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Müşahitler Suriye reisicumhurtte görüşucektir. 
Arılaky~ı, X ( A A ) - Sancaklııkl Muşahitler /Je 

rufa yılı111şlerdir. 1'euktilade ıwmiserle goruşiuklcn, 
Sıır·y .· lleisic11111huru1111 Şamda :iyarel elliklt 11 son 
ra tekrar Sauca!/a dönrccklcrdir. 
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9 ŞUBAT SALI 1937 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON B1RINCi YIL SAYI: 10162 

Ara p Gazeteleri Hakkımızda Neler Yazıyorlar? .. 
Hariciye V e k i 1 i 
İstanbula G e 1 d i 

--

• 
iZ 

er .. 
Atatürk tarahndan kabul e~ ildiler. Baıvekilim iz 

ilkbaharda Londraya ve Belgrada gidece~ler. 
lıtanbuJ, 8 (Huıusi mu Jorjun taç geyme merasimin 

he.birimizden ) - Hariciye de Türkiyeyi temsil etmek 
Vekilimi% Tevfik Rü§tÜ Aras üzere Londraya gidecektir. 
dün aabah ıehrimize gelmiı- Buna nazaran Başvekılimize 
tir lıtasyonda Riyaseticum bu seyahatlerinde General 
hur bat y -ı veri FahretUn Altay ile donan
Celal, vilayet erkana, ka la- ma kumandanlarmdan Ami· 
balık bir halk kit 'eıi tara- ral Şükrü Okan refakat ed · 

ü M. .ı Mısı a a n k 1 a ı 
Don bzı tanun ve kanun K u 11anıimas1 Güç .. 
liyibları üzerinde muza- 1 Mısır ordusu motorlastırıiiClk, fakat kumda tıntların 

~erelerde ~ulundu. kullamlamıyacağı anlaşıldı. 
Ankara, 8 (A.A ) - Ka- Kahire, 8 (Radyo) - Mı- emektedir. Çünkü eahrada 

mutay buaünkQ toplantısın- aır ordusu üzerinde bulunan daha evvel yapılan tecrü-
da 936 muvazen\ umumiye heyet işlerini bitirmitllr. Or· beler tanklaran kumsal ara· 
ıfne giren bazı daireler büt · dunun makfoeleıme hususun· zl için kulfanıılı o!madığını 
çesinde 3 2 bin kusur lira da tavsiyelerde bulunmuıtur. göstermittlr. Kumluk arazi· 
lık münakale yapılmasına, Zanoedıldi~ine go-re l'ngi- 1 ki b 1 k ts nfn güç ü erini yene i ece 
devlet memurları maaıları il .. tankları Mısır ordusu fç- . ki d 

1.. yenı tan arın ica ı ta vıfye 
nın tevhit ve lEadülü hak- 1 in tavsiyeye ıayan görülm edılmektedir. 
kandaki kanunun on sekizinci, 

1 İngiltere 
Ka~inesi taç geyme merasi
minden sonra değişece~ mi? 

Londra, 8 ı RadyC')- Kra 
lın taç geyme merasiminden 
sonra kabinede değlılklik 
olacağı şayiaları dolaııyor. 

Bu ıayiaya göre baıbakan 
Baldvin Şurayf Devlet reisi, 
Makdonald da harbiye na
zm ayrılacaklardır. 

Baıbakanhğa Çemberlayn 
geleeektir. 

fından karıalanmaıtır. lıtas eceklerdir. 
yon baıtan baıa bayraklar Ankara, 8 (A.A.) Hari· 
la donatılmaıtır. Hatay er. ciye vekilimiz Sofyadan 
kinlik cemiyeti tarafandan geçerken Bulgar baıvektll 
Hariciye Vekıllmize bir bu- ile görütmüf, Bulgar gazete 
ket verl1mlıtlr Hariciye Ve cilerlne Hulgar Yugoslav 
kilimız Cumhur Baıkanı Ata paktının Balkanlarda sulhun 

zabitan ve askeri memurlar 
maaıatı hakkındaki kanunun 
onuncu maddelerine birer 
fıkra ilavesine, Büyük Mil· 
lel Meclisi azasmın tahsisat 
ve harcırahları hakkındaki 

kanunun bazı hükümlerinin 
değittirılmesine, siyasi müste 
tarlıklar ıhdasına, Anadolu 
demlryolları ve Haydarpa 
şa lıman tirketlerl müba 
yaa mukavelesinin bazı ma· 
ddelerinfn tadiline dair mu· 
kavelenln tasdıkioe mütedair 
kanun layıhaları kabul edil 
mi§tir . 

Müddeiumumilik Pamukçu Fail -
lerinden ikisinin idamını İstedi .. 

türk tarafandan kabul takviyesine mühim surette 
edllmıılerdir. yardım edece~ini, baıvekili-

* mlzin Yugoslav baıvekılinin 
"' "' ziyaretini iade etmek üzere 

Hariciye vekilimiz Sof ya· ilkbaharda Belgrada gidece 
da Bulıar baıvektll ile de ğioi söylemlıtir. 
RÖrüımüıtür. Ankara, 8 (A.A) Ha 

Doktor Tevfik Rüıtü Araa riciye Vekilimiz Tevfik Rüttü 
Bulgar gazetecılerine verdi Aras refakatinde Cumhur 
il beyanatta Bulgar· Yugoa Baıkanı umumi katibi Haııan 
la\' Paktanan Balkanlarda sul- Rıza o'duğu halde dün sabah 
hun kuvvetlenmesine yardım lstanbula gelmiı ve bayrak· 
İdeceitni ve baıvekillmiz larıa ıihlenmlş iataayonda 
•rrıet lnönünün de Yugoslav Cumhur Baıknnlığı baı 
baıveklli Stoyadinoyiçin zi. yaveri, hususi kalem 
Yaretlni iade etmek Üzt>re direktörü lstanbul kumanda· 
ilkbaharda Belgrada gldece- nı, bır çok saylavlar ve yurt-
ilni bıldirmiıtır. larınm kurtuluıundan dola} ı 

. .,*. teıekkürc gelen liataylı 1ar 
Londradan verilen bir tarafından karıılanmıı, mu· 

nıalCimata göre lamel zıka ve askeri müfreze ta. 
lnönü lnıilfz kralı altıncı rafından aelamlanmıtlardır. 

Kamutayın bugünkü top 
lantısında orman kanunun 
ikinci müzakeresi yapılarak 
kanun kabul edilmitdir. 

Demir yolları akay l§let 

melerlle havuztar ve ku 1a 
vuz'•k müdürlükleri ve Dev 
let Reisıne aıt l eniz vasıta· 
lnrı 111emurlnr ve gemi 
adamları hakkındakı teka
üt kanunu layihasının müz.a· 
keresine baılanmııtır. 

Arap Gazetelerinin Yazdıkları: 

Araplar Sancak Dersinden İstifa
de Etmelidir. MuzırPropağandalar .. 
Arap me~af ili Yakın ~ar~ın en ~uvvetli ~ir devleti olan Kemalist Türkiyenin ~ost

lu~ ve kar~eşli~ hislerinden istif a~e etmeli~ir, Diyorlar .. 
Kahire 8 ( Radyo ) 

Anadolu 'Ajansı muhablrın 
den: 

Gazeteler Bağdattan al 
dı'"· h b . 
1 

rı a erlerı fleırediyor-
ar. 

Siyasi mehafil Türkiye ile 
l\rap milletleri arasındaki 
lllünasebatın ecnebi propa 
~andaıile gergtnleıliğini söy 
ernektedirler. 

Aynı mehafılde yakın 
~arkın en kuvvetli bir dev-
eli olan Kamiilıst Türkiye 
nın dostluk, kardet'ik hisle
rinden ve Arap1arın bu San 
cak dersinden istıf ade et 
rrtelfdir. Demektedir 

Yalnız ecnebi boyundu 
ruaundan değil onun kadar 
rrtızır ola b' -n ecne ı propaga-
~dasındanda kurtulmanın 
Uzurnunu söylemektedirler. 

Irak efkarıumumiyesi 1'ü-

rklerle Araplar arasında 

hiçbir vakit münaferet ol· 
madığı, bunu politikacılarm 
yarattığı kanaatindedır. 

