çtnden ıetırtlen em
tea. Hopeye ya yılıyor ve 
buradan bOtOn Çıne nüfuz 
ediyordu . 

Nankln hilk6meti, buıün· 
kü harpten evvel, Japon 
kaçakçılığının gümrüklerinin 
varidatından ilçte birini kay. 
bettlrdifınden tikiyet edi· 
yordu. 

de vardır. Petrol, demir, 
kömOr, kala,, antlmuan, 
tuoısen. Bu ıon lkiıl için 
timali Çın villyetlerl dGnya 
tıtibsalinde birinci mevkU 
itgAI etmektedir 

Bu, Japooyanın, utan 
mali müıkilatına rağmen 

harbe devam buıuıunda 

inatcı azmini izaha klfldlr. 
Japonya, fethettlfi yeni 
mıntakalarda genlt ölçüler· 
de pamuk zlyarrtı yapmak 
ıayeıiode timdiye kadar 
Amerikanın kendiıine iltedl
il fiatla ıattığı pamuklara 
muhtaç olmaktan kurtul· 
mak ümldındedir. Eier SÜ· 

ratle muvaffak oluna ma· 
cerHının kendfıioe mal ol· 
duiu maarafları koldyhkla 
çıkaracaktır Akıt hali iıe 

taıarlamak bile tıtememek · 
tedtr. 

lıte bunun içindir ki Tok 
yo, Briıluelio da•etlne karıı 
aaiar kalmııtır. 

---=--~'!I !J wrn:;wow 

Bir Kaç 
Garibe! 

Papalar V atfkanda al · 
laba vekillik eden papalann 
miktarı 265 dır. Bunlardan 
1851 ltalyan, 151 Fran11z, 
on 6çü Yunan. ıeklzl Surl 
yelt, yedlıl Alman, tklıi Af· 
rtkalı, Gçü Dalmaçyalı, biri 
f ngillz . biri Portekiz, biri 
Felemenklt, biri lneçlt •e 
biri de G iritliyda! 

Alfabe - Havanahlar1n al 
f abeai ancak 1 2 harften mQ · 

rekkeptir. Bundan daha az 
harfli alfabe olmaıa gerek! 

En çok harflı alfabe de Çin 
dedtr. 202 Harften mürek 
kepUr! 

Bir anının sözü 
Fransa baıtan baıa deh· 

tel içinde, Vıdman adla in 
tan kıyafetinde bir canava
rın cinayetleri cidden çok 
çirkin ve korkunç 

Bu korkunç caninin, 1ap 
taiı itlerin heaabını kiyotın 

bıçaiı altında vereceiine 
ıüphe yok. 

Bu caniye kartı bütôn 
cihanın nefret Ye i.tlkrah 
hlılert beılediğt de muhak 
kak! O kadar ki, katilin 
anneıi bile Frankfurtta: 

- Gebertin! B ız de ken· 
ditinden kurtulalım! Diye 
feryad ediyor! 

Btr çok canilerin kartııın · 

da, analık ıefkatl bakl kal· 
mıftar. Fakat bu herif bu 
tefkatten bile mahrumdUT! 

Bu işi uluıuna, yurduna 
ue kendine 

En mukaddes bir ödev, en 
hüyük borç bilenler 

Başım dik diyecekUr st 
ve seve kendine 

Ona imrenecekler isrofa 
yenilenler 

Bu kız geçen hafta Peı 
lede ılnemada, fıpanyol hl · 
diselerlne aid bir fılim le)· 
rederken birdenbire b6yük ıona ermealnde hayati ıebep 

Fakat bu çiftf' ıftıtem in 
kııaf ettikçe, Tokyonun ih 
tiraaları da ııtgide daha 
aarah&t keıbedlyordu Japon 
Mançuko bloku gentılemek 

taaavvurondaydı. Japonya 
ekonomik genltlemesfni ara· 
zl f1Ull11 yoluyla tamamla · 
mak iıtiyordu Tokyonun 
ıo anda tahakkuk ettirmek· 
te oldufu plin buradan do 
idu. 

En yü~se~ yol 
inanla ıöylüyol'um ulu

sum baıamcak 
Dalma her girişten çıka · 

cııklır anlı ak 
Ömründe eğilmemiş du 

lıa lıiç bir yuştndQ 
fübtlle yenilir mi? Arltt 

rım savaıında 

o. Ülkülü 

bir he1ecana 
lıpanyolca: 

kapılnııt ve 

Aman yarabbi . Bizim 
köye ne olmut? e,.,tanbat• 
harap olmuı! Pahlo, oalum 
Pablo. Oğum Pabloyu 6ldilr 
düler. Diye bağırnHttır . 

