
-· ~ .. --~ ............ ,~ 
!Uman Devlet Reisi B Hitler Berlinde Bu-'I/ 

lunan Heyetimizle Görüşmelerde Bulundu. ~ 

~ ' ..... ~~~~~..-~"' 
15 EYLÜL ÇARŞAMBA 1937 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON lKlNCI YIL SA. YI: 102781 

• 
._Büyük Millet Meclisi lçtimaa Davet Edildi. 
fAt~tü~k--BüYük-Mii:-ı Alman 
! let Meclisini lçtimaa 1 Devl~t ~ıiıi .Berlindıki ~·· 
1 1 yatımıza hır çay ıırdı 
1 D a V et E t t •ı 1 Ankara, J 4 (AA] - Ber 

• • 1 Hn bOyilk elçlmlzle TOrk -

1 
I Alman ticaret anlatmaıını 

-RESl\Iİ TEBLiG _ il müukereye memur he1et1 
mlz d6n Hitlerln çaJında 

fi k 14 ( J:J J:J) N' d d ı '- 1 bulunmutlardır n ara, ı ı.n. - ıyon a evıeı- 1 Alman Devlet Relıl m6za-
/er/e yapflğımız mukaveleyi tetkik ve 1 kerelerin muyaffaklyetle ne. 

tasdik etmek ÜLere Büyük Millet Mecli- •• tlcelenmlı olmaaından dola 
s · yl bQy6k elçtmlze derin 
ın; 18 Eylül 937 Cumartesi günü saat 1 memnunı,etlerını beyan et 

1 /4 de İÇfİmaa davef ediyorum. 1 mltUr. l Tür~~:.=:~~~~:;;Z"'" J1 A-gw9<·~~a···hl>lia-n 
--:_-----------------------
Oanya Mazarik Millıtler C11i11ti reiı-
Suthunun liiİH inti•ıp edildi 
~ • d • //, • 00 ·ıd· Cenene, 14 [A.A.] -Mil 'it!Çrr •• ı n ııcı yını.ı 1 u letler c ... ı,eu aıambleıl 
r.ehl •k Peıte, 14 ( A A J - Çekoı· reiıhllae ittifakla Alahaa 

ı e H"llmlttlr. Relı Yelıtll ola· 8 lovak eıkl rehlcumhuru Ma- "' 
a.. \l ıece aldıfımız ve ıa- rakta lnııllz, Franıız •e 
~'lalı d iğ' i h b zarlk dan gece ölm6ttür 80 Türk, Polonya, ıerbeıt lr "'-a e ercett ım z a er· tOn Çekoılovakyada matem 
' de anlaıılacalı ıtbl Ak llnda bat murahbaıları inli 

~~•de ıon haftalar içinde llln edilm==i=t=tl=r=======h=ı=p=e=d=il=m=l=tt=lr=.======-
" 1 lrtaı takip eden kor- s R• D h iM h 
ı-:_11ı hldıaeleri üzerine top • ızanın er a u a 
'- ı" Ntyon konferanıı kor-

-~~lcd •leyhındekl ittl•fn·- kemes·ıneBaşlanaca. k & Gn imzalamıthr. 
1,11~ karara ıöre Franıa ıle 
aı ~ ''• donanma11 Akdenl · 
'-ltl

0
"holedecekler, bu de · 

de•~ llllkadar olan difer 
1,, fitler de kendi kara IU · 

'"• k 1) oruyacaklarc.lar. 
~011;•et edlldlAi halde bu 
~, b eranıa icabet etmlyen 
~•I 1

' Akdeniz devleti olan 
tQ,:'rıın da Adrlyatlk lnı 
'4l, •ıı lcontro16nü Ozerine al
t ., .. , 
"•t, l rı teklıf olunacafımn 
''' ' •ttnıı bulunduiu yine ... h 
._,~ aberlerden anlatıl · 

ti tad.,, 

,,1,
110nd,. elde edilen bu 

~-·~· nettceıl olarak 
de.t eı lnııltz ve 25 Franaız 
t,,, tohtlnin Akdenlzl kon· 
~'-Sf etnıek üzere derhal 
>'t e llac•kları da btldırılt 

So, h 
~111,._ •ftalar içinde bo· 
•11,0 '1tantyetln ladeıl için "'"il lconf erans nın toplan-
11ııo_ 1 • 
~tad e çok J<11a bir za · 
~ta ' bu konferanıa lttlrak 
~.._ b devletler aruında 
ıt.ı,,1 lr anlaıma e lde ~dil · 
t,, •u~~di bir t~ hlike ıeçi 
"-ılld un korunmuı bakı 
~t b'ıı Çok faydalı ve m6ı· 
'-'ııh,~lt adım letkll ettlll 
~l llktır. 

'- ~~'n bu kararlar Ozeri 
t~ bt delllzde dünden ıuba-
"'~h tla1n11 olan kontrol 
~~ı,1 uı . denizaltı gemli erinin 
tı, !l•bı rol oynafabtlme 

'-'•,,: ~~Pheılz imkin buait
f\ llııs;hr 
\.'~ . ''ti '-•ıa bir zamanda 

~-- t' •lın•n kararların he 
tı .1 'tbı1c1 l ~, 1\. ne ıeçl meli ftk-
( ~ kdentz konferan11na 

llu ikinci aayfada ) 

Pürkdili 

Sergerde Girif tiği Hiyanet lfin 
den Fevkalade Nadim .. 

Ankara , 13 ( Huıuıi ) -
Tunçelinde halkı ayaklandır 
mata teıvık eden ve bir ıOn 
önce Erzincan vallılne lkl 
uıalı ile . blrlıkte ıe 1 erek 
teılim olan Seyit Rızanın 

lfadeıl vali tarafından alın · 

mııtır . Gırtıttil htyaaet itin
den çok nadim olan ıcrıer· 
de Ellzlze gönderilerek mu 

Kıllının müessasdır ıa-
1 iııtnı mııi 

Ankara. 14 [A.A.] ·- llr 
tleat V ekAletl İt Dalreıl it 
kanununun 29 uncu madde
ılnin bir numaralı bendi 
mucibince bilumum it 
yerlerindeki it ıartlarlDı ve 
ltçllerln tabi tutulacakları 

lnzlbat ıailık , koruma ve it 
emniyeti tcaplarını göı · 

termek üzere it verenlerin 
yapmakla mükellef bulun
dukları daht1i tallmatname
lerlo ihtiva etmeleri ilzam· 
ıelen buıuılara netretmlttlr. 

hakeme olunacaktır . 

Seyit Rıza ıon ıünlerdf' 

bitkin ve çok perlıan bir 
hale dütm0tt6. Tamamtle 
yalnız kaldıfını anlayınca 

ıeceleyln Munzur dağının 

keçi 1ollarında • inerek lıı.ii · 
kamete tealtm olmuttur 

Serıerdenln derhal muna· 
kemealne baılanaktır. 

Çin 
T ırrıraleri bir Jıpan dıs

trırırini ~ıtudı 
Londra, 14 [A.A.J - Çın 

tayyareleri btr Japon deatro· 

yerini batırmıtlardar. 

Şangbay cephealndekl Çin 

kuvvetleri Japon donanmaıın n 

top mevztlerl haricinde yeni 

bir mevziye çekllmlttlr. Bu 

mevzinin muhtelif mıntakalar 

dakl Çtn kuvvetleri araaın 

da irtibata daha mOıatt ol· 

dulu ıöylenmektedır . 

Bulgaristan Manavra 
Haz1rhklar1' Yapıyor .. 

l.tanbul, 14 (Huıuıl) -
Sofyadan ıelen haberlere 
göre I• ulgariıtan ıonbahııır 
manavraları için hazırlıklar 
yapmakla met1ru ldilr 

Bu mana nal ar Jovo ha. 

vallılnde yapılacaktır . 

Harbiye nazırı ile erkl 
nıharbiye umumiye reiıl ma · 

na vra ıahaımı evvelki ıOn 

dolaemıılardır 

Niyonda VarılanAnlaşma 
• 

dün imzalandı . 
Akdeniz Kontroliinü Üzerine Alan Fransız ve 

/ngiliz Deniz Kuvvetleri Dan Akdenize 
Hareket Ettiler. 

Niyon, 14 (A.A.) - Ak 

deniz konferan11 anlapn .. ı 

d6n lnııltere Ye Franıa ta· 

rafından Almanya •e İtalJa 

bilk6metlerlne teblli edil 

mittir. Bu arada ltalyanın 
Akdeniz kontrol&ne lttlrak 
lçla Kont ÇIJ•DOya bir da· 

••tiye Terllmlttlr. CeneTre 
de ltal1anın kendi flloea· 

aun rolGaG •e meYkllni Lon 
dra Ademlmldahale komi· 

te1ınde mGzalıere ·etmek 
tartlle Akdenlzde kor1anh· 

la kartı 1apılacak hareke· 

te lttlrald eıaı tttbarlle ka -

bul ettıtt 161lenmektedlr. 

