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Başvekilimiz Memleketi· Jtaly Kamutaydaki Müzakereler: 

Kralı Budapeştede bulunuyor Çif çi Borçlarını Tak -Geliyorlar .. • 
mıze 

Başvekilimiz Parise Geldiler. G. ismet /nönü 
Fransız Ricalilt~ Konuşmalarda Bulunacaktır. 

Budapeıte, 22 (Radyo) 
ltalya Krala Hariciye Naza. 

rı Kont Çinoyu burada 
kabul etmiıttr. 

sitle ödiyecek .. 

Ankora, 22 <A.A ) - Baı
bakan lamel İnönü dün Lon 
dradan Parlıe gelmiıtır 

fstanbul, 22 ( Huıusi ) -
Londrad!\ İngiliz ricalile mü· 

him temaslar yapan Baıve 
kllimiz !smet İnönü Parise 
aitmek üzere Londradan ay
rılmııtır. Hariciye vekilimiz 
Dr. Tevfik Kütlü Araa ta 
bawekilimize mülaki o1mak 
(izere Cenevreden Parise 
hareket et mittir. 

İstanbul, 22 lHusuıi) -
Son daklkakada Ankaradan 
öirendiğime göre Baıveki· 
hınız, Pariate kalmıyarak 
elupreale doğru Atinaya gi GENERAL İSMET İNÔNÜ 
decektir ismet lnönünün ı tığı Belgrad görüımelerlnl ve 
.\Una seyahati evvelce yap · harıciye veklll Doktor Ara-

Sl(l lı l defaki Bükret aörüı 
melerini itmam edecek ma 
hiyette addedilmek tedlr. 

Baıvekil General İsmet 
İnönü Mayısın 26 sanda 
memleketimize dönmüı bu 
lunanacaklardır. 

Deniz yolları idaresinin 
Günesu vapuru Baıvekilt-

mızi almak üzere yarın 

l bugün) Pireye gidecektir, 
İstanbul, 21(Hususi)-lngt· 

liz gazeteleri Baıvekflim lzin 

Londra temasları hakkında 

taf stlit veriyorlar. Londra 
da çıkan " Daily Heralt " 
gazetesi Baıvekilımlzin te 
mularını hülasa ederek ıun-
ları yazıyor: 

Budapette, 22 (Radyo) 
- l t a l y a Krah Tuna 
üzerinde bir gezinti yap· 

Devlete olan borçlardan filiden ileri ıalenler afledil
me~tadir. inhisa~lar bütçesinin müza~eresi.. 

mııtır. Sarayda ıereflne ve 
rılen hususi zlyaf ette hazır 

buluumuıtur. 

ltalya Portekize asker gön
dermis 

Moskova, 22 <Radyo) 
Pravda gazetesi İtalyanın 
Portekize mutazam asker 
ve kuvvet gönderdtflnl ya
zıyor. 

Ankara, 22 {A A.) - Ka · 
mu tay dün R~f et Canı tezin 
baıkanhAında toplanarak 
1936 mali yılı dtyunu umu· 
mlye bütçeıinln muhtelif 
kanunlar:a çıkarılmıı olan 
bonolar ve bu mahiyetteki 
borçlara ait 223 üncü f aı
lma iki milyon 400,COO ve 
yine aym bütçenin Silmer. 
banka verilecek takıit fa11-
laıına da 1. 100.000 liranın 
munzam tahsisat olarak ko-

Vakıflar Ve Abideler 
Tamir edilecek .. 

nulmaaı hak4undaki kanunu 
müzakere ve kabul etmlıtar. 
Ecnebilerin seyahat ve ika
metleri hakkmdakf kanunun 
birinci maddesinin değfftlr
llmest ve bazı yeni 
maddeler eklenmesine, aa· 
kerlik kanununun be . 
şincl maddesine bir fıkra 

llaveılne ait kanun layıha· 
lannın da ikinci müzakere· 
lerl yapılmıt ve kabul olun
muıtur. 

1337 • 1341 ıenelerlnde 
lktflat, Maliye, Ziraat Ve · 
klletleri bütçelerine konu· 
lan tahıiaattan lıtlll aören· 
leı le çiftçilere nakden veril· 
mit paralardan ve aynen 

lskenderuna Vapurla
rımız lşlemiye Başhyor 

· - "Türkiye Cumhuriyeti 
hükumetlle İngiltere ara&ıo 
da bir ıttif akın akdı derplf 
edilmektedir lngllterenin 
böyle bir ittıf akı kabul et. 
mek lstlyeceğine füphe yok 
tur. Şunu kabul etmeliyiz 
ki Türkiye bugün ıarkın en 
büyük kuvvetidir. ,. 

Memleketin imannı yardım e~en (v~afm gelirini artır· 
mak için çahşılacak 

Başvekalet aldkadarlara tedbirlerden elde edilecek 
vukıflar lıakkrnda şu lam[. 
mi göndermiştir: 

neticeler yüksek idare ma · 
kamlarınm gösterecekleri ala 
ka ile mütenasip olacaktu. 

da§ıtılan tohumluk ile çift 
hayvanları ve ziraat aletleri 
bedellerinden tevellüt eden 
devlet alacaklarının f atzılz 
olarak birlncfıl birinci tefrln 
1937 tarihinde ve diğerleri 
bu tarihten birer ıene ıon
ra tahıil edilmek 6zere l S 

Ankara, 22 (Hususi) - Denizyollan idaresi pek ya· 
lcında Hatay seferlerine baıl.yacaktır Vapı,rlar gidiıte ve 
ıelııte İskenderuna ufrıyarak yo' cu ve eıya nakliyat! ya 
Pıcaktu. Vapur seferleri Hatayla memleketimiz arasında 
lkttıadl münuebetlerln ııklaımasma saik olacaktu. 

Denizyolları idaresi İskenderunda bir acantalık kurmut 
'le lcabeden evrak ve levazım mahal line gönderilmittir. 

ispanya Harbi Bitecek 
G i b i D~e ğ i 1. . 

frın~o Mussoliniye ~ususiSurette,Albe Oü~asım gön
dermiş Almanya. italyamn f ıbini soraca~. 

Parla, 2Z _(Radyo) - ls
Pınyada harbin yakın bir 
llfer ihtimalini hiç göster 
Qıekılzln daha uzun müd 
det devamından ilerı :gelen 
fGçlükter ıebeblle Albe dü 
S t.ıa dün Cebelüttar1ktan 
b 'l'loya1 vapuruyla hal yaya 
F lreket etmtıtlr . General 

ranko tarafmdan B. Mus. 
'01tnı nezdinde husui bir 
~•tife ile gönderildığı_ söy 
eıııyor. 

le Brükıel, 22 <Radyo) - İyi 
•Jnaktan bildirildiğine gö · ;e Fransa hükümeti İngıl-
ere h~k. . b t u umetme yapacağı ir 
b~bllide lıpanyadaki ecne-

RÖnüllülerln memleketle-
~~e avdetlerini mümkün 
b 1 llıak üzere muhr.semaun 

t lr ll'IQddet için tatili prenılhl
~•vıp ettiflni bi 1dirml1Ur. 
d · Üelbosun geçenlerde Lon· 

ı:•da Yaphğı görüımelerde 
b,1111z hükumet erkam ile 
bı:•ber ıu nokta üzerinde 
~I I mutabakat haııl olmuıtu 
bllrt'P•nyadan ecnebi mu 
lel.uPlerin iyi ıartlarla çeki 
"el lnelcrt için bundan ev
.... hıuhasamatın katedil 
..,eıı ~ 

dta k eıaslı bir 1artt1r. Lon 
il d •bineıi bu hususta ala. 

