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UZ 1\KŞ ı\RKTA 
• 

Yeni Savaşlar için bü-
yük Hazırlık yapılıyor. 

Çinliler; Şubat içinde Amerikadan 1,918,613; 
Japonlar da 1,184,950 Dolarlık Harp Malze

mesi Ve Mühimmat Satın Aldılar. 
Vaıtnıton, 5 (A.A.) - Şu

bat ayı içinde Çinliler; Ame 
rikadan l,918,613dolar kıy· 
metinde harp malzemesi ve 
bilhaua askeri toyareler, 
Japon1ar da 1, 184,950 dolar 
kıymetinde bılhaua tayare 
ve motör aatıo almıtlardır. 

bin bidayetinden bugüne j 
kadar, Japonların. 760 Çin 1 
tayaresı düıürdülduı ve bu 
na mukabil de 78 tayare 
kaybettikleri, resmi bir teb-

Çın kuvvetleri Noog - Çi. 
oio tlmaliode stratejik ehem 
miyeU bulanan iki mevkii 
zapletmiolerdir. 

Çlo·Goan cephesinde kan· 
la hupler devam ediyor, di 
ğer cephelerde mühim bir 
vaziyet yoktur. 

Tokyo, 4 (Rı.dyo) - Har 

li~le ilan edilmtıtlr . 
Honkov, 4 (Radyo) - Çin 

telgraf &jan11 28 ıubatta 
bıldirlyor: 

Dün Halkevlnde Vali Tarafından: 

Yoksul Birliği i iş 
ergisiAçıldı • • 

Sergide Cemiyetin Tezgahla
rında Dokunan Halılar ll e Bir 
Çok Eş.ya Teşhir EdilmektedirG 

. 
Kurumun iş alalyelerlncle imal edilen f.Şyalar 

Yoksulları Gözetme Bır- kaynnklarının Husutıi ~foha· 

llğinln ıı sergisi dün Halk· sebe ve Belediye bütcesinden 
evfode Vali B. Ethem A)'- başka. atalye tezgihltırında 

kut tarafından saat on beı- dokunarak ıatılan eıya pa
te açılmııtar. ruının da buna inzimam et-

B . Ethem A.ykut, Yoksul. tlğini, böylf!ce Kurumun da 
ları Gözetme Birliğinin ve ha verimli olmak için bü 
bllihare İf atalyesinln açı yük mesai sarfettlğlni anlat

lıtını, muhtaç çocukların or- ta. 
ta tahsilini ikmal ettirmek iıte bunun için de yaptığı 
yolundakf ıayeıinl, gelir ( Sonu ikinci savfadn } 

-==-'--= 

Çek-Alman hti.afı Ha 
Edilebilir i? 

Çek başve~ili: " i.htiliflailiiiı tçin hali şartf arla Al· 
manya ile müza~ereye girişe~iliriz.,, Diyor. 

Prağ, 5 (A.A ) - Baıve· 1 
kıl M. Hodza bugün meb 
uıan meclisinde dahili ve 

harici politika hakkında mü

him beyantıtta bulunmuıtur 1 
Mebusan meclisinin bu top · 
lantı11 ciddi bir hava içinde 
cereyan elmlı ve Çekoslo
vak blrliğlnln bir tezahürü 
halini almııtır 

Diplomatlar locasında bu 
toplantıda İnıiltere ve Yu 
1oılaw1a elçllerile, Çekoılo 

vakyanm Berlin elçisi de 

bulunmuıtur 

M Hodzanın künü)•e cı
kııı Nasyonal birlik p arti 

sinden komünistlf'!re kadar 
bütün gruplar tarafından 

alkıılanmıı ve muhalefet 
vaziyetinde bulunım Slovak 
muhtariyetçilert dahi bu al· 
kıılarn iıttrak eylemi~Ur. 

M. Hodza ezcümle demiı· 
Ur ki: 

Tokyo, 4 {Radyo} - Ja· 
pon kabine~i bugün baıveLul 
Prens Konoyenin riyasetın · 

de toplanmıf ve uzun müd· 
det müzakerelerde bulun· 

muıtur. 

Kabinede görü,ülen mese· 
leler hakkmcfa hiçbir h11;ber 
sazmamışhr. Maahaza, Jo
ponlarm , bugünlerde umu· 
mi btr taarruza karar ver· 
dikleri ve bunun ıçin ha -

( Sonu ikinci &ayfacla ) 

Romanya 
Hariciye müsteşan, Ankara 
müzakereleri ha~krnda be

yanatta ~ulundu 
Belgrrı.d, 5 (Radyo) 

Romanya harıcıye müateıarı 

irat ett ığı bir nutukta 
Bcılkıınların cıhao sulhu ı çin 

bir tehlike teıkil dliğı za
manın geçmış olduğunu ıöy 

lemit1tir . 

Belgrad. 5 (Rodyo} Balkan 
Antantı hakkında beyanatta 

bulunan Romanya hariciye 
nezareti müde~an, Ankara 

müzakerelerlnın hüınünl · 
y~tle hitama erdiği ve Bal 

kan memleketlerinin mütte 
f ikan menfıtatlarınm temi 

nine karar verlldiiini söyle 

mittir . 

Belgrad~a otomobil sergisi 
Belgrad, 5 (Radyo) 

Belgradın enternasyonal fu . 

armda bugün ilk otomobil 

sergisi açılmıthr. 
..-.....:x '!11!.t...-::===--

Filistin de 
Çete faalıyeti artlı 

Kudüs , 5 (Radyo) - Bir 
Arap çeteılle yapılan musa 

demede Araplurdan 25 kiti 
ölmüıtür. Çete miktarı 200 
kitl tahmin olunmaktadır. 

Kudüs. 5 \Radyo) - Ma 
halli kuvvetler ile uiler ara
sında ~·apılan muharebeler
de asll~re büyük zayiat ver · 
dlrtlmiıtir. 

Maverayi Şerla kuvvetleri 
ilerlemektedir. 

Avrupa yangını Balkan· 
lardan Çıkmıyacaktır. 

(( Balkan evi. artık herhangi biı kimsenin telefonla vereceği emirlere tibi bulun
mıyan ve her~angi bir bir mali tazyikten korkmıyan müreffe~ bir ~qşanedir • 

----------=--
1 

Dost ruyvslavytıntn merke=i /Jelyrnddan bir yöruıwş 
Yarı resmi "Vıcme,. ga- üzere sevgili mlsafirlerınln 

zetesi ılk sahıfede Dr. Sto gelmelerini Buda dinine mah· 
yadino-1için Ankara ya hare· sus olan bir huıu içinde bek· 

keti haberini vermekte ve 
"Ankara yolunda .. serlevhah 

bir makale neıretmektedir. 

İmzasız olarak inti~ar etmiş 

olan bu makale dahi M. 
Svetovıkinin makalesidir. Ru 
makalede deniliyor ki : 

"Balkan Antant. Konseyi · 

ntn bu seneki içtimaı ıtml · 

nan verici bir kontrast ha· 
linde vukuı1 gelınektedir. 

Garp alemi haştan baıa kay· 
naımalar içinde tken, kabl· 

neler buhranlar geçirirken, 
nazırlar kendi sistemleriyle 
btrlıkte düıerlerken Ankara, 
ananevi mesaisine baılamak 

!emektedir Bıze anlaıma, 
birbirimize bakma ilhamla 

rında bulunan yeni bir ide · 
oloji ıayesinde ıarkta her 

ıey, teferruahoa kadar de· 
nilebılecek bir tarzda tan · 
zlm edilmiı bulunmaktadır. 

Balkan blokumuzun bu 

politikası ve hatta - mihver 

tabirinin kullanılmasmda bir 
mahzur yoksa - Belgraddan 

Ankara) a kadar uzanıp Bük· 
reıi Atinaya bağhyan mlh· 

ver yalnız hayat verici ola
rak değil, birinci derecede 
devletlerin ikinci derecede 
devlet dtye tavsif ettikleri 

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

Alman Hariciye Nazın 
La draya G i d i y o r .. 
Rıbentrop, müstemleke meselesi üzerinde İngiliz başıe
kili ve hariciye naznı ile müzakerelerde bulunıca~. 

Londra, 5 (A A .) Sekiz İnriliz eksperleri henüz böy 

le bir meseleye müteallik 

hiçbir proje hazırlamamıı · 
lardır 

bizler için kurtaucı bir ma 
hiyeti haiz olarak tebarüz 
etmektedir. 

Bu ikinci derecede millet· 
ler tarihte, birinci derecede· 
ki devletler arasaoda vaki 
olan tarihi hesaplaımalarda 
kuıurların ödenmeal için uf 
aklık para rolü oynamıılardır. 
Bu küçük milletler ıerefle, 

fe;agatle ve kanlaraoı dake· 
rek hizmette bulunmuılar · 
dır ve en nihayet tarih bun· 
lar için bir tecrObe halini 
ıılmıı bulunmaktadır. Bu ka -
darı kendileri lçtn kiffdfr. 

