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Bulgaristanda Hazırlanan Yeni in
tihabat Kanununa göre Memurlar 

Saylav Olamıyacaklardır. 
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Büyük Mill~t M~clist' · 

HükQ e i ·iz e lr , ıra V Afga ... 
nistan Arasın ki AdemiT ecavüz 

Muahedesi i Ta dik E ti .. 

Devletler, Deniz Kuvvetlerini Mü
temadiye A tır1yor .. 

Millet Meclisi Dünkü Toplantısında Beş Kanun 

Japonya-İtalya, Almanya ile /ngiltere, Ameri
ka - Fransa Guruplarının Deniz Kuvvetlerinin 

Bir Mukayesesi .. 

.Layihasını Müzakere Ve Kabul Etti .. 
Japon f~~·lya - Almanya 

ile İngiltere Amerika,Fra~ 
il\ gruplarının deniz kuvf'et-

leri bakımından karıılıkh 
vuiyellerl nasıldır? Aıeı ğı · 
daki rakamlar bu husuıta 

Hariciye 
Ankara 1 14 (AA.) - Büyük 

Millet Meclisi bugunkü topla 
nhıında; 1335· I 918 dahıli i11• • 

Ukraz tahvillerınin 1938 ik-

pulsuz ve cezasız hvkümleri 
nio Tunçeli vılayeti halkı 

hakkında ıl<tncıkinuo 1939 
tarihine kadar 

Lehistan nüfusunun fazlası Fransız 
müstemlekelerine yerleştirilecek 

,,_ ..... uzatıl 

Vıtilimiz Mısırdan sonra 
Alaanistana da gidece~ 

ramiyeli tahvillerlle vo J933 
Türk borcu tahville 
rfnin de dahili 1stık· 

raz tahvıllcrlle mübad~ · Belıtad, 14 (Redyo)-An· 
~aradan bildirildifine göre, lesine, Tunçeli vilayeti halk 
f Grkite Hariciye Vekili Dr. km dan olupta her rıe sebeple 

evftk Rüıtü Ara1, martta oluna olsun ıimdiye kadar 
~ı1tra gidecek, Kahiredeo gizli kalanlarla doium, 

muıoa, Türk gemi kurtar 
ma anonim tirketi teıkili hak· 
kındaki kanımla müteıek

ktl tirketin tasfiyesi ve hıtiy 

az mevzuu teıkU eden hiz · 
mellerin iktisat Vekaletine 

bağl ı hükümü ıahslyeyt haiz 
btr idareye de•r•, Hükllmeti· 
mizle Afgan, lran ve Irak 
arasında tanzim olunan ad 

~ehistanın, Çekoslo
vakya İle Arası Açıhyor 
B. Bek. Diyet meclisin~e Rusya ile olan münasebatm 

fgabiatana geçecelttlr. ölüm, ho:anma ve kayıp va -

B Rüıtü Araa Kabilde. kall\rtoı yazdırmamıı o1an · 
da pak iyi olmadığmı sö~ledi. 

Siadabat t>akhnt lmzalıyao lar hakkında 2576 aayıh ka 
~e!l~tlerin tik Hariciye Na 
zırlari konseyi lçtimaına tı· 

eml tecavüz muahe<lena 
Varıova, 14 (A.A.) - Dl· 

yet mecliı! hariciye komiı · 
yonunda iıtızahlara cevap 
veren haricıye nazırı B Bek 
ekallıyetler, muhaceret. MH. 
\etler cemiyeti ve Danzig 
meselerl hakkında uzun be· 
yanalla bulunmuıtur. 

tlrak edecektir. 

nun hükümlerine göre tayin 
edilmE>ıi lazımgelen cezaların 

ı affına ve 2076 sayılı kanunun 

meıunin tudıkine dair olan 
kantın layihalarmı müzakere 
ve kabul etmittir. 

Hava Rusya, Çin-Japon Har -1 
bine f ş irak Edecek mi Kuvvetlerimizi mühim su· 

B Bek yabancı memle· 

ketlerdeki Leh ekalliyet!~ 

f a~ındaStalinln riyÜsetindeloplanacak olan a.skeri kon- rette artırıyoruz 
taransın vereceni kararlara büyük ehemmiyet veriliyor ye R~:;';i.
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rinden bahsederken ıeçen 5 
teıriniıanide Almanya ile 
tatbik edılen yeni usulün 
müsbet neticeler verdlğtni 

ve bu iki tftraflı deklaras · 

Moakova, 14 (Radyo) -
Bu aünlerde B Staiinin rt -

il vetlt!rini zlyadeleıtirmek 
çok mühim olacağı kanaa · üzer~ esaslı tertlbftt almııtır. yon usulünün difer devlet 

Yatetlnde askeri bir konfe. 
raoı toplanacaktır. Bu kon· 

f araoıı • Uzak ıark Rus or 
duıu kumundam Maraıal 
8 loıer1e Maraıa l Voroıil of 
v.e Dllhlltye Nazm Kaına 
rat Yejof iştirak edecekler 
dir. 

Konf erana, Çin J pon ha 
rbtne Ruıyanın ittlraki ha· 

lınde almacak tedbirleri 
lnftzakere edecektir. Ruı 

orduıu için Uzak ıarka i<ül
liyeth rniktarda silah, mü
hiınrnat, cephane ve harp 
tayyareleri sevkPdilmekte· 
dir . 

tindedirler Bu münuebetle yeni taya lere de teımıl edılect-ğini 
reler alınması için 1938 büt bildirmiıtir 

V l cesine yed• milyon liralık Nazır Çekosloukyadalci ! 
ı UgOS aVya tahsisat konmuıtur. ı Lehler hakkında ıu sözleri ı 

Basvekili-dü; Berline ha- Bı lgaristanda Memur-! 
Rerlın, l~~et (~!~yo) ar ayl v oıamıyacak! 

HeJgraddan alınan haberlere 

göre, Yugoslavya · eaı ve 
Dıı Bakanı Mılan Stoyadı 

1 

nov ı ç, Herlinden sonra Pra 1 

ğa gitmıyecek, Viy<rna yolu 1 

ile doğruca Belgrada döne 
ceklir. 

Belgrad, 14 (Radyo) -
Mılan ~toyadınoviç, gece 

Bulgar heyeti vekilesince yeni intahabat kanununda 
yapılan tadilat Kral Boris taraf môzn tasdik olundu 
Sofya, -
Vekıller heyeti tarafından 

yeni intihabat kam~nunda 
yapıhcak tadilatı tesblt 
eden karhrname Kral Borıs 

ıeçim, kanunu, kadın ve er· 

Alakadarlar. askeri kon yarısınde. n ııonra husu tt i t ren ı tar.,fmdnn imzalanmıştır. 
feranıtn vereceği kararlann le BNline hareket etm i~tir l Malüm olduğu üzere veni 

1 kek bütün Bulgar vatandaı . 
ları için ş~çime ittiraki mec 
huri tutmakta idi. Şimdi 

yapılan tftdilata göre kadın
lar bu "mecburi,. kaydmdan 
muaf tutulmaktadır Yani 

====-=====~=======~==---::==="--===-~ 

ıöylemittir . 

- Çekoılovakya hükum
etinin hattıhareketfni bü
yük bir dıkkatle takip etm· 
ek lizımd1r. Zira bu mem· 
leketin azhğımıza kartı ta· 
kip ettiği siyasetin doatane 
olmayan mahiyeti bizi P~rağ 

hükumetine kartı büyük bir 
ihtiyatla hareket etmeğe 

mP.cbur etmektedir. Bılhasıa 
bu hükumet kendi toprak· 
larıoda mevcut azlaklardao 
biri hakkmda bazı kolaylık

lar kabul eder ve bunlar1 
Leh azlığma tatbik etmezıe, 
bunu Lehlstana karıı doata· 
ne olmıyan bir kereket ola
rak telakki edeceğiz . 

Sovyetler Birlillndeki Leh 
azlığına gelince, Moskovanın 
Sovyetler Birliğindeki milli 
azlıklara hususi bir kültürel 
mevcudiyet hakkı tanıma. 

ma11 bu hükumetle müna· 
sebetlerimlzl kolaylaıhracak 
ma hlyette değildir. 

B Bek, Lehistan nüfusu
sunun fazlasını Franaız müı· 

temlekelerioden birine, Ma· 
dagıukara yerleıtlrmek için 

Fransa ile müzakere cereyan 
etmekte bulunduğunu ve 

pek yakında bu huıusta 

müsbet netlcel~r alınacağı 

ümidinde bulunduğunu söy-

lemittir. Danzig mesele· 

Büyük Devletlerin Pasifik Denizinde Harekete 

§eçrnemeleri, Çindeki Genişleme Siyasetinde: 

kadınların ıeçime iştirakleri 

ıhtıyari olarak tesbit edil -
ml~tir. Bundan maada dev · 
ld memurlarıle belediye 

memuriarı · Vekıller de da · 
hıl olduğu halde gerek büt
çeıinden ve gerek belediye

lerden maa~ veya ücret al
anlar mebus ıeçılemiyecek · 

( Sonu Dördüncü Sayfada ) 

1 sinden bahseden Bek, 

• Pa ay. Hadis i J 
yük Bir Ces re 

o yaya 
Ve di .. 

u-

Vı ~u sebept ndir ~i. hareketine yeni h ır yön veren Japonya; ~ıne olduğu kadar. 
aynı d@vletler için ~a ~ünün bôyü~ ~ir te~like haline gal~i .. 

