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Balya Simli Kurşun Madeninde'iBir Kaza 
Oldu: Beş İşçi 280 Metrede Çöken Ci11-

lerilerden Birinde Toprak Ve 
Maden Yığın/an Fll!Jnda Kaldı. 

GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE ON 0ÇÔNC0 YIL IA. Yl: 4028 

H OK O M ET 1 M 1 Z .Maca~is a a _Verile_c~k Türkiye - ltalya Tica-

TA K V 1 YE E O 1 Y Q R ' ıe~ı:;~~~e ~ü;~~ s~~~ıı: K~~~~~~~~si !aşmanın ihtiva &iliği asasl11 ve hôkiılari.. 
i
l - • • Muazzam Tezahürat Yapıldı. TGrklye.ltalyan ticaret ~· Ancak yenl anlatmalar, lt-

tıg·ı· V AJ T "hJ Viyana, 4 (A .A.) - Vı- olan bet tehirden üçüniin tediye anlaıması 1 ikinci halitımızla ihracatımız ara-
~ l iZ e man ezga arı- yana konferanıı kararı Macartıtana tade edUeceitni t•trtn 938 tarthtnden utb•- una, lebımıze olmak lzere 
(t~ M • h • M • kt d H ren merlyet me•kllne glr-

q U }ffi 1 ar 3 arp ' muctbtce Çekoslovakya- söylemlttlr. mittir. Bu anlatmanın eıaı- yizde yirmi fark kaydını 
d M 1 t 1 d dl Muma~le•h M f t ihU•a ettijlnd•n, ltal1a men· " • an acar s ana a e e · • ı , acar ı anın larıoı aıaiıJa yazıJoruz: "" \lemileri inşası için Sipa- lecek toprakların teslim yüz binlerce Macar, sıo.ak, İtalya mentelt mallar ıell mallar hakkında merl 

. } V · ıd. ıeldlnl tesblt etmek üzere ROten ve Almanın kendisine memleketimize. TGrklJe men- 2 7005 numaralı aenel ttha-
rIŞ er erl }, toplanmıt olan Macar-Çek tade edllmeılnden müle•elltd teli mallar da ltalyaJa anlat· llt rejimi kararnametlaln 

müteba111ıları bugün deme- memnuniyetine terclman ol- maya bajlı llıtelerdekl kon- llrfncl '1Daddeıl hels6mlert 

ŞANLI YAVUZUMUZ 

t londra, 4 (Radyo)- Roy- slperlt vermlttlr. 
~t • h L flJansı &'iller veriyor: TGrklye, bu ılparfı harl-

ı l'urlctye hükOmetl, loglllz cinde 3 dutroyer He 4 tab· 
e~tlhlarında bir büyük kru- telbahlr daha yapacaktır. 
~,l .. 
l Ot, 6 deıtroyer ve 8 
'htelbahlr yaphrmaia ka 
t't 
I& •ermlt ye bu hususta 

Alman tezgahlarında da 
Türktye hesabına tkl tahtel · 
bahir yapılmakta olduiu 
Berlınden bıldlrllmfttlr. ~gelenlerle konuıarak 

Yunanistanda S~vinç 
~l'enses Frederika Bir Kız 
Çocuğu Dünyaya Getirdi. 

~Üçük Prensesin Dünyaya Gelişi Müna
~ebetile Her Türlü Cürümler için Bir 

Umumi Af ilan Edildi 
-'Una 4 (Radyo) - Yu· 

11, ' 
tl Veliahdının zevcesi pr · e._ 

~ •eı Frederıka, bugün bir 
dil Çoeuiu Clofurmuı ve bu 
, 
0~uı:n, 21 pare top atılmak 

11'-'etıyle halka btldırılmfı -
t, 

~lhBeledlye reisi, teamül ve
' le küçük· prensese blr al . 
11tı 
~ kordon hediye cf mek 
• \edığını velıbada blld. rmlt 
' lbüaııade lstem11tır . 

tı \'elıhad, münade etmlf 
t, 

, ft,§vekll Gener 1 Met ıık · 
,, LI" 

lı ' l'\.rala vekalet edco ve 
~ 'bd, 600 mahkfım ıçln bir 
tq'tıl:ıQıi af kararoemesl sun-
1 l:ıı 'le doğum münıuebetıy
f! 1 
tı lbtllltınmasını rica etmlı 

1 t Prens Po\, kararnameyi 
'-'ı" etmlıtır . 

1, fiu af rnünuebetıyle son 
tı)"n' lftlrak eden Gırı tlilc· 
lttl Ceza11 yar1ya lndirilmır 

t. 

~.ı ~Uhte\tf adalara sürgün 
~ıı 3
00 

en ve affa mazhar olan 
lı kııt serbest bırakılmıı • 

t, 

'J 4tt11a, 4 (A A ) - Atlna 
'11•ı btldtrlyor: 

~0~•ıeteler Vellabd Prens 
u11 hır kızının dünyaya 

•• 

Elen hükumetinin sevJnc ın e 

terc6mao o lmaktaclır. Mem 
leketto her tarafından bu 
ıet'lnce tttlrakl bildiren teb 
rlk telırafları gelmektedir. 

Baıvekıl , Metaksaı ve Ad 
ltye Nazın Tambakupoblus 
Ue saray maraıalı ve Attna 
belediye retst, bugün küçük 
Prenıeıln doğunı kağıdım 

imzalnm rılardır . 

Yüksek devlet adam l arı , 

kord ıplomatık azası v e bi r 
çok eıhas, kral aaravıodıs 

açılmıı olan hususi def teri 
imzalamıılardır . 

Memlekf'tln her tarafanda 
reımi ve huaull bina lar 
bayrllklMla donatılmıthr . 

Velihat Prens Pol, Kra 
h n teyahatı sebebiyle üze 
r inde bulunan naip sıfattle 

bir ıenye kadar hapse mah 
kum olanların blr kısmının 

cazaınnı affetmltlir Aynı 

emirn rı me tle, Kandlye di · 
vanıharb lnin mahkum elliği 
eıhastan 10 tene kadar ha · 
pis cezaaı alan 130 kitinin 
yan cezaları da affedılmtt 
t ir 

Emnlyet direktörlüğü ta
rafından sürülen 400 ktılnin 
bu ıürgün ceuları da tecil 
olunmutlur . 

talstne devam etmlıttr. Ya- mut, yalnız hakemlerin Ter · tenanlar bududları dahilinde t~tbtk olanacakttr. 
pılan anlatma muctbtnce dikleri kararın birçok Ma- ithal olunacaktır. Ayrıea me- tter memleketten ihraç 
yarın Tuna üzerinde iki köp· carlar1 ve eskldenberl Macar rt umumi ithal rejimlerin- edilecek mallara sallhiyetll 
rü kurulacak ve Macar kı- ( Sonu dördüncü ıayfada ) den de tıllfade eeillecektlr. makamlarca •erilen menıe 
taah bu köprülerden geçerek tabaCletnami!lerl tefrik olu-

tahltye edilen bölgeleri ., Ankara 1 Yugoslavya nacaktır. Bu ıaba<letname-
gale baılıyacaktır. Jerln B. nüshaları allkadar 

Budapeıte, 4 {A.ı\ . } Radyosunda Kral Naibi Dün nhallt gümrük tarafından 
Dün akıam hakem kararı· . - 8 k G ld damıalandıktan ıoara Mer· 

nın neırlnden sonra Baı.e- Ziraat Yakilatinca hır Pir- Ü reşe e i. kez Banka11oa yahut ltalyaa 
kalet dalre.I ile Almaoye, L • • 

19 
d k Belgrad, 4 [A.A.] _ Yu- klirloı enstltlıüne tevdi olu · 

ltalya ve Polonya ıefaret ~amue gunu saat 8 0- gosla•ya Kral Naibi Prenı nacaktır. 
h l d Y Anlatmaya ekil listelerde 

ane eri önün e meserret mılar r ı· d'I k Pol buıün BOkrete ıel-niimaytılerl yapılmııtır. ~UŞ er ıp e 1 ece 1 mittir. Naib burada 3 ıln yazılı kontenjanlar, altı .,_ 
V 4 [ A A } H k 4 lık olarak Jara yaraya te•zl 

lyana, · · - • - An ara, (AA) - zı kalacak, Romanya Kralı Ka· olunacaktır. M•••lmltk mal· 
kem kararına ıöre Macar· at Ve1·Al tJ h ra • e nce er per. rolla Ara b61ıealnde a•a çı-
lstao, Karpatlaraltı Ukray- tembe günü saat 1 g da An 
numda Munkacevo ile Uz· kara radyoıunda köylü ve 
horodu ve Slovakyada Ko· çiftçi ile günün mevzulara 
ıiceyl elde etmektedir. Mer · üzerinde lconuıma yapı 

lac&ktu. 
but bir haritada Karpatlar- Bu 
altı Ukrayna11 o•alarının 

ekserisinin Macarlstana ve

rllmlı olduğu görülmektedir. 

konuıma 3 kiti 
arasında kartılıklı münakaıa 
tekltnde olacak ve neticede 
4 ocü bir ıah11 tarafmdao bu 
münakaıının verdlit netice 
müıterek kanaat olarak söy. 
lenecektlr. 

