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Türkiye - Sovyetler Birliği Arasında 

Hudut Meseleleri Ü zerin 
deBir Mukavele imzalandı1 

Hatayın 

Yeni rejimi resmen Han 
ed.lmiştir 

Ankara 16(.\ A) l3Tem 
muzda f ranıanın Suriye 

Hariciye Ve Dahiliye Vekılimiz Dün leninin 
Mezarına Çelenk Koymuşlardır~ B. Molotof 
Vekillerimiz Şerefine 
Ankara, 16 (A .A l 

I Hllrlciye ve Dahi liye Vek l 
erirnız dün Lenfnın mezarına 
~elenk koymuşlar ve Molo 
of tarafından k n bul edıl 
llıltlerdır. 

r Molotof Vekillerım ız tere 
ille bır dıne l ziyafet)vermiştir 
k Vekıllerımlz Lugün Mos 

Bir Ziyafet Vermiştir. 

B TEVFiK RÜŞTÜ ARAS 
ova Metrepolıt nl ziyaret 

tl~tılerdir. B. ŞÜKRÜ KAYA 
lıf Orkfye ile Sovyetler bir· lardır. görmüılerdir. 
lh 1 

8.ra11nda hudut hadiseleri B L tvınof ve Doktor Dün B. Şükrü Kaya, B. 

fevkalade komiseri Antak 
yada belediye dairesinde bir 
nutuk ıöylemit ve 14 tem-

muzda Halayın yeni rejımi 

Türkçe ve Arapc~ olmak üze 
re iki dılde resn'en ilan 
edil mittir. _ .......................... _ 

Yugoslav va 

hansa ile olan klerirıg 
muko ve lesini f €Shetti. 
Belgrad, l 6 Radyo ) -

Yugosltı.vya lıükumeta Fran 
nsa ile olen kleriog muka 

ve lesini f eihetmııttr. Bunun 
sebebi f rang.n çok sukut 

d tılaflarınJD telkık ıddlne Tevfik Rüttü Aras nutuk Ejof tarafından kabul edıl-
tlr btr mukavele imzalan- ıöylemlılerdir. etmlt olmasıdır. 

Ilı mit ve kabul merasiminden 
'thr. Moskova, 15 (AA) lau 
a. sonra ıeref ıne bir öğle zl-

tıı 'TIOıkova, 16 (AA .) _ Ajanıı bildiriyor: 
0 yafetı verilmlttlr Ziyafette 
I ' lıtvınof, TQrkiye vekil · B. Şükrü Kaya, yanında 8 Şükrü Kayanın yanında· 
trı 8 Tevfik Ru"ıtu~ Aras ki zevat ve hariciye komi k 
'it Ş k d i zezattan baıka, B. Litvl. 

b 
Gkrü Kaya ıereflerlne serlığl roto ol mü ürü ev· nof, Stomonyakof, Kankl, 

ı, ~ G 'i Oğle zlfafeti vermtıtir . velki nkııım " orl<i)) kül dahiliye komiserlığı muavin. 
1hfette vekillere refaket tü• ve istirahat parkını 2i leri B. f rinovski Vf' Ber 

tderı zevattan baıka bil· yaret ederek parktaki "Ye man hazır bulunanuılerdsr 
yıı.ı_ Moıkova, 17 - Journal 
t..~11.. elçi Zek~ı d tıl ti yatı o" nun muhtelıf 

Rom aya 
Bazı devletlerle olan mu

l ~avetelerim f es~e ~arar 
verdi 

... Gd .. f Cl Apay m, d Moıcou aazetesi Türk · 
.. •• k ı i ı konıer numaralarım dinle- il '- 16 (R ) .., .. om ıer muav n Sovyet dostluAundan bahıe UKref, anyo 

"r'"' 1 E mitler, eğlence yerlerini R h·· •·u ti b ~I '"fa gorof, ticaret ke- derek iki mı iletin ıulh yo. oman ya UH me ' azı 

ti •er vekili B. Sudine ha· gezmltler ve park idareıılle lunda tetkil ettikleri kuvvet devletlerle olan ticari mu 

Q cı;e komiserliii muavinleri muhtelif itler hakkında gö li anıılleri iıaret ediyor ve kaveleleri f e he ve yenile-

Sot Olernkin ve daha birçok rüıtükten sonra 11irkı ve Ôz diyor ki: rinl vücude gettrnıeğe karar 
~er erkanı bulunmuı bek ı ~mlarının sergisini (Sonu Üçüncü Sayfada) vermiılir 

ltalyada Büyük Askeri Filistinin=Pa===rç====a===-la-=n=m'--=a~-
~anavralar Yapılacak sına K~r~ılrakta Gale
ıtı hlordu, dört müsta~ İfu~anın yapacağı ~u manav- y~n Gı~tık~ . ~rtıyo~ ~ · 

ralara zırhlılar da istiıik edecetl&rdiı. S_urıye ve Irak hukOmelle~ı. f ılı~tın Arap komıtesına 
~,::rna, 16 (Radyo) Sicil büvük bir nümayiş hazırla· muştereken f8f~lm~a buıunmıgı k8f8fl8Şflfmtşlardır 
lt,

1 
Yapılacak olan büyük maktadır. Gazetenin verdiği Londra, 16 (A .A ) Bağ 

lı~ı hn rnanevraları hazır · tafsılP.t fU meı kezdedir : dattan verilen bir habere 
n'rı devam etmektedır . B Mu11ollni, hazırlanan göre, Fılistınin parçalannıa 

~,bu l'tıanavralar, General nümayişe l ~ ada nümayifi sına kar§ı lrnkta galeyan 
l>ıl anın kumandaaında ya adını Vt:rmiflir. Nümayif. gıttıkçe artmaktadır 
~taktır. ağustosun 1 ~ sinde yapıla Irak haşve kıli gazetecıler~ 

bıır tnerl!ll Gaba· haz.rlıklara caktır, daha doğrusu baılt • bu husust:! ıiddetlı btyanatla 
iti ' - . 

~, riyaset etmektedir. Bu yacakt r. O gun bu on ıkı bulunmuıtur. 

S•ttn,,..rl!llara Marmarıka. adadaki halkı temsı l ettiği Bugün Hagdatta bir pro 
fttk• Veııirı ve Kolcrıtana iddia olunacak b11er heyet ' lt~ato topl antısı yapılı ca&<tır 
a t\ Arı 1 ti k d 1. Romaya gelerP.k. adalıların Küdüs, 16 (Radyo) Pan l!lld t ra e eceK tir. 
~- tı:ı o.n baıka iki kolordu İtalya ya ve. 8. Munolınlnln Arap komıtesinln Fılistin 

a e,..kı alacaktır ıahıına karıı duyduğu sev taksimi aleyhine olan he 
b u l'rıan h gi ve minneti anlatacaldar· eltı d a vra, em taarruz. 
~tt e düımana mukave dır. 
lıı.c ke•aılar1 üzerinde yapı H. Mu11olini de bu teza 

il lır. h üre mukabil, l t a 1 ya 
(:,tb 1 f d o n a n m a 11 ı n ı n d a 

''lıt d 1 ırkalar da mıınav· 
•ı ' a ilk iftırak edeceği büyük teza· ı 
"il defa olarak yer 

cl\~I hu- ratla Rodoaa 'd ı. •ttı llrdır. Bu fırkalar, gı eceHtır. 
ıırbı Gazetenin bu haberi, gün 

~,~ lçın ~arabalarla yol aç geçtikçe hanasiyeti artan 
1 azırlenmışlardır Akdeniz vazıyeti i~inde, çok 

() •t'rıb 

yecanı ıutmaldadır 

Irak hü~umetinin, bu ta 
inim projesi al~yhtnde ha 
raket edeceği Bnlaıılmııtır 

Irak Başvekılı B Hı.kmet 

S üleyman Arap komitesine 

Bağdad hükumetınin taksim 
planı üzerine Londra hü 
kumetinl prot~sto edecf'ğ1ni 

de bi dirmiştir. 

lrPk hükumeti Fılistln tııh l' ul, 16 {Husm:i) mühim olarak telakki edil 

Qllte, elgraf gazeteosi, in ınektedır. Cıl aamltfı h, 1t l yırn Arapla rına milli haklarınm 
1 e il 
1~tl I e Akdenizde sah ı !- gazetelerinde henüz böyle müda faa ve i stthııali tçin 
l'lııa

0 

an memleketleri ve bir haber çıkmış değ ı ldir ynrdım vadetmiştir . 
~I~ :

1 81ik11dar eden mü Keza, diğer ecnebi matbuat Surive de ayni şekıld~ te· 
1'dı., llıı haberler vermek ta da. bunu teyid edecek bulunmu• ve Er ·· · Bu .. 

hıtberlere g5re. herhangi küçük hır itı.ret Hıcaz ve Yemttn de 

'lllletlere kartı 1oktur. vadetmlttlr. 

