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Büyük Alim Markoni Dün 
Kalp Sektesinden ölmüştür .• 
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ltalyan Manavralann
da Gözetilen G a y e .. 
ti bl ordu H dört müstBkilfııbnıG.hm Ve deniz 
lilılınmn iıtirakile Sicilyıda yapılacak manavralara 

Mutlu Bir Y ıldönümü 

büyü~ ehemmiyet veriliyor. 
I> londra, 20 lRadyo) ıark ve garptan ayni zaman 

h till Telırafm askeri nıu da kapatalma11dır. Son ola-

Temmuzun .yirminci günü Türk güç ve zekasının Montröde kazandığı siyasi zafe
rinin ilk yı/dönümüdür. 

ı O gün Montröde imzalaııan Boğazlar MukavelenfJmesi, çok çetin ve hararetli mü-
1 zakere/erden sonra ve hatta bazı kereler inkJfaa bile yüz tutmuş iken Türk zeka ve 

gücünün yılmaz ve şaşmaz doğruluğuile Türk hakimiyeti kabul edilmişti. ı 
Bu siyasi zaferi bize kazanduan Büyük ve Milli Şefden ve onun direktiflerini bü-

'. yük bir isabetle başaran arkadaşlanndan Türk ulusuna böyle daha bir çok zafer ka· 1 

1 zandıracaklanndan katiyen eminiz. 

l ıi.ııiiiii---------iiııOıiiiiıiı----------.. ...... --iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii-----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôii---iiiiiiiiiiiiöıiiiiıoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----iiiiiiiiiiiiiii----iiiiiiia 
''tlrl, ltalyan hava kuv· rak Trabluııarpta yeni bir 

"etlerlnln Sicil yada yapaca · ltalya n üteü bahrtst tesiı 
lı ltıanavralardan bahsede· edilmtıtlr Bu ü11ü bahri Si· 
'tlt tunları yazıyor: ragojadan 270 deniz mili 

"Geçen Mart, ltalya hü meıafededir ve Maltayı iki· 
)llt llıanavralar yaptı. Bu ye ayırmaktadır 

Markoni 
~lllanalara hava,, deniz ve Bundan baıka Leryoz ada· 
'htelbahir kuvvetleri ittirak aile İtalya arasında bir hat Roma, 20 (A A.) - Telıiz 
tt11ıtılerdir. 1 f ıdı h 

Kalp sektesin~en öldü 
8 daha vardır Burada kuvvet te gra ın muc ' meı ur 

U llıanavranın eıası, Şi li bir hava ÜHÜ vücude ge ilim Markoni Romada 63 

Nafia 
Ye~ilimiz iııectı ıOhiı 
müzıkırelırdı hulunırır 

Milliyetçi K u v ve t 1 er 
Madrid Cephesinde 

T oplanı.vorlar .. Ankara, 20 (A A.)- lıveç 
General Franko, nihai za hükümetl Nafıa Vekllimla 

ferin kendi tarafında kala . ıereflne bClylk bir akpm 
cafını tekrarlamıılır. ztyafett vermlt ve zt1afet 

Parla, 20 lRadyo) - Ak- ıonunda lıveç bartctye nazı· 

"•it Afrika ve Sicilya ara tirilınittlr. yaıında dün kalp ıekteıinden 
'''d k d a i yolu, mefruz düıman T bl b h ölmüıtür. 
oıı•aıınaıına kapatmak idi. ra uıgarp Oaaü a riıi ~ 
Ô Mı11r hudutlarından 60 mil R 

llGrntlzdekl ay yapılacak oman ya 
"•na•ranın hudut ve ehem· olduğuna göre, halyanlar :•Jeti çok ıenıı olacaktır. Hopruk ve Leayozu Kıbrıa 
~ llaanavraya İtalyan filo- tan lakenderiyeye kadar olan 

t ~ .. il kıımı azamı ve 75 meıafeden daha yakın bu . Krah Londraya gitti 
'~•ll>abir lttlrak edecektir. lunmaktadır, Londra, 20 (A.A.) - Ro. 

1 Q lllıanavraların eaaıı da ltalyanlar, Demirada da manya Kralı Londraya gel · 
''b d ~ a Akdeniz yolunun tahkimat yapmaktadırlar miıtir. 

Japonya , Çinin Verdiği 
Cevabı Redetti .. 

Pariı, 20 (Radyo) - Ha · 
vaa Ajanaı bildiriyor: 

Aıiler Bronneye 10,000, 
Buadllya Del DonteyPde 
l O bin yeni asker ıevket 

mitlerdir. Madrid cepheıin 
deki asi kuvvetler 50,000 
kltidir. Dün akıam üzeri 
asiler tlddetli bir topçu ate· 
tinden sonra taarruza geç · 
mitlerdir. Taarruzun hedefi 
Bronoedlr. 

Aıt'e Mohondaya kadar 
ilerlemiılerdır. Bu sırada 

bir batarya top da Aıilerin 

eline dütmüıtür. Dört Ruı 

hücum arabası da h6cwn ••· 
hasında kalmııtır. Taarruz 

rı Çettnkaya ara11ncla nu
tuklar ı6yleamlıttr. 

Nafıa Vekilimiz koepera
yardımlarda bulunmaktadır. 1 

Uf fedenayonunan bGylk ıt· 
Bil~ao, 20 (Radyo) - Aıl lo lnpatını, Llma elektrik 

Almirante Çervera krova· lambalan fabrlbaımn, tele
:ı:örü Satander ve civar ••- fon otomaUk ıataayonuna 
hilleri bombardıman etmtı- ı gezmlı, Parllmeato 1araJın· 
tir.S 1 k . 

0 
R d ) dakl elektrikle rey topbJ&D 

ıiyon Franıez gazeteılne 

ıöre, Franıa hükc:\metl Va
linsiya hükumetine mali 

cephesinde mlliılerln hOcum· 

a aman a, /. ( a yo - 1 
r- 1 F k k h makineleri ve teıl1atı tetkik 
uenera ran o ararıa ı 

etmlıttr. 
umumi&lnin tebliği: 1 

Villa Frankadel Ka1inliyo Eri euon telefon IOIJete· 
ıi yüz bin kuran mukabilin· 

ları ağır zayiatla kırılmııtır. 
devam etmektedir. 

I'• Ç M il Bazı ıiperler elimize geç· 
~·n Balı Kumandanı Bir Nutkunda: (( İn, . i' i Salamanka. 20 (Radyo) mittir. Tayarelerlmtz ha-
l T - · Aıi ispanyada ihtilalin ae· 

de bu teıl1all memleketi
mizde de 1apmak teldffllMle 
bulunmaıtur. 

