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Viyanada Bulunan B. Hitler Dün Tay

yare he Münihe Döndü. 
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Hitler, Dün Birdenbire T ayclre Maliye Vekilimizin Kamutayda: 

· Vergilerden Yapılacak • 
ile Viyanadan Münibe Döndü. 

1 
T eızilata Dair izahatı 

· Sayım vergisi kanunu MBCilste. - Buhran va ıuıı-
Amerika, 87 Milletin istifade Edeceği T enzilath 
Gümrük Tarifelerinden Almanyı Hariç Bıraktı. 1 

zeneye ait ~anun da yakmdı hıurlınacık 
kabulftoden ıonra küulye 
gelen Maliye Vekili Fu
at Afrah, 86y6k Şefin 

nutuklarında tıaret ettik
leri ve hilk6met prol · 
ramında da temas edilen 

SovyetRusya,Bir Tehlike Vukuunda Çekoslovakyanın imdadı
na Koşacağını, Fransanın da Birlikte Hareket Etmesi Lazım- ı 

geldiğini F ransaya Bildirdi. 1 

vergi tenzilihna ait olmak 
üzere hazırlanan hay~an f'er
glst tenzlllhna alt kanunun 
Meclise vertldtfinl ve buaua 
biran evvel kabulQnü te · 
mln için a1ikadar endhnen· 

VJyana, 16 (A.A.) - Hit · 
ler dGn birdenbtre tayare 
ile Viyanadan Mftnlbe dön
müıtür 

Londra, 16 (Radyo) 
Royter muhabiri bildir iyor: 

Bir tehlike vukuunda Sov
yet Ru&ya, Çekoslovakyaya 
yardım pakta ile haraket 
edecelinl , ancak Franaanın 
da birlikte haraket etmeıl 
lbımgeldiğlni Fran&aya bil 
dtrmlıtır. 

Vaıington. 16 (A.A) -
Amerika, •eksen yedi mem -
leketln istifade edecejl 
tenzilatlı gümrük tuift:lerin
den Alman1ayı hariç bırak
mııhr 

Vaıtnwton. 16 [Radyo} 
= 

Almanyanın Avusturyayı İl- lngllfz münaaebah üzerinde 
hak ettlil danmdan ıonra müeıılr olup olmayacağını 
Avuıturyanın da 87 milletle sordum 
birlikte g6mrük tarifesinden Hitlcr dedi kt : 
istifade edebilecek mtlletleı - Bızim tarafımızdan 

aruına ıdhal ~dtlmiıme olması hayır. Ve büyük Hritaoya 
Amerikanın bu ilhakı tana· tarafından ikt memleket ara 
mamıı Dlduğunu ıöstermek · 

tedlr . 
Viyana, 16 (A.A .) -

Avusturyadan yabancı mem 
leketlere odun ve kereste 
ihracata yatak edilmiıtır. 

Londra, 16 (A .A. } 
Oeyfi Meyi Linzde V ord 
Proyisln Httlerle yaptığı bir 
mülakata neıretmektedlr 

V ord ProyJs diyor ld: 
• Hitlerdea ev•ell Avus

turya hldlıelerlafn Alman 

ııodaki müzakerelerin bo
zulmıyacağını ümit etmek 
fıterim . 

logilı7. Franuz protestosu
nu nasıl karıı ladıjı sualime 
de fU cevabı verdı: 

- Fran11z - lngıliz teıeb 
büıünii anlayamıyorum. Av. 
u•turya lılar Almandır Bbn
lar hakkıods benim yapb
i•m harakeU baık& devlf t · 
lettn proteıto etmeıt i\lma 
h6lulmetlntn, me1ell l rlinda 

Türkiye Cumhurreisile 
Bir Mülakat 

,. Curentul ,, Gazetesinin Muharriri ihtisaslannı Anlatıyor: 

''Reisicumhur Atat'iirk, Balkan Antantının Me
sut Bir yola Girdiğini Herkesten Daha İyi 

Görmüşlerdir.,, 
Curentul gazetesi "Türkiye 

CulDhurreiıinı zıyaret,. beı
lıfı altında, Balkan konfe
ran11nı takip etmek üzere 
Ankaraya r.6ndcrdiği ıiyasi 
muhrrirlnln mektubunu neı· 
ret1Dektedir. Muharrir bu 
•elrtubunda ezc6mlc ıöyle 
diyor: 

"Diplomatik ta ha vüllert 
ıntz nihayet bulmuıtur . 

Balkan Antantına ait bü· 
Uln hakikatleri, okuyucula . 

runız•n g6zleri önüne kon -
lllak \izf're telefonla btldcrdim. 
Şatnen, tneıleflm haricinde 
balunan bilcümle eilence . 
lerdeq ve meflfuliyetlerden 
laade kalmayı arzu ederek 
fralcıau Bükreıteki evimde 
hıralımııtaaı. Fakat bu ak 
l•m Eksellnı Relılcumhu 
run, bu koofranıa ittiralı e-t 
mek Gzre gelen diplomatlara 
r~fakat eden sazeteclleri ça 
1& davet ettlll habeı· veril 
di . Bu, bir çay ı.iyafeU ve 
•Jnı zamanda artlaUk bir 
( eill"nce ) dıvertiımandı .ite 
lllc•mllurun Aakeradekı .. 

rayma tkincı defa o larak gi 
diyoruoı Münzevi bir halde 
bulunan bu ıaray Ankaradan 
bar kaç ktlometre uzaktadır. 
Reiıicumburun ikametgahı 

olan bu sarfty, pembe mer 
merdendfr KGçGk dallar 
üzerine oturtulan bu saray
dan. payıtaht tamamen gö · 
rünmektedlr. 

Reisicümhur, bizi, bGyik 
meraeim salonunda kabul 
buyurmuılardır Hariciye V c 
kili de, bütün davetlılerl ay. 
rı ayra takdim etmiıtır Bu 
mera ıimden sonra Reiılcum 

hur, tanıttıkları diplomatlar 
ve gazetecilerle görüımftıtür. 

Atat~rkün beya natı: 
Tftrklye Reislcumhu· 

ru. akıamın ııut beıinden 
ıekizlne kadar devam eden 
bu kabul merasimi esnasın · 

da, m6ttefftk devletlerin st· 
J81İ muha rrirlerin! etrafına 

bir daire ıekltode toplayarak 
kendilerine aııtiıdaL: ! beya
natta hulunmuılardır: 

:'t1uharrlr AtatGrküo be 
J•Datıaı ( Walm saaeteler 

de intııar etUjinden tercü 
me edllmemtıtir ) aynen 
nak!ettlkten ıonra ıöyle de 
vam etmektedir: 

.. 8u beyanattan sora Re 
isicumhur Kamil AtaUirk, 
sual sorulmaıtna müsaade 
buyurmuılardar Suallere ver 
dikler• cevaplar mukni •e 
mufa11aldı. Reisicumhur, az 
söylüyor ve dalma T6rkçe 
konuıuyordu . Rtyasettcum · 
bur 1arayına mensup bir ter 
cüman da, Fran11zca terc:ft 
me ediyordu. Şayet terdi 
mede bir müıktlita maruz 
kalanına veyahut nGansJar 
tayyedtllrse, Relıtcumhur, 
mealfn tamamen anlaıılma11 
için icap eden lcellmelerl 
tlive ederek taıhlh ediyordu. 

Avrupa ıulb6nfln iatıkba

llne alt fikirleri, m6mk6n 
olduğu kadar ıarlbtir. Her. 
daim tarihte, harpleri birbir· 
lerfnden uzaklaıtıran zaman . 
lar olmuıtur Zamanım1zda 
reallıt olarak takip edilecek 
yegane ıaye, bu fa11la,. 
mftıınkün oldulu kadar uzat-

( Sonu tldacl •Jf ada ) 

ile lngiltere arasmdaki mü 
nasebetlere müdahaleıi ka
dar maniıızdır. 

Size en ıamimi bir tarz lerin müıtereken tetkik et-
da temin edt"rim kt, bun melerlni tstemtı ve bu mG. 
d110 dört gün evvel burada 8. f'ucıt Ağralı naaebetle buhran ve mu•a -
neler olacafı hakkında hiç zene vergilerine alt tenzlllt 

Ankarft, 16(A . .\ .) Ka · h klc d 
bir fikrim bıle yoktu. Avus a ındakl kanunun a ya-
turyamn ılmdi olduğu gibi mutay bugünkü toplantmn- kında Meclise vertleceflnl 
Bavyera. Saksonya gibi Al - da ruznamedekl maddelerin bildfrmiıttr. 