' •r bnkumetlerin bilha11;-

GENERAL FRAN KO 
Almanya ve ltalyanın fık 
rini araıtırmajı kabul et -
mlıtir. İngiliz hükumeti ken
di hesabına bu teklife mu 
vafık cevap vermiştir . 

--=-'DW-=>=-

lsveç Hariciye nazın Beri inde 
Berlin, 22 <Radyo) İsveç 

Hariciye Nazm saat 11 de 
bugün buraya gelmfıtir. 

Yon Zeland Ameri~aya 
Gi~ecek 

Hükre§, 22 (Radyo) Von 
Zelandm 1 l Haziranda 
Amerikaya gideceği resmen 
bildirili yor. 

Ayni gazete Şarki Akde• 
nlzde iki memleketin men 
faallerinin blriblrlne uyaun 
olduğunu ilave etmekterfr 

İstanbul, 22 ( Hususi ) 
Türkiye Hariciye Vekıll 

Bay Tevfik Rüttü Araı 

Londradan dönmekte olan 
Başvekil General ismet 
inönüye mülaki olacakhr. 

ismet İnönü Tiirklyeye 
Atine yo lu ile dönecektir. 
Atinede mühim görüımeler 

cereyan edeceği !!Öyleniyor. 

Herbiri milli birer hazine 
deterinde olan abidelerin 1 nar 
ve muhafazasına çahtmakla 
kalmayıp ıehırlerin imarına 
da mühim nlıbette ittirak 
ve birçok içtimai miieasese· 
lere yardım etmekte bulu· 
nan Vakıflar ldareıi umumi 

müfettiılerin ve valilerin cid· 
di alaka ve müzaharetioe 
layık v~ muhtaçlar. Jdarenin 
iılahı ve daha semereli fa
aliyetlerde bulunabilmek 
üzere eehrlnln artmlmuı 

için giriıilen teıebbüı ve 

Vakıflar Umum Müdürlü· 
ğünden, idare tıleri hak· 
kmda vaki olacak maruzat 
ve müracaatların iyi kartı -
lanarak yürütülmesine mü
zaheret edilmesini ve baıa · 
rılan vakıf itleri hakkında 
her ay sonunda umumi mü· 
fetttılik mıntaka11 içinde ol· 
ı nıyan vilayetlerce dotruca 

Baıvekalete ve umumi mQ· 
fetlitlikler mıntakaaı içinde 
bulunan vtlayetlerce umumi 
müfettitliie ve umumi mü· 

.-aaa.,aaaaa.aaaaaaaaaaaa••t fetttıler tarafmdan da tlavei 

t s o N H A" T 1 R A t mütelea ile Baıvekalete bi· 
• ' t rer rapor gönderilecektir. 
~ Y flZ flN: Hafi/ Bedii Fırat 1 ehemmiyetle rica ederim. 

•
t Müellifin seve , seve okunacak ~ ı - Teıkilat itibarile öte· 

• t denberl çok yayılmıı olan • en son esen . . . ı t 1 vakıflar idaresinin bugünkü 

· : Milli Ve /ctimaı .. Roman • durumu bazı mahallerdeki • s 1 . . .esre ha 1 = 1 teşkilahnm tasarrufunu za ' a 1 gunu n s ıyoruz.. • rnri kıldıfından. tradları mü 

--~---- -···-. ···- --·· 
lgar Kabin inden 
Aynlan Nazırlar.; 

Oç Hazır istifanameıerinliardiler. Yerlerine Yeni 
Namzetler Gösterildi. 

Sofya, 22 (Radyo) - Bul
gar kabinesinden latif a eden 
nazarların yaraUıklan vazı 

yet vahim bir fE'kil almııtır . 

Kabinenin iıtlfa etmesine 
intizar ediliyor Söylendiğine 
göre B. Köse İvanof, kabi 
n enin istifasını kreJa vere 
cek, kral tekrar kabineyi 
teıkil için B. Köse İvanofu 
memur edecektir. 

Sofya, 22 (AA) - Tlca 
ret nazırı 8. Valelc, Zirraat 
nazırı B Radi Asilev ve 
adll)·e nazırı 8. Karabozlv 

dün istifalarını vermfılerdlr. 
Ticaret nezBretine ticaret 

bankası sabık genel direk 
törü ticaret akademisi re · 
ktörü B. Barov, Ziraat ne· 
zaretlne ziraatçılar teıkilatı 

birliği retst 8 . Bankovve 
adliye nezaretine de Sof ya
nın tamnmıı avukatlarından 

B Ognlamov muhtemel 
namzet olarak gösterilmek 
tedlr 

Kabinedeki bu değitlklık 
ler hakkmdakl kral emir-
namesi bugün için beklen 
mektedir. 

salt olmıyao mahallerdeki 
lüzumsuz ekarların ve kad-

ro harici hayratm, aat•ı İf 

!erile idaremizi alakalandı 

ran diğer itlerin çok k11a 
bir müddet içinde arkası 

ahndıktan ronra oralardaki 
teıktlatın ılga ve masrafla· 
rının tasarruf o lunma11. 

2 - Vakıflar büdçealn 
deki amme hizmetlerinin ta. 
mamen yerine getfrilebllmeıi 
varidat k111mındald tahmin. 
lerin tamamile ve zamanın 
da tahsiline baflı olduğun 
dan bu mühim nokta etra. 
hnda alikah memurların da
l mi faaliyet halinde bulun 
aurulma11 . . 

3 - Gerek mazbut vakı· 
fların geçmlı ıenelerden,.kal. .. 
ma bir çok bakaya tabak 
kuldarı bulunduğundan bun· 
lardan tahsil kabiliyett"olan 

( Sonu ikinci Sayfada ) 

müsavJ takılte baflanmaıı • 
hakkmdakl kanun llylhala • 
rınm dıı birinci müzakereıl 
yapılmıttır. 

Bu kanunun hükümlerine 
göre de bu suretle takside 
bağlanacak borçların kısmen 
veya tamamen daha evvel 
ödenmtı olanların faizden 
ileri gelen borçları affedil 
mektedlr. 

Dahiliye vekaleti merkez 
teıktli.tı ve vazifeleri hak
kındaki kanuna ek kadro 
cetvellerinde ve vakıflar 

umum mOd6rlOfQ memurla
rı aylıklar1n1n tevhit ve te· 
adülüne alt kanuna batlı 
cetvelde bazı deiltiklik ya· 
yapılma11na ait kanun liyl · 
haları da buaün birinci mü· 
zakerelerl yapdan kanunlar 
araaında bulunmllkta idi. 

Kamutay ruznatneıtnde 

bulunan ve yine bugün mO 
zakere ve kabul edilen in · 
hlHrlar umum müdür)QfCl 
1937 yıh bütçeıt ile bu 
ladarenin mezkur sene mu 
rafları karıılığı olarak yedi 
milyon 812,559 lira tabst · 
sat verilmtı ve tahıiıatı da 
45 .546 60 Ura olarak tah 
mln olunmuttur. 

Bütçenin müzakereıl eı· 
nasında muhtelif hatipler 
ıöz almıılard1r. 

