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Japonya Çin Hükiimeti· Bandırma-İstanbul Yolculuğu Bu 
· · h ' K V d. Acıkh Vaziyetten Kurtar1lmahdır .. 

nın ım asına ara.r er ı 8 d d b' k n . . d ~ 1 b. • L·ı· LL.1 an ırma ın vapurı mme mec unyeun ı a ınıar ın musıu ıt ıa 11eşa111 
Çindıki italyın hııı müıııiıleri Romayı dindü. İngiltere, Şanghııdıki beynıl

milel suntıkıdı yıpılıı tectiz hidiıeleıini ıiddetlı prıtesto etti 
Tokyo, 10 (AA) - Ja-

pon kablneıl, Çin makamatıoın 

kendilerine teklif edilen su· 
lh tartlarmı reddettikleri ve 

Çinin aıkeri müdafaasını 
kuvvetlendirmek içlo ellerin 

devamı kararlaıhrmıtbr . 

Roma, 10 (A.A.) - Çin· 

deki İtalyan hava müıavirleri 
Romaya dönrnüıtür. 

Londra, ıO (A.A.) - İn 
ıtlterr, Şanghayda beyoel-

den ıeldljint yapmakta ol- milel mmtakada İngiliz polis 
duklarını tesblt ederek mer memurlarıom Japon asker 

kezt Çın hükt\metinln ar -
tak tamamlle imhası Jçla 
mGcadeleye sonuna kadar 

lerinin ter.a vüzüne uğrama
ıını ılddr.tle protesto etmit · 
Ur . 

lhtil~lci KuvetT~ Teruel 
Cephesinde Toplandı. 
Mılıgıda, Alman va İtalyan gör üllüleri ile f ashlırdan 

mürekka' yaniden mühim bir kuvvet toplandı 
Parla, 10 (Radyo} - Ha

vaı Ajauıınm Saragoıa mu · 
habfrfne göre, Teruel cepbe
ılnde tlddetlt muharebeler 
olu1or. 

lbttlllcller, general Aran· 
da, aeneral Davılla •e gene· 
ral Vıllninio kumandaaında 
olan y(iz yirmi bin · kitilik 
bir ordu ile ılerliyerek cum
huriyetçilerin bir çok mev· 
zilerfnl zaptetmlılerdir. 

bardımanda. ıektz ktıi öl

mOı, 19 kiti yaranmıthr. 

Saraıoıa, 10 (Radvo) -

T eruel cepheılnde dün ge · 

ce çok ıtddetli bir muhare· 
be cereyan et mittir. ihtilal 

eller, Gota kaaabuını i11al 
etUklerlnl bildiriyorlar. 

Harp, çok kanla olmuı ve 
iki saat devam eylemlttir. 

Jhtılilciler, Valin•iycnın 

ıımallndekt Sagonda lama· 
nını bombardıman etmtıler · 

dır 

Popüler gazetesi yazıyor: 

" Enternasyonal münaıe 

betler tarihinde belki Japon 
içiıler bakanının nutku 

kadar hayret verici hiçbir 
hidiıe olmamııtar Bu hal, 

Japonyanın Mançurlyl lt1•l· 
de, Jeholü llhakta Şahar 

Hopet hükümetini ihdaata 
Pekin muvakkat konıeylni ve 

Nanktn barıı komlteılni tes· 
ite ve c~nevre paktlyle Va-

ıtngton muahedesini ve Bri
andKollong pakhnı imza ed-

erle en deruhte ettili bütün 
taahhüdleri nakzda gördüğ6 

kolaylıklarla izah edebilir, 
193 t Jen heri devam eden· 

bu canıız kalma keyftyetıne 
Almanya ve İtalya lle olan 

anlaımaaı katılmııtır . Bu iki 
f aılst devlet tarılıuın beyaz 

lara lcarıı ıeferlertnl tefçi et. 
mitlerdir. Her halde Suehu

zoo n beyanatınm antikom
ünist mücadeleeintn mahiye · 

tini ortaya çıkarmak gibi 
bar faydaaı olacaklar. Şımdl 
reımen biliniyor ki, Japon· 
yanın Çindekı hedefi kom-

ünizme karıı mücadele değil, 
iogiltere ıle ve bütün Av
rupa ile, bunlara Aıya kıta· 
sandan çıkarmak için müca• 
deledir.,. 

Son haberler, cumhuri 
yetçflerlo, bu cephede mu 
anntdane mukabele ellikle· 
rlnl ve büyük zaiyata uira 
dılclarını hildırmektedir . 

...... -==-===----==·====;:===========·-=====-====== ....... ıı==== 

lhUli.lcıler, top ateıinden 
baıka tayarelerle de düım 
an nıevzilerini dövmekte ve 
Teruel ile Valinsiya hattı 
Üzerinde büyük bir kuTv~t· 
le Yüklenmektedir 

Parfı, JO (Radyo) - Ha . 
vu ajansı; lhtllacilerın Alme
rya için büyük btr taarruz 
hazırlamakta olduklarmt te · 
yit etmektedir. 

Taarruz ıçın Malagada 
aelcıen bin kııtlik bir kuvnt 
toplanmııtır . Bu kuvvet, Al. 
man ve ltRlyan gönüllülerile 
Faılılardan mürekkeptir. 

Barıelon, 10 {Radyo) Cu 
nıhuriyetçiler Teruel ceph"· 
•inde cereyan eden ıiddetll 
muharebelerde mühim bir 
çoh mevziler elde etmef~ 
muvaffak olmuılnrdar. Aıi 
tayYarelerı diı n 

Baralonun bir mahalleıini 
bornb~rdıman etmiıtır. Bom 

-==-== 

Amerika 
Berlin, MoskOva Ye Lon~ra 
ııf irlerini dağiştiriylr. 
Vaıington 1 O (Radyo) -c ' uınhurrelıi B Ruzv~lt. Mo · 

ıkuva, Londrrı ve Brrlln se 
fırlerinı·n d - 1 t' 11 . • 1 • eg ı ır. mesı ıç n 
lazım Relen tedbirlf"rl almıı 
tar. 

B.M.Meclisi 
Oyun vasıtalarından alma
cı~ gümrü~ resmini mü

zakere etti 
Ankar, 10 (AA .) - Büyük 

Mıllet Mecltılnln bugünkü 

toplantaııoda kulüp kah· 

vehane. gaztnolardaki, kır 

bahçelerjnde ve em· 
aall eğlence mahallerinde 

bulunan beher bılardodan 

ve ta•la, ıatranç tahtalarının 

beberinden alanaca \c oyun 
Aletleri reıml hakkındaki 

kanun layihasının birinci 
müzakeretlnt yapmıttır. 

j Fransada 
Nüfus 
Aratmıyor mu 

Pariı, JO (Radyo) - Fran· 
ııır; nüfuıu hakkında umumi 
bir lstatiıtik yapılmııtır. Bu 
na aöre, Fraoıada umum 
nüfuı, 41 milyon 5:.J8 bin 
1 18 kiti den ibarettir . l 931 
Sene&inden 1936 yılına ka 
der Franıız nüfuau 81 bin 
kiti artmııtır. Bu hal , Fran 
aada endiıe il'! kar~ılıtnnuı 
tır. 

lngiltere 
Mısıra yeni ~uvvetler 

gönderiyor 
Londra, 10 (A.A .) - Ha

rbiye nazaretlnln bıldtrdiğlne 
göre, garnizonu Portamuhda 
bulunan dördüncü hava mü 

daf aa livası yakında Mııara 

hareket edecektir. Aynı 

zamanda bir projektör böl· 
üğü ile bir hava müdaf al\ 

tıtihbarat kıtaaı da M11ıra 
gidecektir. 

Bu kıtalann bir k11mı, bu 
,On Lancaıblre aıkerl nak • 
ltye gemfılne bindirilmek· 
tedlr. 

---=---'!la.,_,, __ 

Amerika 
Or~usu fili pinde ~üyü~ 

manevraları başhyor 
Londra, 10 (A.A.) - İn 

gllterenin Sıngapurdaki ıon 
tabıidatından ıonra Ame 
rlka orduıunun, yerli ordu
dan kırk bin aekerin Ye 
mahalli hava filolarının da 
i§tlraklle bu günden itibaren 
Filipin adaları civannda 
büyük bir manevra yapaca· 
ğını Nevyorkta Timeıı ga 
zetesi haber vermektedir. 

sonunda istınbuldı ~arıya ayık basabiliyorlar .. 
Şehrimizden Bandırma 

yolu ile lıtanbula ıtden bir 
arkadaıımız vapurda çeki· 
len aıkınhyı, bize yana ya
kıla anlattı . 

Yaz günlerinde olıuo, kıt 
günlerinde olsun bir latan· 
bul ıeyahah yapan her yol 
cu bu ııkıntıyı çok iyi bilir. 
Biz, daha evvel de bu huıuıta 
alakadarların dikkat nazar
larını çekmtıtik. 

Arkadaıımızan bu ıeya. 
hat lntibaını da ·belki derde 
deva olur ümtdlle· yazmak · 
ta fayda buluyoruz: 

Yolculuğun a cı~Jt hi~ayesi 
.. 29 Birlocl klnun çar 

ıamba.. Bandırmada fazla 
kar vardı . Deniz oldukça 
mü1&ltt1. Saadet vapuruna 
girdik, vapur tamir edilmiı · 

ti Heyeti umumtyeıl tle 20 
bJn lira yetmlyeceilni tah 
mln ettiğim vapura S7 bin 
lira tamir maaarafı ~ıidml· 

dığım hayretle dınJedim 
Buna uğmen vapurumuz 
iıtanbula ıeç vasıl oldu. 

Yolcular d" rahat etme · 
mitti· Btraz ceryandan Top · 
hane rıhtımına yanaıamadı. 
Kıı.kuleıile, Kabataı ve Köp· 

rü araıında muhtelif lıttka 
metlere bir alay sallandık· 
tan ve neden ıonra bir 
motör yaklaıh. 

