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Bulgaristanda 500 Üniversite ta.le
bes.i polisle çarpıştı. 100 ta.lebe tev· 

kif edildi 

14 MART PAZAR 1937 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON B!RINCi YIL SAYI: 10176 

Müf sitler Hala hadise Çı-'Bir Sulh Konferans~ t~planacak B~lgar~standa 

k "' . Cihan ulhu lçın T e - Şıddeıı, 
armaga Y eltenıyorlar. şeb b ü 5 ı e r: P;,t~!~~~:u~~ıar 

Sancakta ((Türk .Himayesine Girerseniz Cami 
Yüzü Görmiyeceksiniz.» Diye Gülünç Ve Ma
nasız Propagandalarda Bulunuyorlar. Türk
ler Bu Propagandalara Sadece Gülüyorlar. 

lıtanbul, 13 (Hususi) Ha
tayda Vataniler gülünç pro· 

zvirata baılamı~ 1 ardır Halk =-- •••••••••••••• ; •• - .-••••• 
• 

P•aandalara baıladılar Bil 
baıaa dini alet ittihaz ede 

tahrık . ilerle tema111 kesmif Antenesko ! 
tir. • 

rek tezvirat ve yalanlarla 
lürk köylüsünü aldatmağa 
çalıııvorlar . 

''Türkiyenin himayesine 
tirerseniz cami yüzü görmi 

Yeceksinız" gibi saçmalarla 

rtıakıatlarına muvaffak ola· 
tı.klarını zannediyorlar 

Türkiyed c: vicdan serbes· 
tiılne hürmet edildiğini bilen 

lürkler bu propa g&ndalara 
•adece gülmektedirler 

Kahire, J3 S a n . 
taktan gelen haberlere gö

Vataniler Antakyada le· 

Aııkara, 13 (llususil 

Evvelce Sanceğn bağlı ol 

duğu halde her nedense Su 
riyeye bağlftnan Bayır Bucak 

nahiyelerinde büyük bir fa 
aliyet göze çarpmakta oldu
ğu bildiriliyor. 

Aslen Türk olan Alevileri 
Türkler aleyhine f ııkırlmak 

v~ bu "uretle kargaıalıklar, 
hadiseler çıkarmak için tah-

rikat yapılmaktadır. 

Aleviler propagandalara 
kapılmaktadırler. Bılhassa 

Hatay işini kendi davaları 

gibi takıp etmektedirler. 

Almanyaiun Cevabı iyi 
Karşllanmad1.. 

Alaıınyanın cevabı tayareTe-dun- Londraya gönderil-
1 

L di. italyada cevabını vermek üzeredir. 
iyi 0 ndra , 13 (Radyo) mali karıısında matbuat 
... '1aber alan mehafil Al uzun tefsirlerde bulunu 
··•an h 1 il rnu tırasının tayare yor ar 

e " 
t d· 8'0nderildıği söylemek- Alman cevabında Sovyel · 
e ırl~r. 1 er Birliğine karşı bazı 

Bu t k 

..-

Büyü~ Şef taraf rodan 
Kabul edilecek. 

Ankara , 13 (Hususi) 

• - Romdnya harıciye 

vekili B Antenesko sa 
lı günü lstanbulda me 
rasimle karıılanacaktır. 

Dost devlet hariciye 
nazırı için hariciyemiz 
bir program hazırla 

i» mııtır. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: Kendilerine An"ara : • • Palasla hususi bir dai · • 
: re ayrılmıştır. Hurada 
: f"'reflerlne ziyafet ve 
• • suvareler verilecektır. • • B. Anteneıkonun • 
: Cumhurbaşkanı Ata 

: türk tarafından da ka • 
: bul edileceği anlatıl : 
• • • maktadır • • • : Ankara, 1S ( A A ) : 
: Romanya llarlciye na : 
• • • -;.ın A11lanesko bu cıyın • • • • on allısw<la mcmlekc • • • : tlmi:e gdueklir. : 

'···········-··········: 

Amerika 
llt a dirde B, Eden sa- hükümler de bulunulduğu ' 

Rör~l de B Ribbentropla şüphesiz addediliyor • f ranSIZ İSIİb8Zfn8 1IC!t'ıraL 
d IO'leden önce saat 11 fstanbul, J 3 (Hususi) - Y ~ 
e: ~lrrıao notasını tetkık Londradan gelen haberler etmiyece~ 

e ilecektir den Alman cevabının tat 
Ceva k ttı, P pe uzundur . Al minkitr olmadığı anla§ılıyor. 

Rib~Ya her zaman yaptığı Bu cevabın birer ıureti 
h\ıı.' bu defa da cevabın de Be1çika, Fransa ve Sov 

baıaıını göndermemiştir. yeller Hirlığine gönderilecek· 
r~b· 1 

~I b ıs, 3 (Radyo) Ye tır. İtalya da cevabını gön 
lr Lokarno misakı ihti dermek üzeredir. 

~ransada 
la~ili i~k~z tahvilleri 

p Kimilen satıldı. 
ctris 13 

bııi iıt1k (~a~yo) ~ Da 
r'ibet ra7. goru memı§ bir 

S kaıanrnııtır . 
''t l 7 d tertıbı e kapanan ilk 

helllenn k satııında tahvfller 
inıllen satılmııtır 

8er/;;;=>- -

İngiliz 
Somalisinde 150 ~işi ~ur

şuna dizildi 
. Cibuti. 13 (Radyo) 
:ngiliz Somalisinde kain Ri 

cipten alınan haberlere gö· 
re, bJr lngiliz zu bıti l>ir ka 
bile reisinden vergi alırken 

cerh ve katledilmiştir Bu 
kabilenin tedibi içın 150 
yerli kurşuna dızilmiştir 

Vaşington, 12 <AA.) -

Hazine nazırı B Morgentau 

mı ili müdafaa istik razına 

kayıd için Amerikadan Fra· 

nsaya strmaye hareketine 

dair kendisine hiçbir malü

mat gelmediğini, Fransaya 

j veya Amerikaya doğru ni 

zamsız sermaye nakline dair 

h çbir ernmare olmadığını 

söylemiş ve: 

Bize göre 

pandı, demiştir . 

·Fransa 

mesele ka 

ı Aleyhine 
kıyam 

Dünya milletlerinin Bir harp vu~uu ~alin~e çı~ara
caklan asker kuvvatini gösteren müt~is ra~amlar: 

.Kı:ıl Or<itımrn /(ı:.ıl meydunda bir yc'çll usmi 
lstanbul, 13 (Huı;uıi) - Arjantin 8.900,000, Brezil 

Londradan bildirili} or: -. ya 800,000, Japonya J 3,000 . 

Amerıka Cumhur reisi B 000, kişidir. 

Bulgariıtanda tiddetli propa · 

1ıandalar olmaktadır Bele

diye seçimi münasebetıle 100 

bin giz1i beyanname dağı -

tılmıttır Sof ya ün! versttesi 

kapatılmıı, l 00 talebe tevkif 
edilmiştir 

İstanbul, 13 (Hususi) 

Bulgaristandaki kargaıalık· 

ların ehemmiyetli bir ıt:l il 
aldığı anlaıılmaktad1r . 

Dün 500 kadar yükıek 

tahsıl taleoesi nümayif ya· 

parak ~ıhhat müdürlüiünün 

kapını kırarak halka hita. 

beler irad etmiılerdir. 

Birçok kimseler yaralan· 

mııtır. 

Yakalanan talebeler hak· 

kında şiddetli takibat ya· 

pılmakta olduiu btldlrlliyor. 
Ruzvelt Temmuz ayının son 

haftası içinde bütün devlet 

lerl Vaıiugtonda bir sulh 

kenferansında bulunmağa 

davet edecektir. 

Sulh kanfe ransn da l ütün 
milletler ıç · n l 945 yılına ka 

İspanya Harbine Niha
yet VerilmesiKararlaştı 

dar devam cdeıı bır "müta· 
reke" yapılmuı teh.lıf edı 

lecek, bu müddet zarfında 

aradaki ıhtılaflı meselelerin 
halli cihetine gidilecektir. 