•••••••••••• 
11 1..1 r K d M d r Ed vaya hakimdir ve c~pbeyi Qıc arını Son Neresine a ar ü araa e- ne•f devriyesi münaıebeuıe bombardıman etmektedirler. 
C L. General Franko radyoda bir nu Beı miliı ta yare fılıat edU- İktisat 
ertlİr. Zillete Katlanamayız. Memleketin Mü- tuk iradetmi,, bu •enenin ve miıur. 

d I' kaylinl hulaıa ettikten ıonra Madrtt, 20 (A A) - Havas ' 1.·1• • L ı .il d 
Qraası icin bütün tedbirler alınmıştır»Demiftİr 1 bu huıuıta yardım edt"n ha- Ajansı muhabirinden: 8ıl l llllRuU 1 1 n o 

\Jılolldra, 20 ( .tA.A.) _ müıtür. Yeni ittifakı müıel- oldukça manidardar. Jap~n iva, Almanya ve Portekiz Htikc:\met kuv~etlerl, Bo- Ankara, 20 (A.A.) - lkti· 
... 'le farkta 'vaziyet' veha. Jeıde Japonyaya düıen rol, milletinin vermtı olduğu hu hükumetlerine teıekkür ey adilla delmonteye dofru ıat Vektlt lzmfrclea lıtanbu· 
... et, .. .. .. - - f- l i . 

ili ıınuhaf aza etmektedir Avrupa ai y aaetlndek i lhll · K üm onund e de ıer urli et - =e=m==ıt=ar=. =-=====-===-.:...~< ... S;;,o;.;n;;,u~ii;;ç;,;ü;;;n,;cii~•;,;;;•;:;.Y.;.f a;;,;.;d;;a~)==ı:...;.;;la;,,,,.;;;;d;.;.ö,;;;;n;;m;.;;6;:,t,;,;tl;;r.;.. ____ _ 
ı't Çınıo, hi.dlıelerin ve an lafların umumi bir harp mi yen askeri fırkanın emri· 
tlla "'ılaiın birer hal ıure· fırsatını verebileceiıt bir ıa- ne tamamile muti olduğu 

.. 

lngiltere 'fttA~~ b a i l a.n m a 1 ı açın tle Ruı ordularının bir kı mütaleaıındadır. 
Amerika Danzigde 

Akd . .1 L. ~ 
1 1 

. . Harp tayırelırini çoğaltıyor ıımın uıalD ııllm yııık 
lnllu8ıl mın 881 irini Nevyork, 20 (Radyo) - Danalı, 20 (A A.)- Dan-

~ -.lcere arzu ettiğini ve ımmı uzak ıarkta tutma. 8. Varenne ilave edıyor: 
lflt)ı"-llllllel hukuk kaide · meıgul etmektedir. Japon diplomatlıinln mül· 

ile 1 "tı llluvafık bir ha ıu 8. Varenne, Sovyet-Mao. himl aıkeri fırkadır. Japon 
fıa ili kabule amade oldu- çurya hududunda ıon za · ya ile Almanya araaındaki 
-.:.: daır verdlil cevabi manlarda vukua gelen ha muahede, dıplomatlar tara-

•d f d Lt' Nevyork Taymiı gazetesi, mu a 18 e ICBı ır. Amerikanın dünyanın en ziıdeki Polonya demlryol· 
ları ıdareıl, kendi memurla. 

mühim harp tayarelertnin 
Londra, 20 (A.A.) - İngiliz rının Hltlervarl ıellm ver· 

icad edildifinden bahıediyor I . B 
--· t,,,,, Japonya redet· dııelerl hatırlattıktan sonra fından de"'tl, ı...u fırkanın 

ttı,, • " 
h ıöyle devam ediyor: Berlindeki ajanları tarafın· 
... ,,. l 8 "lltk ta. Şan Koy Şek bir u tarafta vurulmuı olan dan aktedilmiıtlr. Şimdiki 

hariciye nazın Avam kama· b l d 6 1 me ertnı menetmlttlr. u ve u tayare er e ıar m • 
l - b b t k - ı t 1 tedbir, naayonal ıoayallıt de· 

J,I> Unda harp ve aulhun darbe boıa gıtm lı olduğun vekaUn izahı matlup ise bu
Çı"~11hrun eltle olduğunu ve dan Japonya, Çının yakası- nun ıçin Çtnde akisleri du 
~ il lllllli haklarım ıon na yapıımıya uğrafl} or. Şa yulmuı olan tapun Berlinden 
c.ı.;;_11le kadar müdafa ede yet Sovyetler birlıği arbede atılmıt olup olmadığı aualini 
'tt. 1 •öyleaıtı ve biz harp meydanına atılacak oluna irat etmek kafidır . 
L -ty 
"'ti, Oruz. Fakat zillete de Avrupa da zaafa düıecek Makale muharriri, yazm· 
._lld 

11'11layız. Memleketin tir. Müdahaleden imtina et- nın ıonunda Japonyanın 
ltt ,~~•tıı için bütün tedbir tıği t1tkUrde ile Japonya bü Çtnde tükenmek bilmfyen 
~'hı tlııttır demi§tır Japon tün ılmali Çıni fethedecek her nevi menbaları ve bun· 
ta, k:e•t bug(ln tlmali Çi· ve umumi bir harpte Rus dan bir kaç ıene evvelki 
~'tı "tı alınacak hattı hare yaya karııtıcra edt ceğl ha ıebebile ciddi bir mukave · 

f' teıbıt edecektir. rekat için ııağlam hir hare- mete maruz kalmıı olduğu 
la ' '

1• 20 h k 'litadı ' (A A) Eıki ket ü11ü elde etmiı olacak nu e emmiyetle kaydetme · 
V,t, çını valiıı B. Alexandre tar . tedir. 
l 'ile P "' V '-ltade ' arlı Soir gaze- 8. V arenne, eıkt Japon o . arenne, müteakiben 

rası Çın Japon anlaııımamaz 

lığının halledıleceğinl umudu-

nu izhar etmltUr. 

lngılterenin Akdenizdeki 
milli mefatlarını müdafa 

ya azmetmlt oldufunu Avru 

panın iki bloka ayrılması 

meselesine temasla lngilte
renin hn iki tarafın da le-

hi od e bulunmadığmı ve 

beynelmilel vazinetin bugün 

bulutsuz olmamakla beraber 

bir •ene evelkine niıbetle 
gerginliğin azaldığını ıöyle · 

mittir . llı11._ inttıar etmif olan hükumetinin Pekin havalı Çın ordusunun dıkkate f& 
lla' lhbir etüdünde Çin. Ja - ıindeki ukeri lfgal meıe- yan olan telakkiyah bahıin· ı====~==== ==== 

ı._b lllifının menıelerini lesine dostane bir surette de israr etmekte ve ıöyle diğerini velyeden dalgalar 
L etınekt L d h 1 d "''"•l e ve bu ihtilafın halttıtmiye amad.- olduğu, demeKte ir: Japonya. uzun, a in e harp hattına ıevket · 
tGı et ll'lilel cepheaint teba· fakat ılmdiki kabinenin de• pahahya mal olaca , ve müı mek kudretine malik 400 
t'dlr: lite!r~k töyle demek- le- te hakim olmalc daiyeıin kül bir harbe ıirmit olaca milyondau fazla nüfuılu bir 

lo1~'Pon de bulunan ve geçf'n llkba· ktar . Jepooyn. talim görmüı milletin hakkından kolay 
-...ı, d Ya nele adar aksini harda diyeti zorla feahetttr iyi tes'th edtlmit ve harp kolay gelemiyeceğlni kf!ndi 
~l.._,; erıe etsin, tama mile mit olan ve fazla o larak 30 çılık kabıliyeti artmıı iki zararına olarak öirenecek· 

)•ııın tuzajma diit niaan tarıhli intiha batta bu milyondan fazla inıanı yek· tir. 

tra yoz, om a a aca a e · 
1 bl t Ok miryolu iıçilerl araaında in· 
er ve on n me re y -

kt 1 k h l 1 i fiale sebebiyet vermltllr. se e yapı aca arp er ç n 
yerler bulunduğunu ve bu 
tayarelerin ıaatle 300 kilo 
metre ıüratle yol e.ldıfını 
yazıyor . 

Belçika 
Maliye müsteşau Londrı
~a 111üzakerelar~ı bılunacık 

Londra, 20 <Radyo)- Bel 
çika murahhaaı ve Maliye 
Ekrperi B. Moriı frer bu 
gün Londraya ıelecektlr. 
P, Moria Frer büUin A vru· 
pada yapmakta oldufu ted 
kikata Londra ve lngilterede 
de devam edectir. 

B Morlı Frer B Nevil 
Çemberlayn, B. Eden 9e n 
ır İngıl.z ricali le temaslarda 
bulunacaktır. 

