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Atatürkün, Ha tayın Yeni 1 Parti Kamutay Gurubu 
• • • • 

RejimiUzerindekilntibaı Hatay işini Görüştü. 
"Cınarrıda imzılınan tııitalınn tayin ettiği rejimin ~irinci saf~2sı ~ışlımışt1r. 

Baı~a~ türlü , olamaz~ı. Ve bundan sonra da olamaz.,, 
Başvekil Celil Bayar ve Hariciye Vekili T avf ik lüıtü Ar as alkıılarlı karşılanan 
iza~atlarmda Halaydıki son ıaziyet üzer ine hütômetin alacaıı tıd~iller i bildir dil er. 

Ankara, 1 (A.A.) - Ata· 
l6rk, Ha tayda yeni 
rejımin baılamaaı (izertne 
Uiuı Baımuharrirfne lnU
balaraaıJblldirmlılerdlr. 

•Bunlara dair henüz tef er· 
'•tlı malamat almadım, 
eter SariJ'e fe•kallde"'koml· . 
leri 8 . Dö Martel Sancal• 
ıelerek Hataylıların müatakll 
rejime ka•uıtuklarını bizzat 
illn etmedi ite ve bu mü 
naıebetle Hataylıların bay 
ramlarana feref ... vermekten 
kendini alıkoymUfM buna 
tlı1ecellm yoktur. 

Hatayda Franıız deleıeti, 
11.tayltların çok ıe•k •e 
he1ecaala bayram yapmaları 
tabii olan bir ıünde eter 
Hatay TGrklerlnt serbestçe 
bu ılnl kutlamaktan me· 
ae.lecek tedbirler almıı lıe 
bana Jaaık, demekle iktifa 
e4erlm. ÇGnkü böyle bir 
&lbni1et devletler araaında 
J&lraek doıtlukp mGnaıebet 
lvtaın:.._1 •• {l•tikbalt ~in ·••it.,... .......... . 
IAlmunan heniz ealaıılma · 
... olmaaı•dan tleri relır. 
Ma•af(berte1e rafmen Tür 

kiye Cumhuriyeti hük1imeti 
ile f ranıa cumhuriyeti hük1i 
metı araıanda Cenevrede im 
za olunan vesika larm tayin 
ettiği rejimin birinci saf hası 
Hatay Türklüiünün yüksek 
azim ve enerjisi ile beıla

mııtar. Baıka tQrlQ olamazdı. 
Ve bundan ıonra da olamaz 
Buna Türkiye Cumhuriyeti · 
oin ve Türk milletinin oldu · 
iu kadar bu meıelede 16~ 
•nmtı olan Fransa hlıka · 
metinin ve milletlnln de ıe · 

ref ve haysiyeti mQaalt de. 
fildir. ,. 

Titülesko Bükreşe 
Di •• d .. 

~On U .• 
liı ~uçuk ııneden~er i yıbane1 memleketler de bulunan 

'tariciyı nazın saylav intı~abrnda namzetliğini koyaca~ 
Dakreı , l (A A ) - Ecnebi 

9'aeaalekctlerde 16 ay fası 

l.e ız oturduktan ıonra bu 

taya dönen TitGleıkoyu ta 
•altarları lıtaıyonda karıı 

lamıılardır Kalabalık ara. 
•ında mılli köylü partlıl 

organı ile mu haf aza kir par· 
tıaın reisi Gregolre Fıltpeıc:o 
bulunmakta i.:11. 

TitQleıko, kendisini müte 
IDadiyen alkıılayan doıtları 
tarafından arabaya kadar 
oınuzda 16türOlm61tür. 

Billueı , 1 (Radyo) - Sa
bık Hariciye Nazırı B TitO· 
leıko, bugün buraya gelmtı 
•e doıtlara taraf rnda n hara
retli ıurette karıılanmııtar. 

B. TitQleskonun, ıaylav 
hıtthabatıaa ittlrak edeceii 
•e namzetliğini koymak için 
Romanya ya döndüiü ıöyle · 
.. lyor. 

Bnlueı, 1 <A.A .) Demir 
tauhafız teıktlitının deva · 
lllından ibaret olan LPjyoner 
hareketinin ıefl Gonelln Go· 
dreanu don beyanatta bulu· 
.. arak her iki parti protra· 
tamını tamamtle muhafaza 
et111ek ıartlle yalnız ıeçlm 
~in Naayonal k6ylQ partlıi 
~l Juleı Mablu ile bir an· 

B. TITÜLESKO 
laıma yapmıı olduğunu bil· 
dirmlı , Jules Mahiu da ga· 
zetecilere ayni tarzda beya 
nat vermlttlr. 

S iyasi meharıl ve gazete 
ler, bu anla ıma karıııında 

hayretlerini gizlememektedir. 
Çünkü, Nosyonal köjlü par· 
tlıi demokratik mahiyetini 
ileri ıftrerek ve ananevi ha· 
ricl siyaıetlnin devamı lü· 
zumunu bild irirken Codre
ahunin partisi müfrirt sağ 
cereyanları temıll eylemek
tedir . 

Japonlar 
Süratla Nankine ilerliyorlar 

Tokyo, 1 (Radyo) -- Ja · 
pon orduları Nanktn istika 
metine bir yıldırım süratile 
ilerlemektedirler. 

ATATÜRK 
Haf ayın Yeni Rej mi MOnase 
betıla ÇtklliD S11inç Ttlgraf
launa Teşekkürlerıni bildiı di 

Ankara, l (A.A .) -
Halayda yeni r~jımlD me· ı t 

rlyete ılrmesl müna1ebe-
t1le Reisicumhur yurdun 
içinden Ye dıtından, vatan 
daıların ve Hataylı rrkdaı 
ların derin ıe•inç ve heye 
caularını bildiren btr çok 
telgraflar almıılardrr . Aun · 
dan çok mütehauls o:an 
Atatürk. t~ıekkürlett ıle 

refah ve saadd temenni · 
ferinin Anadolu Ajansa 
vaııtaaile iblağını emir 
buy urmuılardar. 

BAŞYEKf LIN TEŞEKKÜRLERi 
Ankara, 1 (A.A.) -

Baı•ekil Celll Bayar, Ha
laydan ve Ttırkiyenin her 
yanından çekilen tebrik
lere Anadolu Ajansile le· 
ıekkür eder. 

Yugoslav 
Basve~ili bu ay içinde Ro

mayı gidecek 

8 STOYADİNOVIÇ 

Roma, J (Radyo) - Yugor 

lavya baıveklli 8 . Stoyadi 

noviç bu ..,ay içinde Roma ya 

gelecektir. 

8. CELAL BA. YAR 
Ankara, l (A.A.) C. H. P. 

Kamutay Gurubunun d6nkal 
toplantı11nda Manisa mebusu 
8 . Refik incenin memleke· 
Umlzdeld k6ltOr itleri kakkın · 
daki ıuallerlne Marif Vekili 

Vindsör Dükil1 

Hayatımn yazılmısmı bir 
muharrire ıır~i 

DÜK DE VlNDSOR 
Loodra, 1 (Radyo) - Eı· 

ki lngıltere kralı Sekizinci 
Edvard ve t lmdiki Dük dö 
Viodıor. hayatını yazmak 
üzere İngiliz müelliflerinden 
B. Makenziye ~salahiyet ver
mlıtir . 

Dük dö Vindsor, müellifin 
ihtiyaç göreceği bütün ve· 
saiki toplamak icap ederse 
sarayda mevcud doıyalarda 

tetkikat yapmak için H. Ma
kenziye ı zio vermiıtir . 

Barselonda 223 Kişi 
Ku:r şuna diz i1I d~i.. 

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

General f ran~o hü~umaı; Bırselon ~ükümeti ile hAr 
türlü ticari münıse~ııı yasak etti. 

Paris, 30 (Radyo) - lhulal
ciler, bu.rün de Madrid ha · 

valini bombardıman etmittlr. 

Elmolar ve Torelagona ka· 

aabalarmda büyük tahribat 

olmuıtur. Bombarchmanın 

netaylcl hakkında tafsilat 
gelmemtıtlr. 

Buıelon, 30 (Radyo) -

Cumhuriyetçi ispanya harp 

divanınca idama mahkum 
olan 223 kiti , bugiin kurıu 

na dizilmittfr. Mahkeme bu 

mevkuflardan 407 ktıiyl de 

müebbed kürele mahkum 

elmittir. 

Salamanka, 30 (Radyo) 
(Sonu DördOocü Sayfada) 

B. Saffet Arıkan cevap 
vermif •e maarif itleri 
hakkındald koouımalar ıe · 
lecek içUmaa talik edilmittlr. 

Hariciye Velsili Doktor 
B. Te•fik Rüıtil Araı, Hatay 
hakkında Cemiyeti Ak•am 
kararının tatbik ıafhalanoa 
dair uzun izahat vermlıtlr . 

