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Kamutay Niyon Anlaş. Fevzi C akmak Dün 
nıasını Tasdik Etti VeHü· Ha re ket Etti .. 

Pariste 

kU.mete Salahiyet Verdi. 
Başvekil ismet /nönü Ve Hariciye Vekaleti Ve
ltili Numan Menemencioğlu Anlaşma Hakkın

da Mecliste izahat Verdiler. 
Al)kara, J 8 (A A.) Nı 

'0tıda aktedllen anlaımanın 
letlcık ve tasdıkl için Reisi· 
Cl.ıtnhur Atatürk tarafından 
lçtı1rıaa davet edilen Bü 
l'Gk Mıllet Meclisi bugün 
~~llt on dörtte Reiı Abdül. 
i 'ltk Rendanm baıkanlı · 

' 11dA içtima etmiıtır. 
Btrlncl celıede yoklama 

~'Pıldıktan ıonra Akdeniz· 
itıe korsanlık efallne kerıı 
tlhıııı edilecek müıterek 

t,~dbtrler hakkındaki Niyon 
illa lGt fQJa1ıı ve zeyli ile meıı 

'il an aımamo maksat ve 
lı GkellefiyeU hududu dahi 
'd k .__ e almak ıartile anleı-

'-l•1•r akdi için hükumfte 
~ 'htyet verilmesine dair 
~n~fllllet tarafından gelen 
''un il ylhaları okun 

'b~ 
~ t ve bu layihalarm 
~tlcıye ve milli müdafaa 

ltt~Gtnenlerınde müıtereken GENERAL İSMET INÖNÜ KAMLTAY KÜRSÜSÜNDE 
,() iltıne karar verildikten lslığinde toplanmııtır. busu Celil Tuncanın bat· 

'-t, 
~ •aat on altıda top- Meclısin ikinci celsesi kanlığında toplıtnmıt olan 
ta~ L 

~, '" üzerf' celıeye ıon Abdülhalik Rcndanın Reis· muhtelit encümen mıızbata-
"11"'1ıt· 1 k H · ı 8u.. ır . liğinde saat on yedıyi yirmi arı o unmuı ve arıc ye 

)~t .. u ınilteakip Cumhurl- beıte aktedilmit ve hükü- · Vekaleti vekili Numan Me · 
~ li,lk Partııl Kamutay metten gelen kanun la nemencloğlu ve onu takiben 

~ubu Huan Sakanın re yihuına ait Antalya me· Baıvekll lımet lnönü küni-
~ ~ ye gelerek anlaıma hakkın , a ... r ,. h Kurultayı Yarın da birer nutuk ıöyledıkten 

sonra baıka ıöz alan olma 
dığından maddelere geçilmiı 

il A Ç 1 11 Y O r~ ~ -
ve müteakiben heyeti umu 
miyeıi de yere l<onulerak 

~r llıın haykeltraıı tarafindan yapılan Atatürkün bir ~:~~~~d~~·.~~~-g~:ı;;:0~1·::· 
!16. sargida teshir edilmek üzere Berlinden gönderildi :~.~"~,. .. c•"• ,.uı ·d•I 

"'l\b'tlh Kurultayı yarın Dol- ve bir Avrupa ıergisinde Ba~::~~;'i,~:stnif;0::~aaıt:~a 
lı,, 'hçe •araymda açılacak· takdir kazandığından Berlin rar kürsiye gelerek Meclise 

o. l\\ltul 
'«>- taya iıtırak etmek ., .. ~ l 

Tunçeli vaziyetinin bugünkü 
halini bildirmittir 

Maraşal Beş Gün Sürecek Yu
goslav Manavralarında 

Bulunacak. 

Suikastla allkah bir İtal
yan tıv~if adildi 

Parlı, 18 (A.A.) - Tev· 
kJf edilen ltalyan anartlıtl 
Tamburlnlnln mücrlmlyetl 
hakkında dahiliye nezareti
ne heoüz kati malQmat ıel· 
memtıttr. 

İstanbul, 19 (Husuıi) -

Genel Kurmay Baıkanı Ma

raıal Fevzi Çakmak dost ve 

mütteflk Yugoslavya ordu 

sunun bu aym 20 ıinde ya

pacağı menavralara davet 

edil mitti. 

Marafdl, bu manavralar 

da bulunmak üzere bugün 

saat ıekizde Adatepe muh 

ribile limanımızdan Split 

l imanına hareket etmlıtir 

Fevzi Çakmak oradan 

trenle manevranın yapıla· 

cağı Zağraba geçecektir 

Genel Kurmay Baıkanı-

Mamafl Perptınan ( is
panya hududunda) mıntaka· 
unda ve Parlıte Boiı ılere 
ve Pereıbourg ıokaklarında 
vuku bulan ıuikaıtlere itti• 
rakı bulunduiu zannedil
mektedir. Bu sayede ıon ci
nayetler fal ilerinin daha ko
laylıkla yakalanacakları 
ümit edilmektedir. 

ispanyada 
~ ütümet kuvvetleri ııar -
ruz haznhklan yapıyor 
Parh, 18 l A A ] - İıpan

yada hükumet kuvvetleri 
nın refakatında muhtelif Maraş(lf Fevıi Çakmak büyük taarruz haZ1rlıklarına 

faaliyetle devam "tmelde· 
dirler. 

rütbelerde subaylar da bu- ı Yugoslav m"navraları bet 
lunmaktedır. gün ıürecektir 

Çin 
Amerikayi protesto etti 
Londra, 18 (A.A.) - Çin 

hükümeti Çine göaderflecelt 
eslahaya ambargo konulma
undan dolayı Amerikayı 

protesto etmlttlr. 

Mussolini 
Barlinden sonra Peşteyi de 

ziyaret adacık 
Datly Telegraph Budapef 

te muhabiri yazıyor: 

Buda peıt~de ıayi olduiu 
na göre Mu11ollnl Almaya 
yı ziyaret ettikten sonra 
Macariıtana gelecektir. Bu 
ıayialar teyit edllmedlğt gi
bi, tekzip de edilmemekte
dir. 

Macar devlet ricali Avus 
turyaya gittiii sırada, bu 
mevzu bir ltalyan mümeuill 
ile konulmuıtu. 

Yaptığına Nadim Olan Sergerde: 

Seyit Riza Ben Türküm 
Diye Bağırdı .. 

Seyit Rizanın Elaziz Adliyeain
de isticvabına Devam Ediliyor. 

Ankara, 18 ( Huıuıi ) -
1 Erzfncandan Elizlze: naklo· 

luoan ıergerde Seyit Rlza· 
nm iatlcvabına devam edil
mektedir. 

Seyit Rızanın verdiil 
ifadelerde mühim lfıaatta 

bulunduğu söylenmektedir. 
ifadeıl ahodıktan ıonra 

adliyeden çıkarken halka: 
- Ben TGrknm .• 
BeD hGkumete kartı tı1an 

etmedim. 
Diye haykırmııtır .. 
Halk buna kartı nefretle 

mukabelede bulunmuıtur. 
Tahkikatın ıon ıafha11 

baılamak üzeredir. 

Ort~ Avrupa Devletleri 
Arasında Görüşmeler 
Yatmda Cenavrena yapılacak görüşmılerden sonra 

Macaristan da Küçük Antant anlışmasmı giracık 
\~hı •tanbula birçok ec-
"ı ltı l '~t rn er gelmit bulun-

!\ 'dır. 
t~ı""ttltayın devam ettiği 

~ .. 
~~hı larf ında Türk ve ec· 

t,~I~ llınıleri hazırladıkları 
t~~l t Gıerfnde izahat vere 

'"d• 
\ l', .. ,h r~ 

asarı atika müzesıne alın

mııtır. Hüst ıerginın devamı 

müddetince teıhir edilmek 
üzere Tarih Kurumuna gön
derilmiıttr 

Bilahare iade olunacaktır. 
Salon Türk eserlerlle 

do'udur. Bu eserlerin arasında 
tarihten evelki devirlere ait 

eserler vardır ki bunlar 

lngiltere Akdeniz Kon
troluna 52 Destroyer 

Tahsis Etti .. 

