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Kırmızı Ve Mavi Kuvvet· 
ler Bugün Çarpışacaklar 

Ruzvelt 
Siyai ilimler ı~ademesine 

azı olacak 

1 Türk-Yunan Dostluğu 
AtatürUe, Meta~sas arasında teali olunan aıkırca söz
ler i~i ~omıu millet ırısmdıki dostluğun ~aki~i ifadesidir 

Büyük Şef Atatürk Dün Manevrayı 
Yakından Tak ip Ve Tetkik Ettiler .. 
Oaşman Tanklarla ZırhlıOtomobilterle VeDiğer 
Motörlii Vasıtalarla lzmire lnmeğe Çalışıyor .. 

lzmir, J 1 (Husuıi) - Bu 
tGo Ulu Önder Atatürk, Bat 

her baılamıttır. 
Mavi taraf kuvvetleri 

~elen General ismet lnönü, donanma ateıl himaye.inde 
•tvekllet vekili Celll Bayar, sahilde tutunmaktadır. 

dırlar. 

İntizam, faaliyet 'e baıarı 
Türk orduıunun harp kud
retini artırmaktadır. 

Parls, 11 (A.A.) - Ahllki 

ve slyaat ilimler akademeıt 

azalarından bazıları ıtmdl 

münhal bulunan iki ecnebi 

azalıktan birine relllcumhur 

Ruzveltin namzetltllnln ko· 

nulmasını teklif etmiılrrdtr . 

Bu münasebetle 109 se-. 
nesinde Amerika cumhurre· 

isi Theodore Ruzvellln aynı 

aıf atla bu akademtye aza 

intihap edilmiı olduiu h•

tırlatılma ktadır. 

Ve•- il H B Salı günü sabahı mavi •d er eyetl ve ayan 
.\f ve kırmızı taraf kuvvetleri · et ve dlier zevat otomo 

flvrupada Beliren Harp Tehlikesi: 
btll nin çarpıımaaı muhtemeldir. 

erle Sökeden manevra ıa· b Kırmızı kuvvetler ıeri ve 
••ıoa hareket etmiılerdir. muntazam hareketleri ile 
~tatQrlc manevrayı yakından tecemmularını ikmal etmiı 
l•lcıp ve tetkik ettikten ıon · bulunuyorlar. 
tl Çamlıia gelerek öjle ye· Kuıadaeı sahilinde düı 

Avrupa Vaziyeti Tekrar 
Karardı .. 

"'•llni yemtılerdtr. Orada manı kartılıyan kırmızı 
l\.. taraf kuvvetlerlntn ilk k11mı 
•tada1ı kaymakamı, em 

ııı,et mOdiirii, vilayet jan takviye edilmlıtir. Mavi ta· 
et_ raf kuvvetleri tanklarla, 

tma kumandanı ve on 
~ zırhlı otomobillerle ve mo 

Önumüzdaki hıltada fraOslve ingtlterenin alacığı ki· 
rarlır f ıv~alida mühim görünüyor. 

lnlerce halk tarafından törlü va1ttalarla İzmlre doğ Londra, l J (A.A ) - Res· ı 
lc•rıılanmıılardır. Halkımız ru inmeie çalıımaktadır . mi lngl1iz ajan11 Royter teb 
80,nk Şeflerine saygı ve sev· Manevra sahasında bütün liğ ediyor: 
il tezahiirlerinl coıkunluk kıtalarımız kumandaları· Londra ıtyaai mehafill 
lçeraıinde göıtermtılerdfr . nın verdıkleri vazifeleri balyanın kendisine yapılan 

ile ıörüımüıtür. ltalyan nota-

11nın metni, pazartesi} günü 
toplanacak olan kabine iç· 
ltmaında inceden inceye tet· 
kik olunacaktır 

Yunan ba11m, Mu11oltnt-
Hitler mülikatı iizerinde 
durmakta devam ediyor. 
Etnlkf, Kattmerinl ve Pro 
ia, bu huıusta yazdıkları 

lakonik fırkalarda ıunu te 
barüz ettirmektedirler. 

"Mu11ollni ile Hitler, ıul
hü tercih ettiklerini bütün 
dünyaya haykırmakla, be· 
ıeriyetl tatmin etmtıludlr. 

Keza kimıenin menfaati· 
ne dokunmak niyetinde ol
madıklarını da ıöylemlıler
dir Harp çılgınhkbr. Bu sa· 
mimi sözlerle verilen temi· 
net, yeni bir mihver olacak 
ve Avrupa bunun (lzerlnde 
dönecektir. 

Bu zevatın yeglne emel· 
lerf, ıanlı Avrupa medeni· 
yetinin eaaalarını korumak
tır . 

Berltn atadında söylenen 
sözlerin, kuvveden fille çık
masını temenni ederiz. 

Prola gazetesi bu huıuıta 
bir de baımakale yazarak 
diyor ki: 

"Mu11olini ıle Httler ıulb 
lehinde olduklarını dünyaya 
ilan etmtılerdlr. 

ltalyan dıı bakanı, lıpan· 
yaya baıka göniill<i gönde· 
rllmiyeceğlnl ıöylemiıtfr. 

İngiltere ile f ranıa, ıö· 
nüllülerln geri çekilrı:ıeıtnl 

iltemlılerdt. Henüz buna 
cevap •lamamıılardır. Hü· 
kumet lehine çarpııan gö· 
nüllüJerin de, geri alınacaiı 
ıüpheıizdfr. 

Muaaoltnt döndükten ıonra 
iki devletin maslahatgüzar· 
ları müzakeratın devamını 

lıtiyeceklerdir. 

Bu aörüımelerln muvaf • 
ktyetle nettcelenmealnl ve 
lnaıltere, Franaa, balyadan 
müteıekkll bir m(llelleı teı· 
kilini ve buna Almanyanıo 

da iltihakını temenni etmek, 
dOnya ıulhiinün lehine olur. 

Bu tarihli gazetelerden 
bir k11mı 8. Metaksa1an An
karayı ziyareti ile lttlıal 
ederek ıunları yazmaktadır. 

Son giinlerde cereyan 
müzakerelerde Yunanlıtan, 

Yugoılavya, Türkiye ve Ro. 
manya tek bir kitle halinde 
hareket eylemtılerdtr. 

Bu hareket tarzı ıtmdlye 
( Sonu üç<inçQ aayf ada ) 

S&ke, 11 - 8üy0k ma· tam bir zindelik ve çevik· daveti kabul etmemit olma· 

~ralar diin -=f==e=ci=r==le=b=e==r=a==-li-=k==i-ç=er""l=ıl=n:ıı::::d=e===b=a==ı=r..r=m=a=k-ta · sına mütr.e11lftlr. Ademi mü 

Hataydaki i n t i h a b 1 ~:~=~~=:n kae:u~~~:ı~ü;,~:·: 
mittir. Çünkü, halyanın red 

il t 1 H t • cevabı karıısında ademi mü 

lngiltere Ehemmiyetli 1 Memleket 
Bir Tehlike Karşısında Elektrik ışığına knusuyor 

P\ o n r o e y e 1 • • dahalenln miienlr kılınma11 
yolunda .na11I ıleri gld\lebi Bulunuyor .. 

~ -/ı '" L E l leceği billnt>mlyor. 

ntifıabat 29 llRteşrinden vve Almanyanın daveti mese B. Çemberliyn söylediği bir nutukta «Adaletsizlik dd· 
Y l k leılne gelince, Almanya bir 
apı mı yaca . Akdeniz devleti değildir. Bi· vım adarsa ~iç~ir millet taarruzdan masun kılamaz.»Oa~i 

t 
Ceoevre, 11 (A.A .) - Ha =2==0==5-,,.=n=e==d=e=n==ııb==er=l======= '. naenaleyh eğer davet edil-

1 
'-A ld 

'rda lnlihabı~kontrol ede- ... miı olsaydı diler her hangi Sgarborough, 1 ' .A) - 1 vaktinde ıöylenmtı o ufu-
~·- •- t .r ik - Muhafazakar parti konore· nu teberüz ettirmıı ve ıöy-

ııs: •omtte ın zevattan mü. tı r aya uynyarı: bir memleket de ayni suret • 
ta.Lı_ sinin ıon lçtimaında dün ak· le devam etmııttr: 
,..ııs:epur: "Çı"n Bı"rleşmı'ştı'r.» le konferansta bulunmak " f&m bir nutuk ıöylıyen Çem Şimdiye kadar Amerika. 
'1 l'.t. Jak Lagrange(Belçika), p• 'il b .1 6 hakkını ileri ıüreblllrdi. ber1iyn, lngilterenln dahili nın açık bir tecerrüd ılya . 
ı_ · Vander Mandere (Hol ylO mı İ 8f f8mlnu8 8- Vaziyet kararmııtır Şura · ve harici siya.eli hakkında ıetı takip edeceğı zannedil· 
'1 llda), M. Reid (lngıli:ı), 