Kahire, 8 ( Hadyo) 
Ş ımdı siyasi hayattan çekı 
len bır zat bir gazeteye Şe 
kip Arslırnı mevzubahsede 

rek demiştir kı: 

- Şekip Arslanın düttii 
ğü hata ile hayrete düştüm. 
Daha yakınlard'l Türkleri 
methediyordu Düoüncele
rindekl bu tezad; ara~tır 

mak ist nıediğim bir sebep· 

ra alet olmaktan va:ıgeçe · 

lim. 
lkı hüküınet de bu çctın 

\Sonu .1 üncü sayfada ) 

K dü 
Yeni ~a~iseler çı~tı. Arap

lann ~ücumu .. 
Kudüs, 8 (Radro) - Ku 

düste bir t kım yeni hadi· 
se ler çıkmıştır 

içinde Yahu.:lıler bulunan 
ten olacakhr· bir otobüs Arap ların taar-

Sancaktakı halk 1 ürktür ruzuna uğra mııtır Bu hadi 
Bu itiraz kabul etmez. sede bır Yahudi yaralan 
Türkiyede oturan akalll mııtır. 
yetlerın tazyik gördü Kudüste , Hayfada Arap 
ğünü söylemek ret ve cerh evlerine bombalar atılmııtır 
edılmeğe değmez. Kudüı, 8 (Radyo) - Yük 

Bıze zarardan Laıka bir sek komiser mecburen İn 
ıey getırmiyen propağandal11~ giltereye gıtmıotir. 

.. 
Pamukçuda lsmail Oğlu Bakkal lsmail Nasıl 
öldürüldiJ.? Maznunların Dünkü Muhakemesi .. 

Ağar ceza mahkemeııl dün ndaki iddiasını serdet 
öğleden sonra Pamukçudan mittir. Necmettin Yeşil 
bakkal İsme.ili öldürmekten b1r buçuk saat kadar devam 
suçlu Çamurlu köyünden eden iddiasında Pamukçu 

Kara Hasan ile arkadaıhın · vakasının ne tekilde tertip 
nın mu ha kem esine bakmış- edildiğini ve Kara Hasanm 
tır. bundan ör.ceki vakalarını 

Kara Hasan - evvelce de da bütün teferrüatl . 
yaz h~ı nız gibi bundan ba- le izah etmiıtir. 
ıka d8ha birçok valuıların Maznun1arm ıuçu iddia-
f l b ı 1 da hulaseten •u "Ckilde ai i u unmak a maznun· v w 
dur açıklanıyordu: 

Dünkü muhakemede mü- Para ııe luluJan katiller 
ddeiumuml muavini Necmet· Pamukçudan kemal Hoca 
ttin Ye~ll maznunlar hakin ile ayni köyden fsmail o~lu 

==:;;:==== ===-

Asi K u v ve t 1 e r D ü n 
Malagaya G i r d i 1 e r .. 
Bir taraf tan, Asi ~rovazörler limanın ağımdan şe~ri 

topa tutuyorlar. 
Paris, 8 (A.A.) - Mad- lar, bir kaç krovazör ve iki 

rid ve Malagada tlddetli ı balıkçı gemisi limanın ağ-
muharebeler o\maktadır. •·nda ıehd topçu at~tine 

Aııi kuvvetler Ma laganın tutuyorlar. 
dı§ mahallelerine girmişler- Londra, 8 ( Radyo ) -
dir . O eyli Hern ld gazetesine göre 

Asi donanmaya mensup 
üç krovazörle on akı mfü:el· 
18.h balıkcı gemisi şehrı ol 
ddetli topcu ateşine tutmak
tadır 

Londra , 8 l Rad)O ) -
Franko kuvvetleri Malagaya 
varmış'ardır. Piştar kuvvet· 
leri kenar mnhı.llelere gir 
mitlerdir . 

Asi kuvvetleri 35 bin ka· 
dardır Diğer tarafın da ku 
vvetı bu kadardır. 

Havas bildiriyor. 
Madrid Cephelerinde asi 

kıtalar ileri harekete geç· 
miılerdır Bütün gün sel 
gibi yağmura rağmen hüku· 
met kuvvetlerı tiddetle mu 
ka ve met etmiılerdır 

Cebelüttank, 8 (Radyo) -
Royterden: 

Asiler Malaga kapal11no 
da bulunmal,tadar. Bugün 
şehre girmeğe hazırlanıyor-

bir iki hafta evvel tezahü
ratla bulunan halk sokak 
larda İspanyaya giden ço
cuklarımızı iade edıniz .. Di
ye bağırmışlardır. 

Romanya 
Hariciye ve~ili ~astalan~ı 

Bükreş, 8 (A.A.) Hu· 
susi muhabirimiz bildiriyor: 

Romanya Dıı bakanı 

Antenesko soğuk algınlığm 

dan müstarip olduğu için 
doktorların ta vsiytsl üzerine 

dört beş gün yatağandan 

çıkamıyacal<lır. 

Bakan Ankara seyahati 

nin Atine.dan avdete talıki
ni rica etmlıtlr. Bundan 
dolayı Anteneıko ayın ylr 
misinden sonra Anka.raya 
gelecektir 

bakkal lmailin araaı açak 
bulunmaktadır. 

Kemal. Hoca Jsmalll her -
ne bahasına oluna olsun 
ortadan kaldumayı kuar · 
laıtırıyor. tu kararını tat
bik edebilmek için de lsma
ili öldürebilecek bir adam 
araıhrmıya baılıyor. Niha· 
yet bir gün aradığı albi 
honhar ruhlu iki adam bul
mağa muvaffak oluyor. Bun
lardan biri Mehmet Ali, di
ğeri de Çamurluda n Kara 
Hasandır. Keme) Hoca. bu 
zorbalıklnrile tanınmıı iki 
adamı para ile elde ediyor. 

Olyunuumumlye hamoda içtima 
Bir akıam tehrlmlzdeki 

Dfyunuumumiye hanında 
arzuhalcı Mehmet Faik: 
Mehmet Ali, Kara Haıan 

' Koca Mustafa, Muhittin oğ-
lu ~ustafa bir içtima yapa
rak lsmailin ne tekilde öl
dürüleceğine dair konuıu 
yorlar. Her türlü tertibatı 
alarak İamalil Muhittin o~lu 
Muıtllfa ile Kara Hasanm 
öl<lürmesinı kararıaıtarıyorlar. 

Arzuhalcı Mehmet Faik 
orada, bilhara lsmaili öldü · 
receklere verilmek üzere 
bin lirayı teslim alıyor. 

Kemal Hocanın sevinci 
Bu içtimaı mütaklp Dl 

yunuumumiye hanına gelen 
ve bir kin beslediği bakkal 
İımallin öldürlmetıi için 
hertürlü kararın verildiğini 
öğrenen Kemal Hoca büyük 
bir sevinç duyarak bu ka
rarı verenlere hemen beter 
lh-a dağıtıyor O gün maz 

nunlaa· köylerine dönüyor. 
lar. 

Yakaya do~ru .. 
932 senesinin 22 Ağuııtos 

çarıamba günü Kara Hasan, 
Muhittin oğlu Mustafa ~e 
Mehmet Alı birbirlerine §ehri 
mizde tesadüf ediyorlar, Noter 
sokağındaki Acemlerin kah 
vesine girerek çay içiyorlar 
ve ogün lıımaili vura lam dl . 
ye son ve kati kararı veri 
yorlar. 

( Sonu İkinci Sayfada ) 
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.. 
Tarihten Fıkralar: 

Bıstilin zaptı 
Fransanın zulüm, isllbdal 

ve keyfi idaresinin korkunç 
bir yuf vardır : Bastll .. 

Haslil, etrafı kalrn duvcır
larla çevrilmiş bir kule idi 
Bu k ule geli:ji yu:el verilnıl.ş 
emirlerle birçok vatan çu
caklarwıı zwdan ıwzifesitıi 
görıird11. /311nun için bu 
ye.r halkrn h iç hoşuna gll 
m ezdl. 

Saraya karşı ayaklanan 
halk lsyanımn ilk lıedefl 
olmak li=ere bıilıin lırncını 
bn zmda.ıdan alacaktı 

Franso. ilılllal içindeydi. 
Kral 16 zncı 1...üi idi 14 
1 emnwz 1792 de do/ıa sa 
balun alaca karanltDrnda 
bıilun Paris kaO.ı dofjruca 
silô. lı deposunun bulunduğu 
Erwallt daircslm: hücum 
ederek burada mevcut 2801.JO 
iüjek ile beş topu aldılar 

Bundan başka şehrin diğer 
taraf larwda bulunan bü/11n 
silahçı dıikkö.nlarmdaki 
silahları ve hatld silah mıi 
zesini dahi yağma elliler 
Bu suretle silahlanan J->arls 
halkına Gard Franst'Z de· 
nilen iki alay asker de illi 
hak ederek liaıtilln ıizt:rlrle 
yürüdüler. IJast/l multa -
fa=asmda kırk f •vlç
rell olmak üzere yüı yirmi 
aska vardt. Halk kale ku
mandamna lıabl·r gönder· 
dila: 

Zındanrn kapılarım 
aç. malıkıimlart salıver vt 
kaleyi bize teslim el. 

Kwnandcrn korktu. işi 
yalışltrmak için halk mu
ralıhaslarile mıız<1kercye gi· 
rlşti. Tam fıu esnada mu
lıajız askerlerden fsvlçreli· 
ler halkı urkülmek için ii:. 
erlerine birkaç el ,c;i/{ı}l al 
illar. işte bu sfldlı ateşi, za· 
ten galt!yarıda olan lıalklll 
bıilıi n scıbruu iti k elli uc Jıticıı
ma geçildi Beş saat suren 
toplu tüfekli musademt• 
halkırı mıizaff erlyetile ne
ticelendi. Kale ulwdı. Taş 
uslı1nde taş bırakılmamcık 

şartile yıkıldı. 