Ali Rana Tarhamn beya. 
nalından sonra Halil Menle· 
te, tuz fiatlerlnde yapılan 
tenzilatın yüzde 27 nlıbeltn · 
ve ıekerde yapılan tenzilitm 
da yüzde 25 · 30 nlıbetlnde 
htihlakln artmaaını temin 
ettiğine göre tütün ve müı· 
kirat gibi diğer inhisar ma . 
ddelerlnln .. de bu!tarzda bir 
tenzilata tabi tutulma11nın 
dGıünülOp düıünülmediğlnt 

ıordu 

İnhisarlar vekili bu ıorgu 
ya karııhk olarak tütün üze· 
rinde bımdan önce bu tarz 
da yapılan bir tecrübenin 
mlıbet bir netice vermemlı 
( Sonu ikinci sayfada ) 
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Heyetşinaslan Heyeca i L i M i Z D E N H A B E R L E R 
na Düşüren Bir Hadise. 1. • 

Küremiz en yakın olan 
yıldız , Merih yıldızı, bu ayın 
içinde bize daha yaklaımak 
ıereflni verecektir. Hadise 
heyetçileri pek ziyade sevin
dirmekte ve çabuk geçecek 
bu yaklaıma arasında Me-
rih için bilmediğimiz çok 
ıeylerin öğrenileceği ümit 
edilmektedir. 

Medareyot saniyede 24 
kilometre süratle bitirerek 
arzm süratl saniyede 29 ki
lometre olduju için Merih 
daha az bir süratle hareket 
etmektedir - Maymn 27 al 
He 22 i arasında dünyamız · 
dan yalnı7 7o milyon kılo 
metre mesafede yani 1935 
den 17 milyon kilometre 
daha yakın bir mesafede 
bulunacak ve aonı adan ya
vaı yavaı boıluk lçloe dalıp 
ıtdecekttr. 

Hakkında hayli btrıeyler 
bidıjimtz halde bu ~eıhur 
yıldız henüz meçhuhyetinl 
mubaf aza etmektedir. Kut
ru küremizin kutrunun ma
fına m(ba vl, hacmi arzın 
hacminden on defa daha 
haf ıf oldufu teablt edil mit· 
Ur. Arzda yaııyan bizlerden 
70 kilo ağırhfıada birisi 
orada yalmz 26 kilo gelir. 
Senenin ıünleri 687 dlr; 
ve aıünlerde 24 saat 37 da
kika ve 2J saniyeden ibaret
tir. 

Merlhin aalhmm genltllil· 
• ol de bıllyoruz . Teferrüath 

haritalar elimizdedir. Sanki 
pek ltiki.r birıeydeo babse
dHiyormut gibi heyetler Me· 
rihte cenup denizinden, gü 
n~ı aıölünden bahsederler. 

Yalnız en mühim blrıey 
bilmiyoruz. Merihte yaııyan 
mahlukat var mı? Sathmda 
baz111 yeıilimtarak, bazısı 

mavımtırak pek çok da do 
nuk ve kırmızımtırak renk
lerde muhtelif gölaıeler gö 
rülen Merih yıldızında tlo· 
nuk kırmızımtırak yerler 
Sahara ve Libya çöllerinden 
on kat büyüklükte ucu bu
cağı bulunmaz çöller olduğu 
na tOphe yoktur. 

Bu çöllerlo kurumuı aa • 

haaıoı hafif bir kum taba 
ka11 örtmektedar. Mavlmtrak 
ve ve yeıiltmhrak olarak g6 · 
rüoen yerlerin eskiden deniz 
olduğu zannediliyor. Bu le 
kelerden hazıları daima ay· 
ni manzarayi ıösterdtkleri 

halde diierleri 10 iklncikA 
nuodan 11 temmuza kadar 
diren yaz mevsiminde arzm 
aahasmdakt nebatat renıi 
gibi renklerini deilttlrmek 
tedir. Mevsime göre sada
katle renklerini deilıtiren 

bu lekelerin ağaçlardan iba· 
ret bulunduğu tahmin edili 
yor. Binaenaleyh yeııltmtrak 
olan lekeler de çayırlık ve 
çimenlik yerlerdir. 

Fakat bu ağaçlıklı man
zara ne olsa genek? Bunla· 
rtn bQyük bir kuraklıkla 

ünsiyet etmlt fidelik olduk · 
larınt kabul etmek mecbu· 
riyetlndeyiz. Belki de yu 
altından ıeçen su damarları 
bu ağaçları beılemektedlr. 

Merihin sathının hiç bir 
tarafında su bulunduğunu 

tlmdiye kadar gören olma-
mııtır. Heyetçllerin deniz 
ve 111 teımlyelerl ancak 

~:7~:~:::~::i~1:~:~:~:;:: ilk Okullarda Ne Kadar Yok 1 ama Kaçakları 
örtülmekte ve yaz mevsimin· 
de kasmen buzlar erimekte · 
dir. Kıt mevsiminde görülen 
karla örtülü vasi sahalar yaz 

Çocuk Okuyor.. Takip E d i 1 e c e·k. 
zamanında azalmakta ve 
kıt gelince tekrar eski hali· 
ni alml\ktadır. 

$ehirlerde, kasabalar~a büyük ve ~üçük köyler~e okul 
tala~e ve öğretmen vaziyeti nasıldır1 

Susuz arazileri sulamak 
için Merihli mühendislerin ı 

inıa ettikleri zannedilen ka· 
nal hıkiyui sadece gözün 
a ldatalmaıandlln ibarettir. 
Keza yüksek dağlar da yok· 
tur. Yanar dailara dair de 
ıimdiye kadar hiçbir iz bu 
lunmamııtır. 

En çok entere1an olan 

Kültür Bakanlığı ilk öire 
ttm durumunu gösteren bir 
broıür neıretmittir. Bu bro 
ıüre göre. ıehir ve kasaba 
larm genel nüfusu 3,799,7~2 
dir. İlk okula devam çağın· 
da olan talebenin say111 
455 1969 bugün okula devam 
edenlerin sayısı 327 ,423 tür 
kı bu vaziyete nazaran 1 "-8, 
5 46 çocuk okula gitmemek 

: tedlr Ôğretrren ihtiyacı da 
2,571 dir. 

1 Nüfuslan 800 den yukın 
olan körler 

cihet Merihin hava11dır Bu· 
rada bizi acı bir nevmidi 
bekltyor. Bir Amerikalı he· 
yetiıinas tarafından yapılan 

tahlilde ne okııjene, ne de 
ıu buharına teeadüf edi'mit 
Ur Nebatatın mevcut olmaıı 
okıljenin bulundufuna de 
lllet eder. Kar varken su· 
yun da bulunmamalı müm· ı 

k6n delildir. Mademki kar 
var ıüphealz ıu da vardır . 

Fakat hayat için en ziyade 
la~ım olan bu iki unsur o 
kadar az bulunuyor ki canla 
mahlukatın mevcudtyetin 
den hakkile ıüphe edilmek 
tedir. Bir de Merih in at 
moaferi pek hafif ağırlık his 
sedilmlyecek derecede ha · 
fiftlr. Hararet dereceıl 11fı-
rııı etrafında ılolaımakta · 

dır Sıberyada insanların 
11fırdan 72 dereceden aıa· 
iıya tahammül ettikleri ti -
pinde Y"fıyan hemcinıimi · 
ztn bizden daba iyı hava 
aldıkları nazarı dıkkat• alı
nan" insanın Merıhi gör· 
mektekl nil<binliğinı muha
faza etmesi müıokündftr . 

