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Misakı Bu gün imzalanacaktır 
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Şa.rk Misakı Bugü~ imza· Fil 
Edilecektir .. 

istinlileri Ağlatan 
Bir Hadise .. 

A.fgan Hariciy; Nazırı da Dan Belgrad İngiliz tahkik komisyonunun,Filistinin üç kısma 
1' ahrana Gelmiş Ve Şehnişah ayrılmasını istiyen raporu radyoda okundu. Bu 
r aralından Kabul Edilmiştir. Radyosu izmir fuau hak- h b . b.. iik b. .. l k l l a erı uy ır teessur e arşı ıyan yüz erce 

(._ Aalcara, 8 (A.A) _ Afgan , nın muahedeıl tle katı suret- ktnda nesriyal yapacak 
vanına gıtUklerJnl, Filtıti · 
nln inklıama uframamaıı 

için dua ettiklerini bildir
mektedir 

l1cı,. nazarı ve maiyeti te halledllmH\ hakta bü- halk Ag"' lama Divanına akın ettiler •. 
clG Ankara, 8 (A.A.) - lz -

b Tahrana gelmlttir yük bir memnuniyet uyan- Londra, 8 (,\ A.) - f'tliı d ı ki mandaya nihayet veril 
ILh dırmııtır. mir fuar hazırlıkları hara 
11119 ntıah b ü k 1 d k d y tinde tahkikat yapmıı olan 
~ ug n nazm a· Bu muahede, Baidatda ret e evam etme te ir. u 
~ •tmıı ve öğle yeme yakan ıark memleketleri· guılavyanaa Belgrad k11a lnglİiz kraliyet komisyonu 

ahlıoymuıtur nln daha genıı ıekilde dalga la radyosu fuar için Arap ve Yahudi k&tlelerinin 

~Gtlclye. lran İrak ve Af. anlaımaıma doğru atı!mıı ağuıtoı ayından itibaren birleıtirilnıeslni, veya bir bi-
''"lıta kati bir adım telakki edil· neıriyat yapılacaiım fuar rine yaklaıtırılmaıına lnıkln 
t.._ D arasındaki ademi -=a.. aıektedir. komitesine bıldirmiıtir. ıörmedlfinden bahtıle ıtm · 
~ • paktının bugiin öğ· ========= ============-=============="""' 

l' •n •onra imza edileceii T ,.,,, k k A • k• 4 o o M • ı 
•bt•adan bildırilmektedir . • ur UŞU merı a 1 yon 
Aalcara, 8 (A A ) Ha· 

:''" Vekilimiz dün ı •• ı. Talebeleri için açılan mo- Dolar Tasa ruf Yapacak 
"-tlctJe vezlrile birlikte lran 

et tbı,. mektebini ziyaret türlü tayyara kampı ~ugün 
lllalflerdtr 

s... l.ı•nı. .. ı, s ıHu ... ıı f 11lireta geçecek 

-
8. Von lelint beyanatmda: (( Amerika serbest ticııat 

istyor Klerinı 'e kıntanian tammıyor • Oemistir. 
V ite ıazeteleri. Hariciye Ankara, 8 (AA.} - G" 
.._~lhlDtz b. Tevfik Rüıtü çen devrede lnönü kampına Belgrad, 8 (A.A.) - Va-
-~ B d k lk ı ıınıtondan blldirildiğme &ö· 
..._ Q •idad aeyehatinden devam e ere ye eni uçuı 

Ben . Amerıkadan bir pro
je ile avdet etmedim. Yal 
naz orada yap tıfım 

t e m a ı 1 a r neticesinde 
,.._ re, Cumhurreiıl B Ruzvelt, 
._ U&adıya b. abıetmekte provalarrna almıı olan Türk-, "- bütün nezaretlere bir tamim 
•flit. MJahatle yakandan kuıu mensuplarına mahauı göndererek yeni ıene büd 

dar olmaktadır. Ankara civarında Etimeaut celerınde, vekaletlf'r ıraaraf-
emladığım birıey vana; Ame· 
rıkanm serbest ticaret fıte 
diği, klerlog, kontenjan ve 
ıalre gibi takyıdatı, tanama. 
dıtır Halbuki Avrupa için 
ıtmdiUk buna imkan yok· 
tur. Btz Avrupalılar, timdi 
yalnız cihan ıulhunu kur -
tarmakla metgulQz. 

1 Ş.lll ıazetelf'rl; Türkiye ta Erga:ıide bir nıotörlü ta !arından yüzde on ntıbetin-
ttlr -._ •Gnasebatınan, ıon za yare kampı kurulmuıtur. de tasarruf temin edılmeılni 

blarda gayet dostane bir Kamp dokuz temmuzda (bu· btldirmtıtır. Bu ıuretle umu· 
~l ald"' k d k mi bildcede 400 mılyon do 
lo •••na ay etti ten gün) f aallye geçecektir. 

''• '" ._ ' i dost ve kardet 
•11aıe1c illi et arasında, ıa rkta 

ltiıb.u temın için yeni bir 
da •11t anlatmalar imzalan 

""· b hG~t •e u meyanda da 
et, llleUmizle Irak beynln-

Yiiz kadın 
Tayyareci 
Yetiştiriyoruz 
İıtanbul, 8 (Huıuıi) - Hii 1\1 d'-lcerı bir tltif ak akto 

b Uf 

4 
unu haber veriyorlar. kaimetimiz, yüz kadın tay 

ll, t"•ra, 8 (A A ) - Irak yareci yctiıtlrmeie karar 
... '•n ara11ndaki hudut vermlı ve bunun için lazım 
~linin Şattularap ihtilafı· gelen tedbirleri ıılmıttır. 

Ademi Müdahale Komi 
~esi Bugün Toplanıyor 
~ihııe komiteye yeni tefılifeıdı h!unmıımHıı. Ge-
ırıı frınko İngiltere ila iktisadi va maıi bir anlaşma 

yapmak istediğini bildirmiştir 
la londra, 8 (A A ) la ,,,. 
~ l itlerine ademi müda 
'ele top( 0ınit~ıi yarın (bugün) 
l •nacaktır 

ttıt••hz hariciye nazarı İn 

akdetmek istediğini bildir 
mektedır 

Parıı, 8 ~ A .A .) - lapan · 
yada muhtelif cephelerde 
harp d evam etmektedir. 

General Frnnko devletlere ''enı b ... tt n u tople.ntida ko· 
•Je bir nota vererek. muharip 

"'-.aı,. Yenı tekliflerde bulu ededılmeıinl iıtemitlir 
C •catını ıöylemiıtir. 

•ııae,,ı F 
""' ranko muharip tanı 
~ ~11 hakkındaki notasından 

llllla p 
fı,t orteklzin Londra ıe · . ·••t ')t ••ile lngıllz harici 

QllZll t1t, teUne ayrıca bir muh 
•erınııur . 

Ilı, H 
~ola avaı Ajırn11 Fren ,,Q tJQ bır muhtara da lıpan 
·~ ., lh °"lllJ Y•11 için büyük Bri 

Amerika 
Yeniden 21 O avcı tayya

resi daha yapluıyor 
Londra, 8 (A A ) Btr 

Vaımgton telgraf larına na· 
zaran Amerika ordusu için 
dört milyon dolar tutarm· ~~ın lkttıadi ve mali 

trettnı temin etmf'k dan iki yilz on a vr.ı ta yare si 

' l.oaclra ile bir itilaf ıiparlt edilmitlir. 

larlık bir tasarruf temin edl· 
lecektir. Büdcede muvaze 
nenın bu suretle temininin 
mümkün olacağı zannolunu 

yor 
Pariı, 8 (Radyo) ~ En 

tranaıjan ıazeteılnin Brük 
ıel muhabiri, tlelçika Baı · 
vekila B Von Zelandla bir 
mülakat yapmıtllr. 

B. Von Zelind, bu mü 
18.katta, Ameraka ıeyahatm 
den bahıetoılt ve ezcümle 
demiıtir kı: 

Avrupanm, Amerikanm 
karasına ahtiyacı yoktur. 
Emniyet telkin edecek olan 
herhangi bir vaziyet Avru 
paıun muhtaç olduiu bir 
ıeydir. 

