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Niyondaki Anlaşma 
ltalyaya Bir Darbe midir? 

1 T a r i h K o . g r e s in i n Casus mu? 
' Ha~ır ıklan Yapıhyor .. 

--- - -
Küllür Ba~am bu ma~sıtla yakmda istanbula gidecet 

'4kdeniz Emniyetini Temin Ve Tecavüz Hadise- Beynelmilel ~ö~reti haiz ilimler ~ongreye iştirak edece~ 
lerine Nihayet Verilmesine Dair Olan AnlaRma Ankara, 13 (Husuıi) - --~-~~-

4 Y Kültür 88kanı Saffet Arı· 

Bugiin imza Edilecektir. 
'1 letanbul, 13 [Huıuıi) - ltalyanm bu teklifi Sov-

0•kovada çakan lzveatiya yet Ruıya Akdenizde kon 
~leteıt Ntyoo anlatması trola ittlrek etmemek ıarti 

lılunda ıöyle diyor: le kabul edeceği tahmin 
-Nıyon anlaıma11 ltalyaya ediliyor 

llddettı bir darbedir. Akdenlzln kontrolünü in 
d tGnlcü 8 Musııolioi Ak- giltere ve f.ransa kabul et 
eıaııde kendiılnl hakim far· mektedlr. 

ltdtyor. Yaimz konferanıa ittirak 
lhılltere ve Franıaya rağ eden difer devletler bu iki 

'-•n Akdenizde kumanda dnlete yardımda buluna 
'llbefl dOtünüyordu " caklardır. Ayrıca lngiliz ve 
~ Nıyon, 13 - Akdeniz Fran11z harp gemileri bu 

4
;1aferan11 anlatmasından devletlerin limanlarından iı 

l lbanyaya maliimat veri . tifade edebileceklerdir. 

1"•1ı, lcendlıt Akdeniz dev- 1\ iyon, 13 (A.A ) Ak 
etı olmadıfı için ittlrake deniz konferan1İ dün iki sa · 
~larılmıyacaktır. halya at bir müzakereden ıonra 
:: anlaımaya gi delegeler •taiuiaki esaslar 
-~'c.en Tirenlen ve Adriya- üzerinde tam bir anlaımıya 
,_ denlzlt:rinde kontrol varmı.1lardır. Bu proje Bal 
~ ~t edilecekhr. kan Antantı namına Yugos 

lavya delegesi SurJç tarafın· 
elan teklif olunmuıtur. 

Anlatma esaılarına göre 
her memleket kendi kara 
sularında k o n t r o 1 ü le· 
min edecektir. Bütün Ak 
denizin kontrolü lıe Fran1a 
ve lngiltere tarafından te 
min olunacaktır. 

1936 Londra heyanname 
ıindeki kaidelere riayet et ı 
miyecek olan her denizal , 
ta gemlılne korsan muame- 1 
leıl yapılacaktır ltalya bu . 
anlaımıya ittlrake reımen 

davet olunacaklar. Bu tak · 
tirde Adriyatik denizinin 
kontrolü hal yaya tahılı edi 
lecekllr. 

Almanya konferanıta ala 
nan netıcelerden haberdar 
edilecektir. Anlaıma bugün 
imza edılecektir. 

kan okulların yenı ders ıe. 
neıl kadrolarını, okul vazl· 
yellerini tetkikle metguldür. 

Ayın on altııında buradan 
İllanbula hareket edecek 
olan Kültür Bakanı orada 

açılacak olan 1 arih Kongre· 
sının açılma hazarlıklarına 

gözden geçirecektir. 

T erih kongresine dünya 
nan hemen bütün büyük 
merkezlerinden beynelmilel 
ıöhreU haiz profesörler lf 

tirak edtcek tiı Bu profuör· 

lerfn bu günlerde lstanbula 
gelmeleri beklenmektedir. 

T aıih ~ongresi ve öğret
menler 

fstenbulda toplanacak olan 
Türk Tar lİ kongresine teh 
rimiz tarih muallim!erinin 
de iştirak etmelerine dair 

B. SAFFET ARIKAN 

olan emir gelmlıtir. Buna 
göre liıe muallrmlerlnden 
Cenap Refik, Kamil Su, 
Melike, Nazif, Ôiretmen 
okulundan Emirhan ve Ha
mit bu kongrede hazır bu. 
lunacaklardır 

Halkevi adına da Lise Tü · 
r kçe öğretmeni Mükerrem 
Su ittirak edecektir. 

~üphdli ~ir Alman yakalındı 
İıtanbul, 13 [Huıuıl) -

1 O Haziran 1936 tarihli eıkl 
bir pasaportla bir otele 
yatmak üzere müracaat eden 
filpheli bir Alman yakalan. 
mııtır. 

23 Yatlarında olan, ıün· 
düzden pazarlık ettiii otele 
gece döndOiü zaman takip 
edildiğini hi11eden bu Al. 
man kaçmafa baılamııtır . 
Poliıler arkHından ateı ede· 
rek bir müddet koımuılar 
ve çok geçmt'den yakala 
mıılardır. 

23 Yatlarında olan bu Al· 
manan caauı olma11 lhtlmall 
üzerine tahkikata baılan-

mııtır. 

G. Franko 
Heyetinin Cenıvreda yıp

tığı görüımıler 
Londra, 13 (AA) - Ge. 

neral Frankonun yarı reımi 
bir heyeti Cenevreye gelmtı 
ve bilha11a Cenubi Amertka 
devletleri delegelerlle tema· 
H girltmiıttr. 

Seyit Riza Erzincanda 
Teslim· Oldu .. 

llersimli Asi Yapılan Şiddetli 
7 Qk,ip Sonunda Barınacak Bir 

Royter Ajsn1ının bildırdi 
ğine göre Al<denızde kontrol 
için yüzde kırkı Fransız ol 
mak üzere asgari altmıı tor 
plto muhribi kullanalacaktır. 

Anl8-fmadan ıonra yapı 

lan bir beyanata göre de 
konferansa İftirak eden hü 
kümetleri İspanyada döğüı 
ınekte olan iki taraftan ne 

l\filletler Cemiyeti 
Dün Toplantısını Yaptı. 

Yer Bulamadı .. 
~ birine, ne de ötekine muhe.· 

1), blcara, 13 (A.A.) - saklanmakta olduğu Ovacık ıım taraf hukukunu lıtimal 
~ ' 11111deki ttaatsızlık hare kazaıı dahilindeki dağ ve or 

Çin Murahhası Uzak Şarkta Japonya 
fından Husule Getirilen Vaziyetin 

Tara-

l)•tıbin eleba,ılarından ve manlarda daha fazla harı 
lı ''•1111 aıiretlerlntn en azı- namıyacafını anladığandan 
ı,'•lılerıoden olan Seyit Ri bu ubnh aaat ıkldc Erzin 
.,. hpılan tiddetli takibat cana geler~k hükumete tes 
"''llc 

Cenevre, J 3 ( Radyo ) 
Milletler Cemiyeti asamble 

etmek kuvvetlai vermek ni 

yetinde değildır. Anlatmıya 
ittirak eden hükumetlere ait 
hiçbir denizaltı gemisi ta
lim için tahdit edilen bazı 
mıntıkalar haricinde yanında 
bir deniz üıtü gemiıi bulun 
madığı halde denize açıla 

~•inde, ıimdiye kadar lim olmuttur. 

Rpu s y a J a P o n y a y ı m.,.c.kı.. ,ı.ı.n müm .... , gönderme-

t t E t t • mitlerdir. r O e S O 1 • • Devletler ticaret gemile 
rine kararlaıtmlacak bazı lspanyol vatanperverler 

sı bugün 54 devlet murah · 
hasının iıtirakile açalmııtır. 

Asambleye ltalva ıle Habe· 

ı· d il ı grubu murahhaslara bir 
11111 Çınde bulunan JapoİİTumtleri bütün cep~elude mee~~:i~~ .:r;~i

1

yet:~pce~(~·e:- mektup gönderer~ı, .samb 
dir le reısı İspanya bn~vekilinın 

l yaniden hare~ete gsçtiler Cenevre. 13 ( A A 1 Çın re sliğlni protesto etmişler 
._,,:Qdra, 13 [AA.) - Şi· Amerika Reisicumhuru ga hüküm tı Milletler Cenııye dır. 
bGt(i Çınde Japon ordusu zetecilere, Çın . Japon ihU ( Son~ ikinci sayfnda) Cenevre, 13 l Radyo) 

·~Qa~tt~ephe lerde taarruza lafı ve Akdeni:z:de korsanlık 

1
. 

