
1 

•' 
ıt· ,, 
' ,. 

r 
Belçika Başvekili B. V on 
Zeland Amerika Seyaha

tından Dönmıiştür .. 
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Rus Askerleri Mançu r i Hudut Belçika Başvekili Brük-

M f 1 A A 1 s el e D ö n d ü .. 
oha., iZ arına t e Ş çtı ar • • 8. Von Zelind ingiltere HiilClye Nazırı 8. Uenle Ame-

Uzak 'Şarkta Yeniden Bazı Hadiseler Olmuş
tur. Hudut Muhafızları Arasında Yapılan Bir 

Müsademede iki Rus Askeri ölmüştür .. 
1'okyo, 7 (Radyo) Kuan· 

ton erkanıharblyesinin neı 
retuıı blr tebliğe göre, Man 

IÇurının flmalı ıarkisinde ki 
Q ş . 
it •n·Çtn Çank hududunda 
Uı llıkerlerı Mançuri hu · 

dud ' 
IDuhafızlarına taarruz 

etını l le 1 erdır Bu eına da vu 
it ubulan bir müaademede, 
uı aıkerlerinden iki 

nefer öldürülmütlür. Bu 
nun .. 

Uzerlne Ruılar rıcat et· 
lnlıle d le r lr. Ertesi gün 150 
~~iden mürekkep bir Ruı 
il frezesi, üç p iyade topu 
re tekrar Mançurl hudutla-
•na t R , le •arruz etmiılerdir. uı 

.: erleri Mançurl hudut mu
l(i~Fıılara tarafından püıkür 

1b8ılerdır 4 . 
1' llkadar mehaf ilden ah 

) '" haberlere göre, Japon' .. it •hlclye nazırı B. Hirota 
.. \lı hariciye nezaretine bir 
'"'Ote p •to hazırlamaktadır . 
tnebarıı, 7 (A.A.J - Siyasi 
hld •f Uler, Sovyet . Maoçurl 
tGklıelerlnin lniciıafmı hü· 
rn,1c btr alaka ile takip et 
'tolc ledırler. Bu mehafiller, 
fQ ton\ln vaziyetin veha • 

tt k b rn,1c eı etmesine lDani ol 
h,lclc &rzuıunda bulunduğu 

h,~;~d~ gazetelerde çıkan 
tal, erı tnemnuntyetlt kar 

)et -~~ta, Japon ve Sov · 
btı... Ulc.flı:netl ada mlarmın 

"'"t de hl "e tttdalleri aayealn . 
b,ıı ddlıenın yııkmda ıulhen 
lem\ ilebllecefini ümıt ey 

.., ' tedtrler. 
•ok 

cıh Yo, 7 (A.A.) - Hari 
ta,.._ "e harbiye nezaretleri 
~ 1ba -ltett •oy ıöylemeğe ıa l i 
l>o._, ar olan klmıeler Ja 

tlebrı\, hGkümetınin Amor 
''ki ldiıeıfni mevzii bir 
i ' •ok tatı... inak ve nezaret ve ... , .. 
etmek "•ı.lycttni mu haf aza 
t,._\l .. arı.usunda bnlundu-
~o '0Yleıniıtir. 

l',, ~ko"a, 6 (A.A ) -
J Janıa bıldiriyor: 

t- 'S>on 
~ı1, Ya büyük elçiıi 8. 
~ı ll'ıltıu b 

llofu ueün tekrar B Lit · 
~'ra ıtyaret ederek Japon 
ta çurı .. •h.,1 ,.. lnotorlerınin Amor 
teklld liıerlndekı adalardan 
teı,,,;ıı hakkında Tokyodan 
~0torl aldığını ve Sovyet 
,,ı_ trUe d 
~ ıııerı a alardıı bulunan 
l ıı._.,,1 rtınf rezclerin de çe· 
Qlld rıe i . 

1rııa 1 ntızar ettiğini 
Q l lllr. 

~ . it\'· 
'"e b •nof bütün müza · 

~e "ıla 
d dfira'- ngıcında yaptığı 
' t ı_ ll(İ -

tıı '"rlr gorüımelerınde 

1 
ta old ettı§ı teklife uy 

C\.. Ufu 
la..'" td nu blldirmtı ve 
-~,ıı. enle 

•lraı re talimat verı 
, llG,filc ""dettniıtır. 
~ellet • elçı bunun üzerine 
.... ,. fltıy . 

"ile etın tekrar tees 
~., IG"~ 

9'1 1 •up güv ·nemiye· 
Otrtı 

~be uı ve B. L•tvi · 
t cevap vermiı ve 

ıükune't teeuüs ettikten ıon· 

ra iki tarafm bu adalar üze· 
rindeki ıddialarının karıılık· 
lı tetkikine tevessül edebile-
ceğini ılave etmfttir 

Büyük e 'çi, Amor üzerin 
deki hudud hattının istikbal-
ele tesbltine tevessül edile 
bıleceğini teılım etmiftir. B. 
Litvinof bundan ıonra ada · 

ların aidiyeti meıeleıinln 

halledilmft olacağını taarih 
eylem ittir . 

Bu görüımeden ıonra mü · 
daf aa komiserliği Sovyet 
askeri motörlerfle ıilahh 

müfrezelerin Amor üzerin 
deki adalardan çekilmesi 
içın icabedenlere emir ver 

mııtır 

Filistin Araptan Yeni
den Harekete Geçtiler 
Arap ~om ite si neşrettiği bir beyanname ile f ilistinin 

taksimine im~in ve ihtimal olmadığım bildirmiştir. 
koma , 7 (Radyo) - Me· 

aacero gazetesinin Hayfa 

muhabiri gazetesine çektıği 
bir telgrafta , Filistin Arap 

larınm, yeniden harıokete 

geldıklerinl ve İngiliz tahkık 

heyetinin raporu neıredıldik 

ten ıonra, Filaıtinin her tara 

fında büyük kargaıalıldar 

çıkarmak ıçin hazırlanmıt 

olduklarını haber vermek 

tedirler 

Aynı muhabire göre, Fi 
llıtin Arap komitesi; filisti 
nin, hiçbir zaman takıim 

edilemiyeceğınl ve akıl tak· 
dirde bü1ün Arap aleminin 
harekt:te gelect"ğlni, bır be 
yanname ile ilan eylemiıtir. 

Kudüs, yakın ıark ve bil · 
ha11a filiıtln muhitınne gü 
nün en büyük meıeleıi ola · 
rak Arep birliği ve Fılisti 

oto veni rejımi mevzu hah 
sol maktadır. 

filiıttnin tak11mi havadisi 
bırdenbhe ortaya ç1kmamıı · 

tır. Bu havadıa Ftlistındeki 

İngiliz tahkik heyetinin Lon · 

draya dönmeaınden sonra 

ıızmağa baılamııtır. Fakat 

ıon günlerde Ftliıtinin yeni 
nizamı kurulacağı sıralarda 

Fıliıtinin takılmt ve öte ta. 
raftan · da orta Arap hükii· 

metlerinin bfrlt>ttirilmeıi ha· 
vadialeri avl'li zamanda bü· 

yük bir gürültü ve hareket 

esnuında meydana çıkmıı 

tır . 

İngilizlerin tahkik heyeti 

n ln raporunu tetkik ederek 
Fılislln rejimi hakkmda bir 
karar verdiklerl ve artık 

tatbıkata girdil<lerı anlatılı 

yor. Eıki (Nirid) gazeleıi bu 
meselede ıtddetlt bir liıan 

kullanarak, "lngilterenln ar 
tak müıtakbel fJliıtin rejimi 
ni tatbık ve oradaki cephe 
ıint takviye edeceği Filistin 
deki Araplar da . Yahudi 
ler de iyice bilmelidir ,, De· 
mi ıtır 

F ransız-Sovyet Paktı 
v i gilt re .. 

- -- - --------
Avam ~amarasmm ~üntü toplantısın~a B. ,(den 25 dev
letin Sovyet Rusyayı tanımı~ istemed ı gini söylemiştir 

Londra, 7 (A.A) Avam 
kamarasında bir iıtizahaycl ce· I 
vap veren Haricıye Nazırı 

Eden, Milletler cemiyetinde 

aza bulunan devletlerden 
yirmi betinin Sovyetler bır· 

llğini tammak iıtemedikleri 
ni söylemi§Ur. 

Muhafazakar mebus Ram· 
sey, mezkür devletlerin bu 
hattı hareketini Sovyetler 
birlıği tarafından bu mem · 
leketlerde propağanda ya 
pılmasından ileri gelip gel · 
medığlni ıormuıtur. 

Eden lngıliz hükümettne 
a.ı<l olmıyan meselelere ce 

vap vermiyeceğıni söylemııtir 
Bunun üzerine m~zk<kr 

mebus İngilterede yapılmak· 
ta olau Sovyet proğrandası 
hakkında icap eden tedbir
leri alıp Sovyct hükumr ti· 
nin nazarı dikkatini celbedfp 
etmiyec~ğlni ıwrmuıtur 

Eden, bu mebustan icahe 
den mufassal izahatın ken 
dislne verilmeıılni rica etmit 
ve bu yolda tevdi olunac1t k 
vesikaları büyük bir itina 
ile tetkike h1tzır bulunduğu · 
nu beyan etmittir . 

