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.Akdeniz Kontrolüne 1 Atman O r d u s u Ma-1 Çoban Mehmedin Bize 
ltalyada İştirak Edecek navralara Başladı.. An 1 attık 1 arı: 
lıaıada italya haricire n;; Kont Çiyano ile İngiliz · 
frınsız maslahatgüzarları arasındı görüşmeler yap ıldı. 

Roma, 22 (AA.) - ln- • 
lllt ı b ere ve Fransa talyayı 

~Jtik bir Akdeniz devleti 

: ''•k tanamama:ılık etme 
lklertnl söyledikten sonra :ç ltlenıleket deniz müte 
'llıılaranıo Parisde topl.t 

,,, L 

'tal'" kendisinin de Nlyoo 

1 'imasına iftira kini t~min 
ı!lıı bu anlaımalarda yapı 
etttlc umumi tadilata .. tesbıt 
lı.~etı davet etmlılerdir. 
... )• bu daveti kabul et 
... ııur. 

, 
1
1toJter Ajanaı Pariste ya 

,~ •cak müukerelerden son· 

) lt,lyan tekliflerinin Nı _._ t 
1 •onferansma tevdi edi KONT C ANO 
'cetıoı bildirmektedir. la muadeleti kudet,&1ekte 

, llorna, 22 (AA.) - Ha · oldu~u ilave edilebilır. 
'• lJansı muhabirinden: ltalyanın ileri sürmekte 

,.._l>Grı akıam Romada Fran olduğu müsavat, teknik mü 

, le İngiliz maelahatgüz savat olm~yıp, manevi mü-
tl,, ıl savattır. illi 1 e C•ano arasmda ya-
'" lkt ı·k h kk d Siyasi mehafil, herkes ..._ mQ a at a ın a 

-..ed l için tehlikeli olabilecek bir 
~ i mlı olan tebliğ, mu 

~ havasındaki ağırlığı 
11.. lunur derecede tahfif 
--.ııur . 

vaziyetten çıkmak husuıun 

da iki tarafın ayni derecede 

hüsnfinlyet göstermit olma 
sından do'ayi memnuniyet 
izhar etmektedir . 

Hitlerin de ~az1r ~uıunduuu bu manarralara 12 tofordu 
ile hava kuvvetleri iştirak etme~ıe~ir. 

Berlin, 22 {Radyo} - Al 
mıın orduıu, H. Hıtlerin hu 

zurıle büyük manavralua 
baılamıthr 

Manavralara, 12 kolordu 
ve hava kuvvetleri İ§tirak 

etmektedir. 
Almanyada olan 

mavavralara fırsat 
askeri 

bilerek 

bazr caıuslarm manavra sa
huına sokulmak imkanrnı 

bui<luğu anlaııldığmdan A 1-

man hükümetl casuılan ölü 
müJe tehdit eden bir tebliğ 
de bulunmuıtur. 

Bütün Alman gazeteleri 
Alman harp tekniği hakkın
da en küçük eırarı bıle ya 
bancı caauıll!ra ifta edenle 
rio tılam edıleceğin. yazmak 
ta ve bu münasebetle vata
na hiyanet cezalarını tatbık 
eden kanunun en ağır mad 
delerin! hatırlatmaktadırlar. 

R u s y a d a 183 K i ş i 
urşunaDizildi.. 

Rusyada Bir Ayda Olan Ca
susluk Ve İhanet Hareketleri .. 

Moskova, 22 (A .A ) - Ha· 
vaı Ajansı bildiriyor: 

Mahalli gazetelerin neıri 

yatı hulasa edilirse 4 ağus 

tostan 4 eyliil tarihine ka 

dar geçen bir aylık müddet 

zarfında bu sene 183 kiti 
ihanet, casus uk veya sui · 
kaııt cürmüyle kurıuna di 

zilmlıtir. 

Bunların 5 ı 1 Leolngrad 

mıntakasında vukubulmuı 

tur . 

Diğer taraftan federasyo

na dahil cumhuriyetçilerden 

beıtnin relıtle, onunun baı 
vekili 193~ danberl azlolun· 

muıtur 
''eCı,no tarafmdan maslah 

~ 6a:•rlara yapılan ılfehi 
""'

11
1de halya hükumetıoln 

~I dtkı hareketi ile müsbet 

._~ h,th hareket kabul et

tı,, oldujunu tasrih eylemfı· 

Uluslar Sosyetesi Bu- Tarih 
0 ağ il ı yor .. •• gun 

ı~ ~ halde 14 eylul tarihli 

lt "0ktanın kayıt ve ıart · 
• bı 

d,~1 ' red olduAu suretin· 

tıll 11ıGtalealar, resmen tek 

Rusya ~ariciye nazuı B. Litvinof sosyetenin ~ün~o top
lantısmda mütecavizlerin çoğal~lğlnl soyledi. 

,, ol\lıurauı demektir . hal Cenevre, 22 (Radyo) -

l'tt dlı:lı•nmuma f ranıız ve Uluslar Sosyetesi aeamble 
... d ıile kooıeyınln yarın müza 

)•tı onanmalarının vazi 
ile mü b" kerelere uıhayet vermeleri 

-''lldıt ıavl ır vaziyet muhtemeldir. Esasen dele 
1~1 1 takdirde ittıhaz ed guyonlarm bir kısmı dün 
, .. bulunan bahri tedbir denberl Cenevreyi terket 

1~1 lttlrakt kabul edecektir. mlı bulunuyorlar 

ı,, )~llın "müsavi vaziyet,, Cenevre, ,2 (Radyo ) -
t'f nııltere ve Fransa ta Uluılar sosyeteli asamblt·~ i. 

'"d dün Hat 1 o,:to da Ağa 
~"11 tn kontrol itinde kul Hanın riycuetlnde top lan 
~ütamlar· 

tt1azarik 
~ıt ıUı~ıe uomül~ü 
'~~ :ıte , 22 (A A \ - Çekos 
la '•y 
"'' lnın eski cumhurrelııi 
~,.k 

~' 1 
in cenaze merasimi 

'lı-.d hpılrnıı ve bu mera 
• ' b ' .. 'ıır bulunmak üze 
ı, ..... 
~ı, 

1 
6 bir milyondan 

- ıı,,n gelmiıtır. 
~ ~l•tc 1tı ._ Utnhur Beneı söyle 

~'"tı:hıkta bütün memleketi 

t'tıt._., \'aslyetlni yerine 

"ı,l le, onun eserini ik

,,~~tltı~ie davet etmlf, 

''" ~ ''•tnı:ıla, Avrupa · 
~ ~ bcıtün dünyanın cJi 

llletlerile dostluk hh-

•'taracajız, demiıtır. 

mışlır . 

Romanya hariciye nazıra 

8. Antaneıko söz almıı, kü· 
çük itılaf devletleri namına 
beyanatta bulunmuıtur . 

B Antanesko ezcümle de 
mittir ki: 

- Küçük itilaf devlt-tletl 

Uluslar sosyetesine her su 
retle bağlıdır. Aurıu, beynel· 

milel makııadlar için dr.ğıl, 

istiklalımizi korumak istedi· 
ğim ı z için söylüyoruz 

Uluslar sosyetesine sadık 
kalmıı. bütün devletler bir 
umde olmalıdır. Küçük an · 

tant devletlerini alakadar 

eden mesele, her devletin 

baıkalarının mf'nafıinl göz 
önünde tutmak ıarttl e , ken 

di memleketinde istediAi 
ıe kll idareyi intihapta ~er 

best olmıuı ve dıleğa gibi 
hareket edebilmesidir 

Bundan sonra Avustralya 

8. LlDVİNOF 
delegesi B Hros ııöz almıf 
ve iptidai maddelerın tak 

simi meselesi etrafında rıok · 

talnazarını ıeı rı h etlıklen 

sonra, sözü ispanya ile Çt -

ne çevirerek tunları söyle 

miıtir: 

Uluslar tıoııy~teai, bu 
iki devletin feryadlarını din· 

lemek mecburiyetindedir. 
Akei taktirde vazifesini yap 

mam'f olur . 

B. Brostan sonra,-Rus Ha· 

rıclye Ndzırı B. Litvınof söz 

almıı ve: 

- Mütecavizler, ıon za
(Sonu dördüncü sayfada) 

Kongresi mura~~aslau ~ün 
müzeleri gezdiler. 

Ankara, 22 (A .A) - lkin· 
el Türk Tarih Kongresine 

lttirak eden ilim ve profe
sörler bugün Askeri Müzeyi, 

Topkapı Sarayını, Sultan 
Ahmed ve Ayasofya Cami 

lerjni ve Yerabatan Sarayım 
gezmiılerdir. 

