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ispanyanın Breslav şehrinde kurulan 
Beynelmilel panayirdeki pavyonu-

muz dün açıldı . 
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Alma Hariciye Nazırı Ha y 
Dün Ber i e. Dö •• 

Bilb oda 
300 Ço 

Fra 
u 

ay 4000 K dı 
Sevke i di .. ' 

Yon Neurat ~eyanıtm~a iiianya ile ftalya arasmdaki 
hrşıh~h anlaşma bir haki~at haline geldi demiştir. 

Berlln, 6 (A.A.) - · Al 
illan hariciye nazarı Roma· 
dlln Berline dönmüıtür. 

teııl Avrupa vaziyetinin Al 
manya · İtalya araaıadakl 
doıtluk münasebetlerini ve 
iki devletin açtığı dostane 

Anayasasmm müzakeresi de
vam ediyor. Bızı maddeler 

ka~ul edil~i. 
Ankara, 6 ( A.A) - Ce. 

nevrede Hatay ana yaıası 

nın kati müzakeresine diın 
baılanmııtır. 

Katolonyada Dün Kanlı Hadiseler Oldu. Mu
vakkat Bir Hükumet Teşekkül Ederek Vaziyete 

Kısmen Hakim Oldu. 

hllbnt alııteminin lnkltafı 
bakımından tetkiki mevzu-

Hatay meclisi tarafından 
müntehap bir gayri meıul 

Paris, 6 (A.A.) - Bilba 
onun ıtvil halktan tabliyesi Nazır ayrılırken latefani 

lje.nsına İtalya ile Almanya 
lta11nda teeseüa eden karıı· 
lakla anlayl§in bir hakikat bahıolduğunu bildirerek di 
hlllıne geldiğini söylemi§tir. yor ki: 

devlet reisinin fdareıinde 
Hatay mecll&ine kartı mesut 

ne baılanmı§ ve bu sabah 
dört bin kadm ve üç yüz 

çocuk f ransaya yola çıkarıl 
mı otar. 

bir hükumet reiıi ile dün 
Roma, 6 (A.A) - Gaze- "İtalya·Almanya dostluğu 

~eler ıütunlarının büyük bir siyası bir hedefi istihdaf 
vekilden teıekkill edecek 

Çocukların ekaerlyetl fa · 
lir sınıflara mensuptur. Ye 

niden bir takım İngiliz va· 
porlarının gelmeıl beklen 
mektedir. 

ııınına Von Neurathın Ro. etmektedir. Avrupa mede· 
olan icra heyetinin salahı 
yetlerine ait maddeler kabul 
edilmiştir. 

MOzakereler devam et-
r· ztyaretine taheis ediyor· niyetini her ne bahasına o 
lr, !ursa olsun kominiı.m tehli 

mektedir. ......_, Corrlere Della Sera gaze· (Sonu üçüncü aayf ada) 

YunanK ah Av amarasında 
ltina set irimizi nisanla 

taltif ettiler 
Auna, 6 (A A) - Sa 

MaJeate kral, Türkiye orta 
tlçtıı B. Rüten Etref Unay
dıya FonHu nfıanmın büyük 
htıç rütbesini tevcih etmiı · 
lir. 

Nıtan bu it için Türkiye 

tlçllığıne giden ıaray nazırı 
~'_tllfındao tevdi edilmfitir. 
Urkıye elçisi bu niıanı Ma 

~tıte kralın yüksek teveccü · 
Gnün kıymetli bir nlıaneııi 

01tırak muhafaza edecektir. 

-~-

Avu turya 
~eisicumhuru Viyanaya 

~ön~ü. 
t Vtyaoa, 6 (A.A.) - Avus 
tl.ltyfl Reisicumhuru dün Peı· 
eden Viyanaya dönmüıtür 
Reiılcumhur Macar ajan 

'1"~ beyanatında iki hükü 
ltıet • 
h.. ve millet ara11odaki aa· 
·~l1tı• d h ) ı ınünasebatm a a zi-
l~~de derlnleıecefi ümidini 

flt etmııur . 

1 Breslav 
~ hynelmilel panayırındaki 
~ 'IVYönumuz dun açtld1. 
~ Si ~nkara, 6 (A.A. ) - le-

Mühim Görüş · e Oldu 

Paris, 6 (A .A.) - Rarse· 
londan gelen haberlere gö · 

re, vaziyet çok vahim ve 
karışıktır. 

---~---------.-..------------

Anarılıtler müddeiyatlnr 
anda inat etmekte; ve bulu

ndukları yerleri tahkime ça 
hşmaktadırlar. 

Kamaram n ~ün~ü toplantısı çok gürültülü oldu. Say-
lavlar B. Edene ban sualler sor~ular. Telefon sanhrah anarılıt 

Londra, 6 (Radyo) - 1 
Avam kamarasının bugünkü 
toplantıımda, B. Henderson, 
HarJctye Nazırı B. Edenden 
bazı aualler sormuı ve ln 
giltereuin Bilbaooun bom · 

1 

bardımanı halinde ne gıbi 
tedbirler alucağım eormu§ 
tur. 

B. Eden, 8. Hendersonun 
bu suallerine kafi derecede 
izahat vermemiş ve bu yüz· 
den gürültüler olmuştur. 

Henderson, bu vaziyet 
karıı11nda uluslar sosyetesi 
aııamblesinin, fevkalade içtl 
maa davet edilmesi için İn · 
giltere tarafından bir teklif J 

yapılmasını istemittir. ler tarafından i~gal edılmft 
Diğer bir saylav, Alman- tir. 

ların, son günlerde (Sanıe- Neırolunan bir tamimde 
baatlyen) iskelesine asker kan dökülmesinin önüne 

çıkarıp çıkarmadığını ııor gP-çllmek üzere Aragon as 

muştur. kerlerinln daveti mecburi 
B. Eden, btl meseleden ı-============ 

haberdar olmadığını beyan 
eylemlvtir. 

,Saylavlardan diğer biri de 
Eıpana zırhlıııınm ne suret· 
le battığını sormuştur. 

Sır Samoel Hoar, bu sua 
le cevap vererek demiştir ki: 

- Şimdiye kadar ahnan 
raporlar, Eıpana znhlmoın 

Mlliıler taraf mdan batırıl 

dığmı göstermemektedir. 

A erika 
Altı ~arb gemisi daha yapıyor 

Vaşington, 6 (A.A.) -
Amirallık dairesi şefi Ami · 
ral Leahy yeni altı harp 
gemisi İ§aatı için Senatodan 
48 milyon munzam tahsisat 
talep etmi§lir. 

Amerika 1 e Japo ya Arasında Bir 
Ade ı Tecavüz Pa ı lmz lanacak 
! Japonya Çin/le Otan Miinasebetlerinin Diizel· 

mesi /cin Her Türlü Meselelerde Bitaraf , 
Kalmak Niyetindedir. 

Tokyo, 6 (A.A.) Hu · 
ıusi konsey siyaei, ekonomik 
ve milli bır tanzim idaresi 
vücude~ getirilmeı( haklnn 
daki hükumet projeı;inl hü· 
kümete iade eylemlttir. 

lamak .niyetindedir. 
B. Satoh gazetecilere ya

ptığı beyanatta bilhassa ou 
nları söylemi§tir: 

intizar vaziyetinde kalmayı 

tercih etmekteyim. 
Kar§ıhklı imtiyazlar e11a11 

üzerinden Çin ile olan mü 
na sebetlerin normalle§tiril
meıi taraf tarıyun. 

yetine meydan verilmemeıi 
fstenilmtıtir. 

Yalanı, 6 (Radyo) - lı 
panyol kabinesi bütün gece 

içtima halinde kalmıı ve 
Katalonyadaki vaziyeti tet· 
kik etmlıtir. 

Bugün vaziyet üzerine 
Baraelonden bir heyet Va· 

lanıa hareket etmtıtir . la · 
panyol kabinesi bugln tek· 

Fransa 
Almanya ticaret anlaşması 

Berlin, 6 (Radyo) - Fr· 
anaanın Berlln büyük elçisi 
H. f ransovanın Parlse git
mesine ıtyaai mehaftllerde 
büyük ehemmiyet veriliyor. 
Fransa Almanya arasmda 
müzakereleri muvaffakiyet
le devam eden ticaret anlat· 
malan hakkında büyük el
çiye malümat verileceği ve 
bu seyahatın bu anlaımalar
la aiakadar olduğu da söy· 
lenlyor. 

Almanya · Fransa ara111n · 
daki ticaret anlaıması 20 
mayısta iki taraf murahhas
ları araeında imza edilecek. 
tir. 

rar toplanacaktır. Hüktimet 
veziyete hakim olmak için 
her türlü tedbirleri ittihaz 
etmltUr. 