1 
ç J 

•ttıd ar. Şanghay cephe- hadıselerl neticesinde her • · • 8 

t,d,:. harp devam etmek- tarafta asablvet mevcut ol ngı e e, ının apon-
J,_, duğunu ııöylemiıtlr . 

~,,, on harJciye ua· Q,,; E 
'''•1ı~" 1111a• •Öz •örtemeğe Maarif Müdür- yaya Ut\aveme -

Tazminini istedi. 

8 MUSSOLINI 
Aıamble bu içtima devreai· 

Çtn murahhaıı Milletler Ce· 

miyetl Hamleıtnde Milletler 

Cemiyetinin J 1 inci, 17 inci 

maddelerinin tatbikini ve 

Japonya tarafından Uzak 

Şarkta huıule getirilen vazı 

,yetin düzeltilmeatni btemıı-
tlr. 

Londra. 13 (A.A )-Alman 

gazeteleri Akdeniz .anlat 

masanı ıhtiyacı karıılamak

ta, bununla beraber Sovyet 

lerln kontrola tıtırak etme

me.inden memnuniyet g6ı

termektedlr. 

Japonyada 
~ ~olla Y•ttar bir zat, ltalyanın 

'icd Gntıtlığe karı• bir misak leri Arasında • • N. . ,. . ? 
~er~ için Japonlarla müza· mesını ıçın s emıyor. 
~•b.Je llrıttıfi hakkındaki Ankarn, 13 (Huıuıi) 

nln reili olan lıpanya bat 
vekili verdlğı nutukta tesli 
hat yarıolarına temas etmif, 
ve milletletler Cemiyeti harp 
korkusunu k•ldıramaz de· 
mittir. 

Okunan raporda fıkenderi
yc meselesinin hallile beyaz 
kadın ticareti gibi mesele 
Jer bulunmaktadır. 

Olan si~~ıtli bir kısırıı
da ~inlerce ıı hırıp oldu l~i rı Yalanlamıı ve f alt at Adana Maarif Müdürü Yu 

'taı:''lhleket arasandll ticari nus Kizim lıtanbul Kız llse-
t,1:)1~~- için müzakereler si Türkçe ve felscf e mu al · 
ll'dı Vlını ıöylemiıtir. Ve- limlığine. Manlıa Maarif 
~lif t 0ılolc açıklarında mev· Müdürü Naili de İzmir Er 
tat, '-tutan Japon gemileri kek liseıl tarih coğrnf ya mu-
L •erb t b · ı ı v "''-da eı ırakılmuı hak aı ım iline, n.onya maarıf 
~ 

1
"-i Japon protestoıuna müdürü Hüınü Uluğ Denizli 

~l, 'lhllertn Sovyet kara liseıi riyaziye muallimliğine, 
) tı1aa 
'~ı ıtrmiı olduklerı ce · Kayıeri maarif müdürü Hüı· 
'· •t!rıtdıft ıöylenmekte nü Kayseri lisesi riyaziye 

muallimlıjlne naklen tayin 
edılaaaflerdir. 

-------
Büyü~ Britanya imparatorluğu ~mde istı~laf müca

delesinin ~aş göstermesin~en en~işe edıyor. 
Tass telgraf ajansımn al

dı~ı malumrıta göre, Sov· 
yetler Birliği Tokyo büyük 
elçiıi Oeyçmanın Tiyençln 
deki Sovye\ genel konsolos· 

dan yapılan protestoya te 
mln edici bir cevap veril· 
mesl hakkında Japonya ha· 
rıciye nazırı Hfrotaya ikinci 
defa vuku bulan ınüracaa 

tına 6 ağustosta verJlen ce· 
vapta, Hlrota mezkur hadı 
( Scuau tklaci aarfada ) 

Celseye, ıalahiyet! eri tet· 
kik komisyonunun temıtl 

velcaletlerlni tetkik etmesi 
için bir müddet ara veril 

Tokyo, 13 [A.A.] - Ja

ponyanın cenubi ıarblılnde 

hüküm ıürmekte olan kaaır

ga 24 kitinin 61Gm6ne, 98 

kitinin yarala11D)a11na, 3 bin 

evin tamamen yıkılma11na, 

24 bin evin de k11men ha· 

harap olmaaına ve lc11men 

ıular altında kalma11na •-



SAYFA• 2 

-İngiltere, Çini Japo 
yaya Mukavemet Et-

TORK.DIU 
ıs 

.... . ... _ ... ·' .. ~ - . .. 

HABERLER ' , 
mesini Niçinlstem ·yar? Bürhaniye K ı t 1 u ş Tra1 ya Ortaokul 

( Baıtarafı bırlncl sayfada) 
sede .Japon dairelerınln mel 
hald rır olmAdıklarmı kay 
detmlı ve Tiyençindeki Sov 
yet ve Japon konsolosları 

vasala11yle hidlıe mahal lin · 
de mOtlerek bir tahlıikat 
yapılması tekltftnJe bulun 

muıtur . 

Oey man Tiyençindeki 
Sovyet kon oloıhanesine vu· 
ku bulan baakmın lamamiyle 

tikar olduğunu ve beynel · 
mile l hukukun en baail bir 
noklnaının misli görül 
mtyen bir ıeki lde ihlal edtl
meıinde Japon askeri d a ire 

•inin meıuliyetinı l "!ıbıte lü
zum ıörülmediilna, böyle 
olmakla beraber Sovyet hü 
kiimeti mezkür hidiaenln 
tahkikine muvafakat etme 
ie amade bulunduiunu, la
kin baskan meseleıi hakkın· 
da Japon dairelerinin takın· 
dıklara tavrıhareket Sov 
yet ve Japon konıolosları· 
nm salahiyetleri dahtlinda 
yapacakları müıterek tahk• 
kattan her hangi bir mü• 
bet netice beklenmesine im 
kan bırakmadıiını ve Sov · 
yel hükömetı tahkikatan bu 
meıelede tam bir bitarafhk 

göıterebtlecek Tiyençlndekl 
Amerikan, lngillz veya Fran· 
aaz konsoloılanndan birinin 
hakem olarak ittlrak et 
meıiyle yapılmu1nı teklif 
~ttfilnl 11 atuıtoıta Hi
rotaya btldirmitlir 

Hirota, tahkikata üçüncü 
hfr ıahsın ittlrakı Japon lıü· 

kQmeli taıafından katlyyen 
kabul edilmıyeceğini ileri 
ıürerek Sovyet hükumetinin 
bu teklıftn ı reddetmiıtir . 

f aas telgraf ajansının 13 

aiOsto11ta Şanghaydan ver 
diği habere göre. "Davan 
bao ,. namındaki bir Çin 
gazetesi Çlndeki lngiliz na

t iri efkarı olan "Nort Çay
na Deyli Neyüz,, gazetesinin 
Japon taleplerinin kabul 
edılmesı huıuııunda Nankin 
hükümetı üzerinde tazyik 
yapmak yolundaki nepiya 
tına atfen yazdığı bir ma 
ka 1ede İngi lterenin Çın-Ja 
pon hadi atı karııaında al 
dağı vazi)·etı ıu suretle tef 
ılr etmektedir: 

"lnglltere, Tiyençin ve 

Beypinde Japonlar Artık ken· 
di kontro larını teıtı ettik 
(erinden ve Şimali Çindeki 

İngiliz men~fti halihazırda 
Japonların ellerinde bulun · 

duğundan. Çinin kapitülas 
yonlar altına alınmasını arzu 
etmektedir Çtnln ka pltü 
laıyonlar altınn al ı nmat11 üz 
erine fnglhere Japonya ile 

anlaıacak ve bu suretle 
kendı menafifnt temin etmiı 
olacaktır İngiltere , Çinin 
Japonyay" mukaveme t et
mek husuıundaki tuttuğu 

yolun bir fstıklal mücadele· 
ılne tfthavvül etmesinden 
korkarak, Japonvava kartı 

böyl• bir tlddetlı mukısve 

metın gö terılme1ini ıuzu 

etmemektedir ,, 

MiHetler Cemiyeti Dün 
Toplantısı Yaptı. 

(Baıtarafı birinci ıayfada ) 

tine bir· nota tevdi etmiıtır . 