Eden, Fransız Sovyet 
paktı hııl<kında, bunun etrR 
fında ce rya n e den bütün 
müzakerelerden BritAnya hü 
kumetinfn rlevamlı olarak ha 

berdar edildiiioi ıöylemlıtlr 

Amerikaya 
20 Bom~ardıman tayyaresi 

yaptınyoruz 
Belgrat, 7 ( Radyo ) 

Türkiye hükumeti namına 

birletlk Amerikada Klark 

Martin ve ıürekiaı rnüeue 

ıesi fehrikalarında 20 ağır 

bombardıman tayyaresi lnıa 

edilmektf!dir Bu tayyarele· 

rika seya~atı ~a~~mda uzun bir ~onusma yapmıştu 
Londra, 7 •Radyo} 

Belçika Baıba kanı B Von Ze
lind, bugün lngıltere Harl· 
clye Nazırı B. Edene mü 
laki olmuı ve Amerika ıe · 
ya ha ti hakkında uzun uza· 
dıya konutmuıtur. 

8. Von Zelindm, bugOn 
lerde Pariıe giderek F ranaa 
ricallle konu~acağı ıoylenlyor. 

Matbuat; Belçika Baıveki 
linin, lıpanya ihtilafı ıçın 
de bir çarei hal aramakta 
olduğunu ileri ıür6yor. 

Bürükıel, 7 (Radyo) 

lerhıin fevkinde olduğunu 
beyan ettiğini yazmaktadır. 

Van Zelind derhal sara-
ya giderek kralla uzun bir 
mülakat yapmııtır . 

Londra, 7 (A .A) - Londr" · 
dan ayrılmadan evet B. Von 
Zelint matbuata ıu beye· 
natta bulunmuıtur: 

rin beheri on dört bin dolar B Von Zeland, bugün. tay 

- Kati birıey getirmi· 
yorum. Amerika Reiılcum 

huru benl ..,. bazı ıtfahi tebli 
ğatta bulunmağa memur et· 
ti. Eğer; Avrupa bira:& hüı· 
nüniyet gösterecek oluna 
Amerikalıların Avrupa itle· 
rinde rol oynıyacaklarından 
eminim. Baıladıiım ankete 
d e v a m edecefim. Bu 
ıeyahattan mühim ve ceaa-

kıymetindedir. 

Ayrıca , 1 ürkiyede bir eı · 

llha fabrikası için Milli Mü · 

dafaa Bakanlığı emrine 

20,0 O dolarlık tahsisat ve· 

rllmiıtir. Bu fabrikanın in · 
ıaaı için İngiltere, Almanya 

ve ltalya tlmdiden Türkiye 
hükümeline müracaat ve 

tekliflerde bulunmuılardır. 

Fransa 
ispanya hudutlan ne ka

dar kapah kalacak? 
Paris, 7 (Radyo) Reı -

mi mehafıl. Fransa ispanya 

hunud arının i l anıhaye ka 

palı kalma11ndan dolayı ti· 

kayet etmeae baılamıılardır. 
Aynı mehefif; buna muka 

bıl , Portekiz İspanya hudud 
farının açık olduğunu ileri 

ıürmekte ve bu halin , daha 

uzun zaman ıürmesinden 

endite etmektedir. 

Paris • 

-
Sergisinde çıkan bir ran
gında Uluslar Sosyetesi 

pavyonu yan~ı 
Paris, 7 (A.A .) ~ Bey · 

nelmilel Parıs sergisindeki 

inıa olunana Uluılar soıye· 

teıı pa vlyonu, dün gece an· 

sızın a.teı ralmıt ve paviyo 
nun bir kıımı yanmıı oldu-

ğu ha lde yangın söndürül 
müıtür 

Yangın eınaıında müstah· 
deminden beş kiti ağır ıu 
rette yaralanmı§lır. 

Pariı ı;ergiıi komiserliği, 
tahkllu~ta baılamııtır . 

Pavıyon; önümüzdeki cu 
ma günü, Fransa parlamen 

tOliU reisi B. Heriyo a. 
t\ lum Lord !:- esil ve daha 
birçok rical tarafından me 
raalmle 11çılacak1ı . 

Pavi yonnn tamiratına sü· 
ratle batlad ı ğından, kütad 
re11mi gelecek hafta cuma 

ıüoü yapılacaktır. 

yare ile buraya helmıı ve 
iıtuyonda bütün hükumet 
erkanı tarafından karı1lan· 
mııtır. 

B. Van Zelind, matbuat 
erkanına beyanatta bnlu
narak Amerika ıeyahatmdan 
memnun olduğunu ıöylemiı, 
müteakiben saraya giderek 
Kral Leopold tarafından ka 
bul olunmuıtur. 

Brüksel. 7 (-"' A) - Belga 
Ajanaı, Von Zelindın tay
yareden iner inmez Amerl· 
kada gördüğü hüınü kabul 
den memnun kaldığını ve 
e 'de ettlfl neticelerin ümit· 

ret verici elamanlarla avdet 
ettifimi ıöyliyebilirim . Fa
kat tabii kati neticeler elde 
ettiğimi iddia edemem. 

Ruzvelt ve Hul ıle temas 
halinde kalıp kalmıyacaiı 

hakkında ıorulan ıuale B. 

Yon Zelind bunun ahvale 
tabi olduğu cevabını vermlt 
ve tekrar temasa geçtik zan· 
nedenem en mühim nokta 
budur, ıözlerinl ili ve etmlıUr. 

H ükUmetçiler Bazı Mu
vafakıyet Elde Ettiler .. 
ispanya sa~illerjn~en na~le~ilen tadm ve çocuklar 
ingiliz-fransız harp gemilerinin ~imıyısinde taıımyor 

Madrid, 7 (Radyo) - Cum· 
huriyetçiler, Madrid el varın· 

da Naval Karnero cephe 
ıinde Bronete köyiinü tıgal 
eylemlıler ve ihtilalcilere 
mühim zayiat verdirmiıler 
dır. 

ihtilalcilerin son reımi 
tebliğde, cumhurıyetçilerin 

Madrid civarındaki c t phe 
lerde ilerledıkleri itiraf edil 

mektedir . 
Cumhuriyetçiler, ihtilalci

lere menıup bir tayareyi 
dü,ürdüklerini ve mukabi 
linde hır tayare kaybettik· 
lerim bildiriyorlar 

~alamanka, 7 CKadyo) -
ihtilalcıler, Leon cephesinde 
Suvard tepesini ııgal eyle· 

miılerdır 
Alman gazel el eri, Valin 

siyadaki fabrikalarda zehlrlı 
gaz bombaları imal edilmek· 
te olduğunu yazıyorlar . 

Parla, 7 / Radyo) - İhu 
lalcilerin, Satander cephe 
s ınde f edorıta dem ır ma· 
den ocaklarını ele geç irdik· 
lc ri söyleniyor. Bu ocaklar, 
dünyanın en zengin maden 
ocaklarıdır . 

Sen Jan·Doloz, 7(Radya) 
Burada bulunmakta olan in 

giliz ve Fransız harp gemi · 
lerı, Satanderden halk ile 
dolu hareket eden 

em•lerlnt btma e 1 

geliyorlar . 
Btlbao, 6 (Radyoı - lhUlll 

ciler, Satander havallılnde 

ilerlemekte devam ediyor· 
lar. 

Franko kuvvetleri, Satan· 
der ıehrine 55 kilometre 
yaklaımıılardar . 
Madrıd , 7 (Radyo) - Cum· 

hurıyetçller . Madrid etrafın· 
da muhtelif noktalarda hu· 
ruç hareketleri yapmıılar · 

dır. 

franko mehafili, bu ha 
reketlerin , lhtılalciler tara 

f ından püskürtüldüğünü id· 
dia ediyorlar 

Parla , 7 (Radyo) - Stan 

derden hkret eden İspan · 

yollardan yeni bir kaf ıle 
Nanla g~lmlıttr . Bunların 

en çoğu kadın ve çocuklar

dan. Franıanın muhtelif yer · 
lerlne ıevkedilmiılerdır . 

Parla, 7 (Radyo} Mev· 
suk bir membadan btldiril · 
diğine göre, General Franko 
ispanyadaki gönüllülerin ge 
ri çekilmesine muha lefet 
etmiyecelctlr. Bu tıtkdirde 

lıpanya meseleıln ln beynel
milel cephesi hakkında ya

kın bir zamanda bir hal 
ıeklt bulunabileceii sanıl 

maktadır 



.SAYFA: 2 

Sinema Ve Artist 

Moris Şövalye 
Hususi Hayatı 

Parlı cıvarıoda (Menil 
nontant) kaıabaıında doğan 
M . Chevalier, on bir yatın · 

da iken babaaını kaybetmit 
ve on üç yatında btr re11a · 
mın yanmda çıraklık yap · 
mıthr 

Bir gün "Folies Bergeres,. 
Uyatroıunun methur yıldızı 

.. Mlıtinguett,.ln nazarı dik 
katini celbeden bu gOzel 
ıesti artist onun yardımı ile 
ıahnede tarkı söylemeğe 

batlamıthr. 

