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Japonya - Sovyet Rusya Arasında Hariciye Vekilimizin 
Anlaşma Hasıl Olmuştur.. Tahrandaki Ziyaretleri 

, 

Adalardan Önce Japonya-Mançuko, Askeri Motörlerini Sonra 
da Sovyetler Silahlı Müfreze/erini Çekti. Böylece Hadise Kapandı 

Londra, 3 (A A ) - Amor 
lbehtı tı. b& ._zerinde vuku bulan 

cltae; adalardan önce Ja-
Pol 0 ·Mançuko askeri motör 
•tt 

illa ' lllGteakiben ~ ovyet 
,~U~rlG, silahlı müfrezele · 
... ha çektlmelerlle kapan· 
""'ttıt. 

lk ~daların aidiyeti meselesi 
1 tarafın muvafakatı ile 

)•llld t.1 en tetkik edilecektir. 
Sa 0 •1cova, 3 (Radyo) -
" iet Ruıya hariciye naıı 
ltf · Lıtvınof, bugün Japon 
t .. ''1 tarafından verilen pro· 

to)a 
~ cevap vermlı ve 
Çl~or nehrindeki adalarda 
ltt'o •n lht1laf a Japonyanın 
ıı.ıı~bı1et verdiğini baldir
~lr. B LITVINOF 

lolc Şanghay, 3 (Radyo) 
Do Jo, 3 (Radyo) - Ja- Ruı Japon ılyasal milnase· 
li:)• hariciye nazırı B. batınan gerginliği devam 
-.,ota, Ruı notaıının, fena ediyor. Uzak Şarkta bir 

•te 1 11,1 ınakrun ° dutunu Rus Japon muharebesinden 
,,_:aaı, ve çıkan •htilifın endiıe ediliyor. 
~lk Ruı ıambotları ıerl Son gelen haberlere göre 
'dileten ıonra zail olabi· Japon donanmasıom bir k11 

l. ltnı Uive eylemfıtir. mı, Mançuri limanlarına 
~ '-• ıe111ılert, Mançurt müteveccihen hareket etmtı 
-..t1•nı zorlamağa . baıla- ve iki filo da harekete mü 

it. ltd1r. beyya bir hale konmuıtur . 
it., \laların, Mançuri hudut · Tokyo, 3 (Radyo) - Çiç 
'ld Q~l l 5 fırka tahıld etmtı kardan gelen haberlere gö 1 

larındaki kuvvetlerini müte· 
madiyen takviye etmekte· 
dirler. 

Amor nehrindeki Rus 
gambotları, henüz nehlri 
terketmemiılerdir. 

Pariı, 3 (Radyo) - Şing 

ıtngten verilen malumata 
göre. bugün orada büyük 
bir miting olmuı ve Amor 
nehrindeki adalar Ruılar ta 
rafından tahliye edilmediği 
takdirde münrı ıebatın keail 
meııi iıtenmittir. 

Moıkova, 3 (A A.) - -
Amor nehrinde 30 haziran 
müıellah Sovyet motörüne 
Japon Mançuko sahilerinden 
Sovyet Japoo - Man · 
çuku ıahilerinden açılan 

topçu ateıl mOnaıebeti 

ile hıuiclye komiser muavi 
nl Stomonlkof Japon büyük 
elçiıi Stgemetauya ıtddetli 

bir protesto notası vermlftir. 
Japon büyük elçiıinln 

Sovyet motöı <lnün adaların 
cenubunda gözüktüfOne ve 
ilk aleti de mezkQr motC>· 
rGn açtlğına dair yaphiı 
mukabii proteıtoyu be Sta· 
moıılakof kabul etmemtıtlr . 

Litvinofla japon büyük 
elçtıi araıında dün vukubu· 

lan mülakatta, Litvlnof Man· 
çuko sahillerinden Sovyet 
motörüoe yapılan topçu ale
ti hakkıodaki protestoyu 
tekrarlamıı, Japan Manço 
ukeri makamahnın bu gibi 
hareketlerden d o i a b i l e 
cek vahın neticeleri ehem· 
miyetle kaydetmiı ve bu 
hadise neticesinde malca ve 
tnıanca vukubulan zaylahn 
tazminini istemekteki hak-
kını muhafaza eylemtıtır. 

Lttvlnof, eğer JatJon Man 
çuko makamatının kendi 
mote>rlerioi geri çektikleri 
tebeyyün ederse Sovyetlet 
birliğinin de motörlerlnl lcı· 

taahnı hemen yarın geri 
çekmeie amade oldujunu 
ve böylece hidısenln kapan· 
mıı olacağını söylemiıUr. 

İtalya 
Ve Almanyımn bir teklifi 

Londra, 3 (A.A.) - Ade 
mi müdahale komiteılnin 

dünkO toplantı11nda Alman 
larl6 ltalyanlar İıpanyada 
ıki tarafa da muharip hak 
larıoın tanınmaaını teklif et
mltlerdır. ~ıöylenlyor. re, Ruslar Mıınçuri hudut· 

Dahiliye Vekili Dün Mos Ormandan Ne Şekilde 
kovaya Hareket Etti. istifade Edilecek? .. 

8· Ş ü k r ü K;;a Moskovaya 
8iikreş Yolile Geçecektir. 

... 
8 

~tık. ŞÜKRÜ KAYA 
~Ilı, •ra, 3 (A.A.) -· Da · 

e V k S.~ e ili ve' Parti Genel 
'•te ı ş ''ttı r lllcrü Kaya Bükreı 
ilden M 

'-t~ oskova ya glt-
Gıe b • ''~-. l te ugün Romanya 

L tl <! 1 
"tt stanbuldan hare · 

•tanı ı l. 1 erdır 

ı.,, t:"buı, 3 (Huıuııi) Dahi 
t...__ e p 
""' & aru Genel Sekre 
,c.._ · Şakrü Kaya bugün 

't._ .. ~~ta •apurile hareket 
r. 

'· ş '' \',I' CUcrij Kaya Bükreı 
,,,, tova larlklle Moıko-

1-f leÇecekur. 
l ''lcıh V 
•t~ la ekili de bu gün 

''IOak 
IGlcr ovaya varacaktır . 
L. -6 Kaya Baıvekll 
~G, Şükı il Saraçoi 

lu, Hariciye Vekaleti Vekili 
Numan Menemencloğlu, Is 
tanbul vali vekili B Şükrü 
tarafından uğurlanmııtır. 

lıtanbul, 3 ( Huıuııi ) -
Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel S e k r e t e r i B. 
Şükrü Ka ya, Moıskovaya 

hareket etmiıtır. Mebus · 
)ardan B. Rahmi ile 8. Şük · 

rü Ozan, Hariciye Vekaleti 
memurlarından B. Nizamed. 
din, Dahiliye Vekiline refa · 
kat edeceklerdir. 

8. Şükrü Kaya, Moıkova 

seyahati münasebetile mat

buat mümeulllerinc verdiği 

beyanatta ıunları söylemiş· 

Ur: 

- Sıkmtalı zamanlarda 

bize yardım eden dost Rus· 

ya hakkında düımanlerın 

yaptıkları aleyhtarane pro 

pağandalarla, yabancı mat

bur.tın verdiği mübelağala 

haberlerin Türkiye matbuata 

nda teRadüf edilmemeııl, iki 

memleket arasında cart olan 

kuvvetli dostluğun bir teza · 

bür6dür. 

Köylünün kereste iMiyacmm temini ile müteı~~itlerin 
orman işletme şı~li tes~it edildi. 

Yeni orman kanunu tat· 1 Ziraat Vekaletinin Orman 
bik edilmektedir. Ztraat ve kanununa göre hezırladıjı 
kaleli bu kanunun tatbikini ' yeni tamim fıte bu üç nok
göaterir nizamnameye uygun tayı göz önünde bulundur · 
olarak hazırladığı yeni bir 
tamimi valiler vastasile hü 
tün vilayet orman müdürle· 
rine göndermtıtır. 

Malum olduğu üzere or 
mantardan bllfade ıekilleri 
föylece olmaktadır: 

l - Köylüler kendi evlerini, 
ahırlarını ve bilumum ziraat 
aletlerini yapmak için afaç
tan faydalanmak mecburiye
tindedirler. 

Kereste ihtiyacını köylü 
ler her zaman kolaylıkla 
ve az masrafla karıılıyabtl· 
melidirler ki eksiklıklerini 
tamamlamakta güçlük çek
mesinler .. 

Ormandan köylüler yalnız 
kendi ihtiyaçlarını temin 
için değtl kereste olarak da 
aatarlar Paylece orman ke 
narında bulunan birçok köy 
lülerlmlzln hemen hemen 
malıetlerl bunlara inhiıar 
etmektedir. 