Notada M•lletler Cemiyetinde 
aza olmayan devletler aley 

hinde zecri tedbirler alınma 
ıı ile alakadar olarak ıtatü· 

nün 1 1 inci, 12 inci, 17 inci 

m ddelerlnin tatbikini aıte· 

mekte ve Çinin kendı ta 
mamlyetı mülkiyeılni ve ıi 

yaai fıtıklaltnı istihdaf eden 
bir tecavüze maruz kaldığı 
nı bildirmektedir 

Cenenre, 1 3 ( A A ) Mil 
letlrr Cemiyeti aeıımbleri 

bugilo on ıekizinci içtimaı 
devreımi 54 devlet müaıes· 

ıillerinin huzurlle nçmııttr. 
hal ya ile Ha beı delege 

ıöndermemiıtır . Salahiyet 

lerl tetkik komisyf'nu veka
letnameleri tetkik etmi§ 

ve müttefıkao k a b u l 
edilen bu raporda Hllbet 

hevetinden a1la bahıedilme · 
cliii için ve hıçblr heyet de 

meıeleyi ortaya ıııtmadığın 

dan Habeııııtanın ıtatül(i 
o 'duju ııbı kalmaıtır. 

Aıamble yarın ( bugün ) 
toplanacaktır . 

Londra, 13 (AA J in· 
giliz matbuata umumiyetle 
Akdentzde-Ucaret gemilerinin 
hlmayeıt komitece elde edi

len anlaımayi memnunJyet 
le kıutılamaktadar 

Bir Londra teli halen Ak 
l drl 

not ikı zırhlı bir tayare ge 
mlılle üç atır, dört hafıf 

krovazör ve yedi denizaltı 

gemfıl ve 22 destroyer a ita 
torpito, bir çnk muhafazu fi · 
loıunun buluodu~unu bildir 

mektedir. 

Time& gazetesinin 
mattk muhabiri eunu 
yor: 

diplo 
yazı 

.. Rueya , Romanya ve Bul· 

garietanın Akdrnız konfer 

an11ına niçin davet edıldtiı 

sorulacnk olursa cevabı şu 

dur: 

Çünkii bu memleketlerin 
çıkıı yolu Çan kkale Boğa 

zıdar ve açık denız yolu ıee. 

Akdenizdir . 

Almanya. konferan11a mü 

teaddft sebepler dolayısly le 

davet edildi. 

Bunlar arıuında, Alman 

yanın lıpanyol kontroluna 

dahil olma11 keyfiyeti bu 

lunduğu gıbi. Almanyanın , 

Akdenızdeki gayrimeıru 

hücumlara maruz olması gl 

bi bir dlier sebeb daha var 
dır 

Nisan ayının sonunda Al 

manyanın Ooyçla1!d krovo 

'ZÖriln Balear adaları açılın 

da demirlemiıken fıpanyol 

hükümet gemileri tarafmclan 

edUdıil hatır 

1 Bayra'!'ın.!__K tluladı .. 
• 

Umum Müfettişi oel ~i ve gitti Ve ilkokul öğretmanlırt 
Trakya Umum Müfettifi 

Genera l Kfızım Duık pazu 
günü al<şamı Çanal<kaleden 

tayin ve kadrota11 1 Bürhaniyeliler kuı ıuluşlaunm 15 inci yıhnı coş~unlu~ 
Ankara , 13(Hueusi ) A~ 

hisar ortaokul tabliye .. -_.. 
limi Niyazı Balıkeı r lt....-

19· 
tabliye muallimliğine, O' 

~ersinde kuttu la~ılar. ıehnmize gelmiştir. 

Bürhaniy t>, (Huıu i Hür 
haniyenin kurtu lu~unun 15 
inci yıldönümü olan 8 ey · 
lül kurtuluı bayramı bü· 
yük ve coıkun tezahüratla 
kutlulandı. Gündüz coıkun · 
luk bütün hızı ile devam 

etli . 

Halkevi köylerle sıka ra 
bıta tesisi ve onlum kal · 
kınması bakanımdan fa yda 
umduğu temaslnr .nda n biri 

nf d aha sekiz eylul dolayı · 

1 

11 ile yoptı. Her köyden da · 

vet ed•len üçer kitlhk spor· 
cu kaftleılnden m erekkep 
yüz yirmi kişilik bu gruba 
kuzulu pılı\vlı bir öğle zi· 
yafetl verdi. Halke i batı 

kanının sözleri köylüler üze 
rinde s mimi tesirler ya ptı. 

Ve köylüler namına B. Emin 

tarafından verilen &ıcak htı 
lerle meıbü kart1ılık da çok 

alkıtlandı Öileden ıonra 
köylü atletle rin de iıtiraki ı 

ile koıulıu, disk . cirit gül-
ı ... uzun atlama , tek ve üç 
adımlara yüksek nt 1ama 
müsabakaları havanın çok 
rüzgarlı olmRtlDR rağmen 

ıahaya kcs ıf bar kalabalık 
merakla kıt eei toplaınııtı 

Kö ylü v şehfrlllerdeo do 

lu olan Cumhutive t ttlanı 

gece i~ne a tılsa yere düt 
mlyecek kadar ba)·ramın 

neşe V(" ahangfne kendini 
aptırmıı bir kalab alakla süs· 

lenmlftl. 

Büıhıniya I& yıl önce na
sıl kurtuldu 

Güzel ve fırln kuabamı 

zm kurtuluıunun 15 yıl ön 
ce naıııl olduAunu bu, yıl 
dönümü veeileıile kııutcR an · 

latayım: 

O zaman iıgal kuman 
danlağma ıöyle bir mektup 

ııelmııtir. 

"On bin kitllık bir kuv 
vetle geli) orum. Bürhanlye· 
nln nat ıektzde tahliyesini, 
akıl taktirde e ır edileceği 

nızl bildiririm Etraf ımzm 
çevrllmiı olduğundan ve fa 
kat bu müddet zarfmda ıe

hlrden çıkmanız için Gerif 
alanından geçmenize müsa 
it yol bıraktıjımdan haber

dar olmanızı islerim ." 
52 inci fırka S uncu 
alay kumamlam Kadir 

Oijer taraftan beledıye 

reiılne de ıu pusla gelmitll : 
BOrhaufye be lediye reisi 

ne: 

alay halinde kahramanları 

karıılamağa gitmek olmuı 
ve derhal bir delikanh bu 
vazifeyi üzerıne almııh Her 
evde esagen bugln için san
dıklara sa~lanmıt sırma ıa· 

çaklı bRyraklar vardı. Çok 
geçmeden her ev sahibi er 
keğln ceketi bir bayrağa si 
per olmuıtu Toplanan ha lk 
taıkın heyecanını göğüsle 
rinden fıtktran bir kızıllık 
yığını ile ortaya clöklü. Türk 
bayrağının düımnn ıüngü 

sunun balmıyace~ı kedar 
sert olduğunu görmek ne 
bahtiyarlıktı. Saat sekize 
doğru idt. darı kavruluyor 
gıbl şakırdıyan sesler onların 
çeııtli tüfenklerinden çıkan 

kuııunlardı Onlar d e. bir 
çok ıehidlerim 1z gibi yaıat-
mak için öldüler 

Silah ıa\cırtm bu ııralar 
da askerden kalma borusu 
na yapııan olanca nefesi ile 
gökleri dolduran heybetli 
bir kükıe ışle TOrk alayına 
Cem ol kumanda11 verdir~n 
lımatl Çavuıun aemayı kap· 
lıyan nidası ile bir kat da· 

ha ar!mıfh > 

Halkın coekunluğu son 
haddi bulmuı, aakerln gel · 
m e zamanı çok yaklRtmııtı 

ki düımaoın mutantan sü · 
vari alayından ortada eser 

Umumi Mütettfı 

Sındırgı )'Olu ile 
nisaya geçmek üzere 
rlmlzden ayrılmııtır 

dün 
Ma 

feh · 

Mebuslarımızın 
Tetkikleri .• 

Tetkiklerde bulunmak üz.e· 
re Ayvalık . Edremit, Bür . 
haniye havalısıne giden me· 
buslarımızdan Bayan Sabiha 
Gökcül Bürhanfyeden şeh -

rimiz.e gelınittir . 

B Hacim Muhittin Çarık · 
lı da Bürhanlyeden Ayva· 
lığ" geçmlvtır. __ .., ___ _ 

Mu~~eiumumi geldi 
M~zunen İstanbulda bu 

luoan ıehrımlz Cumhuriyet 
Bnşmüddeiumumisı Arıf 
Güngören gelmlt ve vazife· 

sine baılamııtır . 