1 
~ K f k d' . 11 muhakkaktır ki önümiiz- izahat vermiı ve pek nazik mekte idi Halbuki Ruzvelt 

. R.emen (Norveç) ve:Ro · nara ylD· IJ·yB ver ığı deki hafta lngtltere ile Fran · ahval ve ıerait dalreatnde dünyaya arız olan adalet. 
ttr, llevıçre) , M Rogera ko· l.d &. 1 1 .I' sanın alacakları kararlar çalııan Edenden takdir ve ılzlık haatalılının yayılma · 
:•tenın umumi katipliğini nutu~ 8 uÖY 8 soy Bul fevkalade mühim olacaktır ıtaytıle bahıetmlıttr sıns müsaade edildlil tak· 
ttuhte etmtıtır. Loodra, ı ı (A.A.) -· On Parfı, 1 ı (A.A) - Hari Halihazırdaki korkunç me dirde hiçbir millettn taarruz· 
.. b h · D lb l ı ıeleler kar1111nda dünyanın dan muun kalmıyaceğını 
11\.0IDlte yarm ıa a ya- ıekiz tngiliz üniversitesine cıye nazırı e oı, ta yan I\~ vaziy t ' t hl•) d Ç görmüıtür Ruzvelt, verilen 

~c'iı ilk toplantıyı müte cevabı etrafında Chautemps 1 e ını 8 
' e ~n em· 

,ı_ mensup 90 profesör Çın ===,========= b l • k bi k 'ld ·1· sözde durulacağına ve mu "'P Hataya hareket ede· 1 er ayn açı r ıe 1 e 1 a · 
tt~lir . maarif nazırına bir telgraf Cumhurı·yet 01 harp edtlmemtı olmakla ahedelerin kudslyetlne lna· 

k k J b b k h d nmak siyasetine avdet et· 
fieyetin, birkaç gün sonra çe ere apon taarruzunu 4' era er 1 t arp karı11ın a 

illa d d . i 1 · ı · h" b Lı 1 LI 1 bulunduğunu kaydetmiıtır . mek lazımgeldiğlnl ıöyle-
~S~e~etl~lzde!_l_ieçe~ği,_ ur urma11 ıç n ngı ız u ayrımı 118ZU il\ an Bunlar ispanya ve Çin harp mekle lnglltere ve Amerl 
~ llkteırinde Aotakyada kiimeUni tazyik edecekleri kanın kanaatlerine tercü 
~lu h . d ı k ni vadetmıılerdir. ı'lerlı'yor leridir . Bu harplerde kulla man olmuıtur. Sulhun ida· 

t nacaiı ta mio e ı me 
•dt 1 mlan bombardıman tayya· i 1 bl ı k t t, nllhabat, rejimin me Nanktn, l 1 (A.A) - Çın me1I ç n r eıere gayre 
tıht tar'hlnden bir ay ıon Cumhuriyet bayramının releri harbe iılirak etmlyen urfedilmeıl husuıundakl 

ı milli bayramı müoasebetile 14 1 t, ncü yalının büyük göıte leri de öldürmekte ve eakat· teklıfe de ngiltere büUln 
1 Yanı 29 ti kteırtoden ev · l ş k k d d ~tl genera an ayte ra yo a rilerle kutlufanmaaı için ıeh- lamaktadır. kalbi ile iıtırak eder. 
Yapılamıyacaktır. Türki· " ı d >td k ıoy e lil bir nutukta ez- rimlzde hazırlıklar yapıl ı Hatip inıani duyguları is Çemberlayn, Amerikanın 

dt e 1 Hataylı vatandaıların cümle demlıttr ki.' maktadır. yan ettiren bu gibi hareket dokuz devlet konferansına 
t, reylerini kullanmak üze - Bir kaç aydan evvel Bu hazarlıkları ikmal et . lerden muharebe zamanla. iıtirak edeceğinden emin ol 
~ o tarıhten evvel memle Ih rında içtinap edilmiyece~lni duğunu ve İngiltere namına 
.. ttlerioe oidecekleri haber su Ü ümit etmek muhaldir. mek üzere ayrılan temsil, " 
.. , • l beyan etmiıttr. Binaenaleyh vaktinden evvel taahhüde 
tllınektedlr. Şimdiki fedakarlıklardan küuü er, gazete ve mecmu· girmek istememekle beraber 

-~ 

1. Cıvdat Karim gitti 
ı-. Qltkaç gündenberl ıehri
~ 11de bulunan Sinop me 
~'" ve Parti Genyönku 
ti Gyesinden 8. Cevdet Ke 
'-."' locedayı diin lıtanbula 

'•ket etmlttlr. 

h k b alar, ıüıleme, balo, grafik bizzat muahedelerle glriıl· 
da a ço üyük fedakar bu devletin yeglne gayesi 

komiteleri dün aaat 20 de len taahhütlere r1tğmen me· 
lıklara kllllanmağa hazır · 

lanmalıyız Bununla beraber 

ümit ve itimat da besleme· 
liylz Yirmi senedenb~ri te 

frikaya uğrıyan Çın bugün 
birleımiıtlr. Ve miitecaviz~ 

karıı azimle harbetmektedlr. 

vcut ıhttlMın ıulhen halli sulhün teılıl olduğunu ıöy · 
Parti kuralında ayrı ayrı liyebilecellni ve İngiltere 
toplanarak yapacakları iıler için müzakereye glriımeden hOkı'.imetlnin de bu makıat-
üzerinde aörütmüı 1 er ve ka· evvel kuvvete m<iracaat et · la hazırlanacak her türlii 
rarlar vermtılerdir. Her ko · mek uıulüne kartı lıyan et· planın tatbikine fttlrak ede · 
mite bu kararları Cumhuri mek lazımdır. ceğlnt beyan etmtıUr. lıpan· 
yet bayramına kadar tatbik Hatip, Ruzveltln nutkunu ya hakkında hatip, ademi 
ıalauına çıkaracaktır. hatırlatarak bu nlltkun tam ( Sonu ikinci ıayfada ) 

Memleketimizde elektrik 
teıfıah faaliyeti ıon zaman· 
larda bir hayli artmııtır . 
Bugüne kadar 62 vilayet ve 
370 kazamızdan 50 vi1lyet 
ve 104 kazamız elektrlle 
kavuımuı bulunmaktadır. 

Son zamanlarda yine ba· 
zı vilayet ve kazalarımızda 

tesiıatı ikmal edılmlt bulu· 
nanlar da var Bunlardan 

ıu kuvveti ile çahıan Toıya 
elektrik teılıab Veklletçe 

tayin edilen müteha1111 he· 
yet tarafından muvakkat 

k~bul muamelui yapılmıt 

ve ıehre cereyan verllmlttlr . 

Ayancık lıeledlJetlnin de 
yaptırmıı olduiu elektrik 
ıebekesi fen hayetlnce mu
ayene edilerek kabul edil· 
mittir. Bu ıebeke Ayancık 

Zingal kerede fabrikatından 
cereyan almaktadır ve ıehlr 
bugün elektrikle tenvir edil· 
mektedfr. 

Bundan batka Merzifon 
ıehrlnin de elektrik teıiıatı 
için teıekkül etmlt bulunan 
komandit ıirkeU f aallyetinl 
tamamlamııtır. Bu tirket 
bugün anonim bir tlrket <'l
maf a çalıımakta, bu ıuretle 
teıktlatı daha muvafık bir 
ıekle ıokarak halkın men· 
f aatini gözönünde bulundur 
mak arzusundadır. 

Bütün bunlardan bAıka 
bugün yine muvakkat kabulü 
yapılan ve teslıah ikmal 
edilmek üzere bulunan ıe · 
hirlerlmtzde memurlarımız 

faalit halindedir. 



SAYFA: 2 

Niçin Ese:r Yazıyorlar·? 
8 izdeki muharirler, iki haleti ruhiyenin tesiri altın 

d eser ortaya koyarlar: 
1 Çok kazanmak gaye11ıle 
2 Kendilerine "eser sahibi,, dedirtmek, yani gösterlt 

yapmak heveı 'e 
Bu, iki pisko1ojlyl ta§ıyan yıızıcı zümresinden 

maada . hakıkaten lianat duvguslle yazan muharir· 
lerimlz parmakla gösteri lecek kadar azdır Oku) ucuların 
çoğu da bunları dejil, daha ziyade çok k~zannuık endite· 
siyle yazanları tanırlar . • 

Birkaç gün evvel B. "Sadrı Ertem. in, Kurun gaze 
lesinde neıreltlği bir makalede sövledıği gibi bugünkü 
mubarrirledmlz kendi zevkler ine göre eser yaratmaktan 
uzaktırlar. Bızde muharririn duyuıuna ve kalemine kumanda 
eden "ıer müvezzi" lerin direktifidir. Yalnız, ne yazık ki 
muharrirlerimiz günlük kazançlarını dütünürken, iyi eıer 
vermekten fedakarl ık yaptıklarının farkmda değildirler. 