Nöbetçi imiri tarafından 

Sirkeci rahtınıına yanaıma11 
için müsaade edtldtil, motö· 
rün kapdan pençereslnden 
çıkan bir bat tarafından ıe · 

mimizio ıüvariıine bağmldı. 
Bu tebliğata mÜllenlt ola
cak ki gemi çevrilerek ve 
kıçın kıçın giderek Strkect 
rıhtımına yanaımak lıtedl. 

Fakat bir türlü yanaıacafı
mu~ yeri tutturamadıjıo

dan, diğer vapurların üzert· 
ne düımek tehhkeılne kartı 
muhtelif manevralarla ileri, 
geri gittikten ıonra ıüçbal 
ıle ıaat 9,30 da rıhtıma ba· 
jlanabtldı. Ondan ıonra da 
harice çıkabilmek henklme 
si koptu Merdivenden fn· 
mek iltlyen btr akın. ıeml
den dııarıya doiru değil, 

dııaradan içeriye doğru ıav· 
let etmitU. 
Rıhhma çıkamıyan ve bi 

zzarur ıandallara atlayan 
yolcuları; bu ıefer de, ıanda · 
lcılar katibi olduiunu s6yll. 
yen bir zat, deniz iiıtiinde 

Silahlanma işine büyük ehemmi

yet veren ltalya Akdenizde: 

Kuvvetli Bir Donanma 
Vücude Getiriyor .. 

f ransll ve inglliz gazeteleri italyımn yeni deniz inıı
ıtı için müsait bir ~ütcaya malik olmı~ığım yazıyorlar · 

Pariı, 10 (Radyo) - Fr. 

anaız. matbuata, İtalyanın 

yapacağı yeni zırhlılar ıçln 

uzun makaleler 

dır. 

yazmakta-

Tan gazetesi, İtalyanın, ! 

yeni deniz tnıaatı için bü · 

yük masraflara katlanmak 

llzımıeldlilnl ve f evkallde 

bir badceye ihtiyaç ht11ede 

ceitnl yazmakta, Petl Pari· 

zyen de; bir harp vukuunda 

Afrika müıtemlekelertoe ıe· 

çebilmeıi için ltalyanın; sn
veyt kanalmdan baıka yolu 

olmadığını, bu itibarla Ak 

denizde kuvvetli bir donan· 

ma yapmak mecburiyetinde 

bulundujunu kaydetmekte
dir. 

Pariı, tO (Radyo hal. 
yanın yapacaiı yeni zarhh 

lardan bahseden gazeteler, 

İtalya donanmasının, halen 

otuz beter bin tonluk tkl 

büyük zırhlı, yirmi altııar 

bin tonluk 7 zırhlı. 40 deı 
troyer, 45 torpito muavini, 
60 torpito ve yüz tahtelba· 

hirden ibaret olduğunu, ıtm. 

dl de. otuz beıer bto tonluk 

iki büyük zırhlı ile 12 kro· 

vazör, yirmi tahtelbahir ve 

miktara kafi destroyer ya· 

pacağ&nı kaydediyorlar . 

Londra, 10 (Radyo) - Ft· 

nansal Niyüz gazeleıi, İtal 

yanın yapacağı yeni zırhlı· 

)ardan bahiıle yazdığı bir 

makalede, ltalya mali kud 

retlnin bu deniz inıaabna 

mütehammil olmadığmı kay

deylemektedir. 

Londra, 10 (Radyo)- hal 

yanın deniz kuvvetlerini ar 

tu·ma kararından bahıeden 

bir İngilız gazetesi, 1938 ve 

1Y39 senelerinde yapılacak 

iki zırbh için İtalyan bQtce· 

ıinden 18 ayda üç milyon 

İngiliz lıra11 tahılı etmek 

lizıma-~lrceği ve bu halin, 

zaten bozuk olan ltalyan mali 
yesini daha çok berbat ~de· 

ceğini yazıyor Bu e"zeteye 
göre, lt~dya n tahvilleri hu 
yüzden pek fazla <İütebile 

cektir. 

Ye ayak üıtünde alıkoymu
ıtu Arkaıından r1hhma ba· 
ih vapurun merdiveninden 
rıhtıma çıkabilmek için be
her yolcu b a t ı n a 
25 kurut iıtlyor ve deniz 
üzerinde, bu gayrlreami ver
glJi vermfyenlerl dııarı çık

maktan menediyordu. 
Güç halle bu tedbiri zec · 

riden kurtulabilenler rıhtı

ma yanaıabtldı. Fakat bu 
def ada rıhtıma yanaııpta çı
kabtleceil yere bir dubanın 
çeklldtğinf ve o kıımın ka. 
patıldıiını, onun yerine de 
yanına aıma, tahta bir mer
diven taalafınan konulduiu· 
nu hayretle g6rd6k. Deniz 

çarpmaaından kaypak 
bir bal alan ve her 
çıkııta yolcuya bir hayati 
tehlike atlatan bu cendre· 
den de baliı olanlar, bu 
defa da kara bammallar&nın 
ellerine düıüyorlardı. 

lıte, lzmlr - Balıkeıtr ve 
Bandırma yolcularının lıtan
bula çıkıt ıafhaıı,. 

Avdet f ıli~ıti 
Buna ıellnce; yolculardan 

bir kıımı ayın 3 ünc6 pa
zarteıt 16n6 dönenlerde ol
duiu gibi, bir lkibetle kar. 
ıılaııldı. 

O gün Bandırma vapuru 
İstanbul - Bandırma ıefe· 
rint yapacaktı. Ôileden ıon
ra bile acantadan bilet alan· 
lara vapurun tam ıektzde 

Tophaneden hareket edece· 
il ıöylendlğinden bu ıaate 

beı , on dakika kalarak ko · 
fUP gelen yolcular, yatan 
kar ve yağmur altında ıaı 

kın bir vaziyette vapurun 
orada bulunmadıiını ve Sır
kect rıhtımında oldujunu 
hayretle öğreniyorlar. Bun
ların bir kısmı - T abli 
parasız bulunanlar 
bir otomobil masrafı yeri· 
ne adam baıına yirmi bet 
kurut olarak rıhtımdan va
pura geçmek için sandal 
reıml vermek ıureUle Ya
pura yettıebılmlılerae de 
dtfer bir kıımı da bu yüz
den vapura gelememıılerdtr. 

Hatta kamarotlar müıte· 

rilerin ıelmemeılnden ka 
maraların bot kaldıiını ıöy
lemiılerdir . 

Bandırma vapurunun, yol· 
cularma pek güleryüz ıöı · 
termedıjlne misal olarak da 
inıanlar için indirilmesi mu-

tad merdivenini bile indirmete 
lüzum görmedlitnl ve yal
nız anbar kapılarını açarak 
kadın, erkek, çocuk herke
ıln tehlikeli ıerait alt1nda 
ancak oradan inebildijlnl 
ve kamaralarda ıofaj bulun 
madığından buralarda birin 
ci mevki namı altında ve 

yüksek ücreti~ yatmafa mec· 
( Souu ikinci ıa1fada) 
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Radyo 
Maharebes· 

İtalyanın Bari btaavonu 
ile, Araplara, bilhaıısa filia · 
tine hitaben radyo oeırlyatl 
üz rlne, ton günlerde lı1gıl
tere de .Arapça neırfyata ba
tladı. lnıılterentn bu hare· 
keti ltatya tarafından oıd-. 
detle tenkit edılmiı ve bu 
teıebbüıe •radvo muhare· 
beıt,. ismi verllmtıti. 

Londradan bıldırildiğine 
göre! lnııltere bu radyo mu
harebeatnde pek kazanama. 
yacakmıı 

Londradaki bir lıtihbaral 
ajanar, fogUfz radyoıunun 
Arapça neırtyatl hakkıada 

üç Arap ıevbtoln fikrini ıor· 
muıtur. Şeyhlerin üçü de 
Bari radyoıunun neırlyatı 
Arapları daha fazla. alaka. 
.dar ettıftnf, o Dt'f'İyatın 
Arep zıhniyetine ve ht11ine 
daha uygun olduğunu ıöy· 
lemiıler, Londra radyoıu 
önünde konuıanlardan h ıç 
birıntn ılen fo'tl'ıtinlı olma· 
dağını ılave etmıılerdir. 

Arap ıryhlerinln fılnine 

ıöre Londra radyoıunuo ne§· 
.riyali bövle ıiderse, htçbtr 
muydfakıyet elde edemiye. 
cektır. 

Buna mukabil Jogtllzlertn 
bir tedbire baıvurdukları 
haber verilmektedir. Arap· 
lara Kuran dJIJ ile hitap et· 
mek.. Fakat bunu hııbH 
lan ltalya, Arapların nu

tukt n daha ziyade ıarkı 
dıolemeğe ehemmiyet vere 
ceklerini dütOne.rek lngillz 
rady oıunun •ti iyece ği aynı 
ıaat ve da.kıkada m ıbur 
bir hanendeye ıarkı öy
ıetmlftlr. 

İtalya ve Habes:stan 
Joformazione Diplom tica 

ezeteel yazıyor: 
"İtalyanın Habeıiıtan üze

rindeki haklmıyetınin tanm -
muı için Hollanda huku · 
meti tarafından yapılan tc 
ıebbüı me ul ltalyan meha· 
ftllerinde, bu meıelenfn, Ho. 
llloda dııbakanının yaptığı 
atbl realite ve aağduyu üz · 
erine mntalea edıldığl za -
man, aydınlanmaaı ve ba
titl~tirflmeııi mümkün ola· 
f'.&ğına bir delil olarak le · 

1 lcki edtlmektedtr. İtalyan 
hükllıneUnln Hollindanın 
bu t91ebbüıünde hiç bir te 
ıra olmadıiı melumdur. ba

lyan büktirneU, İta lyamn i-Ja
beıııt o Clzer!ndekl h kimi· 

.yetini taoımıı olani rın bu 
je•tlnt daima tııkdır ile kar 
ıılaırn•ı olma11 ve Romada 
henüz muotaz m hır temeı l 
heveU bulundurmıyan me• 
ml.,ketlerle d plomatlk mü• 
n sebetlerln normal bale 
gelrneı•ni pek iyi karıılıya 

cağı tııblt bulunmuı olmak 
la beraber lmparatorlutun 
taanım .. ı içın htçbtr kim 
eye hiçbir ıektlde müraca. 

atta bulunmamıe ve bulun· 
mak niyetinde de değıldır . ,. 