HiCAZ KRAL.l iL NISSUUT 

Arap komitesi Bağdada 

A.bdü l hadı isminde hir pro 
pa~andn memuru gönder 
mlştir Pu adem buradan 
Cenevre ye gidec~k ve 1- iliı 
tin müfettltl ile birleıerek 

Uluılftr ıosveteııl mandalar 
komlsyonuda vll zl ,eti pro· 
testo edecektir. 

Berlin, 16 (Radyo) 
Volkışer Beobahter" resmi 

gazeteıi Filistin meselcıin 

den bahsederken: 

"Şüphe yoktur ki Fılhtın 

Arapları uu taksim planm 

dan lıtlfada edeceklerdir. 

iktisat Vekilimiz İzmir 
den Nazi ili ye Git ti. . 
iktisat Ve~ilimizin riyasetinde izmir üzüm ıa incir 

1 

~ooperatifleri mümessillerinin iştir akiie mü~im bir 
toplantı yapılmıştır. 

B CELAL BAY AR 
Ankara, 16 (A A ) - lz

mirde y e n i teıkll edilen 
yedi incir ve sekiz üzüm 
k o o p e r a t 1 f 1 e r 1 m ü· 

meuillert dün iktisat Ve 
kilinin huzuriyle bir toplantı 
yapmıılar ve lzmlr incir ve 
üzüm satış kooperatif !eri 
birliğini konuımuılardır. 

Ankara, 16 <A.A .) - lk
tisa t Vekili bugün lzmlrden 

Nazilliye gıtmlttlr . 
Ankara, 16 (A.A.) - iz· 

mirde yeni yılın ilk çekır· 

dekıiz 6z\im ürünü dün 
borsaya ,rettrilmit ve bu 
münasebetle tenlikler yapıl· 
mıştır . 

lzmir, 16 - Yeni sene
nin i lk çekirdeksiz kuru 

üzüm mahau 'ü dün borsaya 

getirilmiıtir Hu münasebet· 
le dün boraarJa ıenlikler ya· 
pılmışhr . 

Bağcılar ve üzüm İfçilerl 

de bu ıenliğe ltthak etmit 
lerdtr Yeni mahsul, borsada 
bir heyet tarafından tetkik 

edil mit ve muvafık görnl
müıtür Üzümü yetııtiren 
bağcıya bona idare heye 

Unce para mükafata veril· 
mııtır Bu ı l k üzüm mahıu · 

lü . bir $uvaldır. Taneleri iri 

ve çok nefıstır . B ı r çuval 
üzümün satılnıuına borsa 
lar nizamnamesi mucibince 

1mkan olnıadıtı için bu ilk mahl 
sul utılmamı~tar Diğer mın · 
takalar<IRn da üzüm gel · 
dıkt n ve piya,ada ıhtiyacı 

lngiltere cihan Yahudi lerinin 
yardımı ıle bir Arap a ' eyh· 

kartılıyAcak miktarda üzüm 
toplandıktan ıonra üzüm 
plyasaı;ı rıçılacakhr Bunun 
da ağustosun ılk haftasında 
mümkün olacağı tahmin 

edıllyor Çünkü daha evvel 
lzmır plyaaasına getirilecek 
küçük parıiler, ıhracatçı· 

ltırımızın üzüm ihtiyacını 

temın edemiyecektır . 

Ha midiye 
Mektep gemimiz T nabzo

nı vısll oldu. 
Trabzon, 16 (A.A) - Bu 

ıabah Hamldiye mektep ıe· 
mimiz limanımıza gelmittlr. 
Gemi komutana, vilayeti, be. 
lediyeyl ve kumandanlaiı zi· 
yaret etmittir Vali bu ziya
reti iade etmiı ve dönerken 
J 7 pare topla teıyt olunmuf 
tur. Bugecf' komutan ve ıu
baylar ıereflne kale parkın 
ka bir gardenparti verilecek

tir . 

Amerika 
İngiltere, Çin - Japon ihti
lihm hılledıbilıcıklırr mi 

Parlı, 16 (A A )- loglltere 
ile Amerikanın ıulhun iadesi 
için Çin . Japon ihtilafının 
dostane bir tekilde halledil 
meai için Tokyo nezdinde 
ayn ayn tetebbCblerde bu· 
lundukları Loodradan bildi· 
rılmektedir 

Pariı, 16 (A.A.) - Fran· 
sanın da lngtltere ve Ame · 
rika gıbl sulhun iadeai ve 
Çin-Japon ıhtillfınan doatane 
bir ıekilde halledılmeıl için 
Tokyo nezdinde tetebbnıte 
bulunacaiı Loodradan l:.il · 
dirilmektedir. 

Paria, 16 (A.A ) - Fran 
sa hariciye nazırı Çin ve 
Japon sefirlerile görüımüı· 

tür. 

Ademi 
Müdahale tarlaiı siyaseti vücude ge· 

tlreceğini sanmaktadır. 

Ft1htln ve lıpanya vad· 

yellerinde Almanya mika 
deleyi vücuda getirmek hu 
11usunda yer almamııtır Fa 

kat bu hidlıe'erln Alman 
menaftıne uymaması hue 
bile Almanya söz söylemek 

I Komitesinde murahhaslırı
mu bayan-tta bulundular. 

Londra, 16 (A A) i&-

hakkını muhafaza edecek 
ve Avrupaya yapacağı akıl 
teıirlere knrıı hareketsiz 
kalmayacaktır. 

Binaenaleyh biz, şimdi en 

büyük bir alaka ve dikk"t 
le ve"ayii takip etm~kteylz ,, 

Demektedir. 

panva itlerine ademi mü 

dahele komiteıl bugünkü 
top l antısında Norveç, Yuna-

niıtan, Çekoılovakya, Tür

ktye , İsveç, Danimarka, Yu· 

goslavya, finlandiye ve lr· 

landa delegeleri loglllz pli. 
nının nazara itıbara alın· 

maaı lehinde s6z ıöylemlı-

I 



SAYFA: 2 

Şar Paktı Ve Dost 
S o v y e t a buatı .. 

Tahranda Türkiye ile di~er 
üç ıark devleti arasmda ıark 
pakta imzalanmıştır Türki 
ye Büyük Millet Meclisinde 
ki eon nutkunda Türkiye 
Baıvekili ezcümle ıunları 

ıöylemlftir : Son zamanda 
çok mevzuuba hs olan ıark 
paktı hakikatle t-ir ademi 
tecavüz paktıdır Bu nevi 
paktlar ıimdtye kadar dığer 
üç devletle de akto lunmuı 

tur. Bu ıtuk memleketlerinın 
de yakan komıuları olan in 
giltere ve Sovyetler Birliği de 
bu paktan haberdar edilmiı · 

lerdtr ve bu devletlerin de 
pakta karıı hüsnünl)·etle ve 
ha vırhane telakkiler beste 
dıklerıoe itimadımız vardır. 

