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•• Atmanyanın israrıa Ozerind~ Durduğu: • 1 giltere Hava Kuvvet 
Mu temleke Taleplerın- lerini Takviye Ediyor .. 

İpekli Kadın 
Çoraplarının 
Kontrolu ... 

den Doğacak Tehlike .. 
. 

Almanyaya Müsl'emlekeler Verilmesi, lngiltere 
Veya Başka Bir Devlete Sevkulceyş Noktadan 

Zarar Verecekse Muvafakat Edilmiyecek. 
Londra. 2 (A.A.) - Ha· 

~aı ajanıı muhabirinden: 
Dün netredtlmtı ol•n ve 

IDüıtemleke meıeleıinln 

IDünferit olarak hal ve taa
•lye edtlemiyeceğlnt beyan 
ede Franıız - lnıiliz tebliği 
ha&dunda mütalealarda bu 
lunan dlplomaal mehafll, 
Almanya ya müıtemleklt 

meselesinde baza fedakarlak · 
lara katlanmanıo ancak 
Avrupaya ait bütün meıele· 
lerin halline mukabil ta 
aavvur edtlebtleceitol beyan 
etmektedir 

Ayni mehafil, yapılacak 

muhtemel fedakarlıklar ma
ıarifinı bütün alakadar, dev· 
letlertn deruhte etmeleri 

============-=======------=====-=======ıı ...... 

Kültür Direktörü lstan 
bula. T ayi Olundu .. 

Vilayet ilk öğretmen İkinci Kad 
rosunun Vekaletçe TetkikilBitti 

lazımgelmekte olduiunu ili· 
ve eylemektedir. 

Herhalde lngllterenln ve. 
yahut alakadar diğer her · 
hangi bir devletin ıevkül 

ceyt vaziyetini tehlikeye ıo
kacak veyahut herhanal 
ufak bir devleti lzrar ede· 
bilecek ıurette Almanyaya 
müstemlekeler verilme1ine 
muvafakat edilmiyecektlr. 

iyi mal!imat almakta olan 
baza mehaftl, Almamyanıo 

eıkl miiıtemlekelerlnln keo· 

dlılne ladeai keyfiyetinin 
Avrupaya müteallik meıe · 

lelerin umumi ıurette hal 

liol fıtlhdaf eden müzakere· 
lere tabi tutulmaaaoı kabul 
etmemekte oldufu, çünkü 

Ankara, 2•(Huıuıi Mu . 
habirimizden)- Balıke· 

ılr Maarif Müdürü B. 

Emin Ergun rırkUılle 

Üsküdar Ortaokul mü· 
dllrlüfüne.. -ve tabtıy; 

C I bu kabil müzakerelerin 
uzun ıüreceğini beyan t!l 

mektedırler. Aln.onyanın 
Belçika konaoıunun yarm· 
na tamamile temellük et
mek ve Portekiz Angolaamı 

öiretmenliğioe"' tayin 
edtlmit, emri L vilayet': 
teblif.lolunmuftur. 

Viliyetlerin~ilk tedri· 

ıat kadrolarının ardı 

: alındıktan_~ıonra daha 
bazı maarif . .,müdürleri 

arumda: nakiller yapıl · 

mata Bakanlıkça_muta 

ıavverdtr. 

B ılık eılrin ikinci öğ · 

retmeo Jkadroıunun]da 
tatklki bitmiıtir Bu 
giiıılerd!!ı taatık edilerek
giioderilecektlr. 

TÜRKDILl: Muhabirimizin 

telrrafı ile lıtanbula tayin 

edlldifinl öğrendiğimiz B. 

B. EMİN ERGUN 
Emin Ergun iki yıla yakın 

bir zamaodanberi ıehrlmlz 
kültür direktörlüğünde bu-

Rusy Şi 

ah ki 
a d 

y 
• • 

~ ızın e 
ıyo •• 

----~~.;._----,~~-·~~-

Rusya ~imal denizinde bir üssü ~ahri vücu~e getiriyor. 
Baltık denizindeki donanma buraya na~ledilecek 

Loodra, 2 - Oally He 
rald gazeteıi, Avrupa dev · 
letlerfnln bahri ıevkulceYf 
planlar1nı esaslı bir surette 
değlımeılni lcapettirecek bir 
haber neıretmittir. 

Bu gazeteye göre, Sovyet 
Ruıya halen Baltık denizin· 
de Kronıtatta bulunan bah 
ri ü11ünü, Şimal .. Buz denizi 
aahlllerine oakletmeğe:karar 
vermittir. 

Ştmdlye kadar Baltık de
nizinde bir nevi mahpus 
vaziyette bulunan Sovyet 
donanmasa, bu nakil aaye 
ılnde Atlinllk Okyanuıuna 

ve hatta daha uzak deniz · 
lerc de açılabilecektir. 

Sovyetlerin yeni üssü Mur 
manık sahılinde Polyaryo 
limanında inıa edılmittlr 
Burada, dentz tezgahları, 
doplar, tayyare meydanları 
kurulmnı ve diğer )azım ge· 
1 er. tesise t vücuda getiril · 
mtıtir . 

Polyarnoyu Lenlngrada 
bağlıyan demlryoluoun lnıa 
sı da tamamlanmııtar. 

Bundan batka, Sovyet do· 
nanması için drltnot' ar1n da 
fnıa edildiği haber verilmek· 
tedlr. 

(Sunu Dördüncü Sayft:da) 

Türkiyede 
Bu yıl f mdık mahsulü çok 

bereketli 
Fınd1k yetiıtirme bölgele

rimizden son alınan maluma· 

1 ta göre f andık mahsulü bu 
ı y1l çok bereketli olmuıtur. 

Türkofisi baıkanlığı ka
ualiyle bütün meyve yetııtı· 
ren bölgelere sene baıında 
mahsullerinin iyi yetiımeai 

huıusunda bir tamim yapıl · 
mıı olduğundan fınd1klar 
azami bir dikkatle yettıtıril· 
mittir 

Bunun neticeıl fındık bu 
yal kalite itibariyle de diğer 
yıllara nazaran çok üatün ol 
muıtur. 

Bllha11a Giresun, Ordu ve 
Fa.ha fındıkları hakikaten 
fevka lade bir vaziyettedir . 

Yeni mahıulden ilk parti 
olarak lsv içreye gönderi miı 
fındaklarımız çok beğenilmlı 
ve derhal mühim bazı ftr · 
malar memleketimiz fındık 
tüccarlara ıle temasa geçe 
rek mühim miktarda yeni 
mahıulden almak istedikle 
rini bildirmitlerdir. 

Mahsul yukarda yazdığı 
mız gibi pek b~reketlt oldu· 
ğundan bu vadide yapılacak 
bütün taleplere cevap ver· 
mek imkanı hasıl olacaktır. 

Gönüllüle~ ve ispanya 
Londra, 2 (Radyo) - Is 

panyo! hükiimetlnfn gönül · 
lüler hakkındaki cevabl gel · 
mittir Fakat münderecat 
hakkında ketum davranıl 
maktadır. 

ingiltere yeni tayyare f ahrikalan kurdu. Harp tayyare
lerinin ade~i sekiz bini ~ul~u. 

Londra.2 (Radyo) - (Deylf 
Heralt) gazetesi lngtlterenlo; 
mütemadiyen ıilAhlandıiı
nı ve ıimdtye kadar ıekiz 

bin harp tayyaresi yapmıı 

olduiunu. lnıllız fabrikala
rının, her sene bet bin tay· 
yare imal eimek mevkUnde 
bulunduklarını ileri ıürmek
tedlr. 

Londra, 2 (Radyo) - ln
gillz matuatı, Avrupanın 

buıiiakO vaziyeti etrafında 

uzun makaleler yazmakta
dır. 

Taymtı gazeteıi, Franıız 

ıiyaıetlni tenkld etmekte ve 

Almanyayı tecrit etmek iı · 

temenin. çok abea bir teY 

olduğunu kaydeylemektedlr. 

Deylt Telırat da, deYlet · 
lerln göıterdikleri itimat 

ıayeaiode lıpanya meıeleıt
nin. Avrupa için bir felaket 

olmaktan çıktıianı kaydet· 
tikten ıonra, Akdeniz meıe· 

lesinin de bir an evvel hal
ledllmeıl lüzumunu ileri ıür· 
mektedir. 

İngiltere Filistine As
ker Sevkediyor .. 

--------------------------
Bir Arap çetesi Kudüste bir Yahudi mahallesine hücum 

etti va dört ~iıiyi yaraladı 
Kudüı, 2 lRadyo) - Bugün 

lnglltereden iki tabur aaker 
gelmlıtir Bu aaker, dai kı
taatına mene.uptur. 

lerinden ayrılmıt olan bu 
idarenin Kudüıde, Nabluıda, 

Yafada ve Akkadaki me· 
murlaramn itlerine nihayet 
vermıştir. Bunların yerine 
gelecek memurların kimler 
olduğu Ramazan ıoounda 

belli olacaktır. 

