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-· Başvekil İsmet İnönü İ ngi/tere k ra/Jnın 
Taç geyme Merasiminde bulunmak üzere 

Dün Londraya hareket ettiler. 
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Başvekilimiz Dün~Lon-ı Hariciye Romada Dün Mühim 1 Peştede 
, draya Hareket 'Ettiler.; Vıkiliaıizbuaynihıyatindı Görüşmeler O 1 d u .. ltıırı kraliÔı klrıılııık 

lıHrıl ismet inönü ltİiık ve 11killer tııatındın Tıhrını gidecek. Alman Harici;; Nazırı Mtısso- için kazırlıklıra hltlındı. 
Budapette, S (Radyo) -

liuılındllar. BıiYıkilimiza Ordu Müfettiıiile donanma lini ile Müteaddit De fa la r ltaı,. kraıı ıkınca Emanueı 
ile kraliçe Elen, bu ayın 

kumandam refı~ıt e~ıceklardir. G ö r Ü f t ii. • . 17 ılnde Budapeıteyl ziya . 
Belgrad, 5 (Radyo) - · ,...- ret edeceklerdtr. 

GENERAL iSMET ~ôNO 
Ankara, 5 (A.A·) - Baı· 

•ekil General lımet ln6n6 

C. H P. Kamutay Gu
'-lbunda lnılltere Kralının 

t•ç ıeyme meraalmlnde TOr· 
lll1e Cumhuriyetini temıil 
için mukarrer seyahatini bil · 
dırmıı ve Parti Grubu muh-

V ekıller ve elçiler tarafın 

dan uiurlaomııtır. 

Baıbakan kındılulne iltı . 

hak edecek olan ordu mil 

fettitl G~neral Kazını Or 
bay ve donanma kuman 

danı Şükrü Okan ile birlik 
te Semplon elupruile ve 

Pariı Padekale Düvr üzertn 
den Londraya gidecektir. 

Ankara, 5 (A A ) - lı 
met lnönünüo Londrada mali, 

lktiıadl itlere dair yapacafı 
huıuıi temaslara ait ha va
dlıler aııl11z ve yersizdir. 

Baıvektl BüyQk~ Brltanya 
Kralının taç aeyma me· 

raalmlnde Türkiye Cumhu 
rlyetlnl resmen temıll etmek 

Ozere dün Londraya hare 
ket etmlıtir . 

Köse lvanof 

T. R. ARAS 
Tahran, 5 (A.A) - Gaze 

teler Türkiye Harlctye Ve 
kılı Rüıtü Araıın may11 ıo 
nlar1nda Tahrana geleceilnl 
yazarak TOrk-lran muahe 
delerinden ıonra bunun iki 
meoıleket noktal nazarları . 
arasındaki birlili göıterdl· 

ğlni ehemmlyet1e tebarOz 
ettlrl yorlar. 

terem Baıvekııe •eyahaunde Haziranda Ankarayı galecı~. 
lata muvaffakıyet temennlılle 

Belgrat, 5 (Radyo) - Pra· 
vda gezeteıl, TGrkiye Hari
ciye Vekıll B. Tevfik RftıtG 
Araıın, mayii sonunda Tah
ranı ziyaret edecettnl, bu 
suretle TGrklye l,.n mlaa · 
kınm lmsa olunacafıaı ya 

~ılcun tezahOrat 16ıterml1· Belırat, 5 \Radyo) -
tir. Bulıarlıtan Baıvekil ve Ha· 

General lımet ln6n0 dan riclye vekili Köıe lvanof 
•lctam l.tanbula hareket et· ı haziranda Ankaraya gide. 
~I lıtaıyonda Atatilrk ile cektir. zıyor. 

Hatay Kamutay Müzakereleri 
--~----~~----~~~~~~-

Anı rıııımm müzı~erı- Kamutay b111 kınun liyih~an Ozeıinda göıüımılardı 
lıriıı bugün bıslınıyor bulundu. Oıhiliya vekili Mamak inf ilikma dıir izahat vardı , 
4nkara, 5 (A.A) - Ce 

'••rede ekıpreıler komitesi 
S.ıacaktakl ekalliyetler me· . 
leletıntn mGzakereıinl bitir

"''• buınn de tali komite· 
lllıa bazırladılı ana yasa 
~~OJetlnln konuıulmaıana 
,.,.ılaaacak ve yasanın 

Ankara, 5 (AA ) - Ka- de tahılıat olarak konulma11 
mulayın bug6nk6 toplantı11n 1 hakkındaki kanun llyihaaile 
da 396 mali yıl miivazeneılne mevcut ve aahtller Sıhhat 

l d Umum müdürlülii 935 yıla 
1ıren bazı daire biidce erin e büt 1 1 b 1 1 dd ı 

ı çeı n n eı ne ma eı ne 
l ·9 958 liralık münakale 1 ıarf ına mezuniyet verllmlt 
yapılması ve yine bir k111m olan 400 bin liranın 588 bin 
büdceler f a11llarandan liraya ıblifına ve otomobil 
369-673 liranın indirilerek dl· tıletmeıi kabul edllmtıttr . 

İtalya hariciye nazm, Al- Kral ve Kraliçenin lıt1k · 
man hariciye nazırı Neurat. 1 ball lçla Budapeıtede hazar· 
hm ıereflne bir ziyafet 'I tıklar yapılıyor. 

·~ 1 r:..-vermiıttr. Ziyafette halya [ 
herıcıye naz•r• verd•ğı nu I Yugos avya 
tukta halya ve Almanyanm 1 ltalyadan 
••mimi ıulh ve müıalemet ~~ 
ve tetrlkl mesai ıiyaaeti A.1 J • k 
güttüklerini buna karı(bir ıve er ıstiyece 
engel olamıyacağını,~her ikt Belgrat, 5 (Radyo) --
bük6metln teırikl ır. eıalye Yuıoılavya ile ltalya ara· 
devam edecefinl ıöylemtıttr. 11nda akdolunan lktlıadi an· 

Alman hariciye nazıra laımaya g6re toplanması il 
verdtil cevabi nutukta teı zımielen ltalya - Yuıoılav· 
rlkl mesaiye mani teı . B. MUSSOLlNl J• lktlaat encümeni mayıı 
kil eden ufak tefek flnl ıöylemtıttr. ıonlarıncla içtima edecektir. 

ll · it l Al e ı 5 (R d ) Al Bu toplantıdan evel iki enge erın a ya ve • - e ırat, a yo - · 
manya tarafından bertaraf manya Hariciye Nazarı Von memleket deleıelerl lktlıadi 
edıleceilne kanaat keıbettl · (Sonu üçüncü sayfada) müzakereler yapacaklardır. 

Japonyadaki Anlaşa
mamazlık Halledildi. 

~~--~~~----~----

Japon ka~inesi ile pırlimınto ırasmdı çıkın ihtillfm 
harici ıiyısıta tııir ıdeceii zınnediliyır. 

Tokyo, 5 (A.A.) -- Baı
vekil Ayaıi kabine toplan· 

rlnln tatbikini istemek bu. 
suıundakl kararı dolay11lle 
kabineyi tutacaktır. 

Yuioılavya hGkO.metl, 
A vuıturya ve Macarlıtan 

tGccarları hakkında ltalyada 
ıöıterllen her UlrlG kolaJ· 
lıkların Yuıoılavya tGccar
larına da ıöıterllmeılnl fı 

ttyecekttr. 

lir tıyyırı dlıtD 
Parlı, 5 (RadJo) - Bir 

aıkerl tayyare cl61m61, l~ID
de bulunan iki kiti telef ol-

tısında intihabat kanununun 

tadili ve son seçim netice· 

lerl hiikumete müıaıt olma· 

maaına raimen yeql mecli 

ıln feıhl fikrinde olmadıiını 
beyan etmltlir. 

Mançuko Müfrezeleri 
Rus Hududuna Saldırdı 

Tokyo, 5 (A.A.) - Ha · 
yaıı kabinesi makamında 

kalarak yeni parllmen 

toyu kendiıl ile teırlki me· 

ıaiye davet eylemlttlr 

imparator baıveki1e büku· 
met programının tatbiki için 

tasvibini bıldırmlıttr Siyaıi 

mehafılin haaaaten tebar6z 

Mitrılyözlerle mücehhez alın müf razılar Rus hudut 
muhat ızlannı at as ıçtllıı. iki taraf ırısındı cırpıımı oldu 

Moıkova, 5 (AA}- Ka· 
barovıktan bildirildiğine 16· 
re, 2 mayısta saat 7 ,20 de 
bir Sovyet hudut devriye 
kolu Kanka gölünOn cenu 
buuda ve Sovyet t<'prakla-

leıl mevzubahıolmuıtur. 
Ruı murahha11, faılıt 

~ tekli teıbll edilecektir. ler bir kmm f aaallara fevkali.· 

Dük Dö Vindsor Dün 
Parise Geldi. 