Uzak Şarkta hadiseler sür 

atle Yürümektedir Naokin 

in zaptını takip eden bir te · 

vakkuf devreııoden sonra. 

Japon kıtaları iki avn islt · 

kamette Yürüvütleri~e yeni 

den baıladılıır; şimalde, ~i 
mali Çının l:ieıinci vilayeti 
olan Şantunau hedef tutma 

ktadular, . cenupta ıse tehdi 

de uğrıytm Kanlondur . 

Tokyo ka bıne11i, İngilt~rt' 

nin ehemmiyetlı menfaatl~rı 

bulunan cenup ıı1tıkamet n

dc harekete geçmccien evvel 

uzun za man tereddH<l elti 

lngiİ iz muh l'l f e.zakirlarmdn n 
çoğunu Japonyanın ıimali 

Ç10de geniılcmesinde bir 

mahzur görmed ıklerlni bil· 

mi yor rleğıld ı. Fakat Yang . 

Tse hadtıeleri, Japonyayı. 

har bi ct-nup vilayetlerine te

m~il bile, ne İnğılterenin, ne 

de Amerikanın müdahale 

etmiyccekleri huııuıunrll\ ık 

( Sonu ikinci aayf ada ) 

illetler 
Cemiyeti Konseyi 2 6 
son kanunda toplanacak 

Cenevre, 14 ( A.A ) 
Mtlletler Cemiyeti Kon&eyi. 
Fransız hükümetinfn talebi 
üzerine bu ayın on yedisinde 
yBpa.cağı · toplantıyı yrrml 
altı ıookirıuna bırakmııtır. 

Lehistan kamoyu bu husus 
takt telaı verici haberlere 
kartı ihtiyatlı da vranmağa 
davet eylemiıtir. 

Singapurda bir deniz üssü 
vücude getirdi 

Londra. 14 ( A A ) Singa
purda lngiliz deniz ü11ü· 
nün açılma11 münaıebe

tile Sıngapura üç Amerikan 
krovazörünün gönderilme•• 
siyasi mÜfR bitler tarafından 
İngiliz Amerikan teırJklme 
salsi hakkında sembolık bir 
t~zahür oluak telakki Pdtl 
mektedlr. 

bir kıyaalamıya lmkin ve
rebilir . Rakamlarda yalnız 
harpten aonra yapılan veya 
baıtan baıa tamir görerek 
yenileıtirilen gemiler nazarı 
itibara almmııtır. Keza lnıa 
haltndekl gemller arasına 

tezgaha konulmamıt ve he
nüz proje halinde bulunan. 
lar idhal edllmemiıttr. 

ln111tare~ 
Hizmet halinde 475,000 

tonluk 15 harp zırhlm, 

J 00,900 mecmu tonluk 5 
tayyare geml•I, 144,000 ton-

luk 15 birinci •ınıf ve 173, 
400 tonluk 23 ikinci aınıf 

• kruvazör, 110,500 tonluk 
81 torpito, 37,800 tonluk 

25 birinci •ınıf ve 7800 ton
luk 12 ikinci aınıf denlaaltı 

ıemlıt vardır. 

lnıa halinde olan ıemlle
ri ıun\ardır: 175 Bin tonluk 

5 zırhlı, 1 1 O bin tonluk beı 
tayyare gemlıi, 20 bin ton-

luk 2 birinci sınıf, 64, 100 
tonluk 1 O ikinci ıınıf kru-

vazör. 56 bin tonluk 32 
torplto, 22,300 tonluk 19 
denizaltı. 

lngiliz zırhlıları 1916 ile 
1927 seneleri araaında ya 

pılmıı, bir defa tam tamir 
ıörmüıtür. Şimdi 11ra lle 

yeniden tamir ve tslih edil· 
mekte &ürat, ıtlah ve mu
kavemetleri arttmlmaktadır. 
Bu tamirat yüzünden vasati 
olarak 125 bin tonluk ıe

ml hizmet haricinde kal· 
maktadır. 

Silah ve sürat huıuıunda 
İngiliz •affıharp ıemllerl 
Japonlarınkine nazaran ha· 
f ifçe ve daha zayıfta da, 
ltalyanlara ve Almanlara 

nazaran ezici bir üıtünlüie 

sahiptir. 

Birleşik Devletler: 
Hizmet dahilinde 438,000 

tonluk 14 aaffı harp zırhlı11, 

120,oOU tonluk 5 tayyare 
gemisi, 181,800 ton birinci . 
ııoıf, 70,500 tonluk 10 ikin-
ci sınıf kruvazör, 62,600 
tonluk 42 torplto, 34,000 
tonluk 21 birinci 11nıf ve 
19,000 tonluk 23 lklnct sınıf 
denizaltı gemisine sahiptir. 

lnıa halindeki gemileri: 
70 Bin tonluk 2 zırhlı, 
14, 700 tonluk 1 tayyare ıe· 
misi, 80,000 tonluk 8 birin
ci sınıf kruvazör, 45,200 
tonluk 31 torpito, 20 bin 
üç yüz tonluk, 14 tonluk 

denizaltı . 

Amerika donanması bü· 
yük bir kuvvettir . Bütün 
zırhlılar harpten sonra mo· 
dernlettlrilmlttir. Taya re 
gemileri filoau dünyanın en 
kuvvetlisidir. Buna mukabil 

( Sonu üçüncü aa1fada ) 

• 



Büyük devletlerin Pasifik Deni
zinde harekete geçmemeleri, 
Çindeki, genişleme sivasetinde 

Panay Hadisesi Japonyaya BiJ. 
yük Bir Cesaret' Verdi ... 

(B"t tarafı birinci sayfada) 

na etti. 

Yukıe harp ıuraaı arasa· 
oda ve hükumet üzerinde 
nüfuz icra eden ıahıiyetle · 
rin baılıcalarından biri olan 
Amiral Suetıugu. ~3 lklocl· 
teırtnde, Baıvekil prenı Ko
aoye ile yaptıfı bir sör6ı
mede. Çtnde uker1 hareket · 
1erlo •enlıletllmeılnl ve Çin 
hük6metlne kartı enerjik bir 
durum ahomaaını tanlye et · 
mittir. 

Amiral~ Baıvektli, Çın kıt · 

alarını • amanıızc'l cezalan
dırma,. ya ve Japon kıtala 

rfnıo yür6yüıünü Nanklnden 
ıonra da durdurmamıya 
dayet ediyordu. 

Amiral Suehuguoun fik· 
rfnce Japonyaya, Çine karıı. 
thndlye kadar daima yaptı· 
fı ııbı yarım tedbı~ler al· 
mamalı Ye muharebeyi Çt · 
nln tlmahnde çok daha uz 
ak mıntakalara kadar göUi · 
rerek Japon kıtalarının yap· 
takla fi f edakirhfın manaıını 
millete anlatmahydı. 

Neticenin ne olduiunu bf. 
ltyoruz. Bir kabine deilıik· 
khtı aynı amirala Suetauıu· 
yu Konoye kabineıinde lç
•ıler bakanlıjına ıetlrdl ve 
general Arakl 11hhat bakana 
oldu. 

Böylece, Japon militarız. 
minin en naüfrld temayülü· 
nü temıll eden iki adam ar· 
lak hükQmetln kararları üze· 
rinde doirudan dojruya nü· 
foz icra edecek bir mevklie 
ıelmtı oldular. 

Şimalde Japon kuvvetleri 
Şantung hududunu aıalı kı· 
rk günden fazla oldu. 
Buıüne kadar vilayet me· 

rke:ıine taarruz etmedilerse 
bunun ıebebl, Japon doku
nıa endüstrlıinln burada bü· 
yük menf aatlr.re ıahlp olm · 
aaı ve Şantuoıun bitarafla
jın1n bunların daha ııine 
yarama11d1r. 

f :u vilf\yette Japon nufu. 
Z\I büyük harbde batla mi§" 
lir. Tokyo, buradaki alman· 
Jarın tabip oldukları mevkii 
ele ıeçirmekte ıüçlük ç~k 

memııtır 

V aıington k onf eranıında 
Bırleıtk Devletler Şaotuoıuo 
tekrar Çınlere verllmeal le · 
hinde bulundu Ye dokuz de· 
vlet muahedeıt Çinin top · 
rak hlktmlyetl prenılbini ka· 
bul etti . 

Şantunı hakkında 4 ıu · 
bat 1922 de Çin ve Japon 
murabhaaları arumda imza
lanan buıuıi bir anlat manan 
ilk maddeıl evvelce Alman· 
yaya imtiyaz mıntaka11 ol
uak Yerilmtı olan l<i · 
ao-Çeu mıntakasının Jopon· 
ya tarafından Çine iade ed · 
tlecejlal ka,detmekte lıe de 
aynı muabedentn 24 üncü 
maddeıl 69J&bancı tebaalar 
tarafıodaa gerek Alman reJ· 
tnl, serekıe Japon idareti 
eınaıında Kıao ·Çeude meı · 
ru ıurette ele ı~çirllmlf aak. 
lara riayet olunaceiı .. nı le· 
yit etmek ıuretlyle Japoo
lar.a buradaki ekonomik fa. 
alfyetl.erinf deYam ettirmek 
• rb tlılof •fttyordu. 

Bundan sonra eeneltr z&r· 
fında Şautuna- ya vaı ravaı 
ekonomik ıiıle-mi tçln-e girdi, 
Çinli tüccarlar lcendllerine 
lyt bir kir bırıs kan Japon 
mallarını ıatmayı tercih ed 
lyorlardı. 