Katalonya, 6 (Radyo) -
Dünkii kanlı hadiseler üze· 
rlne muvakkat bir hükumet 
teıekkül et mitti. Bu hükümtte, 
anarıltlerden bazı kimseler 
vazife almııhr. Yeni hüku · 
metin asaylı ve intizamı te
slı edip edemiyecetı henüz 
belli değildir . 

Baraelon, 6 <Radyo)- Beı 
İnkiliz: tarpldosu dün bura
ya gelmi! ve lnglllz müe11e· 
ıelerinin muhaf aza11 için 
iki yüz bahriye neferi çıka . 
rmııtır. 

Son haberlere göre anar. 
ıttlerln bazı yerlerde hlla 
iatlman etmemit bulunuyor. 

.. ~ .......... . 
Suriye 

Va f ransaJle aramtıda ye
ni bir anlaşma imzalanacak 

Patili, 6 ( Radyo ) 
A 1 ı n a n~~haberlere göre 
Doktor Teflk Rüıtü Arasla 
Fransanm Ankara aefirl ara
sanda uzun birJ mülakat 
yapılmııtır. Bu mülakatta 
Tür ki ye Fransa-Suriye' itti· 
f akandan bahıedllmiıtlr. 

Bu huıuıta]nihaiJ\bir uz
laımanın mayıa l nlhayetle_. 

P IA t d• A•I' rinde Cenevrede: C imzalana· ar amen osu, un uısa- cağı temin edtlmf ktedlr. .. 
babanm işgali yıl~önümünü Graçyani halyaya:dönüyor 

~utluladl. tıtanbuı, 6 <Huıuıi) -

Roma, 6 (Radyo) - İtal
ya parlamentosu, bugün 
toplanmı§ ve Adtsababanın 

Adiııababa hadiselerinde 
yaralanan Mareıal Graçya-
nlnln yaraları iylleımemiı· 
Ur. Bu münasebetle, Mare-

zaptı yıldönümü münıuebe ıalm ltalyaya dönmeılne 
tile büyük tezahürat yap ve yerine Mareıal Badoılı 
mııtır. 

Parlamento baıkanı Kos 
tanço Çiyano bir ııöylev ver 
mit ve bu nutuk radyolarla 
dinlenmf§tir. 

onun tekrar Habeılıtana 

gitmesine karar verilmlttlr. 
Mareıal Badogllo, Habeı

istana umumi Vali sıfatile 

gidecektir. 

DUnya Altın İstihsal Atı 
~~ & 'll

1 
Yanın Bresla v ıehrinde 

• 'k 
dtvl en ve Doğu Avrupa 

Kon ey bu projeyi kanu 
rıu esasiye muhalif bulmuş 

ve lazımgelen kredinin di 
yet meclisinden ahnmasını 

talep eylemittir. 

O e o i z silahsızlanması 

hak km da müzakclere girmek 
zamansızdır. ı. Şimd ı ki halde J aponyanm da ispanyada 

ltalya ve Almanyımın Hur 
gos makamlarını tanımayı 

vadeylemfı olduğuna dair 
deveran eden ıayialar ta 
ma.men yalandır. 

Ne K ardır?. 
j letı etlerinin d~ tıtirak ettık· 
~ ıı,v Brııuluıal panayırdaki 
~ 'çıı Yonumuz dün merasimle 
~ ttıııtır. 
~ ~r.rc=:=::::::r" 

~ l~~liz 
~ lralı Altıncı Jorj mareşal· 
· I t lık rütbesi aldı 
ı1 ttırı Ondre , 6 (A.A ) Bu · 

llleıtı~ouckingham saraymda 
l:lırı h ordusu mare~alları
lıı:ı l.l:ıuru ile İngiltere lira 

" ttı t llreıall.k atıasi veril . 
lr. 

Bu kararla _hususi konıe· 

yln orduya siyasetini impa
rator kararnameleri ile tat· 
bık mevkiine koymak mü 
saadestnl vermiye gittikçe 
daha ziyade muhalıf bulun
duğunu göstermektedir. 

Tokyo, (j (A.A) - Misi
misi gazetesinin blldirdığlnc 
göre, B. Sntoh daha evvel 
Çın - Japon münasebetlerJ 1 

1 nin normal vaziyetle yeniden 
kurulması şarttlc pasifıkte Ame. 

rlka birletik devletlerde bir ı 
1 ademi tecavüz pahlı imza . . 

T çGey 
-

Mer siminden soma mü~im 
gürüşnı ler yapılaca~. 
Londra, 6 {A.A > - İngiliz 

kralının taç geyme merasmindt'. 
bulunmak üzere Londraya 
gelecek olan Çekoslovak 
baıveklli, Avusturya hari· 
ciye nazırı, Yoguslavya kral 
nahibi prens Pol ıle Eden 
arasında merkezi Avrupaya 
ait meseleler hakkında mü 
zakereler yapılacağı ıöylen· 
melttedir. 

Londra , 6 {A A.) Mor 
ning Post gnzetesi yazıyor: 

Japon intlhabatının neti · 
cesi Japonyanın harici siya· 
setinde mühim bir tesir ya 
pacaktır Çünkü intihabat 
askerlerin takip etmekte ol 
duğu harici siyasetin millet 
araımda tasvip edilmediğ:ni 
göstermittir. Eğer hükumet 
iktidarda l·almak istiyorsa bir 
silahıızhmma proğramı ha· 
zarlamalı ve diğer devletle · 

(Sonu üçüncü sayfada) 

____ .._ ____ _ 
Altm isti~salall ~er tarafta mütemadiyen çoğHlm ta~ır. 
Dünya altın i~tiyatı 937 bi~ayetin~en m rt sonuna ~i~ar 
214,000,000 es~i altm dolar ~ıymetin~e ü~semiştir. 
Cenevre, 6 (A.A.) - Mil 

letler Cemiyetinin ekono 
mık etütler servisi tarafın-

dan neırediJen istatistiklere 
göre, altın istihsali dünya. 
nın her tarafında l 936 ıe
nesinde de f azlalaımakta 
devam etmf§tlr. 

Sovyetler Birliği hariç 
tutulmak üzere 1936 is
tihsali 1935 iatihsalinden 
yüzde 1 O ve J 929 iıtlhaaltn · 

den yüzde 47 fazla olarak 
850,000 kilograma çıkmııtar. 

ı 935 te ı 40,oOo ila 
180 000 tahmin edilen Sov. 
yet altın iatlhııali ise pek 
muhtemel olarak daha çok 
bir tezayüd göstermiştir. 

1936 da malum ahın l!tih 
sali 565 milyon eski altın 
dolar kıymetindedır. 

Sovyetler birliği İtalya ve 
(Sonu üçüncü sayfada) 



SAYPA: Z 

Filistin H a d i s e 1 e r i 
Ve İngiltere .. 

Filistine tahkikat yapmak 
üzere g6nderilmit olan ko 
mltenin raporunda bu mem· 
leketin yeniden ikiye bölün· 

meılne taraftar olacağı an
la11lmaktadır . 

Filiıtinin ilk taksimi bun· 
dan on beı ıene kadar ön 
ce B. Çurçll taraf mdan ya· 
pılmıı ve bir k11mı tranıjor· 

dan lıml altında ayrılarak 

kral Faysalın kardeıl Emir 
AbduUahın idareıf alt ına ve· 
rllmittl Bu defa eıa1en pek 
büyQk olmıyan bu memle· 
ket yeoldeo btr taktime ui · 
rıyacak demektir 

Transjordanın bu suretle 
ayrılma11 b6y0k harpte Ma 

kmahon mlzakerelerlnde o 
zaman Hicu.da hakim olan 

hanedana verilmit olan va
adi yHine aetlrmek makıa· 

diyle olmuıtu. Eier o ııra -
da Fdıtfnin geriye kalan 

kısmı da yahudilere verilmit 
o zaman ar"plar hakıızhğa 

• 
uiradıklarana hükmetmiye· 
celder ve Filistin hükumeti 

de asayitl ve inktıafı temin 
yolunda daha iyi bir mevkie 

ıelecekti. fakat it, tamami 
yle farklı bir ıekılde halle 
dtlmııur. 

Tranıjordan böylece ta
mamlyle arap lıgall altına 

verildlji zaman da Ftliıtinin 

baıka taraf farında oturan 

araplar, ıene vazl1etlerin 
den tiki yet etmiılerdf . Ya 

hudilerle aralarıada müsa 
•at g6zetflmediğini acı acı 

16ylemtılerdı . 

Şurasını •Öylemek lazım

dır ki F illıtinde Yahudiler , 

çok büyük btr gayret ve 
muvaffakiyet le çalıfn .ıılar , 

ıarkın geri kalmıı o lan bu 
memleketlerini kııa bir za 

manda imar ederek medeni 
ve mamliı bir bale koydu
Jar. 