Ailesi kızı hemen eye ıötür 
müılerdtr . Kız ise, vatanına 
yani l.paoyaya aitmek içfn 
~plDmakta lm&f! 

ler oldufu fikrindedir. Kı. 
mtn haki. oldufunu btr ke• 
nar bırakarak, Japonya ta. 
rafından tlmdtkl iıtlli pli
nmın hangi ekonomik ıart· 
lar içinde hazırlanmıı oldu
funu araıtıralam. 

* * • 
Mnnçuri lıtıll11ndan ıonra, 

Japonya, tıcarettnln fimall 
Çine kolaylalda 1a1alacaflnı 

* * * 

Japonlaran e lde etmek 
niyetinde olduklat vtllyet· 
ler ıunlardar: Hopey, Şahar 
Çanıi, Enıl •e Şaotunı. 

Yarm 80 milyon n6tuılu 

500,000 kala kilometre Pa · 
muk •e plrtnçten maada, 
baracla batk• ham maddeler 

En yükıek yol lıpanyada 
Greoada civarında ve Evada 
dağlarında bulunan yoldur 
ki; deniz yilzünden tam 300 
metre yükıekten ıeçer. 

Son dahOt harp yüzGnden 
bu yolun haralc olup olma
dıfını temin edecek vazı 

Jette olmadıfımızı tllve 
ederiz. 

SA.YiA· 3 

ltalya 
Yugoslavya anlaşmasmm 

ehsmmiyeti 
(Battarafı birinci ıayfada) 

aallni vermlttl. BayOk ılya• 
ıi hoca11oın çizdlil yolu ta· 
kip eden Dr. StoyadlnOYlç 
YuıoılaYyada tı baııaa ı•· 
lir aelmez YuıoılaYJ&DID 
b6tün doatlarl1le en IJI 
komtuluk mOauebetlerl te· 
ılıl iffne bGtQn kuv•et •• 

4kabillyetinl tahılı elmlftlr. 
Bu sahada tik 6oce batara 
IJelen devlet, karıılıkh eko· 
nomik menfaktlerle kondi· 
ıine batla buluDduiumua 
ltalyandtr. 

ltalyada bundan 6ace 
memleketimizle daha ıılu 
n.aQnaıebetlerde bulunmak 

arzuları izhar edllmıı •e bu 
arzular Mu11olıal tarafmdaa 
ı6ylenen iki nutu"d• teceUI 
eylemltlerdır. Musıollnl Ad• 
riyatik denizinde komıu bu· 
luoan iki krallık arHıada 
daha 11kı Ye doıtane mOna

ıebetler teaiı olunaealtnı 

açık bir ıurette ortaya at· 
mııllr .. 

ltalya ıle Yuroıla•1• ara· 
11nda akteclllmlf bulunan 
anlatma daha bu ıene ••r· 
f rnda teılrinl ve bertlal ta· 
raf için faydalı oldulunu 
ıaıterm tttlr. 

Baıveklıtmizfn Romayı st
yareti her,eyden •••el bfr 
kurtuazt hareketi demek 
olmakla beraber bu Sifare
tfa, bOoyelerl itibariyle 
yekditertyle müaaıebatta 

bulanmıya nanızet olan iki 
komtu memleket ara11ndakl 
ekonomık ve politik mlaa • 
ıebetlerln daha ziyade de• 
rlnleımulne &mil olacalına 

kati kanaatimiz •ardır. Bu· 
nu Komada Dr. Stoyadlno• 
vlçe kartı vaki olan fevka· 
ilde tamimi tıtikbal dahi 
iıbat eder. iki memleket 
ekonomileri İ>lrbırlerfnf ta
mamlamaktadırlar; polmlc 
menfaatlerimiz iıe Avrupa· 
da ı11al ettllimiz mıntakada 
ıa'hlln takYiyeat lıtikametla· 
de ilerlemektedirler. Daha 
gayretle çahtabilmek •• 
kültür bakımından terakki 
edebilmek için buna hem 
İtalya hem de biz muhtacı•. 