Belgrat, 18 [Radyo)-Vre · 

me gazetesinin lltıhbaratına 

göre, Yugoslavya Baıvekili 

Dr. Milin Stoyadtnoviç, Mer 

kezi Avrupa devletlt:ri ile 

bir anlaıma için mühim si· 

. yıısi faaliyette bulunmakta· 
dır. 

ıartlar dermeyan eylemek

tedir ki, bu taleplerin, mü

zakeratı müıkülita uirata· 

cağı ıamlmaktadır . Macar 

Baıvekili, Viyana hükumeti 

ı le münasebatta bulunmuı. 

Avusturya Baıvekill 8. Şuı
ni1ı de bu mesele ile yakın . 

dan alakadar olmuıtur. 8. 
Şuıntgln de Cenevreye rel

meıi ve küçük itilaf devlet· 
lerl ile Mecarlstan ara11oda 

~ ) "-Urultayı ile birlik· 
' '"•n . 't' Y•ne Dolmabahçe 
"ı11rı~1 t\da Türk Tarih Kuru-

" h ~t • lıırladığı eıki eıer -
'ta· s~ .• , açılacaktır. 

~ "tı l()ll •arayın muayede 
\lf\l.ı i 

~lı fRal etmektedır. 
t ı •alo b 1 ı ta nun kapısından gi 

' t t c: e önce Atatürkün 
~~ " tı.._ 11 1 b a r e t olan 
~l~'" "1 

rnernleketlerlnde 
~, ' 1Y1th b '1 t b lr taıtan yapıl -

11 llıtn b 
t bG,t ulunmaktadır. 
t'k btr Alman heykel · 

tarafıodan yapılmıı 

taı devrinde, cilalı taı dev 

rinde yapılmıı balta, kaz 
ma gibi aletlerdir. 

Alacahöyük Yozgat cı

varındaki Aliıar . frakyada 

Lüleburgaz hafriyatında çı 

kan eserler ve sıra ıle ya-

kın zamana kadar olan Türk 
eserleri salonu tezyin etmek· 

tedlr. Atatürkün hüstü önün 
de yerde serili bır dünya 
haritası bulunmaktadır 

Salonun tam ortası da 
Cumhuriyet devrine te hsis 
olunmuıtur. 

------------------------
H iyon anlaşması mümessilleri dün ~ir toplantı yaptılar 

ve ~onlrol işleri üzerin~e görüşmeler~e ~ulun~ular. 
Cenevre, 18 (A.A .) - Ni· 

yon anlaımasma lttir&k 
eden devletlerin mümeHil
leri anlaımaya yapılacak 

zeyilleri tetkık etmek üzere 
dün toplanmışlardır 

Neşredılen tebliğde tah 
telbahırlcr hakkında kabul 
edilen prensiplerin gerek açık 
<lenizde gerekıe kara suların 
da tayyare ve deniz üıtü 

gemilerinin tecavüzleri va 
kalarına da tatbiki hususun 
da mütemmln bir anlaıma 

imn edildlğı bildirilmekte· 
dir. 

Akdenizin kontrolu için 
mühim miktarda gemiye ih· 
tiyaç olduğundan Fransa ve 
İngiltere, İspanya ıahilleri · 
nin kontroluna tahılı ettik· 

( Sonu ikinci ıayfada ) 

Macar Baıvekfli .B De 

kanyanın Cenevreye ıelme· 

ıl ve Küçük Antant devlet
leri müme11illeri ile müzake· 

ratta bulunması kuvvetle 
muhtemeldir. Prağa döomüı 

olan Çekeslovakya Hariciye 
Nazırı B. Krofta da derhal 

Cenevreye aelecek, müzake 
relere lttirak edecektir. 

Macarittan. t~slthat meıe 
lesinde müıavat esasında ıs -

rar eylemekte, ekalliyetler 
meseleıloda de bazı •iar 

yapılacak anlaımıya A vuı
turyanın da glrmeıl çok 

muhtemel görülmektedir. 

Macaristan Baıvekih ile 

cereyan edecek müzakereler 
den ııonra, küçük itilaf de•

lt=tlerl ile Macarlıtan arasın 
da bir ademi tecavüz mlsa · 

ihtimal da· 



SAYFA: 2 

• 
iş iz Yi nanistanda 

Muharrirler ve beyaz saray! Yerleşen.fena bir idete 
Birleıik Amerikada işsiz ~8fŞI mucadele açıhyor 

kalan kalem ve fikir sahip· Yunan basınının meşaul 
lcrine iş bulmal< üzere bir olduğu baılıca mesele Se · 

liınık sergisidir . Proia bu takım rehberler yazdırılma

ğııt. başlanmıştır llk rehber 

intiıar etmiştir; ve beyaz ıa · 
raya alddir. Bu esere göre: 

Beyaz sarayın safi mer
merden yapılması kararlaş

tırılmışken mermer fıkdam 

yüzünden bu emelin t ı1 hak 

kukuna mani olmu~tur. Be· 

yaz saray malum olduğu 

üzere Amerika Cumhurreis 

lifinin resmi ikametgahıdır. 

Bu münasebetle timdiki Cu· 
mhurrehlnin amca11 olan 
Teodor Ruzveltin spor me 

rakından bahsedılmektedir 

Japon güreşini ilk öğrenen 

Amerikalı bu Ruzvelttir 

~arpışmalar oldu 
Peıte . 18 [A.A J - Nas-

yonaliıtelerin nümayişleri 

dola y111fe bir takım hadise 

ler olmış, silahlar patlamıı 
ve dört kiti yaralanmıştır . 

Akdenizdeki 

Korsanhk ~a~iseleri Ame
ri~ın ~eni zcilerini ~orkuttu 

Nevyork. 18 (A.A.) -
Amerikanın ihracat vapur 
!arından t.xeter Ekıcllo Ek· 
schan ve E\uemincr vapur 
ları yola çıkamamışlardır. 

Sebebi tayfalarınm Akdeni-

ze hareket etmeden evel 
elli lngillz lıra11 prim ve 
adam ba11Da beş bin logihz 

lirası slğorta istemeleridir. 
Paris, 18 (AA.) Sos 

yalist amele enternuyonalile 
beynelmilel seudikalar fede • 

rasyonu bürolara dün öğle 

den sonra ilk defa müşte · ' 
rek bir içtima akdetmittir 
Bu içtimaın akdine Fransa 
amelesi umumi birliğinin 
müracaatı sebep olmuıtur. 

İçtımaıo mevzuunu İspan· 
yamn hali hazırdaki vazı
yet i ve iki entarnasyonnlin 

hükumetlerden hukuku dü 

vel kava ldine ria yf!ti t> ide 

etmek m'lkıadile mütterek 

bir harekette bulunmaları 

hususunu tetkik etmektedir 

Vaıtngton, 18 (A. A) -

İyi malumat almakta olan 

mehaftlde, yüksek mahke

me hi.ktmlerinden Bleckın 

Kukluksklau azalığına tayin 
edıleceği söylenmektedir. 

Bunun çok mühim siyasi 

neticeleri olacağı tahmin 

olunuyor 

Blackın sükutu, bu inti· 

habı teyit etmektedir. 

Pittsburg gazetelerinden 

birinin bu bapta neıretmiş 

olduğu veslkalu, ihtimal 

sahidir Efkarı umumiye, 
Kukluksklan azasından biri 

nin yüksek mahkeme aza 
sından olmasını pek güç 
kahul edebilir. 