Lgndra, 14 (A.A.) - Nlyon 

lsoafuanaı basla 6ileJln Alıı: 
deatzde denizaltı ıemllerl · 

ntn kor•nhfına k.,t• ıel -

. mek için hazırlanan muka-

velenin lmzuı Jle kapanmıı· 

1 
tar. Konferanı relıl yalnız 

denizaltı ıemilerinln taarruau ,. .................... ~ 
i Milletler 5 
• a 

i Cııiyıti ığzıhğımız ! 
i 11 lk~ııiz ı•ıtııı i 
1 Ankara, 14 (A.A.) - 1 
1 Harlcl1e V ekıllmız Mtllet· 1 
1 ler Ceml1et1 ıenel aelıı: · 1 
! reterllttne 16nderdlll ! 
: bir mektupta Akdealade : 
: ıulbun tarunlnla Ana : 
• • : pa ıulhu için mOıhlm 1 
: bir lmll oldufunu beJan 1 
: ıle eeklalncl Milletler 1 
1 C.ml1et1 a1&mblntatlea 1 • • : TOrklyenln Milletler Ce· : 
: mlJelt koneeylDdekl : 
: azalıiıoan tecdtdlne ka • : 
: rar •erllmeılnl lıtemek : • • : fikrinde bulundutuau 1 
: bıldlrmlttlr. 1 

'-····················-' 

meıeleıinln hftlledıldlilnl ıh· 

tu etmlt Ye dlier mGmaıtl 
meselelerin 1ak1nda Cene•
rede 16rOtOleceflnf Ye Bal
kan Antantının tekltU Oae · 
rlne Franıa •e lnıilterenln 
ltalJaJI Akdenlzdekl anlat· 
mı,a lttlrake daTet ettlflDI 
161lemlftlr. 

lıtaabul, 14 (H111aıl) -
Nt1oadan ıon pin haber
lere 16re Akdenlsde kor· 
Mnlık ale1hlndekl tfUllfna
m• buıGn (don) imzalan · 
mııhr. 

lıtanbul, 14 [Huıuıl] -
Nt1enda elde eclılea aalat • 
ma mucibince Akdeniz kon 
trollnl Franaıa •• laıılts 
deniz kuTTetlerl 1apacak· 
lardar. 

Bu tkl de•lete alt torpl· 
tolarıa bu mak•tla Akclentae 
hareket ettikleri blhllrllmek· 
tedlr. 

Bir Denizaltı Gemisinin 
Yakalandığı Söyleniyor 
Diğer Bir Denizaltı Gemiainin de Batırıldığına 
Dair Haberler Çıktı. Sovyet Vapuru · Bir De

nizaltını Tayfa•ile Birlikte Yakalamış ... 
Londra, 14 (A.A.) - Va

l&nıiJadan relen bir haber· 

de kara bataryalarının Car 

taıene açıklarında meçhul 

bir denlaaltı ı6rm0t olduk· 

larını, bunun Qaerlne batar· 

yalar alet açmıı •e hOcum 

mot&rlerlnia bu denizaltı lı · 

tlkametir>e doğru hemen 
yola çıkaralıı: derinde patla · 

yllD bombalar atmıt olduk
ları btldlrllmektedlr. 

Bır,z ıonra deniz ıatbı 
üzerinde ıenlt yal lekeleri 

ıörOlmOıtilr. Bu denizaltı . 
nın batmıt oldutuna dell · 

Jet etmektedir. 

Bu haberde Cartaıene 
bahriye makamahnın dalgıç 

vaaıtaalyle tetkikat yapmak 
(izere oldukları ve mukni 

deliil elde etmek için et · 
varda aratl ırmalar yap· 

tardıklah lllve olunmakta·. 
tar 

Şimdiye kadar bu haber 
te1ıd eclllmemlftlr. 

lıtanbul , 14 ( Huıuıi ) -
Buraya ıelen bir habere ıö · 

re petrol y6klü bir Sovyet 
pmlılnln önOne Akdenizde 

meçhul bir denizaltı ıemlıl 
çıkmıt •e ıemiyl koalrol 
etmek lıtemlttlr Petrol ı• · 

miat menıuplarının bu meç 
llul tabtelbahirl içindeki tay· 

f aıtle birlikte yakaladıkları 
taJiaıı dolatmakta lıe de 

denizaltının tabUyyetl bak. 
kında hiçbir mal6mat ıel
memlttlr. 

Eski Habeş imparato
runun Bir Mektubu .• _______ , ____ _ 

Hiilı Sıllaiyı lillıtlır Cııiyıtinı bıyıt ıln
~ırıUtın niçin ıızıecti? 

Cenene, 14 (Radyo} -
Eıkl Habet imparatoru Hl
ıle Sellıiye Milletler Ce
miyetine bir mektup eöa . 

dermittlr. Hltle Seliılye bu 
mektubunun Milletler Cemi 
yetine menıup devletlere 
tebhilnl rica etmektedir. 

Bu tebllfde Habetiıtan 
adına Mllletler Ceml1etbae 

bir heyet ıöndermektea yaz 
ıeçtlllnl, ç6nk6 Cemlfetln 
bu defakl ruznamealnde 
Habetlıtanı allkadar eden 

hiçbir maddenin bulunma 
dıtını blldlr1Pektedlr. 

Hllle SellılJe Milletler 
Cemiyetine olan itimadını 
babeetmek ıurettle tebllilne 
nllaa1et wer .... tedlr. 



SAYPAa 1 

ILIMiZDEN HABERLER Sovyetler Birliği- Ç i n 
Anlaşmasının Akisleri il. 

~:n 11''!!'.~~ .. :~!:.:: ~::; Çocuğu Boğazhyanla- Arabanın Ö k üz 1 eri l2veıtıa ıuetui. Sov)'~t 
ler Blrlttı •'• Çın araıında 
"kdedllen adenıi tecavOa 
paktı hakkında töyle bir ma 
k•le neıretmektedir: 

"Sovyetler Bırlift ve Çın 
•ra11nda aktedıldlil buıün• 
&co ıazetelerde halen veri
len ademi tecavila paktının 
SoYyetler BlrUil ve Çın hal· 
kında ıayet ıamlmi bir htı 
ve memnuniyet UJandıraca· 
İı bedıhtdtr Sovyetler Bir
ltjtnln kendi barıı prenılp 

lerlae ve baraı için m6cade· 
lede kullandıiı uıullere uyıuD 
bir ıurette akdetmekte bu
lundufu ademi tecavüz pa 
lctlau, her zaman için teelr 
U bir b1trat ileti vazlfeılni 

ıörmOılerdfr Sovyetler Bir· 
itil ve Çın araaında akte 
fillen ademı tecavGz paktı· 

_"a ı ynen b6yle bir ka rak • 
teritttk atfedllebiltr. 

Sovyetler Btrliii ~ e Çın 
cumhuriyeti ara11nda imza· 
lanan ademi tecavilz paktı, 
he'll Sovyet Çın mOnaaeba
_hna; hem de Sovyetler Bir· 
ltflnln beynelmilel mOnaıe 
betlerin her bir mıntakaaı· 

nda barat için yapblı ıüreı 
çt ro16ne tamamen tetabuk 
t!lmektedlr . Sovyetler Btrh
il ve Çin cumhurjyett ara 
ıında normal dlplomaıl mü 
naeebetlerlntn 1932 ıenesln · 
de Jade edtllıiyle bu iki me 
mleket arHında yakınlaıma 
•eyrf yol almııtır. Ltt•lnof 
.Sovyetler Btrltlt merkezi le 

ra lıomlteılnln ta J 933 1e 

İlt!ıl uambleılnde yapbğı 
beyanıatanda Çtn hiik6mett 
nın ademi tecavlz pakb 
•ktedtlmeet ve böyle bir 
paktın Çın hükumeti taraf· 
ından mtbakere edilmekte 
,,ıdufu heıkkında Sovyetler 
fttrllitne btr telcllf vaki ol
duiu hakkında Sovyetler 
Hirliilne bir teklif vaki ol 
dulunu btldlrmltll. Bay Ltt 
•lnof bu m6na ıebetle dem 
ittir ki: 

.. Çinin d.-hilt itlerine ka· 
reımulık aiyasetlne ciddi 
•urette rla yet ederek, biz 
nnun htlkll l ve mll!t vahdet 
yolundaki m6cadeleıfni I" 
yet b61Gk bir ıeompati rle 
••kip etmekteyiz ~ 

