
• -· r ' 
Donanmamız Marmarada 

Manevralara Başladı. 

11 Al;USTOS PERŞEMBE 1938 GÜNDELl:K Sl:Y ASAL G.AZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL SA. YI: 3957 

Sovyet T ayareleri Japon 
Mevzilerini ombaladı .. 
Sovyetler Dün Şiddetli Bir Hücum Yaptılar. 

iki Taraf Kuvvetleri Birbirine Çok Yak
laşmış Bulunuyorlar. 

Parıı, 10 (A.A.) - Tok 
Yodao Sovyet - Japon 
hudud ıbtıllf ı etrafında •e 
rllen haberlere ıöre. bu ıa 
bab Hal 1 O da on dört 
Sovyet tayarealnln Çanıı·Ku 
fenı ve Sateaytnıdekl Ja 
Pon mevzilerini •e Korrı 

llrazlılnde bir yolcu trenini 
bombardıman ettllrlerini bıl 
dlrmektedır . 

Gene e yoı menbadan ıe 
len haberlere aöre don ıe 
ce Sov,et kıtaatının el bom· 
baları~e yaptaklHı tiddetll 

Litvlnof, Japon büyük elç i 
ılne birkaç gün evv t>l Ja 
poo hOkt\metl namana mu 

haaamatın tatılı hakkında 

yaphiı teklif ı hatırlatara..k 

d~mitlir kı: 

Bu teklife cevap olıırllk, 
Japon tarafı hOcumlara v~ 

ateıe nlha yet verir vermez. 
Sovyet tarafın da mukabtl 
muhaeamatto bulunmak lü 
zumunu hi11etmıyeceil bı l 
dirtlmiıtf. Bu ıure tle , muha · 
ıamata nihayet v~rllmeıt 

keyfiyeti. yalnız Japon ta 

r3fı oa hağlı bulunuyordu 
Faka t, dsha ertt>ı l günü. 
Japon kıta larının Sovyet 

arazlılne aücumlaı ına yeoi 
den batlanmıı ve büyük 
çapt" topler da dahıl olmflk 

üzere topçu kuvve tler i, Man
çurya arazielndt: n fanliycl 
leriode devem eylemt ıttr. 

Bunun urerfne Sovyet teırA • 

fa muksbel,. yP. m~cbur ka\ 
mıı . Jııpon l ar geri pü ~kür 

tü lmüı ve J11pon kıtatarmın 

geri kalan akıBmı Sovyet 
(.=-onu Dördüncü sayfada} 

• 

alkanlarda Sulh Siyase· 
ti Kuvvet buluyor .. 
Bulgaristanın da Pakta Dahil Bulunmaaı 

Sulhun Sağlamlaştırılması için Büyiik 
Ehemmiyeti Haizdir. 

frflntızca wL6 Tan .. ın 

Ha1Jazıtı 
"Selinlkte Hut gar h11 ı 

vc"llı B. Köıe lvanofla 
Yunırn Baıvektli 8 Mt>tak 
ta• kendlıl aynı zam~nda 

halen Ba lkan anlaımuı kon· 
ıey rtlıı olduğu lç ı n imzası 

Yunanistan kadar Romanya, 
Yuaoılavya ve Türkiyeyi 
de taahüd alt ına ıo\(ar -
araımda lmzaleoao uzlaıma 
Kalkanlarda ıulhun ıağlam 
lattmlma11 için hayati ehem 
mlyetl hal'l bir vesikadır. 

Bu uzlaıma 1919 N6yyi 
nuahedcılnın merkezi A.,, 
rupa devletl~rı yanında mağ · 

lüp olan Bulıarlataa hakkın· 
dakl aıkeri hOkümlertnı ip-

tnl etmekte ve bu memle
ket ın lehine ıllihlanma hu-

ıuıunda hukuk müıa va tını 
teslı etmektedir. Demek 

oluyor ki, bu bazı devletle
rıo ıilihlanmalarmı tahdit 
ederı ıulh muhadeal hüküm 

leri huıuıunda alikah dev
letlerin müttefikan rızaları 

Selintk anlaıma11. 19~5 
nisanında , 'trua konferanıı 
e1na11nda lnılltere , Franıa 
ve ltalya tarahadao Avu•· 
tur ya, Macaristan •• Bulıa 

rlıtanın komtuıu olan dev
letlere bu devletlerin hukuk 

mütavatıoa avdetlerl itini 
diplomatik müzakereler yo · 

btr hücumdan ıonra bu .. 
bah saat 7 de Japon ve Sov 

Yet hatları birbirine çok 
Yaklatm't bulunmaktadırlar . 

Çekoslovakya ihtiyat- Tilrk-_ Yunan 

lannı Silah Altına Ahyor. Ticar~t müzakereleri ey-

dairesinde yapılmıı bir nt 
zami revizyondur. Polattk 
menfaatin icaplarını hakka 
hürmet cıulyle uzlaıtıran 

bir teıebbüıle vermiı olduk
ları mfıalden dolayı Balkan 
anlaımuı devletlui ancak 
tebrik edi l ebıllr. 

ltyle doıtane btr tekilde hal· 
letmek buıuıundakl yapılan 
tavılyeye uyaun düımekte· 

dir. E1&1en askeri, babri ve 
havai hükümlerin ıtddete 

müracaat yoliyle thlallnl -
ki Almanya mtaaliat vermlt· 
tir - ve bundan Avrupanın 
en ha11aa noktalarında hu· 
ıule aelebilecek ıhtalitları 

önlemek için yealne çare 
buydu. Küçük anlıııma dev 

Japonya harp konııeyi 
buıün toplanarak vaziyet 

etrafında ht rblye nazarı 

taraf andan verilen lza ha 
h dınlemltltr. 

Tokyo, 9 (Radyo) Ja 
PoD kararılhı teblii ediyor: 

Ruı kataab tle tayarelerl 
ilin buaünkü harekatı da ae· 

tlceılz kalmıthr. 
Ruılar, yirmt tank t' e hü 

curn etmtıler ve tarafımız 

dan pilsk6rtülmüılerdır . 
liu11ünkü muharebe, çok 

t•ddetlı ve krınla olmuıtur. 
Londra, 10 (Radyo) 

hu tabur Rus askeri; bugün, 
Maoçurl bududlarındaki Ja 
Pon kıtaatına hücum etmlt 
'e tlddetlt bir top ateıt aç 
taktan ıonra, yüz metre ka · 
dar tletlemitUr Bu esnada 
rnevztlertndeo çıkan Japon 
lutaatı He Kus aakerleri 

•ra11nda tiddetll bir muh" · • 
rebe vukua gelmtıur. 

Ôjleden sonra Sovyet ta 
Jarelerl fıunı köylerınl 

bombardıman etmltlerclir . 
Japon dafi topları, Ruı 

tayarelerine ateı açmıı lar

dır. 

Tokyo, 10 (Radyo) - lm· 
Paratorluk ukeri meclisi; 
buıün toplanmıı, Ruıya· 
Ya verilecek cevabı tedkık 

ve müzakere eyl~mltUr . 

Partıı, 10 (Radyo) Mos-
kovadan haber veriliyor: 

Maratal Blober, bugün 
Novekeate muvasalat etmft 
v~ v•zlyetl tedktk eylemlt · 
tir. 

General Mehltç de, bugün 
tayare tle Novekente ıelmlı 
ve Maraıal Btohere mülaki 
olduktan ıonra tayın edıl 
nılt olduju kolordu kuman 
danlıjı vazlfeıtne baılamıı · 
tar. 

Moıkova, 8 (A A.) Dün 
Japon bü)"iik elçtsl 

Şııemıtsu, Sov,.etlc:r birllgl 
hariciye halk komiseri Lıt 
•laofu ziyaret e.tm l otır . 

Bu alraretten btltsttf ad•, 

- lulde ~ıshyıca~. 
~ekoslovakya~a oturE n bir Avus1uıyahnm bir Alman 

gencini öloürm~si Berlinde asabiyet uyandnd1. 
Berlin . l O (Radyo) - Al 

man matbuatı, Çelcoılov&k 

yaya ttddetlı bOcumlara baı 
lamııtar . 