Bastilin zaptını ve lıalklll 
isyamm haber alan kral 
mıilh ış bir tddş ve korku 
ya dlişlıi: 

- Fakat. /fo bir isyan 
demektir. Diye hayktrdı 

Yanwda balwurn asılza · 
delerden biri ~" cevuln ver 
dl: 

- Hayır lıa1metmeap . 
Bu bir isyan de{jil. Bir llı
lilcildir 

Hu 1)(1/W ve :af er bütıük 
Fransa l/ıiJL{ılfrıln ikinci 
saf/ıasım leş/dl eder. 

Ka - Do 

Dün~ü un ve za~ire f iaUan 
UNLAR: 

Azami Asgari 
K. K . 

55 Handıman 960 9:>0 
60 920 9IO 
70 

" 
860 850 

80 800 790 
ZAH iRE: 

Bugday 5,25 5 
Yer lı S nt 5,25 5 
Yum u§ak 5,75 5,50 

Hariç pıyasadan gelen buğday 
Yumuıa k 6,50 6,25 
S ert 7,75 7 
Mısır 4,50 4.375 
Arpa 5 4,50 

işçiler 
Haktmda ıhnacak malOmat 

ve beyannameler 
İktisat Vekaleti İı Dairesi 

dördüncü bölge amiri Faris 
Ulubay pazar günü ıehrimjz 
den lzmire hareket etmlıtir. 

iş yeri beyannameleri 
te vzii İ§ini yoluna koyduk· 
tan sonra şehrimizden böl
genin d ığer vilayetler ine uğ 
rıyacaktır . 

Faril Ulubay ayrılırken 
a-azetemize ıun l ara söyle · 
miıtir: 

.. Bazı iş verenlerin ka
nunun ikinci maddesinde 
yazılı 1 O sayı sana aaplandık-

larmı iıittim Filhakika bu 
sayı tatbikat safhasında 

, .. 
1 .. 

Edremit le 
~e~rimiz arasmda~i yolun 

bozuk kısmmm tamiri 
Vilayet daimi encümeni 

dün belli toplantaıını 1apa· 
rak vilayet itleri üzerinde 
görüımelerde bulunmuıtur. 

Encümen Balıkesir - Edremit 
yolunuo 75· 82 jncl kilomet 
releri araıındaki 14652 Ura· 
lık ıoaa tamiratına talip çık
madığından bu yo 'un tami· 

rine karar vermiıtir . 
.....-z 

Bürhaniyede 
411'" 

İ~manyurdu taraf mdan gü
zel bir müsamere varildi. 

Bürhaniye, (Huıuıi) - On 
dört yıl mkilap hareketleri
nin ya yımmda büyük roller

den birini oynadığmda fÜp· 

\ 

Müddeiumumilik 
• 

terinden ikisinin 
Pamukçu Fail
idamını istedi .. 

Maznunlar Diyunuumumiye Hanında Topla" 
narak Tertibat Almışlar Ve in Liraya Balı-. , 
kal lsmaili öldürmeğe Karar Vermişlerdir·• 

( Baotaraf ı birinci sayfada) 
Evvela Mehmet Ali yola 

çıkıyor. Pamukçuya yakın 

bir yerde iki arkadaımı be 
kliyor. 15 dakika kadar 
sonra da Kara Hasanla Mu
luttln oğlu M u ı t a f a 
kendisine iltihak edi1orla r. 

Tabanca hazırlanıyor. 
Tertibata ıöylece alıyorlar: 

tuzaktan bihaber ve dük · 

kanında yalnızdır. 

Bu sarada dükkana iki 
müıteri geliyor. Bunlar ta · 

bit Kara Haaanla Muhittin 
oğlu Mustaf adan baıkaaı 

değildir. 

Kara Hasan bakkaldan 
bir kibr itle bir paket tütün 
istiyor. Bakkal tütün ve kib
riti almak üzere ıeriye dö 
nü yor 

Atıı et!., 
Kar" Hasan kolunu kal 

dırıyor. Ve ardında siper 

yor. Olfer ilclsl kendi k6f 
lerine yani Çamurluya ... 
çlyorlar. 

Ağır yarala olan ls111•~ 
ıf adesinde ateı edenleri t•• 
nımadığını valnız birinin ki . l 
sa dığerinln uzun boylu o 
duğunu söyliyebfliyor. ç,j 
geçmeden de aldığı yarala.

tesiri ile ölüyor . 
Uzun ve yorucu bir talt 

kikat neticesinde yakalan•' 
Muhittin oğlu Mustafa ıl• 
Kara Hasanm eıkall lsmaıltl 
yaptığı tarife tamamlle te' 

tabuk e:tmektedir 

s 

e 
r 

t 

esas teşkil edecektir. · Bugün 
iae beyannameler kanunun 
144 üncü maddesi hükümle 
rinden alınan kuvvet ve sa 
lahıyet le tevzi edilmektedir. 
lı kanununun tatbikatına 
hazırlık yaparken beı ve 
beşten yukarı işçi çalaıtaran 
it yerlerini öğrenmek ve bu 
it yerlerinin iş verenleriyle 
bu suretle temas edip iıçi · ı 

leri hakkında malümat al 
mak tstiyoruz 

1 he olmıyan sahnenin yurt 
da gösterdiği ilerlemeyi he · 
def tutan hamleye ilk gün 
denberi ayak uyduran l'Sür 

Kara Hasanla, Mustafa 
lsmaili vuracaklar . Mehmet 
Ali de onları köy yamnda 
bir yerde bekliyecek. Meh 
met Ali tabancasmı Muhit 
Un oğlu Muıtafaya veriyor. 

Kara Haaanla Mustafa 

alan Mustafaya: 

Atet et!.. . Diye bağı· 

rıyor. Mustafa; Hatanın ko 
lunun altından derhal lıma· 
tle beı altı el kadar ateı 

ediyor. 

Mehmet Alt, Mustafa "' 
kayi tehklkat esnasında ıtl 
rafa mecbur kah1orl,to 
Yalnız Kara Haaan hiç b
ıeyden malümah yokllJ..ı 
gibi görünerek her ıeyl il 
kir ediyor. 

Bu hiç bir zaman, beyan 
nameleri doldurup teslim 

eden bütün it verenler, me 
riyet tarıhinden sonra. ka · 
nunun mükellefiyet hüküm
lerine tabi olacaklar, de
mek delildir Biz beyanna
meleri elimıze alıp tedkıkten 
geçirdıkten sonra it yerle · 
rinden hangilerinin meriyet 
tarihini müteakip İf kanu · 
nunun ıumülüne glrecekle 
rini tesbit edeceğiz. Bu iti· 
barla it kanununun tatbika
tmı kolaylaıtırmağa matuf 
olan tlmdikl hazırlıklarımız 
da büyük bir rol oynıyacllk 
olan it yeri beyannameleri
nin bütün ıuallerıne eksik 
siz cevap verilmesi 
ve mecburidir ,, 

zaruri 

[vlenme işleri ~olaylaşıcak 
Ankara, 8 ( Huıusi ) -

Evlenme tılerindeki masraf 
çoklulu bazı vatandaıların 
kanuni yollardan kaçmma
lanna sebep olmakta, hııl
km bir k11mı da imam ni· 
kahı kıydırmak veya metres 
hayatı yaıamak suretile ev 
lenme dairelerine müracaat 
etmemektedir. 

Dığer taraftan evlenenler 
keyfiyeti nüf uı dairelerine 
tesbit ettirmediklerinden ta 
tbikatta bir çok müıkülat 

çekilmektedir. 

Son defa gizli uüfus tah 
riri kanununa istinaden ye · 
palan arattırmalarda takri
ben 800,000 kitinin nüfus 
dairelerinde kayıdlı olmadı 
iı görülmüıtür . 

Dahiliye Vekaleti , ierek 
evlenmeleri kelaylaıtırmak 

ve gerekse nüfus kütükleri 
nin muaınele itibarile doğ 

ruluğunu temin maksadile 
yeni bir kanun projesi ha· 
zırlaımştır 

Bu projeye göre evlenme 
ışlerine ait olan ilam, ıhbar, 
ikametgah ilmühaberi gibi 
kağıtlar, sıhhat raporlara ve 
üçüncü sınıf evltnme cüzd 
anlarından para alınmıya· 

caktır Ru evrak damga pu 
lu ve hu türlü harç ve re 
•imlerden muaf olacaktır. 
Aynı zamandJt evlenme mu 
amelelerinln nüfus kütükle· 
rine otomatik surette tesçili 
temin edilecektir 

haniyenin İdmanyurdu çev 

resi tçine sığııan ve devrim 
Türkly~ııi baıanlacak vazi
felerinden kendine dütenle
rini Türk gençliğine yaraıır 
fedakarlıkla yapmayı ödev 
sayan bir avuç top luluk 

3 Şubat 7 çarıamba günü 
( Aptülhamft) ve (Vekilin 

gıttıkçe koyulaıan akıaman 

içinde köye ilerliyorlar. Meh. 
met Ali de arkadaılarım 

beklemek üzere köy kena
rında bir yerde saklanıyor . 