Gelenler Gidenler: 

B. Münip Hayı i 
Sümerbank hukuk müt" 

virl 8 . Münlp Hayri lzmlr 
yolile ıehrlmlze gelmiı ve 

bir ııün kft 1 d1ktan sonra 
dünkü trenle fıtanbula ha

reket dmiıtir. 

olarak bombalı bir Ermeni o ~ •h .I' • d . • t' 
ııöbetci k almııta Pu meh.b fffi8ft U8Ş mu enulSI egıs 1 
tablo bu coıkun uk havaH ı Orman baımühendlsi B. 
içinde devam elti t~ ürhanl Enıin terfian Antalya orman 
ye ve Bürhaniyeliler düt bnımühendblf ğlne yerine de 

allim mektebi reılm-lf 111
19 

o· 
allimi Reıat Beıiktaı ort• 
kul resim muallimliğine ta 

yln edılmiılerdtr. ri 
Ortaoku llar ö~retmenle ' 

müdürleri ara11nda ( i dil: 
deği~ildıklerin bugünler 

ardı ah nacaktır. iP 
ilkokul öğretmenleri• 

1 i ıleı vilayet harici tayin er blJ 
muallim mekteplerindeo 

yıl çıkanların tayinleri de 1'
1 pılmıf, vilayetlere peyde,,. 

bildlrilmeğe haı\nnmııtır 
~ 

Şehrimiz Ha .. 
pishanesindefl 
Kacan Yok .. 

1 b 
Bir tııtanbul gazeteıl ~ır 

rimiz hapiıhaneıtnden 111 
kaç mahkumun kaçlll' 

yazoıaıtı. 

Yaptığımız 

böyle bir kaçma 
olmadıiını ölrendık . 

luıt-Güç küçüklerinin~ 
Pazar günü ldm•l1 ,I' 

ikinci takımı ıle ldmaPf" P' 
ikinci takıma arasında f' •• 

4 •• , 
lan maçı Yurtlular 3 

ile kazanımılardır . 

Yaramaz 
man gözlerinin ez.lef , bu vekaleten orman mühendıale ·ı r ocug., un 
naltıcı ve aHp verici ba · rinden 8 . Zekat tayin edil 'r' 
luolarmdan bu gün ve böy mlıtir Emirleri vıliy,.te gel· Hali .. 
le kurtuldular Bu günün mittir . '""' 
Kadır Efendiıl dun bir man · ~ Hacıismail mah11 lle• ı 
gayı doldurmıyan nıkadaş Sı~~at mü~ürü Kahveci tsmall othı 6 ~,ı 
lariyle bir alayı yt:nen efe larındakl Haean, AYfe ,.ıP 
idi. Bu gün koruculuk va ~ıhhat müdürü Doktor köyünden Ali Ot..,.t'" 
pao Bore.zan İımoll Efe ıse Muhlis Sune r bir a y mezu araba11 arkasına ya pıtttt~,,,, 
dün cem boruıu çalarak bir niyet almııtır Yerine Mem Arabacı bunu fark e rl" 
alaylık Türk kuvvetini son leket hutahane11 baıhekımi Haıana ıopasını ıatlaOt t1 
hadde kadar tltirdıii A&ğlam Doktor Raif Demiralp veki Çocuk bu yQzden b&1'' 

c ığerlerinin havası ile düı- let edecektir . dan hafifçe yaralan11>1ttl' t• 
man ııııflarım Türk ordusu ., hkt~• 

K ) d' k k'kl • Ştklyet üzerine ta ~~nbi~a~:'~r~1:.a~J,0 e~::d~;i 1 Ü tür ne törünün tet 1 iri baılanmııtır 
yedi bin gösteren borusuna , Kültür direktörü 8 . Emin _.kh 
bir alayın temsil kudret ıni Ergun dün Çağıı \.'e Orha Borçlu arabacı ılP" 
veren ve y u r t i ç 1 n d e nıyeye giderek buradıtki 

binlerce benz.erıer i bulunan kö y okutlarınm ya p• ·~1 er• arabacıyı ~ôi~B 
Kadir Efelerle Borazan lsma üze rınde ilgilendıkten son a t; 

Çıı y mahalle11ı11defl ~,it 
arabacı Mehmet oi1° 1,,. 

illere bu günün kudılyetl dönmüıtür 
ile , yıkanmıt temi3' duygular - --

la memleket ,ükran borcu Hü~Omet do~torluğu 
nu bir daha ödedi. 

1 

Orman mektebi' ... 
imtihanı 
Dan yapıldı .. 

Açık bulunan ıehrlmiz 
hükOm ı;- t doktorluğuna Of 
hül<iimet doktoru B Ztya 
tayin edıl mittir. 

Gelt!rek itine baılamııtır. 

b•'1 1 metle yine tek ar• tl•U 
dan Muharrem ojlU ,.~ 

b •• 
lbrahım arnaaoda 1

' •'' 

d P•t 
meıelesı yüz.ün eP ..,ıt 

çık 
mi civarında kavga 

tır . • ... 
1&1 I'"' 

Bu kavgada borÇ fi' 
l lbr• "ika Hale kadıu Hürhani · 

yedeylm Süvariye üç bin Bur a Bolu Or ta orman 
fen meklt"plerlnl' girmek 
ıetf v enlerın ımtıhanı dün 

yüı tayın . yapılmııtır . 

bet yüz tayın, pıyadeve dört 
bin tayın, topçuya ı ki bın ta · 
ym, mitralyöze beı 

8 eylül 1338 

idmangücü reisliği 
ldmangücü baekanhğından 

illt fo. eden Avukat Eyup 
Sabri Koçağın yerine yapı · 

lan intihapta Varldöt Müdü 
rü Nusret Babahan seçllmit 
tir . 

harrem oğlu Halt a&J 
h edi 

Mehmet o~lu Me '11 

nıüttür kt•d•' 
Tahkıkat yapılma __ ..... -

Bakraç çıllnıı d,, :J i! inci fırlrn 3 uncu "lay 
'2 lnri lalmr, birinci bölıik 

onbaşısı Kadir 
Mektup muhteviyata bele 

diye reisi tarafından topla 

nan halka okunmuı v~ ilk 
akla ıelen ıey Ulucamtde 

eakl.,..n •ncal• alıp bir 

İmtıhan ııualleti Ziraat 
Vekitİeti tarafından gönde· 
r ilmfttir 

28 Ortaokul me7.ununun 
lttirak ettlğı yazılı lmtıhet\ 
saat 1.• de batlamııtır 

imtihan evrakı ba ltanlığn 
gönderilecek oetlce1er ka 
auanlara bildJrllecekUr. 

• 

~ ~ aaş 'r tması 
Necntıbey öğretmen o k ulu 

kltttbı Raıı t Hali , çoğlunun 
naaaıı 20 lıracfan 22,5 lira 
y" çalc arılmııtat 

ueslll 
Ka yabey maha .. ~' 

ı., ... 
Mahmut kıza 13 yat _,. 

ki Halımenıo Sak•'::, 0' 
halleııinden HüıeyiP 1 .ıdl 
küıün ıld bel racıP' ç 

tiki.yet oluoduaurıd•• 
.kata bwuıau-• 
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M,esir: 

Bir Yaz 
Gecesi de .. 
Ruğulu gözler gıbl bir 

8ece var şehrin göklerinde 
Mehtabın silzgün ııı§ı altın
~" çlçek :er günün son dua· 
lltını ediyor lar. Ağaçlar, 
büyQk btr vecd le kendileri

ne vermtoler. Rüzgar, vaz 

trıelodtılnln en <Slgun ıeııle· 
tirıı marıldanıyor. 

Yıldızlar , ya renklerden 
hpılmıı s nfontler veri~ or· 
1
•r Bu gece ne güzel. Ne 
tüıel bir gece ver ıehrin 
derfn1iklerinde şimdi. . 