Bu huıuıta ıöz alftn bazı 
hatipler Gurubun baHaslye· 
tine terc(iman olmuılardar. 

Baıvektl Celil Bayar bu ,. 
mevzu Qzerlode bQkQme 

tin nolctalnazarını ve hükQ. 
metin alacalı tetblrlerl izah 
etmtıtır . Baıvekiltn ve Heri · 

8 . TEVFiK RÜŞTOIARASI 
clye Vekilinin izahatı sftrek· 
11 alkıılarla karıılaaarak bG
k6metln Hatay hakkında 

takip ettlil hareket tarzı 
ittifakla tanlp olunmuıtur. 

lngiliz-Fransız Görüş
meleri Sona Erdi .. 

Göıüşmelerda müs~et bir naticıyı ıanldı. f rınsı baı
ııkili Ya hariciyı nıznı Pırisa döndüler 

Lendra, 1 (A.A.} - İnıılız · 
Fransız görüımeleri dün bit· 

mtı ve f ran11z nazırları Pa
rlse dönmGılerdlr. 

Neıredtlen resmi teblı tde 

Lord Halıf aksın Almanya 

seyahatıoıo h•vayı lyileıtı 

recek mahiyette olduğundan 

memnualyet baııl ol -
dufu, mGıtemleke meae· 

lesinin derin bir tetkike 
lüzum ıöıte .. dlil , lıpanya 
maseleslnde ademi müda
hale ıtyaaetine devam edl-

leceil, Uzak Şark meıeleıin-
(Sonu tkincı ıayfada) 

M e v s i m i n Bö 1 g e 
Spor Faaliyeti .. 
Tertip Edilen Müsabakalar 5 
ilkte ş rinde B a ş~l ı ya ca_k .• 

Spor bö1 8eıioın tertip et 
liği kıt çalıımalara 5 birinci· 
kanunda oebrimiz ku~ üp ierl 

arasında saat onda Koıuçı· 

narı platinde yapılacaktır. 
Kaıular iki kategori ü~e 

rlne olacaktır. 

Birinci koıu 16 18 yaılı 

gençler ara11nda mesafe 
(2000) metre, ikinci koıu 
18 yaıından yukarı olan 
gençler ara11nda mesafe 
(3500) :metredir. 

Y arıılarda birinciden se
kizinci ye kadar puvan veri· 
lecektir . 

Yarıılarda en az puvan 
alan kulübe kabartma bir 
plaka ve en az puvan alan 
atletlerden birinciden üçün· 
cüye kadar birer madalya 
verilecektir. 

Kulüpler bu yarıılara lı· 
tedlklerl kadar atlet itllrak 
ettirebilecek lerdlr . 

Efe gQmeıl kulüpleri ara
ıanda birinci koıu 12 birin -
cikanunda Ayvalıkta, 16 
birlnclkanunda ":..' Edremltte. 

Marmara gGmeıl kulGplerl 

arasanda 19 blrinclkinunda 
Gönendt>, 23 birinclkinun
da Bandırmada yapılacak 

olan bu mQsabakalardan 
ıonra 27 ıubatta yine ıehrl · 
mlzde her üç gümeye men
sup kulüplerin atletleri ara. 
sanda bölge kros birinclllil 
müıabakaları :yapılacaktır. 

Bölıe kros birlncillll mü
sabakaımda'İ,blrlnciden dör· 
düncüye kadar derece alan 
atletler mart nihayetinde 
Ankarada ~;yapılacak olan 

Türkiye kros birincilik mO · 
ıabakalarına iıtırak etmek 
hakkını da kazanacaktır. 

Müsı~akılınn ıırtlın: 
Kulüpler bu yarıımalara 

diledikleri kadar atlet lftlrak 
ettlreblltrler. Y arıımalarda 
birinciden ıekizioclye ka . 
dar puvan vertlecektlr. Pu· 
vanlar böylece heaap edile · 
cektir. BirtnclJe, bir, ikinci
ye, iki, QçüncQye, Clç •e 

fılab . . . . 
Gümelerdekl iki l koıu nt 
( Sonu lklacı ... aa1fada ) 



SAYFA 2 

Ekonomi: 

Marmara Balık
çllığınınlnkişafı 

Müıtakbel balıkcılık teı
ktlltanda Marmaranın e~ bu
yük balıkcılık merkezi fek
li ne ıokulacalı çok muht• 
meldir . Dünyanın °her tara
fında nef aseUle t6hrel bu
lan Marmara Dahlyeılntn 

balık mahıulitı bu yıl n
kl yıllara nazaran daha az 
dar. Zelzele clolay11tle Mar· 
lll&l'a ada11ndakl h•rabiyet 
ve bunu mGteaktp aoiukla
rın teıirile zeytin ataçları· 
nın k11men 'kuruma11 yüzOn· 
dea mutazarrır olan aıla 

balkıma duyduiu acı, b6-
kametlmlzln yardımlarlle ol
dukça hafıflemlfU. 

Ba yal kolyos mevılmtnde 
hariçten ıelen balık eefaı

nı.an .d.ya tanapmama11; 
eayt meYllmbaden bir 
ayda• fazlaunı bota ıe· 
çlrmlf, ıayyur Yaltmlztn te
ıebbQılerl 6zerlne hükGme· 
tin pek ıerl bir ıurette bul. 
dulu çarelhal, Marmarahla 
ran karıılaıtıkları zararı 

azaltmııta. 

Btrlnctteırln ayında Mar· 
maralalar, hallı talihe bajh 
aclp bir mltkilltla daha 
w,.a.ıtalar. Buaa ı•l•ce; 
ıon aylar eardalya veıalr 
lrOçGk bor balık •t mevıi· 
mini te;kll ediyordu Bu 
meulmde pek fazla akın 

•"- palamut balıklan11111, 
klçlk boy balıkları yemeıl 
Ye korkutma11 aettce.e, bu 
ciaı balıklar yataklarını de
fjfttl'dllderınden atılan mp. 

lana bot çılcm .. ı, bazı ınp· 
mı• ela maerafı korumıya
•k 41erecede as balık ya 
kal·=uı, ada halkını yine 
dlflacMUmefe ba,lamııta. 
Btriaclteırln aonlannda 
palamut akına durur, 
ukaemdan torik alunı .ol 
mazaa önOmhdekl ay zara· 
rımız .tahaffOf eder, diye 
müte1etlı olmakta idi . 

Bu 11rada adaya ufrıyan 
lktt1at weklleu deniz ~·h· 
ıullerl mGdOrü Kemal Ba1-
r.akcı, Marmara balıkçılarsaı 
batına topladı. Onlarla Mar· 
meranın müıtakbel bahkçı

lıiı hakkında müıalaabeler
cle bulunarak onların yuka -
rıcla zdllrettljlmiz akıakhklar 
11>11uada dllftlJderl yelı ve 
fltur ile kararan ıönüllerl· 
ae qıklar ıerptl. 

Marmalalara yabancı ol
mı1an Kemal Bayrakcı 1927 
yılanda Marmarada balıkcı 

mektebi kurmuı, 1ahnız ta 
lebeıl tberinde defil Mar· 
mara balkı Ozerlnde de bü 
ytlk bir aempatl uyandarmıı 
pek ••nç bir mektep tnüdü · 
rly4t 

Daha o zamanlar Mar· 
mwa b_.ttrçwlıfın1n tera1<ki 
llBe thrtn t.tr allka ile çal. 
ıtan b• ıeaç, f 930 ıenele 
rinde balaktılık lhU..ı tah· 
ıtll için! h61r6met taraf andan 
Alma11~ya 16adel'llmtı, ye 
dl yd kadar Almanyada 
halthlıtaa .onra b• •Bnkl 
•aaifee... ta yln edllmtıti. 
Şimdi 4le tedlrlkat için ıel · 
dlfl •e meilettadekı ilk ın
ktplfı lreıultllne hah1edea 
Marmara mvlittlade çok 1e· 

vııuıı balakçalarla karıılaı· ...... 
S.~TM 

aısanın Marmaradan ayrılar 

ken mp sahipleri ve onların 
etrafını çeviren tayfalariyle 
iskele batında ayak üzeri 
yapllfı konutma manzara11 
Cumhuriyet halk idaresinin 
tam bir eembolini teıkil edl
Jordu Ku manzara karım 
nda insanın nazarları , Mar· 
maranın enginlerlndeki muh
tcıem hazinenin aralık ka
lan kap111ndan gözler ka
maftmcı muhteviyatını gö
rfir ılbl o1uyordu. 