Amerika cumhur reisi böy
böyle bir teklifle ortaya çı · 

karken İngi l tere, Fransa, 
İtal)·a ve Almanya ile bu 

hususta mutabık kalmış bu 

lunmaktadır . 

Yapılan tetkiklere göre 
dünya mılletlerinin seferi 

kuvvetleri §Öyle tesbit edil 
mıştır: 

Arnavutluk 200,000 as 
ker, Almanya 13,000,000, 

Avusturya 1,350,UOO, Belçı · 

ka 1,600,000, Bulgaristan 

1,200.000, Danimarka 700, · 
ÜÜ(', Estonya 7ll0,000, Fen 

landiya 700,000, Fransa 
8 'U0,000, İngiltere g ,000.000 
Yunanistan J ,300,000. Tür
kiye 5,235,000, Yugoslavya 
3,000,000, Macarıstan 1, 700 .. 
000, İtalya 8,000,lJOO, Le 
ton ya 370,000, Lll vanya 

500,UOO. Norveç 550,000, 
Polonya 6 50U,OOO, Portekıı. 
1,365.000 Sovyetler Birlıği 
35,UOo,ooo, Romanya 3,500 

bir, İsveç J .200,000, lsviçre 
800.000,Amerika 20,000,000, 

Alman 
Kabinesi 

-----~~~~~-

Valansiya ~ü~u meti italyanm ispanya işlerine mü~ıhı-
ıesini protesto ettiAsilere cep~ane taşıyan gemi yakılındı 

Atatürk, l3(A.A) - Ata 
türk dün Türk dili tedkık 

ku•umu merkezinde Tarım 
üyelerıle uzun müddet çalış
mışlardı 

Paris 13 (A A ) - Al 
manya balıkcı gemtlerıle le 
şkil ettiği bir pişdar fHotil · 
la11ını yakında İspanya sa 

hlllerine gönderecektir. 

ispanyada Guvadegara 
cephesinde hükumet kuvve· 

tleri tarafından esir edılen 
italyan zabitleri Valansiya 
ya getirılmışlerdir 

Hazı Fransız ve Belçika 
p trlamentoları azalarının ka
rşısında yapılan isticivaplar
da bır İtalyan lıinbaıısı İr 
panyaya seksen bin munta 
zam İtalyan nıkerınln çılfa -
rıldığını ve esir dü~tüğünü , 
cephede kırk bin mevcutlu 
üç ltalyan fırlrnsının ve bu 
ltalayan kuvvetlerinin lıera· 
ber nde top, mitralyöz, alev 
makinaları ile gaz makinesi 
bulunduğunu söylemiıtir 

lipliği nezdınde protesto el-
miştir . 

Paris, J 1 <Radyo) - Ha
vas ajaoıimn Avtlladan al
dığı haberlere göre asi kuv· 
vetler, taarruzlarına bugün 
de devam etmiılerdlr Ha
rekat, asiler lehine inkitaf 
etmektedir· Arganda cenu· 
bunda Morata yakınındaki 

köyler asilerin eline düşmüı· 
tur. 

Askeri müteha1111lara göre 
Madrid bu vaziyeti karıııın

da uzun bir zaman daha 

( Sonu 4 üncü sayfada ) 

Milletler 
Cemiyeti 

2 4 Mayısta toplalıntıyı 
çağınlacık 

Cenevre, 13 (AA ) Mil -

letler cemiyeti umumi kiti 

bi Mısırın milletler cemiyetine 
kabulü için heyeti umumi. 
yeyi 24 may11ta toplantıya 

davet etmiıtir. 

=~--

lJG.kkanında 
80rrıba 

lngiliz tayare lerl bu müna 
sebetlt: asi kabıle üzerine 
on ton bomba atmışlardır . 

iıtanbul. 12 (Hususi) 

Tunustan buraya gelen ha 

berlere göre oradaki yerli 

Araplar, ecnebi bir devletin 

tahriki yüz.ünden Frensa al · 

eyhine isyana baılanuşlar 

dır . 

f ev~alide toplantıya çeğrddı 
Jstanbul, 13 (Huıud) 

Alman kabinesi fevkalade 
toplantıya davet edilmiştir. 

Bu toplantıd mühim mese

leler hakkında konuşulacağı 
ve müstemlekeler işlle daha 
bazı siyasi itlerin mevzuu 
bahs olncRğı tahmin edilı · 

yor. 

Bu tebliğde Fransız ve 
Belçikalı parlamento dele 
geleri bir 'teblığ neırederek 

artık İspanyada dahili bir 
harp karşısında bulunulma
dığı ve bu harbın bütün bir 
milletin ecnebi istilası teh . 
ilkesi altına dü§tüğünü kayde· 
derek İspanya cumhuriyeti 
ni kurtarmanın dünya ııul 

hunu kurtarmnğa muadil 
olduğu ilave olunmaktadır. 

Dolandırıcılık 
Yapan 
Konsolos 

Brüksel, 13 (Radyo) 

Dolandırıcılık ve ıahtekirlık 
töhmetile tevkif edllmlt ol 
an elmas tüccarı Adler, Be 
lçika hükumetinin Hondoraa 

hükumeti nezdtnde>ki sabık 
konsolosu idi Bu adam, ko
nııolos iken de böyle hare . 

ketlerde bulundu§u için az 
ledılnıiıU. 

fl,tl 
~erb,;• ~ 3 (Radyo) Bir 
01tlbıt ~ukkaın önünde bir 

bır •e ulunrnuıtur. Diğer 
d1: flllte b k ~kka ~f a bir berber 
•ıtı ku rıdırıda nıeçhul bir ıah. 
ttı il l\k k Gıtu ' 0 tuğu görül r. 

Fraosada seçimin şekli 
Paris, 13 ı Radyo) Se. 

çim üzerinde islahat yapıl 

maıı hakkındakı proje mil 
let Meclisince tasvip edil 
mlştir. Bundan sonra seçfm 
niııbi ~lsl<"m esatııı:ın göre 
yapılacak ve 16 bin seçici 
için bir mebuı ıeçllecekUr. 

Fransa hük(ımetı, isyana 
mani olabilmek için t,.dbir 
ler almııtır. 

Olğer yanda asilere harp 
malzemesi ve bilhassa on 
milyon mernu taşıyan bir 
gemi zaptedllmiştir Valan
slya hükumeti halyanın Is 
panyaya müdahalesini nıll 

lctler CeıBiyetl umumi ki . 
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• 

İM İZDEN HABERLER 
• 

Çoc k Esirgeme Ku-
• 

Bir idam Talebi 
--

. 
Bir Taşla iki Kuş: • • 

1 ır rumunun Ko • 
gresı • • 1 Bundan i~i yıl hdu evel Kepsü~ün Servet lôJün~ı ız ık ·Y p a 

a Çav ş .. 
Bir otel~e çahnan elbiselerin faili aıamr en husum bir 

sahte ian~arma çavuşu olduğu meydana çıksnld1. 
Balıkesir Palıu otelınde bir 

hırsızlık vakası olmuştur: 

Bu otelde ikamet eden 
inhisarlar eksperi Cahidin 
bavulundan dört takım el 
bisesl, lzmır Singer Kum 
panyası müfettişlerindt>n 

birinin de bir ceket ve bir 
yeleği çalınmıştır. 

Polis yapılan ıikayet üze 
rine derhal tahkikata baş 

lamış ve neticede aynı otel· 
de iki gündenberi yatıp 

kalkan ve jandarma başça
vuş elbisesi geyen Ah· 
met oğlu lsmall adında bl 
rini yakala mı ıtır 

İsmail, üç dört gün kal 
dığı otelden gitmek üzere 

ayrılırken şüphe üzerine ya 
kalanmış ve yapılan araıtır 
madrı çalınan elbiseler de 
meydana çıkarılmıştır. 