Balkan Antantı, ılmdiye 
kadar, baıkalarmıo, yani, 
büyük devletlerin hesaplaı · 
ma ve çarpıımalarına, her 
ne suretle olursa olsuo ıürOk
lenmekten beri olduğunu ve 
Balkanlardaki öz evinde ken
di itleriyle meıgul o\mak 
ıuretlyle diinya ıulhüne en 
uygun btr tarzda hizmette 

bulunduğu imanını haiz bu· 
lundugunu teytt etmlt bu 
lunmaktadır. Balkan Anlan. 
h bu suretle fimabaad Av· 
rupa yangınınm Balkan top
raklarından çıkmı1acafını 

herkese açık surette anlat 
mıı bulunmaktadır . 

Balkan evi, cümlemizin 
iıtlkballmlze itminan ile 
bakabtlmemlze ve artık her· 
hangi bir kimsenin telefonla 
vereceği emirlere tabi bul · 
unmayııımız ve herhangi bir 
mali tazyikten korkmayııı· 

mız Hyeslnde, sevgi ıle lnıa 

ettiğimiz müreffeh bir kita· 
neye benzetmektedir Çünkü 
kendi evimizin ef endllerl1lz 
ve hariçten mubayaa ettlil · 
mlz ıeyle.,.i, hatta topları 

dahi. istikraz paraaiyle de· 
( Sonu üçüncü sayfada ) 

Martta Londraya gelecek olan 
Alman hariciye nazırının, İn 
giltz ve Alman efltarıumu

miyelerl aruındal<i gerginli 
ği inle etmek üzere İngiliz 
başvekili ve hariciye nazarı 
ile mühim müzakereler ya 
pacağı söylenmek tedlr. 

'=======-=-=== ......................... .. 
i Küçük Haberler i Polonya 

Hariciye naz1rı dün Ro
maya gitti 

Londra, 5 (A .A .) - Ha 
vas Ajansı muhabirinden: 

Siyasi müşahidler, M Fon 
Ribentropun anslus tahak 

kuk etmeden evvel Londra . 
ya gelmlyeceği mütaleaınnı 

ıerdetmektedirler. Bu müıa 
bitler Berltndek i lnglliz se
firi Sır Nevil Hendersonun 
Alman makamatıle yapmıı 
olduğu son görüımelerin İn
giliz İtalyan müzakeratlle, 
aynı zamanda İngiltere ile 
Almanya ua11nda nıüzake · 
reler icrasının hnkansızılığı -
nı göstermlı olduğunu be
yan etmektedirler. 

Fon Rlbentrop, vedana 
meslnl takdim etmek üzere 
Londraya gelmesinden bilis 
tifade müstemlekeler mese
leılni btrkere daha ortaya 
atmak arzuıundadır. fakat 

Varıova, 5 (AA.) Po -

lonya Hariciye Nazm 8, Bek 

dün Romaya ritmiıtir. 

Yunanistanda 

Memle~eıimizle yapılın an
laşma sevinçle tarıılındı 

Atina, 5 (Radyo) - Yu. 
nan Bat vekili General Me 

taksıu, Makedonya turne 
sinde coıkun tezahQratla 
karıılanmııtır. 

T ürklye ile akdolunan dos· 
luk anlaımasıodan dolayı her 
tarafta memnuniyet ıösterıl- 1 
melctedlr. 

• • ........................... 
* SJvaa - Erzurum de· 

mlryolu inıaah devam et
mektedir. 

lnıaat eylul ayına ka
dar bitmit olacaktır. 

* Avrupa katarı Zağrep 
istasyonuna yaklaıırken, Zaf· 
rep posta11 ile çarpıımııhr. 

Bir lokomottflr. iki va
ğon parçalanmııtır. Zayiat 
tesbit edilmektedir. * Kübada yeni bir tbtl· 
lil teıebbiisO Ozertne 2000 
kiti nezaret altına ahnmıı· 

hr. * Romanya hariciye müs · 
teıara Komnen, Bulıartıtan · 
dan ıeçerken Romanya ile 
Bulıaristan arasındaki mü. 
naaebatın çok aamlmi oldu
funu ıöylemtıttr. * Münhal bulunan me· 
busluklara C. H. Partlıl ta
rafından ıöıterllen nam&etler 
baıGalerde tllD ed&leeektlr. 
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Uzak Ş rk a Yeni azırlıklar 1 

(Baştarnfı bir ıncl sayfada) 

zırlandıkl rı söylenlvor 

Toltyo. 4 \ A A ı Nisi 
Nisi gazetesı yazıyor: 

Bu mağazalar J6ponyeda 
muhlm olan bütün ecnebi
lerı ve Japonyaya gelen bü 

tün turistleri bılkuvvt- casus 
ve Japonyayı da cihnnda 

yapılan fend hareketlerinırı 

kurbanı gibi göstermekte 
ve bu fesat harekf tlerincie 

"H..ıric ı ye nazırı, bllir bil 

mez hır takım habE"rler ne 

şretm<:nin tehııke 01duğunu 

Japon halkına ıhtar etml~ 
ve casu!ıluk ale vhindeki mü

cadeleye faal bir surette iş· 

tirak lüzumuna iıarct eyle 
miştir. 

' Royter ve Havas ajaoıılarının 

da ittlrak etmekte oldu · 
ğundan bahsetmek tedırler . 

Hariciye nazıra . bilhassa 

ecnebi ajanların boı boğAz 
lıklara sebebiyet v e r -

mek içın beıvurmakta 

oldukları çare Vt" vasıta 

iM üzerinde ısrar etmiştir. 

Oığer taraftan Tokyo ve 
Ozakanide büyük mağa~a· 

lar komünizm ve casuslul' 
aleyhine bir takım sergiler 

tertip etmektedirler. 

Geçenlerde Tokyo yakı

nında kuvvetli bfr telıız is

tasyonunun küşad resmi ya· 
pılınıttır. Hu istasyon uzak 
şarkm eo büyük iııta~yonu 

olup Jn pon propıtğanduı 

yapacaktır. 

Japon makarnalı ecnebi 
komhyonlarına kartı açılan 

bir vnki iıtnsyonlar ıebf'ke · 

sl ihdas etmeğe kara r ver 

mt~1crdır 

Çek - A lman ihtilafı 
(Baı tarafı birinci sayfada) 

Çekoalovakyanın hu 
dudları değtımez bir mahl· 
yet arzdmektedlr. Çekoslo· 

vakyaoın dahili i~lerıne b iç 
bir yabancı müdahale kabul 

olunmıyacakhr. Çekoslovak· 
ya sulh arzusundadır. 

Fakat kendımizi müdafaa 
mecburiyetinde gördüğümüz 
zaman bütün kuvvetlerimizi 
Cumhuriyetin emrine vere 
ceğız. 

Hükümet ekalliyet mese · 
lesini tam bir ı&tıklil dahi
linde ve lüı.umlu gördüğü 

tarzda halledi lecdcUr B. 
Hıtlerln J>-. vrupada bir an 

latma ve ıükün ihtimalleri 
hakk·ndakl sözlerine ittirak 
ederim. Esasen Çekoslovak · 

Dogu. m~ müsabakası 
1926 Sene~inde Kanada 

nıo TıJ!tnls ıehrinde hiç bir 

varis bu İ<madan ölen avu 

kat Şarl Vans Mıllar, on 

sene iç:inde en çok çocuk 
doğuracak o lan ke.dına ve -

rllmek üzere yüz bin loat· 
liz lirası bırakmıotı. O gün-

denberi. Kanadeda çocuk 

yellıtırmek müsabakasına 

giren on dokuz kadın. iki 

8enedenberl mahkemede SÜ· 

rünüyorlar. Ztra, kadınların 

18 f onar çocuk doğurabil

dığl halde; on dokuzuncu 

karlın on bir çocuk yetııtır. 

dığlni iddia etmektedır . Mah-

keme, bu ciheti henüz layı 

kıle tesl,ls edemediğinden, 

on b 4r çocuk yeliftlren ka 
dın. henüz yüz bin lıraya 

kavuıemamaktedır . Zıra bu 

kadının rakıplerı , çocuğun 

biri, baıka kadına aittir. 

Diyorlar. 

Bir ~öpeğin hizmeti 
Tedi udh bir köpek bir 

aileyi kurlarmııtır. Bu kö 

pek Fransada Gremvilde , 

bay Gısere aıttlr; her vakıt 

sakin olırn Tedı bır gece 
• 

havlamağa başlamıf ve Gi 

ser de merak ederek mese 

leyi anlumalt istemııtır. Kn 

pıyı açınca, merdiveoin du 

man içinde olduğunu ve 

evin alt kattan yonmağa 

bnıladığmı görmüt ve bu 

sayede kendhlnl, karısını ve 

iki çocueunu diri diri yan

ınak t n kurtarabilmlıtır. 

ya ıle Almanya arasında ib. 

tılaflar polıttk olmakt~rn 

ziyade piıikolojıktir. 
Bu pıikolojık engellerin 

ortadan kaldmlma11 zama

nı gelmiotir. Almanya ile 

müzakerelerde bulunmafa 
amadeyiz. yalnız bu müza 

kerelerin tam müsavi iki ta
raf arasında vukubulacak 
müzakereler olması ıarttır. 