Umumi harp ilin edilir 
edilmez gönülln yazılan "Ch· 
ev1tlfer. muharebede Al

. manların eline eılr dütmGı· 
tür. 

Mütarekede Parlıe d~ner 
dönmez "Caalno de Parla,. 

nln en meıhur artisti ol· 
muıtur. 

Bıl&here aynı tiyatronun 
meıhur yıldızı .. Jvonne v.ı. 
lee" ile evlenmlttlr. 

O eınalarda Parlıte bu 
lunan meı hur "Jıaae L Loı -
ky.. (Maurlce Chevalter) yl 
bf'Jenmlt ve onu kandırmı · 
ya muvaffak olarak "Pariı 
Masumlara,. lımfodekl ilk 
flltmlnl çevi rmfttlr. .. 

Bundan ıonra büıbütOn 
parlıyan bu artlıt beynelmt 
lel :Maurlce lımlnl almıt ve 
bir çok Jıhmlerde bat rolü 
oynamııtır En me,hurları 

ıun1ardır: Aık Resmi Geçidi, 
Parlslı Kahveci, Şen Mola· 
zım, Bir Saat Seninle ve Bu 
Akıam Beni Sev! 

Bütün bu flllmlerl Para · 
mount hesabınadır Saçları 

kumral, gözleri kiil rengi, 
oyu 1, 78 dır Karısından 

ayrılmıttır. 

Kıç doğumlusunuz1 Size 
hayatınızı anlatahm 

30-2 KAnundan 5 Şubata 
kadar olan doğumlular (iki 
tarthde dahil) fevkallde ha· 
vali olurlar idrak kuvvet· 

lerl iyidir, zeki düıüncelerf, 
artistik ruhları vardır. Bu 
doğumlular ekseri meslekle 
rlnCle muvaffak olurlar. Ga 
zeteye yazı, veya bir it ili 
nı gibi ıeylerde kazanırlar. 
Tiyatro veya sinema gibi 
yerlerde çalıtanlar da mu 
vaffaktyet bulurlar Gele · 
cek J 2 ayda gQzel def itik· 
ilkler olacak ve piyango 
veya hava itlerlnde kazana · 
caklardır . 

Yeni maceralar birbirini 
takip edecek ve tılerinde 

baıkaları kendilerine cesaret 
vereceklerdir. Ekıerf para 
itleri birdenbire tereddüde· 
d6ter, fakat 1937 yılında 
muvaff aklyet vardar. 

Sevııllerfnde çok tadık ve 
iyi olurlar. Fakat aık itle · 
rinde hazan · baht11zdırlar. 
Bununla beraber izdivaçla· 
randa meıut olurlar. 

Hayatları uzundur . Gele· 
cek martta bazı deiltiklik 
ler olacaktır. Fakat bu de 
fltikhkler iyiye dönecektir. 

Gelecek J 2 ayda neka· 

dar tebedd61 oluraa o kadar 
hayatta muvaffak olacak · 
lardır. 
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Altın ı '- iLiMiZDEN HABIERLIER 
içinde banyo yapan a~am! 

Geçen asrın tonunda ya · 
ıamıı william Vhltney l Vll· 
yam Huaytni ) isminde Ame· 
rlkah bir milyoner evinde 
bir ban) o dairesi yaptırmak 
illtemiı , fakat bir milyonere 
yakııır tekilde olma11nı dü· 
tünmüı: 

salonu çiniden, banyoyu, 
muslukları altından yaptır 

mıı Bu suretle, milyoner 
bugünkü para tle altı yüz 
bin liraya çıkan bu banyo 
ulonunda, adeta altınlar iç
inde yüzer gibi , banyo yap· 

mıt·· · 

f ransız ~adlnlarlna pasa
port veriliyor 

Fraosada evli kadın ko
caamın vasiliği altındadır. 

Kend;ne aid olan bir ıeyi 

kocasının mü&aadesioi alma
dan satamaz; bankaya ken
di namına para yatıramaz; 

bir yabancı memlekete gid 
erken kendiıtne puakort çı · 
karamaz va va 
Rüıüd yaımdan sonra bü· 

tün bürriyetıni elde eden 
bir genç kızın, evlendikten 
ıonra bütün ha ki arını kay· 
betmesl ve kocasının vasiliği 
altına girmesi garip olduğu 
kadar, Fransanın hürriyetçi 
kanunlarile telifi kabıl de 
ği l dir. 

Geçenlerde "L fntranafge 
ant" gazetesi, bir makale 
serisi neırederek, bu hak· 
11zlığı ılddetle tenkid etmit· 
tir . 

Şimdi ayni gazete, netri 
yatınm faydalı bir neticesi 
olarak, Fransada kadınlara 

kendi baıına pasaport çı 

kartma hakkı verıleceğini 

yazıyor. 

Uahlltye Nazırının yeni 
bir kararı olan bu teıebbüs 
füphesiz ki Fransız kadını 

nan hürlyeti için atılmıı bü· 
yilk adımlardan biri olacak
tır. 

Yüz torunlu i~tiyar ata ~a 
biniyormuş 1 

Arjantinde "Yüz torunlu 
bir ihtiyar,. ın öldüğü haber 
verilmifti. 

123 yatında ölen Zeofilo 
Videla ismindeki bu adamın 
hakıkateo, çocukları , torun 
larının çocukları ve onların 
da çocuki arı vardır: 

Yani, torununun tourunu 
nu görmüıtür . Hunların sa · 

ym vüzü bulmaktadır. 
Amerikan gazeteleri bu 

asırlık iktlyarın resmini ba· 
ııyorlar . 123 yaıındakl ihti 
yar ıon senelerde yalnız ıa· 
rapla ve ezilmıı ııda ile ya

ııyormuı . 

Paris ca~~eleri otomobil 
almıyor 

Pnrille, caddeleri otomo· 
blller in doldurulduğundan, 

gelip geçlıi müıkülleıtırdl· 

ğinden ıtklyet edtyorlar. Gö 
aterilen rakamlara göre, Jg 14 
senesinde Pariate 260,000 kü· 
sur otomobil vardı . Bugün 
339,000 e yakın otomobil 
vardır. 1938 senesinde iıe, 

bugünkünü geçmit , 426,000 
e çıkmııtır 

Parlılo gentı caddeleri ha
kikaten azdır . Bu yüz bin 

lerce otomobilin caddeleri 

Bürhaniye 
Hat~evi temsil kolunun ça

llşmalan 
Bürhaniye, (Husuıi) Bür

haniye Halkevl t e nı s i l 
kolu tarafından (Suku 
tu hayal) adlı piyes büyük 
bir baıarı ile temıil edilmit 
ve bu temsil kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından sey
redllmlıtir . 

1 Temmuz Kaputaj b a y· 
ramında §imdiye kadar görüL 
memlt bir kalabalık Bürha
niye iskelesinde toplanmış 

ve tertip edilen muhtelıf mü· 
sabakalar yakın bir ilgi ile 
takip edilerek müsabakada 
kazananlara hediyeler da
ğıtılmııtır. 

8. Necmettin Yeşil 
Bir aydaoberi mezun bu 

lunan müddeiumumi mua
vin lerinden B . Necmettin 
Y eıil blrgüo evvel lstanbul 

dan ıehrtmlze dönmüt ve 
vazifesine baıla mııtı r. 

Sandalye ile yaralamış 
1 

D inkçiler mahal' esinde 
oturan Bayram oğlu kundu 

ra boyac111 Hasan, lzmirler ma
hallesinde oturan Hasan oğlu 

boyacı Haaanı sandalye ile 
yaraladığından ıuçlu yaka · 
lanarak evrakile birlikte ad· 
liyeye tesl im edilmiıtir 

ancak iki veyA üç koldan 
gitmesine müsaade erilyor. 
Halbukı Amerikadaki büyük 
ıehırlerde otomobiller beı, 

altı koldan itler. Gene Ame 
rıkada , otomobillerin biri biri 
arkaımda caddelerde aürü 
tetkil etmemesi lç l ıı, saatte 
30 veya 40 kilometreden 
aıağı gitme-ıi yasaktır Ça 
buk gitmeli ki caddede bi 
rikme olmasın Halbuki Pa· 
riste, kazaların önünü almak 
için, kafi miktarda geniı ol
mıyıın bazı caddelerde oto 
mobillerin saatte 4 kilomet · 
reden fazla gitmesi yasak 
edilmiıtir . 

Gazetedsn [vl 
Maaaosende Ptcan Kavd a 

Eys Sıtman adlı bir ı;ntmar; 
baıtanbaıa gazetelerden ol
mak üzere bir ev yaprnağa 
muveffak olmuıtu Bu mi 
mar evin eşyasını da gene 
gazeteden yapmııtır . 