Tahkikat derinleştirilince 

bu Adamın jandarma bnşça 
vutluğu ile de hiç bir alaka 
sı o madığı, kendısine böyle 
bır süı verdiği de ortaya 
çıkarılmıştır 

Üzerinde çıkan bir nüfus 
cüzdanına göre lsmaflln Ho 
panın Arhavi köyünden ol
duğu anlaşılmakta ise de 
kendisi Samsunlu olduğunu 
iddia etmektedir. 

Sahte jandarma 
hakkında tahkikata 
olunmaktadır. 

çavuşu 

devam 

Bu kurumun ~ün ~aza kongresi yapıldı. idare ~eyeti
nin çah ması takdir edildi. 

Çocu/c Esirgeme Kurumu idare heyell 
Şehrjmiz Çocuk Esirgeme gre başkanlığına B. Feyzi 

Kurumunun merkez kaza Sözener seçilmiştir. Bundan 
umumi heyeti dün saat 15 ıonra ruznamedeki madde 
de Halkevinde toplanarak lerln görüıülmestne geçllmio· 
yıllık kongresini yapmııtır. tir Önce idare heyetinin birse 

Kongre Kurum başkanı nelik faaliyet raporu okunmuş 
Doktor B. Kamil Seslioğlu ve kabul edilmiştir. 
tarafından açılmış ve kon-

•• 
Sarkıntılık 
Ve Tehdit 
Mektubu 

Bir KöydeBir Kadın Olü 
Ekrem Çavuldur ve Vari 

dat Müdürünün heıapları 

tetkik etmeleri muvafık bu 
lunarak hazırladıkları rapor 
okunmuı bu da keza onay 
lanmıştır. Olarak BUiundu .. 

---~ 
E~e mahallesinden Halil 

oğlu Mehmet ve Kayal:.ey 
mahallesinden Ragıp oAlu 
Osmanm bu mahalleden 
Ahmet Çavuş kızı Fecriye 
ye söz attıkları ve bun 

Köye bir saat ka~ar mesate~e ve başı ezilmiş olarak 
bulunan bu kadm nasıl öldürüldü? 

1 rdan Osman ayuca bu 
kaza tehdit mektubu da yaz 
dığı ılkayet edildiğinden hak
larında takıbata haılaumış 

tır. 

Sındırgıda bir öldürme va 
kası olmuştur 

Bu kazanın Gölcük nahi 
yeslne bağlı Dedeburun kö· 
yünden Emin kızı ve Meh 
met Ali karısı Hanife çalış· 
mak üzere köy civarında 

----------

H lk 
u 

vi Gösteri Kolu
T o plan t 1s1.. --

Bu kolun da i~i yılh~ umumi toplantısı dün akşam ~ü
tün üyelerin iştirakile ıapi1~1. 

bulunan tarlalarına gitmiolir. 
Akıam olmuı fakat ka 

dm evine dönmemiştir 
Evde bulunanlar ortalık 

kararıncıya kadar beklemlt 
lene de ümitleri boıa çık 

mı ıtır 

Bunun üzerine kadın aran 
mağa başlanmııtır Ev halkı 

tarlaya giderek kendi-
ıini aramışlardır. Fakat 
bu da boıa çıkınca şüp· 

h., büsbütün artmııtır. 

Hanife nihayet uzun araıtır· 
malardan sonra köye bir 
saat kadar mesafede bir yerde 
ölü olarak bulunmuştur. Kadı-
nın başında taş yarası bu· 
lunmaktadır. 

Kendisf nin oraya niçin ve 
kim tarafından götürüldüğü 
ve neden, nasıl ölctürüldüiü 
hakkında tahkikat yapıl
maktadır. 

Üyelerden Hilmi Yırcalı 
kurban derilerinden alınan 

' hisseden merkez umuminin 
Balıkeıir şubeıine de bir mi· 
ktar yardımda bulunulmaıı 

ve Doktor Kamil Sesli oğ 
lunun 80 yoksul çocuğa gey· 

dirmek üzere kuruma müracaat 
eden hükumet konağı mütea 
hhidi B. Mehmedin takdir 
name ile teltif edilmesi için 
umumi merkeze bildirilmesi; 
Mektupçu B. Hilmi Türkeri 
faaliyet raporundan da an· 
!aşıldığı üzere büyük bir va· 
rlık gösteren idare heyetin. 
in takdir. edilmesi için bu· 
nun da merkez umumiye bi 
!dirilmesini ve vtlayet kon-
gresine arzını istiyen dilek· 
leri ittifakla kabul olundu. 
Masraf ve gelir bütçesi 
2500 lira olarak tesbıt 

edildi. V i 1 i y e t 

kongresi için B. Feyzi Sö 
zener ile Doktor B. Raif de· 

lege olarak ayrıldılar Kon 
greve böylece ıon verildi -

Temsil kulmıdald gençler bir piyesle 
Halkevı Gösteril kolu üye· Baıkanlığma B. Muam-

leri dün akşnm saat yirmide

toplanarak kongresini yap· 

mıştır. 

Toplantıda kolun ıki yıl· 

lık faalıyeti hakkındaki ra

por okunmurtur 

Tam bır faaliyet içinde 

bulunan temsil kolu lir yıl· 

da 68 temsil verdiği ve bu 

temsillerin 3 -1 bin kişi tara· 

f ırıd o t l<ip edilmiş olduğu 

rnporda yazılı idi 

Bu faaliyet raporu kabul 

edıldığfnden sonra yapılan 

seçim şöylece netice 1enmiş 

tir: 

mer Gözalan, üyeliklere Ba

yan Hülya Gözalan, Beledi. 

ye Komiseri B. Mucip Akın, 

Parti Sekreteri B. Hacim, ls· 
tasyon 

Ihsan 

Memurlarından B. 

seçilmiılerdir. 

Halk vi Baş~anhğın~an: 
15 3 9.>7 Paurtesi günü 

saat 2U de yapılacağı evel 

ce arz ve i an olunan Sos 

ya 1 yardım şubesi toplantısı 

görülen lüzum üzerine 

22 3 937 pazartesi günü sa 

l 
at 20 ye talık edıldiği ar· 

zolunur. 

iddialı 
Bir 
Mac , 

Bugün Birİık Güç ara 

sında kupa maçlarına de 

vam edılecektir. 

8. Gümesinde Ayvalık 

birinci olmuıtur. C güme 

sinde bugün Edincik ile 

Bandırma Bırliksporun kar 

şılaşması lazımgeliyorsa da 
Edlncik bu maç1ara iştirak 

etmlyecektlr Bu takdirde 
Bandırma ldmanyurdu bu 

gümenin birinclsldır. 

27 Martta bu kulüpler 
ıehrim zde yapılacak olan 
yarı fınal, 28 de de geri 
ka 1nn ıki takım final maçı 
na girecektir. 

Birlik ile Güç arasındaki 

bugünkü maçın çok iddialı 

ve hey canlı olacağı muhak 

kaktır 

Ecnebı 
Kadınlarla 
Evli 
Memurlar 

Dahiliye Vekaletınden vi 

liiyetelere gelen bir tamimde 

memurlardan ecnebi kadın 

larla evli olanlar mevcut 

olup olmadığı sorulmuıtur 

Ecnebi kadınlarla evli olan· 

lar varsa, listesi 

cak. Veka1ete 

cektlr. 

hazırlana 

gönderıle-

Mütekai~in, eytam ve era
mil maaşlan arttıulacak. 

Hükumetin yeni müteka 

itlere nazaran az maaş sa· 

hlbi olan eski mütekaitlerle 

dul ve yelim1erin maa~ları· 

nı çoğalmaktan ziyade ba. 

olan ~ir vakamn muhakemesi.. 
935 Senesinin Temmuz f 

ayının on11ekizinci gecesi 
Kepsüde bağlı Servet kö
yünden Ahmet o~lu Kazımı 
çifte tüf engl ile öldürmekten 
suçlu aynı köyden Süleyman 
oğlu Mustafanın Ağır Ce
zada duruımasına devam 
edılmtıtir. 

Bütün deliller toplandığı 

için Müddeiumumi Muavini 
Necmettin YEŞiL bu dava 
hakkıoda ki iddiasını serdet· 
mittir 

Bu iddiaya göre suçlu 
Mustafa ile maktfll Kazımın 
ailevi bir sebepten dolayı 

aralarının açık bulunmaaın

dan birbirlerine intıkam 

almak nazartle bakmakta 
dırlar. 