Merlhte canlı mahlukat bu 
)unu a.ı da muhtemeldir. 
Buaıünkü Merih dün ya mızın 
istikbaldeki bir tasvirini bt 
ze vermektedir. Su yavaı 

yavaı kaybolursa küremiz 
de ayni ikibete girebilir. 

Kımbılır belki Merih de 
bir zamanlar arzın hayat ve 
canlılığını yaıamıttır. 
~-

Yan~esicilere karsı 
Bu da Peıtede Posif fire · 

der adında bir terzi, yan· 
keıtcilere karıı emniyetli bir 
cep yapmıthr Bu cebe ko 
nan cüzdan veya paraya 
hır11zlar dokunurken husuıi 
bir tertibat sayesinde cepte 
bir elektrik çanı faaliyete 
geçmekte lmlt · 

Dalg1nlara mahıuı bir 
uıul olduauna göre. biz bun· 
dan matlup neticenin elde 
edlleceilne emin değllız 

ÇOnl:ü bir adamın çanm ke· 
ndi cebinde oaldıiını anla 
ması da biraz güçtür! 

lir hi~iıe görıl.. 
Amerikada Pitiaburg ıeh 

rinln hakimi, ke dınların ıuç 
larma mukabil uğradıkları 

cezalara hemen hemen hiç 
itiraz etmediklerini f arketmlı· . 
tir. 

Verilen cezaya itiraz et -
memek korku veyahut itaat 
eseridir Hakime göre bu 
gibilerin cezalannın hiç ol 
maua üçte birisinin affı la
zımdır! 

Köylerin vaziyetine gelin· 
ce nüfusu 800 den yukarı 
olan köylerde oturanların 
1ay111 2,388,354. Bu köy 
lerde okuma çağında bulu· 
nan talebenin sayısı yüıde 

on lki heaabile 286,602 ok · 
ula devam eden talebe 139, 
015, olrnla gitmi~ en hılebe 

177,578 dir. Köylere lazım 

olan öfretmen saym 5 649 
dur. 

Noterler 
için yeni teşkJaı yıpıhyor 

Noterlerin terfii etrafın· 

da hazırlanan yeni ( Noter 
kanunu) projesi üzerindeki 
son tetkikler de bitirtlmlıtır . 

Bu aylarda kanuni ıekll · 
ni almasına çalııılan projf', 
noterler için yeni mühtm 
eeaalart ihtiva etmektedir. 

Noterlerin; t~crübe gör· 
müt Hukuk Fakültesi mezun· 
farından mürekkep olma11 
lazımdır . Vazifelerini aldat 
ile gören Noterliklere bu 
mezunların rağbeiinl celp ve 
gayretierini arttırmak Jçln 
projeye istikballerini temin 
edecek tadbirler konmuıtur: 

Buna nazaran, noter te
minat akçelerinden ve yıllık 
varldatlarından münasip bir 
para ayrılarak buna noter 
lere tevdi olunan paralarlD 
faizleri de ilave edilerek bu . 
sermaye ile Ankar&.da bir 
(yardım ıandığı) kurulacak· 
tır. 

Bu sandık; noter aileleri· 
ne ölüm ve maluliyet halinde 
münasip bir ikramiye vere· 
ceklerdir. 

Y aıları tlerliyen noterler 
de vazifelerinden ayrılınca 

ıandıktan istifade edecekler · 
dır. 

Halkımızın tanzinı ve tev· 
ıik itine rağbetini çoğalt· 

mak maksadile (Noter harç 
ları) zlyadeleıtirilmemittir . 

Ancak yeni mevzuatımıza 

aıöre konması icap eden 
harçlar konmuıtur. 

Mürakabeyi kolaylaıtır 
mak ve hazine hukukunun 
ziyaına meydan vermemek 
üzere bundan sonra harç 
pulları; dairede hıfzoluna

cak nQshalar üzerine yapıt 
brılacaktır. 

Nüfusu 400 ~adar olan 
köylerin vaziyeti 

Nüfusu 400 ile 800 arat1n· 
da olan köylerde oturan va· 
tandaıan ıayısı 3,175,759 dur. 
Okul çağında olan çocukla· 
rın saym, 381 ,091, okula 
giden 132,446 dır . Bu okul 
lara lazım olan öğretmen 

mikdarı da 11 .345 dir. 

400 den aşağı -olan köy
rin vaziyeti 

Okula aıiden çocukların ıa 
yııı 132,446 gllmlyenlerin 
saym 248.645 dtr. Yeniden 
öğretmen ihtiyacı da 3, 725 
olarak le.bit edil mittir. 
Şu hale nazaran bugün tik 

tahıtl çağında olan ve okula 
giden talebe say11ı alınan 

mektuplara ıöre; 601, 188, 
aıtmlyen 524. 769 dur. Bu 
okullarda den veren öiret. 
men sayısı 11 ,478 dlr. Yeni· 
den bu okullara 11,945 öjret-
men hdak lazımdır .~ 

C. H. P. 
Genel Sıkreierliğinin f el 

razısı 
Büyük Şef in Samsuna ayak 
bastıjanın yıldönümü mü
nasebetile Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel Sekreteri 
8. Şükrü Kaya Kendile· 
rine çekilen tel yazısına 

aıağıdaki karıılığı aöuder· 
mitlerdir: 

Vali ve J>aril Başkanı 
R. Ethem Aykut 

Buglnkü müstakil ve 
meıut Türkiyenin kurulu
ıuna baılangıç olan 19 
Mayıı aıGnü BQyük Kur· 
tarıcı ve Koruyucuya du
yulan eısiz bağhhk ve 
aaygılar belırten telgrafı· 

nazı memnuniyetle aldım. 
Bütün Tirk mllletl için de 
ıize de büyük baılanaııcı 

tamalayacak yeni batarı· 
lar diler seYgiler sunarım. 

Dahiliye Vekili ve 
C. H. JJ G Sckreitrl 

Şükrü Kaya 

Kamııtaydaki 
Müzakereler 
( Baıtarafı birinci ıayfada } 
olduğunu, tarap flatlannda 
tenzilat yapıldığını ve fakat 
diğer müskirat f ıatlerlnin 
tenzilata tabi tululmasmın 
dütünülmediğlni söyledi 

Köylüye ait sigarıdarı fe· 
hirlrre getirenlerin tezke 
resiz satııtan dolayi takı 
bata maruz kaldıkları ve 
bunun doğru olmadığı hak 
kında Mehmet Somer tara· 
fındAn ileri ıürülen mütala· 
aya kartıhk olarak da inhi
sarlar vekili, bu taktbatın 
kanun tcabatmdan buton 
dufunu ltar~t etmlttlr. 

Kamutay yarın toplana· 
caktır. 

Bu gi~11er der~al muayene edilerek hemen mürettep 
olduklan mahallere sev~e~ilecetler. 

