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8. Delbos Bükreş e Cumartesi Gününe adar 
Kalacak, Romanya Devlet Adamlarile Görüş

melerde Bulunacaktır. 

Çin Ordusu büyük bir bozgunluğa uğradı. Ma-

Bükreı, 8 {Radyo) 
Franıa Harıdye Nazırı B. 
Delboı bu ıabah saat 8 de 
buraya gelmııtır. 

B Oelbos, ıımal istasyo 
ııunda Romanya Harlcıye 

Nazın B. Antenesko tarafın 
dan karıılanmıf ve derhal 

•araya giderek, ismini hu
ıuıi deftere kaydettikten 
ıonra Hariciye Nazaretinl 
ziyaret ederek, B. Anteneı 

ko ile bir müddet koouı · 
tuktan ıonra yine B An 
toneıko ile birh"te Baıvekı l 
B. Tatareılcoyu ziyaret et 
IDittlr 

B. Oelboı, baıvekil ile 
beraber saraya gitmit ve 
Kral Karol tarafından kabul 
olunmuıtur. 

Fransa Hariciye Nazır1, 

6ile yemeğini sarayda kral· 
la birlikte yiml~tlr. 

Kül 
Direktörlüğü vazifesi 
Ankara, 8 - B. Emin 

Ergundan açılan kültür di 
tektörlüğ6 vazifesi ne, lise 
direktörlüğü uhdesinde kal 
tnak ve vekil ücreti almak 
ıuretlle B Vicdani Atase
\ten vekaleten tayin edil

rnııur. 

Bir tayıre evin çatısına çar .1 
para~ yan~ı 1 

Londra, 8 (Radyo) ln-
Riliz harp tayareIP.rinden Li 
tl, bugün Liverpolda bir e v 
in çatısına çarpRrak ateş 

elınıı ve içinde bulunan iki 
Pilot yanarak ölmüştür. 

Tayarenin çarptığı ev de, 

hasara uğramııtır. 

~itler ludendo~f u zi are 
.1 

Ut 
Munih, 8 (Radyo) - B 

Hitler. bugün hastahaneye 1 

giderek, Maraıal Ludendor 
fu ziyaret etmit ve kendj · 
•ine ıadei oftyet dılemi~tir . 

Doktorlar, ıhtiyar MAra 
talın hayatından ümit bes
lemediklerini beyan ediyor
lar. 
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Yurddaş ! . : ~ 
K11rd11aum11:: fubrika 

Lrır ue yupitğum:.. 

demiryollar hep ulusun " 
birlkllrme gücüne daya 
nzr. BıL gıicıi ar[Lrmak se il 

il 

nin elindedir. • • 
Bankada bir arflrmrı : 

• hesabi olmLyanw : 
: Yarım karanlıkltr • .. . 
Ilı cl'lu•al F.knııon 1 • 

: Hı Artı rma Kurumu• : • • ··················••11•••" 

. 
raşal Şan Kay Şek istifa Etti. 

Şaoghay, 8 ( Radyo) 
Japon denı"l. , kara ve hava 

kuvvetleri, hep b ı rden Nan
kin üzerine hü~um etmek· 
tedfr. 

Son alman haberlere gö· 
re, yüz Japon tayyaresi 

dündenberi N nkini bo nba r 
clıman etmektedır. Bütün 
büyük binalar ~e resmi 
müeucıeter, ateıler içinde 
yanmaktadır. 

BÜKREŞTEN BiR GÔhÜNÜŞ 

Japon askerleri, bu sabah 
tehrin muhtelıf noktaların -
dan girmeğe baılamıılardır. 
Gelen haberler, eakl Nankin B. Delhoı, perıembe gü 

nQ ıabahı, meçhul asi.er 
abidesine gidecek ve bir 
çelenk koyduktan sonra ıe 

reflne B. T r. t resko tarafın· 
dan verilecek ziyafette bu· 
lunacaktır . 

B Delhos. ayna günün 
aktamı ( Storçe ) saravınd11. 
B Anteneıko tarnfmdan 
ıerefine verılecek ziyafette 
hl'lzır bulunncakhr 

B Delboa du Cuma günü 

Fransız aefarethanesınde bü
yük bir ziyafet verecek ve 
bu ziyafette bütün ı;iyasi 

rical ile bır l ıkte matbuat 

1 

Gazetelerinin ~ekoslovak
yaya hücu u 

Berlin, 8 (Radyo) - Al· 
man matbuatı, Çekoslovak· 
yadaki Almanlara tatbik 

olunan muameleier hakkın. 
da uzuo makaleler yazma.· 
kta ve Çckosloval,ya lop· 

raklarındakı Almanların üç 
mılyondan fazla ol duğunu, 

bunların bir azlık küt lesi 
değıl, doğrud~n doğruya bir 
devlet dereceıinde bulundu 
ğunu ilerı ıürerek , Çcırns 

lovakyanın barbarca hare 
ket etmekte olduğunu iddia 
eylemektedir. 

Başvekili kabine toplan
tısmd londra görüş ı1e
leri ha~~m~a izahat veroi 

Paris, 8 (Radyo) - • r~n
sız kabines i, bugün Eliza 
sarayında Cumhurreiıi B. 
Leb runun riyaset inde top
lanm ştır . ıJu toplantıda, 

Baıvekll • Şol <t n, Londra 
müzakere le ri hnkkında uzun 

beynnotta bulunmuş ve taf 
sı lat vere rek, Fransız İngı ltz 
rıcali arasında tam bir mu 
tnbakat fık ır m evcut o d u 

ğunu bıld ır 'tti r 
Mecl i• , B Şotanı tebr k 

etmiştir . 

erkarıı da hazır bulunacı:ık. 
tır. 

Fransız gazetelerinin mü 
meıısfllerlnden mürekkep bir 
gurup mezkO.r zi vafette bu. 
lunmak üzere bugün Bükre· 
ıe gelecektir. 

Fransa Harıclye Nazırı. 

Cumıutesi gOnü BükrPtlen 
doğrucR Belgrada hareket 
e decektir . 

ıehrlnin, kıamen Japonların 

elmde bulunduğunu bildir· 
mektedir· 

Tokyo, 8 (Radyo) - Ja
ponya Nazırlar meclisi ile 

yüksek askeri ı<ıra, bu gün 
imparatorun riyasetinde top · 

l anmıştır Bu esnada Çin 
hakkında mühim görüıme· 

Asi lspanyol Tayareleri BAr
selonu Bombardıman Ettiler. 

' 1 ev -
• va ıyo •• 

ingfltete; General f ran~oyal Cum~uriyetçi ispanya sa
hillerinde~i ablukayı tanıma~ığm bH~irdi. 

ITAL YAN ASKERLERi 
Londra, 8 ( .-'ad yo) Niyoz 

Kronikil gaz tisi yazdıR ı hir 
m akalede, İtalya nın , m üte 
m d iyen G e n era l Frankoya 
asker göndermekte olduğu

nu iddia eylemektedi r . 
PaTm e ey iınza sile fl\zılan 

bu m aka lede , Fronkonun 
son bir hücum yapmak üz. 
n e olduğu ileri ıürü lmektt· 
d ir . 

Londra , 8 ı Radyo) lngil-
tere hükumeti; Frankoya 
Vf"rdlğı bir notad J, Cumhu 
ri vetçi İ11p an \ n r a hillerlne 
konulan n blul<a yı tanıma dı· 
ğın ı bild ı rmi§tir . 

Ba n elon, 8 ( Radyo ) 

Bu gün, V a lansiye ile Bar 
ııe on arasında müthiş bir 
t r n çcrpıfmau olmuştur 

Çarpı~ma n e\ lcesinde üçün
cü m e vk i v.Jğonlarından hir 

kaçı bir hendeğe dü~müıtür. 

Y oknlardan a 1ta kitinin 
cesetle ra çıka rı l ınıftır. Y"ra· 
lanan altmış k i şi ne hula 

hanelere sevk olunmu~t ur. 

Paris, 8 ( Hadvo) - fhli
lalciler, bugün tayyarelerle 

Barslon fehrinl bomhardu· 
roEtn etliler . 

Öğleden sonra çıkan res 
mi bir tebliğde, bombardı 

manda elli kııin in öldüğü 

ve yüz kişin in yaral andığı 
bildirilmektedir 

Madrid, 8 ( Radyo ) -

Arl\gon cephesinde m ülhit 
soğuk hüküm 11\armektedir. 
Bu cepheye mütemaıır yen 

lrnr yağml'kta olduğundan, 

aıke•i hareket tevakkufa 
uğramıı hulunuvor 

İhtilalci tayyareler, bazı 
n"ktala rda yeniden taarruz· 
!ara yelten mioleree d e defe· 

dilmiılerdır 

L. 
JAPON ASKERLERi 

ler olmuı ve kati kararlar 

alınmıthr. 
Alakadarlara göre, bugün 

ya rm resmi bir tebliğ çıka 
cal< ve bu teblığde, Japon· 
yaca artık bir Çın hükume· 
ti mevcut olmadığı ilan olu· 
nacaktır. 

