
-· - r 
Milletler Cemiyeti. Habeş Meselesinde 
Her O.evletin istediği Gibi Hareket Etn1ek 
Hususur ıda Serbes t Olduğunu Bildirdi .. 

14 MAYIS CUMARTESİ 1938 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL IA. YI: 388 l 

Başvekilimiz Doktor Aras Hatay 
la birlikteSofyaya geldiler1 intih•:::~:.~~'df~:/~hine 

_ _ _ lıkenderun , 13 (ı\ .A.) 

8. Celal Bayar Ve 8. Aras Yugoslav Hudutlll Bugüne ~adar y--p~mıı olan 
teıçll ltlerlnde butun gayri 

d J 8 l ( lf D •;, B / R • ı · müeatd ıart l ara rağmen Unaa • ıVanO Ye l5 er U gar ICa l Türkler di§er cemaatların 
T r d . t .kb ""'l Ed ·ıd ·ı aldıkları reylerin yekunun · 
1. araıın an ıs l a 1 ' er dan hıla rey kaJanmıılardır, 

Sof,a , 13 (A .A.) - Bel - ve kendi aralarındaki 11kı tantını ~~ alakadar eden V =• • 
ır•dd•n danmekte oıa. eaı· do•tıuıuna karı• olan batlı · bnınn meaeı eıerın 1a~c1en 1. unan Kralı 
vakıllmlz Celil Bayar ve lıtı ifade etmtı; Celll Ba . geçlrlldlil ve Antanhn mast · S / •k 
Hariciye vekili Tevfik Rlit yar da cevabında keodlılne de olduiu gibi , bCUOo Bal· e anı fe. • 
Ui Aru, Bu1ıar hükumetinin ve mesai arkadaıı Rüı kan dev 1 etler l meıru Atlna, 13 (Radyo) - Yu 
davetllıı olarak buraya ıel tü Araaa karıı gösterılmlt m en fa at la r ı n ı n 'f e nan Kralı İkinci Jorj . ıarki 
mJıler, Bulrar t e f r I · olan doltluk tezahüratına umumi ıulhun tdameılnl Makedonyadakı ıeyahatıoa 
fat müdürü ile Tür- letekkür ederek Yuaoılav d 1 1 k de•am etmektedir. ki d 1 d 1 • nazara ıkkate a arak po eti Kral buaün Ftlorinaya 

ye ev et a am arı mlh· yada baıanlmıı olan büyük ve ekonomik faaliyetini tn· 
rnandarlıklarına tayin edil. 1 varmıt ve mu"zzam teza it ere kartı hayranlığı · ktıaf ettlrmefe karar ver hüratla karıılanmııhr . 
mfı olan zevat hudutta ken nı izhar etmittlr. mit oldukluı ta1rih edil · Kral, yaran Selintie ıı 
dderlnt karıılamıılardır. Bııvekıl ve Hariciye Ve mektedlr. decektlr . 

Sofya, fıtuyonu bat kilinin Belgrad ziyareti Belgrad, 13 (Radyo) BOtün Seli.nlk. krahn lı 
tanbaıa iki mem· münaaebettle neıredıleo rea Türkiye Ratvektlt 8 . Celal llkbalt için hazırhklar yap· 
leket milli r~nklerfle ıu·ı - bl d k B maktadır. mi te lf e i 1 devlet rica · ayar ile Hariciye Veklll B. 
lenmiı bulunuyordu. Batta Kralın on günlük aeya it aruında çok ıamlmi Tevfik Rüıtü Aru ve Türk b t S ı · k b k 
Bulgar Baıvekllt 8 Köıe a ı e ant le ı tece 'fe l f I bir ha va içinde g !çen gö gazetecileri , bu aktam ıaat kendlıl , (Kondorlyotlı) tor · 
vano 1 e kralın müme11ll- 1 t 23 40 d h 1 l k rüımelerde iki mem e <eti , a uıuıi trene bu · pltoıuoa binerek Pıreye dö 
eri, umanlar, devlet ricali olduiu kadar Balkan An · ( Sonu ikinci ıayfada) necektlr . 
8 . Celll Bayarla 8 . Tevfık 
Rüttü Araaı aelimlamıılar 
ve bir luta aak'!r de reıml 

ıelimı ifa etmlttlr. 
Belgrad, 13 ( A. A. ) - Bat 

vekil Celll Bayar ve Harici· 
Ye Veklll Tevfik Rüıtü Aru, 
dün Belaraddan ayrılmadan 
" " "W ODce Yuıoılav Defvelult ıle 

bırhkte Yuıoılav Radikal 
Birltk merkezini zl, aret et 
rnlf ve burada Birliğe dahıl 
aza de blrlık gençleri 
tuafından yiikıek tezahü 
ratla kartılanmıılardır. 