Budapeıte, 4 [ A. A J -
B. lınredl, radyo tle netredilen 
bir httabeılnde münazlünfth 

kacak ve Romanya laarlclye 
nazırı da bu a •a ittir ak 
edecektir. 

Yuıoıla •Ja Naibi ile Ro · 
manya Kralının bu manan· 

betle umumi politik •azf ye. 
U de tedkık edecekleri söy
lenmektedir. 

Bu ziyaret Poloayada hl · 
yük ali.ka uyandırmııtır. 

JAPON • CiN SULH MUZA~ 
KERESi NETiCESiZ KALDI. 

Japonya, Çine Ve Bolşevizme Kar-
şı Harbin Yeni Başladığını İlan Etti. 

---------------------··········-------~· 

Başvekil Prens Konoye, Uzak Şarka Aid Bu. 
tün Muahedelerin Umumi Surette Yeniden 

Gözden Geçirilmesi İcap Ettiğini Söyledi. 
Şangh&y, 4 (Radyo) -

Çın ve Japon murahhasları 
aruında On~onda h&t l ıyan 

sulh ıuüzakercleri ak ı m lcal 
mııtır. 

Mara ıııl Şan. Kay Şek , Ja. 
poyanın teklıfler l nl çok ağır 
bulmuf ve hepııni reddey· 
le mı ıtır . 

Tokyo, 4 [A.A.I Rad -
yodıı bir nutuk söyiıyen Prens 
Konoye. garp emparyalızmi · 

nln ıatıklal ve ıulhu ihlal 
vad lılode zorla yapmıı ol· 
duju ıeylere bir nihayet ver 
mek lçln Uzak Şarka müteal· 
lik müahedelerln umumi su · 
rette yeniden gözden geçt· 
rtlmesl zaruı i olduğunu söy
lt~mııtır. 

Tokyo, 4 (AA.) - Bat · 

JAPON KUVVETLERİ 

vektl Prens Konoye, impa · 
ratorun dofum ytldöniimü 

münasebettle biitün millete 

radyo ile hitap ed~rek Ja -
pon poltttkatının ana bat -

larını anlatmıttır 

Baı•ektl Çın anlaımazh· 
ğının Hankue ile Kanton 

fflaltne kadar olan tarihçe 
(Devamı DırauncQ Sayfada) 

lar ayrı bir tamlfe tlbi tu
tulacaktır. Birinci ltı •J 
konteojaolarrı fklnel altı ayCla 
kul\anılm17a11 kontenjanla
rına tll ve olunacaktır. 

ithal edilen malların be
delleri, tarih 11raslle ve kll
rloı yoltle ödeoecelıtir. Borç
lu ithalatımız, alacaklı ıla

racaçh paratını tahsil ettlfl 
anda borcunu ödemlt aayı
l11caktır. Bu mGddet zarfın· 
dllkl kur tahavvüllerlnden 
müteve\lıd farklar nhalitçıya 
ald olacaktır 

Mal mubayaa etmek üze
re avanı ıurellyle khrlnı 

h esap larına alakadar tkt 
ktllring nıüe11eı~sınrn mu· 
vafaklyetıyle para yatırılabl· 
lece" tir. 

On ıkl ltalyan adulyle 
Trablus ve Bıaıazlye ihraç 
ve buralasdan ithal edilecek 
ye listelerde lstmlertle kon · 
tenjao miktarları yazılı mal
ların bedeli Türk-ltalyan te 
ciiyllt anlaımuı b0k6mlerlne 
göre ödenecektir. 

Bu anle.ımalar 30 haziran 
1940 tarıhlne kadar merl 

olacaktır Üç ay ev•el fesb
lerl hakkında haber ver · 
medtkçe birer seneltk tievre · 
ler için kendtllklerlnden 
temdit edllmlt olacaktır. 

Kouteojao llıtelerl tU me 
vat •e tulktarları ihtiva et· 
mektedlr: 

On lkl a<iayla Traölus 
ve Blogaztye, 250 bin ltrethk 
ıtıal yağı, 600 bin liretlik 
pirina, hır milyon dört y6z 
bin liretlik kuru Qzüm bir 
milyon liretlik bakla hariç 
olmak üzere kuru sebzeler, 
üç milyon liretlik canlı •e 
ke11lmlt hay•an ihraç etltle
cektlr. 

İtalyaya da, hfr ıene zar
fında, dokuz milyon liretlik 
yumurta, Hklz milyon liret· 
lık tane balık, 250. bin ltret -

( Sonu lktocl aa7f aft ) 



SAYFA 2 

loglltercnln meıhur bir aık 1 

doktoru vardır. Mtıter Slrll 
Klan11 lımfndeld bu adam 
çare bulunmaz dert sayılan 
aıka deva bulmakla töhret 
kazanmııtır. 

Onun tavsiyelerini dinli· 
yerek ümtttırz aıklarından 

kurtulan veya meıut bir 
neticeye varan geaçle-r ay· 
rılmak Ü'lere iken barııan 
karı kocalar çoktur Londra 
mahkemelerinden bir çofun. 
da, boıanma davalan oldu· 
fu zaman, doktorun fikrin 
den lıtıf ade edllmtı, onun 
ta nfyelerıle rene yüzlerce 
•tık kurtarılmııtır. 

Doktor Klanıı aıkı ıerek 
tıbbi, ıerek ruhi bir tedavi· 
ye tlbt tutmakta ve bu ıu-
retle ıevdalt1an kurtarmak· 
tadar. Londradakı muayene· 
laaneıl herglln dolup boıal
makta, bir çok gençler, evli 
klmıeler, kadınlar, erkekler 
muhtelif aık meıelelerl üze
rinde onun fikrini ıormaya 

ıelmektedlr . 

Kendilerine ıaadet temin 
eden bu aık doktoru yalnız 
bir cihetten berkesin mera· 
kını mucip oluyordu: Mtıler 
Klanıı berkeıe aıkta ve ev· 
itlik hayatında aaadet reçe-
tesi v~lrken evlenmemlttl 
ve evlenmlve de hiç niyeti 
yok gibi görünüyordu. Bu
gün doktorun evlenmlye ka
rar verdlil haberi bu cihet· 
ten lnglllzlerl çok ali.kadar 
etmlttlr. 

Mlıter Klan11 bu m6nase 
betle gazetecilere bulunduju 
bir beyanatta ıuolan ıöy)6 · 
yor: 

- Herkeıe verdiğim tav
ılyelerl bueüo kendime de 
tatbik ediyorum. Çünkü, 
bugün ben de aıığım ve aık 
doktoruna ihtiyacım var. 

- Şimdiye kadar e•len· 
memlı olmama, birçok ktm · 
ıeler hayret ediyorlardı. Bel-
ki herkeıe evlenme ta•ılye 
ederken benim evlenme 
aleyhtarı o1duiumu ıanıyor 
tardı. 

Hal bu ki ben de evlen · 
mek lıtlyordum Fakat, ıtm· 

diye kadar ıeveblleceğlm 

kimıeyl bulamamııtım Aık 
doktoru olmanın zararını 

belki burada çekiyordum 
Çünkü diler lnaanlar dütün 
medeo, düıüomlye mukte · 
dır olmadan ıev(yorlar, hat
ta evleniyorlardı. Aıklarında 
muvaffak olmadıklarını ıör · 

dükten ıonra bana geliyor 
lar, ıebeblnl ıoruyorlar, ça
resini öirenmek istiyorlardı. 

Onlar ıevdlkten ıonra 
d€iıünüyorlar, ben ıevmeden 
evYel düıünüyordum. Onla
rın ıonrad n öğrenmek la-
tedliderf aokta, munff akı 
yet, evlilikte saadet gibi ıey-
ylerln ıırr~nı ben daha ev· 
vel biliyordum ve bunları 

mevcut görmedikçe klmıeyl 
sevemiyor, klmıe tle evlen· 
~iye karar veremiyordum. 

Bugiin tıe kalbim için ide· 
al olan kadını bulmu§ bu 
lunuyorum. Mlı Ana Rok, 
tam ıenelerdenberl aradığım 
genç kız .. Kendlılnde, difer 
kız Ye kadıalara Hvllmelerl 

için aııhip bulunmalarını tav 
ılye ettlğtm bütün meziyet
ler var. 

Benim, ıevllmek latıyen 
genç kız ve kadınlara bu 
lunduium baıhca taV1lyeler 
ıunlardır: 

1 - içki fçmeyln 
2 - Stğara lçmeyJn veya 

yaıınız biraz tlerlemiııe ve 
ıliaraya alııtınızıa pek faz 
la içmeyin 

3 - Dudak boya11 kul · 
lan mayın 

4 - Fazla tuvalet yap-
mayın 

5 - Cemiyet ve ki1tür 
hayatına alakadar oluo. 