Duvar, 215 biribirlne ya 
pııtmlmıı gazeteden ibaret 
tir. Bu ev, öyle bir ıekilde 
yapılmııtır ki, battan baıa 
yağmur, güneı ve rüzgara 
maruz olduğu halde zerre ı 

kadar bozulmak bilmemek · 
tedir . 

Gazeteden evin 15 20 se
ne hayah .. olduğu tahmin 
edilme lf tedır 

Garip ka~unlarl 
Bir ingll iz gazetesi yeni 

netrolunan ve çoğu Hırletik 

Amerlkaya ait bulunan garip 
kanunları toplam11tır . Buka· 
nunlardan birlıi "bir nisan· 
da ateı yakmak yaıa~ı .. di 
ieri de Karollnada "kadın 

vücuduna benziyen likör şi · 

telerl yaaaAıdır ". 

.. ... . ,. • ':1,•?f'• • ;. .. · .. 

Sarası 
Tutan bir adam dereye 

düşere~ ~oğuldu. 
Kepıüt nahiyesine bağlı 

Danahisan köyünde T ezce 
oğlu İsmail Çiftderesi de 
ğirmenine un üğütmek üze
ı e giderken yolda çay ke · 
narında dinlenmek için dur· 
muıtur Fakat bu aırada 

ani olarak ıarası tutarak 
suya düımüı ve boğularak 
ölmüıtür. 

Bir öğretmenin 
•• 

Olümil. 
Dursunbey kazası birincı 

okul öğretmenlerinden B . 
Rasim Akdağ bir gün evvel 
anıızm ölmüıtür. 

B. Rasim Akdağ 28 ıene 
denberi Dursunbey birinci 
okulunda bilifuıla öğret 

menlik yapmıt ve bir çok 
gençler yetitUrmtı ve yetlı 
tirdlğ i gerıçler le de bir · ara· 
da çalıımakta idi . 

B. Rasim Akdağ, kültürün 
kap11ın1 Duraunbeyde ilk de · 
fa açan ve sonsuz hizmetler 
yapan bu çalııkan öğretmen 
vazifesinin itıkı bfr insandı. 
Kendisi vazifesin in batında, 

yirmi ııekiz sene gll:ı uzun 
bir zamanda birgün bile izin 
alma dan çahşm ı ttır . 

Bu eme ktar kültür elama · 

nının öl6mü Durııunbey mu 
hitinde derin bir lee11ür 
uyandırdığı gibi , kendisini 
tanıyanları da keder ve yeiıe 
garketmlıtır. 

Kederdlde ai lesinin acıla· 
ram paylatır, kendilerine bat 
sağlığı dileriz 

Evkaf 
İdaresi şehrimizde bir bi

na yaptuıyor 
Şehrim izde hükumet cad 

desinde, zemin katta Evkaf 
dairesi, ikinci katta müdür 
evi olmak üzere yaphrılıı • 
cak binaya ait proje ve ke 
ııf evrakının Evkaf Um 
um müdürlüğünce tasdik 
edildıll ve bunun için de 
on üç bin llrahk; tahıiaat 

göoderilmiıtır 

Bu binanın tnıaatı yakın · 

damünakasaya konacakhr . 
~=--"!ıGı~==::s>"" 

Petrol 
Ve benzin bu~ranı devam 

ediyor 
Birkaç gündenbert ıeh

rlmlzde petrol ve benzin te 
daril<inde oldukça müıkütit 
çekilmektedir . Acanta, kum· 
panya ve oirketler, bele 
diyenin verdiği narh üzerine 
mal gönderemlyeceklerini 
bil clirmi rle rdtr . 

Belediye halkın sıkınll 

çekmemesi için bazı tedbir 
ler almııtır . 

llalkın, nakil vasıtalarının , 

fabrika ve maklnaların lh · 

. . . . ... . ... . . . 

Ziraat Vergi 
~ ~ 

Ban tası ne şekilde vergiye Muafiyetinden istif ada ede-
ıa~i ıutulaca~. ce~ göçmenler 

Fınanı Bakanlığı kendi teı 
kllitında Türkiye Cumhurl · 
yeti Ziraat Bankası kanunu· 
nun vergi ve reılm mu· 
muafiyetlerine ait bir izah· 
namesinin batında §imdiye 
kadar bu bankanın kazanç 
ve bina vergilerine tabi olup 
olmadığı hakkındaki ihttlif 
ların bu kanunla bertaraf 
edi lmekte olduğunu ve ban· 
kanın vergi mükellefıyeti 

vaziyetinin bu kanunla ta · 
yin edilmit bulunduğunu 
anlamaktadır İzehnameye 
göre banka 13 hazi•andan 
itibaren, yeniden ite baıla · 

mıı mükellefler gibi mua
meleye tabi tutulacaktır. 

lzahnamede bankadan alı· 
nacak kazanç vergisi ve 
ruhıat tezkeresi harcı, ban
kanın asgari mükellefiyeti, 
bina ve l\razl vergileri, mu
amele vergisi, damga ve 
tayyare resimleriyle harçla
"• müstahdemlere alt vergi · 
ler hakkında etraflı izahat 
vardır . 

· T esvi~i Sanayi Kanununun 
bir maddesinin tefsiri 
Muafiyet ruhsatnamesini 

haiz sınai bir müessese sa · 

htbinin anonim ı trket teıkili 

gibi müeueııeyi ıahsa muzaf 
' olmaktan kaldırmıyacak ıe 

kilde kollektıf btr tirket 
teıklli ıuretile sermaye veya 
iıtemeıine ortak olma11, 
{1055 ) aayı'ı Tf'tviki Sanayi 
kanununun (26) ancı madde· 
ıinde zikredılen, 

oin ahara devri 
maz. 

müe11eıe 

halt sayıl· 

Ormanlardan terilece~ ~e
resteli~ eıcar 

Yeni orman kanununun 
hükümlerine göre köylülerin 
zati ihtiyaçları için dörtte 
bır bedelle ile verile 
cek kereıtelık eıcar ile ge. 
çimlerini ötedenberl kereste 
yapıp ıatmağa bağlı olan 
köylüler arasında yapılacak 
küçük artırmalar ve alel 
umum ıerbellt kereste satıt· 
ları hakkında vılayete btr 
tamim gelmitlir . 

Orman kanunun birinci 
müaddel maddesinin tatbik 
ıekli hakkında Ziraat Veka · 
leti vilayetlere bir ta · 
mim göndermlflir. Buna gö · 
re , devlet ormanlarına 

bitiıtk ıahlpli ormanlardan elli 
hektar büyüklüğünde olanlar 
müstesna olmak üzere diğ 

erleri ve devlet ormanlarına 
uzakta bulunan ormanlar 
tamamen istimlak edilecek 
tir. istimlak muameleleri iç
in ~imdiden IAzımgelen ko
mlAyonların teık i li ile takdf 
rl !aymet muamelesi yapıl

ması hıldirf lm iıtir. 

tiyaçlarını karıılıya.btlecek 

ve 3- 4 gün kadar yetebtle 
cek petrol \' e benzin de ih · 
tlyat bulundurulmaktadır 

finans Bakanlığı muh•. 
cirlere ve mültecilere bah · 
tolunan muafiyetin tatbik 
ıekli hakkında yeni bir ka · 
rar vermlttir. Serbest muha
cir olarak kabul edilip ıı · 

tedikleri yerlerde yerleıen · 
lerle. gerek serbest , gere1' 
iskan kanunu mucibince 
hükümet tarafından yerlef 

tlrilmiı muhacir olarak me111' 
leket kabul edılenlerdeı> 
memur ve müstahdem v• · 
zlyettnde olarak maat ve 
ücretle çahıan muhacirlerlf1 
de istifade edip etmlyectk 
leri tereddüdü muctb ohrıllf " 
tur . 

Bakanlığın verdiği karar• 
göre lakin kanununun net' 
rinden ıonra herhangi bi' 
suretle Türklyeye gelertk 
serbest muhacir olarak 1<•· 
bul ve kendılerine muhacir 

kağıdı verilmlt olanl"'' it' 
tekleriyle yerleıtiklerl rıt• 
hallin bir ve iki numaralı 
iskan mıntakası oldui"11 ' 

göre beı veya üç ıeoelll< 
vergi mubaf lyetlnd~n ııtıf 11 • 

de edeceklerdir. 