============-==============-,_,,---===--------manyaya lhıhak edecejini 
hiç düşünmemtıtım . Böyle 
haraket ediıime aebep Şuı 
olgın ihanetine uğra mıı ol · 
rnaklıfımdır. ihanet, aıla ka 
bul edemfyeceğlm bir 

lngilteredeMecburiAs
kerlik ihdas Ediliyor .. 

~;:·k·;:·;ı~ ıı.~ımı b~::·~ 
1 

1. Saıııo~ Htlf ıüdıfaa prıinıındl •111 tııtilltı 
;::d::: ;.:~:ti ~: .... ta:-

1 
icin •ir wilyın ıiııülllyı ihtipc ıl8ğano ılyldi 

mektir Ben karıımdaktaden Londra, 16 (A.A.) - in - 1 bal teılrinl 16ıterml1 •e 
de ayni tarzcla hareket et 

silterealn mecburi askerli ği •6nüllü yazalmak Cbere 
meılni beklerim Şuınta ple· kabul edecefl •e tadil ede· Hava Nazarettne otuz 
biııtloı yapacata gQn ben Al 

Cei' söylenen -ıP·ı müda hin kiti m6racaat etmlıtlr. manya ile Avusturyanın bir· • ... 1 
• 

leımestnl tahakkuk ettirdim faa protıamında bu mecbu· lngtlterenln. hafta.la alta 
Bu btrleıme dtier bir ple· rlyetin neden dolayı ihdaa yüz elll bin ıaz maalreıl 
bisit ile teyit olunacakt1r. edtldlii hakkında Hrahat vetiıtlrdiji ve halen halk 

b ' h bulunacağı ıöyleniyor için otuz milyon maske Bu yaphjımın lr ıuı 

eseri olduğunu dünyanm teı Dahiliye Nazm Str Samu ı zarlamıı buluuduiu ı6yle _ 
hm edeceği ümldındeyioı. el Hoar. lngilterenln hava 1ı yor. 
Eier ben müdahale etme· kuvvetleri içtn btr milyon Londrada, hiuedtlecek de
mit ve Şuınlg de yalancı • göoüilüye muhtaç oldujunc j recede bir heyecan m6pbe-
p1ebiltini yapmıı o iaaydı ıöyİemııtlr Bu ı6zler der- ı de ediliyor. 

Avuıturyada kanh '9tr ıht, 1 
~~b:~~=~: .. :~.::, Ab:r.:::. F rankocular Bir ngiliz 
,a meydan•ıelmı,olacaktı. Gem·ısı·nı· Batırdı .• Ben realtst bir adamım. 

PoJonya ile olan münasebet 

lerlm, bakınız resmen ılze 

diyorum ki, 23 milyonluk Po. 

lonya denizde bir mahrece 
muhtaçtar. Bu mahrecin AL 

manyadan geçmtttl bızlm 

için filhakika çok acıdır. 

Fakat Po1onya rrıillettnln bu 
inkir edtlmez bir hakkı 

öoüode boyun eğiyoruz. 

Viyana 16 (A .A.) Al -
man kıtaatı Avuaturyada ken. 
dllerlne gösterilen mevktle 
re kamllen yerleımıılerdlr. 

Mussolini 
BugiJn 
Nutuk Verecek 

Roma, 16 [Radyoj - B. 
Mu11olanl mebuıaa mecllıtn 
de yarın <bug6n) ıaat 17 de 
atyaıl bir nutuk 16,ltyecek, 
natuk radyolar 
Deffedllecelctlr. 

Almanya ve itılya, Genariilrankıyı yırdiıı d1J111 
ediyorlar. Cumhuriyetçiler müılOI ııziyıttı 

Parlı, 16 (AA.) - ispan
yada Frankocular bir lnıillz 
vapurunu batırmıı1ardır. 

Parh, 16 [Radyo] lh · 
Uli.lcıler , mütemadiyen iler
lemektedir. 

Genera l Franko, ıerek 
Almanyadan ve gerekıe 
ltalyadan mühim miktarda 
mühimmat ve Hker almak 
tadır . 8u ittbarla Cumburl
yetçilerln voztyeti çok m6ı-
küi bir ıafha1a glrmtı bu 
lunuyor 

Parhı , 16 (Radyo] - Son 
ıelen haberlere g6re, Cum
huriyetçi lıpenya, General 
Franko b6k6mettnden mG
tareke iatemtıtlr. 

lnarlltere ve Franıa . Va 
lanılyadalci tebaalar1nı mu 
haf aza lçtn birer filo 160 -
dermtılerdir. 

f Purvano] limanına ıclen 
bir Franııa torpldo .. le Va 

linıiyadan beı yOz Fransız 
tebaa111 gelmtıttr . lıpanyada 
vaziyet vahtmdtr. 

Tar-Romen 
Ticaret odası 

Ankara, 16 (A.A.) - BOk· 
reıt• bir TArk- Roman tica
ret odaaı kurulmuıtur. 

Ceneorede 
Hatay 
Müzakereleri 

Ankara, 16 (A.A ) - Ce
nef'rede eksperler komtteafn -
de ar Ozakere edilmekte olu 
Hatay aeçtm talimatnam....._ 
b6t6n eaaılarında tam bir 
anlaıma hHıl olmaı ve ,. .. ı 
tallmahn 1azalmHına la.,
lanautt1r. 



Türk iye Cumhurreisile 
Bir Mülakat .. 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
mıya çalıtmaktar. Mtlletler 
Cemiyetine gelince, Reisi 
cumhur, Cenevre havaeının 

tavauutunu tanımadıfını 

açık olarak eöylemektedlr. 
Fakat Cenenenln ıulhü te
tevvüç ettirmek ve milletler 
arasında tava11utlarda bu 
lunmak ideali, Anupada ve 
cihanda, Milletler Cemiye
tinden ve teeH6ı etmeei mub
te-nel birçok Milletler Cemi· 
yetinden daha fazla olmaeı 

lazımdır, diyor. Aynı intizam 
dalreıtnde fllı:lrlert•i izah 
bu1uran Ekıelinı Atatürk. 
bu zihniyetin, T6rkiyedeld 
mutedil ve ıulçu milli day · 
gunun baaı ah-.allne te-.afuk 
etmekte oldafunu da bey•n 
ediyorlar. 

Relılcumbur Atatlrk, 
Balkan Antantının meaud bir 
yola ıtrdlflnl berkeıten da. 
ha iyi g6rmGılerdtr . Müıar

Gnileyhln fikirleri aıla ıız. 

it deilldır . Beyan ettikleri 
kelimeleri lam olarak tercil
me edemlyoraam, bu. mOıar
ünle,hln fikirlerini izhar 
eden nüanılardan birine hJ· 
yanelle bulunmak korkuıun · 

dan tleri ıelmektedtr. 
Üç ıaat dtnllyerek bizleri 

bedabete te•ked~n birıey 
varsa, o da, Tiirlddye Relıi· 
cumhurunun fikirlerine naza· 
ran, Balkan Antantının, Jn · 
kiıaf edecek ve pek k11a za
manda mıntakalarımızda bir 
harbin baılamaıını ıayrl 
mümkiln kılacak bir aile ef
radını temıll ettliidir. MB· 
ıarüntleyb Ekıellnt, bu h· 
tıkballn, okadar uzak olma· 
dıiını, hattl buıönk6 neıltn 
de bundan müıteflt olacak 
larını zannetmektedirler. 

Masal odasındı: 
Bu konuımalardan ıonra 

- Bunun hakkında ancak 
BOkreıe aYdet atttkten ıoa 
ra muf a11al ) azabileceltm 

- çalııma odaaını Ye Raya · 
ıeticumhur aarayının btrln· 
el katındaki aalonları ıörme· 

je davet edildık. Reiılcum· 

burun çalııma odaıı bir ••· 
delik abadeıidlr. Hartta Ye 
kQrrelarz, pergel ve gC>nye, 
minkale ve cehel ıtbt üze
rinde bulunan lletlerle bü· 
roları, ıade bar m6bendaı 

maıaaana benaemektedir. Du
varlarda, Hitit medeniyetiyle 
mua11r T6rk cemiyetlerinin, 
tarihlerini ıöıteren haritalar 
vard1r. Bu uzun harita , ma
vt ve kırmızı tıaretleri havi 
bulunmaktadır. Ve arkaaın

da da Gazinin araıtırmaları
nı izah eden lnııhzce ve 
Fran11zca btr ıerl' muahede· 
ler vardır. 