Ntıanhm bunların hepılnt 

benim tavılyem olmadan 
kendinde topla111111 çok me· 
zlyetlt bir kız Ne ılrara içi· 
yor ne tçkt. Ne dudak bo · 
yası kullanıyor, ne allık, 

pudra.. Hayata ve bilha11a 
benim mesleilme çok all · 
kadar bulunuyor. 
Nııanhm 25 yatında, ben 

35. Bu da herkeıe evlilik 
te saadet için ta't'ılye etti· 
ğim ıeylerden biri Vakıa 
gerek ben, gerek o evlen-
mekte biraz geç kalmııız 
amma zararı yok.. Böyleıl 

bizim lçfa daha iyi.. Brnlm 
evlilikte saadet ıartlarana 
göre nlıbeten erken evlen 
mek tercih edılmelldlr. Fa 
kat . a11l dikkat edilecek ıey 
kadaola erkeğin araaında 
beı, hatta on yaı fark ol. 
malıdır: Eğer erkek 25 yaı 
larmda lıe, karııının 5 yaı 
küçQk olmaaı lizımdır. Otuz 
dan fazla, 34 35 yaılermda 
lıe, kar111nın kendlıloden tO 
yat küçilk olma11 tercih edi
lir. 

Bt:ıılm vaziyetimiz de böy· 
le: len nlıanlımdan on yaı 
büyüğüm. Önümüzde en 
aıağı yirmi ıenellk bir aaa-

det bayatı var. Yrrml aeoe 
ıonra ben elli beı yaımda 
olacağım, karım kırk beı, 

Elit bet yaımdakl bir erkek 
pek lhtlyar ıayılmaz, fakat 
kadın I: ırk beıten ıonra lh· 
ti yardır. 

Aradaki yeı farkı beı ıe 
ne oluydı, saadetimize bet 
ıene daha evvel ıon •ermek 
lazım gelecekti: O, kırk beı 
yaıao• geldtil zaman ben 
henüz elli yaıında olacak 
tım. 

Fakat erken yaıta evle
nenler için aradan on Y•f 
fark bulunamaz. Meıefi 25 
yaııoda evlenirken herhalde 
l 5yaıında bir kız alama21ınız . 

Çinkü, o yaıtakl bir kız 
tahıll ve terbiye itibariyle 
ılzin çaimızda defıldtr: O 
henüz çocukluk çağındadır. 

ılz ite ıenç\tk . . Halbuki, 
35 yaıda, 25 r•ıda gençlik 
çeğıdır. 

Aynı hlı çağında ve fikir 
ıevfyeıtnde olmamn evltltk 
hayatında ıaadetl temine 
yarJyan imlllerdeo biri ol · 
duğuou zannedenem ıöyle
mlye lüzum yok. Mesut ol 
mıyan çiftlere dalma ıu tav
ıf yede bulunmuıumdur: 

Fikren anlaııt mlyonanız 

nafile ıayret etmeyin: An
laıamaasıaız! Yapılacak ıe1 

TSRKDIU 

- SEH R HA B 

Balya ıtmlt kurıun made · 
Dinde çok feci bir koza ol 
muı, 2 kiti ölm6ş, 3 kfti de 
afar ıurette yaralanmııtır. 

Kaza ıöyle olmuıtur: 
Madenin 280 metre derin · 

ltğlndekl orta mağara gale
rilerinden biri geceleyin uat 
23 sıralarında ioi olarak 
çökmüt ve burada çahımak 

ta olan tıçllerden S kiti top 
rak •e maden yığınları al
tında kalmııtır. 

Bu mldblt çöküntü netl
ceıl galerlo'o ana yol ile 
muvaaalaaı da keallmlttlr. 

Büy6k ve korkuç gürfihij 
ıe11lzllk içindeki matara · 
nm dtfer k11ımlaraoda çalı 
ısoları debıet içinde bırak· 
mıı, lfçller, bekçiler nöbet 
çl mübendlıler heyecan ve 
teliıla bu k11ma dofru koı· 
muılardır. 

Facia derhal anlaıılm11, 

uzuo ıüren ufraımadan ve 
çal.ımadan ıonra çökme hi
dlıeılnln olduğu galeri açı 

labllmlı, toprak yıiınlarınıo 

altmda ölü olarak iki, ağır 

yaralı olarak da üç zavallı 

ltçl çıkarılmııtır . Ölenlerin 
Balyanın Mancılık köyüodeo 
Muıtaf a ojlu 333 doğumlu 
Naaıf tle, Balyalı Süleyman 
oğlu 322 doğumlu Ahmet 
olduiu anlaıılmııtar; 

Müıtecap lıöründeo Ab· 
dullah ojlu 316 dofumlu 
Süleyman, Çakallar köyün
den Mehmet Alt oğlu 321 

---••ıliı __ _ 
Demirle Arkad
aşını Yaralamış 

Mehmet oğlu Numan adın· 
da biri, Haaan oğlu Muhar
remi aralarında çıkan kavga 
ıonunda demirle yaraladı · 

iı ıtkayet olunduğundan 

yalıtalanmif adliyeye Yerll-
1Dl1tır. 

derhal boıanmaktır. 
Göruılerl, dGıüncelerl bir· 

birine uymıyanlann bun-
ları deiiıtirmek tıtemelerl 
kabul edilebilir. Fakat, tec 
rübelerlmde görmüıümdür ki, 
maale11ef kabıl olmuyor. Ev 
lalllde ıaadetlo teminine ma
ni olao bir çok 11hhat, ruh 
bozuklukları tedavi edıldiğl 
balde, fikren anlaıamamazh· 
ğı tedavi mümkün değıldtr. 

Gene uzun bir aık dok
torluğu hayatımdaki tecrü
belerde rördüm ki, erkekler
den ziyade kadınlar ta valye· 
ye muhtaçhr: Sözlerlml dın· 
hyen ve tanlyelerlml ya-
panlar da gene onlardır. 

Kadınlara cvldlk hayatın· 
da gerek kendilerine, gerek 
kocalarına ıaadet temin et
mek lçlo bulunduğum lav 
ılyelerl ıu ıekılde bulaıa 
edebilirim: 

K11kanç11nız 'fe karınıza 

(veya kocanıza) ltlmadınız 
yokaa bunu belli etmeyin . 
Çünkü lnskaeçlıkla bulundu
ğunuz hareketler ılzl daha 

(:)onu üçQn1:ü eayfada) 

doğumlu Muıtafa, Balyalı 

Veysel oğlu 324 doğumlu 

Şerif de ağır yaralı ve hava-
11zhktan baygın bir halde çı 
karılmıılar, eeceleyfn ıeh
rlmlz hutabr.neıloe otomo· 
bllle geUrilmtı!er, tedavi al
tına ahnmıılardır. 

ve keıif yapmaia Nafıa Ve
kaletince memur edilen Mü 
h@odlı 8. Huluıt Ankaradan 
gelmtı ve Balyaya gltmlıtlr. 

Kazanın ıebebl, yapılacak 

tahkikat ve keııf ıonunda 

anlaıılacaktır. 

Belediye M e c 1 i s i n i n 
Akşamki Topla ıtısı .. 

Meclis Muhtelif İşler Üzerinde 
Müzakerelerde Bulundu Ve 

Kararlar Verdi. 
Belediye mecllıt ikinci iç 

tlmaıoı aktam aaat 20 de 
birinci relı vektlı 8. Azmi Sa
kolua reisliğinde akdetmtıtır. 

Önce evvelki toplantıoın 
zabtı okunarak onaylandı. 

Belediye relılnh:a 937 yılı me-
ıal raporu okundu ve bütce 
encümenine havaleaıne ka 
rar verildikten ıonra celıe 
beı dakika tatil olundu. 

İklnel celse ikinci rela 
vekili B Rasim Çaianın baı
kanlığında yapıldı. 

937 Yılı varidat ve maı 
raf heaabı katiler! okunarak 
bütce encümenine havalesine 
karar verildi. 

Oevalr reımlvf'nln alım ve 
ıatımı için teıktl edilecek 
komlıyonlarda artırma, ek. 
ıiltme kanuououn 18 net 
maddeılne tevfikan l1Urak 
etmeıl icap eden belediye 
mt-cllıl azalarının meclllce 
ıeçilmeıl hakkındaki yazı 

tılerl müdürlüjünün müzek 
keresi okundu ve meaat ta. 
r•fe encümenine havalest 
kararlaıtı. 

Belediye mecllılnln tazt 
mahna vilayet makamının 
verdiği karıılık okundu ve 
allnılaadı. 

Ruzname mucibince gö · 
rüıülecek baıka madde bu· 
lunmadığından mecllıln 8 
lklnclteırln ıalı gilnü saat 
20 de toplanmaaı kararlaı
hrıldı. 

Reis, ruznamenln zab-
tı sabık huliuaıı, encümeo
lerden gelecek evrak ve ev· 
rakı varldeden ibaret olaca
ğ1D1 bildirilerek toplantıya 
ıon verildi. 

Encümenlsrin toplantısı: 
İçtimaı müteakip meaai

tarlfe ve büdce encümenleri 
toplanmıı, aralarından relı 
ve mazbata muharrlrlerlnl 
ayırmıılardar . 