Hadtae geceıl maktul Kıizı -
mın Kııla arkaaı admda 

ki mevkide bulunduğu bir 
sırada suçlu Muıtafanıll 

oraya giderek puıu kurduğu 
ve Kazımı bu suretle taam 
müden öldürmüı olduju an· 
laşılmııtır. 

Bu dava hakkındaki id
dasında Müddeiumumi Mua"I 
ni Necmettin YEŞiL ıuçlunull 
ceza Kanununun ( 450) inci 
maddesinin (4) cü bendine 
tevfikan idamını talep etmlf 
iıe de Muııtaf aoın yaıınıo 
küçük olmaaından v• 
hadiseye de mAktOlün ıe· 

bebiyet vermif olduiu anla· 
ııldığından bu idam cezası· 
nın ağır hapse çevlrllmeılnl 
istem ittir. 

Mahkeme suçlunun yaıılı 
müdaf aa11nı dinlemek üzere 
davayı 22 Mart pazart~ıl 
günü ıaat l 4 de bırakmııtır· 

Hava Ve Zehirli Gazlar
dan Korunma Kursları 
kurslara layık -olduğu 8renimiyet verilecek ve ibmıli 

görülenlerde cezılandınlacaklard1r. 
Sıhhat ve içtimai muave 

net vekaleti hava ve zerhir· 
li gazdan korunma kun1a
rına devam hakkında bütün 
vilayetlere aıağıdaki tamimi 
gönder mittir: 

Vilayetlerin hava ve zehirli 
gazdan korunma kurslarının 
&onunda yapılan yoklamalar
da muvaffak olamıyanlıırın 
adedi daima muvaffak olan 
lardan çok çıkmaktadır. Bu 
nun,.sebebl devamıızlık ol 
duğu yapılan incelemelerden 

anlaıılmııtır 

40 numaralı Hava ve Zehir 
li Gazdan Korunma kursları 

lalımatının a) sırasında muh
telif meslek, ihsas ve vazıfe 

sahibi bütün Hükümet ve Be 

lediye memurları ıle sınai 

ve ticari müeuesat mümes 
sillerin kurslara d~vamı mec 

buriyeli nrahaten yazılıdır. 
Hu mecburiyet gelecek harp 
lerde vukuu muhtemel tay 
yare ve zehirli gaz hücum
larına kartı vücutlandırılacak 

(vilayet korunma teşkıllerin-

de) bu memurlardnn her bi 

rının meslek ve ihtuıuı ve 

itine göre amir veya memur 

şka suretlerle terfihleri im· 

kanlarını araıtırdığı haber 
verılmektedir. 

Maaşların çoğaltılmuı 

için de münasip bir zaman 1 
da bir çare aranılması mu 
htemel olmakla beraber 

mütekaıdın, eytam ve era · 
mieln aldıkları maaşlar ye 
l<ünunun bütçesinin yüzde 

on 1*tini t· ttuğu beyırn ed 
ilerek son senelerde fazla 

ihtiyaç dolayısile şimdilik 

bütçeye yeni birıey ilave 
edılemiyeceği tahmin edil· 
mel<tedir Filhakıka bu ma
aılar bütçede '6.000 OOt; 
lirayı bulmaktadır, 

olarak reımen bir vazife 
alacağı ve bu vazifeyi tfı 
için havadan saldırıı ve ko 
runma prensiplerini ve vs•1 

talarını yakından bilmesi li 
zım geleceği bedihidir. Ye 
ter ki böyle bir ıaldırıı e•n' 
aında kendini. çoluğu 11 

çocuğunu yakın vatandaılı· 
rını korumak ve kurtar111•~ 
vazifei insaniyul de h'' 
keıin ayrıca vatani bir borcıJ 
dur. 

Bu kuillar heman daidl1 

mesai saatinden ayrılrrı'1 

muayyen bir vakitte cer' 
yan etmekte, ve bunl•'' 
devam, talimat rnucıbince fi' 
vilayet emir ve tenıibllt 
teveccüh etmit bir hükOrı',ı 
vazifesi bulunmaktadır. 8" 
nun için müdaviminin k1J~ 
saatleri baılamadan e""' 

"' kurı mahalline girerken 

bittıkten sonra çıkark'~ 
imzaya tabi tutulmak •"':ı 
tile devamın zabturar• 
altına alınması mukteıtdi'' 

Bunun hilafına harek'
1 

bl' edenler resmen verilmlf 
1 

vazıfeye gelmemlt telilı~ 
edilerek haklarında vila~t~: 
inzıbat salahiyeti dalreııl'I , . ~ 
takıbatta bulunulmaııı J\1 

hareketleri bu sali.hiyelıf 
fevkinde takibatı iftılı' I 
edenler için de menıuP "~ 
dukları vekaletlere yaıılrrı;, 
la bdraber iaimlerldifl 
yolsuz hareket 1eri derece•' 

nin vekaletimize de btld1'
1 

meıini ve bu 1937 ııene~ 
de Hükumetçe bir der ol 
daha tekamülü ve te\'e9' ~ 
beklenen hava ve g11zd•11 I 
runmak talim ve terb11 / 
ve propagandaaının ıalitıl d 

. ı . t d .. " .-gl I~ 
emın uır az a yorum... ti 
vi1ayeUn kanuni salahif1~,ı 
dairesindP liizım ge1ef1 

1
, 

türlü tedbırlerin ittıh11ı1 

mimen teblli olunur 
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l!rihten Fıkralar: 
löıım Vıldınin ıkibıti .. 

Kösem valde nmnile an 
ılan mahpeyker tarihle 
Pek büyıik roller oynamış. 
9lrt1tlğl tehlikeli işlerini ka 
tıl~ bilirmiş ve lıalla kendi 
ef9er paresini dalıi taht 
"e saltana/lan uzaklaştır· 
Tttuk maksadllt ka/ıren ve 
Yadren kalllne deltilet et
ı7ek gibi pek jeci bir hal 
e nellcelenen çok korkunç ri lehliktll bir kadındı. 
nun bu harektli de Osm 

Gnlı lafıt ve saltanatım eli· 
tıe alarak idare etmek ve 
iated/ği gibi ztvk ııt sefa 
•ıtıa dalmaktı . 

Kösem Valdt, hıdişnh 
~an avcı d6rdıincıi Sallan 

1 
ehmedi öldürmek suretiy 

e kendi giıl/ lle sadık be 
~delerinden! Be/, faş Ağaya 
•manlı ta/ılım vrrmek ve 

:tıunıa evlenmekli. işle 
ı: ıebepledir ki Kösem Va 

e,kendi işine mani olmakla f alııanlardan birkaçının or 
Odan kaldırılması için ke 
ildi adamları vaslaslle Ye 
il/çer/ ağalarına haber gö 
"dererek kelltltri11ln iste 
~llmeı/ maksadile ocağa 
haber gönderdi. Daha bunlar 
f{are1<ete geçmtdt;n evııtl 
b ~•em Valdtnin bu leşeb 
b~ıü haber alınarak muka· 
S 1 hcırektlt geçildi. Tarhan 

1 
Ultan başağaıı uzun Sil · 

1~YIT1an, koca Reyhan, lala 
ıC:ahim ue lsmall ağalara 
d lmat verllectk işe başlan· 
,.,' Yen/çul ağalarrnm sa· 
~o gelip kelle/al lslrnt-;e bende/eri almak için 
;uın edilen ıaalte uzun 
,:ıeyman ağa sarayın bıi· 
~ kapılarını kapattırarak 
mı ha/az.asına da tmin ada· 
'"' ar koyd11 . Kôsem Vol
"tn' &a/rlfı boılancı başısı ile 
at bendelerlnl göz hapl 
r ~e <ılclırarak şüphtll lıa
ô~d dtı ~ gôrülenltrln derhal 

0 
ürulmeltrl için emirler 

erdi ~ 
ltlft • · e iptida zli· 
d 11 baltacılarım sonra 
pr has oda takımlarım lı> 
p~:arak keyfiyeti anlaldı . 
lerı lıahın ekmeğini yedik itle:'· bunun hakkım öde 
9, z1manı gelmiş o/du-';u bil<iirdi. 