Düo, Çekos1ovakyada olu 
ran Avuıturya ı Ayden 

iıminde biriıloan, Südet Al · 
manlarındao bir aenct öldür 
düğü hııbera Rerlınde asabı 
)'et uyandırmıtrır 

Alman gazeteleri; bu ha 
diıeye huııuıi ehemmiyet ver 
mlıler ve hücumlarını tid 
detlendlrmiılerdlr 

Berlın. 10 (Radyo) her-
llner Tageblat ıazeteıı, Çekoı 
lovakyanıo, ıhllyatleranı k11· 
meo ıilah altına dııvet etti· 
ğlnı yazmaktadır . 

Bu habf'r, Alman reemi 
mehafıllndt? derin akiıler 

yapmııtır . 

Pıağ . 10 (A .A.) Ce 
nubi 
halde 

Bohemyl\da Hö 
muhtelif parti 

ı~re menıup Aimanlar ara 
ıunda müeuıf bir badlıe ol 
mutlur. Yapılan reımi tah 
kikı.ta göre, 14 ıoeya i de 
nıolua~ Alman ile liaynlayn 

ci Almanlar gece yaraııı bir 
&labveden çıkarken kııvgay11 
tutuımut\ardır. Hanylaı.cıl•r

dan Hayerle, ıoıyal demok
ratlardan birlıl tarafından 

yaralaomıı ve ye re dü~erek 
henum ölmüıtür B ıı yer l enln 

vücudunda müteaddit birçok 
yaraları vardır Polıt, hadi -
ıeye lttl'rak edenlerin hepıinl 
tevkıf etmtı iıe de bütün 
me vkuflar tam bir ketiinıt 

yel mubataza Pttiklerioden 
hadlıenln ıet>epleri ıtmdıye 

kadar anlaıılamanıııtır Tah 
kikft tll devam olunmaktadır 

Berlin, tY (A A ) Al-
mao gazeteleri, Südet Al 
maolarıodan Bayerleoin Uö· 
halde öldürOlmeılnl muzu 
ubahı ederek, Çekoılovtı. k 

lara kaııı ııddetle hücum 
etmektedir. 

Berlinet Sönen Zaytung 
diyor ki: 

"Alman milleti Almanların 
zulüm ve ittaafa tabı tutul 
malarıoa ve azgın çetelt!rln 
kurbanları olmurna müıa · 

ade elmiyecektir .. -
Tür k-A 1 m an Ti c a
r e t A n 1 a ş m a sı .. 

--- ---- ----
Bu anlııma il~ defa olarak bir tediye sistemi de 

iMiva etme~tedir. 
Türk Alm ırn t 'caret an 

laımaıtnıo bundan kıaa bir 
müddet evvel lmzalanmıuı 
münaaebetile bir yazı ueıre 
den 31 temmuz tarıhll Ot 
Oıpl Pol ı tlıche Korreıporı 

denz, &ntluıu müteakip eıkı 

Avu&turya hükumetıo in ~v 

vele~ ımza\amıı oldııin an· 
lflıma hüküml~rln ı Alm o " ~ 
onomtılnhı &co1d~u pr~n•lp 

leıl c telif makaadile muhte 
lıf memleketlerle yapılan 

nıüzakerelerın , dört ay ıon 
ra, hemen ekıeriyetle müıa 
ıd net celer vermealot mem 

nuniyetle lcarıılamaktadır. 

Bu yazıya göre ye ni mfı 
~ake relerırı ne.tlceıl ga~t~ r 

mifllr k ı A1man ,•a htr ekn 
nonı k ernper sl ı nTI pee ınd~ 

tSonn • ~ hır! ·~vfade) 

Atına, 10 (Radyo) - Tür· 

kiye de Yunanistan arasında 

aktedilecek ) enı ticaret 
nı uahedeai müukereleri 

eylül içinde baıhyacr.khr. 

MüzallereJer burada de 
vam edeccktır 

Donanmamız 

Marmara~a manevra yapıyor 
Başvekimiz de manenalan ta
kip eımsk üzere lstanbuldan 

ayrıldılar. 
\ 

.etanbul, Bat'( kıl Celal 
Heyar, Marmara denizinde 

yapılacak donanma aht ta 
linılertnde bulunmak üzere 

lıtanbuldan ayrılmıttır. 
Bat•ekıl . donanmamızın 

talım ve manevralarında 

bulunduktan sonra ıehrlmıze 
avdet edecektir 

Cumhnriyet 
Bayramında 

An~araya ucuz gezinti ter
tip edilecek. 

Ankara, 1 O ( Huıuıi ) -

Devlet Demir)olları, Cumhu

riyet bayranımda Ankaraya 

ucuz gcz ınU ıefcrlerl tf"rUp 

eylıyecektlr 

İstanbulda Zel
zele Oldu. 

fııhnbul . 10 (AA.) 

Dün gece lstanbulda biri 
n isbeten kuvvetli olmak 
Ozere- dört ha fıf zeizel~ 

k" ydedılmi~tlr . · 

Zelı e l .. uın merkcı llHU 

l8t"n buldıtı1 3nn kı lonı Ptr .. 
ın@ule dr.t4h 

(Sonu üçGncO ıayfada) 

Cindeki Japon Ordusu 
Çekilmeğe mi Başladı? 

-
~ i nlileı in langhıy üzerine da hucum lan bıklıniyır, şe-

hirde heyecan vı korku vır. 
Hanlı.ov, 10 (A.A .) - Kl

yuklyana umumi karargihıo· 
dan ıelen ve Jspon kıtaah 
ıle Japon harp gemilerinin 
birdenbire Poy:ını aölitnün 
ıarp ıabtltnden çektlmlye 
baılamıt olduklarını bildiren 
haberler, burada büyük bir 
heyecan uyandırmııtır 

Londra, 10 - Japon ku'lf 

vetlerl Y aoıtze nehri bo· 
yunca yapmakta oldukları 

ileri hareketf "durdurmuılar -
dır. 

Çın menbalarındao alınan 
haberlere a6re, bu cephede 
mukabil taarruza geçen Çın 
askerleri düım11n1 rlcala 
mecbur ctmtılerdır . Yapılan 

çarpıtmalar esnutnda iki 
btn Japon askeri ö'mOıtür. 

1 ok10. 10 (AA.) - Do 
meı ajanıandan: 

Muıırrane bir takım t• 
ylalar deveran etmektedir. 
Bu ıaylalara göre batıbo 

zuk Çın kıtaatı , 13 ağustos 
tarihinde Şaogha ya ıırmeie 
ve orada yeoı Çın hükiime 
tlnt devirmek ve Şanghay
da mukim Japonlara taar
ruz etmek maksadile bir 
nümaylt tertip etmeie ha 
-ıır l anmakla idiler Bu fayl · 
alar üzerine Şanahe yan bey 
nelmilel imtiyazla mıntakuı 
makamatıoan t>mrl üzerine 
müaelllh bir kuvvet teıktl 

etmek . üzere muhtelıf mem 
leketlere menıup on bet bto 
k iti zırhlı otomobillerle mü 

· <' ehhe:ı oldukları h"lde ııtAh 
"hmA dft ' "Cl ,.dılmtıl crdlr 

BuaOnd .. n Uf •r!!n h4!'YI!"' 

milel imtiyazla mıntalıca ile 
imtiyazla Fran11z mıntaka11n 
da gece ıokaia çıkmak ve 
ıtık yakmak yasak eclllmlı 

tır 

8tit6n kumar mOeneselerl 
1 1 ağuıtoıtaa 13 e1liile ka
dar kapatılmıttır. 

Maiazalar, mutad oldutu 
veçhtle kapanacakt1r Japon 
lar tarafından da icap eden 
ihtiyat tedbirleri ittlhez edil · 
mlotır . 

---.l!l"!lr. -

MaraşalBalbo 
zıCP'7 

T ayare ile Almanyayı gitti. 
Herlto, 10 {Radyo) Ltba 

kumandanı Maraıal Balbo 
erkinıharblyealle birlikte bu · 

gün taya.re ıle Alman)'anın 

Staken hava lıtasyonuna 
muvaaalit etmlt, Maratal 
Görlng. ltalyanao Berlln ae 
fırı ve daha bazı kumandan · 
lar tarafından kartılanmıt 
hr. 

