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Antakyada Bir Nümayiş esnasında 
Araplar dört Türkü Yaralamışlardır. 
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Hariciye Vekilimizin Bü 
kreşdeki görüşmeleri. 
8. T ıvf i~ Rüştü Aras RomiYa Başvekili 8. Tatares~o 

ve Hariciye Nazın 8. Antenes~o ile görüştü. 

lbni • 
ına 

için 21 Haziranda büyü~ 
merasim yapılacak 

Irak da ki ı:s yan H aı a ı 
Devam Ediyor mu? .. 

Negüs 
Perşem~e günü bir nutuk 

söyliyecık 

8. T R. ARAS 
Ankara , 7 (A.A) - Bük· 

teıte bulunmakta olan Ha

ticlye Vekilimiz dün Romen 

8,llYekUt ve Hariciye Nazı· 
~ile uzun bir miilikatta bu · 
Ull11ıuıtur . 

B. ANTEl\ESKO 
Bükreı, 7 (Radya) - Tür 

kiye Hariciye Vekil. dün 
Anteoeıko ile uzun müddet 
görütmelerde bulunmuıt tır. 

Maarif Nazıra ile meclis 
relıintn verdiği öğle ztyafe · 
tinde bulunmuıhır. 

8. Tevfik RüttO Ara1 
öğleden fionra da Tatare.ko 
ile uzun bir mülakatta bu · 
lunmuıtur 

İstanbul, 7 ( Husu si ) 
Türk Tarih Kurumu büyük 
Türk alımı lbnııtnanan do 
kuz yüzüncü yıl dönümünü 
kutlulamak için hazlrlan · 
maktadır. lbnlıina komi
tesi bir yıl evvel kurulmuı 
tu. 

Kutıulama merasimi 21 
Haziran pazertest günü Bi 
yolojı enstitüsünde Tarih 
Kurumu tarafından açıla 

caktır Toplantıda birçok 
yerlt ve~ ecnebi ilimler lbni 
sioamn ilme yaptığı büyük 
hizmetleri anlatacakhr. Bi 
yoloji enstitüsünde İbnid-
nanın basma ve yazma eser· 
terinden mürekkep ı.ı bJr sergi 
açılacaktır. 

Türk ve~lslim müzesinde · 
ki minyatürü Tarıh Kurumu 
tarafından Devlet Hasıme 
vinde renkli . olarak bastırıl 

. mııtır. 

Belırat, 7 (A.A.) - Al · 
llıtıı Harlctye Nazırı bugün 

belırada gelmltir 3 gün ka

~-ktu. 

B.M.Meclisi Antakyada AraplarDö
' • s6'fi 

nınlı olan mukavele ve 
ıuıhedeleri tasdik etti. 

.._ Anlcara, 7 (AA) - Ka 
Utayın bugiinkü toplantı· 

111
'da lıtanbul Adliye bina 

~ilan Yanması üzerine teı· 

rt Türkü Yaraladılar .. 
- ---------

Tür~ler le Aıapf ar arasm~a çıkan kargaşah~larda ma
halli ~ü~umet as~er ~uvvetleri sevk etmiştir. 

--------
ıra~ hu~umeti asilere karşı yeni tuvvetler gönderdi. 
Yapılan çarpışmadı asiler bir layare ~üşurmüşler~irr. 

lıtanbul, 7 (Hususi) -
Do s t u m u z ve komtumuz 
Irakta bir müddet evvel kü 
çük btr isyan hareketi ol
duğu, fak at bu hareketin 
pek kuvvetli olan bugünkü 
lrl\k hükumeti tarafından 
derhal bastırıldığı ve asiler 
den bır kıımının ihma ve 

Londra, 7 (AA.) - Per· 
ıembe günü Negüı, (Habeı 

imparatoru) mlnyaUir ha· 
linde bir parlamento demek 
elan Cambirge üniversitesi 
meclisinin riyaset divanı in 
tıhabatı dolaylıile üniversi
tenin rniıaflrl olacaktır . 
Cambirgde cemiyetinin dal 
mi azası olan Negüs bu 
toplantıda Franıızca bir nu 
tuk söyliyecek. Bunu mnte · 
akip de Noel Bakerle Tttü 
lesko ara11nda kollektff em
niyet mevzuu etrafında ln
gtllzce bir müna~aıa cere· 
yan edecektir. 

Hr k11mın1n da eılr edildi 
ğl ve reislerinin! Aağdada 
getirildikleri malumdur. Hal · 
buki dün~ve. bugün Suri · 
yeden gelen h a b e r l e r 
Irakta yeniden bir isyan 
batladlğı ve yahut tamami
le baatırılamamıı olan eski 
isyanın yeniden alevlendi 
ğlnl ihsas etmekte ve Dıva-
niyede bet aıiret reisinin 
tevkifinden ıonra isyanın 

daha ziyade genltledifi bil 
dirilmektedir. Bazı Suriye 
gazetelerinin yazdığına inan· 
mak lazım gelirse hükQmet 
inan mmtakasına yeniden 
kuvvet göndermit ve DJva 
niye civarında uçan yedi 
bombardıman tayyatesi asi· 
lere birçok bombalar HVUr
muıtur. Ramziye ve Samara 
arasındaki demJryolu civar.· 
na düıen bombalar asiler· 
den 48 ini öldürmüı ve 20 
asi yaralanmııtır. 

ak hükumetine lngiliz fab 
rıkalarımn J 8 aydan evvel 
silah ve mühimmat satabi
lecek vaziyette olmadığını, 

İngiliz fabrikalarının lngil
tere hükQmeti nam ve he · 
sahına silah ve cephane ha · 
zırlamakta · bulunduklarmı 
18 aydan evvel bir baıka 
devlet hesabına çahımala · 
rına imkan olmadığını ıöy· 
lemifttr. Bunun üzerine Irak 
muhtaç olduğu mühimmatı 

Almanyadan satın almata 
karar vermlı ve ıu anda 
Surlyede bulunmakta olan 
Irak Mtlli müdafaa nazırı 

emrine bir milyon dlnarhk 
bir kredi açmııtır . 

Irak Milli Müdafaa nazm 
lngiltereye gitmek (lzere 
yola çıkmıthr. Şimdi Lon · 
dradan evvel Berllne uğru· 
yacağı uolaıılmaktadır. 

Almanyanın 
Cevabı 

Londra, 7 (Radyo) - Al· 
manyanın lnglltz tekliflerine 
verdiği cevaplar matbuatta 
hararetli oeıriyata 1ebep ol 
maktadır. 

Avusturyada Nazi F ali 
yeti Endişeli Bir Hal Aldı 
Suikastçılar Başvekil B. luınigi tıyara iia ka;ırıık 

üzere tertibat al~ıklan bir snadı yakılınddar. 
Avuıturya polisine tfıa et· 
tiler. il olunan yenileme bftrola 

'•Ilı k l . it n a dmlmaaı, hakimler 

Asilerin mitralyöz kullan 
dıkları da anlaıılmaktadlr. 
Blr Irak bombudıman tay 
yaresi atiler tarafından dü · 
türülmüıiür 

lstanbul, 7 ( Hususi ) -
Avustnryaoın d 1 k tat örü 
Baıvekıli Şuınlgl Ye on 
bir yaıındaki oğlunu tay. 