Beynelmilel matbuat bu 
bu pakt ile yakından alaka
dar olmuılar ve fak at onun 
mahlyetanı deall. onun ar
kasında ne gibi nüfuzların 

bulunduğu cıhettni ara ıtır· 
maya çalıımıı ardar. ffo nok· 
taya çahımıılardır . Bu nok · 
tayı ile bu paklan vücude 
aetlrllmesl tarıhıni kumen 
tebarüz ettirmektedir. Pakt 

daha 1935 tepini evvelinde 
Cenevrede Türkıye, lran 

Irak delegeleri arasmda pa 
rafe edilmııllr. Biraz sonra 
bu paktıı Ef ganıstanın ilti

hak edeceii haberı çıktı. ~ 1 

zaman matbuat bu kaktm 
askeri mahiyeti olmadığını 

ve ikld devletlerin sadece 
ıark ve orta Aıyad1t. ıulh 

ve emniyeti temin etmek 
ıayeslnı güttüklerini tebarüz 
ettiriyorlar ve paktın Ak· 
vam Cemıyetl ve Kellog mi 
aakı ruhu dahilinde vücude 
getirilmekte olduğunu yazı 
yorlar 

Paktm bu anda vücude 

getirilmeıi sebebi olarak da 
Akdeniz havzaıanda bilhu 
ta İtalya tarafından vücude 
getirilen · son gergin vaziyet 
gösteriliyordu. Muasolininin 
1934 de "halyanın Asya ve 
Af rikadakt misyonu" na da· 
ir olan nutku o -2aman Tür
kiye ve diğer yakan §Srk 

memleketlerinde oldukça en
diıeler uyandırmı§h Bu nut 
kun ilk aksi Arap devleo:tle 
ri arasında 1936 da f iılen 
tekemmül eden bir yakınlaı. 

ma oldu ve ) 936 olsa -

mnda Baidada Suudi · Irak 
anlatması imzalandı. Arka -
11ndan Suudi Mı11r mua· 
hedesi lmulandı. Bu arada, 

İtalyan polltıkasının kendi 
cenahına çekmeye çahıtıfı 

Yemenin bu anlaımaya ilti 

hakı için uzun müzakereler 
cereyan etti İtalyanın bu 
cehdi iıe İtalyanın lngıliz 
politikasına kartı ve Ara
bistan yarımadasıyle Kızıl

denize nüfuı için yaptığı bir 
mücadeleden haıka birıey 

deiıldl. Malumdur ki son 
zamanlarda liunun Suudi 
Irak anlatmasına ıltıhakı ha· 
berlerl neıronulmuıtur. 

Bu ittlf aklar s•steml son 
zamanluda Irak-Suriye ve 
Irak- Türkiye arasında ya
kınlaıma hareketleri ıekhn · 
de gentıledi 

Matbuat zaman zaman, 
1ngllfzlerln, halyanın Habeı 
teki taarruzunu, Yakın Şar 

kta •• Arap kıta11oda bu· 

günkü hududların muhafa 
:zası uğrunda ve kendi men · 
faatine olarak istismar et 
mekte olduğu haberleri çı · 

kıp durmaktır Hiç ıüphe 

yok ki İngiliz ltalyan mü 
nasebetlerının gerginleımest 

Arap devletlerinin yaklaı 

malarını intaç etmfetır Fa 
kat yine ıüphe yok ki bu 
vaziyet , yine bızzat n üteca 
viz devletlerin lstifa<le ettıği 
bir emniyets zlık l-avılf.I do· 
ğurmaktadır Mussolinin 1936 
kanunuevvelindE> Akvam ce 
miyeti ve koilektif emniyet 
aleyhinde irad ettiği nutuk 
la, ltalya ve Almanyanın 

mütecaviz anlaıması ve is
panyada takık ettikleri hat · 
ta hareket, küçük devlet!ere 
kendi emniyetleri hakkında 
yeni bir ibret dersi olmuıtu. 
Tam bu esnalarda idi ki. lr 
an ile Irak arasında Şark 

paktmın imzasına yegane 
engel de bu iki devlet ara· 
sındakl bır hudud ihtilfıfıdır 
Btlahara bu ihtilaf taraf ey · 

nlo anleımanyle fas1olundu 
ı 937 de şark paktının 

vücude gelmerılnl de bu iti

barla tıpkı, 1934 de Balkan 
Antantının vücude gelmesi 
gibi müstakbel müverrih 
hiç ıüphe yok ki son yıl 

larda hakim olan harp leh 
lilcesinln ve emniyehizliğfn 

bir neticesi olarak ızah ede· 

cektir. Bu sebep kOçQI{ dev 
Jetleri bırlıirler ı ne yakl aş· 

mıya ve ehmlyettn temin 
maksadiyle anle~malar vü 

cude gctlrmiye sevketmek 

tedir . 
Maamaf ıh mütecaviz mem

leketler bunda ıüphe edil 
memelidir yakın ıark pak
tından kendi makıatları uğ 
runda lst ı f adeye çalışacl'k· 

lardır Ancak mütecavizle 
rin bu lcastlnrının muvaffa 
kiyetl~ tetevvüç etmiyece 
ğini ümit etmek lazımdır. 

Zaten mütecaviz devletlerin 
bu paktan bazı oeyler ümit 
etmekte oldukları, Alman 
matbuatının bu mevzua tah 
slıı ettikleri yazılardan da 
anlaıılnıaktadır. 

Maamafih Şark Paktına 

iştirak eden devletler, yine 
hiç şüphe yok ki, kendi 
emniyetlerinlk Akvam Ce · 
miyetl çerçivesi ve kollaktıf 
emniyet sistemi dahılinde 
ancak temin edilmiı bulu· 
nacağına da kani bulunmak. 

tadırlar. 

Ere Nouvetle Gazetesinden 
"Sovyetlerin idare ınerke 

zl büyük bir siyasi faaliyete 
ıahne olmaktadır. Fınlandl 
y!l ile Sovyet Ruıya arasın 
dakl münasebetlerin yeni bir 
devreye girm fıine saik ol
muı bulunan Hol.tinin zıya 
retindenberi muhtelıf dev 
letlerfn hariciye nazırları 

birbirini takiben Sovyetlerin 
idare merkezine gı tmekte

dirler 
Bundan bir sene evvel 

Letonya, Litvan ve Estonya 
genel kurmay baıkanları 

Moskovayı 1.iyar~t etmiıler 

dl 
Geçen Niıan ayında 1-iel· 

singfors d" Holıtl ile buluş 
muı olan L .. tonya haricıye 

nazın Muntere geçenlerde 
Moıko•aya hareket etmlt bu 
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Zahire 
Pazan genişletiliyor 

Zahire pazarı ve pazar 
yeri o 1 a r a k kullanılan 

mahallin , ihtiyacı karşılama

dığını gören belediye, bura. 

nm lonca caddesi tarafında 
bulunan binaları iıtımlake 
karar verm iıttr. Binaların Is 
tımliik muameleleri tamam 

!andığından dün yıktırılmasına 

baılanılmııtır. 

lunmaktadır 
Lelonya hariciye nazırı 

Muntersın bu seyahati, Sov· 
yet Rusya ile olen müoase 
betlerini tanzim etmek isti 
yen Bnltık devletlerinin bu 
husus için toplamış bulun 
dukları konferaoıı ile alaka· 

darlar 
Şimdi de leveç hariciye 

nazırı ve Oılo grupunu iyha 
etmit olanlardan biri olan 
Sandlerin Moskova) i ziya re 
ti haber verilmektedır .. 

Sandlerin arkasında lıüt -

ün Skaodino.vya mevcut bu 
lunuyor, bu sebeple onun 
Moıkovayı ziyareti ılmali 

Şarki Avrupa&ı devletlerinin 

birbirleriyle olan münasebet 

lerlnde büyük bir inkitaf a 

delalet etmek tetir. 
İzvestia gazeteıl "Türkıye 

nereye gidıyor?,, baıhğı al 

tınc\.a birkaç hafta evvel So· 
yet-Türk dostluğunu ve: Tür · 
kiyenin istiklal mücadelesi 

esnasında Sosyalıst Sovyet 
Cumhuriyetlerinden müzahe. 
ret ıörmüt olduğunu hatır

latmakta idi. 
Bu Maskova ıazetesi ltal· 

yan ve Cermen lf adamları· 

nm ve pol Ulkacılarının yap· 

mış olduk • arı esrarlı seyah
atlerden sonra 1 ürk politi 
kasının yeni bir cephe almıı 
olup olme.dıiı hususunda en · 
dlşeler izhar eylemekte idi. 