Radıkftl Bırllfl mahalli 
komitesi relı vekili B Y anko · 
vlç ıöyledlil bir nutukta iki 
ınemleketln Balkan Btrhğlne 

Habeş 
Meselesi Bitti. 
Milletler Cemiyeti hır dHlatiı 
istıdili gi'i harıkıt etıığa 

serbest oldutınu ~tldirdi. 
Cenevre, 13 (A.A.) - Mıl 

letler Cemiyeti Konıeyi dün· 

kü toplant11ında H a b e ı 
meıelealnln tetkıkinl blllrmlı 
ve Ko!:se) relıl her devletin 
lıteülil gibi hareket etmek 
huıuıunda ıerbest olduğunu 

blldırmiıtır. 

Hususi Muhasebe Hisseleri .. 
Sı~iplarinı iıdısi lizımaeıan paralardan huıııi 

ıu~aıe~e ~isseleri nısll ahnıcık .. 
l 935 .Seoeeinlo mali yılı 1 laylılle, malaandıklannca 1935 

na kadar tahııl edilen para · 1 ıeneal nıhayetlne kadar tah· 
lardan kanuni ıebepler do · ıil edilen paralardan yuka · 
layıalle sahiplerine ladeeı li. rula ıözü geçen ıebepler do · 
zım ıelenler içerisinde bu- lay11lle ıahiplerlne iadesi 
lunan huıuıi idareler htuesi icap edenler içenlnde bu
hakkında Vekllet a lakadar- lunan huıuai idare hı11elert -
lara ıu tamimi yollamıttır: oin malaandıklarınca t>thaa 

Eıkl yıllar tahıtlatından zlmeml heaabına alınarak 
kanuni ıebepler dolay11ile verllmeıl mahzurlu görülmüı 
ıahtplerloe ladeal lazım ge ve alacakl ı ların da enelce 
len paralar içeulode bulu malaandıfına tevdi etmiş ol · 
nan huıuıi idareler bı11eleri duklan bir parayı Huıuıi 
(Belediye . Ziraat liankHı, idare, Belediye ve Ziraat 
vilayet, maarif hiuelerl) bu Bankaaından parça parça al· 
idarelerin malaandıklerında maaı 2656 numaralı kanun 
matlubu vana ondan. yokaa hükümlerine muğaylr bulun 
tahakkuk edecek alacakla· muı olduğundan, bundan 
randan mahıubu yapılmak ıonra bu gibi geri verllmeıl 
üzere ethu zimeml heaabı - lazım ıelen paralardan Ha · 
na alınmak ıuretıle malun· zlne hiuelerlnln malaandık· 
dıklannca teni ye edil• gel lannca ve hl11elerln tama · 
mekte iken 2871 numaralı mının da ' Huıuıi Muhaaebe
kaououn neırl ve bu kanun ce tenlye edilmesi ve bu 
mucibince bina uazi ve bt hl11eler lçerainde bulunan 
nadan alıoan ıktıaadi buh· Reledlye, Zlra.t Bankan hlı 
ran verıllerioio huıuıi tda · ıelerlnin mezlt Cır idarelerin 
relere devri ve hazinece tah· huıuıi muhuebedekl alacak · 
ıll edtlea dlfer vergilerden larından tutulma11 ıurettle 
de ( Belediye hhıetl hariç ) muamele yepılmast muktezi 
h&11e t•frlk edılmemeal do· buluomuıtur. 

İspanyada Cumhuriyet 
çilerin Yeni Hazırhklan 
Mınçester Guırdiyamn vsr~iii hıbare gire Cumhuriyet 
ordusunun sıııı kıbiliıetindı bbük tırıkki görüllyor. 

Mançeater Goardiyanın d ip· 

lomat muhabiri yazıyor: 
ispanya iç harbinde her 

ne kadar bir duraklama gÖ· 

rülüyoua da hnkumetçilerln 
ıö.terdlk.ler 1 mukavemetin 
evvelce umulduğundan çok 
müdhit olduiu vazıh olarak 
göze çarpmaktadır 

Geçenlerde vaki olan ai
ır majlublyet artık nihai btr 
zaferin bir mukaddemesi sa· 
yılmıttı. Halbuki buna, asi · 
lerln elindeki ıilah, cephane 
veaalr modern malzemenin 
kıyaı edtlmek derecede üıt 
ün olma11 ve bunların uı 
taca ku\lanılma11 ıebep ol· 
muıtur Neteklm, bu muha· 
rebede harp baılangıcındao 
beri, ilk defa, olarak dum 
an makineleriyle cephedeki 

=== :=====::ıı:::::ı:== 

Belçika 
Kabinesi istifa edecek 
Brükıel, 13 (Radyo) -

Belçika kablneal, bugün 
Baıvekıl Janıonun rlyaıetın· 
de toplanmıı ve bir ıaat 

kadar müzakerede bulun 
muıtur. Kabinenin lıtlfaıı 
muhakkak aayıhyor . 