F eaatçıların baıları tevkif 
edilmittir. O zamandanberi 
mahpuı bulunmaktadır. Şuı· 

nlgl kaçırmağa tahılı edilen 
tayare Viyana civarında Lı· 
benhirten mevkUnde bu. 
lunmuı ve müıadere edil· 
mittir . Ve mesele çok gizli 
tutulmuıtur. 

d "llunları muvakkat mad 
eıfndekı müddetlerin uıa 

\t\aı 
••ına, maarif teıktlalına 

'it k J J d •nunun inci mad 
eıı hükmiintln de tki yıl te 

tllill 
.._

6 
e alt kanunların 1 inci 

\) ıakerelerl yapılmıı ve 
\IQu takiben Türkiye lran ,t, d 

"-
11

1l a 1 m z a edtlmit 
t "'hede ve mukavelelerin 
b"•dıklerlne alt kanun liyi

~~ltrı Hariciye Vekaleti ve· 
b 

1 
Saraçoflu Şükrünün 

•1,n t t'lc a ını müteakip okuna· 
kabul edilmiıtir. 

Ce;.eral 
Cöring 
~ora/andı. 

ttıı erlin, 7 (A A ) - G Gö 
.,_,,e. btr attan düııne ka 

fıfçı llttfceıinde dizinden ha· 
"-\ite Jaralanrnııhr. Kendl11i 

llt 
~'t11ı rneıgultyetlerfni ter 
)'tel ernıı ve dün akıam ta 
.._e,.'t.ere. karıı ılvil müdafaa 
'-'uk uu üzerinde söylemesi 
le ''er olan nutkunu ıöy-

"-lıttr. 

~ ~== . 

~ diıobabada 
Qden 

&,,lrındu 
'talb 

'~b, il, 7 (Radyo) - Adis· 
)1 tıırı bi '-t ._.. r eyaletinde lin 

1 
~,d"denı bulunmuıtur, 

a"'•tr enlerden biri bir kı -
"-'tte e Uzunluğunda 400 
d, 'Jııa~'llitllktedır. Oiğerl-

'tGıattedir. 

HATAYLILAR BİR NÜMAYiŞ ESNA~INDA 
Ankara, 7 (A.A. ) - Ro · ka'dığmı, Havas ajanın da 

yter~Ajanta11 Antr.kyadft Tü · çıkan kargaııklarda biri 
rkle;le Araplar arasında ka- ağır olmak üzere dört ya 
rıııklıklar olduğunu ve ma · ral. olduğunu ve bir 
halli hükumetin asker kuv çok Türk memurunun haka 
vetlerine müracaata mecbur ret gördüğünü.bıldırme~tedir . 

--- - ~~=-=-

Lehistan Kömür -----

eağdattan 3 Haziran ta· 
rıhli Sürlye ajan11na bildiril· 
diğlne gör,. lngiliz sefiri lr 

Alman 
~ariciye nazın ~ün tayyara 

ile Belgra~a geldi 
Berlin, 7 (A A.) - Alman 

ha va ııazm söylediil bir nutu 
kta:Alman hava.ı,:kurumunun 
on iki milyon azasa ve 3400 
mektebi olduğunu söyle· 
mittir. 

Reisicum~uru Bükreşe ha .. Kongresi Piağ~a toplanacak sooo Mülteci 
k t tt' Cenevre, 7 (AA.) - Bey 8 "lb re e e 1. nelmilel mesai bürosu idare l aoyu 

Vartova, 7 (AA) - L~ · meclisi bugün Çeka11lova~ Terketli. 
histan reisicumhuru hariciye Nazırınm riyaseti altında ya 

1 nazırile dün Varıovadan ptığı toplantıda 938 nisanın 
Bükreıe hareket etmiıllr . da beynelmılel bir kömür 

Petrol işçileri işlerine 
~önüyorlar. 

Meks!ko, 7 (Radyo) 
Pehol İfçi leri ite ha~lamağıı 
karar vermiılerdir. 

Ban~a ~ire~törü istifa edece~ 
Pariı, 7 (Radyo) Pariı 

ve felemenk; bankası duek 
törü ıstıfa etmek istediğ ni 
idare meclisi reisine sövle 

mittir . , 
fsttfaya anlaımazl ı k ııebe 

blyet vermiıUr. 

konferan11 akdine karar ver· 

mittir . Bu konferansa alik&. 
dar bntün ,mf'mlP.ketler i~ti · 

rak edeceklerdir. 

İdare meclisi gelecek top 
lantııını Prağda 7 l<inunev· 
vel 937 de akdedecektfr. 

16 Bin tonlu~ yeni ~ir 
Alman ~rovazöru 

Berlin, 7 (A A .) 16 

Bin tonluk yeni bir krova 
zör salı günü Am ır: Radelln 
huzuru ile Kielde denize 

ındlrilecektir. 

Parh, 7 (Radyo) - Is 
panyada Madrit ve Bilbao 
cephesinde hükumetçiler le
hine harp devam~ etmekte 
dar. Yeniden 5000 mülteci 
Bilbaoyu terketmittir. 

Ra~aul şe~rin~e örfi idare 
ilin edildi 

Londra, 7 (A.A.) - Ye 

ni Gine valisinden gelen bir 
rapora göre, zelzele netice· 
sinde harap olan Rabaul ıeh 
rinde örfi idare:ilan edilm•t 
tır imdat heyetine mensup 
olanlardan baıka hiç kimsn 
nin ıehre girmesine müıaa · 
de edilmemektedir 

-- ..., ---~- - . - . . --- . ·- - - -

yare ile Almanyaya ka· 
çırmak için hazırlanmlf 

ıayanı hayret bir plan hak. 

kmda A.., uıturya hükQmett 

mühim tahkikata giritmiı · 

tir. 

Bu f e1at pllomda otuz 
Nazinin.: alakadar olduiu ve 

bir iki giine kadar bunların 

mahkeme huzuruna çıkaca 
ğı söylenmektedir 

Edgar wallacelo polis ro . 
manlarına benztyen bu plln 

Vtyanamn cenup semtindeki 

Nazi hücum kıtalan mensup 

ları taraf mdan organize edil · 

mitti 

Vıyanada Baıvekll Şuıni 

gt ve civarda bir mektepte 

bulunan oğlu Kurtu ele ge · 

çirmeğe karar vermiı olan 

suikastçılar bir tayyare ha· 
zırlamıılardır. 