Muhalifler bu hadiseyi , 

süratle tenvir edilmediği 

takdirde. muhakkak surette 

lllismar edeceklerdir. Skan· 
dalın uzaması, kongrenin 
J 938 intihabatı üzerinde 
tesır yapacaktır. ÇOnkü ırk 

v~ dın meselelerine büyük 

bir ehemmiyet verecektir . 

. ...... 

hususta yazdığı bir başma 
kalede eliyor kı : 

·Bu sergi, çabuk inkişaf 
etmiş ve birkaç yıl içinde 

Tuna ötesindeki memleket
lerin bile a l akalarını uyan 
dırmııtır. 

Selinik şehri daima ehe 
nımi) etlı bir no!:ta idi. Kral 

Filıp tarafından adı konduk· 
tan sonra Romalılar dev. 
rınde mühim bir askeri 

mevki almıt ve Osmanlı 

deıpetizmi Balkanlarda ge 
nişledıkten sonra büyük bir 
şehır olmuştur . Bundan 25 
yal evvel Sel anık hürriyeti· 

ne kavuıtuktao sonra bazı 
kimseler ticari ehemmiyeti 

ni kaybedeceğini zannetmiş 
lerdi. Halbuki bugün daha 

zlrade ilerlemiş ve tanınmaz 
bir hale gelmittir. 

Tuna köprüsü yapıldıktan 
sonra bu şehir büyük bir 
Transit limanı halinde da 
ha fada inkişaf edecektir. 

Faıist Estia gazetesi. kli 
senin ahlaksızlık ve çıplak 
lığa kartı açacağı mücade 
leden dolayi mtmnuniyet 
ve sevincını izhar ederek, 
"Avrupa ve Amerika umum

hanelerınden sirayet tden 
bu adetlere karşı mücadele 

açmanın irtica olmayacağını., 
ileri sürmektedir. 

AnCJnım tirketl~r hıue se 
netlerinin .. nama muharrer,. 
halıne konacağı vt: v , rgıle
rln arttırılacağına dair ç1kan 
ıayialını Finans Uakanı tek· 
zip etmıştir. 

~· 

Oıomo~ille çınlçıplak do
laşan ~adm 

Pariste otomobil içinde çı 

rılçıplak bir kadın yal<alan 
mıştır . 

Bu kadının ismi verılme 
mekte iıe de lngiliz olduğu 
anlatılmaktadır. Otomobili 

idare eden töfer de Ameri· 
kalıdn 

Hadise şöyl e olmuştur: 
Parisin liulonya ormanına 

giden F oş caddesinde. bır 

denbire iki polısin bir oto. 

mobıle atladığı görülmüştür. 
Polislerden biri otomobilin 
direkıivonunu ele aldı~ı sı 

rada, diğer polis de içeride 
anadan doima oturan bir 

kadının vücudunu örtüyor · 
du 

lngilizce " The Peop'e " 
gazetesinin yazdığına göre 

bu kadın . her ııene İngilte · 
reden Fransa va gelen ve 

orada "Çıplaklar Cemiyeti" 
azalarmın kendilerine ayır 

mıı olduğu bir mınlak6da 

yaz tatilini geçiren bir İngi· 
liz kadınıdır Kendisi de 

" Çıplaklar Cemiyeti ., ne 
mensup olmakla tanınmıştır. 

Söylendiğine göre, bu kn 

dm kendlııi gibi çıplak mü 
dafii diğer arkad&şlariyle 

bahse girişmiş ve Bulonya 

ormanından Pnrisin göbe 
ğindeki "zafer takı,, na kıı · 

dar. otomobil ıçinde çıplak 

geleceğini iddia elı ıiştir. 

Fılha.kika otomobille bir ar

kaddşlnının e\ iııden kalkmış 
fakat büyük caddelerden ge 
çerken üzerinde elbise ol 

madığı polis tarafından for
kedılerek şöferiyle bırltkle 

yakalanmııtır. 
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Hayvan Se gisiB 
g··nAçı ıyor .. 

Yüzme 
l bakal 

• • •• M
0

sa~ ırı cı ı 

rının Neticesi .. 
Sergiye Bu Yıl Diğer Yıllardan 

Daha Fazla Hayvan iştirak 
Ett ·rildı. 

Bir müddettenberi hazır 

lıkları yapılmakta ola!~ ehli 

hayvanat gergisi bugün saat 

15 de Koşu meydaoındakı 
sergi yerinde açılacaktır. 

Sergi bu yıl diğer yıllar 

dan daha fazla rağbet gör 

müıtür. 

Bu sergiye ııtirl' k etmek 

üzere altmııdan fazla tay. 

yirmi kadar taylı kurak ı 

yine okadar da boz ırk 

boğa ve boz ırka mensup 

danalı inekler kaydettirilmiş · 

tir 

Sergiye dahil olan hay 

vanlar arasında seçmeler ya 

pı 1 arak sahiplerlııe nakdi 

mükafat verilecektir . 

Bu mükafatlar kısraklara, 
taylara, boğal1tra ve inekle-

re mdhsus olmak üzere dört 
kıaımdır 

Atların ikramiye mikta 
rı dört yüz , tayların altı yüz. 

boğaların iki yüz, ıneklerin 

de keza yine iki yüzdür 

Parasız ve herkese açık 

olan sergi pazartesi günü 

kapanacaktır. 

Türkiye yüzme müsaba · 

kalarında 15UO birinci (İslan. 
bul) Halıl ıkmci Osman (Ha· 

lıkesir) 

100 Metre sırt üstü birin · 

ci Bandırmalı Şamil (latan 
buldan) ikinci Hakkı (Halı 

kesir) 
400 Metrede birinci Mekin 

(İstanbu · ) ıkinci Osman (Ba
hkesır ) 

Müsabakaların ılki, saat 
14,30 da 100 metre serbest 

ile batlamış . yedi mıotaka 

denizcileri de varııa gırmi~
tir. 

Yüzücüler . verilen itaret
le atlar atlamaz İstanbul ve 

Kocaelililer önüne geçmiıler 

ve müsabakanın sonuna ka· 
dar ayni vaziyette mücade· 

leye devam etmtılerdir. Ne-
1 

1 

Trakya 
U~ Müfettişi 

Dün Gecti .. 

Şimend ·· ter Hat tın da' 
, 

Trakya Umumi Müfettiti 

General Kazım Dirik dün 
1.ım ırden Ayvalık - llavran· 

Balya yolu ile Çanakkaleye 

geçmi~tir . 

Savaştepede 
Bir Adam 
öldürüldü .. 

Bir Kaza O du .. 
-

Çukurhüseyinde dekovil mand ya çarptı. Bir hat çavu- \ 

Şehrimizle '~~~rn ,!~.!!ü~I ~~~O~u~~~ıl!d:andaya çarp· 1 

fer hattı arasında bir kaza mıştır. 

' olmu~, bu kaza neticesinde Bu çarpıfmf\ neticesinde 
bir amele ağır suretle yara· dekovil hattan dııarıya çık 
lımmıvtır. mış, Abdullah da muvazc:oe 

Hattın bu k11mında hat sini kaybederek makinenin 
çavuou bulunan Abdullah l 

atına düşmüttür. Hat çavu-
kendı idare ettiği bir dek· 

Savaştepenin Sığırcı ma · oville gelirken önüne an · 

hallesinden Muıa Çavuf oğlu 1 sızın bır manda çıkmıştır 
Mehmet bu mahalteden Ha· Abdullah hayvanın yol üze 

şu muhtelif yerlerinden ağır 

surette yaralandığı gibi iki 

ayağı da kırılmıthr. 

iti oğlu Hüıeyini tabanca rine bu , ani çıkıtı 'üzerine Kendisi hastahaneye kal-
ile ağır surette yaralamış dümene hakim olamamıt dırılmııtır 

--------------------------------------tır . 