Bir pakıt tütünle bir kibılt 
Hrir misin? 

Vakit ya111 namazı sarası . 
Bakkal fımail.; kendini bek 

liyen feci akibetten, kurulan 

Zavallı adam kanlar için 
de yere yuvarlanıyor. Kati 
ller de derhal Mehmet Ali 
il~ köy civarında tekrar bi 

rleıerek onun köyüne doğ
ru hep bırlıkte kaçıyorlar. 

Mehmet Ali köyünde kah· 
vektlt) adındaki iki eseri 
Bürhaniyelilerde uzun zaman 
yatıyacak ve güzel bir hatıra 

·------- --- --

tesiri bırakacak tekilde tem 
sil ettiler. İnktlabm ruhunu 
memleket içinde sarsılmaz 

bir tek akide olarak kök 
leotJrecek bulunan zihniyeti 

Havranın Elektrik Bi -
nası Sona Erdi .. 

öfretecek mekteplerden biri 
olan sahnenin zevkine do· 
yulmaz bir saadet olduğu 

Bürhanlye gençlerince göz 
önünde tutulmaktadır . Bu 
eserle 937 yılının sahne, 
spor kültür velhasıl her ba 
kımdan en varhkh yıl oldu
ğuna kanmak Bürhaniye ge 
nçleri için yeni inan men 
baı olmuo ve içlerinde gay 

reli arthran yeni bir aık 

yaratmııtır. Şuracıkta baıta 

Mümtaz olduğu halde mu 

vaffak olan bütün arkadaı· 
tarını tebrik ederiz. 

f abri~anm makine aksamı geldi. Yakmlırda tesisata 
başlanaca~, na~iye yazm ele~triüe kavuşacak .. 

Havran, 8 (Seyyar muha 
birimizden ) - Havra -
nm yapılmakta olan 
elektrik fabrikası binası nt 
hayete ermiıtir. Bina nahi· 
yeye girerken güzel ve mun· 
ta zam bir yapı olarak yük · 
selmektedir. 

Makine akıamı da gel · 
mittir. Yakında teılıata baı 
!anacaktır. Bu yaz içlerinde 
Havran ııığa kavuımuı ola 
cakhr. 

llavranın cuma günleri 

Hasta Bir Ç o c u ğ u n 
Yatağı Ateş Aldı .. 

Ateş için~e çırpman çocuk etraftan yetişenler tarıf ın
dan güçlü~le ~urıardd1., 

Biğadıç nahiyesinin Koz· bulunduğu ve çocuktan ba-
pınar köyünden Tahirin ev . ıka kimsenin bulunmadığı 
inin bacası ateı almıştır. bir sırada çıkmı§hr 

Yangın Tahirin on yaş l a Zavallı çocuğun bu esna 
nndaki oğlu Kazımın hasta da yorganı da ate§ almıı, 

muru tarafından doğrudan 

doğruya nüfus dairelerine 
bildirilecektir. Alıikalıların 
bunları ta kip ve nüfuıı küt 
üklerine yazdınlmasma lüz 
um kalmıyacakllr. 

Y almz memleket dıımda 
konsoloslukları nız tarafın· 

dan yapılan evlenmeler ha· 
ricindeki ihbarlar kocaya 
ait olacaktır. t1 u i§lere alt 

mevcut kanuni hükümlerin 
yeni projeye aykm madde 

kendisini kurtarmak için 
acı acı bağırıp çağırrnağa 
başlamıştır . 

Nihayet yetişenler alevler 

içinde çırpınan huta Kazı
mı yanmakta olan yatalı 
mn ıçinden kurtarmıılar t 
yangını da söndürmüılerdlr. 

kurulan pazarı çok kalaba
lık olmaktadır. Pazara Ed. 
remil, Bürhaoiye, Ayvalık, 

Balya kazalarından ve civar 
köylerden halk iıtırak et 
mektedir. 

llçe dekavil hattı pazar 
kurulduğu günler de tarlfesin · 
de tenzilat yaparak Edre
mitten Havrana kadar g i
dip gelme yedi buçuk kuruş 
ücret almaktadır. 

Böylece Edremitlilerden 
pekçok kimse pazara iıtirik 

etmektedir. Hemen her köy 
de imar faaliyeti göze çarp
maktadır. Bu arada Şek vi 
ran ve Dereköyünde faali 
ye t fazladır. Dereköyde 40 
metre kanalizasyon yapıl 

pılmııtır. 

Ovaköylerinin ka ldırım 

ları bitmtı; dağ k11mı köy
lerinin yollarının da t'°ıvi 

yei türa biyesi bitmiıtir. Bu 
ralara kaldırım yapılmakta

dır . Nahiye müdürü Sedat 
bütçelere göre her köyde 
faydalı işler yaptırmaktadır. 

Hem misafir kalmış hem de 
1 el~isaleri almış 
1 

• 

Bir gün ön .:e Bergamanın 
meyhane boğazı mahalleıin-
den Ahmet oğlu Na 
zlfin yırmi gündenberi evin 
de misafir .kaldığı Kasaplar 

mahallesinden Hüseyin oğlu 
Mehmedin bir t a kım elbise 
sini ça ldığı t lkayet olundu 
ğundan hakkında tahkikata Evlenme ıhbarnamesi nı 

kahı akdeden evlenme me 1 lcri kaldırılacaktır. 

Çocuğun elleri ) üzü eh 
emmiyetli oekilde ya nmıt 
lir. Çocuk Memleket hasta 
hanesine getirılmiıtır . lladi
se hakkında tahkikat yapıl· 

maktadır. başlanmııtır. 

Müddeiumumi mua••-' 
Necmettin Y e§il iddlaaındl 
vakayi bütün tef erruatile i,/ 

ettikten sonra Kara H•" 
nm daha evvelce Zelilı' 
adında bir kadını öldürDJe" 
le maznun bulunduiuO' 
aynca pusuda eski ıuç or 
tağı Koca Mehmedi öld0' 
mek isterken asker .. kaçal 

İsmailı de yaraladığınıt ~ 
hayet yakın zamanlarıl' 
Koca Mehmedi de bir vr.tJ 
ta ile öldürtttiğünü anlat11 

Ve neticede maznunlard•' 
Kara Hasanla arkadaıı r.fıl 

~:ttin koai~~nu~::tafa:~~ ~~ 
m a d d e s i n (" dördü11'' 
fıkrasına göre . idamtaııo' 
Mehmet Alı ile arzuhal" 
Mehmet Faikın ve koca ~.ı' 
tafanın d a 65 inci maddi 

delaletile 450 ınci maddeoil 

yine dördüncü bendine ı3 
re cezalandırılmalarını ~ 
evelce kefaletle tahliye edl 
miı bulunan arzuhalcı Meli 
met Falkın, Koca Mustaf•O' 
tevkiflerini istedi. Kemal o· 
ca ö 1 düğünden davası di>f 

müıtür 

M uhakeme heyeti yarıd 
saat katlar süren bir müı•~ 
kereden sonra reis hıt11 

Hakkı Tüzemen Karn H•"' 
hakkındaki bazı noktal•1'

1 

tevsian tahkiki için mulı~ 
kemenin baıka bir ,o 
bmıkıldıiını bı dırdi. 

Bu mühim da va dola)'1,ı 
le mahkeme salonu tflrı>' 
men dolmuştu. 

Müddeiumuminin . id•"' 
la rın1 istemesi üzerifle 
Kara Hasan soğuk 1<•' 
lılığım muha faza etrı>if' 
Muhittin oğlu Mutt•1' 
ise sapsarı kesılmiıtır. I 
Diğer maznunlarda ,1 

gayritabUlik göze çarpıJO 

Maaş artması 
Vılayet zeytin müteh•~ 

Nızamettlnin mıııııı otu:ı 

liradan kırk lanı.ya çı1'•' 
DHfhr. 
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TÔRKDILI 

Altınla 
Tedavi 
Altın meferae zenıiolikten 

ağzımızdaki çürük dtılerl 

tamirden baıke itlere de 
yarıyor, hem de inıaoın ca· 
oına can katıyormuı! 