Kuvvetli ve ktymetli eseri yaratacak muharrır ise, mu 
hakkak surette çok kazanmak hırsından uzak kalmalıdır. 

İkinci zümreye gelince: 
Böyle kitap yazanların sayıaı son senelerde pek çok . 

Sanat telekkilerinden mahrum bu g bl eserlerin pek çoğu 
gelip geçici gençlik heveslerile ve eser sahibi olmakla, 
iftihar 1ç ı n yazıl mı§tır 

Bu1ları yazanların ~eser ı ıı hibl" dedirtmek hevesile 
hareket etUk 1 ~rint, eserlerinin kıymetleri açığa vurmakla 
beraber, diğer bir delil daha vur: Bu gıbllerin ki 

taplarmm kabında eluerıya "Muharririn yakın-
da çıkacak diğer eıerlert" diye bir kayıt vardır ve bu 
rada birçok isimler sayılmıthr. Fıtkat inanma)'m12!. Bu 
kitapların henüz hiçbirisi yazılmıtı değildir Hatta mevzu
ları bile tıısarlanmamııtır. 

Geçenlerde bir arkadaıım anlatıyordu: Dört beı yıl 
evvel, kitap yazmağa meraklı bir genç, bilmem ne adlı 
Lir eserinin "yakındn" neıredileceğ ı nl ilan et mit birkaç 
ene sonra kendiılne tesadüf eden arkadaıım eserinin çı· 

kıp çıkmadığını ıorınuı. Genç bazı ıebeplerden dolayı neı · 
retmediğlni söyleyince, arkada,ım müsvettelerfnl okumak 
üzere müsaade etmesini rica elmlt Diğerı evvelfı ıaoırmıı; 
ıonra haklkatı itiraf etmiı; mefer, henüz o eseri yazma 
mıt imlf .. 

lıte Lugün, edebiyallmız bu ıki zümre elinde can 
çekiıen bir hastadır. Bu hastayı kurtaracak kıymetli 
ıanatkaları beklemek Türk okuyucusunun hakkı delil mi? 

Kemal Demiray 

lngi te e Ehem 
Bir T eh ike Ka şı 1 

ut n 
(Ba, tarafı birinci sayfada) 
müdahaleyı müeulr lulacak 
yeni müzakerelere baılana· 

cağını ümit ettiren İtalya ile 
yapılan itlliften memnuni 
yetle bahsetmlı, lngilterenin 
davetine karoı İtalya tara
f mdan verilecek cevabın her 
hususta bir ahenk lemin 
edeceğini ümit ettlilnl söy
lemittlr. 

HaUp o zaman Muuollnl 
ile teati ettiği mektupların 

mevzuunu tetkll eden mü 
zakerelere yo l açılacağını 

ilü ve et mittir . 
Çemberlayn halihazırda 

tekrar ıilahlanmanın durdu· 
rulmaması lazımgeldi~lni ve 
istihsalatm pek seri bir tem· 
po ile baıladıianı kaydet 
mittir , 

Kara ordusu tamamile te 
ehiz edildikten sonra vnzı. 
fesini yapabilecek bir hale 
gelecektir. Diğer cihetten 
bahriye mevcut gemilere 
ilave edilmek üzere inta 
edilmekte olan gemilerin 
mecmuu tonilatosu 500,000 
tondan fazladır. Bahriye za. 
bit ve efradının miktarı da 
artırılmııtır . Tayyarecilik fa
aliyeti süratle inkiıaf et· 
mektedfr. 

yor .. 
Çemberle yn son iki ıene 

zarfında ana vatandakı kuv 
vetlerin üç mlslıne iblif 
ed i ldiğini tasrih etmfıtlr . 

Hatip, bu senenin tik altı 

ayındaki endütri istihsalita 

nan 193J ıcneslntn ayni dev. 
resine nazaran yüzde So 
nisbetinde artmıı olduğunu 

ve bu seyrin devam etmlye 

ceğine da ir ortada hiçbir 
emmare mevcut olma"ıaını 

ilave eylemfttir. 

Dünkü un ve za~ire fiatlart 

5.5 
60 
70 
80 

UNLAR: 

Asgari Azami 

Handıman 

.. 
,, 

K. 

850 
830 
760 
690 

K. 
860 
840 

770 
700 

Kırma ,. 490 500 

BUGDAY PiYASASI 

Sert buiday 4.625 4,75 
Yumuıak ,, 4,75 - 4,875 
Mmr 3, 125 - 3,25 
Arpa 3, 125 - 3,25 
Bakla 3, 125 - 3, 125 
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iZDIEN HABERlE ' , ıC".1 • , . .. . . . 

B iğ adı ç tak i Cinayetin 
Esrar Perdesi Yırtıldı. 

Tarla İcinde İskelet Halinde Bulunan Kadını 
, A 

öldürmekle Suçlu Olarak Uç Kişi Yaka landı. 
Bundan dört ay kadar evvel r-:-"IBlWlfln• 

Biğadıçta tarlaların birinde 
bir iskelet bulunmuıtu. Y apl 
lan tahkikatta bu iskeletin 
Bo~nak llatıce adında tanın· 

mıı kadınlardan birine alt 
oldufu anlaıılmııtı. Bu de· 
fa aydınlanan bu esrarengız 

hadiseye ait tahkıkatı yazı 
yoruz: 

Biğadıçta oturan 
mütekaitlerden B. 

aıkeri 

Meh. 
medin tarlasına orak 
biçmeğe giden itçiler 
tarlada ağır bir koku hiue
dıyorlar. Meraka düıen İf · 

çiler, bu kokunun nereden 
geldliini araıtırmağa batlı · 

yorlar. Nıhayet bir hende · 
ıln kenarındaki bir ahlat 
ağacı altında, vahtı hayvan 
lar tarafından (jıdıklenmit 
bir ceset ile rengini kay
betmlı elbtse parçaları görü· 
yorlar. 

Hadiıe hemen jandarma · 
ya haber veriliyor ve adliye 
tahkikata glriıiyor, 

Tfthkıkat neticeılnde bu. 
nun bir kadm ceıedl o1du -
iu meydana çıkıyor. 

Ceset ~ime ait1 
Bu ıırada Bığadıçta da 

bazı evlerde afır bir koku 
hi11edilmeğe baılamyor. Ko
kunun geldığı eve airilmek 
iıteniyor. Fakat sahibi orta. 
da yok Kapı açılıyor; tçer · 
de, ahırda, bir koyun 
kuzusl c birlikte ö 1 ü 
bu unuyor Ortalığın toz 
toprak ıçinde bulunmaaın · 

dıın buraya uzun zamandan 
beri ki~senlo girmediği an
laıılıyor . 

Bu ev ise, epey zamandan. 
beri ortada görünmiyen 
Boınak Hatice isminde ta
nınmıt bir kadına aittir 

Bu kadının ortada görün· 
memeii ve cesedin de bir ka· 
dana alt olması dolayıalyle, bu 
cesedin Hotıceye alt olması 

fÜphea lnl uyandırıyor Kadın 
aranıyor, bulunamayınca fÜp· 
heler kuvvetlenivor. Hemen 
bu kadmla münasebette bu 
lunanlar yakalanarak sorgu · 
ya çekilıyorlar Fakat hiç bir 
netice elde edilemiyor. 

Esrar perdesi yutıhyor. 
Bu vakayı evvelce yaz 

dağımız bir muallımin üç 
yaıındakl çocuğunun bo . 
ğazlanmall takip ediyor. Bu, 
tüler ürperlfci facia tarlada 
iskeleti bulunan Boınek Ha 
ticenin ölümünün ıebebini 

autftırmayı bir müddet için 
kısmen lferi durduruyor . 
Bu çocuğun ö ldürülmesine 
alt tahkıkah idare eden ve 
bu vakayı meydana çıkaran 
letanbul eakı cinayet komi 
•erlerinden ıtmdiki Savaı 
tepe nahiye müdürü B 81 
lil Yalçmkaya ile; lıtiklil 
Mücadelesi ııralarında An 

:::-a'ıı~tepe NahıJ.e 

~l ıırliıru R llilAI 
Yal~ıııka)a 

Yıığcılar Nahı)!' 

Mli diirlı B. ııu~nii 
Hf'kimo~lu 

kara poliı tetkik hüviyet 
amiri olan Yağcılar nahiye 
müdürü B. Hüınü Hekimoğlu 
vi liyetce ve müddeiumumi 
likce Boınak Hatfcenin kım· 
ler tarafından öldürülmüı 
olduğuna dair tahkikata da 
memur ediliyorlar lkı mü
dür; tahkıkat esnuında he· 
men hemen bütün Btğadıç · 

laları ıahit olarak dinlemit · 
lerdır Tahkıkat sonunda 
ıehrimizde bir vakitler mah 
keme zabıt katipliği yapan 
ve ıımdt Turgutluda icra 
memuru bulunan Vehbi ile, 
Vehbınin akrabaaından Bi
iadıçla Alaattlnlerin Haaan 
ve Hasanm arkadaıı Oili.· 
ver zan altına alınmıılardır. 