Çekoslavakya efkirıumu· 

mtyesl, Fransa baıvekill ve 
hıuiclye na:ıırmm ıon beya 

natlnrını -büyük bir memnu

niyetle telakki etmiştir. f rft
nııa, Sovyetler Btrltğl ve Çe

koslovakya arasındaki mu 
ahede ile ıulhsever bir po
lıtika aleti mahtyetlni ıöa 

terml§tir. 

Paz r ve din propağandası 
lngilizler p azua büyük 

ehemmiyet veriyorlar. 

Diyorlar ki; 

P azar günlerı, Allaha 

ayrılmııtır. Bu itibarla; st· 

nemalar ve tiyatrolar pazar 

ları itlememell herkes iba 
de•le meıgul olmalıdır 

Bu mesele, son günlerde 
.'l. vam ve Lordlar kamarala· 

rına kadar g•tmiş, oldukça 

ehemmiyet ke beylemı ttr . 

Lordlardan Kilman ve 

Strumbul sinemaların pazar 

günleri açık bulunmalarına 

muarız değtrdt r . Şu ıartla 

ki pazarları göıtertlecek fı-

limler daha ziyade dıni pro 

pağanda mahiyetinde ol-
malıdır . 

Giydirilen h1ykel 
Avrupamn en eaki heykel 

lerinden biri de Brülueldeki 

(Manueken Pi) heykelidır . 

Bu hevkel, bır çok hüküm 

d. rlar tarafından ziyaret 

edilmiş olmakla çok meşhur
dur . 

Napolyon Bonapart, Brük · 
ıeli ztya retınde. heykeli es-

keri üniformalı elbise ıle 1ıi
ydırmıftl O 'I. mandnnberi 

heykelin gıydırilmesi adet 

olmuş ve bu adet, 1830 &e 

oesiodenberi fazlaca taam-

müm eylenııştlr. Son zaman

lnrd;ı Bruluelfn bet yüz ta: 

nelılc heykeli; adeta Srt lte 

bir elbise değiftırmek maz

hariyetine nail nlıPUf bulu 

nuyor . 
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Sergide Cemiyetin Tezgahla. 
rında Dokunan Halılar Ve Bir 
Çok Eşya Teşhir Edilmektedtr 
(Baı tarafı birinci sayfada) 
itlerle herkesı alakadar et 

mek ve bunları muhite ta 
nıtmak için böyle bır ıergi 

uçtığını söyledıkten sonra, 
bu gibi küçük te:ıgihlarla 

meydana getırı len kıymetli 

ve yerli tetekküill'!rin fay
dasını saydıktan sonra de 
dt ki: 

- Memlekette yerli malların 
revacı na temin etmek; mil 
lelin m6temeddin olduğunu 
jıbat etmektir. Medenıyet; 
ferchn veya nıillt"tiD, bük u 
metin her thtıyacını temin 
ederken baıkalanna muh 
taç olmamaktır. ,. D edi 
ve hüldimettn tatbik et ~ 

tlfi proğramla yurdun 
her bucağında kurduju fa b 
rikaları sayarak, bu yükıe
len bacaların göklere. Türk 
lerin yalınız askerlikte yük 
selmit bir millet değil. onunla 

birlikte sanayide, ıktls6tta da 
aynı derece yükselmek kud 
retlnl gösteren bir millet ol 
duğuou anlattıklarını heye
canla itaret etti: 

- Açacafımız küçük 11t 1-
yeler de hükumetin fabrikft· 
!arı kedftf bızi kıvancft 
sevkeder 

Çünkü onun kaynakları 
mahduttur. Faka_t edeceği 

hizmet oolftr l'adnr rla bii
y6ktür . 

Türk milletinin teprafı 
en varhkh toprıtktır. Zeogın 

madenleri her yerde az bu 
luoan ıeylerdır. 

Bııolar gabi , Türk lrnfü. 
belert, çatıları altında da 
ne değerli hazin~lerı var- , 
dır ki. etr fa ııık 

v~rmPmeiltPdir fote o gızli 

Cami 
Hademeler · 

.. 
Nıza amesı 

Üç sene evvel yapılan 
cami hademelerine aıt nı 

za m namenln bir maddesi 
değııtırllmit VP- nizamndme · 
nin devlet ıürasınc& tetkiki 
bttm•tlir. Huna göre bir ca 
mide birinci , lkincı glbı sıra 
takip ed,.n ve birden fa:ıla 

adam tarafından yapılan 
hi7.metlerde ye r açıldıkça 

ondan s~nrakiler smısivle 
vürütü eceı,tır. Ancak valo 

fivelerinde ayrıca bir şart 
bulunmamıtsı ve ılmi h ı 2-

metlere imtıhanla a•ınmış 
en az nltı senc> ça l ıımıı ol
ma lıtrı lazımdır 

Ölenin vetişmlt oğulları 
müsab ka isterlerse ı • camldP 
veya diğer bir camide o <le. . 
receve ınuad'I olarak Açıla 
cak hı7.met ıçin mut laka 
müsftbaka ynpılaca~tır 

Müddet-ılz ıı:ln rılm ı§ ve 
niyabetlt: üzer erine evvelce 
cihet verilmtı olanlar verle 
rinde kalacaklardır. Yaln 7. 

bu vazı yel nb ı n a }'tnın or
hunodnn eonrn bnşlıyacak 

lır. 

zekDlar bu gibi kurumların, 
pansiyonların mıllet elıle 

harekete getirilmesi ile mey
dana çıkar 

Kurumun yetittlrdlği alt· 
mıı çocuk, ılerlde onlar da, 

ıefkate muhtaç olanları 
yükseltmek suretıle nafı ola
caklardır.,, 

8. Ethem Aykut , mütea· 
kiben bu gibi panıiyoola,,n 

ıtılch Atatürk devrimindeki 
rolünü anlattı ve sergi ka· 
pasındaki kurdeliyı fU söz
lerle kesti: 

- Bu v e s • l e ile 
Atatürlcün adını tazimle anar 
ve sergıyi de açanm .. . 

s~ u .dek' 6ŞJalar: 
Bunu müteakip hazır bu 

!unanlar seral odasına cire 
rek teıhir edılen etyayi gör 
düler Kurumun k11a ber za· 

manda mütevazi atalyede 
vücude gctirdıği iftihara 
değer bir çok etya sergide 
yer almaktadır. Bu c§ya 

arasmdn halılar. çartaflar, 
masa örlülerı, baltamyeler, 

peçeteler, iskem le halıları, 
dokumalar ve bezler bilhas 

sa yer almaktadır A"lı etki 
Yıldmm camitndc asılı bu 

lunao ve sekız yüz ıenelık 
h• riht bulunan kıvmettar bır 

halının bır örneğinın btr ay· 
nı dokuma atalyeslnde mu
vaffakıyetle vücude getlrıl 
mitUr Battanıyelerde kezi\ 
hem ucuz , hem de çok zarif 
ve uglam olarak dokun 
muıtur . Sergı dığf!r gün ler· 
de de ho.ıka açık bu ondu 
rulacağı gıbi. arzu edenler 
i&t~dıklerı eıvayi satın dil a la · 
hilt>ceklerdiı . 

Bugünkü 
Spor 
Müsabakaları 

Kupa maçlarına buaün 
İdmanyurdu ıle lcinıangücü 
lıırinci ve ikinci takım ları 
arasında devam l-ıcııiecektir 

lkn~ci tak&mlarm maçı sa 
at 1 ..l de, bırıncı takımlarıu 
maçı da ıant 15.j() <le bllf· 
lıyacaktır 

Bugünkü maç b eraberlak

le net celenlr e ~ehrımız gü · 
mesinde Jdmtlngücü birinci 

olacahtır 

Eğer bugünkü maç Yur 
dun g ltbıyeti ıl e netıcelc 

nirse ku lüplerin puvanları 
müsavi derecedt• olaceığın 

dan moçlor tekrnrlanactthtır 
Yın e bugün not onda böl 

ge kroıı b ırıncılik mfüııbairn 
lnrı da yapılacaktır 

Mttrm11ra ve Eğ,. güme 
lerı bıdncılerı dt hu m üsa· 
l akaltira i~lir k edec kl~ r 
dir . 

Müsabakalnrda bır ncıdr.n 

dördüncüye kadar derece 
all\o ntl etler t.7 mar \t A n 

k aran yapılaca l, olan Tür 
kiye kros birine Hk müıab · 
kflll&rına ittirok edeceklerdir . 