Mıntaka valiıi şıeneral 
Hau, Tokyo tle daimi iyi 
komıuluk münuebetleri ıd 
ame etmeyi bilmtıtir . 

Şaotungda vukua gelen 
harp. Çının ıonuoa kadar 
müdafaaya imad~ olduğunu. 
Japonyanın burada, merkez 
hükumete karıı anane\ i ha· 
inleri bulmakta ıüçlük çek· 
ttjint ve nihayet Japon or• 
duıunun dokuz devlet mua · 
hede.inin ayıbını temizlemek 
uzuıuoda oldui{uou ıöster 
mektedir. 

Merkez cepheıinde, Mar 
aıal Şan Kay Şek iıtilicıya 
karıa mukavemette devama 
karar Yerdlfl takdirde. Tok 
yonun, katalarını Yanı· Teı
nln öteılnde de 11ldırtacajı 

muhakkaktı . 

fılhakika , Şanghayın it· 
galtnden ıoara. büyük 11llh 
depoıu olmak vazıfeıl cenu 
bt Çinin merkezi olan K.a 
ntona düıtü. Kanton · Hankeu 
demiryolu 1ayeıinde aılih ve 
cephaneler memlek~tin içine 
kol"yhkla nakledilmektedir 
ki fngiliz ıermayeatyle in 
ıa edılen bu yol geçen ıe 

ne iıletmiye açılmıfh. 
Jopon orduıu, cenup ıatt . 

kametinde harekete geçme· 
den önce, ekonomik menfa· 
atlerlne vurulan darlıc karı 

ıııındft lnııltereoin ne yap 
acafını bılmeıt li'llmriı . 

Hu mıntakaoan logiltere 
nin Hona Kong ü11ün.- )'ııkın 
olduğunu ve bu itibarla or· 
taya ehemmiyetli bir iıtira 

tejik mesele çıkardığını •d
memezltkten ıelemndı 

Hong·Koog. Çin tıtl"afın
dan lngihereye 1841 tarihi· 
nde terkedilmtıtı. Uzak Şa· 
rkın bir kaç büyük tıcaret 
merkezinden biri ıayılan bu 
kayahk ada, Stngapurdan 
ıonra lng ı lterenin H<ioci aa 
keri ve bahri üssü haline 
ıettrtlmiıttr . 

Hu mıotaka, Kov Lunı 
yramduının da llAveaile Lo · 
ndra lehine genlılettlmiıtir . 
Bu itibarla. Kung Tun vila · 
yeti ve loalliz mıotakeaa cı · 
varıda çıkacak hidlıelerln 
vihlm netlcelerl olmaıandan 
kurtulabilir. Her halde Kan· 
tonun Japonlar tarafından 

lıgall Honı · Kongun mahvı 
demektir. 

Rununla beraber, İoılltere, 
topraklarmı müdafaa etmek 
azmini ilin etmesine rağmen, 

Çın .Japon harbının Çinin çe· 
nubuna teımil edılmeılne ka· 
rıı proteıtoda bulunmamıı · 

tır. Bu fl\rtlar içinde, .Japon 
ordusu, bilha11a imparator· 
luk donanmd11. Şanıha y se. 
ferinin burada da tek urla · 
mıya kaf kııacakhr . 

~Panay" bidbe~ . büyQk 
devletlerin paıifik denizin
de harekete geçmiye lmade 
olmadıkları huıuaunda Jep 
on milıterl~rini lt!,fd etmft· 
tir. 

tORl\.Dll. 15 iKiNCi KANUN l!*J8 

170 Yaşında 
Papağan 

lnalliz ia:ıetel~rı ıon aün· 
lerdfl Napolyon zamanını id · 
rak elmif sonuncu mahlukun 
da ceo· verdtğini yumıtlar 

dı~. Mahluk demekle inıan 
kud .. t.niyoruz, çünlcü, • · 
pot) o ıla birltkte yaıamıı 

bir loUDIO IOD aün}ere ka 
dar ynş•maaına maddeten 
imkan yol.tur. Bu mnhlök 
bfr papafandır. Rivayete gö. 
re, bu palan ıeneral Mat · 
ıenonın ve Napolyonun ya · 
nında da çok 7aman bu1un· 

muı imfı 

Gene bir rinyete göre, 
bu papaiaD 170 yaıındadır . 

Yeni bir makine adam 
Avrupa ve Amerlkada ma 

kine adamlarla bir çok itler 
görülmektedir. Böyle in~an 

ılbi hAreket eden makine· 
lere "Robot.. dentlmelc tedir. 
Bunların hareketleri cidden 
hllyrete liyıkhr; çünkü ide· 
ta insan gibi hareket etmek
tedirler. Stokbolmde emıa · 
ltne uiıbetle mükemmel bir 
robot vücude getlrilmiıtır . 

Bu robot bilet dafılmakta
dır. Muayyen bir yerden pa· 
ra ahp da dtier bir yerden 
bilet almak b6yük bir ma 
rtfet dejildlr Ru robot, bi
leti verdıkten ıonra paranın 
da kuıurunu hetap ederek 
yermektedir ki, aaıl hayret 
edilen nokta da budur. 

Kadınların 
Rekoru •. 

Muhtelif zamanlıudaki ka 
dm faaliyetf ,rj " r~kor " 
lanna ait kadın mecmuala· 
rınd btr~ok haberlere te· 
sadüf ederi~ fa kat bir Al

man ga:ıcteıinde gördüiü · 
mü:ı: bal:ı "re~ or. lu timdi· 
ye kadar İfittıklerimizden 
çok batlı• ıeylerdlr. Geliniz 
bu ıarip rekorları be"aber 
okuy,,lnn: 

İnıılız madam Edet Even · 
son dOoyadakı kadınlar iç · 
inde yaloız.lık rekorunu kır· 
dıjanı iddıa ediyor. Bu ka
dın Atlantlk denızinın ıHız 

bir adaımda yaıamaktadu . 
Yanında kendiılne ""dık bir 
köpegl vardır. Kocuı ancak 
bir ~lyaretçl gıbi buan 

adaya gelir; çünkü itleri 
evlılık hayatı geçirmesine 
müıande etmemekte imış. 
Kocuı her ziyaretande bır · 

çok e&kt gazeteleri madama 
vermekte ve bu auretle ma 
dam da eıaiı yukara dünva 
da olup bttenlere vakıf ol 
maktadır . 

Mutlak ıurette meıut oJ 
duğunu ve hiçbir ıeye kar 
fi mahrumiyet ht11etıuedlji · 
nl ısrarla ı6yJlyen madam 
küçüklüiüildcnberi kalaba 
lak muhitlerden boılanma 
makta idi. A~ustralyanan en 
az meıkun olan bir taraf an. 
da dotmuıtu . 

Bununla beraber Ameri 
ka ıazelelerlntn resimlerini 
koyauk "Düoyapın en yalnız 
kadını,, diye yazdıklarına 

memnun olmakta ve yalna7· 
lık rekorunun kendisinde ol . 
dulunu iddia etmektedir. 
Dünyanın en aiır kadını 

da Kmıudadır. lımi Yakom
lof olan bu kadının ağırlıiı 
190 kilodur 

Hiçbir vekil herhanai bir 
haıtahktan oiklyet etmemlı· 

(Sonu DördG~u Sa1fada) 
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''Saadet,, Az Daha Koca bir Felakete Sebep Olacaktı . . 

Bandırma-lstanbul Sefer· 
!erindeki Açık Tehlike .. 

Sulara Karışmak için Bahane Arıyan Bu, Asır
dide Sallara Yüzlerce} Vatandaşın Hayatı 

Terk Edilmemelidir •. 

Üç. dört ıün evvelki sa
yımızda Bandırma - lıtanbul 
yolculufuoun acıklı hallol 
uzun uzadıya anlotmıı ve 
yolcuların bin bir mütkdit, 
•ıkıntı ve tehlike içerisinde 
Banclırmadan, İltanbula gi · 
dtp gelebildiklerine bir mi 

tal olmak üzere bır ark ada· 
datırnıaın "Saadet" vapuru 
ile yaptaiı lıtanbul folculu · 
ju intibalarını da kaydet 
mlttllc. 

Şimdi de öjreoiyoruz ki: 
Daha yakın 2ünlerde ha 

vudanarak 57 bJn lira ya 
tamir olundujunu yazdıjmız 
"Saadet .. vapurunun dip ta · 

rafı deltnmtı. 
Çok tükür ki vapunın de 

Undijı limanda aola tıılarak 

gemi ftne, henöz döndüğü 

Halice çekilmiı B6yleee 
''Saadet,. ten doitacak bin 

bır felaketin önü alınabıl · 

mittir. 
Mahut vapurun aef erden 

"""' tekrar Halıce düıtüiü 
nü k11at·a anlata i ım: 

u Scıadet,. geçen pe>rfembe 
ıünü İıtarıbuldan kalkmış, 
oldukça Hk111 denizde sef e · 
rlnı vapınttk cuma sabahı 
Randırmn ı ırn"'nına yana~ 
mııtır 

Fakat deniz bu. Günü 
ıününe, hatta taatl aaatıne 
uyar mı? Baılamıı sular çal 
kalanmağa ... 

Oalaalar. vapurfl yüklen 
dikçe yüklenmfıler .. 

G~rçi "Saadet,. tamirden 
ycmt çıktı , bu dalgalara, lı 
ma :-ıda olıun tahammül et
melidir 

Amma mümkün dejil. 
Ölecek hastaya doktor ne 
yapsın . 