Kemal Ba1rakcm1D Mar. 
mara balakçıhlının inkltafı 

bakkındelct fikirlerini fU ıu· 

retle telhlı edebildik: 
1 - Marmara balıkçıları 

balık mot6rterlnin meYcut 
olmama11 yGz6nden Marma
ra 6nlnde ıaybolarek ada· 
nan dtier cihetlerine vuran 
balıkları tutamamaktadırlar. 

Bu ltlbarla Marmarfl balık
çıları çok müılciU bir vazi 
yettedirler. iktisat vekllett, 
böyle bir motörü temin ede· 
rek Marmara balıkçılarına 

bir birlik teklinde çahıtır

maiı ve bu ıuretle balıkçı· 

ların ••ziyetlerinlo düzel · 
meeinl dltünmektedlr 

2 - Müıtakbel ba&.kçılık 

letkllltında Marmaranm en 
b6yük balıkçıhk merkezi 
ıeklioe ıokulacalı çok muh. 
temeldir. 

3 - Marmarada balıkçı 
lık labretuvar ve enıtitüleri 

açılma11 ve ıoğuk hava de
polu bir baldchanenln ya . 
pılma11 umul&blhr. 

4 Marmarada yapılan 
tecr6beler mlıbet neticeler 
verdıil t akdirde Marnıarada 
balıkçı kooperatifleri kuru

lacaktır. 
5 Yeni balak kanunun-

da bahkcıhlın ihya11na çok 
büyük bir yer verildiii ııbl 
Marmara ve Kapudağ gibi 
balıkçılığa çok mibatd CJlan 
yerlere itten anlayan balık · 

çaların yerleıttrl\meııl d6t6 
aAlmektedir 

Bu fikirler; dinle1lcılerine 
her huıuıta halkın ve mem· 
leketln en mühim ihtiyaç· 
lar1111 göz6nOnde bulundu
rarak TOrk yurdunun ihya
ıana çalııan Cumhuriyet lda· 
rnı.ın bu tıte]de zaferlnt 
16ıtereceit kanaatini verdi. 

Marmara ha vzaıındakt bu 
dipıiz ve bucaksız hazinenin 
halklD ve ~mem1eketın iıtt
fadeıine btr an ev•el açılma11 
için sayın ıaylavlaram1z he· 
men fa-allyete.ıeçmehdtrlH. 
Huauıtyle Marmara balıkçı · 
lıfıoın ebemmtyeti hakkında 
TOrkdtltnde kıymet1t yazılar 
yazmlJ olan Bay Hayrettin 
Karan .. 

E. Ç. 

G. Ludendorf 
Ağır Hasta 

Montla, 1 (AA.) - Ge 
neral Ludendoff, bir kaç 
zamandanberl meeane bat 
tahtından mustariptir. 73 
Y ... nda bulunan Genera hn 
dıUyarlılı Hbebtle 11hhi va 
•IJetl 'ttndtıerı mactp 16riil · ............. 
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Paranın 

Hayat 
Kudreti •. 

Arnavut lukta bir peri ma· 
salı gibi baılıyan ve bir fa· 
ela teklinde biten bir hadi
se ol rr u.,tur . 

Bun dan on bet ıene ka• 
dar e•vel Ahmet Riza is
minde bir A rnavut Reslna 
lımindek i ktzını Azag ismin 
deki bir gençle evlen 
dirmek lıttyor ve delikanlı 

ya diyor ki: 
.. Kızma çeyiz olarak elli 

bin altao lira verecelım.,, 
Azag karııtle beraber ko . 

vuıacajı bu servetin h61yası 
içinde bulunurken, bir kaza 
neticesinde Ahmet Rıza öl6· 
yor. 

Abmet Rtzanın öl6m6 ile ı 

beraber bahıettlil ıerveU de 
kaybolmuıtur. Ne kızı, ne 
otlu bu paranın nerede ol 
dulunu bilmiyorlar. Ahmet 
Rıza derhal elit bin altını 
da bir yere ıaklamııtır Fa· 
kat nereye? 

Her taraf aranıyor, para 
bulunamı1or. 

Resina ile bu ıervetin ha• 
tırı fçin evlen~cek olan 
Azar, izdivactan vazıeçtyor 
ve çok mütee11ir olarak bir 
kenara çekiliyor. Bir müd · 
det ıonra da onun, eararen -
giz bir ıelrtlde öldOiOnü ha· 
ber alıyorlar. 

Bab11111nı , daha sonra nl · 
tanhııaı •e bunlarla bera · 
her büy6k bir serveti kay
beden Reetaa , bu felikete 
dayanamayarak aklanı kaçı

rıyor ve kardeıt onu bir ti -

marhaneye yatırıyor. Bu ıu· 
retle, b6tün aile felaket , 
içinde kalmııtar. 

Aradan on bet sene re · 
çiyor •e nihayet buıtln Ah· 
met Rlzanın oilu, eYln btr 
k6feıinde •6m61mGt olen 
parayı bulufor. Bulunarı 
k~lilc btr ka .. da yalnız Ah 
met RtzaDID kazı için sakla · 
dıtı elli bin altın deitl otlu 
lçtn a,.1rdttı mGhlrn bir pa · 
ra da Yafllır . 

Alamet Rtzanın otlu, bu 
serweti eline ıeçtrtnce, dün
yaya yeni ıelmit ıtbi olu 
yor . Derhal kız kardealnlo 

teda•fıi için a •uç doluıu 
para dölrftyor ve nihayet 
kız tyi oluyor. 

Aradan on bet ıene ıeç· 
mtıttr. Reıtne ıençltftnl ve 
güzelliiini kaybetmif, lhtl 
yarlamlflır 

Fakat ıuGrundan uzak 
Yatadıtı ıeneleri hatırlama · 
yen Reılna buıiin kendini 
dOnyaya yeni ıelmtı ıibi hiı

eetmektedlr 

lngiliz 
Fransız 
Görüf mel eri 
(Baıtarafı blrinc(ıayfada) 

de hukuk menafii ıiyanet 

etmek ve dOnyanıo bu k11 
mına alt .enternaıyou t aıu

ahedelerdekı taahhütleri ifa 
eylemek için diler de•let 
lerle itbirlllt yapmak hu
ıuıunda mutabık kalandıiı 

bildirilmektedir 
Umumiyetle lnriliz·Fran 

11z ve Alman gazeteleri bu 
müzakere le rin neticelerini 
iyi karıılamaktadır. Yal· 
nız ltalyan ıazetelerl mem. 
nunt,etıtzltk 161termekte . 
dtrler. 

11

!=$==E=H:ı==i R==H=A==B =E =R =L E=R=i=r· 
~~r-========================================ı~ 

17 Vıldanberi Devam Yanlıf 

içilen 
iıac •. 

,.,. 

Eden Bir Kin .. 
Bı'r adam; kız kardeŞini öldüren 
eniştesini 17 yıl sonra öldiJrdlJ. 

, 
.çorapçı Ali Rıza adında 

birinia bir e~ned• ıl
dıfı we hWIDee lluM.ıl..'.a 
&hımee'ea '"" illa nra•
oa Jaolıtlıkla içlrdiiinl Ye 
kadının bu y6zden zehlrle
aerck ölclii.6ai yaamıftık. 

Ayvalıkla Küçükköy ara · 
sında bir cinayet olmuıtur . 
Cinayetin esaıı 17 yılden
beri ıürüp gelen bir intikam 
htıılne dayanmaktadar 
Ayvahğm KOçük köyin 

den Muammer otlu Murat 
17 yıl önce karm Ramize· 
yi kendisine ıhanet etttfln 
den dolayı vurarak ö'dGr
miitlür. 

O zaman cereyan eden 
muhakemesi ıonunda Murat 
IS ıeneye mahkalm olmuı 
tur. Katil 2 yıl kadar önce 

1 a,u mahlıdmlyeUni bıtlrerek 

bapllilaneden çıkmıı ve k6. 
yüne avdet ederek ııtle c6· 
elle me11ul olmai• baıla
mıttır. Fakat aldOrdüi6 ka
r111 Ramjzento kardeti Bab . 
Uyar otlu Ramiz, Murada 
ozamaodanber• kin beıle
mekte ve kız kardeıtnln tn
tika mını almak fçin fırsat 
gözetmektedir. 

Nüfus 
Dairelerinde 
Temizlik .• 

Dahiliye Vekaleti bazı 
vilayet ve kaza n6fuı daı-

relerjnden mOhim bir kıımı 
nan temizliie riayet etmlye 
rek toz toprak içinde bulun· 
duiunu ve bazı nOfuı daire 
lertne de bodrumlarda yer 
aymldığını anlıyarak hu hu-
suıta vilayetlere btr tamim 
göndermtıttr. 

Vekalet bu tamimde it 
ıahtplerinin ençok uiradık 
ları daireler araıında bulu
nan nüfuı dairelerinde le· 
mızliie ve fııtizama daha 
çok riayet edllmeı• nin llzım 

geldtiini ,,. ba lf'n 11kı bir 
ıurette tefttı ettlrilmeıinio 

ehemmiyetini tebarlz ettir 
mittir. .. 