Diğer taraftan müteah 
httler de devletten orman 
nhaları ıahn alarak hunları 
usulü dairesinde keıerek ka· 
zanç temin ederler 

muıtur. 

Hu tamimde iıartl edilen 
mühim eıaııları aıaiıya ya · 
zıyoruz: 

A Köylüler bu zati 
ihtiyaçlarını köy ihtiyar hey 
etleri tarafından taıdik edi 
lecek bir beyanname ile or. 
( Sonu 2 inci sahifede ) 

&WWWOI 

Almanlar 
Aıusturyada bir ~ü~umıt 
dar~esi. mi hıznhyorlır 1 

Londra, 2 (AA.) - Ha 
vas Ajansının muhabiri bil· 
diriyor: 

Sureti umumiyede iyi ha· 
ber alan bir Berlin memba· 
ından alman haberlere göre 
Reich hük6nıetl halthazlf' 
da L&ypzlg hadiıeıl netice · 
ainde uiradığı muvaff akı 
yetalzliğl telifi etmek için 
Avuıturyada bir hilkumet 
darbeıi bazırlamaktacbr. 

Irak Hariciye Veziri Şehnişah 
Tarafından Diin Kabul Edildi. 

Ankara, 3 (A.A.) - Ha
rJctye Vekilimiz bugün İran 
mahsulatı ıerglsini ziyaret 
etmlıtfr Yarın da güzel sanat 
lar atelyeıini ıezecektlr . 

Şehrıiıah , dün Tahrana 
gelmtı olan Irak hariciye 

vezirini kabul etmlt ve Öf
te yemefine alıkoymuıtur . 

B. Naci Eliıil ıonra ve
liahd ve baı vekil tarafın

dan kabul edilmittir. 

Tahran, 3 ( A.A. ) 
Cuma günü Türkiye Hari· 

ciye Vekili Dr. Tevfik RGtUi 
Araı ıeref ine verilen ziyafet 

münaaebetlle İran Hariciye 
naznı 8 . Samly aıaiıdakı 

nutku ıöylemiıtir: 
Ekselioı; 

Asla ıC>zCl almak niyetinde 
deilldim. Bununla beraber 
içinde bulundufumuz ha 
vanıo Sftmimiyett bende C>y · 

le bir ıevinç hJ11I haaıl et 
mittir ki, bu hi11l lfade et· 

memek benim için mümkün 
delildir. Bunun lçin ılze ıu 
birkaç kelimeyi arz ve tev· 

cih ediyorum. Bu bıı İran 
pa71tahtının bir kere daha 

ıizl kabul etmek bahtiyar· 
hlına iablt olmaktan dofu· 

yor. Sizin zlyareUnlz fev. 
kalade mühim bir bidlaedlr. 

Bu ziyaret iki memleket 
arasında mevcut olan ve 

ıahaaı her gün biraz daha 
gentılemekten halt kalmıyaa 

ıamimi ve itimada miıte 

nlt meıai btrlifinin bir delt . 

ildir. Bu ziyaret kardet olan 
milletlerimizin aralarında 

mevcut olan doıtluju kuv· 
vetlendirmeii ne derecede 
arzu etmekte oldukların1 

Sıhhiye 
Vekili Avrupaya gitti 
Ankara, 3 (A .A.) - Sıh 

hal ve içtimai Muavenet 
Bakanı Refik Saydam dün 
A vrupaya gltmlıtir. 

gC>ıterlr. 

Nihayet bu ziyaret bu do
ıtluiun taralnlne memleket
lerlmlzin ne derece ehem
miyet atfetmekte olduldarr 
nan bir delilidir. Bundan baıka 
lran ile Türkiye ara11nda ıtt· 
gide 11klaımakta olan it bir· 
liii yakın f&rkta ıulbun 

esaah bir lmllldir. Ve bat
ta barııın tecezzi kabul et
mez olduiu prenılbl heaaba 
katılacak oluraa bu tefriki 
meıat cihan ıulhunun da 
ehemmiyeti hiçte az olma
yan amillerden biridir. Bu 
teırlki meıal bize buadaa 
böyle daimi temaı halinde 
bulunmak 11k11k blrlblrlmlal 
ıörmek bu ıuretle dal· 
ma ve doıtane mClnaaeltet
lerimlzln eaaunı letkll et
mlı bulunan Te dalma ela 
böyle olan ıaıalml •• mi· 
tekabıl anlayıı biulDI ar
tırmak fınatmı bab .. decek· 
tir. 

Şu halde bu fe7lzll •• •· 
merebebt teırikl ........ 
devamı TlrldJenln babua 
olan Amlclar AtaUlrkla aa
adetl, lranın doetu TlrldJ• 
milletinin refahı na111111a •• 
ıahıi uhhatinlre kadehimi 
kaldırmama mthaadeDlal rl· 
ca ederim. 

Türkiye HarlclJe Vekili 
Dr. Araı ataladakl nutuk 
ile mukabelede bulunmut
tur: 

Ekaellnı; 

Kullanmıı oldutunua çok. 
doıtane s6zlerden dola11 ıl
ze batün kalbimle te,ekkir 
ederim. Yeniden doat lra
nın ıüzel payitahtında bu· 
lunmaktan dolayı bl1Mtmek· 
te olduium derin MYlncl 
arzetmeme mGaaade 6u1a. 
runuz. Sizin aranızda bulun· 
maktan mQtevellid ıevlnclm 
Tahranı ilk defa olarak 16r· 
menin bana m6ye11er ol
duiu 1 932 ıenealndenberl 

doıt İranm bGyük Şeft S.M. 
Şehntıah Pehlevlnln ldareıl 
altında her aabada hiç 
ıüpheılz kardeı lran mille
( Sonu DardOncQ Sayfada) 

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

Düşen Yıldır1m Bir 
Adamı öldürdü .. 

Bir Kadınla Çocuk da Yara
landı. Faydalı Yağmurlar .. 

Bir gün önce baılıyan yai· 
mur dün de muhtelif faaıla
larla devam etmiıttr. Mah 
ıul için çok fay dalı olan 
yaimur çiftçinin yüzünü gül
dürmüıtür. 

Y ajmur eınasında kırlara 
yıldırımlar da düımüııe de za. 
rar vermemtıtir. Yalnız Yeni 
köye dilıen bir yıldırım bir 
f acla1a Mbep olmuıtur. 

Bu köyden Muharrem oflu 
Şuurl anoeıl Şamile ve Şa
milenin torunu 2 yaıların. 

dakt Safiye bir atla tarladan 
eve dönerlerken ha va fena 
halde bozulmuı. ıtmıek ve 
ıök ıürültllerlnl aafnak ha
linde bir Y•lmur takip et
mittir. 

Bu eınada çakaa tlmtek· 
( 
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iliMiZDEN HABERLER TürkiyeyeGirecekNakil " 
Vasıtaları.. 1. 

Muvaktaten girecek fasıtılardan gümrük ve sair resimler 
teminat ~arııhğı ahnıcak para yerine geçiş karneleri 

kabul edilecek 
Talimatnameye göre mem - lebllecektlr. Çalınan nakil 

lekeflmize muvakkat muaf- vasıtalarının gilmrük reıimle
lık yolile girecek nakil va· rJ aranalmıyacak, yalmz mey· 

ııtaları arasında kara ve ha· dana çıktılı takdirde bunların 
va ıeyyahlarıoa ve yo lcula- bir ıene içinde yurt dııma 
rına alt olanlardan gümrük çıkarılma11 veya gümrüiü
ve sair reılmler teminat 
karııhiı almacak para ve 
banka mektubu yerine, ta 
nınmıı beynelmilel otomobil 
klüplerl ve beynelmilel tu· 
rlzm btrlıklerloe mensup 
Tarklye Turing Klübünl\n 
ve bu klfibiln kefalet ettiği 
talimatnamede isimleri yazı· 
lı Turlnı klüplerlnln, hava 
seyyahları içinde uluslara
raıı bava klGplerlntn ve 
TOrk Hava Kurumunun ve
recekleri triptik ve gümrük 
eeçlı karneleri kabul olu · 
nacaktır. 