.. "··· ···· .. 
Erzurumda 

lstısrın binııımn tıııli 
dün ıtlldı 

Ankara, 20 (A.A.)- Dün 
Erzurumda lıtaıyonun temel 
atma töreni yapılmııtar. 

Ormanda 
Yangın 

Dün BClrhanlyenln Kuyu · 
cu Çam obaıı köyünCln Darı

cı mevkllndekl ormandan 
yangın çıktılı haber alanmııl 
ve mahalline gidilerek icap 
eden tetblrlere teve116I edd · 
mittir. Yanıının ıöndGrGI· 

meılne çalııılmaktaclır. 



• 

SAYFA: 2 

Sinema Ve Artist: 

Barbaro 
Stanuyck 

Hususi Hayatı 

Barbaro Stanuych Nevyork 
ta Brooklyorde doğmuıtur. 

Evveli meıhur (Zteıfeld 
Follleı) revusune ıtrerek 

Brodua y aahoelerJoin parlak 
bir yıldızı olmut ve Nev -
yorkun bQtün Uyatro mü 

dürlerinin kapııtıkları artist
ler arasına girmtıtir . 

ilk filimi: "Kilitli Kapı, .dır . 

Bu filim Rejiıör George Frıtz
maurlce tarafından büyük 
bir ittna ile idare edilip vü · 
cude retirJlmit ve Amerika· 
da büyük bir muvaff akiyet 
kazaomııdır. 

"On Santime Bir Danı .. ise 
bu cazibedar arttıli en par
lak yıldızlarm araama kay
detUrmlıtlr 

Son fHtmlerinden biri (Co. 
lumbta) hesabına çevirdiği 
"Memnu,. dur. 

Şimdi (Wargner Brotbera) 
tirketi tarafından angaje edil. 
mittir. 

Temıil ettljl "LilJana,, ıe 
rek mevzu ve gerekıe vazı 
ıahne tttbarile hakikatten bir 
taheıer denilmlye layıktır 
Son çevirdJfi "Htı Brotheu 
W.ife, filıminJn de çok güzel 
oldufu beklenilmektedir. 

Barbaro Stanuyck ıiyah 
ıaçh, kara gözlQ bir e1111er 
rüzeltdtr . 

Boyu 1 .63 metre; asıl lı· 
mi (Ruby Stevenı) dofdufu 
tarih l6-Temmuz 1907 dır. 

(Frank Foy) la evlidir . 

lıç doğumlusunuz1 
Size hıyatımzı anlıtıhm. 

20 Marttan 26 Marta ka· 
dar doğumlu olanlar (iki ta 
r•h de d.hıl) çok çalıtma
lara ıayeıinde terakki ede 

ceklerdtr. Güçlük çekerek 
para sahibi olacaklar ve bir 
yerde çalııanlar büyOklerlle 
btraz ııkınhya uğrıyacaklar 
dır 

Gelecek Haziran zarfında 
bazı yeni ve güzel hidiıe · 
ler olacaktır . Fakat bir de 

uygunıuz değlıiklik olacak 
tır ki çabuk faaliyet ve 
kararlarla bundan aalunılma 
lıdır . , 

Gelecek 6 ayda yeni dost
luklar bulunacak ve bu ken 
dilert için çok kazançlı ola
caktır. 

Aık itleri yavaı yavaı 
terakki edecek ve evlenecek 
olanlar fevkalide ıaadet 
bulacaklardır. 

Batka birtıile tanıııkhk 
bazı helecan ve ııkıntılara 
ıebebtyet verecek, fakat ke· 
ndl tılerini ihmal etmezler
ıe herıey iyiye dönecektir . 

Sıhhat oldukça iyidir. Bu. 
nunla beraber kazalara se
bebiyet vermemek için aa · 
kınmahdırlar. · 

ilk zamanlar halta olan· 
lar ıonraları daha iyi vakit 
geçirecekler. Katıyen korku
lacak htçbtr ıey olmıyacak
tır 

Evlerinde olacak bazı yeni-
likler onlara daha büyük 
saadet ıetlrecekllr. 

8.8 

TOllKDILI 

Gürcistan 
1937 Mılti Ekonomi plim 

Gürcistan Sovyet Cumhu 

Filistinin 
Taksimi 
Meselesi 

(Republique - Par11) ga · 
riyeti halk komiserleri mec· zetesind~ Almaoyamn ve 
liıi, t 937 ekonomi planmı tas - İtalyanın yakın Şarktaki 
vlp etmiıtir . faaliyetlerine temas eden 

Bu planın esaslarına göre, bir makalede ıöyle denili 
bu sene içinde endüstri ıa · yor: 
baların da müteaddıt mües- " F·ılistin meıelesin in bü 
seıe lere 173 milyon ruble l ık tün manasiyle emperyal bir 
fazla yeni kapital ilave olu mesele , yahut da bir İngl 
nacaktır. Gene bu sene iç- lız - Arap meıeleıi olduğu 

inde 250 milyon rub!e kıy· ıöylenebilir. Ha kikatte ise 
metinde yeni yapılmıı veya bütün Yakın Şark devletle 
hut yenileıtırilmiı fabrikalar ri, baıta Türkiye olduğu 
ltlemeğe açılacaktır halde bu meseleyi dikkatle 

PJanm tahminlerine göre, takip eylemektedırler . Bun 
umumi endüıtri randımanı , dan başka ltalya ve Alman 
bu sene içinde, geçen sene ya da fillıtln meıelesf kar· 
ye nisbetle, yüzde 28,6 ar- ıısında alakasız kalm~mak 

tacaktır. tadırlctr . 1935 ıenesl birinci 
Ekilmiı arazi mikdarı tatrlnioden beri yolu üze. 

1.936 000 hektar olarak tea rtnde dalma ltalyaya raat
bit olunmuıtur. Çay zeriyah lamakt a bulunan İngı l tere
için 4.760 hektar, limon po nin bu meselede de onunla 
rtakal için 1.000 meyvelik karııla1ma11 çok muhtemel
için 6. 920 hektar ve bağ dir. Romanyanın Beyrutda 
için 2.830 hektar ayrılmıı· olduğu veçhile Şamda da 

tar. Tütün ıçln 21 000 hek faaliyet göstermekte olduğu 
tar tahıiı olunmuıtur ve ve Türkiye ıle yakınlaıma 
tütün rekolteıl bu ıene 1936 teıebbüslerlnde bulunduğu 
ıeneaindekinden 20btn keotel malumdur. ltalya Etyopyayı 
fazlasiyle 182. 700 kentala ele geçirmekle. lslam dev
varacaktır. letl olmak ııfatını kuvvet-

TJcaret sahaıındaki faa- lendirdi. Ve Eritre, Harrar, 
liyet, geçen seneden 2 mil· !:iomali gibi üç islam mer· 
yar 43 mllyoo rubl~ fazla - • kezine sağlam bir surette 
siyle, kaydedilecektir . iıtinat ederek Yemende ve 

Bu ıenekı planda , Cum - 1 hatta kudretli hükümdar 
huriyet dahilinde bir çok lbnt11uudun ülkesi olan Ne 
ıehir ve kasabalarda umran 1 cidde de yeniden faaliyete 
itlerinin, büyük bir mikyas ' geçti.. . ,. I 
ta, yapılma11 da mevcut bu Gazete bundan sonra l-
lunacaktır. talyanlarm ispanya tarafın-

Geçen sene, Gürcistan 
Cumhuriyeti dahilindeki tik 
ve orta mekteplere 633 bin 
çocuk gitmekte bulunmut· 
tur. Bu sene içinde iıe bu 
mıkdar 6Y2 bine çıkarıla 
caktır . 