Bu ıece, ha va kuhlbünde 
Maratal Balboya btr ziyafet 
verllmtıUr. ... 
Çarı · ôldüren 
Adam. 

Moı&iova. 10 (Radyo) 
Çar ve •fle•IDI öldüren Ya 
kop Yurefıki buıün ölm6ı 
tnr 

Yakop Yurehki Çul" al · 
le!ll'll öldürdükten ıoJ'lr" 

CC! dl erini "'lhuhortkl• l' at 
m11 v~ Itır lıu ur• •bnıt•!f 



SAYFA : Z 

Tür k-A 1 m an Ti c a
r et Anlaşmas1.. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
koımaz ve bilhassa Ceoubu
ıarkl Avrupaaıoda imtiyazlı 
btr mevki kazanmak eme · 
ltnde değildir. Daimi ve sa 
bit piyasalarla tesis edilen 
ticari münaaebaho devamlı
hiı ve ciddiyeti, mütekabil 
ihtiyaçlara hürmet edildiğini 
ıösterdlit oısbette, alıcı ile 
satıcı arasındaki bağhlıia da 
bir nlıanedlr. 

Yazının biraz lleriılode, 

daimi bfr alıcı - satıcı müna· 
sebatı bulunmadığı için bu 
noksanı siyasi bir Çefnl ta · 
ııyan kredilerle kapatmağa 

çahıao bazı devletlerden 
babıolunmaktadır. Makale
nin bu kıamında ileri sürü· 
len fikirlere göre, Almanya 
Avrupa Cenubuıarkiılnl ken· 
dl mala tellkkı etmemekte 
ve piyasaların ıerbest oldu 
iunu itiraf eylemektedir. 
Fakat bllha11a bu itibarla 
tabii münuebetlertn ıuni 

konjonktOrler ve ılyaıi reka 
betlerle bozulma11 doğru de 
fildir, 

A.vrupanın en kalabahk 
memleketlerinden btrl olan 
Almanya, Tuna ve Balkan 
devletlerlle iyi ekonomik 
mQnaaebat teslı etmek ıure
tlyle, aadece Alman milleti
ne karıı olan vazifesini ifa 
etmlt bulunmaktadır. Alman
ya ile müzakereye glrlıen 

devletlerin herıeyden evvel 
pratik bir zihniyet le çalıı · 
mıı olmaları da, bunların 
ticaret polttika11 saha11nda 
aailam ve dürült bir eaaa 

dahilinde çahıtıklarına de· 
lilet eder. 

Haf tada bir lntlıar eden 
Nouvelles d' Allemagne adlı 
bOltende de aynı mevzu 
hakkında btr yazı vardır 

Burada huliıeten denıl 
melıtedlr kı: 

1931 den 1934 teneafne 
kadar garp devletleri, Tuna 
havzaaıadakl ve Avrupanın 

Cenubuıarklılndekl ticari fa 
allyetteo Almanyayı tecrit 
etmlye çahımıılardır . Alman 
ya bu m6zakerelere, "Tar· 
dleu Pllnı. izlerini taııdığı 

için lıllrak etmemlf. buna 
mukabil mevzuubahs mem
leketlerle mal mObadeleılnl 
artırmak sureUle rarp dev 
letlerlnin fikir ve makıatla · 

rının yanlııl ığın1 lıbat ey le· 
mitti· Zira Avrupa Cenubu
ıarklıiadekl devlerler pekala 
bilirler ki, bir tek defa açılan 
kredi, mlltemadi bir mal 
mubayaaaı için klf i ıelmez. 

Almanya ile TOrkiye ara
ıında bu defa imzalanan an 
laı ma, aynı zamanda, ilk 
defa olarak bir tediye ılıte . 

mi ihtiva etmekt~dır. Hal 
bukl ılmdlye kadar ancak 
her iki memlekettn merkez 
bankaları araaıoda teknik 
anlaımalar lmzalanudı. Son 
teneler içinde Tntlclye ile 
Almanya ara11nda yapılan 

mObadelelerde Almenyanın 

lehine olmak Qzere bir kll 
rlng fazlaıı blrlkmtıtır . Fa -
kat yine bu arada TOrklye· 
den tedariki mOmkOn me 
vadn> adedi ebemmtyeth bir 
tarzda artmııtır. 

Meaell buıftn 
tOn, yGD, bakır 

vlnden hemen 

meyva, tü 
veaalre oe· 

her tlrla 

Türk malı, Almanyada alıcı 
bulabilir Dlğ~r taraften Al· 
manya Türklyeoln sanayi 
l<'tme planında ihtiyaç gö· 
rülen her türlü tealnh kıs
men veya tamamen temin 
etmek imkanına maliktir . 
Şu halde, her iki taraf 

da bu son imzalanan anlaı 
mayı müteakip Almanya ile 
Türkiye arasındaki ticari 
mQbadelenln artmaaım bekle 
mekte haklıdır. 

29 Temmuz tarıhlt Ber · 
ltner Tageblatt da dahi, bu 
anlaım•nın lmzalanıiını bü 
yOk bir memnuniyetle kar · 
ıılıyan oldukça uz.un b,r 
yazı vardır . Yazı, ayrıca 

tercQme edilip gazetemizde 
lntfıar edeceil için, burada 
1alnız tik parçasını aynen 
veriyoruz. Burada aynen 
ıöyle denilmektedir: 

.. lngtllz kredisinin b6tün 
dünyaya büyük bir tantana 
ve propağanda ile btldiril 
meılnden ancak birkaç haf 
ta ıonra, Berltnde, Türk -
Alman ekonomik aolaımaaı 
lmzalanmıthr loıılterenln 
Avrupa Cenubuıarklslne yap · 
tıiı büyük hamleden sonra, 
bu müzalcereler pek hakh 
olarak, Türk - Alman eko. 
nomlk münuebetinin baki 
ki manbını gasterecek bir 
mihenk taıı telakki edılebi 
Jırdı. Nitekim elde edılen 
neticeler, her iki memleket 
arasındaki ananevi tı dost· 
luiunun değıımedlilol göı· 

termtıtır. 

fnıdtz kredlılnln, Türk -
Alman anlaımaaının biılt 
merlyette bulunacaiı bu bir 
sene zarfında tealrlerlnj göı 
tereceflnl umuyoruz Tür 
klyede Alman ve lngıltz 
menfaatlerinin ileride ne ıe· 

ktlde lcarıılaıacaklarım ıtm 
diden keıtlrmek mümkün 
değildir Yalnız gorunuıe 

göre, lnalltere daha ziyade 
madenlerin ııletılmesiyle 

alai<adar olacak, buna mu 
kabil Almanya, Türk endüı· 
trlılnln kalkınmuında kulla· 
nılacak tesisatı temin ede 
cektlr Nıteklm yeni kurul· 
makta olan kimya endüst
risine lizı1n1relen tesisat 
Almanyadan celbolunduiu 
glbt, Alman yanın 1937 se 
Desinde Türklyeye yapllfı 

takriben 48 milyon Türk li 
ralık ihracatta 10 milyon
luk demir, çelikle 2,5 mil· 
yonluk makine, en baıta 
gelmektedir ,. 

T u~af ~ir ~ah is 
Yn yQzüode garjp iddia

lara ılrtıt"o adamlar pek 
çoktur. Alsaata Ron nehri 
kıyıaında Pale ıehrlnde otu. 
ran Emil D6har tımlnde hl · 
riıl otomobili ile beraber 
ıehrln limanından nehre atı · 

lacafı hakkında arkadııl a · 
rmdan bırkaçtle bahte gl 
rtımlıttr. 

Bu iddiaya inanmamakla 
beraber, muayyen aaatte 
birçok mtraklalar limanda 
rıhtım Ozerlnde toplanmıı 
!ardır. Kararlaıt1r:lah ıaa t · 
ten birkaç dakika evvel bir 
otomobili görOndQ. 