Bu muaflıktan lıtlf ada 
ececelder Türklyeye mu· 
vakkat bir zaman için ıe
yahat veya ıalr bir mak. 
ıatla gelen ecnebılerle a11l 
ikametrAhı encebl bir mem. 
lekette olup muvakkat bir 
zaman için TOrktyeye dönen 
Türklerdir. TOrkiyeye nakli 
hane ıuretllf\ gelen ecne
bilerle kati olarak Türk iye
ye dönen Türkler (talebe, 
memur, tOccar) bu muaf· 
lıktan ve usulden tıtlfade 
edemlyeceklerdir. Muaflık 

uıulünden lıtlfade edecek 
nakil •atıtaları ve eıyalar 
ıunlardır: 

Otomobiller, bisikletler, 
motoıikletler, ti 

rislkler, otobüıler, sayıtkar , 
otokarlar, ro~orklar, rulot. 
lar, tayyare ve diier hava 
nakil vasıtaları , motörlü 
nakil va11taları ile birlikte 
getirilen yük ve tecdıt par
paları, nakil vaııtaıına bağh 
bulunan alıcı radyo cihaz 
lan, ıeyyahlarm yolda kul
lanmalarına mahıus olarak 
nakli vaeıtaların1n içinde 
getirdikleri mutfak ve yatak 
etyaaı ve kamping, av ka
yak veıair ıpor allt ve ede· 
vah. 

Triptik veya gümrük ge · 
çlı karneıl ile getirilecek 
nakil vaııtalarmın triptik 

•eya geçlf karneılnde adı 

yazılı ıahıılar veya bunla
rın uıulü dalreıinde mezunl · 

yet verdikleri üç.üncü ıahıa

lar tarafından getlrilmlt bu· 
lunmuı ıart olacaktır. Trtp· 

tik ve eeçiı karneatnde ya. 
zılı nakil vasıtalarının, ıa 
hlplerinln yurdumuza gel-

melerinden evvel veya ıon· 
ra , kara veya deniz yollle 
retlrUmeal mümkün olacak · 
tır Nakil vasıtaları Türkiye 
hududundan lç,erl ıırdlğln 
den itibaren bir ıene içinde 
yurt dııına çıkarılacaktır. 
Hastalık veya nakil va11ta 
ımın ıakatlanması gibi ka· 
çınılmaaı elde olmayan se 
beplerden dolayı bir ıene 

içinde yurt dıııoa çıkaralmt· 
yan nakil vaııtalarıoın müd· 
detlerlnin uzahlma11 Turiog 

klübü veya tayyare kuru 
munun müracaatı ü:ııerlne 

ıGmrGk bakanhlınca veri · 

nün verilmesi ıart olacaktır 

Btr ıene içinde yurt dııma 
çıkarılmıyan veya gümrüğü 
verilmlyeo nakil vasıtaları 
gümrüklerce ıatı1acak ve 
paraları irat kaydolunacak
hr. Çalınan n,kil vantala
rınm çalındıfı en büy6k 
mülkiye Amirinden alınacak 
vesika de lıbat olunacaktır . 

Seyyar 
Mükelleflerin 
Vergileri 

Seyyar mükelleflerin ver 
giye tlbl tutulmazdan evvel 
vaziyetlerinin iyice tetkik 
edilerek f uzull mükellefiyet 
teıiıl gibi hallere meydan 
verilmemesi hakkmda Ma · 
ltye Veklletlnden vilayete 
bir tamim aönderllmittir Bu 
tamimde deniliyor ki: 

Bazı yerler varidat idare 
lerince gündelik gayri safi 
ku;anç üze rlnden vergi ye 
tlbt tutu lmuını icap ettire
cek itleri olmıyanların da: 
Meıgul iyet vaziyetleri liyılu 
veçhile tetkik ve tahkik edil · 
memeıi yüzilnden fuzulen 
kazanç verıtılne tlbi tutul · 
dukları anlaıılmıtllr: Gln 
delık gayri safi tılzısm eden 
itler, 2395 numaralı kanu 
nun 20 nci maddeılnde sa 
rahaten yazılıdır . Varidat 
idarelerince bu madde hük· 
müne göre herhangi bir ıa 
hıı namına vergi tarhından 

evvel o ıahıın kanunun bu 
maddesinde zikredilen umur 
ve teıebbüsler le itllıal olup 
olmadığının alakadar me . 
morlar tarafından bizzat ve 
etraflıca tetkik ve tahkikine 
itina olunması lizımd1r . 

Bundan böyle , herhangi 
bir kimsenin vergiye tabi 
hır me11alesi olmadıfı hal
de , gündelik gayri safi ka 
zanç üzerinden vergiye tabi 
tutulduğu ıörüldGiü taktir 
de müıehblplert tlddetle ce 
zalandırılacaklardn 

Kıymetli evra~lar ne ıa~ildı 
sıtılaca~ 

2459 numaralı kanunun 
beılnci maddesinde yazılı kı · 

ymetll evrakm, kıymetinden 
fazla bedel mukabilinde ıa

tılamıyacağı Maliye Vekale 
tinden vilayetlere btldfrllmiı · 

tir Kanunun beıinci madde · 
ıinde zikredilen kıymetli ev· 
rakın bazı baytler tarafından 
kıymetlerinden fazla bedeli
le ıatılmakta olduğu anla 
ıılmııtır . Bayiletln, bunları 

kanunen muayy•n kıymetten 
fazla bedelle satmaları hem 
vatandaıların kanuni miktar · 
dan fazla resim, ödemele 
rinl, hem de bayilerin bu 
va11ta ile kendilerine gayri· 
meırQ bir menfaat temin et-

Birlik 
Gönene 0-11 galip geldi. 

B Gümeıi birinci~i Gö
nen yeni Doğa nspor kulübü 
ile A gümeal birJclsl olan 
ıehrlmiz İdmanblrllğl dün 
General Ali Hikmet ata m 
da Ahmet Ademin hakem 
llilnde saat 16 da karıılat · 
mıılardır . 

Birçok seyircinin hazar bu 
lunduiu m .. çı Birlik güzel 
blr oyunla O · 11 kazanmıı 
tır. Gönen Yeni Dofanıpor 
kulübü oyuna hiç hakim 
olamamıf, dalma kendilerini 
müdafaa et'llek mecburiye 
tinde kalmıılardır. 

Bugün Birlikle C gümeıi 
biri oclıl Edremit ldmanyurdu 
saat 16 da karıılaıacaklar · 
dır . 

Orrr1anlardan Ne Se-· 
kilde İstifade Edilecek 
Köylünün kereste i~liyacmm temini ile müteahhitlerin ar-

man işletme şekli tesbit edildi 
( Baıtarafı 1 inci aayf ada ) 
man idarelerine bildirecek· 
lerdtr 

- Beyanname bildirilen 
ihtiyaçlardan mübalağalı gö 
rülmtyenler için derhal izin 
verilec~kur. 

ihtiyaçlarından fazla ke 
restelik aiaç istiyenlerin bu 
istedikleri en çok bir ay 
zarfında intaç edllecektir 

izin kağıtları toplu bir 
halde köy ihtiyar heyetine 
verileceği gibi ilgililer lıte · 

dıkleri takdirde mahalle ma· 
halle ve ya grup halinde 

de verilecektir. 
- Bu it için ayrılan or 

man köy ihtiyar heyetine 
teslim edilecek ve kaiyata 
baılatılacaktır 

Köylüler ihtiyaç olarak 
göıterdikleri miktarın dört 
te bir tarife bedelini vere 
ceklerdir. 

Avcılık Kanununun 
Tatbikı Sekli 

- Köylü mamulitını ha. 
zuladıktan ıonra verilecek 
n a k l i y e t e z k er e 1 e rl . 
le ormandan çıkarak köyü
ne getirecek ve evini, ahır 

ve samanlığını yapacak ve 
ya tamir ettirecektir. 

B - Ôtedenberi kereıte 
yapıp bunları kendi vasıta
lariyle iç pazarlara götürüp 
satmakla geçinen köyler 
halkına bu ihtiyaçlarını te
min edecek vüsatte orman 
orman ayırarak kendi ara· 
larmda küçük partiler halin 
de arthrmaya konulacaktır 

Ave1 kulübüne dahil olanlar 1 lira. olmıyanlar 2 lira 
tezkere harcı verece~ler~ir. 

nesi uıulCl dairesinde doldu 
rularak harç alınıp makbuz 

> 
keıildikten ve alınan harç 
miktarı ayni zamanda tez 

kerenln buna mahıuı ma -
halline yazılarak reıml mü· 

hürle temhir ve mahallin en 
büyük mal memuru tarafm · 
dan imza edildikten sonra 
tezkere ıahibine verilerek 
temhir ve imza ettirilmek 
üzere vali, kaymakam veya 
nahiye müdürüne sevkedl
lecr.ktir. 

Bu memurlarda tezkere
nin pu 'u üzerine müh6r ve 
imza koyacaklardır. 

Fırtmadan devrilmtı af aç· 
lar da köylüler ara11nda ıa 
hta çıkarılaçatır . 