Menf aatlerlmlz araaındald 
ltUrak •e iyi komtuluk 
menfaatleri 25 mart 1937 
tarihinde Belgradda aktolu · 
nan anlatmayı •tlcude ıe
Urmitlerdtr. Bu anlatma o 
zamandanberi mOrar eden 
ıekiz ay zarfında ,.ınr1r 

İtalya ve Yuaoslavya eko · 
nomllerl bakımından deftl, 
aynı zaauıında hattl daha 
ziyade. A nopada uawml 
politik ;ıbtrlttı ' vücude ,.. 
tırtlmeei ve Adrl1at1k ve 
Tuna havzaları alavahnta 
tanslmi bakımlarandaa en 
iyi ve en faydalı netlcelel' 
Yermlttlr. Bu an!aıma ı•· 
yet gergin bir de•rede •lr 
tolunmuttar. Bunun için 
Hetırad anl8fmaıı havaların 
d6selecell hakkında ilk 
allmetlerl ve verimli tllr 
hamleyi teflcil ec:lıyorda. Bt· 
oaenaleyh Yaıotlavya · ltat
J• anlatma11 beynelmtlel 
politik mlnaeebetlerde yeal 
merhaleyi, yani, lrarııllklı 

ltlmad ve verimli ifbirllft 
merhaleılal tefktl etmel&t• 
cllr. 
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ltalyanın Mi 11et1 er: Cemiy'etinden. r···~o~;~j~j··· .. , Balıkesir Ortaokulları 
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. ! P~zarteıinden batka her ! Satın Alma Komisyonundan: 
Aynlması Ve ngdtere.. i R~:.~:7·· sı~:a• :::::e .. : EtJanın nnı azı çoiu tahmini muvakkat ekııltm• 

: Altı Ayhğı:4oo ! fıat teminatı ıekll 
halyanın Milletler Cemi 

yetinden çekılııt Alman ma· 
tbuatında töylece tehir ve 
mutalea edilmektedir: 

(D N B. Almım istfhba · 
rat buroıu Mu11olinfnin İta· 
lyanın Mılıetler cemiyetinden 
çekıldıainı ilan eden nutku 
üzerıne bir reımi tebliğ ne
ıretmıttir. Bu tebliğde hula· 
ıa olarak deniyor ki: wCe·' 
Devrede kalan büyük devi· 
etlerin Milletler cemiyetini 
cıddi bir faktör olarak ke · 
ndl politikalarına alet etme· 
kte ıımdl yine devam edip 
etmıyeceklerJ kendilerinin 
bılecekleri bir ittir. Fakat 
bu d .. vıetlerln bundan ıonra 
Mılletler cemiyetini devlet 
ler a lemlnln ıalahlyettar 
müme11ilJ ve beynelmilel 
metal birliğinin en yükıek 
organı olarak takdim etme
kte artık hakları yoktur. 
Herhalde Alman hükQmeti 
Din ltalya hükumeti ile tam 
bir mutabakat halinde ola · 
rıık Cenevre politik ılıtem· 
inın yalnız yanlıı ve hatalı 

c,!ınakla kalmayıp aynı za· 
manda zararlı ve tahripkar 
olduğu hakkındaki kanaati 
hıç bir ıuretle 1araılmıyaca 
ktır. Bunun içindir ki Alm · 
a~yanın Milletler cemtyetine 
dönmeıi artık hiç bir vakit 
mevzuubahı olmıyacak.tır.,, 

(Völkıscher Beobachter) 
gazeteıinde lnttıar eden bir 
makalede Mııletler cemlye· 
tınin tarıbçeıl tuvır edılerek 

bu cemıyetin bir yahudl ma· 
lon müesseıeıl olduğu teba· 
rüz ettirilmektedir. Makale· 
oin sonunda meıhur Ran· 
kentn "Blyük bir millete 
ve müıtaktl bir devlete te
rettüp eden kudıi bir vazi· 
fe o millet ve devletin ken
di mevcudiyeti i\~lnde beıer 
alemlnla fikri varlıiına yeni 
bir Jf ade vermektir., ıozu 

kaydedilerek bu vazifeyi 
naayonal soıyalizmln Alman 
ülkesinde lf aya hatladığı 

söylenmekte ve Alman mil 
letınln milli kalkmmaaı ve 
sosyal yentleımeıi · beynel
milel lnhllalı ifade eden ya. 
hudi lnstiktne ve kapitalizm 
yüksek finansının dünyaya 
hakim olmak gayretlerine 
ve harbi ebedlleıttren Cen· 
evre birliğine kartı metin 
bir kale teıkil edecektir. Bu
nun içindir ki Almanya hiç 
bir vakit Mılletler cemiyeti · 
ne dönmf yecektlr,, Denmek
tedir . 