Bu vazıyet, Çın kendi Jı 
Hlcllltnt müdafaa ve- kendi 
ınlllt vahdetini temin etmek 
lçtn var kuvvetini ıarfettlll 
ıu anda da büyük kuvvetini 
!,DUhafaza etmekte midir? 
Sovyetler Bırliilnln Çine 1al
ff1r mamak ve Çin cumburi· 
yetine tecavüz eden bir ve· 
ya birkaç devlete ne dol
rudan dolruya, ne de btlva
elta yardım et•emek yolun 
dakl bu yeni taahhOdatlyle 
tfe tebarilz etmektedir Au 

nunla beraber biz, baraıın 

canla bir lmllt olarak, Çi· 
riln Sov1etler Btrllilne nfı -
beten yine aynı taabhüdata 
liabul etUilnl kaydetmekte 
Ylr.. Heniz ti İndi lmaalanan 
jakt m6aakereleri birkaç 
.. neclenberi devam etmekte 
ICli ı Çinin dahtlt ve harici 
111,aaetlncleld bazı anlar, So· 
v'etler Bırltit tle ademi te· 
ca v6z paktı akdine mani 
olmuılardar . Llldn ıon za. 
manlardakt bir takım lmtl· 
ler Çta hGkl...tlDt, S.v1et· 

edilmeıi meıelealne daha 

::~.~~ •• :,~•kç.n~6~·:;:::.~ nn Tahkikatı ilerliyor.. Ortadan Kayboldu .. 
leılnde Sovyetler Rırllfine - -- - --

karıl uyanan •empauoin ıe Katillerin Ana, Baba Ve Kız Arıbıcı uykuya dıld1. UyUiRcı i'Ozlırin- yııini ~il 
nft mlkyaıta inldıaf ı da bu 

hu•u•t• oldukça bü1ük uır Kardefleri ele DiJ.n Tevkif Edildi bıı ~uldu. 
rol 01namıthr. Çin halkı 
Sovyet devletini her zaman 
bir doıt olarak kart11ında 

ıörmiiıtür. Bu hi11lyat bil 
ha11a Çin cumhuriyetinin 
blll hasırda marua kaldıiı 
mOıkillt ıünlerinde kendini 
daha bariz bir tekilde ıöı 
termlıttr. Beynelmilel vazi 
yetin umumi ıerıinlilt ile 
baih olan bu mütklllt, Çin 
bGkumetlnln ıulhperYer me 
mleketlerle ve bilbaua Sov
yetler Blrllil ile milnaaeba 
tın takviye yolunda tedbir
ler almaya tebar etmektedir. 
Çinin, itte böyle bir ,eralt 
karı111nda Sovyetler Birliii 1 

tle ademi teca vGz paktını 

tltlzllkle akdetmek huıuıun· 
da allka11nın artma11 pek 
tabiidir . Bunun netlceai ola
rak mlzakereler hitama er· 
mit ve ademi tecav6a paktı 
Nanklnde lmzalanmıttar . 

Çınle ademi tecav6z pak· 
tanın akdi, Sovyetler Blrliff · 
nin deiiımez ıulhcü 1l1aae 

tinin bir teubiiriidür. Sov 
1 Jetler Btrliii tarafından orta 

ya atılan barııın takılm ku· 
bul etmeztlil prenılpi, bey 
nelmllel mtlnaaebetlerln her 
hanıı bir kıımında ıulhün 

ıblll edtlııı muhtelit eyalet 
ferde harp tehltkeıl tevlit 
edeceft ıtbt btr hakikah 
yalnız nazari bir ıurette te· 
ıblt etmek detti, bu pren· 

Bttadıçta ikamet eden 
Bandırma mualltmlr.rinden 

Naalfln üç buçuk yatındaki 
kızı llterln feci hir ıekilde 
keılldlilnl ve faillerin ya 

kalandılclarını yazmıtttk . 

Çocuiu bir ıece yaraaı 

ekmek bıçaiı ile evlerinde 

lceıen Ka11m ve arkadatı 
Kara Multafanın ıehktka 

tına ıorp hlktmliaflnce de-

, Trenlerde 
1 Verilecek 

Telgraflar 
Nafıa Velrlleu •likadar· 

lara katarlarda ahnacak 
iicretlt buauıl tellerin tik lı 
tHyonlara teıllml hakkında 
ıu tamimi ıandermtıtlr: 

Trenlerde yelcular tara 
fandan verilecek lcretll bu 
ıuıl telırafların katar bat· 
memurları tarafından tik 
nrılacak lıtaıyona teılimi 
tle alınacak makbuzun yol 
cuya verilmeıi ıerektlr . 

Katarlardan lıtaıyonlara 
tevdi olunacak bu kabil tel 
paflaran mevrldl lıtatfonla 
rımıa haricinde bulunan ma 

ıtp aynı ~•manda Sovyetler 
Blrlljlnln beynelmilel mü 

naıebetlertn ber bir k11mın· 1' 

da ıarpte ve f&rkta A nu · 

haller iıe tıtaayonda posta 
telıraf 'H telefon merkezi 
veya tubeai uzak ve kapalı 
bulunmadıfı takdirde me• 
ridlne çelulmek 6zue P.T.1'. 
Merkez veya ıubealoe ztm· 
met mukabilinde teılim edl 
lecek, alırıl takdirde 969 nu 
maral. tamimde yazdı tari 
fat datrettnde ı, yapdaralc 
tellerin ıliratle mahallerine 
ç~kılmeal için idaremiz tel 
hathndan lıtlfade temin edl · 
Cf'lrttr. 

pada ve ıarl&ta Avrupada 
ve Aıyada·ıulhün ldameıly 

le de ıon derece allkadar 
oldufunu ılbtermektedtr. 1 

.... 1 
itle bu no&ctal nazarla, Sov j 
yeller Blrllil umumi baraıı 8 · Hayrettin Karan 

Dün Gitti .. -tehdit eden Uzak Şark bu 
hranına ft\vkalAde ehemınl 
yet Yermekte ve ademı te -
cav6z paktını imzalamakla 
kendisinin Çtnle olın doı· 
tane mlnHebatını da kay
detmektedir. 

DIJnya aulhu
nun geçirdiği 
Tehlilıe 
\Baıtarafı birinci aayfada) 

tıttrak eden devletlerin bu 
itte ne kadar cezri hareket 
ettiklerini açıkca 16ıtertr. 

Alcdenlzde ıtmdtye kadar 
cereyan eden koraanhk hi· 
dtaeleri ytbilnden bu veya 
ıu devleti zan al tanda bu -
lundurmak elbette lcı dofı u 
deialdtr 

ÇClnlrü bu hi.ditelerin ma . 
hiyetf henOı anlaıalabtlmtı 
deilldlr. Yalnı~ Niyon kon 
feran11 netlcelendtkten n 
korHohta karıı alınacak 
tedbarler imzalandıktan ıon 
ra dlnya ıulhuoun 1enl bir 
tehltlce atlathfnt• ina1amalc 
ldımclır 

Türkdili 

Gazetemizin ıahlbi me 
buılarımızdan B. Hayrettin 

1 Karan 20 eyl6lde Oolmabah 
l çede toplanacak olan Tarıh 
konırealne lttlrak etmek 
Osere d6n tıtanbula rttmlı· . • 
tir. 

Bu konıreye davetli olan 
ıehrlmiz 1 i1eıl ve Ôlretmen 
okulu aıretmenleri de bir 
kaç ıOne kadar lıtanbula 
ıtdeceklerdlr 

lıyın Sıb ,hı GökcOI 

Darıunhııda 
Bir mClddettenberl tehrt · 

mizde ve 86rhanlye, Edre 
mit taraflarında tetkiklerde 
bulunmakta olan mebuıları· 
mızdan Bn Sabiha CökcOI 
dOn Dureunbe1e ıttmtıttr 

Qelenler Gidenier: 
Mezun bulunan Vıl•yet 

Daimi Encümeni •H11ndan 
B. SallhatUn Yücel lzlntni 
bitirerek ıelmtıtlr. 

§ Bandtrma Kaymakamı 

B. Raııp ile Belediye Relıi 
8. Kltlf Acar dün ıehrlmize 
ıelmtıler ve alcp m tren11e 
cllD• .... rdlr 

vam edtlmektecltr. 
Bu hldllede tıttralderl 

olduğu anlaıılao katillerden 
K.aaımın habHı Cellat Halil, 

anaaı Emine. ktı kardeıleri 

Ümmü ve Zehrf' da ıörOlen 
lüzum üzerine tevkif edile 
rek baptıhaneye ıevk edil -
mitlerdir 

Feci h•dııenin tahklkah· 
na devam olunmalct1tdır. 