Ooömak va aylar 
Hangl ayda dolm1tk iyi· 

dır? Falcıların ftt veya bu 
yı tavılyea•ne ehemmiyet 

verilmem el11t btlhaua tavsi· 
ye ederiz. Fakat Nev)orkta· 

i prof cıor E'ıurı f"fodınyon 
~ok yaııyan inaanların Şu· 

bat -.veya Martta doidukla -
rını lıtatlıtiklerle iddia et 

• mcktedlr . Profeıörün iddia 
~ı caba ne kadar doğru · 
dar? . · 

v 
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Bizde ahmak e1'up da aç· 

ıkıöz geçinen insanlar için 
•ava giderk n avJanan im 1 

ec!f! Derler. I s .., 
Bu darbımesel Amerika · og 

da çok garip bir ieklldl~ bir 
daha taha ku etml§tir. 

e- Eski Türk 
Amer.ka zabıtıuının çok ı 

zamandenberi aramakta ol• ' 
duiu bir şehir haydudu. on 
dördüncü Luı Var! bir v 
tertip etml~, bir marifetler 
yapmıı ve kendi -
ince ıhtiyat tedbirleri alınaı, 

faknt zabıtanuı bu bususto 
ciddi ıekllde harekete geç· 
tiğint hesaba katmamı~ 

Haydut genlf ovalarda 
ve ormanlarda avlanarak 
keyif çatarken ker.dtdoi • 
kuvvetli bir polis müfrezesi· 1 

nso ortaaında bulmuotur . 
Herıf, bu h!diseye ku: 

makt n ziyade gülmekl~ 
mukabele etmiş 

- Av peolnde dolaıırken 
avlanacağım hiç de aklıma 

gelmemi§· Demlıtir. 
1 ursunla idam 

Meksikada idam ceı.ıuı 

kur§ una dızmek ueulile ya· 
pılmektadır Dığer memlc· 
ketlerde eıkcri ve siyaıi 

mnhldlmlarm idamında ul· 
lanıl n bu usul, Mı:luıkada 

bu gün, bütün fdom mııh 

kCımlnrma tatbik edilmc.ağe 
baılımmııt ır . 

Meksıkad ıhttlaJdr.ınberi 
kurıuoa dizilen adam gor· 
mlyen brılk, bu usul ittihaz 
edıldtkten ıonr.a ilk mahkum 
olanm idamını seyre koı 

muıtur. Bu yeni idam usu
llle tik idam edilen Karloa 
isminde bir "'damdır . K r. 
los bir kadını öldürüp p& • 

ralannı çttlmı§ bir katildı 

Mans tüneli bu sene açı. 
lac&k mı? 

İngiltere ile f ran a arası 
oda Manf boğaı:ının altmda 
bir tünel açılması sencler
denberi düıünülür. Fakat bir 
türlü yapılamamııtır . 

Buna ııebep tünelın çok 
zor ve pahalı bir i6e b ğlı 
olmnsı değtldir Yapılan pr 
ojelere göre, tünelin uzun · 
luğu 50 kilometre olacllk; 
içinin genioltği de 8 meotre 
1ünelde tkt tren hattı bulu· 
nacak 

Tün lin imdiye kadar y • 

pılamam ındaki ıebep fitti· 
sadi değil, siyıutdir . 

Bu ifc İnrıltere ıle Fraıı· 
sanın muvafakat etmesi I" -
zım. frensa razı, İngiltere 
hükumeti de belki razı ola 
cak, f kat arniraUtk, hüku · 
mete tü din yaptırılm me. 
11101 t vnlye ediyor. 

Amıraliığın tünelde bul· 
duğu mahzur ıudur: 

Bır h&.rp olur a düıman 
bu tünellerin başına kadar 
gel 1 r a e iki memleket 
için de vaziyet 
çok müıkül olac khr. Ada 
ları denızdeo müdafaa et 
mek tmkinı olduğu halde 
tüneli eltne g~çire.n dü§mnn 
Fraosadau İngıltereye veya 
İngilteredeo Fransa ya lco· 
Jayca ıeçebtlecektir. 

Bununla beraber tünelin 
vapılmaııı içirı te~ebbüslere 

tekrar ba§lannıı§tır 

Bu sene belkı lngilterenin 
kar ra razı ol c&ğı d 1 ü 
nGlüyor 

eva • • 1 ç. Kar!u • • 
------~~~~~~-

Çilino· r suyunun bozulan yoıu n:uuk a en tamir 
edilerek çesmelerı su verildi 

T ezy ., tezhip ve emsali g bi türlü ski ana11ar 
himaye adilecei .. 

Şehirden bir saat kadar 
uzakhkta , Soğukkuyu mev 

kliodekı tepede devau• et· 
mekte olan heyelan gittık 
çe artmaktadır. 

Tepeden ayrılan iki bü 
yük parç dan biri dereye: 
diğeri de Beyköy yoluon 
~odar inmftı ve yolu kapa· 
mııtar . 

He"eliin sahasındaki ) ' 8 

rıkfar derin ve büyüktOa· 
Heyelan neticesinde Çilin 

gır uyu yolunun da 
bozulduğunu ve 300 ..metre 
.saba dahilindeki. borulnrın 

Terfi ve tecziye kanununa 
eklenecek ad~el r 

İlk ve ort tedri at mual 
limletlnin terfi ve teczıyt!lerı 
hakkında bütce encümeninin 
tetktk etmekte olduğu Jayi· 
bn yakında umumi heyete 
alınacakbr Bu Javlhayll gö· 
re, mual:imierin terfi ve tec 
ziyeal hakkındaki kanuna 
ıkt fıkrn ilave edilm ktedlr. 
Fıkranın birı ~udur: 

"M ualli mlcrden He.eyi ve· 
ya ö~relmen ' lrnlunu veya 
ilse derec~int.lc bir okulu 
bitirdikten soora kendi 11ahn· 
1 ında yüksek bir tabıil 
)'3pmıı olanlar hakkmda bu 
k nuuun b rind maddeıi t t· 
blk olunur.,. 

Otger fıkra oudur: 
"Orta öğreUm rnüeucGeİe 

rınde reıinı, bedcm terbiyesi, 
müzik, dfkiı, biçki derııı ver. 
mekte olan öğrctmenier'n 
üzerlertndeki ders ve ınüza · 

k re ea tleri tı yısr muayy n 
hadden az ftie. Kültür Bak 
anhğı bu öğretmenleri mute-
bakı der11 aaatlerlnı münoıip 
aöreceği yerlerde thu~asları 
dehılindekf derslere tahsııı 
etmiye metbur tutabtllr.,, 

Zincirle · ralama 
Eakikuyumcul r nıahnUc 

elnden kunduracı Lütfi, bir 
alacül mes~leıı vüzünden 
çıkan kavgada hu rnnhalle -

dereye ürüklendflini Y&'t 

mıotık . 

Borular muvakkaten dö 
§enmek uretile 36 ka. 
dar çeımenln kesilen ıu 
lnrı tekrnr temm edilmi~tir. 
Heyelan devam ederse su 
yolunun büsbütfüı kapanma 
tnndıın endı ~ t: edilmektedir. 
Çünkü, bu takdırde euyun 
geli§ yolunu tamamen de 
ğ•atirme!< lizım gelecektir ki 
bu da bUyük ınasrafln müm
kün olabilecektir 

Heyelan sahasınrl&ki 

arazide ekili bulun n kıı 

mahsulü de har p olmuıtur. 

1 vın 

Ekonomi B anhi1; :taıiht 
kıymeti olan eıkl TDrk ıan. 

atlarının gellıtmlni sallıya· 
cak mühim ve entereıan bir 
kanun projeıl hazırlamııtu. 
Proje "turı tik el ıanayli. 
oln geni§ ölçüde ve en h 
tedbirlerle ht!nayeıinl hedef 
tutmaktadır. 

.Ekonomi Bakanlığının Bat· 
bakanhia verdiği proje, Ma
liye Bakanhğında tetkik edil-
mektedir. Kamutayın bu 
devresi içinde kauunl111maıı 
muhtemeldir 

Tezyin, tezhip, lcakmacl· 
lık, telklra, gümüı itleri, el 

e Temsil 
~---

Tem il Kolu Mii.zikli Bir K.o .. 
"ıed)ı · MuvaffakiyetleBafardı 

Helkevl tem&il lcolu pdZIU 

ako mı güzel blr mü amere 
vernılıtir Salon tıımanıen 

dolmuıtu, .. Sukutu Hayal,, 

adındaki komedı müzik ila· 
vesile operet halinde 
f kiyetle oynandı . 

~1 af· 

Temısılde, bilha!Csa temeıl 

ı,oJunun yeni elemanların 

dan olan B. Mümtaz Ener çok 
Dluvaffalt oldu Halkcvi trım· 

il kolu, bu g n in intiaa.bı 

:le d ha ~ok hu\•vetl nmtı 

bulUDU oı·. 

lkı perde olan komedi bat 
lan sonuna kadar kahkaha 
içinde devam etti ve çok 
alkı9landı 

Ovnıyaolardan M Göı. 

alau, Salth To an Narı 

Eren, Şefkati Anadol, O•man 
Filiz, uatafo Kaf d r, Kadrl 
Pıırıl da muvaffak rtldular . 
Akıam kö'yl 1 re veri!Pt• 

bu t m O. Lu gece d~ tek 
rar c ılccekttr. 