Şanghay, 8 ( Rodyo)- Ja· 
ponlar, lngılız mıntakasın 
dakl mavunalar1 muaadere 
etmitlerdlr. Bunu gören Çin· 
lıler, Japonların eline geç-
memesi için kendi mavuna· 
lannı batıl'maktadırlar . 

Nan kin, 8 (Radyo) - Mara
ıal Ş n Kay - Şek bütün 
harp mmtakaın dahilindeki 
n>evakl komutanlarına bir 
tamim göndermiş, mühim
mat ve esliha ile ahaliyi 
uzaklaıtırmalarını ve son 
dakikaya kadar müdafaa 
etmelerini bildlrmittlr. 

Şanghay8( Radyo) - Son 

gelen haberlere göre, Ja· 
ponya hükumeti, Şanahay

dakl beynelmilel mıntaka

nın ilgasına bütün devletler- • 
den iıtiyecektir. Bunun ıe· 

bebi mezkur mıntakaya üç 
milyon Çinlinin iltica etmlt 
bulunma11dır. 

Şanghay, 8 { Radyo ) -
Maraıal Şan Kay - Şekln 
zevcesi. bu: aün tayyare ile 
meçhul bir ıemte mütevec

cihen Naoklnden kaçmıı · 
tır. 

Maratal Şan Kay-Şek ve 
mü§avirl Avuıturalyah Do
nal da, tayyare ile Ankeo· 

ya hareket etmiılerdlr. 
Son haberlere göre, Ma

reıal Şan·Kay·Şekjistifa ey· 
lemittlr. Yerine Japon taraf· 
tarı olan Ven·Çi·Vey geç· 

mittir . Bu adam, eski Çin 
baıvekiliydi. 

• 
1 

• 
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~usso lin i. Stoyadinoviç şeref ine dün bir ziyafet verdi. 

Bu ziyatHtte hütun İ ta l yan nazulan da ~az1r bulun~ular. 
Roma, 8 (Ra dyo) - hal· 

ya bıııbakanı d Mussolini 
Venedik sarayında Yugoı 

lavya bat ve dıt bakanı 
Mılan Stoy adinoviç ve refl 
kası ıerefine bir ziyafet 
vermiotır . Bu ziyafette; de 
n lz, kara ve hava nazarları 
ıle haricıye nazırı Kont Ci · 
ano, İtalyanın Belgrad ve 
Yugoslavyanm Roma sefir· 

ı !e ri ile Faıist erkanı hazır 

bulunmu§lardır. 

İtalya Ba ıvekH ! B. Muuo· 
imi, B Stoyadivoviçe h itaben 
hır söylev vererek ezcümle 
tunları ıövlemiştir: 

- Hundan &ektz ay evvel 
l ı ly11 ile Yugoslavya e ra 
sında ımza ana n doııt l uk 
muahedesi için bir örnek 
teşkil eder. Bu eıer, sizin 
eserinizdir . Kont Çianoya 
la dei ziyaret ~tmeniz, be · 
nim d e zizlnle temaı etmek· 
lığlm iml<inını bahteylemit · 
tir ki. hu, benim için mes 
ud bir hadisedir. 

B MuHollnlnln nutkunu 

Yugoılavya bao ve dıt ba · 

kanı Milin Stoyadlnovfçin 
nutku takip eylernittlr. 

Ziyafeti .. müteakip bir ka. 
bul resmi olmuı ve bütün 
kordiplomatik hazır bulun· 
muıtur. 

Roma, 8 (Radyo) - Yu
goslavya Bat ve Dıı Bakana 
Milan Stoyadlnoviç, bu ıa· 
bah refakatınde Kont Clano 

olduğu halde Gidon ya ıeh · 
rini ziyaret etmiı ve bura. 
daki hava iıtasyonlarını gez· 
nalş. bir tayyare filosunun 
yaptığı manevralarda bulun
muıtur. 

Roma, 8 (Radyo) - Yu· 
goılavya baı ve dııbakaoı, 

bugün öğleden evvel ref a 

ketinde Yugoslavyanın Va

tlkan sefiri olduğu halde 
merasimle papa •ıtaraf ından 

kabul olunmuı ve yarım sa· 
at kadar papai ile• konuı 
muıtur. 

Paris siyasal mehafilt bu 
ziyarete büyük - bir ehem· 
miyet atfetmektedir. 

• 
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sAYPA ı a 

Hollivudda .... 
J Hardutlan Kallf orniyayı 

Nevyork 
SEHİR HABERLERİ Artistler nasll meşhur 

alurlar 
Helttutta herkeı btr ıey· 

ılyle methurdur: Mar len Dit 
rlh bacaldarirle, Greta Gar· 
bo ııhk•rle, KIAra Bov c ... ı 
oa9111e.a,ıe, Garl-Ktlpel' ,az· 

göç ettiler 
Con Kravfordun &..endi 

zevki için yaphrdıiı bu el 
blıeler o kadar ılzeldır ki 
ilk defa 11rtan• gi.t diit za 
man, berke. bejeatr ve dl · 

ŞuQrsuz Bir Hareket.. Bir Muhtar Çifte ile 
-

iv.inin teılrlyle, Latfon ıG 
llttlyle ... Con Kravford da 

ier büyük terzi ve moda 
mOe11eıelerlnin ortaya attık· 
ları modalar 16J1ede kalır . 

Bandırmada Hükumeti Tahkire Ö 1 d Ü r Ü 1 d Ü •• 
Yeltenen Adam Mahkum Oldu. 

bir twı il• -.ılrı11rdw: El 
bllelerl 'Ye çı~ardıfl moda
larla ... 

Nevyork belediye reiıinio 
tehir baydudlarına ~artı aç 
tılı tiddetll m6cadele üzeri 
Nevyorkla daklt tutturamr 
yan meıhur haydudlardan 
birçoju ıeliqaeU Kaltforni· 
yada bulmuılar ve ilk ft 
oluek Holtvutun ikinci ıı 

nıf artlatlerlnl haraca bai· 

Dokuı; ay kadar önce halkı teıvik ciheti aalaplama Muhtarı öldarmelerinden Şap/ıe 
Bandıfmada halkı hükumet dıiından . beraahna, ancak Ed ·ı B _. Kı·_.ı· TeVk ., Ol Jd 
aleyhine sUlhla iıyana teı - cumhurreııl ile hük6metln 1 en eT T J ~ 1 UnUi 

O.• için kendlılDe •ona· 
,...._,. fa.&a kopJ14edllea 

vık ve cumburrelıi ile hü ıabıiyeU maneviye.anı ren- lvrtndl nahiyesine balla tir. Şüphe üzerine bu köyeleD 

kadını. lımlnl •erirler Bu
nunla beraber, llaema d6n· 
yatında moda lrrallçeıl reı 

kümetln ffthılyeti maneviye· cide edecek har~ketloden Gömenlç köyO muhtarı Re· beı ktıt yakalanmıı. tabkl" 
ılnl tahkir ıuçlar1ndan ya dolayı iki ••0 • iki ay 25 cep köye yarım saat me•· kata batlUU111fl11'. 
kalanan Nedim hakk1ndakl gün hapılne ve bir ıene fede btr tarlada, kanlar •• ı ~ 
da 1 li emniyeti umumiye nezareti U 

Klw Ptallde41r. Terzi· 
S. 190tleUerıa• ilk eYvell .......... ~ .. Ya IODa erm f r içinde öfQ olarak bulunmuf~ cıavran 

Mahkeme, ıuçlunun dini altmda bulundurulma11na H d 1 1 d 
l amıtfardır • 

Ganııterlerin para teklif 
lertne eYYell aldırıı etmı,en 
artlıtler tehdit mektupları 
almıya baılard1r. KeDdderl· 
m artlıtlık edemı,ecek tek
le 10kmak, etyalarını uatu 
ra ile kesmek ıanııterlerin 

karar vermlttlr. tur. l tıe te efon ajan ar MıiidiJrÜ 
hl11tyah ilet ittihaz ederek n.d..a l ilii Müddeiumumilik bu ka· maya ve mu ue umum e ....... ,. ,..._ ... ,a ......... devletin emniyetini ihlal rarın iıyana taalldk eden haber verilmtftjr. Mllddela· • • 
edebilecek bir harekete t d B C::.-b OldJ:. 

t. C.. KraYford mo 
....... ID•aaıaı Oserl-
...... ••nla laera\er, 

...... ,... ..... elblı• ,.p. 

kısmına temyiz etmlıttr. muml muavin erin en . v- ap U•• 

r---------=ıı Nedimin'. daha •nce 0 :r& Arıç hldlse hakkında yap H C!-..1 t 

11
1 'Tu""rkı;ve Ve ~ len llzunı ilzeria: m;: ... P hi• tahkikat ıonunda Rece avran mldOrG B . .;;JCUa 

ı ı 'J ol dutu velclletce mecburi bin sölıilnde kurıun yara· bir gün evvel akpm eYbr 
1 1 takaüde 1evk ecllldijl anla ları bulundufu ve çifte ile d~ tabancastnı kar11ttnrlr .. 

bl •.un .. 11 .. dı, hiç 
ilk euntt., orta,a moda ça
lw•ık dettldlr; elblMlerlnl 
.,_..arma ıa.termek için 
J&plwmaw: Sırf kend• zevki 
için yaptırır. 

tehdıdlerl ara11ndadır. 
Btrlacl ıınıf artlıtlere na· 

zaran kazaaçları pek az ol-

1 Yabancı Gazetele 1 ıılmaktadır. öldlrlldüf6nü teıbtt etmlt b1rdenbire ateı al· 
.. 

- ..1 9!!'!!!!!911 ______ ,_ __ , ______ ._ _____ .._ mııtır. Çıkan kurıun B. S.· 

Bunun için buıuıl bir ter
.W var•w Adrlan lımindeki 
ini ~ her s8n yıldızla 
........ Con KraYford ona 

· y.m ,..._.k lıteclttt elbı
IJI hMrlwv'a f..,.._ •enr. 