Brüksel, 8 (A.A) - Uaıve 

kil ile ııazeteciler arasında 
•ukubulao_ uzun bir miili
kat neticeıinde Von Zelio 
dan F ranıa ..ı. ve İngiltere ta
raf mdan memur edtldifi an· 
kete devam· etmek üzere 
teıebbüılerine yakanda tek 
rar t:aılayacafı ve eksper 
f rereln de 11tıhbaratına de· 
vam edeceği anlaıılmııtır . 

Von Zelant Amerika lala· 
rın dünya tıcaret enıellerl· 

ni kısmen kaldırmalı ve 
beynelmilel münasebetleri 
derpiı ettiklerini beyau et· 
mittir . 

Uzak Şark Gene Ka
nşmağa Başladı .. 
--- --- ----

Pekin channde ~in • Japon kuvvetleri arasmda Şi~dıtli 
bir çarpısma olmuştur. Yüzlerce ölü ve yar ah vardır . 

Londra, 8 (A A) - Peki· diklerini . Japonlardan da ek· 
nln yirmi mil ıarbında ~ ıeriıi zabit olmak iizue on 
Çin ve Japon kıtaları ara- kitinin öldüğünü bı dirmek 
ıında dün ve evvelki gOn ted ı r. 
tiddetli çarpıımaler olmuı· Tokyoda bu hidlıelere 
tur Bugiin de topçu at~ti ' mevziı bir ehemmiyet veril-
tekrar baılamııtır. mektedir. 

Nankincleki aakeri itler 1 Londra, 8 (A A.) Sov· 
kom•syonunun raporuna na· yet · Mançuko hududunda ye· 
zaran çarpııma, Japon kıta ni bir hudut hadisesi olmuı, 
atanın Çinlilere atef etmeei iki taraf da ölü ve yarala ver· 
11e baılamıetır. mitlerdir. 

Bir PE-kin: telgrafı bu mü Sovyet hariciye komiser 
ıademelerde Çinlilerin iki lifi bu yeni taarruzu Japon · 
yüz 61ü ve yaralı ver· ya nezdinde proteıto etmlttır . 

meıine ve memleketin biri 
Araplara, biri Yahudilere 
alt olmak ve t.liferi 
de İngiliz mandası altında 
bulunmak üzere iiç kııma 

•Yrılmaıana tavsiye etmiıttr. 
Royter ajan11nın KudOı 

muhabiri Yahudi ekıeriyeti · 
nin büyük bir rüyanın ıonf 
geldiği, biiyiik bir tecrllbe 
nin akamete uğradıiı kana · 
atini izhar ettiklerini ve ra 
porun radyoda okunma11nı 

müteakip yüzlerce halkan 
bır alay halinde Aflama Di 

Yüksek Arap komiteıl 

umumi katibi de rapornn 
büyük bir sempati heyecanı 
tevlit edeceğini ıöylemlıttr. 

Kudllı, FiliıUnln bütün liman 
laranda bava çok ıerılndir. 

Halk karıaıahklardan kor
karak evlerine erzak yıl· 
maktadır. Birçok harp ge
meıi Bayfaya ıelmlıttr. 

Tayareler Kudüı (lzerinde 
mütemadi uçmuılardar. 

ipek böcek çiliğiEndüst 
rimiz inkişaf Ettirilecek 
Ziraat Yıkiletincı bu hususta bir kanun projesi bı
znlanmııtu. ip ık ~öcı~çiliüi f ennl 'e ilmi eııılır 

dıhilin~a yıpılacıkt1r. 
Hükiimet; gittikçe ıenlıle· 

mekte bir endüstri ıubeıl 

ve iıtihıal maddesi olan 
lpekböcekçillği if \eri, ipek 
böceği tohumu yettıttrmek, 
muayene ve ıatılmaıı hak· 
kında bir kanun projesi ha· 
zarlamaıtır. Projeye ıöre l'a· 
ram Bakanlıiı lpekböcekçl· 
lili üzerinde fenni ve ilmi 
araıhrmalarda bulunmak ve 
tedrisat yapmak Qzere ipek
böcekçiliil enıtltüıü kura· 
cakhr. 

Diier taraftan bakanlık 
bu enstitüyü fenni itlerde 
bağlı olmak üzere memleke· 
tin lüzum görülen yerlerin· 
de ipekböcekçlll lıtuyonlara 
açacaktır . Türkiyede evelce 
kurulmuı olan ipek böcekçi · 
liğı okulları bu kanunun 
neırinden ltıbaren lpekböcek 
çiliği lıtaayonlara halinde 
çalaıacak ve yılın muhtelıf 
zamanlarında kurslar aça 
caklardır. 

istihsal 
Türkiye cumhuriyet 11nır 

ları içinde ipekböceii tohu 
mu yetııthilmesi, satın alın · 
mast, mübadele veya para
sız verilmesi Tarım Bakan
lığından ruhsat alanmıya 
bağlı olup, bu tıler bakan 
lı öın d aimi bir kontrolü al-.. 
tında olacaktır . 

Ruhsat, yüksek ve orta 
ziraat mektepleriyle dlier 
yüksek mektepler ve liseleri 
bitirmlı olup Türkiyede ipek 
böoekçilifl enıtitüıünde miit 
deti Ziraat Bakanlıtınca tes 
bit olunan kursu biUrmlı ve 

imtihan ıeçlrmlı olanlara 
1 verilecektir. lpekböcekçllill 
enıtitüıü ile bölıe lpekbö · 
cekçihil mfle11eaelerl dlrek
törlüklertnden en az bir 111 
çalıımıı olanlarla, bu kanu
nun neırtnden önce adı re· 
çen enıtitii veya bölıe ipek 
böcekçillil m&eıseıelerinde, 

yükıek ve orta ziraat mek· 
teplerlnde yellımiı olup ipek 
böcekçiilfl müe11eselerl ku· 
rumlaranda bllf UI 6ç tene 
çahıtıktan ıonra memurluk· 
tan çekilenlere de izin veri. 
lecektlr. 

Tohum çıkarmak IKnlnl 
alanlar, ipekböceii tohumu
nu, Ziraat Bakanhlınca bel· 
li edilecek ıekil ve vaaılar· 
da m&ıtakil ve fenni bir to· 
bum evinde çıkartmaya mec· 
burdurlar. 

Projeye göre ipekböceil 
tohumu yetlıth mele iz inli 
olanlardan tohum 1et11-.. -
mek iıtiyenler, her yılın 
mart ayı ıonuna kadar, bir 
dilekçe ile bulundukları böl· 
gede ki ipek böce fi müe11eseıl 
direktörlüğüne baı vuracak· 
lardır. Türkiye cumhuriyet 
sınırları içinde · lpekböceil 
tohumu keıe uıuliinde baı
ka bir tarzda yetiıtirilmlye
cektir. 

Ziraat Bakanlıiı, miiQaıip 
göreceli yerlerde ipekblSceil 
tohumu fııkartma iıtaıyonları 

kuracaktır. Bu iıtaıyonlar 
ipekböceil kontrol memur 
lara tuaf andan idare edile 
cektir. Bunun için tohum 
sahiplerinden ayrıca bir pa-

( Sonu 2 inci sahifede ) 



SAYFA: 2 

Sinema Ve Artist 

Greta 
Garbo 

Hususi HayafJ 
Greta Garbo, lıveçde (Stoc· 

kholm) da dogmuıtur. He. 
n(lz l 4 yaıında iken baba
ımı kaybettiğinden çalıımak 

mecburiyetinde kalmıı ve 
bir ıapka mağazasında sa. 
tıcı memur olmuıtur. Btr 
müddet sonra arkadaılarm. 

dan blrfoln iararile Stockholm 
tiyatro mektebine girmlttir. 

Btlihere bir kumpanya 
bu cazlbeh yıldızla muka
vele yaparak mevzuu lıtan 
bulda geçen bir filtml ona 
çevirtmek (bere lıtanbula 

getlrmlıtır. Bu kumpanya
nın uğradı~ı mali felaketler 
yüzünden bu f ıllmin vOcuda 
getirllmeline lmkln haul ol
mamıı ve Greta Pera paliı 
otelindf' on gün misafir kal· 
dıktan ıonra ıukutu hayale 
uirıyarak tekrar memleke
tine dönmGıtür. 