Romanya hıtkındı: 
Bizim ile olan muhave. 

terinde Atatürk, Balkan Ant· 
ta nlı konferan11nda Roman
ya murahaHı B. Comnene 
hitap ederek Dakların ta· 
rihtnden, Romen mtlletinln 
medeniyet kaynaklarını pek 
iyi tanıdıiını ıöylüyor. Ata · 
türke iOrl! Daklar, dallar
da yaııyan bazı milletlere 
verilen ielmden baılsa btr9ey 
d'eğlldlr . Bundan da halk ve 
Oeutacblerln aynı menteden 
oldukları nellceılne •arılıyor. 

Relılcumhur daha llerl 

riderek, Tırenlen denizi, Tu
rani menıelere meoeup olan 
ve tarihi mütbtı akınları ile 
A.vrupanın cenubundakl 11 · 

cak deniz kı1ılarına mede· 
ntyeU getiren mGılüman 

milletlerin hareket noktaslle 
muvaıalat mahallerini ıöı 
terdiiiDI de ıöJledtler . 

Muha-.ereler, tarihi mı .. ı
lerle. canh ıözlerle ve ter
cOmanın hatalarını Franıızca 
olarak taıhib etmek için 
bllifaaıla müdahale Jle çok 
hoı olarak ıeçmtıur . Blla -
bare, Baıkanın mutat oldufu 
veçhile doıtlarmı •e Tür
kiyeyi ziyaret eden ecnebi 
devlet reiılerlot kabul bu · 
yurdukları .. ıonu ve 
kltilphane1ı ıezdtk . 

Eıkt Ankaranın, Tımur-

lenrtn kaleılnla manzaraaına 
tamamlle hlklm olan uzun 
bir ıeçidt ıeçtlkten ıonra 

bir mermer konıol 6zerlnde 
lnıanı teahlr eden ve ıahıt 
lmzalartle hediye edilen bir
çok fotoiraflarla karıılaıtık . 

Gazinin doıtlarına alt bu. 
lunan bu forolraflardan bir 
kaç taneılnl not ettim. İıte 
ııraıtyle bildiriyorum: 

Trotzky, iki Hne evvel 
katledtlmiı olan veliaht, 
Irak Baı•ekil, Afgan harbi
ye nasırı ( Afıan kralının 

kardett), Maraıal Cıanı Hat 
Şek, Afıanlıtan krala, Mara· 
ıal Voroıllof, Maraıal Bu 
dlent, lran Şahı, General 
Abdullah, Adolf Httler, Ma· 
raıal Htndenburg, lnıtltere 
krah Sekizinci Edvard, lı · 
-.eç kralı ve prenıeı lnırld. 

Bu tacldarlar ve devlet 
relıleri araıında (izerlnde ba · 
zen entarlıi olan Ye baıı 

uçu& bir 1emenl ile ört611 
bulunan f aklrane ve ıade 

ıtylnmlt bir kadına alt fo 
tolnfiar da Reiılcumhur 
AtatürkOn aaneıldlr. Anne-
lerine alt bulunan bu fotoi 
raf da biitGn ziyaretçilerin 
nazarı dtkkatlerint celbedl· 
1ordu. Atatürkün bakııını 

temıtl eden bu fotofrafa 
kadınlıfın .. fi yelini ve ne · 
zahettnl lllYe etmek llzım 
dır . Sellnlkll bu biçare ka · 
dın büylk bir ihtimam Ye 
ıururla bu ıilnk6 modern 
TGrklyenln en bOyOk ada · 
mını yetlıtlrmlttlr. 

Mumaileybanın fotolrafı 

nın yanındaki köıede bir 
tablo bulunmaktadır. Bu tab 
loda. Atat0rk6n manevrala · 
ra davet edilen lran ıahma 
bir hartta Ozerinde izah•t 
verdtfi ı&rülmektedtr. 

Bır çok tef errüatla dolu 
olan bu ziyaret ü~erlnde 

ıtmdtlik durmıyacafım. Fa· 
kat eauolarak ıunu kayde · 
deyim kt , Balkan Antantının 
itlerinin hitamından ıonra 

Relılcumhurun; Tnrldyeye 
ıelen ıazeteclleri kabul bu · 
yurma tarzı tle bu ziyaret 
ıamlmi doetluk vo itimat 
bidaeelerlal parlak bir au
rette iıbat etmektedir .. 

Untveraul ıazeteal "An -
kara konferan11nın kapao 
mHı "baıhiı alttnda neıret· 
Uii bir makalede ezcümle 
ıöyle diyor : 

"Ankarada akdedilen Bal
kan Antantı konıeylntn bu 
ıeneld ilk: toplantmoın ıo · 

( Sonu ftçOncft ı•yf ada ) 

TORKDIU 17 MA.llT ltSI 

SEHİR HABERLERİ 
UmumiMeclisin Dünkü Tren Kazası Tahkik atı 

Toplantıs1.. Derinleştiriliyor .. 
Mutızene encümeni ~ütcıyi dinkle1tir11ek için ınc8-

menlerin ıerdiii ~ütcılır üzerinde ıenkisler yı,ıı . 
MiJddeiumumi Ve Fen Bugi1n 

Heyeti Kaza Yerinde Kefif Ve 
Umumi Mecltı dün ikinci ı 

relı B. F e7zl S6zenertn bat· 
kanlıiında toplanmıı ve 

muhtelif yerlerden ıel~n 

enakı ait olduiu enc6men · 
lere havale etmltllr. 

1 - Huıuıi muhaaebenln; 
fazla tabeillt 7apan tabıll. 

darlara Yerilecek ikramiye
ye alt talimatnamenin ıöa· 

dertldlilne dair yazııı da· 
hıliye enclmeolne, 

2 - Aynı dairenin G6-
nen kaaaıı tahakkukundan 

398 lira 76 kuruıun terkin 
edllmeatne dair olan yazm 
kabul edildi. 

3 - Sıhbi1e m6diir1Gi6· 
niin b6tceye konulacak ve 

dtyuaa alt yazm muYazenel 
mall1eJe; Gönen kazaaı ta

bakkukundan_t;.664 ltra 82 
kurutun terkin olunmaıına 

dair olan yaz111 ile dahiliye 
encimentnin Erdek.Marmara 

için arazi komiıyonu azaıı 

intihap olundufuna dair 
masbatatı da kabul olundu. 

Emine Çelik (Bandarma 
ya) bir hafta; Hultıl Kil· 

~Gkler (Dursunbey ) e iki 
pn, İbrahim Dedebaı (Sın · 
dırıı) ya 6ç ıin izin veril· 
dl . 

Mecllı buıün ıaa t 14 de 

Tecr'iJbe Yapacaklar. toplanacaktır. 

Muvazene encümeninin büt· ızmırde.. ,eıırımıze ıeı- tarafından ke,ıf •• tec-

eıler uzeıindıki cıhıması ::~:: ~::n.~:0:nc:u;.:~7:~ ~ii:: Ü 1 :p~f~t·: r. ~:::~ 
Muvazenel maliye eocü- aı ıoıaaının Fazlıkuyuıu yl yapan trende flrenaYlt 

meni 11k ıık toplanarak dt· civarında 299·250 kllomet. teıiıatı bulunduiu anlatıldı. 
fer encümenlerden Yerilen reler ara11nda, merkebi ile tından aynı teılıath bir lo· 
bütceler üzerinde göril· köyüne gitmekte olan Ça- komatifle deneme yapılacak 
terek matraf b6tceelnl yırhiıarlJ Klmll oğlu Meh- ve trenin durabilmeıl iti 
Taridat b6tceılne 16re teva· met Akbulutu ezerek öldGr tetkik edilecektir 
ziin ettirmektedir. düiilnü yazmııttk . Bu makıatla buıOn MGd. 

Encümenlerden verilen Kaza olur olmaz •aka deiumumi, fen heyeti ile 
b6tcelerln fasla kabarık ol- mahalline ıtderek tahkikata birlikte Çukurh61eylne ılde· 

el koyan MOddeiumumi Mu- rek flrenavlt tealıatını balı: dujunu 16ren muYazenel 
maliye encümeni bütcelere avtni B. Hilmi Çıt, bu feci lokomatlfle ıehre haraket 

hldi L kk ndak• tahkikat edecekler ve kazanın oldu · muhtelif itler için konulan ıe aa ı • ı 

tahıtıalı kıamak veya büıbü· derlnleıtlrmektedir ıu yerde trene firen yaptl· 
tün kaldırmak zaruretinde Tren maktnlıtı Mehmet rarak •eziyeti teıbıt ede-
kalmıttır. ve ateıçt Kadir nezaret al- ceklerdlr. 