"'"T' Y•••i• elbiae 16yle 
OWı ~le olN1D,dlyetaY· 
ıı,elerde bulunur. 
Adıka o•._ hu,uau al

--.t.Jı": Her lıted~ elb~11 
bet dabl"•cl& macleltoı, çl 
zer, '•nıncla çab .. n dlier 
terslle~e •erir: Ertesi ıOn el -
hl1e hızırdar. ---•11-=--

Sovy et 
•• ltılıahiı llliı

llİIİ 
Sov,etla BWllltnl•. bu 

JIUm._. yaldlnlml 11t>ala· 
randa. en parlaık •• en 
ehemmiyetli zaferlerinden 
blrlpt. ..,,_o.,11 ve trakt6r 
nd•hW•d• kaydedilen bfl· 
Jlllr ıellıme teılrıl etmekte · 

__________ .... 
an bu aavalh Hoatlcirlar Ayas of ya 
ıanııterlerln arzularını teker Ayaaofyayı kitaplar1ndan 
telffr Jel'ine ıetırmek mec- ve halk maıallar1ndan öğ
buriyetlnd,, kalmaktadırlar. 

Holivud mOddelumumlıl renenler, gün6n birinde onu 
Nevyorktan bu itle ıht1ıaı dııarıdan g6recelc olurlarsa 
peyda etmlt lkı poliı komi inld&ar1 hayale uğrarlar Et· 
seri illemlttlr. rafındaki blçimılz binalar 

Bu arada haydudlnra ili · Ayaıofyanın güzelllilnl mah 
tlklerl olduiu zannedilen iki vetmektedlrler Bunlara rai 
bokı orıanızat6r6 tevkif ed. men bu mabedin dıtllrdan 
tlmtıttr . görünOıü eskiden de calip 

Ytne tevkif edilenler ara· defildı. Avrupadakl orta 
ıında btr haydud fılimlnde 

zamana ald eıerlerln daha 
rol almıt olan bir de artlıt 
•ardır. Bu artlıtin haydud ziyade dııtan ı6rünOıleri 
lutu ıade rol icabı yapma callptlr. 
dalı. hakikaten deı azala ıan· Ayaıofyada inaanı bayre-
ııterl•dea oldutu ve Ho. te dlıürt•ıey mabedin içi 
llvud arUıtlerlne musallat ve zamanında yapılan lyln
ol-n çete ile allkadar bu- lerin ıhttıamı olmuıtur. Ke· 
lunduiu tahmin edilmek· za o muazzam kubbeyi tu 

_t_e_d_ır _____ , _____ 
1 

tan kuvvet hayreti mucip 

dır, Ba.,ıllak plin devreleri olmaktadır Bunun altın ve 
eaouında, fılbaklka, Sov · ılhirll zindrler ile semadan 
y.et Blrltflnde kuvvetli bir a11h oldufunu söylerlerdi. 
trakt6r·olomobll eodllıtriıi Türkiye h0k6metl bu ma· 
yarablDHt Ye biiyiil6lmOı bedi yapmaya karar verdlii 
bulunmaktadır. vakit, bütün dGnya ~Onev · 

Bu endlıtrlnln lnkııafı, verleri çok memnun olmuı · 

1 

btrlnql betyılhk plin devreıl lardı. Buıün mozayikler dik
baılarında kurulup iki bu- katle çıkarılmaktad1r. Şım 

! (Sonu Dardinc6 Sayfada) 1 dtJe kadar meydana çıkarı
lan moıarikler Jibtinyen za
IQanına alt deilldırler. 

- 'llNıala qaobllya etlıaeek tltlyenlere fınat -

AJaaof,ada yapılan tab 
ribatı Tlrklere hamletmek 
dojru deitldır. TGrkler biç 
bir zaman ıanat eserlerini 
ve bılbaua cami yaptaklar1 
k&lıeelerin dahtll lnımını tab· 
rlp etmezlerdi. Bunlar sade· 
ce reılmlerin OıtOnii ııva ile 
örterler •e bu suretle muha
faza edilmelerine yardim 
ederler. 

V a,ıfe delltlkltille l.tanbula ıtdecek olan lnhııar
lar 81fıq,Gdlrü B. Salih lbıan Gençulu, aıaiıda yazılı 
e11alJrı btul~nHJ pıtertleo f tatlarla takım ve par· 
parça olarak ıataçaktar. Etyalar lnht .. rlar ldareıı ya· 
aıodakl e•de pqarteıi ıGnlae kadar 16süleblllr. 

Parça Llra 

2 Ce•ill4eJ11 Be,.ı-.t ı,ı b1y1k krııtal ayna 80 
•• mermerlt açık konsol 

6 A.Mi clnı ye taknadan ıomyah aandalya 40 
ı S,,cleflı dl Yar etejerl t 3 
4 • Stlara lakeaıleal 12 
1 f.tkl Fruwa fabrlkaaı mamdlltından ay 

et. bir kur.ulur yaldızh pirinç ve cam 
m~f.ualı ~lar konıol 1aıt1 20 

2 • • Betli .. mdan 5 
1 Oymalı abaao-ıan çiçek ıehbaıı 5 
3 Ser klttl" ..U maaaıı ve iki aJjara .. .._ ... 
1 M.....ıt ce•I• bGJik orta maNıı 
2 Ja~ltl •aso · 
3 Yaldızla IMe..ı. 
g SIMIMJ1a 
1 C.ws ve ........ n bQy6k açık blfe 
1 Bab111hik 
9 Muhtelif yaik " ıula boya basma• 

t•blo -43 

s 
5 
ıo 

10 
10 
25 

3 

15 

Ayaıofyayı tahrip edenler, 
ikon düımanları •e baçlılar 
olmuılard1r. B1lha11a haçlt 
lar bu mabette ne bulmuı 

larsa aıırmıılard1r. Binaena
leyh Ayasofyada çok eı 

ki mozayikler bulacaiımızı 
umma yahm. Jüıtlnyea za 
manana aid mozaylkler ber 
halde kubbenin ortasındaki 
(8,ımele) levbaıının albnda 
bulunsa ıerektir. Bu levha 
yazılırken her halde albnda· 
ki mozaylkler çıkarılmamıı 
tır. Mamafi bu sanat eaeri 
ne çirkinlik veren ve bu ıl· 
bi Arapça levhalaraa bldı 
ralması elzemdir. Ayasofyl 
orta zaman Yuoua medeni 
,etinin epJz bir müzeıldlr. 

llp. Das kalak is 

B a 1Yan1 n dadıa batına isabet ettll'r 
den hemen öhalftlr. 

Hadise hakkında tahkike• 

Yenikavık köyünde kınlı 
bir yarılama ıakaıı oldu 

Balyanın Yentkavak kö · 
yünden Hasan otlu lımail 
bayramda k6ylülerio topla · 
nıp etlendilderl mey
dana ıttmıı, burada de
ltkan lılar ara11nda çıkan bir 
kavgada belinden ve saf 
ayağından tabanca ile alır 
surette yaralanmııtır. 

Hidlıey:e janduma ve ad
liye el koJmuı, bu k6Jdeo 
Alı otlu Yuou•, lbralHa of· 
lu Kazım adında olan ıuç -

lular yakalanmıılardır. 
Sıhhi vazı,etl tehlıkeli ıö· 

rülen İbrahim, yaralarının 
tik tedavisi yapddıktan ıon · 

ra Memleket baıh hanesine 
ıöndertlmiıtır. 

KavıaDln neden çıktılı 

hakkındaki tahkikat deYam 
etmektedir. 

Vali dün Edramidı gidip 
aıldi 

Valimiz 8. Ethem Aykut 
diin ıabab Edremıde ıide · 
rek. akpm Ozert avtlet et 
mittir. 

•••••••••••• 1 . 
idman-yurdu 

Müııııı esi cu1nırtııi ak
ıımı varilıc~k 

ldmanyurdu ıençleri tara 
f1ndan uzun m6ddettenberl 
hez1rlanan mtiıamere 11 
blrlnclkinun cumartt"ıl ak· 
ıanıı Halkevlaalonunda ve
rilecektir. 