Yine Kamutayın bugünkü 
toplanhıında Baıbakanınuz ettlrdifine göre, ordu afuı · rında ılllhli bir Japon Man

çuko müfrezesi ve hudut 
boyunda da Sovyet toprakla 
rına glrmeğe hazırlanan mitral 
y6zlerle m6cehhez diler bir 

devletlerin hareketlerini ııd
detle tenkld el mittir. Bunun 
ftzerine çıkan ıtddetll bir 
münakaıa m(lzakeralın tali
kini mucip olmuıtur. 

Viı~sor OükO tahttan Tarlğılından beri ilk dala 
olırak Mıdıı Simpsonı müli~i ıldu. 

d6 Parıı, 5 (Radyo) - Dük 
tlc Vtndıor, bugün Orient 

'Preılle buraya vaııl ol-
~'-llur. Sabık kral, kımıe· 
t 16rGnmemek için, Pariı 
Lf/JQ elli kilometre uzakta 
Q ..... 
) ilan Vernel Ldon fst&1 

0
1ltanda tevakkuf etmiı ve a,,cla 

bı, trenden çıkarak, elinde 

1, Qauıamba oldufu halde 
... ~•tecUertn arasından geçe. 
ltlct' lnııltere ıef hı ile bir · 
'ofc 1 otomobtltnln durduğu 

et., .. dotru ılerlemlıtir· 
bı(c &aete fotoğrafçıları, ıa· 
ti lcralın muhtelif pozlarını . 
v~•la çalııarken, Dik dö DÜK DÔ VlNDSOR 
~or, kendisine refakat \ line btnmtı ve Konde ıato · ~ 

'lerle birlikte: otomobl- (Sonu üçüncü ıayf ada) 

ve Dıt bakanının Yugoslavya tosta parlamentoya ver~cejl 
(Sonu üçüncü sayfada) programda illi.hat tedbirle· 

~==-======-= 

Bir İngiliz- . Alman 
Anlaşmasına Doğru .. 

Japon Mançuko milfre 
zeıi sörmüıtür. 

Jopon Mançuko mOfreze· 
ıl Sovyet devrlyeıl üzerine 

Oayli Mayi gazıtısi Rımı gürüımalırindın bahs ilı :;:~:ı:ö:ı::e~::ı~~r.m;:; · 
lnaillırenin llmınyı ilı anlısması lizımdu. Diyor. _ :~: ~:vr~ue::ar~uk~bae~:u~~ 
Londra, 5 (AA.) - Da da Almanya ile bir pak.t topraklarına çekllmeğe mec· 

ıl Mail gazeleıl, Lord Rot akdine teıebbOı etmesidir. bur eyfemltlir. 
hermernin makalesini neı· Danzig, 4 <A.A) - Nazi Hidlıe mahallinde Japon 
retmektedlr . Bu makalede ıefi Alberl Foeutu bir nu· k 1 b l 
Almanya eski miılemleke 
ferinin iadesini tazammun 
eden bir lnılliz · Almıın pa 
ktı yapılmasını tavıtye ede 
rek diyor kt: 

- Hitler ve Musaollnl Av 
rupayi bir nüfuz mıntaka11 
na ayırmakla meıgul iken 
8iiy6k ·:. Brıtanya bu hal yan 
Alman tttlf akile! büyük bir 
ihtili f çıkarmıya çalııı 
yor. Bunun önllne geçmek 
için tek bir çare Yardır. O 

tuk ıöyliyerek demlıtlr ki: urıun arı u unmuıtur. 

•• 1: ~:::~~~e e~::;e ece:.~,: Rus murah~ısı, f asisi hıre-
~:::::ra~~e~~~ .. fa~~;.• ~==· katlerini tenkit etti. 
ztg üzerine de germlttlr ,. 

Foerater 1937 ıeneılnde 
muhalefet fırkalarının la · 
mamtle kaldarılacafanı ve 
bQtün Almarıyada olduiu 
gibi ıerbed ıehlrr!e de par · 
ti ve devlet ittihadı v6cuda 
ıelmlı olacafını ilave eyle· 
mittir. 

Londra, 5 (Radyo) 
Ademi müdahale komitesi 
bugün Lord Pılmonun riya 
setinde toplanmııhr. 

Bu içtimada ispanyadaki 
muhaıımlara mümkün mer 
tebe insani ıekllde harbet 
melerlnl teklif etmek meıe · 

Almanya da 
~ 

Sızı mımurlır sınadı iki 
ay ımılılik yı,ıcıklardu 

Berlin, 5 (A.A.) - Pro-

paganda Bakanı B. Göbelı 
Bakanlık erklnının ıara ile 

iki ay tam bit amele gibi 

muhtelif itlerde çalıımaları· 

nı emretmtıtır Bunlar mün· 

haaaran amele ücretlerlle 

geçinmek mecburiyetinde 

olacaklar ve hiç bir imtiyaz · 
dan latif ade edemlyecekler · 
dır. 

Amelelik itlerinin muvaf
f aklyet dereceleri terfilerin· 
de miieulr olacaktır. 

Çın~ın~ı zalzılı 
Ankara, 5 (A.A ) - Don 

ıece Çankmda iki zelzele ol
muıtur. 
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Dünya lktisadiyatı Ve · ( 
Devletler Arası işbirliği 1. 

iLiMiZDEN HABERLER 
Milletler cemjyeti kadroıu 

içinde çahıan "enternasyo· 
nal it büroıu" milletlerarası 

tı meselelerinin tetkiki ve 
bunların tanzilJ!i imkanlara· 
na arathrmakla uğratır. En 
ternaayonal it büroıunun ba · 
tında bulunan 8. Haro1d 
BOtlerin dünya iktisadi va 
ziyettyle ıoıyal tart lar hak · 
kmda 1936 da nepetmlt ol · 
dutu rapor büyük bir alika 
uyand1rmııtı . Bu raporda 
dünya lkU1&dl vaziyetinde 
hafif bir ıalih alameti mü 
tahede edild ıil kaydedilme· 
ide beraber bunun aldatlcı 
btr tezah(ir olması ihtimali 
hakkınd& da endite izhar 
ediliyordu. 

B. Bütlerln bu ıeneki ra -
poru münakat~ edilmea bir 
realitenin mltahedeıiyle ba· 
tlamakta ve tik fuıl .. kal 
kınmanın ehemmiyeti,, bat
hjını taıımaktadır. Filhald
ka, bütün bir s1ra memle
ketlerde üretim J 929 ıevi · 
yeılnl aımııhr. ltılzltk mü · 
temadlyen azalmaktadır. 

OClnyanın ekonomik müva 
zene ve lıtlkrarı elde etmiı 
olduiuna henüz kimıe kani 
delildir ve milletlerarHı ti
cari mQbadeleler hili çok 
atalı bir ıeYlyede kalmak
tad.r. Fakat kalkmma ali 
metleri de boldur. Bathca 
gıda maddeleri ve hammad
delerln f tatlara yükeellt ha
lindedir. Deniz münakalelerl 
ııklatmaktadır 26 eyl41 1936 
tarihli lnılltere - f ranaa -
Amerika uanndaki iç ta· 
raflı mal anlatma . enterna· 
IJODal ticaretin en.ellerini 
ortadan kaldırmak hedefini 
ıOden Yerlmll bir elbtrhiloin 
mebdei olmuıtur. Birletlk 
devl•tler ve Franıa ,tbt ba 
zı memleketler ekonomık ıl 
llhıız1anmanın tik tedbirle 
rinl almıtlar.lır. Kontenjan. 
ların kaldmlma11, ıtımriik 

tarlfelertntn indlrtlmeıl di
ler bazı memleketlerde ay 
nı yola ıttmlye hazar1anma· 
ktadu·lar . Rapor diyor kt: 
'"Bunlar, alh yıldan beri de· 
Yletlerl mGtemadlyen otar 
tiye Ye ekonomik mtlltyet . 
çlllie dofru ıiirükllyen te· 
mayOllerln tenine dördülO 
ne dair tik allmetlerdir. 