(Montag) gazeteıi İngilte
re ve f ransanın timdi Cen· 
evrede boltevizm ile yalnız 
ve batbaıa lialdıklarını, çü 
nkü Milletler cemiyetinin 
diğer azalarından bir kısm 

ının ötedanberl eaasen mu 
halefette bulunduklarını ve 
bir kısmmmda büyük dev· 
letlertn politik tesir ve nü 
fuzla rmdan kendilerınf hen 
üz kurtıuamadıklarındand11 

ki bf.zzarure bu cemiyetin 
azaları olduklarını kaydede
rek diyor ki: "Eğer Moıko 
va iateue Mılletler Cemlye 
tinde temsil edilen bütün 
devletlere miiıkilataız Cen 
evre üzerinde hakim olabı. 

lir Kezalik Moıkova lıteue 
Mı let ler Cemiyetini de par · 
çahyabilir ve bu seretle in· 

giltere ve Fransayı açıkta 
bırakabilir. Binaenaleyh bu 
iki aarp devletinın timdi 
artık boltevlzm zincirleri 
altında yalnız kalmaları ke · 
ndllerfnin kabahatleridlr . ., 

<Moetagspost) gazetesi de 
ıöyle diyor: "Yabancı me
mleketlerde bundan birkaç 
ay önce öyle zannediliyor ki 
Almanya pazarlık yoliyle 
Milletler Cemiyetine dönec· 
ektir. Şimdi iıe artık anla. 
ıılmıı olıa gerektir ki Alm 
an ve İtalyan hükumetleri 
bir daha böyle bir komedi· 
ye fttlrak etmfyec:eklerdtr. 
Almaoya ve İtalyanın hare-: 
ketleri vazıh ve tek mana
hdar. Almanya kendi tarafı · 

odan - Almanyaoın Mille 
tler Cemiyetine avdeti artık 
hiç bir vakit mevzuubahı 

olmayacaktır · demekle ya· 
hancı memleketlerın herhan· 
gi bir ümide kapılmaları im
kanını da ortadan kaldırmı-
ıtır . ., 

(Montag) gazeteıl balya
nın Cenevreden ayrılııını 

mevzuubahı eden diğer bir 
yazısında ezcümle diyor ki: 
«İtalyayı:Milletler Cemlye· 
tinden çekilmeye ıevkeden 

ıebep yalnız Mil:etJer Cem· 
lyetinin lngihz hariciye na
zırı Eden tarafından vaki 
teklif üzerine ltalya aleyhi· 
ne tatbikine kalkıİhiı aank
ıtyonlardan ıonra vaziyeti 
düzeltmek ve ltalyayı tatm
ın etmek fçın bir karar ltt
ıhaz etmemit olmuı değil· 
dir. ltalya Milletler Cemi

yetinden çekilmtkle Franıa 
ve lnallterenin Mılletler Ce
miyeti kanallyle takip ettik· 
leri politikanın heyetf umu· 
miyeslne, kollektlf emniyet 
ı i stemine ve dolay11ile bütün 
Veraay sistemine karıı kati 
ve esaslı büyük bir karar 
almıı oluyor . ., 

{Berltner Tageblatt) gaze· 
test "hal ya Cenevreden ve 
orada hakim olan fikirler 

den ayralmakla yeni bir sulh 
organisyonunun eıaılarının 

daha ziyade kuvvetlenmeai . 
ne yardım etmittlr,, diyerek 
evelce Almanyanın yaptığı 

gibi ııoıdl de İtalyanın Av· 
rupa ıulhü organlıyonunun 

Cenevrenln inhisarı altında 

bulunmasını reddettiflnl, Ce· 
Dl!vre haricinde ve hazanda 
Milletler Cemiyetinin takdlı 
edilen prenıiplerfne taban 
tabana zıd olarak İtalyanın 
diğer milletlere - Almanya, 
Yugoslavya ve Japonya llt> 
münasebetlerini pek ala ta 
nzim ettiğini tebarüz ettiri
yor . 