· Kullanılrnıy.a
cak RadyolaT .. 

Kullaaılmıyacalr derecede 
bozuk veya eıkl yahud da 
bir bozukluğu olmadıiı hal 
de kullanılmıyan radyolar· 
dan abuna ücreti alınmama11 
haklnnda Nafia ~ekileti ye 
ol bir karar vermlttir. Ve 
kalet bu gibi radyolaran en 
yakın poıta merkezlerinde 
bir torbaya konularak ai
zının mGb6rlenmeılnl ve bu 
ıuretle kullanılmıyacak bir 
hale getirilmesini kararlaı 
tırmııtır. 

Muı ırt11111 
Şehrimiz Cumhuriyet Müd· 

deiumumtıi Muavini B. Nec-
mettin Yetil bir derece ter 
fi ederek maa11nın 35 lira ya 
çıkarıldıjı dGn Adliye Ve
klletinden bildirllmiıtlr. 

-~-

Liseliler izmire gidecek 
Ş~hrlmlz Llae talebealnden 

bir ıurupla bazı 6fretmeoler 
bayram tatilinden iıtlfade 
ederek ıezlntl makeadile lz
mtr.e atcleoeklerdlr. 

Hidiıe günü Muradın Ay· 
vahla gittifint ve akpma 
dofru dönecefint haber ala• 
Ramn yolda puıu kurmuı 

Ye Muradı beldemeie baı· 

lamııtır 

Murat, Hat 19 ıaralanna 

doiru köye yaklaıtıiı bir 
11rada ı.tanıızao Ram.izin hil
cumuna maruz lralmııtar 

Ramiz derhal tabanca ile 
ateı ederek intikam beıle
diii kız kardeılnln katilini 
bir kaç yerinden afır ıuret . 

te yaralamııtır . 

Hadııe çok ıeçmeden du
yulduiundan •aka yerlae 
yettpnler yaralıyı btr oto
mobile blnd•Ntrek Ayvahla 
ıetkmtılerdlr Fakat Murad 
vücudunda kalaa btr mer
minin teılrile çok geçmeden 
almüftOr. 

Kaçan katti ele yakal•na
rak adliyey.e te.aım edil• 

•ittir. 

Fitrenizi 

T ıyyarayı lıriniz 
MüjtülÜldtn; 

Kurut: Ctnıt: 

10 • Buiday 
20 Buida y unu 
12 Arpa 
84 ıKuru Gzüm 

166 Hurma 
Rasathane dlrekt6rlüfünce 

teıblt edildıtı 6zere 4 1 -
kanun 937 cumarteıl 16n6 
Şeker bayramıdır Her za
man olduiu gibi bayrama 
yakın Fitre ve Zekltımısı 

veririz. Ticaret oda11 bat 
kanlıjandan aldılımaz phrt
miz rayicine g6re fitre kıy· 

meli yukarıda 161terllmtıttr . 

Herkesçe de btltndifl veç
btle yurduaaazaa mOdaf aa 
iletlerlaclen btrlll, belki bi 
rincisi tayyaredir. Tayyare· 
lertmlzl lıler tirle 1ebeplerle 
çojaltmak ulual bir borç· 
tm. Diler mlUetler •ar kuv· 
vetlennl ta~yare1e sarfet· 
mekt.dtrler. 

Muhterem halkımızın m6· 
kellef oldukları Fitre ve Ze 
kitlarını Ha va Kurumuna 
vermelerini dileriz. 

8A YRAM NA MAZI: 
Alafranga ıaat 7 ,57 de kı 

lanacaktır . 
1 

MDddeiumumilik ölen 
kadının vücudunda otopıl 

yaptırmıı ve kadınıD Jliıçla 

zehirlenmek auretiyl~ 6WO· 
jü tahakkuk etmtıttr. 

Ali Rize, Nurtıe Ye 
Neıe ..-..ıa tkl kadınla ey· 
it buluamaktadır. 

Y epala• tahki~atta ilk k• · 
raıı Nuriyeıe cltier lranm Ne· 
pala, y•nhthkla lçilmlyec;ek 
&llcı Açlr.djjl aalatalmaktMIU'. 

Müıldetumum•ttc tahlttt.· 
tı .&e.tnl~ttrmektedtr. 

11 
Bölge 
Spor 
Faaliyeti 

' p 

(Baı tarafı birinci earf&cla> 
ha yetinde en az payan a1.. 
kul O be kabutma bir pllka 
verilecektir. Fertlerde ( IMr 
ıümeola) tkt koıu ••Uc.-
de en az puwaa 8'aa ~~-
elden, içünc6ye kadar ma
dal1a vedlecektu. 

y ...... a .. ~. ,....... ... 
decek atlatleriD •ldor .:ta
r•fından ...... m•yuelert 
yapdacütar. Sıhhi d.,_a 
mO.ait olmıya~ar ,. ...... 
ya kabul olunmıtacaktar. 

Ha•anın fe•kallde mu 
halefeU dolaytetle yarııma. 

nın tehiri icap edlyorea 
yar11111a ıtınünden bir ıOn 

evvef b6lre, alikadar kulOp
lert telırafla haberdar ede· 
cektlr. Balıeden birle btr 
ltar vuku balmadıkça k~p· 
lerln her halde yanıma 1e· 
rinde hazır bulunmaları icap 
eder. 

icap ettikçe yarıımalar
dan evvel b61ıe allkadar 
kelOplere t9blliat rapacak • 
tır 

Gümelerde iki kotu neti· 
ceılnde en az pu•an alan 
ve btrlnc·den Oç6nclye lra· 
dar der.ce alaoJar Bahire · 
ıtrde ( 27-Şabat ) tarihinde 
yapılacak olan b6lıe kroı 

birincilığiae tıtirak edecek 
lerdir. 

ıikiıt . 20.30 Hava raporu. - ·= 1 -<:..-- 1 

-...-----------~ 20;33 Ômer Rıza tarafından 

l IST IHIUL llDYOSU ı Arapça söylev. 20,45 Fasıl 
R ıaz heyetı: Okuyanlar, ibra· 

hım KQçiik Sahye, Alt: Ke· 
2 BlrlnclkllllD Plr111~1 man c~•det, Kanun Muam-
Ôile ne1rl1atı: Saat 12,30 mer, Klad~et Hamdt, Tan · 

Plakla T6rk muıikiıl , i2,50 bur S.lihattin, ut Ce•clet 
Havadiı, 13.05 Plakla Türk Kozan ( Saat ayarı ), 21, 15 
muılkisi, 13,30 Muhtelif plik Orkeıtra: 1 - Bach: Ham· 
nq·Jyah. 14 ıon . let u•ertlr. 2 - Gcnmod: 
Akıam ne1ri1atı : ıSaat Fauıt. 3 - Vollıtel: Frereı 

18,30 Plakla daaı murlldıl, Jo1eux, valı 4 - Grtea: 
19 San: Bayan inci tarefın Huldııun .. manch 5 - Eti· 
dan, piyano ve kemaa refa· •enberı: Pettt bel auı .faTdtm. 
katile. 19,30 Spor mOsaha 22, 15 Ajaoı haberleri. ZZ,30 
heleri Eıref Şefik tarafın PlAlcla eololar, opera•• op· 
dan 19,55 Borsa haberleri. eret parçaları 22.60 Son 
20 Cemal Kimil ve arka · haberler Ye ertelt -.nn pr· 
dqlan tarafmdaa Tarlı mu olramı. 23 S-. 
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Almanya Şimdilik ı Dünyanın En Bü yük 

Mü temlekelerin · ıstiyor. ~~,~ ~!~~~~i ~=,~:~~~~~? 
~abanCı Bir Gazete Almanyanın 
Tatepleri Hakkında Şöyle Diyor: 

kütlesi Amerikada, cenubi 
K.aliforniyada, Pasadenadaki 
fen müe11eıesindedir. 

''Bundan Başka Şeylerden Bahsetmiyecek. Baf 
Ayna zamanda "Büyük 

iT .. iımi verilen bu cam, 
<IOnyanın en büyük telesko

,.putiur. Kutra 50 metre olan 
bu teleskopım yalnız kaide· 
ıi 17 ton ağırlıfındadır. 

1 ••• 
l 6a Şeyleri atiye Bırakacaktır.,, 

Joarna1 cleı Debatı sa -
meteıt Lord Ralafak11n zl -
far~I Ahnanya tle m1laake· 
rat fcrHı detti tıtttliat ma 
ts.atlıaa -ı.ftur. Bır faMle 
Yermemekte olduklarını ta -
mamlyle anlamıı olmuıaa 

Mf men lnglltere bu gibi 
•nct.tlsıdan bir tilrle •az 
.. ç .... mektedir. 