Bö)'le Şaka 
Olur mu? 

Bir adım bıçıklı ırkadıım' 
ığu yarılı' 

S1nd1rııoın Camikeblr ma· 
halleılnden Etref ojlu Meh 
met, akıam bu mahalleden 
kunduracı Ca vtdia dikkinı

na gltmlı, burada kahveci 
Şahap adında blrl .. le ıaka-

laıırken bıçakla ıölıiladen 
•iar ıur~l&e yaralaamııtar. 

Yarah Memleket ~ıtal\a· 
neıine gönderllmıı. auç.lu 
kahveci Şahap yakalaamıı
tır. 

zrıC7 -

lıhıedı bıçaklı yarıilıı 
ııkıs1. 

Sakarya mahallestnd~n 
Oıman oflu arabacı Meh 
met ıle bu mahalleden Şa 
kir oflu Oıman, Muıtafanın 
kahvet6nde Eie mahallesin· 
den Muharrem ile kavıa 

etmitlerdlr. Kavıada Mu
harrem bıçakla yaral~nmıı 

ve baıtahaneye yaldmlmıı· 
tır. 

Suçlular da yaka lanmıı· 

ilk viöita 
Dtul Qrıtııalııiain carı 

Don ıaat 17,30 • 
Şehir Kul6bünde orta •• 
ilkokul öf retmenl~rl tarafıo 
dan lıtanbul OıkOdar 19'h'" 
c6 ortaokul direkt6rl6iil•• 
tayin edilen KültGr Direk· 
t6rG ,ereftne bir çay ziya· 
f eti •ertlmlttlr 

Ziyafette Vali ve Parti 
'-tk•nı 8 . Ethe111 Aykutla, 
vali muavini 8 . Ekrem Yal· 
çınkaya, Ilı• Ye 6iret..,.
okulu direktörleri ve bOtOO 
öiretaa.enler bulu1tmuıtur. 

Çayda Vallmtz 8. Etbe .. 
Aykut B. E111tln Erıuo.110 
Bahkeılrde bu1unduiu 111· 
lar içinde gördillO iyi ııleı' 
ve muvaffakıyetlni zikret"' 
mit ve keadlıine yent ,,_ · 
zlfeıinde de bapnlar dtlt· 
yerek ı6aleda• Biy6k Şeflo 
adın anarak ıon 'Yermlttlr· 

B. Emin Ersan valtoill 
ıözlerloe yaptıfı mukabe· 
lede kendisine teıekktlr ede· 
reİc Bal.kesirde ıeçlrdtll •• 

ı mam dalma hltıraaında ya
ıatacafını ve bu topluluk ıo· 

1 

1 

Gnde duyduf u sevinci anlat'" 
mııtır . Gerelc 8. Ethem Ay
kntun, gerekıe B. E.qatn Er'" 
ıunun sözleri alluıla,la k,_.. 
tılanmııttr 

Saat 19 za kadar develll 
eden toplantı ıa1Qlmi koput· 
malar araıında ıona erll'if 
tir. 

Mutlu bir n111nlınıı Müsamerede ıpor ıöste

rllerlnden ıoora (Bir Hayat 
Acm) ad1nda 4 perdelik iç· 
ti mai piyesle (Aman Hanım 
Suı} iıminde 1 perdelik kos· 
tiimlü kom,dı temall edl· 
lecektlr. 

lardır. 

~ 1 

Durıunbıydı bir h111ızlık 
ııkısı 

ADkara Birinci or&aok•l 
TOrkçe ölretmeni Ba1ao 
Hamiyet Erol ile, ıehrJmlf: 
Liıe Türkçe 6lretmenlerfDf 
den arkacı...•• B Ke111-' 

Her iki plyeıln de baaarhk 
larlle Halkevl göıterlt tabe Duraunbeyln Mollaollu 
ıl baıkanı M Göaalan meııul m•hallealnde oturan Emin 
olmuıtur. Yeni dekor içinde oflu Haıan ve Şaban otlu 
orJjinal bir tekilde bir çok Muıtaf anın ıecel~ytn ••it· 
müıtelt ıençler tarafından rlne girerek bazı sandık ve 
temsil edilecek eaerlerln ıe- ziynet e11aıı çalan bu 
yircller itaerinde çok iyi bir 1 mahalleden Oıman oflu lb
lntlba bırakacalı muhak· rahim eualarla birlikte ya-
kakbr. 1 kalanmııbr. 

I Demirayua D'f.lalw.ı 4n~ 

1 
rack yapılmttıar G•çle .. 
tebrik e•rts. 

, E~ onımi kurun 11,111111 
Bugün saat 19,30 da Pa•" 

ti blnaııqda Ulqıal Etcpnod 
ve Arttırma Kurumu haftatl 
için bir toplantı yapılacak~ 
E u toplantıda haftanın prolı 
ramı l9ebit e41ll..-U• 
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İngiltere, ltalya, Fransa, Almanya Arasındaki: .-••••••••••••~• •••••o• .. 
! TÜRKDİLI ! 

Mesele Acıklı Ve Esraren 
giz bir Halde midir? 

: Pa7.nrtesinden ba~ka her : 
: gün çı ar Siyasal ga:r.ete .. : ı • • : Yıllığı~ 800 K uruş :1 
: Ahı Aylığı:400 : 
•o S 3 ! fl!I: .. • • : Günü geçmiş ıı;a yı lu 25 : 

: kuru tur. : 

Tecrübe Edilsin, Bir Manastırda irtikap Olu
nan Günah Gibi, Günahtan Tenzih Eedilsin. 

: ADRES: : • • : BALIKESİR TÜRKDtLI : 
lıııte •• ••e• •••e•••••• .. 

uzun uzadıya ba hsetmek lü-
Uzak ııırk meselesini tet · 

kik etmek ve Çtnin iıUklili 
hakkında mevcut beynelmi· 
lel muahede ahkamı daire · 
•inde, imkan bulunduAu tak· 
dlrde, Çın-Japon harbine 
lllüdahale etmek üz:ere Brük· 
•el konferan11010 içtima et· 
tniı olduğu ve Büyük Brl 
lanya Mlhrihas nazırı Lord 
Haltfa&uın Almanyaya gide· 
rek Adolf Hitler ile müli · 
katta buluoduiu bir sırada 
Yarı resmi İtalyan gazetele 
rlnden Tribuoanın, gaze 
teainin Parls muhabirliği 
ni yapan Skardaoninln imza· 
•lyle Franaa-ltaJya dostluğu 
tnevzuu etrafında neırettJği 

bir ma"ale, bütün dünya 
llllltbuatmda olduiu elbi, 
Frauaız matbuatında da ba 

ıı neıriy:at yapılmaaını mu 
Cip olmuıtur . 

'Te mps,. gazetesine göre 
Yarı resmi mahiyette bir fa 
tlst gazetesi tik defa olmak 
üıere FrauHdan bahseder 
ken cemtlekar sözler sarfet 
tn~ktedfr. Bu itibar la Tri · 
bunanın neırettti l makale 
ıfyasi mehafiilerin dıkkat 
nazarım celbetmekten halt 
kalmıyacaktır . iki defa ol · 
tnak üzere bir faılst gaze 
hm Avrupada diktatörlük· 
' lerın "ve demokrasılerin yan· 
Yana yaııyabilmelerl hn 

kanlaranrn aranmasından 

bahsetmektedir ve makale 
lord Halifaksın Almanyada 
bulunduiu ve lorıltere tle 
Almanya arasında müzake 
reler baılomıf olduju bir za · 
nıana te&adüf eylemektedır . 

Bütün ltalyan matbuatı 

nın tiddetlt bir kontrola ta 
bı bulunması ve faılst aa 
ıetelertnden herbanal birinin 
Roma hükumetinin politi 
kaıma uymıyan siyasi tez 

lerden birini müdafaa et. 
tnek hürriyetini haız olma. 

rnıuı itibariyle bu makale 
nln ilham altanda yazılmıı 
olduğu kanaati husu le gel 1 

tnekte, bunun için Tribu 
na gazetesinin bu makale 

btr örümcek gibi kayarak, 
bu tekilde sallanıp duru 
Yorlardı. Buradan, ellerin· 

den blrfeY gelmiyerek, 
kamaralarında uyandırılma · 

dıkları için, alevlerle çev 

tHmif yolcuların ümitsiz 
ç1rpınıılarına şahit oluyor· 
lardı Pençercden çıkabılen 
bazıları, boıhıjun iblüade 
asılı, harici çerçiveye sarıl 
tnıf bir halde kalayorlardı . 
8tr k11mı, yalnız gövdeleri 
nl pençereden çıkarabtlerek 

bu külhandan çıkmalarına 
k.plamalara mani oluyor ve 

bu suretle itkencelerin en 
nıüthlııne ujrıyor , korkunç 

çıflıkları fırtınanın gürül 
tüsü arasında kaboluyordu. 