- Köylü alıcılar bunun 
paraıını
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ilki peıin olmak 
üzere üç takıitte ödeyecek
lerdir. 

C - Şimdiye! kadar ya· 
pıldığı gıbl kısa müddetli 
mukavelelt serbest aatıılara 

devam olunacaktır. 

Bütün vilayetlerin orman 
müdürlüklerine tamim ıure· 
tiyle verilen bu emir, uma
rız ki , çok yakında kereste 
ııkmtısını ortadan kati ola· 
rak kaldıracaktır . 

Finans bakanlığı avcılık 
hakkındaki kanunun tatbik 
ıeklini göıterlr bir izahname 
hazarlamııbr Bu lzahnameye 
göre kaza merkezleri 100, 
vilayet merkezleri 200, ve 
latanbul vilayeti i('ln 400 
kurut olarak tayin edilmiı 
olan tezkere harçları yeni 
kanunla Türklyenin her ta · 
rafında avcı cemiyetlerinde 
iza olanlar için 1 liraya, 
aza olmıyanlar için 2 liraya 
indlrilmlıttr . Yeni kanunla 
köylerde ruhsat tezkeresi 
almağa mecbur olacaklara 
yalnız bu tezkereler harçtan 
iltiına edilecektir . 

Sürek avı rlbl toplu av 
cılıklarda aııl avcılara yar 
dım için bulunacaklardan 

tezkere aranmıyacaktır. Evi
ne bltitik olan kendi arazi 
ıinde avlanmak htiyenler 
de ruhıat tezkereıl almaia 
mecbur olacaklardır. 

Ormanda, Bir Dikkat
sizin Çıkardığı V ~ngın .. 

Ruhsat tezkereleri vilayet· 
lerde valiler, kazalarda kay · 
makamlar ve nllhlyelerde 
direktörler tarafıodan veri 
Jecektir 

Ya loız tezkere harçlarının 
malıandıklarınoa alınması 

lazım eeldıtıne göre a vcıhk 
için izin htlyen ıah11ların 

verecekleri lstidalar vali, 
kay~akam veya nahiye mü 
dürleri tarafından icabeden 
tetkikat ve tahkikat yapıla · 

rak tezkere ttaaına müıaade 
edildiği takdirde, mal me· 
murluklarıoa ha vale edile· 
cek ve mal memurlarıaca 

da av tez"erealnden bir ta· 

melerinl intaç edeceğln.:len 

hiçbir suretle tecviz edileme· 
yeceğl ve bu gibi hareketler· 
de bulunan bayiler hakkında 
Türk ceza kanununun muad 
del 526 mcı maddesine tev · 
flkan takibatta bulunulacaiı 

bilJtrilmlıtlr. Bu bayiler hak 
kında birer zabıt varaka11 
tutulacak ve evrak, cumhu· 
riyet müddeiumumiliğine ve
rilecektir, 

Smdırıınm Düvertepe 

(Çorum) nahiyesine bağlı 

Güvendere köyünün Kirezll 

mevktıodekl ormanda yan 

gm çıkmııtar iki kilometre 

murabbaı sahasındaki ağaç · 

lar yandıktan ıonra yangının 

anü alınabllmiıtir, 
Yapılan tahkikatta Güven · 

icraya 
Yatırılacak 
Paralar 

Adliye ~akanlığı icra da 
irelerlnin sahiplerine verilmek 
üzere diğer bir icra dairesi · 
ne gönderdikleri paraları 
geç gönderdiklerini ve baz· 
an paranm g6nderilmeılnden 
bir kaç gün sonra bu para· 
ya atd tahrirat& postaya ver 
diklerini yaptıfı tefttı ve 
halkm bu husuıtaki tikayet 
ltrinden anlamıttır . Bakan · 
lık icra dairelerinin halkıo 
vaki ıtkayetlerini önllyecek 
tekilde muamele yapmaları
nı ve tfmdlden ıonra diğer 
bir icraya gönderilecek pa 
raların tahriratlarlyl~ aynı 

gGnde poıtaya verllmeılnln 

teminini cumhuriyet müddet 
umumlllklerlnden iıtemlıtlr . 

dere köyünden Ramazan of 
lu Mehmet adında blrlalnln 
yangına ıebeblyet verdi il 
anlaıılmıthr . 

Mehmet ormanda arı ko 
fanı yakarken, ateı ağaçlara 
ılra yet etmlt ve yalnız ba · 
ıma söndcırmefe de muvaf 
fak o1amadığından ateı git 
tikçe büyilmüıtür. 

Köyler 
Birleştirilecek 

Duyduiu ı.uza g6re hükiı· 
met nüfuı ve varidatı az 
olan köyleri birleıtlrmiye 
karar vermlıttr. 

Bunun için bu sene bir 
kanun llyiha11 hazırlanacak. 

tır . Dahiliye Vekaleti vlli 
yetlere gönderdiği bt r tam 
imde: 

"Baıhbaıına birer idare 
kurmağa ve faaliyette bu· 
lunme.ğa müsait olmıyan da
ğıoık köylerle nahiyeler el 
varmdaki meskun yerlerin 
en çok kilometrelik meıafe 
dahilinde birer idare altına 

a 1 ı n m a ı ı huıusu der
pif edılmektedir" Demekte 
ve bu kanunun taadikına 

kadar köylerde ıimdılık umu· 

Meyva 
Ye zebze ihracatı nasıl 

olacak 
Taze meyva ve ıebze th· 

racatı ambalajından kull• 
nılmak üzere hariçten geti
rilecek k e r e. ı t e ıünırOk 
kanununun 14 cü m•d 
deıi mucibince kabulu o>IJ 
vakkat uıulünden istif ad• 
edecektir 

1 
ldhal keyfiyeti 937 yı 1 

ve 3 J 92 numaralı umuıo1 

muvazene kanununun 7 i11c:I 
maddeıinln 5 inci f ıkr• · 
11nda bir haztranda net'8 

dtlmiıUr . 
Türkoftı yaı meyva ve ae b· 

ze ibra catHe ali kadar olaıı· 
lara teblli edtlmek üıere 
ıehrlmiz Ticaret Odaıma ke1 
f iyeli blldlrmlıtır. 

Bir nişanlanma ~ 
Baro reisi avukat Tevfl 

Baıarının kızı Vahdet B•f •• , .. 
ran ile nafta fen memur 

•• rından Sadıkm nlıan nıer .,,. 
ıiml dün gece B Tevfikin e"' .,. 

de yapılmııtır . Ve bu 111 l 

rasimde birçok ıüzide ıe•• 
hazır bulunmuıtur. Tarafe1 
ne saadetler dileriz 

Memlıketimizden ~ı~aslo, 
va~yıya gidecek mı11ır 

için kolıyhk 
Çekoslovakya hükfurıe~ . 

rıln aldığı bir kararla 111e 

leketimlzden Çekoılo••k1' 
ya idhal edilecek elllt1•1' 

ıe 
tefrik olunacak 111erı • 
ff'hadetnamelerlnln TürklYe 

e· 
deki Çekoılovak elçiJlfl "

11 
ya konıoloıluju tarafıod• 
vize edilmeıi mecburi fııh" .. 
mııtır . 

Kıymeti "IOOO" Çek "'
0

6 
nundan aıaiı olan mali•' 

1 ıeı 
ait menıe ıahadetna01t ( 

&1• 
vize muamelesinden rfl 

tutulacakhr. ,.,., 
Bu gibi mallara alt 11 

klyahn ıekteye ufrafl'.l•"''t 

için, bu cihetin ehern111l1e
1
• 

le rözönünde bulundu'" fi 

maaı Türkoflıden ıeht1~,. 
T tcıuet Odasına bildlrıllll> 
tir. 

----··••ı~--
Yıldırım 
Bir Adamı 
öldürdü 

f d• ) 
( Baı tarafı birinci ıaY ' 1 ıı ele 
lerden blrlıi yoldak~;ıol•''" 
gitmekte olan bu o 

1 
.,e 

yanına düımilıtür. Şu6' >-" 
hayvan derhal ölmOıtiit·5,fl ' 
neıi Şa mtle ile kOçük d'" 
ye de yıldmm ıtddetltı 
yere yuvarlanmıılardıt · ~· · 

Bayılan ve yaral~o•;6.,e· 
dınla çocuk köye guÇ . d3" 
bilmtılerdtr. Her ıkt•• 1e 

·.,e 
memleket hutahane•l •""' 
Url1erek tedavi altıP" ./ 

mıılardır . ..........-'""'J' ~..;.._____________ ~·· 

mi hizmetlerden 1 ,,., 

esaslı itlere girlritllrrıe',.1 
ılye olunmaktadtr . 
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lllıctıık ticaret odası her ıe · ne kadar yeniden 1000 pi- '• : : : : : :---·.: 

~~ oldufu gibi bu ıene de lot ile 9000 teknlıiyen ilave 
Utün devletlerin hava ku edilecektir. Bu ıenenln nl-

•"etleri hakkında bir iıta- hayetfne kadar ekserisi ta· 
tlıttk neırelmltUr. kip tayyareleri olmak üzere 

Bu iıtatiıtlkten atafıdaki daha birçok tayyare imal 
let"elde görüleceği üzere edeceği de tahmin edilmek-
"tlltere devleti büyük dev- tedir. 
letı 
1 

er arasında ha va kuvvet· 
er· 1 itibarile birinci gelmek-
tedir. 