Ru ılık yaz gecesinin içi 
tıe daldığı koyu karanlık 
bır .~k A 

aU Ut var . 
Bu sükut neden. Bu de 

'1tı ıe slz.lık niçin acaba · 
Yoksa bu gümüti durgun 

it.ık, bu korkunç sükut , bu 

eüıel yaz gecesinin en muh · 
ltfe n h " " suau mu. 
\Jıukt bir zavallı ke 

lllancı kırık, dökük nağmele· 
'
1
nde 'Bethowen.,i diriltme 

h 1 ça lfı yor 

Ben de beni kaplıyan. 
' ' I l"n bır düşüncenin karırn· 
ık ellerinden ıuyrılarah, ken· 

~1 ttıı bu yaz gecesınin güzel 
~ '•ltaine verdim Ş ımdl ru 

'tııa bır müz k nağmesi gibi 
1
'c dolu) or Gümüıi ka t' 1 b lı ıklar içınde ben, bam-
;ıt~a alem ere ürükleniyo-

tutt\ D · - • t k · emm ı su u un o-
)UluRu h ka halk açılan 
1tıl •r gil>i dağılıyor Hoş 

_, 

r dolduruyor :kulakları 

~ Üurada ulor ne güzel 
' 'Yo Zumrüt yapraklar _," 

•1rıd n atlıyan 1;ular ne 
•at ı ı -'ı ' köpurerek çağ 1yor 

Y, ııut rın kıvrımları ara· 
•ı~d, 
ç k çıq myor, dala •or, 
fi 'Yor, koıuyor. at 1 ıyor . 
""~l&n köpük yeleli n or .,,, 
• fftcıkların ımtına binerek 
uı 

ti "''" bittıgı y1>rlere kadar 
d diyot. Yavnf yavaı bunlar 

lı~-•ilfftıyor. gözlerimin derin 
"lerınde 

b Ş'rtıdı gece beni daha 

~'tk" il e nl re götürüyor. 
ltııfı gri reni< lerle süslen 

rııı, 
L Çara eğaçlnriylc dolu 
lllt 
9Q Yolda yOrüyorum. Az 
~()~ti\ bu } ol da b hyor Bol 

'~l ulu lımon portokal ve 
ııı ~"-ur afaçlarının süıledığl 
·~ili 
tu 1 bir bahçeye geltyo 
bı tb \'akut ı§ık arla süslü · 

t h 
~\ı a \'uz var ortada . Ha 
bıı. tı.ırı ltıvll rı ipek tüllere 
"'iln l\ı rtıüş genç kızl arla do 

dud Şehv~tten vakutlat n 
h ,'kle.rı, rüyad&n uıl,.nen 

l trı t 'lt1\t güoeıten renk ça nn 
~'ıl'ını kıvrım saçları var bu 

•tın 

~1!11 te~net boılmın güzel 

t'r>ı'''• bana en ndıa ta 
'' 1nı sundular. 

() * * * 1 u b, · Bttnıeıln diyorum 

'-'e lh~ce Böyle gece bıt · 
''ra ilet Sabah olmasın, gü 

'••tı doğrnnıan. ~aoak renkli 
1 b 

1 
c (ıÜne ; h yatın kir· 

~U 'rçıtle.rını a ydınlatmasın 
~tce çok uzun o1sun 

•ııı, 'hlcrfn kanet vurduğu 
'~ttgt kadar engin, goklerln 

Uı( 1ı 
~,~. Ugu k&dnr UÇSUZ bu 

'l 1 0 •un g celcr . . 

~ö * ~i~ ~ ~ ıı,, 
'•~ •rn açılıyor . Ve ben 

d,tı11~ &leın lerde daldığım 
~'f ikler<len ıııyrıhyoruoı 

1 rraı 
•aran yine aümüti 

btrGnmüt. bujuıu 

lsp n a 
Oa~ili har~inda ~enzeri gö· 
ıulmiven ~ir va~a ve bir 

• 
mucıze 

f rnnıızca Parlı Solr ga 

zetesı, bundan bir müddet 
evvel, cephede yarala.nnrak 
Madrıd hastanesi ne getirilen 

bir ıuk rln ıayanı hayret 
ameliyatından bahı;etmekte 

dJr. 

Bu genç asker omzundan 

yaralEınmııtı . Hastaneye ge 

thilince, emuzunda 51 mi 

limetrellk patlamamış bir 

obüs bulunduğunu, büyük 1 
btr soluk kAnlı1ıkla doktor 
laH söylemittir 

Doktorlar, yarnhnın sa 
yıkladığını ve yahut ta çıl 
dırdığını zannetmiılerJıe de 

yıua yı biraz yoklayınca par· 
maklarınm altında obfiıü 

ht11etmıılerdir Ru aralık 

asker de obüsün patlıyabl 

leceğlni, binaenaleyh dikkat 
etmelerini doktorlara t&vsl

ye etmittlr. 

Ertesi sabah yarala amc 

liyat masasına y11hrılmıı ve 

cerr h obüsü meydana çı · 

karmok fçln yarayı genfılet· 

mittir O zamarı, yaralının 

haklı oldufu ve obüsü çıkar 
mak için evvel& patlama11 

na mani olmak fcap ettiğı 

anlaıılmııtır 
flunun üze ..ne bir topçu 

zabitf davet edılmff, bundan 

ıonrn da. cerrnh obüsü 

omuzdnn çıkarmnğn muvaf. 
• 

fak olmuıtur 
BOtün bu amelıtal muvaf 

f aktyetle yapıldığından, ha 
rlka kabilinden lrnrtulan 

genç a!ker, gimdi tamnmiyle 

5ôO'i·;ı ni;:;i, am;raı 1 
Manıta, kü\ ük Man ada 

omın hir amir&lı, bir de 
vıs amlralı vardır. Halbuki 

birtelt bahriye neferi yok · 

tur. 

Evet Man adasında 500 

frank maaılı bir 

300 frank muılı 

amiral, 

bir de 

vlı amiral vardır. Ve bu 

amirali ıklar fahri birer ün 

van değildir 

Adanın halkı balıkçıdır; 
bunlar arasında tntlzamı 

muhı:tfaza için bu amfrallık· 

lar ıhdas edılmlf ve rımı· 

r11 l!ar her türlü balıkçılık 

ihtılaflarmı halletmektedır-

er Yauı ııln kna&ı ve iÖ· 

zün doğruıu ıudur: Bızfm 

esnaf değnekçi erine bu ad 
ada mır l ve vb amiral 

ün \'anı venlmışlir. 

En ço ~onu~u!an ~ıl 
En son tedkiklere göre arz 

üzerinde tam 2796 dıl var 
dır. Bunu bıldiren mehafile 

göre, en fazla konuşulan 

dil lngılızcedir; ildnci dere 

cede konuıalan dil V ( dala 

rm dilidir Bundan ıonra 

Çmce. dah soura Rusça ve 
Frnnıızca d ·mektedtr Ôlü 

diller ancak 4000 kiti ta 

rafından görüıulmek teclir 

gözler glbt bir gece Ağaç

lar, gecenin gon dunBJnı edi
yorlar . Çiçekler, !abırsızhk-

la güneıin doğmumı beklı 

yorlar Bu gGzel yaz gecesı 

bıtiyor, onun verine veni bir 

gün do§uyor 

Hayri Esen 

TORK.DfLI 

Baldvinin 
Yeni hayatı. 

Stanley Baldvln, mevkii 

tktidardnn çekilip bir de bir 
ay lstirnhl\t e ttiklt>D sonra, 

yakın doııtl rına: "Tekaüdde 

bulunmak, adeta cennette 

l:ulunmak d~mektlr,. dem it· 
ti 

Dünyıının en büyük ınıpa· 
ralorlujiunun abık baıveklli 

Kont Baldvin Bevdley ol 
duktan ıonro.. ılk evve'a sö 

ylem•t olduğu veçhıle doğ· 

duğu köye' çekilmedı fakat 

Londrı:ının en tık ve n ar 
lslokratll< mahalleıl ol n Ca 
ton Squarede oturdu ~una 

rağm"n mükemmelen 1 tira· 
hat etti. 