Böyle bir polıtika takıp et· 
mest ihtimalinden dolayı ta· 
kbıh edilmekte olan Nüıtü 
Aras hemen Mosl<ovaya git · 
mek üzeredir; onun ıark 

paktına iftirak eden devlet 
leriu idare merkezlerine yap· 
mıı olduğu ziyaretin akeb . 
inde Moskoyaya gitmesi So 
v yeti erin ıüpheleıinl izale 
etmek ve Türkiye ile aosya · 
list Sovyet cumhuriyetleri 
birliğini biri birine bağlamak · 

ta olan dostluiun kuvvetini 
tebarüz ettirmek gayesiyle · 
dir 

Türkiye dıı foleri Lakanı · 
nın Tahrırndo. söylemlt ol 
dugu nutukta zikredildiği 

veçhile Türk hükumeti sul 
hün bölünmezliği ve kom 
ouları ile olan dostluldarının 
devamı prensibine sadık kal· 
maktar. 

Türklyenln gerek İskende . 
run meselesinde ve gerekse 
Akdenizin sahne olduau ha · 
dıselerde almıo olduğu vazi 
yet ve bize kar§ı göstermiı 
bulund,!lğu yakınlık sosyalist 
Sovyet cumhuriyetleri birlığı 
zlmamdarlRrı için Ankara 
politikasına itimad etmcğe 

kafi ıebepler tf'şkil etmek
tedir.,. 

'.. -~ ·' ' :r ~ - .. lA. -- ~ .. _ 1 ... 

) iZl~EN HABERLIER 

Hakim Çimento Köy 
Ve müddeiumumiler için yeni Kati satış f iatı ala~adar · Kal~mmı proğramı üzırin

de~i çalışmalar terfi ve tayinler hazulamyor fara bildirildi 
İç Bakanlık müstakbel köf 

kalkınma proğramı üzerıaı· 
deki çalıımalarma hararetle 
devam etmektedir. 

Adliye vekalet ince hakim 
ve müddeiumumiler arasın· 

da yapılacak değlılkliklere 
ait proje hazırlığı bitmittlr. 

Proje adliye vekilinin tas 
vibjne arzedilmittir. 

-~ 

Valimiz 
Geldi 
Bandırmada tdttolerde 

bulunan Valimiz ve Cumhu 
riyet Halk Partisi Baıkanı B. 
Ethem Aykut dün ıehrimize 
avdet etmiılerdir. 

-~~ 

Parti ve 
Halkevlerinin 
Teftişi •• 

Vilayetimiz Parti teıkilah 
ile Halk,.vlerlni tefti§ etmek 
üzare gelen, Ayvalık, Ed · 
remil, Bürhaniye Parti leş 
kllatı ve Halkevlerlni tefttı 
eden Kütahya saylavı B. 
Mehmet Somer mülhakatta
ki tef lltlerlni bitirerek ıeh 
rimize avdet etmlttlr. B. 
Mehmet Somer Bandırma 

ve Gönen Parti teşkılattle 
Halkevlerlnl de tefllt etmek 
Uzere d ü n k Ü ekapre 
ele Bandırmaya :gitmiştir 

- ='ilwı-c==:c~ 

Posta - telgraf müfet
tişleri şe~rimiz~e 

Posta - telgraf bat mü· 
f e t t i ı i B. Besim ile 
muavin B Şerif bir iÜD ön · 
ce Çanakkaleden, fen mü
fettıılerinden B. Hayri Bur 
sadan ve muamelat mOfet
tiolerfnden B. Hadi ile mu• 
avin B. Nuri dün Sındırgıdan 
şehrimize gelmişlerdir 

-=:=...~G.ırc=====r-

Belediyede 
Teftiş •• 

Bir müddettenberi ıeh-

rimizde bulunan 
müf ettif !erinden B 
lediyeyi tef Uıe 

tır. 

miilkiye 
Raif Be 
baılamıt· 

İş Bankası 
Yeni bir ~ina yapllnyor. 

Şehrimiz iş Bankası ıu 
beıi, timdiki binası dar gel 
diğinden . yeni bir bina yap· 
tlrmağa karar vermiştir . 

Bu yenı yapılacak bina 
için istimlak edilecek yer 
( 140) metre murabbaı sa 
bayi işgal edecektir. 

Hinanın planı lı Bankası 
Umumi Merkezinden g<ln· 
der il mlotır 

l elzele 
Dün saat 13 eıralarmda 

şehrimizde bir z e 1 z e l e 
hissedilmiştir Hafif geçen bu 
yer saraıntuında huarat 
yoktur. 

Endüstriyel mamulatının 
maliyet ve ıatıı flatlarının 

kontrol \'e tesbitl ( 3003) nu 
maralı kanunun birinci 
maddesinin verdiğı salihiye 
te istinaden, memleket ma
mulatı muhtelif ctns "çimen 
to, vergileri dahli toptan ve 
peıin satıı fiatlara aşağıda 
gös\erildtği gibi tayin ve 
te&bit edilm ı ıur: 

Stok fabrikalarda vesaiti 
nakliye içinde teslimi bir 
tonunun portlant çfmentosu· 
nun satış fiatı (20 5) liradır 
Aıgari toptan satı§ miktarı 
bir tondur . Stoka, bu fiat 
20 temmuzdan itlbarf'n sa 
tılacak bir ton çimento için 
meridir. Stok ticaret mak
sadile kendi hesaplarına f ab
rikalardan çimento satın alan 
tüccarlar mağaza, depo 
masrafı ve kar olarak aza
mi ton başına (50) kuru§ 
ve ayrıca fabrikadan ma -
halline kadar tevsik edilecek 
nakil va sıtaları masrafı ilave 
edebileceklerdir. 

Bu hususta iktisat Ve 
kaletioden ıehrimiz Ticaret 
ve Sanayi Odasına gelen 
emir alakadar tüccarlara bil 
d•rilmtıtir. 

937 Bi1tcesi 
~ 

Yü~se~ tas~ike veril~i 
Vilayetimizin 937 bütçe· 

sini tetkik eden komisyon 
itini bitirmiıtır 

Bütçe birgün önce yük· 
sek tasdike nrzedılmek üze 
re Bnıbalcanhğa verılmittir 

Bunun için köylerı111I• 
hakkında esaslı ve hakiki 
n alümatın toplanma11na b•f 
lanmııtar. Her köy için ya· 

pılmo.kta olan tabloları btı' 
zat nahiye müdürleri taoılOI 
ederek kaza ve vilayeti'' 

·11· 
vasıtasiyle Bakanlıfa g0

1 derecekl~rdir. Btlgtler o 
hakikate uygun olmaııo• 
bilhassa itina edilmekte •• 
nahiye müdürleri bu huıu•· 
ta vazif edar kılınmaktadır 

37Mevkuf 
imraliye gön~aril~i 

1 Şehrimiz ceza evıodek) 
ağır mahbuslardan ( 37d, 
mahkum lmrala adaııO ~ 
ziraat iılerlnde çalııtırılııt• 
üzere dün otomobille B&Jr· 

saya gönderilmiıUr. Jıri 
Bundan baıka yine ıe b 

miz ceza evinden c20l 111• 

küm daha Edirnedeki ııı;. 
dern ceza evine sevk e 
lecektir. ______ .., __ _ 

· Akyar Cinayl ti Mkikı~ 
Çağıf nahiyeıini AkJıcfı 

köyOoden Ali oğlu Hurt"' 
kardeıi Musa ile tarlalar• ~ 

k ,r• gıtmekte ıken pusu ur fe~ 
öldüren, bir mavz.er ve tO fi 

lerile beraber yakalan•" l&J' 

adliyeye teslim edilen tU~,r· 
lar hakkındaki tahkıkal 1 

lemektedır. ~ 

Okullara Girme Şartlan: 

Köy Ebe Mektebi .. 
l•''" O) Çocuklu kadıP f Madde 1 - Balıkesir Köy 

Ebe mektebine gırmek isti · 
yenler şu vasıfları haiz bu 
lunmalıdırlar: 

A) Türkiye cumhuriyeti ta
JJaıtndan olması, 

B) ilk talısılini bitirmiş 
veya bu derecede tahsil gör 
müı olması, 

C) Yatı 18 den aıağı ve 
35 den yukarı bulunmaması 
şarttır. 