Cinayet nasıl işlenmiş1 
Adliyeye leılim edilen 

suçlulardan Hasan ve Dili · 
ver gerek hazırlık tahkika · 
tında ve gertkse diğu tah
kikat safhalarında cinayeti 
fU tekılde it ı raf etmltlerdir: 

Uzun zamandanberl ka· 
dını çılgınca seven Vehbi, 
Boınak Haticeye 500 lira 
kıymetinde bh ev bağııla · 

mıı ve yine bu yüzden ka 
rmnı boıamııtır. 

Vehbi, aradan yı 1lar geç 
tiği halde bu kadından ra 
bıtasını keımemiı ve vazife 
sinden · fırsat buldukça ayn· 
larak Btğadıca kadının ya
nma gitmlftlr 

Son zamanlarda Hatice, 
Vehbinln bu alakaeına ehem · 
mlyet vermemeğe baılam~ıtır. 
Çünkü töfer Alı iıminde 

birist le doıl olmuıtur. 

Artık sevdlğı kadından 

fena muamele gören Vehbi 
bundan sonra, daima inli 
kam almağı lasarlamııtır 

Müteaddit defalar Biğa -
dıca gıdip gelen Vehbi, bir 
gün yine Haticenın evine 
uğramııtır Kadın bu dafa 
da Vehbiyi çok soğuk kar· 
ııl amıt ve misafiri olduğun
dan ancak rece yarııından 
sonra gelmesini söylemtıtir. 

Bu hareket karııs :nda fev 
kala le sinirlenen Vehhl , 
akrabalarından Haııam ve 
Hasan da arkadaıı Dilaveri 
bulmuı ve üç kitf itliyecek· 
leri cinayeti kararlaıtırmıt · 

lardır Bundan ıonra llaaan 
ve Dilaver kararlattıralan 

yere gltnıl§lerdlr 

Vehbi de arkadaılarmdan 
ayrıldıktan ıonra doğru Boı · 

nak Hattcenlo evine uğra
mııtır Evde tki eıki aıık 
biraz lçmiıler ve eğlenmit 
lerdir . 

Bir aralık Vehbi kadına 
biraz hava almak üzere 
dııarıda gezmeği teklif et 

mlıtir K a d ı n evveli. 
buna muvafakat etmek is 

l 'memi tıe de Vehbtnin faz. 
la iararı üzerine evden çık. 
mıtlardır. 'olda kadıo Veh-

btden ayrıl mıı ve kendisine 
Yaaıtalak yapan Ayan Ayte· 
nln kapısını çalmııtır Bot 
nak Hatice, kapıya geleıı 
Ayteye fazla ıerhot olduk
larını ve kendll erale birlikte 
relmeıinl ıöylemlctir 

Ayan Ayte gelmek iıte· 

memlı ise de; Haticenin lı 

rarlarına dayanamamıf, na 
hiyenin kenarında bulunan 
beledıye parkına gitmiıler

dtr. Burada Hotnak Hatice 
ıle Vehbi tekrar lçmeale 
baılapııı l ardır . 

İçki eınasında Vehbi mu
habbeti eski hatıralara iotıkal 
ettirmiı, kendisine ev ve 
tarla. bağııladığını; onun için 
kar111nı bile boıadığını söy 
lemlı , nankörlüğünden dola 
yı çatmııtır 

lıte b6ylece burada kav 
ga baı lamıı, Ayan Ayte iÜ · 

rüitünün büyümesi üzerine 
oradan sıvıımııtır. 

Bu esnada Vehbi kadı
nın üzerine atı1 mııtır. Artık 

mücadelenin baıladığını gö 
ren Hasan ve Dilaver de aak· 
landıkları yerden çıkarak, 

Vehbiye yardıma lrnımuı 
lardır. 

Vehbi, Basanın da yardı 
mile Hatlcenın boğazını bü 
tün kuvvettle sıkmııtır. 

Kadını , bu suretle öldür · 
dükten sonra cesedi, cinayet 
mahalline üç yüz metre 
kadar uzaklıkta bulunan bir 
ekin tarlasanın kenarıoa gö· 

türmüıler ve boynundaki 
altınları alarak aralarında 
taksim etmlılerdir. 

Kadının kollarında bulu· 
nan altın ve gümüt bile 
ziklerl çıkarmağa uğrat 

mıtlaraa da muvaffak o 'a 
mamıılardır. 

V ahıt hayvanların çabuk 
parçalama11 ve bu ıuretle 

ortadan kalkmasını temin 
için, ceıedi çırçıplak soymuı· 
lar ve tarla kenarındaki hen 
değe atmıılardır . 

Suçlular adat etin pençesinde 
Tahkikat sonunda ıuçları 

tahakkuk eden Vehblnin 
akrabası Alaattinlerln Ha· 
san tevkif edılmiıtir. 

Turgutluda icra memuru 
bulunan Vehbinin yaka 
!anması için de Tur·autlu 
kaymakamlığı ile jandarma 
kumandanhaına müddeiumu· 
milıkce telgraf çekilmiıtir . 

Vehbi dün Turgutludan 
aetlrılerek adliyeye teıllm 

olunmuıtur 

Tayyare 
Piyangosunun 15 bin liralıt 
ikramiyesi şehrimize düştü 

Dün çekilen tayyare pi· 
yangosu altıncı tertip keti 
desinin on bet bin liralık ik
ramiyesi Sevinç aiıesi sabtbl 
Mehmet Bulca tarafıodatı 
satılan 21,417 numaralı bi· 
lele çıkmııhr . Bu biletin ta· 
lıhli eahiplerf ıehrfmlzde ço· 
rapçı Haydarla mütekait 

B. Abdurrahmandır. 
lkı yüz bin liralık en bu 

yük ikramiye lıe buıüokii 
keı ideye kalmııtır . 

Faydalı Ve 
Bol Yağmur 

Şehrimize ve clvarana •011 

iki gün zarfında ıtddetli yal 
mur yağmııtır. 

Pazar ıünü aabaha kart• 
ıağnak halinde düıen yal 
mur dün muhtelif faııl•' 
larla geç vakte kad•' 

devam etmitlir. 
Bu mebzül yağmurlar tar· 

laeına tohum atmak aıere 
bulunan çiftçinin yüziiı>O 
aüldürmüıtür . 

Dünkü yaimurla beraber 
bazı taraflara tiddetU dol&I 

da yağmııtır. I 
- ~ i e Bu arada Y akup koyu 

t&I " 
Çandır arasmda doluya 
tulan köylülerden bir arabıt 

dıP· 
içinde hulunan Zekeriya• 
da bir çocukla Y eoice ka 

d F adında bir 
yün en atma 

rrı•• · kadın batından yaralan 
!ardır. 

Tamir Edil;celı 
Mektep ve 
Köprüler 

1 
Vilayet daimi encü01e"" 

dünkü toplantısında sıoı•p 
k ,,bt" çayı üzerindeki 1 i rııl· 

köprünün esaslı surette ta 1, 
ri için ekılltme ıuret• 

1
• 

yapılmaaına, Balakhda yaP 
0 ti fr• 

lan yatı mektebinin, _ 'ıaıer 
köylerinin birinde koY kte · 
tarafından yapılan ıne 

111
e1'· 

bin, merkez Mithatpat• fle· 
teblnln tamiri için keti 11 • 
ri mucibince tahıfıat fer 

1 k il ııtft· meııfne arar ver lll b•f 
Doğumevl tnıaata0 •0 ko"' 

lamaeı için münakaıaY0 tlıi1' 
d 

_ e te 
ması a encumenc 
ve müzakere olunmuttur· 

1 Halk si~;ması 
Açıldı. . ıı· · 

Uzun ıenelerdenberı 111,.,ı 
pa i ı bulunan Halk •1

1
°e ıtır · 

1 ın• dünden itibaren aÇ i ft 
yer> 

~alk sinemaıı d ıe 
ıon siıtem btr makine e 

tlrtmitlir prol 
Halk ıinemasının kıt oı'" 

k ıe 
ramının b1lha11a ço dır· 
oldufu anlaıılınakta 

____.,...--

i~İ ~ulübün ma~ı,ede 
Şehrimizdeki 88yr~ie•Po' 

re kulüplerden tılkı,,ı · 
ile Demirspor fut bol gôOa 
ları araıında pazar rfltJ 

d PılııP 
Alay btadın a ya nrJllf 

kıt'J.S 
çı 1·4 Oemtupor 

tar. 
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Türk-Yunan Dostluğu Hakiki Bir Sulh Ne Şe
Alalür~le, Meta~sas arasın~a t@ati olunan as~erce söz
ler iki ~omıu millet arasin~a~i ~ostluğun hı~i~I ifadesidir 

kilde Elde Edilir? .. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

kadar söylenen sözlerin doğ
ruluğunu bilfiil takat etmiı
Ur Balkan mlaakmın , yapıl · 
rnıı ve yapılacak misakların 
llaff eıioden sağlam ve maz 
but olduğu anlaıılmııtır . Bu 
bakıkat teaanüd hislerini 
&ünden 1rüne kuvvetlendir
ınektedlr. 