Lord Bııldvln, krala isti 

fasını verdiği günden beri 
adeta on yae gençleşmif gi 
birlır. Bunun için, mevkU 

iktidarda bu unduğu zaman 

kt kıyafetini de değlıtlrmlf 
tir . O zamanlar, hergün si 
yah ceket, çizgllı' pııntolon 

ve beyAz kolalı yaka giyer 

dl. Üıtelık yeleğininin üze 
rind~ ağır bir de altın 2lncir 
vndı Yani, t m manluile, 
itimat telkin t•den John Bul· 

lun ta kend ı ydt . Halbuki 
ıtmdl gri veya kahve rengi 

hafif elbıseler giyme ktedtr 
ve gömleği de açık yakalı 

dır 

Lord Baldvln, istif &sandan· 
beri. nynı zaman da daha 

ft?Vim li olmuıtur Kendısinl 

Lordlu kamBrasına, bsşvekıl 

olduğu zamanlar, nezaretıen 

t&lıf a etılrmıı olduğu Marld 
Londondev! sokmuıtur 

Lord BaJdvin her sabah 
halefi Çemberlayne teleıon 

etmektedır. Fakat kend sine 
nıuıhat ve tavsiyelc rde bul 

unmak için degıl; merhaba 

demek için Lord B ld\ıo, 

p e • 
mır 

lenin tep sine ç ,ıf dı 
S 1 iz Sovyet daicı.sı, 17 

A~ustosda, tik defa olarak, 
Pamidn en ynluek zlrvele 

rinden biri olen ve deniz 
sathından 7 127 metre lrll · 

fada bu un an 'Lenin .. tt'pe 

sine çıkmaia muvaffak ol 
muılardır 

Ceıur dağcılar, Cenubi 

Kırgız standa Oı ıehrlnden 
temmuz ayı zarfında hare
ket ederek cenuba Transa 

lay dağlar ıilsllcslne doi•u 
yol almağa ba§ mıılardı. 

Dünya ile lrtlbatlımnı mu 
ha faza için da~cılBt, birı 

çok hafif ve poıtstıf olmak 

üzere. iki t&ne tels iz fıhıze 

ve mür&ile r.ih zı götürrıWtı 

lerdi Bunlardan en lı&f fi 
ta lenin tepeıine lf d&r çı 

karılmıı ve oradan aşağıy 

haber er verılmfıUr 
Dağcılar heyetine tayya. 

reler de refakat etmlo ve 
kendılerlne par11c.ütler lü 
zumlu yiyecek göndermı§hr 
Bu suretle , dc'ğcıl r çok ağ 
ar yiyecek ve g•)'ecek t>§ya· 
yı, ta bıdayettenberı sut 

larında gö ürmek mecburi 
yetindt>D "urtulmu lnrdır 
Taıkend melt>orol <'jı eı f ı ıı.f, 
her gün radyo ile dağcı'aıa 

mıntakadald havn ıe r ollinl 
ve ihUmallerl bılditmekten 

hali lrnlmamııtır 

1 ıbbi Petrol .. 
Azarbaycanda l.üçük Go 

ran kasabası, diln}aCa ta 

nınmıı bir tedavı istasyonu 

mahiyetıni almak üı.,.redlr. 

FılhakıkA, şln·dtye kadar 
yalnız burada hast lor, "na 
ftalan,, denen hususi bir 
petrol ile tedavi edılmekte 
dır 

Nafınlan, koyu gri renk 
le lüzucetli ve ağır bir 

siyasi va z.ıyet hakkında fık 

rinl ıoraolera, timdi sık ıık 

föyle demektedir: 

~ ma)·idır ve lçlnıfe n bcnzı n , 
1 ne petrol, ne parafin, ne de 

Hiçbir ıiyasi fıkir be 
yan edemem, çünkü mazi 

den bahsedersem. ıhtiyar bir 

gevezeye dönmüv olurum, 
h&lbukl bundan her uman 
nefret ederim. 

S ~kspir me~hanesi 
Merök ve endiıcy mahal 

yok. Sekıplr ömründe mey 
hnnecilık etmemııtlr; fakf\t 

l<tlfi derece meyhane müda 

vimllğl y&pmııtır . Bızhn de 
bahı;edeceğimız Şelapirln 

çki içtıği meyhanedir. Bu 

meyhane 1645 Londra yau 
gınında yanmııtar - Şeksplrı ı 

ıev«•nler cemiyeti,. artık 

yapacak fı k&lmamı§ gıbl 

bu me) hane yerinı teı:;b lt 

etmiş ve eski tarzda bir 
meyhane vücude getlrmeğe 

karar vermlttir! 

P;aj müsô~akası 
En müııait ve güzel plaj 

larm hang ı den zlerde oldu· 

ğu nihayet anleıılmııtu: Bir 

Amerıknla mütehıuıımn ynp 
tığı tetkıkata göre en güzd 

plaj Son Franslsko sahılle· 
riııdedlr lkıncl derecede 
plajlar Karadenız sahillerin· 

de ve üçüncü derecede pl

ajlar da Şımal dcnizınde 

imfıl. 

Bu adamcaAı21n bizim ~i 

ı in Akdenl~ p1 ijlarını ıör 

mediil muhakkaktar1 

ıu mevcuttur Mayıhı sıcak 
laıma11 ile fazlalaşan kcn· 
disıne mahııus hususi bir 
kokuıu \•ard ır. 

Naftalan bnnyo1arı, birçok 

s•nir hutahklarını, romntlz 
maya , deri hutalıkları ile! 
kadın hastalıklarını fyileı
tırm~ktedtr. Sedye üzerınde 
gelerek birkaç banyodan 
sonra bacaklarını latlmal 

etmeğe baı'ıyan bırçok hu 
talar görülmütHir Naftnlan 
madeni çamur bırnyolftrın· 

dan rlaha mücesir ve &cürü 

daha çabuktur Ayrıca, has 
lular , naflau&n banyolarını 

Ç>\ nur banyolıuından daha 
kolay 1 bl mt- tedır. 

Hükumet, üçüncu beı yıl 
...... 

lık plan müddetince nafta 
lan ban, otarmıo gen•şletilme-
sı itine 30 nıılyon ruble 

tahsis tmııtır. 

Bu sıhhi petrol t~da vi 

rnerk zl, Knfluısyado çok 

eeki · zamanlardanberl ma 
itim bulunmakta idi, fakat 

Çarlık Rusyaaa bunu ihmal 

ederek bırak mııtı Çok eski 

zamanlarda bur o ya H edi& 
tandan Arabf tandan, lran 
dan ve daha diğer memle 

leketlerdt-n hasts lftr gelmek 

te idi Netekim b nyo tesl 

salı için bazı kazılar yapıl 

dığı zaman , burada, arkeo 
loğlarm 600 yıl evveline 

alt olduğunu tesbft etlıklerl 

Hint paraları veısairc bu· 

lunmuıtur. Daha o zaman 
lar, Naftaltın lrana ve Ano 

doluya ihraç edilmekte idl 

16 EyfOJ p~rşemne a~ş1mı 
~ur~ağa kcnsari var 

Bütün radyo meraklıları 
16 eylülü saLırsıtlılda bek
llyorlar! 

O gün ne olacak? Avru 
panın büyük bir ıehrlnde 
büyük bir sanatı ar konıer· 
mi verecek? Yokı meohur 
bir mııstki eııerf mi çalma 
pk? 

Din 'iyeıceğlniz parça met· 
but bır musıkı eıerl değıhe 

bile tuhaf ığı ılibarile her 
ıeyl gölgede bırakacak bir 1 

oeydlr 

Japonyanın kurbağaları 

ııize ıarlular dıoletecekler 

Hakikaten. Japon yanın 
kurbağa! rı pek meıhurdur 

Bu esrarengiz memleketin 
her tarafım kaplıyan ıu'ar· 

dan baıka, yanar dağların 

boı bıraktığı kara parç la· 
rım ela gö ler, nehbler kap· 
lar. liir çok Jopon tablola 
rında görülür: Şemsiyeli Ja· 

pon kadınları yarım daire 

ıeklındeki köprfllerden ge 

çerler. 

Bu köprülerin altınd11kt 

sular yalnız yeııllıkled ile 
değı , gerip mu ıkılerl ile de 

mehtaplı gt!ce 1erde öııldarı 

çeker. Bu ye.ıil ıulBrın mu 

ııkııini teılul eden fC} kurba 
ğaların viraklamalarıdır 

fakat, Japonyadakı kur · 
hataların ıon derece garip 
ve lheııkli bir ıekflde bl\ğ 

ardık l aunı söylerler Hele 

Sangonıi ismindeki nehrin 

kurbağaları. hep bir arada 
öyle ga.dp ve güzel bır 

konıer verırlermif ki bunu 
dınlemeğe dünynnın her ta 
rafandon seyyahlar gehrnıit·· 

işte, 16 ylul günü rad 

SAYFAı 3 

1 g"ltere 
Kraliçesinin taşı~ığı elmas 

Hlndlstenda bir ılalı ver
ki . senede 7 500 İngiliz lirası 
varıdat temin etmektedir . 
Bundan baıka altın, gümOt 
ve kıymetli lB§larla dolu 

mOkemmel bir hazfneal var
dır 

Muazzam bir heykelden 
ibaret olan bu ilahı zıyaret 

etmek için Bengale körf ezl 

kenarında olan Purl §"hrlne 

binlerce hacı gelir Burada 
ıenelık dıni festival yapılır 

ı ah, arabaya bindtrılerek 
sahile getirilır, or1tda yıka 
nır, sonra haf f ce ıoğu k al

mıt olduğu tahmin cdılerek 

bır parça sayfiyeye götürü· 

lür. Orada (nekahet devre 
sini) geçirdıkten ıonra , tek 

rar Puri rhrine getirilir 
Ş ımdi İngiltere kralıçe1i 

E llzabetfn tacı üzerinde bu

lunan mqhur Kohinor elma

sı, bir vakitler bu ilahın al 

nanı •Üslüyordu 

6 ll s me yas tutan anam 
flundan birkaç hafta ev· 

vel Macarishında Basoık 1 
l<asa bıunnda P ı •er Çorba 
adlı bır adam ölmOttür. 