Her taraftan haylnrıılar 

yllkıellyor, kadınlar bayıla 

1or1 erkekler alkıılıyorlar, 
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Toprak Altın
da Maden Kö
müründen Gaz 

iatihsali. 
Sovyetler Rırlığ ı hükuıne · 

ti , l 931 sent'si bidayetinde 
maden kömüründen toprak 
altında iken gaz alınmau 

hal<kanda bir karar almıı ve 
bu it için husuıi bir teıek· 

kül vücude getfrllmlttl· 
Son ıene, dünya teknik 

tarihinde ılk defa olarak, 
bir endüstri fabrlkaıının 

kazanları, Donetz havzasın· 

da Corlovka maden kömü
rünün toprak altında iken 
ihraç edilen gazı ıle çalıı
mıthr. Danetz havzasında 
gaz lıUhaal için ikinci bir 
yeni latuyon teıls edilmek
tedir. 

Moıkova mıntakaaı kö· 
mür havzaaında da muaz· 
zam bir tecrübe lıtaayonu 
ku ru lmaktadır. 

Maden kömüründen toprak 
altında iken aaz çıkarılması 
balummdan gerek biz.zat 
gaz çıkarılmaaı bakımandan 
bili.here ra z türbinleri yolu 
ile gazın elektrik enerjisine 
tahvılt bakımından , mühim 
tasarruf temin eylemektfdlr. 
Daha ıtmdtden ıaz fıtlmall 
ıebebinden elektrik enerji· 
sinde yüzde otuz ili yüzde 
kırk ucuzluk müıahede olun· 
muıtur 

Bır mflyon tonluk konvan· 
slyonel mahrukat ç ıkarıl 
muı için 2650 ifçlye tozum 
görüldüğü halde, bunun ga. 
zının alanmaaı takdirinde 
lQzum lu lıçl mikdar ı "J' nı 

mikdar mahrukat için 600 
dür 

, oprak altında gaz çıkar
ma lataayoolarındakJ if ve 
r1m ı , toprak üatünde gaz 
çıkarma fabrıkalarındakln · 

den 6 tli 8 kere daha bü· 
yüktür. Ve o niıbette ça· 
buktur 

Toprak altmda çıkarılmıı 
gaz tıtlmall, elektrik eantral
Jertnde nakliyat enstallaet· 

~~==========================================!~ 

SEHiR HABl511LleRi 
• ' ~i===========================================ı~ 

Dursunbey Pa
nayırı Dün 

Acıldı. , 
Her sene on aiuıtoıta 

açılmakta olan Dursunbey 
panayırı dün arılmııtır Pa
nayır beı gün devam ede
cek, beııincl günü Kızılay ve 
Çocuk Eıtrgeme Kurumları 

menfaatine pehlivan gOreıle · 
r l yapılacaktır . 

Panayıra lttlrak edecek 
olanlara Devlet Demlryolla -
rınca bilet Qcrt'tlerlnden yüz 
de etlt, etya nakliye Ocret 
lerlnd~n yüzde 70 tenztlit 
ks bul edtlmiıtır 

Yıılnız tOccarların ticaret 
odaıından veılka almaları 
lazımdır. 

Panayır kazanın en güzel 
mesire mahalı olan Su. 
çıktı ve Saz mevkıtnde ku· 
rulmuıtur. 

Panayıra gidenlerin her 
türlü ı~tlrahatları belediye 
ce temin edllmlıttr. ............ __ 
Köy Katipleri 
Kursu Bitti. 
Ağuıtoata açılan ve on 

gündenberl devam etmekte 
olan köy katipleri kursu dün 
sona ermlıttr . 

Kursa devam edenler öğ 
leden evvel Vf' öğleden son · 
ra olmak üzere g6nde bet 

saat ders görmüılerd lr 153 
Müdavimin imtihanı bugün , 
vilayet makamı tarafından 

teıkll edtlecek bir mümeyyiz 
heyet tarafından yapılacak 
tır . 

Muveffak olanlara köy 
kat i pliği ehliyetnamesi verl 
lecektır. 

~-

Milli Eml~k Taksit
leri Ve Alacaklar .. 

Tahsil Edilemiyen Taksitler 
15Senede15 Müsavi Tak

sitte ödenecek. 
"Borçlular nezdinde dal · 

mi takibe thtlyaç gösteren 
hazine alacaklarmdan birİnt 
de mtllt emlak takılt bedel· 
feri teıkil eder. Şimdiye ka· 
dar bir çoiu tahsil edilme· 
mit olan takstt bedellerin. 
den 23 mart 1931 tarlhhı 

den evvel satılmıı olan ıay· 
rl menkullere ald kısımları 
ıon defa 1938 malt ıene· 
ıloden itibaren on beı ıene· 
de ve on beı müsavi taksit 
te tahıll edilmek üzere le 
eli edilmıı ve hunun tatbik 
ıekll aynca gönderllmtı otan 
lzahnamede ıöıterilmit bu· 
lunma ktadır. 

Bu hükümler bir taraftan 
borçlulara borçlarını kolay 

lıkla teıvlye edebilecek im
kanlar verirken diler taraf · 

tan da herhangi bir takılf 

zamanında verılmedlil ve 
bulunan dtfer malları takııt 
bedelini ödemt'ie kafi rel
mediil takdirde geri kalan 
takıttlerin muaccellyet kes 
bederek tatbikatın tamamı 

na teımılı ıurf'tlyfe akdin 
icaplarının yerine ıetlrllme 

st derplf edllmlttlr 
Mükellef lelatoe olduiu 

kadar, hazine haklarmı da 
sürüncemede kalmaktan 
kurtaran bu hükOmle bek · 
lenen neticenin elde edile 
bilmesi mallye memurları · 

nın bu maktada kavnyarak 
takip huıuıunda aynı nls 
bette ha11aalyt't gösterme 

!erini ıaruri kılmaktad1r. 
Bu cihetleri teb1Uüz et· 

tlrmek ist!!rken bir noktayı 
da ilave etmek isterim: Bu 
da haz ine a lacafının ve 
tahılı akitten mütevellıt ve 
k.uııhğı mevcut mılli emlak 
taksit bedellerinin zamanın 
da takip edilmemesinin tev· 
lld edeceği neticedır Malam 
olduğu üzere hazine alaca. 
tını vaktinde takip etme 
mek, müteakip sene borç 
larının tnzimamtyle tediye 
kablliyeUnl azaltmak ıure 
tiyle mükellefleri dolaylıtyle 
hazineyi mQfkÜI VAzlyetfere 
ıokar. Takııt bedellerinin 
takibinde gaiterılecek en 

uf ak btr ihmalin lıe neye 
müncer olacafını, maddi 

ve manevi tefıirlerlnln de · 
receılni flmdtye kadar alı

nan neticelerden de anla -
mak mümkündür. 

Bundan baıka eıkt halin 
de\'amına ıebeblyet verme 
mek ıçln kanunun aentı 

mikyasta verdığl m6saade· 
lerdeo azami derecede tıtl 

fade edilmesi kabildir. Ebem· 
mlyetle takip edilecek olan 
takılt bedellerinin tahsili 
huıuıunda gösterilecek ıh · 

malin ıiddetli ceza ile mu 
kabe!e göreceğini nazara 

• 
dikkatinize vazeder ve bun· 
ların tayin edilen mllddet· 
ler zarfında tahılltnin temi 
ol için ıereken tedbirlerin 

• timdiden alınmaaım lıterlm ., 

:7:.~~:n~,:~:::~ür;:.:·!~!: Ha!~~~~~~~d~!~ ... ~·.~~~~~· ·, Sa!~'~!;:::u-l~BUl RADYOSU 1 
bırakıınakta ve bundan baı· ı F 1 l 1 1 ğ o AD ranıızca, ngl lzce ve - - - .. 1 _, ustos-1938-Perşımba 
mefkut oldniu için çalııma bir de Almanca kursu açıl - nün idaresinde açılacak ola n Ôğle neırtyatı: 
ka dumanda kül tamamlle Riyaziye kurslarına ilaveten Vilayet Sıhhat Muduru l 
nın 11hhi ıeraltl de lyileı · - köy sağlık koruyucu "unu mııhr Kura 8. Haıan Alt - J 4.30: Plakla Türk must-
mektedı~ . Türker tarafından idare nun kayıd müddeti ciün · kisi. 14.50: Havadlı. 15.05: 

Kömürden toprak altJndll bl& ı imdiye kadar 20 
edilecektir. m f ve 1 Plakla Türk musikisi. 15.30: 

iken çıkarılan gaz, toprak •-------------- kııt kaydedilmlıtır Muhtelif plak neırtyatı. 
üzerindeki gazojenlerde Is Lehı'standa yalancı pay- 1 Kurt buıün açılacaktır. 
tıhsal olunan 2 ıla ~ l< ere -...:rı.oa-ID4 ..... _ 

daha ucuzdur. Ucuz ıaz da, b ı 
bittabi!, yüksek fmnıız me gam er ar 
talürjlyl , meıela madenden 
dofrudan dofruya demirin 
lstıhraçını ı inkJıaf ettirecek 
bir mahiyet arzeylemekte· 
dır. 