Madde - :.! Mektebe ka· 
bul edilecek talebenin evlen 
memit olması şart değıldir. 
Evlen mit olan kadınlar aşa · 

ğıdaki ıartlar dahıl nde m " 
ktebe kabul edilir: 

A) Evli veya dul olup ilti 
yaşından küçük çocuğu ol 

mamal<, 
B) İki yaıından on yaıı 

na kadar çocuğu o1an dul 
kadınların mektepte kaldık · 
ları müddetçe çocuklarına 

bakacak valde, kız kardeı, 
teyze, hala gibi yakın akra · 
baları bulunmak ve bunla 
rın çocuklara bakacakları 

kendileri ve köy ihtiyar 
heyetleri tarafından taahhüt 
ve tekeffül edilmek . 

C) İki yaıındrın büyük 
çocuğu olan evli kadınlrırm me· 

ktepte bulunduldarı müttetce 
çocuklarının her türlii bakımı · 

nın temın edilt-ceği koca 
ları tarafından taahhüt ed 
ilmek, 

çocukları mektel:e alıPd1"1,, 
Madde - 3 lstekli1~,,, 

haziranın birinci güoil0 tı• 
eyliilüo birinci gününe bit 
dar olan müddet içinde &1f" 
dilekçe ile doğrudan dol; ,,.
mektep müdürlüğüne 111 r 

1
11 

k ıer at etmeleri ve dile çe 1,,ı birlıkte aıa ğıdaki veıtk• 
vermeleri lazımdır: o•. 

1 - Nüfuı hi~vıyet ' 
danınm aılı, to• 

2) ilk mektep 1ahad~,r1· 
mesinin aslı vey~ b~ '1,b"t 
ce tahsil gördQgünU 

eden tasdikli veııka. t •"' 
3) Tahsiline ve hlzr11:ır 1ı 

meıine engel olacak fi ·r katlığı olmadığına da• ,ı 
la yet hasta hanelerındt~0rıJ 
ınmıt ı11hhıye heyeti 1;d1,.ııı 

4) Ôrneği bu r11~td• il' 
ısonuna yazıldığı ıekı df~ll 
filli ve noterlikten t•

9 

bir taahhüt ıenedi, d r 01111 

5) 2 10 yaoınakıt 11 ..,o~,. 
dul kadınların tahıil 1 ,.,ı ııı 
delince çoculclarının 1 ,,.fıt' 
- I Ut ~ ddede yazılı zat ar ır t•' 11 elan bakıla.cağına da ef 

ki ,, e d t hütname. Çocu ar od e 
kadınlar fçln tahıtl 111 ı1 1r" 

b 1c11cH I 
ince çocul<larına 11 hÜd ' 
dair koca11nın ıaah 

d. dt-ne t, tiP ~ 
6) Köy ihtiyar heYe t••d' 

al ınmıı ve zabıtaca ,,tı•,ı" 
olunrnu ıhüsnühal ,,a4 fol 

7) 6X4,5 boyund• 

raf. 
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~ranlıklartn Oğlundan: 
Toprak 

Olurken .. 
o -.. ıun · Yine ya1mzdım . 

~ileı d 
eresine oradanda Çep 

"
1
Ye it 8 r mek istiyordum. 

ll Yolculuk için hazırla· 
llırken, birdenbire Halit Za· 
hk A •rııma çıkıv~rmiıtı .. 
d kan sulara hükmeden 
ertıı - - ı ı ~ h aonu ere su serpen 

11
• luktur .. Ne o hayır ola 
ile elfnde biaıklet . Paçala· 

tın b 
1 alla nereye dedikten 

011
'• koluma girdi 

ı Sat elimde bizim o 
'lrlanki Al lı isyon solumda da 

d Ya belediye gazinosuna 
6ndük. 
Bir t" l ç '-'I ur ü epnlye gideceği 

d •öylemfyordum. Hiliyor· 
··~k· b 1 hemen mani olacak 
enı l ta Jo umdan alakoyacak · 

lı 81
•lkleu bağçenln bir ke 

''ın d led a ayadık aahilin süs 
,,

1 
lfı bu bağçenln bot ma 

r,d''1ndan birini iığalle Şu · 
du1c"11 buradan bahsa koyul 
•• · Bilmem aradan yaram .. ,t 
'(, Ye feçti ya geçmedi o .. 
~ " Rch:le nereye oluraca
ıın1 -
~ tozeltltyor; bu alakamı 
<.ı>'ld 

a gizliyordum 

'et._ Zıu gülüyor. ya haz· 
tt.kÇ~Pni)•e beyhude )' oıu la 

Ştın diyordu 

on "t•rdım l ~en bunu asla 

' ' bı, Çtnamııtım Şu halde 
111, 

0 Jun)a karıı karııya bu · 
"Yordum. 

"'~t Bu nedemek Ziya de
tJ, e Vakit kalmadan bazı

b dG enım bu tuzak larıma 
,,,,, d 

d11., 11 emezmı! . H i11 ve 
'in\ 11~.._ •rırn kafa tuımdan 

~d "ıtu, O a n kendini kay. 
en k t6,
6 

ılolarla rakı içmit 
le~ tlerı soluk gülüılerı mü· 

~,. b 
""ı ır ıerhoıtum hatta ko 
1,,

1
"-•lc töyle dursun dudak ..... 

aeı oynatamaz bir hale 
~ittim. 

~"' Zıya bu çok sevdiğim 
''tt• ~ld b onutamıyacağım bel 
e ı 

'r~ d r eıinl bulamiyacağım 

' ' b dı 0~ 1 azanda okadar cid 
tt~ lrfar u11lu olurkı hayret 

det~dllaek elden gelir birıey 
ır 

n~nı 
at,c,lc rn bu betaetlml içmft 

<ı ki .. 

"I ,!16t1erını kesti Gözleri 
dı . ılertme dikti. Oinlede 

asa 

Evet seviyorsun, bu sevgi 
taıan çalkalanan ruhunun 
hakkıdar. Hala aldatıldığma, 
hali beyhude kalp yorduğu
na akıl erdiremiyouun (S .. ) 
Ne seni, nede beni, ve nede 
Kadriyi hiç, hiç birimizi sev· 
mfyor. 

Evet onda bizler gibi taı 
m11, hayatın aıkını yeni ye 

nl tatmağa baılamış tec:rü · 
hesiz olgunluğa yeni kapıl 

mıı gençleri kendine çeken 
bir halet var . .. Hepimizi keo 
dine ağ yapıyor, kafir ol · 
dukça da zeki rollerin i pü 
rüzsüz hüküm sürdürüyor. 

Buna inan ki o bin çiçek
ten bal alan bir böc~kten 

farksız mahluk . Onun gaye· 
si gülmek, eğlenmek . Senin · 
le benimle coımak bugünden 
yarına bir tatlı yol hnırla 
mak yarımda beyhude ge · 
çirmemektlr. 

Akıam • Parkın yıldız çi 
çeki erile kapanmıı bJr kö -
ıesinde beni yakaladı . Kalbi 
sn:.latır bir sesle Ziya!. Ziya! .. 
Diye yanına çağırdı. Seni 
sordu. Ôilende geldlilni 11 

mfını iyi derecede geçtığlni 
söyledim. 

Bilirim domuz çocufu ça· 
hıır dedikten sonra Ztya de
di Benim ya Ktlezde veya 
hutda Çepnede olduğunu ıöy 
le . Ve sonra onu al saat 
4 raddelerinde belediye ga 
zlnosuna getir diyerek, tatlı 
ve yine o caıkun gülOıle 

rinden birini dökdü ııçradı 

gitti! 