Bu adam 78 yaoında idi. 

18 yatında iken ıevıct'i' bır 
kızla evlenmıı. fak at ı<tade 
ti uzun sürmemiıtır Zevce· 
si birkaç ay içinde ölmüı 

ve adamcafız da Jul kal· 
ını,tır Karısını fevkalade 
sevd ığl için de bir daha ev· 

lenmeğe ye1Pln etmııtır. 

Tam 60 sene dul kalan bu 
adamcağtz hayatını ve ıer· 
velini baıkalarının Hadetlni 
hazırlam&ga haardmft ve 
ıevtıen çıftlerl evlendirmek

le meıgul olmuıtur. Ve, 60 
ııene içinde 5000 çift evlen· 

dirmiıtlr 

yo ile bütün dün) aya dın

letı l ecek olan konıeri bu ne

hirdekı meşhur musıklşlnıuı 
kurbağa l arın koıııeridır. 

16 Eylul perıembe günü 

bir sandala koyulan verıcl 

radyo aleti kurbaları ürküt 

meden, onların 1ark1 1 arı 

makineye alınarak Toltyo 

radyo istasyonuna naklolu· 

nacak; buradan d'I dünya -

nan her tarafına neıredıle 

cek . 

· G~orya Svanson yina sine· 
maya cön~D 

Fakat, Avrupa ve Ame· 

rikadakı radyo ve musiki 
meraklılarının nıakıne'erl To· 
kyoyu alııc&k kadar kuvvet 

lı değilıe, bu lconserden 

mahrum kalmamaları ıçın 

bir gok Alman, lngıllz ve 

A nerıkan r dvo 1 teı •on· 
ları bu harıkü ade konııerl 

ı ! ı Tok~·odan naklen alacak 
lar ve neşr~decckl rdir 

Japon s ati Avrupa ve 

Amerika ıa tlerlnden farklı 

olduğu için , konserin ne za 
man verlleceğı Avrupa ve 

Amerıka radyoları tarafın

dan garplı d rnleylctl re ay
rıca bfldırılt>cektır 

Birkaç ıene evveline kadar 

çevirdığl birçok filimlerle. 

büyük muvaff aktyetler kaz 
anan güzel artist Glorya Sv 

anıon yeni bir kontura\ im 

zahyarllk tekrar filim çevir 

mele baılamııtır. 

Bu filmin mevzuu Noel 

Piercenin " lk•nci Madam 

Dropcrı adındaki çok hey
acanlı bir Amerllutn roma -

nından ahnmııtır. Bu roman 
çok :zengin bir adamın lk-

ıncl karısı olan bir ıoıyetc 

kadınının maceralarını hık& 

ye etmektedir Kadın çok 
fena bir mevkıe düımuı· ür . 
Çünkü kocasının oijlu ken 

dısine feo8 halde aoıktır . 
Birçok macera ve sergü~e t
lerden ıonre, kadın üvey 

oğlunu, kendisini ıeven btr 

genç kızla evlt ndirmeğe mu· 
vaffak olmakt~dır. • urbağ\l kona rl dınleme 

ğe hazır o 1un! 

Kavıp tast.~name 
· ~o :kova~a doğum artıyor 

936 937 Yılında B lake ir 

Uıesı dokuzuncu ınıfu dan 
aldığım tastıknamemf kay 

bettlm Yenis n l L>laceiımdan 
eskisinin h -ıkmii olmadı§ını 
tilin ederim . 

2K. Evrak mildürii 

Ömer· Hulusi oğ u 
6 g numaralı ' ü ey. 

maa Surı Acaro 

Bu senenin i lk altı ayı 

zarfında Moıllovada, geçen 

senenin aypı eyl1Uına n11bet 
betle 32 bin fazla ol ıak 
63,279 doğum kaydedilmlt 
Ur. En fazla ferk temmuz 

ayında olmuı.: ve bu ey iç· 
inde blribirlnı takip ~den 

U<ı senenin doğum mılctarı 

yOzde 106.5 bir faz 



SAYFA: 4 

(~remit Hu~uk 
.iKimliöinden: 

Edremid ın Camıvasat ma· 
halleslnden Ulugaraj soka 
ğmda aakine iken 18· 12 933 
tarihinde bile varlı ölen Gı· 
ritll Münevverin tapu 
dairesinin 933 eyliil 16 nu· 
mara ve 6 J dosya da muk
ayyet ve Camivasal mahal· 
lesinde kain ııa~ı değirmen 
ci lstırati halentelgrafcı Fa· 
ik karısı Fatma Yeaarı Pipin 
halen Emin oğlu Şerıf Ali 
karısı Nefiıe arkası yol ve 
Adalı fbrahlm yerinde Muı 
lafa uıta ve önü yol ile 
n ahdud bir bab hanenin 
hazlnel malf yece teıcili ta
lep edilmfı oldutlundan ka 
nunu medeninin 534 üncü 
maddesine tevfikan mezkür 
hane üzerinde bir hak talep 
endenler ve mezbure Mün 
evverln varisi olduiunu ıd 

dia edenlerin evrakı müsbi 
telerile birlikte ilin tarihin . 
den itibaren üç ay zarfın
da Edremit ıulh hukuk ha 
kimliğine müracaat etmeleri 
llAo olunur. 

Roma ser.gisi 
Roma 1841 ıeneıl lçin bir 

ıergi hazırlamaktadır. Bunun 
için baı döndürücO bir f aa
llyel vardır. 

Roma, Faıfıl zihniyeti ile 
ifJaaı icap ettirecek te olsa 
milyonlar ıarfile fevkaJA.de 
bir ıergl yapacaktır. 

TORKDILI 14 EYLÜL 1137 

tr······················ ... ~~ 
: TÜRKDİLI : 1 
ı ::=:.~·::n~~: •. ~t~:.::.~ i ı K S G E 
, Y allığı: 800 Kuruı : ~ · 
: Altı Aylığı:400 .. : il. 
•: S 3 •: ı Ormanlarımızı korumak ayısı: ,. 
• Günü geçmiı ıayılar 25 • için odun yakılmayacak~ 
! kuruıtur. ! 1 bunun için ne yapacağız? 
: ADRES: : ~ Maden Kömürü 
: BALIKESİR TÜRKDILI i il KullanJ/acak D i y e 
.......................... ~ 

il. Düşünmeviniz .. 
Kiralık Ev 1 llertiirlii kömür 
istasyon civarında, Ata ~ ~·akan kullanı~Jı ve 

türk parkı karıııında dö· it 

• 

1 
her kese.ve elveri~li rt oda, bir hela, banyo "" 

ile bir mutfak ve genıı Zonguldak ve Halk Türkiye piyaauında yükıek mevk! kazanmıı ola
0 

bodrumu havi önünde iki ~ tipJerindeki ~ sobaJarı ıl ! düny8ntn en meıhur [ [ il MAROT ) Kalbur fabrl· ~ 
dönüm yetiımlı baiı bu it ~ ~ il 
lunan her tarafa nazar ve ~ ticarethaııemiule bu- . kaaıaın mamulatı olan kalburlarından 4 5 ve 6 ouuıs· ı 
manzarası güzel olan Otel ~ iactl ksınız.. ı• ralı bütün ve iki parçalı büyük ha11latlı makınel~r 
el Hedrlye ait ev kiraya ı ı tlcarethanemize gelmittir. 

ve~~~~;~~irn Yeıllll cıva ttı; - lhıman ve is yap- "11 1 İstanbul Piyasasından yüzde yir" ~ 
rında Terzi Ziyaya mü it ~11 mi Ve Virmibeş Eksik Fiatla Satıl'" ı" 
racaatları ılan olunur. " mıyan çok dayaıııkh «Türk Antl'asidi» ııde 

it. bulunacaktır. maktadır. 