8ijadıç nahlyeıiain Koz 
pınar ka,Gnden Haaan bul 

day ylklO arat:Htle tehrt
mlae aelmek Qzere ~ola çık· 
mııtar . 

Ak~am olduta için Hüıeytn 
Çayuhlıar k6yü harmani 

ara yanında ıece1ı ıeçtrm• · 
ie karar vererek durmuı 
tur Yanında bulunan anne
ıd ile birlikte arabad•lrl bul· 

Ormanlardan Ne Sek il
de istifade Edilecek .. 

--- -----
Ziraat lıkllatincı yı,dıcık lılkikıllıı ınrı ırıın· 
lırdın kırııtı vı ıı~rukıl için kııilıbilıcık ıi~tır 

tıı~it ı~ilıcıktir . 

daJ çuvallarının lzerin•,., 
leım•tl•r ve btr mnddet ., .. 
muılardar Fakat uyandıkl•~ 
fi zaman arabanın her • 
6kflzlnQn yerinde yeller ., 
tlitni ıörm6tlerdır . A•' 
oiul etrafa bakarak ak~ 
lerl araıtırmıılana da bll 
mata muvaffak olam•-" 
lar, bunun lzerlne vaılr' 
ten jandarma yl haberdar .. 
mlılerdtr. 

Çahaan hayvanlar •,.~ 
makta ve tahlcilcet y•P' 
maktad1r 

Kız 
Kaçırma 
Vakaıı .. 

Muhtelif Jerlerde I~ ~ 
kaç1rma vak .. ı olmuıt~ 

1 BandarmanlD il 
Memleketimizde mevcut ( vam etmiıtır · k6ylnden Oıman kıll fi' 

ormanlardan azami tekilde 

1 

Bu cl•leden o)arak ıe· faılarandakl Zefure • ~ 
iıtlfade ed•lmeıl için Ztraat çen yıl oldulu ıtbl, bu yıl da köyden Ozeylr otlu ,. .. ,... 
Veklletl eıaıh bir çahıma Romanyadan kereıte ıdhal tarafından kaçmlmııtır· ~.k 
proframı hazarlamııtu etmek mecburiyeti haıal ol 'J Sındırıının Ed•rr;. 

Bu proframa .ııazaran ev· muıtur Yalnız kuru Gzüm k6yünden U,aı kızı 16 ';,ı 
\'eli 1'6rklyede mevcut bG ambalajı için 35 bfn metre I larandakl GGlıüm de • • 
tin ormanluın vaziyeti tet mlklbı kereıte settrtlmtıttr I lcayden Mehmet Emin t•' 
kik edilecek bundan ıonra Beher metre mtklbı 82 ıt fından kaçırılmııtır __,

1
,. 

kereıte ve mahrukat için ltnı ve her ııltnı de vaaatl ; 3 Ayvahlan Haf,.d 
keıilecek miktar t~ıblt ed4 · bir heaapla 30 kurut eltili· ' pafA mahalleıtndeo Alt_, 
lecelrU ne ıöre 105000 Ura mem· : lu lımatl, Kemalpa,. il 

Tlrldyede muku·elr hari· leketlmladen harice eılcmak halleıtnden altı arkad•fl t' 
. cinde kalan. yani timdi hiç. tad1r · 1 birlikte lbrahlm kııı ı3 lf 
tetktk edtlmemtı. tılenme Bu vaziyeti 16sönüncle ıındald Rahrtyeyl kaçırtll 
mit. orman mıktarı iı'entlen tutan Ztraat Veklletl mem· Jardar. 
k111mdan btrlcaç defa 61- tekelimizde dln1a kadar 
Uln denilecek dereceden faz orman olduiu halde hariç· 
ladar. Bu tubarla bu orman· ten kereıte ıettrtlmeılne nf 
lardan iıUfade edtlmeıl için bayet vermek lzere ... ,ı. 
bir taraftan Ziraat Veklle· kararlar ıttthaa etmtıttr Ge 
tinin allkadar mGf etttıleri, lecek yıla ambalaj kereate 
dıter taraftan da orman lert memleket dahilinde or 
t91kılltı memurları tetkikat mani ardan temin edllecelsUr 
yapmak Ü7.ere 1eft>rb~r edtl- ·- 'Blv 

mı,ur Mani•a 
Bunun için ewvela Zon 

ıuldak Tuı ormanından ite 
batlanacak, bundan ıonra 
11ra ile dlfer ftlenmemıı or 
mantarın Yazlyetlt?ri teıhlt 

edflecektir 

Halen Türktyede iıUfade 
edilebilen ormanı., Ztnıal . 

Turna, Hekme, lrıce ova. 
Çatılcık Yeaabe olmak Oze 
re 35 orman 1ayılmaktadır. 
Bunlardan ancak 250 bin 
metre mlklbı gayri mamul 
kereete temin edtlebtlmelı 
tedtr . Halbukt Türkiye b6-
\0n kere.le, odun ve dljer 
itlerde kullanılmak (bere 
tahtaya ihtiyacı 5 milyon 
metre mtkibına yakın oldu . 
tu ıöylenmektedır . 

9l6 Yılından 930 yıhna 
kadar memleket ormanla 
rından 2 milyona yakın ke· 
reıteltk, bundan baılca odun
luk ye lcömür için de 1.tyr1ca 
epey bir miktar aiaç keail 
mitti 931 Senelindf'n ıonra 
baılamıt olan lnıaahn faz 
lalıi& dolayıılyl~ bu kadH 
keallmeatne raimen kereıtP. 

buhranı ba11öıterml1 ve bu 
blahraa 918 yılana kadar ele· 

Spor;cuları 
Gelecekler 
Manitanın Sakarya İdman· 

yurdu fut bol takımı mınta · 
ka f utbs>l tamplJODU ,.hrt 
mlz ldmanbtrllft tarafından 
bir ınaç yapmak Osere da
vet edllmı1t1r. 

Manlıa ıporcuları cumııır 

teıt ıGn6 ıehrlmlze ıelecelder 
ve pazar ıOnii ldmanbirlttı 
ile bir maç yıpacaklardar. 

İki komıu Ylllyet ıençleri 
ara11nda tik defa yapı · 
lacak olan bu yakınlaı· 
manın aelecek ıpor ve ıenç · 
ilk temaılaranı 11kla1hrmak 
için lyl bir vealle olacatr 
muhakkakhr. 

Çıcuiı tıcııızı kılkııı 
Karaotlan m•halleılnden 

Muhittin otlu Mehmedln 
Salamon 1>flu 13 yaılarandalcl 
Yakuta tecarib etmt>k . 
makaadıle çoculun yatmak 
ta oldutu delili Oımanın 
dOkklnına ıeceleyin ıaat 

iki 11ralarında taarruz ettlji 
ıtkl1et edıldtfinden tahkl 
kata batl•••lftar. 

IJ' 
Her Oç kaa kaçır•• f9 ,.~ 

ıının f afileri yak al•"' 
adltyeye verılmtılerdfr 

Çirlıin Bir 
Tecavaz.. ~ 
KepıldGn Karaca&r•11 

1, 
yünden Ahmet kısı ıı ti' 
tındaki Emine k&Y 

111 ~-
tında hayvan gtıder"'°kı 
nahl1e1e ballı Efel•' ai' 
yClnden Pehltvao dıtaP 
12 yaımdakt Oım•" ~.dit' 
btrtle a1nı köyden •' dl~ 
Halil ollu 18 yaıl•'1:,,
Ahmeclln teea•OsOne 

m ıthr . k•• ft 
Bu llıi kiti rorl" • .1.ıt 

eUltlf" 
namuıuna teea•I~ .,t•' 

Suçlular yakal•11111 

tahkikata batlanaaıtllr· 

---""1~ 

'ti' Pazar fsr• f 
deki Bu1Ja11' 
Ne Oldu?· a11 

Kı.,.1er nabtyeıtol• olı-
p.t11r•t ı 

carlar k6yilnden t1orı•• f 1 
35 yaıla.nndaki ıar1odl~ 
Yuıuf otlu 28 yat _.,.,P 
Muharrem zahire pa o.-'ı
Seltmlye k&yood•0ktlo t,..I 
oltu ŞlkrOnln 40 ıddi• " 
daJIDI çaldıkları ~ 
ıtk&,.t elanduiu•cla" ...............,. 
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"8ir Ruyam11 /zierl.11dtn 

Anneme! ... 
G6zümtın &nGndekl ha7a• 

lın ııbı tertcmlı ıerllen ıu 
rua,ı enılne baktım, orada 
•enın JGzClnGn akeint gör

dGm anne .. 
Gazlerfne bakarken duy 

duturn heyecanı burada da 
duydurn. Dalraların ıOzillüp 
-kıılarını tenin ıaçlarının 
bQldGmlerine benzettim ve 
•tna dalıalarla ıellm yolla 
dıtıı , onları aldın rnı? ... 
8aıımı valıyarak okfıyan 

"e dal kokusu taııyan ak· 
~•rn rüıılrını •enin ellerine 
enıettlm . Sen de benim 

•açlarımı parmaklarının içi 
"• alarak böyle okeardın 
d"ğtl mı? . 