Yolculardan biri ılk defa 
kOpefteye tırmandığı 11rada 
alevler içinde bulunan bir 
yoldan, ansızın gri bir fa 
ntli koıtüm üzerine meıtn 

bir ceket glymlf bir adam 

si Roma hükumetinin Fran
sa müvacehesindeki t ema . 
yülleri hakkında dikkate ıa · 
yan bir işa rettir. 1935 Sene 
si ikinci kanununda akdolu 
nan anlaımadan sonra Fran 
sa-ltalya rn6nasebetlerlnde 
herhangi bir hail kalmalıy· 
dı . Bunun böyle o lmama· 
sandan doğan suç Fransaya 
raci değildir . Her iki taraf 
psikolojık hatalara dütmüı · 
lerdir. Tribuna bugün 
Franıı:anın Latınlik, Avrupa 
ve dünya bakımlarından bir 
mislyon sahibi oldufunu iti 
raf ediyor ve fakat Fransa 

nın Habeıtıtan harbi eına 
tında w ltalyanın imhası po 

litikaıına tıttrak etmekle za· 
manımızın en büyük hata 
sını irtikap ettiiini söyli · 
yor. Bu iddia Labule ıayan 
dejildır. Fransa yalnız, Mil· 
let1er Cernlyeti azasından 
olan bir devlet 11fatiyle der · 
uhde etmtı bulunduiu te 
ahhütleri ifa elmiıtir . Za 
manımızın en büyük hata
sını bu deği l , ltalyanm Or · 
ta Avrupadakt mevzilerini 
Alman}aya terk etmıı ol 
muı teıldl eder. ita 1ye bu 
suretle Streza cephesini terk 

etmlı ve Roma-Berlın m ıh 

veri diye teıekkül eden oto· 
rUer devletler blokuna elr· 
miıttr. Bu blok liberal ve 
deı:nokr.tık devletlere kartı 
siste Ula tik ltlr surette çalııan 
bir muarızdır. Roma, Fran 

.. loıiltere dost 1ufunu rah · 
nedar etmek lstemedliini 
daima ileri ıürer Trilauna 
ıulh6n tda rnesı için Franınz· 
lnailiz dostluaunun lüzumlu 
olduiunu itiraf edıyor. 

Tribuna gazetesine aöre 
Fransa lnailtereye hitap eder· 
kea Avrupaya dayanmalı· 
d ır. Halbaki loıiltereye daya 

narak Avrupa}'• hılap ettıii 
zaman Fransa hem Avrupa 
menfaatlerine, hem de kendi 

rnenfa11tlerıne muiayir ha
reket etmıı olmaktadır Bu 
akıde yeni bır ıey de· 
ğıldir hatta beı yüz serıe l ik 

mevdana çıktı 
Her halde Çcok sükunetle 

glyinmlf olmalı idı ki, üze 
rinde hiç bir ıey noksan 
deiılcU: Ne eıarbım, ne yol· 
culuk kaskehni, ne de eldi 
venlerlni unutmuıtu Yolcu
lar onu görünce ajızları 

açık baluıicaldılar Herkes 
birbirine bu adamın nasıl 

bir mucize eseri olarak, bu 
fırand-.n çıkabildijlni 'ordu . 
Y alaı%, bir kaç yolcu onun 
Hind orduluanda eski bir 
subay olduğunu anlamakta 
eecıkmedıler. o, bir kama 
rota doğru yürüdü Kolun· 
dan yakaladı: 

- Söyle bana, ne olu 
yor? 

Kamarot, ontt şaıkın bak-

tı 

- Burada olup biteni mi? 

lıte gemt yam yor? 
Subay eert cevap verdi: 
- Yok, beni anlamıyorsu-

birıeydir . Tribunanın ile 
rl ıürdüğü formül bu akide· 
nin tazelendirilmesine kafi 
değildir . Bu mütalaalara kar 
şılık olarak ileri sürülecek 
mütalaa F ran!lz · İngil iz dost· 
luğunun büUin badireleri at 
latmıı olduğu ve Avrupa 
sulhünün en kuvvetli müda· 
fii b.ıılunduğudur . 

Tribuna gazetesi Fran 
sa ve İta lyanın ıulh içinde 
yaıamak istediklerini sulh 
içinde yaııyabileceklerini ve 
buna mecbur olduklarım 
yazıyor. Bız bu fikre tama· 
miyle ittirak eder.z.. Mu 
harrir Lat lnlik hariç olmak 
üzere İtalya ve Fransa ara 
sın da müıterek menfaatler 
olmadıjını söyliyor. Bu nok 
ta doiru dejıldir ve pzerin 
de münakaıa lar yapılabilir . 

Makale muharririne eöre 
laalthazırda ümit edılebile 

cek yeiane ıey Avrupada 
hem totaliter rejimlerin hem 
de demokratik ve liberal re· 
jimlerin bir arada yaııya· 

bilmelerini mümkün kılacak 
bir formül bulunmasıdır Bu 
doirudur. Zaten dahlli re 
jimler meıeleiini hiç bır va · 

kit mesele yapmıı olmıyan 

bir devlet varsa o da Fran· 

zumııuzdur. 

Bir ftalyan gazetecisi me
m leketi ile Fransa arasında 

bir yakınlaşma hutıule getir. 

mekten bahsetmek cesareti· 
nl gösterdi . Tecziye edilsin, 
bir manastırda trtiknp olu 
nan günah gibi. günahından 
tenzıh edilsin . 

ltalvan matbuatanın bu 
münasebet le Fransaya kartı 

kullandığı nezaketaizce söz 
ieri kendisine iade edebilir 
dık Fakat neye yarar? 

Şimdi bu malcalenin neı· 
ı ri etrafındaki ısrarı nlatma · 
ğa çahıalam Bu makale ne , 
ıredildiği zaman bir dlplo 
matlk manevra gayesine ma-

' tuf o duiu zannedıl mtoti Ma· 
kale, Lord Halıfaksın BerHn · 
de bu lunduğu bir zamanda 
neıredlldi ve Almaoyaya 
karıı bir ihtar tarzında te · 
Jakki edildi. 

MuHolfnl arleta Almanya 
ya: "Dikkat ediniz Siz bizi 
lngiltere ile aldatmıya kal 
kıılicak olursanız biz de ılzl 

Fra nsa ile aldalırız " demek 
istiyordu. Fakat Roma bu 
tefsırl redtfetiyor. Güya me· 

vzuubahsolunan bir gazete
ci hatasından baıka blrıey 

de~ilmlf. 
ıadır. u resmi ltalyan ga 1 Efer hakikat bu merkez 
zeteıl Fran..-nın , ilk fırsatta de lıe mesulfyetler yalnız 
Fra•sa İtalya ara11ndft nor · 1 

mal münasebetler teslıı hu , bir kitlye terettüp etmez. Bu 
mcıullyelin ortakları vardır 

suııunda ıöz söylemeıi icap 

ettiffni yazıyor. Milli Jzzett 
ner. ile telif aötürür mahı . 

yette olmaları 9artiyle Fran· 
sa hiç bir zaman bundan 
eeri kaittııı deiildlr. 

H her aldığımıza göre cür

mün baıhca delilini teık t l 
eden bu 1nakale Skardoni 
nln Fransa pol it i kası hakkın· 

da gönderdiği mekluplardan 
mürekkepth· ve bu makale 

Sağ cenahdan Epoque birkaç gün evvel gönderil · 
gtlzetesine göre: 

Tribuna aazetestnde çı 

kan makalenin huduıunu 

mucip olduğu mesele acıklı
dar . Tribunaya bu makale 

mtf bulunuyor. Demek olu-

yı yazmıı olan Paris muha· 

birı Skardaoninln istifasını 

neşrediyor ve ayna gazete 
Skardaoninin Frankofllllğin· ' 

den ötedenlıerl ıüphe edil 
dı ğiol yazıyor. Bunlardan 

yor kı, bugün Parla muha 
birinin ta rzı hareketini tas 
vip etmlyen Trtbuna ga 

zetesi müdüriyeti bu maka 
leyi tetkik ve mana ıümulü· 
nü takdir ve onu sansüre 
arz et için kafi derecede za 
mana malik bulunuyordu 
Halbuki bu mftkale, Lord 
Halff aksın ziyare ti esnasmda 
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nuz, Morro Cutlenln yen· 
dağını tabii ben de görü

yorum. Benim öArenmek Is· 

tediiim ıey, geminin niçin 

yandıfıdır. 

Kamarot homurdandı: 

- Zanederim, kaptan bl 
le ıize cevap vE-rebilmek 
için iyice güçlük çeker. 