Kanun, muhacir ııf atı"' 
fı· haiz olanlarm vergi mua 
1 

yeti surette kabul etmif 0 

duğundan bunlar tıter ıf1e~ 
mur ve müstahdem olara , 

ı.ı•• umumi, mülhak ve hu• 
k• "'e büdcelerden veya haki ı 

hükmi ıahıalardan maaf ve
1
• 

br 
ya ücret alsınlar, isterse I 

1 • 
meslek, ticaret veya sana 

1<8' lftlgal etmek suretiyle 
1 ıı . zanç temin etmekte bu u 

1 
ıunlar mutlak surette 9erl 

muhaflyetinden latif ade ed~· 
ceklerdir. Yalnız muafıye j 
kazanç, toprak, yapı ve yo 

ı. ,, 
vergilerine m6nhasır ... a e 
kalacak. buhran, muva:ı:e" 
ve hava kuvvetlerine ya' 

dım vergileri alınacaktır· 
Hükumetçe yerleıttrtlıtl~ 

l d " IJliJ diji, yurd aıtırılma ıeı 
1111 

lahazastyle vergi alındl 
cihetine gidılmlyecektir· 

11 
Serbest surette yerle•:, 

muhacirlere ald muafıY .... 
k6ır baılangıcı yukardakl hü ,,. 

lere mütenazır olarak 1 "~, 
maralı iskan mıntak85111 ıf 

oı 
ıerbeıt surette yr.rleıen ,cır 
hacirlerin aldıkları mub el' 

kağıdı tarahlnfn tesaduf e" 
·f bllr tiği yıl sonundan ı 1 ı•' 

beı sene, iki numarala bt't 
kan mmtakasmda ıer dt 
surette yerleıenler ;çlf1 

üç sene olacaktır . ·)1111 

21 Haziran 1934 tarılı1'if 
den evvel Türkiyeyt" getıer 
muhacirler bu muafi)'e ~ 

. ece 
den istifade ettirllrn1Y 
lerdlr 

Karaman/af 

Köyünde hyun hastı!~~ 
Küpeler nahiyeıln1" f'~ 

tjO~e 
ramanlar köyünden 111d1 

tar 
oğlu Bayramın koyun ,_,o 
çıkan hastalık baytar btf 

dürlüğü tarafından °:ı,,ef' 
gün müddetle karaP dtf 
olınmı~ ve tcabeden 1 

l dJllll tetblrlere teveasO • 
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..!_arnlıklarrn Oğlundan: 

Eamer ... Hatay Davamız Ve Er- Türkiye-lngilte"e Dos- Posıaıarih : ıe.alfüdarbir 
G 1 · 1 k V B b 1 · w • ~esıf Coıkun yay1n çılgın fer · 

1adına k d· · en ımi kaptırmıı 
eı11aerım1 rözlerlmde bulu. 

az ete e r 1. • u e e r a er 1g1. • Boııtonda 1781 tarihine 
ait eski bir defter bulun 

:or .. Çalkalanıyordum. Hem· 
e .. Ettıleri belli olmayan 

::ııarlar arıbt' bin bir hi11tn 
•ntalarına kapılıyordum 
Evet o ya tbi 0- .. 

' Y fl ·· uıu 
l:ı ~._ lcalluyor, onun tellerine 

t•~ırdıjı gibi, bende onun 
an '-

çe•u!n feryatlanna uy-
lllqı o d 
, 1 an aki taıkın hııJe~ 

ci~ hıçkarıyordum. 
1\ Yay birdenbire durdu 
ulakları dolduran, ruhları 

Çoıtur f 
F le an eryatlar keıildi . 
.,..' dat benim heyecanım ıön 
"~ 1 

IÖz Yaılarım dinmedi. . 
~Oz 1 
, Yaı arımın içinde yüz~n 
'itler h d ayal kayip olmadı ,, kı 

._ mteılz 110 ... ın kırık 

~,~ıının altında taatlerce 

Jaı le 1111 Ailatıcı feryatları 
t, le •iplere doldurmaktan 

1 lbı 
tı Yan, Yay ve bilmedi-
d Ilı el durmaden ayrılama· 
'"'· 

*** Cec be enın ay11z karanhğında 
•e "1de yaruında gökteki 

Yretc 1 Jc0 Par ayan yıldızlarla 

Od 
11
"'t•rak. Bıkesliğime eı 

'tna " - 1 ke d Yuruyor, mutta11 
rı lll)i h 1 

b\ll a a o Y•Ya bailı 
1'ı~ "'•k ıslı~la onun ıon çal 

11 Pa )OJd rçayı taklide çahıı 
llftl 

o 
Üfld p,,Çjl .. 

e serıdrl serde y11rbelpek 
he, perişa111m b11 şep 

1 
Cfdu/ vusla ynrinı sinci 

Sa sıizarıım bu ştp 
~ YIGyoruın ııöyledikce 

.... ti ı 
tı lcı Yorum sonu gelmemlt 

·Od •lt•h aındayım. Şiıesi ıim 
c

6 
lambamı yakıyorum . 

delcı :lerım maaanın üttün 

"-a .1' ınektuba dikiliyor , 
erıınd 

01c en .. 

''ıı .. " 10rum okudukca ta· 
L 70t, o,h I morarıyordum Sa 
b,1 ° llJor ben hala muamın 

'tıd 
l)'rç - elimdeki Lir kiğıt 
1 -••le b b erı-..d aı aıayım. Göz. 
t,tı e cehennemi bir ateı 

1Yor 

P,•et 
Pi" 1r'' Eımeriml elemle 
~GI iaını kendim gibi . 

lbi)e 
tııQı k n, gülmekten mah 

•lan karanlıldarın kı-

" Haraç ,, Pariıte çıkan 

T .a f n a k partisi organı 

Hatay meıelesınde'n bahis 
baımaka lesinde; Milletler 
Cemiyetinin verdiği karar 
Araplara hoınuhuzluğa ıev

kedip Türklerle Araplar 
arasında mütademeler vu 
kuuneı bile sebebiyet verdi · 
ği mahalli matbuatta görü
len haberlerden anlaııldığı. 

na göre Sancak meıeleaini 

Milletler Cemiyetine tevdi 
etmekle itin halledilmiı 

olacağını zannedenlerin ne 
derecede aldanmıı oldukla
rının bir defa daha tezahür 
eylediğini, Türklerin zafer 
!erini ilin etmelerine muka
bH, Surtyelilerin de kendi 
nazarlarında hayati bir 

ehemmiyeti haiz olan isken· 
derun için birbirlerine geçip 

protesto makamında biltün 
Suriyede dl\kkanlan ve mek· 
tepleri kapattıklarını ve soı· 
yetenin bu karauna naza· 

ran lskenderun ve Antak)a 
Surtyenin bir cüzü olarak 

kaldı~ı ve Suriye bıı yrağı · 
nan bu ıehirler üzarlnde 

dalgalanmakta devam etme
si mukarrer bulunduğu hal

de Suriyelilerin bu kombl
nezondan memnun olmadık· 

zını içli feryatlarımla anı

yor.. SE:.ndeml ben gibi 
kimseıhıligin İıicrine 1ıömül 

müş ağlıyan beyhude gay 

retlerine ıolansın diyordum 
Bir aahrında diyordumki .. 
"Ben zaten ağlamak için 

yarat1lmıı kızım bu günü 

mede yanar atlarım" 
Haylr . Sen ailamıyacıı k 

güleceksin ıaadetin can güldü 

ren dalgacıkları arasında be
yaz köprükler gibi çoıa 

caksın . Hayir .. Elem ve ız 

dırap ıana koyu siyah göz 
lerine bağlanmıy1tcak 

Her baharda açılan çiçek· 
ler gibi canlı dudakların 
dün akıamki keman gibi 
eleme fuyat etmiyece, aaa

det ve onun büyük yolları· 

na tutuıacak yetf!rkl .. Bek · 
ledlğim gün gelıin. Gönül 
bağladıfım ümit ölmeıin 

Mehm~f Ali Kayman 

l'Qlt 
, () l(DIUNiN MlLLI ROMANI No: 30 

:1 ıtı., ~•ha ne olacak .. fle · mın yanına yaldaıınca , ıe· 
0rdu ı dah" kafoını km- tini ve kendistni tanıdı: 

1'tıy0;· Cartıların paruını Siz misiniz Süat bey . .. 
"111 N ' Parasını . . . Süat ı•tarmııtı. 

~ b,tı e kadar ziyanın var · - Fakat Bu vakit ıize 
" de •erecetım . Haydi nasıl tesadüf ediyorum . Hay· 

) ~hı leç kaldım .... 
'tılttı ~P, •naızı~ tmdadrna 

., 1 uu 
l ~ •ltt ıenç adamı ka· Q' "ta ~~tı, hlll nıumamııtı. Ara-
l fGt ed hırsını alamamıı, 
ı:'lt.11, ~ ede arabaya iler· 
•ı: Gat ıeoç kıza yak · 

Ilı, 
~ Yeriniz lncildi mi .. 
~ Z.111ep ıenç ada. 

ret .. 
Zeynep, dajınık halini 

göttermemeğe çalıııyor .. 
Didiımeden yırtılan yel 
dirmesini toplarken baıını 

önünP. eğmif, kesik keıik 

töyleniyordu: 
- Sizi birçok bekledim .. 

Dönmlyeceksloiz tandım. 