Amerika hava ve deniz 
Ciltk t 
t lcaret oda11nıo neıret 

lııı bu iıtatiıtikte her dev· 
er 

•rı reçen 1936 senesinde 
'-'eve t 
l u tayyareleri de 1ıöı-
'"11rrıektedir: 

il . Ka. il. KA 
1> 'le\'letler J 936 J 937 
l>(i 
(.' Jiik Brltanya 3,600 4,000 
sr .. ,.,, 3,400 3,600 
it 

0
"
1 
Yeller Birli il 3,300 3,400 

'h ~ı 2,800 3,200 
J, l!ı1.nyll J ,600 3,000 

l>onYll 1 800 2 OJO 
193 , 1 

•dedı 7 de görülen tayyare 
lcı ndekı hafif fazlalık eı· 

rnı1 t, ve pek ite yaramaz 

'"' 1 le e er1n yerlerine yeni · 
' · ntrı "k ıı.. 1 ame edilmesinden 
'"ti l 

d, le rrıiı ııayılabilir. Bun 
il b k lt,1 't a bilhaua Franıa, 

J, Ya, Almanya, Ruıya ve 
(( l>onhda pilotluk öğretilir· 
'" r,I> Pek çok tayyareler ha 

le Ve ite yaramaz bir ha 
le1c:;:dıklerlnden bu mem 
t,,11 erde yeni lerinin yap. 

"''• ol"1 •na mecburiyet haııl 
dikk\tı bulunduğu da nazarı 

... •te alınmak lazımdır. 
1 ttk ·1c t,, 1 devresinde Fransız 

l,,/'recnıtı takip tayyare 
r:,k,:dedınt artırmamıthr. 
._,, daha fazla bombardı-

llmınya ne vıziyette? 
Almanyanın ıayanı hayret. 

derecede birdenbire tayya. 
relerini artırma11 son zaman 
larda görülen hararetli si
lahlanmak gayretine atfedi· 
lebilir. Bir müddet evveline 
kadar Almanyanın askeri 
tayyareleri birkaç yüzü te
cavüz etmemekteydi. 

Bu miktar son üç sene 
içinde bat döndürücü bir 
ıüratle ilerlemeğe batlamıı· 
tır İngiltere, Fransa ve Ru· 
sya müvazeneyi tutmak için 
tayyarelerini arttırdılar Hele 
Fransanın tayyare kuvvetle 
rinl arttırması Almanyayı 

enditelere sevk etti Bunu 
sebebi Almanyada ilk ma
ddelerin nokıanıdır . Alman 
sanayi ve ıanatkirlarmın 

bu nokıanı doldurmak için 
aarfetUkleri gayret ve metal 
büyQktür. Fakat tabiatın 

vermedıği teylerin fennen is· 
Uhsa' inin bir hududu vadır. 

Bugün Almanyanın 600 
ajır bombard,man tayyaresi 
ayni tayyareden 1000 den 
fazla ihtiyatı. 300 hafıf bo-
mbardıman ve ketlf ayrıca 
400 ihtiyatı, 300 fili hizmet 
te ve 400 ,htfyatta olmak 
üzere takip tayyaresi bulu 
nmaktadır. Dtfer taraftan 
Almanyada garip bir halde 
mliıahede edilmektedir. Hu 
memleket difer bütün Av 
rnpa devletlerinden fazla 
hem de ucuz fiatlara harice 
pek çok tayyare satılmakta 
dır Cenubi Amerika lle ja· 
ponya çok miktarda Alman 

ıten yetlttirmelC açın büyük 
1ıayretler sarf etmektedir. 1936 
Senesi ikinci kanunda 2000 
pilot ve 20,000 teknlsiyen 
vardı. Bugün pilotlar 3,600, 
tekniılyenler de 40,000i bu 
lmutlur. ltalyanıo ha va pro
ğramına göre en ataiı 6 000 
pilot yetlttlrllecektir Yuka 
rıda bahsettiğimiz Amerikan 
istatistiğinde Sovyet Ruıya 

tayyareleri için ıöyle den il· 
mektedlr: "Bütün tayyare 
proiramları içinde Ruı proır 
ramı en esrarengiz olanıdır. 
Çünkü Rusya gibi geoit ve pek 
bol ilk maddeleri ve tıçilerl bu-
lunan bir memlekette pek 
büyük tayyare proğramı ta· 
aavvur edilmeıl lmkinıız sa 

yılamaz" . 
Bugün Ruıya, Almanya 

ve Japonyada mevcut tay 
yareler adedine müıavl tay 
yare lmalile metguld6r. Sov· 
yet ordularında bugün mev
cut olan 3,400 tayyareden 
ancak bin 400 ü lıtimale 
salthtir. Ruıyada deniz harp 
tayyareıi de vardır Amerl 
ka ve Japonyada olduiu gi 
bi Ruıyada da iki türlü harp 
tayyaresi bulunuyor. Birlıi 