Şimdi bu vaziyet karııım 
da filiıtlndekt lnıiliz mem· 

urları, tlk6nce bir llyonizm 
dava11 aüdülOp ıiidülmedi 

linin farkına varmamıt on 
dan ıonra böyle btr davanın 

ıüdüleceiinden korktukları 

için bu yeni muhacirlerle 
kurulan asri tesisat kartısm . 
da &raplar daha fazla bi 

maye eder bir tavır: takın 

mıılardı. 

Türkler, lnıillzler a leyhi
ne bQyQk harbe girlıttklerl 

zaman buradaki araplarm 
Türklerden ziyade lnııltere 

ye sempati göıtermtı olduk 
!arını hatırlıyan İnıtlızler 

bu tavrı takınmakta kendi 
lerlnl haklı buluyorlardı 

Tasav•ur edtldifl gibi Fi 
liıttn maddi parçalara bö 
IOnecek olursa o zaman ara· 
blara Samarya tepelerini, 
mandater hükumete Kudüı 

tehrl ile Hayfa deniz ÜHÜ 

nü, Y ahudllere ise cenupta. 
ki kömQr ıahası , Galilenin 
bl1ük bir k11mı ve oralar· 
daki <'valar verilecektir. 

Böyle bır takıim yapıla 

cak oluna o zaman yarım 
milyon araban bulunduiu ve 
arapların eline ıeçecek olan 
yerde 35,000 Yahudi kala
caktır. Sahilde portakal ltah· 

çelerlntn bulunduğu il mm 
lar da araplarm eline ıeçe · 

cek ve buradaki yahudtler 
mütktl bir vaziyete düıecek· 
lerdlr. Hu suretle yeniden 
çıkaca~ ihtilaflar, oradaki 
mandater hükumeti yeniden 
ıüçlükler kar111ında bulun 
duracaktır. 

Eter bu takıtm, Filistin
lilere bir yardım makıadiy · 
le yapılıyorsa, her iki tarafa 
da daha baıka tarafları ayı · 

rıp vermek lmkln11z olmaz· 
dı . 

Buıon FHIBttnde büyük 
bir yekOna baliA olan yahu 
dllerl, (Kudüı) ıOz bırakmak

da ayrıca mütkilat doğura · 

bilir. 
Bundan dola yl bugün fi · 

llıUndeki araplar da yahu 
diler de böyle bir taksimin 
aleyhlndedirler. 

KudOı müf tüıünün fikri 
de böyle bir bölüımenin aley 

hindedir Çtnkü bu takdir 
de araplara ayrılan bölge. 

transjordan hükümdarı Emir 
Abdullahın nüfuz ve tesiri 

altında kalacaktır ki bu zat · 
ın da bu topraklar hakkın 

da beslediji ihtiraslar, Filiı 
tin araplarınca lngilizler 

kadar ıüphell gör6lmektedir. 
Yalnız ne var ki bunun bö 

yle olma11 fena olmayacak 
tır. Çünkü mQftünün Fılıı 

tin aiyesett Qzerinde fena bir 
tesiri görülmftıtür . 

Iı böyle oluna, Emir Ab· 
dullah, kendi nüfuzunu kur 

mak için yahudilere taviz · 
lerde bulunmak mecburiye

tinde kalacaktır. Çünkü Fi
liıtlnl milli bir yurd haline 

ıokmak btiyen yahudtler , 
buraya en aıağı iki milyon 

yahudi muhacir getirmek 
azmindedirler 

fi l iıtlnln ehemmiyeti ve 
ona kartı göaterilen alaka, 

yalnız yahudilere aid ve 
mahıuı bir meıele olm•kla 
da kalmamaktadır Malum · 

dur ki buraaı hıriıt i yanlarca 

da mukaddes addedilen bir 

memlekettir . Avrupada bu
lunan birçok teıekküller, 

burasının mukadderatiyle 
ali.kal.dırlar. Sonra Ak deni · 

zin ıarkında , Şüveyt kanala 
ve Hindıstan yolu üzerinde 

bulunma11 buraya ayrıva 

ılyaıi ve askeri bir ehem 
miyet de vermektedir 

Vaktiyle Jozet Çember · 
lAyn taraf ıodan ıarki Afrt 
kada yahudılere bir yurd 
verilmesi teklif f'tmtı, bu da 

yahudtler tarafından redde· 
dllmltti Bunun üzerine ya 

hudılerin Kudüs ve Filistin 
den baıka htç bir yerde gÖ· 

zlerl olmadığı anlaıılarak 
büyük harpten önce bura -

ları Ba lfur tarafından yahu· 
dilere vadedilmlttir. 

Habeılstanın ve ispanya 
hldiıelerinden Filistin için 

den almahylz. Şurasını kay 
ddelim ki Flllıtln , İngilizler 

için on iki tane Habetlıtan · 

dan daha milhlm olduiu 
ıtbl, burasının ıarki Akde 
nizdekt ehemmiyeti, lspan· 
yanın aar bi Akdenlzdekl 
ehemmiyetine muadildir. 

TOIUtDILI 7 MAYIS 937 
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" 1 iliMiZDEN HABERLER J 1. : . . - . . ·- ~ -~ -

C. H. P. 
Vilayet idare heyeti 

C . H. Partisi vlllyet ida 
re heyeti dün Vail v~ parti 

batkanı Ethem Aykutun 
baıkanlıjmda toplanarak 

parti itleri üzerinde ıörüı· 

müı karar vermiftir , 

Tepecik Köprüsü ı 
D ü n Törenle Açıldı .. 
Köprünün i~mali ile c11ar ~öy ve nahiyelırle Smdngmm 

huyu~ bir i~tiyacı giderildi. 
Dün Üzümcü çayı üzerin· meden önce köprüniin 

deki Tepecik köprüıünüp her cihetten olan ehemmi 
açılma töreni yapılmııtır . !eti ve hükümetimlzin bu 

Gelenler Gidenler: Saat J4 te Vali ve C. H . ıılere olan büyük a llkaıını 
Partiıl Baıkanı B Ethem ıüzel sözlerle tebarüz ettir · 

Bir müddettenberi Su11 · Aykut tarafından yapılan miıler ve alkıılar eraaında 
iırhk, Dursunbey ve Sındır köprünün açılması töreninde kordeliyl keımtılerdlr. 
gıda teftıılerde bulunmakta daireler rüeıaaı, Daimi Encü- Sındırgı k • z a 1 1 1 e 
olan Kızılay Birinci Mıotaka men azaları ve 0 civardaki Btğadıcı ve bir çok köy· 
Müfettltl Haha Kavur bu köylerden kalabalık bir halk lerl merkeze raptetmek· 

f 1 1 bl · k dü Ed k.n.tleıl b u l u n m u f t u r . le olan bu köprünün loı• · le lif erin tırere n - " 
d · ı valimiz kordeliyl keı . atının tamamlanmaaı ile çok 

remi e geçm.ıı•t•r··------------- bOyQk bir ihtiyaç önlenmlı 

- -
Kayma~ımlar kongresi (y. 

lulde de rıptlıcat 
Kongreye tıttrik eden ka

za kaymakamları memurl · 
yet mahallerine dönmüıler· 

dir. Kaymakamlar bu top· 
lantıda alınan kararları tat
bik ederek neticeleri •eıbit 
edllecektır . 

1 Eylülde kaymakamlar 
tekrar da vellfz toplanarak 
kararların o~ dereceye ka 
dar tatbik edıldjjini, utra 
dıkları zorlukları bildirecek 
lerdtr. 

Denizyolları 

Na~liye tarif ele rinde ten
zilat yıpıhyar. 

Deniz yollarının İktisat 
Veklleti tarafından büyük 
tenzilat yapılarak hazırla · 

nan yeni navlon ve yolcu 
tarifeleri 15 Mayıetan mba · 
ren tatbik enllecektir. Yeni 
tarifenin birçok kısımlarında 
gerek yolcu ve rerekıe nav . 
lon ücretlerinde mühim ten· 
zilitlar vardır. Marmara 
iıkelelerf arasında evvelce 
100 kuruıtan 300 kuruta 
kadar olan nakli ücretleri 
t imdi 40 100 kuruı olarak 
lndlrtlmiıtir. Yine Mersin 
hattında navlon ücretleri 
yüzde ıekıen nisbetinde ka· 
dar ucuzlatılmııtır Bundan 
baıka lzmlr · lıtanbul ara · 
aında ekspres postalarında 

güverte fiatları 350 kuruı
tan 280 kuruıa tenzil edil· 
mittir Bundan baıka Trab· 
zon · Bartın araıındaki iı· 

keteleri arasındaki yolcu 
f iatları da bütün mevkiler
yarı yarıya indirılmiıtir. 

Aıgari iki kitlden mürekkep 
aileler için gidip gelme bi
letleri için de yüzde 30 ten· 
ztlit yapılması kararlaımıı· 
tır. 