Arabaysa nehrin bulanık su· 
ları arasında aahtbile bera · 
ber kaybolmuıtur. 

Herkes birkaç dakika bek· 
lemıı. ıonra, memnun bir 
ta~ ırla ıulıırıo üzerinde yüz 
meğe çalııan DüLar görün · 
müttür. 

Dübar bahsi kazanmııtır. 
Havadlı veren gazete bu ad · 
amın kaç kuruıa bahıe gl 
rlıttğınt yazmıyor Ümit ede 
l ım ki bu para DObara ıu · 

lara gömülen otomobilinin 
yerine yeni bir otomobil al 
mala ve belediye tuafından 
mahkCım edıldlil ıüpheslz 

olan P"ra c,.zaıına ödemele 
klft gelecek bir mtktada 
olıun. 

Lehlıtanda ıon zamanlar · 
da Uireyen birçok yalancı 1 

peygamberler yakında kıya
met kopacalını , dünyama 

batacafını ıöyleylp duruyor · ~ 

larmıı. Hatta kıyametin ko · 

pacaiı tarjhl de tesbtt et
mlıler. 25 Temmuz. Poltı bu 

yalancı peygamberleri birer 

birer yakalayıp hapıe koy 

mak mecburiyetinde kalmıı

tır. Çünkü bun lar halkı ver 

gl vermemeie ve h6kümetlo 

emirlerini dlnlememeğe teı 
vlk edlyorlarmıı . 

Köylüler ilk zamanlarda 
kendilerini teıvık edenlerin 

isimlerini vermek lıteme 

mitlerdir. Fakat 25 Temmuz 

gelip aeçtlfl halde luyame· 
tin kpomadılını ıarünce ya-

bancı peyıamberlerj ele ver · 
mlılerdtr. 

Sındırgıda Tü· 
tün Mahsulü. 

Hu aene Sındırgıda tütün 
mahıulü umumiyet itibarile 
çok verimlidir 

Yapılan tahminlere neza · 
rao kaza dahilinde bu se 
oekt tütün mahsuhlnün bir 
milyon 200 bin kiloyu bula -

cağı zanoedılmektedir 

Mezuniyet 
Haatahane Baıt•hlbl 8. 

Raif Demiralp• btr ay mezu 
ntyet verl l mlıttr. 

Y ile~ cebinden çalman pırı 
Halalca köy6nden Meh 

met oflu Nurlnln, Akyar 
köyünden Mehmet otlu 
Haabloln yeleği cebinden 
parasını çaldıiı iddia olun 
duiundao ıuçlu yakalanarak 
adliyeye teıllm edllmlıttr . 

Akıam neırlyatı: 

18 30: Muhtelif parçalar: 
Plak. 19 15: Spor mOıaha 

heleri: Eıref Şefik tarafın · 

dan. 19 55: Boraa haberleri. 

20: Saat ayarı: Grenvlç ra· . 
sadhaneetnden naklen: Mu 

zaffer İlkar ve arkadeılan 
tarafından Türk muılktıl ve 
halk ıo. rkıları . 20.40: Hava 
raporu. 20.48: Ömer Rıza 
Doğ;uı tar•fından Arapça 
söylev. 21: Saat ayarı . Or· 
keatrs. Safiye .Tokay ve ar 
kadaılar1 tarafmdan TOrk 
musl ktıl ve halk ıarkıları . 

22. 10: Orkeatra "onaerl: No . 
votniden naklen: Kemal Ak· 
el idare.inde . 22 50: Son ha · 
herler ve erteıi gün6n prol
ramı 23: Saat ayarı. 

Ocret artması. 
Edremit hazine vekllt 8. 

Abdullah Dattek inin Dere ti 
Fınan• Bakanlıiınca 90 lira · 

daa 125 IJr•J• ııkar'dlll•~~ 
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Düşünceler: 

İtimad 
Meselesi 

Vıcdan duygu ve meıulı 
Jetinin henüz tekamül r.t

rnediğl klmıelude baıkala 
rınıo akslyonluana, fll<irle 

tine, görüılerlne ftlmad p,.k 

&.ıdır. Çünkü onlar kendı 
vicdanları ile her zaman doğ· 
tuvu, iyiyi ve güzeH gör

mek arzusunu duyamazl&r. 

Evinlzı tamtr mi ettirecek· 
ılnlz? U.ta le ra itimadınız 
Yoktur Ztra batında kendı
niz bulunmazaanız fona mal 
t.erne kullanır 

Eğer itlmad edipte işi 
k.,odıne bıralursenız; usta, 

Ya mürakabe etmiyor, her 
halde pazarlıkta uygun para 

Verrntyecek diye veya f araat
tan lsttfade ederek geri vic

danının mıhantki bir kara
rıle ltlnfzl thma 1 edecek t r. 
Çnokli kendlıl birçok defa 

lllr yaptığı ııteo ufak tefek 

kusurlarla az para almıı, 
herkeıe olan ltlmadıı ı yok 
etrnııttr . 

Bu sefer ılz de aynı ıektl-
de ona o'an Uimadanıza 
ııc1r11nız. 

Bır gün bir doıtumun ma· 
hza11nda oturuyordum lçe 
rJ iki ıık bayan glrdı ve 

loıyon istediler. Gösterilen 

losyonun fJatıoı ıordular. 
125 Kuruı. cevabını alın

ca: 

100 Kuruııı verirıenfz. 
llalun diyorlar, mağaza sa
htbı dostum evveldenberl 

Pıtıarlakaız ve doğru lı gör. 

hleği ıevc!n, genlı kültür lü 

olgun bir arkadaıtır. 
O ha 'de baıka bir 

clnı losyon veriniz 

b 
- Peki, buyurunuz, size 

•ılca bir cins . 

Bu kaça? 

150 Kuruı 
Biraz aıaiı olmaz mı? 
Punu ılze 125 kuruıa 

Verebıltrjm, dıylp loıyonu 
•arıyor. 

- Soo fiatı ıöyledım, 
diyor. 

Birçok yerlerde aynı ı .. 
kllde '"ıon flah söyledim., 

Cevabile karıılanıp ıonradan 
daha aıaiı almaya ahımıı 
ol"n tkt tık bayan bu söze 
kanmıyorlar. 

Bayanlar çıkarken doıtum 
acı btr tebe116mle: 

- Bakınız inHn zorla 
Yolunu deilttlrlyor. 

Zira bu bayanlar tik ıöy. 
lenıı~n f lata ahrlarsa alda 

hldıklarına kaotdırler. Hal
buki onlara tik verdtjlm 

losyon daha iyi ve hakika 

ten 1 25 kuruı değerindedir, 
diyor. 

Bir ftktr münakaıası mı 
Yllpıyorsunuz? Bir görrııünB · 
ıün doğruluğunu müdafaaya 

kalkıanız inatçı vasfmı 
8 lır11nız Zıra le arıınızdak 1 
•lzı ikna edeceği, fikrin in 
doğruluğuna dair deliller 
Köıtereceğf yerde ılz 'n ıade · 
ce Janıldıjınıza değil , yalan 
•öyledlğlnlze bük meder. 