Haber aldığımıza aöre bu tına alınmıılardır. Kazayt görenler, trenin 
.,. eti 150 metre kadar meaafe· arada 11hbtye enciimentnln n.aı:anın ne ıur e mey· 

Edreaılt ve Bandırma haı· ~ na geldiği anlaıılabtlmeal den d6d6k çaldıiını e6yle· 

tahanelerıle, Balıkeılr Çayde· !!!J~ç"'!'!ln"!!'lm'!"'b'!'!!!!a!"!!U!"!!a!_b_ır._!!!!f e~n--h·e-y ... et_•.._.mll!!el!!!k!!!llt!!!le•d•tr.le•r··------• 
reıi kanaltzaayonu için koy- Hükumeti tahkire yeltenen 
duju on beıer bln lirayı be· 
ıer bin liraya tndlrmiıttr. 

Dablltye bGtceılnden de 
17 bin lira tenklı olunmuı 
Ye maarif bütceılnden dko. 
kul öiretmenlerJne verilme· 
ıt llzımıelen meıken bedel· 
ferini kaldırmııtır . Eocilmeo, 
dijer bütcelerden de muh· 
teltf tenkiıler yapmek ıure
tlle muraf bütcealnl denk· 
leıttrmeie çahımaktadır . 

15 Seneye 
Mahktlm 
Oldu. 
Bandırmada bir aene ka

dar ance balkı ıtlihla hü . 
kumet aleyhine tayana teı 
vık etmekten ıuçlu bulunan 

Halkevinde 
Fılim 

Zehirli ıaz f illmi lle dt· 
jer güzel bir filim HalkeYln
de akıam da memurlara Ye 
6iretmenlere ıöıterllmtıttr. 

Çocuk yüzünden çıkın kıwaı 

Dursunbeyde 

Muhtarlar ıcin bir kurs 
ıcııdı 

1 Ankaraya 
Gidecek 
Atletler 

Ye D fıluaıı mucibince mec · 
buri tekaüde ıevkedlleo Yüz
baıı Muıtafa Nedimin, ağ&r 
ceza mahkemeılnce relıi· 

cumhurun ve hikümettn ıah · 
ılyetl manevlyeılnt tahkir 
ıuçundan iki ıene hapıe 

mahkum edılmıı olduiunu 
evvelce yazmııtık. Müddeiu · 
mumlltk bu kararın o za 

Çay mahalleatnden Hatan 
oilu Mehmet Emin ile bu 
mahalleden Ahmet oflu Oı
man araeında çocuk y6z0n• 
den kavga olmutlur. Oıman, 
Eminin kendlılne bıçak çek· 
UAlnt iddia etllllnden talı· 
ktkata batlanılmııtır. 
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Dununber, (Huıuıl) 
Kaaa merkezande köy 
muhtarları Ye köy kitlpleri 
için yedl ıln devam etmek 
izere bir kura açılmııtır. 

K.un mualltmlerlnl teıkll 
eden daire relılerl en fay 
dalı bir ıekllde derelerini 
vermek tedlr. 

Ayrıca kaza ziraat fen me· 
muru tarafından f tdanhkta, 
ıünde iki aaat~ devam et· 
mek Qzere mayvacıhk ve 
aııcılık dertleri verilmekte, 
ameli •e nazari} bllgllerle 
muhtarların iıtifedeleomeai 
temtn olunmaktadır. 

lir mahtOm öldü 
Bir hırıızlık ıuçundan iki 

ıeoeye mahkQ.m olarak ce· 
zaevlnde bu mabkümlyetlnl 
ıeçlrmekte olan ttandırma · 
nın Sıiırcı nahiyeılne bath 
Erkllt köyünden Ahmet oilu 
Salim haatalanmıı ve teda
vi için kaldmldılı haetaha · 
nede ölmOıUlr. 

Hakaret ve bıcık çıkma 
iddiası 

Kayabey mahalleelnden 
Mehmet Ali Çavuı oilu Ha · 
liltn, Mehmet oflu Bedrettine 
hakaret ettlil ve bıçak çek 
tllt iddia olundutundan ya 
kalanmıı. t"hktkata baılan · 
mııhr 

Bölıe kır koıularında ka
zanan Bandırma Doianıpor· 
dan Salih, Gönen İdman · 
yurdundan Mustafa, Ayvahlr 
Akınıpordan Ahmet ıehrt · 
mlzde yapılan Bölge kroı 
birincilik müsabakalarında 

da derece almıılardır. 

Bu atletler. 20 mart pa · 
zar ıünü yapılacak olan 
Tdrktye kroı birincilik mü · 
ıabakalarına tıtlrak etmek 
üzere bugün Ankaraya gide
ceklerdir. 

Bir kadmm evine girmek 
istemişler 

Hııarlçi mahallesinden 
kunduracı Kamil oilu Düz. 
g6r ile Anafartalar mahal
leıtnden Haıblnln ıerhoı 
olarak Dlnkçtler mahalleıtn · 

de Hatice adında bir icadı 
nın evine taarruz ettiklerin· 
den yakalanmıtlardır . 

Karakolda da zabıtaya 

hakaret ettiklerinden her 
tkl ıuçtan adliyeye vertlmlt· 
lerdlr . 

Ser~oşluk · 
Dün gece Altay mahalle · 

ıinden Muıtafa otlu Ztya 
adında birinin ıerhoı olarak 
mahalle arasında dolattığı 

1 aörillerek yakalanmıfhr. 

man fıyana taalluk 
eden k11mıoı temyiz 
etmtıU Bunun üzerine tem · 

ytz mahkemeel birinci ceza 
dalreai duruımah olarak yap 
bit tetkikat ıonunda topla -
nan delillere göre mahke
menin kararını uyaun bul 
mamıf ve müddeiumumtlt 
ğin, temyiz laylhaaanda göı· 

terdlil ıebeplere binaen bu 
kararı bozarak dava doıya-

1101 dört g6n önce iade et 
mltUr. 

Bu davanın bir gün önce 
ağır ceza mahkemesinde ye· 
oiden duruımaaana baılan · 
mıı, iddia makamını l11al 
eden B Nectııetun Yeııl , id
diasını tekrar etmlıttr . Neti· 
cede Relı 8 . lımatl Hak
kı Tdzenıen; heyeti hlklme
nla, müddeiumumlltjln ta 
lehini yerinde ıörerek ıuçlu 
Nedimin, TGrk ceza kanunu
nun 149 ncu mıaddeıl mu· 
clblnce 15 aene ağıt hapıe 
mahk\lm olunduğunu blldtr. 
mittir 

Ginın cazı ~i~imliii 
Gönen ceza hikimlığlne 

tayin edilen Gemlık mOddelu· 
mumiıl B. Ekrem gelmlı ve 

vadfettne baılamııtır 

Ôile neırlyatı ıaat 12.30 
Plakla Türk muıtldel. 12 50 
HaYadlı. t 3,05 Pllkla Tiirk 
muılklıi. 1 J,30 Muhtelif Pllk 
neıriyatı 14 Son. 

Akıam neırlyata : Sa· 
at 17 inkılap tarihi 
dertleri: Onlvenlteden nak· 
len: Y. Hikmet Ba,ur. 
18,30 Çocuk ttyatroıu (Doıl 
larımız.) 19- J 5 Spor muıaha . 

ıebelerl: Eıref Şefik . ! 9.55 
Borsa haberleri. 20 Nıhal 
ve arkadaıları tarafından 
Türk muıiklıi ve halk ıar

kıları. 20.30 Hava raporu. 
20 -33 Ômer Rıza tarafın · 
dan Arpça ıöylev. 20,45 Bt
men Şen ve arkadaıları tara· 
fından Türk muılkiıl ve halk 
ıarkıları . ( Saat ayarı ). 2 l · 
15 Radife ve arkadaıları ta · 
rafında Türk muıtklıl ve 
halk ıarkı!aıa . 21,50 Or· 
keatra. l - Vainer: Brand
lid dö Lohenıren 2 
Svedıen: Zorahayda 3 -
Bloo: Çuı der ınomen 4 -
Grteg: O Prentan. 22,45 
Ajanı haberleri 23 Plakla •• · 
lolar, opera ve operet par
ça.lan. 23, 2n Son haberler 
ve erteıi ıünün proir•••· 
23,30 IOh 
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17 MART tlM 

Bir Roman 

ÇEVİREı.\1: Ali Ô:dtn -Erdek-

Stlva ü1G1orum. Sebayı 
tekrar yak. 

- Fakat Jaa, ne kadar 
taı yürekltıtn, beni nl~tn he· 
Jecanlar içinde ,a .. tıyor· 
ıun? Niçin bana hepılnl 
nakletmtyoraun? Naılr ıenl 
naııl kabul etti, iyi mı? .• 
Güzel Jazıhanetl var an? 

- Çok IJI karııladı Sıl
va. ( Htklyelerlnlz, dedi ho · 
ıuma ııtu . 