Cakmış kı "Saadet" bır 
felakete njrıyacak . ıskelede 
barınamıyaralc Bakraca kaç 
mıf· 

Ta lımirden ıliuar.en bü 
tün ıatasvonlardan İıtanbula 
ıttmek üzere ekıprea treni · 
ne binen ve civar kazalar · 
dan kamyonla gelen yolcu· 
lar Hand1rmaya indikleri 
zaman iı~elede vapurun bu · 
Junmadığını gôrma.ler, çok 
ıeçmeden de yaztyetl öfrerı . 
mitlerdi .. . 

Yokular, ?rn•ç•r Oi Uerc 

daiılarak hatıra ıelmiyen bu 
masrafa da katlanmıtlardar. 
Fakat fırsattan billıtlf ade 
otelciler yatak, kahveciler 
çay, kahve fi•tlarını yükıelt 

mege kalkıtmıılardır Yol 
cularla, otel ve kahveciler 
araıanda bu yfür.den btrhay
li de münakaıa olmuttur. 
Nihayet Jt belediyeye akıet· 
tiğınden, beledlyentn ınüda -
haleıile vaziyet dtzeltiltniı 

tlr. 
Erte•i sabah saat 8,30 

da " Saadet r vapuru 
yolcuların ümit dolu ır6zleri 
önünde, kaçtaj1 vcrdeo ieke 
leye dönmüııe de s:id~cek 

va~fyette olmadıiı için , yol 
cu kabul etmemitlir. 

Yiiılerce genç, ihtiyar. fa . 
kir. yoksul, hatıla yolt u Ban 
darmada otel, kahve veyi\ 
ıurada burada bir gt!ceyt 
daha ıeçlrmek mecburiye · 
tinde ka 1 mıılardır . 

Pazar ıahehı. eloprese 
lıtanbulden yolcu 2etiren 
Bandırma vapuru bu , bekle · 
ıen yolcuları alau k hemen 
lıtanbuln neklctmiıtir . Fa · 
kat bazı otelcıler, müılerile 

rın ö i 1 e y e k a d a r 
kaldık le rını ileri ıürerek 

akıamın yatak paraum da 

ııtenıeiı unutmamıılardır. 
Bu yüzden tabii birhoyli 
gürültü ve münakafö . 

Neticede ıtnlaıılmı~ ki; 
yolcularını iki rece 8Hıdır 

mada misafir bırakan "Sa · 
adet ,, dtbındeo deliomiı. 

Onun için 1eferin1 yapama · 
mıı . 

Yolcular; birh•yli sakıntı 1 
çekmelerine, otel , yemek 
parua vermelerine- ve lıtan · 
bula iki gün ıonra vardık · 

larma tabii müleeuir dejil. 
balaklı vapu.ruo deniz orta 
ııoda değl 1 de Umttnda dt: 
linmHfnden v~ böyJ"ce ha 
yatlarını bir daha kaıımmıt 
bulunm,.tarından haklı bir 
ıeviç içtndedirlu .. 

Geçen güo "Ban<lırma - İs · 
taobul yolculuğu bu acıklı 

vaziyetten kurtaralmahdır ~ 

Dedfk . Bu defa da diyoruz 
ki: 

ha . 

1ata bu, çürük teknelere em
anet edilemez ve edilmeme · 
lidlr. Daha çok yakınlardaki 
deojz facialarında bu, çürük, 
köhne tekneler yüzünden 
kurban verdiğimiz vatandat · 
ların, arkalarınöa bıraktıkla 

rı yettanlerlo, kimıeılzlerin 

göz yaıları kurumadı, içleri . 
mlzdekl taze yaralar kapan· 
madı. Hiç olmezıa bu pek ya. 
kın, acıklı sahneler bizi ürküt· 

melt, d6ıündürmell; devrilmek, 
sulara karıımak için bahane 
arıyan, vapurdan baıka her 
ıeye benzlyen bu aıırdlde 

aallara. yüzlerce vatandaıın 
hayah terk edilmemeli ve 
Bandırma-lıtanbul yolculu· 
ğu bir düzene konulmalıdır. 

·------rtıliı > 

Tiryaki 
Siğaraları 

Bulunamıyar 
Sene baıından itibaren ... 

taıa ~ıkarılao ve tnceıi 15, 
kalını 20 kuruıa aatılan Tir 
yakı ~ifaraları henib: fe · 
hirlmtz iohlaarlar idaresine 
gelmemlttir. 

Umum mudürlük bu ılga · 
raların tmıdlni fazlalaıttrdı · 
ğıodan bu suretle her tara· 
fa gandermek mümkün ola-
cak Vf'!. fil bir kf'Ç gün içinde 
ıchrlmbde de Htııa (:tluuı 
ltt bılecektir . 

Ay•alık ve Bandlfmada 
bir haftadanöerı bu •lğara 
laran ıı•htı yapılmaktadır. --- -
f ayron bir adamı çiğnedi 

Anafaıtalar mahalleıinden 
Recep oflu faytoncu Şera 

ff'tti oin idare ettiğı araba, 
Paıacami cıvarından geçer 
ken. Kabaklı oğlu Mehmede 
çarpmııtı •. Hu çarpma ae 
tlncealnde Mehmedin ııol 

a vağının kemiği çatlamıthr 

Suçlu arabacı yakalanmtf, 
hakkında tahkikat• baılan 
mıttır . 

~ebrimiz müd~ıiumumiliği 
Açık bulunan 1ehrimlz 

cumhurıyet müddeiumumi 
l ığioe 70 lira maaıla Bolu 
müddeiumumisi B. Cemıl 
tayin edilmitlir . 

Kiltir Bakanhaı yeni ısır· 
ler haz1rlallyor 

Kültijr Bakarriı~t , halk. 
muallımler ve mektep tale 
bcaınin okuyabilecejl eıer 
ler nctr,.ttirmek ıçin tetklk-
lf'r yaptırnıaktadn . Bu tet · 
kikler tonunda he len yapıl 

makta olan Kültür Bakanlı 
ğı ne~riyahna yeni bir veç 

he vertlecekllr Kliıtk eıer· 

ferden tercümc-ler yapılması 
ı,ı hneiin içfn ııılf\tüni\I mf'k · 

l6'llr . 
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Devletler, Deniz Kuvvetlerini 
Mütemadiyen Artırıyor .. 

Japonya - ltalya, Almanya ile lngiltere, Amerika~Fransa Gu
ruplarının Deniz Kuvvetlerinin Bir Mikyası .. 

(Baı tarafı birinci tayfada) 
torpıto ve denizaltı gemileri 
huıuaunda .Japon yadan ha · 
flfçe daha nyıf görünmek· 
te lıe de harpten evvelki 

zamandan kalma 170 torpi· 
loıu da heıaba katılına va · 
zlyet taaaamJle deiltir. 

Harp halinde bunlar ikin· 
ci derecede h izmetlerde pek :li kullanılabilir Bunun •i-

l, Aqaerıkan donanmasında 
yukarıdaki rakama ilive 
edilecek kırk eaki denizalh 
vardır . 

Frı111: 
Hizmet halindeki gemile 

rı: 137.SOO tonluk 6 zarhh, 
22,200 tonluk l tayyare 

. geaıııı, 70,00J tonluk 7 bi · 
rlncı aenıf, 78,200 tonluk 11 
ikinci ıınıf kruvazör, 79,600 
tonluk 32 büyük torpito , 
41 ,OQo tonluk 35 torpllo, 
44r900 tonluk 31 birinci ••· 
nı ve 31 ,000 tonluk 46 
ild!'ci sınıf denizaltı . 

loıa halindeki gemıleri: 
9ö ,~()() tonluk 3 zırhlı , 8,0CO 
ton uk btr kruvazör. 201200 
tonluk 15 torplto 8 000 t 1 • • 
on uk 9 denizaltı 

Courbet ııtıtemindeki iki 
zırhltıı harpten önce yapıl 
mııtır . Harpten ıonra tamır 
edtlmit olmakl" beraber u 
keri kı vmetleri zayıftır Pro 
vence ıiıtemı olup, gene 
harpten yenlleımtı olan üç 
1!ırhlı Alm•n ve hahan do 
nanmalarıoa 11ilih bakımın
dan ihtündGr. Düokerk ı.arh . 
lııı , hu1m donanmaların 
ıon ıemfleri f\yıuındft ve 
bellci d e onlar" tiııtündür 
Kruvazörleri h"lY" donan · 
maıına müsavi gibidir Fa 

kat ı0rat1erl daha azdır . 
Buna ınuk~ bil 3 2 F ranıı:ı 

---
V arechanan höcreıinin ka· 

Plla. Y•ilı ment~ıeleri üze 
rinde , ıardlyan Pecinl Gal 
ta Yol vermek ib.er~ açıldı. 
Elınde1 koridorun ze mininde 
l.Joylu boyunca ur.annı ı ~ ollln 
İıidore Varf'chanan, ) üzünt: 
b6tün muhteviya tını döktü 
ılü alurntnıüm bir taı vardı . 
Ô iüm izlerini taıı yan bu lwr 
kuoç vOzü görünce, V ~stland 
korlcu ile bajudı Varecha-
011\ cıldı koyu menekte bir 
renkte idı , tamamen açılmıt 
.. bit a6ı:leri görmele rini k" y 

betmıııerdl ve duda"ları ka· 
pal ı •lımdan ince bir sal 
Y• ve kan ıeridi 11zıyordu . 