Dahildeki nifaklarımız, 
Yunanlıtanı mlaakta baıro\ 
den uzakta bulundurmuıtu 
Fakat bugün Yunanistan 
kendine güvenen bir amil 
dir. Bir yıl ıüren gayretler 
den ıonra, harp teçhizatını 
tarnamlamııtır. Binaenaleyh 
haıkaları tarafından sürük 
lenmemek için, lcabeden 
kuvvete maliktir. 

Niyon da bunu ispat et 
l'll ıttlr. Çünkü Yunan mü 
l'lleısil ı H. Po' itiıfn müda
hale11 ıayeıinde, küçük bir 
noktanın vazıhletUrilmeai 
ile, muhtemel tehlikelerin 
0nü alınmııta·. 

Balkan devletlerinin g.ös 
lerdiklerl vahdet, ~cnebl 
Rozcülerinde de iyi bir ınti· 
ba bırakmıt ve Bulgar mü 
ltae11ili, her noktada mlaa 
k, uymuıtur. Bu umimlyet 
iç nde M. Metaksasın An 
karaya yap P. Cllğı seyahat, 
bu bııığları daha ziyıtde 
kuvvetlendırmektedır. Son 
Balkan konıeyi esna sında, 
ı\tatürk ılf'. M etaluu ara
•1nda t eali olunan asercek 
.~ l 0ıer, çok açık ve berrak-
tır İkı askerin görüıeceklerl 
epeyce mesele vardır. 6 Gü· 
le kadar b z de manavra 
1'1 •rnızı bitirmit olacağız 
\'e müttefiki erin neticeler 
h,ldunda aörüımelerl la . 
ll1tad1r. 

Sarf bir ziyaret maksadı 
ile yapılan bu ııeyahat , iki 

devletin daha ııkı teırJki 
"-eıai etmelerine yol aça 

~'ktır . Çünkü, cümleyi iyi 
"hrlıyoruı, aralarında hu· 

dud yoktur .. 

"Buaünkü vaziyet içinde 
Metakıaaın Ankaraya 

hpacağı seyahat, ehemmi· 
)et keıbetmektedir. 

Au ıeyahat son Balkan 

:ll~avraları ve arsıulusal 
idııelerle de alakadardır. 
Blllkanlllrın ıarf kendile 

"
1
'-1 korumak niyeti ile vü· 

~Uda aetırdikleri ordular, 
b •rupa muvazanesinde mü
~ll\ bir amil olumuıtur . 
'~edonyada yapacağımız 

-.a•rıa vralarda, Yunaniıtanın 
'ıı .._ Ilı gayretlerinin netfceııi 

eydana konacak ve eski 
;)lrcı ve baıkal1Uına hay 

.. '~ olmak'a iktifa etmek 
to llrau bıraktığı anlaıılacak · •r. 

f 8•1kan mlaalunm inklıa
'llı -

) Roıteren hadiseler me · 

'" d "-G •n a, baılarında Yunan 
Q 1llle111 ı 1 bulunduğu halde, 
t 1~ 11c•nlıların Nıyonda yap· 
ı, •rı ve muvaffak olduk-

ta b· f1, ır teıebbüı vardır. Bu 
''t -~G~ 1 rnisak azalarının bu 

~b devletlerle olan müna· 
"ıu~tlllrlnde lstık llllerini 
~ &faza etUkl~rlnl, hiç 

"" l\ltllreoln aleti olmadık· 
1
'' •e eekı ıOphelere ıe · 

bep olmadıjını , meydana 
koymuıtur Bu samimiyet 
içinde, M. Metakaa11n yapa· 
cağı Ankara seyahati , bağ 
tarın aajlamlıAını bir defa 
daha 11bat etmektedir. 

Romen basını , halyanla. 
rın Ntyon mukavelenamesi 

ne tltthakmı büyük bir se · 
vinçle kartılamıttır. 

Fırka ve bitaraf gazete· 
ler, son zamanlarda Akde 
nizde vuku bulan korsanlık 
hadiseler:I üzerine ciddi su• 
rette tehlikeye düten Avru 
pa ıulhünün bu ıuretle tek
rar kurtarılmasından müte 
ve!Ut sevınçlerinl izhar et 
mekle beraber sola meyyal 
olanlar da umumi sulh ün 
muhafazaaa umnında Nüren · 
berg ve Cenevre nutukları 

beynindeki noktal nazar 
farklarını tahlıl ederek ma 

Bakımlarını açıkca bildi 
ren ve okuyucuları tarafın 

dan tanman gazetemiz hu 
ıule gelen hu vaziyetin , ma · 
zlıl ile iftihar ~den ırki ve 
milli miruından hiç birıey 

feda etmlyen ve dahili ten · 
ıık için uzun bir sulh dev -
reıine muhtaç olan Yunan 
milletınln , en makul dıı si 
yaaaaına çol: yakan ve uy· 
makta bulunduğunu kemali kaleler neıretmektedirler: 
samimiyetle teyld edebi lir. Netekım Oimineata gaze 

E f V 
. tesi 23 ey'ul l 937 tarihli 

le İ8f00 IIDI 01lBl8SI 1 nüshaaında "Su h buhranı,, 
.D aılığı altında neıretttğl 

yazıyor bir makalede ,öyle diyor: 

Baıbakanımız yakında An- "Mılletler Cemıyetinin bu 
karaya giderek iadel ziyaret toplantı devresi , henüz 
edecektir . Delbosun nutkunun tesiri 

Geçmiıı unutarak, dost ol · altındadır Nürenbrgde Al· 
mıya karar veren tkt mıllet man baıvekilintn irat ettıii 

birbirine samimiyetle mua nutuk ıle Deltiosun nutkunu , 
m~le etmtılerdir . Aradaki ayrı ayrı okumak bitaraf 
dostluk anane haline gir bir Avrupalı için ne kadar 
mittir. calibi menfaattir. Bu iki 

M. Metftkıasın Ankara se· nutuk araaandaki fark, yek· 
yahatı bu bakımdan adı bir diğerinden tamamen ayrı 

ziyaretten çok ehemmiyetli iki zıhniyet ve iki sulh aki-
dir deılni göıtermek itı barı le 

Bu ıerait dairesinde ve dıkkate ıayandır . 
askeri manavralar bittikten Franıa efkara umuıntyesi 
ıonra vapılan bu ziyaret, ni temsil eden Delbosun 
misakın aağlamlığını bfr de · nutku, hakikaten sulhü ar· 
fa daha is bat edeceği Jçln zu eden bir milletin derin 

sureti mahsuaada selamlan 
malıdır . 

El inikon Mellon gazeteıl 

yazıyor: 

M. Metaksasın Aııkara 

seyahati huıuıi bir ehemmi 
yet kesbetmektedır. Balkan 
lılaran askeri sahada da tef
riki mesai ettikleri manav· 
ralarda görülmüıtür 

Elefteroıı Antropos ga · 
zetesi yazıyor: 

Serez manavra11ndan son
ra M . Metakıu Apkarayı 

ziyaret edecektir. Bu zıya · 

ret iki milletin doıt luğun 

tekit edeceği gıbi , araıulu.al 

siyasal kaynaımalar olma11 
ile. oldukça ehemmiyt t kes 
bedecektir. 

Balkan miıakı kuvvetli 
bir su1h ittifakı olmakla be 
ra her, mı lletlerin yekdijer 
lerJne kartı besledıkleri sem 
pati, aralarındaki rabıtayı 
daha ziyade kuvvetlendir
mektedir. 

Makedonya manevraları 

Yunaniıtanın bu noktada da 1 
gerı kalmadığmı aöatercektir. 

1 

Halkan kuvvetlerı, mua ı 

hedt-ler çerçlveai dahilinde 
ıulhü korumaya muktedirdir. 

Niyon konferanıı Balkan 
antantının hiç bir zümresi · 
nln organı olmadığını mey 
daoa koymuıtur . 

Ankara seyahati ittifak 
ballarının aailamlığını ve 
Balkanlıların uzun ve sar 
11lmaz bir sulh tarllftarı ol 
duklaraoı, bir defa daha ıs 

bat edecektir . 
Genera I lamel İnönünün 

mezuniyeti hakkında Yunan 
gazeteleri henüz hiçbir mü· 
talaa yezmamıılardır. 