İıtanbul, 2 (Radyo) 
IS Aiuıtosta meriyete giren 
ipekli kadın çorap nizam· 
namealne uyıun olan İktlıat 
Vekaleti çerap imal eden 
fabrikalarda aylık kontrol 
yapmaktadır. Bu defa kon· 
trola tabi tutulan lıtanbul 
ve Buuadan beı fabrika 
ıeralte uygun çorap yapma-
dıkları gôrOlerek ma-
halli mftddeiumumtUklere 
tevdi edllmltlerdJr. 

Tü.rkParasının 
Kıynıeti 

Türk parasının kıymettnl 
koruma hakkındaki 11 nu · 
maralı kararnamtınln mülga 
32 net maddesine tlbl olan 
ve genel ıdhallt kararname. 
ıinin dördüncii maddesi ah. 
kamına tabi lulunan mem
leketlerle yapılacak m6ba
delitı ticariye neticesinde 
taha11ül edecek Fob-cif far
kları hakkındaki davızler 

için hangi esaslar dahilinde 
muamele yapılacağı Maliye 
Vekaletinden vilayetlere ıö· 
nderllen: tamimle alakadar· 
lar bildlrllmtıtlr. 

Ebemmiye~ine binaen bu 
tamimi aynen yazıyoruz: 

1 - 2/7005 Sayılı karar
( Sonu iklacl ıayf ada ) 

Kudas, 2 {Radyo) - Bir 
Arap çetesi, bir Yahudi ma
hallaalne hücum etmif, biri 
ağır olmak üzere üç Yahu· 
diyi yaralanmıttır. 
Şam, 2 (A.A.) - Filistin· 

de İngilız divanıharbioin 
kararile asılan 80 yaıındaki 
Arap ıeyh Eıad için bütün 
camilerde dıni meraalm ya· 

Ok Harda izcilik T eş~ 

pılmıı ve pı otestolarla bu 
lunmuıtur . 

Kudü", 2 ( A.A. ) - Bır 
Arap çetesi, Y ahudilerl ta· 
ııyan bir kamyona hücum 
ederek bunlıırdao birini ağır 
surette yaralamııtır. Yaralı 

bir polis, otomobil ile hu 
tabaneye kaldmlırken bu 
otomobile de ateı edilmif 
ve bir lngiliz poltal ölmüı
tür. 

Kudüs,2 (A.A.) - 15 tethit 
el Naara clvarinda Yahudi 
lfçilerinl taııyan bir kamyo 
na hücum etmtılerdir . Bir 
Yahudi yaralanmııtır . Askeri 
kıtalar mütecavizleri dağıt 
mııtır. 

Polis kuvvetlerine de ta· 
arruz edilmiı ve bir lng!liz 
poliı memuru öldürülmü~tür . 

Kudüs 2 (AA) Evkaf 
idareıini ıslah etmeğe me 
mur hükumet komfıyonu 
ilkteırinin başlanııcındakl 

hidiıeler dolayısiyle vazife-

/ngiliz 
Kabinesi 
Toplandı 

Londra, 2 (Radyo) - Ka. 
bine haftalık toplantısına 
yapmıttır . Bu toplantıda baı
vekıl Çemberlayo tle hari 
ciye vekili Edenin, yaptıkla
rı müzak~reler hakkında et · 
ı aflı izahat verdikleri tah. 
min edilmektedir. 

ki a ı Ge işle ilece •• 

izci/ık öğretmeni etiştirmek 
•• • 

Uzere Kurslar Acılacak. , 

Şe/ırlmi:. Öğretmenokulu f=cllui bir geçil resminde 

Kültür Bakanlığı lise ve 
öğretmen okullarında izcilik 
teıktlatını daha eıaalı bir 
ıekle koymaia karar ver· 
mittir. 

Cumhuriyet bayramında 

muhtelif vilayetlerden Anka 
raya giden ve geçitreımtne 
İftfrak eden izciler Kültür 
Bakanlığı ve gerekse Umu
mi Erkinıharblye Reisi Ma· 
raıal Fevzi Çakmalın mem· 
nunlyetlnl celbetmiıtır. 

Vekalet bu cümleden 
olarak önümüzdeki yıl 
dan itibaren orta o 
kul ve liıelerde izctllk 
tetkllatı vücuda getirtlecek
Ur. Bu letkllit altı ıenelik 

olacak, talebe izciliie llıe· 
den çıkıncıya kadar devam 
edecektir. Bakanlık bir ta · 
limatname ve bir de izci ki· 
tabı hazırlamııtır. 

izcilik iti ortaokul ve h· 
ıelere bir den gibi kona · 
cakbr. Talebe bu dersten 
imtihana tibi olacak ve ıı· 
nıf geçme itinde izcilik der· 
ılndeo alınacak notlar teılr 
edecektir. 

Denler ıtmdllik haftada 
iki gün olacak ve çarıamba 
günleri öğleden sonraya ko· 
nacaktır. 

izcilerin tam izci elabil
meleri için deraler ameli ve 

{Sonu ikinci ıa1f ada) 
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aaşı B i r e Derec 
VükselenÖğre me 

Büyü Şefin 

Nuıku e Hü~Omet Proğram · er Reisıcumhur Atatürk ün 

Kıdım müddetini doldura~OkUI-öğretmenleri birer ~~:~~ye , (~,::~km~~~~ ~::. 
ıinin toplanma yı · 

derece teri i ettiler. 
Vilayet ilkokul öğretmen

lerinden kıdem müddetini 
dolduran ve vazıfelerinde 

muvaffakıyeti görülen öiret 
menler 1702 numaralı ka· 
nuna göre Kültür Bakanla
ğaoca birer derece terf ıh et · 
tirllmitlerdir. 

Teadül cetvelleri de geldi
ğJoden bu öiretmenler bi
rinci teırloden ıtlbaren ma · 
aı fark larına alacaklardır. 

Terfih edenleri yazıyoruz: 
Maaıı J 6 lıradan 17 ,5 li. 

raya yükıelenler: 

Merkez Mithatpaıadan Re 
tat, Edremit Güre okulun 
dan Adnan, Bandırma Pera· 
ma baıöiretmen i Hikmet 
aynı okuldan M~diha, · Gö 
nen merkez okulundan Ek 
rem, Pereme okulundan Ah· 
met, Yaylabayır köyünden 
lımail Hakkı, Manyasın 
Cumhuriyet köyünden Niya· 
zi; Ediocfk birinci okuldan 
Nefi, Gönen ikinci okuldan 
Enver, Pomak Hasanbey 
köyünden Öğretmen Emin, 
Gönen Doğan köyünden Ke · 
rlm, Edremit Cumhuriyet 
baıöirelmeni Ata, Ayvalık 
Cumhuriyet o~ulundan Kad
ri, Ayvahk Küçükköyden 
Süle)1man Mahir, ılıcadan 

Yuıuf, Sındırgı Demyanlar · 
dan Halil, Suıığırlık Mora 
dıye köyünden Rifat, mer
ke% Ali Şuuriden Mahmut 
-Şatltn, merkez Gaziden Bed

riye, Gaziden Huriser, Mıthat , 

paıadan Emine, Savaıtepe· 

den Muıtafa, Bandırma bi 
rinci okuldan Fazıl. Ayvahk 
Cumhuriyet okulundan Sa
bahat, Oımanlu köyünden 
ihaan, Ilıca baımualliml Meh
met, Dursunbey Sarnıç bö 
yünden Ziya, Dununoey Ka 
vacık köyünden lımatl. 

On yedi buçuk liradan 
yirmi liraya yükıelenler: 

Edremit Bostancı 
köyOnden K e m a 1, mer

kez Dumlupınar baıöi 
retmeni Cevdet, Barhaoiye 
2 inci okul baıöjretmenl 

Fahri, Ayvalık Gazi baı 

öjretmeni Cemil, Altınova 
dan Enver, aynı okuldan 
Sabiha, Balya birinci okul· 
dan Nadire, Sındırgı ikinci 
okul baıöğretmenl Cavit, 
Su11ftrlık ikincı okuldan 
Hayriye, Dununbey birinci 
okuldan Fevki ye . Kepıüt · 
ten Şadı, lvrindi baıöğret 
meni Şevket, Kayapadan 
Ata, Marmara baıöğret meni 
İhıan, Gönen Kavak köyü 
baıöiretmeni Cevad, Ed 
remit Gazl•ien Fatma, aynı 
okuldan İhsan, V aafıye, 
Edremit Camburiyetten 
Fikriye, Edremit lımetpafa · 
dan Nahide, Edremit Narlı 
dan Hamdi, Havran birinci 
okuldan Ayte, Aktarmadan 
Ahmet Tolon, Sındır•• Dü
vertepeden Abdülaziz, Pelit 
k6yden Halil Hilmi, Sındırgı 
UllUer köyünden llyaa, Sın 
d ... Mnacl okuldu Halit, 

Savaıtepeden Nuri, Akça 
köyden Kamil. Erdek 
Hamiimlı köyünden Necip, 
Bandırma 2 inci okuldan 
Habip. Gönen Birinci okul· 
dan Rüıtü, aynı okuldan 
Kemal Ferdi, Erdekten Ni
yazı 

20 den 22 ye yükselenler: 
Saldır baıöğretmeni Sıtkı, 

Edremıt Cumhuriyet oku
lundan Tahir, Kepaütten Ha· 
lil lbrahlm, Şamlı baıöğrel· 
meni Kamil, Erdek baıöğ 

relmeni İsmail Hakkı, Ed 
remtt Kıztlkeçlli baımu 

allhnl Süleyman, Havran 
Birinci okul baı muallimi 
Fahretlin, Kadıköy öğretme · 

nl Abdi Sezai. merkez Ha · 
cıilbeyden N a d i r e, 
Orhaniyeden Nuri. merkez 
Alııuüriden Naıide, Uüyük 
bostancıdan Rizo. Ayvahk 
Cumhuriyet o"ulundan Ne 
zahet, Balya ikinci okuldan 
Zehra. Yağcılardan Rıza 

Şükra, Balya Daniıment kö
yünden Hamdi, Demirkapı 

'baıöğretmeni Mithat, Dur
sunbey ikinci okul lıaıöf

relmeni AhmPt Tevfık, 

Sarnıç okulundcn Hilmi, 
Manyaıtan Salt, Gönen 
Ilıcak boğazı öğretmeni Hıl 
mı . 