--~--

Bürhaniyede Her Gün Artan Bir 
ımar Faaliyeti Göze Çarpıyor 

Bürhanlye, (Hususi)- lı · 
bay Etbeın Aykut Pazarteal 
günü buraya aelerek yeni 

'"Şehir Kulübü. nü açmıttır. 
Gündüz memleket itleri 

hakkında Kaymakam B. lb · 
rahim Dtkmen ve Belediye 
Reisi Muhittin Taylı tarafın
dan izahat verilmııtir Son 
zamanlarda meydana ge 

ttrilmekte o lan hükümet 
konağı, beledıye parkı, 

spor alanı. koru· 
luk, Karmca çayı köprü 

sü ve ileride otel olacaiı 
söylenen henüz lnıaatı !Ona 

ermemit bulunan bina ile 
ıımdiden resmi daıre ve mü

eueselerce kiralanan ve hep· 

11, asri bir mahalle teıkıline 
doğru atılan genlf bir adım 

o lan yapılar gözden geçiril · 

mittir 

Aktam otuz klttlik bir 
ziyafet verilmlt ve vali fÖ· 

lene onur vermitlerdır Ev 
Baıkaoı lbrahım Çakıroğlu: 
.. Bu münasebetle, mütevazi 

bir ıekılde göaterlıe yer ay 
ırmıyan bar çal.tma ıle ga 
yelerine doğru yönelen yurt 

zümreleri ara11nda ayi not 

a lma azn1ile ilerlıyen muhi· 

tımlz topluluğunu büyükle · 

ri tarafından takdir göı ütüne 

tU içlen gelen duvgulftrım ı 

zın belırtilmeslne yol açan 

samimi tölene sayın ilbayı 

mızın. resmiyetten u;;ı:llkla· 

ıan bir aıle reıaı &1fatı ile 
katıhtt en yakın ve canlı 

örnektir .,, Oedı datkanın, bu 

cecenın ev çalııma tarıhfnde 

kıymetli bir hat1ra olarak 

anılacağını bildiren tük 
ran ve minn~tler sunan 

aöıleri vatimtzt mütr.hassis 

etm•t ve B t.them ,.,ykut te · 

ıekkürlere kartılık verdiler 
ve yurdun her köıe11nde 

olduğu gibi, Kamalıst rf'jlmı 

aeven ve yayan bır kitle ar· 

asında bulunmanın zev!.ınl 

ızah ettıler ve inkılabı tam 

amıle benimsemek sureti ıle 

imanlı bir yürü) üte çıkan 

Türldüğüu her gün, yenı. gö 

iüs kııbıutıcı başııı rılannda n 

ve Alatü rke olan sa~gı, şev 

ıı• ve ha) rnnhğımızın bı\nıez 

tükenmez bir irıanııla ve lıu 

gün artııının sebep erini 
1 ürk tievrım tarihi 

ol derinden bır göz gezdi 

rııle ı olamak kebil olduğu 
nu ızah ettiler ve ıyl çalış 

ma1arı zevkle ıeyredl!f'n mem· 
lcketler tt;a1ına karışrrn Hür 

haniyenjn de daimli müle 

z yi t bır faaliyet gösterme· 
11ni temennı ettiler. Bu ara · 
da ilğır c~.ıa oıüddeiumumi11 

11.ndrır Aktan, Bürht\niyenın 

1ııki111 tına ait dılekle,rinin 

son Z!lnıan arda, güu geçtik · 

çe tahakkuka ba§ladığınt 

göı"mek e hahtiyııırlık duy· 

duğunu ve hu yo ~ a cıddi 

ve dev.aımlı emek lı rcıy.an 

611)11tl ılba ı..ımızm odm ı mhı 

netle tekrar and ı Fıuatını 

bulduğundan delay1 duydu· 
ğu onuru bildirdi. Sık sık 

alkıtlanan karııhklı sö7lev · 

ler arasında en büyüğüm fi· 

zün adı ıayr• ile anıldı ve 

ve Bürhanfyeliler için mut · 

lu manllar tafıyan ziyafet 

bu derın samimtyet içinde 
sekiz buçukta sona erdi. 

Bundan sonra Halkevl 
göıterit salonuna geçilerek 
Faruk Nafizin .. Kahra-

man ., piyesi oynandı. 

Müıamerede Seyfettin Bar

dakçının, ayna boyda iki 

küçük oalu tarafından 07na· 

nan figürleri ve pozisyonları 
çok yerinde olan Zeybek 

beğenildi ve tekrar ettirildi. 

28 Şubat 1938 günü 
muhıtte daima hürmetle 

anılacak btr tarth olarak 

hafızalarda aaklanaıak üzere 
geçmite mal edildi . 

Vali Ethem Aykut, ev 
mensupları, memurları ara 

larında rörmekle d-.yduk · 
l arı büyük heı.zzı sık sık tat . 

hrmaları tem~nnlıi ile Bür· 

haniyede bir gece kaldıktan 

sonra uğurlaodılar . 

Harice Gönde
receğimiz Hu

bubat 
Zıraat Bankalıft, dıı me

mleketlerden getirilecek ve 

Türkiycden dıt memleket · 

lere eönderilecek hububat, 

tohum, çeltik veıalre ııbi 

üretme ve yetııttrme va1tta · 

larının mubadelesindc riıılyet 

olunacak hususlar hakkında 
teşkı litına yeni bir emir gö · 

ndermtıtir . Bu emre göre 

ötedenberi yabancı mf'mle· 

ketler ile yapılmakta ola11 

hububat, tohum, çeltik ve . 

saire gibi her nevi üretme 
ve yet lttlrmP. va11talan mü · 

badelt:ıi i1ler1 bundan böyle 

Ankara tohum iılih fıtaııyo 

nuuda loplanacakhr 

Türkiye ile bu gibi mub 

edele fsteğınde bulunan ya· 

bancı müeseseier ve gene 

muhadele suretiyle yabancı 

memleke tlerJrn üretme ve 

yetııtirme vıuı ! al ara gelir 

mek idiyen müesseseler An · 
kara tohumu iılih iıbsyo· 

nuna müracaat edecelder · 

dır Halen bu gibi müraca 
at ve teıebbüılere ve hun· 

İ ara uid mua melt ler durdu· 

rulacak ve kevflyet Ankara . 
y;ı bı l dırilf'c~ktır 

Mf'k tep, fidanlık. tohum, 
i&lah istagyonu vesaire gıbi 

Hl'lkanlığrı bail ı müu1t ıeler 
dıı ncltın ~etireceklerl hu
buh t ve Ürf ene va11taları 

ıçin Bakanltga müraca11• ed 

ecekl~rdır 
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AvrupaVa gınıBal~an
lardan Çıkmıyacaktır. 

olmaktadır. Araeıra Türk i
yeye şu, veyahut bu bloka 
ıltıhak etmek meyil izafe 
olunmaktadır. Anadolu Ajan· 
ıı bundan bir kaç gün evvel 
Türkiye, İran ve Irak ara 

ıunda müıterek bir antıko· 

mlntern paktı akdolunaca
ğı hakkındaki rivayetleri 
tekzip etmek mecburiyetinde 
kalmıatır. Anadolu Ajdntlln 
dan sonra da "Cumhuriyet,, 
gazeteıtnde Yunuı Nadinln 
Türkiyeye bloklara ilttbak 
arzuıun:.ın izafe olunmeımı 
reddettijıne ıahit olduk. 

Romanya da intihabat Mücade
lesi Devanı Ediyor. 

(Baıtarafı birinci aayf ada) 
iU kendi paramızla, kendi 
gayretimizle ve feyizlı top
raklarımızdan aldığımız ha
ıılat ile tedarik etmekteyız 

Bunun •çın Ankara top· 
lanh11 kuvvetimizin birliği 
tnlzde meknuz olduğu tezi 
oi bir defa daha kuvvetle 
ileri s6rmilı olacakbr. Bal· 
kan bugün tesanüdü ile Av
rupaya bir ımtiaal numunesi 
teıkll edecektir 

Balkan teaanildü f ikrl ile 
sermest olan ve bütün Bal
kan milletleri arasınd" sıkı 
itbtrlıfl vücude aetirmiye 
aayret eden Baıvekil Dr. 
Stoyadlnoviç neıeli bir yü 
rekle Ye Tatareakunun bat 
lıca muavini olan Petruıku
Kommen tle birlıkte Anka 
raya hareket etmtıtir. Or. 
Stoyadinoviç ve Petruaku 
Kumneo Selanikie Yunanıs
tan h6k\ıınetl reisi Metaluae 
He karıılaıl\cak ve müza . 
kereler ruznameatne dahii 
bu'lunan meseleler hakkında 
kt ilk konuımalar, Efemlya 
adlı Azizin kıUselerln çatıla· 
rını· birbirine raptettiil Ora 
illa ıehrl cl•ıuında vukubu 
lacalitar 

Balkan Antantı Konıeyl
oln betincl toplantıeında bu· 

lunmak üzere Anka.raya gl 
dea baıveklJtmtzdir . Stoya 

dlnovlç, büyük, kuvvetli ve 
do•t Türkiyenın ıeflnl, mıl 
letinin babıuıı olan Kamil 
A.tatürkii bir def" daha biz · 
:tat aellmlftmak f ıraatına na 
il olmakla kendini bahtiyar 
hi11ed~cektir Hundan baıka 
lamanımızın müıbet dütüoen 
btr şahsiyeti olan ve Dr 
Stoyadınoviç gibi, ekonomtk 
rnehafillerden, mıllellnin eko
tnik vaziyeti hakkında derin 
bir kuvvet aah&bl bulunarak 
çılunıı olan yeni Baıvek1l 
Celil Bayar ile tanıtmak 
Stoyadtnovlç için sevimlı bir 

Pıpomu kırdığ m za 
toan dedi. .~ ikagoda olmı 

l'tlcak 
Adam kapıyı onlar" açtı 

- Pelf ali! Dedı timdikı 

liırletık Cumhuriyetlerin han· 
gi tehirinden olursa olıun 1ı t~lefonla . cenaze eıyaeı 11 

tntlrlanabllir 

hidiıe olaca"tır . 
Dr Stoyadinoviç orada, 

Anadolu yaylasında, eıkl ah 
babı olan ve Türkiyenfn ha· 
rlci politikaeınm meıul ha· 
mili bulunan Dr. Tevfık Rüı · 
tü Araem, diğer dostlarımn, 
müttefik Türkiye devletini 
idare eden dljer ıahsiyetle 
rln dahi memnuniyetle elle
rini aıkacaktır. 