. ...._...__..iiliiiiiiiii!iii~~~~~'!!!!!!~l!!!!!!~!!WI" 

Kavganın Se
bebi Ne imiş? 

Sl\hni&a' m bnHc inden 
Kamil oğlu Ali ıle Yeıll ' ı 

civarında Kebapçı Sait ojlu 
Haklu araınoda lı. nh bir 
döğuıme olduğunu ve iltlf'.i 

ntn de bfrhtrini yaralııdı§ınt 
va:r.mııtık . 

Yapılan tahkikatta Alinin 
Kebapçı Saıdin dükkanmde 
araııra yemci( yidigi ve pa· 
rasmı vermedfgl , bu yüı:den 

kav anın çıktıjı . n!ıııılm11k 
ta dır . 

Her ıki ralı hutahııne 

de tedavi altındadırlar 

den Ahmet oğlu Mustafayı 

ztocirle üzünden yorftl&
mııtır . 

Doğumevi 
Binası 
Eksiltmede 

Vilayet Datmı Enc:ümenı 
dünkü lotılantııında , yap 
hrılacak olan Doğumevi 
bina ınm 95, 7 48 lira 82 ku 
ru§tan yeniden el\ 5tltmeye 
konulm ısına l<er-.... Yf'rmlf 

tir 

. Oenizrollannda yôkleme ve 
1 boşallm iıleri 

Ekonomi Bııkanhjı, mahal
li idarelerce tıletUmr te ol n 
i kel lerio inta c iıtlihını 
tahıi~ edilen müruriye reel 

111lerinio zlyaına m ydBn bı 
rakılmamasım teınfn ıçln h 

T lstanb l Yolculuğu 
nuıolardakt yükleme ve bo· 
ıaltmıı itlerinin bu iıkeleler· 
den yapılması içio hazırl n 
makta ol n liman nt.ıamoa 
me ptojc~sıne hükümler ko · 
vmuıtur. 

(8s1,1 tarafı birinci sayfada) 
bur kaianların birt!r 2atür 
rec tehlikeıi ge._,irmek teblt 
kealode bulunduklarını sôy 
lemck mecburlyelindeylm 

DeulzyoHarı ıdareıtntn, 
hazan birinci mevki kama 
ralarmda yer bulunm dığmı 
ıoylıyerek , yınc birinci mcv 
H ücrctd :ınlon bıleU lıeıe· 
r le :kanepelerde in an uyu 
kl&tma11nm h&ngi mevzuata 
sığacağma bir türlii akıl er
diremediğimden bütün bu 
i§ler ve Bandırma İat~n 
bul seyrüıef erinin duadım 

başka yapa.c k b!r;eyi kal-
dığı kanncıti ile hu yol · 

culu u yap olarda bil b d 

binltk haıul olmaktadır . .. 
Yolculuğu y pan öF adatı 

mızm derdi bu kadarla bit 
ee yine çok tükür . 

Çünkü bu, k mar ha~' · 
lınd n bir ı>arçlldar . H lbu 

ki bu, deniz. yolcl•luldarmm 
birde güv ,rle ha 'Y a t ı 

vard ır kı o, bü bütün bir 
ı~kencedlr. 

Güvertede hııarılurla ta 
vuklar, hindiler. koyunlsr 
ve keçiler arasmd11 tftm bir 
mfüavat vard1r. 

caba lJu vapurlarda iu · 
~anlara bir az de.ha üatün 
bir mevkı vcrmelr mümi(On 

ğil mtdrr? . " 

Bu ni:taınnarue projcıiuiu 
Bakanlar He cttnc.e ta iL: 
ve yürürlüğe girmesıue ka • 
dar, kendi ma lıoı kendi fts-
eleıindc içtreuler harfe 

olmak ve odun v kömürün 
i kclol rden ayri y rlftl'de 
yükleme ve bor1a!ttlmıuı mü · 
teamil o'an yerlere &u ıea 
mül ihlal edilmemek ka\· 
dıle deni.ıyolların devre
dilecek itl!eJelerd~u baıka 
ruah Ucrde. yükleme ve bo 
aitma itlerinin mahalli ide · 

relerce itletılmekte olen iı · 
ke~elerden yarnhnaa:n:ta mfi· 

•• d llna lr 

ile iolenmı'" türlü örtüler, 
halı , minyatür aibi tarthi 
Türk oao l eıerlcrlnin mem · 
leketımlze gelen turlıtler ta· 
rafıodao dalma alaka ile 
u oma ı, bu gibi e rlerln 
ıan t aynı tlertnJn bBtün 
dünyaca tanınmıı olduiunu 
göstermektedir. Fakat uzuo 

elemeğt tsttyen, buoa mu· 
abil az ,menfa t lemin eden 

bu gibi eser.lerin yapılabJl

meıi için eıaslı bir himaye, 
bu arada bilha11a kredi te· 
mtni, saltı birlikleri kurul
ma ı lcabetmektedir. Yeni 
projede bütün bu lbtlyaçlaf'ı 
kartıhyacak hükümler \"ar · 
dır. Bunun için de "turııttk 
el !anayii" adile hır büro 
kurulma tadar . 

Diier taraftan proje, tu· 
rie ik el 41anatJarın1n tam 
bir revaç bulabilmesi içın 

.bualarm modernize edilme 
ıtni de iıtlhdaf etmektedir. 
Bunun için Avrupadan bir 
çok örn kler ehrttleeek, 
bunlar ı etklk edilecek ve 
ra !arından ıtıilli le of .. e U)'· 

aıun olanlar ayrılarak uzer 
terinde çahoılacaktır. 

Bugüo vrupsn n bir ok 
l rlnd~ lurl lerc ııatıl . 

11tk m bırrı kazan lar temi" 
edıl.,n ıya lD çoiu memle 
keltmizden gllmedir Bunlsr 
buı6n0n turistler ntn evk 
l('Jrine ı rt>: tAdil cd lmekt~ 

• ıe daimn değiıik Uplcr ha 
1 linde ply saya çıkarılmak · 

hubr. 
Ge trilecek örnekler; mc 

mlekettn türlü mınta aların · 
da ve bu rneklerln ıimdi 

'e k dar yapılmakta oldu 
lu muhitlere ıönderllerek 

yapılma ına çahıılacaktır. 
Kanun projeel turiıtlk el 

aanayll Jle .ujraıan ve ha
yatını bu ite vakfeden san 
atkirı tatmin etmek için one 
kr di bu cak v mahnı de
jerJle .atabılr;.ıek ıçin de 
te kılatl;ındn aca hükümleri 
te ımaktadır . Bu kredi. ı.mü · 
mkun oldu~ u l adar az faıı.· 
li ve mü1ait vadeli ol caktır. 
Satıı bırliklcrı. luristlerledu· 
ğruclan dolruya temlls ede 
btlecek, daima ıergiler açn · 
cak memleket dıtıode açıl 

mıf olrın ser Uere i tirak 
decek. Türk el tanayıinin 

nefts ahesf'rlerlnin her yer
de taoınması için <:8htıa • 
caktır. 

Turistik et anf\ iı büro 
su, bütiiaı bu ı~\er için lü 
7.umlu olıtn tedbirleri almak 
vaz.ifutylc"'m k n f o 
tndır 

Btr taraftan , ıay11l hıçdr. 

~'1.ımıonttuy 3k bir lktuı 
bulaıı ııanııtl~ rler :ıümreaı 

om ı~fo ı : di r t raftan 
milli knttihün gCizel örnek· 
!erinin yapılma~ıı ve t•ouı · 
ması gih · ikı eıaah ayenin 
gerçekl~ımeıi için hazırlan 
mıt olan P"Oje, el s~natları 
hayf\hmızd" hır ılöniim ni'l< 
ı .. ı ulac;•lrtır 
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vırcık saç elde etmek rd n 

oman.ya kadmlarm çektikleri izlirap, 
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Ticaıl llllnmbalı inkisal 1• ı~:.;:~.~'.:d~·~:; kadın, 
ıdiyar. 

"Ôniveuul" gazetesi- Ro 
manya ile Tilrklye arasın -
Jakı 11cari münaeebetler 
bqltla altında yazdığı bir ma· 
kalede ueftmle 'fÖyle ..diyor: 

eaçlarıom kıvırcıkbiı ve bil
haHa bukle ınlktarı ile kıy · 

met bulur. En makbul kadın, 
baıında 600·700 bukle bulu 
oan kadındır! Bu buklelerin 
vilcude getlrilmeıi de çok 
ıGç imiı ve. . Htç olmana 
10 senede vöcude getirtlehil 
mlı! 

"Türk deniz. ticareti mli · 
d6r,i 8 MGflt bir kaç -za
ll'landanberi memleketimiz 
de bulunmaktadır . 

Mumaileyh, Türkiye ile 
Ro.aan,a araaında yapılma-
111 mutasavver bulunan de· 
Db ttcaretl bailantıları ha
lclunda mahallinde tetkika · 
lta bulunmak üzere buraya 
gelmtıttr . Bnkreıte, TGrkiye 
t(e Romanya arasıoda yeni 
btr tıcaret muka\oelesi için 
yapılmakta olan müzakere· 
l~re de tıUrak etmiıttr. 

Esaeen Türkiye ile ara
~ mevcut olan den!z 
ticareti bağlantılarını tak 
Vİ)'e edecek o1an R. Mü-
fidin cümlei ve zaif inden 
biri de furkiyeoin ıimal H 

hlllerl ıle Köttence arasında 
yeni ba 1anhlar yapma.khr. 

Trabzon ile Köllence ve 
Tuna limanları arasında ya
pılacak olan. bu yeni bağ
lilntılar, traoıil iflerlnln in 
kltafı için büyük bir kaz:ı 
rıı; olacaklar. 