Askerlik mükellefiyeti içi · 
nde bulunan ıakhların nü 
fuz idarelerince kayıd mu 
ameleleri bitince ıubelere 

teslimi hakkında Dahiliye 
Vekaleti alakadatlara ıu ta · 
mimi yapmııtı r: 

Askerlik mükellefiyeti tçi 
nde bulundukları halde nü 
fuz ve askerlik kütüklerine 
adları yazılmamıı olan 
s a k 1 ı 1 a r d a n ele ge · 
çenlerin kayıdları yaptml
mak üzere mevcutlu olarak 
nüfus idarelerine getirilenle. 
rin kayıd iıleri bitirildikten 

sonra ukerlık muameleleri 
nln dahi bltirllmeıl için ev· 
rai<ile birlikte yine mevcud 
lu olarak derlaal ıubelere 
tealtml jcap etUil halde bu 
huıuıun kanuni olmadıfın · 
dan bahiıle nüfus idarelerin· 
ce ıerbeıt bnak ılarak yal · 
nız lıünyelerlnln (o da her 
zaman deill ) ıubelere 

aı ö n d e r i l m e ı i 1 e iktifa 
edildiği ve bu y6zden 
uzun uzadıya yoklama ka· 
çağı takibine sebebiyet ve 
rildiğl anlaıılmaktadır. 

Aıkerllk .Kanununun 2850 
sa yılı kanunla deilıen 96 
ncı maddesine göre yalnız 

bu glblierln hemen asker 
lik ıubelerine bildirilmesi 
kaydı nrea da kanunun ı 8, 
46, 75, 91, 92, 93 ve 95 in· 
ci maddeleri hükümlerinin 
gerek belediyelerce ve ge 
rek köy muhtar ve ihtiyar 
heyetlerile zabıta ve hükü 
met dairelerince tamamen 

tatblkına itina edilmediğin 

den yoklama kaçağı ve sak· 
lılarm her tarafta serbeıtçe 

dolaıtaklara ve ballı olduk· 
ları ıubelerin mütemadi ta· 
kibi üzerine ele aıeçirllin~eye 
kadar ıubelere gelmemekte 
oldukları ve dolayıaile ko · 
!ordular mmtakalarında kül · 
llyetli mtkdarda saklı, baka 
ya ve yoklama kaçağı bu· 
lunduğu Milli Müdafaa Ve· 
kaletinden bildirilmektedir. 

Hu gi bi yoklama kaçağı 

ve saklılar elde edildlklerın· 
de hekimlere muayen' et· 
tirilerek muayeneıl netfceıl• 
ne göre askerltle elverltli 
oldukları anlatılanların der· 
hal mürettep oldukları m• 
hallere sevk olunacaklara ka· 
nunun 86 ncı maddeıtnde 
izah olunduğuna g6re bun · 
larm mevcudlu olarak~ aı· 
kerlık ıubelerlne gönderil· 
meler lnde de kanuni bir 
mani gör6lememtıtir. 

Binaenaleyh mevcudlu of•· 
rak kayıdlan yaptırılmak 
üzere nftfus idarelerine ı•· 

tirllenlerln nüfustaki ıılert 
bltırfldıkten ıonra yine me•" 
cudlu olarak dolruca ıube 
lere teslimleri ve ıubelere 

dahi gerekenC kanuni mu•· 
meleleri bitlrtlmek ıuretll• 
fazla yekun tutan saklılarl• 
yoklama kaçaklarının bir all 
evvel ele geçirilmesi melll 
leketin ıelametl bakımındall 
zaruri görülmüı olmakla il 
gllilere ehemmiyetle bildi· 

rllir. 

Vakıflar Ve abideler 
Tamir Edilecek. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
lann 11kı bir ıurelte takibi 
ve kabil olmıyanların da 
usu len ka yıdlarının terkini 
yoluna aıldilmut. 

4 - Hayratın ve abide 
!erin tamiri için 1936 mali 
yılında yapı l mıt olan 20,000 
liralık isllkrazın itfasına 

kadro harlcı camilerin saht 
bedelleri kartıhk tutu l<1 uğu 

odan, bu besııp bir an ev 
vel kapatılarak ye lli ıslil. ra z 
salahiyeti almmak üzere bu 
gibi cami ve mescıdlerin ve 
ıair lüzumsuz hayratın ve 
araalarmm mevzuata göre 
hemen satılmaları. 

5 İıe yaramaz ve ya· 
pılacak tamir maaraflarUe 
mütenaılp irad temin ede 
mez bir hale düıen akarla· 
rın da hemen aahlmalart 'su· 
retile vakfa daha esulı ıe · 
lir kaynakları kazandmlma11. 

6 - Son tunlfte de bir· 
çok yetl@rde lüzumundan 
fazla cami ve meacid hıra· 

kıldığı yapılan teftiılerle an 
laııldığı•dan, hakiki ihtiya 
cın - tunif tallmatnameain
dekl ~esaslar dairestode valt · 
lerce çok yakından tetkik 
olunarak bu itin bir kere 

daha aözden geçirtlmeıi "' 
f azlalarm kadro dııına çık•" 
nlması . 

7 - Bütçeye daha yiik 
ıek nisbette tahıisat ko11aJ' 
larak tamire muhtaç abıdı· 
lerin bir an önce eıash t• 
mirlerlnt temin edebllrnelı 
için ba zı camilerde açılacak 
hizmetlere yanm ayhklı .,e 
kil tayini ıuretile soo,ooO 
lirayi geçen bu fasıldan d• 
taaarruf yapılması. 

8 - Mütevellileri tarafı 
ndan idare edilen vakıfl•'ı 
daki mürakabenin her 11 

muntazaman yapılması •"; 
retlle hem bu vakıflard•k 
amme h izmetlerinin yerlllt 

ı· ıetirilmeai, hem de bütç•• 
ne mühim varidat menb•l•· 

•• randan birini teıkil eden 1 
zde bet kontrol hakkıllılf 
zamanında tahsillerinin t 

,. 
mlnt. 

9 Yerlerine ıettrtl111~ 
ıin• maddeten lmkin k• 
mıyan bazı mülhak vak•~: . 
rll ald hayır ıartlaranıD. e1 
kıflar Kanunundaki ı 7 ~ııt 
madde uyarınca, cernı1•· . 
bugünkü hakiki ihHyaçl•''. 
nı karııhyabtlecek yeni I' 
yelerle tabdtlı . 
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Nesir: 

Bir 
Aşk 
Gecesi ... 
Güneı ağır ağır batmıya 

YOz tutmuı; göğü kızıl per 
desi ile örten akıam bulut 
l11r1 etrafa top top yayılmıt · 
h . Kumsalda başbaıa vermif 
iki aık güvercini bu kızıl 
Perdeye lacivert gözlerinin 
keskin ıualarını berketmif, 
uzun uzun bakıyorlar ... 

Kumral saçları rüzgarın 

tatlı akııı ile dalgalanıyor. 

ikisinin de kolları görünmi
Yen bir kuvvet va11ta11 tle bir 

birinin beline dolanıyor; ateı 
lı dudakları ağır ağır yek 

dığerinln dudaklarına yakla · 
l•Yor .. 
Guneı artık tamamfyle 

kaybolmuı; yerini etrafı kı· 
zıl bir çenber ıle çerçivelen· 
lnit aya bırakmııtı. .. Aiaç 
ların arasında kumrular, ve 
lna vi denizin üzerinde beyaz 

1 
kanatlı martiler kumsaldaki ' 
itıklan ıelamhyor, erkelin 
dizine top top sarı saçlı ba 
tını koyan güvercinlerden biri 
lacivert gözlerini göğe dlkmlt j 
denizden eıen ıaf havayl • 
tlierlerine doya doya dol 
duruyor; erkek ufukta ~parlı
Ylln akıam yıldızına uzun 
Uıun bakıyor, ve ağır ağır 
elıyte de dizini örten sara ıaç 
ların te11erint okıuyor .... 