Almanya Lonra kablneıl-
ıMn ıual cetvel ine cevap ve · 
.wmemittir. Lord Halıfalsı ih-

. tlmal, ldett •eçhlle uzun dl · 
1alof lara rtrı~ektır. Hile · 
•lrlıktan uzak •lmı1an Hit
lerln kendtıindea ihtiyatsızca 
ti.Jl~ıı bazı ı6aler kap · 

mnı -·.td•• . SDn nm
anlarda lnıtltere açık g6zlft 
hareket etmeie baılamıı ise 
de orada Almanyanın haki · 
ki ıayeleri hakkında hali 
laııı 1••111 fikirler me•cut· 
tur lnıllizler Almanların 
aMiatemlelre talebtnl bir blif 

kadar. Bu suretle 
hem bize hem de lngiltere 
Je ihtar at yapılmııtır . Lord 
Ha lif alu Berhne ıttatn ve ya· 
bud altmealD, Alma aya ne 
iıtediiini bilir . Şimdilik Al· 
manya mOstemlekelerlnl iı 

btlyor. Bundan baıka ıey 

Mrden babsetmt,ecektlr. Baı· 
ka ıeyleri i.tiye bera'kacak-
tır 

loformaUon gazeteal mü 
likatın fevkalide elRm 
mlretl haiz bu1uodujunu te· 
bu6z ettwiyor. Bu gazeteye 
ıire: Lord Haltfalu yalnız 
yalnız Göerlqtn ~rtip ede· 
celi avda bulunmakla kal 
m•J'•cak, onun ,.mınca aaı· 
yonal ·ıoıyaliıt AlmanyaDın 

ltaaeını diollyecet::Ur. Banan 
için avdetinl bekliyelim 

Ere Nouvelle saze· 
teeine: göre: Alman· 
lar Lord Halif akım Ber· 
lınde yapacafı mülakatlar· ..... ,_ı.,. . Almanyanın Mt dan çok ümitvardırlar. Fa 

laca PJHi Fransa ile" lartl-
ket Berllne giden lngil ız de. 
vlet adamınan müzakerede 

Echo de Part.
1 

ıazetesı . bulunmak ıalahlyetlni haiz 
diyor ki: ngilterenio b 1 d x. d h 6 d 
1 

u unma ••ı a a nce en 

terentn araıını bozmaktır. 

936 ıenest mayısında Al· tebarOz e\Urllmtılir . Onun 
mııtnyaya sordufu sualler [ ""' k di · -yapaca •• ıey en ıme ıoy 

taaellklerlnl kavbetmlt delil- l k 1 ı d '1 b.tt. -k 
dlrler. Ru ıualler zamanımız :_.n~ecdekkO, f!I n darı 

1 
a ~- uyu 

d h uır 1 at a 1n emeKtir 
için • 1 u1pndurlar. O za ı 
mandanberl ıeçen aylar yal Humantte sazeteıtne g6 

Dıa ıorulan suallerin kifl ol re Belçtn inalı Lond· 
madıklarını s6ıtermiılerdlr. 

1 

rada verilen ziyafette 
· Meseli Almanyanın m6ıtem · aC>yledili nutukta ıulhü teb 
~ ~eke talebi vaziyetin aydın dit eden mlitküllerin ekono 

latalmuı llzumunu ileri ıftr · mik sebeplerden ileri ıeldik · 
mektedır.. . Af manyanın po lerini ve dilnya ekonomik 
ftttkaıı tamamen aydınlan hayatının babii ıartları lca 
mıı,dahl olıa bundan bir batana göre inkitaf ve ıda -
fayda beklenemez HUler va re olunmas: lizım geldiğini 
lrendlltat lrten perdenin b ir 

söylemiıtir ve lnıllterenln 
in•11nı kaldıracııık?ve bu cfa 
1astltereetn tehhlıelt ntkbtn . bu ıabada •Uinyaya ilham· 

l•ilol •rsacalr veyahut mak- larda bulunmaıı liizumunu 
i\tlannı açılrca ortaya ata · ileri ı0rm6ıt6r . Bu ı6alerden 
cak ve karaııında kimsenin .. ıayrl memnunr f•tlıt de• 
mevki almak cesaretlnf a&ı letlerln ileri ı0rd6klerl talep-
termedlilnl 16rerek deha lertn muhtk oldufu, bu dev· 
ziyade ceıaretlenecektir . !etlerin takip ettikleri genit 

lntr••.tıeant aıazeteslne l~me[ politika11nın tasdiki lü 
16re: Almanya mtlstem- zumu bulunduiu ve kendi 
lelrelerinl Jıtivor. O &eriyle birlikte ha 1 çareleri 

- K.ptan! beni tanıyı · 

nız! bea tel1rrafc ı Alagua 
yam. 

Bu d efa, Varmıın gözG 
bir saniye aıtı üzerine çev· 
rildı . 

- Tabii! tabii! 
- Kaptan! S 0.S gön · 

derme emri veriniz. 

Var mı f ıddetle ha,lnrdı: 
- Hayır! haydi beni ra 

hat bırak 

Al ... a Gmitstz ıerlye 

d6adü 

Btr rrup, rlvertede bir 
tahlletye tandalı baıında te. 
laı içinde çarpını,ordu. Du
man ara•ında Alaıaa saa· 
dala btnenler içinde arka
daıı Mackeyln korkudan 
1ararm11 y0z6n6 g6r8r sıbl 
elchı Fakat aldandıiını 
zannederek yoluna devam 
etti ve bitkin daireatne 
ıeldt. Kendini bir ıandal-

Roıen: 

Varmıı gördOn mü? dl · 
ye •ordu . 

Alagua, kesik bir sesle, 
cevap verdi: 

- Bt'Ze emir •erml1or .. . 
Etrafına l;ir göz gezdir 

dikten sohra yeniden söze 
baıladı : 

- Fakat Mackey nere 
de? ıandalda gördOIOm ha 
kflraten omu idi? vazifesin
den, b6yle, kaçacakmı idi? 
ltapıya dofru fırladı Fakat 
Rogers onu tuttu: 

- Böyle afif ıöy1eme! 
hiç le vazifesinden kaçmıı 

defıl Dumandan fenelath· 
Gitmesi için ben emir ve r · 
dlm. 

Yalan ı6yliyoraun! 
Buna ne lüzum var, 

Alaıua? o daha çok genç, 
çok tecrübesiz .. 

Onun burada bulunma. 

••• her teJden i7tdtr. 

aramak icap ettiği ,..laphr. 
Beraberinde M. SpaaL. oldu 
fu halde Belçika kralınan 
Londraya yaptıiı ıerahabn 

gayetibudur. Lord HaUfakı 
dalai Hitler ile buna benzer 
bir anlatma yapmak için 
Londraya gitmiıtir. Bu an · 
laıma evveli nazari ve son· 
ra da ameli olacaktır. 

Bu iki seyahat araaındakl 
tarih blrUil ayandır Bu ta· 
rila birliii Romada üç taraf
lı anti komünist mukavele· 
ılnin lmzaıı, Londranın Fr 
ankoyu fillen tanıması 8rük· 
ıel konferansının feci alcat. 
meli ve Brezilyada yapılalr 
darbei hükumet zntyealnaen 
tetkık edilınce daha müf'e · 
bariz bir hal almaktadır. 
Reımi lnılltere hodbince 

ıayeler takip etmektedir. 
Bu politikanın baılıca hede· 
fa dQnyayı taksim etmek iı 
tiyenlere anlaımaktır ki, bu 
hustlsta, fal' at 11e•lederin 
i1tah&1ını tahrik eden mem 
leketleri daha timdiden Je· 
da etmektedir. Londra faıt-
stlertn zaferi cihetıni ihfzam 
etmektedir. 

lngiltere İspanyada cum
huriyeti feda ederek Musao 
ltni ile anlaımat ft Hindts· 
tan yollarını temin etmek 

lıtemektedlr; Baıkalarının 
milstemlekelerlnden dhnert• 

lık yaparak Almsnyayı 

memnun etmefe ve ona or · 

ta '\'e ıarkl A•rupada ıer 

beıt bırakmafa hazırdır. Bu 
na mukabil istedi il yegane 
ıey, garp paktı ile Franaa· 

oın eli kolu bağlandıkta111 

aonra, Hıtlerin 1 .. .iltereyi 

rahatsız etmemeli teminatını 
elde etmektedir. Uzek Şark 
ta Çinin tetkil ettiji ıanimeti 
takıim etmek lçtn Londre 
Japoaya ve faılzm bloku ile 
anlaımaia müheyyadı r . "Te· 
mps,, ile Fransız matbuahnın 
ekıerlyeti tarafından tas•ip 
olunan bu lnılltz politikaıı 
Franaa için yıkımdtr ... 