Çünkü lranın , Af ganiıta
nıo, hatta 4Türki&lan10 ıarp 

rneınleketlerlne ve Amerika· 
Ya Y•ptakları ihracat düne 
kadar Akdeniz tarlkilc ya
paludı . Bu meml~ketlerio. 
İıveç , rNor.-ç . Flnlindfya. 
E.tonya, Lctonfa, Polonya , 

l111at1ya ııht timal memle· 
kellere &'~tıkları ihracatta 
•Yn• yolu takip ederdi. Bit
tabi pahıı1ıya mal olurdu 
Y a&unJarda Tilrkiye, tıbu 
ıncmleketlerle anlaıarak lra· 
rno merkezinden KAradenı

l.dekt Türk llmıınlarına ka 
dar demtr,olu yepta. ltbu 
deniz ballant111 takviye ed · 
ıldtllten ·«>nra mezkur me 
tnleketlemı tekmil ihracat 
rnaUarı TOrlc limanlarından 
Kiete11eeye ve oradan da 
:.aarbi ve ılmali f. vrupaya 
•••kedilecekttr. Bu yeni ba 
ilantının memleketlmlze ge 
lir•cejl faldeler çok büyük 
tiit · Blrlnctıt , t ransit itleri 
çojalacaktır . İkinch; i de, hu· 
ıuat Ronıen vapur kumpan 
yaları tesisi ıuretlle deniz 
hcarettnln lnkı,af1nn. hnlcio 
hasıl •lacaktır . 

Niıın vı rütbe rekoru 
Nftaıı ve rütbe rekorunun 

•kinci Hamit devrine alt ol · 
cluiuau ıananlar çoktur 
Hftlbukı bu rekor , ou yir · 
nıuıci •11rd" Lehtetana ıeç 
nılttlr ! 

k Lehııtao mili medtıi. hü · 
6ırıettn vermei<te olduju 

' 1t-.ıı1arın ııenedc .bio -kadar 
"rltnaıu:ıa dair kanunu ktt 
bul etwna,ur. .Kanunun btr 

mad~ıtne göre, her memur 
her on •enelik hızmete mu· 
kabil hır madalya alacaktır. 
Bu fltadde, lranuoun tatbik 
rue•kllne aardtfi gün yarım 
rnil1on Lehlintn nJıao alma 
8101 teınfn edecelctlr 

Bandftıt ili rf!k~r mu o 
l11r? 

Dokror Çekil ıe Hıyt 
Hır ingiliz maealı vardır: 

Londrada doktor Çekti iı 
mtnde gayet iyi kalbli ve 
iyilik ıever btr adam varm•ı· 
BGtün gününü in,anların ve 
bilha11a f akirlerln saadetini 
temine haaredermJı. Fakat 
bu iyi doktor, aün battıktan 
ıonra en kötü ruhlu \'e fena 
bir adam olurmuı; ıece ha · 
yatında da bu adamm iımi 

Hı.ı.yt imit . 
Geçenlerde filime de ah · 

oan bu masal , bugünlerde 
tahakkuk etmiıtlr. Moriıı Od
el adlı ir mütekald zabit , 
harpte yararlıklar göstermlt 
ve iyı hir adam olarak ta 

nınmııtır. f.'okat geçenlerde 
doktor Danıi adlı bir ada
mm hemılretlni , gözlerine 
birer kurfun sıkmak ııuretile 
öld6rmiit ve bu yü7-.dea ya· 
palan tahkikat ndicesiode 
gecelerı bir çok cinayetler 

tıledığı nıeydann çıkmı,tu. 

Tamah~irm baımı g1lanler 
A vuıtralyada Aeelayd ıe· 

hri ~aktDlt>rlnden Sanford 
ı.dlı bil' adam çok 
tn.mahkir ımiı ; bu sebeple 
bütün. nakdi olan 180 İngl 
lu: Uraaı banknttt P-' re f l ge 
celeri sobanın içinde saklar 
ve ıabahları gene iiı:erine 

ahrmıt · 
Bıraün ani bir ıojuk bas· 

lırmıe ve adamcağız ıobayı 
yakmıttıı . lliraz sonra bütün 
paranın ıoba lçind~ olduiu · 
nu aklına getlrmiıtır Fakat 
bir avuç külden batk" bir· 
~ey bu1ml\nııııhr . 

Amerikayı barp ~orcunu 
tamamen veren bir devlet 

Dünyada yeui bir harp 
te hlıkeslndt:n bt'lheolunuyor, 
fakat heli harp borçları 

1 dıye bir heyula her an bu 
tün ıözler öniind~ yük8el· 

mcktcdır 

Hüyük hnrpte Am t ril:aya 

borçlanan dev!etle1rin bir ço · 
ğu borçlarınıt. tamnmile öde · 
mek tövlc dunun, her ıene 
vermeleri lizımıelen muay 
yen takettleri bile vereme 
mtılerdir. 

Yalnu. l1'ınliodiy8 bir i1o1 

Uıma ıöıteriyor: Bu oıemle 
1 ket harp borçlarının taksiti· 

nı her ııene mnntazaman 
vermiı tek memleketur. Bu 
sene Macaristan da, uzun 
rrritddet borct1Df\ eadtl< -olm· 
ama k vaziy~tinden kurtul· 
m•Jf ve eaeçen gün uu sene
ki takside maheuben Arne · 
rlktly• on btn dolar 
-bıt para vermtıttr . 

kadar 

Posta 
Giivercinleri 

Jap nya, ,güvr.acinleri poe
fa ışl •rinde n f 7.la ku la

naıı ~ir ~erdir . ~apouyatia 

tamam 80,00t ı posta ıiiver . 
einı V6t'dıt. Hun~ar:ın 20t060 
kadarı ordunun::lur. Oijeı

lerı poıtahanenın "Ye .. gıa".il!ete . 

Jeriodır . 

Hazı sazeteler bazı abo 
nelerinin gazetelerini güver
cinlerle gönderirler mit. Ve 
bu gaııeteler •meli mahsusa
ds yapılmış ince iuliuUara 
hl\ aılırmıı! 

Marıun kızı ö!dü 
Bundan az evvel Pari•te 

Korte:ya Mors adiı ihtiyar 
bir kadıo ölmüotiır. Bu ka 
dın, kendi adı ile hllıi kul 
lanılmakta olan telgraf ma. 
kf neıint ıcad eden Morııun 

kızıdır . Kortelya Mora Pa
rlıe 1860 eeneıinde gelmit 
•e o zamandanberi de Pa · 
rJ&te yaıamakta idi. 

Bu Japon muımılısi 
Japonların Nanklni de it · 

aal ettUdcrı malumdur Çın 
cutnhuriyetıoio mües 11 i s i 

olan Sün Yat S e n i n 
m~zar1 da bu ıehtradllr. 
Japonlar ıehri iıaal edtncc 
bu <ı;:tn eumhurıyetpervert 

nlo mezar1 üzerme bir Ja · 
pon bayrağı Jlkmifttr. 

Çin ('umhurreiıi için bu, 
çok agır hir hueket de
mektir. Fakat ıiyaeette · 

merhamet )oktur 

Mıra~larm en .aaribi! 
Amerlkada :Ohayoda Vij· 

erin)'ııı Krayton adh bir ka · 
dıo :vardır . Bu kadın Holh · 
vudçulardau Rober Tayloru 
delice eeven bit kadmdır. 

Evinin bir oJuın&..Rober "fa 
ylorun eılm, lahlo v~ oeer· 
lerinc haaretnıtt burasını 
huıuıi bir rnabed haline so· 
kmuftur ve bu odaya da hiç 
bir kimıcyi ıokmamaktadır . 

Ne diyelim buna~· ~Hah 

akılar veratn mi? 

Bir rekorun maliyeti 
lngıli:ı JilzbatıaııCorç Os· 

tonun "Yıldırım., adh oto· 
•• mobililc kazandıiı matum· 

dur. Bu ~abtt, bir eaatte 592 
kilometre ve 229 S metre 
mesafe katma muwıffak ol 
muıtu . 

Bn rekorun kaanılmuı 
için tamam 50 bin loılli:ı 
lirası aarf edildtjlni lnılli:ı 
gazett>lcri yazmaktadırlar . 

Kıtap ve sinema ıakıbıti 
Şüphe yoktur ki fi'im, ki· 

tı.ba kartı bU,ek bir reka
bet yapmakta ve gOn ıeç 

tikçe kitapçılık kuvvetinı 

kaybetmektedir. Kttap ta 
raftarlaranın fervatlarına mu 
kabil, filim zaferini iıttyenle . 

rın de ıayretleri çok büy(lk · 
tür Hatta bir çok " kitap 
sleyhtarı ,. fılimler vücude 
getirilmektedir 

Bakalam, zafer, nihai za · 
fer hangi tarafta kalacaktır? 

~······················ ... ! TÜRKDILI : 
: Pazarte inden hftıkıs her ! . ' . : ıün çıkar . Siyael gazete .. : 
1 Yıllığı: 800 Kmuı : 
: Ahı Ayhjı:400 : 
1 Say115r: 3 : 1 Günü geçmit uyalaı .25 ! 
ı kuruıtur. i 
1 ADRES: 1 

LBALIKESİR TÜRKDh..l • 
................ ...... ~ 

TOIUU>JU 

Tavukların 
Rekoru! 

Her şeyin rekoru var Ôl\ 

tavukleırm n eden olmasın? 
Şımdiy~ kadar en u.ü 

kcrnnıel yuıuurtJomn kudre 

H ve ri:koru Kanada da Sa· 
hoıi"an ta v~k ııtuyonunda 
bulunan Leıorn cloaa bir 
tavuktadır. Fekat bu rekoru 
Bornet P.Umut Rok cinıln · 
diğer bir tavuk almııtır . Bu 
tavuk beı aylık iken yu· 
rnurtlamaia baılamıı ve se 
nenin 365 günftnde 358 yu · 
murta yumurlamııtır. \'u· 
ımurtala.r da '51.50 gram 
•mıı! 

cumartesi akşımı 

S ai böcerede, bir adam 
mütemadiyen tnli -

yordu. Güneı henüz bat-
mııtı . Ôğledt-n beri . ıe 
ceden ürkmfit bir küçük "ÇO · 

cuk gibi, gü venıiz ve Gmltllz 

JnUyerek ) orulamdan, ya-Mutfak muasakısı 
Usun uma•danberi bir 

İogiliz·Alman yakınlaımaaı 
olduju haber veriliyor. Fa 
kat ortada beaüz bir anlat
ma yok. 