Anado1u Aj 'nsınm neıret · 

Uği tebliği kıııaca neırel 

melde ikUf a etmektedirler 

samimiyetini ifade etmekte 
tedır Delboıı nutkunda di 
yor ki: Hakllli bir aulhü 
elde etmek için "bütün dün 

yanın yalnaz baraı istemesi 
kafi değildir. Belki harbi 
ademülimkan bir hale koya· 

cek ıartların da kabulü la 
zımdır . ,. 

Ru ıartlar drasmda taah· 
hüt edalen anefljmanlara 
riayet edilmesi de mevcut 
t•ır . Bu taahhütler, yani bu· 
günkü Avrupanın vaziyeti 
ni meydana getiren muahe 
deler, Milletler Cemiyeti 
paktından tefrik edılemez 

ler. 

Çünkü Milletler Cemiyeti 
muahedelere riayet edilme· 
ıinl temin eden bir m'ie11e 
sedir 

Sulh buhranı hudutları 

mız için bir tehlike demek 
tir Zuhur edecek bir harp 
bızim için ne kadar muzaf. 
f~rane olaa da yalnız tim · 
diki hudutlarımızı takvıye 

edecektir Binaenaleyh bi 
zim memleketteki müfrit 
sağcılar, timdiki hudutları 

mız için ne kadar fedal<ar 
lık yaptaklarımızı acaba an 
lernıyorlar mı? .. 

Miıcare gazetesi 23 ey. 
lül 1937 tarihli nüıhasmda 

"lngiltere faaliyette,, batla· 
ğı altanda neırettlği bir ma 
kalede ıöyle diyor: 

"Nıyon konferanımın ver· 
diii müsbet neticeler, Av 
rupa efkara umumiyeıtnl 

teskin için lneiliz · Franıız 
anlaımasının ne kadar lü 
zumlu olduğunu göstermek 
tedir. İnıılliz diplomasisinin 
ihtiyati vaziyeti lerketmeıi 

garpte havayı neııiminin de· 
ğ ıımeıi için derhal kafi 
aelmlttlr lneıltere alarme 

olmadığı müddetçe, askeri 
hazırlıklar sahaıımdaki va· 
zlyetinin dün bir mertebe 
de olduğunu hissettiği m6d 
detçe hariçten gelen haber· 
leri yalnız dolaımakla iktl· 
fa etmiş ve bu darbelere 
karıı va-ziyet alamamııtır. 

Akdeniz taarruzlara, Afrıka 

ile olan serbest münakalatı 
ve uzap ıark ile olan mü
münasebatı tehdıt etmiye 
baılayınca, zaruri ve tabıi 

bir politık eve üeyon baı· 

ladı 

lngiltere efkarı umumi 
yesı, hadlıelerln cereyan ını 

değiftirmiye· gayrı kafi bir 
sulh ideolojisine temeyyül 
etmedikçe Franaa s lahlan 
makta devam ediyordu Bu 
gün, bazılarının saflığı bazı 
ların da ekspanslyon husu · 
ıundaki ifratperverlığı neti 
cesi o larak varalan vahim 
vaziyette Fransa ile ingılte 
re, siyasi tesanütlerinin ta 
rihi Hfhaunı tekrar buldu· 
lar. Akdeniz konturolunun 
bu iki büyük devlet tara 
fından deruhte edı!mesi, 

ve bu huııusta lıtıraki me· 
sal etmeıi fçln lta l yanın 

doıtane bir ıek ı lde davet 
edılınesl , Cenevre müzake 
releri :ı;iyaıetı üzerine, ame 
li ve azimkar bis tedbire 
tevessül olduğunu göıter 

mektedir 

Cıh~n ıfıl hünün t emini 
için garp d ı;: v ' etler • nin aıkı 

bir ıınrette l t- mas etmeleri 
zaruridir. Çünnkü lngiliz 

f ransız. menfaatlerinin daha 
fevkjnde bir Avrupa mede 

niyeti mevcuttur ki , bunun 
ancak içtimai b ir aehenk 

ile terakki edebileceğine 

bütün devletler kanidirler." 

Dimieata gazeli 24 eylul 
I 937 tarıhlt nüshasında 

"Sulh yolunda İtalyanın 
uzlıt§ması,, adlı 

ıöyle diyor: 

yaz11ında 

"Bugünün en büyük ha 
disesi, Nyon an laımaaına İt· 

alyanın ittlrakı~ır. Parlale 
toplanacak olan İngiliz , Fr· 

ansız ve ltalyan teknik de 
legeleri , İtalyan deniz kuv 

vetlerinto konrole lflirak ed 
ebilmelerlni temin zımında 

lazım gelen cihetleri müza 
kere edeceklerdir. 

Niyonda imza ecli 'en mu· 
kavelentn eıas'ı bir esaalı 

bir surrlte tadil edilmesi 
mevzuubah değildir Yalnız 

bu mukavelenin tatbiklDe 
balyanın lıtirakı için bir ko· 
dallte nıev:ıuubahıtar. 

İtalyanan iıtiral<i büyü~ 
bir Akdeniz · devleti ııfatiyle 

olacaktar Fakat oya teklif 
edilen tefriki mesai, hiçbir 

zaman muvazeneyi onun 
menfaatine olarak ıhlal ed· 

ecel bir tekilde değildir. 

Müıavat var fakat hegomo· 

nl yok. Herhalde İngiliz ve 
Franıız deniz kuvvetleri bir 
arada, ltalyanankinden faz · 
la olacaktır. Bu yalnız bir 

tekil meaelesidır . Hakikatte 
bir İngıliz - Franııız hege 
moniıloin teıiııl esasen mev 
zubahs bile de~tldir. Gerek 
Londra gerek Pari ı ltalya 

(Sonu dardüncü ıayfada) 

Bir Pulun 
Se~ep olduğu harp 

Belki ekseri harpler para 
içindir. Fakat, Cenubi Ame· 
rikada pul için de harp 
ediyorlar: 

Mıkaraga ile Honduraı 

hükumetleri arasında , bir 
pula yalmı o larak hududun 
diğer komıu arazisine teca · 
vüz etmesi yüzünden h arp 
çıkacağını daha evvel ya z· 
mııtık Hakikllten bu mese
le bugün daha gergin bir 

ıafhaya girmiıtir ve bir 
harpten pek haklı olarak 
korkulmaktad ı r. Z ira , tarihte 
- hem de çok yakın bir ta · 
rihte - bunun btr benzeri 
olmuıtu: 

Gürültüsü hala devam 
eden Şako muharebesine 
ıebep olan mesele de, Para
guvayla Bolivyn aresında 

Şako araziaın in kati olarak 
taksim edilmemsidir. Bu ara 
zl Bolivya pullarında da, 
Paraguvay pullarında da 
kendı memleketlerıne mül· 
hak gibi eösterilmıttir. 

1 Numarah seyyah! 
Honololoda büyük bir 

otele seyyah gelmiı ve bir 
odayı 14 gün için kirala· 
mııtır . 

Hu seyyah, odayı tuttu· 
ğu halde tam üç aün görül 
memfı ve bu hal endiıeyl 

mucip oln1Uıtur. Otel müdü· 
rü her ihtimale kartı zabı 

layı haberdar etmiı ve oda 
zabıta marifetiy le açılmıştır 

Seyyah odada ö ü o1arak 
bulunmuı ve y a pılan tabbt, 
ad!i tahkikatta kalp durma 
ıından ö ldüğü anlaıılmııtar. 

Ta hkikat ta mik edilince 
bu ada mın Jül Bri ldbank , 
yani Amerikanm ve belki 

de cihanın en büyük rıeyya · 

h• olduğu meydana çıkarıl · 

mııtır. Bu adama Amerika · 
da " Btr Numaralı Seyyah,. 
adı verilm iıtir. 

Ve 18 Y aıındanberi ıeya · 
hat etmekte ımlıt 

En genç lngiliz generali 
ingiltere hüktlmetl Mı11r 

kralı Faruğa fahri general 
lik rütbesıni verm i ştir Bu 
suretle lngillz ordusunun en 
genç generalı, Mmr kralı 

Fruktur ki , henüz 18 yaım 
dadır . 

~······················-. i TÜRKDİLI ! 
: Pazarteıinden baıka her : 
: gün çıkar Siyasal gazete .. : 
• • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Ayhğı:400 : 
• s 3 • • ayısı : • • • : Günü geçmif sayılar 25 : 
: kuruştur . : 
: ADRES: : • • : BALIKESİR TÜRKDIL1 ! 
~ .....•................ ~ 
:····· ·········· ·····•••ta 
~ Rorılgerı Mlilehassıst : 
• • 
i Salahattin i 
• • • 1 
1 
ı:ı 

• • • • • • • • • • • • • 

Bu defa flvrupa
da muvaffak ıvetli 
tetkikler ini ikmal 
ederek şehrimi
ze dönmüş ve has
talannı k abu/ etme -

: ğe başlamışfJr. 
• ....... .................... 