• Vudu» memle
ketinde ölüm 

tehlikesi 

Büyük Hikaye - V!- I hsanJEdip-.;; 

Veremin üçüncü devresine 
gelen hastalara altın tozu 
ımnga edilmekle, ölümden 
kurtarılmakta olduklarını 

biliyorduk; ıtmdi de romatiz· 
ma {artirin) den malQI ka· 
larak on üç ıenedtr katiyen 
yürümlyen elli yaıında bir 

lnııltzin altın tozu ımngala
rile ayaja kaldırılmıı olduğu 
nu lngillzce Sunday Pıctori · 
el gazetesi yazma1'tadır. Ga · 
zetenin muhabirile konutan 
Aıford ıehrinden Moriı Ho · 
landa demittir ki: 

Amerikanın birçok yerle · 
riyle ılhirbazlık, earar ve 
ölüm dini olan nıüthiı "Vu 
dutzn,, mezhebi ya Vftf y&vaı 

nıedeni Amerıkada yayılmak

tadır. Nevyorkun. artistleri 
zencilerdt'n mürekkep, blr 
tiyatroıunda son zamanlarda 
vuku bulunan f elik eti bırkaç 
hidise, batıl iti katlara inanan 
siyah tenli lnıanlar ara11nda 
telit U) andırmakta ve bu 
zavallılar "Vudu" nun lane 
tine uğradıklarına inanmak

tadırlar. 

Herif yılııkan bir tebeı-
•iımle yanaıtı . Gözlerinde 
budala bir neıenfn 
P•rıltıaı vardı. Memnun gö
:ılerle refikam hanımefendi 
Ye gizli rtzlt ıOkran ve tak
dir dolu baluılar fırlatıyo·
du Etrafı çiçek tarhlerile 
ıGılü bir havuzun yanında

ki bahçe kanapelerinden bı. 
rine oturarak: RHml bir te· 
kilde konuımıya baıladık. 

Bunlar hep ölçülüp b•çil
mif. neticeyi biran evel ko. 
laylaıtaran tı adamlarına 
mahıuı cOmlelerden ibaretti . 
o, yaptıiı itlerden hü~ um. 

ete taahhüt ettiğı bir pet

rol meseleılnden bahsedi
yordu. Bır aralık söz poli

tikaya, ılyasete çevrıldı. 
- Şüpheılz bQyük bir dev 
let memuru oldufum içtn
fiklrlerlml ıoruyordu! 

Ben htç bozulmadan: Me· 
ktepte okuduiumuz Huku 
kudüYelden: GazateJerden 
toplanmıt ılyaset dedi kodu· 
larından vesaireden kalmıt 
Yalan yanlıt bir malumatla 
Poltttlcaya dair aavurmıya 
baıladım. Sersem herif! Ai 
~ını bir karıt açan alık bir 
hayretle nutkumu dinliyor 

du Onun küflenmtı beyni iç 
10 bunlar birer vecize kad · 

~ dofru ıözlerdi. Amma. 
erffln hayı etinde öyle his· 

•ediyordum ki: Benim malfı 
llıaturıdan ziyade karıman ca 
Zlbeıi ve kocasının budala 
lığı vardı. 

Nttekim biraz ıonra olta
•ına Yemi takarak: tıı kur 
0•ıca Çevirmiyc baıladı. iz 
rntıden, lzmirtn eelence ye· 
rlerlnden "Yaman,. dağla 
rtndan, yaman dağlarına bu 
•abah k d 1 k b· va tin e yapı aca 

11 otomobil geztntlılnin gü· 
z:elltğinden bahsetti Ben ıes 
çılc•roıadım. Fakat: Ka 
rırn il e erini çırparak: Sevın· 
Cind 
bı _en neıeli bir kumru gi 

Ottü. 

b
Ve oıün: otomobiltle ar 

a aıt1 k e, tatl111le tuzlusi1e, 
k endı Payıma fakat: Heıabı 
arımın iııkının keseıinden 

Unutul " maz birgün yaıadım . 
Avukat Htcran göbeği· 

ne " 
. Yeni btr a"sns vermek 
ıçın iıkemleıini masadan bir 

~~rça daha uzaklaıtırdı Ve 
Cemil Sena,, rüya•ına du 

~anlı bir dai tepesi gıbi 
r Parça daha gömüldü. 

Şüpheıiz o günden ıo 
nr• 
t ' arao:-aıdaki ııerginlik 
ehn eıer kalmamııtı Müte

a hıt b 
Rlbi ey, karıma istediği 

kor yapıyor, centil· 

tllıence dostluklarla onu iı 
edığ· 

Ô 1 Yere götürüyordu! 
kı· Yle samimi olmuılardı. 
h · Karım yavaı yavaı ona 
B "Yalanı anlatmıya baıladı 
k enden ılkiyet ettı! B~nim 
baba bir adam olduğumu 
l azı dakıkalardu onu ölüm 
ere •ürükliyecek kade.r kü 
•tahlıoımı 

e arltardığımı 

;uhıuzluğumu, duygusuz 

Uiurnu her ıevimi her 
~'Yimı ıöyledi Zavallı ka 
ın dört senedir hayatı 

kap karımllk g&rüyordu. Ru. 
hundaki baharı. yaıamakta· 
ki zevki, ve bir takım ince 
ve hülyalı emellerini kay 
betmittl Gençltfl benim gi· 
bt hoyrat, benim kadar za
lim bir erkeifn elinde ha 
vaaız kalmıı bir nadide fiil 
ya gibi soluyordu 

Ahi. . Kabil olsaydı . Ve 
fedakar, onu ölüme sürük· 
leyen bir roman aıkının 
çılgınlıtı ile sevecek kadar 
fedakar. Bir erkekle kartı 
laııaydı .. Yeniden meaut ol 
acak . 

Yen iden bir yııva kura· 
caktı Evet! Böyle bir erk 

ekle karıılaısa ydi. Herif bu 

sevdalı ümitler içinde bay · 
gın saatler geçiriyordu. 

Bır gece. Son plinı ka 
rarlaıtırdık: Ertesi akıam 

ben kumar maıaıına otura 
cak ve oyunun hararettle 

kendimden geçmft buluna· 
cakhm. Karım da , benim 

bu dalıınhğımdan tatifade 
ederek; itıkını, yatak oda· 

ıana alacak ve ora da ona, 
zevk ve heycan dolu saatler 

yaıatacakta Sonra, ben gii 
ya bir ıhtiyaç içinmlı gi >I 

karımın oda11na girerek: 
Onları anıızın! Künahlarının 

lezzetli gafleti ıçlnde yaka 
lıyacaktı.n .. 

Oyun muvaffakiyetle nt! 
tfcelendl Ve ben kapıyı ıt 

er itmez! karımla fttılcını, 

ıehveti kamçı!ıyan kızıl ay· 
dınhfı altında, kızıl bir dı -

vane dudak dudağa uzan 

rnıf gördürn! 

Karım ince bir feryat ko 
pardı. Ve itıkı fiinah ıtle 

" - On üç ıenedenberidir 
birinci defadır ki ayağa kal. 
kıp yürüyorum Bütün bu 
müddet zarfmds romatizma 
artiritinden kurtulmak ıçm 

mevcut bütün aliçları kull 
andım . Duyduğum mülhit 
acıları azıcık olıun dindire 
bilmek için az kalıın Haçla 
ölüyordum. Mhayet doktor
lar bütün ümidi keıerek bir 
ıey yapacaklarını ıöyledtler. 

fakat bir ıene evvel Har 
ley ıokaiı mütehaaaıılarından 
blriıi beni alları standardı 

tedavisine aldı Ayda bir, da· 

mıularıma bir altm tırıngaaı 
yaptı. İşte bugün ayağa kal 
karak yürüdüm. Ben ,.e ço

ceklarım heyecandan çıldır 
dırmak dereceılne ıeldik. 

Bütün hutalıfım esnasın 
da çalıımadım. Şimdi iıe 

bile ba.tlamak üzereyim 

Malüllyelim eınaaında kullan 
rlığım tekerlt!kll koltuğu ıa 

talıia çıkardım!" 

Zatürrie mikrobunu öldOrın 
iliç bulundu 

Vaılogtonda milli ııhhat 

entitüıü direktörü doktt1r 

Sanford M. Rozental Narada 
zatürrte mikroplarım öldüren 
bir ilaç keıfetmittir. 

diğl için taı olmuı bir ma Fazla miktarda kullanmak 
sal kahramanı gibi donup 

1 
mecburiye:ti olduğu için şim 

kaldı! dıl'k bu ilaç insanlara tatbik 

Artık füpheye ve inkara edılınemektedir. Fakat za 

jmkin yoktu. Her şey me· 

ydanda idi. Ben, bir aralık 
namuı belisile karımı öld · 

ürmeje kalktım Herıf fe · 
dakirane göğüı gerdi! Te· 
hdlde baıladım. Karım aşı 

kının boynuna sarı 1arak: 

SONU VAR 

-~·· 
Boşanma 
• • 
ıcın , 
Sebep 
Şıkagoda ve aalr Amerl· 

ka ıehirlerinde canbazlıkla 
geçinen Rodolf Diıort ismin 
de birisi aleyhine zevcesi ta 
rafından bir talal. davası aç 
ılmııtır 

Davanın ıebebl; bu adam· 
cağızııı oyunlarında yardım 

cısı ayıdan gece ve gündüz 
ayrılamama11 ve bu ayıyı 

yatak odasında yatırmasıdır 
Mahkeme adamcajızı ayı 

yı ayrı bir yerde yatırmağa 
davet etıniı, fakat bütçeıin· 
ayı için bir yer kiralamak 
faslı olmadığı için mahke 
menın bu teklıfi hükümsüz 
kalmıı ve netice aleylıınde 
talak kararı verilmittır. 

türrieye karıı atılmıt çok bü· 
yük bır adamdır. Doktor ga 

zetecılere verdiğı beyanatta 
demittir ki: 

.. - Bu müeuir ilacın tek
nik a..lı "Pamlno Beneze 

Sulfonamidc,. dir. Oldultça 
ucuzdur, ve ticaret için elde 

edilebilır Şimdi iıe ft bu 
ilacı inıanlara da tat bık edi· 
lebılmeğe kalmııtır . ,. 