lngilterede mebus tehsisıtı 
İngiliz parlamentoıunun 

ıon toplantılarından birinde 
baıbakan B Neville Cham 
berlain, mebus tahıiaatmın 

400 İngiliz lirasından 600 
lngiliz lirasına çıkarılmasını 
teklif etmtıtır Baıbakanın 

bu tezyidi haklı göstermek 
için ileri aürdüiü sf'bepler. 
kısaca tunlardır: 

- Parlamento azasından 
eıaıen zengin olmıyanlar, 

mebus değilkf'n bfriktirebtl -

miı oldukları paraları me 
buı olduktan sonra baıka 

bir itte çalıımadıklarandan 

harcamakta, tasarrufa mec 
bur kalarak çocuklanoın 

tahıil ve hatta ailelerinin 
laıe maaraflarmı k11makta · 
dırlar 

Şu kadar ki bu tahıisat 

aylık değil . yılhkhr 
~-

Sinekten 
Numune 

Amerika tayyare yapıcı 

ları, hava gemilerinde yeni 
flklrler edinmek ümidıyle 

dünyada yaııyan en ıeri ma 
hliiku tetkike baılamıtlardır . 

eu tetkiklerinde tayyarelere 
daha fazla hız verebilmek 
meıeleai baıhca gayerdir. Te
tkike mevzu olan hayvan da 
Brezilyanın aaatte 1600 ki 
lometre hızla giden bir clnı 
ılneihllr· 

dan naııl Fraosanm tlmali 
Afrika ıle olan muvasala 

yolu üzerinde tehlike teıkil 
etmek temayülünde bulunu 

yorlarsa bu havalide de 
öylece timalden ve cenup
tan İngilterenin büyük im 

paratorluk yolunu tehdit 
altında bulundurmak iatıda 
dmda olduklarım, bununla 
beraber Yakın Şarkta İtal-

yanlar tarafından yapılmak 
ta olan lngiliz aleyhtarı 
propagandanın müte kasif 
olmadığını, çünkü ltalyenla -
rın ispanyada da mefgul bu 
lunduklarım kaydediyor 

Yine bu gazeteye göre, 
Fıliıtinin takıimi iti Alman-

yada fen!l bir ıurette kar 
ıılanmııtır. Gazete, Alfred 
Reıemberg tarafından Voel · 
kiıcher Beobachter gazete 

ıinde yazılan bir makale 
den ıu satırlart iktibas edi 
yor: 

"Arapların zararda ol -
duklarına tüphe yoktur. ln 
ıiltere beynelmilel Yahudi
liğin vt: Türklerin yardımı 
sayeıinde Arap aleyhtarı bir 
po!ıtika takip edebilect> flnl 
ümit eylıyor Bu proje bü
yük tehlikeler yaratabilir. ,, 

-~-

Pamuktan 
Yol 
Amerıkad" asfalt yoHar 

da artık asri sayılmıyor ve 
yolları p a muk döıüyorlar: 

Şüpheı. iz yollara pamuk 
döıenir amma bir yatllk ha 

lini almıyor Çünkü pamuk

lar husuıi kimyevi ilaçlarla 
kah ve elaatılci bir tekilde 
konulmaktadır. Bundan son· 
ra yola döıenen bu madde 

( 11 iliit4iZDl=l~t HABIERLER 11 J 
Belediye Ekmek Mes Defterdarımıı 

elesini HalleKarar Verdi Malire v.ekfile.ıin.ce tai-
---- dır edıldı 

Bu münasebetle belediye meclisi bugün toplanarak ek-
mek isi üzerinde görüşmelerde bulunacaktn. 

Şehrim izin en mühim de
rtlerinden biri olan ekmek 
meselesi halledilmek üze. 
redir . 

Bu iti kökünden ha llet -
mek için bugün toplanacak 
olan Belediye encümeni bu 
iti tetkik P.decektir. Bele
diye encümeninin bugünkü 
toplantı11nda uncuların ver -
diğl ve iki sert, bir yumuıak 
buğdaydan yapılan ekmek 
numuneıile Anadoludan celb 
edilen bir sert , bir yumuıak 
buğday unundan yapılan 

ekmeğin pitkinliğini , beyaz 
lığını ve gıda11 ve bundan 
mada birde temiz buğday

dan ve motörlü değirmende 
t a h n e d i 1 e n yalnız 

kaba kepeği alınan ekmek 
ile tim.tiye kadar çıkarılma 

sına müsaade edilen ve fi 
atı buğday ekmeğinin fia
tından fazla olan; kokusu. 

rengi ve pifkinllği itibariyle 
buğday ekmeiinden dun bu 
lunan her iki ekmeği de mu · 
ayene ve tetkik ettiren 

~ 

be!edtyemiz, umumi sıhhati 

gözönünde tutarak bu itin 
üzerinde ciddiyet ile dur -
maktadır. 

Has ekmeklerden yarı sert , 
yarı yumuıak buğday ile 
imal edilen ve y ü z kilo 
undan 130 kilo t kmek alı 

nan unun randımana · 70 
ve ekmeğin fiatı on kuruı 
ve iki ıert bir yumuıak yer 

Edremit 

li bujdayı 100 kilo undan 
137 k ilo ekmek a\ınmıf, bu 
unun randımana 80 ve ek 
meiin fiatı da dokuz kuru· 
şa maledilmektedir. Bu ek 
meğin rengi sarı ve pifkinli· 
ği taıra buğdayından yapı· 

lan ekmek kadar olmadığına, 
halbuki halka bundan ucuz • 
fiatla ya lnız kaba kepeği 

alınan temiz buğdaydan ya. 
pılan ve değirmen unundau 
meydana getirilen ekmeğin 

beher kilosu beı buçuk ku 
ruı olarak Belediyece teıbit 

edilmitt ir. Paıpaldan imal 
edenlere müsaade edil . 
mlyeceğlne karar verilmııur . 

- 1 Ucuz ve daha yukıek gıda 
ya haiz temiz bir harcı ek 
mek yapılmakta ve halk 
da bu harcı ekmeği yapan 

fırınlara koımaktadırlar. 

Dün bir arkadatım ız be 
lediye d i spanserliğine uğra

yarak fırınlardan taze çı

karak alınan ekmeklerin 

muayenesinde hazır bulunmut
ı 

' tur . Yapılan bu muayene 
neticesinde 7 fırın numralı 

1 lüıeyin, 1 Z fırın numaralı 
Mehmet, 11 numaralı Ah· 
medin imal ettikleri t>k· 

me klerio evsafı 7U randı
manlı olmayıp katkı l ı ve 31 
fırın numaralı Hüınünün, 

çıkardığı ekmeğin de hamur 
olduğu anlaıılmıı ve teczi 
yeleri tçtn belediye encü· 
menine ilimleri verilmiştir . 