... ** -- . ... 

Çıldıran 
Bir alim 

1 Beyaz deniz - Baltık deni
zi Kanah 

Amerikada çok garip fa · 
kat ayni zamanda hazin bir 
hadise vuku bulmuı ve bu 
hadise, Amerikada IHm ile· 
minde büyük bir tee11ür 
uyandırmııtır. 

Edmond Kraning adında 
Amerikalı bir fizik alimi , 
bundan 23 sene evvel bir 
denbir"e ortadan kaybolmuı 
tu Ailesiyle dostlarına bı -
raktığı bir mektupt" beıeri 
yete büyük faydalar temin 
edecek olan btr kt>ılfte bu. 
lunmak üzere tenha ve 11 · 

aız bir yere gittiğini, orada 
yalnız baıına çahıacağını 

ve ancak bu ketfi kati ne 
tice verince döneceğini bil 
dtrmiıtir. 

filhakika, al im, Mekıika · 
ya gıtmfı ve oranın en üc · 
ra bir yerinde laboratuvarı · 

nı kurarak çalıımıya baıla 

mııtır. Hiç kimseyle görüı· 
miyor, ve insan namma 
ancak kendisine günlük yi· • 
yeceğfni getiren bir köylü 
kızının yüzünü görüyordu. 

Aradan uzun ıeneler geç
mi11 alim durmadan, yorul

madan, gece gündüz çalıı 
mııtır . Bu azim ve irade 
nihayet bir müddet evvel 
ıemeresini vermtı ve ~ lim 
müthlt bir keıffn projelerini 
hamtlen çılgın bir ııevinçle 

Amerika ya hareket etmlt · 
tir . 

Fakat heyhat!.. Bu ıevinç 
uzun sürmenıif ve alim da 
ha köyden ayrılıp da Mek · 
ı ıkanın büyilk bir ıehrine 

gelince yeryüzünde duyula· 
bilecek inkisarı hayallerin 

1937 ıeneılndf! Beyaz de
niz Baltık denizi kanalı va. 
ııtasiyle yapılacak nakliyat 
timdfden 2,4000,000 ton ola· 
rak teıblt edilmittir 

Bu yolla Lenlngraddaki 
Nevski fabrikasına gönderi 
len apatit mikdarı, bet miı· 
line tblif olunacak ve Mur 
manıka ilk defa olarak ka 
nal yolu ile 16 000 ton muh
telif petrol mahsulleri gölü 
rülecektir. 

Bu kanalda iıliyen gemi· 
lere 5 römorkör ve 2 tane 
de vapur daha ilave oluna · 
caktır. 

Aynı zamanda kanal et 
rafında büyük bir endüstri 
yapıcılığı baılamıı ve git
tikçe tezllyüd etmekte bu
lunmuştur. Tuluma hldıoe-

lektrik sartralının ilk kısmı
nın inıaatı tamamlyle bit 
mittir Bu santral, ~ ovyetler 
Birliğinde kain santrallann 
en ıimalde bulunanıdır ve 
kun~ti 48.000 kilovatı bu
lacaktır Halen iki hldroe 
lektrlk santralın inıaatiyle 
metıul olunmaktadır Bun 
lardan bir tanesi senede 350 
milyon kilovat ıaat ene•ji 
verecek olan Ondinık nnt 
ralf, diferi de kumsa sant 
ralıdtr Bu santraller, Sege
jede halen inıa edilmekte 
olan sülfat ve sellüloz kom· 
binalarına, Matkojlnık alü 
minlum kombinasına, Kum· 
sa bıçkıhaneleri ve ka~ıt 

fabrikalarına ve nihayet Pu· 
dejgorsk metalürji kombina· 
lanna lazım gelen elektrik 
enerjisini verecektir 

' en elımine uğramııhr. 

Artık akıamm dokuzu ... 
l(Unuaica çekılmiı duran be
hı. yelkenli, bir marti kadar 
aüıeı o lan kotrada hareket 
töze çarpıyor ! Köpeıteye 
dayanrnıı olan ııüvercinler 
tökteki aya bir kr.rre daha 
b,kıyorlar, aıkın kıvılcımı 
ile kızıllaıan dudakları tek · 

'ar birlb ırlne yaklaıtı, kotra I 
'-Ydan fırlamıı bır ok gıbi 
detıtzi yararak beyaz kö- 1 

Pükler arasında kumsaldan ~ 
Uz•klaıtı .. 1 

Sovyetler lirliğin~e hurma 
Bundan iki ıene evvel , 

Taıkend sıcak Sübtropı kal 
mm ta kal ar Enıtitüsü . A me 
rikadan. Cezairden ve lran· 

F. S. 
-~-

Almanya ve Berennert 
Moringin Post yazıyor: 
Avusturya ve İsviçre ga 

ıetelerinde muıırran devruı 1 
ed 
• en tayfalara göre, Alman· 
~il halyanıo Brenner hudu 
u hakkında teminat vere 

c e k t i r . 8 u ha vadtıin 
Yayal1rıa11 h a y 1 1 en . 
diıe 
~ uyandırmııtır. Bu siyaıi 
il tbafll bilha11a Avuıturya
.,:Q tam istikbalini istiyen 
b • Auuııturya üzerlndtt bir 
evı Al h b 

1 
ınan lmayeaine mu 

'~f olanlardır . 
ed · ı fınıe tarafından tehdit 
t 

1 ınıyen Brenner bir Avuı 
durh .. ltalyan hudut hatta
'' y b · anı Alman - halyan 

., Ududu değiİ dir. Avusturya 
'tan 

~ ~I Perverlert diyorlar ki: 
te lllanyanın bu hudut için 

'-'inat 
kı vermefe neden hak 

olıu D bıb n. emek Almanya· 
ile bYarın öbürgün Berenner 
,,, u ııGnkü Alman hududu 

11 nd k tın I 8 i Avusturya topra 
' 

1 1 h~k etmek tasavvuru 
''mı' ... 

- -Alman · İngiliz ticaret 
l ınlasması 

S,bondra, 21 (Radyo) 
ah 

.ı\I ıazetelerf lngiliz -
ll'ıtn ti bu
16 

caret anlaımasının 
,,

11 
•ılerde lınzalanacaiını 

Jorlar. 

ÇGnki indiği otelin salo-
nunda gördüğü garip bir 
musiki aleti nazaradiklrnti 
nf celbetmiı ve küçük bir 

tetkikten sonra bunun, ylr· 
mi üç senelik iıtirap ve sı · 

kmtı dolu bir faaliyet neti · 
ceslnde keıfettiği "telsiz tel 

graf" yani radyo olduğunu 
anlamııtır . 

Çılgın bir hale dönen za· 
vallı alim izahat istemiı ve 

bunun Markoni adındaki mes 
lekdaıı tarafından bundan bir 

bayii ıene evvel keıfedildi· 
ğini öğrenmiıtir. 

Ru feci inkısarıhayal kar 
ımnda, büyük bir te11üre 

düıen alim, biraz sonra fUU 

runu kaybetmit ve tımarha 
neye gönderilmittlr. 

Bu hadise, b ütün ilim 
dünyasında büvük bır te11ür 
uyandır mı ıtır. 