Ankaradaki toplanhya tah 
ıiı edtlmtı bulunan aünlerin 
politikalarını milletlerıyle tam 
bir "kord ve hcrkeıin hususi 
haklarına tam manlaiyle 
hürmet çerçiveai içinde takip 
etmiye ahdedılmit bulunan 
dört devlet arasındaki Jerio 
anlaımayı kaydedecek gün 
ler olacakları daha fimdıden 
ıöylenebıllr . Çünkü herkeıde, 
herıeym fevkinde biktm ol 
an eaes kaide ( Axiorme ) 
"Balkan Balkan mılletlerl 
nin,. kaldeıidlr. 

Balkan Antantı Konseyi· 
nin Ankarada ıubatın 25.28 
inci günlerinde vaki olan 
toplantısı hakkında Yugos 
lav gazeteleri 22 tubat 1938 
tarıbli ıayılarından itibaren 
netriyata baılamıılardır. 

Yugoslavyada İf baıınrla 

bulunan Yuaoılav radikal 
blrltği fırkasının resmi naıt · 

ri olan "Sıunoupravar gaze 
tesi "T6rklyenln realiıt po · 
litikuı,. ıerlevhuı ve M 
Svetovııki imzası altında net 
reltiği bır makalede diyor kı: 

"Hariç efklra umumiyesl 
Türkiyeye gittlk(.e daha zi· 
yade ehemmıyet izafe etmi 
ye baılamaktndır Boğaziçin· 

de hasta adam,, devri çok 
tan geçmitlir ve bu hakıkat 
herkl'!s ;çın ayandır. 

Tür\uye, Avrı/p1' devidle· 
ri aılesi içınde gerek u~er
hk ve gerek politika bakı 

mmdan kendıDe hürmet cel 
betmiye baıladığmdan baı · 

kalarınm ittiyakına da hedef 

"Cumhuriyet,. : 
.. - e loklardan ne birine 

ve ne de ötekine iltıhek 

yok!,, D t. mektedir. 
Evet , bütün Balkenlarm 

takip ettiği politikanm iıtl · 

kameti budur. Hu istikamet 
Jüliyen Alplarında baılanıak· 
ta ve asırdıde İran hudutla
rında nihayet bulmaktadır. 

Büyük Kurtancııının idareıi 
altında Türklyenin takip et· 
tiği polttikanm realizmi bi 
ze, hepimize alt olan bir re· 
alızmdir. 

Bize muhtaç olanların 

hepsini bizim mazinin ıh ya · 
ıını ve büyüklerin heıapla 
rını tediye edeocejimiz teıek
küller~ girmeyi arzu etme 
dığımıze inandırmak güçtür 
Şimdiye kadar olanlar kafi
dir . Biz ideolojık tasnifler 
halinde bile olaa, herhangi 
bir kimsenin iıarettyle yürü· 
mek istemiyoruz. 

Biz yalnız hayali ıhtiyaç 
larımızan emirleri altında yü 
rflımek istiyoruz. Eğer komü· 
nizmle mücadele etmek icap 
edene~ bızler bunu, her bi 
rımiz kendı yurdumuzda, 
herbblmi:t ırkımıza hıu olan 
ve mümkün bulunan görüt· 
ler çerçlvuı ı çınde yapaca 
ğız. Fakat , bilakig üçüncü 
enternuyonbl bizi wf aıizm,. 
i!e mücadele için takım ta 
kım taanıf etmeyi düıünü· 

yorsa biz tuzağa düımıye · 

cegiz ve " dünya faıizml ., 
nln kendisine taraftarlar bul 
mak için koınınlern tarafın · 
dan uydurulmu~ hir manevra 

gükreı 

intihabat mücadeluı bü
tün ,iddetiyle baılamııtır . 

Şimdiye kadar ancak profe
ıör Yorganın riyaseti altında 

bulunan mılli demokrat par· 
tiı\ yle bır intihabat anlaı

ma11 yapan Goaa kabineıj, 

muhaliflere kartı kati bir 

galibıyt:t temin etmek üze. 
re teırıki Oleaaide bulunacak 

yeni gruplar aramaktadır . 

Macar partisiyle devam et

melde olan müzakereler he 
nüz kati bir netıceye var· 
mamıftır 

Muhaliflerde, hükumeU 
elinde tutan partiye kati 

bir darbe vurmak üzere ara 
la randa bır koalısyon yap -

mıya aayret etmektedirler. 

Mılli köylü parUslnde, ev· 
velce ayrılanlardan maada 

yeni karar hadiseleri olma -
mııtır. Mukaddeme milli 

köylü partisine mensup olup 
Goga kabinesine dahıJ olan 
ıahıaların, bu parti azaları 

araeında karar hldtseıerinl 

tezyit etmek üzere vaki te
ıebbüılert de matlup netice· 
yi vermtıttr. 

Eeçen umumi intibabatta 
tktıdar mevkilnde bulunan 
milli liberallerden ıonra, en 
fazla rey alan bu parti, mıl-

olduğunu görmekten hali 
kalmıyaca ğız. Hu huıuıta 

Fransada, daha doğrusu la · 
panyada kifi dere.c~de tec
rübeler yapılmııtır . 

Yunus Nadi makalesinin 
sonuodn Kanıaltzmtn ecnebi 
sistemlerden istikrazda bu 
lunmıya muhtaç olmıyan ve 
bılakıa , bu.ıüo dünden daha 
kuvvetli bulunan ve yarın 

bugünden daha kuvvetli bir 
hal alacak olan ve Türk 
milletini müftehir eden bir 
devlet sleteml olduğunu ıla 

ve etmekte haklıdır 
M. Svetovıki 

Hala siz mi? ' ········••ııı ... , ........•..•.......•................ ,, 
i TÜRKDILINlN ROMANI TEFRiKA NO: 4i Strom onlMI" karıılaıtı 

ğınd11 n memnun görüomt · 
yordu. 

.. Yüzbaııya siz•n yine 
gelip gelmediğlntzi sormak 

üzere idim 
Vılliams: 
- Haberı almıt bulunu 

yor. dedı, ne oldu:• 

1: 
• 

ı : • 
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Maha ilenin komflerlik hl 
nası kırmızı tuğladan bir bi 
l\ll idi. Sectr~terlerln büro 
•una kadcır, ınrıulan merdi 
"eni çıktılar ve nöbetçi ça 

Strom onları büroya so 
r kank c~vap verdı . 

• • • • • • 

• • • • • • • • • 
ÇEViREN: Kemal Demiray ! 

vuıuna Sprague vakaıilna 

att raporu görmejl idediler 
Ôbürü büllük bir defter ka 
rııtırdı ve onlara ehemmi · 
vetli bir fev öğretmıyen bil 
gilerl bulmakta gecik medt. 

Arnoı Sprague altmıt yedi 
vaıında. llarrlıon Streette 
422 1 de sakin. Gravfort 
ca ddeıt duraemda Ma dtsoo 
Street otobüıünden ınerken 
bir ıöfer tarafından ölf'cek 
tekilde Jaralannııflı; ce11et 
Baacomun dükkanına nak· 
ledtlmiıti. Rapordft V ailen 
1 ınzaıı vardı 

Vtlliamı, Valleni görmeği 
rica edeceğı sınıdft yüzbeı ı 
oın büroıuoun kapm 1tçıldı 
vı:.o Strom yanında difer hlr 

Poltı memurlle rlrdi 

Yüzbaşının hepsinden 
haberi var . Yüzbaşı O. Gr -
ady, ıtze vekıl bürosunda 
çalııen Vilııam ı ve bey . 

- Grane. 

Deniz ma vısi koıtümünün 
ıçmde dimdik, yakıııkh bir 

İrlandalı olan yüzh"V' O Gr 

ady: 

Sizinle tanııtığımdan 
mesudum, dedi, bütiin bil· 
diklerimizi onlara ıöyleme

li miyiz! 
Strom cevıtp verdi: 

Şüpheııiz . 

Yüzbatı O Crady hepıi 

oturduğu zAmftn : 

· Pekala! t~te dedi Sp· 
rague Strect Madison oto 
lıü5 ı"rıntn bırirıdf', Grnvfort 
cadde«ı clurağındrı dün ak 
ıı.ım ıuıat ııekızc doğru uıdt 

jı eınada büyük bir otomu 
bil onu devirir otobüıOn 

1 
kondoktörü , Jırnmerman 

adlı biri, arnbaııını durdurur 
ve yerınden fırlar. fakat ot · 
onu o iki adamın biri Spra · 
guentn yanında hemen çö 
melmiı. vücudunu yoklıyor 
du. Kalkarken " öldü " der 
Zıtnm(;rman ona iımıni ııo 

rar, fftkat öbürü cevap ve 
rlr "dt:folunuz,. ve otosuna 
sıç11yarak kimse l\rabaya 
girmeden hareket eder 

Ktmse otonun numa. 

rasını almamıı mı/' 
- İıln garibi ıu ki, nu· 

marası yokmuı 
Dirtı:ktör Stromun parlak 

gözleri hareketsiz çehreılnın 
blssizliğıle tcznt teıktl edf

voriardı. 
- Gece oluyordu, dedi, 

kondoklor ve yolcular nu 
marayı göıenıemııler. 