9~ aray dalıill nde Jıarektle alen zenci uzun Sıilt yman 
'>l 

0 ,Ve maiyeti, işlerine ma. 
Va~ m~k lstlyen Kösı•m 
Ye enuı birkaç be11<frsini 

re ~ J'k &en trc ı len sonrcı . Kö 
6111~ \'alclenln lwpısww 

lflt idil • rııftu ye er I çeridr n gıi 
<le ~ll işiten Kösem l'al · 
Yet3ıkya Yl'niçerl u[jalarmın 
h lrrln/ :u1111ederek 
'tnen 

/,. 
1 

lwpıya ko~ltı. 
.,er derı : 

<t,,-
1 

A{itılur geldlni: mi? 
Y nce s / · u eyman uıju tla: 

Pıy:ı Bel//, geldik A~·rn ka· 
ll:1111 D~dl. Kösem l'aldt 
d•: Suieymamn yc111i ba'1· 
"im · ~ litred~nıntn sesini laı11dı, 

len ı. /J/r mtiddei leredc/ıil 
Qka,'~nra kaçf 1. Dairesinin 
feaı arufında, bticcra kö 

nde b ı Ytilc '' unan Nr odanm 
9Qll[::l~bınu girerek yor 
l!ap 

1 
ıçerfs/ne saklandı . 

r ar k r/td; mlarak içeri gi 
ort · lwtayıklardan biri 

ayu çıkarak: 
- 8 ~ ile lst[ ııyıik vnl<ie be.ıim! 

[)edı S ~orıamz ıôyleyinizl 
IQ11 ~ ute11ma11 ağanın : Ya· 

ciuğu hakkındaki iş · 

TORKDILI 

Almanya Avusturya 
Anlaşmas1.. 

Avuıturya · Almanya an 
laıma11 dolayiıiyle daha ev 
velce yazdıt?ımız bir yazıda 
ıöyle demiıUk : "A vuıturya
nın büıbütün cermenleıtiril 
rneıi itine giriıil mi ıtır. ve 
Berlin, bunun dostça ve ken 
dlliilnden bir anlaıma neti· 
celenmeıini haklı olarak 
Qmid edebilir. 

11 Tem muz anlaımaemı 

beğ~nenfran11z ve Avuıturya
hlaran hoıuna 1ıitmeml1 olan 
bu hüküın, o zamandan beri
Avusturyanm iç itlerindeki 
inkitafla maale1&ef lıabetli 

çıkmıttır. Alber Muıe, bir 
takım Avuıturyalı ıahıi 

yellerin "müfrit milliyetçi
ler,, nama al tanda gizlenen 
nazılerle birleıerek bir "cer· 
mano ıoıyal .. btrliii vücude 
getirdaklerinl yazıyordu. Vt
yanah muyonal soıyalilller, 
Fon Noyratı pek büyük me 
raa\mle ve flayl Hitler seli 
miyle karıılamak ıureUyle, 

meslekdatımızın batlamıt ol· 
dulu izahı tamamladılar 

Gerçi, Viyanalı nazllerln 
bu hareketlerinin ıümulQnii 

tahdld edecek deliller bulu 
nabilir. Meıela 2 milyon nü
fuılu bir ıehirde 200,000 
tezahürcünün pek fazla sa· 
yılamıyacafı, huıuılyle bu 
mlkdaran içinde vilayetler 
den gelenlerin d~ büyQk bir 
mevki lıgal ettıkleri ıöylene· 
cektir . Poltıan, Fon Noyrat 
geçtikten sonra üçüncü Ra 
yhm bu taıkm hayranlarını 
dafıtmak lçın fazla güçlük 
çekmemtı olduiu tebarOz et 
tirilecekt ı r. Nihayet hemen 
erteıl günü, vatAnperver ce
phenin, Alman dıt bakanının 
ayrılmaaı dolay11iyle .. yaıa 
ıın Avuıturya,, nidalarayle 
büyük bir miting yapmıt ol
dukları ve bunun h ç de na· 
zilerln nOmaytıioden geri ka 
lar tarafı olmadıia k"ydedı 
lecektir 

Fakat gene de göze çarpan 
hakikat ıudur ki: Avusturya 
lı partizanların pek ıhtiyatlı 
dananmalara lazım gelen bir 
hidıııe karıuında, A vustur 
yada cermanizm ve nazizman 
ehemmiyeti, Avusturya ida 
re adamlarının tahmin ede 
memit olduklara bir kuvvet 
le kendini teyid etm•ıtir Fon 
Noyratm Vfyanadakı ikameti 
eınuında H. Şuıningin göı 

terdığl ihtiyatla haı ek et tar 
zı, kendasinin tehlikeyı kav
ramıt olduğunu ve 1 1 Tem. 
muz itilaf mm hakıki mana-
ıını nihayet kavramıı oldu 
ğuna delildir. Bu italif nas 
yonal ıoıyalist propaganda 
sına ve f aalıyete en iyi bir 
zemiu hazırlamııtır 

Mariahtlfe caddesinde yü 
kselmiı olan .. Hayl Hitler" 
nidalara faydasız olmamıı 

tar: Bu haykmılar Avustur-

areli üzerine :)lfilamp bir 
laruf a fırlatıldı . Kösem \"u 
ide saklandıüı dolap/an 
çıkartlnrak perdeltrin ipleri 
bof/a:rnu takıldı Birkaç 
kişi uç/art na sartlamk çe· 
kmeğe lwşfodılar. Şişman 
olan vücut kolayca dr 11ri 
lemedi. A {izwdcw . lw rı111 n 
dun ııt k11/a kla1111dwı k<ın · 
lar fışkırarak yere !ııktlılı 
ııe r.a n vereli 

K. Do. 

ya devlet adamlannan göz 
lerini açmaı ve onları ıhti 

yata davet etmtıttr ve Fon 
Noyratla yapılan konuıma · 
larda hunun teeirleri görül 
mÜflÜr. 

Fı hakika, dikkat edilmlt 
tir ki, A vuıturyaya devleti 
nin "Almanlık,, karakteri 
üzerinde 11rar eden Fon No· 
yratm aksine olarak, BB 
Şmit ve Şuıntng, kadehleri· 
ni, Viyana ile Berlin araıı
nda "lkUıadi ve kültürel,. 
itbirliğl ıereflne kaldırmakla 
iktifa ettiler. Şuruı da 
kayda değer ki, Alman dıt 

bakllnı, A vulluryanın devlet 
adamlarandan, Habsburglar 
hakkında bekledığl teahhüd. 
leri elde edemeden dönmi 
ye mecbur kalmaıtır 
Auıturya idarecilerinin te 

mmuzdaki nlif binliklerlne na
zaran bir terakki telakki edf. 

lebilecek olan bu ihtiyatlı 

hareket tarzı her halde altı 

aydan beri vahimletmekten 
hali kalmamıt olan bir teh 
likeyt önlemek için kafi gel· 
mlyecekttr. Bu tehdıde kar· 
ıı koymak için 8, Şuıninlo 
harekete geçmeei icabede 
cektir. 

B. Şutninln Romaya ya
yacaiı ilao edi'en ıeyahaı 

ltalyanın da ta1vtblyle Hab 
ıburgların A vuıturya tahtına 
geçirilmesi yoluyla bu gQç. 
lüklere kartı konulmak h 

tedijıne mi delilidir? 

Hundan korkul,.bilir? 

Tek batına Habıbursların 
yeniden Viyanada yerleıme· 
leriden büyük trh11ke defli 
dir Avrupada yirmi sene 
denberl nice iskandal mev· 
zuları gördOk Diğer taraf 
tan tüphedzdir ki, Alman 
yaya karıı halyanın tasvıb 
iyle Avuıturyaya kralhiın 

yeniden lesiı edilmetıi Roma 
ile Berlin ara11nda mevcut 
tesanüdü çok gevıetecektir . 