Kongre saat 14 de As
baıkan Haaan Cemil Çamh
belin baıkanlığında toplan-
mıttır. 

Reısicumhur Atatürk de 
hu2urla rile top lantıya ıeref 
vermiılerdir . 
=-

al kan 
Antantı ~onse~i gelecdk se
ne An~ara~a toplanma~ 

üzere daaıldı 
Cenevre, 22 (A.A.) 

Balkan Antanta devletleri de· 

legeleri dün Cenevrede top· 

lanmıı, memleketlerlııl ala 

k~dar eden bütün beynelmi· 

Jel meseleler üzerinde ve 

btlhaua Akdeniz vaziyeti 

üzerinde tam bir fikir bera 

berlifi müıahede etmiılerdlr. 

Antırnt daimi konseyi 
1938 iklncı kanununda An· 
karada toplanacakhr 

''Rakipler i~ide bir meydan oturlar amma: güreşe ~as
lar ~ışlamaz da e~seriya sıtmalan ıutmuş u·bi titre

mekten de kendilerini alamazlar.,; 
lzmirde yapılan Balkan 

güreı müsabakalarına ııttrak 

eden Çoban Mı-hmet bir iki 

gündür ıehrımlzde bulun 
maktayda 

Bu güreıleı de ağır ıiklt't 

ıampiyonlugunu e lden bı 
rakmıyan Çoban Mehmetle 

bı r aralık dün bir arkadaş' 
mız görüıınüıtür . 

Göğsünde dünya birinci
lik mün ~)a kalarında a 1 dığı 
madalya ile, bu defaki Bal · 

kan ıampiyonluk madalya 
sını iftiharla taııyan ünlü 

pehlivan çok memnun gö 
rüoüyordu. Arkadaıımızın : 

Yugoıla vyalı rakibin 
sana epeyce meydan okudu. 
Demeıl üzerine Çoban Meh· 
met gülerek: 

E.. Oolar genç pehli
van. Biz artık thtlyarlıyo-

ruz .. 
Hele daha bir kaç sene 

geçmesin .. 
Arkadatımız: 

- Ne ihUyarlameaı Meh· 
met? Daha dur b&kahm. 
Yaırn kaç? .. 

Çoban ayni temiz tebea· 
sümiyle düıünmeden: 

- 33 . . Diye cevap vermlı 

ve sonra da kendi kuvvetine 

bihakkın güvenen ve tuttu 
ğunu deviren bJr pehlivan 
gururlyle ıözlerine ıöylece 
devam etmiıtir: 

- Sen bakma bayım .. 
Daha biz çok lf görürüz. 

Rakipler ikide bir böyle ıöy 

lerler amma güreıe baılar 

baılamaz sıtmalara tutmuı 

ÇOBAN 1~1EHMET 
ıibi titremekten de kendi
lerini alamazlar ... 

Her gür,.ılnde y6z6m6z6 
ağartan pehlivana arkadaıı· 
mız vaziyetinden memnun 
olup olmadığını sorması 

üzerlnı- Çoban: 

- Hem memnunum .. Hem 

de değil . Demlı ve bilhassa 
yabancılarla yaptığı gQreı · 
lerden OıUln çıkhkça ıon. 

ıuz bir ıevlnç duydufunu . 
anlatmııtır. 

Değerli pehlivan memnun 
olmayffinl de madden tatmin 
edılememekte olduğuna do· 
kundurmak suretile anlatmak 
lıtemtıttr . Ftlbakika kendisi · 
nln lstanbulda 60-70 lira 

kadar bir para ile ıeçin

meğe çahıhğı düı\inüUhıe 
Türk kuvvetini, Türk g\icü· 

nü dünyaya tanıtan pehll · 

vanm ılkayetloe hak verme-
( Sonu ikinci sayfada ) 

1 ta 1 ya T rablusgarba 
Ask e r Sevkediyor .. 
T ra~lusta italvan ba~riyelileri arasmda hajiseler ol~u. 

Bir ça~ za~itler tevkif e~ildi. 
Tunus, 22 [Radyo] - hal · 

yan mekt~p sefinelerinin zi 

yareti münaaebettle bir hal· 
yan anarıtst, üç ltelyan bah · 
riyelisinl yaralamııtar Yara
lar hafiftir. 

Trablusgarb, 22 [Radyo] 
- Lombardiya vapurile bu 
raya 20 inci balyan kolor· 
duıuna mensup askeri kuv
vetler gelmlıtlr. 

Paris, 22 (A .A.) - Trab
lusta ltalyan bahriyelileri 
taraf andan vukua gelen ha 
dlse müouebetıyle Maun 
gazetesi diyor ki: 

SekiL kiti tevkif edilmlı· 

tir, bunların araaında iki 
b1thriye zabit namzedi var · 
dır. Hemen adli tahkikata 
baılanılmı§tır. 

lıte tasmim ve tasavvur 
olduğu daha timdlden bey 

an edilebllir .• Suikaat.dolayr 

ıiyle ıehirde vukua gelen 
galeyan pek fazladır. Mek . 

tep gemileri zabitleri ıere

f ine tertip edilmiı olan ka· 
bul resmi geri bırakılmııhr. 

Bulgaristan ... 
Manavralan 2 6 eyfUl~e ~aı

hyacı~ 
Sofya, 22 (A.A ) - Bul

gar ordusu 26 eylul akta · 
mından itibaren Popovö teh· 

rl civarında üç gün devam 
edecek manevralar yapa· 
caktır. 

Mana vralar bizzat kral 
tarafandan küıat edilecek 
ve kralın 19 ıncı yıldönO 

mü münaııebetile maoavra 
sahasında bir reımlıeçit ya· 
palacaktır 
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' lngiliz-Fransız Pla ı Ve' ' HAB R 
Berli -Roma Mihveri.. 

Maden 
Kömürü 
Depoları .• 

, 
New Chrenicle gazetesi İn 

ıılliz Fran11z planının ıün 
geçtıkçe daha büyük bir 
selabet e 'de ettiğini, eğer 

bütOn devletler tahtelbahir· 
lerıni tehlike mıntakaaına 

ıpkmamak kararını ve 
recek olurlarsa kouanhk 
meseltsinin daha kolayca 
halledilemiyeceilni, eaasen 
bu karan vermek istiyenle· 
rin konanlaim devamına 

taraftar olmakla itttham 
edtlebtlcceiini ve bu sefer 
altnacak tedbir lerin tatbiki 
itinde taallül ıösterilmemesi 
temennisini izhar ed~rek 

diyor ki: 
.. Evvelce Londra ve Pa 

rls tarafından lsp oyada par· 
lıyan levl tehdit için tek
lifler vaki olduğu zaman 
halya ile Almanya, zarar
ların bUyük bir kısmı yapı 
lıncıya kııdar kati kararlar 
vermekten içtinap etmlıler· 
dtr. GönDllüler İfİ, kontrol 
iti nihayet bütün heyeti 
umumiyeıiyle ademi müda 
hale iti bunlar meyanında 

sayılabilir Çok ümit edilir
ld lnailtere ve Fransa hü 
kCimetlerl bu sefer de aynı 
ıeyin tekerrürüne mani ola
cak tedbirleri alacaklardır. 

Akdeniz konferac11 bu tıle 

alakadar devletlerin derecei 
samimiyetini i1lçec~k bir 
ımtihan olacaktır . ,. 

Aynı gazete aon on yıl 

içinde muhtelif devletler ta 
rafından beynelmilel kanun· 
lara kartı riayebizliklerin 
vaki olduiunu bildirerek 
bunlar meyanında Mançu 
uko, Habeıiıtan, Ren, İı 
panyada müdahale gibi ft 
leri sayıyor, fakat ioııiltere· 
nin artık bu gıbi hareketle· 
re nthay<?t vermek aıminl 

g6eterdiğtnl, eaaıen bu me 
selede ıöst~rilecek küçük 
bir cesaretin büyük bir mu 
vaff aklyet elde edeceainden 
ıüphe edilmiyeceğini kay 
dettikten sonra konferansın 

arefesinde Rusyanın Roma
ya çok tiddetlt notalar gön 
dermeslni tenkit ediyor, dik
tatör mütecavizlere kartı 

en doğru hareketin harbe 
te~vik dejıl, ıulhe hizmet 
olduiunu ve bunun da ye· 
ııioe müe11tr yol olduğunu 
bildiriyor. 