Kan koca arasm~ı 
Eğe ma hallesinden Ahmet 

oilu Şükrü dün ı~hlr civa
rındaki tarlaaında çift ıür· 

mekte iken aralarıoda çıkan 
bir kaveada karııı Mukad 
deıl dövdüiü iddia ve ti · 
kayet olunması üzerine ıuç 
lu koca yakalanarak hak 
kında kanuni muamele ya · 
pılmııtır. 

Evlenecek 
Olan kimselerin vaziyeti 
ne sekildı teshil edilecek 

Medt-ni kanuna göre ev· 
leneceklerln reıid olmadık · 
larını teıblt ıureU hakkında 
Dahiliye V ekileti yeni btı 
emir ver mittir. 

Huna göre evleneceklerin 
reıtd olup olmadıkları ıöyle 
tesb lt edi lecektir: 

1341 · t 926 tahrlrlerinde 
ay ve gün yazılı ıse ona 
göre; yazıla deillıe dolum· 
J arı ıeneyl hesaba katmaya· 
rak yaıları heıap olunacak 
lir. 

Doadukları senenin her 
hanıt muayyen bir ayanda 
dojduklarını iddia edenler 
de bu iddialarını mahkeme 
karartle te vsik etmiye mec
burdurlar. 

..-..:::.ı:=--.J'!)fiıC""""'~=-

Arazi 
Tahrir komisyonlan işle
rini ~u yıl bitireceklerdir. 

Evvelce ancak 1938 yılın
da bıtirileceii tahmin olu
nan arazı tahrir it !erinin bu 
mali ıene içinde ikmal edıl 
mesiQe Maliye Vekaletince 
karar verilmlıttr . 

Vekalet bu maksatla çalıı 
mıya baılamak üzere bir çok 
Yiliyet ve kazalarda yeniden 
tahrir komisyonları kurmut 
ve bu komiıyonlarıo kadro 
ve tahıiıat cetvellerini vila
yetlere göndermiıtır. 

Ayrıca bütün vı li.yetlere 
yollanan yeni ve müstacel 
bir tamimle kanun ve tali· 
matnamelerio aarih hükmü
ne raimen nokıan ve yanlaı 
muamele yapan tahrir ko 
misyonları retı ve azaları 

hakkında cezai muameleler 
tatbık edileceilnl, tahrir it 
lerinin ııhhat ve ıelimetle 
vürümeıi ve en kısa bir za
manda bitirllmeıi için husu 
ıi idare dlrektörlerıle kay 
makamların ve diler alaka · 
lı memurların dikkatle bu 
lıl takip etmeleri , etmlyen· 
lerln ağ ı r bir meııultyet yii · 
klenecekleri bildirilmtıtir . 

Yeni Polis ~anunu 
Ankara, 6 (Huıuıi)- Pollı 

teıkllatı kanununun bu ay~ 
içinde mecliste mQzakeresi 
ne baılanacaiı anlatılmak · 
tadır . Yeni kanunla zabıta 
memurlarının maatlarına zam 
yapılacaiı gibi lttanbul, An· 
kara, lzmlr ıibl büy6k ı•-

oluyor. 
Kıı mevalmlnde aık 11k 

kabaran bu çay bütün 
nakil vasıtalarının geçmeıinl 
imkinıız bir ha le koyuyor 
ve bu suretle münakalat 
mütkül bir mevkle rfrlyordu. 

Şımdi bütün bu mütkilat 
bertaraf edtlmlı oluyor. 

Civar köylüler köprünün 
ikmali üzerine bu aradaki 
kara yollarını da dllha iyi 
bir ıekle koymak için faa· 
liyete aeçmltlerdlr. 

Vilayetin çok mühim bir 
kllprüıünün bu suretle ikmal 
edi lm it bulunmaarndan do 
layi nıemnunlyetfmizi açık 
ları z . 

Halkevi 
Kupasını 

Kim alacak 
Halkevinin ilk okullar 

ara11nda tertip ettiii voley 
bol maçlarna dün de Gene· 
ra l Ali Hikmet ıtadı•da 

Dumlupınar · Gazi , Ali 
Şuüri ve Mithatpaıa okulla 
n anımda devam edildi 
ilk kartılatmayi Dumlupınar 
ile Gazi okulu ıaat 16,20 de 
yaptı . Şimdiye kadar yapı 
lan m6ıabaka ların en hey
ecanlısı oldu. lkt taraf da 
hiç yenHmediği ıçın maçı 
mutlaka kazanmak azmile 
oyuna baıl adı. 

Dumlup ı narlılar rüzgar 
altına d6ttüil1 halde olduk 
ça kuvetll olan hasımlarını 
ilk devrede 4 15 ile yt!ndl. 
lkinci. devrede Dumlupınar· 
lılar rüzgarı da lehlerine ala· 
rak maçı 1 · 15 gibl bilyilk 
bir farkla kazanmıılardır . 

Bu maçtan •oora Ali Şu 
uri ve Mithatpataltlar ~· "r · 

ı ılaıtılar . İl k devreyi Ali 
Şuuri, ikinci devreyi ci f" Mı 
thatpaıa , ıon devred~ Mıthat 
paıadan daha iyi oynayan 
Ali Şuürl kazandı . 

Şimdiye kadar olan maç
larda mağlup olmıyan yal 
nız Uurnlupınar okulu var 
dır . Dlierlerlnden daha 
kuvvetli görünen bu takı 
mın kupayi kazanması kuv
vetli görülmektedir. 
hlrlerdeki emniyet müdür 
tükleri teıkilltı da takviye 
edi lecek tir . 

Hu üç emniyet müdürlii· 
iünün asli maaıları dokuz 
bine • çıkarılacaktır. 

Emniyeti umumlyede ye 
niden iki idare rP. f ı l ifl ıh 

das olunacak, ıube müdür
lnklerinin adedi yediden on 
bire çıkarılacaktır Şube m6· 
dürlerlnin maaılnra da yedi 
bin kuruıa yilkıelecekttr. 

Her 

Soyadı 
türlü işlerde daill 

kullamlacak 
Dahiliye Vekaleti vilayet· 

lere soyadları hakkında bir 
tamim _göndermtıtir . Bu~• 

töyle de-ntlmektedir: 
.. 2525 numaralı ıoyadı k•" 

nununun 7 inct maddeıil• 

soyadı almak için tayin olu· 
nan müddetin 2-7 -936 tart 
hinde ıona erdlfinl ve 
kanunun 1 ve 2 inci mad 
deleri mucibince her Tarll 
öz adından baılıa ıoyadı11• 

taıımafa mecbur bulundu· 
iu cihetle ıöyleyfıte, yazıt 
ta ve imzada buna riayet 
edilmesi icap ederken elall 
bazı muhaberelerde ve bfr' 
çok yazı metinlerinde ıoyad• 
kullanılmadıiı anlaıılmıtlıf· 
Bu kanuni icaba laılhaıll 
reımi muamele ve muhab•' 
relerde tamamen riayet edtl· 
meainl rica ederim " - --'DiL,_ ___ _ 

General 
Ali Hikmet . 
lstanbulda 

Hemıehrimlz Gaziant•P 
saylavı General Ali Hiknı•' 
Ayerdemln teda vf edilmekti 
oldutu;: vıyanada keıbl Afi 
yet ettlflnl ıeçenlerde ya• 
mııtak. 

Haber aldıfımıza 16r' 
ıaym General Viyanad•' 
lıtanbula avdet etmlıle1dlf 

·= • ~· 

Kızllay 
Hıf tısı için hazuhklıı 
Geçen ıene olduğu ııb1 

bu ıene de hazlrande yaP1 

lacak olan Kızılay hafte•1 

nan ıOzel ve alikah bir t1 

kilde geçmesi için ıtmdtd,
hazırlıklara baılaamııhr. eaı 
münasebetle ıehrfmiz rn-' 
kezi Kızılay Genel Mer~ 
zlne m.üracaatl,. haftaya .~ 
bazı malumat fatemlıtfr. 