Zehirli gazlara karşı yeni 
bir korunma usulu 

Zehirli gazların yeni bir 
harp vasıtası olmadı ğı mu ' 
hakkaktır. 

Mesela yeni Jbrit adala 
rında henüz tptidai bir ha

yat yaııyan yerlıler zehirli 
gaz usulünü müdafaa harp 
lerinde kullanma I< tadarlar. 
Bunlar glriıttkleri mücade 
leyi kaybedeceklerini anla 
dıkları anda, terkibatı ken 
dilerlne malum bazı baha 
ratı tutuıturarrık kaçmakta 
dırlar . 

Bu baharatın yanma11 
galiplerin oldukları yerde 
kalmasını mucip olmakta 

lmlı!. 

dan hurma tohumları ıle fi 
!izleri geUrtmit ve bunlara, 
Üzbekiıtanda Şirabad ve Tü 

rkmenlstandaki Kızıl Atrek 
civarında vücuda getirilen 
tecrübe tarlalarına diktir 
mitli. 

Hurma ağaçlarının Orta 
Asyamn tuzlu arazlıinde mü· 
kemmel yetiıtiği ve rüzgar 
laria kuru sıcaklardan pek 
fazla olmadığı , bugün artık 
tebeyyün etmtıtir . 

Halen Trekteki tecrübe 
tarlalarında 4.000 Şirabadda 
ise ı.OOO genç hurma ağecı 
mükemmel surette büyüme· 
ktedlr . Bu ağaçlar, Orta As 
ya mıntakaıının kııma çok 
1 yi da yanmııtır. Mütebasıı11 
lar bu ağaçların, tahminen 
194t) senelerine doğru ilk 
yemiılerlni vereceğini bildir· 
mektedir. 

Sovyetlerde Tasarruf faz
lalaşıyor. 

Sov yeti er Birliği tasarruf 
sandıklarına , J 937 senesinin 
ilk üç ayı zarfında yeniden 
222,6 milyon ruble para 
konmuıtur. Hu ıuretle 1 ni 
san tarıhinde 14 milyon ki . 
tinin tasarruf hesapları amu· 
mi yekunu, 3 milyar 750 
milyon rubleyi bulumuıtur. 

Depolar, btlha11a milli 

cumhuriyetlerde f azlalaımı 
ıtır . Ayrıca, köy taıarruf 

kasaları mevduatı yekunu da 
mühim surette büyümüıtür. 
1937 ıenesinin ilk Gç ayı 

içinde bu kualara 64,9 mil 
yon ruble yeniden ili.ve olu
nmuıtur. 

ispanya 
Hü~umetini şüpahe düşü

ren 24 ~il 
ispanyanın Bask hükume 

ti casus tetk ilatı, 24 Alman 
kızının isminden hasıl olan 
muammayi halletmek için 
beı saat uiraımıılardır. 

İ l k altı isim Fona, Trude, 
Erika, Greta, Anelis ve Gri . 
zeli. olan bu dört kız ismi, 
son defa esir f'!diien sarıım 

Alman tayyarecinin cebinde 
ki hatıra defteıinde görül
müıtür. Hans Vandel iıimli 

olan Alman B ılbao hat arı 
gerisinde kazaya uğrıyan bir 
Alman tayyaresinden para
ıütle inip esir edılmiıtir . 

Bask hükumet i caıuslart 

bu ilimlerin muayyen köy 
ler veya mıntakalar için atıla 
cak bomba maoa11na geldiğini 
ıanıyor. Gerçi hatıra dt: fterı, 

baıtan baıa dolu ise de, bu 
lıimlerin hakiki manasını 

meydana koyacak bir anah 
tar bulunamamaktadır. 

Ru esrarengiz hatıra def 
teri kurıun ka!emle ve Al · 
manca olarak yazılmııtır . Ni
san 17 tarihinden itibaren 
lıpanya meıeleıl açıktan açı· 
ia mevzuu bahıedllmekte ve 
"Birisi muhakak İspanyaya 
rttmelıdlr,. ıekllnde bir cüm 
leye raatlanmaktadır. 

Guernlka ıebrinln bom · 
bardımanla alt füt edildiği 
tHrıhe isabet ed,.n 25 niııan 

gününde d efterde bir kız Is 
mi görülmektedir . Ve bu 
isim, ]fıtede görülen yirmi 
dört kız isminin betlncisfdir. , 

Yazı ıövle baılıyor: 
"Grizela, yeni b ir tayyare 

içinde uçtu .. 
ller ne kadar Guernika 

ıehrtnin ismi geçmiyorsada, 
muayyen mıntakalar üzerin 
de bombardıman tayyarele 

rinin uçuşuna iıaret ettiği 

sanılmaktadır . 

Esir edllmiı o lan pilot ıı 
mdi A merikan ılğaları içip 
Fransız ıarabı yuvarlıyarak 

Bask hükumeti heıabına ya· 
ıamaktadır ve Hask hükömett 
gizli serviı bürosu , eıir Al 
man ptlotun•ın defterinde 
görülen 24 kız isminin neyi 

Avrupa 
Nereye 
Gidiyor? 

Tali in talisizliüil 
Fransız milli bankasının 

bir milyon franklık büyük 
ikramiyelerinden birisi Sen 
Nazerde bay Pepene düı · 

Fransızca "Le Journal,, ga· müıtür . • 
zetesl "Avrupa nereye gidi 
yor?" boılıkh yazı serisine 
deva m etmektedir. Fransız 

Akademisi azasından Louls 
Bertrand bir makalesinde 
Fransız halyan münaseba· 
tından bahsederken ıöyle 

diyor: 
ltalyada konuıtuklarım 

bana ıöyle dediler: 
"Fransanın ltalyan .aleyh 

tarlığı hareketi bizde bü 
yük bir sukutuhayal uyan· 
dırdı Bizim en büyQk auu· 
muz Fransa ile anl A şmak. 

her iki millet için de fena 
olan düşmanlığı ortadan 
kaldırmaktı. Ş ımdi görüyo 
ruz ki hunun imkanı yok 
Zecri tedbirler meselesinden 
ıonra elçil ı k meıelesi Fran 
nnın bir eımrivakii Yani 
Habe~iııtan üzerindeki hal · 
van hakimiyetini tanımak 

tan çekinmeıi ortaya çıktı 
Bu ıeralt a itında biz ne ya 
pabillrdik? ... 

" ·' izde tam bir Fransız 

doatluğu yoktur. Hayır, hiç 
bir düımanhk yok. Fakat 
aıtkir olan bir ıey varsa o 
da fU ki artık Franıaya aü· 
venemeylz ve baıka taraf 
lara dönmemiz lazımdır. 

Tam bir düımanlık yok, fa 
k&t ıevgilerln yer değııtır
mlı olması var . " 

Bu "yer değiıtirme" ke 
limeıi ü zerinde çok durulu 

yor Anlıyorum ki bu bir 
resmi formül. Bu yer değiı· 

tirmenin ne isttkamette ol 
duğu da bizce malum. t a . 

na bunlardan bahsedenlerin 
A lm "Tlya ile bir yaklaımıya 

"Berl ln Roma mthveri" 
denen ıeye çok güvendikleri 
görünmektedir. 