Grane sodur: 

• Kllzaya inanıyor muıu · 

nu:ı? 

Strom: 
Bilmiyorum, dedi 

Eğer kafamı dün hikayele. 
rinizle duldurmamıt olıaydı
nız, "zıcık olsun ıüphe et
miyecektim. Buna ehemmi 
yet vermez gibi göründüm, 
fakat bır polis kendi kendi 
ıinin f ıkrıni değlıtirebılir. 

Her gün şöfer kazalerına 
ıahibiz, fakat her za.mankı 

gibi otomobili sevked~n hu 
defa durmıyor .. l~te bu ga 
rip! . 

Spr&gue 
arattığınız 

bir yer •ıgal 
mt? 

adı ıırııv:erde 

lfıtede mühim 
ediyordu değil 

Grane hir ııare• I~ tud~k 
eltı. 

- O Vestlind ıııoe nA11l 
kHıtmıı bulımuyor i1 

ı li harlıtiyan fırkasının it ba· 
ıına ıettrtlmeılne aala ta

he mmül edememektedir. Baı 
faktörün bu hareketinden 

ıooderece muğber olan mlllt 
köylü partisi, hükümetl ha · 

zırayı önümüzdeki intihabat· 
ta d evirmek üzere ıolları 

bir araya toplamıya bütün 
kuvvetıyle çalıımaktadır. 

Sabık baıvekll Vaydanın 
baıkanhğı altında bulunıa 

Romen cephesinde, kati bir 
hareket yoktur. Bu partiden 

ayrılıp Goga kabinesine zi
raat nazırı olarak dahil olan 

O. R Doaniteıcuda mtlli 
hırlıtiyan partisine beklenUen 
yardımı temin edememlttir. 
Çünkü kendıaine yalnız Vl
aıca aancağından Romen cep· 
besine mensup ancak birkaç 
kııi ıltthak etmlttir. 

Parti ıeflerinden bazıl~rı . 
nın , muhalefete mensup kuv. 
vetlerin müıtereken hareket 
etmelerine daır olup siyasi 
mehafelde hüsn6niyetle kar
ıılanan tekhflerl, bQyük bir 
ehemmiyetle tetkik edtlmt 
ye baılanmııtır. 

Fakat mılıi liberal partisi 
bu ırupa dahtl olmak iste· 

medlğinden bunu, m6ıterek 
kati bir hareket olarak te
lakki edemeyiz. Zera milli 
ltbera l puUıl menfaatinin 
emretUği ıektlde her daim 
hendi nam.ve heaabma müs· 
taktl bir siyaset takıp etmlt
Ur . Bu da hükümetin kartı · 

11nda çıkarılacak cephenin 
o kadar aenit olmıyacajmı 
göstermektedir . 
Maamafıh partiler arasın· 

da cereyan etmekte olan bu 
müzakerelerin neticeleri he· 
nüz kati olarak malum olmaa 
makla beraber, sola mensup 
partılerin ıımdldeo takındık

ları ıert vaziyetlerden, hü· 
kumetl hazıranan mart ayı 

iptidalarında yapılacak inli · 
habatta çetin mücadeleler 
karııamda kalacağı anlatıl-

Grane. ihtiyar iıçınin ci· 
nayettn ıebebini haber ver• 
mesi lazım gelen vaadini ve 
sabah toplanhaında onu gör
meyince hayret lerini ona 
anlattı 

Direktör !lordu: 

Şu halde Buckholz her 
gün Vestlindı görmek ıçin 
müsaade edıyor mu? 

Vtlltamı küstah bir eda 
ile yalan söyledi: 

Hayır , onun yanına 
ancak avukatı Finklesteini 
bırakıyor 

Biz onu dııarıda beklı · 
yoruz. 

Grane yüzbaıı U Graye 
döndü. 

Otolu adaman, onun 
ölümüne emniyet ıetirdık
ten sonra kağıtları aıırmak 
için Spragueyi yokladığını 
dü~ümüyor muıunuz? 

- Olal.Jihr. Zira ceıedin 
üzerinde hiç bir ıey bulun 
madı . 

Strom sordu: 
- Sprague faydah bır 

kağıda sahip olabıllr? Bunu 
biliyor mısınız? Grane ce
vap v~rdi. 

Ya7.ık ki hayır! Eğer 

katledılmit ıse huna büyOk 
bir ehemmiyet vermelidir. 

Direktör Strom: 
- Bu it batımı alt lıt 

ediyor. dedi Bir t•Y var 

maktadır. 

Halk partisi organı Drep 
talca gazetesi Bay Manyo 
ile Bay Tıtuleskonun, kral 
ve hükümeli hazıra aleyhine 
takip ettllderi sıyaaeti tahltl 
ederek w Siyasi hayat~ ıütu 
nunda neırettfği bir yazıda 
ezcümle ıöyle diyor; 

Milli köylü partisinin , halk 
kitlelerini tenvir namı altın

da göıterdfji faaliyet . ka· 
rakter itibariyle diğer siyaai 
partilerinkinden büsbütün 
baıkadır . Btlhaaaa Bay Man 
yo ikı türlü siyaset yapmak · 
tadır Milli köylü partisinin 
ınt ihabat hazırlıkları için 
tertip ettiil toplantılarda, bir 
türlü ve Karpatlarm dlier 
taraf mda yapılan umumi 
toplantılarda da baıka türlü 
konuımaktadır 

Kay Manyo, eski Roman· 
ya dahilinde yapılan toplan
tılarda saltanata taraftar ve 
hanedana ıadık olduiunu 
söylemektedir. 

Aynı adam diğer tarafta, 
hükumet mevkiine liyakat 
kesl>eden partiler meyanına 
dahil bir fırkanın noktalna · 
zarlaraoa yaratmayacak bir 
surette hanedan aleyhine söz 
aöylemektedır. Bay Manyo-

Qnun, hali hazırdaki intihabat 
mücadelesi :dolayıalyle yaz
dıiı makalelerini ve s6yledl· 
il sözlerini burada naklet· 
mek istemiyoruz. Fakat ıu · 
nu ıöyliyelim ki, Bay Man
yonuo noktatnazarı , parUnin 
11yui f aallyetine yardım ede
ceğini zannetmiyoruz. 

Mılli köylü fırkasının dı · 
ğer noktaloazara da, siyasi 
alemin nazarından kaçma
maktadır . Romanya h~neda · 

nının aleyhinde yabancı 

matbuatta intitar eden bil · 
umum makaleleri ihtiva 
eden ve yüzbinlerce tabecii
len matbuaları halka daiıtıl
mııtar . Emniyet umum mü · 
dürlüjü tarafından yapılan 
tahkikattan bunun merkezi 
Ardeal eyaletine tibi bir 
kasabada milli köylü fırkası 
erkanından bir Zatın evi ol-
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

ıdise. Vestlindıo idamına 

ıkı saat kalmaaıoı mı bek· 
ltvordu ki , neden Sprague 
sizi bidayette görmed(l 

Ya Grıant , bu tablonun 
neresine konuyor? Aıaiı ta· 
bakadan bu haydut kibar 
ıah11lardc.n müteıekkil bir 
grupla n~ yapmağa geli-
yor? Bundan btrıey anlamı· 
yorum. 

Grane, 1893 de alınmıı 
1 laymarket isyanındaki es 
kerlerı gösteren bir fotoğ· 

rafa yakından bakmak için 
kalktı . 

Aklıma ıelen yegane 
i.ıah tarzı ıudur, dedi. Gr 
ant , bayan Veatlindın otur 
duğu evde cinayet geceı• 
bul unrouı olduğu için mahke· 
me eınasında tevkif ıadilme 
korkuai 'e bildiilol polise 
haber vcrmeai korkusu ola · 
bıltrdt. O akfam ci•arda 
ıulih atmıı olabiltr. Merhan· 
gi bir vaziyette Vestlindın 
ıspartmanından çıktıjını ve 
onun katil olmadıjına emin 
olacak ıcklld~. karısından 

ayrıldığını görmüı olmalı, 
Vestlindın mahkümlyetlnf 
öğrendiii zaman, ıahadette 
bulunmak sureti!~ pollıln 

yarrhmma koımaiı göze al 
mıthr 

SÜRÜYR 



SAYFA: 4 

Romanya da 
.. 
intihabat Müca-

lesi D~vam Edi}OT. 
(Üçü1>cü sayfanın devamı) 

duju tebeyyün etmlttir Ha· 
ber a lıodığaoa nazaran, bu 
hidiıe f ı e müterad•f olarak 
sabık hariciye nazırı Bay 
Tltuleskunun, dahıti ve ha 
rıci bazı ıiyaai mesatl hak
kında bir kıtabı ıntııar ede· 
cektir. Bay Tıtüleıko tara
fıodan hazırlanmakta olan 
bu kıtapta mevcut bazı ve· 
saik ve suretler heyecanlara 
ıebep olacaktır. 