Mamafl az m6ddet ıonra 
tali yine gülmete baılamıı, 

Greta Garbo ( Ufa ) ıırkett 
tarafından ang11je edılerek 

Berltnde HüzOn Yo'u famtn
dekl fJllmlnl temsil etmtıtlr. 

(lllhi Yıldız) lakabı veri· 
len ve ılnema yıldızlarının 

kraliçesl denilen Gretanın 

çevirdiği filimlerin b4"pıfni 

saymak amlcln11zdır. Bunla· 
rın en mf'ıhurları: DOıkün 

Kadın, Solmuı Güller, Mata 
Harry, Grand Otel, Anna 
Kuenlnedtr Asıl tamı (Gre· 
ta Guataffıon) doğdutu ta· 
rib 18 Eylt\l · 1905 evli de~il

dir. 

Kaç doğu11fusunuz1 Size 
h1yatmızı anlatahm 
6 Şubattan 12 ıubata ka 

du dofumlu olanlan (iki 
tarıh de dahi) ) bütün sene 
nln en iyi do~um gününe 
malik oldıkları tçln meıut
turlar. 

Hayatı biraz fazla ciddi
ye alduklarından kendi ken· 
dılerine üzüntü verirler. 

Servetleri oldukça iyidir. 
M"zlde epey 11kantı geçir · 
mlşlerıe de 1937 seneıfnln 
her daklka11 onlara Of'fe 
verecektir Güçlükler kolay · 
Mela yenilecek, y.-nf men · 
faat ve cesaret ufukları açı 
lacakhr. Razı busuıst arzu 
lara olanlar da muvaffak 
olacaklardır . 

Gelecek 12 ay onlara iyi
lik ve saadet getirecek. bir 
fıte olanlar terfi edecekler 
ve deilı ı k1tk lstf venlerfn de 
arzuları ol,.cakhr. Seyahat 
etmez lene blle f kametgah 
deifetlreceklerdlr. 

Sıhhat gayet iyidir ve 
kendilerinin çalıımakla yap· 
randıklarını zannedenler bü· 
~ ük enerjileri ol dulunu gö 
receklerdfr 

Ônümftzdeld tene lıtedlk · 
lerlnl yapmak ıeneıi olaca
tır 

B. B. 

T enzilath ·~iletler 
Devlet Demlryolları ida

resi aile gezi biletleri çok 
rafbet gördüğ6nden, idare 
bu rağbeti göıönünde tu 
tarak biletler umuma teımil 
etmiıtfr. 

Bu biletler bir temmuzdan 
itibaren ıahfa çıkardmıı· 
tıt 
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Yeni ~ir mektup yazma 
usulü iZ HABERILIER 

Hollanda poıta tdareıf, ye· 
nl btr mektup tarzlyle ka· 
moya bOyük bir ıürprfz ha· 
zırla mııllr. 

~ .. ·ı ,"':" . , . • • ... :- •• ",'t ••• 

Amsterdam postahanelerl· 
ne aıramofon plikı veren 
otomatlar yerlettirilmlttir. Bu 
otomatlarla mektup muame
leıl fU tarzda cereyan et· 
mektedir: 

Otomatın para atılacak 

verine, tayin edilmfı olan 
ücret aldıktan ıoora, mek
tupla bildirmek fıtenll en ıey, 

boruyu andıran bir yere ıö 
ylenmektedlr 150 kelimeyi 
ıeçmemeıl lazım gelen mek· 
tubun meali, bu suretle, bi · 
l&hue bir zarfın içine sok
ulmuı bir halde keedlliğio· 
den dııarı çıkan bir plaka 
alınmaktadn. 

Ho llanda posta ldareat. bu 
yeni tarzı ucuza maletmek 
için elınden geleni yapmak 
tadır. Aldığa tedbirler ara 
aında, plakın diğer tarafını 

reklama tahsis etmek de 
vardır Hollanda ticaretleri 
bu reklam uıulüne çok bü · 
yük bir raibet ıöıtermtıler 
dır. 

Pilotsuz uçan tayyare 
Geçenlerde lngllterede bir 

tayyare pılotauz olarak ha 
valanmıt ve 34 dakika ha
vada dolaıtıktan ıonra bir 
afaca çarparak param par 
ça olmuıtur. 

İlkokul 
Müfredat proğrımına göre 

hazırlanacak kitaplar 
Kültür Bakanlığı ilk okul

larm tabiat bi lgltıl dersleri 
için yeni ilk okul müfredat 
proAramına göre bir seri ki 
tap hazırlanmasını altı ay 
önce müsabakaya koymuıtu . 

Müsabakanın müddeti bir 
temmuzda sona ermlıttr. 

MüellifJerden onbeti ilk 
okul öğretmeni olmak üzere 
müsabakaya 25 takım gön 
derilmltllr. 

Bakanlık bu kitapları in · 
celemek ve içlerinden en 

çok muvaffak olmuı beı ta
neıini ayırarak nıhai aeçlmi 

yapacak kültür kuruluna 
vermek üzere içinde tecrü 

belt ve kıdemli üç ilkokul 
öğretmenin de bulunduğu 

yedi ktıllik bir komisyon 
teıkil etmltUr. Temmuzun be· 

tinde lıe baılıyon bu he 
yet k ı s a bir müddet 

içinde vazifesini bttirerek 
kabul edilecek kttabm yeni 

ders yıla baıına kadar ba11 
lıp yetiımeıini temin ede· 
cekllr. 

... · - ' 

Or anlar 
Ha ıekilde ist:mlak 

e~ilecek? 
Yeni orman kanununu 

yürürlüğe girmesiyle iıtlm

li.kine baılaoacak olan hu
' ıuıi ormanların ne ıuretle 

tsttmlak edılecekleri teabit 
a lunmuıtur . 

Buna göre mülkiyeti dev
letten baıkaaına aid ve or. 
man kanununun merlyetl 
tarihinde mevcut ormanla
rın 936 malt yılında erazi 
vergisine matrah olarak kıy 
metleri bulunmadıiı takdir· 
de, yeni kıymetler 13 J 1 
rayicine göre arazi tahrir 
komisyonları marifetiyle teı 
bit edi lecek ve bu kıymet · 

lerin altı miıll lstimlik be· 
deli addolunacaktır 

Takdir edilecek kıymete 

eıaa t~tulan rayicin layıkly 
le takdir ve tesbil edılme

meıi yüzünden ileride or 
man aahiplerinın ve gerek 
hazinenin zararına mucip 
vaziyetlere meydan veril· 

iki Çocuk 
Para çal arken yakalan~ılar 

Çay mahallesinden Ah
met oğlu t 4 yaımda Alt , 
Aygören mahallesinden lb· 
İbrahim oğlu 12 yaıla· 
rında Mehmet adındaki ço• 
cuklar Paıahamamma gtde· 
rek hamam müsteciri Hacı 

Emin oğlu Mehmedin çek· 
meceslnden pan çalmaktalar 
iken görül~rek yakalanmıı

lardır. 

lise ~ampa çı~tı 
Şehrimiz lisesi dün ıabah 

saat 8 de askeri kamplarını 
yapmak üzere Raaimbey çift
lığıne gitmiılerdtr. 

Kamp yirmi gün 
edecektir. 

Bir tayin 

devam 

İstanbul hAklm namzet · 
!erinden Bayan Fatma Fev
ziye Edremit hakim mu · 
avinllğlne tayin edllmfttir. 

Park amelesini döğmuı 
Kaaaplar mahalleıinde 

oturan Ztya oğlu Hüınü Ata 
türk parkında ıerhoı olarak 
dolaıtığı ve park ameleainden 

Pilot, tayyarenin dıımda 

pervaneyi harekete aeçh mı,. 
fakat içine atlamağa vakıt 
bulmad&n, bir teıadüf eaet·I 
olarak gaz manivelaaı kur 
tulmuıtur. Bunun üzerine ta· 
yare havalıuımıı 6Ü mtlre 
irtifada meydeının üzerinde 
üç tur )aptıktana ıogra, bir 
tepeyi aıarak Dover istıiıa

metinde uçarak ortadan ka· 
ybolmuıtur. 