ordu, diğeri donanma için 
Rusya ordusunda 940 ve do
nanmasında 480 tayyare var 
dır. Bunlardan batka 500 de 
muhtelif pratik tayyareler 
bulunuyor. Pilotların mık· 
darı 2,300, teknlaiyenler de 
21 ,OUO dir. Ônftmüzdekl 18 
ay zarfında ordudaki 32 tay 
yare filosu da 52 ye iblal 
edilecektir. 1 

~~~~~~~~, 

TÜRKDİLI 
Pazartesinden batka her 
gün çıkar Siyasal gAzete .. 
Yıllığı: 800 Kurut 
Altı Aylığı:400 .. 
Sayısı: 3 .. 

yadan tftyyare ıatın almıı· 
lardır . 

Günü geçmiı sayılar 25 

3~0 f:ı~YYareıl imal etmiıtir . 
tı,,tt,~ hizmette 240 da ih 
dı"'' ır - hafif bombar· 
lc,11f 

11 
t'YYarelerile m(bellah 

t,,d t'YYareleri ayni mlk· 
b~a: ktlmıtlır Fransanın 
lhtı," fili hizmette 720 ve 
d, t 'tt• 620 adet lfo ıekil-
"ıı 'Ydhteıi bulunduğu he_ kuruıtur . , 

Mazurukun 
Tayyaresi .. 

Kutubun Sovyet tayyare 
filoıu tarafından fethi eaa· 
ımda, buzlar üzerindeki 
ilim heyetine lüzumlu etya
yı nakleden ağar tayyare · 
lerden Mazuruk tarafından 

idare olunamnın kutup mın· 
takaamda, hava fenalığından 
dolayı, batka bir buz par· 
çaaı üzerine inmek mecb•· 
riyetlnde bulunduğu ve ha · 
vaların uçut için iyileımeıi 
ne intlzaren orada birkaç 
zaman yanhz baıına kaldığı 
malumdur. 

Bu eınada, Mazurukun 
tayyaresi mürettebatı, ayrı 

bir buz parçası üzerinde kü 
çük bir kamp kurarak o 
ıuretle intizar etmif lerdtr. 

Bu ceıur tayyareciler, 
yanlarında her ihtimale kar · 
tı mevcut bulunan lpok ça 

1 

dırı kurmutlar ve bunun 
içinde barınmıtlardır . Bu 
çadır, rüzgara ve kar fahri · 
kalarma çok mukavimdlr. 
Çadırın bir pençeresi vardır 
ve küçük.fak at kuvvetlidir 
Rir petrol sobası ile ısınma 
ıtır. 

Tayyare mürettebatının 

herbirl kendisine mahıuı 

gelecek •sıcak yatak çuval
larını uyku ıçin lııtimal et 
mi, ve altlarına da kauçuk
tan hava ile tlten tiltlerini ser
mittir . 

Kendilerine mahsui ihti · 
yattan batka, tayyarede ku· 
tup iıtaayonu için hazırlan

mıt 1.200 kilogram muhte 
lif yiyecek mevcut bulun 
makta idi. Sefer heyetinin 
her azaa.nm gündelik tayı 

nı . 950 gram sıkletindedir 
ve 500 kaloriyi haizdir . 
Bunlar arasında, galeta, çu
kulata, kakao, ıeker, yu· t eu " •ty ille tedlr Franıanan • ı d "l'k ADRES: 1 

t,k11~"1e kadroıunun 50,000 il YI 1 llJJlrlCI 1 BALIKESiR TÜRKDILI murta, ıüt, vesaire vardır 

Halen yüzen buzlar üze
rinde kurulu timal kutubu 
kıtlama iatasyonund11ki tel· 
ılz iıtaayonu Lenlngradın 

en mükemmel radlolabora-
t.uvarlarmdan birinde yapıl
mııtır . Anten direkleri. ben
zin motörü, hava ' motörü 
ve yedek aksam da dahil 
olmak üzere, bütün maki· 
nenin ağırlığı 500 kilogram· 
dır. Esas emetörden baıka 
kutup kıılayıcılarının elinde 
iki tane de yardımcı amatör 
var.dır. 

Şimal kutubu telsiz iıtas · 

yonu, akümülatörle itlemek
tedlr Akümülatörler, lıe, 

ha va motörü ile itli yen 200 
~atlık küçük bir elektrik 
makinesi ile doldurulmakta 
dır. Elektrik iltaııyonuna 

lazım gelen hareketi veren 
haya değirmeni, portatif 
direği ve kanatlariylf!', an· 
cak 50 kilogram gelmekte• 
dır. Makinelerin bu kadar 
hafif olmasına rağmen, da 
yamklık bakımından dere 
celeri çok büyüktür. 

Şimal kutubunun her ye
re benzemlyen ıeraitl içln
Cle, her türlü ihtimal mev· 
cuttur ve bunlar arasında 

hava ile ifllyen motörü me· 
ıela "grev., yapmaaı bile 
mümkündür. fakat bu da 
nazarı dikkate alınmııtır 
Ru takdirde, akümülatörler, 
ufak bir benzin motörü ile 
veyahut el ile hareket etti· 
rllen bir dinamo ile doldu 
rulacaklır . 

Şimal kutubu iıtaıyonu 

!indedir. 
Tayarede, her türlü mu 

tbah levazımı da mevcuttu. 
Bu müddet zarfında, Mazu · 
ruk ve arkadatlara, huıuıi 
surette gayet hafif metal-
den imal edilmit çanak ve 
çömleklerini kullanmıtlardır . 

Bütün sefer heyetinde ol-
duğu gibi, Mazuruk tayaresi 
mürettebatında da huıud 

kutub kibritleri bulunmakta 
idi. Bu kibritler, buza sür-
tülmek suretiyle alet alma · 
kta. ıuda verutubette kati· 
yen fenalaımamakta ve on 
kuvvetli rüzgarda bile ıön 

20, 40, 60 ve 600 metre 
tullt.ıri kullanacaktır ve ha· 
len kullanılmaktadır. 

Bu istasyonun kendiıi ile 
irtibat teıis edebileceği en 
yakın telıiz iıtaayonu, 900 
kilometrede Rudolf adası 

istasyonudur. Kutuptan ya· 
pılan netriyat ve mükale 
meler, Moıkova , Rudolf 
adasını istasyonu vaaıtasiyle 
nakledllecektir . Eğer her 
hangi bir sebepten dolayı 
Rudolf adası iıtaayonunun 
mevceleri Moıkovaya vuıl 
olmaz ise, kutup Moıko~a 
jje Dlckson a.dası telılz jg 

taıyonu vasıtaaiyle irtibatı 

temin eyliyecektir. 
Şimal kutubu telıiz istas

yonu radyo operatörü, Er -
neıt Kronkeldir. Krenkol 
Sovyetler birliğinin timdtve 
kadar tertip ettiği kutup 
seferlerine ittirak etmlı de 
ğerli bir ilim adamıdır, ve 
1ıerek bu ıef erler esnasında 

ve 1ıerek Çeliu11kin buzkı · 
ranından kurtulanların kur · 
dukları kampta gösterdlil 
fedakarlık ve muvaffakıyet 

ile meıhurdur 
"'lzvestia" gazetesinde 

neıredilen bir makale1lnde 
Kronkol , diJor ki: 

Kutuptan muhakkak suret
te, Sovyet ve yabancı kııa 
dalıa amatörleri ile irtibat te· 
mln etmek ve muhavere tesiı 

eylemek iatiyeceğim ve mu· 
vaffak olmağa bltün gay-
retimle çalııacağım. "'Şimal 
kutubu,, istasyonunun net 
rettiği mevcelerin hangi me. 
safelere kadar gidebilmekte 
olduğunu tesbit etmek çok 
enteresan olacaktır • 

Fransa 
Mebusan ve ayam yaz 

tatili yapıyor 
Paris, 3 (Radyo) - fran· 

ıa mebuıan ve ayanı, Şa

ton kabineılnin hazırlamıı 

olduğu layihaları müzakere 
ve kabulden ıonra, yaz ta
tıll yapacaklardır. 

Tatilin, önümüzdeki Salı 
gününe 
meldir. 

raıtlamaaı muhte· 
• Ye l rı ve dört bin pilotu ltalya da pilot ve teknl- \._ .1 ve mühim bir k11mı toz ha memektedir. 

~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--
nüz anmadı Süat . Hayal.. 
Hep hayal.. Yalnız benim 
uf kuma, yalnız benim gön · 
lüme doğmasını lıtediğlm 
bir doğuyu gecelerce bekle
dim . 

Fakat o yıldız benim, 
yalmz benim gönlüme dol· 
muyordu. 

Çünkü yaıadığım hayata, 
akıam gibi bir hayat ve 
akıam sinmiyordu ... 

kendimi meıul zannetmiyo 
rum. Kendimi, haklı bulu 
yorum Süat .... Kendimi de 
dl. . Kellmeltr sanki bofa
zınde düğümlenmeie baı· 

lamııtı . Artık devam ede· 
miyeceğini anlıyan Hikmet 
ıuıtu . Elleri buzlatmıf, yü 
zü klreçleımitti . Gtce bü· 
tün ıeuizliğile Marmara kı 

l'()rt 
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Bu köıklerde aktam ol. 
}'AZAN: Halil Bedi Ftrat mıyordu. Akıam. hayat 

yılarını kucaklamıt köık, 
içli bir durgunluğa bürün. 
nı61Hi. Araııra, ıık ağaçlıkh 

bahçelerden kıvrak kahka -
halar yükseliyor, uzakta bir 
köpek acı acı havlıyor, ge
ce ıankl engine göz yatlı 