Fakat bu teıebbQıten de 
rhal doiabılecek güçlükler 
malumdur. 

Almanya ıon zamanlarda 
küçük anlaımayı dağıtmak 

için ne kadar gayret sa rfet· 
mit oluna olıun, bu anlat 
manan Vlyanada Habıburg 
ların yerletmesine kartı bir· 
lıkte hareket edeceii muha· 
kkaktır Yugoılavyanın kü· 
çiik an:aımanın diğer de\' 
!etlerine karıa müstakil ha 
reket etmek temayülleri bu 
huıulla akıi kanaatlere hak 
verdırecek mahiyette değil 
dir Çünkü A vu11turyada 
krallığan ıhdasma en fazla 
muhalif olan bizut Yugoı 

lavyadır Şu halde Avuıtur· 

yada kralhğan teeisl öyle bir 
ıhttlif tehdidani ta~ıml\ktll

dır ki. B, Şuıning her halde 
bu çarenin faydaımdan faz. 
la mahzuru oldutunu bizzat 
farkedecektir. Eıaacn bizzat 
B. Muuolininln de Almanya 
ve küçük anlaımayı h111m 
olarak kartııana çıkarmak 

bir ihtillf a yol açmak iıte· 

memesi de mümkündür. 
Avusturyanan bugün kar 

t•laıtıiı güçlüklerın kaynai• 
hü"iımeti bir yandan halk 
kütlelerinden, diğer yandan 
sulhu müdafaaya azmetmıı 

devletler ırupundao ayırmıı 

Çelik 
Tren 
Vagonları 
Bazı kimıelcr vardu ki; 

trenle ıeyahat ederken ön 
veya arka vagonlarda otur· 
mazlar. Hu bir hLrafe perut
lik değildır . f u vagonlarda 
oturmazlar; Çünki bir kaza 
olduğu zaman yüzde yüz 
iç içe reçmeıf ihtimali olan 
vaaonlar ya ilk veya ıon 

yagonlardır. Neticede inean 
yaralanabıleceği ıtbi ölebl 
lir de .. 

Tenlerde bir kaza elduğu 
zaman en ziyade zarar sö
ren tahta vagonlardır. Tah 
ta vogonları tamemen atmak 
fçin mühim hareketlere gi • 
ritılmtıtlr . Her kaza oluıta 
halkın ıeai yükselir ve bun· 
ların yenileımeıl istenir. 

Aılına bakareanız, evvela 
lngilterede, dört bQyQk kum 
panya bütQn tahta vagon 
lcrı ortadan kaldırarak çe
lik vason koymak için ça-

lıııyor. 
Çelik bir voıon, kaza eı 

nasında hiç de iç içe reçecek 
gibi delildir. Yansan lehli 
keel hiç meıabeelne incHrtl 
mittir. Çe ; ık arabalardan mü · 
teıekkil bir treninyolcularına 
bir müeademe eınuında a ıla 
zarar ıelmez. 

İngiltere 1937 inıaat prog 
ramına 2000 veni çeltk va
gon idhal etmeil dOtünmüı
lerdir ki, bunlar, mefruıatı 
müıteına olmak üzere ta
vanına kadar çelik olacak 
lir. 

Son tahta vagon da orta
dan kaldırıldıktan sonra tren 
yo1culuiunun evdeki yatak 
ton daha emin olacaiını ıöy

lüyorlar. 

T elikki siaort111 
Talik ıi1ıorta11 vakıa ye· 

ni bfrtey değildir. Aslen 
Amerikan malumatındandır 
Fakat ıon zamanlarda Am
erlkada çok taammüm el 
mittir! Ru ıigorta tirketleri 
nden biriıl ı 1 e mukavele 
edf'n, mahkemelerden biri· 
ıinde aleyhinde talik kara· 
rı alırsa, sigorta bedelini 
almaktadır. 

Fakat Danimarkada daha 
garip hır sigorta tlrketi te
tekkü 1 etmfıtlr. Hu ıtrket 
aile hayatında aldanmak 
hukuna tf"cavOz görmek 
gibi hususları sigorta etme 
ektedir Hene de zevç veya 
zevcenin maruz kaldıfı al 
datılmak veya hıyanet ne 
kadar büvQk oluna ıfgorta 
tazminatı da o kadar büyük 
olmak ıartlle! 

Anlaıı1 ıyor ki. Danlmar 
kahlar Amerikalılarla sera 
bet yaraıına çıkmıtlArdar ! 

Kepek şef kıti! 
Daha doğrusu, köpek ana 

ıefkati! . franıada Sen Ke 
nde Juli isminde bir adamın 
güzel ve ditl bir köpr-ğl bü 
yük bir yapma bebeli ken· 
disine evlit edlnmtıtir. 

olan pohtlkada aranmalıdır. 
Bu güçlOklerln izaleel için, 
demek oluyor ki. bir yandan 

A vuıturya itçilnint", öte 
yandan da kollektlf emnivet 
doktrinine ıadık malletlere 
yalnnlaımak lazımdır. 

Viyana hükumeti. timdıye 
kadar pek az muvaffak ol
muı metodlarında lerar eder 
se. A vuıturyanın istik bal ine 
nıkblnce bakmak güç ola 
caktar. 

Müzeye 
Konan bir 
He.:ykel 

1866 ıeneıi bir ıonbahar 
geceıinde Nevyork vlllyeti 
nin küçük Bınghamton kö· 
yünde ıkl kiti derin bir mü· 
nakaıaya dalmıılardı. Bun 
l:ır köyün tütün satıc111 Co. 
re liull ile gene ayni köy(ln 
protestan papuı P . Perkdf. 
Münakatanm mevzuu dev·
lerdi Hull, devler ırkanan 

hiç bir vakit mevcut oldu· 
iuna inanmak ietemi)'ordu 

Papae iıe fikrinde kattyen 
11rar etti, hatta kar1111nda · 
kiyle alay etti Ha il bu ala · 

SAYFA: 3 

Zuhh al~iselarJ 
Barut ve ateıll ıilihlar 

tekemmül ettikçe diyor. Bu
na mukabil de kuvvetli zır · 

hlar yapılmaktadır. Bu ara 
da zırhla elbise veya kaeket 
yapmak tstiyenlere de pek 
çok teeadüf edilmektedir 
Fakat zırhla kaıket yapan 
Frankfort terzılerlnden Eli 
Bovenin maceraea pek dik· 
kata ıayandar. 

Bu adamın icat ettiği ta· 
pka, kumaıtan maınuldOr 

Fakat ıöze görünmiyecek 
ıekilde zarhlıdır . Alman Er· 
kinı harbiyeei bu ıapkaya 
bir manga askerle alet et· 
tirmit, tapkaya bir kurıun 
deliği bile açhramamııtır. 

ya hezmedemlyerek papaıtan Tecrübe Avrupa ordularının 
intikam almak kararını ver· bütün tüfekleriyle tekrar· 
dl 

Bu ka.rarın netice.inde 
"kardif devi,, adı verilen 
& merlkanm en büyük aldat· 
maeı doldu. 

Bu Davin İyova viliyetl 
garaip miizeıine yerleıttril· 

meal için verilen karar üze
rine bundan yetmlt ıene 

evvel geçmft olan bir bidl
ıeyl bQtQn Amerika yeniden 
hatırlamaıtar 

Corc Hull o rünlerde 
İyova topraklarında seyahat 
ederken inıan damarlı bir 
kaya parçaıı Yatıtaeiyle pa 
pa1 Terki aldatmamn ne ka· 
dar kolay olacatını diltün· 
dü. Koca kayadan gizlice 
üç tonluk yekpare bir par· 
ça . eıtlrerek Ştkasoda bir 
taıçının mafaz111na taııtta . 

Taıçıya bu kayadan 4 
metre boyunda bir adam ıe· 

klı kesmesini ıöyledl. Heykel 
tamam olunca eski sünlerde 
yaıamıt bir cinı insanın tıp. 

kı tıpk111na faelline (Müıte 
has~) benzedi. 