B. BOtlerln, çlzdljl iç açı· 
cı tablo da tek karanlık no· 
kta ıilih yaratıdır . Enterna· 
syonal it bOroıu reiıl , "harp 
malzemesi imalini ltılzlikle 

mücadele için metru bir ••· 
11ta telakki edebileceftnl 
ıöyllyecek kadar ileri rlt 
mektedirler. Sllihlanma tle 
nafıa itleri araamdakl eaaıla 
fark. birinciler milli ıenete 
hiç bir ıey lllve etmedill 
halde ikincilerinin verimli 
o1ma11dır . Devletin, harp en· 
dOıtrtılnl tnkltaf ettirmek 
lçtn 1.:atlandıtı fedaklrhkla
ra mQyazl ola.rak halk küt · 
lelerlaln hayat 1evlyeal de
vamı. ıurette dütmektedlr. 
Dlfer taraftan, ıllihlanma 

yarıtının ıebebtyet verdlil 
poletık ıılunh ve harp 
tehdidi ıermayeleri hareket · 
ılzlettlrmekte, yabancı mem· 
leketlerde enveatlıman yap· 
mayi imkinıızlattu makta Ye 
enternaayonal ıahada ltlertn 
kalkın maıını kötQrlmlettlr-

1 
mektedir " Hakikaten orga 
nize ve milletle cemiyetince 
ıarantl edılmlt bir ıulh bu 
tehdidi ortadan kaldırmadı 
kça. ekonomik . ve ıosyal te · 
rakki ancak mütereddit ve 
zayif olabilecektir. 

ihracatımız 

Gittikçe fazlalasıyor. 
1936 tubahnda memleke 

timizden (5) milyon (520) 
bin ltrahk ıhracat yapılmaaı 
na mukabil bu ıenenio ıu· 

batıoda ihracatım ız ( 1 1) 
milyon (675) bin lirahktır . 

İthalatımızda iıe büyük 
bir azahı vard.r: 

Geçen tubat ayı zarfında
ki (7) milyon ( 417) bin li 

Bütler, hemen bütün dün· 
yaya ıamil bir karakter a l 
mıı olan otarti temayülleri 
ne de ıtddetle muhaliftir. 
Dünyada end6ıtrinln coir• · 
flk .ren iılemesi buhran yıl 

larında büyük terakktler ıö 

ıterdL Buna mukabil, endü 
ıtriye) memleketler , zirai 
memleketlerin ıahnalma ka· 
bili yetinin kifayehizliflni 
mOıahede ederek, kendi zl 
raatlertnt lnkltaf ettlrmiye 
koyuldular . Ekonomik ınfi · 

rad aabaıında en çetin gay 
retleri naayonal • ıoıyaliıt 
Almanya ıöıterdl . 1936 ey
lulünde kabul edılmlt olan 

1 ralak ithalata kartı 937 tU 
batında yurdumuza yalnız 

\5) milyon köıur liralık ec · 
nebi mal ithal edilmlıtir 

Bu rakam; yeni yılın ilk 
ayında yapılan lthalittan 
da azdır Bu suretle ithali 
tamızın ekıildl~i ve ihraca· 
tın da yOkıeldıii ıöriilmek 
tedir 

4 yıllık plln, ot artı prensi · 
pinin zaferi uirunda bir 
hamleydi B. Hotler Alman 
devlet adamlarıma beyanat · 
larlyle methur .. yafdan 6n· 
ce top., dövizini zikrediyor 
ve Almıanyaoın ıöııterdtfi 

lnf1rad arzuıunun umumi 
kalkınmaya engel le.kil et. 
Uiinl milıahede ediyor. Ona 
ıöre, Almanyanan hammad· 
de edinmek huıu111ndakl te 
zl ciddi bir temele lıtlnad 

etmemet. tedir. ham madde. 
lerln kolaylıkla herkeaın el 
de edebileceii bir bale ıel · 
mal için, mılletleraraıı mü· 

badelelerin. ticaret ve mali· 
yenin normal telde strmut 
ki.fi olacaktır . 8 . Sütlere ıö 1 
re bu meaelenln ıömOrıeler 
bakımından mütalea11 biraz 
fazla mObaleialandıralmıttır. 

Diinyada yapılmıt en ye· 
ol ıoıyal lnıa tecrübelerin 
den bahseden rapor franıız 
hükumeti tarafından tabak 
kuk ettirllmit olan eıerl hu- j 
ıual bir dikkatle mütalaa et· 

1 
mektedir 

fran11z tecrübeılnin ehem 
mlyet ve ıenltliii 16zden 1 

kaçmaya çok müıaiddlr; çln .1 
1 

kü bu tecrübe, önceden ha· 
z1rlanmıı bir plan daireain 
de vukua gelmemit ve hu · 
ıuıl bir ideoloj iye ballanma· 
mıthr. Btrlbirini tamamlayıcı 
bir ıerl natamam tedbirler 
yüzQnden, bu tecrü ~e, man· 
tıkl ve ılmetrik bir manza· 
ra ıöıtermemekte lae de mil · 
li hl11in derin bir uyanıtına • 
cevap vermektedir. Bu milli 
uyamt, bir kaç ay tçfnde ıe· 
nlt tümu'lü bir reformlar 
Hriılnln muvaff aklyete iy .. 11 
için ıerekll hamleyi temin 
etmiıtlr 

1936 mayısından ılkki 

nununa kadar, mecliı Fran 
ıız parllmenlo tarihinde eti 
olmayan bir lejiılaUv proi 
ram kabul etmittlr 

Gıbi diler taraftan B. BOt· 
ler f ranıız ıendlkalizmlnln 

ıenitlemeine ciddi bir ehe 
mmiyet atfetmektedır . 1936 
nlaamnda 1.165 ı6s kiti olan 
ıendlka azaları aynı y ı 1 ı n 
ilkklnununda 4~14 . 170 te 
çıktı. Buna müva:d olarak 
ıimdiye kadar ancak büyük 
endüıtrtlere inhlıar edttn f ra· 
11z patronları lıf'nel konfede· 
raayonu orta ve klçiik it 
Yericilerl de kendi içine ala 

(S.550.22) liralık ithalat 
Ye (11675.151) l i ralık ih· 
racat yapılmıı olmaaına na 
zaran, aradaki fark lehimi· 
ze olarak altı milyon lira 
dan fazlad1r . 

ln~ırada baş pabhvın 
ıüsıbak111 yapılacak . 
Çocuk Estrıeme Kurumu 

Genel merkezinin, Türkiye ! 
bat pehllvaD mGaabakaıı bu 1 
ıene 2 l, 22, 23 mayıı 937 
tarihlerinde Ank~a ıtad · 
yomunda yapdacalhır. Bat 
peh1ivana (500) ltra mtlki· 1 

f at Ue · bir madalya, diler l 
pehlivanlara da l7ÜO) lira 

1 
mGklfat verilecektir. 

Çocuk Eıirıt-me kurumu 
ıenel merkezinde pehliyan· 
lann kaydına batlaonuthr. 

rak ıeniıledi B. Botlere 
ıöre, bütün bunlar f ranaız 
ıoıyal orıanlzaıyonunda eı· 
aelı defltiklik 'erdir. 

Franıa lıbat etmlttir kt 
demokraaloin tetrtl ve icrai 
metodlan, hadlıeler icabet 
ttrdıfi zaman ıeri ve kati 
bir tekılde harekete ıeçml 
ye mani teıkll etmez. · 

Neticede B. Sütler, dtt
mokratlk devletle otoriter 
devletlerin ekonomik ve ıoı· 
yal hayata orıanlze etmek 
için baı Yurduldara metodot
ları ve zihniyetleri kıyHia · 
maktadır. Ekıeriya metodot 
lar birbirlerine benzemekte 
dır, fakat elde edilen neti 
celerde eıaılı farklar vardır . 

"Sazan devletin faaliye 
tinden mülhem olduğu ıey 

bütün milletin refah ve kül · 
Uhünü artllrmak enditeain· 
dedir. Hazan da devletin ıa · 

yesl poletık ve aakeri biin 
· yeıini kuvvetlendirmek ıa 

yeılnl ıOtmekte ve vatan 
daılarm refahı ikinci dere· 
.recede kalmaktadır .. B. Büt· 
ler, ıoyıal adaletle harbe 
hazırlanma araıında uzlat· 
ma lmkinı bu !amadıiına 

kanidir Gerek ekonomik, 
ıer.-kıe moral bakımından 
bunlar birbirine taban taba 
na zıd teylerdir . 

Rapor ıöyle bitmektedir: 
.. K.ollektif emniyet yal · 

nız bir poletık taa11vvur de
illdir. Bunun bir realite 
olabilmeal için temel tatı 

ıoıyal adalet olan milli ve 
enternaayonal bir ekonomik 
nizamı icap ettirir. 

Küçük 
Sınat erbabı için bir ~a

nun hazulanıyor. 

Nikaha Giderken Yol
da Can Verdi. 