Gardenparti 

22 Mayıs akslmı ltaıırl 
par~mdı varilecı~. 

Y okıullar Btrltii tarafa'' 
22 mayıs cumartesi ıO" 
akıamı Atatürk parkıod' ,, 
verilecek gardenparti iÇ 
hazırlıklar yapılmaktad•' 
Gardenpartinin güzel ve ~ 
ıeli olması için zenglP 
program teıbtt edilmektedff 

T ıf tis göıaÔ mektaplf 
Kültür Bakanlığı, bu f

1 
teflit gören mekteplere ':,, 
fütttılerin tenkidlerlne I fi 
hazırlanm ıt emirler ıöod J 
mektedir . Mektep itlarel ti 
bunlara göre kayıd ve "'

1
, 

amelelerinde lazımgeleP ~ 
li.hatt yapacaklar ve tell ı' 
leri tef tit defterine ,~, 
ceklerdira Bu defter, .,...,, 
defa yapılacak teft11l' 
müf etttılere 161terllec• 
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Nesir: 

Karanlıklara 
Dalmış 
Hami ... 
Giilmiyen 
Kadın .. 

iri eli ıözlerini lcıparda
tarak kı•ırcık top ıaçlarını 
dalıalandırarak .. Elektrik 
Zlyalarından çaldıfı penbe· 
JI andmr rengtle. Gönlü 
aldatan .. Rubu içen bu mab 
IClku ıenlt bir koridorun 
bajrında bir alafracga par 
ÇaJa uymuı mntemadi d6ner
ken ıördQm 

Penbe benekli bluzunun 
•Gcuduna verdlil ıGzellik 
hlll ıözlerlmln içinde . 

iri ıözlerın. yanık ince 
icatların caD ·yiyen oynayıı 
l.rı kalbimde .• 

O ıankl o an yaratılan 

IÖn611erln ıüzeltydJ 

- 2 

Oou ıecenin kimıealzllii · 
ne elem atılı ~ an ıilkiinunda, 

tabiatın ı6rGnmez matala 
riy1.e ıaçlarını lu v ırdığı ar 
kadaıımm ıözlerine btllür 
btr ıu glbl akarken gördüm. 
Dudak ları mevılmıiz lu 

Pırdamıyor G6zlerl müte 
lhadi meçhul bır ufuktan 
doğacak ziyayl arıyordu. 

Yanana ıokuldum Tttrl 
Y•n tenimin hararetini 1iz
h1erek . Taıan ıevglmin 
.ıoturduju heyecanın deh· 
ıetınt perdeliyerek . Uf ak bir 
bel bükGtlle. . Yanındaki boı 
bır lranapenin ona taraf ke
narına oturdum. 

Goler çehresiyle.. Kıpır 

dayan iri g6ı.leriyle ne iıtl · 
Jor•unuz ıtbl hafıf bir ha· 
••lcettnl ıizlemiyerek .peri 
._nhiıma döktü 

lçıme perçinleıen bu gü 
1•1 çok ıüzel yaramaza ne 
lçtn sokuldum, ne ıoracak· 

tıırı Farkında bile deflldım. 

lierıeyl unutmuı yine heye· 

etnıma perde çekmiye ko· 
Julırıuıtum . 

Btrdenblre dudaklar ıak· 
"•da o 16zler daha manalı 
lcıpırdadı. 

C&nalo bır ııal ııbı meıte

den •Ocut daha baıka bir 
Çe•lkllle g6müldü. 
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Belkı yarım ıaatten daha 
f,~la konuımuı onunla dert 
l 
;'"'ittik. Koridorun bairın 
""' d6n6ıleri ıeyretmlyor 

d\ak bile O bana derdini 
'nlatmııtı. 

l Onun dertleri benimki 
•rın çok büyügldi. Ben ge 

Çen bir ömrün boralı ka 

'''l•lı anlarını "Karanhkla
tı11 
l " otlu diye beni pt>rlıan · 
~lırrıı teıelliye kotan kayna· 

lha doldurup avunurlcea . 
O, Tabiatın ma,.lartyle kıvtat._ 11 top ıaçlı içli bakıılı 

•ıtnın ıevıtıtnde bularak ....... 
.. UJormut. 

d liayat yolunun kalp ıill · 
• 
6
'"'lJen ber izi ıençltiinin 

-~ olıun anlarında ıözlf'rl 
~etaaefe, heyecanlarını 
._

1 
l"ID•le COftDUf· · Çek

" 
1 Yanan, yıkılan. atlayan. 

'tt t•raa hep o olmuı. Omıt 
llleclttt 1Gne1ılz bir ailnde 

TORKDILI 

Ruzveltin 
Annesi Parisı geliyor. 

Burün oldukça ya ılı sa· 
yılabllecek Amerikan cum 
hurreiıi Rooaeveltln anneıi 

aafdar ve yüz yaıına yakla· 
ımıı bulunmaktadır. Fakat, 
oflu gibi dinçllilnl ve net· 
eatni kaybetmemlf bir kadın 
olan Bayan Roosevelt ya· 
kında A vrupaya gel mele bi· 
le karar vermlıtlr . 

Anne Rooıevelt Avrupaya 
Parla ıerıiılnl ıezmeie ıe 

lecek Bu münaıebetle. bun· 
dan yetmiı ıene evvel de 
Parlıln meıhur 1897 ıergi 

ıtne 1reldiflnl anlatıyor ve 
o zamanki he tıralarını çok 
meeud birer ıün olarak ıa 
yıyOI': 

Bayan Rooıev~t bundan 
tam elli sene evvelki sergi· 
yi ıörmek Ozere Parlıe ıel . 
diil zaman imparator ili 
üncQ Napolyona takdtm edi· 
lmlt ve imparatoriçe ile gö 
rüımilıtür . 

Bütün Franıa imparator 
luktan cumhuriyete geçmlt, 
ve bu inkilip tarihin malı 
o lmuı bulunuyor. Fakat o 
ıGnün t•hidl olaıı bir kadın 
bugün tekrar o hatıraları 
yaıadıiı yere geltp yetmiı 

ıenelik ta rihi bir güne 11ğ 
dırmıt olacak ... 

Hakikaten. buıün, yetmiı 
ıene evvellılne ald hatırası 

olan inıanlar pek azdır. An· 
cak ıekıen beı, doksan ya 
ıında olmalı ki bundan yet 
mit ıene evvelini iyi bir ıe 
kilde hatırhyabllıin ve an· 
lattıfı ıey. deferli ve umu 
mu allkadar edecek bir hi 
hra olıun . 

Bayan Rooıeveltln ıaraya 
kabul edllmeıi ve impara
tor ile imparatoriçeye tak 
dtm edUmeılne~ bakıhua o 
zaman en aıaiı yirmi, ylr 
mi beı. hatta otuz yaımda 

oldufu anlaıılır . 

Herhalde Rooıeveltin an· 
nesi bir asra yakın bir tarl 
hı hatarlıyor demektir .. 

Bunun1a beraber bu ka· 
dar yatamıı bir lnıanın hi
tıraaını: ve ıudrunu kaybet 
memlı olmHı da l azımdır . 

Bayan Rooıevelt bu cihet ten 
de tam bir rekor lurmııtır. 

Biraz evvel de söylediilmiz 
gibi, bugün yetmlt ıene ev· 
vel yaıadıjı yerleri görmeok 
tein dört beı gün deniz yol 
culuğuna katlanacak ... 

Bir Hintlinin Askı 
Pazkumar Parakulla fı· 

minde yirmi yaıında bir Hı 
ntll çok biivük bir mlraıa 

konmuıtur. Bu zengin deli 
kanlı gazetelere bir ilin ver · 
mit ve bir ada ıatın almak 
iıtedti inl btldtrmfıttr. 

Bu zeoıin ve ıımarık de 
llkanla ıahn alacalı adayl 
ne yapacaktır? Diye düıün 
meyia Zenıln Hintli, bu •· 
da yi kendi zevkince hazır 

lıyacak ve buraya ıevdtğl 

kadmla yerleıecek, cihandan 
alika11nı kesecektir. 

Şimdi ikinci bir ıuale da · 
ha cevap vermek lazımdır : 

Bu zenıln adam neden 
bir adaya çekilmek lıtıyor: 

Bu ıualln de cevabı çok 

baıiltlr? Htotlı genç kar11ını 
herkesten k11kaumaktadar. 
Adada kuracaiı hareme. 
yalnız kadın ıtrebtlecektlr 

Adada erkek olarak kendi· 
ıtnden baıka bir klmıe bulu 
namıyacaktar . 

Çar Hi~~ımn ikinci mü-
• • 

llYHI 
Bundan bir mOddet evel 

~ arıovada Baron Gııburkun 
kızı ölmüıtür. 

Baron Giıburk, Rusyanın 

ıon çara ikinci Nıkolanın 

mali müıaviriydt. Bu adam 

hayatının ıonuna kadar çar 
ailesine 1adakatte devam 

etmiı veJ bu ailenin bir ta 
kım ıervellnl emin y~rlerde 
ıaklamııhr. Kızı da aynı 
ıekilde hareket etmlttlr. Çar 
aileılnin bir). kııım esham 

ve t a hvil itını b.ba11nın 

evinin davarları araaıncf a 
japtırdıiı ıızli dolaplarda 

ıaklamıttır Bunlar araıın · 
800,000 altın ruble ve bO· 

yük bir plltln külçe vardır . 