Subay, on dakika kadar, 
kazaya uğrayanların top 

lann111 olduğu daracık yer· 

de lelaısı-ı, aıaiı yukarı do· 
laıtı Denize ııçrama zamanı 
geldıjine kanaat getirince, 
etrafına müıküllta uğradı

imı gösteren bir eda ile 
baktı Çünkü etrafını bir çok 

kadınlar çeviriyordu. Yakı· 

nındaki kadınların önünde 
eğilerek: 

Affetmenizi dilerim 
bayırnlar, ne yapayım, ken 
dimi acı ıhtiyaç karı11ında, 

doğru ·olmayan bir ıektlde 
deniza atmaya mecburum, 

dedi . 
Kasketini, pelerinini, el· 

dlvenlerlnl bıraktı . Elbise 
sinin her parçasını ç ıkar

dıldan sonra, telaııızca kat · 
)adı, 16verteye bıraktı ve 

üzeriDde yalnız ıömleğl ka · 
hoca dönd6 ve gülümsedi. 

Acı ile: 

- Bayanlar, affetmenizi bir 
defa daha dilemeliyim, dedi . 
Nihayet, bu sonuncu elbise-

SAYFAı 

Sovy 
Ya ~ 

e Birliğinde Su 
·ıe N k · i yat .. 

Sovyetle r Birli ği , yirmi 
sene zarfında muazzam bir 
endüstri memleketi haline 
gelmit bulunmaktadır . Sta
lin betyıllık plinlarmın mem· 
lekettn umumi milli ekono 
misinde vukua getirdiği ge· 
niş değlıiklikler , bu g~l iıme 

ve endüstrileşme, bittabi ıu 
yolu ile nakliyat sahasında 
da tesirlerini göstermekten 
halı kalmamııtır . 

Sovyetler Bırlıği hükume· 
ti , ıu yolu ı le nakliyata, is

lah ve terakkisi için, çok 
ciddi bir ehemmiyet vermit 
ve bu tıe büyük tahııiaat 

koymuıtur Su yolu ile nak 
liyata, 1924 ten 1928 e ka· 
dar geçen dört ıene zarfın 
da 274 000.000 ruble , birin· 
ci beşyılhk p1an devresinde 
1. 258.000 000 rub1e, ikinci 
plin d evresinde ise 2 . 252. 
000.0llO ruble sarfed ı lnıittlr 

Bu müddet zarfında büyük 
deniz teı.gah ları, müteaddit 

gemiler inıa edilmif, meka 
nik tesisatlı imanlarla bir 

baımakale olarak ve büyük 

serlevhalar ahında neıredil
mfştir Hunları yazmakta hu 
susi bir maksadımız yol-tur. 
Yalnaz ışaret etmit olmak 
iç!n yazıyoruz. 

Mese e acıklıdır . ltalya, 
Latin dünyası aleminde daha 

berrak bir hava hasıl olaca 
ğı ümitlerini belki de gay 

ri iradi bir surette husule ge 
tlrdikten sonra g'!riledi . lt · 
alya timdi bize, oldukça sert 
kelimelerle, Almanyaya fe 
nahk etmlyeceğJnl ve Roma 
Berlln mihverinin parlaklı 

ğma noksnn iras etmf yece · 
ğini söyltyor. Bız bütün bun· 
ları büyük bir kederle kar · 

tılamaktayız Bunu unutmı 
yacağı z . Fakat nevmit olml\ · 
mıza da mahal yoktur. İtal· 
yan ve Frans1z mllletlerinl 
birbirine bağlayan kültür, 
h la ve müıterek menfaatler 
bağlarını hatırlamaktay,ız 

Komıulıırımızıo bunları bu 
kadar unutup ihmal edecek· 
!erini zannetmiyoruz Bunun 
için suitefehhümlerio zail 
o l acaklarmı va iki memle· 
ket arasanda samln1i müoa· 
( Sonu Dördüncü Sayfada ) 

sın i de terk etti ve t amamile 
çıplak , tahlisiye kemeri al
maksızın, p lastre üzerine 
çıktı ve soğukkaıılıhkla su 
ya atladı . Muntazam kolaç· 
larla hemen gemiden uzak 
laıtı ve toprak istikametin 

de kayboldu Kendini dalga· 
larm itmesine terk etmlı, 

kuvvetlerini tasarruf ederek 
yüzüyordu; sabahleyin Mor 

ro · Castleyi sahilden ayıran 
on iki kilometreyı geçmlt 

ve Spring · Lllckeye ayak 

baımııtı Bir daha kimıe 

ondan bahıedildiilni itilme· 
dl. 

Denize atlıyanlardan 
Amerikalı Doktor Phelps ve 

karm gemiden bir kilomet 
re kadar uzakta Morro Caa· 
tleden lıir tahlisiye sandalı · 

Din seldifini gördüler; ken· 
dilertni kurtulmuı addettiler. 
Sandal bu çiftin birkaç met-

çok tali hatlar vucüda ıett· 
rilmiıtir . Bu sahada lüzum 
görült!n kadroların teıkili 

için de bir çok yüksek ve 
orta mektepler açılmııtır. 

Bu sahada, tek batına Vol. 
ga Moskova kanalı, batla 
baıına muazzam bir ıahe· 
ser teıkıl eylemektedir. 

Sovyetler Birliiinde bütün 
milli ekonominin gittikçe ge. 

liımesl ve hemen her gün 
yeni yeni ~ndüıtr.i merkez

lerinin tesis olunması su yo· 
lu ile nakUyall da durma-

dan fazlalaıtırmaktadır. Na. 
kledllen malların cinsi ve 
nakil istikametleri de aynı 
zamanda değiımektedir. Vol
ga ticaret fil osu timdi ar· 
tık yalnız tuz, kereste ve 
ba l ık nekletmemekte, fakat 
aynı zamanda traktör, oto . 
mobil ve kimyevi istihsal 
maddeleri ve saire de taıı

mak tadır. Doieper, ıimali 
Dvina, Lena, Amur, Yeni· 
sey, Amudarya, Obı ve b
tıı nehirlerinde iıliyen ae
milerin tabii ve her zaman· 
ki hamulesini de maden kö
mürü, inıaat malzemesi, ma· 
k lneler ve saire t~ıkll et· 
mektedlr. 

Nehir yollarındaki nakli. 
yat miktara, 1913 senesin
de yalnız .;3,6 mlyon ton· 
dan ibaretti; timdi, 1937 se
nesinde ite, bu miktar, 84, 
3 m ilyon tona kadar çık

mıttır . Tezeyüt gittikçe de 
devam edecektir 

Sovyetler Birlliınln deniz 
ticaret f ılosunda da büyük 
terakkiler göze çarpmakta
dır Sovyet dentz ticaret fi· 
loıu , ya Sovyetler Birliğin· 

de yapılmıt veyahut yaban · 
cı memleketlerde yaptmla 
rak satın alınmıı yeni yeni 
gemilerle duı.madan çojal· 
maktadır: Su yolu ile nak· 
liyat halk komiserliğinin de
niz filosu ile yapılan nakit 
yat, 1920 seneılnle 2,9 mil
yon ton iken 1937 ıenesln · 
de 35,S milyon tona çıkmıı· 

tır. 

Deniz lımanlarmıa faali · 
yeti de ilerleme halindedir; 
1924 senesinde 13 milyon 
tonluk muameleye karı 1937 

senesıode 62 milyon tonluk 
muamele yapılmııtır. 

re ilersinden geçti . Yirmi 
dört kitinin binmesine tah · 
siı edilmit bu sandalda, 11· 

ralar üstünde, kürek çeken 

sekiz tayfadan beıka kimıe 
yoktu, arkada bir eğlence · 

ye gidiyormuı ribl giyinmlı 
karavalı gayet düzgün bir 

surette bailanmıı, baımü 

hendls Aboti görünüyordu. 

Mücadele eden, oazarıdtk
katlarıoı çekmek için batı· 

iıran iki fellketzedeye la
kayd baktı. Fakat bir sanı· 

ye bile yavaılamadan, tay
f al ar yollarına devam etti 

ve sandal toprak istikametin
de uzaklaftı. iki betbaht da 
bir balıkcı Hndalı tarafın 

dan kurtarıhncıya kadar 
~ ıaat suda kalmaia mec 
bur oldular. Bu altı saat 
zufında Doktor Phelpı te· 

kız kilo zatfledi 
(SONU VAR) 
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İ gi tere, İtaly, Fransa Balya le a 
Aara-ı daki Mesel Memurluğ nda • 

• 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

( Ba ştuafı üçüncü sayfada ) 
aehet ler teesıüa edeceğini 

ümit ederız." 
Komün iııt humanit nazete 

ıine göre: 

Fransadaki Musolini ta · 
raftarlannın batından garip 
bir macera geçti.. . Büyük 
f aıfat gazeteıl Mu11olinınin 
Fransa ve İtalya arasında 
bir yakınlaımaya kaUyen 
muarız olmadığım ve fakat 
Fransa Mu11ollnlnin dostlu
auna hak kazanmak iıtiyor
•a ilk hatveyl atması ıcap 

ettiğini yazdı . İlk hatveyl 
atmak İtalya gazeteıince 
belkide Franıanm Habeıis· 
tanın ilhakını tanıması de. 
mektir. Bu mevzuda neden 
ısrar ediliyor? Musolini Pu 
lermoda ıöyledlii nutukta 
bu tlhakın~Franıa ve hatta 
Milletler Cemiyeti tarafın
dan tasdiki keyfiyetinin 
ehemmiyeti haiz bir teY 
olmadığını ıöylemltti ... Mu
ıolini~behemahal Franeanın 
tasdikini iıtiyor Çünkü ıar 
ki A.frlkanın fethi netice · 
lenmit olmaktan çok uzak· 
tır. 

ltalya He münaıebetlertn · 
de franaanın ilk adımı at
maıı büyük bir lhttyataızhk 
olur. Bir yakınlaıma politi
kası için birinci ıart ltal 

Sovyet 
Otomo~il ve traktör endüs

trisi 
( ikinci ıayfanın devamı ) 

çuk tonluk kamyon lnıaatı · 

na geçen Moıkovadak i 
"AMO,, - halen Stalin · fab · 
rikaıının gıeniıletilmeıl ile 
lpttdar eder. Btlahara, bu 
fabrikll, otomobil lnteatını 

da ele almıt ve ıebekesinl 

çok genltletmittlr. Bu ıene, 
7ıJ. OOO kamyon ve otomobil 
çıkaracaktır. 