Bununla beraber, dörtler 

misakının yapılamamaamdan 

da müteeulr bulunmuyor 
değı ller . Mo11olınln çok ehe· 
mmlyet verdiği lıu misak 

Talili adam, milyona ka· 
vuıur ka vuımaz bir otomo 
bil almıt ve otomobil idare 
ve sevkini de öfrenmittir 
Adamcağızın en büyük zev 

ki , kendı idareıi altında oto 
mobil gezintileri olmuı Fa 
k&t bu zevk ve saadet uzun 
sürmemlı ve "hangi saadet 
gördük ki elem ve kederle 
niha vet butmıya!" Ha ki katile 
karıılaımııtır 

Evet. yeni zengin üçüncü 
gün otomobilini diğer b ir 
otomobile çarpmıı ve kar ı ta· 
rafın ıoförü bu müsademede 
ölmüıtür. 

Tabii meıele hemen adli 
yeye intikal etmlı ve yeni 

zengin, ö len ıoförln alleılne 
tam bir . . milyon... yüüz ... 
bın frank tazmine.ta mah · 
kum olmuıtur 

Gördünüz mü bir milyon 
Kazanan talihlinin bir mil 

) on yüz bin franklık talJh · 
ıizliğtnı! . 

Hayvanların süratlerine dair 
Aıya ve afrikada otomobil. 

ler henüz bizim taraftalar 

kadar çoğalmamııtır; Af rlkada 
çöllerde bir aslanın talublne 

uğrayan bir otomobil. kendi 
ıinf bu çöller kralının taki 

binden kolayca kurtarabtl· 
mittir Çünkl bir aılan , saatte 

nihayet 50-60 kılometre yol 
a labilmektedir. 

H ındistandaki kaplanlar, 
Afrika aslanlarından müthit· 
tir . Çünkü bunlarlar saatte 
100 kilometre yol alabilmek· 
tedirler. 

Yaban domuzları saatte 
50, hecin develeri de 50, fil 
55 kilometre mesafe katede· 
bilmektedır . 

Gönen icra 
Memurluğundan: 

Gönen San nahiyesi Şum-
A vrupanın dört büyük dev nu mahalleıinden bakkal 
letini İngiltere, İtalya Fransa 1 

Tabirin Gönen H . mahke· 
ve Almanyayi birlettirecek 

işaret ettiğini aramakla meı· , ti. 
1 Hu ıuretle, halyenın ye. 

meıinin 6 · 7 936 T ve 63-

171 S. ıl~mı ile masraflarla 
birlikte alacaaı olan 304 li-gu. 

Garip ~ir şarıl 
Blrleıık Amerıkaya gire· 

bilmek ve yerleımek için bir 
çok ıartlar vardır. Hu ıaıt 
lar ın batında mahkum edil- 1 

miı olmamak, sıhha tte olmak ı 
vardır . 

Son bır karara göre bu 
ıartların arasına; 100 kilo 
dan atır olmamak; sarhnın· 
da ilavesi lazım gelmekte· 
dir! 

Son günlerde Breılavdan 
gelen bir muhacmn Birlf'!şik 
Amerikaya girmesine müııa 

a de ediln emittir Çünkü, bu 
adamcağız J 20 kilo a~ırlı
ğmda imft 

(srarengiz i~i va~ı 

ı 

Meıhur lngiliz tayyareci 
lerlnden Mtıel Fort bir 111 

bah kar111 ile kartı karııya 

çay içerken, duvarda asılı ! 
olan büyük fotoiraf ımn düı · 

tüğünü görmüıtür . Fakat itin 
garip ciheti, fotoğrafın askı 
iplerin kopmamıı ve çivinin 
de yerinden oynamamıt ol 
masıdır. 

O ı<in bu meıeleye 

ni dostluklarına . güvendiğini 

görülüyor İtalya bu dost 
luklara kendi kuvvet ve 
emniyetinin 
mektedir 

arttığını gör 

Kalorifer rezaletti 
Amerikada, köpek kümeı 

lerıne mahsus kaloriferler ya 
pı ldığını okuduğumuz zaman 
bu serlevhayi ihtiyarsız ola
rak yazmıı bulunduk! 

Köpeklere mnhsuı yerler 
için yapılan bu kaloriferler 
çok büyük bir rağbet kazan· 
mıı ve geçen kıt on binler· 
ccıi adeta kapııılmııtır . 

Arzın bertarafında, kııın 

en ı ı ddetlf olduğu yer ve 
zamanlarda bir avuç yan 
mıt ateı bulamıyanların 

kulakları çınlasın! 

bundan fazla ehem· 
mlyet verllmemlttır Fakat 
erteıl aün Fort tayyareıl lle 

düıerek ölmüı ve o anda da 
evindeki saat durmuıturl 

Bu iki garip hadise çok 
doirudur. 

ra 15 kuruı için borçlu Sa· 
rı köylü olup lstanbul Eyup· 

sultan yeni mahalle balıkçı 
bakkal ıo nu 9 oturmakda 

iken gaybubt>t ederek ma· 
halli ikameti bulunmayan 

Nizam Halıl oğlu lıımaile 
icra emri tebliğ ettirileme · 

mit olduğundan hakında 

ılaoen tebligat ifasına 

karar verilmitdir . Binaen 
aleyh borçlu ltbu ilan tari

hinden itibaren 5 gün için . 
de 937 6 dosyamıza borcu -

nu ödemesi veya İcra T~t· 
kik merciinden veya· 

hut htdeı muhakeme yolu 
ile icranın geri bırakılması · 

' na dair bir karar getirmesi 

aksi takdirde haklnnda ceb

ri icra yapılacağı ve yine 
bu müddet içinde mal be · 

yanında bulunması bulun
mazea hapisle tazyik edile
ceği gibi hilafı hakikat be 
yanda bulunursa hapiıle ce· 
zalllndırılaca~ı malümu ol
mak üzere İcra emri yerine 
kaim olarak keyf lyet ilin 
olunur. 



Mevkii Nevi Mahallesi 
Saat altı Gazino bahçe Martlı 

Gazi caddesi 1dmanyurdu Şeyhlutf ullah 
Ye§illi Dakkan Hfsarfçl 
Sandıkçılar 

" " 
Mutaflar Mafaza Salahattfn 

Y enfce Mescit Ev Yenice 
Keçeciler Oükkfın Hisariçi 

" " " Demirciler 
" 

İzmirler 
Sandıkçılar 

" 
Sahnihiaar 

Hal içi Mağaza Salaha tun 

" " 

Cumhuriyet müddei
umumiliğinden: 

Açık bulunan Dursunbey Asliye mahkemesi bin kuruı 
maaılı zabıt kattplljloe kanunen memur olmak ıart ve 
vasıflarmı haiz olmakla beraber dakikada on iki kelime 
el ile yanlıııız ve okunaklı yazabilmekLve dakikada ma · 
kine ile yazılmıı bir yazıdan ) anlıısız ıekaen bet kelime 
okuyabilecek ve makina[ ile tekdir Eu"tile dakikece otuz 
kelime ve okuyup yazmak ıuretfle dakikada 24 kelimeyi 
yazabilecek olanlar layin~edilecektlr . 1 aliplerin müıaLa
kaya girmek üzere mektep §ahadetnamegl ve nüfua cüz 
danı veya askerliğini yaptığına veya tescil edildiğine datr 
veıika ile birlikte maymn.,.29 uncu günti saat 10 da Ba 
lıkesir adliye,encümeoine.t müracaatları . 
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