Cece, geni§ çınar dttlla· 
tından ıOzülerek y6zümü 
ta.u, btr renkle, 11cakhkla ör 
t~n "' ay,,1 1 ıenln dudakla 

:~• benHttlm. Sen de her 
lltn yataiımın ucunda be 

"11 nlnntlerlnle uyuturken yü· 
~6tnden 1 dudaklarımdan, ıev· 
ti 
1 Ye ıefkat dolu buaelerln 
e öperdin deiil mi? ... 
d Ve · . Denizi" dalaaları 
Urdu 

Rih.gar . . Esmn oldu 
d ~ehtap .... Ta uzaktaki 
'i 1arın ukaaına çekildt. 

dlJ J..f p'fCl' ıuatu, herkeıı uyu · 

Sen de uyu)·or muıun an· 
'-t y 
~ okıa; yarın kartında 
c: 

0
'
1" btr adam olarak glSre-

~ih1 
"G "" vrunu mu düıO-
~oıun?, . 

Muzaffer Yersel 

MOdern 
lıfliıta müzı mahallesi 

t' 1;•cac1 ı eokaklartyl~ . ka· 
l!Q~ •le çıkmazlarlyl,. , küçO 
)'l llıeydanlariyle ~e yana 
ltr~'I köhne evleriyle eıki 
\ 1 lı artılc tamamlyle ma 
Q .. 

1 " karıımııtır Bugün 
"\atı 

l'ııı Yerine 1eni ve modern 
)-ıı'' ltaim olmakta ve Sov· 
L et 
"' I rejf rntnln yapıcılık lif: eleri eıkı ıehrln en 
t~~ btr bakiyeainı bile bı 
~111'tn•ktadır. 

ı,c,~k,ı bundan ıonra ıe -
9'111 neıillere, eıkf Ttflf ıl 
~llttı hır tllbloıuna ıröıtere · 
SQı ek için. ıehlr Sovyett, 
~lı: Ak daiının ch~iinde 
~ bek Pf!tantn mahalleılnde 
t'~ tatlı le bir yeri ayı ra · 
'tta, rtıuhafaza etmek ~arıı 
''tıı "erıntıtlr . Zlyart:tçi , 
" e ll•ftılt ıneydanlardan 

etrar 
~,~ 1 Yeıilliklt munta· 
lltıJı toHardan, hemen bu 

n,ı .. 
r~çt IYJ{İze Mahalleatoe 
t'I\ Ctltt ı r . Bu mahallede 
1-bıı:ı Ottu Şeflerinden Uba 
366 •anın dolumundan 
\'~ ı 'ene •onrR yaptırdıiı 
b~lu bır kalenin harebelerl 
~'b:~tlktadır . Gene aynı 
\ttll b~de, eıkt ateıpereıl 
~'t' it AteıgedHı . 15 inct 

ti rı~lt bir klibe. pencere 
" ·ıtı 'lld ayıp ılyayı açık ta 
b,,~n alan ve iımine 

~~ı,t lll., denen tuğ l a beı.ı 
ı 'lç,~l v~ Yağınur olukları 
't ~ ' 11 lllamt\l eıki bina · 
~G,,~ daha eair bunlara 

1 

~llı.. . lh lnıaat , muhafaza .... , b 
~u ulunrn akta dır . 

~'~tı lllGze mahallesinin 
.. '~ı,t l'Utnru kaldıramlı so 
"iti •11, 't'k mankenler de ko 
~- \'e burayı ziyarete 

.. ld evleri• bera· 

TORKDILI IAYPAa J 

Akdeniz HAdiseleri Ve 
Almanya .. 

4 T arthli Alman matbua 
tmın neırlyahna blklm olan 
bir tek mevzu vardır ve o 
da •Ha vok" adlı bir lnalllz. 
harp ıemiılntn meçhul bir 
tahtelbahir tarafından hG· 
cuma uııramıt olmatıdır . 
Filvaki gazeteler bu hldiee
ye büyilk bir ehemmiyet 
vermekte ve onun ilk ıabl-
felerlnde rnevzu bahıet 
mektedirler. Ancak denebi 
lir kt 1 meıele ıadece Lelp 
zıg hldiıetlnl hatırlalmıyn 

veıile teıkll et mit. yani ga · 
zeteler, "Havok,, hadıaeelnln 
doturacajı neticeleri tetkik 
teıı ziyade , Almanyanm La· 
lpztı meıeleıinde ne hak 1• 

hareket ettiğini hatırlatmak· 

la lktif a eylemtılerdlr . 

Bunun ıuruını da •Yf1Ca 
kayda lüzum yoktur ki, bü 
tün Alman matbuatı, ıerek 
•Havok,, ıemlılne, ıerek di· 
ğer gemılere yapılan meç 
bul tecavüzlerin, datma 
.. K.azıllar" tarafında o orıa · 
oiı:e edildiğine keti surette 
kanidir ve halyayı 11iesul 
tutmak iıUyen bası ınaılız 

ıazetelerinde, en ıtdietli 
kelimelerle hiicum etmek 
tedlr . 

Bu husuıla ıazeteler ta · 
rafından ılerl ııGrillen müta 
leaları tekrar t e k r a r 
zlkre-decek deiiliz . Me.ela 
Anıriff, gerltoer Böuenzei • 
tuna Völkiıcher Heobachter 
ve tKöltniıche Volkezilunı 
bu meaeleden dolayı çok 
m6tee11tr olduklarını, tnıll 
lerenln heyecanını pek ta 
bil bulduklarını. bu ıtbf hi 
diseleu• hitan evvel ntha · 
yet vermek l ltzım ıeldiiıni 
ancak lnıtllz matbuatının 
çok unutkan oldujuııu, zira 
akıi takdirde Almanyanın 

lelp:ıig hldlıeelnde ue ka 
dar halda btr mukabelede 
bulunduiunu hatarlamaaı •l · 
aım ııeleceflnt yazmaktadır· 
lar . Rerltner Tageblatt di 
yor kı: 

"Akdeniı:dekt koraanhk 
hldtıelerlnden dolan kerı -

tıkhk içinde b1lha11a iki 
noktayı tebarOı. ettirmek 
IAzımdır . Ztra bunlar bGUin 

füphe ve iltlharu1ardan da 
ha alır buMaktadn : Evve· 

la batmlan "Voodford r 111 

kaptanı teca vQz eden deniz 
altı ıemiııt mürettebatının 
ıtvd elbise giydijtni ı6yle · 

m!ttlr . Sonra, ele geçirilen 
Bılbaonun arılvlerlnde, bol 
ıevlk iıpanyol tahtelbahıı· 
)er ine , Alman gemilerine 
hücüm em"rleri çıkmııtır 

Demek ki Valancianm ve 
onu himaye eden halk Cf'P 

helerinin va~lyett gun aeç 
tikçe 16çle1tiii ribt . Akde 
ntzdekt korsanlık hid11ele
rlnln hakiki ıebep ve gaye 
lerlnl gizlemek de heran 
biraz daha mütkilleıecektir. 

.. Bütan bu rüçl6klerin 
mevcudiyetini, ilhamını Fran· 
sadan alan bir Akdeniz 

ber eıkl Tifllııi de yaıamıı 

orta9al adamalarının kıyafet
lerini de göreceklerdir. Bu 
mankenler arasında, eıki 
Tif ltıln methur tipleri ve 
bu arada meyve v,. İebze 
ıahtı .. Ktnto,,ların da temıll 
lerl bulunacaktır. 

konferansı ftlcrinln orta} a 
atalııından da anlıyoruz. Ca 
zetelerfn bu huıulta Yerdik 
lerl malQmat pek mGphem· 
dır. Fakat daha vazıh ol 
malarına da imkln var mı 
dır?,. 

Gazele bundan sonra Fr
anaa ve lngtltereden bu ye 
ol konferan• etrafında d6 
ntın cereyanları tetktlc •de · 
rck diyor ld: 

"Fakat bGUln bunlara ne 
lüzum var? Adenıl müdaha · 
le komtteıl halen mevcut 
tur Şu halde bir yeni te · 
ıebbüıten ne ıtbt faydalar 
beklenebtllr? Akdenls dev· 
letlerlnden mnteıekktl bir 
konferahıın, Londradalcl 
kurumdan daha iyi tıllyece · 
ıını ve daha uzun ıGrece . 

iint bize kim lemin edebi 
lir? Mevcut kolleklivlte ha 
rabelerfne bir yenlılnt ılAve 
etmekten naeıl bir fayda 
umulablltr?,, 

Frankufurter Yettun• ıa· 
zetetlne 16re, ftlvakt Sovyet 
Ruayaya ve Valancia h0k4· 
metine ait bazı ticaret ae· 
mtlerl taaruza utramıt1ardır. 