Hu münasebetle, devlet 
reisinin ıereflne zarar vere 
cek herhangi bir veaikamn 
neıredılmeıloe mani olmıık 

(bere ceza kanununa müzeyyel 
olarak bir kararname oeı -
redılmiıttr . Bu vaziyet, Bay 
Maoyo ile Bay Titülesko 
arasında, memleket dahilin· 
de ve haricinde takip edi
lecek bazı ılyaaet ' ere dair 
tam bir anlatmanın mevcut 
oldufunu göstermektedir 

Gazetelerin verdıklerf ha-
berlere nazaran yakında 

memlekete avdet ede 
cek olan Bay Titü 

yük mütecavizlerin arkasın · 

dan horoz gibi 11çrayaruk, 
Milletler Cemiyetinin müte 
cavlzlerın ihtiyaçlarına gare 
uydurulmasını yani cemiyet 
mlukınm ıılahını teklıf et
mektedirler Bay Beckin te· 
klıfl ve onun, Mılletler Ce 

1 
ı 

1 
mi yeti bir "konsültasyon ve ı 

barlıtırma,, organına tahvil I 
edılmed ıği takdirde Legts 
tanda MıHetler Cemiyetine 
alan münascbatını deiittıre· 
bileceği hueuıundaki tehdıdi 

de ayna mahiyettedir. laveç
re cumhur reisinin lsveçre· 
oln gayet vaat bltaryflığı,, 

hakkındaki beyanatıda aynı 

manayı ifade etmektedir Bu 
beyanatın hakıki manası, 

herhangi bir mütecavize ve 
herhangi bir tecavüze dos· 
tane muamelenin garanti al
t111a alınma11 demektir 

Muhııclmlerln üçüncü k11-
mı ise, Mılletler cemıyeti 

nln fevkalade ideallerine 
ıadık bulundukları hakkın . 

dakt nutuklarım tekrarla 
makta, lakin bu ideallerin 

maalesef tatbıkl kabıl ola
madığı ve Mıtletler cemi 

Balıkesir icra 
Memurluğundan: 

TÜRK.DiLi 

Balakeslrin Martlı mahal 
leıioden Tosyalı Muataf a ka · 
rısı Hayriyeden ödünç para 
alarak aynı mahallede vaki 
sağı: Abit erendi ve ıolu: 

Yusuf <•fendi hanesi ve ar 
kası: Kalılycı Hüseyin ha
nesi ve önü yol ile çevrili 
ve 55 arıın üzerinde bina 
edılmi~ alt ka t divanhanesi 
çimento ve alt katta bir 
oda ve camekanlı ayrıca 

ufak bir salon ve bir hela 
ve üıt katta yine camekan .. 
lı salon ve ikı oda 
ve cam ve camekanla 
tam bır mutbah ve 
187 arım miktarında bahçe 
ve bahçenin kıble taraf anda 
bir kıler ve dört hayvan alır 
ahır ve ayrıca duvarla bö 
lünmüı içinde ıu kuyusu ve 
1 7 adet dut ve bir badem 
ve bir çam ve bir erik ve 
asma ağacını müıtemil ı. 700 
zırra mimarı bahçeyi müf 

temil hanenin üçte tkl h ts 
ıesınl ipotek eden adı g,.çen 

Mcırth mahııllesinden Telli 
oğlu Kamil ve kız kardetl 
Nesıbe mukaddema vaki 
olan teblığat üzerine borç
lulardan (400) lirasını öde-

leaku, Bay Manyonun in
tıhap kanunu~un kararname 
tle tadıl edtlmeıinln kanunu
eaaıi ahkamına muğayir ol 
dufuoa dair müddeasanı 
temyız mahkemesi nezdınde 
müdafaa edecektir. 

Bundan da anlatılacağı 
Vl'Çhfle Bay Tıtülesko, Man· 
yoyu hariçte ve Manyo da 
Tıtült-dcoyu dabılde müdafaa 
etmektedir. 

Bırbirlerlnl taınamlıyan 
bu iki zat, gazeteler ve mat 
bualarla hanedan aleyhine 
mücadele etmektedirler " 

yetinin ölümü gibi bir haki 
kate boyun eğerek dığer 

yollar aramak lazımaeldığl 

hakkında beyanı fıkir et
mektedırler . 

Milletler cemiyetine ikti

sadi cepheden de hücumlar 

yapılmaktadır. Bu münaae· 
betle Von Zeelandın «ıkti 

tadi terki teslıhat ı> hakkın

da, mütecaviz memleketler 

" diklerınden dolayı Asliye 
Hukuk mahkemesine borç 
tan kurtulma davası açma · 
larile ikrar edilmft üz yüz 
elli lira ıçin ipotek edilen 3 
de ıki hi11edeo Kamile alt 
bır hi11esl paraya çevrilerek 
gerı kalan (4Ü0 l lira hak
kındaki borçtan kurtulma 
davası da mahkemece red 
edilerek temyiz mahkeme· 

lzveıtia gazetesinin 26 
ıonkaouo tarihli nüıhaaıoda 
Milletler Ccmtyetlnın yüzün. 
cü toplantm münuebetile 
"Mılletler Cemjydtıne karıı 

yürGyüı bathğı altında inli· 
ıar eden uzun makalede ez
cümle töyle denilmektedir: 

... MiUetler Cemiyeti; mü 
tecaviz devletler ve onların 
dalkavukları tarafından ve 
eaaa prenılpleri mütecaviz 
lerle prf'nıipılz uzlaımalar 
yapmaktan ibaret bulunan 

korkak politikacılar tarafın· 
dan yapılan hücumlara ma
zur kalmaktadır . Cenevre 
müeaaeıeııne yapılan bu hü 
cumların karakteri muha
clmlere göre değltmektedır . 

Muhacimlerdeo bir kuma 

yani faıtıt mütecavizler,: 
•Ortadan kaldmlsıo, dağı-

tıl11n, tasfiye edılıin,,, diye 
bafırmaktadırlar 

Dığe r bir kı11m lıe, bü-

le beynelmilel ıktiaadi itblrliği 
teı kil etmek için Mı ileti er 
Cemiyetınden ayrı müstakil 

blr beynelmilel iktisadi mer· 
kezın meydana getirılmeıl 

hakkmdaki proje 1 erıni der · 
hatır ettırmek kafldır. Di 
ğer birtakım <~ikt11atçılar» 

ise Milletler Cemiyetinin ba. 
rııı organize etmek yolun
daki teıebbüslerinde iflas 
etmiı bulunduğundan böyle 
iktisadi faaliyete giritmeıint 
ve vukua g~leo askeri lhti 
liflarm batlıça ıebepleriol 

bertaraf etmek suretile bey 
oemilel gerglnlığlo itle bu 
noktadan önüne geçmeıloi 
lüzumlu görmektedirler. 

Milletler Cemlyetınin bü . 
tün muhalıfleri arasında bö 
yle bir canlı ' ığıo hüküm sür
mesi neden ileri gelmekte -
dtr? Miılet ier Cemiyetine 
böyle toplu bir hücuma ıe
bep olan ne gibi, .. yeni,. 
farklar vardır? 

Balıkesır Tapu S cil 
Muhafızlığından: 

Kaza11 
Bıalıkeıir 

Mevkii 
Söğütlü kuyu 

nam ıehtr yolu 

Cınsı 

tarla 
Hududu 
Doğu hendek poyraz ! 
yol batı yağcı Hakkı oğ-
lu Halli kıble Yakup 
köyünden Çanlı Musta
fa tarlası . 

Evsafı ıalreıl yukarda yazılı tarlanın raa11 İzmirln ma · 
halleıınden Yakup oflu Yakubun ecdadından müntekil ve 
takslmen kendlılne muhaasaa malı iken J 330 yılında ö1ü

mile mfraıı kar111 Kamile ve evlat lau Hüseyin, feoriha , Ve
ıile, Nazife ile evvelki karısından olma kızı Duduyu terk 
edip mezkQr vereıe bu kerre muriılerinden müntekll tar
layı namlarına teıcll ettire-ceklerinden bu yerin mülkiyeti 
hakkında bir hak iddiasında bulunanlar varsa 16 3 9.ı8 ta
rihine müsadıf çarıamba günü mahalline tahkik memuru 
gönderilecejindf!n ilin giinünden evvel Tapu Sicil Muha· 
f ızhiına veya but günilııde mahalline gelecek memura mü· 
racaatlara tJAn eluaur. 

since de tescil edılmlt ol 
makta borçlulardan Nesıbe 

ye ait hanenin üçte bir ha 
nesinin açık arttırma ile pa· 

raya çevrılmesine karar ve. 
rılmlttir. Birinci arhrma 
30 j 93ö tarihine tesadüf 
eden 9arıamba günü saat 16 
olarak tayin edilmittlr. Bu 
babda yazılan şartnameyi 

herkeıı görülebilmek için 
Balıkesir icra dairesinde açık 
bulunmaktödır Almak lıtl

yenlerln hanenin 3 de bir 
htaaealne muhammen kıy. 