Newı Çhronlcle iıe 

Almanyanın kortanhk me· 
celeıini ademı müdahale 
komitesinde konuımek isti
meıinln Akdeniz konferan 
sına ittirak etmek istediğine 
bir iıaret oldufunu, Nlyon 
konferansının teknik bir 
meseleyi pratık bir ıekilde 
halletmek üzere toplanm1ya 
davet olunduğunu, Almanya
nm Ruıya ılbi bu teknik 
müzakereleri politik bir çık 
maza sürüklemek arzu · 
suoda olduğunun görül-
düiüoü, Almanya, Leip 
ziı hadisesi üzerine hiçbir 
harekete geçllmedijijinl 
ileri sOrüyoua da o 
hldiıe ile bugünkü 
vaziyet ııra11oda b~nzer· 

ilk bulunmadıiın1, o zaman 
lnglitere kati btr delıl olma 
dan Velinslva hükdmetlne 
kartı cezai tedbirler tatbiki 
nl reddettljini buıün yapı· 

lan tekllflerd• lıe tec:alyenln 

mevzuubahs olmadığıoı, bu 
gün için kati olan blrıey 

vana o da _Nlyon konferan 
sının, bazı devletler ittirak 
etmese deha toplanac&Aı ol· 
duğunu ve eğer Akdenlzl 
horaanlardan temizleme pli· 
nanın doiuıunda dıktatörler 
bulunmasa dahi bu planın 
tatbik edilecejtnl bıldirlyor . 

· Mahruka Buhranının 
ÖnüneGeçiliyor .. 

Dil Bayramı 
Hazırlıkları •. 

Dtl bayramı bu yıl da 26 
eylülde memleketin her ta 
rafında kutlulanacaktır. 

Koyu muhafazakar Daily 
Mail eıuen Rus düımanhiı 
ve halyan dostluğu yolunu 
tuttuğu için İtalyaya verılen 
Sovyct notalarını boltevik 
lerln on tkl devlet koofe · 
ranstnı bozmak gayesini ta· 
ıımalarına atfediyor, bu 
konferansı ıemcresiz bırak 

mak için yeeAne çarenin 
İtalyayı maea batından u~ak· 
ta tutmak olduğunu ileri 
sOrüyor, bu makıatla Sov
yetlerln zamanını büyük bir 

dikkat ve itini\ ile hesapladıkla 
rı notaları göndermlt olduk
larını ve yine ynı maksat 
la Sovyet matbuatında hal 
ya aleyhine ıtddetli neıriyata 
ıılriıtlklerinl bildlrlyor, ~ov
yetlerin Akdf'niz konf erı:ınıı· 
nı torpllleıme teıebbüsleri 

tle Akdeniz konanluınm 

bitaraf gemileri torpıllen1e 

hareketleri arasmda garip 
bir benzerlık buluyor, bütün 
dünyayı bir kargaıalıia boi· 
mak lstiyen Moskova kı:.cıl 

larının belki de Akdeniz 
koraanhğmda hiuelerl olduau 
ve hatta lngiltz muhribi 
Havoçka belki de bir Ruı 
tahtelbahirinin torpilleme 
letebbüeünde bulunmuı ol 
muı thtimalfni hatırlatıyor 
ve diyor ki: 

"Eier İngllterede veyahut 
dlier memleketlerde Sovyet 
Rusyanın münasebetlerini 
bozmak ve suıhü parçala
mak azminde olduğuns ha 
la lnanmıyan kimselu var
aıı Rusların konferansı boz 
mak için rlriıtiklerl bu ıon 
hareket bu gibi kimseler 
için kafi derecede kuvvetli 
bir delil teıkil eder Ruıya 

bu son hareketi ile bütün 
ıizli emellerini açığa vur 
mak düıünceıızliğıni röster 
mit oluyor . Çol( temenni 
olunur ki ltalya, kcndiılne 
karıı yapılan tahkirleri tim 
dilik bir tarafa bırakarak 
ıırf Sovyet arzularını tatmin 
etmemiı olmak için Akde 
niz konferansına iotirik 
eder. İtalya bu uretle ha 
reket ettiii taktırde Moıko· 
vanan hakıki çehresini bü 
tün dünya huzurunda daha 
bariz bir ıekılde açmış ola 
caktır. 

Yine Datly Mali gazetesi 
MoıkoYa tarafından Roma· 
ya ıa vrulan ikinci hakaret 
ten ıonra Almanya ile hal 
yanın Akdenl:ı. konferansına 
iıttrak davetini doğrudan 

doğruya reddedecekleri bek
lenirken bu ıki devletin bu 
meseleyi Lonrada ademı 
rnildahale komite inde gö. 
rüımeye hazır olduklarım 
btldirmelerinln hüsnün iye l le 
rine dehi tcıkil edeceğini, 

lngiltere ve Fram" tarafın 
dan mOıtereken glritilen te 
ıebbOılerle 11ulh için bilyük 
bir hizm~t letkll edecek 
olan Akdeniz konferanaımn 
muvAffcıklyet imkfı.nlannı 

Sovyet Ruıyanan harap et 

Muhtelif mmtakalardan o~nn gelmeğe başladı. fiatlar 
daha gün geçtikçe düşecek. 

Şehrimiz Hatkevi o günkü 
meraaım için bir proiram 
hazırlayacaktır. 

Şehir içinde bu gibi depo
lara müsaade edilmicek 

Evvelki sayılarımızda ıeh 
rlmizln tlddetli mahrukat 
buhranı lçeulnde bulundu 

ğunu yazmııtık 
Alınmakta olan tedbirler 

buııünlerde tyi neticelerini 
göıtermeğe haılamıthr 

Filhakika ıon hafta içer · 
ıınde külllyetH miktarda odun 
gelmeğe baılannıtır. Odun 
satıcıları tik defa buhrandan 
istifade et mel< maksedlle bf r 
araba oduna ıel<i1, on 
lira kadar i&\emltleue de 
btlihare flatlar dört buçuk, 
bet ltraya kadar dütmüt 
tür. 

Fıatların dtlha 
muhakkaktır Hu 

düıec~ği 

takdirde 
iki buçuk, üç linya kadar 
bir ara~a odun atmak ka
bil olabilecektir ki bu da 
ııeçen yıllardan daha fazla 
delildir 

manıoda n 400 kenta 1 meıe 
kömürü ve Krpıüdün Nusret· 
köyü civamıdaki Paremçam 
ormanından 3216 kental odu 
nun ıerbeıt ıaht suretlle 
11attıa çıkarılm1taı için Veka 
!etten müsaade istenmftUr. Bu 
arada Dada ormantndan ~O 
bin kental o duo la , Şamlının 
Sülerya, Kepsüt orman· 
larmdan ve difer bazı or· 
manlardan odun alınabilme 
sini temin maksadı le ketlf · 
ler yapılacakhr. Şimdiye 

kadar ihalesi yapılmıı olan 
muhtelif orman mıntalıala 

rından ael~cek ve ael -
mekte olan odunlar. 
la vakınlarda ihalesi ve 
keıiflert yapılacak orman· 
lardan lemin edılecek odun. 
ların tehrin htlyacına kifi 
geleceii anlatılmaktadır. 

Mülhı.katta da ayni ıelıtl · 
de ihaleler yapılmıı oldu -
fundan oralardaki buhran 
da böylece önlenmfı bulun 
maktadır . 

26 Eylölde llalkevinde 
yapılacak olan toplanhda 
Dil devrimini an · 
latan ıöylevler verilecek, 
temıil kolu da 1 bnlrreftk 
Ahmet Nurlnin "Aynaroz Ka • 
da11,, adındaki Gç perdelak 
eserini temsil edecektir 

KültDr Direktörü 
Kültür Oirektörli B. Emtn 

Ergun ınezunen dün Is · 
tan bula aıtmittlr. 

tr --

Lokomotif ten 
aaCT'R 

Ouıen ktvılcım otlan tu
tuıturdu 

KepsOdün Sarıçayar köyü· 
n6n meraıındn bit yangın 

çıkmıthr Yapılan tahkikat 
ta Balıkeslrden hareket eden 
309 numaralı ıtmend6ferden 
düıen kıvılcımların yanıma 

sebebiyet verdiğı anlaıılmıı · 
hr Yangında merada bulu
nan otlar tamam yanmııtır. 

Hıfzıssıhha kanununun 268 
inci maddesine nazaran rn• 
den kömürlerinin ıehlr 
daıında yapılacak depolarda 
muhafazası lazımıelmekte 
ve buna da Sıhhat Veklle· 
tinin izin t'ermesl icap et· 
mektedır . 