Ancak bunlar pek mtihim 
blrıey ifade etmektedir. Zl · 
ra dlitt taraf tan ltalyan 
ve bılha11a Alman harp ıe· 

mileri, maddi alır ıararlu 

g6rmüılerdir Şımdı biraz 
fazla mütereddit ve karar· 
ıız btr ktmıe, belki İnıılız 
harp gemisine taarruz eden 
lerfn ktmler oldufunu kea 
tlrmekte 1Gçl6k çekebilir, 
fakat her halde makul bır 

kafa, Alman Ye ltalyan ha 
rp aemtl,.rlne iHbet eden 
torpillerin lıler doirudan 
doiruya Valanclaya '"~er 
onunla ıempattze eden bir 
memlekere alt olup da her 
naııl11 bofazlardan reçebtl 
ıtn bir Hfa birkaç kızd 

tahtelbahir tarafmdan atıl 

dıfından , ıerre lradar ıOpbe 
@tmez. 

"Her naaılıa boiazlarden 
ıeçebllen l1'htelbahlr,. fara 
zlyeslni kuvYetlendirmek 
de, hemen bOU\n ıazeteler 
lıtanbulda , 'Akıam .. dan 
naklen, Karadenizde bir Sov· 
yet tahtelbahJrlerfntn dolat · 
tıtıoı, ehemmiyetle tebarlh 
ettirmektedirler. 

Ayın 6ç6nde, Siuttıartda 

yurt dıtı Almanlan teıktl• · 
tının yaptıiı bir toplantıda 
G&rtnı tarafından kendileri 
rıe bazı taltmat ver1lmtıt1r . 

' 4 yıUık pllnın tatbikiyle 
mef(ıul olan Generalin ileri 
sürdGiil flklrlerinl , aıaiıda -
ki on maddede hOliua et 
mek kabildir: 

1 - Hariçte Alman mal 
tarının propaiandaatyle meı 
gul olmamız lazımdır; zira 
4 yıllık plinımıta reğmen 

harici ticaretten vazıeçme 
mize im kin yoktur. Hede · 
fımtz. ancak tedarik ede 
medliimtz mallara kartı 
m6ıtapi kalmaktadu· Bun 
ları temin ettlilmlz takdir· 
de, Almanya, dünyanın en 
mOkemmel bt r ticaret put 
nerl olacaktır . 

') Hariçten ıatın ala· 
bildliimlz ham maddelerin 
tedarikinde bize yardım et· 
mellstnlz. 

3 "!nıan, uyaallıkla 
bGUlra clGnra11 kasaD1r11 tlJ 

Can Ruzııltin cesareti 
Amerika Relılcumhuru 

Ruzveltln ikinci otlu Con 
Ruzyeltln de. evlenecell 
Amerlkadan bllcltrllmektedlr 

MGıtakbel Mıı Ruzvelt 
üoıtonun en IJI ailelerinden 
birlılae menıup çok ıtısel 
ıarııın bir kızdır ve RuzYelt · 
lerln aile doıtudu. 

Lındaay Clark adında olan 
bu aenç kız Con Ru7veltle 
beraber bOy6mGttGr. 

iki ıencln uzun zaman 
danberl aevtıttklerl ve Co · 
aun ancak alabeylıl e•len 
dikten ıonra 1 projeılnl aile· 
ılne b'tldtrmeie ee1aret etti · 
fi ıaylenmektedır. 

0 •• CCM!i#ÇWWW 

DBnkO un ye zahire tiatlın 
UNLAR: 

Aıgari Azami 
K. K. 

55 Randımar1 860 870 
60 840 850 
70 790 800 
8o " 690 700 

BU~DA Y PlY ASASI 
Sert bulday .f,75 5 
Yumueak • 5 5,125 
Arpa 3, 125 3125 
Mısır J .5 3 15 
Bakla 3,S 3,625 

Okullara Girme Şartları: 

Tiyatro Ve Opera 
Mektebi .. 

1937 · 1938 Ôlretlm 1ılı atnden 1eçtleeek bir rolt\ 
tçfn Ankara DeYlet konaer yapabilmek, 
Yaluvarı ( flyatro •• Opera) c) Sınav he1eUnc• Yeri -
k111mlarına kız ve erkek ta• lecek bir rolQ yap•bllmek, 
lebe ahnacaktır Okul para~ R - Opera k11mı için 

ııı yatılıdır Telebeye her ıunlar aranılacaktır: 
ay bir miktar da harçltlc a) Kendi ıeçecelt , btldili 
•erllecekttr. bir prkıyı ı6y lemek, 

Aranılan aenel •• b, Sesleri ve m•lodtleri 
11flar ıunlardır: teluarlıyabUmek . 

a} Aza v~ yQcudu kutur c) Rıtmlk duyma ve hlı -
ıus olmak. ıetme kudreti. 

b) Seıi ıCb:el olmak, 111 SınaYlar . 5 10 937 
c) lyı lrulaia ·malik bu ıalı ıilnünden 9 JO 937 cu· 

lunmak (tıtttlll ıeılert l• marteıf rOnOne kadar f ıtan· 
nımak yeyabut aynını tek· bulda Şehtr Tiyatrosu rejldSr· 
rarlıyabllmelc) , lGiünde, Ankarada 1 J 10 937 

pazartest ıGntınden 15· 1O·937 
d) Kızlar için en aıalı 

cuma ıOnüne kadar 
yaı 16, erkekler için 18 dlr herıGo ıaat 9.30 da Cebe· 

e) En aı orta okuldan elde MOzlk Ôfretmen olcu 
diplomalı bulunmak (opera , lunda bir heyet marifetiyle 
kıımı lç•n pek iyi ıeae ma- Japılecakhr 
ille olanlardan hu ıart aran · lıtekliler, pullu dilekçeleri 
maz), lle lıtanbulda Şehir Tiyatro· 

f ) Ştveıl ve vGcudu ıah ıu r•Jl16rl0iüne ve Anka· 
neye mOıalt bulunmak, rada da MOzlk Ôlretmen 

il - lıtekltler araıında okulu dlrekt6rlüi0ne baı 
bir ıeçme 11navı yapılat'alc - vurmalıdırlar. 

ye eakt ve yanlıt bir ı6z tır . ) iV - Dilekçelere ıunlar 
urdır, buıOn Yasıeçmek A Ttyatro lnımı tcir1 ballı bulunmalıdır: 
lkzımdn Baıkalarının elır ıunlar aranılacaktn: a ) NGfuı tezkereıi ve1• 
bastıkları yerlerde, Alman a) DOzıGn Ye aerbeıt ko bunun taadlkll bir ıuretl. 
lar d" alır baaabllırler . nuıma, ı6rdGIO •eJa oku· b) Orta okul dıploll\Ht 

4 Yerli flrmalarınuzao, dulu ıeyl anlatma kudreti , vere taıdiklJ bir ıutetl, 
hattl memleket dahilinde b) Okuduiu Yeya ıördil· c) Sıhhat raporu, 

iyi kazançlar temtn eteeler .l•l•Omm!!!b!'!llır,...ti!!!!y•al!!!!tr_o_p!f!l'l"'y•!ll!!!!~i-t""ç .. er .. i""· .... .-ı'!!d,..} ... " .. o"!lls1111'!:•nl!ll'h: .. ı!ll'• !!!l~ııw• .. ra•k•a•ı•ı . __ 
btle, ılaracat itleriyle de 
me11ul • lmalar,nA ça hıaea · 
lım 

5 Harıçlt'kl bQyök Al 
man f ırmalar1, daima yenr 
müme11tllikler peıtode kot 
mahdır, btllklı, dtfer Al 
man arkadaılarının da •t 
bulmaların• rardım etmeli· 
dtrl•r· 

6 Yuddııı, Almanları, 

ıenç tOccarları dOıünmelt 
ve bunların biran evvel ek· 
mek ve mevki kazananları 
nı mGmkln kılmalıdırlar 

1 Yucldııı Almanları , 
mallarını dalma en aıalı 
fiyatla satmıya çalıımama 

hdırlaı. Zira b6yle bir ha 
raret, erreç ana Yatanda 
ki ~Mil m61:elleflerint zara
ra ıokacaktır . 