= 

Para 
Caddesi genişletiliyor 1 Koparma~ için bıçakla tehdit 
Belediyece Edremit cad 1 ı • 

desinm bazı k111mlarının ge- I Bı· r gu-n o~nmcelŞgece yarııı 
niş letilmeıine karar verilmıı· 
t ir saat iki 11ralarında lzmirler 

Bu münasebetle evvelce mahalleı inden Küçük Meh · 

Hacıismail mahallesinde met oğlu Mehmet Emtn bu 
Hocakuyuıu mevkllnde ve mahalleden Mustafa kızı 

anbarcı Y u s u f ust6ya Emlnenfn evi dıvarından at 

ait olan bina latimlak edil lamak suretile evine girmif 
mittir. Bu kere yine bu ve kadana bıçakla taarruz 
mevkide bulunan Eminağa ve para lstemlıtir. 

camilnin bahçeıinin bir k11 Bu aaldmı karııaında ıa 
mile Akbaılı Hüseyine alt ııran kadın bağırmağa bat 
bulunan ananın da istimli lamııtar 

kine karar verilmıı ve bu - Eminenin bağırmaaı üze . 
ralarınm yıktırılmasına bat rine ıuçlu kaçarak bir müd-

l anmııtır. det orta dan kaybolmuıaa da 
Bu caddeyi kat edecek arası çok aıeçmeden Akhisar 

d erecede mani teıkll eden yolu üzerinde yakalanmıı ve 
bina larla köıeler ta mamen ad liyeye teslim edılmittir . 
istimlak ve tesviye edılecek, 1 
yol muntazam ve düzgün 

8
. =-= h r:ıfu 

1 
L 'b" 

bir ıekıe konacaktır ı ır ser OŞ Ole ftİll mi 
--------------------·------htç bt r harici tesirle bozul- dög~ ~Ü 

maz hale geliyor. 
Hu yolun ılk tecrübeıi 

yap ı lmıthr . Şimdiye kadar 
döşenen kmmd8 yapılan he · 
~aba göre, 1 mile f 1.6 ki 
lometreye) 9 milyon balya 
pamuk gitmekt,.dir . Bu he 
saba göre. Amerika daki bü 
tün yolları pamuk döıem~k 
iç in , Amerlkada bir senede 
çıkan bütün pamukları har
camak lazımdır. 

Aslen Bandırmalı olup 
Zarbali otelınde hademelık 

eden Mehmet Ali oğlu Ali 
birgün önce ıerhoı olarn k 
otel • kat ı bi Mehmet oğlu 

Necmi ye liıan en hakaret 
ve darp ettiğı iddia ve ıt · 

kayet olunduğundan suçlu 
yakalanarak evrakile birlak 
te l\dliyeye teslim edilmıı

tir . 

Vilayet defterdarı B Na 
hit Tarkan, malJye mu• · 
meli.tında gösterdiği fevkal· 
ade intizam ve muvaffakl.tet' 
ten dolayı Maliye Veki 
letince takdirname ile taltif 
edilmişlerdir Çalııkan .,e 

bl· ı· kıymetli Defterdarımızı 

de candan tebrık eder "e 
daha ıürath beıarılar d ıle · 
rlz 

Takdir 
Edilen maliye memurlın 

Maliye muamelatında if1 · 

Uzam ve muvaffakıyetli ç• 
lıımalarından dolayı ba:ı• 
maliye memurları vilayet 

·ıe makamınca takdirname 1 

taltif edtlmitlerdir. 
Taltif edılen meDlurl•' 

tunlardır : 
Tahıil ıefliği tahıilat ki 

tiplerinden B. Sadettin Karı· 
lıoğlu, tahıil ıubeıl meJJl" 
ru B. Hayri Arcll, merkeı 
ikinci daire tahsildarı zaıfr 
gar Atik, merkez altıncı d• 
ire tahsildarı Yakup Kaıoe'• 
Gönen ikinci daire tah•11 

dara Mehmet Tiryaki, üç.iiO 
cü daire tahıtldarı Fuat 11• 
man, Dursunbey birinci dıı 

,. 
re tahsildarı Ahmet ôıe'' 
Sındırgı ikinci daire tah•11 

d 
.. ,. 

darı Ali Çakır, Edremit 0 

düncü daire tahsildarı Şiilı 
rü Tozağandır. I 

t • Bu çalııkan ve gayre 
memurları biz de tebrik ede 
riz 

Bir tayin 
jll' 

Defterdarlık muhasebe• 
den B Hasan terfian Bo~'ı 
l l - d- ı ·· ğ- e t• ıyan ma mu ur u un 
ytn edilmiıtir . 

'!lG.r--==---

Z e yt in mütehassısı ıatıiı· 
den dündü ,,,, 

Bir müddet evvel zeY 
k 'k it 

ı,lerini mahallinde tel 1 
1 

teftit etm~k üzere sur~(ı~ 
giden mıntaka zeytıı'' .11 tl• 
mütehassm B. Ntzal11e Of 
Turgay teftlften dün dönfl'l 
tür . 

44:aıoıı:ıı.--

Siyasal Bilgiler 
11
,, 

l1tanbulda Siyual Bıll ,, 
ti t• okulu talehe cemfye .. 5t· 

fından her ay çıkarıl•" 111,, 

1 ••• 
yasal Bilgi er" mecmu 0~ 
75 inci haziran sayı•• bi'çtl' 

kıymetli yazılarla iotıta' .1et . C bur• 
m ittir . içinde: " urn b•'e 
maarifi , Milli kurtuluf I•'" 
ketlerinin tktiıadi e••'.,,,li 
bugünkü devletlerifl d' 

tlrt'ıı 
sistemleri, memleke .. ,.,at 
ve Franıada alt :n .,e ~r•'I 
hak kında hükümler , ,Alıı''" 
parti!er - Franıada, fi-

• • 
ve Sovyet ekonomilerlı 911f 

aiyasaaı , bibliyoiraf y•·· 
dır . Tavsiye ederiz. 
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Mutlu 
Gün .. 

- ~ 

t Yüz yıllarca ciğerlerini 
linç R"ğ .. f 

• 0 ıuy e , çelik kollariyle 
e ıarıılrn · .1 h az ımanı ı e mu· 
lf lZad a .. Acunu yerinden 

odv~nıstan, tarihin kaydetme 
•gi k 

l - ahramanlığ• doğuran 
Utk 

ld ve onun Mehmetcik 
ltl 

101 taııyan evladı . . Yıkıl 
'Yan o y · evrılmek bilmi -

't en kuvvet ve gücüyle 21 -
d eltlrnuz 936 Montröyü 

e .. Kazandı sahipsiz kal

~'1 · · Gireni, çıkanı belli ol
~11an k J d apı arını kapatmak -
"' da. Layik olduğu hürü· 
zett v 

· •akılmaz Halk Hüku
lbet· 
f 1 Cumhuriyete bu za-
trı de ki D- e edi .. 

kuvvetle. " un. . Kara 
'rltp111 dı an, yurt ve yaıamak 

1e f !.] L· 
1 

eryat euen . Bir ulus 
iz ert 8 d n.. aıımızda . Sultan 
enerı K 1 ıı ızı . . Leke Oalu 

dun, lcızının, ninesinin ve de
eaı11 · 

b 111 • Ciğerlerini nefessiz ' 
t ''•lcrnak lıliyen .. Bir millet 
Oen· 
,6 •_rn, o mıll~u ister öldü · 

r, ııt 
~ b er Yaıatırım diye fındık 
• Uf k Una ıığmıyan. cahıl 
l f 1 d a a r i l e her karım · 

l b· b ır oğlunun kanı olan 
u ,-

t, Uzel yurdu. Zevki; sal-
" llat Ve aıkı için feda edi · 
zor 
ı. ' •iıı ları köpürmüı. dil
"tın· 
b 1 &ohyamadığımız ya 
811tıl baıı ara tul m ediyor . Bu 

ÇıfD er karııııında dl\ çılgın 
~•n -ı- S ••t au uyor .. arayımn 

k, lretıne, hınlarma eönül 
ıe:lırrnıı ciğerlerden dökü
ti\ · ~abbim bizi bir kurta· 
ıtı~ı olsa diye feryat eden 
bıı, etırıı düıünmüyordu 

Dij ·~ . 
!! ıunen yok muydu. 