- Bayım orta ıel<ida bulu 
nan bir kimıe erlıtlrllmekle 

bır kompoz tör, bir re11am 

Ve b!r dibi olebıltr. derken 

Y6zde yQz dofru ıöyl~dlilne 
ernıodır Kendisine: 

- Orta zekada bulunan 
bır kimse ne kadar uiraıır 
•a uAra111n belki bir keman 
çalabtllr, jakat bir deha 

1•ratamaz, muhakkak deha 

Kendi Kendini Sahne İçin 
• 

Yetiştiren Bir Istidad .. 
Halkevinin Temsillerinde Gördüğümüz 
bu genç 
kabiliyet 
neler an
latıyor? 

Şu resn1e 
bakınız. 

Her biri 
başka baş

ka ve ayn 
ayn mana 
taşıyan bu 
çehrelerin 
hepsi de 
aynı gencın

dir ve onun 
mahir elin
de şeklini 

değiştirmiş
tir. 

Balıkeıtr Hslkevlnln tem 
ılllerine devam ~denler onu 
çok iyi tanırfar. 

Temsil kolunun en müsteld 

gençlerinden b!rJ de ıüphe 
yok ki Cnhlt Albayraktır . 

Bllhaua makyaj yapmıd: 

mahareti önünde insan kf'n· 

dislnl ha vrete düşürmekten 

alamaz. Şu resme bakınız 

Onu bir arada l<eç çehre 
ile görüyoruz. 

· Sahnenin bu genç istidadı 

tiyatro sanatına karıı duy 
duğu meclübiyetl ve nasıl 
çalıttıtını ıöyle anlatıyor: 

- Bundan to yıl evvel 
Orduevi ılnemuında unat 
kar Rntil Rızanın ( Tafpar

çası) ve aynı yılda Darülbe· 

daylin (Aynaroz Kadısı) tem 

ılUle bu eanat aıkı ilikleri 

rne fılemlıti, itte o zr.mon 
acaba ben de bir gün bu 

rollerden en küçüğünü ba

ıarabilecek miyim? D•ye dü· 
ıündüm. Temennim kııbul 

edılnılı olmalı ki, evvelki yıl 

Halkevlmlzde TRfpnrçaıını 

n •n temeli yaratılııtan bu
lunmalıd r, dır-seniz yalan ıöy
lemelde itham edilirsiniz 

- Hayır dostum, bell~ı 
yanılırım, görüolerlm belkt 

doğru olrr.ıyablllr, fakat ya 

lan söylemlyorunJ, demek 

onu ilk karar1ndan geri çe. 
vlremez. 

Söylediklerinin dofrulu
ğuna ılzi inandırmak için 
de: 

Ben felıefecl, terbiye· 
el, el, el, bılmem kimin eıe · 

rinde böyle okudum Siz 
onun kadar mı düıünebılecek 
ılnlz? Demekle ıahsi görüşle 

rlnede mi itimadı olmadığını 
aydınlatır 

Bazı fik irler, nazadyeler 

birçok ilımler tarafından 

bAıka baıka aörülür Bır 

alim bu it böy ledir. derkf'n 

diğeri. hayır bunun IRmamen 
aksidir, der Kendinde bir 

görüt kabiliyeti olmıyanlar 

ilk okudukları kitabın test 

r lnden bir türlü kurtulamaz 

lar. Doğru da olıa, yanlıı da 
olu, onu kerıdl kendilerine 

uydurmuıl~rdır, bıııknlarını 
ıöremezler 

Bu ııbı doıtlflfa rutla· 
mak güç değlld,r Uf k bir 
roünftkRşa 11çıot7'. onlar ken 
dtlerlnl derhal göeterırler . 

H. ·Ali Türker 

muvaffakıyetle baıardık, "Sü 
tana" rolünü oynıyan bayan 
arkadaıımızıo ini rahıı.ıtaız

lığı neticesi rolü Sütbabaya 

çevirerek üzerime aldım: 

Gnyem muvaffak olmaktı. 
Bunun için rolümün icap et· 

lirdığl bütün hareketleri göı· 

tcrebilmek için çalııtım, da· 

ha tik dakikalarda seyirci 
ler üzerinde ıempatt uyan

dırmı olabfldfğlml görmek 
cesarettml artırdı. Tem11ll 
bıttı Herkes beni tebrik 

ediyordu O zaman duydu 

ğum derin ıevlncl naul 
anlatabilirim? 

Aynaroz Kadısında rah
metli Kiiçük Kemn lın Klitıp 

Rüknettin Efendi rolünü çok 

beğenmıı çok benlmeemff 

tim B~n de bu güze l rolü 
yaıatmak a yine en tatlı 

ıuhi gıdamı tetmıı oldum, 
ve bunu bana haberi olma 

dan aıılıyan Küçük Kemeli 
ı:latma kalbi bir sevgi ve 
rahmetle yedederJm 

ilk eahneye çıl:ııım (t' o · 

znnoğlu) piyesinde Arap Be 

ıir rolü ile bs. şladı. Tam bır 

Arapça tle &lyah yüzle ba 
§ıtrdığım bu oyunda mane 
viyatım apeçılı bir yüzle 
me~nundu 

Genç iıtidad ııahneye olan 

bağlılık ve sevgisini eami 
miyetle şöyle anlatıyor: 

-Hayatamda sahnt> ve mak 

y&j aıkından daha tatlı ve 
dnha heyecanlı, tetirli bir 
aıl< tatmadım. 

Meslek aıkını ve yarat• 
lığı derin ıevgi)'i ancak 
takdir eden eder. 

Yunen fehefeılnde ıö yle 
çok güzel bir ıöz var: 

Sanatkar \ tatmin edil mi· 
yen Dfkın hasretini yoııyan 

insandır) evet insan o aı · 

kı tatmin edebilmek için 
uğraııyor, çalışıyor da ba. 
zıları: 

Hu da lf mi? ıu mftflkft 
raya bak!. Diye ııü'üyor, bu 
run kıvırıyor. 

Bazıları da başka tabii .. 

Takdir ve teıvlk edıyorlar. 

Beı parmağın beıl de bir mı? 
Cahlt Alba yrak, k ültürıüz 

uhne adamı olamıvacaaını da 

çok tyi nnlamııtır . Yine df. 

yor ki: 
Tiyatro ve felııefl eserler 

olrnmassnı. iyi p!ycı ve filim 
seyr~t meııol pt k ı~verlm. 

Okudufum ve ıBrdilillm 

Tl'JR)(.Dll J 

• 

b Ik nlard sulh siyase-
t• vvet buluyor .. 

Bulunması 

Büyük 
Bulgarist nın da Pakta DahıL 
Sulhu Sağlamlaş ırıl ası için 

Ehe miyeti Haizdir •. 
(B11ftercıfı birinci sayfadö) ların umumi vaz.iyetl üze-

lctlcrı, hu hususta Macarls- rtnde mühım bir funıüllü 

tana kıuıı çok müsamöhalı haizdtr Bu uz\aşm bütün 

da \'nı ndılar Almnnyanın bir Balkan memleketleri arnsm · 
pnrçuı haline gclmi olen da h&len mevcut mütekabil 

A \'U5luryn için mesele artık ıttmnd esasına dayanan mü-

goılcı v münasebetler inin 
eamhuiyeti Balkaolerda va

zi) t:lın bu m"sud ınlc ıef ının 
en mühim itmiılerınden biri 
olduğu muhakkaktır Silah · 
lanma hususunda hu"uk mü· 

bah s mevzuu değlld r Hu\ nasebetlerin bır deltll olmak· avııtıoı e de ettıkteo sonra 

timdi Bulgıu Elanın Bblken 

aolaıınasına iştır ki için 

yo'un nçılmıı olduğuna lna· 
nılabıllr. ller halde Selanlk 

uzleıması, kuvvete müracaatı 

menetmesi ttıbarlyle hRkıki 

bir s ldırmazlık paktının 

fUınülünü haizdir, bu da 
ıaAlam bir anleıma için iyi 

bır hareket noktasıdır. 