Yaralı Memleket hasta ha· 

nesine getirildiği !'ırada öl· 

müttür. 

Suçlu yakalanmıştır . 

Orman~a ağaç keserlerken 
yakalandılar 

Korucunun ikizce köyünden 

Mehmet oğlu İsmail Koı u 

cudan Y ah va Çavuı oğlu 

Emin ile birlıkte Daracık 

mevkilndeki ormandan ruh· 

ntsız ağaç keserlerken ya 

kalanmıtlardır. 

-~-

Kocalı Bir 
Kadını 

Kaçırmış 
Kabaklı köyünden ibra 

him oğlu Abdı karısı 

20 yaşlarındaki Halime bu 

köyden İbrahim oğlu Hasan 

tarafından zorla kaçırılmı:
tır. 

Suçlu beş gün sonrn ya · 
kalanmııtır . 

1 İki Kişi 
Bir Kızı 
Kaçırmışlar •. 

Kepsüdün İhsaniye mahal· 

lesinde oturan Hüseyin kızı 

16 yaılarındaki Sultan gece 
evlednde yatmakta iken ibiş· 

tepe köyünden Süleyman 

oğlu Ali ile arkada§ı yine 

bu köyden Yakup oğlu Ra· 
mazan tarafından zorla ka 
çırılmıttır. 

Suçlular yakalanmııtır 

iş meselesinden bir 
yaralanma 

Aygören ma hallesındeo 
İbrahim oğlu İhsanın Yeşilli 
cami civarında bir ıı mese

lesinden Aziziye mahalle · 

sinden kunduracı Hasan oğ-

lu lsmaili çakı ıle sol elin 

den yaraladığı şikayeı olun 

duğundan tahkıkata ba~lan · 

mıştır . 

Bir kadın laf almışlar Anahtarla yüzünü yaralamış 
C h . t h il . d Cumhurıyet mahallesm · um urıye ma a esın en İ 

den brahim oğlu Celalin 
Huan oğ 1 u Ethemle Anafar-

talar mahıılleslnd~n kundu· 

raca İsmail oğlu lbrahimın 
bir kadına laf attıkları 

iddia ve ~ıkayel olunduğun· 
dan yakalanmışlardır . 

Gündoğan mahallesınden 

Şeret oğlu Seyahattinin anah 

tıırla yüzünden yarıtladığı 

tıkayet olunduğ11ııdan tah 

kikata baılanmııtır . 

İngiltere 52 
Destroyer 
Tahsis Ettı 
(Baıtarafı bırincl sayfada) 

leri gemıleri geri almışlar 

dır Bununla beraber İspan 
yol sahıllerl kontrolsu2 kal 
mıyacaktır Oralara giden 

bütün gemiler Akdenizde 

çızılen yollardan gelmek 

mecburiyetindedirler. 

İngiltere Akdeniz kontro 

luoa elli iki destroyer tahsis 
etmiştir 

Cenevre, 18 (A.A ) - Nı 

yon konferansı telrnik l< o 

mitesi, bugün Fransa H .. rı
clye Nazırı 8 . İ von Delbo 

sun riyasetınde toplanmıştır 

Komite, uzun müzakereler · 
den sonra, Niyon konferan · 

sı itılafnamesinde yazılı ol 

duğu üzere meçhul d~nizal 

tı gemileri hakkında tatbik 

olunan ahkamın, posta va 
purlarına taarruz etmek 

istiyecek olan thyyarelere 

de tatbik olunmasına karar 

veril mittir 

Yunan delegesi B. Polılis, 

Niyon konferansına ıştırak 

eden dev 1e tleıın, kendi ka 
ralularında tam bir serbes 
tiyet içinde bulunmll lan lü 
zi\munun derpiş ve lesbit 

edılmt?ııini istcnılttir. Diğer 

Balkan dcvlellerı delegeleri . 

B. l'olltıin bu talebine itti-

ticede f stanbuldan Orh1111 

1.07,8 de birinci, Mehrtı~1 

Kocaeli J, 14,9 da ikinci ge 
mişlerdir. Mustafa [Balıke 
sir) üçüncü, Orhan !İırtıi'] 
dördüncü, Cıhad ( Ankarll 

beıinci, irfan (lçel} alt•"';; 
Ali Rıza 1 Antalya J yedlO 

gelmiılerdir. 
U ıre 

Bundan sonra 20 rrıe il~ 
kufbağlama yapılmııtır 

50 metreyi İstanbu 1 dan Me 
·se 

kin birıncılikle bitirrnif 1 

bl; 
de, Kocaelili Yusuf rakı 

1 . . .,, 
ni geride bırakmış, bırt 

gelmiıtir Rekor 3, 15 ~ı; 
ikinci Mekin (lstanbul] 3, 
üçüncü Mustafa (içe l• d6

' 
düncü Sabri l Balıkesir], b'

1 

tinci Azmi [İzmir]. aııııı' 
~' Tevfık (Antalya) dır. All 

ralı yüzücü yarııı bitirt111e 

mittir. ~' 
Üçüncü ve ıon mü11ab11 

olan 400 metre serbest Y' 
tsı11fl 

pılmııtır . Bu yarışı da d' 
buldan Halil, 5,40 

0
, 

birincilikle, Balıkesirde0 
111 

man 6 - 21 2 de i~b 
ciltkle bitırmiılerdlr. O 

dullah ( Kocaelı J üç60'o . d .. fl, 
Cemal llzmlr) dör ıJ ,• 

Mustafa (Antalya! be!;ıı,~ 
İrfan [lçe!J altmcı, J ı:r· 
[Ankara l yedinci oltfltlt 

dır 
0
11 

Bundan sonra gösteri 19r 
rak yedi ınıntaka t,.kıı11, ~ 
arasında 4 X l 00 b"[ ti 
Y""f' yapılmı§, lsıa~b~;ıı' 
kımı birinci, Kocaelı 1 f11r 
Halıkesir üçüncü geltı1' liı~ 

j(ll L 
Gene yedi mıntıt ,,ıı' 

yüzücülerinden altııo' " "' 
edilmiı ve son olarak .. cıer 1 

lerpolo oynamıtlar, t·tflil' 
yapmıılardır. VaterP0 0 gor 
sabakaları çok alak• ·ııl' 

eı111 1 müş . oyuncuların ac lı D 

ne rağmen heyecııfl 

muştur . 1 pıl 
Müsabakaların unııı~ı.ıdı.ır: 

van tasnifinde netıce 'b1,ııı 
lstanbul 73 puvanltl ,.11ıı1' 

cf, Balıkesir 40 pl\.,ıı' 
ikinci, Kocailı 37 pıı \!11tı 1 
.. - - 1 . 16 pli ııl' uçuncu. zınır .;11 

dördüncü lçel 1 1 pıı .,,ııl' 
• pıı~ I' 

beıincl, Antalya 9 ~11 11 
altıncı ,_ Ankarll 5 pli/ 
yedınc~ . 

rak etmişlerdi. . ""''' 
Komitenin verdtğ• 011 f', 

lar, protokol hakk1
" ı-111'1 

pıldığı veçhile ha1Y
0 
b11Ô111 

ci ye Ne zaretlerırıe ~ 
mittir. ~eıe 

Posta vRpurları. A' 
e~se e 

Akdenizde ve ger 
21
,p S 

1 
lantik denizinde, b bııf11 

rJJ O ti 
mileri tarafındall 111ırı 
altına alınmı~ olıtJ\.ıerd~~ 

ece,. rı 
kadan gelip geç ) 

Roma, ı 8 (Radyo ı .,et 
ıetee ı·' 

pul o Dital ya ga d it"' ı 
rettiği bır makale e bı.11 11~ ~ 
nm yeni teklıflerde .Bııır0~e 
cağı hakkındaki oııY' g111e~ . ao dıA' 
bahsetmekte~•~ olf11" 
böyle bir fıkır 

"' söyliyerek: Çlf"°po ı~ 
"Italya Kont k0,,ır0,, 

·ı dttll 
sıtasile Akdenı 1 LO" ~' 
hakkındaki f ıkrlPd 11 b'~ı' 

Bun "' cıııf 
bildırıniştlr . . kaı,,-ı• eılt 
yapılacak b r •I c1cıtl 
Teklif sırası rJığe;,,. 
irndlr" o~mektt! 
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Harbi Hazırlıy n Sebep-
1 er Nelerdir? .. 