Türkiye - ltalya Tica
ret Anlaşması.. 
( Baıtarafı birinci ıayfada) 
hk bat.k yumurtaaı ve hav
yar, yirmi baı milyon ltret
lık bujday, iki milyon liret · 
ilk ça•dar, on üç milyon 
hrethk arpa, (iç milyon lı
retltk diğer hububat, on mil· 
yon ltretlık kuru ıeb?:e, bir 
buçuk mtlvoo llretllk kuru 
Gz(im, 500 bin liretlik keçi 
boynuzu, 5 milyon liretlik 
tütün, üç buçuk milyon li
retlik yağlt tohumler, iki 
milyon Hretllk balık yağJ, on 
mı)yon liretlik zeyttnyafı 

150 bin liretlik balmumu, 60 
milyon lıretltk pamuk, bir 
milyon liretlik pemuk dö 
küntüsü, 15 mtlyon liretlik 
ktrlı ve yıkanmıı yün ve 
tlf ttk, bir mtl,on liretlik yüa 
döküntüıü, yarım milyon li
retlik kıl, bir milyon llretllk 
halı, iki m!lyon liretlik ipek 
kozası, bir milyon liretlik 
ipek döküntüıü, on beı mil · 
yon ltretltk krom •e kromlt, 
yuım milyon liretlik manga
nez cevheri, 35 mlly•a li 
retlik lu1rıun ce•herl, bir 

buçuk milyon liretlik antl
muan cevheri, bir milyon lt
retllk zımpara, •ltı milyon 
liretlik kömilr, bir milyon 
ltrethk ham amyant, yarım 
milyon liretlık kitre. f 00 btn 
l ı retllk tıbbi nebatlar, üç mil
yon ltrellik afyon, bir buçuk 
milyon lfrettlk debağatta kul· 
laoılan maddeler, on mllyon 
liretlik ham deri, beı mil
yon lireJllk yulaf, iki buçuk 
milyon .liretlik kepek, ya -

rım mtiyon lıretlık tuzlu 
bağıraak, bir milyon 250 bin 
liretlik paçavra ve dört mil· 
yon liretltk dtier emtia lh· 
raç edtlecektır. 

ltalyada alacağı katan tüc
carlara paraları verilecek: 
ltaly& tle tı yapan ihracat 

tacirlerimizin ihracat bedelle 
rlnden 2.5 milyon liret kadar 
alacakları kalmııtı Merkez 
Banka111 ltalyaya gönderi
len mal bedelinden alacaklı 
olım ihracat tactrl~rlne bu 
paranın tevzllne yakında baı 
lıyacaktu. 

s IKINCIT!ŞRIN 1931 

Biğadıç 
Cinayetinin 

f 

Muhakemest· 
blf 

Geçen ıene Bığadıçt• ı• 
eki o tarla11 kenarıoda bit 

kelel bulunmuıtu. it' 

Yapılan tahkikatta b~ıle 
keletln Boınak Hatice • 1 k dıO anılan tanınmıı bir • 

11
• 

atd olduiu anlaıılaı•f• , 
ftJf 

ki zabıt kitlplertndeo bbl 
eutlu icra memuru V• ıf 
ile arkadaılara yakal•0~1• 
ve muhtelif ceıalara çarP 

rılmııtı. 1 ~er 
Temiz mahkemeıl de" 

len kararı nakzetttflO 0 
l rıtl' 

Vehbi ile ukadaı • ~ 
duruıma11na alır cezad• te 
rar baılanılmııtır. aı· 

Dün de devam edeP ~il' 
hakeme ıonunda bazı ı• 1., 
Ierln celbi kıırarlaıtırıl~ıl bl' 
dan muhakeme baık• 
eüne talık olunmuıtut• 

Bekcinin fa.
raladığı AJatfl 

öldü. ., .. 
Panr gecesi Y akupk~:1.,ıss 

den Niyazi adında b ••"" 
üç arkadaıı ile bitlikte 0 
hirecl Alinin buğday de:,.ı 
ıuna ııtrmek isterken ıra• d•o 
le bekçlıl lımatl tarllfıO ,I•" 
ıörüldüğün6, arala rınd• bflı 
boğuıma neticesinde 11 ı 
çinin tabanca ıle Nı1•1 ı· 

d .. ı 1' 
ağır ıurette yarala ısın 

mııtık. "'1· 
Memleket haatahaıl•e 

1
,,. 

dırılan Niyazı ıittlkçe 'oı· 
laımıı ve ölmüıUlr· 

1
,. 

ğer kaçan suçlular 1.,t 
bk''" kalanmıılar, tik ta 1ıt· 

yapıldıktan ıonra sorl11 

ki•llllae Yerll•lfler&lll'. 
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Uzak Şarkta Boiuşan iki Millet: 

Japon Ve Çin 
Jıponyı; Çinle ıasarladığıifilde muahede yaparsa 500 

ıilyan ~inliye hüküm eımek suretile ~ünyamn 
birinci devleti meyanına girıce~. 

«Galiba Çınltler, veya hiç 
01rnazıa lçlerJnde en ziyade 
lll•ıyonaltıt olanlar, Kanton 
ı, Hankewyu tahUyeye mec· 
bur kalırlarsa Japonların 
elı11e harebelerden batka 
btr tey barakmamıya karar 
•er111ttler. Ftlhaklka, telıraf · 
ı,, bize bu tld ıehlrlo yan
lbakta oldufunu btldlrlyor
ı,,, Çın için muazzam bi
ter kayıp, fakat Japonya 
lçl11 de, . çlnlıü ilk önce ba
t'Y• uçan binalar fabrika· 
1,rla Japon tlcaretbanelerl· 
dır. - ancak Japonlar daha 
tlerııtnl düıünmektedtrler .. 

4ıkeri bakımdan onlar 
l•ltptlrler. Pekini, Şanıbayı, 
Naok1111, Kantonu ve Han· 
lceuyu elinde tutan Çtne 
b&ktmdlr, bllhatH bu mey 
lcllerı elinde tutan devlet 
lJıu samanda denize de bi.
lcıtn oluna, ye itle Japonya 
lçt11 kaziye budur. Un•tmı
'-lıaı kı, Japon donanması 
dünyanın iiçGncQ donanmuı 
•lduiu gibi ıarbi Paatfık 
Okyanuıundakl donanmala· 
tın en ku••etllıtdlr de. 

Sarih kouuıalım: Ha•al 
ldalarındao hareket eden 
bır Amerikan donanmaıının 
••ya Slngapurdan hareket 
•den bir lnııllz donanma11-
laın Çın •eya Japon deniz· 
lerıode Japon donanmaa1Da 
~arıı teılrll bir mQdahalede 
butunabtleceğl taıarlanamaz. 
8u demektir ki, Maraıal 
4-nı - Kay - Şek taıflye edll
dıtı ~ıe yerine ıulh partlıl 
teft V anı · Şın · Vey geldlfl 
talcdtrde Japonya Çtnde •• 
tlJate mutlak ıurette hakim 
0lacak, 500 milyon lnaana 
1kt11adi nhada oldufu gibi, 
'•lceri Hhada da mutlak 
•lirette hükmedecek demek. 
tir. 

EıHen Japonyanın ılıettıa· 
di •e mali melaafıllerl daha 
11 11adıden cenubi Çıntn lnkl
llf ı için bir mUH ıırket ku 
tuloıaıını taHrlamaktadır. 
Şıllaal ve merkezin lktlıa · 
den fethi lçla, Tokyo, ıtm
dlden bGy6k endüıtrtnln 11 

lcı Yudımlyle, •şımali Çinin 
1nlcııafı,, ye •Merkezi Çinin 
lııılcııafı. tılmll iki müe11eıe 
~Utoıuttur . Cenubt Çının tı
ttı11aara için kurulacak ıtr
kette Çinin lktlıadl fethi 
t•Jeıtnı takip eden büyuk 
S>li.111n tatbik mevlıellne kon 
._.,,, tamamlanmıı olacak· 
tar. . 

Eıaıen Japon poltUka11na 
'•ıl bnkmedenler olan ordu 
~e donanma genel kurmay-
trı Çinin bundan böyle 
"'Gıtakıl btr dıı polltlkaaı 
olllaaıını kabul etmlyecek 
•e 16ya onunla mutabık 
0 larak bir antl · komitern 
1>0 htllca11 takip etmek maı· 
lceıı altında Japonyanın ıl · 
:l•I, Ucttıadi ve a•keri ha. 

1'Dlyett altına 500 milyon 
'da1n1 alacaklardır. 

Bununla beraber Japon 
'"'•ileri önünde üç engel 
dı1c11111ek tedır: 

Bırı•cl eaıel: Şanı - ~ay 
le ad..a•I• faall1•t1. ••· 

raıalla yakınları taıf 1 ye edil · 
ıe bile, bir yandan Çinlıle · 
rln çete harbi, diğer taraftan 
ıu ıoo zamanlarda merkezi 
hükumetle tıbırliği yapan 
Çın kızıl ordulara 

lktncl engel: logtltere ve 
Bırletlk Devletler, Japonya 
nın İngiliz ve Amerikanın 
mallyeai ve plyaıalaranı git 
gide daha ziyade heıaba 

katmak zaruretinde oluıu, 
Pasifik Okyanuıunda anlaı
maları Japonya için ajır bir 
darbe olacak olan iki bü
yük devlete cepheden karıı 
koymak lmkinıızlıf ı. 