Canla, dimdüz ve yor
ıunluk veren fazla tafalli.t
tan uzak ıGzel btr uıliibu 
nuz var... Bana btr roman 
Jaaı•ıs, ılze tkı ay mü· 
••ade ediyorum. Çok az 
11u? ... Belkt. Fakat mutlaka 
ikt •1da bttmtı olmaıı la· 
zımdar. Hemen çalıımala 
baılayınız, ıGnde yirmi ıaat 
c;alııınız; ılzden cazip bir 
mevzu Gsertnde, tabii aıki, 
ıah11ları az ve biç beklenll 
mt1ea bir netice ile ıen bu· 
lan bir roman iıtlyorum. İki 
aylık milddettnlz var.. Ro · 
manı teıltm ettljlniz zaman 
(3000) franktan baıka ıa· 
tııtan da aldat alacaluınıa 

' tanııtıiımızdan çok memnu 
num, Orevuar.) 

Bunları ıöyledi; hem Sıl
•a ı6raen, telıraf makineıi 
ıtbı duraklamadan öyle ko· 
nuıuyor, öyle ıevlmh ılma 
11 var ki lnaana llk ıörftıte 
tth11ad tevlit ediyor. 

- Jan; bilsen bu muvaffakl· 
Jetinden dolayı ne kadar 
hah.Uyarım. Tabii ıımdlden 
tıe baılayacaluın. G6nde 
Ytr•l ıaat çalıımak! Evet 
bu tkt ay çok yorucu ola· 
calc, fakat zarar yok... De
fli mi Jan? 

....... 
- Sen takrir edenin, ma

kinede ben yazarım. Soba
ırııı her zaman rOzel yana · 
cak. Yalnız ıunu ıöyltye. 
Jhn: Çok tktlıad yapmak 

Crane ıordu: 
- Bu memur ne z•man 

ıeldt? Emlly Lon dikkatle 
bakıJordu: 
y ·- Cınayetten önceki ıon .. 

•nl bayan Veatlindıo ce · 
•edinin bulunuıunun arife 
•inde, dedt. 

Bayan Prudence bajardı : 
M Fakat kattyen ıekerlm. 

•mur ceıedin bulundufu 
ıOnde ıeldl. Ben pek mü· 
keırıırıel hatırlıyorum, zira 
bay VoodLury bize telefon 
etınete çalaımıı, muvaffak 
olamamııtı . Bize bir telıraf 
16ndermeğe mecbur kalmıı 
oldufunu hatırlamıyor mu 
•unuz? 

- Evet ... Fakat hatırla · 
dırım adam bir pasar gGnQ, 
0 16nOn arif eılnde ıeldt. Bu . 
rada yalnızdım ve teli kon
trol etmek içi• aldılı emir
leri itana aöyledt . 

Crane, tahta kuıağı tek · 
rar Jerleıttrmek için Vllla
•mıa Y•rdım etmekle meı. 
ıuldQ . 

mecburiyetindeyiz; çünkü 
bu iki ay zarfında roman
dan baıka bir ıey yaza mı -
yacakaın. Şu daklllada mev. 
cut paramız dört- beı yiber 
f raaklık bankanotu ıeçmi· 
1or. Bunların yetmrıt llzım 
dar .. Lisım! 

Fakat ıonra roman neıre
dlhne. . lıte o zaman lıtlkba
llmtzl temin etmtı olacajız: 
Mevzuun var mı? GGzel mı? 

- Var Stlvacıjım. Hem 
de çok güzel: 

- O halde ne duruyo 
ruz? .. Hemen baıhyalım . lı· 
te ben yazmağa bazmm; 
ıöyle. Birinci bab: 

Jan öne dojru ejtlmit 
baıını kaldırdı, peacereden 
dııarıya bakmaia baıladı. 

Gökten boıanarcuına akan 
yajmur, dövmek tıter albi 
camlara hücum ediyordu. 
Vakit hen6z akıam olmaaı · 
na rajmen ıema kapala ve 
btr ıece karanlajı gibi kap· 
kara ldt. Apartmanın tltier 
dalrelerfnden her zamanki 
ıBr6ltOler ıeltyordu. Çocu
jun btrt uıanç veren btr tı· 

rarla atlıyor, baıka bar dal 
rede radyonun gQr6ltü tıttt 
ltyordu. Btr kaç dakika de
rin bir ıükut devam etti 
Sonra ıenç romancı takrir 
etmeie baıladı: 

" - O ıüzel ıünde,, 
Silva, parmakları makine 

6ıtünde ve heyecandan tit 
rlyerek: 

- "O ıüzel ıün .... Cftm· 
leslnl tekrarladı. 

lki ay.. Uykuya haaredı . 
len ıaatler pek az, yemek 
için ayrılan dakikalar sayı 

la .. . Zamanan afır, fakat ay

nı zamanda acele ıeyrıle 

beraber roman da ilerliyor· 
du. Stlva de Jan dtjer ln
ıanlardan uzak, küçük dal · 
relerine kapanmıılar, ya 
bancı bir muhitte bulunan 

Ne deralnlz? 
Grane: 
- Birincisi ihtimal sahte 

memurdu, dedi. Sahte Emily 
Looun muhaberealol çalmıı 
olduktan ıonra bay Vcatlan · 
dıo yeniden çağırmuı ıhtt
mallne karıı 11partmanda 
telefonun çalmama11 için 
teli kesmfı olmalı ... 

Kalktı ve ellttr ir~ ı panta · 
fonuna ıtldi. 

. . Bir dtier teli nereden 
ıeçlrebildlğtnl biraz ıörellaı . 

Holün nihayetinde, pen . 
çereleri ıki katı boı btr 
evin çataıına bakftn yemek 
salonu bulunuyordu. 

Grane: 
-- Tel oradan ıeçlrilmtı 

olabilir. 
Bayan Prudence itiraz 

etti: 
-- Bu imkanıız, adam 

telin Qıt taraf andan pek ili 
pencereyi kapıyablltrdt ve 
h 1 ç bir ıeyi fark et
mezdiniz, btlha11a pazar 
akıamı yemek odanızı kul -

- lkı telefon iıçtıintn ı lanmadınız tıe . 
zutarda ıeldtftnl mi ıöyle . 
rnek lıtlyouunuz . 

- Bana böyle ıelJyor. 
çOnkG teyzem bunlardan 
biri 1tazartesl •• ben bir 
dllert•I pazar ıtnü 1ürd61t1. 

Bayan Martin: • 
-- Bu meıele, dedt 
Grane: 

G6rliıme bitince, dedi, 
kopmayı bir kazaya atfet 
menlıl tlOıOnerek, teli .ak-

fUklU>ILJ SAYFA: 1 

iki yabancı ıtbl bir hayat 
ıClrüyorlardı. Ne her 1abah 
erkenden tılerlne ıtden tı 
çllerl, ne de pazarlardan yi· 
yecek yiıklü dönen kadın· 

ları ve her zaman baim 
pn, birbtrinl kovahyan ço· 
euldarı; ne ıık 11k sevdalı 

ıarlular okuyan ıençlerı ve 
ne de mektepten d6nen ço 
cukların ıevtnçh yayıarala · 
rını duymuyorlardı. Dııarı · 
da yajmur mu yalıyor, 16k 
açık ve1a kapalı mıdır, yol 
lar bot veya dclu mudur; 
farkında def illerdi. 

T ürkiyeCumhurreisile Bir Mülakat 

"Onuncu bab, on ıeklzln· 
ci bab, on dokuzuncu bab . " 

Roman son bulmak üze
re ldt. Şimdi geçen aylaran 
ıof uiu azalmıı, artık mart 
ayı ılrmltll· 

*** Bu ıekılde tam iki aylık 

bir zaman ıeçtl. Afaçlar 
· timdi açık yeııl elbiıelerini 

ılymele çahıı1orlardı . Ar 
tık yollarda ne kar, ne de 
çamur vardı. kııın ıonu ile 
beraber roman da ıoa bu 
luyordu. 

Jan, ıevfaç dolu btr hay· 
kmıla: 

.. - Sonuncu bab,, cüm· 
leılni takrir etmtıu . 

Fakat önüne çıkan mani· 
ayı athyabtlmek için llzım 
olan kuvveti kendtıtnde ara· 
yıp biraz duraklayan atletler 
ıtbl, Jan da bu ıon iki keli 
meyi telaffuz ettikten ıonra 
biraz duraklamıı, yorıun bir 
haraketle alnını, ıaçlarmı 

okıamıı ve biraz ıülümıe 
mtıti. Sonra romanın ıoa 

kıamını takrir etmete baı· 

tadı: 

" -- Y ıldızıız bir akıam .•. 
Adamın biri, bir derenin ke · 
narına yanaııyor, hücum 
eden sulara bakıyordu . Çok 
karanlık ve öl(l btr süküt 

var. An11zın bu ölü ıükiitu lb· 
li.l eden bir baimı ... Bır ba 
ğını daha, sonra biraz ev 
velki ıüköt. Sular monoton 
ıarkılarını terennüm etmeie 
devam ediyorlardı . 