meli olan (317) liranın yüz· 
de yedi buçuk nisbetinde 
pey akçeıile birlıkte Balı· 

keılr icra datrt-ıine gelme
leri, o gün konulan pey mu · 
hammen kıymetinin yüzde 
yetmlt betini bulmadığı tak 
dırde arttırma son arttıra. 

nın taahhüdü baki kalmak 
ıarUle ikinci arttırma 14 -

4 938 tarihine tesadüf 
eden pertembe günü saat 
16 ya bırakılacaktır. O gün 
konulan pey yine muham
men l..:ıymetln yüzde yet 
mit betini bulmadığı tak
d irde borç 2280 numarala 
kanun dahiltnde kalmıt ol
ması hasebile borç bet mü· 
ıavl takside bağlanarak sa 
tıf geri barakılacak. bu ıu · 
retle arttıranlar taahhütle
rlnden kurtulacaklardır ipo
tek sahibi alacaklılarla di · 
ğer alacaklılarr ga yrf men· 
kul 6zerindekt haklarını hu 
suslle faiz ve maıanfa dair 
olan lddtaluını evrakı müs 
bttelerile birlikte 20 gün 
içinde icra dalreıılne bıldır -
medikleri takdirde haklan 
tapu slcilile sabit olmadıkça 
aatıı bedelinin paylaımasm · 
dan hariç kalacakları ve 
arttırmadan dofma tellll 

,. ...... ~~····· ~·······-.. · 
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: Pazartesinden ba.tka her : 
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1 Manyas Sulh 

Hakimliğinden: 
Manyas kazasının Kayaca 

köyünden Muataf a oğlu Meh 
met Sertin ölm< sile birinci · 
kanun ayı içinde terekesi 
mahkememizde yazılmıt ol
duğundan kanunu medeninin 
561 'tnci maddesine tevfıkan 
terekeden alacaklı ve borç 

6 MART IY38 

Teşviki Sanayi Kanunundan İstifade Eden 
Sınai Müessese Sah iplerine 

iktisat V kale, inde • 
• 

2- l 53 Sayıla kararname hükümlerine göre. teıvlki sa · 
nayl ruhsatnamesini haiz 11nai müe1&eıelerin 937 mali 
senesi mevaddı iptidaiye gümrük muafiyet .nden istifade 
edebil~elerl için: 

l - Mezkur mali sene mart nlha yetine le adar ma. 
halli en büyük mülkiye amirine müracaat etmeleri. 

2 - 937 Mali senesinin ilk dokuz ay• zarfındaki me· 
vaddı ipt dlllye sarfiyatlarını alakadar mf'fl"lurlar vasıta 

siyle tetkik ve tesblt ettirmeleri, 
3 - Müracaat evrakının "tstlda, üç tal~p cetvelt, 

rapor ve gümrük vesikası .. nihayet 15 nisan 938 terlhine 
kadar Vekaletlmize göıterilmesi. 

4 - Gümrük veılkala rında 1 6 937 tarihinden 28-2 938 
tarihin e kadar dıprdan getirilen mevflddı lptidalyenin 
lmrar tarihleri, tarife numaraları; kiloıu, kıymeti gümrük 
resmile muamele vergisinin kayıt ettirllmeıl, 

5 - 15 -4 938 Tarihinden ıonra gelecek müracaat ev 
rakının nazarı itibara ahnmıyacaiı tamtmen illn olunur. 

luların itbu duyurma tarı-!==========================
hinden itibaren bir ay için-

de talP.plerlnl ve beyanlıırı
nı muhakemede açık bulun · 

• 
durulan tereke defterine ka 
yıt ettirilmesi, alacağını vak· 
tinde kayıt ettirmiyen ala
caklıların 569 uncu madde · 
nin hükmlle kartılaıacaklaıı 
ılan olunur 

Manyas icra 
MEmurluğundan: 

Bir kıta noter senedlle 
l 50 lira ve ayrıca maaraf 
ödemeye borçlu Salur kö 
yünden Hacı Ahmet kızı Ha. 
ticenin Bandırmalı Halil oğ· 
lu ibrahıme olan itbu bor
cundan dolayı Mürvetler 
köyünün Gebelik mevkiinde 
vaki sağı ve cephesi dere, 
solu Ratlt bey tarla11 arka 
ıı bayırla çevrıli üç tatla 

• tatlı ıu değirmeninin 2304 
sehim itibarile l l 52 ıehim · 
den borçlu Hatlcenln hıuesl 
olan 174 buçuk sehimin ha 

cizlle tamamına beı bin li
ra değer biçilen ve bil he. 

sap bor~unun 164 buçuk 
ıehmine 357 lira on dört 
kurut isabet etmekle bu htı· 
ıentn icra. iflas kanununun 
124 ve müteakip maddele -
rine tevfikan açık artırma 

ile ıatılmaıına ve bu satııın 
hır ay müddetle ilanına ve 
ihalenin 26 mart 938 cu· 
rnartesf günü ıaat l 2 de 
Manyas ıulh mahkemesi icra 
dairesi salonunda icraıına 
ve o gün artırma bedeli 358 
lira 14 kuruı muhammen 
kıymetin yüzde yetmiı beti· 
ul bulmadığı takdırde adı 

geçen kanunun 127 inci mad
desi mucibince en fazla ıır 

hranın hakkı baki . kalmak 
üzere artırma gününün 15 
gün müddetle uzatılmıı sa· 
yılma11na ve bu takdirde bu 
ikinci artırmanın 11 4 938 
on bir nisan pazarteıi günü 
aynı saatte ve aynı yerde 
lcraıına karar verilmtı oldu
ğundan isteklilerin fazla iz1t · 

hat almak üzere daha evvel 
icra dairesine müracaat ede 
bilecekleri ve muayyen gün 
ve ıaatte yüzde yedi buçuk 
pey akçalarile makbuzla ha· 
zır bulunmaları lüzumu ilin 
olunur 

resmile bu satılan gayri 
menkul hiuesinin vergisinin 
tercihan aatıı bedelinden 

Vilayet Makamından: 
Martın onuncu perıembe günü on lira maaıh nahiye 

katipl i ği için Balıke!lir vi ayet makamındB imtihan fcra edl 
lt>ct'ğinden talıp olanların ~vrakı müsbitelerinl timdtdeo 
göndermeleri ve imtıhan günü de merkt!zde hazır bulun 
maları ikinci defa olarak ılin olunur. 

Türk Hava Kurumu 
Dursunbey Şubesinden: 

Kaza Hava Kurumuna atd merkezi kazada müdahhar 
tahminen 12000 kilo buğday, 12500 arpa, 11000 çavdar, 
485 mısır. Kireç nahiyrslode 4545 buRday, 3402 arpa, Ka. 
vacık nahiyesinde 5460 buğday, 4965 arpa, 2S0 1kilo m111r 
açık artırma ile sahta çıkarılmııtır 8 3 938 ıalı günü uıat 
15 de ihale olunacağ1ndao isteklılerin ıeuıitıni anlamak ve 
numunelerini görmek üzere tubenıize müracaatları. 
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Satılık Zeytin Yağı 
Yağhanesi: 

Erdekte Halitpaıa mah8llesinde Hacı Emin Zade Mol· 

la Ahmet yağhanesindeki n ı 11f hissem ile içindeki, itliyen 
ve bizim olan alatların kaffesi satılılstır . Talıplerfo tdare
hanemlze müracı:ıatları alan olunur. 

Merhum Demirhııarlı 

Mehmet Tevfık Ailesi 
iffet 
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Susığırlık Hava Kurumu 
Şubesinden: 

Şübemiz anbarında mevcut 22,000 kilo buğday 20 gün 
müddetle açık artırma ya çıkarılmııtır Veril~cek fi at had· 
dı layik görü ldüğü takdirde 11 Maart cuma gQnü saat 
15 de ihalel katlyeıi yapılacağından taliplerin ıübemıu 

müraca,.tları ilan olunur. 

Susığ1 1 lık Hava Kurumu 
Şubesinden: 

Şubemiz anbarında mevcut 685 kurutulmuı koyun 
derisi ve 329 tuzlan ı! mıt keçi derisi 20 gün müddetle açık 
arttırmaya çıkarılmaıtır. Verilecek fiat haddi layik gör61 
düğü takdirde 11 mart cuma günü saat 16 da ihalet kat 
iyesi yapılacağından taliplerfn ıubemlze müracaatları ilan 
olunur. 

Muhgsebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

Bandırmn Haydar Çavut mahalluinde Evyapan ıolca
ğıoda Evyapan Abdullt!h ve diğer va rldere alt bina enka
zından çıkarılan tahminen \ l O) ton miktarındaki potreller· 
le hurda demirler 8 mart 938 de verıi borcuna karıılık 
haczen ve açık arttırma ile ıatılacağıodan talip olanların 
Bandırma muhasebei huıuslyeslne müracaatiarı ılin olunur 
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ödeneceği ve gösterilen gün· !=======-==============-======= 
Sah•bi ve Batmuharrıri: Balıkesir Mebu~u H. KARAN 

lerde gelmiyen1erfn vaz geç· ,. 
mit sayılacakları ilan olu- Çıksrım Genel Dır~ktörü: FUAT BIL'AL 

Baıımyerl: Vilayet Matbat1ı - Balıkeılr nur. 