Bundan sonra l 500 hü
cum kıta11 mensubu çağrı· 

lacak ve bunlar Naziler le

hine Avusturyada iktidarı 
ele geçireceklerdir. Lakin 

bu suikastçılara tali ıu nok· 
tadım yar olmadı ite ka 
rıımalan pek lüzumlu 
olan Alman Nazi Jiderleri 
o zamanlarda Avutturyayi 
ıuıhperver yollarla kaza11· 
mağa çalıtıyordu. Bu pro 

jeye muhalif olduk1armt sö 
ylediler . . Ve nihayet Avus 
turyaıfaki muakkiplerinl tut· 
mRnın imkanı olmadığını 

görlince, bütün bu pllnı 

Bununla beraber Alman. 
lar itham altında bulunan 

Nazilere sert davranılm&11nı 
A vuıturya hnk umetlnden il· 
temlılerdir . Bu hakkı da, fe . 
fesatçıları A vuıturya polllt. 

ne kendilerinin teslim et. 
mit olmasında görüyorlar. 

Şuıoig, 42 yaıındadır. Es
ki bir avukattır 1934 ıene. 
ıinde Avusturya baıveklll 
oldu. Nazi suikastçıları tarafın 
dan öldürülen e1ki baıvektl 
Dolfüıü takiben gelmlttl · 

Miyop ve kırçıl saçh olan 
Şuınigin ylzü büyük bir 
hüzün ifadesi tatır: !kt 1ene 
evvel 32 yaıındaki güzel 
karısı bir otomobil kazasın· 
da ölmütlü . 

"Deyli Herald" 

Hü~Omet mertezleri ıra
sm~a mu~avereler 

Pariı. 7 (A.A.) - Sali
hiyetter mebafiller lbtlza ve 
Almeria hükumet merkez 
leri aratında vukubulan di 
plomanik muhavereler eaneı 
11nda lnglltere ve Fransa 
hükumetlerinin Berlin, Ro · 
ma veya Valinaiya nezdinde 
teıebbüıte bulundukları hak. 
kındakl haberl~rl tekzip et
mektedirler. ' 



SATl'Aı 1 

Alman Saldırışına Karşı Silahlanan ( 11 iLiMiZDEN HABERLER 11 ~ 
iki Memleket: Belçika Ve Hollanda 1. .1 

Şimal deolzl Ren ve Şeld 
nehirleri (lzerlnde liulunan 
Jld k4çülr Avrupa devletfnln 
vaziyeti ıon zamanlarda 
ehemmiyetli btr suretle na· 
ura dikkati cell:;etmele bat· 
lada 
Almaoyanıo komtuau o· 

lan Hollanda ve Belç\ka ge · 
alt ve zeoaıo Kolonilere ıa· 
hlptlrler. 

Alman ıtllhlanmatının ınn. 
den gQne artııı ve Alman· 
yanan muahedeleri thlAl eder 
bir hıueket sayılan, Reno
nfyi ltıal, ve Nazi propa
iandaıının tiddetl bu iki 
memlekeu çok edtıeye dG· 
türmltUlr. 

8 . Hitlerin Hollanda ve 
Belçtlranıo bfrafllfını reran 
tiye hazır olduiunu tlAn et· 
meal mHut btr bldlıedir. 

Bununla beraber B Httlerfn 
bu beyanata ne Belçllcanm 
ve ne de Hollandan1n endi· 
t•ıtnt tamamlyle riderme 
mlıttr. 

Almanya tarafından btta. 
raflıklar1, yalnız reaml bir 
beyanatla deitl hattl mun· 
tanlan bir muahede ile 
umumi baprten evvel de a•
ranU edtlmtı olduiu düt6 
nOIOrae bu iki memleketin 
endtıeıinf anlamak gilç bir 
tı delildir. 

Halbuki Alman erklnı 
harblyeıt harpten daha bir 
ço ıeneler evvel ıulhul or 
ta11nda ve ıofuk kanlıhfın 
tamamlyle hlklm olduiu 
bir zamanda Belçtkanın bt· 
taraflıf ını thlll edecek ve bu 
huıuıtald muahedeyi tepell
yecek olan Şladen pllnını 
en küçGk teferruatına va· 
rıcıya kadar teıblt etmlttl· 

Bu plln, Belçikayı tepe· 
llyerek Franıanın iıtlll11nı 
mutazammımdı. Umumi 
harpte harfi harfJne tatbik 
edildi. 

Sonradan anlaııldılına 
ıöre, eler umumi harp iki 
tene ıonra patlamıı olıaydı 
ıGnden ıOne kabaran Al
man ordularının mftthlı dal· 
ıaaı Belçikadan oldufu gibi 
HolJandadan da sreçeblltrdt. 

Fakat 1814 de Hollanda 
kurtuldu . Ve kendtıl de bir 
çok noktalarda Almanyayı 
lıUlzam ettlfl halde bOtOn 
Hollandalı erkekler ıllab al· 
tında ve diklerin baıını bek· 
ler bir ıurette bttarafhlını 
muhafazaya çahıtı. 

• 
• • 

Belç.tka ve Hollanda or· 
dolarını kuvvetlendlrnıekte 
ve hudutlarını gOn geçtikce 
blraa daha tahkim etmek 
tedJr. Bu raye ufrunda tkt 
memleketttt en modern uıul
lerl tatbık etmekte metell, 
en mClteklmll beton blok 
havzlar lota etmekte ve bir 
anda büUln yolları k6prGle· 
rJ atacak tertibat almakta 
dtrlar. 

Bundanbaıka iellerln tah 
rlplerlnde büyOk roller oy 
namıt oldufunu da unut 
mamaktaclırlar. 

lnılltere Belçlkanın mu· 
kadderatının kendtat için 
hayati bir ehemml1eli hala 
olduiu 6tedenberl takdir 
dlr etmektedfr . 

Dört yüz ıenedenberi ln· 
ııltere dlrt bGyGk harpte 

Hollandamn hiç bir askeri 
devletin ne ikinci f thp lı· 
panyaaanın, oe 14 üncü Lut 
Franaa11nıo, ne Napolyonun 
ve ne de ikinci Vilhlım Al-
manyatının eline dilımemeıt 
için her tOrlü fedaklrlılı 
yapmıf ve buna ınuvaff ak 
da olmuıtur 

Bir kaç gOn evvel Fransa 
tle elbtrlltt olarak bitaraf· 
lıfını ıarantt ettffjmlzi Bel
çika ya btr kere daha temin 
ettik. 

* * • 
Almanya tarafından Bel· 

çtkanın yeniden iıtt la11 Bri 
tanya imparatorluğunun dü 
tünmeden karııacafı umu 
mi bir Avrupa harbi için 
bir tıaret olacaktır. 

Bunun içindir ki mazinin 
derslerine rağmen 8. Hit 
lerln verdiil teminatı mem· 
nunlyetle kartıhyoruz. 

Yalnaz bize verilen bu le 
mlnatın Belçika ile, onun 
emnlyetlnl ve bıtarafhiı ıa 
rantt eden devletlerin top· 
lanmaaı ile Belçika arazlıl -
nln yeniden lıtili11na kartı 
alacakları tedbirlerle arthğa 
Dl g6rmek btzl daha ÇOlc 

aevlndlrecektlr. 
Bununla beraber çok kuv· 

vetli komıuıunun gittikçe 
artan ıtllhlanmaaı kar111ın · 

da Belçika bütQn kuvvet 
ve gayretini topraklarının 

mildafaaaana hasretmeyi da · 
ha mtlnatlp rörmektedir. 