Teşviki Sanayi kanunun
dan istifade eden mükellef-! 

memek üzere umumi har
bın ikinci ıenesine tesadüf 
eden ve eski senelere kıya

sen henüz normal senelerin 
ıartlarını mu haf aza ve ara 
ziden ve altın pata esasına 

müstenid bulunan l 3J 1 ıe 
neıt rayici etraf h bir ıekıl. 
de tahkik ve teıeblt oluna 
caktır lcabanda 133 J ıeneıl 
arazi kıymetleri hakkında 

tapu ve vergi kayıtları da 
h:tkık olun~cak ve istimlak 
iti her hangi bir yanlıılaia 

meydan verilmeden yapıla· 

caktır. 

1 Haıanı döğdüğü ıikayet 
1 olundufundan suçlu yakala 

narak hakkında tahkikata 
baılanmııır. 

Bu gibi vakalara aık ıık 

rastlanılmaktadır. Bir kaç 
ay evel Fransada bir tayya 
re talebcıi 1500 metrede 

ler ve müesseseler 1 

Teıviki sanayi kanunu 
mucibince kazanç vergisi 

muafayetiode iıtifade eden 
mükellefler ruhıatname tez 

keresi harçlanndan muaf 
buluomıyacaklardır . Teıvtkl 

ıanayi kanunu muafiyetin· 
den istıfade eden müe11ese · 

ler ıimdiye kadar Branılma-
rnıı olan ruhsat tezkereleri uçuı talimi yaparktn, kaza , 

ya uğradı korkuslyle tay
yareden sıçrayarak paraıü· 

tünü açmıı . fakat, ufak blr 
sakatlığı bile olmadığı için, 
tayyare, talebesinin tasasına 
aleırıf etmem it, yoluna de
vam ederek 70 kilometre 
havada dolaımııtır. 

harçlardan ceza aranılmaya · 
cak ve harçlar bir defaya 

I mahıuı olmak üzere tahak · 
kuk ettirilecektir. 

Yeni Adam 
Haftalık bu fikir mecmu

asının son çıkan 184 cü ıa · 

yıaında ıu kıymetli yazılar 

vardır: "lsmail Hakkı Bal 

tacıoğlunun Dağ ve insan, 
Dostlarıma açık mektup, Hü· 
samettln Bozok Andre Phi· 

Tayyarenin tek baıına uç 
uıu bir parça acaip geliyor 
ama, bütün bu aca ip vaka 
larm her biri, uçuıun ne ka
dar emin blr ıekıl aldığını ' 
ısbat etmektedir. Modern 
tayyarelerin çoğu, f ırhnalı 
havalar kendine uçacak ka · 
dar ıtabıldir; yani pilotun 
direksiyonla uzun uzadıya 

uğraımaama hacet göıter

memektedfr. 
, lippe, Hüseyin Avni lıtan · 

bula dair bir kaç satır,, ile 
daha bir çok tercüme ve 
iktibas yazılardan baoka 
her hafta muntazaman oku· 

Tahsili! işlerinin h;trolU ! 
Fıoanı Bakanlığı, merkez 

ve mülbakatta tahıilat mu•· 

melelerlnlo kontrolü için 
bir protram hazırlamııtır. 

Kontrolün baılıyacağı za
manların alakalı memurlar · 

ca bilinmesi mahzurlu ol
duğundan bu proğramlaran 

f lnans tt"ıkllatı 

ra fmdan gizli 
er~iinı ta · 
tutu 1 maıı, 

glzliltği bozulan proğram · 
ların derhal merkeze bıidl 

rilerek deilttfrllmeıl karar
laımııtar. 

yucularına verilen "Epikü· 
1 rün bahçesi,, isimli eserin 

on dördüncü forması da bu
lunan Yeni Adamı okuyu
cularımıza tavsiye ederiz. 

Kayna~ 
Halkevlmlz tarafından çı 

1 
karılmakta olan kaynak dol· 

ıun btr münderecatla çıkmııtır . 

j Yazıları tamamen mahalıi 
mevzua hasredilmiı olan Halke· 

1 vlmizin bu değerli mecmu
aıını tavıtye ederl:r. 

Parti 
Teşkilatının 
Teftişi 
Şehrimiz C. H. Partisi 

t e ' k l l a t l n l teftit et· 
mek üzere Kütahya saylavı 
8 Mehmet Somer bır aün 
önce Kütahya trcnlle ıehri 
mize gelmittir. 

Ö~üzleri satar~en 
ya~alanmıs 

Biğadıç nahiyesinin Çeklr 
dekU köyünden Emin oflu 
Mehmet bir çift öküz çala
rak aatmak üzere Çağıına

hiyesi pazarına rötilrdüiü 
sırada yakalanmıt ve adli· 
yeye teıllm edılmtıtır . 

Para çalmıı 
Dün gece Dinkçiler ma

halleıfnde Emsalin genel 
evindeki kadınlardan Beıim 
kızı Lemanın, muıterilerin· 
den Bnrhanlyeli Ali oğlu 
Saimin cebinden beı lira 
para çaldıiı iddia ve ııklyet Sıtma 

Mücadele 
Teşkilatı 

olunduiundan suçlu yakalan. 
ı arak evraktle birlikte adli

yeye teslim edilmı,tır. 

Evvelce Buna mıntıkaaı · 

na bağlı iken bu kere yeni· 
den tesis edilen vtllyetimiz 
ııtma mücadele teıkilih re · 
ısliğine tayin edilen Doktor 
8. Nazmi ile laboratuvar 
ıeflfğlne tayin edılen Doktor 
B. Rüıtü ıehrlmize gel mit · 
ler ve yeni vazifelerine baı· 
lamıılardır . 

---ı'ilGJ-=~""'" 

Tabanca ile 
Yaralama 

Hakaret etmiş 
Börekçiler mahalle11fnden 

kunduracı Adıl oğlu Muznf · 
fer bir alacak meıelesinden 
Karaal mahallesinden Ah
met oflu terzi Niyaziye li 
ıanen hakaret ettiği tlk~yet 
olunduğundan suçlu hakkın 
da kanuni muamele • yapıl
mııtır. 

T ahak~uk ve ta~sile ıit 
~ayıtlar 

Finans Bakanlığı tahsilat 
müfredat defter lerinin tah-

1 sildarlardan alınarak tabak· 
kuk ve· tahsile alt kayıtla · 

lvrindl nahiyesinin Yağlı
lar köyünden Mehmet oflu 
Mustafayı aynt köyden ls
matl oğlu Eyup ve Mehmet 
oğlu lamatl sebepsiz olarak 
köy cı varında yolunu kesip 
tabanca tle yaralamıılardır I 

Yarah hastahaneye kaldml 
1 

mııtır. Suçlular yakalanrak 
adllyey teelım cdllmtıtlr. 

rın katiplere tutturulmasını, 

tutturmıyan amirlerin me· 
murlyet hayatlarına müeaalr 
olacak ıekilde tecziyeleri 
cihetine gidilcceflni defter
darlıklara blldlrmlttlr. 

'. . .. 

İpek 
Böcetciliğimiz inkişaf ıl

tirilecek 
( Baıtaraf a 1 inci ıayf~dı ) 
ra alınmıyacaktır . 

Ceza hülumleri 
Proje kanun olarak yorar· 

bO' lüğe girdikten sonra bu 
kümlere aykm bir ıuretl' 
hareket edenlerden o yerlO 
en büyilk mülkiye me11JU'

11 

dl· veya yerine bırakacafı 
fer birinin retslifi altıod• 
idare heyeti ve beledlf' 
mecliılnden aeçllecek iki ••' 
ile ipekböcekçlliğl müette,e' 
ıi direktöründen kurul111of 
olan bir komisyon karartl' 
100 liradan 500 liraya k•' 
dar para cezaaı alınacalitl~ 

lpekböcekçiliğl mne11e~ll 
bulunmıyan yerlerde mah• 
ziraat müdür veya meoıOf' 
ları ayni komlıyona ıirlP 
rey vereceklerdir. 

Allkalılar bu ceza al•fb 
hine bir hafta içinde ,.,ı 
ceza mahkemelerine ıt1r•• 
edebileceklerdir. Sulh mıb' 
kemelerince evrak üzerıod• 
yapılacak tetkikat neUce•1"; 
de verecekleri karar k•

1 

olacaktır Bu ıuretle c••' 
görenlere Ztraat Bakaohl

1 

tarafından ayrıca bir ıbt:: 
yl' 

mektubu gönderilecektir· 
1 

rllen cezalar tahıllı e111•• 
kanununa göre cezalılard•" 
alınacaktır . 