Oçiincü engel: Vladlvoı · 
tok ü11lyle Japon ıehlrlerlnl 
doğrudan dofruya tehdit 
eden ve dlier taraftan dıı 
Moiolııtao ve Çıa TOrklsta 
nı yollyle Çin ordularına 

yardım edecek me•klde bu· 
lunan So•yet Ruıya. 

Gerçi ıtmdlye kadar Sov. 
yet Ruıyanıa aksiyonu kati 
mahlyett haız olmamııtır. 

Bır mftddet, Maaçurideki 
Japon kıtaları üıerlne Ruı 
tazyikinin Japonları Çındekl 
ilerlemelerini durdurmaya 
mecbur edecek kadar kuv 
vetll oJacafı ıanılmııtı, fıı · 

kat Maraıal Bloher, Moıko · 

vanan emri üzerine ıiiratle 

bir mütareke kabul etti, Ja· 
ponlar da Kanton •e Han 
keu (izerlne zaferlerini ıer 

beatçe hazırlamak imkanını 
buldular. 

Fakat Ruılar daha hızla 

bir hamle için gerllemlt ola
bJllrler. Çünkü Japonlar 
Çtnde tıtedtklerl ıulha eri· 
ılrleue, tik itleri Ruıların 
6zerlne d6nmek olacaktır. 

O zaman General Araklnin 
pllnını tatbtka Ye Patlflk 
üserlndekl bütün Ruı mm· 
takasını. dıt Mogolistanı ve 
bitin Traoıbaykallar1 ele 
ıeçtrmeye teıebbüı edecek · 
lerdlr. 

Biz ancak zaman Maraıal 
tlloherln organize etmtt ol · 
duğu ordunun hakiki kıy. 

metini öfreneblleceilz. Fa · 
kat daha ıımdlden ıunu 
ıöyltyeblllrlz ki, Japonya 
Çtnle taearladıiı ıekltde bır 
Çın.Japonya mwahedeal ak · 
detmeie muvaffak olduğu 
takdirde, 500 milyon Çinliye 
hükmedecek ve bu itibarla 
dünyamn bırlaci devleti mev· 
kllne yükıelecekttr . 

Ne Aıya mtlletlerlnin kay
naıma11, ne de Aıyanın ıer
vetlerl hakkında htç bır ft-
k•r aahlbl değtltz. Hakıkatte 
yalnız nrı 1rk loıanlıfm iiç 
te birini teıkıl eder ve Ja
pon mtllett bütün aarı ırkı 
dlrlje etmek emelindedir. 
1900 aeneatne dojru, pek 
çok meziyetlere ıahlp oldu. 
iuoa ka nl bulunan ikinci 
Vtlhelm ıan tehlikeyi temıll 
eden bir tablo izah etmlıtl; 
o zaman, imparatoru hayal-
pereıtllkle itham etmlılerdl, 
fakat Japonya ıünün blrtnde 
ona hak Yerdlrebtllr. Her 
halde, dünya lmparatorluiu 
yarııı da çok ıüratlt ıttmlı
ttr » 

Yazan: 
Pt1er Domlalk 
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Marsilya Polisinin De
dikodulu işleri.. 
Umumhaneler işletmek Sureti
le Zengin Olan Polis Müf et
tişleri Meydana Çıkarıldı. 

Bir Franıız gazetesinin 
Marıllylldakl muhabtrl ga· 
zeteetne ıu mühim maltlma· 
tı veriyor: 

«Aylardanberl dedıkoduıu 
ılren Maratlye pollıtndekl 

ıullıtlmal meıeleaı athayet 
biraz vuzuh bulmuttur 

Dahiliye nazaretloln em. 
rlle harekete geçen emnl · 
yet kontrolleri ve bizzat 
umumi kontrolör 8. Mon 
danelin baıkanlıiı altında 

çahtan memurlar Maratlya 
da ite baılamıtlardır. 

Mühim olan nokta, kont
rollerin daha tik temaalarda 
müıkülltla kartılaımalarıdır. 

Meıeli, Marallya merkez 
komlıerltfl daire.inde ara· 
nan bazı doıyalar buluna. 
mamııtar. 

Bu ıuretle Marallyada bu 
lunan kötü yola dOımüf ço 
cuklarla kızlar bir anda or
tadan kayboluvermfıttr. 

Çünkü doıyalarda bunların 

ilimleri bulunduklara yerler 
ve bulundukları evler ayrı 

ayrı kayıdlı lmtı. Bu ıu 

retle, pollıtekl a11l tlkiyetln 
ip ucu da elden kalmııtar. 

Merkezdeki en sıkı araı

tırmalara rafmen huıuıi 

evlerin doıyaıı elan buluna
mamıttır. Marallya pollı 
müdür muavini ile, Manll
ya pollı müfettlılerlnden ba · 
zılarana lıten el çektlrllmlı, 
bazılarma da mecburi me 
zunlyet verllmtıUr. 

Gene dikkate ıayan olan 
meıele, dahiliye n11zaretl 
kontrollerinin lfadeılne mü · 

racaat etllft poltılerdeo hiç 
bir keltme 11zmama11dır. 

Marailya poltılnden ekte· 

rlıl, maceracı ıeflerJne ta 
mamen bafh olarak hare 
ket etmekte ve ıuti&tlmal 

meıelelerlne dair hemen bir 
ıey ıöylememektedirler. 

Ancak mealeki ıeref ve 
hayılyetlnl korumak lıtlyen 

namuslu poliıleı; köt6 evle -
rl müıtereken idare ederek 
onlardan mühim miktarda 
para 11zdıran ve ha tt' bız · 
zat ev aabibl olan pohı 
amirlerini ele vermtkte hıç 
tereddüt etmemlılerdlr. 

Nıhayet kaybolan doıya
nın ana hatları meydana 
çıkarıldıkça ıulistuııal ıebe· 

keılnfn gltllkçe büyüdüiü 
ve bunun endlıell bir reak 
aldıaı mGıahede edtlmlıtır . 

Kendt resmi vazifelerin · 
den maada ticaretle •e hu
ıuıt umumhaneler ıöylenl · 
yor. 

idare etmekle zf'nglo olan 
pollı ıeflerl bu ıırada birer 
birer meydana çıkarılmak

tadar. 
Bu teflertn içinde mubte · 

ltf polh ıubelerlne menıup 
müfetttıler vardır. Ezcümle 
Trlcan adını derhal ortaya 
koymak lazımdır. Bay Trt· 
can, Marallya pollılnln açık 

göz, yakıtıldı atlet vücudlu 
ve çok ıütel konuıan bir 
uzYudur. 

Diler ticari ltlerlnln hu
dudunu bilmemekle beralter 

müfetUı TrJcaı:nn Maullya. 
da iç büyük kahveal ve ıa
zlnoıu olduğunu ıöylemek 

meseleyi biraz aydın~atır ka
naatindeyim. 

Trlcan kaybolmuıtur. 
Ben onu ıeçen pazar 
günil bir gazinoda görmüı 

ye kendlılne bazı ıualler 

ıormuttum . Bana ıöyle bir 
ce•ap Yermlttl: 

- f yı amma doılum! Be · 
nim ticaret yapmak hakkım 
delil mi? Kanun bana bu 

hakkı Yermtıttr. Marsllyada 
doetlarım, ııln fıkı "onuıtu· 

ğum arkadaılaram pek çok · 
tur. Bunlarla ufak tefek ti· 

caret yapıvorum . Herkeıln 

bana emniyeti vardar. Doıt· 

larımı ıeYerlm. Onlar da be. 
nl aever. 

- Ya vazlf eniz? 
- Onu kendi tılerlmln 

içinde dabt mükemmelen 
yapıyorum. Meaeli bir mey· 

haneci, pollıln bılmedtil ee· 
\ 

rarı bıltr. Ben de az çok 

Manllyanın bütün eararını 

bilirim. 

- Lakin bunlardan baıka 
bazı endiıe verici itlere de 

el uzatmıı bulunduğunuzu 

ıöylüyorlar . 

- Anladım. Lakın bu te 
ıebbütlerlmden derhal vaz 
geçtim ve ht11emi tattım. 

1 - Kapınm önünde duran 

1 
ıu lülu otomobil ılzlodlr, aa 
naram? 

-Evet, bu otomobil be 
nlmdlr . Bir yerden ucuz bu
lup aldım . 

- Bay Trican! Tahkikat 
aleyhinize çıkarsa ne yapar· 
ıımz . 

- Tahkıkat ihtimal ki 
aleyhime çakablltr. Llkln ıu · 

nu iyice btl6nlz kı, mahke· 
meye ıarecek olan tek baıı· 

ma ben deitllm. Benimle 
beraber bir çokları da ora· 

yı boylayacaklardır. Bunla
rın içinde, aııl me1ul olan 
ıefler de vardır. » 

____......,., ...... 

Amerika ile Ti
caret anlaşması 

Amerika Btrletlk de•let · 
lerf ile aramız.:la yeni bir 
ticaret anlaımaıı yapılmak 
üzere Ankarada baılamıı 

olan müzakereler bitmek 
üzeredir. Memnuniyetle öğ · 

rentldlilne ıöre, Amerika 
BtrJeılk devletleri memle· 
kettmlzden 936, 37 ve 38 
olmak (bere üç yıllık tülün 
mahıulunden 1 O milyon il· 
ralık mal almağa karar 
vermıılerdlr. 