6elçtkahlar ar lak, 1920 

Fransız · Belçika muahede 
ılnde ve Lokarno anlatma 
larında olduiu ıtbl Franta · 
ıında yadımına koımayl la· 
ahhüd etmiyor. 

Belçika bu suretle tarzı 

hareketini def lttirmeılne te· 

bep olan fey yalnız Alman 
kuvvetlerinin artmaaa ve 
Belçika hududuna doğru 

Strutejtk yollar yaptırması 

delildir. Buna ıon zaman 
larda Br6kıelde hezimete 
ufratılan Rekaiıtlerfn ıef 1 
tarafından bilhaaaa Flaman 
lar araaanda yapılan Na:ıl 

propalandaaa ve ruhu da 
müeıılr olmuıtur. 

Belçika kralı Leopold ve 
muktedir baıvekili Van Ze 
land tamamtle müıtaktl bir 
ıfyaıet takip etmekle Bel 
çf kamn mGdaf aa11 etraf anda 
bGtiln milletin birltflni daha 
iyi temin edeceklerini ve bu 
poletikamn evvelce Franıa 

ve lnglltere ile yapmıt ol 
dukları muahedelerden da · 
ha ziyade Belçika için em· 
niyetli bir fey oldufunu çok 
iyi anlamıılar. 

•• 
Belçika polttikasındakl 

bu deflttkltkle onun emni · 
yetini ıarantl eden iki bü 
yük devlet nezdinde bazı 

tee110r ve endiıeyi mucip 
olmadıfını iddia etmek ma· 
nl11z bir ıey oluyor. 

Belçika ve Hollandamn 
Alman kuvvetleri karıııında 
memleketlerini m 6 d a · 
f"a etmek Jmkln11zlıiı ile 
kartılaıacakları muhakkak 
tır . 

Allah eılrıeain bu hiç iı 

tentlmeyen ihmal zuhur ede· 
cek oluna en müe11lr m6-
daf aa va11taaı ve yapılacak 
tui,.nlar ,.. yahudda Ma • 

jlno hatlara denilen f ran11z 
lıtthklmatıdır. 

Son zamanlarda Franıa 

bu hattı Belçika hududunun 
arkaıındaki Fransız hududu 
boyunca uzatmakla me11ul
dilr. 

Şayam hayret bir pllnla 
lnıa dllmit olan ve müte · 
harrJk Fransız ordusunun ko
laylıkla d6iüıebtlecelt ve 
manavra yapabileceği bu 
lıtthklmatın keıilmtyen so
nunda Belçika açıkta kal
mıı olacaktır . 

Diler taraftan Alman hu· 
dudu boyunca ve Belçtkanın 
kar1111nda baılanılan b\iyük 
yolların, tayare meydanları 
nın ve garaj l arın tnıaı ıu · 
ratle tekamül etmektedir . 

Binaenaleyh Belçtkanm 
ıon kararlle iıtiklili lehinde 
veya aleyhinde mi hareket 
ettiğini ve bir Alman lıtila 

ıını daha evvelden kabul 
etmemiı mt oldufunu da • 
bize ancak iıtfkbal r6ıtere · 
cektlr 

Dlier taraftan Belçika 
poletlka11nda vukua gelen 

bu defltikllkten Fransa 
ve İnıtltere bGyük btrıey 
kaybetmemtıe de benziyor. 

Çünkü ~ğer müıtakbel bir 
harpta Almanya Belçika hu· 

dudlaranı ıarantl eden ıözü 

ne riayet edecek olursa bu 
f ranıa için bQyQk Jardtm 

olacak ve Fr" nea , Belçika 
hududunda mOhlm bir kuv· 

vet tutmaktan kurtulacaktar. 
Fakat ölGm ve hayat mu· 

barebeıl olacak olan milı 

takbel bir harpta böyle bir· 
ıeyc:ı ihtımal vermek bir hayli 
ıülüçtür 

** 

Belçıkanm Alm•nya tara 
fından lıtıllıı lnrtltere için 
de çok tehlikeli olacakttr. 

ÇilnkO bu takdirde Al 

manyanın hava GıGlleri ln

ıtltereye biraz yaklaımıt ola

cak b6y6k lnıilt& ıehfrlert 
nln bobardımana kolaylaı· 
mıı bulunacaktır. 

Bununla beraber tayyare

lerin tahalılkuk etttkleri ıür 

at ve hareket sahalarının 

bu ıilnkO ıentıliii zaten o 
kadar bat döndürücü bir 
hal almııtar ki, Alman ftıle 

rlnln Belçikayi ltral ederek 

lnrtltereye yaklaımaaı İnıil· 
tere için yeni bir tehlike 
teıkll etmlyecektır . 

Ne yazık ki büyük, kü 
çQk biitün milletl•r müteca · 

vize mukavemet ve bu mü· 

tecavh: ktm olursa olauo 
onu ezmek için milletler 

ıoıyeteal paktı etraf1Dda top 
lanamıyorlar . 

Halbuki bu ıuretle çok 
kuvvetli bir konfederasyon 
teıkll edtlmtı olur. Ve hiç 
bir tecavOz teıebbüıü doi · 
maz ve her harbto önüne 
ıeçllerek meaud bir nevrin 
tathlıiı içinde ıulhun biUün 
ntmetlf!rlnden iıUfade olu
nabtltrdl. 

YAZAN: Vinıton Chure 
hlll «Paris Soir» 
dan 

Manyas Panayırında 
Hayvan Satışı .. 

----
Satış o ka~ar hızh olmadı. Ancak 5000 ka~ar 

hayyan satd~ı . 

Dört giln devam eden Manyaı panaym pazar 1ı6nü ak
ıamı kapanmııtır . Panayıra Karacabey haraaından ve el· 

var k6y, nablye ve kazalardan birçok hayvan ıettrtlmitti. 
Llktn hariçten beklentldifl ve ilmtt edtldtil kadar hayvan 
alıcııı ıelmedlilnden fazla ıataı olmamııtır. 

Buna rafmen beygir. ıılır, manda ve merkep olmak ÜEe
re bet bin kadar havvanın aatılmıı olduğu anlaıılmaktadır . 

Bu panayırda geçen ıenelerde otuz bine kadar hay· 
van aatııı yapılmııtı. Onun tçln bu miktar çok az görün · 
mektedir. Diler ahı vertıler oldukça iyi ıeçmtıtır. 

Posta 
Telgraf i~aresinin otoma

tik kutulan 
Poıta Telgraf bat mGdür· 

Uiiil taraf 1ndan t•hrln muhtelif 
uzak yerlerine bet otomu 
tik poıta kutuıu konmuttur. 
Bu suretle halkın mektupla· 
rını bırakmak için poetaha
neye kadar rtder•k vakit 
kaybetmemeıi temin edil · 
mittir . 