-----~ 

Memleketindzcleki küçük 
sanat erbabını ciddi Ye eıaı-

Merkep ürktü. Zavallı adam

lı bir diıipllne tabi tutmak 
ve her ıanat için birer ıa -
nat birliil kurarak küçQk 
sanatla geçinenlerin bu bir 

cağız düı erek öldi1. 

ilklere bailı bulundurulma · 
aını temin ıuretlyle ıanat 

menfaatlerinin müdafaaaı ve 
endüıtrinln ıelitmeıine biz · 
met etmek ı•yelertyle Eko· 
noml Hakanhiı tarafından 

8alyanm Orhanlar nahl· 
yeıiaden Şak ir oflu Ali, ay· 
Dl köyden Hamza kısı Fat· 
ma ile olan evlenme mua · 
meleılni ikmal ettirmek içtn 
birljkte Balyaya •ilmek üze 
re yola çıkmıtlardar. 

nada mü•azeneıini kaybede· 
rek hayYanın ayakları ahı 

na dütmtlı . kaf aaı da bir 
taıa çarpm ı ıt.r. 

Alt bayım bir halde yer• 
uzanmııtar Fat ıaıa mGıtak · 

bel kocaaının kanlar içinde 
yathiao ı görünce hemen ya 
kayi jandarmaya haber ver· 
mittir . 

Balya mOddelumumtıl 

hazırlanan "küçük aanatlar 
kanunu.. projeıi devlet ıu 
raıı heyetinde bir aydanbe· 
rl tetkik edilmekte idi. 

Haber a ldıjımıza göre, 
proje eıaala alakalı olmayan 
ufak deiltikliklerle devlet 
1üra11 genel heyetinden çık 
mıı ve Batbakanhia tak
dim edtlmlıtır. Proje buıiln
lerde Kamutaya sunulacak 
ve tatil devreıinden evel ka · 
nunlaıma11 için çalıtılacak 
tar. 

Kadın ve erkek maden 
binalarına doiru yaklathk- 1 

ları sırada Alinin altlndakl 
merkep birdenbire 6rkmiiı 

Ye ıafa ıola rast ıele çifte 
atarak çılıınca kotmafa ba 
tlamıthr. Adamcafız bu eı 

ve hük6met doktoru vak• 
mahalline eiderek ilk tah· 

, ki katı yapmıılardar. 

Gönende Askeri 
ipe~ ~öcıği için tıhum Kıyıl at tılimıtnııııindı 

dıüıtddı bazı daöisikliklır yapıldı 
Devlet ıura11 proje Qze· 

rinde tetkiklerini yaparken 
tU düıünceleri tleri ıürerek 
kanunu esu itlbarivle mu 
vafak ıördüiloü kaydeyle. 
mi ıtır: 

" .. Mevcud eınaf cemiye· 
lerioden beklenti• faydaların 
elde edtlemedlfi 'e ıerçi borç
lar kanununda hizmet akdi 
faılında umumi ıurette usta 
ve çırak ara11ndaki münaae· 
betlere dair bazı hükGmler 
mevcud iıe de gerek uıtela 
rın , ıerek kalfa ve çarakla 
rın kartılıklı münuebetleri 
ndekl huıuıi vaziyetlere ıö 
re difer ba~ı hükümlerin 
tedYinine ihtiyaç bulunduju 
gibi her ıanat için birer ıa· 
nat birliği teıkll olunarak 
aanayl erbabının bu birltk 
lere batlı bulundurulmaları 

ıerek ıanat menfaatlerinin 
müdafaaıı ve gerek sanayi · 
in ınktıafı bakımından fay 
dala olacalı cihetle kanun 
umumi heyeti esaı ltibariy 
le muv~fık ıörülmüttür .. ... 

Devlet turaaaoda madde· 
lerin ııraları itıbarlyle yapı· 
lan deiltlkltkler ve çıkarı· 
lan maddeler dolayiılyle pro· 
je l03 madde olmak üze 
re leıblt edilmlttir. 

~ 

İlıuhıbırlıra kıc kuruş
luk pul yipııtınlacık. 
Dolum, ölüm vakalara il· 

mühaberlerine pul yapı1h 
rılmama11 hakkında kanun 
hükmünün bazı nüfuı idare· 
lerl tarafından yanlıt anla 
ıılarak e•lenme, botanma 

Ganen , ( Huıuıl ) 
Ztraat Enıtltüıün den bura 
ztraat m~murluiuna 25 pa 
ket tpek böcejl tohumu 
ıelmtıttr. Zlr&at memuru B. 
Haydar Ônıü l bu paketlHi 
İpek bocejl yetiıttrmek iıtl· 
yeolere datıtmıı ve bakımı 

hakkında kendderlne izahat 
vermittlr. 

Hayvan neıltni lılih mak 
ıadtle vtllyetten •6nderilen 
ayıırlarla eaf at itine devam 
edilmektedir. 

Balha11a köylerden 
hayvan gelmektedir. 

Dinamit 

çok 

T mcaıındı pıtlıdı. 
1 Bir Amele Yaralandı. 

Handırmanm lhaanlye m•· 
halleainden taıçı uıtaaı Kü
ten oğlu Ali Deblekl k6yü 
civarındaki taıocafmda ça 
htmakta olduiu bir 11rada 
birdenbıre dinamitlerden bi
ri biiyük bir ıi\rültG ile pat 
laanthr. 

Bu ı&rtıltO tle birlikte za· 
vallı adamcağız yere yıfılmıt 
batandan, ellerinden Rtır ve 
tehlikeli surette yaralanmıt 
tar. 

Yarala Bandırma Memle· 
ket haatahaneıine kald ırıl-

mııhr. 

Hadisenin neıure ! le ınf' y 
dana reldlil hakkında tah 
kikat yapılmaktadır . 

Kız kıcuınlır yakalındı 
ve yer delittlrme ilmühaber Çafıtın Qyabayındar köyün · 
lerine de tatbik edildlil ıö- den Ali kızı 16 yaılarında 
riilmütt6r. ki Fatma; dün aktam üzeri 

D a h l 1 i y e Vekiletln Çandırdan köyüne gitmekte 
den Vilayetlere ıönderilen iken Yenice ile Bayındır 
bir tamimde bu hareketin a r a ı ı n d a Ç ı n a r 1 ı 
h~tah oldutu ve nüfuı ka· pınar mevkUnde önüne an · 
nununun 42 ve 43 üncQ ma· 11zan bir kaç kiti çıkmıttır . 

ddelerinde göıtertldiği ııbi Bu adamlar kızı zorla 
evlenme ve yer deilftirme kaçırpuılardır . Hldiıe haber 
ilmühaberlerine beter, bo a l ınınca j ımdarma tahkikata 
tanma ilmohaberlerlne de baıhyarak kızı kaçm\Ola r 
yirmiıer kurut harç pulu, dan Yenice köyünden Şa k ir 

yalnız yer deilttlrme ilmü · otlu Ahmet ile Hüseyin 
haberi oubeter kuruıluk dam · oflu fımat l ve Hakkıyı ya 
ıa pulu yapıtltralmaıı ll 1 kalamıt ve Adliyeye •ermit · 
zam ıeldlii blldlrilmııur . 1 tir. 

Aıkerl kıyafet tallmatn• · 
meıinde bazı defft ı ldıklet 
yapılmıttar. 

Bu defitiklilclere ıöre; ıu · 

bayların kaput üzerindeki 

düfmeJerl mat olacak •' 
apoletlere takılacak num•· 
ralara ait kayıdlar 16ıteri 

lecekur. 

DilnkiJ 
Voleybol 
Maçları 

ilkokullar için Halkefl 
tarafından konan voleybol 
kupası maçlarına dün de d• 
vam edllmittlr 
Dumlupınar okulu Alt Şo 

6ri okulunu birinci devrecll 
7ye kartı 15 ıayıi le, ikı11el 
devrede de 3 e kartı 1 5 sa11 

ile mail4p etmlttlr. Bunu 1110 
teakip yapılan Mttbatpaf&, G• 
zl okulu maçının birinci def 
resinde Mithatpaıa okulll 
1 O 15 ıallp ıelmtı, ıkt11ı1 

devrede iıe 6 ya kartı f ~ 
.. yı ile yenllmlttlr. 8f 
beraberlik Ozerlne maç bit 
devre daha temdit edilmlt' 
tir . Bunda her iki takı_. 
birbirini yenmek için ço~ 
çalıımıt, nihayet 14 aayıf' 
kartı 15 ıayı ile Gazi 01&11111 

galip ıelmlıtır. 

Ye~ilet emrinı ıhnın tı
ıııuru 

Dursunbey tapu memurt' 
8. Ah Ratıp ıörülen lüz&llll' 
iizerine •ekllet emrine al•' 
mıttır . Yerine de •elıllet-' 
Ta•tanlı tapu lcltlbt 8 . Afi, 
tayla edlldıfl her iki k•" 
ka1makamlaklarana btldtrt1 

mlıttr. 

Gelin 
Kaynanayi 
Döğda mü? 