*** Şımdı intizar baılamııtı. 

(ikinci sayfanın devamı) 
nunda oeıredılen tebliğ, bu 
kabil teblii metin 
!erinin çerçeveleri haricine 
çıkmııhr· Beyoelmllel ıon 

hadlıelerln, Balkan Antantı 
~için tki mühim meıeleyl te

barüz etttrmlıttr . Milletler 
cemiyeti ve Akdeniz ılya1e 
ti. 

Balkan memleketleri için 
husuıl btr menfaati haiz olan 
bu meıf'lelerfn Ankara top 
lanh11nın ruznameılne alan
muı ıayet tabii idi . Balkan 
Antantına menıup devletler, 
27 ıubat tarihli komGntke· 
lerlnde de zikrettikleri veçhl
le Milletler Cemiyetinin ıa· 
dık azası kalmak huıuıunda 
kati azmetmtılerdtr. Fakat 
beynelmilel vaziyetin arzet· 
tlil taba nülitla juıttfle edl· 
len bu karar, iki kaydı ıh. 
ttyatlye tlbt tutulmakta -
dır: Evvelemlrde komünike 
de de zlkredildlil veçbile, 
Milletler Cemiyetinin faali
yeti, mezkdr cemiyetin bil
umum azalarının prenılple· 
rlne uyıun olmalıdır . 

Azaıı bulunan dewletlerln 
lıtlkllllerlne miltedair olan 
(10) uncu maddenin tlıaıına 
veya tadlltnl, veyahut cemi· 

Zaten az olan bankanotları 

tükenmlftl. 
Dakikalar, ıaatler, ıünler 

geçiyordu. Apartmanın mer· 
dlvenlnde ititılen her ayak 
ıeıl iki ıevıiliyl ürkütüyor 
du: "Acaba romandan haber 
geldi mi?. ,, 

Bir akıam ... 
Ansızın kapı vuruldu. Sil· 

va yerinden f arlamak lıter 

atbi, çarpan kalbine elini 
ıötürerek kapıyı açmafa 
koıtu. Bir bademe kendlılne 
bir paket uzattı . Ve hiçbir 
ıey ıöylemeden merdiven
leri acele acele athyarak 
uzakla ıh · 

iki genç, taıtan iki heykel 
gibi yerlerinde mıhlanmıı 

duruyorlardı . 
(Sonu Yarın) 

yet azalara meyanında dere. 
ce ıhdaaını tevlit edecek 
pakta alt bir iılahata Balkan 
Antanta taıllk etmtyecektlr. 
lkıoct, konferanı merlyete 
koyduğu mütekabil ademi 
müdahale prenılple Balkan 
Antanta devletlerini, dtier 
devletlerle olan müaa1ebet
lerlode ıerbeıt barakmakta
dar. Baıka bOkQmetlerln da
bılt itlerine vlkl olacak 
berhanaı bir müdehaleyl 
reddedeceklerini kararlaıtır · 
mıılardar. Bu hukuku dGve 
lio eıkt btr prensibidir. Fa. 
kat modern dtplomaıi ek.e
riye bunu unutmaktadır. 
Bu huıuata ıöz6m6zGo önGn
de bir çok mlıaller var· 
dır . Bunun için Balkan An 
taah konıeyi, beynelmilel 
ıtyaıette h6ınü münaaebatı 

Jdame ettlrmefe hiç bir 
nçhile tetabuk etmiyen bu 
ıeref 11 nizamı tahattur et 
mtıttr . 

Doıtluk ve teırlklmesat 

ııbı baflantıları muhafaza 
etmek - ıulhün mu haf az .. ı 
makaadlyle Balkan Anlan 
tının ıon ıeneler zarfında 

baılıca Jitlkrar bulan me11a -
leıl olmuıtur. Na11l ki, bu 
eün alakadar büyük devlet 
ler ara11nda Akdeniz ıtat
ükoıuoun müzakereıl baı· 
lıyacaiı bir ıarada, Balkan 
Antantı konıeyl, bilumum 
ıahtldar biıyük devletlerle 
doıtluk münaıebetinı idame 
ettirmeyi reımen teıbtt et · 
mtıur: lnılltere, Franıa, İtal · 
ya, bu aebepten dolayı, ıon 
ıeoeler zarf andaki f aaltyet
lerlnde ısrar ettikleri ıtbt, 
ltalya ile bir taraftan Türkl · 
ye, diğer taraftan Yunanlı · 

tan ara11nda eaaıen mevcut 
dostluk muhedeılne inzimam 
eden 25 mart 1937 tarlhlt 
ltalyan - Ynıoılav pakhnı 
11enet ittihaz etmektedirler. 

İtalyaya yakınlaımak me 
ıeleat, Habeıtıtan meaeleıl• 

nlo taaflyeılle nihayet bul. 
makta ve Balkan Antantı 

ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' gitti. Emily Lon. Graoı tut-
: T0RKDILININ ROMANI TEFRİKA NO : 53 : 1 tu . 
• • : : Göı yaıları aıözlerinde, 
• • • • ona ıordu 
• • • • • • - Robbieyl kurtaracatı· 
: : nızı umuyor musunuz? 
: : Grane baımı çevirdi. 
• • : : - Sunu bilmiyorum, de 
: : dı Fak at henGz önümüzde 
• • b • • lr parça vaktimiz var, ıon-• . 
: : ra ne o lacafı asla bilin 

: ÇEViREN: Kemal Demiray ! mez. 
• • Sıkılmak11zın ıöz yatları 

mek için ıtddetli bir aaraın · da, ıalvenize edtlmtı ma· 
1 h ha11l edilebilir denden yapılmıı bir raf üz· 

Teltn kopmuı olduju ye· erinde, nebati bir sünger, 
rl yeniden muayene etmek bir ıtıe banyo tuzu ve tır 
içln bole döndüler. nek fırçaaı bulunuyordu: 

- Davarın dtfer tarafın · büyOk stltnme havlulara, as· 
da bu noktanın tam muka - kıda aallanıyorlardı. 

bilinde hulunan hanıl oda· Villlams, hole btttılk da-
dır varı muayene etmek içJn 

Emtly Lon: fevkalade ctlih parke üze-
-- Banyo odam, dedi. rinde yürümek için alınan 

oı akıtıyordu 

Artık kendime hiktm ol· 
amıyorum, dedi, bu hal kar
ımnda kuvvet.iz düımeme 
nln imkanı yok. Bununla 
beraber her ıeyln iyi gide· 
ceğlne kendimi inandırmaia 
çalıııyorum, fakat . . 

Kırmızı dudakları Utrlyor · 
lardı . 

Banyo odaaında elektrik tbttyatla odayı ıeçtt . Graoe onun yavaıca ko· 
ıt•i• altında yeıll •e beyaz Orada hiç bir ıüpbell iz lunu sıktı . 
ıeramtkler kıymetla taılar görünmlyordu. -- Ceıaretlnlzl kaybetme· 
kadar parıldıyorlardı Crane: yiniz, dedi. Onun için bu 

İki kalın, ılyah halı zemt· - Tel buradan geçemez, büyük bir lıtinatı&hdar 
nln üzerinde kara bir leke dedi . Martin, hole dö~6lclerin· 
hasıl ediyordu; duı cihazı Bayaa Prudence: 
deniz yoıunu renıtnde kalın ~ Ne t. aıka taraftan. Zt-
blr cam kafeıle çevrilmtıtt . ra bu kamçılanmıı muhayye
Pml parıl parlayan muı1uk· lenizde yaıamaktadır, dedi. 
ların takıla bulunduiu daha Daha uzun m6ddet bizi ra
koyu yeıll bir baayoluk var · hatıız edecek mlılntz? 
dı . Tam tGpün Dit tar•fın~ O arkıuında Vtlltamı, 

de ıordu: 

- Bu telin bir mani11 
olduiunu zannediyor muıu
nuz? 

- Hattın burada yolu 
defittlri ldıttnl rirü yorum. 

·- Fakat bu kolun yolunu 

için gayri mevcut tellkkl 
edilmektedir. Hakikaten. 
Yugoılavya Roma1a blr ae· 
ftr tayin ederek ltalyanın 
Habeıtıtan imparatorluiunu 
bukukan tanımııtır. Sefir 
ltlmatnamaatnt 1937 ıeaeal 
tkinctteırtn ayında ltalya 
kralı ve Habetlıtan lmpara
toruaa takdim etmııttr . 