Bu kutular müYezziler ta· 
rafından gftnün muayyen ıa· 

atlerinde muntazaman Oç 
defa açılmakta, ve mekluplar 

huıuai çantaları alınmaktadlf 

Bu çantalar potta mer· 

kezinde açılarak mektuplar 

alt oldukları yerlere ıönde· 

ril mektedlr. 

Bu otomatik kutular dl· 
fer kutulara nazaran çok 
farkhdır . 

Oıimi Encümen 
Vi llyet Daimi Enc6m•nl 

dün Valt Ethem Aykutu" 
baıkanlıiında toplawuak yl· 

llyet lılerl Ozerlnde ıörlt· 

melerde bulunmuı ve bu ıı· 
lere dair kararlar vermııur. 

----------------------,-----------=---------------------Kepsüt 
Hıyvınlınndı hıslıhk 

• 
yıası 

KepıGt nahlyeıi hayvan · 
larında hastalık g6rGI · 
dOiü ve bu y6zden bazı 

hayvaDlarm ölmfiı olduğu 
bildirllmitUr. 

Bunun ftr.erine hastalak 
mahalltne ııden baytar lca
beden tedbirleri almıııa da 
bir haıtalıia teıadüf ede· 
memtıttr. Fakat her ihUma· 
le karıı ıüphelf yere ihtiyat 
kordon koymuıtur. .............. 4--
Pazar 
Günkü 
Maçlar .. 

Pazu gOnft B ıümeıinde 
Bölge ilk m1tçlarJDa devam 
'!dilmtıttr. 

Bandırma ldmanyurdu tle 
Gönen Dofanıpor ku 
lübQ arasında Bandırmada 
GOçten Şuurlnln idaresinde 
yapılan maç• 1 · 9 Bandır· 
ma ldmanyurdu kazanmıı 
tır . 

Maç çok samimi olmuı 
ve G&nenden gelenlerle Ban 
dırmadakl ıpor merakhlara 
gazel bfr maç seyretmek far · 
ıatı bulmuılardır. 

Bandırma ldmanyurdu ku· 
vvet lltbarlle C&nene çok üı · 
tün bulunuyordu. 

Yine aynı ıGnde Bandar· 
ma Dofanıporla Edlncık 
arasında Edlnctkte Yurt · 
tan lrf anın tdareıtnde yapı · 
lan maçı da 1 · 4 Bandırma 
Doianapor kaıanmııtır. 
~~ ~r. w,..-=---

Sıf ıl 
Baytar mOdftrlftlG tarafın 

dan kazalara g&ndertlen ay· 
rırlarla Hfata devam edil 
mektedlr. 

S u sığı r l ı k P ı a nl a r ı 
Tasdik Edildi. 

Su11iırlık beledlyeıt tara · 
fından yaptırılan kaaabanın 
halihazır haritası ile mOı 
takbel imar planı ta1dtk 
edilmek il zere evvelce Nafıa 

Mülkiye mut etlişi 
Mülkiye mOfetttılertnden 

8 . Ihsan ıehrtmlzde bulun 
maktadır. 

8. lbaan muhtelif daire · 
lerde teftlılertne devam et 
mektedfr . ___ _. ....... -
Halkevinin 
Hoparlörle 
Temsili. 

Mahmut Yuarlnin ( Bır · 
Azizlik) adındaki komedlıi 
pazar akıamı Halkevi tem 
ıll kolu tarafından hopar· 
lörde temıil edilmiıtlr . 

Temsil kolunun tecrübe 
muhayetlnde ve tik clda ve-
rdiği bu temıtl hoparlör bu · 
lunan Atatürk parkında, 

Halkevi bahçeıinde , eıki Ur 
ay meydanında allka lle 
takip edilmtıtlr. 

--==--'!lw . 

Yeni Poata 
Telgraf 
Binası 

Yeniden yapılacak poıta 
telgraf btnaaı fçln Palamut 
hanı btlmllk edtlmiıttr Mu· 
amelesi bıttıflnden bu ana 
Poıta Teliraf tdareılne dev· 
redtlmil bulunmaktadır. 

Umum MüdOrlOkten bi 
nanın yapıl maaı jçtn tahıl· 

ıat lltenmf ıtlr. 
Tahıtsat ıetdfilnden bina· 

nın lntattna hemen baılana· 
caktır . 

Veklletlne g6nderllmittl· 

Harita ve plinlar bu de· 
fa Vekaletçe tasdik edilerek 

16nderllmtıt1r . 

Komıusunun ııyasmı çııııı 
Kayabey mahalle.tndeP 

Ahmet kızı Hayriye kolll 
ıuıu OvaköylO Raıtt oflu 
Eminin evine kimse bulull 
madıiı bir ıırada rlrerek bir 
kaç parça etya çaldıiı ıtki 
yet edlldlilnden tahkik•~ 
baılanmııtır. 

·~,~·· 

80 Kilometreli~ 
Bisiklet 
Koşusu. 

Btıtklet Federaıyonuo~ 
tertip edilen yedi lıaftall 
bisiklet koıularınm altıoc• ' 
ıı da pazar g6nü yapılrnıtU' 

Edremit 101&11 üzerıotll 
Kazpınarından baıl ayıp O~· 
manlara kadar gidip 1 
mek ıuratile 80 kilometrf ,. 
lık btr meaaf e dahllinde ~ 
pılan bu koıuyu Bandır....-

Doğanspordan Necati kas•' 
mııtar . 0 

Diler koıucular ha\'•:~ 
ııcaklıiandao ve yolun 1 
zukluiundan mQıabalı•{ 
yarıda bırakmak mecbıJ' 
yetinde kalmıtlardır . 

-~ 

Yauonı tecavüz ıtmiı1•1· 
Martlı 01ahalleıinde11 (}fi r ",, man oflu Mehmet, Din ç ı•" 

mahalleılnden lımall 0

11
, 

Salahittln ve Martla uıab• fi 
t M ,tı alnden Ahmet ol u u 

11
,_ 

maka1cı Ha1an otlu lıaıı• df' 
lklmetrih olarak kull•0 o' 
jı lıta1yondaki vafo"" ,ı· 
tecavQz ettikleri 1ılcl1et~t· 
unduiundan suçlular b~.tıf• 
nda tahktkata batfanlll". 
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TORKDILI SAYFA: 3 

Sinema~Ve~Artist 

llodette 
Colbert 

Klodet Kolber aslen Fran· 
•ııdır . Ve t'arlıte doimuttur. 
Aııl iımi (Clodette Caucho · 
in) dtr . Namı müıtearmı 
Newyorkta ilk defa olarak 
•ahneye çıktılı zaman tak
mııtı. 1928 de Londraya gel· 
tniı ve Norman Foater. ile 
birlikte "Serseri Canbaz,, pi· 
Yeıfnl (Empire) ttyatroıunda 
temııl etmlıtir. Londrada da
ha birçok temsiller verdikten 
•onra Amerikaya dönmüt v~ 
orada Londradaki sahne ar
kadaılle evlenmittlr. tik fil · 
rnını c Maurıce Chevalier ile 
btrltkte 1928 senesinde çe 
\'lrını tir. Bundan"aonra ko 
caıı ile birlikte (Manhattan 
D•lıkanlm) nammda bir film 
ternıil etmlıtir (Bir Katibe 
ntn Sarları) ve (Dünkü Adam) 
da rnuvaffakıyetleri meya 
"'•ndadır. 