Ekonomik Zaruretler lciııde Bunalan Mılletler , 
Girişecekleri Savaşlardan Büyük Şeyler 

Harp tehdidi. aşağı yuka
rı, her zaman ~konomik ba
kımın dün vaziyette kl\larak 
halinden memnun olmıyan 
ll'lilletlerden gelir. Fakr.t ay 
tıı sebe,Je Avrupanın bu
RÜakü saldırgan milletleri 
88keri üıtünlükler inin meıe · 
lesi emin olmadıkça bir har· 
be giı lıemez1 er Bunlarm gi· 
'1ıecekleri her hangi bir 
harp, derhal ve kati bir ıu
tette kazanıimalıdır. Faıiıt 
diktatörlüklerin baılıca kuv
vetleri disiplin \'e propağan
dadır. Bunların 1kısi de 
'ni ve kati bir askeri hüc
umda tesirini gösterebilir. 
~Unların başlıca zaif nokta. 
arı ise disiplinin kuvvet ve 
Ptopağandanın histerl ile 
lutunabilmesındedir Böyle 
kuvvet ve hiıteri ile hareke· 
le geç~n bir millet ise kaza 
~ıtcağı zaferler seyrek ve 
dııla 1 ı olan uzun bir harbe 
~itııemezler Uzun bir ~ u-
lltebede demokrasilerin ıer

Vtt kayn11ğı ve üstünlüğü 
kendıs ni gösterecektır. Bun 
dan dolayı ltalva ıle Alman· 
h, kısa bir zamanda kati 
hı 

r ıafer kazanacaklt1rwa 
trrı· •n o:mazlaua harp et · 
ltıe~ e r. 

Ani l:ir bukın sayesinde 
Çflbuk bır zafer kazanmaııın 
'rı b~ ff it Uyük avukatı mütcve a 

"1Yan generali Douhet ol 

~Uftur. Bu adamın fikrınce 

b
"ltp hıç ilan edilmeksizin 
ır 

gece beılayıvernıeli ve 
llle.J . 
la <ınelı kuvvetler bılhaS1a 

YYareler düşmanın büyük 
~ehırlerine ve endüstri mc·r· 
tılertn e saldırmalıdırlar 

f Bu görüı, Avrupanın ka 
kllgındaki rahat ve huzuru 
lçırrnaktadır. 

1 Fakat acaba, ıon zaman 
lltd 

1 a rrıakineli harp vasıta 

,~;• böyie müthit bir muv 
lekakıyetı baıaracak kadar 

ı'trırrıül etmiı midir 

b 1 •Panyada yapılan tecrü 
~•trd 

lic l en alınen umumi ne 
e er ıudur ki: 
B 

~Q u rnakineleımiı silahlar 
lıı turn vazı yetinde bulunan· 

te. b·· 
tı~· Uyük harpte temin et-
f11 

1 
faydadan daha büyük 

Yd 
Qlı a temin edememiıtir. 
q <lıt, hlç şüphesız, kafi 
e~ildır 
F,, k 

ı!a~ n o, Sevilden Madride 
ı,lı 'll Yaptığı yürüyüıte iyl 
°'ı: atı '!dilmiı küçük ordusu 
ç()k ftıotöriü nakli vasıtalarile 
~'t ~I neticeler almı§lı . Fa· 
t' adride vardıktan son· 
ttı.;, orada iyi ta İim görme-

lerıtı~ÜdafHer,. kendi rnev1;i 

~6,t 1 ıtıuhafaza kudrelinı 
l)ıet erince bu yürüyüf aka e u .. 

Q Rramııtır. 

t"tı llounla beraber Franko. 
il> :t Douhetin teorisini tak· 
' " ftı . 
:ıo 1 etır Sayıları 20 il~ 
ı '-tas d 
'}'y ırı a hulunan bomba 
" lire! 

~il ~ti grupları, halkın 
'çıtı tp lrade"i "ni kırmak 
tatıd açık Madrid şehrine 

erllrnı, ve ıehrl bomba· 

Beklerler. Fakat .. 
lamııtır. 

Hükumetçilerin tayyare 
dafl topları zaif olduğu içın 
bu tayyareler pek aşağıdan· 
da uçabılmek fırsatını ele 
geç rmitlerdfr. Bunlar, ıehri, 
50 gün içinde tam 32 defa 
bombalamıılardır. Hununla 
beraber ıehirde hayat devam 
etmekt~dlr Dört tane sine 
ma bir gün bile kapanma 
mııtır. Kaldı ki hava hüc 
umları da seyredılmi§ ve 
Frankonun ümidi hilafına, 

halkın " harp ıı adesi .. art
mıthr 

Frankonun İtalyan dost 
ları makineli bır hücuma 
kalkııtıkları zaman, netice 
büsbütün falso çıkmııtır. 

30 000 kitilık bir kuvvet 
tanklar ve 2ırhli otomobil
lerle birlikte faşist teoriıine 

uygun olarak ani bir hü· 
cumla kati bir netice alma 
ğa kalkıştıkları zaman hü
kümet kuvvetlerinin topçu 
ları karıısında bu taarruz 
duraklaınıt ve makineler 

durmuıtur. liu makineli si
lahlar çamurlar içinde Hp 
lanıp kalmıı, makineli bir 
ordu olmaktan çıkarak düt
mana hedef haline gelmiş

tir. Bunun üzerine taarruz 

rical haline gelmiı, bozgun 
baılamııtır. lfavada uçan 

Rus tayyareleri, ozaman rliiş· 
manı dılekdikleri gibi bom· 

balamıılardır 

Her halde motörlü silah· 
lara tar af tar anlan 'ar, İs 
panyol harbının mükemmel 
makineli sılahları tecrüf-ıe 

etmek için ki.fı bır saha 
olmadığını ıöylıyecek ve 

daha büyük bir harp oluna 
bunla rm tesiri o zaman gö 
rüleceğinı 'ddia edecekler 
dir. Hele Sunday Magazine 
gibileri uçan denizaltılardan, 

içinde insan olmadan işliyen 

bomba tayyarelerinden, ölüm 
ııığından, molörleri dur-

duran görülmez dumanlar 
dan, ölüm saçan hastalık 

basillerinden ve zehirli gaz 
lardan bahsedeceklerdır. 

Bunlar, ilmi bir surette 
bir k.ıç dtfa tatbik olun 

muıtur. Mesela bunlardan 
basiller . düşman ordusu için 
olduğu kadar kullananlar 
için de tehlıkeli olmaktadır 
Markoni de ölümden biraz 
önce kendisi)·le görüşen bi 
ıiıine şunları söyle miftır : 

- İcad ettiğimiz ölüm 
ııığı ile ancak üç kadem 
ötede bulunan bir tarla fa 
reıini öldürebıldik. 

İtin hakikati ııuradadır . 
Yani ıilahlardan lıi ... birisi 
1918 senesindenberı , gereği 

gibi, tekemmül etmemiıtir. 