Fakat bu ıervetin ıak l ı ol · 

dufu yeri bilen yoktur. 
Evın tahribi suretile bu de 

fineyi meydana çıkarmak 

..n,anülmektedir. 

lnailiz ~ıbineıinda tıdiiit 
yapıfıcı~ 

Londra 6 (A.A .) - Par 
IAmento mehafllı, kabinede 

evvelce .. haber :· verildiilnden 
daha ı~nlı bir mikyasta ta
dılat yapılmaaına intizar et 

mektedlr. Bu~ tadilat, kra lı n ------3• taç ıeyme meraılmıni nıü·ı. 
saadetine gömülmü,.. teakip hemen yapılacakhr. 

- 4 - 8. Ramsey Mac, Donald , 
Dün gece . Elemlt alla 8 Duff Cooper. B . .. Runci 

tan ıece .. Onu ııönük, ııık- man ve hava ft'erl ... nazarı 
11z dinlemek kadar hafif Lorn Svinıt•n Çl·kllecekler· 
ziyalı odasında buldum. d lr. 

Beni görür görmez.. He 
yecanlarını ıtzlemlyerek fır· 

ladı . Oda11na yaratan ufak 
bir ıandalyeyi gösterdi. Yine 
iri ell gözleı iyle içli içli 
baktı Sonra blr ıene evel· 
ki ıaadetimln mlıaflrimlz 

olduiun o gecenin zevkini 
tçemlyecekıin dedi. 

Birdenbire atıldım . Sebebi: 
O ıece, o ten ıece ıeni bl · 

raz yormuttum . O anlarım da 
ömünüzmilt ve ben yelıle
rlmle batbaıa kalmıı canım 
dedi. Ve iri ıözleri yaıardı. 

Suıtum. Onu yormadım. 

Ve ayrılmııtım da. Ayrıl
dım fakat Karanlıkların kızı 
diyerek onu defterimde bu
luyorum. 

llehmtl Ali Ka~man 

Ziraat nazarı, B Morriıon 
ile meıai nazırı B. Brovnun 

lf ile - y~-rlerini deilttl;e~ekleri 
1 ıöylenmektedır: 
1 

Yen• kabinede nezaretlerln 
ne ıuretle te•zl edtleceflne 
dai(henlz bir ıdna" mald 
mat yoktur. Yalnız B. Ne 

vılle Çemberlaynın b•t•eki_ 
let makamına ıeleceil. mu 

mallehln yerine Sır John 
Simonun nazıra olacafı. bi
linmekte ve hıfz111ıha nazı 
rı 8 . Ktnııley Voodın Da 
hlllye nazırı olacAfı tahmin 
edilmektedir 

Yeni kabinenin baılıca 

mümeyyiz vaıfı, nazırlıklara 

genç devlet adamlarının ıe 
ttrilmeel olacaktır. 

Alman 
Hariciye 
Nazırı 

Berline Döndü 
(Baıtarafı birinci sayfada) 
keılne karıı müdafaa etme· 
ii iki memleket müteaddit 
beynelmılel meı"lelerle git· 

tikçe daha ziyade müıterek 
hareket unıurları bulmakta. 
dır .. 

Popoll D'halta gazetesi 
yazıyor . 

"Bazıecnebl aazetelerln 
imalarına ratmen bu müll 
kattan beklenecek heyecanlı 
kararlar yoktur. Avrupa bQ 
yük devletler arasında .. _ 
kerl ittifaklar, ılyad muka
veleler: mevcuttur. Buaa 
mukabil Berlin - Roma mlh· 
veri memleket leri ayarmefa 
delil A vrupanın merkeainde 
bir barıı temeli teıiıine 

matuftur . .. 
Baron Von Neurathın ıe 

yehatl Bulinde Kont Çiya
nonun bat ladığı görüımelere 
devam içindir Avrupa ılya· 
ıeUne barııan muhafazaıı 

ve milletler araaında itima 
da dayanan letrtki mesai m•· 
seleleri hlkimdir. Londrada 
ve Parlıte hail kollektıf 

emniyet ıiıtemi g6r01diiğü 

halde birçok memleketlerde 
Milletler Cemiyetine kar11 
itlmat11zlık gittikçe artmak 
tadır 

Almanya ve balyada bu 
müe11eaenln fayduızlığı 

anlaıılmııtar . Belçika kol 
lektıf ılatem vecibelerinden 
ayrılmıf . bitaraflıfa tekrar 
ıeçmiı ve bu suretle bir batı 
paktının akdınl kolaylaıtı

rmıthr Bununla beraber hu 
pakt lıpanya meıeleıl de
vam ettlfl müddetçe baıa 

rılamıyacaktır Ne Almanya 
ne de halya lıpanyada top 
rak veyahut ıiyesi faydalar 
petinde deilllerdir Fakat 
lıpsnyayi yabancıların 
kendlaıne zor'a yaptırmak 
istedikleri btr komlnlll lh · 
tillllnden korumftk i ıtiyor· 
lar Heynelmı l el kontrol a 
kim kahr ve yabancı yar
dım lıpanyada dahili harbe 
beslemeye devam edene 
veziyet daha muallik ola 
caktır 

Berlin ve Roma Fraoaa 
ile lnailtere karıı l ıl. h ncl· 

belerl Bvrupanın doju siya 
ıetine teımll etmekten vaz 
geçtıkleri zaman bir batı 
paktı imzasına amade ola· 
caklardır . 

-~~ 

Hırsız fil! 
Fıllere bugünlerde birıey 

ler oldu! Geçenlerde bir fi 
Un zarar ve ziyan ylzOnden 
mahkemeye verildığinl yaz 
mıttık . Şimdi de bir filin hınız· 
lıktan, hem de cazdan hınız
lıiından bahaedecejizl 

Vaka Putıte ıeçlyor: 
Jan Blin iımlnde ve aan· 

atı otelcilik olan bir Partalı 
Parla zabıtasına müraca 
at ederek cüzdanının bir ftl 
tarafından atırılmaıından ti 
ki yet etu lftir 

Zavallı . Yahut aalak!. 
Adamcatız blrıiln at cam· 
bazhaneılne gıtmlt ve ıe · 
ylrcller araıında yer almıt 
tar. Bu ıırada numara ya · 
pan bir fil hortumunu uzat 
mıt ve cebinden cOzclanını 

kapmıttır. 

Amerika ile 
Japonya 
Arasında 
( Baıtarafı birinci ıayfada ) 
re karıı da daha uysal bir 
vaziyet alma lıdar. Daha t im· 
diki hazı emareler japon · 
yanın tlmdikt infirat vazl · 
yetinden çıkmak an.uıunda 
bulunduğunu göıterlyor . 

Londradaki Japon el çiıi 

Çın meselesi hakkında lnıı 
ltz hükumeUle müzakerele 
re girlı ınek emrini almııhr. 

G . Ayaıinln ancak ağuıtoı
ta diyet mecliıinln önDmQz. 
deki lçttma <ıevreainden ıonra 
iıtlf R edece~ı bildirilmekte 
dir . 

Londra, 6 (A.A .) - Sun· 
day Ttmeı gBzeteai Uzak 
doluda lnıtltz · Japon tet 
rtkl meHlılnin tekrar te~l•I 
için yakında lnıillz h6kiı· 
mettle Japonyanın Londra 
büyük elçiıl araıında mü 
zakerelere baıl1t nacağını id 
dia ediyor. 

Gazeteye göre, büyük el~ 

ç i pek yakında Çın in e ko 
nomık ve mali meıeleslni 

mQzakere edecek vaziyette 
olacaiını m6ıteıara bildir· 
mittir . 

1 

Japon planı mucibince 
Japonya Çının toprak bQ 
tünlOtüne r ia yete mecbur 
olacak ve Japonyanın ıtma• 
li Çtndeki ekonomik ve St 
ratejlk menfastleri tanına· 

cak banunla beraber bu hal 
Mançukonun tanmmuını 

behemehal lıtilzam olmıya

cak Çine bir lnıtliz, Japon, 
Amerika, Franıa ikrazı ya 
pılscak ve Çtnle Japonya 
araıında doıtluk münuebatı 
daha ııln kültOr mOnasebet 
lerlle lnkltaf ettirilecektir. 

Gazete bu mahiyette bir 
Japon planının lngilterede 
ihtiyat l ı olmakla beraber iyi 
kartılanacafını ve fakat in 
ıtlterenln A merlkanın mü 

zaharet ~e muvafakatini al· 
madan uza k doiu için hiçbir 
teıebbüsde bulunmıyacalını 

zannetmektedir . __ ............. ........ _ 
Ticaret ınlıs11111 

Ankara . 6 ( A.A) Yeni 
Tark - Fran11z ticaret mu 
ahedeıini müzakereye me· 
oıur Franıız heyeti dün An· 
karaya ıelmlttlr 

Çekoslovakya 
~ 

Bısııkili londrıya gidiyor 
Praı , 6 (A A ) - Beıve 

ktl 8 . Hodza Çekoslovak 
yayl lnıt ' tere kralının taç 
geyme merasiminde temdl 
etmek üzere buglin Lon 
draya hareket etm iıtir . 