Heykelin üıtüne çelik li 
neli k urıun bir tokmakla 
mesameler yapılmıth 

Bu itler olup bittikten 
ıonra heykel kereıte talaıı 

içinde ambalaj edilerek Miı· 
Hullun kaln biraderi Wtlli-

am Navellin Nevyorkta kar 
dıf köyündeki çiftliilne gön 

derildi Orada bir metre 
derinltiinde açılan çukura 

gömüld6 ve bir ıene müd· 

detle gömQlü bırakıldı 

Bir sene sonra Hull ile 
btrlıkte hareket eden Nev-

ell, çifliğinde kuyu kazmak 
için birkaç kiti tuttu Kuyu-

nun nereye kazılmnsını la· 
zım geldiğıni de sösterdi. 

Çok geçmeden kazıcıların 
korkudan naralar f ırlattılıla

rını ititli, zaten bunu bek 
liyordu. Dev bulunmuttu. 

Bir cumartesi öile ıonu 

idi . a:r ıonra bütün manta 
kaya heyecanlı havadiı ya 
yalmıfll . Halk akan akın 
ç ı ftliğe koıtu . Çiftlik ıahibl 
kazılan yerin önüne bir ça · 
dır kurmuı . ıeyircilerden 
ufak bir duhuliye ücreti alı· 
yordu 

Halk iıtiye iıtiye duhuliye 
verdi O gOn Nevell bir ıe 
de kuandıiındanfazla kazanç 
temin etmltti. Seyirci akını 
haftalarca devam etti 

Alimler de çıftliei z iyaret 
ettiler. Fakat bunlar tüphe 
lendıler . Kornell ünivenite
slnln rektörü bu itte bir da. 
lavere oldutunu ıezdi. 

Bununla beraber Nevell 
bir kumpanya tetkil etti 

lanmıt ve hep bu netice 
elde edtlmittlr. Bu m6kem
mel neticeye ralmen Al
man erkinı harbiyeıi bu 
tapkayı orduya kabul et· 
memlttfr. 

Bundan çok mujber olan 
Eli, Almanyayı terkederek 
ltalyaya hicret etmtı ve 
ıon zamanlarda bü1ük bir 
ıef alef içinde can •ermlı
Ur. 

Şapkaıanın ne ıuretle ya
pıldıiı hakkında metrukltı 

araeında hiçbir ıey bulunama· 
mııtır. Hayatında takdir Ye 
müklfat ıörmlyen za•allı 
teni, keıflnln formilllerlnl im
ha etmiı ve bu ıuretle eı

rarını mezara beraberinde 
ıötürm6tUlr. 

Meıur Hıyıınlııl 
lnrlllz Maliye Lordunun 

aon beyanatı, lnstllz bQdçe· 
sinin ıu ıarlp cihetini de 
meydana çıkarmııtır. 

Cebelüttarıkta bir eıek ve 
birçok maymunlar, lnılllz 
banka11 mahzenlerinin kedi · 
dtıl Rüf6ı, Boyneı Ayreı 
lngtllz konıoloshane kedlıi 
Domlnlyo lnriliz bcıdceıln • 
den vazifeleri mukabili ola· 
rak maaı almaktadırlar. 

Poıta idareıinlnde birçok 
vapurlarda haftada bir tilin 
ücret alan kedileri vardır! 

78 Yıımdı bir kısa huıızı 
Yunan zabıtaeı, Yorgi Al

ektandreei iıminde ve 78 
yaımda bir ihtiyarı bilyiik 
bir para kasası kırarken cü · 
rmümeıhud halinde yakala· 
mııtır 

ihtiyar kua hırıazı poliıe 
kartı hiçbir mukavemet röı· 
termemit ve: 

- Ne yapayim; senç ya
ıımdanberl bu ıanatla meı
gulüm, fakat itler o kadar 
keead ve karlar o kadar az 
ki lhtlyarlak zamanı için beı 
ön para btriktlrmele muvaf. 
fak olamadım . Böylece ih 
Uyarlıfımda da çalıımak 
mecburiyetinde kalayoruml. 
Dem ittir . 

llerlfceğ"z, kasa kırmanın 
ne demek oldufunu bilmi 
yor mutlaka! 

.., 
heykelle birlikte biltün me 
mleketi dolaııp bir çok pa 
ralar kazandı Nihayet diğer 
açık gözler de bunu taklit 
etmete kalkııanca a11l iti 

yaratmıı olan Hull meseleyi 
tfıa etti. Fakat hayatının 
sonuna kadar da hiç çalıı· 

madan refah yaııyacak ka 
dar paraya cephelerine indir · 
mitti. 

Şimdi İyova •llayetl bu 
heykllı müzeye koracaktır. 



SAYFA 4 

İspınya~a ki çarpışmalar 
( Raıtarafı Birincide ) 

mukavemet edemiyetir. 
Londra, 13 (Radyo) 

Lort Plimut, lıpanya hudut 
ve sahillerinin kontrolu ha 
kkındaki kanun layihumı 

avam kamarasına vermlttlr. 
Bu kanun 1938 senesinde 
İngil z vapurlarına İspanya
ya ıilah taıımaktan mene 
den kanuna eklenecektir 

Bu kanunlara muhalıf ha 
reket eden vapurlar hükü· 
met tarafından müıadere 

edile-cektır. 

Bütün vapur ıirketlerine 
ve kaptanlara bu kanun bil 
dirilecektir. 

Bu kanun mucibince, ec· 
nebi kontrol zabitleri lngtliz 
vapurlarının pratlkalarmı 

tetkli<e ıalihiyeltar olacak· 
lardır. 

TÜRKDİLI 
Pazartesinden başka her 
gün çıkar Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuru~ 

Altı Ayhğı:400 

Sayısı: 3 
Günü geçmiş sayılar 25 
kuruştur. 

ADRES: 
BALIKESİR TÜRKOiLI 

~• ...;:;:=..:::=====·--------~" 
(n çok ~ullanılan isimler 

Malum ya bizde Ahmet, 
Mehmet, Mustafa , gibi itim· 
ler pek çok kullanılır . Bir 
mektepte bir sınıfta beı, 

Mehmet ve-ya Ahmc:t top· 
landı~ı vakidir 

Fransada da Düran, Marten. 
Düpon isimleri bizim Ah 
met Mehmet vesaire gibi pek 
mebzul olarak kullanılır isım 
lerdendir. 

TORKDILI 14 MART 937 

--~-. =====·~--·=====·=====·=====~ ·•w .--: • • • • 
·-~ 

•• •• •• •• •• •• •• •• 1 b k •• •• Saym halkımıza kolay ık olmak için u erre •• •• 
:: ... •• yeni aldığımız aletlerimizle Paşacami civarında Zağ· 

~S ;~ 111 no• Poı• caddesinde açtığımız atelyem izde 

:: y ALNIZ BiR KAŞE :: .. 11•1 1' ıiirlii rııotör, morııaj \'t' ıanıiı·alı, pH-
:: • :: ı ııınk t•ıkrıkhırı, ~aırnğı taı·akları, hannır ma-:: HASKALMIN :: kin' lc•ı·i. 'a:! rııPng.)nelN·i, ~i~arn :silindirleri 
~~ EE ıı·ı, tiiliirı pı~,:~,,·.,·i. ıırıt n· t« lıırı dt•Çriı:~ıı ~.n tak.mı· ili 
:: :: laı·ı ~· t•ııı olarak ~apılır \t' lwr turlu taıııu·aı ~ 

!:: Alarak ağrılardan sızılardan her türlü ~~ ı··ı ~ar:rnıiıi oıarak katrnı tıdilir. 
·:. ı'zlı'raplar.tan 1'Uf1Ulaca'·sınız, :: AcJrcs: I'uşacamı rtuan Zağnos ı'aşa 
~.E. U ~ ~ :: 

1

.

1

.