Halbuki maden köınürii 
mutemetlerinin çarııda ve 

mahalle aralarında tuttuk
ları bazı binalara madeaı 
k6mürü depo ettıklerl go · 
rüldüğünden alakadarlarc• 
bunun öndne 
men edil mi ıtır 

geçilmıt ve 

Bir tayin 
Balya haktmllği vekaleti 

ne Bandırma ceza haktıJ1I 
Nacati Gökeri tayin o\uo· 

muıtur. 

Eczacı hır ~ayan 
Ştmdiye kadar keıifleri 

yapılan ormanlardan beıka 
vilayet dahilindeki dıfer or· 
manların da k~ıtfleri yaptı· 

raf maktadır . Buralarda da 
kesilecek ağaç ve odun mik 
tarı küçük arttırmalarla ıer · 

best &atıfa çıkarılacaktır . 
Bundan batk• mühim 

miktardaki meıe kömürii de 
ıu birkaç gün içeuinde 
arttırmaya konulacnktır. Böy 
lece ıimdt kilosu altı, yedı 

kuruıa olan kömür ftatları da 
halitabilsine inecektir . 

Şekerli Maddelerin 
Muamele Vergisi.. 
$eterle mamOI maddeleriöfçjndeki şebr nisbelleri bir 

Eczacı Avni Saihkçın1P 

kızı Piraye Sağlıkçı devaffl 
etmekte olduiu eczacı mek · 
teblnden doktorasını vererelc 
bu defa mezun olmuıtur. 

Kendisi bayanll\r araıınd" 
BaJıkeılrin ilk eczacı ı ol
maktadır 

-----==> ..,,c::ıı--

Türkiye 
Futbol 
MiJsabakalart 

Şehrimize bu hafta içinde 
ııettrilen odunlar Suaığırlı
ğın Çataldağ ormanmdan 
kesilmesine müıaade edilen 
odunlardır Getirilen bu odun 
miktarı 100 kental kadar 
tahmin edilmektedir. Hun· 
dan batka )fne Su11ğırlığm 

Taılıgeçid ormanından da 
1046 kental kuru meıe odu · 
nunun ıhaleıl yapılmııtar. 

Bunun da peyderpey tehre 
getirilmcie baılanmıttır 

Savaıtepeoin Hıdırbah kö · 
yü civarındaki Karadavul 
ga ormanından 700 kental 
meıe kömürü. Çaftlikdere
köyü civarındaki Karakız 

ormanından 650 kental me · 
ıe kömürü, Karanlakdue or-

tlğini, bütün bu mesuliyetfn 
Mo kova kızıllar ana terel · 
tüp ,ettljinl, lngiltere hü
kumetinin •ulhperver gaye 
lerine bütün inaillz milleti
nin müzo ha ret göstermesi 
gerekUiinl, önümüıde zuhur 
etmeli muhl~mel olan müı 
kil günlerde bugün Mosko· 
vanın yaptığı gıbi büt6n 
medeniyeti harbe sürükle 
mek lgtlyenlere kartı İngiliz 
mılletlnin büyük bir azimle 
mücac..lele açması lazım gel· 
dilini, İııpanyo l mücadele 
ılnde bu çahımanın meh 
dut bir çerçlve içıode kala 
bılmer;i husurıunda lngiltere · 
nin mOhtm bit rol oynamıı 
olduğunu ve ıerek hükume
tin, gerekıe lnglltere halkı
nın bundan böyle de aynı 
rolü oynamaktan 
edece§lni bildiriyor. 

liste ~alinde ıesbit edildi. 
Fioans Bakanlıiı, ıeker· 

den mamul maddelerin mua· 
nıele vergisi ·muafiyetinin 
yan lıt tatbik edildiiUni ve 
bazı yerlerde tcreddüdlere 
düıüldüiünü nazarı dik 
kete alarak tetkilatına yeni 
btr emir göndermittir Bak 
anhğın bu emrine göre, mu 
amele vergisinden muaf ol 
an ıekerli maddeler, aaıl 
maddesini ıeker teekil eden, 
yani terki binde ıeker mik • 
tarı yüzde etliden fazla bu· 
lunan maddelerdir. 

Sınai müeHese mahiyetin · 
de olup da muharrik kuvve 
ti bet beygirden ve ça 1 ııtır · 
dığı ltçl adedi de ondan yu· 
karı olan ıeker lmallthane 
ve fabrikalarında imal olu 
nan maddelerden içerisinde 
yüzde elliden falla ~eker 

bulunanlar vergiden istisna 
olunacalctır. lçera lodr yüz. 
de elliden a2 ıeker bulunan 
maddelerden ise ''ergi alı 
nacaklar. 

ŞPker ıle mamul m dde 
yapan fabrikaların yap 
tıkları mamulatın envaı 
pek çok <"'lduğundan 

finans dairelerinin bu mad 
delerd~ki ıeker nlsbetlerlnt 
ayr: ayrı tahlil ve tesblt et· 
tlrmelerine imkan olmadığ 
andan ftnans bakanlıiı belli 
baılı şekerli maddelerin ıe· 

ker nlsbetlerini bir liıte ha. 
linde teşbit ettirmiıtir . 

Bu tııteye göre, akide ıe 
kerinde yü~de 80. fındıklı 

v~ fandık11z lokumda yüzde 
75 80, fondan da yOzde 70 80 
meyvah ve rneyvaııız ı,arc 

melilarda yüzde 60 90, eOd
lü karamellda yQzde 75. 

Türkiye fut bol btrtncllii 
müsabakaları 15 tt"trinevfe 

türlü reçellerde 60 70, türlfı 
marmalatalarda yüzde70 80, 
bonbonlarda yüzde: 75-80, 
jölelerde yüzde 75, ıekerle 
melerde 65, ıuruplarda yüz· 
de 70 ıeker bulunmaktadır. 

Bu maddeler dııında ka 
lan ıekerli mamul maddeler 
muamele vergiıi muftyetin 
den iıtif ade edemtyecekler 
dır. 

de lıtanbulda y1ıpılacaklıf 
Bölge 937 ıampıyonu ol:rı 

1 İdmanblrliği o tarıhte : 
l müsabakalara lttirak etl"l1e 
1 üzere lstanbula tıidecektif· 

1 Ayvalıkta yapılacak tuı~ol 
müsa~akal 11 

finans Balcanlağı maden 
ocaklarında ıarfedılen elek
trikten alınan istihlak ver 
giıi hakkında yeni. bir ka
rar vermtıur. Bu karara gö 
re münhas.aran maden kuyu 
ıunun içinde sarfedtlen elek
trıkle bu kuyulara inip çı · 

kan aaanıörlerln ve kuyula· 
ra temiz hava veren ve l o 
zulmut hava çeken nletlerln 

tahrikinde ve kuyuların maden 
cevherlerin iltthracını temin 
eden ilet ve teal1atlarda 
urfolunan elektrikler iltıh· 

lak verıisinden muaf olacak
lardır, 

Bunun dıııoda kalan ma· 
den ıahasındaki izabe, taa 
flye ve tathirhaneler, yezı

han~lerde amele ve müıtah 
dimin ellerinde ve haataha · 
nelerde sarfolunan elektrik
ler tıtthlak verılstne tabi ol· 
acaldardır. 

i Havı~nda bir kız kaçırıldı 
Havranan Karalar köyün

den Mehmet kıu 17 yaıla 
rındaki Ayıe ayni köyde• 

' Yörükoalu İımail tarafından 
kaçırılmsıtır Sııclu yakalan· 
mııtır. 

w ldmenbtrliği Akıo11por k 
kımı ile bir m ç yaprf'l

1 

üzne cumarteııi günü AY 
vahta gidecektir. 

Bir kavga ~ 
Dumlupınar mahallestodt 

Sadullah otlu ıöfer Ah111~ı 
dın bu mah"l leden i11~tl 
oilu töfer Tahıtni ııaP 1 ",,. ye ile döidüi6 iddia 0

1" rı· duğundan tahkiknta bel l! 

mııtır. 

Çoban 
Mehmedin 
Anlattıkları·· 
(Baotarafı birinci a vf ııdıtl 

mek elden gelmez. 
iet"" Çoban Mehmet dün 

bula gıtm ı ıur . •e 
Y eot yeti mekte olt'Of('' 

birçok aüre lerde rnu\1& şe 
klyetl görülen Smdırgılı bı.JljJ 
rif pehlivanın da 111t"P tlJ 

9iderek Çoban Mehrnet .,t• 
rafından çalııtırılacal 1 

: 111,,t 
,,!maktadır . Çoban rde·kb" 

hl fıtl 
bu g~oç pe tvanın ı;rO" 

linden çok Umıh·ar ıı 
mektedlr . 