Çokoıtovak heyetinin di 
ğer azaları ordu müfettltl 
general Syrovg ile Çekoı· 
lovakyanın Londra bOyOk 
elçlıi B. Jan Muarykdir. 

--- ::::»::» c:=--- -

Muhtırlırı ~ir an~at açıhyor 
Köy muhtarları tarafın · 

dan ihtiyaç halinde köylOye 
verilen muhtelif veılkala• 

için köy ihtiyar mecliılerl 

tarafından ber k6yde ayrı 
bir ücret alındılı ıörlilmOt· 
tQr. Vtllyetler, bu Ocretlerl 
bir tarife ile teıblt edecek· 
ferdir. 

Bu makıatla bütün muh 
tarları nezdinde. veılkalar 

SAYFA: 3 

Di1nyp 
Altın . 
lstihsaldtı 

Ne 
Kadardır 
(Baıtarafı birinci ıayfa~a) 

lapanya hariç olmak Qzere 

büUin diinyada mukayyed 
altın para ihtiyatları da 1936 

ıeneıi zarfanda 964 milyon 
dolar fazlalatmıttır. 

1936 kanunu evveltaclen 
1937 martı ıonuna kadar 

dünya allln ihtiyatları 214 
mllyon eıki altan dolar kay. 

m~llnde yülcıel mlttlr. 

Amerika btrleı'k devlet· 
lerl ihtiyatı 586 milyon, 

Hollanda ihtiyatı 88 milyon, 
Cenubi Afrika blrllfl lhtl 

yatı 21 mtlyon ve Japonya 
ihtiyatı da 6 milyon fazla· 
latmıttır . 

Rolonya , Tarklye, lıv9'r& 

ve lnııltere ibtiyatların.A. 

da bir tll iki milyonluk kO· 
çik te:aayüdler kaydolun 
muıtur . 

Huna mukabil Franıact. 

88 milyon ve Belçlkatla 1 
milyon tenalcuı mevcud bu 
lurmuıtur. 

Oüoya tica retinin altın 

kıymeti her ıene tubat ayı 

zarfında binnlıbe tenakuı 

ederken bu ıene 1937 tu · 

batında kinunuıani ayında· 

ki seviyeyi mu haf aza eyle· 
m ittir. 1936 ıeneıinin ıu · 

batına nazaren tezayGd y6z· 
de 16 dır . 

1937 Seneıinln ilk iç eyı 
zarfında denize in dirile• 

ıeml tonllA.toıu miktarı 1936 

•~nesinin ayni aylarına nll 
betle yQzde 21 tezay6t , fa · 
kat 1936 ıeneılnin ayni ay· 
larma nlıbetle 30 tenakuı 
vardır. 

1936 Eva11tındanberl bir 
çok memleketlerde hızlı btr 

ıeylr a lan toptan ftatlerln

deki yükıelme hareketi 1937 
senesinin ilk aylan esnaıın 

da da devam eylemtıtlr. 
1936 haziranına nlıbetle 

1937 tubat veyahut martın· 
da toptan ftatlar mahalli 

para ile Franaada yüzde 46,6, 
Hollanda Hındiıtanında yGzde 

33, Hındfçinlde yüzde 32, 
Hollanda ve lıvlçrede yQzde 
23, Belçlkada y(lzde 21 .5 
Belçikada yibde 19, Çlnde 

ve lngilterede yiizde 16, 1 .. 
veç. Kanada , Danlmcuka. 

Şilt , Fınlindiya , Eıtonya , 

Polonya, Yunaolıtan. Yuıoı 
lavya ve Hindlıtanda yüzde 1.5 
ili on. Macariıtan. Bulgarlı. 

tan ve Amerika Rtrleıtk 
devletlerinde de takrlbeD 

yüzde ı .5 olarak Almanya· 
da yüzde 2,9 olarak Al-

vulluryada kaydolunmuttur. 

lıtatlıtlkler dlier mevcut 

memleketlerde lıe 

dlin ylzde 4 ile 
aruındadır. 

tezayü· 
yOzde 8 

alınmakta olan bu Ocretln 
ne miktar olma11 llzım ıe · 
leceil hakkında bir anket 
açılacaktır . 

Gelecek ce•aplardan aon 
ra teıblt edilecek tarifeden 
faz la para olan muhtarlar 
tecziye olunacaktar. 
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1 s p an yada H ü k Cı m e t Kuvvetleri Mühim Balıkesir Tapu Sicil 
M u v affa k iye t 1 er E 1 de Etti 1 er. Muhafızhğından: 

Madrid 6 (A.A.) - Hava 
ve bahriye nazırı B Pdeto, 

Sociallsto gazetesinde uzun 
bir makale nepederek asi 

lerle uzlaımak imkanına da. 
ir olan ıaylalara tekzip et 
mittir. . 

Vitoria, 6 (A .A.) - Ha-
vas ajan11 muhabirinden! 

Franklst kuvvetle, dün 
Bask cephesinde ileri hare· 

kellerine devam etmltlerdir. 
Bu kuvvetler, Dermeo a'dın · 

dakl uf ak bir limanı ve do• 
kuz kaeabayl ele g~çirmlt 

lerdlr· 

Valencla, 6 ( A.A . ) ·
Mayıı bayramı , hükumetin 

ve ahalinin arzuıu dahilin 
de cereyan etmltllr. Yani 

herkes çalıımııtır. Yalnız ak· i 

ıam üzeri fabrikalar ve bü· 1 

rolar kapandıktan ıonra bir 
takım toplantılar eınaa1nda 

amele zimamdarı ıöz almıı· 
lar ve it bayramı olduğun· 

dan bahsetmiılerdir. 
Bılbao. 6 (A,A.) - Ha· 

vaa ajansı muhabirinden: 

Asilerin altı bombardıman 
tayyaresi ile bir çok avcı 

tayyareleri Bılbaoyu ve Bll
baoya gitmekte olan bir çok 
mültecilerin bulunmakta ol· 
dukları civardaki yolları 

bombardıman etmiılerdfr . 
Müteakiben asi lerin tay · 

yarelerl , limanı ve limanda 
demlrlemlt olan bir İngiliz 
torpido muhribini bombar 
dıman etmıılerdir . Muhrip, 
mukabeleye hazırlanırken 

tayyareler ıehrfn merkezine 
doğru >·ollanmıtlardır. 

Bir tebl iğde Blıkaya cep · 
heılnde Milislerin Rumeli 

de fuller mevzilerini muvaf. 
f akıyetle bombardıman et· 
miı ve Guernlca ve Duran
go mıntakalarmda düıma· 

nın bir taarruzunu puıkürt· 
müı oldukları blldlrilmekte
d ır. Milisler sahil boyunca 
harekat icra etmekte olan 

bir İtalyan müfrezesini ta 
mamlyle bozmuılar ve bir 

çok harp malzemesi ı le bir 
takım vesaik ele geçirmit

lerdir . Birçok İtalyan esir 
edil mittir. 

Düımanın zayiata , 3,000e 
baliğ bulunmaktadır. Avala 

cephestnde ııara değer bir 
ıey yoktur. 

Salamanca , 6 (A.A.) -
umumi karargahın bir 

tebliğinde dün 
Frankistler tarafından zapte 

dilmıı olan kaeabaların lal · 

mleri tadad edilmekte · ve 

Berno limanının zaptedilmit 
olduğu teyid olunmaktadır. 

Tebliğde bundan baıka, 

deniliyor ki: 

Madrld cephesi: İıara de
ğer bir ıey yoktur. 

Cordoue cephesi: Marklst 
Milisler, el bombalarlyle ta· 

orruzler yapmıılaraııı da hiç· 
bir netice elde edememiıler· 

dir. 

Aragon cepheıl: Teruel 

mıntaka11nda hatlarımızda 
taıhihat yaptık . 

Andujar, 6 (AA.) - Ha 
vas Ajanıı muhabirinden: 

Hükumet mlllılerl, saat 16, 
30 da V ierge dela Cabeza 

mabedenl lfgal etmiılerdir . 
Buraya (lkinci Alcazar) de· 

nlliyordu. Hükumet arazisi 
içinde f ranklsrlerln yegane 

mukavemet nokta11 idi ve 
18 a§ustoı 1936 da nberi iç 

inde 1 .200 kiti mahsur bu 
lunuyordu. 

Bilbao 6 (A A.) - Ha· 
vaa Ajan11 Muhabirinden: 

Bir lngillz torplto muhrl 
bt, kadın, çocuk ve ihtiyar· 
larm ıehri terketmeler1 esna
sında bunları himaye için 
limana glrmtıttr. 

Asilerin tayyareleri, dün 
ıehrln üurinden uçarak 
bombalar atmıılardır . Bir 
kişi ölmüıtür. 