8 Alman flrmaluınıo 
hariçle V ahudıler taraf andan 
temıil oluoma11 doiru de· 
itidir. Htzim1 bu Y ahudtlere 
karıı mlıtainl davranma 
mız llzımdır Ye eler bunlar, 
ıOnGra birinde Alman mal · 
larını boykot etmlye kalkı 
ıırlana, o zaman kendileri 
ne ıu cevabı verebiliriz: 

"Yaptıjını7 bu hareket 
ten dolay• 41manyadakı 

Yahudileri meıul tutucaiız!" 
9 Eier Yatan. bazı 

fedaklrhkları 16ze alıyorH 
ılzln de buna ltthik etme 
mx llzımdır. Matıet ve mu· 
vaffakıyet m(lcadeleai esna 
ıında birkaç m6e11ese için 
battl basmak tehltkeıi bile 
me•cul olabillr. Ancak bir 
mtılet kendi emniyet •e ae 
llmeti için çabalarken, bu 
rlbl kOçlk kurbAnlar zaru 
rldtr. 

10 Almr.n malumatı 
ile iftihar ettlltmtz ereatı 

maddeleriyle alay etme7lnlz 
ve bunlaran eyvelce yapılan 
birçok ıeylerden daha mQ 
kemmel olduiunu 16ruek 
"Madein G•rmany,, damıa· .... . ,., ..... 

Sevgi 
ölçiJsiJ 

Kalbin atmumı 6lçen il · 
etle bir toaanm lteyecanıntn 

dereceelnl tayin etmek mönı · 

kOn oluyor. Buaun için ar 

tık, se•glnin dereceıln• 

kantara vurmak bile mOm 

lcün olacak diyebiliriz: 

Neteldn, ton ıilnlerde ya· 
pılao bir tecrGbe bir ıenç 

kızın meıhur bir ılnema ar 
tiıtlni ne kadar ıeydtttnt 
b6yle, k•tt rakamlarla teıblt 
etmtıtır 

Tecr6be Londrada yapı -
liyor Mlı Elllı tımlndekt bir 
aenç &uı eYvell doktor ta · 
rafından muayene edtltyor: 

Kalbi dakikada 88 kerre 
atmaktadır, damar taa1ıkt 

de 12 dh . 

Ondan ıonra , Mt. Elltse 
dlvorlar kt : 

Şimdi ıl.ıi Atlu Ok 
Januıunun ortıuında Anıert 

kara ıttmekte olan blr ıe 
mi ile telılz telefonla konut· 

turacatız. Telefondan kar 
ıınııa çıkacak olan Robert 
Taylordur 

Genç kız bunları itilir tı· 

itmez birdenbire bGyOk bir 
heyecana kapılıyor . O u · 
man kalbinin •htını ılç6 · 
yorlar: 

Mlı Elltıin nabzı dakika 
da 136 ya çıkmııhr . Damar 
tazyiki de on bet•·. 

Tele-fonla muhavere baı 

ladıfı zaman ite heyecan 
daha f azlalaııyor ve nabzı 
nın atması 168 e çıkıyor 

Hu ıuretle, Robert Tay· 
lorun kar1111nda bir ıenç kız 
kalbinin tabtl haldeki nden 
iki mlıll fazl• çarptajı le• · 

lllt eluauror. 

Kaçakçıhk 
Ca1op hudutlınmızda bu tOrln 

. çıpulculıtuo nnO ılınmasın1n Su 
: riya lktlsıdiyıtmdı yaptılı tesir 

ı HOkdmetfmlzfn lraçaLçı -
l lakla ııkı bit ıelctlde mClca 
! deleıi bir taraftan dabtlde 

1 kaçakçılılm ortadan kalk 

1 ma11nı temin ve bu aabada 

j da çahı•n bir takım ıaftl 

I vatandaılara doiru yola ıeY 
kederken diler taraftan ~u 

riye lktlıadiyatı Clzerlnde 

de mOhlm bir rol oynamıı · 

tır . 

Cenup hudutlarımızın öte 

tarafında ıırf memleketlmf

ze kaçak e11a ıokmak öze 
re Akçekale ye Arappınar · 

ıoda teıtı edilen depoların 

ton aamanlarda klmlle" 

ka 'anmıt oldutu al& -

ı kadar makamlara ıelen m .. -
hlmattan anlatılmaktadır . 

Türkt1ede kaçakçılıfın çok 

ııkı bir ıekllde takip edtl

meat (izerlne artık bu uha

da bir ticaret yapılmıyaca -

tını akılları keaen ve 6te 

denberf hududumuza muul

lat olan kaçakcıları beall1en 

Haleptekl bGyük llcaretba 

neler de kaçakçılara kreclı

yi keımitlerdtr. Fakat bu 

defa da alacaklarını tahıll 

edemlyen bu ticarethaneler 

lfllı etmlılerdir . 

Kaçakçıl.k. ticari varlıfı 

nın yilzde yetmlt beıtnı lu -

tan Halepte ılmdl bGyük btr 

iktbadi durıunJuk baıladıl• 
ıelen haberlerden anlatıl ........ 
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Paris, 14 (A.A) - Jour ıuretle nakledllmit oldukla- '1ı Ormanlarımızıkorumalı 'ıf •• 
gazeteaınln Cenevre muha· rım beyan etmtıtlr . Mumal · « için odun yakılmayacak. ~ 
birinden: Jeyh, ıeri halinde yapılmıı 1 bunun fçln ne yapacafız? 1 1 

"Çok emin bir membadan bu bombaların bir bomba Maden Kömürü ;ıf •• 
öğrendiğımize göre Alman· doldurma atelyeıinin mev· ~ 
ya, geçenlerde Tokyo ve cut olduğuna delalet etmek · ~. Kul/anJ/acak D i Y e ıl ! 
Nan kin hükumetlerine ta te bulunduiunu ıöylemtıtfr il Düşünmeyiniz•• ~ ,. 
vassut teklifinde bulunmuıtu. Bu teknik beyanat, bazı ı tlertiirlü kömür 1 = 
Şu halde Milletler cemiyeti 11nıf eıhaı hakkında fGpbe· ı ,·akan kullanıslı ve 1 • 
ntn ve bılha a lngiltere ile ler uyandırmııtır. • • • - ·- -
Fransanm Çinlilerin yapmıt Dahiliye nazırı DormoJ, her kese ve el verişli 'JI • il 
oldukları müracaatın Millet· gazetecilere belediye la bora. Zonguldak ve . Halk ~ • Türkiye plyaıaaıoda yükıek mevk\ kazanmıı 01

•
0 1 

ler cemiyetinin takip etmek· tuara direktörünün izahatını " tiplerinoeki sobaları ıl •• dünyanm en m~ıhur ( EMiL MAROT ) Kalbur fabrl" 
te olduAu uıullcrin karıılığı bildirdikten ıonra mücrimle- it. ~ 
içinde boğulmasına meydan rln ortaya çıkarılması için ~ ticarethanemizde bu· 'ıf • kaaıaın mamulatı olan kalburlarından 4,5 ve 6 nu111a· it. ~ • rah bütün ve ilci parçalı büyük hasılatlı makineler 
vermemeleri için çok ciddi her çareye bat vurulacağını laccı ksınız.. • 
8ebepler mevcuttur.,, ıöylemittir. 1 . 1 • tlca~ethanemlze gel mittir . 

1ngthc:;enıo ıabık bahriye Bordo, 14 (A.A ) - Cu· ~ Duman ve ıs yap- ;ti • lstanbul Piyasasından yüzde yir--
nazm ve ıtmdıkı mebuı marteai günü 1021 lıpanyoı « .. . . ~ 1 it mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Sattl-
vıoson Churchil, Uzak Şark mülteclıi ile Giendan hare · " ruıyan çok dayanıklı «Turk Antrasıdı» ude " i kt d 
hadlıelerl hakkında uzun ve ket etmiı olan Stantrıdıe it. bulun~caktır. ~ ma a ır. 
tayanı dikkat bir tahlil ya lımindekl İngiliz petrol ıe 1 Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, 11 Bu Bir Fırsatflf. f!.u .~ırsaf ':,~r Za~ 
Zl81 neıretmiotir . miıi Lapalltce limanana gir· ~ çivi, cam atbi çeıttler de maiazamız da her yerden ı1 . • man Ele Geçmez. Koylu Ve Degırmen 

Churchil "geneler geçtikçe mittir. it. ucuzdur. ~ 1 
• cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 

Çinin Japonya tarafından Bu gemi Gtjon limanında ~ En birinci boya yağları, boya malzemeıtde tlca ';11 
bır engınar gtbi yaprak bulunduğu ıırada aailerınl it retban"mızde ehven fiatıarıa •atılır . Bir defa dene '1