Ayrıca Amerikalılar me~
lekettmlzden muhtelif mal
lardan iki milyon liralık mal 
da almak kararındadır. Key· 
flyet plyaaada duyulmuı, 

ton derece m-.ımnuolyet 

uyandırmıf, bu huıuıta icap 
eden hazarhldara haılanmıı · 
tar. 

SAYFAa S 

BiR ASK DOKTORU· 
NUN TAVSiYESi .. 
(Baıtarafı ikinci ıayf ada) 

fazla kıık "nçhia alıttmr. 
Eğer kara veya kocanız ılzl 
k11kaoıyorıa, gene aym uıu 
le müracaat etmeltılnlz: Onun 
k11kaoçhkla bazı hareketler 
de bulunmaıına mümkün 
olduiu kadar mani olmah
ıınız ki, o da kııkançlıia 

daha f ıazla alıımaıın 
Çocuk lıtemlyen kadınlar 

da kendilerine en fazla da
raldığım klmıelerdlr. Onlara 
ıöyle derim: 

- Unutrnayın ki, evlen· 
dikten bir ıene ıonra koca -
nızın ılze kazandıracafı en 
kıymetli hediye lükı bir oto 
mobil deill, güzel bir yav· 
rudur. Çünk6, aranızdaki 
ıevglyl otomobil değil, ço
cuğunuz devam ettirecektir. 

) enf evlenen kadınlara 

bulunduğum tavdyelerden 
diierl~rl de ıuolardır: 

1 - Evlendikten ıonra 

kocanızı tedktke •e anlamı
ya çalııao; 

2 -Sır ıakhyan bir ada
mn kendlılne itimat edin. 

3 - K11kançıa ••zıeçlr· 
mlye çahtın . (Yukarıda aly· 
ledlğlm tarzda). 

4 - Geveze lıe, aeılnlzl 

çıkarmadan dinlemeye ça
lıııu . 

S -- Cemiyet hayatını 

ıevlyoraa, onun gltttil her 
yere ılz de 1 ıdı11. 

6-Kendııtnl anladıfınıza 

dair ona ltlmad verjn, fakat 
ılzln kendlılnt tdare ettlflnl· 
nl fark etmemeılne çahıın. 

70 nci Asırda Gelecek insan
lara Mektup Yazıldı. 

Gelecek ıene ntaanın otu -
zunda açılacak olan Nev
york umumi aerılıtnde biz
den binlerce ıene ıonra ıe · 
lecek ln1anlara zamanımızın 
ahvalınt anlatacak bazı ve 
ıayayı ihtiva eden vaılyet 

mektuplan gayet mahfuz 
kaplar içinde görülecektir. 

-==-~-=:ı-====-=========-=== 

Mektuplar zamanımızın en 
maruf aUmJerı tarafmdao ya· 
zılmaktadır Bunlardan biri 
meıhur rlyazlyatçı Profesör 
Etnıtelnln bizden bet btn ıe
ne ıonra yaııyacak lnnnla 
ra hitaben Almanca yazdıfı 
mektuptur. 

Mektup yetmlıtncl ana 
kadar kalabilecek bir mela-
nette yapılan ve torpile ben· 
zlyeo bir kap içine konut
muıtur. Bu kap 50 ayak 
derinliğine gömülecektir. 

Mektubun tercümeıi ıu · 
dur: 

«Zamanumzda keıtf ve lcad· 
lar mebzul idi. Bu lcadlar 
hayat ve maiıettmlzl kolay · 
laıtırmııh . Denizleri buhar 
maklneal tle tılıyen gemilerle 
ıeç,yorduk . Petrol tle tıllyen 
nakil vasıtaları ile karada 
hiç yorulmakıızın her tarafı 1 

geztyo,duk 

Uçmalı da öğrendik. Her 
türlü haberleri Ye ıealerl 
elektrik dalgaları ile dünya
nın her tarafına kolayca ıaal 
ediyorduk. Fakat lıtlhaal ve 
tevzi ltlerlmlz muntazam hlr 

ılıtem üzere olmadıfından 

teıkllatlandmlmamııtı. 

Bu yüzden herkeı thtlya· 
cını muntazam 
olarak temin 
Ktmıe yarmkl 
emin deitldt. 

ve devamlı 

edemiyordu. 
vaziyetinden 

Bundan batka gayri mun
tazam zamanlarda birbiri 

mlzl öldürüyorduk. Bu harp· 
ler herkeıl dalma korku ve 

debıet lçlnde bulundurmak · 
ta idi. Halk kütlelerlmlzln 

zeka ve ıeclyeal cemiyete 
kıymettar eaer ve lcadlar 
temin ve ıay111 pek az olan 
adamlara nazaran çok dua 
idi. 

Eminim ki, uzak latlkbalde 
ki neıtller bu beyanatımızı 
kendi vaziyetlerinden mem
nun olarak okudukları za· 
man kendilerinde bu ııbı 
nokıanlar bulunmamaaından 
müaterlh olarak iftihar du-
1acaklartlır.» 

Hindistanda ga· 
rip bir ayin 
Hındlıtanın miihlm yerli 

bükumetlertnden birinde her 
ıene ıarlp bir ayin yapılı
yor. Yüz ıene evvel Yefat 
eden mihrace Martanda Har
manın türbealnde ıandıkaıı
nın yanı baııod• bir cam 
dolapta muhafaza edtlmekte 
olan fil dııtnden yapılmıı bir 
tıkelet her •~ne muayyen 
bir günde yerinden çıkarıl· 
makta Ye ınllerle ınılenerek 
caddelerde gezdlrtlmekte ve 
mabedde teıhlr edilmekte· 
dlr. 

Bütün halk lıkelete kartı 
hürmetle •itlmektedtr. Dini 
bir mahiyeti olmayan bu 
ayinin ıebep •e hikmeti ıtm· 
dt anla11lmı1hr. 

lıml yukarıda ıeçen mih
race Brahman ıınıfına dahil 
olduiu halde mevcut adet 
ve ananelere pek riayet eden 
bır hiikümdar deftlmlı. 

lnglltz doktorlarından garp· 
takt F ethl Meyyit ve tetrlh 
uıullerlnl öfrenmlt oldufun
dan dalma bu ilimler ile 
me11ul olurmuı Ôtrendtlde· 
rlol tatbik etmek lçtn vakit 
•akit lnaan lıkeletlerl ıettr
tlrmlf . 

Halbuki Brahmanların her 
haog: ölüye ve bunun ke· 
mıklerlne el ıiirmelrrl di
nen ıtddetle meronudur. Hil 
kümdarın öteki beriki ölü· 
nftn lıkeletlnl yoklamaaı Ye 
tedktk eylemeal halkın •e 
babuıuı Brahman papazları· 
nın taa11ubuna dokundutun. 
dan galeyan baılamıt ve bu 
hal gitgide thtılll ıeklıot al
mak lıtldadını göıtermlıtlr. 

Mihrace lıe bir tOrlü teı
rib tedklkatından vaz ıeçeml· 
yordu. Nihayet ıarayın bat· 
tabibi aynı zamanda mahir 
bir heykeltraı olduiundan 
fıl dltlnden bir lnıan lıkele
tlnln aynını rapmııtır. Bu 
heykel memleketi lhtilll •• 
fellketten kurtarmıtbr. Hl· 
kümdar heykelin kendi tür
beılne konulmaaını VHlyet 
etmtıtlr. Halk da her ıene bey· 
keli ıftıllyerek minnettarlık
larını izhar etmekte Ye hey
keli yapan tabibin adını ha
Jlr ıle aamaktaclır. 
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istar.a Verilece 
Te bi Edildi . 

(Baştarafı blrtnct aayfada) 
olan birçok Macarları ve es"i 
denbert Macar olan birçok ıe· 
hlrlcrl yeni Çekoslovak devle· 
tinin çer~eveıt içinde barak 
makta olmasından mütevellıd 
hayal inkisarını glzlememlıtlr. 

Budapeıte, _. (A.A.) - Vt
yanada verllmlı olan hakem 
kararı alındıktan sonra 
multtelıf cemiyetler. muaz
zam bir nümaJlt tertip et
mtılerdtr. On binlerce kiti 
Hürriyet meydanında mem
lekeUn ılmal, ıark, cenup 
ve garbından koparılıp alın 
mıı olan araziyi temsil eden 
abideler önünde toplanmıı
tır. Müteakiben ellerinde 
meıaleler olduiu halde Trya 
aon muharebealndenberl ya 
rı çekllmlı bulunan milli 
ıancaiın önüne aıtmlıtır. 