Ben sabahleyin seni bu 
hal Ü7.erlne harekete getir 
m!ttlm 

Yeş l gözlerim ateıler 

içinde sevıimln heyecanları· 

na gömülmüf, ziyanın içli 
anlatıılarını dinliyorken. o 
karııda mütemadi gülüyor , 

gözlerini her bira büyük bir 
kayası gülü olan gözlerini 
kımıldRtıyor, hafif haf.f gü
lüyordu. 

Ziya bunu bir saattır 

evsafmı sayıp tüketemedi· 
ğin mahlükı mevcudtyetle 
seviyorum. 

Seveceilmde .. Ondan keo· 
dimi sıyırabilecek kudreti 
kendimde bulamıyorum . Ya· 
ıadıkça da bulamıyacağım 

gibi geliyor. Adeta gendinı 

güneıin kuvvetine kaphrmıı 
bir su parçaaınm buğu oluıu 

l'()~ 
'tıc1~ ~DlLtNlN MiLLi ROMANI 
dı L ltıarn H 

No: 38 
~ Q'"I a venen~. . a -
t 'tttı,~ biricik ustacığım .. 
''•a,.._ Uıtacığım .. Cici us-
' .... 

~tı J.t,h 1 t" · ıte. O, elindeki 
ta~ · 81,, 

• {jG z olsun, ziyana 
)'•t n,h değil mi? . O 
ç llcukıa 
l>t11~ı ra . Bak, senin de 

ı, ''ırı tı " var .. Onları, ana· 
'" ç bırak ,., hıç sa , razı olur mu -

'' d Hıç bilmiyorum, 
~ d '''1dın arna ıakacık· 

•111 
rrıı · Dünyalarda 

'-•t•cıfım ... 

Ne olur . He uıtacı

gım Hep Manıuhrlı11k .. Val · 
lahı, billahi, tallahi, kimse 

ye bir ıeyclk demem. Ba 

yan Sacide de görmez .. 
korkma. Korkma . Hadi. . 
llaJi tıte . hadi.. Nthayet 

aıçı patlamııtı : 

- s~ni günnha sokma 

diyorum.. Kız, bana yine 

eksik etekten azar itltlire
cekıln .. 

- Korkma . Görme7. eli 
yorum ıana .. 

TORKDIU 

Avusturyanın Avrupa 

En zengin adamı dolandırı- Niçin 
cılıkıan mahkemera verildi Dünyaya 

Avusturyanın en zengin 
adamı olan Sizmund Bosel 
posta idaresi tasarruf san · 
dıklarım bizim paramızla 
dört buçuk milyon lira do 
landırmak ve 1.250.000 li
ra nakit para varken farkı 
zaruret beyannamesi vermek 
suçlariyle afır ceza mahke 
mesine sevkedalmlıtir. 

Bir banker olan Bosel 
Umumi harpten sonra kam· 
biyo tılerinde milyonlar ka · 

zanmııtı. Otuz yaıına vardı· 

ğı zAman Avusturyanm en 
zengin adadı olmuıtu . Fakat 

1924 le düımekte olan frank 

üzerıne spekülasyonlara gi
ritinde iflas Ptmfıtı 

Posta tasarruf sandıkla· 

randan dört buçuk milyon 

lira istikraz etmıı, bono va· 
deleri gelince fakir ve bet 
parasız bir adam ?lduğuna 

dair yemin ederek borcunu 
ödemlyeceğlni söylemittir 

Hoıelin iki kadın arkadaıı 

üıtüne yazıla çok gen'ı ara
zi ve emlaki olduğu gibi 
k11men İsviçre firmalarına 
devrilmiı malları vardır. 

Kendisi Avusturya makam· 
larını çifte hesap defteri 

tutmak suretiyle aldatmak· 

taydı. 

gıbi bende ortadan kaybo 
luvorum . 

** 
Buıün. O dört köıe ka 

zılmıı bir çukurun bağrında 
kayası gülü gibi gözlerile 
toprak olurken senden alda· 
ğım mektuplarda . Son ola 

rak seni anmıt hatıralarmda 
seıı yaııyorsun diyorsun . Zi 
ya. Buna inanıyorum . 

Yaıadıkça da inanaca 
ğım . . 

.O hataralann , koyulandığı 
bir tefterde bende benim 

elem ve keder ya7. ılarımla dolu 
valetimdedir. lıte karanlık 
larm oğlu bu hakiki hatıra 
larm bairından fııkıran te · 
selli kaynağıdır. 

ıllellmel Ali Kaymall 

}'AZAN: flalll /Jedi Ftral 
- Olmaz dedim ya. Za· 

ten verecek bırıey yok . 

et ... 

Ya o. elindeki ne? .. 
Pırzolalık . Ciğer ve 

lıte ondan ver .. Ne 

olursun ayol .. 

- Çıldsrdın mı sen?. 

Bunlar bayan Sacıdenln ak · 

ıam yemeği.. 

- Bunları verirk~n tartmadı 

ya .. Bir parçacık koparsan 

ne olur .. 
Olmaz 

- Kuuuuıum aıçı batı 

Hakimdir? 
Bir haritaya veya daha 

iyisi bir mücessem kürreye 
baktığımız zaman Avrupa 
yarım adaaının dünyanın en 
fazla karayı ihtiva eden kıs· 
mının lam göbeğinde bulun· 
duğunu görürüz . 

A vrupanın malik olduğu 
avantajlardan biri budur. 
Fakat daha baıkaları da 
vardır Asya Avrupa dan 
beı defa daha büyük olabilir 
fak at mesahasmın b ir çey 

reğl hoıa gitmiyecek derecede 
sıcaktır ve diğer çeyreği de 
kutba okadar yakındır lef 
burada daimi olarak ancak 
Hen geyikleri ile beyaz ayı · 

lar oturur. Avrupa diğer kı· 

laların malik olmadığı baı
ka imtiyazlara da sahı ptır . 

halyanın en cenup kısmı 
oldukça sıcak olmasma rağ· 
men, trokikler mıntakasın-

dan 1 300 kilametre mesa · 
fededlr. lskandlnavyanm ce· 
nubu, kutup daires ini genlt 
ölçüde geçer, fakat bu sa 
hiller Golf - atrim cereyanile 
ınnır, halbuki ayuı tul sevi 
yesinde olım labrodor bir 
boz çölüdür Bundan baıka 
Avrupada . h!ç bir kıtnda 

bulunmadığı kadar yarım 

adalar ve körfe7.ler vardar. 
Katanın hemen her tarafiyle 
kuvvetli ıu kütlelerinin te 
mau çok mutcd ıl bir iklim 
vücude getirmektedir. Yani 
kıılar çok ııoğul<. yazlar çok 
sıcak olmaktadır. Hayat bu· 
rada çok kolay, ne çok güç 
tür, öyle ki insan burada 

ne Af rikada olduiu gibi bir 
tenbel. ne Asyada olduğu 

gibi bir kurbanlık koyun 
dur, ve çalııma ile istirahati 
her yerden daha iyi bir nls 
bet dahılinde terkip edebilir . 
Avrupalıların dünyanın en 

büyük kumın ı h ıl<imiyetleri 
altına a lma larına yardım 
eden yalnız iklim olmamıı 
tır Aynı zamanda, kıtaları 
nın jeoloj ik va2lyetlerinden 
de faydalanmıılardır. Muaz 
zam volkan indifaları . bü 
yük cümudiye istilaları, ve 
dehıetli ıu basmaları Avru 

cığım. 

Olmaz . 
Şeker ustacığım .. 
Olmaz. 
Bal, kaymaktan tatls 

ustacıiım .. 

- Olmaz dedim, kız ol 
mazzzz 

- Hay olmaz olasın in· 
ıallah . Ben sana timdi gös 
teririm . . 

Ogün. akıam yemekleri· 

n in d8ğılmasma az kal 
mıştı . Nöbetçi talebesi, Şe · 
fika idi. ::;efika en çok sev
diği bir arkadaıı, daha doğ 
dosu kardeıl gibiydi. . içtik· 
leri su ft yrı gitmezdi . 