{Frankfurter Zeltung) ga . 
zeteai diyor ki: "Mussolinl 
g eçen yaz Palermoda söyle 
dıği nutkunda ltalya ıle Mı · 
lletle r Cemiyeti arasında 

mütefe11lh bir kadavra halt 
arzeden gayri tabillğin ida · 
me edilmiyeceğlnJ ileri ıüre 
rek bunun tasfiyesi lazım 

geldıtini nevlma bir ültima 
tumla bildirmlıtı . Bu ultim 
atom mühleti münkazl ol
makla ltalma artık Milletler 
Cemiyetinden çekilmlt ve 
kadavra dahi gömülmüı · 

tür" 
(Berliner Böraemzeituna) 

gazetesi İtalyan juroallıtl 

Gaynanın bir makalesini ne
tretmektedlr Gazeteci bu 
makaleılnde toplu muahede 
meklnlzmatı Ye kollektlf 
emniyet forrn ülü içinde ha · 
kiki ve adilane bir ıulhün 

lemini milmkGn olmlyacağı · 
nı, Mu11ollni tle Hıtlerin uz· 
un müddetdenl:eri batka bir 
yol göıterdiklerlni, bu yolun 
iki taraflı muahedeler yolu 
olduğunu Ye bunun üniver· 
sel muahedeler zıd bir ılı· 

tem olup be4nelmtlel tartla· 
ra ve muhtelif memleketle · 
rtn menfaatlerine daha zi· 
yade uygun olduğunu fzah 
etmektedir . 

(Dreıdner ... Neueıte Nac · 
hrtchten) gazete1I İtalyanın 
Mlltetler Cemiyetinden ve 
kollektlf ıulh ılıtemlnd~n 

yüz çevlrmeıinln . araziye 
ve ham maddeye ihtiyacı ol 
an ltalyan milleti kin zaru · 
rl bir hareket olduğunu , garp 
devletlerinin yenl İtalyan 
imparatorluğunun doğumunu 

her çareye baıvurarak men
etmek lıtedıklerinl ve Mıl

letler Cemiyeti vaaıtaalyle 

halyan aleyhinde Hnkıiyon· 
lar vazeltlrdtklerlnl, fakat bu 
ıanklslyonlar ümit edilen tea · 
frt vermeyip akim kalınca 

Milletler Cemiyetinin nüfuz 
ve itibarım kaybetUğlnl ve 
btnnetlce bu cemiyetin bü · 
tün milletlerin hayat ve me· 
malına taalluk eden me1e· 
lelerin halllnde lazımgelen 

kudret ve kablliyetten, mah
rum olduğunu anleııldığını 
yazıyor. 

{Brealuver Neueıte Nac -
hrfchten) gazetesi Milletler 
Cemiyeti hakkında yazdığı 

uzun bir makalede ,. Millet · 
ler Cemiyeti fikrinin babası 
ve bu cemiyetin banisi olan 
memleketin bu cemiyet bün · 
ye.inde ha11l olan kötü va · 
zfyeti lanlayarak cemiyetin 
azası olmaktan çekindiği gün 
Milletler Cemiyeti ölüm dar
besini yemlt bulunuyordu,, 
diyerek umami ıulh ve müs· 
alemet yolunda hakiki bir 

birlik vücüde getirmek mak· 
ıadfyle değil, hodblnane me
nfaatler temini için güdülen 
yanhı siyasi istikametle Mil · 
Jetler Cemiyetinin eıaaı bü 
yük ve ctbanıümel idealin
den uzaklaıtığını ve artık 

bir daha doğru yolu bula · 
mıyacağını tebarüz edlyo 
rum. 

(Magdeburger Zeutung) 
gazetesi Milletler Cemiyeti · 
nln ve onda hakim olan ho 
dgim ruhun herbir ihtilafı 

dalma dramatik bir hale 
ıokmaya ve dünyayı daha 
tehlikeli vaziyetlere yaklaı 
tırmaya sebep olduğunu, bu 
vaziyet karı111nda her mo· 
dern devlet idaresfnin vazı 
f eıt · btr taraftan mevcut 
doıtlukları canlı bir halde 
idame ettirmek ve diğer ta
raftan da mevcut güçlükler 
in doğrudan doğruya müza · 
kerelerle lzaluı ' lüzumunu 
takdir ederek o~yoldan yü 
rümek olRuğunu, ve nete 
kim birç~ milletlerin tim· 
dl bu yoldan yürüdüklerini 
ve bu milletlerin birliğinin 

günden aüne büyünüğünü, 

demokrat büyük[ devletlerin~ 

de vakit kecirmekılzln doi· 

• S • • lira lira 
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ru yola ılrlp girmemeleri 
ıulhun mukadderatını tayin 
edecek bir meıele olduğunu 
yazıyor. 