Kurtuluı mahalleıi1 
Muıtafa kızı 36 yaıl arınd J 
Zehra, bir alacak m_.I 
y(izünden kalnYal tdesi A~ 
yi baıından yaraladıi• t•111, 
yet olundutundan ta hkik• 
baılan•ıttır. 
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Nesir: 

Kaçük 
Çehrenin 

-
Can lcen • 
Gözlerine .. 

Hail ıuımıyacakm111n. Hl· 
il feryatlarına ıönül kaptırıp 
eqıelleriale . Bucaktan buca 
fa atılacakmııın .. . 

Ne oluyor neden yine 
Yıllarına lıyan eden çeh· 
ren ıan Gözlerin kırmızı 

dalıalaria dolıun . . 
Yokıa d6killen yapraklar 

ııbı kuytu bır yamacın ıl

aeıine 16mdlmüı çdrüyen
IDlıln .. E•et çürliyonun .. 

Acıyanın yok, ıevenin 

'ok, himmet edip yanakla
rından 11zan yaıları kurula-
1an bir elln yok.. Belld de 
olmayacak da.! 

Kaıırıalarla dolu ömrO
DCln her izinde ıana ıGlmek
ten eaer.. Görtlnmlyecek 
•llamaktan kararmata a&lan 
lcalp kalacakıın .. 

-2 -
Akıamın hafif karanhi.n 

da kuytu yuvamın kap11ın
dan henOz uı:aklaımıı taıan 
IÖnlü'TIO.. Muıtarip hiılerl· 

ini biraz avutabilmek için 
lrad•ıtz yol alayordu11>. 
Nereye, ne için gittlAlmln 
bile farkmda deitldim , bl 
lcea ae11tz yOrüyorum. 

Yine karıımda GOniin 
•on ıtıklarından ta•lı bir 
tenk giyen yüz6 hırçın. can 
Jlyen aözlerl karı•mda gör 
d6ın. 

Gün~ııtz anımm günetl 
libı ı0 ıözlerden dökülen 
"6a111elerden · hayat dile -
,_ ben oldum Tat-

la hem de yal varır bir lttiba 
... dzlerine baktım. s~11ızce 
l».fthn ol, benim ruhumda 

"•1.. 
k.aranlıldarm oiluyum. 

baaa nur, bana H•da yarat 
dı,e kalbimle bir o1up 
lconuıtum 

Seıtml duyan yalnız ıos 
1•tt•. yan1ız blk~ılliimdl . 

O her zamanki albl 
~llca1t bakıılariyle, dudak 

1P•rdatmalariyle arkadaı 
01up ve çıkık, çöklk kaldı 
ta'Dlarla mOcadele ederek 
t•n uzaldattl ııtu . 

- J -
kendtml kOçQk ve fakat 

1 • lll a•utan bir bab 
~•ilin bafrında buldum. 
t. lto,u mavi renkli zam· 
•lclar Gözleri kendine mık 

"-taı ılbi çeken g61ler 
H labıata tllr ıöyllyen bir 

ıeuu, .. 
l'•tıyorYm . Gözlerim yl

"• dalıalı.. Sonra içli bir ha 
,,l ı&nol çeken bir hiı duy · 

::••rını aaraan emel . Yine 
tı,orum. 

k (J •n taıan ırmaktım, ta
l " llehtrdlm Taıan ıahtl 
...... f 1\. e ervat eden denlzdlm 
~dlmden geçmlıtim. 

'- \'ıne kartımda.. Gözleri 

) 1' içen hozmeleriyle parıldı .. , 
l) • Parı dadıkça koyulaııyor. 

'-l'Qlaıı yordu 

1( - 4 -
tı •ranlıkların elem ve lı 
.... ''Plarına ıömülmüı ıOl 
"''Je \ı b çeh•e11ne ıablp kal 

"-' T la, e · ahlatın o ıllr kuca-
1,1,~~ içli ve kederli uzak 

it ltendıcnı iıtlrap heceledi· 
.. .: odamda buluyorum, yal 

laa. 

~in o kaçak 9ebrenln 

Gün~f nar danealnl andı 
ran ve penbe yanaklardan yu
varlanan bir damla ıöz yaıı 
ıtbl mor dalların erkuana 
çekilirken o yine ha ya ileri le 
baıbaıa Koca klprünOn yı 

kık bir dtreltne yulanmıt 

ıurubu ıeyredlyordu. 

Ôzcan, dalma kalabalık 
tan kaçbiı için ve vahtl 
ruhlu tanınan bu ı•~ç mün -
zeviyl her akıam bu "öp 
rü üzerinde ufkun kızıllığına 

eeyrederken görenler olur 
du. lıte yine bu akıam, 
ıOn batarken o ufukta ba 
tan gün gibi kalbinde ya 
ıattığı ııajın yavaı yavaf 
ıönd6i0nli gör6yor ve ıev 
ıtllıtni elinden kaptıraaların 
duydukları acıyl duyuyordu. 

Tam altı ay olmuıtu . Bir 
ıün güneı doğarken ıabah 

yıldızını, havanın en gOzel 
kızmı göruek !çerden yan
dı 

Sevtll, ıevilmedl Hlldi, 

bilinmedi. Kar11Jak11z duydu 
fu H\'gintn acılarını unut 
mak için bazen dallara ç~ 
kildi. Fakat yine onu 16r· 
mele baıları bulutları delen 
daflar engel olamadı. Bir 
ay evYel, mab~deainln nl 
ıanlandıfını d'uydu inanma 
dı. inanamadı ve inanmak 
lıtemedı . 

Ôscanın bu icazı deliceıine 
ıevdilloi duyanlar, onun 
la alay ettllclerl için o da 
para ve me•kl d6tk0n6 
canlı mankenlerden uzakla 
ra kaçmat• çalııtı Fakat ne 
çare ki, bu akıam gurubu 
eeyretukten ıonra yorıun 

adımlarla eve d6nerken kl 
be edindiği ıarmaııklı e•ln 
yola bakan pençerrıtndekl 
beyaz perdede bırleıen iki 
vücudun kor ıtbl yanan 
dudakl•rının hayali onu çıl

dartmafa lclfl ıeldl. Ve ol 
dutu yere yıkılmamak için 
tıtrlyen ellerlle divarlara 
dayandı ve uyuıuk bir kar. 
ılbi ıürOne ıOrene meyha 
nenin yolunu tuttu 

Eıkiden ara ııra lçtifi 

ruhu parçalıyarak ke-ndine 
çeken açık eli gözleri ıöz 
lerlmde. 

Ondan kurtulmak iıtlJO· 
rum. O yine ıözlerimde 
yüz6yor, gitmiyor 

Ben atlıyorum dudakla · 
ram kıpırdı~·or. Gönlüm ta · 
ııyor 

içli ~ocuk dıyorum kendi 
kendimi avutmafa kotnyo 
rum 

Madem me mra kadar sü 
recektt bugürıtim 

Ya gözü k ô r olı<ıydım. 
Ya kalbi taş o/sal/dım 

Günden güne arltyor ttl
kenmtyen ıu hüznüm 

Gövdı kalp istemezdim 
kesik bir baş olsaydmı 

Evet elemlerle eı olup 
avunuyorum da. 

Ne yazık eli ıözler bana 
tatlı bakmıyor. 

llthmti All Ka11man 

TORKDIU 

Salih Vecdi Bora 
olurdu. Fakat bu akıamkl 
kadar içkiye ıuıadıfını 
hiç duymamııtı. içmeden 
ıerhot o'anlar ıtbı ıendelt
ye ıendellye meyhaneye 
ıırdlflnl prenler onun ıa · 
bahtanberl lç•rı bir ıerhoı 
olduiunu ıandılar, halbuki 
çoktanberl içkinin tadına 
bakmayan za•alh Ôzcan 
içeri ılrer girmez bir köıe 
ye büzülerek tik defa içti, 
içti ÔnOndekl b a r d a · 
tın içindeki kan renkli ta 
rapla beraber elinden alınan 
ıe•1il11lnln ıonıuz acılarmı 
da beraber içti, içti (Her kade· 
hin lihda elden bir baea· 
mak olduğunu) bile bile içti. 
Bir ara onu tanıyanlardan 

biri kalkmayı teklif ettlli 
zaman o: 
Rırakrn içeyim sabaha ka 

dar 
Ru akşam /1erlar<1f geldi 

bana d(lr 
Bulmadan kendime uef all 

bir ydr 
Zavallı başıma artık düş 

iti kar 

Ver oğlum bir dbha kalp 
ağnm dinsin 

Yetlılr bu sahne bu perde 

içimin azabı 
Mezarlık bir 

irııln 

içime sinsin 
vücal daha 

/dinsin. 