garlııtana gelince, o da, in ve Bulgarlstanla Yunan ş 

komıularmın rızash le ll\m tanın kati barıemasını teyıd 
blr t.ur~lte tntmın edllmıo etmekle kalnuyor, bazan 

l uluı.u~or. lmzalanmıe dlp 1omns nfn oldukçn zorakt 

olan uılatma di)Or ki, Bul hır icadı gibi görünmüt o\an 
garislanın ııu hun tar ini po Balkon ~nlaşmasını parlak 

lıtikaaına bağlı olduğu ve Bu anleımn bugün su\hun 

dığer Bolkan devletleriyle tdametıfne htzm"t etmeyi 

iyi kom~uluk ve tam l§bir· mnkt~dlr bir po1itlk kuvvet 

liğl münnsebetlerf idame et olarak tezahür t'fmekıedir. 
mek arz.usunu te~ıdığ• ve Malumdur ki. Sofy hü ü-
bu devletlerin de Bulgarlı metl kom,u memleketler 

tana ka 'ı sulhçu bir zihni- hüld~metlerlyle iyi geçinmek 
yet ve aynı itbfrlfğl arzusly huıuıund8 ki arzusu ve bu 

le mülhem oldukların ı nazar mıntakadAki mtlletlerd-en 

itibara alarak, Ralkao an hiç birinin !akayıt kalamıya-
laıme11 azası devletler ve 

caiı menfaat lıtfrokini müd
·Bulgertstan, lcarıılı\dı mü· 
neıebetlerlnde her birinin rık oluıunun derecesi ne 

18Jdırmazlık hu uııunda ek olursa ohun bu neviden bir 

detmft olduldarı enlaşmala mıntakavl grupmana girmek 

ra uygun olarak, hiç hır su istemedi, çünkü böyle bir 
rette kuvvete müracaat et· hareket umumt harp netice· 

memeyi taahhüt etmekte ve sinde BulgarfAlflndan ayrıl-
Nöyyl mu hedeslnln kara, mıı olan topreklerın terkini 

denfz ve hava hakkınclşkl kendi rızaslyle teyld etmek 
askeri hükümlerini ihtiva demek olacal<tı, aynı zaman-
ed n JV ncl losmmın ve da hukuk müıavatına sahip 
1923 Lozan muahedesinde olmadığı için kendisini diğer 
Trııkyanm a11kenlzleotırJlmesf devletler hükümetleri kartı 
hakkmdaki hükümlerin tat smda slvaai bakımdan ma· 

bıklnden vaz geçm kt dtr· dun bir vazlvette görmek· 

ler. Demek oluvor iri. Bulga teydl. Fakat bu hal Aulga· 

r latan milli müdafaanın or rlstanı Balkanla rın diğer mil· 

gl'lnlzıuyonu hususunda tam letleriyle iyi münasebetler 
hareket serbeıtlıtni elde et· lnkf af ettirmekten onlıtrla 
mektedir Bu mıntekn ve araıımda mevcut bütün me 
ihtiyatlı polıtlkasmm sulh •efelerin dostane bir ıe· 

muahedea oto z ihniyet ve ktlde hall rne çalıomaktan, 
me-tolne U\ gun hareket .!t· dostane durumlyle her 
mek hu usund11. göıtermlt sahada fltlt bir lşblrlığloe 
olduğu dürüıtlüğün ve kom müHld bir atmosfer varat· 
ıularının tam itimadına li mektan alıkoymadı. Sof ya 
yaket kazanını§ olmasının He Belgrad arasındaki yakın· 
mükafatıdır laşma bu bakımd!ı n karak-

Sdinık uzla~ma11 Ralkon terlstık oldu ve Rulgar - Yu · 

-----------------------------------her eserın, entruan taraf· cıkmlyen bazı sa l ahi yet ea 

larını hemen ko ydederlm. hıbı zevatın yardımlarmı ıe 
Bıldiğım takl ldlerle sah vinçle anlatıyor: 

nede ovnamHk, bir Arapça - Büyük emelimi takdir 

birde Yahudice k11met ol ed~nler, beni bir baba ıefka · 
du Pardon, birde Ermenice.. tt1e bu gayeme, bu b trlcik 

Bu üçünden mada Lazca, amacım kavuıturocaklar· 
Arnavutcıı da oynaınnk e.r· dır. Bu değerli insanlara 

zu ediyorum hayatımın ıonuna kadar mln· 

Onun en büyük gayesi nettar kalac ğım . 

olduğu yerde saymak, bilgi Ben daha ziyade uhne 

tılnl aıtırmak. Bunun için de ve makyaj sanatı üzerlnde-

Ankara<Ia iki sene evvel bılgılerfml ertırmak tstlyo 
açılcn tiyatro mektebine gi rum. 

rebilmektir Fakat ne yazık Çehresini kadın, rkek, 
ki önünde büyük bir engel genç, lht ıyar türlü türlü, btr-

var. birinden farklı ve muvaffa-
Bh eenatkar olmak için klyetli ~eklllere sokmakta 

lazım olan sanata bP.ğlalık çok mahir olan Cahit: 
derin sevgiyi, heyecanı ve - Ben makyajda. Yok 

kuvvetli enerjiyi köstekllyen luk içinde çalıııvorum 
bu ~ngel ne mi olabllır? Şimdiye kadar yeptığım 

Cahft Albayrağın bir aya. makyajlarda kullandılım le 

ğında hafif bir aksaklık Yazımın aı:lığım ve bunla· 
bulunuıu .. Tfyatro mektf!bl rıo gellılgüzel boyo, yün ve 

ne girebilmek için on lfte pamuktan ibaret oldu§unu 

bu, engel oluyor. Fakat o, söylesem inanmazsınız. 
içinde taııdıiı ııanat sevgisi 

ile buna da muvaftak olaca

ğını umuyor, yaplıiı teıeb· 1 
büalerl ve aldığı cevapları 
onun lıtldadım talrdırde ge 

** Bu. hendi kendini yeUıU· 
ren ve eahnemlz için çok 

ıerler vadeden genci ne im· 
dar takdir etıek yine aıdsr. 

Balkan devletleri menfa · 
al btrlilclerlnl müdrik ola
rak, realıtelere bağlanarak 

ve huııca kımlı mücadelelerle 

dolu mr.zlde kendılerlnl ayı· 

ran büıün no\..tatarı kati au· 

rette ayıklıyarak bütün Av
ruptrnm faydalı btr ilham 

alabılece~I bir mlaal vermiı· 
lerdlr. YugoılPıvva tle Bul· 

gariıtanın Makedonya ko· 

mitacı 1 arınıo faalıyette bu
lundu\(ları 11ralardakt trtıjlk 

aafhalardan sonra Bu1gulı 
tanla Yugoalavyanın yakın· 

lrı§maları ve devamla iıbtr

lığt yapmaları on ıene evv~l 

klmıcn n tahmine bile ceıa
ret edemlyeceği bir vakıa

dır. Türkiye tle Yunanistan 

arasındaki bütün ıbtıliflauo 

halli ve ılmdi Yunıınlıtanla 

Türkiyeyi birtbirlerloe bai· 

lıyan pakt de.ha ez ehemmt
)' etlı değıldır Bulgarlıtanı 

silihlanma huıuaundaki tah 

dillerden kurtaran anlatma· 

nın Bulgar ve Yunan Baı 
vekılleri tarafından, evvelce 
Yunanlıla rla flu'garların 

paylaıl\mamıı oldukları bü
yük Selanik ıehrlnde tmza

lanmıı olmuımn ıembollk 

b ir kıymeti vardır Böyle 

bir değ'tikliğl mümkün kıl· 
mıı olan .. Balkanlar Bal

kanhlarındır.. formülünün 

kendi kuvvetiyle Avrupanın 

bu kısmındaki bütün mtllet· 
fere kend•nl kabul ettirmesi 

olmuıtur Çünkü bu formül 

oolnrm nazarında tıttklalde 

hııyılyet ve Balkanların bü
yük devletler arasındaki re 

kahetlere sahne olduiu de · 

virlerde tanımamıı oldukları 

emniyeti bırliklerl sayeılnde 

elde etmeyi ifade eder. lıte 
Balkan anlaımıuımn hakiki 

htkmet vücudu buradadır 

ve bu lbbarladır ki bu an · 

laıma her hangi bir büyQk 

devletin hegemonyasına kar· 

fi bir engel teıkil eder.,. ,. ....... ~·············· .. 
! TURKDILI ! 
: Pazarteılnden baıka her : 
: gün çıkar. Slyaıal gazete .. : • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 

: Altı Ayhiı:400 • 1 
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rette nazarıdikkatte tutma 

lıdır . 