d En ıneıhur f ılmleri ıunlar 
~r: Devlet Kuıu, Muamma, 

I !" Olunca, Roma Ateıler 
Ç•nde, Prenses Nadıa,Kleopat· 

ta, Şen Molazım . 
Doğdu~u tarih: 13 Eylul 

1907 dır. 
b Clodettc Colbert ne için mi · 
•1az perdenin en güzel ka· 

dıııları ııraaındadır? 
Çünkl o bir güzellik hayalı 

hratmayi bıldt 
Bt, onun bugün ıize 

;ev-dı edeccfl bir aırdır. Din· 
eyınt:r: 

Clodette Colbert gözleri
rıt blrbirınden gülünç ıekil · 
de llYrı , Aizını büyük; elma 
tık kcmtklerinl fazla çıkık, 
Çeneıı çok sivri bu'uyor. 

"Birgün Yıldız1ar Dünyası· 
tıı k. 1\ arrulen tanıyan Charleı 

Other bana eüzel bir ko· 
llıpliman yaph. Beni bütün 
~ıldız:lardan çok fotojenik 

'- 1duğunu ıöyledi. Ben de 

:Gldüın. Efer bilseydi "en 
imi bu bale ıokmak için 

tıe zorluklar çekdiilml .. 
Benim de herkes gibi iki 

aaıuın, bir burnum, bir 8~ 
ıırn F • ve bir de çenem var. 
b~lcat hakikatte bunların hiç. 
~ ' 1 bana uyıun değildir. Ben 
tQ~lldt ailzellık ülkümün ta 

tQ 'tııile a\ııi idim Aynı za 
b ' 11da babamınklnln de.(Ba-
'lll F '-.,, ranıızdı) gençlliinde 
-...;;:: - ::::::::::::::: 

BA H AIR 

Bahar mevsimi idi ve ta
biatın en coıtuğu bir gün
dü. 

Görünen her yer ve bütün 
manz"ra; yaıamak ümitle
rini daha çok kuvvetlendi
riyor, hayal ufuklarını daha 

bGyük ağızh ve iri yarı ka· 
dınlar beienirdl Yani (Mae 
weıt ) o zaman ideal kadındı 
Ben dünyaya geldiğim za
man boyumu. endamımı be· 
ğenmedı, fakat ağzımı gör · 
düğü zaman büsbütün suku
tu hayale düıtü. Aizım çok 
büyüktG. Büyüdülrçe bilhıu 
sa burnuma canım ııkıhyor 

du. O benden çabuk büyüyor · 
du , nefret ediyordum. Bütün 
güzelliilmln tamam olmuı 

için bir gün saman dolu bir 
arabadan dQıtüm, burnumun 
kıkırdak kemiği çarpıldı İt· 
te bunların hepsi ilerde gü 
zel bir kız olacağımı temin 
ediyordu 

Mamaft tiyatroya girdim 
ve muvaffak oldum. Fakat 
tiyatronun ıııkları makiyajh 
yüzlere tatlılık verir. Sine· 
ma dı.ha güçUir Seniz film za.1 

maoında tiyatroda kazandı · 

ğım biitlin hü!yaları ıinema· 
da birdenbire kaybettim. 

Daha sonra maklyajın bü · 
tün menbalarını ve hatları 

ma göre sinemaya yaklaı· 

mayi öğrendim. Çünkü bü 
tün çirkin)iklerimi biliyor ve 
buııları yavaı yavaı, yeni· 
yordum . Ştmdi bana " Çok 
güzels lnlı,. demeleri ve yaz· ı 

maları bent ıüldürüyor. Çü 
nkü evvela memnun oluyo · 

rum. sonra bunun doğru ol · 
madıiıoı zannediyorum. 

1 lerkeı beni güzel bulu · 
yor ben onların fikrinde de
illim. Fakat bazı kadınlar, 

bilaktı, baıkaları kendileri 
nin fikrinde olmadıkları hal· 
de kendilerini gilzel bulurlar. 

lıte bu fikir kadınlarm çir· 
ktnteımeıine ıebep olur.,, 

B. B. 

ES R•A R 1 
· /J. Erdik 

aydınlatıyor ve parlak göı
teriyor, hayata doyabilmek· 
lfğimin imkanı olmadığım 

hlaaetttrlyordu ... 
Baharın zarafetini üzertn· 

de toplamıt genç bir kız 

ıevgllisl genç bir erkekle 
ıosadan ayrılan küçük pati
ka yolunu takip ederak her 
tarafa nazır alan az meyilli 
tepeye do~ru tlerhyorlar. 

V aziyetlerf, hareketleri ve 
tebeaaümlerl; her ıeye karıı 
fiddetli arzulart o)dufunu, 
bu zamanlar için haddinden 
fazla memnun olduklar•nı 
anlatıyar . .. 

Tepede btr zeytin ağacı· 
na dayanarak, bütün tehiri 
ve nlha yeti ufukla blrleımit 
gibi görlnen mai denizi 
seyre koyuluyorlar. Bir iki 
aaat ayni vaziyette hiç JO· 

rulmadan, senele-rd"nberl 
btrblrlerlne hasret imlıler 

ıibl en b6yük surum duya · 
rak konuıtuktan ıonra alt 
tarafa doğru yürümeğe baı 
lıvorlar . 

Acaba hakikaten kunlar 
mesut mu? Ve sonradan bah· 
tf yauz diye haykırabilecek 
ler mi? . . Hiç fiipeoslz. ki bu 
anlar en meıut zamanların· 

dandır. Zaten aık tle kuru
lan bu dünya her halde ge· 

ne aıkm öldüi6 bir zaman· 
da mahvolacaktır ... 

Etraftan çekioiyorlarmıt 

gibt titrek seılerle konuıa 

raktan müvazeneaiz adım 

larla yflrürlerken yan ta 
rafta küçük çamlar araaında 
bir menbanın olduaunu fark 
ederek o tarafa döo6yorlar. 

Y aklaşhk larında temiz 

mebanın berrak ıulara kena 
rsnda bir çamın altındn ıh 

Uyar blr adamın oturduğu · 

nu ıörerek çekiniyorlar. Fa · 
kat ihtiyar onları müıfikane 
nazarlarla sellmlıyor 

Saçları ajarmıt ve yüzü 
hayatın izlerini göıteren çiz. 
gilcrle dolmuı . ldeta kam
burlaımıt fakat elan gözle 

l'QRKDlLINiN MİLLi ROMANI No: 4 YAZAN : Halil FJ~dl Ftrai 
kapdıktan ıonra derin bir 
nefes aldı .. 

l,.,ı. 
8
Alo Devlet Demiryol· tında bulundurulacak. 