Maeıı 25 liraya yükselen. 
ler: 

İlk öğretım ispekterlerin 
den Z eki Ülke, Suıığırlak 
Ômerköy öğretmeni Hüae
yın, Edremit İstiklalden Naz 
mf, Bığadıç bat öğrt:lmeni 

Ataf, Ayvalıktan Edibe, 
Kayala rdıı baıöğretmeo 
Nuri. Ômerköy baıöğret · 
meni Rasih . Suaığarlık bi
rinci okuldan Ahmet, 
merkez Mlthatpaıadan Fir· 
d eva, merkez KAyabeyden 
Şazer. 

25 den 30 liraya yükse
lenler: 

Merkez Ali Şuürı baıöğ. 
retmeni Ni>·azi, Bandırma 

dördüncü okul beıöiretmeni 
lemail Hakkı, Avvalık Cum
huriyet okulundan N"ci , Su 
ııi1rhk birinci okuldan Mu· 
bittin, Biiadıçtan Hamdi. 

-~-

Oeğirmisaz ~ömür madeni ve 
Marmara mermer ocaklan 

Kütahyada ki Değirmisaz 

kömür madenı geçen yıldan 
itibaren Etibanka devrolun· 
muıtu. 

l<ömür Ranka bu yılki 

ıhtiyacını önlemek makııı 
dile bu madeni faaliyete 
geçlrmeğe karar vermiştir 

Maden mühendisleri mu 
hallirİe giderek bu itle met 
gul olmaktadır . 

Dığer taraftan Marmara· 
dnki mermer oc klarından 
faydalanmayı duşünen hü 
kiimet Lu rada da tetkikler 
yaptıracaktır. 

Ya kında maden mü hen 
diılerinden B Hulüsi Ürpen 
buraya giderek mernıer 

ocaklarını ıeaecektlr. 

lını açarken heyeti umumi
yede irad buyrdukları nu · 
tukla, Baıveki l B Celal Ba · 
yar tarafından 8 11 937 ta 
rıhiode Büyük Millet Meclisi 
nin heyeti umumiyeıinde 

okunan hükümet proğramı 
ayrı ayn iki broıür halin· 
de Baıvekalet Neıriyan Mü· 
dürlüğü tarafından baıtml · 
mııtır. 

Her iki broıürden vilaye· 
le kifi miktarda gönderil . 
mittir . V ılayet bunlara ka
zalara. nahiyelere, köylere 
ve bütün tetl<ilata tevzi et-

Kültür 
Oireitöıü istanbulı tayin 

olundu. 
( Raıtarafı birinci sayfada) 

ı unuyordu . 

Dal:.a önce de üç yıl kadar l 
ıehrımlz Necatibey öğretmen 
okulu dırektörlüğünde bu -
lunmuı ve kültür direktör . 
iüğüne bu vazifeden terfian 
geçmiıtı 

24 Y ıld~nberi kültür haya
t mıza hi~met eden ve gü
zıde tab•lyf' öğretmenlerın · 

den olan B. Emin Ergun 
gerek öiretmen okulu, ge . 
rekıe kültür direktörlüğü 

vazlfesı esnasında muhıtine 

ve meslekdaılarıua kendisini 
çok s~vdiımiıti. Uzun müd

det ıehrimizde bulunan ve 
böyle iyj bir sempati uyan 
dmrn B Emin Erguna yeni 
v1tzıfele r ınde de muvaffakı · 

yetler dilerız . ....... ~~· 

1 C. H. P. 
Nahiye 
Kongreleri 

C. H PRrtial merkez ocak 
kongreierinin bittiğini yaz 
mıttık 

Bu ayın birinden ıtıbaren · ! 
de merkeze bağl ı nahiye kon· 
grelerl baılamııtır 1 

Kepıüt, Bliadıç nahiye 
lerı kongreleri toplanmııtar. 

Bugün Savaıtepe, lvrindi, 
Korucu nahiyeleri; ayın 7 
ıinde KonBkpınar, Pamukçu; 
8 zinde Şamlı . Çağış . Ba
kacak; 9 zunda Küpeler, 
Yeniköy, Halalca, Avşebacı, 

Karamanköy; 11 de ıehrimiz 
Hacıil bey; 12 sinde Yıldırım; 
13 ünde Kayabey; 14 dün· 
de de Karaisa nahiye kon· 
grelerl toplanacaklardır. 

Açık T ese~~ür 
Yoksulları Gözetme Bir· 

liğl Raşkanlıyrndan: 

AnkBra ağır ceza azası 

Bay Rasım , Balıl<eair Lis~ıi 
Türkçe Öğretmeni B Hılmt, 
B. Kemal, Bayan mükerrem 
Su; Fran11ızca öğretmeni B , 
Sabrt, 8 Naci ; Riyaziye 
öğretmeni B Naci, B. Ah
met, B. Hamdi 

Blrlilimiz Talebe yurdu 

TÜRKDİLİ 
Yann ŞEKER HAYRA 

MI dtr. Gu::.etemi= basım 
evinin talil olması dola
yf:.;ifo yurrndan itibaren 
buyram • ertesine kadar 
çıknuyacaktır. 

Biğadıç Cinayetlerinin 
Muhakemesi Vaplldı .. 
3 Buçuk yasmda~i ÇICUğU ildüıulırle, diğer bir ni11 

TÜRKDILt sayın oku 
yuculanmn bayramını bu 
gunden kutlular. iyi ue 
neşeli günler diler. 

öldürenler muhakeme edildi. 

Ergama 
Köyünde güre~er yı-llıcak 

Merkeze bağlı Ergama 
köyünde bayramın ikinci gü · 
nü yokıul köy çocuklara 
için sünnet düğünü yapıla -
caktır. Hu münaaebetle köy· 
de pehlivan güreıleri ıle ci. 
rit oyunları tertip edllmittir. 

Pehlivan güreılerinde ba
ıa 20, baıaltına JO, büyük 
ortaya 5, ortaya 3 lira ve
rılecek, ayrıca derece alan 
diğer pehlivanlardan ikisine 
200, dığer birine ) 00, üç 
kiti ve elltıer, dört ktıiye 
de münaaip para Vfl! ayrıca 
güreşlt>re gelen bütün peh
lı vanlara da üç yQz ellı ku · 

ruı ve muhteltf mükafat 
verilecektir. 

Biğadıçta Haticeı adında 

bir kadıot feci tekilde aldti-
ren ve cinayeti uzun müd ~ 
det aaklamağa muvaffak 
olan Vehbi ile, akraba11 Ha
san ve Dilaver h"kkandaki 
davaya din ajır cezada bat· 
lanmııtır. 

Muhakeme ıahitlerio cel · 
bi için 27 blrinciki.nuna bı

rakılmııttr. 

Yine Hiaadıçta Ôğretmen 

Beş Kişi 
Yedi Tavuk 
Çalmış .• 
Çagıf nahiyesinden Ka -

mer oğlu Rizanın tavuk kü · 
menıinin duvarı delinerek 
yedi kadar tavuğu çalınmıı
tır. Tahkikatta bu hınızlı · 
ğın Aziz, Hüaeyin, Rıza, Ah, 
Y akup otlu Ali tarafından 

geceleyin yapıldığı anlatıl

mıı ve yakalanmıılardır. 
--~o.J'Bliı,...w-~,,.. 

1 
B. Nazifin üç buçult yaıla· 

rıadaki çoe11lla lltert aldür · 
mekten ıuçlu Kara Muatafa, 
Halil oflu Ka11m, Kaaımın 

babası Cellat Halil, annesi 
Emine, kız kard'!ılerl Om· 
mü •e Zehranın mub.lreme · 
lerlne dün de saat 16 da 
afır cezada devam edilcaiftlr. 
Muhakeme bazı ıabitlerln 

çağuılmaıı için 27 klnun· 
evvele bırali:ılmııtır. 