Tesvi~ler 
Ziraat Bakanhianca ted•' 

rik olunan ipekböcefl to 
humları tohumculara .,er• 
böcek beıliyenlere teı••" fi 

ı·· islih için parasız datıtı 
caktır . ,. 

ip~kböceğl beıfemek oı 
.. ııP 

re yeni kurulan bir dön° 
1 

dutluktan on yıl için er•: 
vergisi alınmayacaktır. Tat' .. .. 
ve bahçe etrafına yeni dl"' 
lecek 200 dut aiaçı için bif 
dönüm vergi muafiyeti Jıe· 
sap edilecektir. 

Zıraat Bakanlıiı ıoıudt 
gördüğü yerlerde halka P:· 
raaız dut fidanı daiıtac• 

tır . 

Ziraat Bakanlı~ı, bu prO • ıa· 
jenln kanunlaıarak yilrilr .,. 
ğe girdiği zaman tatbik 1 

retini göıterir bir de t~116 
matname hazırhyacak .,e 
mayıs 9:?6 tarih ve 859 pıJ 
maralı kanun yürilrlGktt., 

kaldırılacaktır. 

Bir doğum 
e· 

Sıhhat Müdürlüiü "'a 
murlarmdan 8. Şuiiri S 

011. 
merin bir kız çocuğu d dı 
yaya gel mittir . Sema ~r· 
verilen yavruya uzun öflJ 

1 ler diler ebeveynini kuttıı • 
rsz. 

Kız Kacırmtl , ,.,ııı 
Konakpınar nahfyeı 

1 

Bayatköyünden Hüseyin~ 
Nazmiyeyi , bu köyd~P 

1111 
ban og- lu Mehmet AliP l .,. 
zorla kaçardığı tikayet o 11 IJ 
duğundan suçlu yakalan•'', 

t• evraklle birlikte adliyeye 

Um edllmlttlr 
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.§arnlıklartn Oğlundan; 

Coşacaksın-:-•. 
Evet benim gözlerim hiç 

lcıpırdamaz, dudak larım hiç 
0 Ynaanaz 

- Pek ala gülmez, söyle
lhez, Çoımtızmmn. 
Şevket . Ne hırpalayıcı 

•U•ller Ya.ratı yorsunl . . 
Canım neden h ırpa la

Jıcı olıun . ıen iki yıldır 
Çok acayip bir ıeyler olmuı
•un. Galtba bent yine coı 
turmak kanda n bir d eniz 
fçınde .. l I YUzen göz ~rimi çağ-
1\trnak ta tlyonun. 

Hayir dünün hahrala
'd'"' ıay ., Bu kadar zaman 
ır ö b 1 rümmüyordu n .. Nerede 
angı diyarın ıı lnealnde na-

•ıl v 1 
8 l e ne ıek i de ya ıadm .. 
b 1 inek öğredmek istiyorum 
u da benim hakkım deği l 

lbl! . . 

b liaklun olabtllr fakat 
ende bu an dert veya ha 

lar, b 
t le •aya llccek lıtaha ve 
d• at varma. Bura11nı hiç 
llıünrnijyonun .. 

8 - Neden düıünmiyeylm . 
Len •enin her anından ve 
Qaı · d •n en bir parça hiı kapa 
Qılb. Bihyorumkl bu an co 
.. Cağ S ııı, tatacağın bir an . 
Uırna · Söyf e, bE:nde bir az 

•enın d- k h- .. un ü atıralarına go-
lbGleyım İnanki yorgun 
>olcu "b R• i seni dinlemeğe 
•uıadını. 

Şevket yine can damarı
ita• bastın. . Sana . Sensiz 
ltçerı bir ömrün bir par
ç'••ndan içlreyim . Dinle .. 

TORKDILI 
-2-Z fil& 

·
1
:·
1
-
1 50= ma= L. = .t= K .. = .~ •• m Asya Paktının Ehem-

.. ınyı omuru ·· miyeti Ve 1 n g ·ı ı t ere .. 
11 1 

Depoziterleri 11 
flvni Sağhkçı - flhmet Seymen •• Türkiye Oıt İıler Bakanı ile kartı lamakta olduklarını 

~.---: : : : : : .: Tevfık Rüıtü Ara ı tarafın- 1 müthede eyledim ,, demek· 
le ı ediyorsun. Anlatıyorum M dan Aıya paktının tahakkuk tedır . 

- Suımadan, ara vermeden acar ettlrllmeıt huıuguuda ıarfe· Bugün bu lngtliz - Türk 
anlat .. ~ dilen gayretleri lnll'iltere hu dostluğu lngllterenin yakm 

Öyle ise nefeııde almıya- K sual bir alaka ilrı , hatta ıu - ıark politikasında ve hatla 

yım . ral Naibinin salah:yeti nuda derhal ilave edelim, belki Akden lzde bile en bü-
. ...... 

Evet diyarı Hem 
öy'e bir kuvvet tAoıyan . 
Aş!< lct ha la dimağımda u~ul· 

d omalara va r . 
Porhıkal ağaçla rı, etrafı 

gönül içen bir rayihaya bo 
ğan fu ller. Kayaeı güilerl 
bin renkli çiçek .. 

Bır de bunlarla et olmut 
sah tlın canlı çiçeği ... 

H ala onu nasıl.. . Bırak. 

hm Ondan nasıl ayrıldım 

Dütünceleriyle kendimi par· 
çalıyor, o . Diyorum. Taılı 

ııahilin sarı kumlarına 

gözleriyle. Esmer çehresile 
nete aıılayan biricik candı. 

Aylarca Günet gözlerine 
akan . Sevgisine taıan ol 
dum .. . Sonraları Saadet 
ve emel Küçük . Çıçekli 

bir bahçenin ortaıında çap- ' 
kın bir yuva . içinde! . O 

Macar kral naibinin ıala
hlyetlerlnfn teveil hakkında 

k i kanunun metni timdi 
resmen ilan edllmlttfr. 

Hu kanun baılıca ıu hü· 
kümlerı ihUva etmektedir: 

Bu hükümlere nazaran 
krdf naibJ, mebuıan Ye ayan 

meclisleri tarafından kabul 
edilmit olan kanunları alta 

ay zarfında imzalar ttıbabı 

mucibeaini bildirmek ıar

tiyle kral naibi, her kanu
nu meclise ıade edebdir. 

Eğer mecliı . kendisine kral 
naibi tarafından iade edil 

mtı olan kanun metnini 
deiittirmeksizln mubaf aza 

edene krlll naibi bunu ikin· 
ci defa o 1 arak mecJiıe iade 

edebilir. Eğer mecllı bu ka
nunu tkinci defaaında da 

ve ben... değiftirmelufzin muhafaza 
- Ne o evlenmftmiydın . ' edene bu takdirde kral na

Elbette.. bir yıl sonra ibi bu kanunu onbeı gün 
gözlerimin efini. saçlarımın zarfıoda tasdike mecburdur. 
rengini ç<> hremln aynını ken Meclisin kral naibi tara . 
disinde bulduğum vural. fından feıh ve llgaaı bu 
Kalbime güldü Delice 9>1r muamele He alakadar de 

barlz bir memnuniyerle ta- yük kozlarmdan birini teı -
kip eylemektedir. kil etmektedır 

loelliz matbuatı, Türkiye 
Ekonomi Rakanı Bayar ile 
birlikte Boğdada gitm iş olan 
Dıı İıler Bakanı 1 evfik Ar· 
asın bu ziyaretini uzun uza
diye mevzuu ba hıeylemek 
tedir. 

Londrada, genç TCirk mu 
vaff akıyetli polttik f aallyet 
leri sayesinde yakın ıark 11 

nırlarınrfa büyük bir sükun 
tee11üı eylemekte bulundu
tu beyan ediliyor. 

Türkiyenin, umumi harpten 
evvel lngiltere ile çarhk Rus 
yaaı ara1ında olduğu veçhile 
büyük zıd nüfuz sahaları te 
ıekkül etmesini önlemlt bu 
luoduğu ıöylenlyor Her hal 
de bütün teskin teıebbüıle 

Asya paktı , hududlara 
mütekabil rıayet . taarruz vu· 
kuunda hep birlikte karar 
vermek, ve Kellog paktının 
hükümlerinin nıeri olmaııı 

aibi mecburiyetleri ihllva 
etmektedir. 