Blrakın içeyim sabaha ka
dar 

Kendimden geçeyim saba · 
ha kadar 

Bir çlcek stçtylm ıabalıa 
kadar 

B1rakw çıkayım Allaha 
kail ar 

Diye ıöylenmefe baıladı. 
Meyhaneden ıon muıterl 

çıkınca o da lcftlktı ve aal 
lana eallana kaldırımlarda 

uzıyan ıölıelerle baıbat" do· 
laımaia baıladı . Ne kadar 
dolaıtı bıltnmea. Hır yo 
lun k6teelnden dönmek Oze · 
re iken uzakta ıözüne ali - ı 

ıen bir ııılın davetine uya 
rak, köıe batındaki lokan 
taya ılrdt . Hötün maaalar 
boıtu, yalnız mutfafa yakın 

Roma ela 
Mühim 
GöriJf meler 
Oldu. 
( Baıtarafı birinci aayf ada ) 
Neurath ile 8. Mu11ollnl 
ve Kont Çıyano araaında 

müteaddit müllkatlar yapıl · 

mııtır. Bu mülakatlarda ıi · 
yasi ve iktiıadi meıeleler 

görüıülmüıtür. 
Loadra, S (Radyo) - Mor

ning Poıt ıazeteal, Roma 
mQlakatından uzun uzadıya 
babıetmekte ve: 

.. Bu müzakereler yeni bir 
plan için yapılmaktadır. Bu 
g6nlerde ltalya ve Alman 
yanın yeni, yeni tekllflerlni 
beklemek lcabeder.,, Demek
tedir. 

Pariıln Tan ıazeteai de 
aynı mevzu (berinde: 

.. Bumü1lkat, General Von 
Bluınberıln zlyareti:ıin mu · 
kaddemeıidir Bu da göıte · 
riyor ki Almanya ve ltalya 
aıkeri ittifak akdetmtı •a
zlyettedlr Bu aıkeri ittifak. 
iki devletin yeni taleplerine 
ıebep olacaktır . ,, Demekte 
dır. 

Siyasi 
ı.,.. 

Göri3şmeler 
Londra. 5 (A.A) - Jour 

• ıazeteıi bu günlerde Lon 
dra ve Pariıte çok ılyuf 
16rüşmeler vuku bulacalını 
bir çok' Tuna devletler• dıı 
bakanlarının f nglllz Krahnın 
taç geyme meraıimi müna -
ıebetile seyahatinin lneilte 
re ve F ıansa devlet adam 
larına kendılerine tmliin 
verecett baıl.ca ıante~rfn 
Rema Berlto mıbverlnln 
teılrleriol inleye matuf ol 
acafını ,aamutadır. 

'Dw .... m=---
İdlparıtarluk tonf ırınsı 
Londra~ 5 (A .A.) - lm 

paratorluk parlimento'ar 
konferanıı buıüo bütün do. 
minyonlar parllmento he· 
yet 'erinin itliraktle Maliye 
bakanı Çemberlaynın baı 
kanltğında VeaUnıteı Halide 
toplanmııtır 

MOzakereler harici ılya 
ıet meıelelerl üzerinde ce· 
reyan edecektir Milletler 
Cemiyeti. milli müdafaa, 
ticaret mOnuebetlert, eko · 
nomik letrlkt mesai ve de 
niz meıelelerl bu meyanda · 
dır. 

e:ıaıalardan birinde Oç d6rt yerele döktüğü bir damla 
arkadaı oturmuı hem din· 

1 ıöz Y•tı ODU taıırttılı için 
leniyor, hem de gül ortada ıofuk bir rüzgir ea 
6n6nd~ coıan bGlbül ıtbl 

ml·ğe baıladı 
ıarln ıöyllyen bir ıencln 
iç yakıcı naime&erinl dinli· Ôzcan, henüz ıün batar· 
yorlardı . Ôzcan içeri girin· ken taparcaıına ıevd.ği bir 
ce, onu tanıyanlar, hepbir vücudu baıkaıının kolları 
den çal1rdılar. Gitmek lıte· ara11nda ıörmek fellketlle 
medt. ÇünkO 0 , bu al.ıam karıılaıan bu baht11z, kalen
hem kendini dinlemek iate· der içklrlen yalmz bu ak · 
dtll ıibl, hem de ıörOndGIO ıam en çok teıeıtı umarken 
ıtbt olmayan, olduiu ılbl bir damla ıöz yaıı ile taıan 
16rünmlyen klmıelerin ra· ıuyun hü~mi kanunlarının 
hatını kaçırmak lıtemedlf in · münakaıaeına meydan yer 
dea daha doiruıu bazı ma· memele çalııarak oradaki 
ne•I ıebepler 1üzOnden bu ler!nden af dlltyerek yanla 
kadeh arkadaılarının yanına rına oturdutu için en bil· 
ııtmek lıtemedt. Fakat lerar yük ıünahı lılemlye lıteml · 
edince dayanamayarak gidip ye kabullanıpta karan 
maularına oturdu •• tek· lıklara karııırken bir cami 
rar onlarla beraber içmete 'ı kap111nda 16rdültl ıu ıatır
baıladı Heniz oturalı beı ları tekrarlamadan kendini 
dakika olmadan •e içinde alamadı: 
yanan ateıı ı6nd6recek ilk Sev sevtni hdk ile g~kıan 
yudumu yuvarlar yu•arla· olsa da 
maz ortada taımak il•ere Sevme seımılyeni Mlslra 
bulunan bir bardala btlml · sultan olsa da 

Amerika 
Cu11hurrıisi dünya sulhunu 
temin atmık için hızulı
nın muhtarıyı tetkik edecek 

Nevyork Taymiı eaz~teıl· 
nin Vaıinıton muhaAmbiri e · 
rika Cumburrelıi Ruzveltln 
bu tatil eınaaında Amerika 
parlimentoıunun mühim er· 
kanından biri tarafıodan ha 
zırlanmıı olan bir, muhtıra· 
y ı tetkik edeceilnl haber ver· 
mektedir. Araıuluıal mühim 
bir defltlklik yapacafı 

ıöylenen bu muhtıranın ma 
ddelerl tunlardır: 

Madde l - Harp borçla 
rı: 

"İki memleket araaında 
yeni bir tediye mukaveleıi 

hazırlamak için bir anlatma. 

... SAYFA: 3 

ltalya 
lrah Bu~apasteyı gidıcık 

Belgrat, 5 {Radyo) Bu 
ayın 17 ıtnde hal ya kralı ve 
Kraliçeal Budapeıteyl ziya· 
ret edeceklerdir -
Oıl111çyı ııhillırin~ı 

aımilar 
BeJırad , 5 (Radyo) 

Bu ayın ilk yar11ında Dal · 
maçya ile M111r araıında 

yeniden onbeı ıGnde bir 
hareket eden ıemller tıletl 
lecektlr. 

---.ı••l!ı,.... __ _ 

Kamutay mBzıkırılıri 
(Baıtarafı birinci ıayf ada) 

ya yaptıklar1 ıeyahatlar ••
naaında haklarında ı6ıterll· 

m it olan doıtluk tezahOratı 
dolayiıile Kamutay tarafın 

dan Yuıoılav mecllılne le· 
ıekkürü mutazammun ı~n · 

derllmft olan telıraf a ıön 
dertlen cevap telı r afı okun · 
muı ve buıin Mamak el 
varında vulcu bulan lnfillk 
hakk ında ıorulan bir ıuale 

kartı tç Bakanı ve Parti Ge 
nel Sekreteri B. ŞOkrü Kaya 

Madde 2: - S ılihlanma. 

"İki memleket eraaında 
bir ademi tecavüz paktı ya 

pılması Hu pakt Amerika 
birleılk devle!lerlne bütün 
deniz kuvvetlerini büyük 
Okyanusta tahıll etmek im · 
kanım verecek; bıl mukube 
le lnıtlterede Atlaı denizin 
de kendiıini tam bir emnl 
yet içinde addedecefl için 
bfltGn deniz kuvvetlerini lı· 

tedlii herhaoıi bir yerde 
(fara~a Akdeniz ve Kızılde 
nlzde tophyabllecekllr . 

, izahat vermlıtir 

Madde 3: - Ticari anlaı
malar: 

Karıı lıklı m~nfaatlere müı

tenlt hır ticaret mukaveleel 
akdedılecek. Bu mukavele 
ye kıymet nilbchizltil olma
maıı için Domlnyonlar da 
dahil olacak ve tarafeyln 
tıtihıalltta it aaatlartle eme· 
le ücretlerinde ayrıca tal! 
anlaımalar yapacaklardır 

Madde 4: - Para ılya 

ıetl 

"Dolarla lterlin kıymet 

lerlnln muayyen bir eaaa Oz 

erlndedevamlı ıuretle •e ıt· 
erlıngl eau tutmuf olan dev· 

letlerin (ve belkı de Franıa · 
nın ı paralarını da ihtiva ed· 
er bir tekılde teabltl.,. 

Madde 5: Uünya kon· 

feraneı. 