~ 
lı 
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Kücük , 
-· Türkdilinin 

c1ıi lııtiyor muıunuz! Ço 
b llrıuıun f eliıketini elinizle 
'tırl 

lık 'Yoraunuz Bıkhm ar 
ti Yettıır, hem size söz ve· 

Yoru k ,6 rn 1 bu uzun zaman 
'"'• b Jecektir. O zaman ba· ,,, n.1 

lu erek: 
s- ... Ne demek iıtiyonun? 
.. Ot&ra kıa•sa onu çok ıevi· 10,, 
ıııı lb, ona kartı tarar ede· 
çtıYoru111. Senin bu evden 

"llip t,~ Rltrnene raıı olurum. 
,~ 1~t ona birtek kelime 

' 1Yern em. 

1\ * * * lG. ~çuk zaıf ve haata düt· 
b..ı 0 lctor onu çok kanıız 
~.:"•· Jailı çorbalar, kGl 
a ~tavsiye etmifli. f ak"t 
~•çtı olat, bonbon, kremalı 
''d Q1, an batkaaını yemndi 

'~t •kı,rn dadı. her zaman 
bı, '1rıde bulunma yan otoriter 
t 'da ile ıofraya çorbaya 
ttı,,,,k: 

I~ b İtte ıize el ıu 
it b ~ d Çor a, timdlye kadar 

Dlu,;'ece nefis bir çorba 
ı, ı. ernııum, artık bu de · 

llQ 
d 1 ı 'çGk bundan yemeli · 
du; ·· Dedt Tabafmı dol 

''"k ö r.. - dn K·· ··k t~,b nune ıur . uçu 1 

D111ıı'd•n bır katık alınca 
dı C Dıyerek hepsinı çakar· 
\I,, eleate ııuarmııtı. Kaııiı 

'k d ~.. oldurdu ve zorla 
':\~ iu" afzına boıaltta . K ü 

~'G•ı kaldı bofuluvordu 
~ •• rda, aksırdı ı ükürdü, ,,. 
~ .... ~ o1dufu gibi dadının 
Ü"'lı •n aıafı boıalttı . 
1611 blıliğc düıen dadı küçü 
~,,~ •ıını elile sımııkı tu· 
b,,1 b"•ıık kaıık zorla çor · 
~llıl\d 0talttı . Jean kuıtu , 
''t 1

• ellerile dadıya vur
d,,' Ç&lııtı. O zamana ka 
ı,11 ~'Ylrcı vaziyetinde ka 
\ıt ,,,•ba utık dayanama· 

·~,d 1•~ 1nın boğazına ııarıla 

Çı~! ()dol, koca cadı Çık! 
~'tı11 Çak . Gözürrı görmeıin 
r l le, ' D 'lll't ra .. . iye bağırdı . 

' ~htıyar onu ıtmlı: 
~11,h, ' Yapmak istiyorsun 
"ı ~ Yı zorla lçlrdim, dtye

~ boiacak11n! 
1'tı efot diyorum, çık dl· ,,, .. 
\ıtı, 1-t'hl Hah h ~ ti , ah! .. ki 
~itı "· ktmın için bent ta, 
Lı •unuz! .. 
'l ~ b 

~>,I\ ~r zerrt-ıl ııize ait ol
~ ~llll lı ıümüklü için mi? 
'~\ı •iıtrıı h & ~. O e iç bir alakan 
~,\ llolc lld11 ıizden bir kü· 
Q,'~'• bta bile yok . Sizden 
\ ~~,1 Unu herkes biliyor. 

llııı.ı '•kasaba , ekmekçiye \ ~t4:· bntün alem biliyor .. 
''t't" boiulacakmıı gibi 

•k: 
ı~, ~t' N 

~il? · ediyonun? Nedi· 

,, Ji,,k 
tırı.ı eıin bildliini söy· 
~, "'. 

\ft. td'tıb 
~-"'·' ire gözleri dön· 
:'~ ı "Uçlaranı açarak boğ 
,; •ter ,,, lb aıbı üzerine atıl 
~ ~ ~lı tt:var olmasına rağ 
- lld \ ~lt,r 'n kaçmıı, maaa 
ı,, , 'nda bir devir yap 

~ () ()"'•: 
"un 

~~ ile Yüzüne bak 
~) t""~ kadar aptal 
~- &.~la . Dikkatli bak, 

-.11 l.lretonun potresi 
<l&alerıne, burnuna 

baluana, aynen o değil mı? 
burnu, saçları tıpkı değil mi? 

Bunu sizden batka bütün 
ıehlr biliyor. Ona dikkatli 

. bakınız.!.. . Kapıyı hiddetle 
kapayarak uzakleıtı. 

*** Bir saat ıoura odaya gir 
diğl zaman R. Lemonnier 
odada yoktu . Celeıte yavaı 
ca küçüğü ahp odasına gö 

türdü ve yatırdı Sofrayı 

topladı Evde çıt yoktu Ku
lağını ef end111nln odaaının 

kepı;ına dayadı, hiç bir ha · 

reket yoktu. Anahtar deli 
ğlnden bakanca sakinane 
yazı yazdığmı gördü. Her 
t•Ye kartı hazır olmak için 
mutfağa girdi Oturdu~u san· 
dalyada sabaha kadar uyuk· 
ladı kaldı . Her tiabahkl gibi 
etrafı ıüpürdQ kahvaltıyı 

hazırladı Fakat götür 
meğe korktu Efendisinin 
zile bua rak lıtemeıılni bek 
ledi Zil çalmıyordu Dokuz. 
nihayet saat on oldu. Ceıa . 

relin! toplayarak kapıy" ka 
dar gitti lçerde hiç bir tı 
kırla yoktu. Kapıyı vurdu, 
cevap alnmadı . Metant-linl 
muhafaza edf'rf'k içeri girdi . 
Korkunç bir sada ile çığlık 
kopHarak elindeki tepsiyi 
bırakıverd ı. B Lf'monnier 
odanın ortasında ta vana a11-
la duruyordu Dili korkunç 
bir ıekilcle dııarı çıkmıttı. 

Sai potın i düımüı, solu aya 
ğında ke lmııtı Devrilen 
tandalya yatağa kadar yu 
varlanmıştı . Dada ba~ırarak 
uzaklaıtı. Bütün komıular 

ÜfÜttüler Doktor ölilmün 
gece yarısı vukua geldiğini 

bildirdi. lnt ı har edenin ma· 
ıuı üurinde B Duretoura 
hitaben yazı l mıı bir mektup 
bulundu Mektupta yalnız ıu 
satır yazıl ı ıdı : 

.. Küçüğü size emniyet 
edıyor, ıize bırakıyorum " 

Çeviren: 

/vl. Enver 

Namuslu memur 
Stokholmde epeyce za· 

man evvel Oıkar Yuhasun 
adlı bir tüccar katibi yaıa · 

makta idi. Bu kitlp çok 
namuslu ve afif bir memur 
idi. Fakat birgün kendisıne 

tevdi edilen thket para sını 
kaybetmiştir . Adamca~ız 

bu vazıye t karşısında nıem 

leketinl terke mecbur kal · 
mıı evvf'li Norveçe ve ora
dan da Amerıkaya kaçmıt 

tır. 

Adamcağız 

Mikel Yus1ui 
Amertkada 

adı altında 

zengtn olmuf, memleketıne 

dönmiye karar vermfıttr . 

Mem leketine döndüğü va· 
kit t irketın kaybolan para 
ınnı ia.de etmiş ve evciden · 
beri sevmekte olduğu kızla 

evlenmiye teıebbüs etmittlr. 
Bu teıebbüs isim yüzün · 

den büyük bir müıl,üle te· 
ıadüf etmııtir Sabık katip 
etki ismini almak iıteırekte, 
nloanlm kız ise ancak eıki 
isim üzerine nikah olacağı · 
nı iddia etmektedir Baka · 
hm bu çeklımenfn ıonu ne 
olacak? 

TORKDILI 

Sinema Ve Artist: 

Lor-etta 
Young 

Hususi Hayatı 
Loretta Y oung (Lalt Joke 

Ctty) de doğmuf!ur . 4 Yaı· 
mda iken ebeveyni ( Loı 
Angelese) tııt ı nmıılar Ye Lo
retta oradaki (Ramona) ru· 
hban mektf'binde tahsilini 
ikmal etmittfr. 

(Polly Onn) ve (Lally BJ. 
ane) fımlnde iki loz karde· 
ti vardır ki hn ikisi de ıl· 

nema artistliği yapmaktadır. 
Bir gOn (Polly) evde vok 

ken ıtüdyodan onu aratmıı· 
lar Loretta kardeılnln evde 
olmadaiı cevabını vermekle 
ılcttfa edecefi yerde onun 
yerine kendisi gltmit ve 
(Colan Moore) le blrltkte 
ilk defa olarak ftltm ı., evlr · 

m ittir 
Bu t~udüf artık hu sev 

imli artistin yükte-ime ıaha 
tında ilk 11dımı olmuıtur. 