Fitrenizi 

Tayyareye Vaıintı 
Müjtülılkltn: 

Kuruı: Cinai: 
10 Bufday 
20 Buiday unu 
12 A:rpa 

84 Kuru ü&Gm 

166 Hurma 
Ra aatha ne dtrektörlıllfioce 

tesblt edtldiit ilzere 4' • l -
kinuo 937 cumarteal günü 
Şek•~ bayramıcbr. Her M-Cirit oyunlarında da bi

rinciye konaol ıaatı, akincl- 15 Kilo ı man olduju gibi bayrama 

:ve bir kuzu, üçüncüye de 
top baama verilecekUr 

--......... , ....... ...._ -

Okullarda 
izcilik 
Teşkilatı 
(Baı tarlifı birinci sayfada) 

nazari olmak üzere ikt kıı · 

ma ayrılmııtır Her ytl orta 
okulun bir sınıfından diğer 
bir sınıfına geçen izciler bt 
rer yıldız takacaktır. Bu ıu · 
retle ortaokulu bitiren tale
benin üç yıldızı olacak, bu 
yıldızlar nefti bir çuha üze 
rinde takılacaktır. Liseye 
geldiği vakit de yine yaldız 

takma iti devam edecek, bu 
sefer kırmızı btr çuhanın 
üzerine evvelki yıldızlara 
ili veten birer yıldız daha 
konacaktır Liseyi bitiren bir 
çocuğun altı yıldı-zı olacAk· 
hr. 

tzcilık dersi verecek öğ
retmenlerin ıcçilmeıi ve bu 
öiretmenlerin hazırlanmaaı 
için kuralar açılacaktır . Kur 
sa tabi olacak öğre'menlerin 
en ba~larmda beden öğret · 

menleri gelmektedir 
Okul dırektörlcrı kendi 

okulJaranın izci baık1tnı ve 
öğretmeni izci komutana ola
caklardır. 

Yakan semtlerdeki okul · 

lardan aynca büyük izci ıu· 
rupları vücuda getirilecektir. 

Tayinler 

' Buğdayda I 
Bir TorbaKum 
Konakpınarın Klnzpınar 

köyOndea Mehmet oflu 
Mullafa adında 35 ,atla · 
rında bir adem dOa ille 
üzeri Karaoil ..... halle.ta 
den zabhıeci lbralllme •t -
mak üzere baidey •etW•lı 
tir. 

Fakat 011 Mf, 8111 • llclo 
kadar bu .... ,,. hP• bi11 1 

torba kum yWS •111• alilt '6 
rülerek llendlei p...._ ._.._ 

edil mittir. 
·=-~'?ıGt-111110--

Bir Çocrılı 
Derede 
Boğuldu .. 
Şamlıya bailı Kurtdere 

köyünden Kaaım oflu 13 
yaılarındakl Mehmet d6n 
elttiği değirmenden araba 
ıle köye dönerken dereye 
düımüf ve bofu!muıtur. 

........... 1. 

1ürk 
Parasının 
Kıymeti 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

namenin 4 üncü madckılne 
tabi ülkelerden yapılacak 

tdhalatın fob bedellerinin bu 
ülkelere yapılacak ihracatın 
fob bedell~rlle ödenir. 

yalaıD Fltre •e ZelsMlmızı 
veririz Ticaret odası bat 
kanhitndan aldıiımız ft!hri . 
miz ra,ickae gire fiue lur· 

meti yullanda s6ate.ilt•ittir. 
Herke.çe de bW•dlil v ... 

bile yurdumuzun müdaf •• 
aletlerinden birlıi, belki bi· 
rlncili tayyaredir . Tayyare· 
lerimlzi her türl8 sebeplerle 
çoğaltmak uluıal bir borç-
tur. Diler milletler var lcuv; 
vetlerinl tayyareye Hrfet· 
mektedirler. 

Muhterem balkamızm mi· 
kellef oldukları Fitre ve Ze· 
katlarını Hava Kurumuna 
vermelerini dileriz. 

BAYRAM NAMAZI: 
Alafranga aaat 7,57 de kı 

lsnacakhr. 

ISTANrnl RADYOSU 1 

3 BiriıcikAIRIR C• 
Ôi :e nepi}'&tı: Saat l.Z,30 

Plakla Tirk m•ıtktli, 12,50 
Havadiı. 13.05 Plakla TOrk 
mualkisi, 13,30 Muhtelif pllk 
neıriyatı 14 ıon 
Akıam neıriyata: Saat 

18.30 P .alda danı muılklsi, 
19 Radyo fonik dram: (At 
kın mana8ı ), ( lıtiklil Harbi 
hatıralarından) 19,55 Boraa 
haberleri. 20 Necmi ve ar 
kadaıları tarafından TOrk 
muıikiıl •e halk ıarkıları 
20.30 Hava rsporu 20;33 
Ômer Rtza tarafından Arap 
ça ıöylev 20,45 Muzaffer 
GtHer ve arkl'ldaıları tara
fından Türk muılkiıi ve 
halk ıarluları ( Saat ayarı ), 
21, 15 Şan Julya tuafından 
orkestra refakatiyle, 2 l ,45 

Şehrimiz tapu ıicıl mu
hafızlığı muavini Mehmet 25 
lira mııaılR naklen Buraa 
tapu ııicll muhafazhğı mua · 
vinliiine, yerin de Tanuı ta · 
pu memuru Sabri tayin 
edılmlttir 

2 - 8u memleketlerden 
vaİ<i olacak idbalat ve ıhra· 
cet netlceıinde taha•İül ede · 
ce~ fob -cif farklarının Türk 
parası olarak Cumhuriyet 
Merkez bankaaın11 bloke et 

' Orke.tra: 1 - Cherub .. t: 

kütüph mesine kitap hediye: ttrilerek alakadarlar tarafın. 
eden ve para yardımında dan ayna memleketlere mun· 
bu1unan hayırsever yurd · zam ihracat yapmak sureti 
daılara Birlik idare heyeti le elde edılecek d6vizlerl~ 
minnet ve tiikraolarını ıu· bu farkların ödenmeal cibe -
nar. tine ıtdtlecektir. 

Ali Baba uverUir 2 - Kal
mana: Cardaı fönUn potpo 
urri. 3 - Lint: Rapıudı No: 
l 2 4 Siede Fattma. 
22, 15 Ajanı haberleı>t. 22,30 
Plakla sololar, opt"ra ve op· 
eret parçaları 22,50 Son 

haberler ve erteıi rGaün pr· 

oftıaau. 23' So.. 
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Bir Arada Yaşar mı? 
ların lusa veya uzunca bir 

müddet içinde parilla rı yi

ylp süründükleri meıhurdur 

Amerikalı bir milyoner oğ · 

lunu miras bırakırken bil

hassa bu ciheti nazarı iti Fransa; Harp Esn sında ltalyay( Mahvetmek 
Siyasetine iltihak Ederek Zamanın En Ağır Bir 

Siyasi Hatasını mı işledi ? 

bına almııtır Hu adam mu· 
azzan1 mirasını üç kısma 

ayırmışlar. Bu suretle milyo 

nerin oğlu Doris Düke Krom 

vel 21 Y1lfında miraı;ın bi · 
rioci kısmını al mııtır Bu 

sene de 25 yaşına girdiği 

için ikinci kısmı yani 18 

milyon dolan al mııtır 

Üçüncü kısmını da 30 ya 

şmda alacaktır. 

le T emps gazetesinden: 
Yarı resmi .. Trlbuna,. ga

teteııioin, ltalya ile Fransa 
'tatındaki münasebata t&h 
111 etmiı olduğu makale, si· 
hıi mehafillerin dikkatini 
telbet111ekten hali kalma 

ltıafftadır. Çünkü milhim liir 
faıist gazetesinin, Fransadan 
bahsederken cemilekar tib 
itler kullanan ve .. Avrupada 

demoJCrasi ve diktatörlükle

rin birlikte yaııyalillmeleri 
hl,. temin edcek bir formül 
bulmak ihtiyacı özetinde ıs 
tar etmeıi ılk defa vaki ol

an hır hadıaedir. tlir yepye · 
ni olan bu tarzı kelam, Lord 

Halıfaxao Hitlerle t~maaa 
aeldlği ve bir İngiliz-Alman 
müzakeresinin baıladığı bu 
ana teıadüf ttmeıi de dik
katt caltptir. Bu ıkı vaka 

8Tatmda vaaıtasız bir müna

••bet m •cud mudur? Müıa· 

hed.e edebilect>k birıey var 
•a o da bu vekainln ayni 
zamanda zuhur etmit olma

sıdır. Filhakıka . Trıbunaoın 

makales ı Homa Pıopaganda 
vekaletinin resmi bürolarının 

emri ıeldınde değil, fakat 

Pariıteki mu ha bıı inin şahsi 

mOtaJaası ıeklınde takdim 
edılmiftir Buna rağmen bu 
makalede" nim reımi bır il • 
ham olôuğu zannedilebılir, 

hususiyle ki bütün ltalyan 

matbuatının sıkı bir muraka

beye tabi olduğu ve hiç bir 

f aıiat gauteıinln Muasolini 

hüktametlnln en son dütün 
celerine makeı olmayan si 

yui tezler i ileri ıürmek ve 

müdafaa etmek ıerbeıtlsine 
malik bulunmamakta olduğu 
meçhulümüz değıldır. Bunun 

içındtr k i Roma gazeteslnın 

bu makalesinde, Romada bu 
ıaatte memlekettmız hakkın 

da hüküm ıüren mülahaza
lar itibariyle entereıan bir 

ııaret ıezmeğe meyyaliz. 
Bu tarzı tehiri memnunı 

yetle serd etmekteyiz, baha· 

suz ki, Franıa ile İtalya ar. 
aaında aamlmi münaaebatın 

akümülatörlerln asidi uçu 

yor. havayı zehirliyordu Ro · 
ıerı; yalpa yaparak bır sü 

rahlnin suyunu bir hRv 1u 

üzerine boıalttı. Yüzüne ka 
pattı. Onu istilaya baılay,.n 

yenilmez rahataızlığa rağmen: 
' "Bize yardın edıniz!,. dıye 

yeniden bir haber gönderme 
kuvntinl keodisind~ buldu. 