Londra, 6 (A.A ) - Bir 

İngiliz harp gemisi, İspanya 
asilerinin elindeki Eıpana 

krovazörünün enkazını bul
muıtur. 

Resmi mehafıl e 
olan ıon haberler, 

gel mit 
Eıpana 

krovazörünün Bask tayare· 
leri tarafından mı batmlmıı 

yoksa bir mayne mi çarp· 
mıı olduiunu tasrih etme. 
mek~edir. 

Diğer taraftan Bılbao ya· 
kınında taarruza uğramıı 

İngiliz gemisinin Bror vapu· 
ru değil Kniteıley olduğu 
tasrih olunmaktadır. 

Asilerin bir harp gemili 
ve ihtimal Velaıco. Kniteı· 

ley vapuruna durması için 
emir vermlttlr. Vapur itaat 
etmedliinden asiler bir kaç 
top atmıılardır. Fakat iıa· 

bet vaki olmamııtır 
Kniteıley hemen bir İngi· 

llz harp gemisini zannettiği 
İspanyaya doğru yol alma· 
ia batlamııtır. Fakat hata 
ettlllnln farkına varır var· 
maz, ı6ratle engine açdmı. 
ya baılanııı ve artık hiç bir 
taraftan taciz edllmemiıtir. 

Çünkü bu sırada Bask ta 
yyarelerl sahneye dahli ol· 
muıtur . Kendlıine kartı top 
endaht edildiği 11rada Kni · 
teıleyln İıpanyol kara ıula 
rmda bulunmakta bulundu· 
iu 7.annolunmaktadır. Ami· 
rallık dairesi Salamanca hü 
ki'ımeti nezdinde pırotesto

larda bulunmadan 'evvel mü· 
temmln malumat almak 
lıtemltlerdlr. 

Londra, 6 [AA.) - Ce 
belüttarıktan bildirildi~lne 

göre, iıpanyadaki son çar. 
pışmalarda yaralanan 180 
İtalyanı hamil olan bir İtal
yan vapuru Cebelüttarıktan 
geçmlıtır. Bu yaralılar has· 
tahanelerln tamamlle dolu 
olma11ndan dolayt Sevtlde 
teda vl edilmemlıler dir. 

Aıtlerln tayyareleri limanı 

ve limanda demtrlemtı olan 

bir lngillz torpito muhrip, 
mukabeleye hazırlanırken 

tayyareler ıehrin merkezine 
doğru yollanmıılardır. 

Madrit, 6 [A.A.] - Dün, 

payitahta 200 den fazla 
bomba düımGı, yirmi kadar 

insanın ölmesine ve bir çok 
kimaenln yaralanmasına se
bebiyet vermlılir. 

Parla, 6 (A.A.) - Mad· 
rid cephesinde hükumet 

kuvvetleri bazı muvaffaki· 
yeller elde etmiıttr . 

Baık cephesinde neticeli 
taarruzlarda bulunmuılardır. 

Sahilde . İtalyan kıtaları 
tarafından idare edilen bir 

taarruzu püıkürtmüıler ve 
mühim miktarda malze 

me iğtinam etmlılerdlr. 

Btlbaodan verilen bJr ha· 
bere göre bu cephede asi 

)erin yeni Alman kuvvetle
rile takviye edilmlt ve yir· 

mi altı niıanda Sanıebaatle· 
ne iki bin Alman çıkarılmıı· 
tar. 

Havaa ajansı da aai kuv 
vetlerin Bilbao körfezi met 

halindeki fener civarına gel · 
diklerini bildiriyor. 

General Frank o Bilbao. 
daki ecnebi konıoloıların 
bulunduğu mıntak&nın as . 
kert harekata karıı zemin 
altına alınmayacağını Jngil
tereye bildirmtı ve konıoloı 
hanelerfe fabrikaların bulun· 
duğu mıntakalardan baıka 

bir yere nakledtlmeıtni Jıte 
mittir . 

Franko Bılbaodaki sivil 
halkın tahliyesi emniyetini 

Nahiyesi Köyü Mevkii Cfnıi Hududu 
Kepıüt Kalburcu G6düller N. Tarla Şarkan Kara lımatl 

" .. 

" " 

Kabaarmut ofulları ıarben De
mirel Yuıuf ve k11· 
men ıel dereıi ol· 
malen yol cenuben 
Ahmet oilu Y akup 
ve Osman ojlu 
Mehmet. 

Koyaltı nam Tarla ,, Şarkan Sadettin gar· 
Sazlık. ben Ki.mil karm 

Ayte ve Topal Halil 
ve Mehmet fimalen 
Sel deresi cenuben 
yol. 

Armutluk nam ,, Şarkan Ç e t m e 
Aakpınar. Ayaiı garben Bay. 

raktar Mehmet ti· 
malen Y akup oğlu 

Alı cenuben Halil 
İbrahim oflu Halil 
ve Ayte. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarlalar Kü 
çük Ali oğlu Raıldln seneteiz malı iken 936 da ö'mesile 
evlatları Havvva ve Şefıka ve Fatma ve Ane ve ken•iln· 
den evvel ölen kızı Haticenin evlatları AH ve Bahriye ve 
ikinci karısı Hatice kaldıiından bahisle namlarına tescil 
edilmesi istenildiğinden tahkikat yapmak için J 6·5 · 937 
pazar günü mahalline memur gönderilecektir. 

Bu yerler hakkında bunlardan baıka tasarruf ve ya 
ıalr bir suretle hak lddlaeında bulunanlar varsa bu gOnler 
için de yazı ile tapu sicil muhafızlığına veyaht mahalline 
gelecek memura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Çanakkale Müıtahkl'm mevkii için evelce ihalesi ya· 
pılan 25 adet aakeri ... nakliye arabuının talipllsl yapmak· 
tan imtina ettlil cihetle yeniden açık ekılltmlye konmuf 
tur İhalesi 8 Mayıs 937 cumartesi günü eaat 10 da dır. 
Muhammen bedeli 2500 liradır. Muvakkat teminatı 187 

lira 50 kuruıtur. İıteklllerln ıartnamesini görmek üzere 
her gün ve adı geçen gün ve saatte de teminat makbuz
larile Kolord~ askeri ıatın alma komisyonu baıkanlığına 

müracaatları . 4 l - 146 de temin edemfyeceğfnl ili.· 
ve etmııur. Bununla beraber 
kadın ve çocuk ihtlyarlardan '#'Jld!t. ~~~~~~~~~~~~~· 
mürekkep be, b•n kı,ııtk 1 H T . . E B k 0.1 . I 
ilk kafile derhal Btlbaoyu fttı 8( 8Clmemn n ÜJÜ 1 iğ i: 
terkedecek ve mültecileri il! 
alacak gemtlere haıtahane ı 
bayrağı çekilecektir Satış Sürümünü lrttu maktu. 
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gün çıkar . Siyasal gazete.. ~ a iŞ a ırıncı ar : 
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E~·r~~'J 
ıçın Lu3umlu[şyaLarı 

tJdan llcuJ ·,7{/mj 
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Biz J e en eyi B ıy~ ve 
YAGLA.R/Nl 

'Burada bula bili oru 
Biı. k öyliı /erde 
Pullu}\ ve R_:enç b er Dü~eniriı 
HEp Burcıda.n Atırı~ 

Y allığı: 800 Kuruı « 
Altı Aylığı:400 .. 1 A 1 

G~-.;~sı:geçmiı 3ıayıİar 25 ~ CC REKLAM,, DIR. j 
kuruıtur . ~ ~ 

ADRES: ~ s 11 6 / 4' 
t BALIKESiR TÜRKD1LI 1 € atacağınız ırıa ınızı 1 
~. J it. '-
~~oün~ü un ve za~ire fiatlan 1 Herhalde Reklam Ediniz .. 1ı UNLAR: ~ 

Asgari Azami lt.I \ 1 e Bıı il ek la 111 la r ı ıı 1 ZI il 
K. K. ~ 

55 Handıman 990 900 jl 

~g ~ : ~~~ ~~~ 1 ( TÜRKDiLi) ııe \1 t.~ r i ı1iz ~1 80 " 7 40 750 ~ . il. ,,,.. .. • 

8UGDAY ~!~t~~ASI , ı~ T u R K o 1 L 1 ~ 
Yerli S ert 4 75 5 ~rr 
Yumu§ak 5 25 5 50 

Yumuıak Sert {lr; 11 
Dııardan 6 25 7 25 it_ 1 

Santim 
Mısır 3 875 
Arpa 4 
Çavdar 4 
Sieam 14 
Afyon 11 5 
Nohut 4 5 

Santim 
3 90 
4 25 
4 

15 
12 
5 
2 5 

I Balıkesirin Biricik Gazetesidir ~ 

~ Her Yerde Okunur-1 

ı ~~~~~~~~~~~t~~J 
ı iyesi ve Haıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 

1 Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 
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