En ziyade terakkiye maz· 
har olan !!ilah, tayare defi 
toplarıdır. Bunlar, on beı 

atıfta açık ha Vftda 12.000 
kademden alçakta uçan bır 

tay)'areyi düıürmektedir . 

Bunun en fazla teral<ki 
eden tarafı, gelen bır bom 

ba tayyart"sine karşı oto· 
malik surette atf'§ 30 aani 
ye içinde tanzim etmesidir. 
Bundqn başka ses ve hara · 
ret detektörleri keıfedıloıiı 
tir ki bunlar gelen bir tay
yareyi top alet menzili içi· 
ne girincıye kad r katiytt 
ve isabetle takip edebilmek
tedir 

Büyük harpte tay yareler 
taraf ınd. n beş düşman tay 
yaresi düşürülmt'ı1nt' muka
bil ancak bir tanesi tayyare 
tefi toplariyle fndirilmi~ti' 

Şimdi ise İspanyada tayyare 
tarafından dü§ürülen bir 
taneye mukabil, beı ta vya
renin defi toplarla ındiril 
diğj iddia edilmektedir 
Böylece tayyare hücumları 
müıkülleşmekte ve bunlara 
karıı devamlı surette behe 
mehal müdafaa hava filo· 
ları bulundurmak lüzumu 
da ortadan kalkmaktadır 

1 ayyareden sonra, nıotör
lü vasıtaların nvuketlıi.nı 
yapanlar. f'n ziyade tank 
lara bel bağlamaktadırlar 

Bu ümidler de lspanyol har 
bında tahakkuk etmemiştir 
Tankların orada aldıkları 

neticelt: rden ne ltalyllnlar. 
ne Almanlar. ne f rl'nsızlar. 
ne de Ruslar mr-mnun kal· 
marr ııla rdır iki tarnfta da 
hafıf tankları sarp çukurla 
ra. el bombalarına ve yan 
gın ç karan gazolıne karşı 

tesirlı olamamıştır . Bunlara 
karşı kendini koruyacak 
derecede kalın zırhlı olan 
tanklar isa matlup olan ıü
rati iÖıterememıılerdir Hiç 
fÜphesiz tanklar grup ha 
linde hücum eden piyade 
tarafmdan kullanılabilir 
fakat bunlar. müclaf aa va 
zıyetinde bulunanların ha 
rekatına mani olamamak 
tadır. 

Sonra motörlü vuıtalara 
gerek havada. Rerek kara 
da benzın temıni de ayrı 

bir zorluk çıkarmaktadır. 
Zehirli gaz da General Duu 

he tin tasavvur etılği netice 
leri veremiyecektir. Havadan 
atılan gazlı bombalarla bü
yük bir şehri tahrip etmek 
de nihayet bir hayalden 
ba§ka bır şey değilrlir. Bü 
yük harpte kullanılan gaz
ların en tesirlisi olan lperit 
gazı ile Nevyork şehrini 

boşalmağa mecbur edebil· 
mek için ıooo kiloluk bom· 
balar ta§ıyan bomba tayya 
releriyle 37.375 defa hücum 
elm t: k lazımdır. Kaldı kı bu 
Jperlt gazı, kireç klorıdi ile 
tesirsiz bir hale getirllebll 
diği gibi, bunun teıirli ola 
bilmesi için kesif bir halde 
bulunması da icap eder. 
Hundan baıka bu i8Z, iler 
liyen askerleri durdurmak 
için kullanılan bir müdafaa 
vuıtaındır. 

Meçhul gazlara Relince 
kim) agerler böylf' yPni ke· 
ıif le re pek de ihtimal ver 
memektedirler . 

İmdi, ani bır baskın ile 
karıı tarafı derhal imha et 
menin pek de öyle kabil ve 

Kut p 
istasyonu üç ay~a 53 O ~i

lometre katetti 
Şımal Kutubunda sabıh 

bir buz parçası üzerJnde 
"Şimal Kutubu Sovyet lı
tasyonu" nun tesisindenberi 
üç ay geçmiştir. 

O zamandanberi cesur 
Sovyet Kutpcuları, istasyon 
ıefi Sovyetler Birliği kahra· 
manı i.ü.Papanin, rad•ote
legrafiııt E. Krenkel, htdro 
İog P. P. Şırıov ve magne 
tolog-aıtronom E K. Fedo· 
rrov. bu istuyonda Kutup 
mıntakası tetkiklerine mu 

vaffakivetle devam eyle

mekteclirler. 
2 l Mayıııtrı.n 20 A~uıtosa 

kadar, Arktik O cyanunıun • 
da yürüyüşü eınaaınna, is
tasyonun üzPrinde bulundu· 
ğu banl<iz. hatta münkesir 

olarak, 530 kilometre katt t 
miştir Bu yer değiştirmenin 

vasati sürati, günde 6 kilo 
metredir H o;1 ttı müsta"lm 
olarak. buz parçası, cenubi 
ıarki istikametinde 395 ki · 

Jometre ilerlemiştir 
Kutup istasyonunun ıabıh 

bir buz parça11 üzerinde ku· 
rulduğu zaman, ilim adam
ları arasında bunun seyir 
istikameti hakkında bırbirl 
ne zıcl nazariyeler ilerı sür 
üldü~ü malumdur Fıliyst, 
bugün, umumi yürüyüşün 

Groeland denizine doğ u ol 
acağını aöyliyen nazariyeyi 
teyid eylemiş bulunmakta 
dır Fılhaln\<a kutup fstas 
yonunun üzerinde bulunduğu 
buz parçası o tarafa doğru 
vol almıı ve bugün, Groen· 
land denizinden hattı müs 
takim olarak 600 kilometre 
mesafeye gelmiıtır 

Yürüyüş, bitta bii , hergün, 
feri inhiraflarla devam et 
mekte ve buz parçasının 

bulunduğu mahal, istasyon 

ela kıtlıvan\ar tarafından tam 
bir keyfiyetle teshil olun 
maktadır. 

kolay bir ıı olmadığı görül 
mektedir. Saldırganlık vası 
taları ilerledıği gibi müda 
fan silahlara da tekimmü 
ett;ği için saldırganlar, ni
hayet uzun bir harbe giriş 
mek zorunda kl'llacaklardır . 
Faşistlerin Madrid önünde 
muvaffakiyelsizliğe uğr.ımn-

ları bu nokt"yı tekid et 
mittir 

Makıneli tüfek hali. mu 
harebe sahalarının hakimi 
dır ve makineli tüfek bir 
müdafaa silahıdır 

~ ,... ,+, 
~ * ~ 

Hütün lıunlar<lan çıkRra· 
bileceğimiz netice ıudur: 
Umumi manzara, daha zi 
yade sulhun lehindedtr Çün· 
kü bugün saldırganlık anu 
sunu gösteren memleketler. 
diktaıörlükle idRre edılen 
memleketlerdir . Hiç bir dik-
tatör de, eğer icinap imka 
nı vıu a. uzun sürecek bir 
harbe giriımek i1'temez 
Şu halde modern bir har· 

bin neticesi bir millr tlo sos 
yal teıekküllerinin, ekono 
mlk pratiklerinin. anlayıı 

kudreti ıle poletlk te~ekkü 
liinün . askerlerin nefislerine 
itlmatlarının mükemmeliye 
tine bağlıdır . 