(Münehner Zettung) ıaz· 
eteıl Cenevre kollektıvizml . 

nin evvelce olduğu gibi art· 
ık "mağhlp milletleri tazyik,, 
ve "galipleri temin., edem · 
emeye hatladığı gündenberl 
nüfuz ve itibarını kaybetti -
ğinl, Milletler Cemiyeti ear
ayından ftslzlfğin hf11olun
duğunu, yeni müzakereler 
küf adı için daha geçtn ıene 
yalnız Cenevre gölü ıahih 
kabHI taıavvur Jken bugün 
bu müzakerelerin her hangi 
bir Avrupa ba11ehrlnde ya · 
pılmakta olduğunu, Londra. 
da Berlind Roma yahut Var· 
ıovada bir çay maaaıı etra· 
tında tolanarak yapılan lio
nuımaların Cenevrenln uzvn 
Antlchambrlerlerlnden daha 
faydalı olduğunu yazarak 
diyorkl: 

"Bunun böyle oluıu umu
mtyetle takdir ve teslim ed
ilmektedir. Yalnız Moıkova 
bu hale kartı ve muarız dur-
mal<tadır. Çünkü Sovyet Ru. 
ıyanın taateJarz metodları 

açık konuımalarda fayda 
vermemektedir ve Sovyet 
Ruı hariciye nazarı kendisi · 
nln bu konuımalardan hariç 
bırakıdığını tee11ürle gör· 
mektedir . ., 

( Yeıtdeutıcher Becbachter) 
aazelesl de lcollektif politt · 
kayı kara ve kötü vicdan
ların kollektivlteıl olarak 
tasvir etmekte vu bunun kö 
kOnü Veraayda bulmaktadır. 

370 430 1935 146 açık ekıllt· 

me 
Balıkeılr yatılı ortaokullarının ihtiyacı olan yukarıd• 

yazılı iki kalem ıtyecek etya11 onbeı gün mGddetle ek· 
siltmeye konulmuıtur. Elblıe ve kunduraların ihaleleri 30· 
1. net kanun 937 pertembe giinü ıaat"' 15 de Balıkeıir hO· 
kQmet konagında Kültilr dlrektörlüiO oda1ında yapıl•· 
caktır. 

Elbtıe ekıtltmeııne aft ve 2490 numaralıt kanunun t• .. 
rlfatına uyeun olarakl hazırlanacak~olan teminat tekllflerıot 
havi zarfların yukarıda yazılı aünde nihayet ıaat 14 d• 
kadar komlıyon batkanlıiına verilmesi. 

lıkanrplne talip olanlar da kanuna uyıun teminat 
makbuz veya mektuplartle yazıla gün ve saatte komlıyo · 
na baıvurmaları. 

Bu itlere e ı t ıertname ve numunelerin' Nf'catlbey öl" 
relmen okulu kaleminde bulunduiu ıllnt 'olunur. 
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Bahkesir~Tapu· Sicil 
Mu haf ızhğından: 

Kazası 

Balıkealr 

Mahalleli 
Vtcdaolye 

• Cinıi 

MOfrez ev 
Hududu 
SA: llımall e•I 
Solu : lfrazeo 
Mahmul karııı 

Natmey• kalao 
kmm Ark&1ı: Po· 
mak Ömer e•f 
ÖDÜ yol. 

Evsafı aalreılJyukarda yazıla evin yerti!aılen tarla ola" 
rak Çeoııel damadı Çerkes Davudun iken ev yeri olarak 

' Rumelınden aelen muhacirlere ıattıiı ıırada bu_,ayert.bef 
madeni liraya ev yeri olarak Ômer oilu Mahmuda ,ıata· 
rak Mahmut da 1328 yılında ölümile mit•ıı karmlNaıaıe 

ve oflu Şabana terk edip batka varlı olmadıfıodant Mah· 
mut vereseılnden Şaban namına te1çill lıtenlldtilnden .. b&J 
evin ve yerin mOlklyetl hakkında bir hak iddiasında bu· 
111nanlar vana 3. 1 1938 tarlhlne milaadıf1 pazarteıl ıüo4 
mahalline tahkik memuru gönderilecektir. ı)lan eünündeP 
evvel Tapu ılctl muhaf•zlığına ve yahutaıı aününde mahal 
ltne aelecek memura müracaatları tlln olunur. 