Ôlmüı mü? Diye Veıt -
land •ordu. Üntformalı adam· 
lııırdan en büyüğü ona cevap 
verdı . 

Kcndtne gelecek; bu 
hudale hiicrcıinde pantalo
nu ile kendtılni aımafia kal 
lcıttnı1 

Yeniden taamı sojuk ıu 
ile doldurmuı olan aardiyan 
Galt, bununla k a n ~eridtni 
yılca111aıa çalıııyordu . 

O, ••kur bır tavarla: 
Nf': lyi akıl etttm de 

bu •••lte buraemı dola9hrn · 
Btr lcaç dakika 11onra öl 

"'1İf olac:alctı . 

Arttlr JGaGnde kan lıalma 

torpitoıunuo batka hiç bir 
donaamada benzeri yoktur 
ve Franeanm hafif filosunu 
dünyanın en kuvvetlt~f ha l ı · 
ne koymaktadır . Tamamile 
yeni olan denizaltı filoları 
da ltalyanıokllere muadtldtr . 
Devam eden intaat, Fransız 
donanmaıının, fngilte reden 
ıonra Avrupada jkincl mev· 
kU muhafaza etmeıinf te 
min edecektir. 

Jıpoıyı:ı 
Hizmet halindeki donan . 

ma11: 301 ,400 tonluk 1 O 
zırhla , 68,400 tonluk dört 
tayyare ıemisi , 79 bin 400 
tonluk 8 birinci smıf, 134,500 
tonluk 22 ikinci sınıf kruva 
zör, 110,800 tonluk 86 tor 
plto, 58,700 tonluk 37 bırin · 
ci ımıf ve 19,800 tonluk 22 
ikinci ıanıt denizaltı. 

lota halindekiler: 40,000 
ton 2 zırhlı 10,500 tonluk 
3 tayyare gemisi , 8450 ton· 
luk 2 ikinci sınaf kruvazör, 
10,800 tonluk 12 torpito. 
lnıa tıuihleri oldukça eıki 
fakat hepıi az öııce yenileı
Urtlmiı gemilerden mürek· 
kep olan Japon dooırnması, 
çok kudretli olma11na rağ 

men, Amerıkan donanma 
sından sarih !IUrette daha 
zayıftır Falcat bu kıyıula 
mada maddi kuvvetin harı 
cinde unsurların da rol d y 

nayscaiı unutulmamalıdır. 

itaıyı: 
Hizmrt ha l ind~: 47,200 

tonluk ıkı zuhlı . 70 000 ton· 
iuk 7 birinci ımıf, 74,500 
tonluk 12 ikinci sın ı f kru 
vazör, 77.400 tonluk 69 
torptto, 15.640 ton luk 12 
birinci tınıf ve 46.100 ton 
luk 67 ikinci aınıf denizaltı. 

lnıa halinde : 117,200 ton 
luk 4 zırhlı . i 4,5UO tonluk 

rnıı olan V arecha, fevkalade 

güçlükle nefeı almaia ba, 
lamııtı; a1ebi bir ıhttlaç içın 
de bacakları titriyordu. 
Veıtland ıı. cevap vermıı 

ol,.n gardıyan: 
Onu höcreı1ıne götürü · 

nüı. , dedi 
Gald v,. yardımcısı Va 

rechayı şıddetle omuzların · 

dan ve ayaklarından yaka 
ladılar ve yatağın" ıötür 
düler . 

Kendisinı bayılmak üzere 
hisseden Ve8tlandın kalbini. 
bu manzara altüst etmlıtı .. 
Hayır, ölüm , hatta bu ıe 
kilde l.Jtle, 11tenir bir hal . 

de defıldı! . . 

Evvelce sual sorduiu gar · 

djyana tlddetle: 
Beni dırıleyini7. , dedi, 

ıabah erkenden direktörü 
ıörmellyim . Bu lazım . Mu 
hakkak liunı 

Seaı tuhaf bir h"I almıf 
b ; kartıtmdftki bır Hniye 
onu ıüzd6. 

S6kiinetle cevap verdi: 
Yarın tik aaatte onu 

haberdar ederim Siz bir 
parça uyuraanız iyi edent 
niz 

Gardiyan Ga it , V arech& 
vı itina il"" hocr.-ıme kapa
dıktan eoora üç 11dun bir 

12 kruvazör . 34,400 ton luk 
3& torpito , 1 o .000 tonluk 
19 denbaltı 

İt alyanm bu ıün hiımet 
halinde bulunan Ca"·our Aiı · 

temı fkı 1. ırhlaıı harpten ön· 

ce inta edilmif, fakat ıon 

seneler zarfmd11 tamamen 
yenileıttrill\littir Y enlleşı ı 
rilme ameliyt>ti de' am eden 
iki eıki ~ırhlı ile yeniden 
lnıa edilmekte olan otuz 
beıer bin toııluk ıki zırhl111 

1939 batandan evel faaliye · 
te geçemlyecektir . Bu gemi· 
lerin tnıaaı bittikten sonra 
ltaly~n donanmaeı Fransız 
donanmuma üstünlük ka 
zanacak, fakat bu üstün · 
lük ancak Rtchelien ıiateml , 
ikı Fransız z1rhl11mm ta · 
mamJanmat11na, yani 1939 
sonlarına kadar devam ede· 
cektir. Dığer ıanıf gemjler 
de de İtalyan donanması 
Franıaya nazaran zayıftır 

Dığu ka tagori lerde ha 1 
yan donanması zayıftır . Fa· 
kat in~a hftlindeki denizal· 
t•lar hakkında verılen ra· 
kamların hakikatte daha 
fazla olması mümkündür . 

Almanya: 
Hi7.met halinde : 82,0UO 

tonluk 5 zırhlı , 37,500 ton 
luk 2 !ayyar~ gemiıi. 50 000 
tonluk 5 birinci ıınır. 35,400 
tonluk 6 ikinci &ınıf kruva
zör, 30,000 tonluk J 1 tor 
pıto , 12,400 tonluk ~~6 ikin· 
ci sınıf denizaltı . 

İn~a halinde: 70 000 ton 
luk ıkl zırhlı . 29,200 tonluk 
25 torpito, 9,600 tonluk 15 
denizaltı . 

Tonaj ltH>ıutle Alman do 
nanmeııı F ranuıı nuıkfnd~n 

kelime ııöylemekıizin uuk 
!atlılar . V ~stland yatağına 

uzandı, fakat ıııktan raha.t · 
~ız oldujundan, uyuyamadı 

- Pazar Sabahı-
H Hapiıhane direktörü, 

Benjamin Huckholtz. 
genitllğlne olduğuna gibi, 
yükıekllAlne de canh 
bir bina id i. Ôyle 
vücutlu idi ki. V eı.tlandın 
höcresine dojru yürürken 
omuzları koridorun ilrt ya 
oına ıürünüyerdu . Mavı üni 
formumda r6tbeılnin lıte · 
diği kadar bir çok parlak 
düjme vardı; yenı tıraılı . 
pudralı ve ıaçları iyice ci 
talı idi; iki b6yGk çukurla 
deltnmiı av gibi yuvarlak 
bir ç~hreıi vardı 

Vttıtlandm hncreıi önün
de durarak: 

zayıftır. Fakat bütün Alman 
zırhhları 1933 ten ıonraya 

aıtttr. l:lalbuki Frantı7. 1ıe 

milerı otıbeten daha eski · 
dir. Alman gemtlerınin bu 
modernliği onlara sürat üı 

lünl iiiünü veri yoraa da, ıi 

fi.hf ar bakumndan Franıız 

donanmnımın üıt6nlü((ii ka
tidır . 

latlcı: 
Yukarıdakı rakamlardan 

aolaııl.l!ca ğ ı gibi, miktar iti
barile, demokruiln grubu 
nun üıtünlOiü, e7.ıc i rl ~ ğilıe 

bile, pek büyüktür. 

Tek batana Amerıka do · 
nanmuı , bllhas~" büyük 
zırhlılar huıuıurıda Japon 
donanmuana hakimdir . Dün· 
yanan en kuvvetlisi olan 
Amerika deniz, hava kuv· 
vetleri üıtün llğiinün dtjer 
mühfm bir el emanıdır. Bu 
itibarla ilk bakııta. Japon
ya , Amerika ile bir den iz 
harbine ·gtrmeğe yanaıan: az 
gibi gö rünüvor Fa kat deniz 
üııl errnden çok uzak me· 
ıa f el erde donanmanın tf"ıir 

kabilıyetıni mu haf aza etmesi 
güçtür; halbuki birletlk dev· 
!etleri Japonyadan pc.-k ge 

nlı menfeler ayırır . Ame 
rikanın htinad edebileceji 
tek ciddi hareket üılert Ka· 
!tforniyada n Havai a~ala

undadır Fılipindeki Cavlte 
lımanı bütün donanmaya İ l· 

ltnad nokta11 olmafa kafi 
dejildtr . Aluka üıler l ne ge. 
lince. hava kuvvetleri belki 
müıteaoa olmak üzere, bun · 
tarın hazırlanma iti daha 
baılanııç ıafhaeındadır . Hu 
Aebepler y6zfınden, Ameri 
kan donanmaa1 , Uzak Şark -

- Gün" ydın , dedi , bent 
iıtedlğ ın ı zi ııöyl c<liler? 