Bankalar 
Ve Şirketler. 
lıtanbul, 13(Huıuıi)-Dev · 

let eermayeılle tetekkül et· 
mlı olan banka ve ıırketle 
rln heaaplarını kontrol için 
büyük Millet Mecltılne bir 
kanun layihaaı verllmltlir. 
Bu li.ytha, yakanda mOzake· 
re edilecektir. 

askerlerin h•• c.ı.. .... "ı • . , • • 

lenmiıtır. 
Burada h6kumetçtlerl ıar 

ean bu malzeme üıtünlüiü 
ve hükumet tayarelerintn 
onda bir olıbet l nde asiler 
den daha az olma11 olrouıtur 

Parlı, 13 lRadyo)- Fran
klıtlere men•up bir tayare 
fıloıu , bu g~ce aaat 23 te 
Mayorkadan kalkarak Va 
li.nıiyayı ıkincl defa olarak 
bombardıman etmıt, altmıı 
bomba atmııtır ô :üler çok-
tur. 

Burgoı, ı3 (AA .) - Fran · 
ko kuvvetleri tark cephe
sinde ll~rllyerek dütmanın 
Teruel tle A\bokuer ara11n 
dalcı muvaaalatlarını kesmit 
lerdlr. 

Parlı . 13 ( A.A) - Fran 
kistler, bugün Valanıiya lt· 
mamanı tiddetle bombardı 
man etm 1 ılerdir. 

Alanan haberlere aöre aiır 
bombalar atılmıı ve büyük 
huarat olmuıtur . Ölüler he
nüz. sa yıla mamıtlır. 

Burgoı, 13 (A.A) - Por 
tekizin Franko nezdinde 

( Sonu ikinci sayfada ) 

• 
ltaly-Fransa 
Miizakereleri 

Roma, 13 lRadyo) -
halya Hariciye Nazırı Kont 
Clyano, buaün Franıan.ın 
bura müme11ill Blondell ka 
bul etmlt ve halya f ranıa 
konuımalara etrafında ko 
nutmuıtur. 

İtaya Fraoıa uzlaıma11 
hakkında bu hafta ıonunda 
bir netice elde edllecefl ıöy
lenlyor. 

Göring Kararnamesi Üzerine: 

Amerika Almanyayı 
Protesto Etti .. 
Amerika, Almanyanın Hare .. 
ketini Mevcut Muahedeye A )'

kırı Bulduğunu Bildirdi. 
Vaıınıton , 13 (AA.} -

Hariciye nazaretl , Berllnde 
Amerikan ıeflrl tarafından 
Alman h6k6metine verilen 
ve Almanyanın tktıeadt ih
tiyaçları için kullanılmak 
üzere Y ahudl emliktnln teı· 
elline dair olan Görlng ka· 
rarnamestnt protesto eden 
notanın metnini oetretmltllr. 

Amerika hükumeti, 8 kl 
nunuevvel 1923 tarİh l ı Ame· 
rlkao Alman muahedename 

1 
ıl mucıbın,e glrlıtlmtı olan 
taahhütlerin Almanya tara• 

fından thlll edılmıı olduiu· 
nu ehemmiyetle kaydetm-. · 

de ve karuum•Dln Amerl• 
kan vatandaılarına tatbikini 

proteıto etmektedir. Alman 
hükdmetlntn mutaaa'fver 

tedbirlerin Amertl&an 'falaa· 
dat\arına tatbik edtlemtyece· 
ği huıuıunda ı6ratle teminat 
ver.?cefl ümit edtlmektedlr. 

Japonlar Amay Ada:.. 
s ı n ı I· ş g a 1 E t t i. . 

Kantonun cenubunda yıPiiln şiddetli çırpıııılır~ı 
Japonlann mütekabil taırıuzlın nıticııiz kıldı. 

Hankeo, 13 (AA.) 
Canlunguo cenubunda mu 
harebe t lddetli blr ıuretle 

devam etmektedir Canıııinln 
ıarbında Japonların bütün 
mukabil taaruzları sene püı· 
kürtülmüıtür . 