Üç sene evvel yapılan 
bir güzellik müsabakuında 

genç vıldızlar arHında bir 
inctlffl kaunmııtır. 

Meıhur f ilimleri arasında 
fUnları sa ~· abtliriz : Cennet 
Yolu . Plltin Saçlı Kadın , 

Balta!ı Cellat, Hayat Baılıyor 
Saçlara açık kumral , 

gözleri mavidir. Asıl hımi 

(Gretcben Y oung ) dur 
Dofduiu tarih 6 KAnunu

ııani 19 J 2 dfr ( Grant Wlt 

hera) den boıanmıotır 

Kaç doğumlusunuz? Size 
hayatınızı söyliyelim .. 
24 Nisandan 30 Niıana 

kadar olsn dofumlular (iki 
tarıh de dahil) kalben fev 
kalade hodbin d .. ğildJrler 
O kadar mütehakkim ıahıl 
yetleri vardır l<i baıkalarına 
kendılerini saydırırlar Ve 
daima uzak ve biraz kibirli 
görünürler. 

Ekseri helecanlı, hazan 
dü§Ünceııiz hareket ederler 
Gelecek 12 ayda bu kusur 
larına çok dikkat etmelidir 
ler. Çünkü 1937 yı l ı ve 
1938 senesinia1 ba,langıcında 
tedbirli olmak büyük rol 
oynayacaktır Çabuk hare 
ketler muvaffakıyet verini 
yecektir. 

Aiuatoa ehemmiyetli btr 
aydır ve berıey hu zaman 
ümıt edilir. 1937 Yıh zarf· 
anda ehemmiyetli değiıiklik 
ler olacak ve evli olmıyan 
lar iyi bir hayat arkadaıı 
bu acn&dıudır. 

3 ve 6 numara, cuma ril· 
nü onlar için çok iyıdir ve 
saadet getirir Sevdikleri 
reuk tatlı mavi ve seyyare 
lerl de Venüsdür. 

B. B. 

En uzun yol! 
Bir İngiliz ıarkıeana ba. 

kılarsa en uzun yol hayattır! 
Şark feylesofları iıe hayatı 
en k11a yol addetmektedir 
ler! 

Nemize lazım? iki taraf 
hayatın uzunluk veya k11a· 
lığı üzerinde müc s.dele ede 
dursunlar . Hize hakiki ma· 
naıile en uzun yolu bilmek 
l&zımdır. 

Bu yol, Boyneı - Ayreı· 

ten Alaıkada kain Ferbar.kı 
ıehrine kadar gidecek olan 
:? 1 bin kilometre uzunlu· 
iurıdakl yoldur! 

34 Jaşmda dede! 
Parla gazeteleri henüz 34 

Y•tında olduiu halde dede 
olan B. Herpelden bahsedip 
duruyorlar. Buna bir harika 
nazarile bakıyorlar 

Ôylc ya • Böyle birteY 
rörmedikleri için buna bir 
harika demek haklarıdır. 

Fakat bizrm için böyle mt • 
dtr? 

Kanunu medeniden cvel 
bizim Anadoluda 12 yaıın

da ae1inler, 13 yatanda an 
neler, 15 yatında babalar 
pek ço&.tu 15 Yatında baba 
olan bir babayıfit tabiid ir 
ki oğ'unu veya kızlnı da 
kendi uıulü d"hılınde ev 
lendırir. Hu ıebeple bizde 
30 ya~ında dede vardı Ve 
bunlardan sağ olanlar da 
hila mevcuttur! 

Köpeklerin muvaffakiyeti 
Gronvı1de karlarla örtO O 

tepelerin birinde tkt köpettn 
tellt ve heyecan içinde '40-
ıuıtuin görülmilt ve mahal 
linde tetkikat yepmak mec 
buriyetı ba11l olmuıtur . · 

Tetkikat neticesinde, kar 
lar altından iki ces~t çıka 
rılmııtır. Fakat bu iki ceae 
din maruf lkt kaçakçıya aıd 
olduju da teıbit edtlmtıtlr. 

Bu hAdfıe aayeıfnde ka
ça\cçıların buzlu tepelerdeki 
ıeçltleri anlaıı lmıttır. 

Sakal ışkma ö'müş 
Amerikada, Kaltforniyada 

San Kentev hepftthanHlne 
yatlı ve uzun sakallı bır 

mahkum getirllmtıtir. 
Hapishanenin uııulü veç

hile bu mehl:Cımun saç ve 
ukalanın dıbinden traı edıl · 

meıl lazımdır. Fakat mah 
kum: 

- Saçımı i•tedtğlniz gibi 
kesebilirsiniz, sakıt hma ae
lince; bunun kesilmesine 
biç bir zaman mjisaade et 
menı ! Demiıtir. 

Adamcağız hakikaten aa 
kalının keıilmeslne müıaade 

etmemittlr. Hunun \izerlne 
dört dane kuv\•et1i gardiyan 
adamcağızı 11msıka tutmut 
lar , berber de mübarek sa · 
kalı hiçte acımadan kesmlt 
ur . 

Au hadıae, adamcağua 

çok fena bir teı l r yapmıt 

ve bu yüzden hastalanmıı · 

tır itin garibi, bu adamın 
bu hutalaktan kurtu'amı
yarak ôlmeıidh! 
Adamcağız, sakalının at 

kına kurban oldu! 

Evlilik yasağı! 
Amerikanın en büyiik bir 

hava seyahati ılrketi pilot 
larmın evlenmesini yaıbk 
etmtıtir . 

Şırket yeniden alacalı pi 
lotların mutlak ııurete belc6r 
olma11m ıart koymuıtur. Ev· 
li pllotları da birer. birer 
tasfiyeye batlamııtır. 

Bu yeni kararın seLebi, 
evli pilotlaran bekarlara nlı· 
betle daha fazla kaza çı
karmalarıdır. 

Sabık bir düşes 
lngıllz gazeteler) ve bazı 

Amerikan gazete ıirketleri 

Sofyaya yeni bir muhabir 
ıöndermltlerdlr. Bu muhabir 
btr kadındır ve aslen Ruı 
tur Adı da Marya Pavlov 
nadır. lıın bundan m6him 
bir nokta11 vardır: Marya 
Pavlovna sabık Ruıyanın 
azametli bir dOıeıldlr . 

T u~af f J ~aı feci ~ir ba~is 
Osloda iki amele, yarım 

kilo benzinin içilip içllemt 
Jeceği hakkında bir müna
kaıa :va gtritmltler ve neti· 
cede ameleden birisi yarım 
kilo benzin içeceğini iddia 
etmtıttr 

Bu iddra nihayet oldukça 
mühim bir para ile bir bahis 
halini almııtır . 

İki arkadaı yarım kilo ben· 
zin getırtmltl t r ve iddia sa

hibi benzini içmele batla. 
m•t· daha doğrusu kadehten 

benzini göğıüne · dökmeie 
baılamıttar . 

Bu ht 'eyl difer arkadaı 
fıırkedememiı. fakat ıtfara 

ımı yakmak üz~r~ çaktığı 

bır kibrit hakikati feci ıe

ktlde meydana çıkarmııtar . 

Yarım kilo benzini lçttii 
nl yutturmağa çahıan ame 
le, bu kibrit ile alet almıt 
ve bağıra bafıra yannuıtır. 

Bir fen kurbanıl 
Loı·Anje1oı hutahaneainde 

52 yaıında bulunan doktor 

Pırfere ameliyat yapılmıt 

doktor ölmüıtür. Doktor 
radvoloğdur. Her radyoloA 
gibi ellt!rl ve asabı bozul 
muıtur. 

Yamyam bir ~ab\le 
lnıılhzler Veılrlstan hare 

ketleri araımda tayanı dik
kat bir keııfte bulunmuılar 

dır. HarekAt aahıuında tim· 
tflye kadar mal(im olmıvım 
bir kabile ile karıılaıan ln
ıilizler. civar halkın bu ka· 
hileden fevkalade korktuk 
larını da garmüılerdlr. Ve 
bu korkunun sr.bebl çok 
çabuk meydana çakmııtır . 