Gardiyan Galt , bütün sa 
rı ditleri meydanda gülerek , 
direktörün a rkasmdan ıo 

kulmuıtu . 
Meyva dolu yeıilli. beyaz 

lı bir sepeti ıöıtererek ıah 
te bir nete ile: 

- Bay Veatland! Hiraz ıi · 
ze getirdijim ıeye bakın1z. 

dedt 
Veıııtland aıörmem~7.lıkten 

ıelerek: 
- Bay dir~ktör, ıizi yai 

nız görmek İglerdim. dedi. 
Ôbürü dcrha l cen p ver 

di: 

-- Hay , hav! 
Höcrentn kap111nı açarak 

sepeti gardiyanm elinden 
a ld, ve Veatlırnd" u?:ath 

Hkreye ıGçlalile ıılrerek 
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ta harekete geçtiği takdirde 
kuvvetinden çok fe Y ka ybe 
der . 

fak at logllt t! rc , Amer ika
nın emrine Stnıapur ve ya 
Hong- Kong lımanlarını ver 
ine vaziyet çok deaıtir . Bu 
üıülerin kuvvet ve imkanla
rı bilbuaa son ıenelerde çok 
geoiıl • tılmittir Saygonla Ha
yfong da kruvazörlerle haf· 
if gemiler için favdalı ola · 
bilir. Sovyetler Birliği de üç 
demokrasiye iltı hak edttne 
Vladtvoıtok lımanı evveli 
üı o' arak , ıonrara da Sov 
yet den lzalhla r ı nan hareketi 
itibarile mühim bir rol oy 
nıy~ bilir. O uman Japonya 
açıkca kuıetılmıı demek
tir. 

lnıilterenin itblrl ığinin . ba 
zı deniz kuvvetlerinin gön· 
derilmesi ıuretlyle tez&h6r 
etmesi de mümkündür. Eı· 

aten İngiltere normal olar 
ak Uzak Şorkta bir tayyare 
gemiıu . 6 kruvazör, 8 tor 
pldo ve 17 denizaltı bulun-
durmaktad ı r Çin denıı:ine 

Akdenizdeki kuvvetlermd~n 

ikı üç 7.ır h lı ile h ır nı i kta r 
torpido gönderdiği takdirde, 

Japon donanma11 , kar1111n 
da münilkaıa edilmez ııuret 
te pek Ül!tOn bir kuvvet 
manzumeıi bulacftktır . Av· 
rupacl a kalan İngil iz deniz 
kuvve tleri. Franıız donan
maayi le birlikte halyft ile 
Almaoyaya kartı koymağa 

kafi ıel i r 

Japonyanıo böyle bir ıtb· 

luka a ltma ~ lmnııu ı yalnıı: 

ıuevzubll h ıedllmir bile ol 
saydı , Japonlarm i ıt ı la v"' 
ihllraıılannıt kuvvetli b ir fr · 
en vurul ınuı o lurdu 

Gah, beni koridorun 
öbür ucunda beklerıioh:, de 
dl. 

Ves tlırnt meyva ıepetıni 
ye re koydu ve sıva h lı i r 

üzüm s ll l kımının alt 111da. kt · 
rıtm ı ~. h ii l ınden evvelce açıl 
dığ ı lıP l l ı o lan Lir ~arfı a l. 
dı lçmdekı ma. vi kağıtta ıu 
ııözler vardı : 

"Se vg ıli Rohbie ; 

Hiçbı r zaman ıiz i bu 
kadar ıevmemiıttm , uwgı 
lim , hıçbi r zaman ıize bu ka· 
du itimad beılememiıtim .. 
Hayatımda naıı l bir yer it 
ııal ~tUğ lnizi anlamak lçio 

böyle b ir t~crühe laz:ımmıı . 
Hakikatı yakmda ilin ede-
bileceğimize ıüvenlnı var. 
Yakın bir zamanda yaoım· 
da olacak11nız. ıı-vgıltm ve 
bu müthı~ tıln sebebiyet ver
diği t lddetli kederfmt ve can 
ııkıc ı aaatlerimde beni yine 
teselli cdecekılniz ... 

l::mily Lon .. 
Kağıttan lavanta kokusu 

yayılıyordu . 

Direktör, ağırlıjı altında 

gıcırd1van yatağın üzerine 
oturarak ıordu: 

- Bu ılzin küçük dnıtu 
nuz mu? 

Veıtland tathıh etti : 
Nııanlım 

Bora halinde eıen aonba-

İtalyan gaxeteleri blrkaç 
ay evv~I vefat eden meıhur 
ilim Muconinio 1930 da 
Cenova lı manınd l\ demirli 
olduğu me halde ıçlndeki 
kamaruıodan Sıdneyın ııık 
larını yakmağa muvaffak ol · 

Jduğu yatınm buıQn\erde a) · 
nı limanda aynı yerde bu
lunduğunu ve ecnebilere ıa· 
tı lacağı ha berini tekzip et
mektedirler . 

Ce nova belediye reıııi ıa · 
zetecilere müteveffa b6yük 
ilimin yatının İtalya için 
en kıymetli milli bir hatıra 
olduğunu ıöylemiıtir. llük6-
met bu yatı içinde mOnha· 
sıran ilime aıt hatıralar bu
lundurulacak bir müze ha· 
line ifrai etm~ie karar •er

mittir. 

T eleıizyondı ıeıimter rank-
ı i otaıak nakledilmığe bıılıdı 

İngilterede tatbik ettljl 
huıuıi bir televizyon ıiıte 

minin kaııf ı bulunan Coo 
Berd, televizyonda bir te 
rakkt daha elde etmlttir: 
Şimdiden ıonra resimler ren
klı olarak gör61ebt1ecektlr. 
Berd bu buıuıta ıazete ve 
mecmuaların rr.nkli resiml<e 
ri m u lünü eaH ittihaz et 

mittir 
Televizyon iıtasyonundan 

"ynı zamAnda aralarında 
lcatiyt'n ufak bir teahhür 
bulunmadan kırmızı. sarı 
ve mavi mevceler ıönderl
lccektir. Bu resimler akıe · 
deceil levhalarda reılm re 
oklt olarak ıör6nmektedir . 
Ç6nkü üç katlı resim bir 
tek gibi görünecektir . Bu 
gün Londrada da lfllyen te 
levizyon abtzeılnin miktarı 

8 ,000 ı bulmuıtur. Eğer bu 
ahizelerln fintı (35 den 120 
İngi l iz ltraıı aruandadır) uc· 
uzlaua hemen bug4k Lon -
d rllh l arın birer ahizeye ma
hk ola~akları t ~hmin edile

bilir 

har rüzgarı korıdorun pen 
çerelerini oynatıyordu . 

Robert V eetland yeniden 
söz a ldı : 

Hay direktör, eler ha· 
na yard ım etmeğe razı olur· 
tl\nız , za ııııederım ki, henüz 
kendi mi kurtarabilirim . 

Buckholzun çehresi anla 

t ılmaz bir tekil aldı 
Tamamen buruımuı blr 

yapraiı açarak ilave etti: 
İmkilnıız btrıey iıte· 

rniyorum, e vveli bunu oku 
yunuz. 

Direktör dıkkatle •t•i•
da kileri okudu: 

.. Kadını kim ö ldürdüfün6 
bilmiyorum, fakat blldlilm 
birıttY vaua bu, ılı.: defll · 

AİDİZ . 

Tahliye edilecejioize inan
mıı bulunuyordum, fakat fe 
na bir avukat tutmuı ola · 
cakıanıı . 

Rter bana htçbir zarar 
gelmiyecejlai temin edebi 
liraenlz. m6ddelumumiye bil 
dtiimi ıöyliyeceftm . Buma· 
ııumun feliket . i hali bana 
ai1r ıellyor . Bena, Jee Pet 
roda 901 S Halıtead Stre· 
et deli 1ettle naili iki olabl -
llrahıi 7. Yalnızca M G di -
Yt- ıorunuz. ,, 

sOROYOR -



{Bnt taıafı b;rınci •ayfada ) 
lerdir. Huna mukabıl po1ıtik 
partilerin tlgaaa kanununa isti 
naden ıuçlu bulunan kimıe 
ler mebus olabilecekler dir. 
Halbuki yeni ıeçim kanunu 
mebus namzetlerinin ıoıyal 

durumlarını tesbıt ederllen 
ıiyasrı.l suçlardan dolayı mah 
kum edilrniı veya zanh ola · 
rak mahkemeye ahnmıı ol 
&nlarm mebuı olamıyacak 

lannı amir bulunmakta idi. 
Kral tarafandan imzalanan 

ikinci bir kararnameye göre 
seçim martın altıncı günü 
baılıyacak ve bütün Bul · 
garlstanda aynı günde ya
pılmıyarak mubtehf zaman
larda icra olunacaktır. Şöy. 

le ki: 6 Mart l 938 Eski 
Zağra ve Şumnu; 13 mart 
Burgaz ve Plevne; 20 mart 
Filibe ve Vraca ve 27 ma.t 
Sofya mıntalcaları. Böyle
likle ıeçimln gerek tarihi 
ve gerek icra tarzı değl~U
rilmtı bulunmaktadır. 

Bulgar endüstrls!nin yü · 
züncü yıldönümü hakkında 
malQmat vt:rirken bu mü 
naaeb~tle "Bulgar endüatri
ılnfn yüz yılı., adlı muaz. 
zam bir eserin inllıarından 

da bahsetmittik. Bu eaesde 
Gerıço Staynof adında bir 
Bulgar iktiıadcı 
sının "yapağı proble 
mi., baılıkh enteresan bir 
yaz11ı vardır. Bu yazıdan 

anlaııldıfına göre Bulgaris
tan, koyunu en bol bir me. 
mleket olc.!uiu ha ide bar iç

ten yün satın almtaktadır. 