Bundan sonra halk, ltal
ya, Ahrıanya ve Polonya ıe · 

farethanelerl ve nihayet Baı· 
' vekalet dairesi önüne git· 

mittir. 
Talebe müme11ıllerlnden 

birisi. Baıvekll 8 lmredtyl 
tebrik etmlı ve mumaileyh 
vermlı o1duiu cevapla, son 

haftalar zarfında memleke · 
tin asa hını çetin bir imtihana 
tabi tutmuı olan hadiseleri 
hatırlatmıtır. Baıvektl, hükii 
metin yalnız haklı olan Macar 
da vaaından değil, pek kıy

metli olan Macar kanından da 
meıul olduiunu ıöylemlttlr. 
Mumaileyh Macımslana, çok 

müıkül vaziyette müzaheret 
etmıı olan kuvvetli dostları 
balya, Almanya ve Polon-

yaya karıı minnet ve ıük
ran hlaaetmekte olduğunu 

ıöylrmlıttr. Hatip demlıtır ki: 

« - Sevtoç günlerini çetin 
meaat ıünleri takip edrcek · 
Ur . Biz askeri zihniyete, DH· 

yonalf st ve etnik bir vfcda 
na hırlıtlyan ahllkına ve 

içtimai adalet hf11lne aahfp 
yent~blr Macarlatan vücude 
ıeUrmek istiyoruz » 

Baıvekllin,ıözler( halk ta
rafından sürek lt ıurette al
kıılanmıthr. 

Abalı, bundan ıonra Kral 
ıarayıoın öoOnde toplaomıı 
ve Nalbt Hük<imet Amiral 
HorUyt ııddetle .. alkıılamıı· 
tar. 

Japon-Cin Sulh Müza
kereleri Neticesiz Kaldı 

{Baıhuafı birinci sayfada) 
sini yaptıktan ıonra demıı~ 

Ur ki: 
«- Japonya asla Çinin 

tahribini lıtemlyor, onun 
mtlıterek bir cephe · içinde 
Japon~mllletlle teırlki mesai 
edebilmesi için tenaikinl Is· 

tlyoruz. 

Japonya, bolıevlzme ve 
Şan·Kay·Şeke karıı olan 
harbinde efllmlyecektlr. Şan
Kay Şekln mukavemeti bol 
ıevlzmln müzaharetl ıaye

slndedlr. 

Hankeanun lıgall Çin 
Japon anlaımazhğının ol· 
hayet bulma11 demek deill · 
dır. Harp ancak yeni bat· 
lıyor. Bu vaziyet Japan mil
let ve hükumetinin aaraıl· 

maz bir imanla nihai ıaye 
yeye varmak için y6kıek bir 
ıayret sarfını lıtllzam et 
mektedlr.)> 

Tokyo, 4 [A.A.] - Gaze· 
teler, bu sabah Maliye Na 
zırı ldekenln be1anatıoı 
neıretmektedlrler. 

Mumaileyh, bu beyanatın 
da «Fedakarlıklar devresinin 
kapanmıı olduiun~ millete 
ihtar etmekte ve meaat bir· 
ltğlnde bulunmasını fstrmek
tedtr . 

Şanıhay 3 (A. .A) - Mü· 
ıahitler, Japonya Hariciye 
Nezareti namına ıöz söylt
yen zatın beyanatındaki 

((Japouya komünizm lehin· 
deki ve Japonya aieyhinde· 
ki hattı hareketini terk etti· 
ğl takdirde Kuomlntanıla 

teır&ktmeaal.,. etmeğl reddet· 
mlyecektlr.)> Fıkraalle pek 
ziyade alakadar olmaktadır
lar. Japonya Çine kartı de· 
ğll, Şan · Kay - Şeke karıı 

muharebe etmektedirler. 
Müıahtdler, Japonyanın bu 
hattı hareketi Kuomıntanı 

erkanı ara11nda tef rlka çı 

karmaia matuf bir manev
ra addetmektedirler . Müıa · 

bitler, bu beyanatın Kanto
nun sukutunu takip etmlı 

olan yarı:. ream1 müzakere 
ler tcraaı teıebbüalerlnln su · 
ya dütmOı olduğu manasını 
ifade etmekte bulunduğunu 
ıöylemektedırler. 

Çtnlllerln mukavemet azl· 
mlerlnln kırılacağını ve Çın 
zimamdarları ara11nda nifak 
zuhur edeceğini \imld eden 

Japonların muhaıamatın 

uzamaaı thttmalt kllrfıaında 

Maraıal ~an Kay Şekln de· 
fedtlmeıl ıartıle bir tesviye 
ıuretl kabul edecekleri tah 
mln edılmektrdlr 

Balıkesir (~ıımhuriyet 
M.iiclclei1ıınıııniliğ·i11(leı : 
1 - Kanunevvel 938 tarıhlnden itibaren 31 - Ma 
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Hindistanda Parlamentarizm :'l'l"l~:l'l"l·~:l:l"l'l~"l~'l'l'l~~t:t:l'l~ 
Ve Hint Milli Kongresi.. ~Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası= 

(Dünkü ynzının devamı) 

Millet, kendini yapıcılıia 

vermlıtlr. Her sahada büyük 
btr enjerl tle çalııılmakta

dır . Ztraatte ıslahata, köyle
rin hayat ıevtyeılnl yükselt 
mek halk terbiyesi, fçkl ya 
ıağı, it nizamı bu f aallyetln 
belit baıh aabalarıdır. 

Ancak, hu f aaltyetlerln 
arka pli.moda hali federal 
anayaaa meselesi bulunmak 
tadır. AnayaaanlD buıünkü 

ıekltne muar1z bulunan bi
yük bir muhalefet vardır. 

Umumi v it bu anayaaayı 

yakında merlltie ıeçlrmeğl 
dütünmektf?dlr Fakat, daha 
bir çok noktaları vardır ki, 
üzertnde görüıülmektedlr; 

bir çok huıuslar henüz ay
dınlanmamııtır. 

Yirmi yıldan fazla bir 
mlddet lnııltere parJlmen· 
toıunda bulunmuı olan bir 
lnıtlız" için, bu yeni parla 
mentonun lçtl111alarında bu· 
luamak1 çok heyecanlı olu
yor. Saniyen vatanından 

uzak ve yabancı bir muhit
te_ beıka bir ırka mensup 
olanların arasında l bulunur· 
ken...,blle, lnıan kendi mem 
lek~ttne benzlyen birçok 
ıeyler ıörmektedtr . lltn 
dlıtan parlimentoıuodaki 

müzakere,~ umumiyet ltlba· 
rlyle lngtllz_ dilinde yapılır. 
Burada konuıulan lnglllzce, 
temiz, hata11zdır. Yalnız ara 1 

da bir, azalardan biri kendi 1 

ana dtlinl kullamyor. Proıe· 
dür, V ealmtnaterdeklnln~ ay· 
oı,t ıekıl ve tormlnolojllu 
keza, farluızdır Parlimenta· 
rlzm zihniyeti burada da, 
lnrllteredeklnden farkla de 
ilidir. Yalnız Hindistan par
limentoıunda daha ziyade 
ıakan ve intizam hüküm 
ıtirmektedlr. 

gündenberl Htndlslamn bü- = K apit11_f:. lOOf)00,000 Tiirk Lirası ~ 
yük bir kıamıada hakim bır .,;. Yurd /çınde 261 Şube Ve ffjans ~ 
rol oynamaktadır. .ı. ~ 

8u yıl partt konıresı be· 1'/. Dünyanın Her Tarabnda Muhabirler ~ 
nim Hlndtstanda bulundu· JIJ. Her türli zirai ikrazlar diğer bilcümle banka 111u· ~ 
ium s1ralarda yapıldı. Kon JIJ. ameleri büyük ıubelerlnde kiralık kaaalar. ~ 
ıre partisinin üç milyondan ' ~ lhbanız tasarruf ve lıumbara beaaplnrında ikra· ~ 
fazla aza11 vardır. Partinin· ~ mlyeler. ~ 
baıında 30 azadan mürek· = ~ 
kep bir icra komitesi 400 ili lkAr

0
amE

0
ty

1
t: lllLkltRaArl: ikramiyenin tutarı: "fi:,; 

kltillk umumi bir komite wJ LiRA 
ve 4000 azası olan bir me ; 1000 1000 Fi' 
buı heyeti vardır. Uzak vl- lltJ. 1 500 508 ~ 
!ayetlerden relen birçok kim- ~ 1 250 250 = 
ıeler, parti koogrelerfncJe = il 100 1000 ~ 
dinleyici 11faU1le hazır bu- JIJ. 25 50 1250 , 
luomaktadular. Koogre, bu JIJ. 30 40 1200 ~ 
Jıl Bombay vilayetinde kü- 1fJ. 40 20 800 ~ 
çük bir kaeabada toplandı. JIJ. ıOS 6000 ~ 
Bu mClnaaebetle, ev, hal ve = B11. lkramiyeltr her üç •yda •tr olıııak üzere st· ~ 
barakalarından mGrelf kep üç ~ nede d6rt defa •u miktar uztrimlen kura ile tlağztı· ~ 
mil uzunluiunda yarım mıl il lac•ldır. ilk keşide 1 Euldl 938 dtdlr. ~ 
ıenııllitnde yeol bir ıehlr ..... "i"i-"j. "1-'i-'i-"i .. 'J. 'J. 'J. '1-• 'J. 'i-'i-l-l-• J. "j. 'f.• 
peyda oldu. Yollar açıldı; 

kanalizasyon ve elektrikte· Balıkesiı· \lı· ta" yet Da ı·ın"ı 
slıatı yıpıld1 Bır anda J0.000 < 
kıılye yemek nrebil,ctk ~ııcünıeniııden: 
mutfaklar kuruldu. Muaz· 
zam bir insan kaflleal 
sokaklara 1 dökülerek, top. 
lanh yerlerini doldurdu. 
150.000 Kııtoln bir anda 
bulunduğu bir konırf! top 
lanh11nda ben de bulundum. 

lsuklil hareketinin biç 
ıüphealz hili. baıında bulu-
nan Gaodl de bu loplanh· 
ya gelmftti . 70 Y •ıına ılr· 
mlı, zayıf ve nahıf,blr adam • 
olan bu zat, Hındlıtanda en 

1 - Memleket hutahaoolııde mevcut bir adet 16 
benılr kuvvetinde dizel motörü 10 11 938 tarihine raıth· 
yao perıembe ıünü saat 10 da ıbaled yapılmak Ozere ı5 
ıün müddetle açık artırnıaya konu1muıtur. 