ıı.ı llntı söylemeğe . Ne lü 
dö 'tl Var . Önümde tarihe 

llGrn k S k l ö116 atan.. a arya. n · 
Lo~ Dumlupınar, Akdeniz, 
llGrtı rı dünya tarihine dö 
filtaı k•tan hüriyet ve ya -
k,._ llııln manasını hakkiyle 
,,t 'lllııa aıılıyan Cumhuri 

t11k;İ En önde.. lnkilaptan 

Azerbaycamnda Na~liyat 
1 Kanunuevvel J 937 tari 

h inde Hazer denizi seyrlıe -
f ain tröstü filosu, ] 46 gemi 
den mürekkep bulunuyordu. 

l 936 senesinde Hazer de· 
nizinde iıliyen gemiler 14 
433.000 ton etys ve 371 .451 

yolcu taıımıştır. 
Azerbaycanın nehir vapur

Jarı.45 tir Ye bunlar da ayf1. 
ca bütün l 936 senesi zarf m 
da .ı.36 600 ton eıya ve 33 
.693 yolcu taşımııl a rdır . 

Azerbaycan Sovyet Cum
huriyetinde ba Vft yolu ile ya
pılan nakliyat ta gittikçe bü · 
yüyen bir hızla artmaktad1r. 
A:ıerba ycandakl sivil tayya
re hava hatları, 1936 sene
sinde, 1. 245 kilometre uzun-
luğu bulmuıtur 

Azerbeycan dahilinde iki 
ıehirde, Baku ve Kirovabad 
da tramvay vardar Baku 
tramvayları l 936 senesi da 
hilinde, 179 COO yolcu taıı 
mıı1ardar. Kirovabad ıehri 

nin tramvayları ise, gene 
aynı sene içinde, 9.4[10 000 
yolcu nakletmiılerdir. Bu 
iki ıehirdeki ıebekeye pek 
yakında yeni hatlar ilave 
edilecek ve bu suretle ihti 
yaca daha iyi tekabül eyli -
yecek bir hale getirilecektir . 

Azerbaycan dahllind~ki 

demiryolları araamda Baku 
ile S abonçin arasında işli
yeni elektrikli demiryoludur. 
Her bakımdan büyük bir 
ehemmiyeti olan bu hatta 
iıltyen trenler, I 936 senesi 
zarfında 40 300.0 O yolcu 
taıımıılardır 

barakta Uoğazlar meıelerı;J° 
kökünden deviriyor .. 

Yurdumun kapılarıdır .. 
Bekçisi benim, sahibi benim .. 
Benim gücüm, benim kud 
relim onu idareye mul<t'!!· 
dır diye kükrüyor. Bu 
kükremeyi ııte 1936 yılının 
21 Temmu~u göklere yük 
seltiyor . 

Yurdumun kahhar bekçi
si Mehmet, kanmm rengı ca· 
nındftn mukaddes bayrağiyle Ol;• akan genç Türkiye . 

"'ti Grkiye ki. Kara kuv 
c,k \ helini doğrulrnıya 
11, , k fr kudretle kıran oğlu
,,t ~zına nehirler gibi ba
bed110•1eren birfcık Atasının 
>et Yeaı her kucağı hakimi 

1 kapılara inerek yurdumun 

\'~ lf ~ 1 Nıb uç e dolu . Türldye . 
laı •Yet çırpman btr güç . 

'nı0 ~o zamanlar mecbur 

her sınırı benimdir . benim 
kalacakhr dıye Akdenizin 
coımuı dal1ıalarına hay
kırıyor . Sana ne mutlu .. 
Ey genç Türk Başında ıeni 

zaferden zafere kavuıturan 

Atan var .. 
Mehmet ALI Kayman 

l'Q~ 
btllG l(DILiNiN MiLLi ROMANI No: 41 
... z p,. 
~o,~.. - tıçerede bulunduiu küreklere aaıhrken Zehraye 

ili} ö .. 
b nunden ı~çiyordu . . seslendi: 
Qır 

'-tı~ Pancur ve bir cam 
1 1 kı 1 'tın ' 1 ır ve gece yolcu 
h ' iıt· ıoılrtı •rap ve kinden ya ., b· 
tibı le 1

' kamçı de çarpar 

''hıı 'P•rıırk~n, Bedianın. 
ı den 
~ıtlkl ıulara yayılan hıç 
1 ar, d 
~tı bı ' alea dalga ıüzü · 
1 .. k h l Çıt • kabanın son tat -
t11 Pınıtl 

fıtt arını boimak iç 
t lrıaıa • 
\ı 'k ttnıı, enıine doi 

F' 'Yor Ak d ı~.. t · · ı yor u ... ... . 
t't'k e itin farkına va 

bcıtan kuv•etiyle 

- Düın~ni yarım safa . 
iskele tarafına, fazla eğil · 
me. Oldu. Tamam ..... 

Sandal, marti gibi uçu -

yor. sularda kayıyordu .. 
Genç kız, sevgilisinin bilek 

lerinin kuvvetini, çelik ses 

ferini , ıçı gıcıklana 1ııcık 

lana, dalgalardan ve kö 

püklü ıulardftn di ıliyor, vü 
cudu zaman zaman tatlı 

fak at, titretici bir istekle 
ürperlyord• . 

TÜRKDILJ 
- & 4 

Gürcistanın 
Merkezi: 
Tbilisi 

Sovyet Gürcistanının mer
kezi olan Tbllisı (eski Tifliı) 
beılnci asnda kurulmuı ve 
ıimdiye kadar bir çok ya
bancı ellerden geç mittir. Ni · 
hayet onsekizinct asrın ba 
ımda, Tbillsi, Rus Çarlı 

ğının Kafkasyadakl lialesi ha 
lini almı§, fakat buna rağ

men Çarlık Rusyası ıehirci 
lik bakımından Tbillslye hiç 
bir fey yapmamııtır. J 921 

Aenesin.le ıehirde anca~ ya
rı endüıtriel bir ıki müeııae· 

se vardı, ıehrin suyu ise ip 
tidai bir sistemle dağatılmak 
ta idi . 

Tbiliıinin imarı hakkında· 

ki Sovyt't faaliyeti bu 192) 
ıeneııinderı ıtıbaren baılamıı

tır. Şehrin o r t a s ı o d a 

24 metre g e n i ı l i ğ i n d e 

Kalayevski bulvan açılmıı 

ve toprak tesviyeainln yapıl· 
ması (berine bu bulvarın 

yokuıluğu çok haf ıfletılmiı 

tir. Şehrin ortasında bulu 
nan rr anıuız eski binalar 
kaldırılarak orada büyük 
bir asfalt meydan vücuda 
reUrilmittlr. Operanın bu 
lunduğu muhtt'ıem Şota 
R usta veli caddeaı bu mey
dana açılmakttı d ı r. Kura 
nehri üzerinde yeni bir köp· 
rü yapılmııtır Bu nehir et 
rafında vücuda getirilen 
granit Vf! beton rıhtımlar, 

halkın en çok hoılandığı ge

zinti yeri halıni almııhr. 

Bir kaç senedenbert Tbi :iıi 

halkı, yeni Patakarski yolu 
ile getirilen soğuk ve her 
rak bir ıu içmektedir On 

alta sene zarf mda Tbilisi 
ıehrinde bir çok petrol. ku 
maı. mobılya ve saire fab· 
rikaları açılmıı bulunmak 
tadır Tbiliıide bugün 35 ti · 
mi tetk ı k enstitüsü, 9 müze, 

15 yükıek mektep ve 13 
tiyatro vardır . ilk ve orta 
mekteplere giden talebe 
adedi 70 bini bulmuıtur. 

Yalnız son iki sene içinde 
18 yeni mektep bınaaı ya
pılmııtır. Ayrıca, bir hüku
met sarayı, bir kitabevi bir 
çocuk tiyatrosu ve daha sa
ir bir çok büyük binftlar 
da inıa halindedir 

l'AZAN: Halil Bedi hrat 
Köıkten hayli uzaklaımıf. 

açıkta yavaılamıılardı .. Fikret 
kürekleri bırak arak terlerini 

silerken. saadetinin ve heye· 
canlarmın giizelliklerinl bir 

yudumda içip bitirmek isti · 
yordu . 