Geriye cl6nüyorduan .. Bu hal 

lerını kayddttkten tonra; 

"Suriye ıimdiye kadar 
manda altında bulunduğu 
için Türk kuvvetlerine kar 

tı çarpııacak bir ordusu 
yoktur. Suriye hudutlarının 
müdafaasını mandater hü 
kiimet 11faiile timdıye kadar 
Franaa deruhte etmlı oldu 
ğu gibi geçen Eylu'de Pa 
riste akdolunan Fransa - Su 
riye muahedesi mucibince 
de Suriyenin tamamU mül 
kiyetinl yine Fransa tekef 
fül etmiıtır. 

Bu ıerait altındll . ıayet 

1 ürkler (Alzas - Loren) le· 
rini silah kuvvetile tıgale 

kalkııırla~sa bunların denini 
vermek vazifesi de yine 
Fransa ya dOımekted ir., 

Bu İf , asıl alikadarı bu 
lunan Suriyenin mütalea11 
ahnmak11zın Milletler cemi 
yetine tevdi edildi. 

Bugün umumiyetle reva 
eda bulunan (Türkü okıa · 
ma) po1 itikuı icabı olarak, 
lıtikla l ıne yeni kavuıan ve 1 

(lngilterede Weymouth da 
çıkan Donet Daily Echo g•· 
zetesı) 

Türkiye Başvekili geçen 
lerde Büyük Mıllet Mecllıln · 

de Türkiyenin harici müna· 
sebetlerinden bahsederken 
Türkiye ile lngiltere arasın 
daki son dt!rece dostane mü 
nase betler üzerinde bilhaua 
durmuıtur 

Türkiye Paıveki'inin, taç 
gly,ıne merasimi esnasında 

Landrada gördüğü resmi ka
bulün tatlı hatıralarını sak 
ladığı anlaıılıyor. Bafvekıl 
aynı zamanda Türkiyenin, 
Balkan devletlerin in çoğu ile 
birlıkte azası bulunduğu Bal 
kan paktından da hararetle 
bahsetmiıtir. 

Türkiye bizim memleketi
mizden belki bir az uzak 
görünebilir; fakat bugünkü 
Türklyenin ıiya&eti. darbıme 
sel hükmüne geçen kargaıa · 

lığı ile meıhur Balkanları 
doğrudan doğruya tesiri al 
tında bulundurduğu gibi bil 
vasıta lngiltere üzerinde de 

teıirden haili değildir . Tur 
ki yenin nüfuzu bugün Av· 
rupanm istikrarına ve mil· 
letlerin hariçten müdahale 
görmeksizin kendi hayatla 
rını istededıklt>rl gibi sürme 
lerine hizmet etmektedir. Kü· 
çük Balka n ı'tlilletlerini ol · 

dükça kuvvetli bir bütün ıe 
kline sokmak itinde mühim 
rol oynayan Türkiye Akde

nizde geçit serbestlslnin mu 
haf azası hususunda İngl lte · 
re He hemfikirdrr. 

Atatürk Türkiyeıi yeni 
milli hayatında süratle ile r 
li)or 

Yeni Türkiye bir derece
ye kadar garp devletlerinin 
kıtabmdan bir yaprak almıı 
lir; yani garbın terakk isi 

I kelimesini tefsir ettiği ıekil. 
de müterakkidir . Türkiyeartık 
Avrupanın haıla adamı de 
alidir, bilakiı e yeni bir ha· 
yatiyet ve yeni \>tr görüı 

hususunda hergün daha ile 
riye gidiyor ve Avrupa top 

lantılarındaki mev~il günden 
güne ehemmiyet ketbediyor Sancak11z yaıayabtlmeııi ı 

müıkül olan Suriye görme 

m-;:11~~.n ::'~::~.k meae i İngiltere, Beri in-Roma 
leılnfn zuhuruna ıebep , 

Fransa - Suriye muahedesi Mı·h e . . Bo k 7 
nin Suriye mecliıince büyük V rını zaca mı• 
bir tevinçle karıılanıp tu 
dık edilmesine rağmen fren· 
sız parlamtntoııu tarafından 

tasd ı kinin gecikmiı olması

dır Neteklm Sevr muahe · 
desinin de aynen bunun gi· 
bi, bü}'ük müttefık devlet· 
ler tarafından tasdiki gecik. 
Urllmtı ve ııhtd bir mi Jetin 
tekrar ıehadettne sebep ol 
muıtur. 

Suriyenin dave sı hakl ıdır 

ve onun bir gün galebe 
çalacağına aminlz,, diyor. 

··=~~~~~-- -• "\ 
TÜRKDİLI 

Pazarteıtnden baıka her 
gün çıkar Siyatal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruş 

Altı Aylığı:400 

Sayısı: :~ ,, 
Günü geçmit liayılar 25 

kuruıtur. 

1 

ADRES: 1 
BAUKESiR 1 ÜRKDILI 

,.. -:-.. -:::. :;: •. :==:::;;;-;::.::-: -------' 

YAZAN: Halil "Bedi Fıra/ 

baııma geldi. Tuhaf değil 
mi Süat bey .. Sizi rahatsız 
ediyor muyum? .. 

- Hayır.. Zeynep. Fa· 
kat. 
. - .Hayre t ettiniz .. Bunda 
haklısınız . Gece yarm zi
yaretleri çok zaman tabii 
karıılanmaz ki 

- Bir emriniz mi var? . 
-- Ne kadar nazikıiniz 

Süat bey.. Size dileklerim 
yük olmaz mı? .. 

- Seve seve yapılan her 
oey, inaana saadet verir . Bu 
taadeti çırpınarak bekliyo 

Yunan gazetelerinin kif
fesi. A vrupadaki tehlikeli 
va ziyeti tahlil ederek , ilc ri

ıin i n f imdiden kestirilrniye-

ceğini tebarüz ett irmekle· 
diri er 

Pro:a gnzel e ıi . bu hususta 
yazchiı baımakaleıinde, M. 

• Chamberliinin avam kama · 
rasında irat ettiği nutkun 
Almanyada iyi b)r tesir ve 
intiba bırakmıı olmasına 

rağmen, Alman· İngıliz an· 

laımasınm kuvveden f ıle 
çıkıp çıkmıyacıığınm §imdi· 
den keatlrllmiyeceğini ve bu 
anlaıma karımnda Ruıya
Fransa münaıebet • nin ne 
ıeki l alacaaı ıtmdıden tayin 
olunmıyacağını, ka vdettllc 
ten sonra, bu iki meçhul 

halledilmedıkçe Avrupa me

selesinin berraklaımıyacağını 
tebarüz ettirmektedir 

Elefteron ( İngllterenin 
soğukkanlılığı a 1 1 ı n d & 

rum . 

Fakat . 
- Çekinmeden söyliye 

bilirsiniz . 

- ltiltlğlmeı nazaran 
Anadoluya gidiyor mu111Jnuz. 

- Sey. Evet. 
- Nıçin? . Şey . Evet . 

Dediniz .. 

- Ne bileyim Zeynep. 
Dilime öyle geldi de .. 

Do~ru .. Hakkın1z var .. 
Bazı böyle yüksek emelleri 
güdenler ve ayni teşkilata 
bağlı insanlar arasında ara 
sıra . bunun ııibi sürperizlere 
tesadüf edilir Şu dakikada, 
ıiz de, ben de, aldı ğ ı mız 
ödev 1eri istenildiği ıekllde 
zannedersem baıardık .. 

Şimdi size bir emanetim 
var. . Kaçırdığımız tayyare · 
nin motör k11m1na • ait en 
mühim bir parça11. unutul -
muı .. Daha doğrutu. benim 
küçük bir tedblnizliilm bu
na ıebep oldu .. Onu lütfen 
yerine tesl im edeniniz . Bu · 
nu Nezahetin babasına ve
recektim. Fakat doktor Ha · 

y a z d ı ğ ı bir baımaka l e 

de M Chamberlaın ve Ede 

nin İspanya meııelesi hak 
kında avam kamarasında 

irat e ttikleri nutukları tahlil 
ederek, İngilterenin aletin 
Avrupaya ıirayetine mani 
olmıya çalııtığını ve bu hu· 
susta lazım o lan kuvvete de 
malik bulunduğunu ileri ıür 
mektedir . 

Elef ter on Antropoı gaze 
lesi, lngilterenin Alma nya 
ve Fransa tle beraber müı

terek bir cephe teıkil etme· 
ğe çalııhğmı iddia etmekte-

d ir . 

Bu' gazete diyor kı: "Von 
Neurathın yeniden londraya 
davet edllmeai, görülecek 
ıe yler 1n çok mühim olduğu 

nu meydana çıkarmaktadır. 

Bu mülakatta Berlin ile Pa 
r s araunda samimiyet tesi 
sine de ça lııılacağı an la ş ıl 

ltfeciler tarafından sıkı bir 
kontrola baı l andı. . Şefım i z, 

mutlaka ıizi görmemi, gön 

derdiği mektupla beraber, 
unutulanlara ıize teslim et · 

memi bildirdi Bunda ıa -
ıılacak hiçbir nokta yok . 

Süat bey . Hepim ız birbi 
rimizi tanımadan, fakat he · 

pimiz bir gaye için çalııı 
yoruz .. 