SAYFA: 3 

Almanya da 

Kış için yapılan ~az ı rhkiar 
Almanyada kıt yaklatır

ken bir faaliyet baılar: Hü· 
kiimet vatandaılara kış için 
bazı vazifeler verir. 

Bunların batında re len, 
bir yemek hateıldlr. 

Kııın ne yenecek? Bunun 
tayin edilmesınl Almanyada 
herkes hükumetten bekler. 
Çünkü Almanyada aıda 

maddeleri bol bol yenecek 
derecede değild i r , idareli 
yemek lazımdır 

Kıt yemeklerinde takip 
olunacak nizam, "tek kap,. 
dar: Her öğünde bir lt k 
yemek yenecek. 

Bundffn ba§ka, haftanın, 

mua yyen günlerinde et yen · 
miyecektir. Çünkü o aün· 
lerde kasapların et satmala
rı yasaktır. 

Diğer taraftan, kıt tedbir· 
leri arasında, fakir ere yar 
dım meseleııl de vardır . Her 
Alman vatandaı kıtın ne 
yiyeceğini hazırlarken, bu 
cüzi yıyec• ği bı le bulanu
yan Almanlara dütünür ve 
onlar için para verir Fakir· 
lere yardım için iane topla· 
nan günler vardır . Bundan 
baıka, her lıtiyen Alman 
kı~ için fakirlere yardım te· 
tekkülüne teberruatta bulu
nur. 

Bu suretle toplanan her 
sene aıağı yukarı iki yüz 
milyon l ı ra kadar bir ye· 
kun tutmaktadır Hükümet 
bu para ıle , fakirlere dajıl 
mak üzere, patates, konıer
ve, kömür ve giyecek, ayak· 

kabı alır . 

flalktan top lanan taneler
den baıka, f akirlera yardım 
olarak memur ve iıçllerden 
de maaılarına ve ücretleri · 
ne göre vergı kesilir. 

Kııın tek kap yemek ye 
mek usulü ile , memlekette 
kalan para da ıkl yüz mil · 
yon lira kadardır . 

Fakirlere yardım lanesile 
topla nan para her sene on· 
binden fazla bir nüfusa da
ğıtılmaktadır . Gerek iane 
toplama , gerek itııe dağıt· 

ma teıekküllerinde beı yüz 
bin kiti çalıımaktadır . 

Şüphesiz ki kıı hayatı 

yalnaz yiyecekten ve giye 
cekten ibaret değildir. Kıım 

ei1encelerl de vardar. Kı~ın 

so~uk ve açlıktan kurtarıl· 

maları için para toplanan 
f aklrlerio bu ıh ti yacı da 
düıünülüyor ve onlara, pa · 
tatea, kömür, elbise verildi 
ği gibi , bedava sinema ve 
tiyatro biletleri de dağıtılı 
yor; konferanslara . konser 
lere parasız girmeleri temin 
olunuyor. 

GIJI 
Şehri 

Btzim lspartanın - varsa! 
kulakları çmlaıın! Çünkü 
Amerikeda bulunan Portland 
fehri, gül ıehrl olmuıtur! 

Bu ıehrin sakinleri çiçek 
ler araıında nedense? · En 
ziyada gülü sevmektedirler. 
Her evin bir gül bahçesi 
vardır. 

Evlerin pencerelerinde de 
seçme eül saksılan göze 
çıupar Ôyle ki bu tehir, 
gQle garkolmuı bir manza · 

ra arzetmektedlr. 
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Hakiki Bir Sulh Ne Şe- l .. Ş---::·k·-:-K··--1----·A-h ............ t ! .. K •k•V .... S~·~K·••k_.T~··" 
kilde Elde Edilir?.. : u ru ay ar-.. met! 1 o e ~m! o u.r 1 

(Baı tarafı üçDncü sayfada) tere ıulh için herıeye hatıii : s a r a ç o g 1 u ı 1 Ant r a s 1 t 1 G e 1 d ı ..• 
ile müsavi surette teıriki silahlanmaya da hazırdır. t • 1 • Çiviciler arastasındaki 17 numaralıF dükkanımızı • 
mesai f ikrlnde olduklarını Ed ı bir esi b 1 • • • H C · S b 11 O ki kt ll. AA81 en, ya va s e aı 1 f ayol sırada 14 . 15 numarala dükkana naklettik. t • er JnS O a ve ca I a e ırı -
bidayetten beri ıöylemtı\er · yan nutkunu gittikçe hare t } " · S K k Tı k dır retlendırıyor. lngilterenın ba. t Her türlü inşaatın nıttin malzemeleri bil- r • fJzda kullanı/Jr. Kok Ve ömi o ür 1 

Şimdi efkarı umumiye so· raı için yaptığı fedakarlıkla - ti hassa kert>sle, zfraat ah\tlaı·ı, demir, çiıue11- t 1 flntrasiti Kömürleri Tecimgemizde Eh- • 
racak: Bu tepiki mesaayı rı bildiriyor, harp gemileri •• lo, hırdavat, lıeı· ebatta su boruları, odun • • ven Fiatla Satı/maktad1r. 
intaç eden diplomatik muv nl, tankları ve tayyareleri • ve maden könıürii sobalarının ~~tışitl'1J'i ·rna· ! 
affaklyet kimindir? Bir Fr· zikrediyor. Genç Hariciye • 
anıız gazetesi bunu İngiliz Nazırmın sözleri delegeler ~ ğazamızda bulunur. r 

AHMET VE tBRAHIM CUMALI 

Baıvektline veriyor ve son üzerinde derhal tesirini göı Q Gerek topt }n ve gerekse parakente • 
dakikaya kadar Roma nez- terfyor . Eden ile Delbos fU ! surefi}e tafJŞ yapılır ve bütün inşaat iş/e- 1 
dinde ısrar ettiğini söylüyor. cihette de ıarar etmlılerdir • J p · J 1 

Hakikatte muvaffakiyet ki, kendi enerjılerl kimsenin t ri taahhüt O unur. 1at anmız ehvendir. 
Fran11z - İngiliz diplomasisi · 1 hl t f d ğildi C t a ey ne ma u e r. e- tı•.J9••••••-•••••••wwwwwwww 
nln ve Nlyon mukaveJeıinln nevrede müme11illerl bulu-
seri bir surette yapılmnmda nan birçok devletler bu iz-
dır. Bu konferans toplana- ahattan dolayı müteıekkir 
cağı zaman yalnız İtalya de· kalmıılardır. Çünkü faıtst 
ğil Almanya dahi davet ed· devletler aleyhinde bir barıı 
llmltti· Onlar müzakereye cephesi tesiı etmek fikri bu 
tıUrakı kabul etmediler. Fa- fikir Lttvinof tarafmdan mü· 
kat müzakereye devam ed. dafaa edilmekte ve ispanya 
ildi. Ve bütün müzakere cumhuriyet hOkümerl tara-
müddetince onlaran da gire fan dan tef vik edilmektedir 
bilmesi için bir açık kapı esasen mevzubahı değildir . 

bırakıldı. Mukavelenin lza • Eıaıen İtalyanın Cenevre· 
hından sonra İtalya ittirak de birçok dostlara vardır . 
edeceğini bildirdi Lakin Bu dostlar onu tekrar ken 
Akdeniz devletlerini galip aralarında görmek iıtemek 
ve mağlup sanıflarına ayar- tedirler. 
makta hiçbir menfaat yok 
tur. Bilmiyoruz; Akdeniz 
kontrolüne Ruıyanın ademi 
ittirakl sevinmeye layık bir 
sebep midir? Herhalde bu 
denizdeki aerbestii seyrüsefe
rin teminini Karadenize sa 
hil olan devletler için haya
ti bir meseledir. Lakin bu 
tedbir, ltalyanan tıtırakım 
temin edebilmek ve bu su. 
retle sulhün muhafazası id
ame etmek için yakılmııtar. 
Hiç olmazsa bu defa hal 
yamn ittlrakı cihan sulhü 
için hayırlı neticeler versin 
ve İspanaol meıelesl de bir 
hal sureti bulsun.,, 

Tiopoul gazetesi 25 Eyhll 
937 tarihli nüıhaaında "lde· 
al ve kuvvet,, adlı makale· 
ılnde ıöyle diyor: 

"Nlyon konferansı netice· 
si olarak Franıız, İngiliz ku 
vvetleri Akdeni-ıde dolaıma
ya baılayınca Cenevrenin 
barometresi yükıeldi. Siyasi 
adamlar, tekrar nizam ve 
intizamdan nutukçular da 
milletler arası hukukundan 
bahsetmeye baıladılar. Bu 
iya11 muvaffakiyet iki bü· 

yük devletin arasındaki no· 
ktai nazar birlf~i ve fl\iyat 
ıahasındaki beraberliği neti• 
cesldir Niyon konferansını 

hazırlayan iki büyük devlet 
tekrar Cenevrenin baıana 

geçmiılerdlr . 