Bu gece ne güzeldi. Uy 
ku, ikisinin de gözlerinde• 
ıılinmifti. Vakit.. hayli iler 
lemif. her yer durgun ve 
sessizdi: 

Artık çıkalım mı fik 
ret? .. 

Kıymetli 

Elyazıları 
Hazinesi 

Sovyetler birliğindeki "Le
nin" kütüphanesinin elya
zıları k11mı, dünyanın her 
hangi bir koleksiyonu ile, 
hatta Brltish Muıeum ve 
Fransa milli kütüphanesi 
koleksiyonları Sle, muk~yese 
ed!lebilecek derecede zen 
gindir. 

lenin Kütüphanesinin çe 
likten kasaları içinde, kıy. 

met biçılme:ı ve dün)·ada 

tek elyazılara . büyük Rua 
muharrirlerinin eserlerinin 
asılları, devlet adamları, ta· 

rihçiler ve muharrirlerin ar

fivlerl saklanmaktadır . 

Bu ~!yazı ları arasında, en 

eskisi. 1092 tarihli Ar kengel 
İncilidir. Bu eser, Rus dilin -

de yazılmış .en eski eserdir . 
Onaltıncı asırda müthiş 

lvan zamanından kalma 

«Tarıh» eserinın muazzam 
bir cildi de bu kütüphanede 
mevcuttur Bu eıerin yazıl 

maaına yüzlerce tar hçi ve 

kopiat iılirak etmiotir . Hır 

nevi umumi tarıh olan bu 

ese. in içinde artistik minya· 
türler vardır ve bunların 

renkleri bu ane kadar kati

yen kaybolmamıştır. Ntkiti 

nin onbeıincl asırda yazdığı 

"Üç denizin öteıine•eyahat,. 

kit a bının yeıine nüshasıda 

"Lenin" kütüphanesindedir . 

Bu eser. esk i laik edebiya 

tın en mühim abidelerinden 

birisini teıkıl eylemektedir. 
Ölümünün yüzüncü yıldö 

nümü dolaymyle tasnı fi ya 
pılan <\Puıktn)) elyazıları da 

büyük bir e hemmiyeti haia 

bulunmaktadır. Bu kütüpha· 

nede ayrıca Gogol ve Tola · 
toyun da çok zengin elyazı 
ları vardır Bugün kütüpha-

nede Gorkinin elyazılarının 

tasnifi ile uğratılmaktadır 

Kütüphanenin elyazılerı 

şubesi mevkut bir mecm tıl\ 

neıretmekte ve elde edi ı en 

yenilikleri bi ldirmektedır Bu 

kuımdan, edipler ve münek· 

kitler de büyük istifadeler 
etmektedir. 

zamanlar o kRdar hırçın 

laıırmıı ki sükun bulmasa 
için, güzelliğine kanamamıı, 
doyamamıf varhkluın, htc · 
ran ve hasretinden doğan 

yalvarmalarının tnllttlerini 
dinlemek iıtermif . 

- Edebiyatı ne çok se 
viyorsun . . 

- Böyle gt celu. tiir ve 
gü~ellik heceler Zehra. 
Onun koynunda 8ular, ozan
larm, kopuı.ları glbi titrer, 
mesteder .. Ay ve yıldızlar 

bu engin beslclt>!ri ıevda 
kalemiyle yazar, sütler, 
yaldız l ar. sonra yaprak yap
rak karanlıklara serper .. Da· 
iıtır . Böyle gecelerde uy · 
kuıuz kalanlar, bunlara 

oİ<udukç.s dudaklar litreıir. 
yürekler dolgunl•ıır ve bü
tün bu güzellikler, birbirine 

kaynaıara" insanın 1ıönlüne 
damla damla sızar... işte o 
aızıların adı aevdadır . 

-- Senin ıairliğin de var . 
- Diyorlar ki, her genç 

- Venüs çok ıevlldiği severken tiirmlt . 

3 SAYFA: 
iA = 

Milliyetçi Kuvvet er 
Mad id Cephesinde 
Toplnıyorlar .. 

( Baıtaraf ı birinci sayfada ) 
ileri hareketlerine devam et 
mektedirler. 

Hu kuvvetler dün öğleden 
ıonra mevz ılerinl islih et 
mışlerdir Asi lerin Navalcar
neroda mühim kuvvetler 
tahoit etmiı oldukları haber 
verılmektedir . Madridln ce 
nubunda milisler, Navude 
Markes kuabasına karıı bir 
taarruz icra etmfsler ve mü 
teakıben asilerin bir taar · 
ruzunu tardetmiılerdir . 

Cumhuriyetçi lerin 5 tay· 
yaresi , dün öğleden sonra 
Madridın yukarısında asile 
rin tayyarelerine karıı bir 
muharebeye girmio ve 
bunlardan 2 tanesini düıür· 
müstür Cumhuriyetçilerıo 

tayyareleri, Madridln timali 
garbisinde de diğer 2 asi 
tayyareıini düıürmiiıtür . 

Madrit. 20 (A .A) - Mü· 
dafaa nazırı M. lndalgolo 
Prieta, dün akıam radyoda 
deniz ve kara kuvvetlerine 
hitaben bir nutuk söylemif, 
ve demiıUrkı: 

'' Cumhuriyetçiler, ha· 
lihRzırda yalnız asi İspan 
yollara karıı değil . ayııi za 
manda bunlara açıkca yar · 
dım etmekte o lan üç dev· 
lete karşı mücadele etmek 
tedirler. Bu üç mil let, Por 
tekiz. Almanya ve İta lyadır . 
HürrıyeUmize kavufnrnk için 
açmıo olduğumuz harp, iı · 

, tiklal harl:i ıeklinl alm ııtır . 

Bu da bizim için bir ıeref
tir. Biz müstakti ve serbest 
olmak istiyoruz Hiç ktmse 

mühim mik~arda asker ve 
kuvvetli sılahlar göndermek· 
te olduklarmı kabul ederim 
Fakat İtalyan ve Alman 
müdahalesinin nihayet bula· 
cağma ve lspanyol harbi · 
nin bir Avrupa harbi intaç 
etmiyeceğine emin ve kani 
olunuz .. 

Kıskançhk cilvelerin~en bi
ri da hal 

Londrada bir kadın, zev· 
cinin sadakatinden oüphe et
mif ve zevcini sıkı bir takip 
a ltında bulundurmaia baı· 
lamııtır . 

Bir gün. sadakatsiz zevç 
metresinin evinde ike zcv· 
cesinin kapının önünde di· 
kildiğini ve saatler geçllil 
halde kapının önünden ayrıl. 
madığmı görmüıtür . 

Adamc•ğız, karısının kapı 

önünden çekilmiyeceilnl ve 
karısına görünmeden evden 
çakamıyacağını anlamıo ve 
imdadı sahhi otomobilini le· 
lef onla çağırmııhr . 

Otomobil ge\ince, kendi 
sini baygın bir halde göıı 

termi§ ve kapah imdadı sıh· 
hi otomobiline konarak bir 
hastahaneye naklediloıiılir . 

Adamcağız bu •a yede met 
resinin evind~n lrarısma gô· 

rünmeden çıkma ğa muvaf
fak olmuı fakat hastahane. 
de de bir kaç saat yara mev
kuf bir halde kalmııttr. 

Mumyanm basma gelenler 
nln esiri olmıyaca~n:. ,, Maruf asar1at1kacıların bl · 

Londra, 20 (A . A ) Son riıi, beılnci Fı ravun ıüli.le· 
zamanla rda Hitler ve Mus 
ıolini ile görütmüı olan ame 

' le fırka er eıki lideri Lans · 
bury · ıulha müzaheret mec· 
lisleri · Londra federasyonun 

da iral etmit olduğu btr nu· 
tukta bu iki de\•let adamının 
sözlerine itimadı olduğunu 

bP-yan etmiıtır. 