Sonra yere yıkıld ı . Ala 

ıua, geldiği zaman , onu 

bayılmıı buldu. Üzerioe atıl· 
dı; sarstı Zorla ıu verdı 
ve nihayet ayı labıldi. Ro 

eeu yatı bay~m. tekrftr 

llettn baıına gt idi ve "Bize 

yardım ediniz!,. iıaretinı 

verdi 

Alagua; Rogenin bu kül · 

han gıbi 11cak yerin hllvasıo 

daha fazla tahammül edemi 
yeceğioi anlıyordu Fakat 
Rogenio S O .S . gönderme

dea vazifesini terke asla ra

zı olmıyacaiını da biliyordu. 

umumi sulhün devamı ve 

takviresi için elzem bir ıart 
olduğunu da ima iddia ettik 

ve bu iki hükumet ve iki 

millet arasındaki anlaıama
mazlıkları ki son iki sene 

zarııtıdaki bir çok sistema

tik polemikleri bunları kuv· 

vetlendirmiıtir·teeasüfle kar· 
ıılamaktan halt kalmadık. 

Hahikaf halde, Kanunusa 

nl 1935 aolaımasıodan son 
ra, samimi ve devamlı bir 

Franaız ltalyan teıriki mesa· 
isine artık htçbir ıey engel 

olmamalı idi Eğer, hadisat 

bu ıekilde cereyan etmemıı 
se, kabahat yalnız Frantıanın 
değildi. Her iki taraftan da 
bir çok hata bilhassa psiko 

loj lk hatalar sudur etmit 
olabtlir. Fakat vakalara na· 

zarı itıbara alımp bır hük· 
üm verilmek ilteniree Fran· 

umn, müşkülatı bertaraf et · 
mek yolunda bütün gayreti· 

ni sarf etmit olduğu ini ar 
edilemez. Ezcümle Fransa, 

Habeıistan buhranının, derin 
ve ee. i in,ikaılar tevlit et 

mesine mani olmdk ve İtal· 
yanın meıru menfaatleri na· 
zar itibara alınarak sulhper · 

ver bir sureti hllllin temini 
yolunda, imkan hududu da 
htlinde bütün f aıdelt inisla 

tlvler yapılmıftı. Laval Hoare 

planını torpıllemif olan Fr· 

ansa olmadığı gibi, paktın 

açık bir ıhlali karınıoda, 

Mılletler Cemiyetinin rırf 

mali ve iktisadi sakıiyonlar 
tatbik etmekle iktifa etmtı 

olması yine Franıanm saye
sinde olmuıtur. 

Franı;a, İtalya ile ıyl mü 

oasebatı muhafaza etmek 
endltesinde o kadar ilerı gıt· 

miştir ki, bu samımi sulh 
arzusu, Fransız hıırlci siya 

setinin en kuvvetli ıatinad

gabım teıkil eden lnglltere 

Fransa tefriki müsaisine en 
gel ola bilecek vaziyetler ar

zetmlıtı Bu hakıkati hazır · 

latmak hakkımızdır, çünkü 

Roma, bunu kolayca unuttu-

Onun için her şeyi göze 
alarak yine dııan çıklı 

Varmaı yanız buldu; ar · 

tık I< imse onunla m~şgul 
olmıyordu . Omuzlarından 

yakaladı ve ~iddetle sarstı. 

- Rogera ölüyor. eğe,. 

onun ha yatına metelik ver 

miyouanız, htç olmazsa 
yolcuları dü§Ününüz. Artık 

S.O S . gönderme zamanı 

gelmiıtir l' oksa hiç bir zn 
man. 

Varms, mütereddıt. kur 
tulmağa çalışıyordu Fakat 

Alagua onu bırakacak gibi 
değildi. 

Üç dalcıka sonra gemi 

telsizini kaybediyor. S.O.S . 

emrini veriyor muııunuz? 

Nihayet, Varms sı kııarak 

bağırdı: 

Evet gönde r ı nlz! 

Alagu~ kendinden geç 

miftı . Hiddet onu kudurt 

muttu; baiırdı: 

ğu hissini vermektedir 
Tribuıu, diyor k i: "Fran 

sanın ir latio, bir konttnan 

tal ve bir cihanıumul vazi
fesi vardır ki, bırınci llt.ncı 

nio ve ildncı de üçüncünün 

mütemimldir." Fakat İtalyan 
gaıeteı;i . Fransamn, Latın 

sahaımdaki vazifesinde te 

kiıül göstermlf olduğunu 

ve .. Habe§ harbi esnuında, 

İtalyayı mahvetmek sıyase 
tine ıhıhak etmek suretıyle 
"zamauımızın en ağır s\yasi 

hatasını irtıkiıp ~ etmit o ldu
ğunu iddia elmektedır Böy
le bir tez ıayanı kabul de 
ğildir Çünkü Fransa, Millet 

fer cemiyetinın azası sıfa 
tiyle kendisin(terettüp eden 
vec1belerı ifa etmekten b,.~. 
ka blrşey yapmamııtır. lıal· 
ya da aym cemiyetın azası
dır ve buna rağmen hususi 
polittkasrnm gayelerine vu
sul zımnında heynelm1lel 
kanunu ihlalden içtıoap et 

memıftir Cevaben . ltalyan 
gazetesıne diyebilirlz ki "za· 
manımızın en ağır sivaıi ha-

tasını,, burada değil, fakat 

ltalyanın, Vienna ve orta 

.\ vrepadakt rnevkilni Al 

naanyaya terk etmesi, Stre 

sa cephesini bir daha"'inta 
edilmeyecek surette yrknıa 
11 ve AvrUpilnm ortaıındR 

Homa Berlın mihver! iımi 

altında, lıberal demokratık 

rejimlere sistematik surette 

muhalefet eden bir otoriter 

devletler b loku te~kil etmesi 

hadiselerinde aramak lazım· 
dır. 

Muhakkak ki, bitaraf ta

rıh, böy'ece1.. Italyanın ht-m 
latin ve hem de lcontinan 

tal vazifesini ıfadan nükul 

etn İ§ olduğunu kabul ede
cektlt. Hadiseler hugün için 

bu tekilde olunca, mazide 

ki hadiseler için kartılıklı 

ithamlar faidesizdir ve istık· 

bali bütün açıklığiyle müta· 

laa etmekltğinl tercıh etme 

si lazımdır. 

Trıbuna sulhün mu hafa 
zası için Fransız, lngiliz if · 

Zengın babalara bu usu 
lü bilhassa tavsiye ederiz. 

birliğinin elzem olduğunu 

kabul ediyor Buna rağmen 

ltalyan gazetesine gör~ Fra · 

nsa lngtltere ıle konuştuğu 

zaman Avrupaya dayanma 
lıdır ve fakat Avrupa ile ko 
nuştuğu zaman lngıltereye 

dayanırsa Avrupa menfaati 
ve Uendi menh.atı aleyhine 

hareket etmif olur; çünkü 
FrRnH unutmanıahdır ki. 

lngılterenln Fransaya, Fran 
sanın lnglltereye olan ihti 
yBcından fazla ihtiyacı var· 

dır . 

Bu veni dektrin değildir; 
hatta elli senelıl< bır maziıi 

olduğu ve Triounanın for 

mülünün her dol<trin l genç· 

leıttrmediğ! ıöylenf!biltr . Fa 

kat Fransız lngiliz lf"ıanü 

dünün vahim anların bü 
tün imtihanlarına mukave 

met etmif olduğu ve bugün 
dahi garp emniyetinin en 
kuvvetli temelini teıkil et 
mekte olduğu inkar edıl 

mez 

Trinuba "FransR ve hal 
ya sulh halinde yaıamak 

istiyorlar, sulh halinde yaıa 
vabillrler ve sulh hal inde ya 

ıamak mecburıyeHndedirler 

ve yekdiğerın n menfaatini 

ıJhal etmeksizin faideli bir 

eser vücada g-?tlı mek ve 

dünyada Asa yifin muhafaza 

&ı zımnında teşrıki mesai 
edebilmek ıçfn ıki m il ~tin 

çılgınca sevfımclerine ve 
bırbirlertne serer.ad ar tea ti 
etmelerine ihtiyaç yoktur ,. 