Honkonı . J 3 (A.A ) -
Japon KIUlau •aıaı aa aueu •• 

gal edilen Amoy adası ıle 

Honkong ara11nda münalıca · 
tat tamamile ke11lmi1tlr 

Japon lutaah Amoya aa 
ker çıkarmadan evvel ıtd 

detll bir bombardıman ya · 
pılmıt ve bu bombardımana 
harp gemileri ile tayareler 
lttlrak elmiıtlr . Çok tiddet · 
il bir muaademeden ıonra 
Japon aakerleri Amoy ıeh 
rlne glrmeie muvaffak ol · 
muılardır . Amoy ada11nın 
itgallnden makıat, Japonla 
rıo ilerde cenubi Çtnde ya · 
pacakları aakerl harekitta 
kuvvetli bir üı temin etmek 
lıtemelerine atfedlltyor Hou
konıda Amoy ada11 civarın · 

da bulunan Kuyakıo aduın · 
dakt ecnebi mıntakaaının 

akıbet inden eodııe edtlm~k -

tedlr. fngllfz donanmaaının 

mezkur adadaki ecnebileri 
h imaye etmek üzere hare· 
ket emrini almaaı bekltnl
yor 
Aıt~U adıodakt Amerikan 

gambotunun mürettebatı , 

f'r-ııa.,.bı lerln llra 111 et1tahı olan 
~uıanııu ada11na çıııcmııuı. 

Bu adaya AmoyClan ıelen 
ellı bin Çınlı ilt ica elmtıtlr . 

Amoya ııtmekte olan Ed· 
ıell adıodakl Amerikan harp 
aıemiıt , birdenbire lıtikame · 
tlnt Futova dofru tebd•l et
mlıtir Fuıo•da karı•ıılık · 
lar çıkmıı olduğuna dair 
herhanrt bir haber olma 
maaına rafmen endıte h6 · 
küm ıOrmektedlr. ---... ~ ......... 
Haynlayn Lon

draya gitti. 
Lonra , 13 (Radyo) - Çe · 

koılovakyadaki ~ldet Al · 
manlarının lideri Doktor 
Hayalayn . buıüo buraya 
gel mittir . 

~················································~ • • • • • • 
1: Kırşehir Ve Y ozgad Fela - i 

ketzedelerine .Yardımlar 
• • .. : 
1 

Ltra Kuruı 1 
1116 26 Evve1kl yekt\n : • • 

; 14 65 Memleket haatahaneal memur ve mi:il· İ 
: tahdemlnl : 
• 13 2 • • 6 Pabuıçu eaoafı • • • : 8 30 Doium ve çocuk bakımevi memur H • 

: müıtahdemlni ! 
: 7 50 Altaeylül ilkokulu öğretmen Ye talebeleri : 
• • 1 4 50 Kealrven köyü : 
1 2 00 Y emtıçi Aziz : 

1 ! 2 00 Keçeci ibra him Erdayı : 

I 
·.·: 2 00 Otomobilci Çakır Ahmet : 

O 61 Köaeler köyG ilkokulu talebeleri : 
• 1 00 Müteferrik yardımlar tutarı : 

ı • • 
1 

: l l 72 44 Yekün 1 
, : 1 
'-·················································' 
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S E H i R H A B E R L E R i ., 
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TayarePiyangosunda ,. 
Kaza an Nu aralar .. 

. 

So u 51ve52 Olan Biletler iki-
Lik 
d 

şer L ·ra Amorti Alacaklar .. yıs

k .. 40,0 o 
Lira kazanan 

28,551 
Sonları 51 le biten nu 

maralar tktıer lira 
alırlar. 

amorti 

12,000 
Lira kazanan 

2,929 
2000 

Lira kazananlar 

7,038 
1000 

lira kazananlar 
23,840 4,545 

500 lira kazananlaı 
38588 15892 21073 38172 
36588 24726 32542 1156 
29196 32781 18653 19749 
4652 16661 ıooıı 10212 

38585 

150 Ura kazananlar 
39494 11970 3J021 3827 
353ı9 30565 33430 24615 

7618 6362 17308 12198 

Oünyamn an eski gaze
tesi tekrar çıkıyor 

Jeponların, Pekinde teafl 
••• ,.,. __ • -::.-•-'·· · ,.., 1 -· .. 

metl, dünyanın en eakt ga · 
zeteslnl tekrar çıkarmağa 

baılamııtır. Bu gazete, hü. 
kümetln resmi tebliğlerini 

neıredecektır. Esaıen bu ga 
zete bundan dokuz yüz ae 
ne evvel Pekinde ilk çıktı. 

ğında, hükumetin naıtri ef 
karı olmak üzere çıkmııtı. 