İngıliz askerleri bu kabi 
leyi dağıtmıılar v·e bundan 
sonra da çadırlarda birçok 

SAYFAı 3 

Yerli kurşun 
Kalem satışı 
Azaldı 

Memleketimizde en yeni 
sanayi ıubelerinden biri de 
kalem ıanayllmlzdir. Üç yıl 
kadar evvel Ayvanıarayda 

büyük bir sermaye ile mem 
leketlmizde bir kalem ıana 
yit kurulmuıtu . 

Bugün fçinde kurıun ka· 
lem, kopye kalemi, dermo
toğraf vesaire kalemleri 
olmak ü1erc 70 çeılt kalem 
imal eden bir müesaeae haline 
ge lm lıtır Fakat buna rağ 

men müeaauenin mOhlm 
zararlara aırdlAi söylenmek· 
tedır. 

Geçen yıl iktlaat vekAle
tlnln gümrük1eri kapama11 
üzerine memlekete hariçten 
kalem glrmemi11 bu suretle 
yf"rlı kalemlerin sürümü bir 
ha yit artmıttı . 

Bu yıl tekrar ithalat rt>jl· 
mi tal bık edılmeylnce yerli 
kalem satıılarında y ı ne en· 
d ııe ha11l olmuıtur 

Yerlt kalem fabrikasının 

senelik lmalltı 60 bin ku
ruı yani 9 milyon kalemdir, 
Bu miktar da yalnız gün· 
dü.ılerl çalıımak suretile el· 
de edi ' ebılmektedir. Gece de 
çahııldıiı takdirde bunun 
bir buçuk mislt fazla kalem 
latlhul etmek mümkün ola
caktır. Geçen yıl fabrika ~O 
bin kurut kalem ıatmıfh. 

Bu yıl ise ancak 20 bin ku
ruı kalenı satmııtır . Demek 
oluyor ki her yıl mühim 
miktarda bir forkla kalem 
tahtları azatmaktadır. ---
çocuk kemiil bulmuılardır. 
Bu kabilenin yamyam bir 
kabile oldu§u tamamen ta· 
hakkuk etmlıttr Aıyada 

yamyamlar bulunduğu ıtm· 
diye kadar malum delildi!. 

Uluslar Sosyetesi Bu-
0 ağ il ı yor .. •• gun 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
manlarda çoAalmııhr. Bun 
lar, ordularla baıka devlet 
leri tehdit atmekte ve mak· 
ıatlarına bu suretle nail ol 
mal< yolunu tutmuı bulun -
maktadırlar 

Utuılar soıyellılni takviye 
etmek için, bu müesseseden 
çıkmıı olan devletlerin tek 
rar celbini ileri sürüyoruz. 
Bence, Uluslar ıoıyeteal böy 
le bir neticeden pek fazla 
bir lıtıf a<le temin edem~z. 

Uluılar aoıyelesinden uz· 
aklıtmıı olan devletlerin bir 
kıt 111, komünizme karıı mü 
cadele ett ı klerini ileri sürü• 
yorlar Bu, kendi maksat. 
IRrın' örtmek için hır kal. 
kandır . 

Diyorlar ki, Rusva İspan· 
yada k'Jmünizmi tamim et· 
mek istiyor. Bu iddia tama· 
men vahıdir. lıpanyanıo ko· 
milnlzmle hiçbir a lika11 yok. 
tur. ispanya, demokrasi per 
deal altında iıtıbdat yapen 
ların taarruzuna uğramıf bir 
memlekettir . 

8. Litvinof, müteakiben 
Uluslar Soıyeleıinde aza 
bulunan devletler ar1111ında · 

ki ittthatlan da behaetmtı 
ve demlttlr ki: 

- U luslar soıyetealnl teı· 
kıl eden devletler müttehld 
hareket eder1crae, müteca 
vlzlerle pek lll mllc:aclele 

1 

edebilirler. 
B Litvtnoftan sonra, Fin · 

lindiya delegeıl s6z ı6yle · 
miş ve müteakiben, llçık bu 
luaan azalığa Belçtkanın in · 
tibabı için on bet delegenin 
lm:ıaalle bir takrir verllmiı
tir 

Belçll<a delegesi B Star 
da bu hu9uıta hükQmetln 
den talimat almıı ve azalı· 

1 ğa kabul etmesi bıldirilmlt 

oldufundan, Belçfkamn, ya· 
rın müttefikan lntıhabı kuv· 
vetle muhtemeldir. 

Cenevre, 22 (A.A ) - 23 
Ler lstııari komitesinin içti · 
maı arlfeıinde yarı resmi 
Japon müıahitler, milletler 
cemiyetinin Tokyo aleyhıne 
müteveccih tedbirler almatı 
takdirinde Japonyanın Ce 
nevredeki birçok müeaıeae· 
lerle yapmakta olduğu teı· 
rlki mesaiye nihayet vermek 
mecburiyetinde kalacaiını 
beyan etmektedirler 

Londra, 22 [~ A ] Ja 
ponlar Şanghay cephesinde 
Lotlen mıntakaaında umumi 
taarruza geçmlttir . Tayyare
ler de Naokinl bombardıman 
etmlttlr. 

Çinliler d6rt Japon tay. 
yareıtnt dütOrdüklerinl iddia 
etme~tedirler. Şehrin kala. 
balık mahallelerine birçok 
bombalar dOımOıtQr. 
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(Dünkü Sayının Devamı) 

İspıınya dahili harbinin 
bu suretle Htısaı, müsellih 
ihtilafın umumileıtlrilmf'll 

tehlikesini doğurduAu mu· 
hakkaktır ispanya dahili 
harbinin Avrupanın diğer 

kısımlarına sirayetini men 
için alınan beynelmilel ade 
mi müdahale tedbirleri bir 
çok hadiselere rağmen tim 
diye kadar esas maksada 
temin etmfı bulunuyorsa da 
diğer hraftan deniz hadi· 
selerinin sık sık tekerrür 
etmesinin yeni bir tehlike 
teıkil ettiği ve bu tehlike
nin eıkl tedbirlerle karııla

namıyacağı muhakkaktır. 

Bu gibi hadiseler seyri ıe· 
faln f mnlyetıni ve dolayı

ıiyle muhtelif milletlerin 
menafi ve hayılyetlerini th· 
lal etmektedir. Bu yüzden 
güoiln birinde bir ihtilaf 
kopmayacağını kimse iddia 
edemez. Bu ıebeple konan 
hk hareketlerine mani ol · 
mak için Akdenlzde menfa· 
attar olan devletlerin müt 
terek ve mOteıanit hareket· 
leriol tayin etmek masadly. 
le beynelmilel bir konfe 
ransı içtlmaa davet etmek 
mantıki ve muvafık bir te 
ıebbüıtür. Fakat bu konfe 
rans hazırlanmkta iken ali 
kadar devletlerden Sovyet 
Ruıya anlaıılmaz bir diplo· 
malik maceraya glrltmlı, 

halyaya bir nota vererek 
Akdeniz ıarkında batırılan 

Rua gemilerinin batırılma· 
11ndan ltalyayı meıul tuttu 
ğunu ve ltalyadan tazminat 
istediğini btldirmlıtir. hat· 
yan matbuatı lttlhamı tid 
detle reddetmit ve Roma 
hakumeti tahrlkamiz ma
hiyetteki Sovyet notaaına 
kartı çok tiddetlt bir red 
cevabı vermtıtir Fakat me 
sele bu diplomatik düello 
ile kalmamıı. İtalyan ve Al
man hükumetleri Niyon kon 
f eranıını tertip eden dev 
letlere yani İngiltere ve 
Franıaya yaptıkları bir teb· 
llğde Sovyet Ruı notaılyle 
vaki tahrikat izale edilme· 
dikçe Akdeniz mıntakaaının 
emniyeti hakkındaki müza· 
kerelere lttirak edemjyecek· 
lerlnl bi ldirmtılerdlr. 