Zehra . aıçı batıdan aldığı 

ters cevaba çok 
açlıktan kıvranan 

akhnR geldikce 
olmuıtu Bayan 

üzülmüı, 

kedileri 
ağlamaklı 

Sac ideye 
kızıyor, onun sarııın, kıvır 

cık saçlarının güzelliilni boz
mak iııtiyordu .. Aklına birden · 
bire bir plan gelmlıti . Tam 
o sırada Şefika ile karıılaı 
mıılardı .. 

payı bugünkü şekline sok 
mut dağlara tabii hudut ola 
rak en iyi istifade edilecek· 
leri yer lere yerleıtırm lf , ne 
birlere, en iç toprakların 

denizle münakaleslnl temin 
edecek cereyanlar v~rmif ve 
bu surette demlryolu ile 
otomobilin icadından evvel 
ticari mübadelelerin inkita 
fına yol açmııtır . Avrupada 
nehirler, ekonomik lnkiıafta 
büyük bir rol oynıyacak su 
rette akarlar. Madrfdden 
Moııkovaya bir hat çekilirse 
istisnasız bütün derelerin ya 
cenuba veya ıimale akhkla· 
- rı ve bu suretle doğruda n 

doğruya denize mahreç te

min• ettikleri görülür . Me 
d~niyet karadan ziyı.de da 
ima denizden yardım gör 
müş olduğu için , bu faydalı 
su vaziyeti Avrupanın dün· 
yanın en zengin ve bu iti

darla da en nüfuzlu kıtası 

olmaaında kuvvtle müe11ir 
olmuıtur Fakat bu tabii 
avantajlar. düoyanın en kü· 
çük köıesine komıularına 

hakim olmayı temin etmek 
için kafi değildı. Bunun için 
insanın endüstrlıi de icap 
etmiıtfr . Avrupalı için bu • 
kolay bir iıtt, çünkü A.vru· 
panın timal iklimi dimeğını 
ideal bir ıekilde çalıımaya 

11evkediyordu bu iklim ne 
çok sıcak , ne çok soğut, , 

fakat faaliyet zevkin i ver· 
mek için lazım gelen her 
ıeye malikti . 

- ----=> -==---

Baş 
Aşağı 
Planörle 
Uçuş .. 

Birkaç gün evvel Sovyet 
planerizm üstadlarındaıı Şe

leat "G -9.. planörü ıle bat 
aıağı hirkaç uçuı yapmııhr. 

Şelest, bir tıt y yare ile 
2000 metre irt!faa çıkarıl 

mıı ve "G 9" bu yükseklik· 

te tayyareden ayrılmııtır . 

Bu eınada Şelst pllnörü 
baı aıağı vevlrmlı ve kayıı · 

lada bağlı olduiu halde bu 
vaziyette pline uçuıuna de· 
vam etmtıttr . 

Planör, saatte 100 kilo 
metreden fazla bfr süratle 
ılerlemekte ve ayni zaman 

Kedilerine mama ver · 
din mi Zehra. 

- Ne gezer, Şefikacığım .. 
Zavallılar sabahtaııheri aç . 
Bugün et yemeği de yoktu ki . 

Senden birıey rica · et 
sem yapa r m11ın? . 

Neymif o? .. 
Ama, yapar m111n? ... 
Peki , söyle . 
Bayan Sacideye örnek 

ve numunelik yemek ıit-

medl değil mi? . 
- Şimdi götüreceğim . 

Mutfaktan bana bir 
avuç karabüber aıetirir mi 
sin .. 

Peki. . 
Şefika bunu kabul et 

miı, aıevlne glrmlıU · 
Bayram usta b irkaç ta · 

bağa, talebenin yemeğinden 
numunelik koyarken, Şefi 
ka da bir avuç karabQbe
ri, kimse görmeden cebine 

3 SA.YFA: 

Türkiye · 
Sovyetler 
Birliği 

arasında hudud meseleleri 
üzerin~ı mu~avela imzalandı 
( Baıtarafı birinci sayfada ) 

" Sovyet · Türk münase· 
batınm unsurları barııı tah· 
kim eden amillerdir. Bu, 
tahkim çok değiıik unaurlar 
blrleıiyor . Mılletler Cemiyeti 
paktanın takviyetıt , barıı 

dostu oJan memleketler 
arasında yaklaıma, bu mem 
leketlerln müdafaa kabili 
yellerinin arttınlmaeı ve kar 
ıılıklı mıntaka yardımı fikir 
lerinln baıarılmuı Fakat 
en mühim nokta barıı ta 
raftarları nın, mfttearrızlar 

tarafından harp lehine yapı 
lan mücadeleden daha mü
easir ve daha verimli bir 
mücacelede buluamalarıdar 
Giinün ~eri baıanyı istilzam 
eden vazifesi itle budur., , 

Belgrat, 16 ( AA . ) -
1 

Samo Prava gazeteli yazı-
yor: 

' ' Moskovada Lttvinofla 
ayni masaya oturmadan ev· 
vel Türkiyeoln kıymetli ve 
muktedir Hariciye Vekili 
Tevfık Rütlü Ara1 Tahran
da yakın ıark için bOyük 
ehemmiyeti olan geniı me
saisini bitlrmlıtir. Saadabat 
paktı, usanmak bilmez bir 

tmrette sulh itini takipten 
fariğ olmayan Türk Cumhu 
riyetinin müdaf aaıını temin 
edecek bir ıaheaerdir. 

Bu pakt , mevcut vaziyet · 
lere riayet ettirecek t•ıktllt· 
lı bir sulh manasını tazam
mun ediyor. Bu münasebet· 
le Atatürkle Şehntıah ara· 
sanda teati edilen telıraflar 

bu paktm ehemmiyeti hu 
suıunda tam bir anlayıı 

mevcut oldui•nu ıöllermek · 
tedir., 

da çok çabuk bir surette 
irtif amı kaybetm~kte idi. 
Şelest, bu vaz~yette 7UGO 
metre uçmuı ve planör 300 
metre irtif aa in dili zaman 
yediden doğru vazıyeti al · 
mııtır. Bunu müteakıp pli 
nör normal bir tarzda yere 
inmtıtır . 

Birkaç dakika sonra Şe
f ıka dördündi ıınıftan bir 
kızla tepsi içinde numunelik 
yemeği bayan Sacideye ıö 

türüyorlardı . Yaramaz kas 
hemen yanlarına sol&ulmuı, 

bir bahane ile dördüncü 11 • 

naftaki kızı savarak, Şe· 

fikanın cebinden aldıiı b(l 
beri numunelik yemefe bol
ca serperek: 

- Sakın meseleyi çaktır· 
ma Şefikacı~ım .. Demlıtt .. 
Bayan Sacidenln aizı yanar· 
ken, Bayram uıtayı da bG
ber gibi haılıyacak . Demlı. 
Bir köıeye saklanarak aıevl 
nf gözetlemeie baılamııtı. 
Beı dakika ıonra Şefika 
koıarak aıevine gelmtı. e., 
ram uıtayle beraber, öğret 
men odasına yol almıılardı .. 
Büberll yemek zavallı Bay
ram usta ya, güzel bir hat 
lama yemeli olacaktı . 

koymuıtu Zehra, koıarak 
gidip aldıfı Ana kedlıiyle 

aıevinin u : ız ilerisinde 
Şefi kay 1 beldlJ ordu .. 

Zehra, aıçıbaımın palae pan 
dıras giditlne hem acıyor, hem 
de gülmekten kmlıyordu .. Hay 

SOROYOR-
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Alman 
Harp Gemileri 
Ve Akdeniz 
Meselesi .. 

Manyas Mal Müdürlüğünden: ·~ 
it 

Londra, 16 (A.A )- Roy· 

ter ajenıının kaydettiğine 

gör~. Jnglllz hükumet me. 

hafill halya ile Almanyanın 

çekilmeılle deniz kontro lun
da haeıl olan gedıği kapa 

mak için en elverltli çare 

nin Fran11z lngiliz teklıfi ol
duğu kanaatinde musırdır. 

lnailterenln bütün lıpanyol 

lhnanlarmda müıahldler ika

me ederek bu limanlara gl. 

etmeıi mümküudür. 