Eğer lngiltere ve Fransa, 
bütün otoriteleri ile ve kim· 
seyi tahrik etmeksizin veya 
incitmeksizin tı batına geçe
cek olurlarsa yalnız Milletler 
Cemiyetine mensup olan 
devletleri değil menfaatlerini 
baıka yolda arayan devleri 
de kendi taraflarında göre
ceklerdir 

Delbos ile Edenin ç o k 
beklenen nutukları, her iki 
devlet adamının omuzlarına 
yüklenen ağırlıklara aöıter
mektedir . Cenevredeki ide· 
olojinin formüllerine daima 
sadık kalan Oelboı, Niyon 
da enerjık bir tarzda kon
uımuıtur. 

Bilakis Eden iae, ( sulh 
için azminden baıka ) bir 
ideolojı tanımaktadır. lngil· 

8 an~uma icra 
Memurluğundan: 

Deblekt karyesinden Mus 
taf a oğlu lımaile 252 lira 
borçlu Kayacık karyesinden 
ölü hacı Ômere izafeten 
varlslerJ karaı Hürmüz ve 
oğlu Hasan ve Eyup ve Is · 
mail ve kızı Zehra ve Hati 
cenin tahtı hacze alman 
Kayacık karyesinde Arpalık 
mevkiinde Şarkan yol, Gar· 
ben kürt Mehmet, Şlmalen 

Ahmet pehlivan ve lsmatl, 
Cenuben Bandırma yolu ile 
mahdut 25 dönüm 200 lira 
kıymetinae bir tarla ve Mu 
rad bayırı mevkttnde Şarkan 
dere, Garben boz halt ve 
keçeci Mehmet, Şimalen de· 
re ve Murat, Cenuben yine 
dere olup ıark cihetindeki 
dereden garp cihetindeki 
boz balı yere kadar 440 
hat olan 36 döDüm 100 li · 
ra kıymetinde bir tarla ve 
orta kara çamurda ıarkan 
bete oğlu lımall ve Mehmet 
garben dere timalen dere 
köy yolu ile ceoubeo Ômer 
ve Halil oğlu lımail ve Ha 
ltl ve boz hali ile mahdut 
400 lira kıymetinde 58 dö 
nüm tarla ve Dua yerlerin· 
de ıarkan Bayram garl, gar· 
ben Osman, ıimalen hacı 

Ömer, cenuben Abdullah ile 
mahılut 25 dönüm 100 lira 
kıymetinde bir tarla ki ce 
man dört tarlanın tamamı · 

nın rehin f azla11na ıamil 

olmak üzere paraya çevril 
mesine karar vertlmlıttr. 

1 - ipotek sahıbl ala 
cakhlarla diğer alakadarların 
ve irtifak hakkı sa htplerinin 

' itbu gayri menkul üzerinde 
ki hakları husuıi faiz ve 
masrafa dair olao iddialarına 
evrakı müıbiteleriyle yirmi 
gün içinde icraya bildirme· 
leri ve hakları tapu ıciili 

ile sabit olmadıkca satıı be· 
delinin paylaımaaancJan ha 
rlç bırakılacaktır. 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 

Balıkesir AskeriSatın 
Alma Konıisyonundun: 

Kütahyada yaptırılacak 6 adet askeri binaya talip çık 
madıiandan bir ay müddetle pazarlığa konulmuıtur. Pa 
zarlık 13· l 0 ·937 çarıamba aünü saat J 5 dedir. Muham 
men bedelleri ( l 0430) lira (82) kuruı, ilk teminatları 782 
ltra 32 kuruıtur. İsteklilerin ıartnameılol görmek üzere 
her gün ve' eksiltmeye itUrak _.deceklerloden de vakti muay· 
yeninde Kor satın alma komisyonu baıkanlığana müraca 
lara 4-l 414 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mahallesi Cinai Hududu 

Hacı ishak Ev Saiı Zalım oğlu, solu Ömer köylü 
Hasan, arkaaı hacı Nuri evleri, cep · 
hesi yol. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı ev Hacı ishak 
mahallesinden molla Hüıeyinden intlkalen mutasarrıfı 

Haaanm senetsiz Mali iken 337 de ölümlle veraseti kar111 
Ayıe ve evlitlıuı Sakineyi ve Sakloenin de 340 da ölümlle 
kızı adı geçen Saklneye münhasır olduğundan bahslle 
teıçlllni istemektedir. Bu yer hakkında baıkaları tarafın · 

dan mülkiyet tddiaıında bulunanlar vana on gün zarfın
da tapu sicil muhafızlığına ve yahut 24- 10-937 pazar 
günü mahalline gelecek keıtf memuruna vesaiki müıbite· 
lerlle müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Bahkesir Orman Baş 
Mühendisliğinden: 

Beher kentalin 
muhammen va. 
bit flatı 

Ltra Kuruı 
8 
8 

Miktarı 

600 
360 

Cinai 
Ktreç ocağı 

çalm 

Ormanın iımi 
Elmadere 
Çerkes or-
manından. 

1 - Balıkeıir vili.yetfnin merkez kazasının Kepıüt oa 
hlyeal Tekeıııklar köyü civarında Elmadere ormanından 
600 kental mahlut çala ve merkez kazasmın zfyardli kö~ 
yü hududu dahilinde 360 kental mahlut çalman 25·9·937 
gününden itibaren ayrı ayrı , on bet gOn müddetle ve açık 
artırmaya konulmuıtur 

2 - Her iki artırma 13-1 O 937 tarihine raslıyan çar · 
ıamba günü saat 15 de orman müdüriyeti datreıinde mü 
teıekkll komlıyonda yapılacaktır. 

3 - Beher kentalin muhammen bedelleri 8 kuruıtur. 
4 -- Muvakkat teminatları 600 kentalllk 3 lira 65 ku· 

ruıtur . 360 Kentallık 2 lira 16 kuruıtur. 

5 - Şartname ve mukavelename suretleri orman mü 
dürlyettnde görülebilir. 

6 - Satıı umumidir. 

2 - tik arttırma 18· 1 937 

4. 1 439 

3 - Arttırma ıartnameıl 

ilan tarihinden itibaren her 
kesin görebilmesi için icrada 
açık bulundurulmaktadır. 

--------------------------=· ·=··············································· =· 
ı; E z m e Ve K ı r m a ;J .. ·ı •• • •• •• •• • .: M o t o r u . . :, •• • • • 
•: Palamut, bulgur ve tuz kırmas1, arpa !~ 
ı: ezmesi, mısJF kırması, öze, fi bakla, bur· ;, 
t: çak, çavdar kırmalannı son sistem ofa ... :•, 
•• • ti rak meydana getirmiş o/du,qum afatlar va' i• 
•: sJfasile en seri ve en temiz olarak kırma' =,• 
•• • ti yi veezmeyi ehven fiatla taahhüt ey/erirfl·;, 
t: ADRES: ~ 
~= Deve Loncası Caddesi !I 
ei Motörcü İsmail .... ~ 
············································!.:~il' ···--·---··--··----····-
Satıh k Dükkan, F ı r ı rı 

• 
Bağ ve Ev Yerı 

'" Arab•'10~ Aıağıdaki yerler satılıktır Taliplerin 
Bay Ali Sadıka müracaat dmelerl. dş 

cuma günü saat 15 de Ban 
dırma tcra memurluğu oda-
11nda yapılacak ve aıttırma 
bedeli muhamen kıymetin 

yüzde yetmiş betini bulma
dığı takdirde en ıon artıra· 
nın teahbüdü baki kalmak 
ıartile artırma 15 gün daha 
temdit edilerek 29 11 937 
cuma günü saat l 5 de 2280 
numaralı kanun ahkamı 

haricinde kati yapılacaktır. 

4 - Arttırmaya ittlrak 
edecek alıcı muhammen kı 

ymetinin yüzde yedi buçu 
nisbetinde pey para.anı ve 
ya milli bank muktubu ge· ' 
tlrecektir. Daha fazla malu
mat almak isti yenlerin 
937-492 No ile icraya mü· 
racatları ilan olunur 

1 ta••" -- Eski belediye meydanında uncular aras 
halen terzi lbrahimtn iogalindeid kargir dükkan· 

2 - Kerestecilerde köte baıında Saatçi Ethel'fl 
karımnda fmn . dıı 

3 - lzmirler mahallesinde iplik fabrikaaı yarııfl 
Gavurun bağı diye anılan bağ ve ev yeri. . Hıl 

4 Fazlı kuyusunda ıosa üstünde Şeremetli 88 ~. 
minin bağının karımnda 4 dönümlük bağ ve ev~ 

iyesi ve8aıyazmam: Balıkesir saylavı H. KAl<A~ 
Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' A~ KATRAN HAKKI EKRE Basımyerl : İl Baaımevl 