1 

caddesı Nu: '!u Kolayltk. Atelyesi 

•• Başınız. dişıniz ağnyabiliı; so,ijuk alabi- :: RiLa Hangül, Salih Ersoy 
:: lirsiniz nezle olabilirsiniz; romatizma :: • --. • • •-- • ·=-=-=-:::•• .. ... .. . . . . . . 
:: ag"n/an size çok iz/irap verebilir. :: •• •• 
:: Hiç merak etmeyin eczahaneden yukarıda şeklini gör- :: 

Koayh Atelyesi •• 

:: düğünüz mavi renkte mühürlü H ı\SKALMIN kaıelerin :: ;=$!~2E!ii!ffi! ]'g -~P..!i!raSE~=..Si!lii!rn!~!!i25i!S_~ 
•• d •• 
•• den bir kutu isteyiniz . Ani ve y:-ksek tesiri sayesin e .. · 

-----~---------------1 :: pek az sonra ağrılarınızdan kurtulmuı olacaksınız:: IWI BOZK UR r VE HALK 
:: HASKAL.MIN bayanlarm muayyen umanlarındaki :: uı 

Barıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Sındırgıda Şerif paıa cami vakfından Şerif paea soka
ğında kain '600 bedel muhammenll hamam pt fln para ile 
ve 15 gün müddetle açık artırma ile temliken satılığa 

çıkuılmııdar. İhalesi 31 3 937 çarıamba günü ıaat 14 de 
Sındırgı kaymakamlafında yapılacaktır. 

İstekli olanların muhammen bedelinin yüzde yedi bu· 
çuk nlıbettnde teminat akçaıiyle btrlıkde muayyen gün ve 
aaatte müracaatlara ilnn olunur 

4 ı - 90 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mahallesi Mevkii 
ahanhlıar mahal Terenlik 

leıi 

Cinsi 
Bağ 

Hududu 
Ooausu sahibi 
ıenet tarlası bata-
11 Kara Kubur 
oğlu Şevket ça· 

vuı ve kısmen 

babuıçu aıık Alı 

kıplesl ve kıımen 
Salih oğlu Meh· 
met ve Hidayet 
tarlası poyrazı 

Urgancı hacı Ab· 
dullah. 

Hudut ve bulunduju yer yukarıda yazılı bağ Ali oğul 
larından Muatafa oğlu Mehmedin atadan intikal auretile ıe 
nelsiz mali iken 931 de ölmesile evlatlara Mehmet Emin 
ve Ahmet ve Havvaya kaldığından bahisle namlarına tes· 
cil edilmesi lıtenildiflnden tahkikat yapmak için ~9 3 937 
Pazar günü mahalline memur gönderilecektir. Bu yer hak 
kında hunlardan baıka tasarruf veya Hir bir suretle bek 
iddiasında bulunanlar varıa bugünler içinde yazı ile ViJa. 
yet Tapu Sicil muhafızlafına veyahut mahalline gelecek 
memura müracaatları lüzumu iliin olunur 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mahalleıi 

Sahanhlıar 

Mevkii 
Paıa çayırı 

Cinsi 
Tarla 

Hududu 
Doğu ve batı 
ve kıbleıi yol 
poyrazı çıkı · 

rıkçı Ali otlu 
Abdullah ve
reaesi tarlası. 

Hudud ve bulundufu yer yukarıda ya-ııla tarla çıkırıkçı 
Ali oflu Ahmetln ata11ndan intikal ıuretile senetsiz zıraa· 
tinde iken 322 de ölmesile evlatları Ali ve Muharrem 
badehu Muharremin de 322 ölmesi oğlu Hüıeyine kaldığından 
bahisle namlarına teıçil edilmesi istenildiğinden tahldkat 
yapmak için 29 · 3 - 937 Pazar günü mahalline memur 
ıönderilecektir. Bu yer hakkında bunlardan başka taaarruf 
veya sair bir suretle hak iddiasında bulunanlar varsa bu· 
1ıünler içind e yazı ile Vilayet tapu sicil muhafızlığına ve 
mahalline aelecek memura mQraceatları ilin olunur. 

•• •• n.ı 
•• hususi ıancılarann. karşı da pek tesirlidir. •• ~ •• •• .. , .. 
:: D I K ·K A T :: ~ 

TRAŞ BIÇAKLARI 

YuRTDflŞ. 

ES D İ K K A T ::1 ~11 •• :: ın Yurdumuzda biricik Öz Türk sah;pli olan BOZ· •• •• 
:: Kutular üzerinde bu gördüğünüz alameti farika :: ı 1 KURT ve HALK Traş bıçaklar mı kullan ve arka· 

~~ pul ıeklinde bulunma s 1 f8rthr . s5 lllMf datılarma da tavsiye et! .. 

:: -~-~ :: MJI Bu bıçaklan kullanmakla paranın bir cebinden 
•• Taklitlerinden sakmmız. ~[!;"-··j,1 :: IKJ diğerine girdiğini unutma1 

:: HASKALMiN kutulan ma- •.•. 11111 ı •• nı Ya bancı isimli ve yabancı sah ipli traı bıçağı alma . 
.. vi renktedır . ~;r': :: llltl 
:: /) :: ıml İerarla Öz Türk sahipli olan BOZKURT Ve HALK 
:: •• ı.nı 
•• ,. •• n1 Traı Btçaklarını iste . 1 

~E EE IW/ e o z K u R T Trdş bıçağı (5) kuruı, H A L K 

•• HAS KALMIN ~ :: 10::.1 Traı bıça~ı (100) paradır . 

• ::.• fu:~· ~I · ~ ~ıma :: 1ıın1ı Kasabamızda her dükl<i.nda satılır. 
agrı a.rını uinaırir. :: n.ı 

:: :: ımı 
:: fiatı Her yerde 7 ,5 kuruıtur. :: in:i 

• ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••··• I~! İbrahim Çavuşoğlu 
/Jalıkeslrde Toplan Salış rcrl: 

~....... •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Vtlayet Daimi 
Enciimeninden: 

l Açık Eksitmiye konulan İf Balıkesir - Edremit 
yolunun 1s+ooo - 82+47t.. ıncı kilo metreleri arasındaki 
eıula ıoıe tamiratına ait taı ihzara. 

2 - Muvakkat teminat 540 lira 20 kuruşdur. Keıif 
bedeli 7202 lira 61 kuruştur. 

3 - Bu ife ait keıtfname ve evrak ıunlardır: 
A Eksiltme ıartna mesl 
B Gıranik cetveli 
C Keııf cetveli 
O Mukavele örneği 
F - Nafıa itleri tıetaltl umumlyesi . 
lstiyenler bu keıtfname ve evrakı vilayet daimi encü. 

men kaleminde görebilir. 
3 Eksiltme 22 Mart·9J7 tarihine rastlayan pazertesi 

günü saat onbeıde vilayet daimi encümeninde yapılacakdar. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için bedel keıfıo yüzde 7,5 

ğu olan 540 lira 20 kuruılıık muvakkat teminatım malsan· 
dığma yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektupla 
rile encümene müracaat etmek lazımdır. 

5 - Eksiltmeye bu gibi işlerle uğraıdığma dair nafıa 
müdürlüğünden laakal sekiz gün evvel veıika alanlar gı 
rebilir 

6 - Muvakkat teminat malsandı~ına yatırılır. Encü· 
mende para ve tahvilat kabul olunmaz. 

4 . l 80 

Balıkesir Askerı" Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balakesirde yeniden inıa edilecek bir aııkeri bina iha· 
lesi 26 Mart 937 cuma aünü ıaat 15,30 da yapılacaktır. 
Keıtf bedeli (2271) lira (53) kuruıtur. Muvakkat teminatı 
( 170) lı ~a (36) kuruıtur. lıteklllerin fenni ve umumi onrtname 
plan, ketfini görmek üzere hergün ve adı geçen gün ve 
saatte de teminat makbuzlara ve bu eibi irııaat işlerini 

muvaffakıyetle baıardıklarma dair devairJ aidesinden tas 
dikit veıaik ile Kolordu Satan Alma komiayonu Baıke.nla 
ğma müracaatları Gaıtte ilan licreti de müteahhide aittir. 
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İyeS'f ve 1 a§Yazmanı: Halıkesir saylavı H. KARAN 
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