J Bundan ~vvel dünyanın 

en bilyük tele1kopu yine 
Kalffornlyada Vllıon dalı 

rasathanesindeki teleıkop 

idi. 96 Ton afırlığandaki bo 
teleskopun camı 25 metre 
kabnlıj.mdadu ve ajırlıtı 96 
tondur ve 4,S ton ağırlıiın 
dakJ bir kaiM üzerinde 
dönm.ktedır 
VıMn dağı rasathanesln 

deki bu teleıkopun yapı l

maeı için 1 ZS,000 dolar sar
fedllmiftir 

Mazideki "en biiyük te 
leskoplur" bakacak olur
ıak, fennin bu eahada da 
ae ka.dar ıüratle ilerlediilnt 
görürüz. 

Bundan daha kırk ıeoe 

evvel dünyanın en bOyiik 
teleskopları 15 20 ton ağır 

laiıodıı idi ve kuturlara 6 7 
metreyi geçmezCll. 

1888 Senesinde Lık raaat 
haneıi kapılarmı l 1 metre 
kutrundaki teleakopa açtıfı 
zaman biitiin ilım dOnyası 

hayret fçinde kalmıfh. ÇOn· 
kü o zamana kadar 6 7 
metreden fazla kalınlıkta 

bir teleskop adeıesl yapıl 

>-lruuı + imkan dahillnde aö . 
rülmiyordu. 

(Ltk) Ltck ismindeki Ame· 
Jlilı.lı milJODer, 140.000 do· 
lar koyarak, bir rasathane 
ıyaptarmak istediği zaman: 

- Bu raaatbanede timdi· 
ye kadar yapılan bütün le· 
leskoplardan pek fazla .kuv 
vette bir teleskop buluna 
cak, demitti. 

O zaman, birçok i1 inıler 

Moun imkiaı olmad&jını, 

yapılsa yapılıa ancak 7 ,S-8 
metre kutrUfda bir adeae 
yapılabtlecefini, bunun da o 

Mevlrde henüz mümkOn ola
mıyacafını ,a,lemitlerdl. 

Fakat nihayet bir mClhen 
diı bu iti üzerine aldı ve 

Amerlkade bir fabrikadı, 

uzun bir müddet çalııtıktan 
sonra, Lık rasathanesi için 

0aaaaaaaaaaaa"•••aaaa•••••• .... aa0 
~· ... 

fı s. o.s. ~ 
D v 1 , • O 
O ıazan: .,..evırtrı A..ll 

~ ' OaaaaD M. CANDlDE - 15 - K. D. daaaoO 
Duman okadar fazlalaı· 

tıkl, Roıera ıOçlükle teoef
f6ı ediyordu. 

Alagua ona yaklaıtı ve 
tiddetle elini umzuna vurdu. 

- inat etme Roıers; 
efer S .O S. ıindermek k· 
temiyorsan, hiç olmazsa 
C.Q. [ I] gönder. 

Alaıuanın n•ılbatına da -
ha fazla ku••et vermek tı · 
temtyormuı gibi, birden ııık 
ıönd6 . Oda, artık, alevlerin 
kızıl akialerlle aydınlanıyor · 

du Alaıua acı ile bağıra 
rak ilerfye ııçradı. Çünkl 
beyaz derecede 111nmı1 bir 

( 1) C.Q Come r Puck: 
(çabuk yettıtn) . 

maden kadar aıcak olan . 
bölmeye dayanmııtı . Ya•aı 

yav~ı eriyen yefil boya, in
ce lifler halinde, aıağıya 

ıızıyordu . Rogera, m6tered 
dit tekrar ıöze baıladı: 

- imdat iıareti verme· 
den evvel, ıoa defa Varmıı 
kandarmaia gitmeli Iİtiyo · 
rum 

Alagua cevap vermekıl
zin odadan çıktı . Artık bü · 
tün ıii•erte beyaz derecede 

kızdmlmıı bir safiha haline 
ıelmiıU. Bununla beraber, 
her saniye dar bir yol kap 
tan köprüı6ne kadar yak 
laımıya millaitti. Fakat du· 
maa telırafcının 16rmeılne 

ve teleskop hazırlanmıftı. 
Bundan sonra o ıhtem 

üzerinde, gittikçe daha büyük 
teleıkoplar yapılmala baı
landı. Bu ıurt"tle, 1916 ıe · 
nesinde 20 metre kutrunCla 
bir teleskop adeıeıi yapıldı. 
Bu adeıe V ilıon dağındaki 

rasathaneye koııuldu. 

Bundan ıonra, arllk ra 
salhaneler arasında bir ya 
rıı baıladı: Kalıforl'liya ra 
sathasin1n bu tcleakopona 
kartı Kanada rasathaneli 
daha büyiı\ bir teleskop 
yapmayı düıündü . 

Bunun üzerine he 
yet ite koyu ldular ve niha 
yet 23 metre kutrunda bir 
teleskop yaptılar. Bu, o za
man iç in , dünyanın en bü 
yük Jeleskopu idi. 

Fakat. Kanada tuafındaa 
mafliip edilmiye tahammül 
edemi'yen Buletik Amerika 
hükumeti de boı durmadı. 

Oodaw daha büyük bir te· 
leıkop yapm&ğa çelııtı . Bu· 
gün Vilıon dağ rasathaneıfn 
de bulunan teleskop ortaya 
çıkap!dı ve esllui kaldırıla 
rak onun yerine takıldı 

Teleskoplar boy ve cüsR 
ütbutle b6yOd6fG gibi. fen· 
ni cihet lerden de, tabii . le 
kamül ediyordu 

Bugün y•pılan 50 metre 
kutrundaki teleakop, bu ci· 
ht:tten de bGyilk btr teki. 
mül g61lermektedir. 

Hu .. Büyük vöz" le gök 
boıluığuna bakıldıiı zaman 
yıldız lar, tözle ıörüldalrle 
rlnclen 250.000 misli parlal.: 
görftlüyor. Çünkll, teleakop· 
taki aynalar •ôziln 250,000 
ku•vetındedlr. 

Bu teleskopla , dünyadan 
240.000 mtl uzakta bulunan 
Ay'ı arzımızdan Hnkl bir iki 
yüz mı l uukta imif gibi ıö · 
ileri yor . 

Bugün gözümüzle gök yü 
zünde görebildiğimiz bu le 
leıkopla bir milyar bet yüz 
milyon yıldız ıörü lebtlmek 

ted ir. 
Her Öuyük teleskop yap

ıldığı zaman olduiu gibi, 
bugün de bund.ın büyük bir 
teleskop yapılmıyacağı söy 
lenlyor Acaba, hakı katen, 

' bugün varılan netice son 
mudur? 

Fen adamları böyle df\ıü-

mani o luyor, gözlerıne, akıt · 

tıiı yaılar, bir perde Çeki 
yordu. Yolunu bulmaıı im 

ke n11&dı . 

O zaman Alaıua baiırdı: 
- Y o1cuları yaktıkları 

gibi, bizi de diri dir1 yaka 
caklar! tahlisiye sandalları 

da yanıyor. Artık kaptan 
köprüıüne gidemiyeceğlm . 

No19ta, telılain batına geç· 
u. Morro Caıtlenin lıareUni 
verdikten ıonra, iki defa, 
fasıla ile "çabuk yetiıln!,. 
(Come Qutckl ı sönderdi. 

Derhal ce9ap ıeldt: 
"Tuckerton sahi l lıtaıyo · 

nu - üç dakika ıGkO.ttan 
ıonra - imdat lıaretiniza 

her tarafa vereceilz., Ro
gera arkHına baktı. Alagua 
kaybolmuıtu Genci, bir 
camın tlddetli glrlltüıü Ut· 
retti. Hararetlen pençerenln 
kahn camı kıralmıu perdeler 

alet ah70rdu. Roıera ıürat 

SAYFA: 3 

Karısını 
Kacıran , 
Adam •. 

Amerikada Bailer iımln· 

deki bir kaptan, kar11ındaa 
aynlmak istemektedir. Fa
kat, kadın buna razı olmu
yor .. Bir ıün . kaptan ka · 
rı11na güler yüzle: 

- Gel, seninle btr deniz 
geziotiai yapalım, diyor. 

Kadıncağız, batma gele
cek felaketten bihaber,. ae · 
vinerek, kocasının vapu...ıına 
binip de!Mze açahyor. 

Kaptan aemlaini K.arolina 
adalarına dojru ,.gitürüyor 
ve adalardan birine yana· 
ıarak karısiyle beraber ka· 
raya çakıyor . 

Fak•t, bu ıHız adada 
ittklaıma baılıyacatı yerde 
kavga baılryer; ve kaptan 
karısını ıöyle tehdit ecleyıar: 

- Mademki bend9 ıey · 

rı lma\ fatemlyonun, burada 
tek baıına \u,l 'da •klım ba~ 
11na gel .. n! 