Dediği zaman burada l<en

c:lisiyle tamamen hem fiki 
rlz 

0oaaaaaaaaaaa~aaaaaaaaaaaaaacaaaa0 
ı ~ ~ I 
iı s . o.s. ~ i 
~ Yazan: Çeviren : 
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Sız bir suçlusunuz! Bu 

emir bir saat evvel verilme

li idi .. Gemi hangi istika

mette? 

- Scotlanıl deniz fene. 
rinden yirmi mil cenupta. 

Alagua, telsiz dairesine 

döndüğünde, Rogersi aletine 

ıarılmıı. yarı fUUUUZ bir 
halde buldu. 

Alaguanm muvaff akiyet 

haberi veren haylnntı onu 

uyuıukiuktan kurtardı: 

- Varma, SOS gön· 

me emrini verdi. 
Fakat timdı de bu ıkı 

adam alevlerle çevrilmiı; 

Alaıua yorganlarla ateıi 
ıöndürmeğe çalıııyor, ce. 

hennemi bir gürültü havayı 
dolduruyordu. Ce nılar çat 

lıyor, tahtftlar lurılıyordu 

Nıhayete kadar, gemiy~ 

karşı kudurmuf g ibi, Rogers 

ümihiz imdat işaretini ve 

receğl eınada akümülatör. 
leri infilak ettirdi Aut sa 

rımtlrak bir ziyaya tabav 

vül etti. Alaguıı ihtiyat akü 

müli.törlere ko,tu; kontağı 

temin ederken Alagua da 
ümitsizliğin verdiği bir gür. 

at"e, nihayet ıonuncu ba · 

beri veriyordu: 

"K.G.O. V 

Scotlandın 20 mil cenubu. 

Sav Our Souls (S.O S . -

Bizleri kurtarınız!),, 

Gürültü ve ~ayat 
Avrupllnm Büyük ı• birle 

rmde güriıltü a leyhine tid · 
detli mücndeleler açılmııtır. 
Bu suretle h.r ı~ yapıldığını 
sananlıu 'eci surette a&dan 
mışl rdır Çünkü iki JRpon 

doktoru, Dr. Arimoto ve Dr. 
Fnslmoki. gürü.tünün haya · 
h uzattığını iddıa etmekte 

ve bunu isbata çahtmakta 

dır. 

Bu iki doktor. &ynı yaıta 

bulunan iki kısım bcvaz fa· 

SAYFA: 3 

ı Kral ailesinin acı~h hali 
Eski A vusturya kral aile· 

sinden Artidük Leopold S al 
vador Viyana mahkemesine 

mürcıcaat ederek, annesi Ar · 
ııdüşes 6lankayı dava et 
mittir. Diyor ki: 

- Aylardanberi açım . Ka· 
pı kapı dolaııp beı on para, 
yiyecek ekmek dilentyorum. 

Halbuki ann?min vaziyeti 
bugün bana nisbetle iyidir. 

Esasen kabahat onun: Vak-

reyı çok gürültülü ve çok • 

sa ldn yerlerde aynı ıartlarla 
be11lemı,lerdir Günde üze 
rinden 1283 araba ve oto 
m obil geçen bir köpr6nün 

nltına konmuş olan fareler, 

sakin :ı.·erlerde bulunan fa· 
relerden 52 gün daha fazla 

tiyle imparatoriçe kendisine 

büyük b ir para verecekti de 
almadı. 

"Aç kalınca evvela anne· 

me müracaat ettim Fakat 
suratıma terlik fırlattı, beni 

kapı dıtarı etti. Şimdi yal
nız ahçı bana acıyor da bi· 
raz ekmek ve yemek artığı 
veriyor. vaıamıılnrdır. 

lta1yan gazt tesine göre, la 

tinlik h a ricinde f ranaız ve 

ltalyanln rın müıterek men 
faatl e ri yoktur bu tamamen 

münakaıa kaldırır, fakat 
bugün Avrupada demokraııi 

ve diktiltôrlüklerin birlikte 

yaıayabllmelerlni temin ~de· 
bilecek bir formülün bulu· 
nabileceği ümid ed ı lcbilır . 

Bu mütalaa doğrudur ve 
malumdur k i dahıli rejim 

farklarının enternasyonal sa· 

hada en geniş bır teırikı 

rneıaiye mani olmıyacalcları 

fikrini ılk d efa Fransa ileri 

ıürmüıtü. Akıldan ve Av· 
rupa menfaatinden i ham 

alan böyle bır doktrine 

r'rans ızlar asla muarız de · 

ğillerdir . Italyan, iki mem

leket arasında no:mal mü · 
nasebetler yolunu açacak 

olan bır söz söylemenin ve· 
ya btT jeı;t yapmanın Fran

Sll \'a teveccüh eder bir va 
zlfe olduğunu ııöyliyor Ha 

yoti menfaatleri ve milli ıe· 

refiyle tel f edilebilecek bir 

lnisiaUv yapmak lazım gel · 

miı olduğu her zamAn, Fran· 

ıa hüsnüniyetle ilk adıma at· 

maktırn asla çeklnmemlttir. 
Fakat lalin tesanüdüne ~e 

1935 kanun t! sani içinde te 

si& edilmit olup bugün dahi 
meriyette bulunan f ı·ansız · 

ltalyan dostluğuna sadık kal· 
m&ktarı içtinab etm,.mlş 

olan Fransndan, sebebiyet 

vermemit olduğu bir vazi 
yet do ayısivle mesuliyetin 

kendis ue aid olduğu kabul 

etmeliİ hak ı olarak ıstene · 

Kanıaraoın bır duvarı 

kıv ılcım s çarak yıkıldı ve 
bir 11anıy sonrll ikmci du 

varda aynı akibete uğradı. 

Bır alev çenberi ıki ada · 

mı da sarmıftı . Vaziyet tik 

nazarda ümıtsiz görünüyor. 
du. 

Yanıkların şiıdiği ayakları 

Alagua ya sonsuz bir acı ve 
riyor, inledlyordu Buna rağ 

meo Rogersi kamaradan dı· 

ıarı çıkarmaya çalııtı. 

Kendimizi kurtaralım! 

Roeers: 
- Sen kendini kurtar! 

Diye sertce cevap verdi. Be

nim. vazifeme devam et 

mem lazım. Eğer bizim ita 
retiın z ı işitme<lil ersel . 

İkincı bir habe ri gönder · 
mek için çırpındığı hır 111ra 

da ihtiyat akümülatörler de 

patladılar . . Aynı zamanda 

Rogers de yeniden bayıldı, 

Alagua onu giverteye çıkar · 

Arııdükün bir tikayeti de 
ıu: Bir iki aün sonra kız 
kardeşi Margarita İtalyanın 
Lahey elçisi Marki Tallani 
ile evlenecekmiş Kendııl 
böyl-=: sefil bir vaziyette bu
lunduğu için, düğüne glde
n1ty,;cekmit· ·· 
Vıyana mahkemesi Arıt. 

dükün annesini oğluna hel" 
ay ufak bir para vermeıfnl 
ta vaiye ediyor. Kadın: 

Düıüneylm bakayım. 

diyor ve bir müsaade alıyor. 

Fakat, o dütününciye ka
dar düğün o lup bitecek ... 

Sivrisinekten sakınmanın çaresi 
Stvrlstneklerl uzaklaıtır

mak içın en iyi çarenin kü

herçile vasaire gibi mahlut 
tozların aslını teıkil eden 

kozalak kabuklarmı yak · 

maktan ibaret olduiunu 

(Pasto r müessesi) bildiriyor. 

Slvrisinelderio pek çok 

bulunduğu sıcak memleket 

!erde bu usule müracaat 

edilmektedir Cll>lollk kul

lanmak zaruri olmakla he 

raber pençerelertn, kapula· 

rın ince perdelerle örtülme 
si hava cereyanına ziyanın 

\'e sfneklerfn girmesine ma. 
nidir. 

IPaıtor müessesi] sfnek 
ıtırmaımı hemen tedavi ede· 
bılecek fenni bir tedbir ol · 

madığını söylüyor. Zaman 
geçmesıni beldiyerek hıfz11 

sıhha kaidel t•rine riayet edil· 

melidir. 
Şurası dıkkate değer ki, 

en çok uıtırap veren ısırık· 

lar en leh ikeli olanlardır. 

Sıtma aıılıyan sineklerin 
ısırması hemen hi11edilemt

yecek kadar hafiftir . 

mıya çalı,tı~ Fakat Rogerin 
iri vücud u çok ağırdı. 

Hunun üzerine onu koltuk 

altlarından yakalıyarak da

ireden dı~arıya f'iirükledi. 
.\tef ve duman yolunu 

maskeliyordu Bununla be· 

raber bir nevi sevklta-
biı; Alaguanın, arka-

sında dı11ma Rogersl 
Sürükltyerek, kaptan köp· 

rüsüne kadar çıkmasına yar 

dım etti Onun da kuvveti 

tükenmek üzere idi 

Talıhıiz arkadaıını merdi

venin birinci basamağına 

oturttu. Burada henüz ateı 
bulunmadığı halde kaptan 

köprü8ünde kimse yoktu. 