td'-"1 F' rı 1, ı o r u ı -
"'1'-ı b' lkret, riyaziye k11· 
~tlı~l u •tne bitirecek dı· 
Qj L l btt 
t~'ç renç.. Arasıra 

tıı~ı Zen 1 ltı 1 n adamın ço-
~'•ı ... _ d 
, Yat~ • huıuıt den 
"''''-' Ut.· lkııı arasında 

"'~ ., '"' ·~ "'ttbe insan gibi bir 
fi '-tU l lct. · U f a c ı k bir 
\.ilet e eıı b 1 
b lt'c•lc 1 e yoktu .. 'tlt, L tıtn .. Bu kız bam 

Q otr le • ) Uı.__ •ıd, Süat .. 
't .... ı,, 

tt doı'I n renk dolu, ha 
b~Gzeltik dolu, ıe•· 

t f"lluhıtten naaılıa 
,.._İf 16k bllıın · 

!erinin ( Heyettinas ) bile Doğular, ömrümQn ıolgun dolu, flir dolu, güzellik do 
adını koyamadıkları, meç- ve renkılz çafları.. Batan lu akıam bu, bol ıtıklı, ıa· 

bul bir yıldıza benziyordu.. günlerin ardından doğan lonlardan kaçıyordu . 
O benim gecelerimin giioe · uykuıuz yıldızlı geceler, Hayatıma aktam ıinml 
ııydi. Onu gördükten ıonra ıönlümün renk renk, ııık yor, geceler ömrümden si· 
günlerimin ren1ıl ıoldu.. dolu ıüzellik ve hayat dolu lındtkçe o yıldız, benden 

Artık güodQzün aüneıinl, demleriydi.. Geceler rüntf kaçıyor .. Bu kaçıt batka il · 
sevmiyordum. : siz, yıldızlar geceılz, ben de lerde bir doğu yaratıyordu . 

Zehra benim gönül yıl uykusuz kalmaıam yaııya- Zehra oradis, o yokıul ve 
dızımda.. Yıldızları severktn mıyordum.. YüzümQn bu hayatı ıecenin rengini çalan 
gecelere bağlanıyordum .. dekor içinde ıolgun durdu· gencln evine kayıyordu. 

Geceler, bana Zebranın adı· iuna bakma.. HenQz bah · Servet, ııık, renk .. Sefa
m heceliyordu. Sabahın ilk çeye çıkmadım, yıldızları letlme, denkti .. Sefalete dü-
ıııklariyle, birer birer IÖ· aörmedım . Zebranın akıl ıen, ne yapar. 
nen her yıldız, ıünlerlml yüzüme yayılmadı. Dudak· Sefalce düıiloür. 

bir ıel gibi akıyordu . . Saat, 
yaslandığı koltuktan ağır 
ağar doğruldu.. Harekehlı 

ve düıünceli duran arkada
ıına baktı. . Sonra çok ya · 
vaı ıöylendl: 

- Düıüncelerlne ortak, 
iıtlrabına da yabancı kalmak 
istemiyorum.. Seni bu ıon· 
ıuz yasa ıürikliyen kız 

için de ıtmdtlik btrıey ıöyll

•na 

de beraber '°llldlurumyİlolrldlul. •İlalrlılmllZlellalrlaimlnlııiblaİJ•iliiniliıibİiel· •kaiiriiairiiımiiııı ı•ii•iirıidll iilimiliilliiilllllliiiilliiiiiiillliliiii•• 

Gel bu sevdadan vazgeç .. 
Çünkü aranızda o kadar 
açık bir benzememezlik var 
ki .. tıpkı geceyle gündüz 
arasındaki fark gibi . Biraz 
evvel bu kötklerde aktam 
olmıyor demittin Olamaz 

Hikmet. . Olıa bile tllr· 
siz geçer ... Çünkü renk dolu, 
ıüzellik dolu, ııık dolu ha
yatın .... Ve ıen, tıpkı 

ııık pervaneleri gibi bu ha
yatın mütemadiyen içinde 
ve dıtında kane t çırpmak 

taam... Karanlıkları, karan
lığın rengine vurgunları ııe 
vemezsln .. ltıktan ayrıldığın 

gün yıllarını karartının .... 

Akıamı ıeviyorum diyor 
sun .. Akıam ıevdir .. Çün· 
kü yirmi dört ıaatte bir, bü· 
tün isteklerin, her istidada 
göre ıiirletllil zamandır ak· 
tam ... 

Fakat Hikmet. ekseriya 
geceler ıevilme~.. Çünkü 
bal aylarının ömrn o kadar 
azdır ki ... 



SAYFA 4 

Bir Cani 
Yap:ığı c!nayeU an latıyor 

Geçen 28 mart akıamı Şi· 
kagoda feci ve tüy ler ürpertici 
bir cinayet vuku bulduğu ve 
Robert lrvin adındaki bir hey 
keltraşın Gedeon adında bir 
kadın la çok güzel ve genç 
luzı Veronikl ve komıuları 
olan Frank Blrni öldürğünü 

yazmııttk. 

Amerika poliıi, katilin 
kim oldu~un derhal öiren
mlııe de bu kadar araıtırma · 
lara rağmen onu bulama· 
mııtı. 

Nihayet bundan birkaç 
gün evvel, Statler otelinde 
çalııan ve lımini deilıtlrmlı 
olan aanakir katile tesadü
f en portreılnl yaptıran genç 
bir kız bilahare katilin re· 
ılmlerlnt gazeterln birisinde 
görmüı ve b1:1nun üzerine 
poliıe ihbaratta bulunmuı. 
tur . 

Üç aydanberl, katili bul· 
mak için bütün timali Ame 
rlkayı altüst eden J 87 ıivJl 

pollı de, birkaç gün evvel 
onu nihayet ele geçlrmeğe 

muvaffak olmuttur. 
Katil, cinayetini atikir bir 

ıektlde ifade eden bir tavırla, 
töyle izah ~tmiılir: 

"Etell öldürmek tatıyor · 
dum, çinko yer yüzOnde en 
fazla aevdJflm ve kıymet 

verdlilm lnıan o idi. Onu 
ıevlyor ve ondan nefret ed· 
lyordum. Evine eitum. Fa 
kat apartımanı boı buldum. 
Evveli anneıa madam Gede. 
on eeldt. Konuımıya baıla. 
dık ve_ vaku geçirmek için 
bir _ de onun reamint yaptım 
Madam Gedeon yoruldu ve 
gitmemi söyledi. Reddettim, 
çünkü Etelı &'Örmek istiyor · 
dum. 

Madam Gedeon kızmıya 
ve bağırmağa baıladı. Artık 
hiçbir ıeyl &'Örmez bir hale 
1ıelmi1t1m. Boğazına ıarıldım 
ve çabaladıiı için, gltelde 
boğazını ııkmağa baıladım. 

Yirmi dakika ı.o n r a onu 
boğmuıtum. 

Mamafi itim bitmlt de· 
ğildi . Çünkü Eteli görmek 
iıtiyorum. Öldürmek fıte 
diğim inaan da o idi. Niha
yet birisi içeri ye girdi. Bu · 
nun, Etel olduğunu zannet
tim. Halbuki 1ıelen Veronık· 
ti. Ona hiçbir fenalık yapmak 
fatemlyordum. Öldürmek is
tediğim Eteldl. Çünkü beni 
sevmiyordu 

Veronikin rahat durması 

lazımdı Bundan dolayı onu 
ortadan kaldırmağa karar 
verdim ve maatt~essü f onu 
bıçaklamaktan kaçmama 
dım. 

Bu ban~ çok ağır geldi. 
Çünkü böyle güzel mahlu · 
kun canmı yakmak istemi
yordum. Vurdum, derhal öl
dü. Tam bu sırada, apart . 
man komıuıu ve aile doıtu 
olan İngiliz Frank Birn kar-

Hariciye 
Vekılimizin 

Ziyafetleri 
( Baıtarafı 1 inci ıayf ada ) 
tinin mukadderarında meıud 
ve feyyaz yeni bir devrenin 
mebdelol göıteren genlt le 
rakkiler ve derin iılahat vü 
cude 1retirmit olmaaınddn 

dolayı daha büyüktür. Bu" 
sevinç çok büyük ıumullü 

olan mesut bir takım hadi· 
ıelerin iki memleket arasın· 
da mevcut olan dostluk mü· 
nasebetlerlnl taraln etmlı ve 
bu münasebetleri tam bir 
vuzuh ve derin bir ıamlmi
yet derecesine çıkarılmıt ol · 
masandan ve bu vuzuh ve 
samimiyetin bugün bu mü · 
nasebeılerln mümeyyiz ev· 
safını teıkıl etmesinden do 
layı da artmaktadır. Bu doı 
tane münasebetlerin en iyi 
ıf adeıl ıahıen yekdlğerlne 
çözülmek bilmez kardeılık 

rabıtaları ile bağlı olen iki 
namidar devlet reisinin ha· 
ııretklrane düıüncelerlnfn 
ıemereal olarak Türkiye ile 
lran arasında tee11üı etmlt 
olan dostane anlaımalardır. 

lkl memleket araıında her 
eün daha ziyade ııklaımak 
ta olduğu müıahede edilen 
teırlkl meıal yalnız bu iki 
memleketin kendilerini yek~ 
diğerine bağlıyan ıamlmi 

doıtluiun takviyesine atfet· 
mekte olukları ehemmiyetin 
bir ntıaneıi olmakla kalmaz 
belki aynı zamanda komıu . 

ları ile olan dostluklarını 

kıakançcaıına göz önünde 
bulundurmakla beraber ya· 
kın ıarkta sulhu tanin et· 
mek ve bu ıuretle umumi 
sulhu 11yanet eylemek bu· 
ıuıunda kati azimlerini göı. 

terir. Bu .. tıbirllğinin daha 
mesud neticeler vereceğin 
den ve iki memleketin ken· 
dtlerinl alakadar eden bü