Muharrir, Romadakl beynel
milei zıraat enıtltüsünün 928 
istatlsUklerin~ göre aynı yıl 

zarf ı:ıda bütün dünyada 700 
milyona yakın koyun bulu 
nduğucu v~ b~her kit\ye ko· 
yunun üçte bir parçau fla 
bet ettiğini yazdıktan ıonra 
1935 senesi zarfında Bulga · 
ristanda sekiz milyon 800 
bin koyun bulunduğunu ve 
binaenaleyh altı milyon nü· 
fuı araaıoda bir takılın ya · 

pıldıf ı takdirde yukarıki 

umumi dünya nlsbetinın beı 
misli f azlaaı isabet ettiğini ; 

böyle olduğu haldtı hariçten 
yün getirildiğine göre bir 
Bulgarın ıılylnnıeıi için 

iki koyunun yapağ11ına 

ihtiyaç hasıl olduiunun gö-

rüldüğünü anlatmaktadır 
Bu mukaleye göre ıenellk 

dünya yapağı rekoltesı bir 
b çul< mılyar kilogramdan 
bir z fazladır. Yani vasllti 
olarak beher koyundan 2 280 
kilogram yapağı alınmakta 

dır. Bulgarista nda ise seı.ılz 

milyon 800 bin koyunt!a n 
12 buçuk milyon ktlo

0

gram 

yapağı , lınrnaktadır . Yani 
vasati olarak beht>r koyun 
dan l 400 kilog!am, bazı 
l'll emleketleı de beı koyun 
dan va11ati 4 6 kilogram ya
pağı ulmdığı bertaraf. yu· 
karıda gösterilen vasati 3 80 

n isbeti kar111mda hıle Bul· 
gıır koyunundan alman re 
kolte her Bulgarı düıündü · 

recek kn :lar azdır . Muhar 
rir. bunun sebebini hayvan 
ların bakınısızlığında bul· 
makta .ve: 

"Blzım koyunlarımız he· 

• 

men, hemen açtır . Böyle 
hayvanlar iıe tereddiye mah. 
kumdur ,. Demektedir Bu
na mukabil meseli Kızanlık· 
la Merinoı tecrübeleri yapan 
Staynof kar<le§lerln koyunları 
vasati olarak dört kiloırama 
kadar yapağı vermekle çok 
netıceler elde edllmiıtir. Bun 
lar kalite ittbariyle de çok 
yüksektir ve bu hayvanların 
ilk nesillerinden vasati ola
rak beı kilogram almacağı 

umulmaktadır. Bazı devlet 
çiftliklerinde yapılan Meri· 
nos tecrübelerinden de mü · 

kemmel netic~ler alınmak

tadı r Muharrire göre Bul 
garı~tanda lstih lik edilen 
yün, Romanyanın hiç bir 
yerinde istıblik edilmemek· 
tedı r Bu, adeta bir israftır 
ve bunun içindir, ki istihsal 
edilen on iki mllyonutı on, 
on bir milyon kiloıramı kö · 
ylünün elinde kalmakta ve 
ancak bir, lki milyon kilo· 
gramı Bulgar endüıtri pa
zarına arzolunmaktadır. Bu 
ise ne keyfiyet ve ne de ke
miyet ltıb.ırlyle Bulgar endüs· 
tri ıhtıyacmı karıılamaktt.n 

uzak bulundujundan Sulga 
ristan hariçten yün almak
tadır. Hariçten alınan yıka
nmıı ve yıkanma · 

mıı yapağı, iplik halinde 
J ün V .S olmak üzere sene· 
vi dört milyon kilogramdır 

ve bu yekün ıeneden sene
ye büyümektedir. Bulıaris· 

tan bunun için her sene ha 
rice 330 milyon leva verm 
ektedir. Bulgar ~ndüstriıtn 

de bunun biricik iyilili ıu· 
dur: Bulgariıt•n hariçten yü 
nlü kumaı almağa çahıma · 
ktad1r. Meseli 1924 senesi · 
nde hariçten 267 milyon le · 
valık kumaı alan Bulgarlı 
tan, 1932 aeneatnde on mil
yon 300 bin levalık kumaı 

almııtır. Maahaza buna mu
" a bil trikotaj tılerinde kul 
lanılan yün ipliklerin idha
llb artmııtır. 

Keza dokuma : Yün lpltk-
leri ithalitı da artmııtır . 

Meıeli. l 923 senesinde Bul 
.ıaristan hariçten ancak on 
milyon levalık ıplik almıı

ken ) 932 senesı bu yekun 
170 milyon levaya kadar 
ç,kmııtır. 

Muharrir, Bulgar endüıt

risinin memleket ihtiyaçl arı · 

na göre httreket ettiğini ve 
bütün ekonomik sarsıntıla 

rına rağmen çok genif ter 
akki adımları atmıı bulun 
duğunu yazdıktan sonra 
Bulgar hayvan bakıcıh~mm 
katıyyen i l erlemediğini ili 
ve etmekte e : "ciheti aske 
"'İ yeye ald elbiselik kumaı· 

lar iıtiına edil rse şımendü · 
f rcilerin, gümrük memurla 
rının, polıslerin. kolcuların 

ve ha tta vatanperver yunak 
organlzaııyonların ve talebe 
elbiseleri gibi bütün ünifor 

malı elbtıelerin Avrupa yü· 
nünden vapılmıt kumaılu 

o1 masını tesbit etmekle, biz
de . hayvancıhğımız için en 

büyük uçurumu, bizıat hü 

kümet açmaktadır." Cümie 
!erini yazarak a 1ikadarlorı 

• 
bu önemli meı;el"" üzerinde 
durmaia davet etmektedir. 

Romenya itleri, ge • 
mlkyaata tlgilendlrmefe 
devam etmektedir Fakat 
gazeteler daha :ziyade bu 
husuıtaki haberleri vermek 
ve ecnebi basınlardan lktı . 

baslar yapmakla iktifa edl• 
yorlar. Baı•ekll Goıa hak · 
kında uzun boylu malümat 
veren basın, kendisinin aynı 
zamanda büyOk bir Rom.,n 
ıalri oldutunu sitayiıklrane 
bir lisanla iktibas etmekte

dlr. 
Üniversite rektörü ve hu· 

kuku düvel profesörü B. 
Genof, "Utro., gazetesinde 
yazdığı bir makale tle Goga 
partlıinden ve bu partinin 
nasıl tb:ttdar mevkllne geç· 
lifinden bahsettikten sonra 
yeni Romen Baıvekllinin 8. 
Lltvinofla Şotana çektiii tel· 
grafların, bütün dünya po. 
littk alemi için sürpriz teı 

ktl ettiklerini ve çGnkü; 8. 
Goıadan b6sbüt6n beıka 

bir politika beklendtfinl ila
ve etmektedir Muharrire 
göre: Goıa kablneai de Ta~ 

tareıku·Antoneıku dıı siya 

ıaaını takip edecektir. Esa 
ıen Romanyanıo bugOn baı · 

ka bir dıı politika takip et · 
mesine imkan yoktur. 

Mali durum hlltebiyle Ro 
manyanın franıadan ayral · 

maaı mevzuubahs bile o\ · 
amaz. Gerek Romanyanın 

ve gerek Çekoslovakyanm 
silahlanmaları, Franaanın el 

indedir . Almanyanın da, bu 
giin kendlılne ıilahlanmaaı 

için hiç bir yardımda bulun
mayı ve hatti ıcabında hu-

dudlarını muhafaza etmeyi 
bile taahbüd etmemesine 

aıukabil Romanyanın Fren 
sadan ayrılıp Almanyaya ıit 

mealne imkan var mıdır? 

Gospodin profesöre ıöre, 

Goga kabinesinin durumu 

hakikaten mütküldür. Ve 
herhangi bar hamlesi, kuv -

vetli bir muhalefetle kartı· 
laı~caktır Goıa kabinesi, 

Romanyaya yeni dostlar ka· 
zandırmak ıöyle dunun, es 

ki müttefik erinden bazıları 
nı da kaybettirecektir. 

Yunan basınınm meıgul 

oldukları yegane mevzu, kır . 
emniyet kanunudur, Kır em· 

niyet ve ascıyif işlerine mü 

tedair mevzuat btrleıtırilerek 

tadil edilmit ve yeni bir ko
deks vücuca getırllmiıUr. 

B. Metakııaa bu hususta 
aıağıdaki beyanatta bulun
muıtur 

"Kir emniyeti, gerek kır 

halkı, gerel:ee ziraat için el 

zemdir. Kırlara · dökülmüı 
olan se:-vet, daimi tahliye)"e 

ma:ruz bulunduğundan , köy· 
lünün heveı i kalmıyordu 

Yeni kanun, her tarafta 
ayni ıekildo tatbik edile 

cektir. Kır bekçiliği, daha 
diıiplinlı olacak ve daha 

ahlaklı kımıelerden teıek -

l<üİ edecektir. Yf·ni kanun 

ihmal yüzünrlen husule ge· 
let:ek zararla rı sulhan tes-

v!yeye çalııırkeu, kasten 
yapılan zarar. ve ziyanların 

aflllerini tiddetle cnalandi 
racaktır . 