· • Anıuluaal nihai bir ka 
rara ulaımak üzere bütün 

dlnya mıllt tleri arasındaki 

mOnaka!aları tetkik V'! ber 

taraf edecek anıuluıa l hır 
konferanı kurulabllmeai için 
bu konf~ran11n davetinden 
evvel l11g iltere- ile Btrleılk 
Amerika ara11nda tam bir 
uyuıma ve anlatma yapıl 

maıı. 

Madde 6 : 

kaıı : 

Aitın poleti 

Birleıik Amerika devlet 
hazlncılndekl altın ıtokun 

dan 550 milyon dolarlık al 
tın parayi tedavüle vazet· 

meii ve ha7.inedekl difer 
altınlara illımeden yeniden 

iç ve dıt plyaaalardan teda

rik edılecek altınlarla para 
darbını kabul edebtltr 

Bu muhtırayi yazan ıiya 
ıi adamın, muhtaraıını cum 
hurrelıi Ruzvelte v~rmeden 
önce Londra ıiyaai meha 
fillerini iıkandil ettill ve on· 
lardan müıalt cevaplar al 
dalı da bildirilmektedir. 

-~-

- Müthis bir ini ili~ 
Ankara, 5 (A A.) - Ma· 

mak civarındaki mermi ta · 

m iri ve boyama lmalitbane 
alnde bir yanıın çıkmıı ima 
lathane ameleıtle memurla
rın çal11t1iı bir bina yanmıı. 
tamir edtlmelcte olan bir 
depodaki mermiler de lnfi · 
lak etmlıtlr. 

Yanıın ıöndür6lmOıtOr. 

Şimdiye kadar nüfuıca zayiat 
teıblt edllmemiıttr tahklka 
ta de•am ediliyor. 

Dü~dö Vintsar dün Parisı 
geldi. 

( Baı tarafı birinci ıa yf ada) 
ıuna hareket eylemlttir 

Sabık kralın blndlil 
otomobilin 6nünde ve 
arkuından Fran11z ı••I 
memurlartle dolu iki 
otomobil ıttmekte idi 

Sabık kral, aaat 13,35 de 
ıatoya •a11l olmuı Ye tah 
tından indikten ıonra ilk 
defa olarak Madam Slmpao 
na mOllki olmuıtur. 

Dük Dö Vindıor, kendi 
elıle (Sanbul Cato) ormanın 
dan toplamıı olduiu bir 
demet çlçef i verdikten ıon
ra Madam Slmpıonu kucak
lamıı ve kendtıloe refakat 
edenlerden ayrılarak Ma · 
dam Sımpıonla ıatonun da . 
lrel mabıuıına çekllmlttlr. 

Söylendlilne 16re, ıabık 
kral, dOiüoden ıonra ıabık 
Madam Simpıonla Dalmaçya 
ıahtllerlne giderek Dubrov 
nikte ikamet edecektir. 

Kıyı- tısdiknııa 
932 · 933 aenelerlnde Ba -

lıkeıir Sultanfıinden aldıiım 
taadilcnamemt kaybettim. 
Bu kerre yenlılal alacajım -
dan eıklıinln hükmü kal
madılın• ilin ederim. 

Ralıkeılr Emniyet Dı . 
rekt6rlül6 23 numa · 

ralı pollı memuru 
Haydar Urae 



SAYFA 4 

İspanyada 
Asilere .karşı umumi bir 

taın.uz başladı 
Madrtt, 5 ( A A.) - Zan· 

nedıldığioe göre askui ku
mandanlık"'Madrlt capealn· 
de aellere karııl büyük bir 
taarruz hazırla maktadır. 

Bu ıon günler zarfında 

mlliı kuvvetlerine dolgun 
mevcutlu takvi)e kıtaları 

ile mühtm;; miktarda ıilah 

ve cephane lgöndarmlıtir. 

italyıda hıyıt pahahhüı 
Roma, 5 (A.A.)- Muaaoli

rlnin baıkanlıiında toplanan 

merkezi korporatif komUeai 
umumiyet itibariyle ücretle· 

rln yüzde 1 O ile 12 araıın
da arttmlmaaına karar ve· 

rllmııur. 

Artistlerin graıi 
Nevyork, 4(A.A.) - Ho 

llvot ılnema grevi mühen· 
diı ıendikalarmanlda ııttrakl 

üzerine müeaalr blr hal al· 
mııtır. 

!::iinema'.)tudyolarında f aa· 
liyet tamamenJ durmuıtur. 

jıponyada sinamı.va sınsöı 
Japonya aanıörü, ecnebi 

filmler _hakkında, . ıon dere· 
ce ıtddetlı bir nizamname 
yapmııtar. _l .Bundan ıonra 

"Dotan .. güneı., imparator· 
luğuoun ıınema aalonlaranda 
Japon ıeyırcılerlnln miUi iz· 

~zetı.ancfıı1erani dojrudan do· 
biruya ve bılvaaıta rencide 
edecek aahnclerı.,ihtiva eden 
hiçbır _ flim göıtcıralmiyecek· 

tır. 

Ayna afaroz, hükümdar
larm .. 1ah11larına., :hürmette. 
kuıur .. eden, asker ve bahri 
yel eri komık rollerde ve ha· 
rbm dehıctıni_aıöstcrco taam· 
lere_de yaıak edılmtflır. 
Opüıme_ ıahneıerıne .aeh

oce, ouolar zaten çoklanoerı 
Japonyada yaaakt1r. ıvıuaıc& 
-.a •anutaera uuuucuı •uıara 

uahil ııoutaU uu· u:Jıwc Le\ 

•""'- ..... . 
bl tutu a 1r 

10,000 
Kişiyi harekete getiren.bir 

cinayet 
Bugün lıpanyanın en cao 

alacak noktası Bilbao oldu: 
Aıiler, bu ıehrin civarında 
ki Guernlcayl ha vndan bom
bardamana tutarak yerle bir 
ettikten ıonra timdi Btlbao· 
ya ilerliyor ve oraaıoı da taı 
taı üıtünde bırakmamakla 

tehdid ediyorlar. 
İspanyanın her ıehri oldu

ğu glbl, Bilbao da bir ma
cera ıehridlr ve birçok ma 
ceralara sahne olmuıtur. 

Bunlaran bir tane çok 
meıhuru vardar ve Bil· 
bao denince hatıra o gelir. . ' 

Buodao.,otuz ıene evvel 
Bilbaoda bir genç kız, ken
diılni bir danıözle aldatan 
ni1anl111nı_ öldilrQyor. Bu,hi 
diıe bütiln lıpanyada kadın 
erkek herked heyecana ve 
riyor ve herkes genç kızı 

takdir ediyor. 

Niıanlııını_ öldüren Jeausa 
Pujana iıminde bir.kızdır ve 
tera.thk etmektedir. Şehrin 

orta hallı bır au .. ane. men. 

ıup olmakla beraber, güzel· 
uaıte kendıaanı tanıyan çok
tur. Halk tarafandao .. kah-" -· 
ramaoca" _bar hareket ıayı· 

lan bu .,,hadııeden _ ıonrada 
ıımıoı du)'mıyao_ ve kendı-

11oi ıevmıyen_kımse _kalmı· 

yor. 

Fakat, mahkeme Jeıusaya 
karıı aynı sevglyı göıtermı

)&r ve genç ıuzı yed&_ ıeoe 
hapıc mahküın edıyor. 

ou K.•r•r 11ULU11 ıenrı ıı. 

ycıucı a.au aıçu1ur; ucc"c• 
KCll\: 11ı.1.c.1u uc;ıaa~ cu.ır.&u.&c•l 

ıcl.t.u.u KCU..lıH&lU &•GI • llUf U.) V• -

uu v,. a.&.C.U• uaııt.llı.•u • - • - • • 

lt:o kararua ~en .... a.uuaıuu& 

latlyor. 

Halkan bu arz.uıu, biraz 
ıonra,:_ bir mazbata ıeklinde 
mahkemeye arzolunuyor. 
Mazbatayı yapan on bin ka
dandan mürekkep bir kütle
dir. 