' vaı yavaı hıçkırıyordu. 

Buna ttbep ı\Jmanlarm İn· 
ılltz a .. vellilini sevt.p Hart 
ciye NazH'anı ıevmemiılerdil'. 
Almanlar Edeni .. ıdeoloğ " 

1 

Çemberlaynn iae " realııt ,, 
ıfirüyorJar 

Geçen giin bir Alma o ı• · 
zeteeı , losliiz ıiyasetinl 
tenkit eden bir Londra ıa· 
zetesine cevap olarak ıöyle 
diyordu: 

.. Bunlar bir mutfak mua · 
ıakaaına benziyor Atçı kız · 

la ıöriiDJDeie gelmit olan 
nefer fırından kasaba kota · 
rak harpten bahtedlfor. 

" iyuz Krontkl. ıazete•i 
nio 16zleri ıde bu aıçı nefer 
tözlerinden betka hlr fey 
d•ill • 

Tuzlu su 
Amerikanın Kanzanı ıehri 

nin büyük caddelerinden bi 
rinio az ileriıtnde, yerden 
tuzlu ıu fııkırmaktadır. Kır · 
mızı dertliler arasında de•e 
rao eden bir efsaneye göre, 
burası Büylk Okyanustan 
bir kol ımıı . :vaktiyle tllbl 

Kar11nlıkların kapladığı, 

kendi höcreıinden ölüme 

mahkumların kumındaki 

Robert V ettland onu dinli· 
yordu Hu gürültü yokken, 
mabbusa akıamm alaca ka· 

ranlıiı muntı geliyordu. 
Mevhum bir mabHik, müı 

lin bir perdenin boyunu. 
ıeniıliğtni lantero majık 

önünde katlamakla ejleai· 
ronnuı. gibi karanlık sürat· 
le daha fazla keaıfleıiyordu . 

Gölıe höcrenln çelik par· 

makhklarmı oldukça karart · 
mıı ve lavabonun beyaz 
poraeleninln parlaldıiını i6n 
dürmüıtiı . Haptıhanenln. 

uzun koridoru boyunca ıe 
ten ıu baharlı ve rutubetli, ıe
rin ha va Veıtlandın yüzune 

· çarptı; derince nefeı aldı 

ve parmakları karyolası om 
parmaklıkları üzerinde ta 
kalHiı etti. Mutfaktan taze 
ekmekle haılanmıı etin bir· 
' birine karııan kokuıu ve 
akıam yemelioi hazarlıyan 
afçılarJD nareketı; tencere
lerin. poraelenlerln. bütnn 
tazylktle akan suyu ve alır 
adımların gör6h6leıi gell· 
yordu . kudretlet, Okyanusat bu ha

vzadan çekHmeılni emret 

miı 

Okyanus da .;ekilirken Otr 
parçasını hm ada bwakmıt 

Btr rlva)ete g6re, deniz · 
lerlo ilahı dem1f ki: .. Çeki. 
litıken amma , nnahekkak bir 

·lMf&be haralcmem j&zımdır.,. 
Onun üzerine toprak 
ilahları razı olmut ve Okya · 
DJ.lS burada bir tuzlu ıu 
membaı bırakarak gıtmiı . . 

1 
Bir zamao ıonra , yakın 

I höcredeki adam, nezleli 
bir av köpeil ılbl ıGrültü 

1 !le ne( es alarak af lamayı 
j kesti. Kısa bir ıilk4t ha11l 

oldu ve mnıld•ndı : 

Şiır kıdmlıra hir ııvsiye 
Hayalperver ve tilr ka -

dınlarıı halisane bir tavai 
yede bulunacağıı: Evlı bir 
kadın tlirle ittlı"l .,tmeme 
lıdır. 

Bakınız. olçıo? 

Losancelosta ~evceainı ol. 
dürmüf bir adamın muba
kemeıi yapılmııtır . Bu adam: 

-· Evet. zevcemi ben öl
dürdüm Fakat ben, insan 
öldürecek ahlikta bir adam 
degiltm. Ne çare ki karımı 
öldürmeie mecbur kaldım . 

Uu f ed hidisenln ıebebt 

de ıudur: Karım fiirllk he · 
vestne ta ınamile kapılmııtı . 

'Cıhanm t'I' ıaçma Hpan fi . 

rlerlnt benin kanm yaratm· 
ııhr. Buna karıımaja hak· 
kım yoktur. Fakat hu ıaç · 
maları dinlemeğıe de beni 
lt;.bar edecek bir kuvvet de 
yoktur. Karım ise, saçma
larını bana mutlaka dinlet· 
mek tıtemf ıtır Onu bu me
raktan vazıeçfremedlm . Ni
hayet ellmderı hu lcaza ftlc 

tı Demtftlt 

Ölmek 
Hazıreti lea , 
yorum . 

lıtemlyorum , 

ölmek lıtemi. 

Sonra yeniden ağlamala· 
rına ve inlemelerlne baıla · 
dı . Birden elektrik, korido· 

ru DUUl gark ederek Veıt 

landın höcreaindekı kaba 
ıektlli rölgeleri ilerJlere 
atarak yandı . lu, göz alıcı 
•tıkla kamat•n g6zlerinı 
oğdu ve eınedı . Sol höc· 
renin topralına çıplak ayak· 

lart. •uruldu ve Dave Con· 
norı kumral baıını Veıt

landın hicresloe, bir parça 1 

zatmajı temin eden, kapı· 
nın parmakhklarından ge

çirdi . 

- Saat kaç ac:a.ba? Otye 
ıordu 

Sol göz6nün üsUiode bü 
y6kçc b~re vardı ve beli 
kayıııız gırt bir pantalon 
glymiıtt . Göjsiinftn ve 
omuzlarının kııvvetli adele· 
leri çıplak ıövdeai «berinde 
kabarıyordu . Bu, bir baJ· 
dutlu. Dudaklarını oynat· 
maksızın konuıuyordu. Veı· 

tland yataktan atlıyarak: 

-Akıam yemeli nerede lee 
•erilecek, zannederim yemek 
IJI, dedi . 

Bıae iatedlflmlı. kadar 

SAYFA: 3 

-Bir Jhafta, bu usun hir 
7amao deitl, diye tll•• etti . 

Kumral kıllı, sık . kirpik· 
lerlnln demeti altındaki ,ez· 
leri birden ııılciadılar. 

Connors bir ıülftmeeme 

ile yüzün6 buruıturarak: 
- Hakikat! Bır hafta.an· 

cak yedi gün! Dedi. 

Veıtland. eert demitlere 
yaalanarak devam ettt: 

Altı ıtm, -hayırlleh 

İltnols de•lett, cumartealJe, 
öileyin, elektrik sandalyeli· 
ne konmamıza lıarar •ereli. 
Şu 1.alde, bu tin cuma.-; 
st akıa mıoda bulundulu · 
muza ıare, bize ancak pa· 
zar~ pazarteıi, ıah, çarı•m· 

ba. perıembe ve cuma; tam 
altı ıün kah yer . 

Uzakta bir çan çaldı. S~ 
, h6credeki aclam 7av41 J•· 
J•ı inleme.ine devam •cll· 
yordu; bir anahtar 11eır 
tısı ve karııık bir takım _.. 
leri!1 haeıl etttil •lr&ltGler 
duyuldu. 

Vestland! 

- itte. alq..., Y••ett, -eledi. 
Meıe Bzerlae ...,__, CI· 

bi görhen eemer pa,.ak· 
lartle parmaklıkları ıkn 
GoDBor.: 

()eylet. cvmatt..-Y• 
ölmemlr. 11\zım ıeldtftal b
rarlaıtııdı Roman6ardakl 
.cthl, aktamın ı.aaat 11,51 
-..~a f6neı ıytlkıeltncı,. ka· 
dar neden belilememelt? 
Devletin halrthaten .,. ... 
lçio hiç ttır 

yok. 
Vettland: 

nolrtatnnarı 

- Hayar, hiç, -dedi. 
Koridorda ha•a · cereyaaı 

arbyardu Artık hava çok 
eerlndi. Safd•kt mahbuı 
inledi: . 

- Hazreti t .. , ölmek iı · 
temlyorum, istemiyorum ... 

Connora bir ııratma ile 
altın üç dltloi 16stererelr 
hajırdı: 

Kapa bunu korkak! 
Sus! Anladık! 

Adam korku ile homur· 
dandı ve yavafça a~lama
i" baıladı. 

Connou: 
Bu budalaya acımam, 

dedi. Mahk6mtyetlnden &nce 
onunla ayoı maeada yemek 
yiyordum. Bu pis bir korkak! 

Bu sabah höcreye ıetlrile· 
lidenberl ailamHını keıme · 

dL 
Connora tstibfafklr bir 

dudak bükmestle tekrar etti: 
Bu btr korkak! 

V atlanda bakarak, konuı· 
ma tarzımdan, ililmtlen 
korktufumu zannetme7lnlz, 
dedt. Yalnızca ellenlyorum 
anlıyor musunuz? .. 

Consaora kuvvetli bir er· 
kektt ve kuvveti, eolıaa 
y6zGndekf adalelerden helli 
oluyordu. 