Do\ı tor Rozentd ılicı bu 
labilmek için tam dört ıene 

çahımıı ve 300 den fazla 
zatürreli fareyi tedavi etmlt 

tir. 

Siğorta fa~at yağmura ka
rşı! 

Garip itlerin baıanda ge 
lecek bir ittir, bu yağmur 

siaortaıı! 

Siıortamn ziraatla alakası 

yoktur. Ve mevzuu ıudur: 
Avrupada bilha11a lngil 

terede yaz tatılıne büyük bır 
ehemmiyet verilir ve herkeı 
bu münasebetle seyahata çı

kar. Bu sigortaya yazılmıf 
olanlar. eğer tatil seyahatı 
eınasında me vıım yağmurlu 

geçerse bütün seyahat maı 

Tiyatronun Prima Donna11 
bir piyesın tik temsilini bi 
tirdik ten sonra yarım saat ka· 
dar çırpınarak ağlamaktan 

mendıJmemif, telefoncu kız 
da birinci kattaki merkezden 
kendini yere atmıt ve iki 
bacağmı birden karmııtır. 

Detroyt ıehrinde zencı bir 
kadın pol lıe müracaat ede· 
rek kendisiyle on bir yaşın 

daki oğlunun diri dırı kay· 
nahlmak suretiyle öldürüL 
mekten korunmasını iıtemit 
ve bir adamın kendisini bu 
korkunç ölümle tehdit etm· 
ekte olduğunu ı6ylemlıtır, 

Kadınla oğlu Vudu dininin 
papasları tarafından kurban 1 

edilmek için ıeçılmit bulun 
maktadır. 

Haitlde "Vuduizm,, in en 
inanılmaz safhalarından bfri 
sihirbaz doktorların ölü bir 

kadın yahut bir erkeği dl· 
riltmek kudredretleridir. 

Mezardan alınarak sihir 

bazlık ıayesinde diriltilen, 
daha doğrusu diri gibi gös 
terilenlC're "Zomble,. deoil · 
mektedır. Bunlar ruhsuz ve 
ölü bir takım cesetler olm· 
akla ber1tber sanki canlı 
imit gıbi yürürler, hareket 
edt:rler ve ., rörürlermıı• 

S hlrbazlar ıözde bu ölü 
leri dirilterek hizmetçi ve 
köle gtbi kullanmak kudre 
tine maliktirler. Haz" n bu 
ölülere cinayetler bile itle 
tillrmiı! 

Birleıik Amerikanın bil 

hıusa zencileri arasında tim · 
nıdi böyle sihirbazlık kuvv 
etini ıddia eden bir takım 

insanlar türemekte v~ ina· 
nanları korkudan titretmek 
tedir . 

Haili çarşısında küçük bir 
gezinti insana çok garip man 
zaralar gösterir. Burada bir 
takım kadınların acaip el
~iselerle dolaştıkları görülür. 
Ustlerinde hem beyaz bir 
entari vardır Fakat entari · 
nin bir köıesi simııyah ya· 
hut kan kırmızıdır . Renk 
lı kana hovanmıt değıldlr, 
oraya sadece mat luptan ren 

kten bir kumat dikilmittir 
Böyle elbise "Vudu,. ya kar· 
ıı itlenmiş bir günahın ceza 
sı demektir. 

Ha•ti ailelerinin bat taca 
olan zengin kadın ar bile 
böyle cezalara çarpılmak· 
ta dırlar 

Sihırbazlar bu ba tal iti-

kat la ra inananların adeta 
tanrılarıdır . Hayat ve me 
mata hükmederler. 

raflarını sigorta ıirketinden 
alırlar!, 

Buna, lngıliz hesabıliği ve 
dürbinlıği denıek çok doğru 
olacaktır . 

SAYFA: 3 

Japonyada HükCımet 
Buhranı Nasıl Doğdu?. 

Mançeater Gardfyen gaz. 
eteıi yazıyor: 

Japonyada bugün hüküm 
sürmekte olan buhran, bu 
ada imparatorluğunun mu 
kadderatını ele almak için 
sivillerle askerler arasındaki 
mücadelenin son ıafhaya gi· 
rmıı olduğunu aö•termekte 
dir. Buna demokrasi ile fa 
ıtzm araıında bir mücade 
iedir demek dojru değildir 
Çünkü askerler, her ne ka 
dar, bir gün olabtlirlerae de, 
henüz bugün f aıtat delildır
ler. Bir zaman demokrat ol 
an siviller fse bugün, artık 

demokrasiden uzaldaımıı 
bulunuyorlar. 

Dıyet meclisine intikal et
miş ve hükumet aleyhıne 

yapılan ıiddetli göıterıl~r 
doyısiyle müzakeresi iki gün 
geçiktırllmit olan mücadele, 
henüz bir parlamento hüku
meti ile diktatörlük çekltm· 
esi halini almamııtar. 

Japonyada hakiki parla· 
menler bir hükumet hiç te 
telıkül etmemit ve 1931 ıe· 
nesindenberi iktidar mevki 
inde bulunan hOkCımetler de 
hiç bir partinin me vcudlye
tine kulak asmamıılardır. 
Siyaıet adamlarmm bugün 
için bütün ümldlerl, sivJl bü
rokrasinin ufak bfr zafer ka. 
zanacağı ve gün8n birinde 
parlamentonun otoriteyi ele 
alacajıdır. 

As~erler ve ~ü~ômet 
Bundan sonra olması iht 

imal dahilinde olan iş . as 

Arap 
Gazetelerinin 
Yazdıkları 

( Baıtarafı Birincide 

meselede genit bir anlatma· 
ya varmıılar ve fı, meıele 
sinin teferrüatı üz.erinde 
aulaşmağa kalkmııtır ki bu 
anlatma da yapılmııtar. 

Edenin müzaheret et 
tfği projenin değeri meyda · 
ndadır. Bu suretle Türkiye 

tatmin edılmiştir Diğer ta 
raftan da her ne kadar Su 
ri yenin bu topraklar üzeri. 
ndeki hakimiyeti , tabtlyet 
derecesine inmemekte ise de 
Sancağm statüsü üzerinde 

Milletler Cemiyetinin her 
türlü müduhalesi ve Veto 
hakkı tanınmak suretiyle bu 
hakımiyet kati ve maddi 

kerlerin iktidar mevkline çı
kması ve ordunun küçük ru
tbeli aınıflar1nda zaten me 
vcut olan bir temayüle uy· 
ularak naayonal sosy,.lfzme 
mevki verilmesidir. 

Yı l lardanberi, iktidar me 
vkilerinde bulunurken mili 
tariıtlt re anlatarak bir bü . 
rokraıt "birletlk cephesi,, 
kuran ılvlllerin tlmdt bu ye 
nl vaziyet üzerine ltırden 

demokrasi ideali petlne dü 
ımeleri tuhaf görülebilir. Bu 
nun için muhtelif sebebler 
vardır. Bu arada en mühim 
hadise, kapitalistlerin ıimdi
ye kadar yanlıı bir ite mü 
zııheret ettiklerinin r arkana 
varıtları olacaktır. 

llkönce kapltaliıtler , bir· 
çok memleketlerde olduğu 
gıbl, ıosyal bir reforma ka· 
rşı servetlerinin müdafU ola 
rak gördükleri militaristlerle 
birlik olmuılardı ve hiç ıüp 
heılz, Mançukonun ıtlihlan· 
dırılmaaı gibi itlerde bu m
lf aktan birçok faydalar le· 
mln etmemlt deilllerdl. fa. 
kat ordu ekonomisi, bazan 
tehltkeli olacak derecede 

huı •ılyeti haizdir. Her ıene' 
ordu maarafı o derece art· 
mııtır ili nihayet hiikfımetl, 

bOdcede muvazene 7apabll · 
mek 1 çln da bili bir lıtlkraza 
mecbur etmittir. Buıünkü 
Japon büdceai en kabarık 

büdce olarak 179,000,000 
İngiliz lirasına Çlkmııtır ki 

bunun 43,000,000 u ordu 

( Lütfen sayfayı çeviriniz ) 

Bir Katil 
Bir aian pusuya düşürüldü 

Peıaver, 8 ( Radyo ) -
Lehiıtanın timalınde siyaai 
ajanı muhabiri katledllmi 
ıtır iki piyade neferi ölmü 
ıtür. 