Alınanyanın ıillhlanmak 

hakkını elde etti"ten sonra Defterdarlıktan· 
ıeılnl yükıelteceği pek tabii .J • 

addediliyordu. Ve ıon aake· 

ri manevradan, Hitler·Muı· 

ıolini mülakatından sonr-

Almanya müstemlekelerlnl 
istemekle beraber Çekeılo 

vakya hakkında da dütün
celerinl aıağıya vurmuıtur. 

Cihan, merkezi Avrupa· 
nın en kuvvetli devleti olan 
Almanyada Çekoılovakya 

eleyhlnde çok fena fikir ve 
emeller beslendiğine artık 
tamamile emindir. Bu kana 
at b1lha11e Çekoslovakyada 
çok kuvvetlen mittir. 

FaılstlJkle Franıada kra 
ltyet llimnı temine çahıan 
bir kıaım Franıız gazeteleri 
Çekoılovakyanın Alman kom 
ıusu hakkındaki bu kana · 
atini, tlmdiki Şotan kabi 
nesi aleyhine propaganda 
vesileıl yapmıtlardar . Bun
lara göre, Çckoılovakya 

Franıayı bir harbe ıürükle 
mektedlr. Buoun~için Çekos 
lavakya, münferit ve Alman. 
yaya kolay bir lokma ha · 
ltnde bırakılmal~dır . 

Çekeılovakya bugün 20 
senelik bir hükumettir; bu 
hüktlmet, 11 Vilıonun mahut 
mtlltyet prenıipleri muclbira . 

ce ve merkezi Cerman hü
kii:netlerinln parçalanmasa 
mukabilinde vücude getiril · 
mittir. 

Varidat dalretlnde 40 ltrn ücretli daktiloluk münhaldtr. 

Makine tle süratle ve ııhhatle yazmağı bilenlerin veıika· 

lerile birlikte 27 12 937 gününde ldefterdarlık dalrestod• 

yapılacak imtihana ittrrak eylemeleri için mGracaalta bu 
lunmaları ilin " olunur . .. 

Vılıonun, tamamtle ıttl 

rllmiı bir heyula ve hatta 

btr _nevi mecnun olduju bu 

gün tamamen anlaıılmııtır . 

Vilsooun "beıerlyet, adalet 
ve muahedelertn haımetl., 

eıaıma lıtlnad ederek vü 
cude getirmek iıtedlğt eıe · 

rln merkezi Avrupada Tuna 
havzuında ve Balhk sahil· 

lerlnde yeniden yeniye "Bal· 
kanlar" vücude getirmekten 

ibaret olduğunu görüyoruz 
ÇekeıloOakyada çok kuv· 
vetlı bir Alman ekalllyell 
vardır; Çekoslovakyada Ma· 
carlara a 1 d l a r l h i 
hak ve top r a k l a r , 
ve bir Macar ekalllyetl mel' · 
cuttur, Eski Alman impara
torluğunun demir ve harp 
sanayiine ald en kuvvetli 
fabrikaları da Çekoslovak· 
vada kalmııtar. 

1 Bıhkısir Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Balıkeıir hazinel maliye· 
ılne izafeten vekili avukat 
Tevfik Zerdeclnin Korucı.J 

nahlyHI 340 senesi müdürii 
Zühtü aleyhine açtıfı ala · 
cak davaııoın_ yapılan mu· 
hakemeıinde Müddeale1 
Zühlil gl;lterilen adre1 ve 
ikametglhında Lbulunmadı

i• gibi halen nerede bulu 
nduğuda meçhul bulunması · 

na binaen hakkındaki dave· 
tlyenin tllnen tebltjlne ka· 
rar vert lmit olduğundan aıLI · 

hakemenln bırakıldığı 28 1 · 
938 tarih ıaat 15 de Ba· 
lakeıfr Sulh •Hukuk mahke· .. 
meatnde hazır bulunmak ü~e 
re da vellyenfn tebllfi 111• · 

kamına kaim olmak (lzere 
ilin" olunur. 
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