Ştmemttlu, Japon kata la · 

rmın yegane uzıfeaioin Mao • 
çu araziılol müdafaa etmek 
oldujuou ve bu baplen yal 

nız tedafüi bir mevzi ııaal 

eylemıı bulunduğunu kay

detmlıtır. 

Litvınof . cevaben demft

tlr ki: 

- Hıç klmıe, Japon ara 
zlılne hücum niyeti beıle. 

memııtır. Japon kuvvetleri 
müdafaa kel ı mealni herhal· 

de çok aartp bır manada 
anlıyorlar. Çünkü bu kelime 
altında anladıkları, Sovyel 
hudut karakollarına ateı aç 
mak ve Sovyet arazııtnde 

hat IHal eylemektir . 

Ş ıgemutlu , aıaiıdıakt tek· 
lifi tekrar tle tavzıf edılmtı 

buluodujunu bildırmlıttr : 

- lkı taraf kı,taları ara11u 
da muhaaemat tatıl edtlmell 
ve iki taraf kıtaları , anlaı

ma vuku bulduiu eanadakl 
mevzilerın ı muhafaza c yle
melıdlr Sunu mütcakıp , hu 

dudun teıbltl içio, Japonla· 
rın da lt\traklyle, Sovyet ve 
Ma nçu mOme!e•l e rinden mü 
rekkep komlıyonlu vOcude 
getirilmeltdlr . 
Lıtv ınof, luna cevaben 

d~miıtlr ki : 
lladlse mahellıode )' & · 

zlye l dciltebtlir . Bu tnkdlr 

· de, her iki taraf a n! aırna 
esn a aında e n iyi mevz iler 

ıogal etmeğe ça lıı acaklıır dır. 

Bu da, muhHamatıo deva. 

ay yen btr meaaf e aerl alın · 

maaı teklif lol ileri ıürmüı

tür . Dıjer taraftan Şiıemlt· 
ıu, hududun yenldeu lahdi 
dı için, Khunçung eolaımaaı 
ile beraber Mançukonuo 
ve Jıapooyaoın elınde bulu 

nabt lecek dıier veııkalarıo 

da nazarıdıkkate alınma11. 

nı teklif etmııUr 

Litvlnof, cevaben demfı· 

tir kt: 

- Sovyet arazlıloe J•pon 
kuvvetleri hücum etmıı ol. 

duklarından ve bu ıuretle 

de bir anlaımazlık yaratmıt 
bulunduklarından, bu gibi 

hücumların önüne geçmek 

üzere> bunların biraz daha 
aeri ahomaaı memnuniyetle 
telakki edılecek bir keyfiyet
tir. Bu, munzam bir garan 
ti te§kil eyhyecekttr. Fakat 

burüokü vaziyet de dahil 
olduğu halde, da lma kendi 

arazlı! içinde bulunmuı ve 
Mançuryayı h iç bir zaman 
tehdıt eylememff olan Sov· 
yet kıtalarınıo ıerl alınmaaı 
lçın hiç bir ıebep mevcut 
dejıldir . 

Hududun yeniden lahdi 
dı meıeleıfne gelince, bu 
lı, yalnız mevcut t>nte rnaı· 

yonal an 'eımalar eıaaı üze 
riodeo )' DP imalıdır . ~ovyet 

hükümell, Khunçung anla§· 
maaıol göıtermlıtfr . Mançu· 
ko veyahut .Japonya . Rusya 

ı le Çın arıuıncla daha yakın 
tarıhU bir anlaıma göıter 

medıklrri takdırde, yalnız 

Khungçung anla tması, teh 

dit meaeleılnde eaat vazıfe 

1 -- Kepıül Bel~dlyeat taraf andan yaptmlacak hamam 
blnaaa 28 temmuz 938 den itibaren 15 gün mQddetle açık 
ekılltmeye çıkarılmııtır. 

Bu it evvelce de etraflıca tlan edılmlt olduğundan pa 
zarhkla dahi ihale yapılacaktır. 

2 - Bu ııto keııf bedeli 4876 lira JO kurut olup mu 
vakkat teminata 366 liradır. 

3 - Bu ite atd plin ve keıtfnameıl Kepıüt Belediye 
dairesinde mevcuttur. 

4 - r.,, tuğla, kireç gibi malzeme mevcut olup be 

deli mukabilinde m6leahhide devir eddecekUr 

5 - Bu yapı itine girmek iıtiyenler Nafıa Müdürlü 
ğünden veııka ibraz etmek mecburiyetindedirler 

6 - Ekılltme ihalesi 12 ·ağuıtoı 938 cuma günü aaat 
17 de Kf!pıüt beledtye datreılode yapılacaiı ilin olunur. 

ılot görebllir . Eıaıen, bu 
anlatmadan daha yakan ta· 
rlhte yapılmıı boıka btr an 
laşmada mevcut değıldar . 

Hududun tayin ve tesbttl 
üzerinde baıka hiç bir veıl 

ka teılr icra edemez 

Ut vınof , bu ızahattao ıon 

ra teklıflerlot ıöyle hulasa 

etmtıUr: 

lkt hrafm muayyen 
bir hattı geçmemek, bu hat 

tın ötesine gitmemek ve 

anlaıma eanaaında bu hat · 

lln öteıinde mevcut ola bile· 

cek katalarını geri çağırmak 
taahhütlerınt alruaları ile 

beraber aakerl harekata ni 
hayet verilt-cektir . Bu h at , 

Khunçuog a n l a ı m a ı ı o a 

merbut haritadaki hu -

2 1 - 273 

duttur . Hu suretle, 29 tem 
muzdan, yant Japon kıtala · 

rınıo Sovyet araziılne tik 
taarruı.larından evvelki ata 

tüko yeniden teılı olunacak 

tır. Hudutta ıükuoun yeni · 
den ladeıl üzerine, iki Sov· 
yd delegeıl ıle bir Japon 

ve bir Mançurya deleaeain 
deo mürekkep tkı taraflı bir 
komlıyon, dududa gld•cek 

Khuoçuııg anlatmeaı ve bu 
na merbut protokol ve h a 

rilalar ıle tayin edllmtı olan 

hududu veolderı mahallinde 
tahdit eyltyecektfr. 

Japon büyük elçiı i , bu 

gun" ü görüımeuln mevzuu 
Qzerlnde düıüneceA"lni \'e bu 

meseleye yeniden temae ey 
liyeceitnl vadetmlttlr . 

11 A~USTOS 1931 

1 (EMİL t\ılARO'I') Mar- 1 

~ köylilyil, d•ğlrm•nclyi ve zahh•clyl düıündüun lf, 1 
il, bir buğday çalka makinesi almaktır. Fakat letanbul- ı

1 ~ dan ambalajlı almak. makinenin ne olduğunu bilme· 

il. meldir. 

Biz, Balıkeılrde ayajanızda maaraf 11z ve açık ola 
rak bu meıhur olao ( EMiL MAROT ) fabrtkaaıoıo 
buğday çalka maklnelerlnl bu ıerıe de lıtanbul fıatın 
dan yüzde yirmi ve yirmi bet nokunıle ·Ve ehven 

ftatla aatılmaktayız . 1
1 

.... de ~e:~u~tu~u -nara laları, tek Vt: iki parça it clnılert 

1 it. Mahıulitı 9 kııma ayırır, katlyen yabancı madde 

bırakmaz. 

~ Yedek parçalarını derhal tlcarethanemlzden teda · 
f1. rlk edeblllnlo ız 

1 ile:•~ ~::E~:R~:·:•A::ll::•klŞ aö:::~~RI: 
1 No: 4 5 6 

~ 
1 
1 
~ 
1 

s·aan ... vaptığ ı i nıikları: 250. f>{!O, 600 

kilo nıatı~ul c•alkar. • 
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