Kadın, kocasının bu s~y
lediğinl yapacağına pelc th· 
tıma1 vermiyor ve lıoıanma 
ta razı olmamakta gene i ı 

rar ediyor. 

Fakat, kaptan bunlan ıö
yler söylemez derhal kaçı· 
yor ve gemiılne binip ada· 
dan uzaklaııyor 

Kadıncağız. ıssız adada 
tek batına aç, li UIUZ fkf SÜn 
kalıyor . Nlharet üçiincü 
ıin, oradan seçen bir geml 
imdadına koıarak, kendiılal 
kurtanyor. 

Hu ıuretle, kaptan •.-e 
karmnda n boıanmak çare -
sini bulamam11 oluyor .. 

nByor. Ç6nk6 bundan daba 
büyük bir miktarda cam 
dökmenin kabil olamıpoa 

iı görülüyor. 
Fakat, buna mukabil bu 

ıefer de, daha büyik teloe· 
kopların camdan defli de, 
"prekı,. denilen blll6t' lıca · 
yadan yapılabileceii ileri 
sürülüyor. 

Diğer taraftan plrekıten 

yapılacak teleıkoplar aıcafa 

ve ıoiula daha fazla daya
nacaktır. Çnnkü bugOn cam· 
dan mam61 teleıkoplar ha
vanın sıcak ve ıoiufundan 

az çok mütee11lr oluyor ve 
rüyet kabiliyetleri hava ıe
rllhinden haleldar oluyor. 

le perdeleri sökt6, yere attı 
ve alevleri hır yün yorıan· 
la ıôndürdü. Btr kaç dakika 
sonra A lagua yeniden 16· 
ründü, htddetle bağırdı: 

- Yapılacak h 'ç bir ıe, 
yok! Varmı SOS emri ver
meli yine kabul etmedi. 
Fakat o, yine, bir defa da
ha kaptanı kandırmaiı dü · 
tündü. Kararmıı elbiıelerlnl, 
kavrulmuı saçlarını s&ren 
Rosera ona acımıı, alakoy· 
mak latiyordu Fakat Ala
gua, beıtncl defa kaptan 
köpriiailne sttmek &zere 
yola çıktı . 

Roıers, güçlftkle sandal · 
yeıınden kalkktı . Bır le aç 
adımlık meaaf eden biç bir 
ıeyln gör6nmedifi, duma· 
nın f azlaaile dol dulu bu 
odada bir kaç adım attı. 

Bır bölmenin eteii yanma · 

ia baılamııta Hararetle 
(SONU VAR) 



arselonda 223 Ki si 
rşuna Diz:ldi. 

( Aatlara fı birinci eayfada) 
lhtila c i ispanya hükumeti 
nin, bu gü çıkardığı bır ka 
nun Cumhuriyetçi lıpaoya 
ile bütün ticari münaaebatı 
yasak etmittir. Bu kanuna 
göre, Cumhuriyetçi lıpanya
ya gitmek latiyecek herhan 
gi ticaret gemlıl, derhal 
bombardıman edilerek batı· 
rılacaktar. 

Madrid, 30 (A.A.) - Aıt· 

lertn son günlerdeki nlıbi 

faaliyetlerinden ıoora ya
kında büyük mikyasta bir 
harekete teıebbüı etmeleri· 
ne intizar edilmektedir. Pa
yitahtın ıtmalindeki cephe. 
lerde aıl ~lntaatın mühim 
hareketleri görülmektedir. 
Aıtlertn tayyareleri Madrl· 
din bütün cepheleri üzerin 
da uçmuı v~ payitahtın 

mahallelerine bombalar at · 
mıttır. Haıarat mühim de 
ğlldtr. 

Londra, 1 (A.A.) - Sala
manka radyosu tle neıredl· 

len ve General Frankonun 
cumhurfyetçtlerln ellerJnde 
bulunan bütün lıpanyol ıa· 
btllerlnl abluka etmek ve 
bu 18 htilerdeki limanlarda 
mevcut bıtaraf mıntakaları 

ilga eylemek tasavvurunda 
olduAuna dair olan haber 
dolayısile Reuter_ajan11, bu 
meseleyi aıiler maka matı 
ile görüıme~e Akdeniz in: 
giliz filosu kumandanının 

memur edilmlt olduğunu iı
tıhbaratına atfen yazmakta
dır. 

İngiltere, General Fran
konun ablukaya baılama11 
hakkında ıtlraz etmektedir. 
Z ira bu hal, muhulpltk hu · 
kukunu istimal demek ola
caktır . 

Her~halde Frankonun ka · 
ra ıuları . haricinde ecnebi 
gemilerini izaç etmek hak · 
kına malik olmadığı beyan 
edtlmektedtr. 

Her ne kadar Salamanka
nıo beyanatı, diğer yollarla 
lngiltere hükumetıne tebliğ 
edllmemlıse de lngllterenin 
bu baptaki noktai nazarını 
asilerin bahri makamatına 
açıkça bildireceği tahmin 
olunmaktadır. 

Marailva, 30 (A A.) - Le. 
zardieuı vapurundan telsizle 
fU haber alınmıttır: 

"Saat 7 ,36 da Crueı bur
nunun 15 mil timali ıarkL 
sinde bir tayyarenin hücu
muna uğradık. Tayyare bizi 
bombardıman ettikten sonra 
cenuba doğru uzaklaımııtar. 
Saat 8 de Bear burnunun 
20 mil §arkında iki tayyare 
daha görün ınüt ise .. de bun 
lar bir müddet sonra gözden 
kaybolmuılardır.,. 

Bourhos ı .. (A.A.) - Ha
vas ajao11nm muhabirine 
beyanatta bulunan , General 
Franco, ezcümle ıun ları aöy 
lemiıtir: 

"Zafer sayesinde arzumu 
yerıne getireceğim Münaka 

fa kabul etmek istemiyo
rum. Harbi _kazanıyorum . 

Her türlü tava11ut teklifle -
rini reddediyorum: _ _Yalence 
hükumeti ile en uf ak bir 
anlaımay ı bile kabul etmi· 
yeceğin Harp, muharebe 

meydanl;;.tnda olduğu kad;; 

---··-

iktisadi v~ içtimai ıabalarda 
da tarafımızdan fiilen kaza· 
nılmııtır . Muhaıematın ıona 

ermeılni ancak askeri ma
nada kabul etmek iıtiyorum . 

Kararlarımdan ıüphe eden 
bütün lıpanyollara hain gö. 
zile bakacağım ve onların 

cezalaranı o suretle verece 
ğlm . 

Valence hükumeti bana 
mütareke tekin edecek olur· 
18, onunla temaaa bile geç
miyeceğim . .. Kızıllar,. teslim 
olmak iateyorlana ıilah\a · 
rını bırakmalıdırlar H e r 
halde bunların kayadsız ve 
§artsız olarak tealım olma · 
ları veya çarpıımaları la 
zımdır. Batka bir ıey kabul 
etmiyorum ,, 

Barcelonne, 1 - lıpao· 
ya baıveklli Nt'grlo , cumhu
riyetçi lıpanyanın mali va 
ziyeUnfn mükemmel o)dufu 
nu söylemlttlr. 

Peıeta, 1936 ıeneainden 

daha sailamdır. Hbkümetln 
iptidai maddeler almak için 
kafi miktarda dövızl vardır 

Negrln, istlerln gönüllü 
Jeri müıtemleke askerleri 
ıeklinde göıtermeie faali 
yetle çalıttaklarını ıôylemlt 
Ur. 

Salamankn, 1 - Cum 
hurlyetçllere .. Franıa tarafın· 
dan ıon zemanlarda verilen 
levazım hakkında yeni · bir 
llıte neıredilmlttir Bu lııte · 
ye göre Fransa yeniden iki 
bin üç yüz tonlwk harp le· 
vazımı , 200 otomobil ve 
mühim mlkdarda benzin 
gönder mittir. 

Parlı, 1 (A A) - Gene · 
ral Franko Havaı Ajansma 
Burgos muhabirine ıu beya · 
natta bulunmuıtur: 

- Ben bu harbi allih ku 
vveU ile kazanacağım Hiç 
bır tava11utu kabul edemem 
V alaoıtya ile her türlü uz
laıma yı da kabul edemem. 
Düımanlarım ıle hatta her
hangi bir 1ıörüımeyi de lı · 

temem . Mütareke ıerattı 

münakaıa edemem. Eier 
düımanlanm teılim olmak 
istiyorlarsa kayıt ve §artsız 
teslim olmalıdırlar. 

Kıyıp mühür 
Köy ve ıahli iılerimde 

"ullandığım zat mübürümü 
kaybettim. Yenlıi ala· 
cağımdan hükmü olmadığı 
na ilin ederim. 