İhtiyarı, genci, ııeğlamı, 
hastaııı, kızı , kızanı, oku 

mamı§ı , bilgini, hepimiz, 
hep ı miz, bu gayeye canla 

baıla f rskat mutlaka, ba ıa r 

madan yaıamamak ve fa 

kat ölmemek. andile sa rıl 
dık . . 

Hepimiz ç izeceAtmiz hür 
bir vatan haritası için , tıra-

sına göre kanımızdan mü· 
1 rekkep kemiklerimizden 

cetvel, etlerimizden kalıt, 
bu topraklar •çln, toprağı 
öpen batlııırumzın açık alın 

çlzl(iler •n 1 n sınırlar, zafer 
aevlacile d6külen g6z yaı · 

muıtur Bu defter, ıehrin 

poıta müdür1erlnden blriıine 
aiddlr Bu müdürün vaı.ifeıi 
Boston ile Nevyork arasında 
mektup taııy a n arabalardan 
beygirlerinin hizmetlerini bu 

deftere kayılan ibaret imiı . 
O zaman pulun yok o 1du· 

ğu anla§ı lmaktadır Mektup · 
lardan ağırlıkları ve aevke
dllecek leri yerlerin uzaklıfı 

niabetinde ücred alınırdı. 

Su hesaba göre, poıta bir 
Amerikan icadı ve bir bu 
çuk asırlık bir ittir. 

Vasati hayati 
E•ki zamanlarda Frarııada 

vasati hayat 18 sene idi? 18 
inci asırda vasati hayat 29 
yaıı bulmuıtur . 1'789 da 32, 
1825 otuz yedi , 1850 de 
kırk , 1911 de elli olmuıtur. 

maktadır. lnglllz1er Avrupa
dakt harp tehlikesinin, bu 
aam ımiyet SllVesinde berta· 
raf edileceğine kanidırler 

Lakın müıtem lekeler meıe

lesi ife İıpanya iti Alman· 
ların Fransa ya yakınlaıma · 
sına engel olmaktadır. Ma
mafih lngilterenin hedefi 
Berlin Roma mıhverinl boz
mak olduğundan , her ça
reye bcıı vuracak gorunu· 
yorsa da , Beri in N oma mıh . 

verinin de kökleri derinde
dir. 

Kavalının kurtuluı bayra· 
mı bu ıene p ek tantanalı 

bir surette tetlt edi lecektir 
Şehri inal etmiı olan (Dok· 
sa) muhribi , Kavalalı namı· 

na gönderilmiıtir. 
Vima gazetesi , bu huıuı · 

ta yazdıaı lakonik bir fıkra · 

da "Komür,istllkle Ut iham 
olunan Kavalıların . kendile · 
rini barbarların boyunduru · 
ğundan kurtaran kahraman · 
lan unutmıyacak kadar yurt. 
sever olduklarını" itleri tür · 
mektedlr. 

Etnot gaze tesi, ( Yaııko 

bey Yuvanıdil ) imzaaım 

kullanan Yanko kalfasının , 

( Sultan Hamit ) devri hak 
kandaki eııerlni nepe baılı· 
yacağını , ı i an ~tmekted ı r. 

larından inci denizler, , ui · 
runa kan döktüillmüz ulu 

namuıumuzla, ulu daflar 
çizmek için çalıııyoruz. Oh .. 

Kimbilir.. Şu dakika neler 
düıünüyonunuz Hakkınız 

var .. Süat bey. Sizi yolu
nuzdan ahkoym:yayim .. lıtf: 

doktorun mektubu ve ema
net. Yalnız sizden ıon bir 
ricam 

Bolvadinde benim bir ak 
saçlı ninem var. Eğer yo. 

lunuz oraya düıene, ona 

da şu mektubumu verir, 

ellerinden benim için birçok, 
ama birçok öpenlniz deiil 

mi Süat bey .. .. 
Zeynep . 

Sizi dinlerim .. 
Zeynep .. 

Sizde mi beni hırpa· 
hyorsunuz?. . · 

- Affet Zeynep .. Faı.la 
ıevlnç ve apanaız taadet 
sürperizleri hazan inıanı çıl
dırtır . 
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Depoziterleri 11 Atatürk parkında yaptırılan ıazlnonuo demlrboı •tya ı= bayanlar, baylar! 
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•• • • • • • • muddetle ıcara verilmek üzere l · 7 ·937 tarthinden ltibaren : simler vardır ki bunların tyi bir tekli de taahihinl ve 

Orman B a Ş 15 gün müddetle arttırmaya çıkardmıthr. l6·7 937 cuma : ya bii}ütüln e11nin l<abıl olanııyecağını zanrıedeufnll· 
gün6 saat 16 da belediye encümeninde ibaleıi yapılacak - : itte bütün bu düıüncelerin es luinl iddia ve iıbat 
tır . Talipler in ıeraitt öğrenmek ve fazla malumat almak : 

Müdürlüğünden: ıatiyeolerın belediyeye müracaatları ııa~ oluot:_ 
262 

i ediyorum: 

Ç ok e~ki 'c '' IJll'aıınıı~ resinılr ri bii,· fık . ') . 
bil' agraudisnıan fabrikasında kanıka· • 

lem, sepya, pastel \t~ yağlı boya olaruk is
ternlen boyda ve sizi uıenmun edecek bir 
şekilde hiiyiik olarak ~·aplırnıaktayım . 

Savaıtepenin Türkmen dedealtı ormanından en azı 
1500 kentali Balıkeılr kasabasında satılmak üzere 3740 
k ental ağaç kömürü beher kentali 30 kurut eaaı bedel 
üzerinden 6 - 7"- 9.37 günürıden ı t bar en 20 gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuıtur . Taliplerin teraitlnl öğrenmek 
üzere bu müddet zarfında B11t Müdüriyete ve ıhale g6nü 
olan 26 · 7 937 pazartesi günü saat 15 te yüzde yedi 
buçuk teminat akçeai ve bu itin ehli olduğuna dair Uca 
re t odasından muıaddak vesika ıle Orman idaresinde mü
teıekkil sat ıı komisyonuna baıvurmaları ilan olunur. 

4 - 1 - 273 

inhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

Ayvalık inhisarlar anbarlarından İzmir anbanlarına kam· 
yonla nakle dilecek {l 8 237) kl'o idare mall yaprak tütOn 
ler 8 .7 937 den ib baren üç gün müddetle açık eksıltmeye 
konulmuıtur. Talipler in Ayvalık ve Balıkuir lnhiıerl arana 
müracaatları . 3 1 - 274 

Oursun~ey icra 
Memurluğundan: 

Balıkeıirde ttıccardan Ne· 
catl Uğura 600 kusur lira 
vermeye borçlu Manisa.la 
Hasan Alinin bu borcundan 
dolayı üçüncü ıah ıı Dunun· 

beyde Y entce köylü Halil de 
alacalı olan 350 temini tah

sili zımmında üçüncü ıah11 
Halilln Huan A liye tapuca 

birinci derecede ve birinci 
ıırada ipotek ettiji Dunun. 

beyin Molla oğ !u mahalle 
ıioden kain taraflara ıağı 
huıuıi yol ıolu ve arkuı 

Cemile haneıi , cephesi gene 
huıusi yol ile çevrili yuka
rıda bir oda ve ataiıda bJr 
aharı c.lan harap bir bapha 
nenin l>u vaziyetine göre 
yeminli üç ehil vukuf tara 
fından (75) Türk lirası ve 
gene kasabanın dodurga yo 
lu mevkiinde ıarkan hacı 

Oıman ve koca Kadir tlma 

len K.avaı oğlu lbrablm ce· 
nuben aarı Mehmet oğlu 

Mehmet müfrez hi11esi ile 
çevrili iki evlek miktarında 
ki müfrez tarlanın tamamı 
na 250 iki yüz elli Türk li· 
raıı kıymet takdir edilerek 
açlk arhrmaya çıkarılmııtır . 

1 - Birinci arhrma tarihi 
4 8 937 tarihine müHdif 
çarçamba günü aaat - 16 da 

2 · İkinci artırma 20-8 937 
c uma günü ayni saatte. 

artırmaya İftirak etmek 
için yokarıdaki takdir olu
nırn kiymetlerin )•üzde yedi 
buçuk nlsbetinde pey akça sı 

veya mi ll i bir bankanın 

mektubunu ibra z e tmek ıa 

rttır. Bu gayri menkuller 
birinci artırm!lda takdir edi · 
len kiymetln yüzde yetmiı 

bet ini bulur ve batkaca ta
lip zuhur etmezse en çok 
pey ıü rentn hak"• mahfuz 
k almak ıutile ikinci artır· 

maya devamla ikinci artır

mada en çok artırana iha 
lesi icra kilanacak ve böyle 
bir bedel elde edilmezse sa 

ht düıecek t i r . 

Bu ıkl ga yri menkuller 
hakkında bir iddiada bulu· 

HükUmetçilerin: 
Mu vaf f akiyeti 
( Baıtaraf ı 1 inci sayfada ) 
tesl de d•yor ki: 

"Şimdi Almanya ve İtalya 
diyeceklerini demiılerdir. 