tün meselelerde dostane mü· 
naaeb~tlerine hakim olan 
uzlaıma ve mütekabil anla 
yıı f tkrinden mülhem olma. 
rına medar olacağından u 
la ıüphe etmemekteyim İt· 
te bu kanaatle kadehimi S. 
M. Şehnlıah Peblevlnln ve 
Vallahdm sıhhatlerine, ne 
cip kardeı İran milletinin 
refahma kaldmyorum, Ekse· 
lanıınızıo ve latif hltıraaı zi· 

binlerde menkuı kalacak 
olan bu toplantıyı huzur ve 
zarafetiyle tereflendlren re 
flkalarının 11hhaUne de iç · 
meme müsaadenizi dilerim. 

ııma çaktı. Her ıeyl duymut· 
tu . Beni ihbar edebilirdi . Bu 
nun için ölmeliydi. Bıçağı 

aldım ve ona birçok darbe
ler indirdim. 

Biraz daha bekledim. Fa · 
kat Etel bir türlü gelmediği 
içtn, arpartımanı ter kettim." 

Çok ıevdi~l lçin öldürmek 
istediği ıevglliılnin eve geç 
dönmesi yüzünden üç ma · 
sumun hayatına kıyan deli 
heykeltraıın ilk ifadesi itte 
bu korkunç izahatı ihtiva 
etmektedir. 

Belediye 
Riyasetinden: 

Elektrik dlre~i olarak alınacak J 4 santimlik 8 metre 
uzunluğunda 25 petrol direğinin münakaaaaı talip bulun· 
madığından 10 gün uzatılmıttır. ihale 14 Temmuz 937 ta
rih çarşamba günü ıaat 15 de belediye encümeninde ya · 
pılacaktır . Taliplerin belediyeye müracaatları. 
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TORKDILI 4 TEMMUZ 137 

Kültür ırı~mMı~ttr;Ka;;; 
Direktörlüğünden: llnoNTGEN 

Liıe binasında yapılacak 4000 lira bedeli keıif , tamirat oo,ml ı.flu·· TEHASSISI 
ve ıu tesisatı açık eksiltmeye konulmuıtur. lWI 

isteklilue yüzde 7,s ntsbetindt~i pey akçalarıom ma. r 1 Milli Kuvvetlt:r caddesinde 18 numarah 
liyeye yatırmaları ve ibate aonü olan 5.7.937 pazarteaı gün 1 t _, · ı· ıı· .. · R t a 

15 K - 1 - 01 kt- 1-x.- d h - k d b apar manua yenı ge ır ıgı on gen m -
ıaat te u tur re or u 5 un e uıuıı omılyon a u· . . .. 
lunmaları ilin olunur. kınası/e her gun saat J.5 Gen 19 a ka· 

(Şartcame ve l<eıif evrakı liseden görülebilir.) ım, dar hastalannı teşhis ve tedavi ecer 
----------------
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Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birliklerinin ihtiyacı için açık eksiltme 
ıuretile 20 bin kilo patlıcan , 5000 kilo taze bamya, 3 bin 
kilo taze biber, 12000 kilo domates ihale edilecektir. İha 
le günü 10-Temmuz 937 cumartesi günQ 10,30 dadır. bun 
ların hepsinin tutarı 2310 lira muvakkat teminatı 323 ltra 
25 kuruttur. isteklilerin ıartnameıini görmek üzere her 
gün ve adı eeçen gün ve saatte de temtnat makbuzlarlle 
kor aatın alma komisyonu baıkanlığına müracaatları . 
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Belediye 
Riyasetinden: 

I~ • • • • • • • 
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LUtfen Okuyunuz • • 
bayanlar, baylar! 
E linlzdf! hatıra olarak saklanacak öyle eıkl re· 

simler vardır ki bunların iyi bir tekilde taahlhfol ve 
ya büyütülmesinin kabil olanııyacağını zannedersiniz . 
lıte bütün bu düıüocelerin aksini iddia ve iıbat 

: ediyorum: ! Ç ok eski ve ~' ı praıuuış resimleri Lüyii.k 
: bir agrandisman fabrikasında kaı·aka· 
• : lem, sepya, pastel VP ~·ağlı boya olarak is-
! tenilen lıovda ve sizi memnun rdect>k bir 
! şekilde lıi~yük olarak ~· aplır makla)ım. 

Tophane karakolu yanında yapılacak ınıaat keıif ve ! HesimJerinizde bltıJH n lH' J' dt ğiş ı .k lik )3 .. 
planı mucibince yapılmak üzere 23- 6 937 tarihlndfn ili •.. pılabilir. 
baren 15 gln müddetle açık eksiltmeye çıkarılmııtır . lha· 
lesl 9-temmu:ı 937 cuma günü 16 da belediJe encümenin· ! Bayanlar için yağlı boyalar bilhassa şa-
de yapılacaktır, isteklilerin dfpozHolarını belediyeye yatır · : yam ta \'Si yedir. 
malan ve evrakı müıpıtelerite belediyeye müracaatları ! Eğer resiıulcriniz güzel olursa 
ilan olunur 

4 - ı - 246 ! de pek güzel olarak gelec<·k 'e 
neticeler 
beğeııile-

•~~~-~--~--~-. ~--~-~-~--~-~--~--. i cektir. 
~ "ıl : Siparişler bir' ay sorıra iade adilir.fiaflar pak ucu-
€ Har Tecimerin (n Büyük Dileği: ~ ~ ! zdur meseıa: 3o x 40 ebaıta kara kaı~rn 275, yalb 
il Satış Sürümünü lrttumıktu. ~ : boya 350 kuruştur. 1 F A K A ,.f ı İ Numuneleri hergün mağazamız-
~ • da görebilirsiniz. 1 Satışta Birinci Şart: ı f ELLEN ART,~~~ŞIRKETl 
~ " ı1 i A'f ll. VlTSAs 
I! (( REKLAM D 1 R ~ ı Merkezi: Atina Kolokoktroni 38 Şubeıl: İzmir 
~ ,, • 1 Büyük. Kardtçah. Han 6 
~ s t ., M l 'll z KOSTI PISPiRINGOS ~ 
it. ~ acagınız a lnlZI ı !Balıkesir Saraçlar.Başında Hasan Cumalıoğlu Abdullo 

1 Herhalde Reklam Ediniz .. 1 .................................... ""·····!!! 
1 Ve Bu Rekldnılarınızı ltt:a1ı1Hı••11&1i.ı1i!1.!i11ıı11ı1.••••1 
1 ( TÜRKDiLi) ne Veriniz l İ 1 
1 ~ . . ~ · i 

~ ~·. it. BaltkesirinBiricik Gazetesidir ~ 1 Her Yerde Okunur. 1 I 1 
11!~:.At~~~:.At~~~~lıAt# i -~ 1 

ı•-----------ı. Satılık 

Diikkan 'ı~ Satılık Eşya ~ 1 
• N k l - it ol•' • a 1 munaılbettle acele t JI Türkiye piyasasında yükıek mevki kazanrn•t 

Ve 
Mağaza .. 

f satılacak oda takımı, bü t JI dün anın en me bur ( (Mil MARUT ) Kalbür fabrf 
• fe, karyola, gar drop, t • Y f ,. I• maıa, sandalye ve sair ev ' kaamın mamulatı olan kalburlarından 4 ve 6 1111~,r 

ı• eıyaımı görmek üzere t • ralı bütün ve iki parçalı büyük hasılatlı rnakllle 
Attarlar batanda dükkan • Muharrem Hasbi fabrika · t IE tica~ethanemize gelmittir. • _ 

ile Salihattio mahallesinde ~ il civarmda Doktor Mem· • ~ 1 stanbul Piyasasından yüzde yır,, 
taı ma~aza satılacaktır Ta· • duh Özçamın ~aneıine t • mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla satı 
!iplerin Ocaksız Rifat vere • arzu edenlerin muracaah t • k d 
ıelerıne müracaat etmeleri • ılan olunur. t IE ma ta lr. ,,,8, 
ilan olunur. •••••••••••••' • Bu Bir FırsaffJ(. Bu Fırsat Her t-

1

• 

~ man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirme(/ 
Balıkesir Askeri Satın 

Alma Komisyonundan: 
Balıkesir Kot merkez birliklerinin ihtiyacı için 23 bin 

kilo Sade yağ kapalı zarf uıuhle 20 Temmuz Salı günü 
saat 15,30 da ihale edilecektir Mezkur yağın muhammen 
bedeli 23 bin lira muvakkat teminatı 1725 liradır lıtekli· 
lerln ıartnameılnl görmek üzere her gün ve eksiltmeye it· 
tırak edeceklerinde ekıiltmeyi açma~ıaati olan 15 30 dan 
bir ıaat evveline kadar teklif mektuplarlle Balıkeılr Kor 
ıatln alma komlı1onu baıkaobiına müracaatlara 4- 1 - 263 

il cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz· 
• AHMET CUMALI ao' 
• Çiviciler Jç/11de Hzrdavat, Demir, f tıŞ 
11 Malzemesi Ve Rençber Aı ıı,rl 
ti Alzm Satım Yeri 

:--~····--·· ····~-·~ İyesi ve Baıyazmanı: Bahkesir saylavı P "~~ 
Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL' AL .··' 
Baıım Yeri ll Baaın evi -