Yakanlarda kati bir ıekil 

alacak olan Asya paktı hiç
bir veçbile an iıılamizmin 
veya bir gan Türkizm men
faatlerine hizmet eylemi ye 
cektlr 

Timea gazetesi pan hla 

1 mizm zamanının artık geç 
mlı bulunduğunu kaydediyor. 

Esasen pan iılamizm bazı 1 
kimse lerin etrafı inandırmak ! 
istedikleri derecede bir kud · 
rete hiç bir zamRn malik 
olnıamııtır 

Yeni pak aynı zamanda 
lngilterenln Cenevre politi
kaıımın bir zaferini tetkil 
edecektir, çünkü bu pak, 
yakın tark meııelelerlne te 
mas eden itlere kendini gö· 
atermit olan Milletler Cemi
yetinin himayesi altında bu · 
lunacaktır. 

SAYPAı 1 

300,000 
fran~a yem2~ yiyen ada

mın başına gelenler 
Dünyanın en pahalı öfle 

yemeğini , ne bir hükümdar 
ve ne de bir milyarder ye 
mittir 300 000 f ranaıa 
bır öğle yemeği yiyen adam, 
halktan ve yokıul bir adam 
dır . 

Bu yemek Franıanın ce
nup memleketlerinden Po 
tehriode ~nmiftlr. Günün 
birinde Piyer Şarpantlye 
adında bir adam lokantanın 
birine gelerek itı fz kaldığını 

söyliyerek, bir pıyango bi 
leline mukabil öğle yem«'! · 
ği yeomeıine müııande etme· 
sini rica etmlt, iyi yürekli 
bir adam olan lokanta aa 

hibi, itıizin halinden çok 
mütessir olmuı, piyango bi -
letini alarak kendisine bir 
öğle yemeği yedlrmtı 

Bu hadisenin üzerinden 
bir müddet geçtikten ıonra , 

gazetelerin birinde, Şarpan 
tiye , kendı biletine 300 UOO 
franklık bir mü ki.fal isabet 
ettiğini okumuo. Eteoleri tu· 
tuıan Şarpantiye, derhal lo 
kantaya koıarak, yemek 
parası kesildikten ıonra, 

300 000 frangın kendlılne 

vertlmeıini lıtemlt . Lokan
tacı , bu heaaplaımayı bir 
parça acafp görmüı ve ta
blatlyle hiç aldırıt etmemlt 
Biletin eıl<I ıahlbl hirkaç 
defa daha loknatacıya m6 · 
racaat edip eli boı döndük· 
ten sonra , muhakemeye baı 

Ü lJ:aun bir yolculuk. . Altı 
1 

: il •hı gece Ege ve Ak 

zevkle gönlüme gömüldü. iıldir 

Beni yorma Şevket çıl Kanunun ikinci maddesi 

ı rini kendi üzerine almıı bu 
luoan Türkiye bugün yakın 
ıarkta tdareci rolünQn kendi 
uhdesine bırakıldıjını gör 
mektedır. Fakat İngiltere 
bütün lılam memleketlerin 
deki ve bilha11a ispanya pa 
ktın dahil bulunan İran, lr 
ak ve Efganiatandaki yeni
lik hareketlerinin baıında 

büyük Türk reformunun 
mevcut buluduiunu ta1dl 

ı vurmuıtur . Po mu hake -Bu itin en muvaffakıyetli 
ciheti ise birçok vahim ha 
dlselerln vuku bulmut ol 
dukları bir yerde sulhün mü· : 
dofaası için yeni ve kollek
Uf bir garantinin yaratılmıt 

olmasıdır. 

~rıız. ıahıllerini )•al ı y or. ı 
Gtenıad i gidiyordum Ba 

lera d 
ç enizln taıkınhğıddan 

.~'n vapurum Sftllanıyor, 
1•ndıkca gönül çoıturu

)ordu. 

Baıen gece mehtabının 
~:lQ içen t1e11izliğine kendini I 
~:•trrııı, yalnız vapurun ikiye! 
lıf,düiil. üzerinden sıyrılıp ak. 

denizin tı esi var. ba•k 
~t . y 

~ bile yok .. Ne içli ve 
~•klı yolculuk .. Nihayet 
bı ilim varacağım sah ıl . Taı 

Yıtrı . , 

E. Taı diyarımı . 

16 
"et taı diyarı . Hemde 

QGl çeken aık diyara 

) - Dinliyorum Mevcudi 

1 etırnte · Gönlnml~ Bek-
ettıl ·· "7 e .. Neden bu kadar te· 
- %:::::: 

dırt :na sana dert dökmeğe kral naibinin kend laıne ha-
gelmedim. lef seçilmek üzere üç nam 

Ne o gözlerin do ldu zet gösterebileceğini kaydet · 
ağlayacakmmn . . tıonu ne mektedır. 

oldu Kanunun üçüncü maddesi , 
Ne olacak. o canlı saadet kral nafpllii makamının in 

ıöndü . K ı sa bir ömrü var · hilali takdirinde yeni naibin 
mıt Gülen göz1er, soldu yemin merasimi ifa edilin· 
Kalbimde yaşıyan vok .. K ı clye kadar baıvekil tle me 
sa ıaadettmin biricik mirası busan · de ayan mecUıleri 
vuralım var. Şimdide onun reislerinden ve Macar prens 
hasretile yanıyor Dalgala · arıeveklnden, krallık idare 
nıyorum . heyetinin ve Ştirai Devle· 

S a bret zamanla. Sa na her t in reislerinden ve ordu bat 
derdimin yollarını tçlreceilm kumandanından bir niyabet 
içeceksin ve belkide ağla - meclisi (Landesrat) teıklllne 
yacaksm . dairdir. Niyabet mecl11i, 

Karanlı kların oğlu . O be kral naibinin memuriyetinin 
nim karanlık bahtımın ter- l!lkızaamı müteakip dotru 
cümanıdır . dan doğruya fa•liyete baı· 

Mehmet Ali Kayman ( Sonu Dördüncü Sayfada ) 

lORKDILiNIN MİLLi ROMANI No: 31 }'AZAN: Halil Bedi Fıra/ 
üzüldü. Zeynep, fedakar, 
ve temiz, yürekli Süadı 
düttüğü bu miitkül vaziyet 
ten kurtarmak için ıeıine 

tath bir akıt verdi: 

~ lierkes bana b'öyle ha· kaldık .. 
' ' a d ı,ltdı u sözlerin an 1atmAk - Bu ınz , Süadın ağı 

f, fi rnanayf açıktan . açı nık düıüncelerlnl bir ara ya 
)Gz-

~, urne vurur .. Anl atıl- topladı . Akhna birdenbire 
ttı,~'k. kendini anla tart"a · na11lsa Zehra geldi. . Yürek 

0 kadar acı ki. ten bir lıtekle Ze yneHn el-
'•t liayır . Onu demek 

tıtı d 
' irn Zeyn p . 

._, Duygularınızı sakla 

"' ';ruı Süat bey .. Ben de 
t't 

0 
' ' k ıtap sahifelerini yıp-

""*11 b• ~'»ıra ır kızdım .. Fakat 
il. 

o 
~ltlc •ırada arabacı üst üste 

tç defa seılendi· 
- lia1dı beyim ." Geç 

lerin i öpmek ve yalvum ak 
istedi . 

Fakat genç kadın elini 
ıtddet le çekti: 

- Uzaktan konuısak da· 
ha iy i olmaz mı? . 

G enç mln ıa r. Hiç bekle-
medi~I bu vazi yet karııınnda 
ı•ıırdı .. Yanlı ş bir hiue ve 
ıüpheye meydan verdtilne 

lhtarımı belki yan 
lış anladanız .. Cepheye gidi· 
yorsunuz. Temiz bir kan 
ve lekesiz btr varlıkla le· 
kesiz topraklard c. savaıma

mz lazım .. Helki kardetçe 
sıkacağınız Lir el size bir 
dert verebilir .. 

- Bu gece, neler ıöylü· 
yorııtın Zeynep? .... 

- KarAnlık ıecelerln ve 

tasdik eylemektedir. 