Söz ııra diğerlerinin dedir. 
Vekayiin alacağı ı•kil de 
onların hattı hareketlerine 
bağlı bulunuyor. 

Londra , 6 <A .A) - İıpan 
ya aahlllerinin İngiliz ve 
Franaız filolarının nezareti 

ne tevdi edilmesi hakkmda 
Lort Plymouth tarafından 

yapılan teklıfi tetkik etmek 
üze re içtlmaa davet edilen 
tali ademi müdahale komi 
tealnln celıeat bu eabah aa· 
at J J ,55 te açılmııtar. 

Bununla beraber vazlye 
tin bu merkezde olduiu 
zannedılmektedlr. Çünkü 
Almanya ıef aretinln müıte
ıarı Voemann sef lr V on Ri· 
bentropa hükumetinin ıon 
noktal nazarını bildirmek 
üzere gltmtı olduğunu Ber · 
lioden vaktinde avdet et -
mittir. -

Hali o dava 
Epeyce zaman evel kay· 

bolmuı ve iyi bulunamamıı 
miralay Farvest yen iden ar 
anacaktır. 

Miralaym taharrisine çı 

kacak olan ıef er heyeti 40 
kiıiden mürekkeptir. 

lngilteredeki kuvvetli bir 
kanaate göre miralay far 
veıt, yamyam bir kabıle ta · 
rafından mabud telakki ed. 
ilmektedir. Heyeti seferıye 

miralayı bu kabilenin elin · 
den kurtaracaktır. 

nan varaa evrakı müııblte 

lerile birlikte memuriyeti· 
mize müracaat etmeleri ak 
ıi takdirde hakları tapo 
ı fc ı line ıabıt olmayanlar 
paylaımadan bark kalacak 
lardır Bu huıuıta fala ma 
lüm at almak ve dosyaaanı 

görmek isteyenlerin 9 37 363 
Nro:lu doıyayı her zaman 
ıörebilecekleri i1in olunur 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkesir Kor merkez blrliklerlnln lhU~·acı için 23 bin 
kilo Sade yağ kapalı zar( uıulile 20 Temmuz Salı günü 
eaat 15,30 da ihale edilecektir. Mezkur yağın muhamm~n 
bedeli 23 bin lira muvakkat teminatı 1725 liradır İstekli-
lerin ıartnameıini ıörmek üzere her gün~ ve eksiltmeye iı · 
tlrak edeceklerinde ekıiltmeyi açma aaati olan 15 30 dan 
bir aaat evveline kadar teklif mektuplarile Balıkesir Kor 
ıatın alma komlıyonu batkanlağına müracaatları 4- 1 -263 

Balıkesir Nafia 
MiJdürlüğünden: 

1 Pazarlağa konun it: Bandırma yolunun 67 inci 
kilometreıindeki Karadere köprüsü ile Susığırlık - M. Ke · 
malpaıa yolunun o+ooo ıncı kilometreaindekl Yahya köy 
k6prül~ri üzerlerlne parke kaldırım yapılması (Parke tar 
ları Kapudalı ocaklarmdan olacaktır) 

İıbu tnıaa tın bedeli ketfi 4902 lira 68 kuruıtur. 
2 - Bu İfe alt tartnameler ve evrek tunlardır: 
A Ekıiltme ıartnameıi. 

8 Mukavele projeıi. 
C Bayındırlık itleri genel ıarlnameal . 

E fenni ve huıusi tartoame. 
f Ketlf cetveli. 

lıtlyenler bu tartname ve kftif doıyasmı nafıa dairesinde 

ııöreblllrler . 

3 - Pazarhk 9 . Temmuz - 937 tarllaine raslıyan Cu
ma günü aaat 15 de ~ tlalıkeslr Nafıa müdürlüğünde kurulu 

komisyon huzurunda yapılacaktır . 

4 - Pazarlığa' .. ıirebilmek için 367 lira 70 kuruıluk 
teminatı muvakkatenin maliyeye yatırıldığına dair makbuz.· 
la ve yukarıdakı ııi yapabilec~ğhıe dair Nafıa Müdüriye
tinden en ıon 8 günT.'evvel müracaatla alınacak veıika , 

veya bu tıe girmeye salahiyet veren Nafıa Vekaletinden 
alanmıt müteahbitlık veıikaamın ve 937 yılma ait ticaret 
veılkasının ıbrazı gereklidir . 

5 - )ıteklilerin 2490 No h kanun bül<ümlertne göre 
ilan edilen 1ıün ve ıaatte Nafıa müdürlüğünde bulunmaları 
ilin olunur. 

4 - ı - 247 
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Hesimlerinizd•' istent·n her dfğişıklik )·a
pılabilir. 

Bayanlar ıçın ~· ağlı boyalar bilhassa şa-
yam ıavSİ)'edir. ._ 

Eğer ı·esiıııleriniz güzel olursa 
de pek güzel olarak gelrct>k 'e 
cektir . 

neticeler 
beğenile-

Siparişler bir ay sonra iade eolllr. Fictlar pek ucu
zdur mesela: 3o x 40 ebatta kara k alEm 2 75, yalh 
boya 350.kuruştur • 

Numuneleri hergün mağazamız-
da görebilirsiniz. . . f 

ELLEN ARTiSTiK ~lRKETl S 
Vt"NUS S 

A 'fil. Vl'fS . .\s S 

• • • • • • • • • • • • W Merkezi: Atina - Kolokoktroni 38 Şubeıf: lzmfr 
: Büyük Kardiçala Han 6 
0 KOSTİ PISPİRİNGOS 
ttBalıkeslr Saraçlar lfoşında Hasan Cıımalıoğlu Abdullah 
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1 Har Tecimerin En Büyük Dileği: 
« Sat ıs Sürümünü Arttumıktn. 
~ ._. ... AKA T 

1 Satışta Birinci Sart: 1 
j "REKLAM,, DIR. 1 
1 Satacağınız Malınızı 1 
1 Herhalde Reklam Edini~·· 

~ ( TÜRKDiLi) ne\.' (~riniı « 
Orman Baş ~ - • ~ 

Müdürlüğünden: 1 TU R K O 1 L 1 l 
Savaıtepenln Tılkılik km ormanından ı 50 kental atet ~ Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir j 

odunu beher kantali sekiz kurut eaaa bedel üzerinden ~ Her Yerde Okunur·,! 
6 7 937 gününden ıtiharen onbet gün müddetle açık ar· it. 
tarmaya konulmuıtur Köy ahalisinden olacak ta liplerin ·~~...;:~,j/~,~~~~·./,'~~~~"' 
21 7. 937 Çarıa mba günü ıaat onbeıde yüzde 7,5 teminat ı 

akçalarile orman idaresinde müteıekkil .. t., komisyonuna Beled·ıye Rı'yaset·ınde~,.· 
baı vurmaları ilan olunur. 

4 -1 272 _, 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Kövü Cınıı Mevkii Hududu 
Osmanlar Sel değirmeni Na.zpanar Doğu Bozhall , Hatı De· 

re poyrazı Su yırımı, 

cenuben tatlık ve boı 
luk, k11men Edremit 
tOIHI 

Bulunduğu "yer ve hududu yukarıda yazılı Sel değir · 

m eni Osmanlar köyünden Çakır oğlu Sü leymanın atasın
d a n kalma m ali iken 3~5 de ölmeaıle evlatları İbrahim ve 
Ha saua kaldığından bahisle namlarına ıenet almak lstedık· 
!erinden bu tasarruf hakları tahkik edilmek üzere 18 tem· 
rnuz·937 pazar günü mahalline memur gönderilecektir . hı 
razı olanların bu müddet içinde yazı ile Balıkesir 1 apu Sı

cil Muhafızlığana veya mahalline gelecek memura müraca · 
at eylemeri !üz.umu ilin olunur. 

Şehrin umumi tenviratı için alınacak ampüllerlll ıs'' 
ka ve mum kuvvetleri ile azamı ve asgari mıktarlır• 111ıtı' 
ğıaa gösterılmiıtir . Ampüllerin a lınması 23-6 937 t•'1 _.,ıf' 
den itibaren 15 gün müddetle açık eluiltmeye \ 1ka'1 b'' 
tır . ihale 9 temmuz 937 tarih cuma günü saat 16 d• ,pi 
ledıye encümeninde yapılacaktır. istekli lerin taıl• ,,.,,ı 
lümat almak ilzere beled ı yeye müracaatlara ve lı• 
dipozitolarının beledi yeye yatmlmaaı bildirilir. 

Markalar: Oıram , fılpı, Tunlsgram 
Mum Asgari Azamı 

25 400 500 
40 800 1000 
6'J 50 ıoo 
75 60 120 

100 30 50 
150 ~o 60 
200 10 20 9 

4~ 
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Çıkarını Genel Direktörü: FUAT BİL' Al 

ISaıımyerl: il Baıımevl -