- SOROYOR -



TURIJ>liJ 

F ra.nsada, T ekrarBaşhyanGrevler 
Tehlikeli Bir Hal Aldı .• 

(EYvelki aayının devamı} 
Mılli liberal parllılne 

menıup Tatereeko kabineıi 
nln, parlimento azahkları 

için yapdan umumi intiha· 
batta matlup kanuni neU· 
ceJi ;ıuhaal edememeıl üze· 
rlne baı 16ıteren llJaal buh
ran, milli barlltiJan partlıl
nin batkanı Oktaviyan Go
ıaoın ri1aaet1 albnda tetek
kOI eden hOk6met ile niha 
Jet bulmuıtur. 

Yeni btUc6mete, bttaraf
lardaa ve milli kiiylO fırkaaı 
erkanından bet alh zat da 
ltllrak etmlılerdlr. 

Yahudi aleyhtarhiı ile 
maruf olan milli h1rlıtlyan 
partlıt bOk6meu, Romanya 
Romenlerlndtr, laa, kral ve 
millet kelln.elerl ile telblı 
edilen naıyoDallıt btr prot-
r•mla ite baılamıtbr. Hart 
el liJaaette de Romanyanın 
Jlrmi Mnedenbert taıbık 

edeıeldıtt milli ıtyaıettea 
ayrılmıJacalını ve ittifakla
ra ıadık ka lacaimı illa et
mlıttr . 

Mlllt k6ylO partlıl ve 
onun orıanları miiıteana 
olmak tlzere ıerl kalan dl 
ier ılyHi partiler ve mat 
buat Olrtavlyan Goıa kabl· 
n•lal mlaalt ıurette karıı 

lamaktacbrlar. Bunlar, hl· 
•11metln tahakkuk aaha11na 
koyacalıoı vaad etUllni naı· 
1onaltıt protramın ve me· 
totlar1n ıuretl tatbikine ln
tlzarea tıba hlktmete kar-

. fi .. mdlltk intizar ılyaaetl 
takip edeceklerdir. 

HlkOmetl has1ranın reı · 
mi orıanı olan Tara Noalt· 
ra ıazeteai netrettıtı bir 
baımakalede ezcOmle 161le 
cll1or. 

•Bu,. selıl Ye dira,et11le 
•e memlekete karıı ıonıuz 
ıev•lılyle temaJOz eden 
Majeate krahn, Romen mil· 
letlne, yarandan itibaren 
tekrar ba1la1acak olan yeni 
ıene bedlyeıidir . Bu haber, 
yddmm ıibl bertarafa ya· 
ydmıı ve payitahttaki Ro 
men llemlnde de bOyük bir 
memnunt1et uy andarmııtar. 

Kralm aarayı katı11nda ıeç 
vaklte kadar bekleten halk, 
yemlo etmek 6zere ıeten 
kabine azalarını ttddetle al. 
luılamıılardar . 

Ray A C. Cuzan1n, mıl 
ltyetçillk f lkrtnin zaferi ut 
randa yar1m a11rdanberl hl· 
li inkıta yorulmadan yapta 
I• mOcadelelerln muvaffa· 
klyetten mütevellit ıevinç· 
lerl ıözlerlnden okumakta 
idi. Bunu kaybetmemek 
mümkOa deitldlr . 

Don, Romen milltyetçilt
fln m&beccel patrlli olan 
bizim yiikıek baıkanımız 

Ray A . . (.; Caza lçlll' çok 
blyDk bir giindO.,. 

Tara Noaıtra tarihli nüı· 
ha11ndakl diler bir makale 
ılncfe t&yle diyor: 

.. Mıhı hartıtiyan f arka11 
baıkanı olup bOt6n hayah
nı mlllet•nln yükıek menfa· 
atlerlne haarelen B. Okta· 
viyan Gaıanıa rtyaaetl al
tenda bulunan bugOnkü hü 
lc4met, Romenlerin hilız6n

lerlnt memnunlyl'!te kalbet 
mek için herUlrlü teminatı 

vermelctedu. 

Rüuin IA•P.Jl•ket t•r•f 1n 

dan kabul edilen ve naıyo
na lJıt proiramı Ye doktrini 
ile bir sembol olan A. C.. 
Cuza da bu barttye men· 
ıuptur. Onun ıabılyett. hft· 
k4meUn, naıyonalızmin bü 
yük hakiki yollarında yü 
rOyeceiine dair için bir za· 
man tetkil etmektedir. Mem
leket, birkaç ıün eYYelıine 

kadar çapratık bir ıurette 

devam eden yolun, Romen 
ballnnın blyik arzulanna 
tahakkuk ettirecek lıtlka 

mete ıtrmeılnden dolaJı çok 
memnundur Tarihte yeni 
bir devir betlıyor. YGkıek 

kardrları ile meml~ketin. 

mukadderahnı itmam eden 
Majeste krala , bitin millet 
ıadakat Ye minnetle kucak· 
hyor . 

Hanedan1n •e memleke -
tin arzulara veçhile b6k6 ' 
met, meıullyetlnın atarhlınr 
Te •azlfealnl tamamen mOd -
rlk olarak. blitün milletin 
uzun zamandanberl tam bir 
dlılpltn lçerainde beklediii 
bGy6k yarabcı yolu azimle 
katedecektir •• 

Milli Liberal •artlıl or 
ıanı lodependance Rouma -
ine ıaseteıl tarihli nlıbaan• 
da, yeni Goıa kablneıl hak 
kında neırettlil bir maka 
lede; Bay Go.anıa rlyaaetli 
altande bulunan bu yeni: 
kabinealn bir ne•I ltblrlill 
nezareti damga11 tatıdıiını 

ifaret ederek ı6yle diyor: 
"Naı1onalismden ıı•am 

alan baıveldlln. yapıcı blr 
nHyonalizm ile muvazene 
temin edeceilnl lmit ettl
limiz tahakkuk prolra•nnı 
•• tatbik edeeeil metoclları 
bekliyorm. 

Harici ılyaaete ıellnce; 

bunun da eaaı noktaları 

tunlardar: 
Romanyanın ltUf aklarana 

doıtluklarına kati bir ıada
kat. milletler cemiyeti ile 

"'" bir tetrlkl meaal •e bü · 
ton devletlerle J lnkltaf etti · 
rilecek hlınil milnaıebat. 

Yeal hlk6metın. hudutlara
maza emnlJet lçeralne alan 
Ye A nupanın cenubııarkt · 
ıtnee mu•azene ve 11tikrara 
temin eden bu ıiyaaetl ta 
kip edeceflne biz kati ıu 
rette kanUz 

Memleket, nizam ve ıulh. 
içeralnde çabımak ve aaa · 
yıf tçeralnde terakki etmek· 
ten baıka bırıey lıtemi · 
yor. 

Milletin menfaatlerinden 
ılham alan Goıa bGk4me 
tlne, bilhHaa Mleflerlnln 
harici ıiyaaet ıaba11ncla çt

zlhp aadakat ve blyOk 
bamlelerlr. y6rüdilkleri bir 
yolu emrine imade olarak 
bırakmıılardır. Bu yola ka · 
ti ve m6ıteklmane bir ıu · 
rette derhal anıaje olmak· 
tan batka btrıey yoktur 

Mılli liberal partiıi orıa 

nı Vlltorul ıazeteai tıulhll 

nüıhaamda, '"Yeni ve eski 
hükumet,. bathiı altlnda 
neırettill bir yazıda ezcüm · 
le ıöyle diyor: 

•Parlamento azaı.klan 

için yapılan umumi lnUha 
bat neticeli üzerine bathyan 
ılyaal buhran din milli hı 

rlıUyan partiıl bqkanı Ok
tavlyan Goaanın rlyaıettn-

de teıekkül eden kabine ile 
balledllmlttlr. Yeni bOktlme· 
te, milli k6ylll farka11ndan 
ve bitaraf lardan bet alb 
zat da lttlrak etmltlerdir. 

EYYeli tu iki miil.hazayi 
kaydetmek mecburiyetinde
yiz: 

Blrlnclıl. Bay Tatareıko

nun riyaseti altlnda bulunan 
Ye maltlm teralt dahilinde 
çekilen kabinenin tanh 11-

yasett ve hakiki meıratlJet· 
perverllil, devlet hayatımız· 

da bir numune olarak ka · 
lacakbr. 

Kabine, Romanyada le 
emmGle deler bu aerbeıt 
ıeçlmdea ıonra senatoda 
kabir, ve parllmentocla aayı 
itibarile tahmini bir ekMrl -
yet temin ettikten aonra çe
kllmlıtlr. lktnclıl. memleket 
milli liberal partlıl laOkü· 
metinin d6rt sene duam 
eden htlkOmet icraatı eına · 
11ndakl tarihi faaliyetini 
tlkranla yad etmektedir. 
Yeni hGk4metln tahlif me
rHimi don akpm kral bu · 
zurunda 1apalmıttar. Hane 
dan tarafından ı6ylenen 

natukdan da anlaıdacafı 
veçhlle bu yeni liablaenln 
tahakkuk ettirecek vazifeıl 

çok alardar. 
Bualn tehltkelerl ile bizi 

tehdit ec:len milıkıl&tlar ve 
meıul f aktlrlerl hariçten 
barakmıyacak atar meseleler 
kartımızda dururken ekmek 
ka •ıa1t ve uuldui& ıe
bep olacak lıadlaelerl or -
taJa atmanın jz!a[m a n ı 
delildir. Romanyanın men
faatlerini iyi takdir edenler 
için bqOn, ittlhad ve içti · 
mal lbenk zamanıdar. E-.ve 
il ılyaıl adamlann, ıanlyen 
memleketin, bu menfaatleri 
takdir ederek hareketlerini 
buna 16re uydurmalan ll 
zımdar. 

Bu ılyaaete derin btr ıu -
rette baih kalacak olan mil
li liberal partlıl, milli men · 
faatlerlmlzl koruyacak ther ·. 
hanıı bir atsam ve intizam 
hlkümetlne anla1arak ker
dtlerde bulunacaktar. Romen 
vicdani, her Ulırll minaza · 
alardan veyahut ılyaıl mıı 

kl menfaatlerden usak ola · 
rak majeıte kral ikinci Ka · 
rolun etrafanda toplanmaı.-
dır . 