Balkan Antantı dewletlerl 
ı 936 ıeneıl nıbayetlerlnde 
Adlıababada kenıoloılar th· 
das ederek ltalyan tmpara· 
torJujuou fiden tanmıılardır. 
Bu noktatnazardan da ltal
ya ile olan btlumum müna· 
ıebetlerlnl, normallze etmek 
azimlerini ıöıtermtı oldu· 
lar. Yuıoıla •yadan ıonra 
pek yakında Romaya bir ıe
fir tayin edecektir. Bu da, 
Habeıiıtan imparatoru baı
hfını haiz bulunan ltlmat
meslni İtalya kralına takdim 
edecektir. Ankara komlnl
keıtnden de anlaıılacajı veç
btle, Türkiye ve Yunanlıtan 
da İtalyan tmparatorluiunu 
hükmen tanıyacaklardır. 

Türkiye tarafından alana· 
cak böyle blr karar, ltalya · 
nın Montrö muka veleıfne iJ. 
tibakını mümkün kılacaktır. 
Hakikaten, ltalya, bir sene 
evvel Bojazların bu yeni 
rejimini prenıtp tttbarlle ka
bul etUflni beyan etmtıtlr. 

Bu, ıayet kııa bir m6ddet 
zarfında tebeyyQn edene -
arzu edilmektedir. - Balkan 
Antantı tle İtalya araaındald 
münaıebat bakımından Ak
deniz havzaıındakl beynel· 
milel vaziyeti tamamen te· 
nevvGr edecektir. 

27 ıubattakl komunlkede 
mezk6r kati kararlarla, An· 
kara konf eranıı mahalli 
ıulh faaliyetinden çok daha 
ıum6llü itler 16rmil1t6r. 
O , Akdeniz ıulbG için kıy· 
mettar bir vecibe deruhte 
etmtı ve yalunda lnıiltere 
ile ltalya arasında baılıya
cak m6zakereler için meıut 
mukaddemeyl de yazmııtır .• 

anlamıyorum, bunu ya ye· 
mek ıalonundan , yahut ıt· 

zln odanızdan aeçirtmelt . 
Bu nuıl ıörülmemtf olabt. 
lırdı? 

Vılltamı ve bayan Pru· 
dence kapıda bekliyorlar
dı. 

Kadın: 

- Ümit ederim ki mem· 
nunıunuz, dedt. 

Grane cevap verdi: 
- Zekl kolayca memnun 

olmaz. 
Bayan Prudencenln 6nün· 

de ettldt, Emtly Lonya al· 
lümıedi ve merdiveni tnm• · 
ie baıladı . Fakat derhal 
ıerl dönda. 

Bayan Martta, bayan 
Brentlnonun ıealnlzl taklit 
edecek kadar tanıdılını za · 
nedlyor muıuauz? 

Emtly Lon bir a• dOtftn· 
dükten ıonra. 
- Şüpbeıiz, diye ce•ap 

verdi , Robertıa klttbt iken 
1esimt kaf f derecede tıltmlı

u. 
İki arkadaı, aı afıda onlara 

beklemfı olan takıtyl bul. 
dul ar, ve Crane ıaf ere "'el· 
nai araıtırmalar,. labora· 
tuvannao adrealal vertli. 
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Dünyanın 
Nüfusu 

Dünya nüfusu, gittıkçe 
çofdmaktadır. 

Yapılan bir lıtatiıtikte; 

umumi nüfus A vrupada ae 

nede yüzde bir buçuk, Af. 
rlkada yüzde iki, Aıyada 

yüzde lkl ve Amerika ile 
diğf!r memleketlerde yüzde 

Şöferleve 

Ceza 
Amerikanın Ohayo fehrin 

de, her gün birkaç otomo-

bil çarpıımaaı oluyordu. Be 
lediye meclili, bundan evel 

TORKDIU 

Muhafaza~arhğm şelt li 
lngilizler son derece mu 

bafnzakardırlar . Ö rf ve ade· 

ti erin i kolayca değiıhrmez · 
le.r . Fakat buna rağmen İn · 
gtlterede ölçüler hakkında 

esaslı bir propağanda 

pılmaktadır. 

ya 

Ban khnseler bütün dün 
yanın krtbul etm iş olduğu 

metre ı t .. kilonun logıltere · 

de de tatbik edilmesini is 

E Zi 
EKMEKÇİOGLU 

M. A \TNİ 
flrzuya,Modele Ve Modaya 

Uygun Elbise: 

17 MART 1Y3S 

üç buçuk zlyadeleımektedır. 
Bu vaziyet kar1111nda yirmi 

birinci asra ayak bastığımız· 
da, dünya nüfuıu, bayii zl· 
yadeletmlı olacaklar. 

koyduğu bir kanunlo, dik· 
kat.iz ıoförlerden nakdi ce 
za a l ın m i y " r a k on 
farın, umumi menfaate mü 
tealltk itlerde çalııtıralma· 
lan temin edılmfıtır Bu 

tiyorlar ve bunda fsrar edı 
kanun çıktığınden beri, oto 

1 yorlar . j 
London Minister Ve Pa
ris Ladüvez Akademileri
nin Biçki Usullerile Dikilir 

~ınlilerin ~ir telat~isi 

mobil çarpııma ara yüzde 
aekıen aza\mııhr. Fakat lngilı~ler yarda , in· ı 
------------

1 çe, kadem vesair ölçü ve 
mileriode iki göz tersim edı· ay,.rdan asin vazgeçmiyorlnr. I' 
hr Bir Çinli, gemilerde göz 
teraim edılmezse, <leni:ı ıe · Hu itibari~ Jcnelerdenberı " Çinliler, İnsanlarla hay

vanlarda olduju gibi gemi . 
lerde de göz lazım oJdugu 
kanaatindedirler. Bundan 
dolayı, Çtnlllerlo bütün ge-

yahahnın daima zorlu ol · yapılan propağendalnr dR ~ 

Dikişte Zarafet Ve Sağ/am
/Jk .. Dikilen Elbiseden En 
Müşkülpesent Müşteriler. duiu zanmndadar Bu ıe- ima tesirsiz lulıyor ı !i 

bepten, her gemide al:tıer r·············••o••····.. .. Memnu" BırakJ/ır. 
göz resmt bulunur. ! TÜRKOILI ! 1 

========================= : Pazart~dnden barka her : Saym Müşte r ilere Her Hususta Suhulet 
Gösterilir. VilaA yet MaKamından.· : ıünçıkar . Siyaıa1 gazete .. i 

: Yıllığı: 800 Kurut : 
YEŞİLLİ İPEK 

Nal ıa Müdiirlüg., ünden: i ~!ıy1.~~1ııı=40~ i . .. . ADRES 11 SOKAK N o: 

Babkeslr 
l ·4· 1937 de merlyete glren dnhtli elektrik teaiıatı it : Günü geçm ı, ıavılar 25 ; 

ltltlHi!• · ~:it l!SI IBIUtHtH~ '1t1t•~···· lerlnde serbeat olarak çalıımok lıtlyenlere Nafıa Vekile · : kuruıtur. ; ; • • ttoce verlle-cek ehliyetnameler hakkındaki taltmatoamenln • ADRES: • • • Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine KAT AN H Ki KREM 2 inci maddesi mucibince bu tarihten evvel eh!iy~tname : BALIKESİR TÜRK.DiLi : 

almıı olanların 1-4 938 den ıttbaren eski ve~ika?an hü· .. •••••••••••• ~ .... ........ ., • .ıl 
kümsüz buluodufunun ve talimatname hükümleri daire
sinde imtihanları yapılmak ıuretiyle yenld"n vesika alma · 
dıkları takdirde yapacakları tesisatın elektrik tevziatı ya
pan flrket ve müe11eselerce kabul edtlmiyeceğt ilin olu
nur. 

Defte darlıkdan: 
Mahallesi Sokajı Miktarı Cıoıi Bedeh muhammen 
Aygören Tatla 80 metre Ana 24 lira 

murabbaı 

Maballeıl Sokajı Ctnsi Kapu No: Bedeli muhammen 
Ayıören Arsa ve 2 J20 lira 

oda 
Yukarıda evıafı yazalı hazineye an gayri menkuller 

12-3 938 tarihinden 27. 3 -938 tarihine kadar 15 rün müd
detle müzayedeye konulmuıtur. Taltplerın yüzde yedıbu · 
çuk pey akçalartle müzayedenin yapılacaiı 25 3 938 tarl · 
hlae müıadtf pazarteıi eünü saat 15 de Defterdarlık dai 
resinde bulunmaları, fazla malumat lstıyenler milli emlak 
dairesine müracaatları. 
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Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

MeTldi Cbui Hududu 
Köıeler bayırı Tarla Doiuıu: Nennlci Müftü Abdullah 

veresesi ve yağcı Rıza tarla11 ba 
tı11: Abduljafur bağı poyrazı Hat· 
tat zade Muatafa yeri kıbleıi: AL· 
du11ekur tarlası. 