Zıuranımızdaki ıııaldırgan 
diktatörlüklerde de demok 
rasiler derec~sindt' bu mezi 
yetlerin gell§t•ğlni tasavvur 

t'demeyiz 
A mt r."ıı la ~ıkarı 

<l'ortıınc• r1Prglsindcıı 

levanevskiyi 

Anyacak ~~yet en ~uğru 
yof u tutmuştur 

Şimal Deniz yolları mer 
kez idare inin Kutup illeı 

yonlara direktörlüğü, aıağı · 
daki tebliği nepetmiştir: 

Levanevski tayyaresinin 
Kutuba kadar gidişindeki 
sürati ve tayyarenin ıon 

radyo emisyonund .. n bir az 
ıonra yere inmeAe mecbur 
kaldığı far~zlyeııi nazarı 
dıkkate alınır i e, tayyare 
mürettebatı, 88 ıtmal arz 
dHecesi ile 148 garp tul 
derecesinin iltisak noktala 
rına yakın bir yerde ve 
muhakkak olarak Buz deni 
zinin merkez mıntakasında 

Fairbanks hizalarında bu 
1 unma ktadır. 

Bu mevsimde o mıntaka · 

larda buz mevcuttur ve bu 
buzların vaziyeti, halen ku 
tup nııntakasında Papanın 

gurubu tarafından tetkık 

edilenlerin vaziyetlerine pek 
müşabfhtir. 

Buz denlzınin meı kez 
kısmı, çatlaklarla birbirle· 
rinden ayralrn19 genif ve düz 
buz parçaları ile kaplıdır. 

Büyük ıimal ~utbu ıeferi 
nin de lsbat eyled ği (pbi 
bu buzlar üzerine ağır tay 
yareler kolaylıkla kona bil
mektedir. 

Levanevskinin tayyaresln· 
den en ~on telsiz haberıuin 
alındığı zamandanberi, 
ağustos ayı sonuna kadar 
l 5 gün geçmiıtır Hu nıüd 
det zarfında, Levanevskinin 
üzerine konduğu bankız, 

hattı müstakını olarak, 25 
ila 100 kilometre seyretmiı 
olsa gerektir. 

Bu malumattan da anla 
şılacağı vechile, Şe•ıelev ara
ma seferi, en doğru yolu 
tutmuştur. Dört tayyue ile 
r 00 kilometrelik bir genitı 
lik üzerinde areıotırmalar 

yapacak olan Şevelev heye 
ti, eğer hava ıeraiti müsa
ade ederse, muhakkak su· 

rette Levanevskinin indiği 
ve dolaıtığı yerler üzerin 
den geçecek ve üzerine in 
d • ğj bankızl görerek tayya
re mürettebatını kurtaracak 
tır. 

Bismarkın 
Sevdası 

Maruf Bismark, 47 yaıın· 
da olduğu sırada, 1862 se 
nesi Ağustosunda Bıyariçte, 
Rusyanın Brüksel sefirinin 

zevceıi ve henüz 2~ yaıın
da bu'unan preDie! Nıkolay 
Orlofu görmüıtü Bu gçne 
kadıo çok gü:zeldi; ve Bls 
mark, cihanı slyasetile tlt 
retmış olan sert, haıin dıp 

lomat bu kadma birdenbire 

çıldırasıya aıık olmuıtur1 

Hu aık, pli.tonik mahiyeti 
geçmemiştir 

Genç kadının da müsaid 
ve mülayim davranıma rağ 
men Bismark bu kadının 

sadece "amcası" kalmııtır 
Bismark bu kadına o ka 

dar tutulmuıtu ki . ne Avus 
turya Prusya ne de Fran 
sız - Alman 1870 harbin· 
de kendisile mektuplaımak
tan geri durmamııtır 

Gür.el Rus prensesi 1875 
de ölmüıtür ve ölümüne 
kadar da Bismarkın resmini 
havi bir madalyonu göğıil 

ilzerlnde taıımııtır . Tam 75 
sene ıonra bu aıktan tekrar 
babıedııimlz Blımarkın yeni 
bir lercüın ·i hftlinin ıntı~!Hı 

hasebiledlr. 

SAYFAt 3 

Amerika da 
Nazi faaliyeti 

Nevyorktan Franıızca Pa-
rls Soir gazetesine haber 
verilmektedir: 

Sahte isimlerle, Şikaıo 
ve Nevyoktaki naıyonal teı 
kllatına glrmeğe muvaffak 
olan üç Amerikalı gazeteci 
.,Şıkago Taymls,. gazet~sln 

de ıayanı hayret iftaatlarda 
bulunmuılardır. 

Bu gazetecilerin ıöyledlk
lerfne bakılırsa, Amerikada
kl nazi grupları Almanya
dan para almaktadır'ar ve 
azaları da Hitlere sadakat 
yemini etm itlt-rdi r. I~ u grup 
lar Amerikada nuyonal ıoı 
yalizmi yerleıtirmek için 
hücum kıtaları teıkil etmek 
tedirler Üç gazeteci, bu 
grup ıeflerinın isimlerini 
zikretmekte ve Amerıkada· 
ki ıözde "Alman Amerıkan 

karargihları"nın Amerikad" 
antidemokratik hir komplo 
nun hazırlığıyle meıgul ol 
duklarını iddia etmektt>dir 
ler 

Nüremberg istifinde bü· 
yük bir meraaimtn icra edil· 
dıji Nev Jersey k8rargihı 

dırektörü Klappof gazeteci· 
lerln ıddıalarını tiddetle tek· 
zlp etmektedir. 
Mamafı mesele ile ehem· 

miyetle meıgul olunmakta
dır. Çünkü, senator Borah, 
bövle ithamların muhakkak 
nazarı itibara alınmaları ve 

Amerikadaki nazi faaliyeti
nin epeyce aydmlanma1t ll
zım ielrliğini beyan t'tmif 
tir 

Senator Burke Renranıka 
kongreyt" bır karar surttf 
verecek bu husuıta eıaalı 

bır tahkikat yapılmasını is
UyecekUr. 

Tuhaf ~ir ianbl 
lngilterede Bradford has

tahanesine h~nene muayyen 
günde uf ak tef ek. yaılıca 

bir adam gelir ve nöbetçi 
doktora bir Jogiliz lirast 
iane verir ve: 

Her ıenem ıçın bir 
lira! Dıyerek gider. 

Butıene bu adam gorün 
memiıtir. Yapılan tahkikat. 
ta bu adamcağızın zengin 
olduğu ve hayalının bir ıe· 
sesini daha ıdrak ettikçe 
birçok hayır müe11eselerlne 

birer lira verdiği anlaıılmıt· 
tır. 

Kiralık Ev 
İstasyon civarında, Ata 

türk parkı karşısında dö
rt oda, bir hela, banyo 
ile bir mutfak ve geniı 
bodrumu havi önünde iki 

dönüm yetişmiş bağı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
manuırası güzel olan Otel
ci Bedriye ait ev kiraya 
verilecektir 

Talıplerin Y t"fllli civa 
rında Terzi Zly3ya mü 
racu.tl1trı ilan olunur. 

Dünkü un ve zahire f iatlan 
UNLAR: 

Asgari 
K. 

Azami 
K. 