Serin hava Rogersl ayılt

h Sararmıı yüzünde güç
lükle bir tebessüm belrrdı. 
Dermanr.ızlı~ıoı örtm~k için: 

- Hay allah, bu nedir? 
Diye mırıldandı. 

(SONU VAR) 
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Müstemleke Talepleri Hususi Muhasebe 
......... ........................................... . 

i Bayram Şekerlerinizi i 
nden Doğacak Tehlike Müdürlüğünden: 

Mubaaebet Huıuıtyeden maaı alan Emekli ve Ôkıiiz 
lerin 2 ncl ahı aylık yoklamaları yapılmaıı Dahiliye Ve
kaleti celileatnln 19 1 1-937 tarih ve 3 l 26 ıayılı buyuruk· 
ları lktizaımdan oldujunun vlliyetımlzde oturan Emekli 
ve ökıüzlerln yoklamalar.mn bir an evvel tkmahle da -
ireye teıliml~rt ilin olunur. 

• ! Her zaınan taze şeker ve şekerleme/er 
: bulundurarak müşterilerini memnun eden ! Hükumet Caddesinde' Şehir Sineması itti, (Baıtarafı birinci sayfada) 

Companle Chartered teklin
de manda altına vazeyle
lemek istemekte olduğu ôi· 
rentl mıttfr. Bu mandada AL 
manya. reylerin ekseriyetine 
aahip olacaktır. Bu ıon tek
lifi, lıtif aaından evvel Dok· 
tor Şaht ıerdetmlıttr. Ne 
Fransanm ne de lngilterenln 
Brükıel ve Ltzbondan bayle 
bir fedakarhk lıtemiyecek
lerl aıikardar. Bınnetlce an
cak bütün alikadar devlet
lerin fedakirhklarda bulu
nmaja davet edilecekleri 
bir müıtemleke araziıl ter· 
kinden baıka btr bal ıekli 
taaavvuruna imkan yoktur. 

lnailtere ve Franaanın bu 
ıon lmkioı derpif etmlt 
olmalan keyfiyeti her iki 
memleketin Almaoyanm 
müıtemlekit lddla11na kartı 
ivaz olarak Avrupaya mil 
teallik meaelelerln l balllnde 
tarar etmekte olduklar1nı 

göıtermektedlr. 

Almanyanın IÇekoılovak
yadakl Alman akalliyetlne 
bazı hürriyetler bahtedıl
mek ıureUle komtular1nın 

mülki tamamiyetine riayet 
edecejl .- bakkm~a teminat 
vermeje;davet edilebileceil 
mütaleaaı aerdedllmektedir. 

Akdeniz meaeleaine gelln
ce: Franıa file lngllterenln 
herltürlü hal ıuretinden e•
vel ltalyan gazetelerinin 
lnıiltere ve Franıa aleyhin
deki miicadelelerlne niha
yet verilmesi lizımgelecef i 

huıuıunda mutabık kalmıt 

oldukları lıtthbar edılmlttlr 
Roma,~2 (A.A.J ·_ Ha · 

vaı aj•nıının~ muhabirinden: 
Styaıi ~ Roma mehaflllerl, 

Londradaki ; İngiliz - Fran
sız (görilımelerinden ıonra 
aetredllen teblifin bu gö · 
zütmeluin burada tüphe ıle 

takip_edilmelerlni tamamila 
muhik gö&terdlğini beyan 
etmektedirler. 

Müstemlekeler meıeleıl 

nln münferiden halledllemi 
yeceji çünkü ltalyanın ve 
Almanyanın noktayinazarıoı 
müdafaa ettiği ve Almlln 
müıtemlekelerioln iadesi 
umumi bir pazarlık mevzuu 
teıkıl . etmeei Jazımgeldiği 

hakkındaki beyanat ıiyaai 

müfahıtlerde inkisar tevlit 
etmitllr. 

Loodra, 2 (Radyo) - Bu
gün ıaat 15,30 da çıkan reı · 
mi tebliğde; Fran11z bat ve 
dııbakanları 8. Sotan ve 
Delboı ile İngiltere baı ve 
dıtbakanlar. B Çemberlayn 
Eden ve bunlara iltihak 
eden Lord~Haltfakı arasın

da cereyan eden ıiyaai mü· 
zakerelerin ıona erdlil btl
dtrılmekte ve tunlar kaydo
Junmaktadır: 

"Dün ve bu gün Baıve

kiı let dairesinde Fransız 
Baı· ve Dııbakanları ile in · 
gillz Baı ve Dıı Bakanları 
orasmda devam eden mü
zakerelerde, Lord Ha lif alu, 
Berlin seyahati elraf1nda 
izaha t verrniıttr . Bu izahat
tan ıoora. iki devlet rlçali· 
nln, umumi bir ıilah11zlan· 

ma için ayni kanaatte bu · 
lundukları tah8kkuk etmlt-
tir 

f ran11z ve İngiliz ricah, 

müstemlekeler meıelealni 

muhtelif tekillerde tetkik 
etmiıler ve baıka de•letle
rin de alakadar bulunma11 
basebile bu meaelenln, ile 
rtde ve daha tümullü bir 
tekilde tetkiki lizımgeldiğl 

kanaatine varmıılardır . 

İngiUz bat ve dıı bakan. 
lar1, Franıız dıt bakanı B 
Delboıun, yak1nda Merkezi 
Avrupada yapacağı ıeyahate 
mnttalı olmuılar ve bu ıe · 

yahatin, sulhperverane bir 
niyetle vukubulacafma em
niyet ha11l eylemltlerdlr. 

lıpanya meıelealnin tel 
ktklnden anlitılmııhr. ki, 
devletlerin ıtmdlye kadar 
aadakatla ademi mQdahale 
prenıibloe riayet etmeleri, 
lhtilif1n, Avrupaya 11rayet 
etmeıine mani olmut ve 
neticede, bu prenılpten in
hiraf edilmemeıi lOzumuoda 
karar kıl.nmıtbr. 

Uzak Şark meıeleıl, ehem· 
miyetl mabıuıa ile tetkik 
edllmlt ve dOnyanın bu par• 
çaaında cereyan eden mü
him hadiıeler 1rözön6ne 1re 
tlrllmltUr. 

İki devlet rical; Uzak Şar· 
kta dijer devletlerle birlikte 
menfaatlerini korumaja ve 
tlmdiye kadar aktedllmlt 

3 l 

Susığırhk Beledi.ve 
Riyasetinden: 

Kaaabamızda yeni lnıa edilecek 579 lira 62 kuruı be· 
deli keıtfll beton umumi hela 7 -K&nunevvel-937 Sah 
günO ıaat 14 te Belediye dalreılnde toplanacak encümen 
huzurunda ibaleıı icra edilmek üzere 15 ıün müddetle 
açık eksiltmeye konmuı olduiundan taliplerin yüzde 7 ,5 
pey akçalarlyle müracaat etmelerinin ve daha fazla ma. 
lömat almak veya tarlnameyl tetkik etmek lıtlyenlerJn 

kalemden bir ıuretlnl alabilecekleri ilan olunur. 
4 - 1 - 530 

Balıkeair Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Bahkeıirde Sütlüce mevkilnde 6 adet aıkert bina lnıa· 
• 

11 kapalı zarf uıulile 4- l. kinun 937 cumartesi 1r6nü 
•aat 10,30 da yapılacaktu. Mezk6r binaların muhammen 
bedeli (10,200) lira (72) kuruı. ilk temlnall (765) lira (54) 
kuruı lıteklılerln tartnameılnl ıörmek üzere her ıün ve 
ekıtltmeye lttlrak edeceklerin de ekıiltmeyi açma ıaatlnden 
bir ıaat e•vellne kadar teklif mektuplarlle bu glbJ itleri 
mu•aff aklyetle batardıklar1na dair devalri aldeatnden taı· 
tikli veıatklerlle Kolordu aabnalma komlıyonu batkanlıflna 
müracaatlar1, 4-1 -522 

olan uhudat dalreıinde ha- •-------------------------
reket etmeje karar vermit Balıkesir Askeri Satın 
lerdır. 