~et~ erı Cumhuriyet mOd Madde " 2 ,, herhangi 
lllunııaı B . 

Uyurun ........ l' .. 
ttlı? oroa ~k6pretıi kalktı 

...._ z~lll lcark dakika f!VeJ., 
llot d\ltfen söyliyecekleriml 
t l e iniz: V . 
t \' · e ıalasyoolara 
~ı trını~ M 

Yol adde .. J,, mev· 
bı cuıa d lt I tın an kurouni el 
dı"tltt:ı A. N. ] ili orta okul 
~ ur(i b F 
k e behı •y ikretl~ genit 
'lldıı t•pkalı bir bayan 

'o erıne h 
il •twı lııe\tlrtlmeden 

"e kadar tarusut al-

iıtasyonda inene insin za· 
bıta haberdar edilecek .. Ay-
ni talimata riayet edilecek. 

Madde "3" varılan her 
htasyonda lıtanbul müddei· 
umumiliği haberdar edile 
cek .. Bu kadar . Dediklertml 
aynen yazdınız deill mi?. 

- Evet 
Lütfen bir defa okur· 

musunuz .. 
- Tamam. Teıekkür ede· 

rlm . . 
Genç adliyeci telefonu 

- Seni de ayakta bek· 
lettlm . Suçumu bağııla dok 
torcufum. 

Aldırma evlat . Sen 

itine bak .. 
·- Nihayet bulduk ama 

çok geç .. 
- Kırk dakika içtnde fa· 

ili Toros ekspresinde teıblt 

ediyorsun. Aıkolsun sana .• 
- Yarı yan ya olaaydı 

belkt. ..... 

Karacaahmete 1idl1orus. 

Edremit Hu~u~ 
Ha~imliğinden: 

Bir buse iki sterlin!. 
Londra parkluında sev· 

dalılardan bir çift öpüımüı· 
Edremidin Hekimzade ma- ler, bu hal eaasen Londra 

halleıinden Kadir ve lhıan parklarında mesbuk olmı· 
Zinetin müddeaaleyhler ay- yan btrıey deflldir. Fakat 
nı mahalleden Çerkea İbra akıi bir zabıta memuru bu 
hlm ve Mustafa oğlu İbra çift hakkında bir zabıt va-
him ve Ali Cemal aleyhlerl· rakaaı tutmuıtur. 
ne ikame eylediği izalei ıu Ôpüıen çift mahkemede 
yu davaaının icra kılınan müıtereken fkt Jngtliz lira11 
mubakemeainde müddeaal- cezaya çarptırılmııtır 
eyhlerden Cemal namına çı . Tecrübeılz ıevdazelere 

· ~arılan davetiyenin ikametgahı{ dikkat tavıiye ederiz 

belli olmadığı mübaıtr meıru- 8' k f .,. 1, 1. batı ile geri çevfrilmı, oldu· ır aran 1 ın ııyme 1 
ğundan ilanen tebliğat icra· Rokfeller öldü; ıu hadi· 
sına karar verilerek muha· seyl :'.''e bu münasebetle ya. 
kemeleri. 3 7 - 937 ıaat zıyoruı: 

10 a barakılmıı oldufundan Nevyorkta Rokfeller ha 
vakti mezkürde mumaileyh linde "Marılonlı of H~dfort,, 
Cemalin ya bizzat veya bir adını taııyan bir karanfil 
vekil göndermeıt aksi tak vardır. Bu karanfilin kıyme 
dirde muhakemenin gıyahm ti 5000 dolar, yani btzim 
da devam edeceği davetiye para ile 6000 liradır . Bu 
makamına kaim olmak üze karanfil nevi, çok az ve 

re ilan olunur pek makbul imiı; bu nevin 

rinde kaybo1mam•t olan bu çiçek açması için de beı 
ıayanı hayret ihtiyara aenç ıene beklemek lazım gelı. 
Atıklar tetkike koyuluyorlar . yormuı. 

Ve soruyorlar: Kara ve ~eyaz! 
- Siz kimsiniz? Böyle 

münzevi yerlerde yalnızlık 

tan canınız aıkılmıyor mu? . 
ihtiyar cevap veriyor: 

- Ben sizin gibi taze 

Birletik Amerikada ıiyah 
renkli insanlar, inıandan 

ıayılmazlar; bunların kanı 
bile helildır. Zencilerin akli 
kabiliyetlerinin az oldu~u 

hakkındaki iddia ve kana· 
atlere rajmen, zencilerden 
birçok kimseler mühim mev· 
kilere yükselebilmektedirler. 

Satılık Bağ, 

Oda Takımı 
Ve Piyano 

Memleket Hastahanesi 
yolu üzerinde Operatör 
B. Alt Rızaya alt dokuz d6 
nüm bai ve fldanlak, içe· 
rlıinde iki kuyu, havuz 
ve tki odah beton ev, 
Alman markalı bir piya
no ve bir oda takımı ıa · 
tılıktır. Taliplerin Muhar 
rem Hasbi Un Fabrikasına 
müracaatları llan olunur 

Siğara içmenin yasak ol
duğu bir şehir. 

A vrupada bir ıehlr var
dır; bu ıehirde rüzgarla ınn

ierde slğara içmek yasaktır . 
Bu garip yaaa

0

ğın hüküm 

sürdftğü yerin adı Baduz-
dur ve Lthtenburg mülha • 
katındandır. 

Hu yaıafın ıebebi nedir, 
biliyor muıunuz? Kaıabanın 
evlerinin kumıazamanın ah
ıap ve çok eakt olmasıdır. 
Yanım çıktıktan ıonra 

"eyvah!,. demekten ile ev· 
velden tedbir ittihazı iı· 

terse ıarlp ıektlde 

daha iyidir. 
olıun 

-----------------------Bunlardan biri 32 yatında 
ol dutu halde N evyork mah.· 
kemt l ~rlnden birlıloe retı ol

muıtur . 

heyecanlar, ıonsuz emeller 
\e yüksek hayaller arkeaın 
da koıarak mesut olduiumu 
tahmin ettikten ıoora, nıha· 
yet bet haht olmanın yolla -
rını bulan ve artık usareıi 

kalmıyan bir tesadüf yolcu 
ıuyuın. 

Şu saatte sizi gördü~üm 
için ne kadar memnun ol 
dum bllıeniz ... Bana ma:LI 
hllyahmı hatırlattınız, her 
tarafı kül olan kalbimi ka · 
rııtırarak birkaç le avalcım 
daha ortaya çıkardınız. Bel· 
k• bu zamanlar en ıon zevk· 
terim ve neıelerlmdlr .. , 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Genç aııklar oimdt daha 
sakin ve daha hürmetki r 
seı'e ıoruyorlar: 

- Sız büsbüt6n yalnız· 

m111nız? Yokıa tallinlz neU
ceıl mi ıizi bu ıürı1ere erdir · 
dt.? 