Bütün kadınlar mahkeme 

E~·~ ~,~IJ 
ıç ı n Lu3 um u t,~yaLarı 

adan Ucu.3 ·vf!t~~'J__:_ __ 

BizJe en eyi Boy~ 
YAGLR.RJNI 

eurada bula bili oru 
Biı. kOyliılerde 
Pullut\ ve fZençber Dil~eniriı 
HEp Buradan Alırı;z_ 

TORKDILl 6 MAYIS IJJ7 

Evkaf Müdürlüğünden: Vilayet Daimi • 
Mazbuta Vakıflar mahıillünden 13151 . kilo ve bollan 

çavuı vakfından 4088 kılolkı[ceman 17239 kilo buğday 
peıtn para ile 15 gün müddetle arttırmaya konulmuıtur. 

ihalesi 19 · 5 · 937 Çarıamba günü ıaat 15 de Balı. 
kesir Valnflar ldareainde yapılacaktır . lstekli olanların 65 
lira muvakkat teminatla muayyen ıün ve saatte müracaatla-
rı tlin olunur. 
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Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Nahlyeal Köyü Cinai 
Şamlı Halkapınar Ev 

Hududu 
G6n dolusu yol bat111 Bala· 
kesirli ıabık . maJ mildüril 
ölü Arif vereıeıt kıbleal yol. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda ) azılı ev koca Muı · 
tafanın ıenetafz malı iken 50 sene !e•el ölmeaile evlatları 
İsa ve Recep ve Haticeyi badehu lsanmda 330 da ölme· 
sile[ kardeıler( Recep ve Haticeyi badehu Recebinde 
333 de ölmeıile kardeıt Haticeyi bad~hu Hau. 
ceninde 4 ıeoe evel ölülllile . kocası Yusut ve 
evlltları .. Firdevı: ve Penbeyi etrk etmlt ! olduiundan ba · 
hiılet bunlar namına tescil edilmesi lıtentldiilnden tahki
kat yapmak için 9 5-937 pazar ırünü mahalline memur 
ıöodertlecektlr. Bu yerler bakkındll bunlardan baıka bir 
hak lddlaamda bulunanlar vana bu günler içinde yazı ile 
tapu ılcll muhafızlağına: ve yahut[. mahalline gelecek me 
mura•,müracaatları lüzumu ilan olunur. 

nln verdtil kararla kadmla
rın lıUbkar: olundufunu ıöy. 

lüyor ve . keodiılne . hiyanet 
ed.en blr erkeil kadınan öl
dürmiye hakkı oJmamaıına 
itiraz ediyor. 

On bın ... kadıo fıkrine gö·· 
.,re bir kadmın ınukam al· 

ma11 _ ı&mdlye~ kadar lapan· 
yada • . kanunen . dejilae de 
anane ıtabarıle tanıDagelm•t 
tır. 

fakat malıkeme on bın 
kııınıo 11tıdaııoı ,cıa .. dmle· 
mı1or ve_ daba.uera ııoeıek, 
ıal1dada mahkemeye ve ka 

... ounıarıoa ba"aret .. yoUu ıoz
ıer~ıorauau ı\oın, bu oo .. bıo 
kadaD aıeyhaoao __ oava açı 

yor. 
Naıaol11101 ôldureo genç 

kaz haklunoa verilen karar 
uzerın• . on bao ... kıtı oaııl 

ayala kauuuysa, on bın ka· 

keme aleyhinde ateı püı· 

kürt6yor. 
Fakat,~mahkeme' ıene hiç 

bir ltlrazaa kulak aımıyor 

ve,_dava açılan on bin kiti 
hakkında kanuni takibata 
giriflyor. 

Likln, on bin kiti Ealey
hinde açılan dava evrakının 
ne büyük bir yük tutacağı 

kolayca diltünebihr.~Mahke· 
~ 

mede doıyalar_tlıtıkçe·~tit1· 
yor, yalnız Bılbao mahke· 
meal delil,,. hemen hemen 
bütün lapaoya mahkemeleri 
bu &ıle uğraımı1a baıhyor. 

Ufraımaia baıhyor ama, 
kendııi piıman olacak bir 
hale geliyor ve ltın içanden 
çıkamıyacak oluyor. 

Hunun üzerine, nihayet 
adliye nezareti mahkemenin 

ı:.imdadına yetffiyoc ve dava 
edilen on bto)uı&nin cezala
rının tecıl o!uomasını ve bır 
müddet ıoora aa aUcdume · 

Encümeninden: 
l - Balıkeılr Vilayet merkezinde lnıa edll~cek dojum 

evl için lüzumu olan malzemeden ıartnamelerlnde evıafı 
yazıla Demir, Çimento ve tuila 20 · Mayıt · 937 tarihine 
rastlayan perıembe aünü: aaat_ ıs de ihalesi yapılmak üze· 
re 15 gün mQddetlP. eksilt mi ye konulmuıtur. 

2 - Almacak malzeme~miktarı: 
40 ton demir; tonu J 60 liradır 6400, muvakkat temi

nat 480i_lıradır. 

100 ton terba içinde çimento; tonu 28 liradan 2800 
lira: muvakkat teminata 21 O liradır . 

100000 tuila bini altı liradan 600 lira: muvakkat te· 
minah 45 liradır. 

3 - Bu- tıe ai_t_ı-ar-tna;;e ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnamaıt 
B - ~Mukavelename sureti 
C - Hususi~ıartname 
K - Keılf evrakı 

lstiyenler bu evrakı ve ıartnamelerl Vlliyet Daimi 
Encümeninde ve Nafıa datreılnde görebilirler. 

4 - Eksiltme her nevi malzemeye ait ayra, ayrı ek 
ılltme ıartnameal üzerinde ve Daimt Encümen huzurunda 
yapılaca ktar. 

5 - Ekıtltmeye girebilmek için haiz olduju maJze· 
menin hlzaımda yazılı ve keıtf bedelinin yüzde 7 ,5 ğu 

olan muvakkat teminatın ma}ıandı§ına yatırılmıı olduiuna 
dair makbuz veyahut" banka mektubunu yukarda yazıla 
ihale tarihine kadar Encilmene ibraz etmesi lizamdar. 

EncGmende para ve tahvılat kabul edilmez. 
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Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Villyetl Mahalleat Clnıl 
Balıkeılr _.... Vicdaniye Ev 
Hududu: Sağı mandaca Ômerin haneıl Solu çakmaı 
sokak arkaaıkel Hüseyin karm Hayrlyenin hc1ne ha~ 
luıu önü çapar ıokaiı. 
liudud ve bulunduAu yer yukarıda yazılı · evin yeri 

Muıtafakkı mahalleslnden Çengel oğlu lımallto tarla•' 
iken parçalara tf razen ahara sattığı aırada : 1308 ıeneılnde 
200 arım mahalltntde Vicdaniye mahalleılnden tahtalı 
Mehmet ve Muıa çavuı oğlu ~Hasana iki adet Oımaoh 
liraıı bedel mukabilinde ~aatmıı ve mezburan .. tahtah Meb 
met ve Haaanda 12 ıene ıonra~mezkür mahallin tamaroı 
nı yine Vtcdaolye mahalleıioden hu köylG lbrahlm ofl" 
Halile beı lira bedel~mukabtlinde ıatmıı oldukları meab&1' 
Halilde bu suretle ıenetalz olarak taıarrufunda iken 1935 
ıeneainde kendi parastle meıken.hare llllhaz~etmlt oldujuo· 
dan bahiıle namına~ tesçil edtlmesi iıtenildiğinden: ta hlok•1 

yapmak~ için 16 . 5 937 pazar günü mahallıne me1J1&1' 
Cgönderlleceilnden bu yer hah kanda bundan batlı a tı ı•' 

ruf veya aair1blr ıuretle hak iddiaaanda bulunenler vana tıı 
• 1 

günler için yazı ile Tapu Sicil mubafızhğana ve vah&! 

il 

A 
[ 

Von 

br~ 
8, 

inan 
dlln 

N 
'jll 

''•" lıkı. 
hlltı 

R 
lele 
kıı 
iti, 
ı,,., 

ltin 

A 
M,J 
tlçı, 
dıy8 
haç 
lir. 

N 

A 
~ei cııo aleyhande cıava,. aitlma· 

ıı da yu"' oınlerce kıııyl 

htdde!lenaarıyor. Artık ya 
aoız tsııoao <legal, lıpaoyaoao 
aaba bır çok ıehırlerl mab· 

tını emredıyor ve bu tureı· mahalline gelecek memura müracaatlara lüzumu ilA" 
le ıçaoaen çuuıamıyacak uır Vı 

olunur. ~ tu"Yt. 
ıı llaııoıuoup ııuıyor. ~~~~"8'11~~~~~~~~ 9, '•de 

,. ' ı I Har Tecimenin [n Büyük Dileği: 1 ..• ~· 
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Yeril Sert 
.Yumuıak 

Yumuıak Sert 
7 25 Dııardan 6 25 

Santim 
Mmr 3 875 
Arpa 4 
Çavdar 4 
Siıam 14 
Afyon 11 5 
Nohut ' 4 5 

Kumdara 2 
Bakla 

Santim 
3 90 
4 25 
4 

15 
12 
5 
2 5 

I Balıkesir in Biricik Gazetesidir ~ talı 1 · · Her Yerde Okunur· I 
it. . ,, 

·~~~~~~~~~~~~ 

. ~o . 

iyesi ve Haıyazmana: Balıkeıir saylavı H. KARAN 
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