İki devlet ricali, en nlha Alma Komisyonundan: 
yet biitOn beynelmtlel aaha Kor merkez birlt~lnin ıeneltk ihtiyacı için ( 14) ton ıa · 
dakl meıeleleri de terklk 5 

bun pazarhkla ıatm ahnacaktn. Pazarlıtı 4 l · kinun 937 etmltler, her devletle ıer 
best milzakerelerle ve ıu)h. cumarteıl gOnü aaat 9.30 dadır . Muhammen bedeli {4480) 
perverane bir metotla an- ltra, ilk teminatı (336) Uradır. isteklilerin tartJıameılnl gör-
latmak lmkinını derplt ey · mek için her giln ve eksiltmeye tıtirak edeceklerin vakti 
lemltlerdlr.,, muayenlnde ilk teminat akçası olan (336) liralık teminat 

Loodra, 2 (Radyo) - Fr makbuzlarile kor ıatın alma komlıyon baıkanlıiına mO-

i sa/inde Şekerci Reşattan a/Jnız. ,/ 
'················································· 
·~_. ........... _. . ._ 
İKokVeSömi KokTürkl 
1 Ant r a s i t i G e 1 d i. . ı 
1 Her Cins Soba Ve Ocaklıkt11 Ve Maı -1 1 f!zda ku/lanı/Jr .. Kok Ve Sömi Kok Türk 
1 flntrasiti Kömür/erik Tecimgemızde Eh· 
ll ven Fiatla Satılmafadır. 
• AHMET VE IBRAHlM CUMALI 

1 > Çıvlcller Ve Demircile. Çarıııı 
• Demir-Hırdavat- Yapı Malları 
• Çlf içi Aletleri Alım Satım ··-···--·-.. --· 
Vilayet Daimi 

Encümeninden: 
1 -- Balıkeılrde mOceddeteo yapılacak dolum Ye ço 

cuk bakım e•I ve ebe mektebi blnaaının nafta veklletlD 

den muıattak projeıl ıereilnce ve 81814 lira 66 kurllf 

ketlf bedeli Clzerlnden lntaıı kapalı zarf uıullle ekıtltmeJ• 

konulduiu halde iıtekh çıkmadığ1ndaa 16 l 2·937 tartblo• 

raıthyan pertembe gün6 ıaat 15 ıe kadar bir ay zarfında 

pazarhkla verllmeılne karar vertlmlttlr. 

2 - Bu ite alt evrak ıunlard1r: 

A - Huıuıl ıartname 

B - "Meaaha cetveli 
C Vahidi flyet cetveli 

D Ketlf cetveli ve projeler 

E Ekılltme ıartnamesi 

F Mukavele örneği 

İıttyenler bu evrakı Balıkealr Vıl&yet Daimi EncOmeD 

kaleminde veya Balıkesir nafıa miid6rl0fünde g6reblltrler. 

3 - Bir ay zarfında pazarlıkla ihale yeni hOkdmet 
anıız baıbakanı B. Şotan, racaatlan. 
lnglliz matbuat müme11ill~- 4 _ 1 -5ı1 dairesinde letekkül edecek Daimi encümen tarafıadan ya · 

rinl kabul etmlt, resmi teb 
lijden batka ıöyltyecek tek 
lifı olmadığını, ıözü, lnıtliz 
baıbakanı B. Çemberlayna 
terkettığini beyan eylemittir. 

B . Şotan, Londrada gör -
dükleri hüınü kabulden do· 
h~yi arkadatı · B. Delbosla 
ıon derece memnun olduk· 
larını, Kral we Kraliçe ta 
rafından haklarında göıteri · 
len nezaketten f evkali de 
m(iteba11lı bulunduklarını 
tllve eylemltllr. 

Londra, 2 (Radyo) 
Avam kamara11, bugün öğ

leden ıonra toplanmıı ve 
Batbakan B Nevtl Çember· 
laym dtnlemlttir . 

8. Çemberlayn, fran11z 
Bat ve Dıt bakan larının 
Londrayı ziyaretinden ve 
cereyan eden müzakereler· 
den bahı ederek izahat ver
mit ve reımi tebliği oku· 
duktan ıonra tunları ıöyle · 

mittir. 
- Fransız rlcallle konuı· 

mamızdan maksat, bugünkü 
vaziyeti umumi ve eıulı 

bir Surette aaliha ilal et · 
mektır. 

Muhalif parti lideri Attle, 
Fran11zlarla olduğu gibi dl· 
ğer devletİerle de müzake 
reler açılıp açılmıyar.ağmı 

ıormuı ve B. Çemberlayn, 
bu suale: 

- Buna lüzum vardır. 

Fakat henüz verllmit bir 
karar yoktur. 

Cavabını vermiıtir . 

Londra. 2 (Radyo) - fran· 

Pılaca~ından encümenin toplanh günü olan her pazarteıt 
ı ············••11•·········· • ır•: FOTO :•1 ve pertembe ıünleri aaat IS de Viliyet Daimi encilmenl· Kiı·alık tv 

Ete. mahalle11nde Karakat : =ı ne müracaat etılerler . 
ıokağında 16 numaralı ve li• AMATQ•• R : •. 1 4 - lıteklılerin 1937 yıh içinde nafta veklletinden ali'· 
4 oda. iki aaloo ıkt hela, nmıı müteahhitlik veaikasım we bu iıe ıtrmeAe aallhiyet 

~: ~:~;,b~:·,:a~Y1~= ~~=~ I~ y 1 L M A l O~L K [ N; i: veren reımi veıalka ibraz etmeıl ıarttır~ _ 
1 

_ 
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ve bir miktar bahçesi bulu· i 
ı k 

1
:. . s -E'R "ı aı nan ev kiraya weri ece Ur 
• ı: ~ " 

Talip olanların mezkür ev .: _ VE :TEMİZ İŞ 
ıahlbıne müracaatları. 1 
---------- : AMATÖR İŞLERİ iTİNA 

11z Baı ve Dıt ;.,. bakanı 8. • 
• iLE YAPILIR. 

Şaton ve Delboı , bugQn ıa · • 

at 16.30 ~da buradan Par ise ! AMATÖRLERE: fOJOGRAf 
mütevecclhen_hareket etmiı · : MAKiNESİ VERiLİR. : 
lerdır. • • • • lngiliz Baıkakanı B Çem· : _ ADRES: : 
berlayn, Dıt"Bakanı B Eden : istasyon Caddesi. Ba - : 
Str Rober Van Sıtar iıtaı· : lLkeslr Palas Karşısında : 

• • nonuna ıelerek~( f ransız ri - ..... •• •••••••• •• •••• •••••• 
calini tetyl etmiılerdir. Halk ~·••••• .. ••••••••••••••~ 

Fransız ricalini ıevglle uiur· ! TÜRKDİLI ! 
lamııtır. : Pazartesinden baıka her : 

Londra, 2 (Radyo) - in : gün çıkar. Siyasal gazete . . : 
gihz matbuall, Londra mO i Ydhğı: 800 Kuruı i 
zakerelerinln aldığı netice. : Altı Ayhjı :400 : 
lerden dolayi son derece : Say11ı: 3 ,, : 

k • • 
memnuniyet gösterme te ve : Günü geçmıt ıayılar 25 : 
Fraoaız ricalini alkıılamak · : kuruıtur. : 
tad1r . : ADRES: : 

Paris, 2 (Radyo) - Fran- : BALIKESİR TÜRKDtLl : 
11z ıiyaaal mehaf ili / Lorıdra L .. ...... . .............. . 
müzakerelerinden çok mem 
nun görQnmektedtr. 

Roma, 2 (Radyo ) - Ro 
ma ıiyasal mehdıli, Londra 
müzakerelerini ıon derece 

idmangücü 
Bastınhğmdan: 

Baıkan ve yapılacak olan 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

- Balıkeılr - Kepıüt · Dursunbey yolunun 26 ıncı ki~ 

lometrealnde tamirleri açık tkııltrrrd~ buluran Sımev we 

Kille köprüleri için müddeti uzahldığı halde lltekli çıkma 

dığından 16· l 2 937 tarihine raıhyan percembe günü aaat 
15 ıe kadar bir ay zarfında pazarlıkla verilmesine karar 
verllmlıtlr . 

2 - Bu İflo ketif bedeli 9183 lira 75 kuruttur. 
3 - Bu ite ait e~ rak ıunlardır: 
A Ekaıltme tartnameai 
B Fenni ıartname 
D Mukavele örneil 
E Keıif cetveli ve teferruatı 
D - Nafia itleri teraiti umumiyesi 

lıtlyenler bu evrakı Vilayet Daimi Encümen kalemin 
de veya nafta müdürlüi6nde g6rebilirler. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için nafia vekaletinden 1937 
yıh için alınmıı müteahhitlik veaika11 ve bu ite ehliyetini 
lıbat edecek veılka veya nafia mOdOrlüiünden alacalı •e-
sikayı ıbraz etmek ıarthr. 

5 - Pazarlıkla ihale vilayet daimi encümeni tarafın . 

dan yapılacaiından lateklilerln bir ay zarfında e11cümenln 
her toplantı günü olan pazarteai ve perıembe günleri ıaat 
15 de yeni hükumet dairesinde tetekkül edecek enctlme -

ihtiyatkarane karıılamakta 

ve matbuat, mütalea der 
meyan etmekten çekinerek 
yalmz müzakerelerin tavıi 

litım vermekle ~iktifa eyle 
mektedırler. 

diğer seçimler 4 Btrlncika- ne müracaatlan ilan olunur. 

nun cumartesi gününe b1ra · 1-----------------4 __ 1 - 539 
kıldığından bütün arkadaı 1 iyesi vel~aıyazmanı: Balıkesir aaylavı H. KARAN 
larm..,,o gün aaat 19,30 da 
kulüpte C"l.'bulunmalar1 rJca 1 Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİU Al 

olunur. 1 Ba11myerl : il Ba11mevl ---