Hududu Dönümü 

Doğuıu Mürvetlerden 30 
Gelen dere 
Batııı Bekir kadim 
hendek 
Kıbleıl Bekir ve 
Habibe 
Poyrazı Sağan oğlu 

Tahir ve Ali 

Pazarteılnden batka her 
gün çıkar Slyaıal gazete .. 

Y allığı: 800 Kuruı 

Altı Ayhğı:400 ,. 
Sayuı: 3 

Günü geçm•t sayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 

Dığer taraftan lngiltere, 

ıeneral Frankoya muharip 

hakkının tananmaeına da 

muvafakat edebilecektir. Şu 

f&rtla ki bu meıele İıpan 

yadaki ecnt:bl ıönüllülerin 

gerl alınması meıelesile ay

ni zamanda halledilıin. 

j BALIKESİR I'ÜRKDİLI 

"' • ··- "-lnalltere b.endl ticari men-

faatlerini korumaeı huıu 

ıunda general Franko ile 

11kı temaelarda bulunmuı 

Ye Bllbao civarındaki demir 

madenlerinde İngiliz maden
cilerinin tekrar vazifelerine 
baılamalftfı husuıunda bir 
anlaıma yapmııtar. 

Londra, 16 {AA.) 
Avam kamarası buğün baı · 

hca lıpanyol .. meseleeile me · 

11ul olmuı ve Hariciye Na 
zırı Edene bu huıuıta bir · 
çok sualler ıorulmuıtur. Bir 

muhafazakar mebuı lıpan · 
yada her iki taraf ada mu

harip vaıfının tanınma11, 

ademi müdahale prenıibile 

kabalı telif olup olmadığını 

ve bunu komitenin ademi 

müdahale ılıteminde bir 

muazam tedb.r olarak lelik· 

ki edıp etmediğini.:_ ıormuı · 
tur. 

Eden, bu suale cevap ver 

memlı ve fakat bugün bir 

çok huıuıi ahvalin mevcut 

oldutunu ve bunlardan bi· 
rinin de . lıpanyada bir ıürü 
lıpanyol olmayanların bulun -
maıı olduğunu ıöylemlıtir. 

Bir lfçl mebuı komite 
aza11nın Almanya, İtalya ve 
Portekız hükiimetl<>rl de 

dahil o lmaküzere Fran11z 
lnelltz teklifine müzahır 
olup olmadıkları ıormuıtur 

Eden ademi:ko komitesini 
nuı bir karar ittihaz ede 
meyeceğini bilemed~ğinl ve 

fakat herhalde Portekiz Hü

k6metintn . bu tekliflere mu 1 
1 

arız bulunmadıfı ıöylemittir ı 

Londra , 16 <A A) - Ka · 
bine akıam toplanarak lı I 
panyol meıeleıi le meıgul 

olmuı ve Hariciye Nazırı 

Eden geçen cuma günü ade· 
mi müdahale komtteti top 
Jant11ından ıonra hasıl olan 
yeni vaziyeti olduğu gıbl an · 

laıılmııtır 
Londra, 16 {A A) Havas 

Ajanıı muhabiri bildiriyor 
- İıpanyadakl ecnebi eö 

nüllülerinln ıerl çekilmeıi 

hakkında devletler araaında 
bir itilaf ha11l olduğu tak 
dlrde f ngilterenln ispanyada 

kl mubHım tarafların mu 

Kayıp mühür 
Malül maaıı tedtyatında 

kullandığım Halil Kır adlı 

zat tatbik mühürümü kay 
bettim. 

Bu kerre yenlılnl çıkarta. 
cağımdan eıkislılnin hükmü 
olmadığını ilin ederim. 

Gö!:.köyden Ethem 
oğlu 306 doğumlu 

Halil Kır 

hasım hakkını tanıyacağı 

öğrenilmlıtır. lnglltere gönül 
lüferin geri çağırmasını ıtm · 

diki beynelmilel ıht!lifı adi 
bir dahl 1i hctrp ıekline so 
kacak esaslı bir tedbir te

lakki etmektedir. 

Diplomatik ma h f i l 1 e r 
F ranaanın iktilaf halinde bu · 

lunan taraflara muharip 

hakkı verilmesine itiraz et
meğe devam edeceğini ve 
ganüllülerin geri çafırılma11 

meeelealnde de lngiltereye 
muzaharet edeceğini tahmin 
etmektedlrier. 

Mukayyet Mutaearrufu Senet No: Köyü • Tarihi Kıymeti 

L. K. • 1 
1 

956 69 Kamil karm l 1-6 93i 2 Mürvetler • 
Fatma Zehra • • • • • 1 

; • • • • • = • • Türkiye plya1aımda yüksek mevki kazanmıf ol•• 1 • dünyl\nın en meıhur { (Mil Mı ROT J Kalbur fabrl 

Me\•kli Clnı ve nevi Mahalleıl Hududu 
Alıklı tarla Dinkçiler Doğuıu Emine ht11e· 

ılne mQfrez tarla batı· 
tıı yol kıbleıl kulaıuız 

of ullarından Kazım ve 
Emin poyruı yol. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla Dinkçi· 
ler mahallesinden Koca Mehmet öveyi kızı Em inen in ata· 1 
ıından intıkal ıuretile ıenehiz mali iken 80 ı,ne evvel öl · 
mealle kızları Hafize ve Fatma ve Emineyi terk edip bun 
larda e ta11hte aralarında yaptıkları rlzayi takıimde mez 
kür tarlayı üçe bölerek Emine h iucıine müfrez mahal 
mart 936 ve 12 • sıra no: la Tapu kaydı mucibince Ka 
mer otlu Muıtafaya satma~ ve dığer müfrez iki parça ma 
halde Hafize ve Fatmanın ayrı ayrı tasarruf ve zlraatla
rmda iken Fatmanında 30 ıene evvel ölümile kocası Is· 
mail ve kızı Tayyibeyi badehu lsmailde 334 de ölümlle 
kızı Tayyibeyi terk edip badehu Hafizenlnde 60 ıene ev· 
vel ölmeıile kocaaı Ahmet ve evl atları Hasan ve Fatma 
ve Atlkeyi badehu Ahmedinde 332 de ölümüle evlatları 
Haun ve Fatma ve Atıkeyi badehu Haaenında 333 de 
ölümile kar111 Havva ve evlatları Mehmet ve Kadrlyeye 
kaldığından bahisle namlarına teıcll edllmeaı lıtenıldiğinden 
tahkikat yapmak için 25 7 937 pazar günü mahalline me 
mur gönderilecektir bu yerler hakkında bunlardan baıka 
taıarruf veya eair bir suretle hak idJiaeında bulunanlar var· 
ıa bugQnler içinde yazı ile Balıkeılr Tapu Sicll Muhafız 
lığına veyahut mahalline gelecek memura müracaatları 

ilan olunur. 

kasının mamulatı olan kalburlarmdan 4.5 ve 6 nu111•· 1 
ralı bütün ve ı l.i parçalı büyük ha11lath makineler 

licarethanemtze ge1 mııtır . 

i stanl:ul Pi)asasınc'Bn yüıdt )İf" 
mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl' 
maktadır. ı 

Bu Bir F1rsaffj[. Bu F"sat Her Za-
man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirnıen" I 
cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. i 

AHMET ve IBRAHIM CUMALI ıl 
<,.:tvicifrr içinde lltrdauat, Demir, I nşaa 

,\lcıl:.emesi Ve Rençbcr Ale''"'' 

icara Verilecek 
OtlakiY~i 

Köyümüzün Ôküz çayırının altı aylık otleldytıl 1 
•" 

937 tarihinden itıbann bir hafta müddetle arttırırı•1'1 ı1 
nu l muıtur . Taliplerin 18 7 937 pezer günü :ıtult 111 

01-
de Karaman kö)ü ı htıyH heyetıne müracutları ıliP 
nur . 

eti· 
Karaman köy ihtiyar heY • 
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