Aynı Zl\manda İtalya ve 
Alme.nya bütün meseleleri 
eıasen raci oldukları ve 

Niyona davet edtlmlyen di 
ğer alakadar devletluin de 

fikirlerini söyliyebilecekleri 
Londradakl ademi rnüdaha 
le komisyonunun müzake 
reye ve hu suretle beynel 
milel teırlki mesai ruhunu 
tecelli ettlrmf ye amade ol 
duk'arını bildfrmiıleıdlr Şu 

halde timdi vaziyet ıudur: 

Akdenizde alakadar bü 
yük devletl~rden yalnız bir 
kısmının ittirak ettikleri Nt 
yon konferan&ı umumiyetle 
.meri olacak kararlar ittihaz 
edemlyecelc ve ancak itti 
rak eden devletlerin yalnız 

kendilerine taalluk edebile 
cek teknik tedbirler lttiha· 
ziyle lkUf a olunacaktır ve 
meseli tıtırak eden devlet 

lerln 11yri1efaln emnlJetial 

korumak için mütterek ted· 
birler a ınacaktır . Fakat bu· 
nunla esas meaele siyaseten 
halledilmit olmaz İıpanya 
ihtilafının tekerrür eden de· 
ntz hadiseleri yüzünden si · 
rayet ve tttiaaına hakikaten 
mani olmak tıtenlliyona bu 
nun için alakadar bütün 
devletlerin rnOıtereken siya 
si bir anlaıma yapmaları 
zaruridir. Böyle bir anlat 
ma vücude getirebilmek 
ümidi yeni vaziyetle imha 
değılıe de hayli tıkat edil 

mittir. 
tfo vaziyet, Sovyet Ruı· 

yanın anlaı,lmaz hattı ha

reketi ile ihdaa olunmuıtur. 
Bu hattı hareket hakikaten 

anlaıılmez blrıeydir, çünkü 
bununla beynelmilel hava 
yalmz bulandmlmakla kal· 
mayıp Franıa ve lnatltereyl 
de Ruıyadan haylt uzaklat· 
tırmııtır. Bu suretle beynel · 
milel havanın bu!andmlması 

Ormanlarımızı korumak 
için odun yakılmıyacak. 

bunun için ne yapacağız? 

Moıkovanm huabma uygun 
geline de Ruıya bu hattı 

hareketi ile lngiltere ve 

Franaayı kendisinden uzak -sı••········ 
ıa,taracağın• dütilnmemı,ur. Soma~, L·ınyı·t Ko·· mu·· ru·· 
Ruslar Akdeniz ıarkmdaki 

tahtelbahJr tecavüzlerinden DEPQZJT'rRLERJ 
İtalyayı mHul tutmak için L 
her ne kadar mukavem~k 

edilmez bir mecburiyet hiı · 
ıetmlı olıalar dahi bunu 
ifade için mutasavver Ad e
niz konferanıının fnikadma 
kadar bir iki gün beklemek· 
le beynelmilel tefriki mesai 
yolundaki arzularını iıbat 

edecek en iyi delıll vermit 
olurlardı, Böyle yapmayıp 

hal>a ile huıusi bir dava 
çıkarmalara gösteriyor ki 
Ruılar için matlup olan de· 
niz thttliflarında mevcut 
olanlarm lzaleai ve daha 
vukuu muhtemel bulunan· 
ların meni deiil, bilakis zıd 
dıyetlerin artmuı ve tiddet· 
lenmesldlr. lngiltere ve Fran· 
ıa bundaki maluadın derhal 
farkına vararak ittihaz et · 
tikleri hattı hareketle ken 
dılerlnl , Rusya delaletiyle 
bir lhttlifa ıOrüklenmek iı 

temediklerinl göstermlıler · 
dır. Çünkü böyle bir lhtı · 

lafm yükü deniz devleti 
olmıyan Ruıyanın deği1 1 
kendilerinin ıırtına yüklene 
cektlr. Kaybedecek birıeyi 
olmıyan bir kimsenin için 
diğerlerini öne ıürmek ko 
laydır Fakat franıa "'e in 
gllterenln dizde de kaybe· 
decek bazı ıeyleri vardır ve 
Sovyet Rusyanın hususi po 

litikası uğruna bu devletler 
k~ndi deniz kuvvetlerini 
tehlikeye ıokmak istemiyor 
lar Hunun içindir ki Fran · 
sa ve lngiltere Akdeniz 
konf eran11nı çe ğır mıtla rdır. 
ve maksat ayrılık df'ğil, bir 
birlik ve aılaıma elde et 
mektedir. Anlatma lhtima· 

linin Ruslar için hot ve 
makbul olmaması, onların 

kendı bilecekleri bir ittir. 
Fakat deha bugünden teıblt 
edilebilır ki Ruslar girittik 
leri manevrada yalnız kal 
mıtlardır, İngiltere ve Fan 
ıa diplomaal niza aaha11nda 

Ruılar1 takip etmemtılerdi,r 

flvni Sağhkçı - flhmet Sey1J7~'n 
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~........................ sanıyı o~asın~an: 
ve bundan ıonra da ademi 

müdahale fikrini vürütmek 
için herıey yapacaklardır. 

Bundan muvaffak olacaklar 
mı? Vaziyet Sovyet Rusya 
nın tehlikeli ve fakt çok 
tükür muvaffak olmamıt 
olan Extratourundan sonra 
yine hayli bulemkhk. Fakat 
sulh bozguncularına ve si· 

yasi _kundakçılara karıı dev· 
Jetlerin müıterek bir cephe 
kurmalara yolunda vaki 
teıebbüı ve gayret 
ler bot ve ümitsiz 
değildir . Ntyon konferansına 
ittirak etmeyiılerini teıeb. 
büılerlnin sebeplerini ihtiva 
eden notalarında ltalya ve 
Almanya. lıpanya ihtilafını 
tecrit makıadiyle Londrada · 
ki ademi müdahale komite· 
lli çerçlveıl dahilınde bey-
nelmilel tefriki mesaiye it· 
lirake amade olduklarını 
tebarüz ettirmiılerdlr. Şu 
halde anlaımak için bir ka 

pı açık kalıyor demektir ve 
bu ıuretle Ruı manavrasiy· 
le mahsuıı ihdas edilen kar · 
gaıalığın hem zail olacağı 
ve timdi Avrupa talih ve 
mukadderatının bt'tlğl olnn 
Akdenizln dalgalBrını kam 
çılayan fırtınanın yatıoarak 

Avrupa medeniyetinin teh· 
ilkelere maruz müıterek va· 
rlığının bu dalgalara yem 
olmaktan kurtulacağı ümidi 

Balıkeılr vilayetinin Blğa
dıç nahiyesinde Abacı ma 

haliesinde ( 11 ) numaralı 
evde oturan Türkiye Cum· .. 
huriyeti tabaaaından olup 
Lonca caddesinde (6Ü)numa· 
ralı dükkanı ikametgihı ti 

cari ittihaz ederek 928 yılın· 

danberi bakkal ve çertçicilik 
ticarıo:ıtile lftlgal ettiğini be 

yan eden Mehmet oğlu Ce· 
milin ünvaoa ticareti bu ker 

re (Mehmet oğlu Cemil Ser · 
en) olarak tesçil edildiği gibi 

bu ünvanın imza tekli de Tü· 
rkçe el ya11ılle (C Seren] 

olarak ticaret kanununun 
42 inci maddeıine göre 
Ba hkeılr ticaret ve tana yl 
odaeıoca 930 sayısına kayde
dildiği ilan olunur. 

Dünkü un ve zahire fiatlan 
UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. 

55 Handınıan 860 870 
60 840 850 ~ 

70 790 800 
80 690 700 

8UGDA Y PİYASASI 
Sert buğday 4 75 · 5 
Yumutak .. 5 5,125 
Arpa 3, 125 3,25 
Mısır 3.5 3,5 
B•kla 3,5 39,25 
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Müjde 
K_L E R T M A R K A:L 1 

Uiinyanın en nwşhur ve tanınnuş mu 
telif <;eşitli ( Tir~·or ) bu~day ayırma 
bur makineleri ~t>lnıiştir. 

SAT 1 Ş DEPOSU 
Memduh Özinan ve flhmet Kumru 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şif keti Qa/8 

Tünel caddesi 83 lstanbul 
UALIKESIR ACENTESi 
SA81d SARFAKLARLI 

• 
Doğum ve Çocuk Balıımeoi 

Mubayaa Konıisyonundd 
21 9 937 Tarihinde thaleıl icra edilecek olen etı 

yatı, ıeker, bu'gur, zeytinyağı, zeytin, makarna, çaf• 

nir, tuz, soğan, maden köoıürü, teze ıebze, aabuD .. 

ru ıebzeye talıp çıkmadığmdan ayni tarihten ltlb• 

ay müddetle pazarlığa bırakıldıiı tlln olunur. 

Balıkesir Askeri Satın Aitti 
Komisyonantlı 

Kor Rtrliklerinln ihtiyacı için 37 ton kuru fa•01'• 
eksiltme ıuretlle 9 · 1 teırın 937 cumarteıl ıOnO ... ı 
da ihale edilecektir Mezkur fuulyenln muhaan11•11 

(4810) lira, ilk teminatı (361) liradır. lıtekltlerlD Is 
meıiol görmek üzere her gün ve ekılltmeye tıtlr~ .. 
ceklerin de tayin olunan gün ve aaatte teminat 111• 

rıle.Kor Satın alma Komisyonu baıkanlıiına 111ırac 
4 1 
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