55 Handıman 860 870 
60 840 850 
70 790 800 
80 ~ 690 700 

BUGDA Y PlY ASASJ 
Sert buğday 4.75 - 5 
Yumuıak .. 5 5,125 
Arpa 3,125 3,25 
Mısır 3.5 3.5 
Bakla 3,5 3,625 



SAYFA: 4 

ah~esir icra 
Memurlu~undan: 

Karaoğlan mahallesinden 
İbrahim karm Cemileye bor 
çlu aynı mahalleden lımall 
oğlu Haaanın o mahallede 
vaki ve aağl evvelce kadı 

oğ lu Hüseyin halen Eginli 
Selim veresesi ve solu ev· 
velce barıtçl Hacı Mustafa 
elyevm Memit hacı Mehmet 
hanesi arkası aynı oğlu ha
cı Mehmet veresesi hanesi 
önü yol ile mahdut altı bo
drum ve üst katta tavan ve 
tabanlı yük ve dolaplı iki 

oda ve ayrıca küçük bir 
sandık odası ve salonu ve 
bir miktar havluya müştemil 
hanenin beıte iki hissesi açık 
artırma ile satılacaktır. Ar· 
tırma 20 · 1 O - 937 tarihine 
tesadüf eden çarıamba gü 
nü saat 16 da baılıyacaktır. 
Almak iıllyenlerin o gün 
hane htsseılnln muhammen 
kıymeti olan 260 liranın 

yüzde yedi buçuk niıbetinde 
pey akçasile birlikle Bala · 
kesir icra salonuna gel -
m e l e r 1 ve bu bapta 
yazılan ınrtnameyi herkes 
görebilmek üzere BAiıkesir 

icra aalonunda açık bulun· 
durulmakta olduğu ve artır 
ma günü konulan pey mu 
hammen kıymetinin yüzde 
yetmlt beıtni bulmadığı tak· 
tirde son artıranın tabhüdü 
baki kalmak ıartile artırma 
4 1 937 tarihine tesadüf 
eden perıembe güoü aynı 

saatte yapılacağı ve o ıün 
en çok artıranın üstüne tha · 
le edileceit ipotek ıablbl 
alacaklılarla diğer alacaklı· 
ların bu gayri menkul üze· 
riodekl hakları hususile fa
iz ve maaarıf a dair olan id 
dlalarını evrakı müıbiteleri· 

le birlikte 20 gün içinde le 
ra dairesine bildirmedikleri 
taktirde hakları tapu sicili 
le sabit olmadıkça ıatıı be· 
delinin paylaımaamdan ha· 
riç kalacakları ve satııdan 

dolma rüıumu delliliyenin 
müıterlye alt olacağı gibi 
bu gayrı menkulün beıte 
iki hlsseılne att müterakim 
vergisinin tecrihan aatıı be· 
delinden alınacağı ve tayin 
edilen aatıı günlerinde İcra 
Dairesine gelmiyenlerln vaz· 
geçmlt sayılacakları ilin olu 
nur. 

Gönen asliye ~u~u~ 
ma~kemesinden: 

Gönen Alacaoluk köyün· 
den Salih kızı Ayte ile ay· 
ol köyden Hasan oğlu Ham 
dl -arasında cari bC"fanma 
davasında ikameti meçhul 
olduğu anlatılan Hamdiye 
ilanen tebliğat icrasına mah· 
kemece karar verilmiı oldu 
ğundan yevmi muhakeme 
olan ~o 10 937 çarıamba 

saat 11 de Gönen asliye hu · 
kuk mahkemesinde hazır 

bulunması veya bir vekili 
kanuni göndermesi ve aksi 
halde mahkemenin gıyaben 
bakılacağı ilin olunur. ,. ...................... .. 

! TÜRKDiLI i 
: Pazarteıinden baıka her : 
: gün çıkar Siyasal gazete .. : • • Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylığı:400 .. : 
: Sayısı: 3 : . .. . 
: Günü geçmlı ıaytlar 25 : 
• k • • uruıtur. • • • : ADRES: • 
: BALIKESİR TÜRKDİLİ ! 
.......................... 

TORK.DILI 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kütahyada yaptmlacak 6 adet askeri binaya vakti 
muayyeninde talip çıkmadığıodan 15 gün temdıdile iha
leıl kapalı zarf uıullle 25 Eylul 937 cumarteıl günü saat 
1 1 de yapılacaktır. Muhammen bedeli ( 10430 ) lira (82) 
kuruıtur. ilk teminatı { 782 ) lira ( 32 ) kuruıtur istek
lilerin ıartnameılnl görmek üzere hergün ve eksiltmeye 
lttlrak edeceklerin de bu gibi tılerl muvaffakıyetle batar· 
dıklarına datr tasdikli vesaik ve teklif mektuplarile ek
ıHtmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar kolordu 
1&hn alma komisyonu b~ıkanhğına müra~aatları . 

4. 1 - 383 

Dursunbey icra Memurluğundan: 
Karamürsel tlrketine bo 

rçlu ve halen Balıkeılrde 

oturan Manisalı Haıao Alt · 
ni1'1 bu borcundan dolayı 
Duraunbeyln Ayvaz ağa 

pınarı mevkllnde vaki ve 
tapunun 13 8 932 tarih v~ 
15 Nro: ıunda mukayyet 
bir dönüm bir evlek ve 75 
metre müfrez tıtrla ve gene 
Kösele değirmeni me~·kiinde 
ve taponun 13 -1 933 tarih 
ve 6 Nro: ıunda ve iki ev · 
lek :.m metre müfrez hah· 
çe ve gene aynı mevkide 
ve taponun 1 4 1 933 tarih 
ve 7 No: sunda kayıtlı bir 
evlek 90 metre müfrez ba · 
hçe açık artırma ıuretile aa
ta,a arz edil mittir. 

Bunlardan bir dönüm bir 
evlek 7 5 metre müfrez tar 
laya 150 ve iki evlek 20 
metre müfrez bahçeye 60 
ve bir evlek 90 metre diğer 
bahçeye de 40 Türk lirası 

kıymet takdir edllmittir. 
Birinci arttırma: 18 10 937 

pazuteai günü saat 16 da. 
ikinci artırma: 4· 11 937 

perıembe günü ayni saatte. 

Artırmıya iıttrak için yu· 
kandaki takdir edilen 
kıymetlerin yüzde yedi 
buçuk nlıbetınde pey akça11 
veya mil i bir bankanın 
mektubunu ibraz etmek ıart· 
tır. Bu gayri menkuller bi
rinci artırmada takdir edi-
len kıymetlerin yüzde yet· 
mit betini bulur ve baıka 

talip zuhur etmezıe ona ve 
böyle bir bedel elde edil· 
mezıe en çok artıranın ta -
ahhüdü baki kalmak ıartile 
bu gayri menkuller ikinci 
arttırmaya çıkarılacaktır • 
lkinct artırmada üç defa 
bağırılarak en çok artırana 
ihaleıi icra düıecekUr. Bu 
gayri menku' ler hakkında bir 
hak iddiasında bulunan varaa 
evr.lkı müıbltelerile birlikte 
memuriyetim ize müracaat 
etmeleri ve akıl takdirde 
hakları tapu ılcılince ıllbit 

almıyanlar paylaımadan hıı

riç kalacaklıırdır. Bu hususla 
daha faz.la malümat almak ve 
dosyuını görmek lıtiyenle· 

rin her zaman görebilecek · 
lerl ilin olunur. 
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S A T 1 Ş D E P>O S U 
Memduh Özinan ve !Ihmet Kumrulu 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şirketi Qa/ata 
Tünel caddesi 83 İstanbul 

BALIKESiR ACENTESi 
SABRI SARFAKLARLI 

il. 
_.- ..... . - .. .. 

-Soma Linyit KömürD 
DEPOZiT ERLERi 

!Ivni Sağ/Jkçı - flhmet Seymen 

Manyas Belediye 
Riyasetinden: 

~(10 
ııı'' 

Manyas kasabasının tahminen ( 20 ) hektar ) il'' 
25 ) lira ve ( 20 ) hektar gayri meskun ( 15 ııtıııeie ~ 

k ekt I•' t~ 
bedeli muhammene ıle baritasmın alınması açi ıoat ır. ~ ~ 
konulduğundan lıteklılerln 80 lira muvakkat telfl rrıll'~ ~ ~ 
çeaiyle 1 10-937 cuma günü Manyas belediyesfoe l' 

~t 

caatları ılin olunur. 
4 1 

_ 38~ \ 

~ ~~ 

lyesl veBatyazmanı: Balıkeıir saylavı H. KA~ . 
Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BlL'AL 

Baıımyerl : lI Bıuımevl ---