Moskova otomobil fab · 
rikaaının genitletllmeal ile 
müvazl olarak, Gorkide Mo· 
lotov fabrikaamın da inıaa· 

tına germl verllmtıtir. ilk 
otomobıl ve kamyonlarını 

1932 senesinde piyaaaya dö 
ken bu f~brika, halen Av 
rupanın en büyük otomobil 
fabrikasıdır. Durmadan in. 
kltaf etmekte, iatlhealini 
arttırmakta ve modellerini 
daimi surette mod~rnleıttr 

mektedir . 1937 Seneıınde 
150.000 kadar otomobıl çı 

karacak olan bu f .ıbrikanın 

iıtthaal kuvveti , üçüncü beı· 
yıllık plan devresi zarfında 
senede yarım milyon kam 

yon ve otomobile vüksele 
cektır . 

Gene iki beıyıll ı 1' Stalin 
plan devreleri zarfında ku
rulan Y arosla" i otomobil 
fabrikası, halen ağır kam· 
yon ve tro l leybuı in,aatmda 
çok ku vvetli bir müsseae 
haline gelmtıtir 

Sovyetler Birl iğınde ilk 
olarak traktör inşaahnı o r 
ganfze etmek tstemı, ve bu· 
na teşebbüs etmiı olnn mü 

esseseler, Leningıaddakt 

" rasni Putilovetz,. ve Mar 
xstadtta k i "Kommunist,, f ab

rikalarıdır. 

<Sa oıuu"u ----- ' ----

yanın teca vüzkarane poliU 
ka1toı terketmesldlr Hudut
ları haricine ordular sevket· 
mit olan Fransa değildir. 

İtalya iıı e lıpanyamn bir 
kıammı ve Balear adalarını 
iıgal etmtı bulunmaktadır. 
Fransanm ltalyada gizli ma 
hzenler ınıa eden ıüphelt 
ajanları yoktur . Halbuki 
Fransada ve timali Afrtkada 
halyan ajanları suikaatler 
terUp etmektedirler. T ethlt · 
çilik f aıtat dıplomıutsinin 

bir vaaıtaaı halini almıı bu 
lunuyor. Baron Aloizt eibi 
bir dJplomatm karlyerıne 

bir ıefaret kaaaaını~·kırmak 
ile baılamıt olduğunu unut· 
mıyalım . "Tribuna"nın ma · 
kalesinin her Franaızın ak · 
lın• getireceği mülihalar 
bunlardır. Fransa bu hadi · 
ıeden ders almalıdır. Ro
manın ıöylediği tatla ıözle· 
re inanmak bir aptallık po 
litikaaıdır. 

Adliye vekili Lazar hüku· 
met pıutiıi Matbuat Encü. 
meninin alelacele yapılan 

bir da vett üzerine vaki bir 
içtimada devlet emniyet ve 
niZamanın korunma11 için 
ittihaza lizımgelen tedbirler 
hakkında bir kanun layiha 
ıı teklif etmittir. 

Bu layiha devlet emniyet 
ve nizamının korunmaıı 

için bir takım yeni. eskisin. 
den daha tiddetli cezai ab· 
kamı ve matbuat hakkında 
yeni kayd ve tetbir!eri lh · 
tıva etmekte, ıon zamanda 
hükum süren cereyanları 

baatırmağı, radikal hareket· 
lere ve matbuat tahrtkatına 
kartı hükumetçe ıtddetlt ta· 
kibatı iatihddf eylemektedir. 

Layiha üç kısma ayrıl· 
mııtır. 

Birinci kmm devlet niza
mının mu haf aza11 için li:.tım 
oian cezai tedbirleri ve üç 
azalı bir _fevkalade mahke
me teıkillni ihtiva ediyor. 
bu mahkeme devlet reisine 
hakaret, vatana hiyanet, 
ihtilal ve tahrikat fiilleriyle 
bomba ve dinamit gibı itti· 
al mevadımn imali, kulla· 

nılmaaı ve saklanması suçla
rını fevkalade bir uıul ale 
muhakeme edecektir. Mat 
buatın bu suçları tahrik 

eden neırtyatı da bu mah· 
kemede muhakeme edile 
cektlr . 

Layihanın ikinci k11mı 

matbuat hakkında yeni kayt 
ve tedbirleri ihtiva etmekte 
olup muayyen zamanlarda 
inti~ar etmeyen beyanname 
broıür, riıale ve saire gibi 
her neviden bütün matbu· 
atların evvel emirde müd
dei umumlliğe verilmesini 
ve bundan ancak 48 aaat 
yahut ıekiz gün sonra neı· 

redılebileceğinl kaydediyor. 
~u tedbirlere ria yet edll
me.;inden yalnız muharrirler 
değıl, aynı zamanda tabi 

ve naıirler d i! hi mesul tu· 
tutmaktadır. 

Layıhanın üçüncü kısmı 

bu redhirledn meriyeline 
aıt 1t.hkamı ihtiva ediyor. 

Bugünkü Mirde eski na 

zarlardan Atanaa Broff. "Ye 
ot yol,. bnılıiı ile yazdığı 

bir makalede fdevlet mena · 
ı fıini çok köt6 bir duruma 

Balya icra memurluğun 

dan: 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu : Doğanlar kö · 
yünde iki parçada 24 dö
nüm tarla. 

Gayrimenkulün bulundu
ğu mevki, maballeıt , ıoka

iı numarası: Doğanlar kö 
yünde takdir olunan kıymet: 
( J 08) liradır. 

Arllrmanao yapılacağı yer, 
gün, ıaat: 27·12·937 pe.zar
tesi günü ıaat 14 de Balya 

icra dairesinde 
1 - lıbu gayrimenkulün 

artırma tartnamesi 27-11 937 
tarihinden itibaren 936 l 57 
numara ile Balya icra dal 
resinin muayyen numarasın
da herkesin görebtlmeıi için 
açıktır. llinda yazılı olan 
lardan fazla malO.mat almak 
istlyenler, tıbu ıartnameye 

ve 936-157 dosya numarasi 
I 

le memuriyetlmize müracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirak 
için yukarda yazılı kıymetin 

yüzde 7 ,5 ntsbettnde pey ve
ya milli bir bankanın temi
nat mektubu tevdı edilecek · 
tir. {124) 

3 - ipotek ıahibt alacak · 
lılarla diğer alakadarların 

ve lrtif ak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki 
haklarını huauıt!e faiz ve 
masrafa dair olan iddialan 
nı ııbu ilan tarihinden ltlbo · 
ren yirmi gün içinde evrakı 
müıbltelerile birlikte memu
riyetimlze bildirmeleri ica· 

heder Aksi halde hakları 

tapu sictltle sabit olmadıkça 
satıf bedelinin paylaıma11n 
dan hariç kahrlar 

4 - Göıterllen günde 

artırmaya ittirak edenler 
artırma tartnameılni oku· 
muı ve lüzumlu malftmat 
almıı ve bunları hı mamen 
kabul etmit ad ve itibar ol
unurlar. 

tndirmit bulunan partizan· 
lakla demagojiden nefret et 
mlyen ve bu huıustn yerleı - 1 
meyen tek bir Bulgar mev · 

cut olmadığım kaydettikten 
sanra: .. A11l münakaıamız 
ıimdi bir noktada birleıiyor: 
Bu, Bulgariıtanın tutucağı 
yeni yoldur Devletimizin 
idare ıeklındekl eski ve mu · 
ayyen eaaılan muhafaza 
edecek miyiz?. Bizden kül· 
tür itibarile daha yüksek 

a11rlardanberi yaptıkları tec- 1 
rübelerf nazarı itibare ala 
cak mıyız? Yoksa gel iti gü · 
zel ve dik baıhlıkla tutucfl· 
ğımız bir yolla kendimizi 
mechuliyetlere mi bırakaca -