Ajan on kiti tarafından 
pusuya düşürülmüılerdlr. 

~ l!ı"'==::.=:r 

Alman Usulü 
Selam •. 

Berlin, 8 <Radyo) Al. 
manyanın Londra sefiri Rtb 
beııtrop itimatnıımesinf tak
dim ederken Alman usulü ile 
selam vermlıtir . Bu bir hür 
met a !ametf olup fena tef· 
sfr edilmesine imkan yok
tur . 

bir şekilde de kalmamıttır. Almanya ile innı·ııere ara-
Hu vaziyet . Türklerin, ti ti 

mdi Hatay adını verdikleri Stnda müstemle~e ı' şı· 
lıkenderun Sancaiındaki so· 
ydaılarınm lıtlkbalı için gö Londra, 8 (R1ıdyo) Bir 
ıterdıkJ.eri tabıt telif ve he- gazete Alm-.nya ile lngilte· 
yecanı yatııtıracaktar renin neler istedikler ini ve 

Sudvede hotnulıuzluk va. bir birlerine neler verebile-

rdır. Az ı cık bir dütünüı, ceklerini teklif etme k sırası 
A rap nasyona 1 iıt 1 iderl erl n ı 1 _g_e_ı_m_i_ıt_i_r ._d_e_m_e_k_te_d_ı.:_r . __ _ 

bunu kRbul etmekle Türk le · kb 
ti allerint garanU altana al 

rle yarıyolda bulutmak hu 
ınmaıını iıtenıekle hiç bir 

ıusunda bütün imlcanları el 
de f!deceklerine, ve henüz toprak ihtirası beslememiş 

olduklarını •tikir bir ıurette 
Fransızlardan tam bir ıure 
tte temin edemedikleri hü- ortaya, koymuılardır; fakat 

eğer ~urlye naayonaliılerl 
kümranlık huıuıunda iarar S 

ancak üzerinde daha f 1ızla 
etmek suretiyle de birçok 

siyaıi ve lengüstık iddialar 
şeyler kaybedeceklerine ik 
na edebilir. yürütmekte devam edecek 

olurlarsa Türkler de b _ 
Türkler , meseleyı Millet · k- . u gun. 

u zıhniyetlerinl t t· b 
ler Cemiyetıne vermek su ' ç ına ı i mkansız bir surette d ;;; · 
r etiyle hudutlarının ötesin ' etsı~· 

tlrmek zorunda kalacaklar -
de yaııyan soydatlarınm is . d ır. 



nundur Bunden baş\a ordu 
bir kitap ne§rederek bunda 
yedi senelik genitleme pla · 
nını izah etmiıtir ki buna 
göre maeraflarm artması de
vam edecektir. Geçen hafta 
Japon maliye nazırı Doktor 
Baba Dıyet meclisinde bü 
yük açıklarla bu kabarık 

büdcelerin daha yıllarca de 
vam edeceğini söylemiıtlr. 

Bu sözleri söylıyen nazır, 

bağırma çağırma arasında 

kürsüden inmeğe mecbur ol · 
muısa da hakikat ıudur ki 
üzerinde ıivıl kontrolu o ' m· 
nzsa, ordunun büyük mas· 
rafları yüzünden memleket 
maliyesi bu hale gelecek ve 
ozaman, Doktor Babayı ha· 
kh çıkaracaktır. 

Or~u masraflanna ta~ammül 
Japonyanm bu ordu mu· 

raflarına ne zamana kadar 
mukavemet edebilece§i ıOp 
helidir. Dahili istikraz · 
larm bir enflaayona yol 
açmasından korkula -

bilir. Gittikçe arttırılan ağır 
veriiler ise Japonyada da 
diğer bir takım memleket 
ler gibi istekle karıılanma· 
ktadır. 

Sonra, memleket elektrik 
endüstrisinin mllileottrilmesi 
gibi bir takım temayüller 
kar111mda militarisçler, kapi
tallatlerin güven ve itibarını 
kaybedecekler, endüstriyali
stler de ralnıt uir it Uf akla 
girnıiı olduklarını görecekle 
rdir. 

Bazı hadiseler, böyle bir 
değlımeyi kolaylaıtıracak gi 
bi görünüyor. 

Bundan dolayı Japonyanın 
seçeceği iki yol, ltalya ile 
Almanyadn olduğu gibi, fa
ıtzm ile soıyalizm olmıya

cak, pek az taraf tarı olan 
mihtarizm ile bir çokları ta 
rafından saygı ve müzaha 
ret gören sivil bürokrasi ol
acaktır. Dahası var: Japon· 
yada bir ihtilal çıkacaksa 

ba köylü ve tıçi arasıadan 

değıl, ordunun içinden çıka 
cakhr. 

Fakat militaristler, karıı 
laıtıkları güçlüklerden biraz 
da kendileri mesuldürler. Ge 
çen sene Tokyoda çıkan is 
yandanberi, bunlar, kabine· 
nin Diyet meclisiuden kati 
surette ayrılmasını, harbiye 
nazırı Terauchinfn tekzibine 
rağmen, diyetin büsbütün 
kaldırılmasını istemekte idi· 
ler Bu talepte amil olan 
esas, Japon halkinın günün 
birinde hakiki bir parleman
ter hükümot kurarak sıliı.hlı 

kuvvetlerı de sivillerin kont· 
rolu altına koymaları kor
kusu olmuıtur. 

.Asterler ve ~a~ine 
Hayret edilmeğe değer bir 

hakikat varsa oda, Japon· 
yada askerler kabine üzeri 
nde bu kadar imtiyazh bir 
surette müeslır olduk arı ha 
ide bunun an&.sal kanunda 
yeri yoktur. Hu vuziyet, za· 
manld kendi kendine oluve 
rmtştir. · 

Teori sahasında anasal ka· 
nunun bir kelimesini değfı

tirmeluizin sivillerin kont· 
rolunu tesis etmek mümkü· 
ndür. 

Fakat bu kanun üzerinde 
herhangı bir tavizde bulun
mak, aıağı yukarı, imkan 
11zdır. 

Tokyoda bir isyan çıkarıp 

Japonyanın en i1eri gelen 
dev!et devlet adamlarından 
bir kaçını ördürdükten son· 
ra halkın sempati ve iliba 
rını adamakıllı kaybetmi§ 
olan ve bunu iyice bulan 
militaristler, ıimdi vaziyeti 
kurtarabilmek için diyeti hü· 
hu :netten büsbütün ayırmak 
fikri üzerinde ıtddetle dur· 
maktadırlar 

Fakat buna karıı sade sa.· 
mimi demokratların değll 
kendi mevcudiyetleri bu su 
retle tehlikeye girecek olan 
Seiyukai ve Minseito gibi 
siyaıi partilerin de muhale 
fet edeceğinden korkulmak 
tadır. Bu partiler, her ne 
kadar kendilerini itin dııın· 

da bırakmakta isede, ıııada 

sırada fakir ve mütalealarını 
sonra hükOmete müzaheret 
göııtt>rmekten memnun bulu· 
nuyorlardı. Fakat bunlar ay
nı memnuniyeti karlarnento 
ya ağzını bi1e açtırmak iste· 
miyecek olan eıki zabitlere 
karıı göstermiyeceklerdir. 

Bundan dolayıdır ki mec· 
lısin ilk loplantııında Hlro 
ta hükümetl, bütün meclisin 
ve hatta bütün memleketin 
muhalefeti ile karıılaımııtır. 
Fakat bu, hükümetin düıe. 
CE ği ve yerine bir siviller 
hükümetlnin geleceği maaa· 
sını ifade ötmez. Bilakis, bu 
it için çok geç kalınmııtır. 
Politikacılar. kendıliklerinden 
onlara yer vermlyecek olur 
larsa militaristleri zorla it 
baıına geçerek nihayet dik 
tatörlük kuracaklarını bilir 
ler. 

istimlak 
Kararı 

ilan 
Boğazköy ile Yağcılar 

hududu arasında tarken Ya 
ğcılarlı Mustafa çavuı ve 
garben Boğazköylü Tahir 
ağa, timalen Davut çavuı 

ve cenuben izzet ve küçük 
Osman tarlalarile mahdut 
vergisi köyümüzün vergisi 
meyanında istenilen ölü ar· 
abacı (Hasana) ait tahminen 
onbeı dönüm miktarındaki 

tarlayı ehlivakuf tarafından 
takdir olunan otuz lira köy 

namına .istimlakine ve evv 
elemirde bedel istimlaktan 
müterakim vergisinin veril· 
meslne ve mütebaklıinin de 
veresenin zuhurunda köy 
sandığından tesviyesine ka· 
rar verildiği ilan olunur. 