Yukarıda hudut vasıfları yazılı tarlanın '"netsiz maltkt 

Dudunun Seferberlikte ölümtle evlatları Nazım ve Arif ve 
Beytiye ve Rahimeye ve Nazımın da Seferberlik içinde bi
la velet ve zevç ölümlle adları geçen kardeılerine mün
hasıra olup bunlardan b•ıka tarafeynin vereıeai olmadığı 
ve Rahime de kanunu medeni içinde Kütahyada ölmüı lıe· 
de vereıeıi kimlerden ibaret olduğunun malum olmadığı 
gibi veraset senedi de ibraz etmediklerinden bu hiaa"nln 
müracaatına bırakılarak halen berhayat olan ve ztlltyet 
maltklerl Arif ve Beytiye namlarına senede bağ1aoma11nı 
lıtedlklerlnden bu yeri tahkikat için 27 mart pazar günü ma

halline memur rldecefinrlen bu yer hakkında bir tuarraf 
tddtuında bulunanlar varaa bu ıünler içinde yazı ile tapu 
sicil muhafızlığına veyahut mahalline gelecek memura mü 

racaatları lüzumu ilin olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nahtyeıl Mevki Ctnıi Dönüm Hududu 
Kepsiit Yol ara11 Terla (6) Şarkan ve 

ıarben ve ti · 
malen yol ce 
nuhen Nuri 

Tarih No: 

K. sanı 4 

!289 

oğlu Mehmet ıarluı 
Yukarda hudut veaalr vaaıfları yazılı tarla Kanunsa 

111 l 289 tarih •e 4 sıra numaralı tapu kaydı mucil:fnce 
(hacı) Toeun (aıanın) olup 60 ıenc önce ölümıle t•vltıtlnrı 
Rltt6 v• Hatice ve SaldDe Ye Sabrlye1e kalıp bunlar da 

Vilayet Daimi rM 
E cümeninden: ı ESKİ 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

" ! - İdarel huıuslye akarl\tından eıkl sıhhıye dairesi fi. 
ttti1Blindekl kahvehanenin ıenelik karma ıatekli çıkmadı c;t 
ğmdan btr ay zarfında pazarlıkla verilecektir Muhammen il, 
bedeli 60 lira, muvakkat teminatı 4 lira 50 kuruıtur. ~ 

istan~ul Alemdar Sıh~at Yurdu 

2 - ihale 31 May11-938 perıembe günü saat 15 de it.. 
hükumet binaı;ında Vilayet Daami Eocümen odaaınrla ya· 1 VENİ 
p1lacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek iıtiyen l er Daimi Encümen 

kaleminde rörebi lfrler . 
4 - lsteldllerin Vilayet Daimi Encümeninin toplantı 

günler i olan pazartesi ve perıembe günleri Datmi Encü-
rneoe müracaatlara tlan olunur. 
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• ... ... Alemdar Sıhhat Evi •••••• 

~ Dr· Operatör Süleyman Mehmet Tezerin 1 
• İdaresi fi/tında flçılan ~ 

• ••••• ~ •••••• Alemdar Sıhhat Evi 

======================!~ Bilumum Cerrahi, ))ahili, Nisai \'e .\sahi 

I
lı.. Ha~t.ahu·ı Kahul Edeı· Ve En Biiyiik 

Kolavlı~ı (iö~terir. re llastalarm ,, '· Vilaye o i i 
Eı cüme · l

·nden·. ı i~tedikteri ~liitelıassı~ nokıorhır ı:"ıirilir· 
it. ( YATAK ÜCRETLERİ 2 LiRADAN BAŞLAR) ?. 1 - Kapalı :ıarf usul ıle eksiltmele konulan it; Edremitte 

yeniden yapılacak ilk okul ioıaatı olup ketif bedeli 26941 
lira 16 kuruıtur. Muvakkat teminat 2020 lira 59 kuruıtur . 

2 - Bu işe att evrak ıunlardır: 

Proje. meaaha cetveli, ketifname, mukavele projesi, 
baymdırhk genel ıartname11 

İstlyenler bu evrakı vilayet oafia müdürlüğünde veya 
daimi encümen kaleminde görebilirler. 

3 - Ekıiltme 4 - Nisan 938 tıuiblnde pazartesi günü 
aaat 15 de Bahkeıir vilayeti hükumet btnaıında müteıek 

kil daimi encümen odasında yapılacaktır 

4 Eksiltmeğe girebilmek için J 938 yıh ticaret vesi · 
kası ve müvakkat teminatını mal sandığına yatırdığına 

dair makbuz veya şayanı kabul banka mektubSlc ve 1938 
yılı için nafia vekaletinden alınmıı ve bu nevi itlere gir· 
meye ıalahiyet veren mütehatlik veatkaaınm ibrazı meırut 
olduğundan isleklılerin yukarıdaki ~artlar ve 2490 numaralı 
kllnun hükümleri dairesinde hazırhvacakları zarflarıoı 

mu:lyyeo tarihte ve ihale saatinden bir saat evve) mak
buz mukabilinde vilayet makamına vermelHi, postada 
vakt getlçmeler kabul edilmtyeceii ilan olunur. 
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babalarının ölümünü müteakip aralarında yapmaı olduk· 
lan taksim ıonu Hatice ve Sakine ve Sabriye babalarının 
baıkaca yerlerinden ayrılıp bu suretle yukarıda vuıfları 

göaterılen tarlz.nın mustal illen Rüıtü h•11e ine k&lmıı ol · 
dufu ve Rütt6nün de 334 de ölümile karısı Sabriye ve ka . 
za Saniye ve diğer kızlara Kudret ve MürOvvetin de 927 
de ölümtle yeıaoe kızı Kemrana münhasıra olduiu 13-3 · 938 
günü ınahallınde yapılau inceleme sonunu havi ~üıterek 
beyanname özündea ani ıılmııtır. Adı geçen ölü Rüttü ve· 
reselerl namlarına talepleri veçhile lntlkalen teııçill yapı 

lacAl<tır . Bu tarlnda btr hak iddiasında bulunan olduğu tak
dirde tarihi ilandan ilibttr n on giiD ztufıod~ vtliyet tapu 

ıtctl muhafıahjına ıtfahl Ye t•hrirl mGacaatl ra tllln olunur. 

~~~~~~~~~~ 

Balıkesir Nafia 
Baş Mühendisliğinden: 

l Açık eksiltmeye konan it: Balıkeslr Bandırma 

yolundaki Karadere köprüleriyle Balık~slr - Huraa yolun· 
daki Yayaköy köprült!rlnln pere inıaatının 1534 lira 88 
kuruı keıif bedeli üzerinden yapılan eksiltmeleriode talip 
çıkmadıimdan 4 · Nisan - 938 tarihine müsadlf pazartesi 
gününe kadar bir av müddetle pazarlığa konulmuıtur. 

2 - Bu tfe ait doıyft muhteviyatı ıunlardır: 
A Eksiltme ıartna mesi 
B - Mukavele projeııl 
C - Bayındırhk itleri genel ıartnameıi 
O - Fenni ve hususi ıartnamest 
E - Keıif cetvelleri ve projeler 
İstiyeoler ketif doıyasını Balı kesir Nafıa müdürlüfün · 

de görebilirler . 
3 - Pazarlığa girebilmek içm 115 lıra l 2 kuruıluk 

teminatı muvRkkalenin malsandığına vatmldığına dair 
makbuz. veya bu mıktardl\ ıayem kabul bankll 
mektubu ve yukarıdaki ffl yapabıleceğine d1'1r Nafia Mü 
dürlüğünden eksiltmeden en son sekiz gün evvel mürace• 
atla alınacak müteahhitlik veaikası veya bu iıe girm"ie 
salahiyet veren evrakı müıbite ile birlikte Nafıa Vekalet
inden ahnmıı müteahhitlik veılkaıının ve 938 yılına alt 
ticaret veılkuının ibrazı gereklıdir. 

4 - latekhlertn 2490 numaralı kanun hükümlerine gö
re bu evrakı hamilen 4 nlıan 938 tarihine kadar her gün 

için Nafia Müdürlüğüne müracaat edeblleceklerf ilin olu -
nur . 4 1 - 78 

Snhıbl Y <! Batmuharrıri: Balıkesır Mebuıu H. KARAN 
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