Blğadıç lııklar köyü ih
tiyar heyeti aza11ndan 

Mehmet Çayır 

~·······················~ 
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Müdürlüğünden: 
Muhasebe( Huıusiyeden 11naaı alan Emekli ve Ôks6z 

lerin 2 ncl ' altı aylak yoklamaları yapılması Dahiliye Ve
kaleti ~eltleıinln 19 l 1 ·937 tarih ve 3 l 26 1ayıh buyuruk
ları tktızaaından olduğunun vilayetimizde oturan Emekli 
ve öksüzlerin_ yoklamalaranın bir an evvel ikmahle da
treye)tesltmlerl ilin olunur. 
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Susığırhk!Belediye 
[Riyasetinden: 

Katabamızda yeni tnıa edilecek 579 lira 62 kurut be· 
deli ketlfll beton umumi hela 7 ·Kanunevvel-937 Sah 
günü ıaat 14 te Belediye dalreılnde toplanacak encümen 
huzurunda ihalesi icra edilme " üzere ı sr. aün müddetle 
açık ' elulltmeye~lu)nmuı olduğuo:t'an taliplerin yüzde 7 ,5 
pey akçalariyle müracaat etmelerinin' ve daha f ula ma· 
10.mat almak veya ıartnameyi tetkik etmek istlyenlerio 
kalemden bir ıuretlnt .. alabilecekleri ilan olunur. 
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Balıkesir inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

J. l 2·937 Günü ekıtltmeıtiyapılacak olan Bostancı bo
ğazındaki Barut~deposu tamiratını yapmaia istekli zuhur 
etmedlflnden ekılltme on 1ıün müddetle daha uzatılmııtır. 
Bu ite aıt ketlf evrakını aörmek lıltyenler her gün, ek· 
ılltmeye ıirmek için de ihale günü olan 11 12 937 cumar• 
teıt günü saat onda dk teminat makbuzlarlle birlikte Bat 
müdüriyette müteıekkll kom•iyona müracaatları. 

2 

Balıkesir İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Sındıraıı İnhisarlar BakımevJnden Balıkesir ıtmendQfer 
istasyonuna kamyonla nakledilecek kabllt tezyit ve teokıı 
(100,000) kilo Jdare mali yaprak !tütünler 1·12- l 937 gü. 

nünden itibaren 20 g6n müddetle açık ekıiltmeye konul. 
muıtur. Taliplerin Balakeslr!'lve Sındırgı lnhlsarları r. a mü-

racaatları. 1- 4 

Balıkesir İnhisarla; 
• Başmüdürlüğünden: 

Biiadıç inhisarlar bakım evinden Bahkeıir timendüfer 
iıtaayonuna kamyonla nakledilecek kabalı lezyıt ve tenkis 
( !0·000) kılo idare malt yaprak tütünler L 12-937 günün 
den itibaren açık eksiltmeye konulnıuıtur. Taliplerin Ba• 
lıl:esir, Sındırgl ve Biğadıç mhisarlarına müracaa ti arı. 
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Defterdarlıktan: 
Mevkii 
Camla bedeıtanda 

İbrahim bey Y eıll 
11 ıokak Sahnıaar 
mahallesi . 

Cinai Bır senelik bedeli icarı 

fevkantl dükkan 12 lira 

Yukarıda evsafı yaıılı hazineye alt bulunan dükkan 
27 . ) ) Y37 tarihinden itibarengbır ay pazarlığa konulmuı 
tur. Taliplerin pazarlığm yapılacağı 27. 12-937 tarihine 
müsadıf pazartesi günfi aaat<ı on beıte defterdarlıkta mü 
teıekkıl komisyona ve fazla malumat lıtlyenlerinden milli 
emlak müdürlüğüne ~müracaatları. o;.·3 4 l ·546 

• AHMET VE lBRAHIM CUMALI 1 Çiviciler Ve Demircllt. Çarıısı 1 
• Demir-Hırdavat- Yapı Malları • 

1 Çiftçi Alellerl Alım Satım Evi ı ................. ~ ..... 
(:ili~ 

TÜCCAR VE ESNAf IMIZA 
/ Lüzumsuz seyahat ve lüzuli yol mas-

llMI ra/J etmeden her türlü siparişinizi en mü
~' s~i~ şeraitle lstanbu/dan temin edf bilir
ö! sınız. 

Dl S ı parlş bedeli m~ıın vürudu~dan sonra ödrnir. I 
i CiDDiYET SUHULET - MENFAAT 

Tafsilôt için: "Posta kt1/11s11 422 Jstanbul,, adre
sine yazınız . 

iM 
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Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 -· Ilıca - Bürhaniye - Ayvahk 99+0o - 99+940 ncı 
Bürhanlye kasaba11 içinde yapılacak 235 metre tulQndekı 
parke kaldarım lnfatı 18· 1 1 937 tarihinden itibaren ) 5 gOo 
mOddetle açık ekılltmeye konmuıtur. 

2 - Bu itin keıif bedeli 7953 lira 12 kuruı, muvakkat 
teminatı "596,, hra .. 50,, kuruıtur 

3 - Bu tıe ait evrak ıunlardm 
" Ekıiltme ıartnameıt 

Fenni ıartname 
Keııf:cetvell ve teferruatı 
Mukavele örneği 
Nafıa itleri ıeratti umumiyeıl . 
lıtıyenler bu evrakı Vılayet Daimi Encümen kalemin 

de veya Nafıa müdürlüğünde görebilirler . 

' 4 ~hale 9· 12 937 tarihıne raalıyan pertembe günü 
saat 15 de yeni hükumet dairesinde teıekkül edecek Vt 
la,et Daimi Encümeni tarafından yapı l acaktir. 

5 - Ekıtltmeye bu g ibi itlerle ufrathiına dair Balı · 
keılr Nafıa müdürlüiüoden •eb.iz gün e.-vel veelkalar alan 
glrebiltrler . 

6 -· isteklilerin ketifl bede-linin yüzde 7,5 Au olan mik· 
tarı! yukarda yazılı muvakkat temlnahnı malaandafına 
yatırdığıoa dair makbuz ve-ya banka mektublle ihale günQ 
muayyen vaktinde Vıliyet Daimi Encümenine müracaat · 
ları ılan o lunur. 4 - J - 532 

Vilaye Daimi~ 

Encümeninden: 
1 -· Balı kesir · Bandırma yolunun muhtehf kilometre · 

lerinde betonarma ferbetoneye tahvil edılect:k 1 O adet 
menfezin müddeti uzatıldığı halde eksiltmesine hteklt çık · 
madı8ıodan 23 -12 937 tarıhine raatlyan pertembe tünü 
saat 15 ıe kadar bir ay zarfında pazarlığa vl!rilttcektir. 

2 - Bu itin keılf bedeli: 8900111radır. 
3 - Bu ite ait . evrak funlardır: 
A - Eksiltme ıartnameıl 
B - Fenni ıartname 
C Mukavele örnefl 
D - Keıtf cetvela 
E - Nafia itleri teraiti umumiyeıi 

l•ttyenler bu evrakı Vilayet daimi encümen kaleminde 
veya~naf ia müdürlüğünde görebilirler V\ı 

4 - Pazarltkla ihale bu müddet zarfıoda hiikumet da 
reıiode teıekkül edecek encümeni daimi tarafından yapı · 

i~mıngucü r ...................... .. ,. lacağından iıtekliler!encürnenin toplantı günleri olan pa 
: TÜRKOİLI ! zarteat ve perıembe günlerinde saat 15 de encümene mü-

Baıkınhğından: 
Baıkan ve~yapılacak olan 

diğer seçimler 4 Birlncika · 

nuo cumartesi gününe bara· 
kıldığından bütün arkadaı· 

larm o : gün saat 19,30 da 

kulüpte bulunmaları rica 

olunur. 

• . 
: Pazarteıinden baıka her • racaat edebilir ler . 
• • : gün çıkar. Siyaıal gazete .. : 5 - Ekıtltmeye girebilmek iç n Nafia vekaletinden 
: Yıllığı : 800 Kurut : 1937 yıla için alınını§ mütaahbıtlık veılka11 ve bu ite eh 
: A ltı Ayhiı:400 : liyetlnl iaba t ede~ek vesika veya Balıkeıir Nafia müdür-• . 
: Sayısı: 3 : lüiünden alacağı vesikayı ibraz edenler girebilirler. 
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• • • kuruıtur . • İyesi veKaıyazmanı: Balıke11ir saylavı H. KARAN • • • ADRES: • 1 
• • Çıkarım Genel Direktörü: FUAT B L' Al 
: BALIKESİR TÖRKD1L1 : 
.. ~ Ba11myert : il Baıamevf ····· .................. ------------------------