1 
! AHMET ve IBRAHIM CUMALI 1 

yaprak yediilni ve Çin vi· tayyareleri tarafından bom- ı ı !le( YıD z. • . I i 
layetlerinin teker teker Ja- bardıman edilmtıtlr. Btr ~ Saraçlar Başında Demir "'il •• Çiviciler içinde Hırdavat, Demir, lnşao 1 
ponlarm eline geçtiğini,, bomba, kaptan mevkllnde it. ~ Malzemesi Rençber A1e~~rl 
yazdıktan sonra Japon do· patlamııtır. Ancak yarala· ~ Ve Hırdavatçı 'a • Alim Ve Satım Yeri ~ 
nanmaıman çok kuvvetli ol- nan yoktur. it. Hasan Cumalı ~ • .,.,,. 

du~unu ve hiç bir bahri r······················~ ·~~~~~~~~~~~· ···--~··-········ ··- ' ~1~~av:~:d.~::nv:!~~:1~ ~:~ ! TÜRKDILI : B t ;z:s:zzs::::sss:s:ss::ss• 
glltere, Amerika ve Sovyet : Pazarteılnden baıka her : ay ar M B v B 1 . 1 . Ruıyamn birleıerek kati btr : gün çıkar. Styaıal gazete .. : n ayan e ay ar çın 

: Yıllığı: soo Kuru, :. Mu··du··rıu··g..,u··nden·' , harekete geçmedıkçe, Uzak ,, 
Şarkta Japonlara iradelerini : Altı Ayhlı:400 " : • M U 1 k Y • 4 
ıeçıremtyeceklerını ıörl•- i Sar"" 3 • i 19 Eyhll 93 7 pazar güniiBahkesir K<lşu alanın- =~ C U Z U e r 1 • ' 
mektedir. • Günü aeçmlt ıayılar 25 : d . . . d •• cJı 

• kuruıtur. •. akı sergı yerın e ac.ılacak ha)'.·van sergisir.c iş- • Bu kerre Sınd11gıdaki mağazamızm Balıkeılr 
Muharrir bundan ıonra, I=.= u 1

• ADRES: : tirak edecek olan havvanlarm kayıt ve kabul ffilJ• • Tokatlı Otelinde 14 numarada bır ıubulni açtıD· 
Uzak Şarktaki Avrupa men· - • " ~ B b . d k . k t ı · etefl 
faatlerıoe temaa temekte • BALIKESiR TURKDILI : amelesinin 14 cvhil salı glinii başlayıp 16 evhil M u şu emız e azmır, e en ı, 5 

. , 

Ve Avrupada kati~ bı"r emni- .......................... b .. .. . . 7 d b' .., . . . •• ve 1u"ks selen 1e kıl tela" ve bunların cıfJ pcrşem e gunu saat 1 e ıtecegı tashıhen ilan •t '' '' · ' i 
yet temin edtlmedıkçe, Uzak Kı·ralık Ev olunur. ._ , tt steri ve halkımız için keten ve çul~ak , 
Şarka müdahale edtlemiye. •• h lb. I b I h ~ atf!J ------------------ azır e ıseıer u unur ve e ven ıl 
ceğin1 ve binaenaleyh, za- lıtaayon civarında, Ata. B 1 k • o B ti f I " I 
vatlı Çın vllayetlerinden bir türk parkı kar111ında dö- a 1 esır rman aş ... sa J /(ve yapagı a ınır. ~ 
çoğunun Japonyanm elinden rt oda, bir hela, banyo •! Bu defa yünlü ve kış/Jk çeşitlerimizle 4 

kurlulamıyacağını yazmak ~=d~!:n~u~~~~ ön~:d:e~~~ Mu·· hen d·ısl ·ıg.., . d • '• ıan!ıaıanmız da gt:lmiştir. . , 
ta~:·.ı •• 14 (A.A) - Dahi dönüm yetıımtı bağı bu· ın en. ~ı· Sayın müşterilerimizin şuberruı~ ~ 
llye nazaretlnde yapılan bir lunan her tarafa nazar ve Ctnıl . Miktarı Beher Kentalin Bedeli Mecmuu • bir defa uğramaları menfaatleri ikll' ~~ 

manzaraaı güzel olan Otel · " d 
içtimada belediye laboratu- muhammen bedeli • zası ır. .., el Bedriye alt ev kiraya • 
ara direktörü, teknik izahat verilecektir. lira kuruı lira kuruı !•. SındlfgJ/ı Mustafa KaragtJ ~·' 
vererek Boisııiere ve Prea Talıplerln Yeııllı cıva Kuru meıe odunu 1144 O 8 91 52 ~www...,wwwwwwwwwwwwz•••:SS' 
bourg sokaklarında infılak randa Terzi Ziyaya mü waa-. .. -.a .. aaaa .. .-..... .. •• 
etmtı olnn bombaların ayni racaatları ilan olunur. Bahkeıir vilayeti Kepıüt nahiyesi Dere köy hududu • civarında vaki bahçe Kuzu devlet ormanında bermucibi , 

ke,,f teabit edılmı, olan(ll44) kental kuru me,e odunu Ko··yıu·· ıere Mu·· 1. de 
- - .;-r- - --· . . ····o.·;"'· . 

ök öy ihtiyar 
Heyetinden: 

Köyümüzde yeniden irı~a edilecek olan 
n1eklep hina"'ı mevcut pilanrna göre malzenıesi 

köye ait oJnıak üzere inşaat ustalığı müııaka-

3116 ıayılı orman kanununun muvakkat (6) ıncı madde 
ılne tevfikan 2490 ıayılı ihale kanununun 41 iocl madde 
ıtnin (E) fırkasına göre 21.9 937 tarihinde saat 15 de Ha. 
lıkeıirde orman baı mühendisliği binasında orman ıatıı 

komlıyonu huzurunda yaptlacafındao taliplerin y6zde 7 ,5 
teminatı muvakkate akçalarile ihale gfinü aatıı komlıyo· 
nuna müracaat etmeleri. Bu huıuıda fazla mal dm at al. 
mak iıtlyenlerin orman baı mühendiıltğlne müracaatlara 
ilin olunur. 

4 - 369 

a surelile ihale~e komuştuı" Talip olanlarm •-

8
---

1
-------

0
-----------

lıir hafta zarfında köyüıııiiz ihtiyar ht'yt'tine a ıkesir rman 
müracaatları iJan olunur. 

1 - 4 - 390 

Bal kesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kütahyada yaµtmlacak 6 adet aakeri binaya vakti 
muayvenlnde talip çıkmadığından 15 gün temdtdile fha· 
le11I kapalı zarf usulile 25 Eylül 937 cumarteıl günü saat 
11 de yapıl caktır. Muhammen bedeli ( 10430 ) lira (82) 
kuruıtur. ilk. teminatı ( 782 ) ltra ( 32 ) kuruıtur lıtek
lilerln şartnamesini görmek üzere hergüo ve ekıiltmeye 

lıtırnk edecelclerin de bu gibi itleri muvaffakıyetle batar· 
dıl larma dair taııdikli vesaik ve teklif mektuplarile ek· 
siltmeyt açma saatinden bir saat evveline kadar kolordu 
atın a1 na k nt&yonu oaıkanlağına müracaatlara. 

4 - 1 - 383 

Başmühendisliğinden: 
Bedeli mecmuu. Beher kentalfnln Mıktan Cinai 

muhammen bedeli kental 
Ltra K. Ltra K. 
1464 O 32 4575 Çam çıra 

1 - Balıkesir Vtliyeti Edremıt kaza11 dahilinde Bölük 
tepe ormanından (4575) kental çıra 15 gün müddetle aç· 
ık arttırmaya konulmuıtur. 

2 Arttırma 2 9 937 tarih inden baılar. 17 g 937 ta· 
rlhtnde saat ( 15) de Edremit Orman idaresinde müteıek· 
kil komlıyon huzurunda lhalei evveliyeai yapılacaktır. 

3 - Heher kentalin muhammen bedeli 32 kuruıtur. 
4 Muvakkat teminat 109 lira 80 kuruıtur. 

5 - Satıı umumidir. 
6 - Bu huıuıta daha fazla malumat almak lıtıyenlerln 

Balıkeılr Orman Baımühendiıllfine müracaatları ilan olunur 
4 - 1 - 371 

K L E R T M AIR K A L 1 
11 

.. 
Dlinyamn en nwşhur ve tanınmış 111•

1 

1 
telif çeŞitli ( Tiryoı· ) buğday ayırma ki.l .. 

l>ur makineleri gt>lıuiştir. 

S A T 1 Ş O E P O S U u!Ll 
Memduh Özinan ve flhmet Kuf11~ 10 

oğlu Türk Ziraat Kollektif Şirketi Oa 
8 
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