• 

Maili hrlıtlyan f11kaaından 
mütetekkil yeni hOkOmet na 
ıyonaliıt bir proıramla ite 
baılamııtsr. Naıyonalizmi pr 
oıramlaranan baıanda tutan 
milli liberal partlıl, onun uz 
un mtlddet, Romanyanın 

takviye Ye teıktlltlaadml · 
ma11 buıuıunda devam ed 
en bilumum faaliyetlerinde 
naayollzim prenılpltrlnl tat 
bık etmlttir. Ve yeni hfilcu
metten de zamanin r•ıhuna 

uyıun dtltecek raıyonal bir 
naıyooalızim ve yapc~lajı 

tatbik saha11na koymaaına 

beklemektedir Aynı zaman
da da Somanyanın hayati 
menf aatl, lmilll btltünl016 · 
nün tabakkakunu ltman ed· 
l"n ve baılarllan itlerin de 
bir garantlıi ıayılan ttt ıfak · 
larla h ll li hazırdaki direk 
Ufler da hllınde harici ıiyaıe· 
tin tedvlr1nl lstemelctedır. 

Roman yanın buıGnki da· 

DiJzeltme: 
28 12-937 - T arlh ve 37 43 

aayıh nOıbamazda (Bahkeetr 
icra memurlutundan) bat· 
hkh ilanda, Bahkeılrln Eıkl · 
kuyumcular mahalleılnden 

Çantay zade Nlyazlden lıtik· 
raz ettlil (3000) liraya mu 
kabil Bal.keıirin Börekçiler 
mahallesinden ŞeYkl bey ka· 
r111 Nesime ha mm tarafın 
dan ipotek edilen ve icra 
daireılnce aatlta çıkaralan 
mezkOr mahallede 88 
auma r " 1 ı h a n e D i n 
birinci arthrmaaı 27 · J -938 
pertembe günQ aaat 16 da 
Ye lklnd artt1rma11nın da 
16 2 938 çarpmba ıiln6 aa • 
at 16 da yapılaca il taıhlhen 
ilin olunur. 

htll Ye harici vaziyeti kar 
1111nda bir delltlkllk mOm 
kün olup olamıyacalıaa da
ir bir mütalea yOrOtebllmek · 
ltiimlz için, yeni h6k6metln 
nıemlekete takdim edecefl, 
çahıma ve hakiki ıuretl hal
leri 16tteren umumi yola 
ait proiramını bekliyoruz. 

Mtlll k6yl6 partlıl batka · 
nı Bay Mayo .••bibi bulun
dulu '"Patrıa. ıazetealnln 

2. 1 . 1938 tarihli nlıhaaında 
yalbatı mlnaaebettle netret
Uli bir malraleılnde ezcGm · 
16le diyor: 

'"Hazreti lınanın dolum 
10n6, bizi, lnUbaplarda kaz
andıiımız zaferin ıevlncl iç 
erJılnde buldu. Medeni bak · 
laranı kullanmeya davet ed-
en halkımız. h6kmGnG ver 
dı. Liberal rejimini mahk4m-
ettl. Gizli kuvvetlerden do · 
ıan Tatareaku kablneılnl ko 
idu. Çok defalar talı bin ha · 
k11zbklarına maruz kalan 
mllll k6yl0 f1rkaıl mlcahlt · 
lerl için bu, ne b01Gk bir 
memnuniyettir. Namuıun Ye 
erkeklilln zaferi, memleke
tin tdareıl baıına muzaffer
en blzrm'ıelmekltllmlzle ta 
mamlanacakb. Fakat yeni 
ıene. lntlhaplarda kazandı 

lımız bGJGk saferin netice 
ılni ıetlrmedl . Memleketin 
baıka hakın arzu etmedlli 
bir h0k6met ıeldı. Memle · 
keUnibatına, meırutl haklar1 
tanımak lıtemlyen ~ve teba -
aaanın ılyaal haklar1nı naza · 
rı dikkate almak lıtemlyen 
btr biik6met ıeldl Hiiylk de· 
mokra11 prenıiplerlnden il 
bam icap eden bu hGk6met 
milli bayılyetl çliniyerek be· 
zan ıtzlt basan da aılklr ol 
arak diktat6rlilk yapacaktır . 

Memleketin batına ıeçen 

bu hükumetin bertaraf et · 
mek için mOcadele etmek· 
llllmi• ilzam ıeliyor. Halkın 
arsuıunun btlifma ıelen ve 
bizim fıkramıza menıup bir
kaç kitinin de h.iyanetlni te 
min eden bu h6k6metl dev
rilmeye çal.tmak en birinci 
vazifemiz olacaktır Hürri · 
yet aleyhıne Ye hakiki mil · 
liyetperverlik aleyhıne yap· 
alan lıuıuikaadı reddetmek 
için ııddetle mOcadele et · 
mekllğimiz lizımdar. Mem 
leket idaresinin batına geç· 
en hik6mettn •ergilzettcu 
yane hareketleri, memleket 
lmlzln bü yOk menfaatlerine 
dokunacakbr. Bılha11a J e oi 
hGk6metin harici atyaaeti 
ile tabaa tabana zıdd1r Bu 
cihetleri iyi dütünmeat icap 

eoden Romen milleti . uııııl 
doicuiu bir tiirlü anlatıl 

amıyan Goıa h0k6mellnt de 
devirmek üzere mücadele 
etmelldlr. Bu buıuıta benim 
imanım çok kuvvetlidir. Mo 
cadele için verdiğim v e a& 
im de katlyen aanlmıyacak 

tir ... 

r~~K;;;r;~~, 
1 Camikebir caddeıi üzerinde ve itfaiye ıarajı kar- 1 

fiti 1111nda Koc• ev namile maruf oleo haae kiraya ••· ı 
il rllecektlr. 

Ev hakkında biraz mal6mat: 

" . Mesk6r hanenin lıt kabnda flç oda •e bOyOk bir 1 
it. ıalon ile hlr bela, orta katta iki oda bir aalon Ye 1 :~~:.~~ b~: ;~~~·:,,~:·: •• ~.:.hela ve bir latlı ıu 

1 Mnracaat yeri: 

1 Müftü Bedestanında 1 Kunduracı Mustafa 
1 KepsQtlQ Oilu 

·~~~~»J&~W~~~~a~~~~~ 

Balıkeair Aakeri Satın Alma 
Komi•-,onundan: 

Kor merkez blrlıklerlnln aenellk lhtl7acı olan 25 t• 
pirinci 12 1 gJ8 çarpmb• al•I aaat 11 de kapata ekllltme 
ıuretlle mukavele,e baflanacakt1r. Kı1aıeti 111ulıamaeneai 
( 5750) ltrad1r. lıtekltlerln f8rtnamealnl ılrmek lçllJ her 
a6n ve ekılltmeJe tıtlrak edeceklerin valrU mua1yealnde 
ilk temtaat akçaaa olan ( 431 ) lira 25 kuratlak teminat 
makbuzu ile Balakeatr aakeri ıatan alma komllJODUDa 
milracaatlar1. 4 - 1 - 576 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhiından: 

Kaya 
K6ylG 

.. 

Me•kU Cinıi 
K6y clvar1 Hane 
(K6y keaara) 

• Mifrezin 
1Dlnh bai 

Hududu 
Salı: Kara Pala olla ha 
cı Ahmet iken .. mdı ot
lu hacı Haaanın bala •• 
muhacar lbrahlm otlu Me 
hmet Dıs,anın mlfrezln -
mlnh \>alı Solu; Ka11m 
tken:ıımdl Maeluh otal 
larandan Veli kızı Sabri 
ye ve l111m.. Ali otlu 
Ahmeclln tarlalara, Arka· 
ıı: Muhac1r lbrablm ol
lu Mehmet DısıtDID tar
laıı ve mtlfrnOamlnh ba
l• 6n6 yol. 

Dolaau: Arap lım,ıl pe
hlivan iken ıımdl otlu 
Rlfat pehlt•an balı Ye 
kıımenldervlf Alt iken 
timdi muhac1r lbrahlm 
otlu Mehmet Dısıtnln 
tarlan, po1raaı; Mebac1r 
lbrablm otla Mehmet 
Dtz•lnln hane a vluıa ve 
aamanbaneıt, batuı Ka· 
ra Pala otla hacı Ahmet 
iken timdi otlu hacı Ha · 
aamn ıamanhaneıi ve 
bal•· Kıbleıi: Arap lıma
d pehlivan iken timdi 
otlu Rıfat pehlivanın ba· 
jı . 

K6ylü karyuindf'n Madenci oiullarından Alt oilu Hü 

ıeylnln taıarrufunda iken ölmeılyle otlu Sileymana Ye an

ında yefatlle evlltlar1 HOseyln Ye Ommtlhan •• Ay

te ve Cemileye kalan balı muhecır lbrablm oflu Mehmet 

Dızıf.bundan 10 aene evvel ıatln almıt ve 1931 eeDellnde 

mezk6r batın bir kıaamına yakanda balı hazar hududu 

yazıla hane ve mOıtemtlabnı kendi nakdi levazımlyle ye -

alden yaptırmıt Ye k11mı azamını da bal olarak taıarruf 

etmekte bulunmut olduiundan bu defa namına teaclli ta -
lep o lunan eıpvall mezk6re baklnnda tahkı lcat yapmak tç-

ln bava mGıalt olursa 16. l 938 pazar ıtlnl m .. halhne me

mur gönderileceftnden blrgüna t•ıarruf ve mllkiyet iddia 

11nda bulunanlar1n o gQne kadar topu ıtctl mub•fızhflna 

veya mahalline g6nderllecek memura tıbat veılkallle tah 

riren mOracaat etmeleri lüzumı ilin olunur. 

ı-----------·------------------------------------
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