2 - Motörtin muhammen ıatıı bedeli 350 lira mu'fık· 
kat temloah 25 lira 25 kuruıtur. 

3 - lıtlyenler motörtı hastahanede, ıartnameyl encO· 
men kaleminde ıörebllirl~r. 

lattyenlerin yukarıda birinci maddeCle yazılı ıGn ve ı•· 
ate kadar muvaklcat teminatlarını malsandıfına yatırdıkl•· 
rına dair makbuz veya banka mtktubıle birlikte ve ıhale
ıl yapdacık olan •iliyet makamında mOteıekkll dato>1 

b6yük slyaal nüfuzu olan encümene müracaatları tllo i olunur. 

-----------------------------4--1-375 .....,.,,,.,,,. bir ıahıtyetttr. O Hındlsta 
oın en büyük devlet adamı, 
sayılan ve ... ıevllen lideridir. 

Hıodlıtanda, buf gün çok 
canh bir entelektiiel hayatı 

vardır. Üolverlatelere 100.000 
den.Jazla talebe ka11thdır. 

Yüksek mekteplerin teılıl 
için milyonlarca ıterllng har-
canmaktadır. Muhtelif mev· 
zular etrafında verilen kon
feranılarda yapılan [ toplan
tılarda, memleketin her ta 
rafından ıelen bir çok ıoh 
ılyetler hazar bulunmakta 
dır . 

Devlet Demiryolları Ücüncii: . , 
işletme Müdür[IJğiinden: 

Muhammen bedeli eıafıda yazılı Akhisar istasyon bO· 
feıl bir ıene müddetle 14-11-938 tarihine müıadlf pazarte · 
ıi ıüoü ıaat 15 de açık artırma uıullyle Bahkeılrde Oçoo· 
cü lıletme binasında kiraya verilecektir. 

lıteklllerln 11.25 lira muvakkat tEmlnat •ermeleri ,e 
kanunun tayin ettiği vesikalarla 2490 numaralı kanunu• 
4 ncü maddeıl mucibince tıe glrmeğe kanuni bir mıol 
buluomadıtına dair beyanname tle aynı gün ve saate k•· 
dar lcomlsyon relılıiln:ı müracaatları lazımdır. 

Hındtatanda hakim olan 
politika lı:uvveU kongre par
Uılnın:eltndedtr. •Bu parti, 
50 sene durmadan, yorul 
madao hep politik h6rrlyet 
için milcadele etmlttlr. Bu 
gaye geoit ölçüde elde .edll· 
diklen. ıonra,~ parti , ıtmdı 

kurucu bir unıur olmuıtur . 
Kongre~ partisi, 1 1 vlllyet 
ten yedlslndekı .. , seçlmlerde 
galebe çalmıı olan biricik 
orıanlze .. edılmtı hakiki bir 
partidir Bu 'parti, anayasa · 

nın umumi valiye •ermtı ol
duğu~bazı salihlyetlere ~ iti 

raz etUkten.,sonra, kabineye 
glrmeğe karar vermltllr O 

.r-- ------ -
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Bu ııe atd ıartname lıletme Müdürlüjünde ve A&ıhıser 
lıtaıyonunda parasız dağıtılmaktadır. 

1 
Pazarte&lnden b ku he ı 

ıün çıkar. Styaıal gazete .. 

Y ılhiı: 800 Kurut 

Altı Ayhjı:400 • 

1 

Senelık Mu•akkat 
1 Cinai: muhammen bedeli: Teminat akçası: 
'ı Akhisar istasyon büfeıl l 50 Ltra 11.25 Ltra 

1 4 - 1 37?_.-.. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Sayısı: 3 • 
Günü geçm ıo sayıla r 

kuruıtur. 

1
· Balıkesir Tapu Sicil 

ısı l l\'lnhafızlığından: 
1 Köyü: MevkU: Clnıı: Hududu: 

ADRl!.S: 

1 BALIKESiR 1 ÜRKD!Li --- -----
Balık •siı· sltt.~ı·i S~ tııı 

A lıııa li.oıııisy()ll u cl<t ı : 
Suaığırlık ve Kepsütte bulunan kıtaatın ihtiyacı için 

120 ton maden kömürü açık e!ulltmlye konulmuıtur. Mu 
vakkat temlont 103 li ra dO kurutlur. ihalesi 21 2 • t l", 

' rln · 938 pıızartest günü &aat 1 O dı:ı Balıkeılr kor sa tm 
alma koıııiıyooundıı ya pı l acak t ır. İste klıle:r in Dll' Zkur gün 
ve saatta komlsyon!l gelmeleri. 

4-t 381 

Mtonetler Çınarlı ntm tarla 

dlier Yuıuf 
oflu yeri. 

daiuıu Kerim tart•' 
ıı, b&tlll bayır, po1' 
ra11 Akyar alaPh 
kıbleıt ener . 

Hudud ve bulunduğu yeri yukarıda yazılı tarla 30~ 
tarı h !odenberl Sadık oAlu Ahmet mahdumu Sadık Çenıe · 
l ın tasarrufunda bulunduğundan bahılle namına senet al• B 
cafmdzrn bu yerin mahallen tahkikatı için 2 - IÜ • 93 
gününde memur gönderilecekdl Havaların yngııh gı tlJJe 
sinden ha_vıının mü1alt olduğu takdirde bu yrre 7 1 1 
938 gününde memur ıöoderfleceğınden bu yer hal<kıocl• . ~ 
baıkaca hak •ddln edenler varsa bu müddet iç inde teP 
&lc ı l muhafızlığıb~ veya mehallıne gelecek m emura 111ür3 · 

caat arı ıllın olunur 
------~----~------------------~...-"""' 

Defterd<ırlık tan: 
}111 - 939 tarihine kadar a l ınacak altı aylık (59.qO) lıra 1 n ı k • A k ' ' 5l0 Lira bedeli keııfli İvrindi hükumet konajı tarnlrlJ' 
48 kuruı muhammen bedelli ve 72.800 adet ekmek a 1 esı r s e J 'ı ,., t 111 1 1 938 h oef· tının 5 l tarı ine müaadıf salı aünü ıoat 15 de 
4 · 11 938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve ka- 1 A ı K'T • d terdarlık dn lreslnde pazarlıfı yapılacağından, taltp olanla 
palı zarf uıulile münakuaya konulmuı olduğundan ekme· illa ()ll)ISYOD aJI: 1 un15 11 938 tarihinden en az ıekız gün evveline kada' 
il. vermeğe tıtekU olanların teraltı öirenmek için her gün Su11ğırlık garnizonu hayvanatı için 26 1 o.938 günü 1 vilayet makonıına müracaatla Nafıa Müdürlüğünden ehil' 
ceza evi müdürlüğüne baı vurmaları ve yüzde yedi buçu kapalı zarfla ekılltmeğe konulan 210 ton yulafa verılen yetname almak ıureUle pazarhğa fttlrakları ve keıifnısSl2e' 
ğu nlıbetınde mal ıaodığına yatıracal"arı (445) llra 54 fiat pahalı görüldü~Onden bir a• z"rfında ı'ntaç edilmek 1 k f l 1 1 k tıtl • ı .. ıartname vesaireyi görme ve aza ma umat a ma 
kuruıu havı lomlnrıh muvkkate makbuzlarile ihale günü üzere pazarhia bırakılmııtır. ihalesi 22 J I 938 selı günü yenlerin Milli Emlak dairesine müracaatları 
olan 19. J 1 938 tarihine müeadlf cumaı teıf günü ıaat 10 Hat l I de Balıkesir kor satın alma komisyonunda yapı _ ----------------------~ 
da mQddelumumll&k datrealnde mütl'ıekkH komfıyonda ha- lacaktır Muvekkat teminat B66 lira 25 kuru~tu r Taliple- Silhtbi ve Baımuharrtrı: Balıkeatr Mebuıu H . KARAN 

zır bulunmaları ilin plunur rln meakür gün ve saatte komlıyona gelmeleri. Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'AL 
4 - J - 382 1 4 1 384 