Esasen Türkiye ile ln1ı1 te
re araaındakl münaııebetler 

gOnden güne daha iyi bir 
ıekll alarak inkitaf eylemek
tcdırler. 

Geçenlerde Türk Baıvekill 
nin rnesliıte ıöylemıı o)duju 
veçhtle Türkiye ile lngiltere 
araıındakf münaaebetler o 
derece doıtçftdırlar ki bunu 
ayrıca zlkretmeğe btle lüzu 
m yoktur 

İsmet loönü bu nutkunda : 
"Taç giyme meraaimtnde 
bulunmak üzere Londraya 
gittijlm zaman lneiliz dev 
let adamlarının yeni Türki 
yenin k61tilrel ve sosyol te· 
rakktlerlnl en ıamfmi alaka 

ıoiuk kaldırım taılarının 

dilıle konuıuyorum .. Süat .. 
Böyle olmaıımı iltemezdim .. 
Fakat ne çare ... .. 

Zeynep .. . 
- Bot yere köpek çoban 

hğı yapmıyorum ya.. Bu 
köpekler benim yoldaı:m 
dır .. Bir köpek gibi fırlatr 
lıp tekmelenmlı , zavallı1ar, 
köpeklerden aldıkları hızla , 
tıpkı bir köpek gibi onlara 
saldırmazlar mı? .. 

Zeynep .. 
Geç kalmadınız mı?. 

Son bir dileğim .. . 
Sizı dinlerim .... 
Zehrayı tanır m11ın? .. 
Bu gece adını duy 

dum . . 
- Yüksek ruhlar. bir se

f •lin alçak e melleri le yoldaı 
olurlar mı? . 

Felaketler, zalim ve 
taı yüreklilere gelmez ki .. 
Çünkü onun da rengi kara
dır. 

- Bolvadlndeki ak nçh 
ninen batı için .. 

Fakat benim ıon ar 

*= =>=='>'illi.ırc==ııc==--

K o He ks iyon mera~hsımn 
akıbeti 

Varşova sanat meraklala 
rından biri acaip bir kollek
siyon haatahğma tutularak 
ölmüıtür 

Bu adam , ıeytanlara ald 
dünyanın en büyük kolekıf 
vonuna sahip olmakla övü· 
nüp duruyordu 

Yirmi otuz ıenedenberl 

toplamadık, ıe ytan statüsü , 
reımi kalmamııtı . Hele ti · 

zumu, son ııervetlmi de 
elimden aldınız .. Doiru mu 
bu? ... 

- Bir kızın ahmdaııı do 
ğan kızıl bir günah yüksek 
ruhların serveti olur mu? .. 

Bu meaele uzun. çok uzun 
' Süat bey .. 

Zeynep 
Ntçln bu kadar üzü 

lüyorsunuz.. Bu kızı tam yor 
muıunuz?. 

Muum kızları müda· 
faa etmek için mutlaka on
ları tanımak mı lazım .. 

Ruhunuz çok yüksek 
Süat bey .. 

- Seninle anlaıabllmek 

için ıon kudretimi sarfedi
yorum. 

- Bir kahpe, bu gece 
o kadar dinlendi ki .. 

- Zeynep .. 
Durunuz.. Dinleyiniz . 

Uzakta bir köpek acı acı 

ha~lıyor .. Uzaklatanız .. Süat 
1 bey. Hemen uzaklaıanız . 

Gece yarısına yakın bir 
köpek bö 'e acı acı, hav

ı laraa bir kahpenin renaıl de· 

meıl bugünlerde bu hava 
ile me11ul olacaktır. 

mal memleketlerinin ıeytam 
tasvir eden resim ve figürle · 
rl çok hotuna gidiyordu Şe 
ytanlera ald ıey ititti mi en · 
uzak bir memlekette bile 
oha gidip tetkiklerlnı yapı 
yordu. Bu yolculuk ve tet 
kiklerlnden birinde, boyu iki 
metre olan ağaçtan bir ıey
tan statüıü ıatın almııtı. 

Geçenlerde, bu acalp me· 
rakh, kolleluiyonlarını bi · 
riklirdili müzesinde ölü ol· 
arak bulunmuıtur. Yapılan 
tetkikat neticesinde yükıek 

bir yerde duran iki metre 
boyundaki feytan heykelinin 
adamın baıına düıerek 6IQ· 
müne sebebiyet verdiği an· 
latılmııtır. 

fltlr .. 
Anaaını bile inkar eder .. 

Süat bey a1lah11marladık . 
Geceniz gündüz, ııavaıınız 
kutlu olsun .. 

Zeynep . Zeynep . 
- Nemrut. Nemrut, Nem 

rut, gel, gel , gel , Hikmet gel . 
- Zeynep.. Zeynep.. Söz 

mil? .. 
- Bana hnr bir vatan 

haritası getirirsen . . Süat .. . . 
Genç kadm, köpeklerile 

beraber, göıden kayboldu .. 
Karanlıklara karııtı . 

Haydi beyim.. Geç 
kaldık ... . 

Genç mimar yorgun, taı· 
km, perJıan hlılerle kendi
sini arabaya ıalıverdi. 

İlk kamçı, hızlı bir çar
pııla hayvanları sıçrattı . Ara
bacı hail hınını alamadığı 

nı, anlatan manalı bir sesle, 
sordu: 

Onunla tanıııyordunuz 
demek . Yaman tazedir ha ... 
Hani ıözüm .. Or•aya .. . 

SOROYOR -
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acar Kral Naibi in Balıkesir Askeri Satın •• J'1 •••••••• •11•~ ISIJ!IHI 

Alma Komisyonundan: 1 l ·~ ~~~:.ı 
S a 1 aA h ·, y e ·, Kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 180,UOO kilo arpa ... ~ j - -..- Jııııılı 

• • ezmest açık eksiltme auretile 12 Temmuz 937 pazartesi gü- : · : ~ ~ ~ "=" ı• 
(8 :1 şt arafı 3 cü ıa hfada) 

1 
lar. Nıhayet mecliııne mü· 

na ve be ıle mebuaan ve a 
yan meclıalerl reisleri riya
set ederler ve bunlc:u kral 
naibini seçmek üzere me
busan ve ayan meclislerlnl 
içtfmaa çağırırlar. 

Kanunun 4 ncü maddesi, 
yeni kral naibhlin yemin 
merasimi ifa edilinciye ka· 
dar ona ald vezalf ve se -
lahtyctin niyabet meclisi 
tarafından ifa edileceğin~ 
iimfrdtr. 

B•munla beraber niyabet 
meclisi, mebuıan ve ayan 

meclislerhıin feeh ve tlgası 
yahut nazırlarsn azli hak

kına malik deği ldir Yeni 
naibin intıh•bmın kral na· 
lbllğl memuriyetinin ınkıza
sından sekiz gün zarfında 

yapılması lazımdır . Eğer o 
sırada yenf bir intihap dev
resi içinde bulunuluybraa 
kral naibini seçmek~içln es· 
ki meclis çağırılar . 

Kanunun beılnci maddeıl , 

k l bi i t ·h ı . nü saat 15 de ihale edilecektir. Muhammen bedeli 540 • · ~ ·- - .-, ~ 

~~:~uı:: v:aifıyann ~e:~ı
1

:ı~n liri\ muvakkat temfnah 40 lira 50 kuruıtur. isteklilerin ••• '~~lıt~~~~ 1 ~ 
1 rinın müıterek b!r tçttmaın ıartnamesini aörmek üzere her gün ve adı geçen gün ve ~~ .~ . • 

da yapılaca~ını amirdir. İç · saatte de teminat makbuzlarile Kor Satın Alam Komlıyo · , '.) .... 

tlmada evvda koal naıblnlo ou baıkanlıifına müracaatları. 4 - 1 - 244 il . 1· ~ 1 ! 
gösterdiği nam2Ctler hakkın •• ~-şr~ ?: 
daki tavsiyesi okunur, bun· ı------ , . r • :ııP. 
dan 11nra baıka namzetler • J 1 
gösterilip gösterılmemeaı Balıkesir Askeri Satın Alma • 
hakkında hafi rey toplanır. •. 1 
Eğer baıka namzetler göı- Komisyonundan: 
terllmiyecekıe kral naibinin 1 jM 
göaterdlil namzetler hakkm· Kor merkez birliklerintn ihtiyacı için açık eksiltme * Türkiye piyasasında 1ükeek mevkl kazanmıı olao 1 
d l 1 ·ık . d ıuretile 20 bin kllo patlıcan, 5000 kilo taze bamya, 3 bin )lllt [ [Ml'l MAROJ ) a rey op anar, 