Şamlı nahiyesi Boğa· 
zköy ihtiyar heyeti 

Kayıp mü~ür 
Balıkesir ziraa+ bankasın · 

daki 1037 numaralı taıarruf 
hesabımda kullandığım (Ze 
kiye) adlı tatbik mühürümü 
kaybettim. Yen isini alacağ 

ımdan hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Azizıye mahallesin· 
den Bezzaz sokağı 14 

numarada Gaffar ka 
rm Zekiye 

•• • -·-.....w~, 
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TÜRKDİLI 
Pazartesinden başlrn her 
gün çıkar Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylığı:400 

Sayısı: 3 .. 
Günü geçmi~ sayılar 25 
kuruştur. 

ADRES: 

BALIKESiR TÜRKDİL j 
... -- J 

l'ÜRKl>lLt 

Balıkesir Türk Hava 
Kurumundan: 

Kurumumuz namına toplanacak kurban derilerllye 
baiınakları bu günden itibaren açık arttırmaya konulmuı· 
tur. isteklilerin 16 ıubat gününe rastlıyan (Salı) gü-
nüne kadar kurumumuza bat vurmaları. 50 

Türk Hava Kurumu 
Dursunbey Şubesinden: 

Kurban bayramında toplanacağı tahmin edilen (650) 
Koyun (550) Keçi 5) Sığır deriatle (300) banak 31 1 937 

Tarihinden itibaren yirmi bir gün müddetle açık artırma 
ya konmuıtur 20 Şubat 1937 cumartesi 1ıünü saat J 5 de 
kati ihalesi yapılacaktır. 

isteklilerin Şeraiti anlamak üzere Hava kurumu Dur-
subey ıubeslne müracaatları. 59 
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S ANKARA ------------
' Avukat Ekrem ARGUN Vı: 
' 

Şeriki Ziya SIDAL ! 
= ' : Tanınmış değerli avukatlardan• i 
: dır. Hernevi hukuk, ceza davalarınııq . -: emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiti 
S ve Devlet Şurasında murafaa kabul! - ' = ederler. ~ = ~ 
: PıDRES ~ = ~ - ' : ANKARA Sanayi cad· ~ = d~sı ALI RİZA Apart·~ 
: manı NUMARA : 3: 

~1111111111111111111111111111111111111111111~ 
Bahkesir Tapu Sicil #~~~~~~~~~~ 

Muhafızhğından: 1 
Mahalleıi 

İzmirler M. 
Mevkii 
Mahallede 

Cinai 
Ev 

Hududu 
Sağı Cemile, ıo
lu ve önü yol, 
arkası Çakır Ah· 
met . 

Bulunduiu mahalle ve hududu yukarıda 1 azılı ev ye· 
rinl kasap Hüıeylnden satın elmak ıurettle Sokur oflu Alt 

mahdumu Hasan tarafından rnüceddet inıa edilmek sureti. 
le 25 senedenberi senetalz ve nizasız tasarruf etmekte iken 
932 de ölmeılle karısı Hatice, evlatları Emine ve Abdullaha 
kalmıı olduğundan bahisle namlarına tesçilini istediklerinden 
tasarruf hakları tahkik edilmek üzere 14 Şubat 937 Pazar 
günü mahalline memur gönderilecektir. İtirazı olanların 
bu müddet içinde Tapu Sicil MuhaHzhiının veya ma 
halline gelecek memura mücaat eylemeleri lüzumu ilan 
olunur. • 

1 

1 
1 

Her Tecimenin En lüyük Dileği: 
Satış Sürümünü lrttumıktn. 

Satışta Birinci Şart: 
"REKLAM,, DIR. 

1 Satacağınız Malınızı 
1 Herhalde Reklam Ediniz. 

Bahkesir icra 
Memurlugun~an: 

:-..................... 1 I Ve~u R~k_hhularnuzı. i DOKTOR i 1 ( TURKDILI) ne \'eriniı 
Bakırcı Arife borçlu Ar· 

abacıoğlu ölü Ahmedin ha· 
ciz edilmiı olan Eskikuyum· 
cular mahallesinde vaki ve 
saaı Hüsamettin hanesi so 
lu Müatecaplı Mehmet Ali 
veresesi hanesi ve arkt\Sl Mu
stafa hanesi ve önü yol ile 
mahdut üst katta üç oda 
ve bir salon ve bir hela ve 
alt katta yine 3 oda ve ze 
mini tat döıeli bir salon ve 
alt ve üst kat oda ve salo 
olan tavanlı yük ve kapu 

J :, ~': ~'~ i 1 T 0 R K O 1 L i 
! Bilumum deri, saç, i 1 
: ltrnak hasla/Lklarllt : G d : : Balıkesirin Biricik azetesi ir 

Jıcr şekil firengl. belso- • ! uklu!ju l'e yumuşak ! ı Her Yerde Okunur· 
: kurlıa /ıaslallklarrnı Jd • .. ~ ~~~~ ~l;;f~.~~~~,'""' 

ve çerçeveleri tamam ve 
alt katta bir hela ve hav
luda bir küçük kömürlük ve 
bir mutbah ve iki au kuyu 

• rar 110/u clarltklarım, • • ademi iki/darı en sarı 

usullerle tedavi eder 
Hastalarını hükümet 

caddesinde numara 56 
da hergün saat on beı 

• ten sonra kabul eder. • 
• • ......................... 

SY ve bir harap kiler ve 1------------

rnaa havlu 293 metre mu ıaatte bırakılacağı ve ikinci 
rabbaındaki hanentn tO da artırma gününde konulan 
4 payının açık artırma ile pey yani Muhammen kıy· 

paraya çevrilmesine karar melinin yüzde yetmiı beşini 
verilmiştir. Arttırma gunu bulma:ısa borç 2280 numara 
10·3-937 tarihine tesadüf lı kanuna dalrei ıumlu ol 
eden çarıamba rcünü· aaat duğundan borç beı seneye 
16 olarak tayin edilmiştir. ve bet taksite bağlanmak 

Bu babda yazılan ıartnam· ıartile tecile tabi tutulacağı 

eyi herkes görebilmek üze gibi artıranların taahhüdle. 
re icra dairesinde aç~k bu rinden kurtulacakları ve ipo· 
luodurulmaktadır. Satış gü- tek sahibi alacaklılarla diğer 
nü mezkur hissesini almak alakadarların gayri menkul 
istiyenlerin muhammen kıy üzerindeki hakları husuıile 

meli olan liranın yüzde faiz ve masarıf a dahil olan 
yedi b•çuk nlsbetinde iddialarını evrakı müsbiteri 
pey akçaslle beraber le birlikte 20 gün içinde ic· 

gelerek arttırmaya itli ra dairesine bildirmeleri ak · 
rak etmeleri ve o gün ko si taktirde hakları tapu si 
nulan pey muhammen kıy cilile sabit olmadıkça satıı 

metinin yüzde yetmit betini bedelinin paylaımasından 

bulmadığı taktirde son art hariç kalacakları ve artır· 

ıranların taahhüdü baki ka madan doğma rüsumu del 
imal< ıartile artırma 15 gün lalıyenin müıterıye ait ola 
daha temdıl edileceği yani cağı ve artırmada hazır bu 
25 3 937 Tarihine tesadüf lunmıyanlann vaz geçmiı 
eden perıembe günü aynı sayılacakları ilan olunur. 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünder1, 

1 - idaremizin Gönen müdürlük binası ve anbar• ~ 
rafında ıarlname ve projesi mucıbince yapılacak (67 İ 
lira (91) kurut keııf bedeli ihata duvarı trotuvar ve b 
çi kulübesinin inıaatı açık eksiltmıye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 15 • 2 · 937 tarihine rast ıyan pazartl 
günü saat 15 te Kabataşta levazım ve mübayaa ıube,11 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 Muvakkat teminat (507) lira (81) kuruıtur 
4 İhale evrakı 34 kuruı mukabilinde İnhisarlar ~ 

vazım ve mübayaat oubesinden ve Gönen müdürlüğuod 
alınabilir 

5 - Eksiltmeye mimar, mühendis veyahut bir rntd" 
veya mühendis ile Katibiidillikten musaddak ortaklık fi 
sikası bulunanlar girebilir. 

6 - isteklilerin ehliyeti fenniyelerinin ve Nafiadal'I ', 
dıkları ves&ikın tetkiki için Jha!eden en az iki gül'I ~ 
vel İnhisarlar 1nıaat ıubeaine müracaat ederek a yrıcıJ 
sika almaları lazımdır. .& 

7 - İsteklerin kanunen kendılerinden aranılan vetl' 
ile yukarıda yazılı vesikalar ve yüz.de 7 ,5 güvenme f' 
raları ıle birlikte adı geçen alım kom4syonuoa geldl,11' 
ılan olunur. 4 - ı - 58 

ivesi ve Baıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü 

Basım Yeri İl Baııın evi 

FUAT BIL'AL 

f 

1 

14 

' f 