Hatip demiıtir ki: 
" ltalyanlarla Alman -

l arın kominızme kar~ı mü 

cadele e tmek için ll'panya ya 

-· Şıiri sever miıin? .. 
- Seni çılgmca sevdiği 

me hala inanmı yor musun 
Zehra. inan lıana Ben ki 
ruhumdan koparak hırçınla

ıan ihtirasların zaman za 
man, tahammül edılemlyecek 
isUrapları içinde gecelerce 
kıvranır ve inllderken. yine 
seni ıaadetlmln ve hayatı 

mın en suçsuz varlığı tanır 
ve sana inamrdım .. Haya· 
hm seni sevmek, seni ıev 
dağimi görerek kendimi sev 
mek için, yıllarımı Farmıt 

sarrnalamıtktn. hlla kan 
mamak> hala inanmamak, 
oh o kadar acı ki Zehra . . 

Arlık bana kan, bRna 
inan . ina n ki ruhum, bu 
geceye ina nsın Zehra ... 

- Fikre t ... 
Genç ünlversitellnin <:e 

vap vermek için hazırlanan 
dudakları açılmağa vakit 
bulmadan kapandı. Sandal, 
nasılsa ç11rrnı n bir dalga ile 
yana eğ.lu.ı~, Zehrayi kolları 
arasına atmııtı.. Bir dalaa 

sinden Tasasenin mezarı olan 
ehramında yeğeni Nimetin 
mumyaaım da bulmuıtur. 

Bu ehramın yeraltı daire· 
l~ri bilhaasa Fıravunların ve 
sülalesi efradmırı öl ülerlnl 
mezar soyguncularından mu
hafaza için karııık yollarla 
yapılmııtır. Buna raimen 
mezar soyguncu l arı prens 

Nimetin mezarını bulmuılar 
ve mücevheratını hep aıu 

mıılardır 

daha çarptı . Genç kızın 

batı niıanlısının göğsüne 
düıtü . Bir kımıldanıı ... Son· 
ra kesik bir hıçkırık aulara 
gömülürken, Fıl(ret o 1ıüzel 
J.aıı süıliyen bir yılın kıvır· 
cık saçı araladı . Ayni illek 
le çırpınan dudaklar birbi 
rine yaklftıtı .. Yaklaota .. Son 
ra birbirini ıanki kilitledi .. 

Bırkaç dakika sonra iki 
mesut çift, kopacak f ırhna • 
dan habersiz , yıldızlı eece 
nin, istıkballen gibi durıun 
sandıkları sakin denizinde 
engine açılırken . Zehra ha· 
la o ; biraz evvelki dudak 
sevii•inin ruhundan ııilinmi · 

yetı iıcıklayifiyle kendinden 
ıeçmif, denizden aldığı aula 
rı avuç aYuç serperek o, 
güzel sesiyle ıarkı söyleme · 
ğe baılamııtı : 
·•Çı ı, guzı>I ~ ayı~ı cngıne do~ru .. 
" Hir ~e,·da cıçı>gi suda yı ldızlar, , 

··Bu.) ol ki omrumun ılk se,·gi yolu .. 
·•Kız Lalıtın açıktır diyor dıılgalı r,. 
"Dal~a l ar. dalgıılaı nh ey dalgalar .. 
·Bu gec!' guıılıırnıln çılı.:ınlıl?ı u r .. 

.. .. .. . 
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8ah~esir Ticaret ıe 
Sanayi O~ası rı dan: 

Bal.kesir vilayeti merke
zinin O inkciler mahnllesinde 
{ 27 J numaralı evde oturan 

Türkiyı· Cu ı hurıyet ı tabaa· 
sındon olup Ôrtü Ü çartıda 

{20 ) numaralı dükkanı ika 

maddeıine göre Balıkesir 

Ticaret ve Sanayi Oda11nca 
91 B ıicil ıaymna kaydedil 
diğl ilin olunur. 
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EBOLID 
rtmlz plyaıa11na gelmittir 

Şehir ve kuyu sularının kirecini ( O ) dereced• 

gi ~eren ve kireçsiz tatlı suya çeviren bu kıymeti el· 

han değer ( Veboltd ) cihazları inaanların: 

1 
3 - Musabaka imtihanı 3 ı Temmuz 937 tarihinde ıa· 

1 at 14 de Hardarpaga, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, 
M&latyıı, Adana, Af yon. lzmlr, Erzurum, Mudanya, itlet. 
meler merkezlerinde yapılacaktır. 

SIHHATiN/ 

mur namzedi olarak alınırlar. 

2 Muııabakada kazananlara muvaffakiyet derecesine 

göre 61, 57, 46, 43 lira aylık ve buna göre muhtelif va· 
zifele r verılecektir. 

Kayıp ıastr~name 
lıtanbul Süleymaniye ilk 

okulundan aldığım tudikna· 
meml kayettim. Yenilini 
çıkaracağımdan hükmü ol 
madıimı alin ederinı. 

Martlı mahallesinde mü · 
teveffa Mehmet kızı Beılme 

Almanyada At eti yenmesi 
için propağanda yap ıh yor. 

İngilizce Morning Pos ga
zeteıi Berlin muhabirinin 
yazdığına göre Alman ve 
kadınları, yemeklerinde 11k 
ıık at eti bulundurmağa te 
ıvik edilmektedir. • A ıağı 
Ren vilayeti eliıleri teıkiliı 

h,, lideri, Hegenberg. at eti
nin 11iır eti kadar iyf oldu 
ğunu ve geçen ıene Alman 
yada eti yenilmek üzere 
125 000 at keıildiğini söy
lemektedir. 

Bu Alman lideri diyor ki: 
" - Ecdadımız d.t at eti 

ni, leziz ve körpe et olarak 1 
telakki ederdi. Bu itibarla 
at eti yemek hususunda va 
tani duygularınıza müraca 
at ederim ... 

Filhahika eskiden Alman· 1 
la!' at eti yerlerdi. Fakat I' 

hrlstyanhktan sonra bu ade· 
ti kilise menetmitti · 

4 - En ıon müracaat tarihi 30 Temmuz 937 cuma 
günüdür. 

5 - Daha ziyade tahilat almak tlteyenlerln ltletme 
müdürlüklerine ve amirliğine ve büyük tıtasyonlar1mıza 

müracaat etmeleri lazımdır. 
3 - 1 - 285 

G ÜZELLJGINI 
SERVETJNI 

Muhafız oldutunu ilan eder we takdirkar muhtarı• 
müşterilerimize kendisini takdim eder. 

: Balıkeıirde yegane aatıı yeri: O 
P~ Hükumet caddesinde Zarbali oteli kar111ında No.2 

:. M. Hulusı Erdin ticaretbanestdtr. 
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1 Hır T ecimerin En Büyük Dileği: 
i Satış Sürümünü lrttumıktu. 
~ FAKAT 1 Satışta B]rinci Şart: 

"REKLAM,, DIR. 
ISatacağınız Malınız~ 
l- Herhalde Reklam Edini~·· I l ' e Bu ~ekhhnlar1111ı•ı 
I ( TÜRX Dili) ne \le~i11Jı~ 

~ TO RKDILI ~ 
~ 1 
~ Ba/JkesirinBiricik Gazetesidir u~J 

ı ft. Her Yerde c::u~ 
fı6;~~~~~~~~~ 
lyeıl ve tlaıyazmanı: Bahkeılr saylavı H. KAKA~ 
Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BtL'AL -

1 Baıımyeri : ft Basımevl 