Hül<umet hayvancalığa 

fazla ehemmiyet vermekte 
olduğunaan, yeni kanun 
hayVlln etiftirenlere zatat 
vetmiyecektır.,, 

Bütün gueteler yeni kıt 
emnl1ett kodek•lnin mQkem• 
meltyetfni thbarüz ettirmek
tedirler "Vtma,. gazetesi 
bu husuıtıı yazdifı baımaka· 
lesinde ıöyle diyor: 

Kır emniyet kanununun 
memleketin h~r tarafmdan 
atni tekilde tatbikine karar 
verllmed, çok mGhimdir. 

· BugOne kadar tatbik edilen 
~-anunler mıntakayu göre 
deilıtlğlnden, matlup netice 
varmıyordu. Karlar anarıt 

içinde kalıyordu 

Yeni kanun, m6kemmel 
ve disiplinli bir kır bekçile· 

rl teıekkülü vücuda ıettre 

cek ve poliı jandarma gibi 

müe11ir bir teıekkül olacak 
tır. 

Yeni kanun barııtırma ci 

. heline ehemmiyet verecefin · 

den, mahkemeler dava yıl 
ıoı altında kalmıyacaklardır 

Hükumet bu iti de hakkıle 

idare ettıiinden, mOken1mel 

bir kır emniyeti kanunu vü. 
cuda getirmlıttr . ., 

Kadınların 
Rekoru~. 
(Baı tarafı ikinci sayfada ) 

tir Fakat her g6n i1taha11 

arttıfı için kocası mütee11lr 
olmaktadır . Ôile yemekleri 

için birkaç kilo et ve yemek 
ler araıında bir hayli votka 

içen kadın ıon senelerde 
evinden çıkamaz olmuıtur 

V 6cudunun f evkallde ıtı· 
manlıiı dolaysile ayaklan 

bu alırlığı kaldıramamak 
tadır. .. .. 

• 
Dünya kadınları arasında 

çirkinlik rekorunun kendlıln· 

de olduiunu iddia eden bir 

vakitler Parisln 

artiıU meıhur 

Gözleri Moiol 

en maruf 
poler idi. 

kabilesine 
mt!nıup olanlar gibi k6çük, 

ağzı papuç gibi b6yük, ıaç

ları kırmızı , belt tnanılmı 

yacak derecede ince idi. 

Poler bir defa bir otomo· 
bıl kazasına uframıı ve oto 

mobil fabrikasından zarar 
ve ziyan iıtemiıti Uu kazal 

dan dolayı mesuliyet mevki · 
inde bulunan kumpanya ka-

za neticesinde husule gelen 
bereleri ameliyatla düzelte 

rek kazazediyi eakia:nden 
daha güzel bir hale getire 

ceflnt ııöylemııti. " Çirkin 
lik kraliçeıi" o vaklt kum· 

panyanın bu tekl ı fnı reddet
ml1t1r . 

Çirkinliğini okadftr müı

teına buluyor kt kendısini 

ıüzelleıtir eck vaatlerin hiç · 
biriıtne kulak vermiyor, çir· 

kınliğini mu laf aza etmek 
istiyordu. Kazadan sonı-a 

geçmıyen bereler çehresıoe 

bır kat daha çırkinlettlrınııtl. 

DJğer taraftan bankada 
ki heıabı kabarıyordu. Çün· 

kü kendisi bet para ıarfet · 
meden gazetelerin yaptı 

ğı reklam sayesinde çirkin · 
lik töhrehni artırarak daha 

ıs lKİNCI KANUN 

Bandırma Ticaret 
Odasından: 

1 - Bandırma ticaret odasının tecdidi kayt muamel~
sl 938 kinunsaniden itıbaren baılamııtır . Alikaderlarıii 
938 mart ıayeslne kada~ odaya kaydedtlme\eri. 

2 -- .4ıağıda adları yazılı ve adresleri malam olmıyaii 
erbabı ticaretin de on giln zarfında odaya müracaat.latı 

3 - Keza 937 aenealnde odaya abuna ücretini müd~ 
detl kanunisi tarfında vermediklerinden tahakkuk eden 
üç mlıli cezayi havf ihbarnameler adresleri ma16m olma 
dıiindan teblii edilemiyen 8andnmada fabrikat6r Sellaılj 
TOtQncO Hüseyin Niyazi, marangoi Tahsin iıbu cezaların 
k&nunaani 938 gayesine kadar odaya vermeleri ilin olu-
nu;. 

Stcll No 
317 

1244 
1343 
1388 

~ 

Adı 

Fabrikatör Selami 
Tütüncü Hüseyin Niyazi 
Terzi Mazhar Atala (kadın terzi} 
Tevfili Paslı Kömürcü 

• 

Manyas Kaymakamlığından: 
Mürvetler köyü hududu dahilinde ve ataiıda hudud •• 

evsafı ile 17 mOkellefe alt ıa1ri menkulleri •erat borçla 
rından dolayı 20- 12-937 tarihinde ilan •e 7 ıt 938 tarihi· 
ne müıadif Cuma gOnO saat 14 de mOzayidesi biltcra 
talip zuhur etmedijinden 7 1 938 tarihinden 17-1 938 ta• 

rlhtne m6ıadlf Pazartesi ıOnü ıaat 14 de on ıOn mGddet· 
le temdit ve illnına idare heyf tinin 7 l 938 tar•h ve 1 
sayılı kararı mucibince yevmi mezldırde ve y6zde Oh dl! · 
pozlt akçalarlle talip olanların hazır bulunmaları tlin olunur. 

Mevkii D6nilmll Hududu Eaaml mOkellefin 
Gelin azmaiı 26-526 Şa. Süleyman. G. Mehmet Şı. 

azmak C. Mustafa: Musa O. Be 

. kir 
Abdi alçaiı O. 3 118 ".Kendi G. Rabia Ş . Şevlıı. t . 

l~mail: Yusuf bilu Hasan 

Ak yar 6 261 

K6ycivarı 3-393 

Abdı a~çal• 24 984 

Göktepe 19 639 

Keçtalanı 0.85 259 

~kçakava" 3 234 

Ak yar 12 032 

Bakacak 8 -262 

Guıır )5 . 390 

Köy civarı 6 011 

Baflar altı 18 658 

~ Hüseyin . G. Avdene. Ş. HalU 
C. dere: H . Yunus O. M Emin 

" Huri. G Azmak. ~J. Halil. C. İı
matl: Memtı. O İsmail 

,. Habibe. G . Eyup Şi. lbrahim. C. 
lımail: Ali Oıman . O . Yunus ve 

,. Muıtafa . G . Tevfık. Şi . Kendi. C 
Yol: Osman. O. Mehmet 

.. Dere. G İbrahim . Şi. C. Kendi: 
B. \'unuı O. Abdullah O Meh 

met 
.. Kebeli. G Kendi. Şi Haltı C Yo~: 

H. Yunus. O İbrahim 
,. Yol . G . lbrahim. Şi . Kendt. C. Yol: 

Vakup zevceıl Zeynep 
., Dere G. Şi dere. C. Recep: 

Halil. O Oervlı 

" Kendi. G. Hüseyin Şt. Muh · 
arrem . C lsmaH. O~ R .. cep 

.. Nuri . G . kendi. Şı Muttafa 
C. Yol: Kadı. O. İsma ı l 

,. M . Emin . G . Yol. Şı: kendi. O 
Yol: deli Hüıeyin O Nuri 

" lsmaıl. G. Hatice. Ş. C . ken
di: tı,aa . O. Hakkı 

Gelin azmaiı 10 810 " Mehmet G . kendi. ~I. Meh
met. C Eıref: İzzet O Sefer 

Kara toprak 7 068 Yol G kendi Şl . çiftltk. C. 
İbrahim: Riza kızı Münevver 

Gerenler 10·210 ,, G . dere Şi Esr.rullah. C ke 
ndi : Karamalı. O. Mehmet 

fazla para kazanmağa bili 
lamııtı . 

Boıanmllk ve tekrar ev
lenmek rekoru hiç ıüphesız 
Nevyorkta oturan !:> tekinger 
iıimli kını kocaaa kalmııtır. 

Bu çiftler ilk defa 1922 de 
evlenmlılerdi. Dört ay ıon -
ra nikahları fesholundu üç 
ay sonra eıktkarı koca ba
rııtıkları için !ltalarında ik · 
inci nikah kıyıldı 

Fakat bu nikah da bir 
kaç ıene sonra boıanma ile 
neticelendi. Bu boıanmıya 

ıebep bir futbol maçında 
kocanın karısına bir tekme 
atması olmuıtu. Bunun üze· 
rine kad1n bir daha böyle 

hayvan gibi hareket ed~n 

koca ıle barıımıyacajını 

söylemiıtı. Fakat hadiseler 
bu sözlerini tekzip etti. Bir 
müddet soora h r.r ikisi tesa 
düfen bir vağonun kompar 
hmanında karıılılıınca her 
ıey unutuldu; yine nlkih
landılar 

Bu nikahlanmak ve bo 
ıanmak oyunu altı defa tek
rarlanmııtı . Fakat yedınct 

defa nikih m emurunun hu-
zuruna çıktıkları zaman 
bu, çok sabır · 

1ı olan memurun artık ıab 

rı taımıf, bunları ntkih ede
cek yerde bir deli doktoru 
na muayeneye göndermifti . 

Sahıbt ve Baıınuharrırl: Bahkesır Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BIL'AL 

Baaımyeri: Vilayet Matbaesı - Balıkesir 