ğız?. 
lııe bugün nıünakaıa edi

len ve edilmeıi gereken nok· 
ta budur.,. Dc!mektedtr 

Muharrir, bundan sonra 
si yasal partilerin ilgıulle 
memlekette partizanlığın ve 
demagojinın bertaıaf edile
ceğine inananlar bu'unduğu 

nu ve fak at böyle bir ka · 
naattn doğru o lamıyecağım 

ve çünkü; partizanlığı ve 
dem8 gojtyı doğuran Bulgar 
egoizminın yarın si yasal 
pıutı le rin temsil ettikleri iç· 
tlmııi~meıullyet denil~n fren
den kurtulmuı olınası haae 
uiyle umumi menafi için çok 
daha muzır. olabllecejioi; bir 

5 - Tayin edilen zaman
da gayrimenkul üç defa ba
ğmldıktan sonra en çok ar 
tırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmlt beıi 
ni bulmaz veya::, ıatıı lıtlye 

nin alacatına rüchanl olan 
diğer alacaklılar buluoupta 
bedel bunların o gayrimen 
kul ile temin edtlmiı ala 
caklarının mecmuundan faz 
laya çıkmazıa en çok artı· 

ranın taahhüdü}baki kalmak 
üzere artırma on beı gün 
daha temdit ve o a beılncl 

günü aynı saatte yapılacak 

artırmada, bedeli satıı tsti
yenln alacağına rüchani olan 
diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmit 
alacakları mecmuundan faz
la ya çıkmak fartıle, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilemezse 
ihale yapılamaz ve ıatıı ta 
lebt düıer. 

1 - Manyftı kazası merkezinde müceddeten yapıl•· 
cak ve keılf bede il 2130 lira 05 kurut olan afat lıtaıY0 

nunun ekıiltmesine istekli çıkmadığından 27·12·937 t•ri· 
hine raslıyan pazartesi günü naat 15 ıe kadar bir •1 
zufında pazarlıkla verilecektir. 

6 - Gayrii:menkul ken· 
disine ihalf'! olunan ktmıe 

derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ıha· 
le :kararı feıholunarak ken 
diıinden evvel en yükıek 

teklifte bulunan klmıe ar · 
zetmlı olduğu bedelle alma
ğa razı oluna ona, razı ol 
maz veya bulunmazsa he 

meo on beı ıün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir. İki iha
le arasındaki fark ve geçen 
günler için yüzde 5 ten he
sap olunacak f alz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme ha
cet kalmakıızın memurıye
timtzce alacıdao tahs il olu
nur. Madde ( 133) 

Gayrimenkulün yukarı · 

da gösterilen 27 · 12 -
937 tarihinde Balya icra 
memurluğu oda11nda itbu 
illo ve göıterllen artırma 

ıartnamesi dairesinde satıla 
cağı ilin olunur. 

3 - 1 

baıkalarının iıe daha 
kültürlü memleket1erin ida 
re ıekHlerinden.., iıtıfad~ edi

lecek yerde Bulgarlrğa has, 
Bulgar realitr?sine ve ruhu 
na uygun orijinal.., bir idare 
§ekli kurmanın daha fayda 
lı oltıcağım ileri sürdükleri· 
ni veı:.ıfokat bunların daflal
dandıklarını ve böyle bir 
kanaahn zarar getirect k ka· 
dar büyük bir safdillik ol 
duğunu yazmaktadır Mu. 
harrire göre demokratik ida-
reler arasında mevcut fark
lara rağmen bu idarelerin 
eııaala rını teıkıl eden müı 
terek bazı noktalar vardır 
ve bunlar, bila iıtiına ıun 

lardır : Halkın itimadına ma· 
zha r olan bir hükum~un . bir 

~ 

mesai proğramı vardır Hü 
kumetr.ıbunu zamanında ve 
açık bir surette Litimat al 
dığı meclise arzeder ve tas· 
dik ettirir . Meclis bu proğ 
ramı üzerinde aleni bir su 
rette f ık rint söylemek sela · 

hiyetindedir. Her hükumet 

efkarı umumlyenin ıtim"dı 

na mazha~ olmak zonıı-;da 1 
dır. Bu, hükumet le m ilel 
arasındaki canlı rabıtanın 

ta kendisidir Serbest bir su
rette seçilen parlamento hü 
kuıneti ikaz. kontrol ve teş· 
vik eder. Sarfiyat i§lerinde -- ·-selahiyet ve karar sahibidir. 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 

Hususi ıartname 
Keııf cetvel ve teferruatı 
Projeler 
Ekılltme ıartnameıl 

Mukavele örneğl 
lıtiyenler bu evrekı vilayet dimi enc6men kaleminde 

veya Nafıa müd<irlüğünde görebilirler • 
3 -- İhale b6kumet daireıtnde tetekkül edecek vlliY't 

daimi encümeni tarafından yapılacağından iıtekhler en 
cümenln toplantı günü olan pazartesi ve perteaıbe ıünleri 
ıaat on beıte encümene müracaat edebllirlar 

4 - Bu tıe girebilmek için bu gibi tılerle uğrattıiıll• 
dair 8alıkesir Nafia müdürlüğünde vesika almak la:ıımdır 

4-1 543 

Balya icıa 
Memurluğun~an: 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu: Balyanın Ilıca 

köyüade iki dönüm tarla; 
halen bağ 

Gayrimenkulün bulundu· 
ğu mevki, mahallesi, numa· 
raaı: ilaca köyünde Elmalık 
namı diğer köy üıtü mev
kiinde. 
Takdir olanan kıymet: 100 
yüz lira. 

Artırmanın yapılacağı yer 
gun, ıaat: Balya icra daire
sinde J 3- 12 937 pazartesi 
günü saat 14 de. 

l - 1tbu gayrimenkulün 
artırma ıartnameıi l 3· l l ·937 
tarihinden ltlbar4fo 20 No 
ile Balya icra dairesinin 
muayyen numarasında her · 
keıfn görebllmeıi için açık· 
tır. İlanda yazılı olanlardan 
fftzla malumat almak isti-
yenler, tıbu ıartnameye ve 
20 dosya numaraslle me· 
muriyettmfze 
melidir. 

müracaat et· 

2 - Artırmaya itUrak 
için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 ota betinde pey 
veya milli bir bankanın te· 
minat mektubu tevdi edlle
cektir. ( 124 ) 
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olan djğer alacaklılar buhı· 
nup ta bedel bunların o 
gayrimenkul ile temin edil ... 
mit alacaklarının mecmuur,. 
dan fazlaya çıkmazsa el1 
çok artıranın taaı hhüdü b•' 
ki kalmak üzere artırlfJ• 

onbeı gün daha temdit "e 
onbetinci günü aynı ıaatt• 

yapılacak artırmada bedell 
aatıf lıtlyentn alacftğına rüc· 

hani olan dljer alacaklılarıo 
o gayrimenkul ile teOJIO 

edllmi§ alacakları mecıııu · 
uodan fazlaya ç~krnak şar· 

tıle en çok artırana ihale 
edilir Böyle bir bedel elde 

edllt'mezse ıhflle yapalınaı 

ve satıı tlllebi düter. 

6 - Gayrimenkul kendi 
sine ihale olunan kimr.c der 

lerhdn gayri menkul üze 
hal veya verilen mühlet 

rlndekt haklarına hususile fa· 

3 - İpotek sahibi ala

caklılarla diAer alakadarla
rın ve irtifak hakkı sahip· 

içinde parayı vermezse ih•· 
b ve masrftf a dair olan id 
dlalarını iıbu ilin tarihin le kararı feıholunarak ken 

den itıbaren yirmi gün için- dislnden evvel en yüksek 

de evrakı müıbitelerile bir · teklifte bulunan klmıe ar· 
likte memuriyetlmize bildir zetmiı olduğu bedelle alrrıa· 
melerl icap eder. Aksi halde ğa razı oluna ona, razı ol-
hakları tapu sicile sa bit ol maz veya bulunmazsa he 
madıkça satıı bedelinin pay- men on bet gün müddetle 
laımasından hariç kalırlar. artırmaya çıkarılıp en çok 

4 -- Gösterilen günde artırana ihale edilir. iki ıha· 
artırmaya iıttrak edenler ar· le arasındaki fark ve geçeı> 
tırma ıartnameıini okumuo günler için yüzde 5 ten he· 

l 1 d " r ve üzum u malumat almıı sap olunacak faiz ve ıge 

ve bunları tamamel\ kabul zararlar ayrıca hükme h• 
etmit ad ve itibar olunur cet kalmaksızın memuriye· 
Jar tlmizce alıcıdan tahsil olu· 

5 Tayin edilen zaman· nur. Madde ( 133 ) 
da gayrımenkul üç defa Gsyri menkulün yukarıd• 
bağrıldıktan sonra en çok gösterilen I 3 J 2· 937 tarihir> · 
artarma ihale edilir . Ancak de Balya icra memurluğu 
artırmt'I bedeli muhammen odasında iıbu ilan ve gö•: 
kıymetin yüzde yetmi§ be ~ terilen artırma ıartnarııesı 

ı · rı şini bulmaz eya snrıı ,gtt· daireıinde satılacağı i a 

yenin Rlıtcağına rüchani olunur. _...-
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