O
• k• h' f' il 1 Yapı düunt için lüzumu olan demir, çln.ento, ~ 1 Bu Bir FJTsaffJr. Bu FJFsaf Her Za-- ~ 
un u UDJ!L~R~re ıa an ~ çivi, cam gibi ç•ııtler d. mağazamız da her y•rd•n i • man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· ı 

~ ucuzdur. ';ti • cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 
Asgari Azami it. En birinci boya yaiları, boya malzemeıide Uca ~ 

K. ~· ~ rethan~mizde ehven flatlarla- satılır. Bır defa dene 'JJ 1 AHMET ve IBRAHIM CUMALI 1 
55 Randıman 860 870 it. ylnfz. ~ il / i. 

8
40 8

50 1 Saraçlar Başında Demir • <;ivlcller İçinde Hırdavat, Demir, /11şoa 1 
60 

1 / H • ."rfalzemesl Rtnçber A.ıe~111rl 
70 " 790 800 ve Jrdavatçı • Alım Ve Satım Yeri ~ 
so .. 690 700 Hasan Cuma/J tlS~ 

BUGDAY PİYASASI ·~~~~~~~ • ·••• 1i it •• , ~ _,,.,~ 
Sert buğday 4,75 - 5 awwwww•••• • ••••• ••••••Sj~ 
vumuıak .. s s,12s Baytar ..................... •••• • ,, 
Arpa 3,12s - J,2s " B V B I ·n ·~ 
Maaır 3

,
5 

-
3

•
5 M .. d .. 1 ....... d •,.• ayan e ay ar çı ~· 

Bakla 3,5 - 3,625 u ur ugun en: •• u 1 k y • !~ 
ve ıergl herıeyden ziyade •• c u z u r 1 ~ 
Romayı andıracaktır. 19 EyhJJ 937 pazar güniiBahkesir KÔşu aluıım- •• • • ~ 

--------------------- ~aki sergi yeriııd~ açılac~k hay,au Sel'gisir ·~ iş- ·= Bu kerre Sındırgıdaki mağa~amı:ıın Eahkeıtrde H 
tırak edecek olan havvanların kavıt ve kabul mu· ... Tokatlı Otelinde 14 numarada bır ıuhUIDI açtık ,, 

Yollar 40 metre genlılt· 
ğlnde~ve hep asfalt olacak 

Defterdarlıktan: 
Mahallesi Sokağı Bır senelik icarı Cioıl 
Umurbey Cumhuriyet 100 Maze 
25 8 937 tarihinden 8 9 937 tarihine kadar ( 15) gün 

müddetle müzayedeye vaz edilen yukarıda evsafı yazılı 

mazanın 9 9 937 tarihinden itibaren ihalesi ( 1 Ü) gün müd 
detle temdit edilmiı olduğundan taliplerin ihale günü olan 
20 9.937 tarihine müaadıf pazartesi aünü ıaat [ 15) de yüz
de 7,5 pey akçeleri ile bera be Defterdarlıkta müteıekkll 
komisyona ve fazla malumat almak lstlyenlerln de milli 
emlak müdürlüaüne müracaatları 

.J ., p B b · d k · k t ı· eten '' amelesirıin 14 evlfıl salı oiiııii ha~lavıı> 16 ·l. J tt u şu emız e az mır, e en ı, s ... '' 
• ~ 'i • e ~ 11 

,. / .. k t ' k / t I " b I c 1 f1 • perşembe günü saat 17 de lıit(!Ceği ıashilıcn ilau ' ve ,~ s se enıe, ı ~ _e a ve un ann ki'• 
olunur. •• slen ve halk ın11z ıçın keten ve çul~B /IJ r. 

t hazır elbiseler bulunur ve ehven {lal ıi 

Edremit Belediye :. satı!tr ve yap~ğı_~ımır. . .. ıe~ 
•ı Bu defa yun/u ve kış/Jk çeşJ/lerın71Z sı 

R"ıyaset·ınden· :. fandalann11z da gelmiştir. . e •' 
• tt Sayın müşterilerimizin şub~n:1ıt ... ıf 

ve malzeme [Edviye] hariç 6 kayme ile 15 gün müddet- tt d • 
le açık ekalltmeye konmuıtur. lhaleıi J 6-9-937 Perıembe • zası lr. jjf 

Edremit Belediye~Haatahaneılne muktezi 47 kalem erzak it bir defa uğramaları menfaatleri ıKtl~ •i 

günü Belediye encümfoinde yapılacaktır. Bedeli muham- '· Sındlfgilı Mustafa KaraO~;J' 

1 k 
men 5199 lira 95 kuruıtur. isteklilerin ıeraitl müzayideyi o::•:•:::::-·:.::: - •s -;. Ba 1 esir p. T. T. anlamak fçin Belediyeye müracaatları lüzumu ilan olunur. , , 

1 - 3 - J8Ü 

Müdürlüğünden: Manyas Belediye Köylülere M ü j de 
K L E R T M A~R K A L 1 lı' 

Biinyanm en rııPşhur ve ta11111ıuı~ rtl''. ı ... 
telif ~<lşiıli ( Tiryor ) ku~day a~111·ma k,ı 
buı· makiııderi gt>lıuiştir. 

İhale günü olfln l l -9 937 cumartesi günü Balıkesir 
Kepsüt crasına talip çıkmadığından, Bahkeıir - Çanakkale 
için sürMcn pey komisyanca haddı layık eörülmediğinden 
bu ıOrücülüklere ait ekıiltmt nın 21 9 937 sah gürıü iha· 
lesi yapılmak üzere on gün uzatıldığı ılin olunur. 

B ilke i T p . Sicil 

Mevkii 
Osman oğlu 
Bağları 

Cinaı 

Bağ 

hafızlığından: 
Mahalli Hududu 

Balıkeafr Doğu ve poyra11 Raıit ba · 
ğı batısa kel Emin oğlu 

Aiz karm Kamile, cenu 
ben Aliıan oğlu avukat 
Niyazi 

Mevki ve hududu yukarıda yazılı bağ Karaoğlao ma 
hallesinden avÇı Salih oğlu Ha&an ur.tanın 317 tarihinde 
Mehmet oğlu Halal efeden haricen t1alın almak ıuretile 
ıenetslz ve nlzaaız tasarruf ve mülkıyetinde bulunduğun · 

dan bahisle aıçı Hasan uıta tarafından ıf'net almak iste· 
nildlğtnden tasarruf hakkı tahkik edilmek üzere 26 Eylul 
937 pazar günü mahalline memur gönderilecektir. lttrau 
olanların bu müddet içinde yazı ile tapu ıicil mu haf ızh 
ğına veya mahalline gelecek memura milracakt eylemeleri 
lüzumu ilfm olunur. 

Riyasetinde : 
Manyas kasabasının tahminen ( 20 ) hektar mHkiln 

( 25 ) lira ve ( 20 ) hektar gayri meıkun ( 15 ) lira 
bedeli muhammene ile haritaıınm alınması açlk eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 80 lira muvakkat teminat ak -
çeıiyle 1 lÜ 937 cuma günü Manyaı belediyesine müra· 
caatları ılan olunur. 

4 1 • 384 

. 
Balya lskar:ı Komisyonu 

Riyasetinden: 
Mülteciler için 3·9 937 de mübaya11 edıleceği bildiri

len malzeme görülen lüzum üzerine 15 9 937 çaroamba 
günü öğleden sonraya talik edilmi§tir. Taliplerin Balya Is 
kan Komisyonuna müracaatları. 

Metre 
70 -90 Yerli malı elblıelik kumao (tayakj 

450 500 Amerikan bezi [geyik marka] 
450 -500 Kayıeri bezi 
230 · Karamandul 

50: Keten yerli 
50: adet Kasket 

128 çift /, yakka bı 
30 40 Kadın elbiıesı dikimi 
30 40 Erkek ,, 

" 

S A T 1 Ş O E P O S U ulıJ 
Memduh Özinan ve !1hn1ef ~uf11~a/8 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şirkefı Oa 
Tünel caddesi 83 İstanbul 

UALIKESIH .4CENTESf 
SABRI SARF AKLARLI 

İyesi ve Baıyazmırnı : Balı1<esir sa ylavı H. 
-

Ç G l D k FUA1, BİL'Ar ıltnrını ene lre törü: -

Basımyeri : ll Baaımevl ---