1 seçım e ll:: dünyanın en meıhur Kalbur fahri 
namzetlerden hiç birisi ek- kilo taze biber, 12000 kilo domates ihale edilecektir. fha ~ 
seriyet kazanma21a en çok le günü 10 Temmuz 937 cunı arteai gÜlıfi 10.30 dadır. bun - • kasının mamulatı olan kalburlarından 4 .5 ve 6 numa· iJ. 
rey alan namzetler arasında larm hepsinin tutarı 2310 lira muvakl<at teminatı 323 lira IE rah bütün ve lki parçalı büyük hasılatla makineler 
yeni btr intıhap daha yapı 25 kuruıtur . lett'kJtlerin ıartnamesini göraıek üzere htr IE ttcarethanemize gelmiıtir. 

hr.Kanunun 6 ancı maddeıı· gün ve adı geoçen gün ve saatte de temtnat makbuzlarile J! İstanbul Piyasasından yüzde yir-
kor ıatm alma komısyonu baıkanlığına müracaatları. m 

Macar kralının k;llıe üzerin 4 - 1 - 245 = mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl ... 
deki en yüksek veıayet hak- • maktadır. 

kının, kral natbının bu hak· ~ Bu Bir rirsattır. Bu FJrsat Her Za-
kı kullanmaması ile kayıp Balıkesı·r AskerıA Satın • Et G K .. f. Vı D 
ve ıakit olmıyacağım amir- r~ man e eçmez. oy u e eğirmen. 
dir . Alma Komisyonundan: • cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 1 

Kanunun 1 •nca maddest • AHMET ve IBRAHIM CUMALI i 
Susığırhk Karnlzonu ihtiyacı olan 3000 ktlo ıoğan açık • 

kral naibinin parlamento • ty'luiciler içinde flırdaval, De.mir, l nşacıl 
eksiltme ıuretile satın alınacaktır. Hepsinin tutarı 120 it-

tarafından meıul edtlmiye- ~ Malzemesi Ve Rençber Al1;'''ri 
radır. Muvakkat teminatı 9 liradır ekıi1tme 12 7 937 pa • Al S l v ı ceği hakkındadır • mı a ım .ı er 
zarleal günü saat 1 1 de Susığırlıktakl komfayonda yapı· ti 
lacaktır . Taliplerin teminat makbuzlarile komisyona mÜ· ttoç . ••• '•fiilitit -< lfit .... !lll4'!•1!11JI .... 
racaatlara. ~::::t tzz::-.. .. ~ 

Ba'ıkesir Tapu Sicil 
4-1 

•• Fennin Harikası •• 
!iy E B O L 1 ou. 

M hafızhğından: I . 
Ctnıi Hududu nhısarlar Baş Mevki 

252 

• Sovuksu Tarla Doğu ve poy · 

;:ı~~~~11 ~~: Müdürlüğünden: 
Tatlı ıu yapıcı ve kireç temizliyen cihazları ı~h

rimiz piyaaat1oa gelmittir 
yol, cerıuben 

muhacır Ayte 
ve Must&fa 
öksüzü Fatma 

Hudud ve bulunduiu yeri yukarıda yazılı tarlanın bir 
kısmı atadan intikal cihetine ve bir kısmı da Mlrzabe)' ma· 
hallesfnden Türüdü oğlu Süleymandan 326 atmeal haricen 
satın alma sebebine müıteniden 30 35 senede11beri Kasap· 
lar mahallesinden Davaılt oğlu namı diğer kelleci c.ulu Ha· 
hıl İbrahlmln senetsiz ve nizasız tasarruf ve ziraatında ik 
en 341 de öl mealle kansı A11e~ ve oğlu Mehmede kaldı 
ğmdan bahisle bu verese tarafından namnalarına senet 
almak latediklerinden tasarruf haklan tahkik edilmek üze· 
re 18 · 1 937 Pazar günü mahalltne memur gönderile 
cektir itirazı olanların bu müddet içinde yazı ile Tapu si· ı 

cil muhaf azlığına veya mahalline aelecek memura müraca
at eylemeleri lüzumu ili.o olunur. 

Ayvalık lnhiaarlar anbarlarmdan İzmir anbanlarına kam· 
yonla nakledilecek (18.237) kilo tdare mali yaprak UitOn· 
ler 8-7 937 den itibaren üç gün mfiddetle açık ekstltmeye 
konulmuıtur. Taliplerin Ayvalık ve Balıkesir İnhbarlarına 
müracaatları. 3 - 1 - 274 

Belediye Riyasetinden:! 
Tophane kl\rakolu yanında yapılacak inıaat keıif ve 

plana mucibince yapılmak üzere 23 6 937 tarihinden iti 

baren 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmııhr. lha
leıl 9-temmuz 937 cuma günü J6 da belediye encümenin 
de yapılacaktır. lıteklllerin dipozitolaranı heled6yeye yatır
maları ve evrakı müıpltelerile belediyeye müracaatları 
ilin olunur. 

1 

Şehir ve kuyu ıularınm kirecini ( O ) derecede 

gi _eren ve kireçsiz tatlı ıuya çeviren bu kıymeti el· 

han değer ( V ebolid ) cihazları insanların: 

SIHHATIA11 
G ÜZELLIGINI 

SERVETiNi 
Muhatız olduğunu ilan eder ve takdırkir muhte11m 

müşterilerimıze kendisini t Jkdim euer. ,_ 
4 - 1 - 246 td Balıkeairde yegane salıt yeri: 

1
,. Hükumet caddesinde Zarbali oteli karııaında No.20 

BalıkesirS. H. Hikimliüinden: s. /11. Hu ID si Erdin tica rethaneotdlr. 

Balıkeıır Börekçiler ma· ~::::• tzz:~ 
hallesioden Memlf oğlu Ah I #~~~~~~~~~~~~· 
met karısı ve Yuıuf kızı f<1' T . . [ B k o·ı . 
f atma vekili avukat - Niya . i ~ Her ee1menn n üyü 1 eğı: 
zinln Börekçiler mahallesin · 
den ölü Muıtaf anın küçük 

ev l atları Hulki, ismet ve I ~ J~ A K A 1~ 
Havvanm velıai ve Mustafa 'it. 
karm Fevziye ve Yusuf iz. 1 ~ s t t g0 •n • s t 
zeltin ve HJlmı aleyhleri I ~R. a iŞ a l\ırı cı ar : ~ 
ne açmıı olduğu izalesi fU '-

yu davasının yapılan mu 
1 

CC REKLAM DIR ~ 
hakemesinde: Müddea aleyh· ~ '' • ı'" 
terden Yuıuf lzzettlnin ad- ~ 
resinde bulunmadığı ve ha 11. Satacağınız Malınızı -ı 
len oturduğu yer meçhul '-
olup hakkında 11a.nen teb Hı h ld R klam Ediniz 71 
ltğat ila11n• karar verllmı, J er a e e .. ~ 
:~il~;;~~a~~.1;:::· n~a~::; ;t v (' Bu ek hhn larnuzı ~ 
kanuniye icabet etmediğin ~" ( TU .. R!"- Dl,.LJi' ııt• \ ' eriııiz ~ 
den hakkında gıyaben mu ~ 11ı. ~ ' 

hakeme icraıma ve gıyap ,.., 

kararın da ilanen teblığine ~~-- T u R K o ı· L ı• .'11 karar verilmiş olduğundan ri 
muhakemesin in bırakıldığı j 
18 8 937 tnıih saat 9 da ~ 
Balıkesir sulh hukuk ma- dP • 
hakemesinde hazır bulutı ~ BalıkesirinBiricik Gazetesidir 
madığı takdirde gıyabında ~ Her VerdP Okunur· I 
muhakemenin görüleceği !t~~~~~~!~~~~'t~~~~ 
müdıJea aleyhin kendisine 
gıyap kararının tebliil ma 
kftmında kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

İyesi ve Baıyazml\nı: Balıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkanın Genel Dlrektör6: FUAT Bfl! Al 

Baıımyerl: il Baıımevl 