İhtl yar1n 16zlert parladı 
ve btrıey kucakhyacakmış 
ıibi •llbit bir yere dikildi 
ellerini kaldırdı, dudakları 

Utrlyerek ıunları ıöyledl: 
- SONU VAR 

Müddeiumumi i 1 e doktor 
öndeki otomobilde.. Bindi 
ğim otomobil onları takip 
ediyor . Doğancılar, Paıaka 
pm .. Nıhayet Karacaahmet . . 

Müddeiumumi nokta po 
liılndeo izahat alıyor. Me 
ı:arlığa dolru yürüyorlar 
Caddeden ayrılıyoruz iki ta · 
rafı selvi ağaçlarlle gölgelen 
dirllmlt geni o bir yoldan ge · 
çiyoruz Sağa aapılıyor . Dar 
bir yoldan yüz adım kadar 
yürüyoruz İyiden iyiye me · 
zarlı4a giriyoruz .. 

- Yıkık, kırık dökük taı 
farı, dikenli toprak yıimla 
rını geçiyoruz .. Selvi, kan, 
kemik kokulu, alır bir ha -
va .. Ne fena yer buraaı . Bıraı 
evvelki heyecan, gGrültü, ya· 
ıamak, çahımak, çarpıfmaK 
hisleri nerede.. Bu yerlerde 
lnıan birdenbire 6vle deli 
ılyor ki. . Ses k111lıyor, ı&z 
ler bGyilyor, yanaklar zaman 
xaman öyle tuhaf kırıtıyor · 

ki.. Buradan kaçmak biran 
evvel uza&rlaımak istiyorum. 
Yeııl boyalı, dttmlr parmak· 

1 - Balıkeılr memleket hastahanesi için IGzumu olan 
225 kalem eczayı tıbbiye ve panıuman malzemeıi ıartna
mesi mucibince alınmak üzere 3 Haziran 937 tarihinden 
itibaren ve 24 Haziran 937 tarihine raatlıyan perıembe 
günü saat onbetde ihalesi yapılmak Gzere onbeı gün mü· 
ddetle açık ekıtltmeye konulmuttur. 

:t - Bu ecza malzemenin muhammen bedeli 4695 li. 
ra 1 O kuruo ve muvakkat teminatı bedeli muhamminin 
y(lzde yedi buçuk olan 352 lira 14 kuruıtur. 

3 İhale Balıkeılrde Vilayet makamında teıekkül 
edecek Vlltlyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Buna att evrak ıartname ve eczayı tıbbiye ltıte· 

sini gö1'mek tstiyenler Balıkeslrde encümen kaleminde ve 
memleket haatahaneılnde latanbulda Sıhhiye mQdüriyetin

de görebilirler. 
5 - Eksltmlye girmek iıtlyenlerln yukarda yazıla mu

vakkat teminatına mıılıandığına yatırdıima dair makbuz 
senedi veyahut banka mektubile muayyen vaktinde Vtli 
yet Daimi Encümenine müracaat etmeleri ilin olunur. 

lakla, güzel, siiılü bir mezarı 
geçiyoruz . Nedense bu ölüye 
çok itina edilmtı .. Mezar ta· 
11 yepyeni.. Demir parmak· 
lıklar temiz. Ve mezann içi 
park gibi çiçeklerle dolu .. 

ileride göreceğim heye 
canlı bir manzara olmaaay 
dı . bu çiçekli mezarı kana 
kana seyredecektim .. KüçGk 
bir patikadan aaparak, bu· 
raaını da geçiyoruz . Elli 
adım ötemizde bir kalaba· 
lık ıörülüyor . İyiden , Jytye 
mezarlığa glrmiılz .. Hertaraf 
taf .. Ve ıelvl. Bu kurkunç 
yerde iılenen cinayetle bir 
öğretmenin alAkadar olma 
ıına aklım ermiyor bir tür 
lü .. 

Kalabalığa yaklaııyoruz. 

Nihayet ölü kadınan yanın 
daylz .. Of .. Ne fena, ne fe. 
na .. Bunu yapabilmesi için 
insanın evvel& inıanhktan 
ııyrılmaaı lazım .,. Boylu bo 
yunca yüzGkoyun uzanmıı 
bir kadın .. 

G61silnün altandan aızan 
kan kOçGk bir çukura biri 

4 - 1 - 205 

kiyor .. Kumrlll kesik saçla· 
rı, zaylf, beyaz yüzQnü ört · 
mfit . Üzerinde yırbk ıiyah 
bJr elbtıe. . Doktor kadının 
yanına yaklaıarak dtz çökn
yor ve bekciye'" ıeslenlyor: 

- Arka üstü çeviriniz . . 
Gözler korkunç bir man· 

zara ile karıılaııyor .. Baı 

tan tırnağa kadar ürperiyor 
ve titriyorum . Tüylerim dı· 

ken dıken oluyor .. Zavallı 
kadını henüz çevirmiılerdi ki 

kanlı bir :hançerr.ıöiıünden 
toprala dütUl. . Müddei umu 
mi bu pis demir parçaıını 
yerden alırken gayri lhtlya · 
rl haykırdı : 

-- Doktor.. F. Markala 
bir hançer .. . Dedi . Buz ıtbt 
donakalmııhm . . Her adım
da, her teıadOf katili barlr. 
bir ıurette b(ltQn çıplaklıft · 
le gchterlyordu. Yatlı dok· 
tor, bir kelime bile s6yle· 
meden dudakları sanki 
kılttlenmlt ıibi kadını mu· 
ayeneye baıhyor . Açık ıl· 
yah elbisesini makaala 

- SOROYOR -
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Balıkesir Askeri Satın i 

• 
Alma Komisyonundan: i 

Kor merkez birl ı klerinln ıenelik ıhtiyacı olan' 80 bin 
ki lo ıığır eti kapalı zarf usulile 10 - haziran - 937 günü ta· 

at 15 de eksiltmeye konmuştur. Muhl! nımen bedeli 24 bin 
liradır Muvakkat lemınatı 1800 l iradır. Jstdd ilu in şart 

namesini görmek üzere her gün ve adı geçfn günde de 
eksi ltmeyi a çma snalt olan ıaat 15 dtn bir saat e vveline 

• 
kadar teklif mektuplarile BelıkeF.irde kolordu 11atın alma 
komisyonu bl!ltkanlığına müracutları . 4 1 · 182 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kolordu merkez birlıklerinin ıht iyecı iç ın 33 b:n kilo 
patates açık eksiltme euretile ihale edilecektir . ihalesi 
11 6 - 937 tarihinde saal 11 dedir. Muhenımt'n bedeli 
2640 liradır . Muvakkat teminatı 198 liradır İsteklilerin 
ıartname&fnf görmek üzere hergün ve adı geçen gün ve 
saattede temlnatlarlle Kolordu Satın Alma komisyonu bao 
kanlığına müracatları. 4 - 1 - 188 
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Türkiye plyaaasında yükıek mevk(kazanrnıı olan 

dünyanın en meıhur ([Mil MAftOT) l<albur Fab 
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İ yelll ve f~aıyazmanı: Balıkesir saylavı H . KARAN 
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