O zaman, "Göğün oğlu,. adı· 
m taııyan Çın imparatoru 
tarafından neıredılen bu ga· 
zete, 1912 tarıhlnde neıri 

yatını keamtıtt. ~imdi, Ja 
ponların tealı ettikleri Pe 
kin hükumeti, Çin impara 
torluğunun varisi olduğunu 
iddia ettiğinden bu fmpara-
torluğun çıkardığı gazeteyi 
de ihyaya karar vermlıtlr . 

~içe~ler ·e bilhassa def· 
ne dalları insanın iştihasrnı 

arıuu. 
Salonlarınızı çiçekle ıüsle· 

meniz! unutmayınız Fakat 
yatak odanızda, sakın koku· 
lu çiçek bulundurmayınız. 

Kadim Yunanlılar ve es 
ki RomalılAr, ıalonlarını ve 
bilhassa yemek odalarını 

dalma çiçeklerle ıüslerlerdı. 
Bunun sebebi, çiçeklerin ve 
bilhassa defne dallarının, 

&on derece insanın ittlhasını 
artırmaeıdır. 

Kadim Yunanlılar yemek 
odalarında defne dalları 

bulundurmağı, o derece 
adet edlnmiılerdi ki, en fa 
kir · aileler dahi bu adeti 
tatbik atmekte, son derece 
itina ederlermlf .. 

15061 27656 18781 27322 
28947 8664 \9014 9820 
27088 

100 lira ~ızananlar 
2580 29206 19516 34143 

22421 18829 16919 16980 
24803 38209 26097 1876 
21685 10994 21090 1~934 
12915 68 6935 1953 
12334 33659 37204 37546 
19951 4494 140~6 33949 
7007 11260 34b24 17L83 

15422 26§74 3038 3667 
31714 t894U 2~014 27945 
8208 28411 0635 36245 

---'!lı .. •r-----

c 
üs2b2~sfaıa hsçil muamehsini ı~mal etmiş on bir 

~ulüp iştiıak eoectktir. 
Llk maçları 21 Mayısla 

baıhyacak, 26 flazfrana ka -
dar devam edecek Ur. 
2 Temmuz cumarte.i, 3 
Temmuz pazar gür.Ü de 
A- B-C güttelut birinci · 
feri aruında ıehrtmlzde dö 
mif inal ve final maçları 

yapılacaktır. 

Müsabakalara teaçil mua· 

( B) GÜMESl: 

Edremit 
938 

Havren 21 5 

Ayvalık İdmanyurdu -
Ayvalık Ak1D1por 22 5 938 

Havran Ayvalık idman 
yurdu 28 5 938 

Edr~mlt =- Ayvalık Akın 
ıpor 29·5 ·938 

Başvekil 
Sof yada 

• melealni ikmal etmlt on b•r 
kulüp ltllrak edecektir. 

Ayvalık Akınıpor - Hav 
ran 4 6·938 

Ayvalık İdmanyurdu 
Edremit 5-6·938 

(Baı tarafı birinci sayfada) 
radan lıtanbula hareket et 
mlılerdir. 

Do at .;e müttef lk devlet 
Baıveklh lstaıyonda, bizzat 
Yuıoılavya baı ve dıı ba
kanı Mılln Stoyadfoovlç; 
kral Naibi prens Polun baı. 
yaveri hariciye, nazaretl er 
kanı, nuırlar, Belgrad bele· 
diye retıl ve binlerce halk 
tarafından uğurlanmıtlardır 

lataayonda bir kıta aıker 

Llk heyetince hazırlanan 

ftküıtüre göre bölgeye bağlı 
kulüpler A - B-C aümelerJ
ne ayrılmıılardır. 

A gümesl olan merkez 
kulüplerinin birinci ve ikinci 
takımları araıında müıaba· 

kalar iki devreli olacak, B 
ve C gümelerl arasındaki mü· 
ıabakalar da bir devrel• olup 
yalnız birinci takımlar itti· 
rak edecektir. 

Maçlar ıöyle devam ede-
cektir: 

( C) GÜMESl: 
Gönen ldmanyurdu Gö· 

. nen Y enidoğansor 21·5 938 
Bandırma ldmanyurdu -

Bandırma Doğanspor 22 5 
938 

Gönen ldmanyurdu-Ban· 
dırma İdmanyurdu 28 5 938 

Göoen Y enldoğaospor -
Bandırma Doğanspor 29 5 
938 

• ıelam resmini lf a etmiş ve ( A ) GÜM ESİ : 
bir bando muzıka, lıtiklil 

Bandırma İdmanyurdu -
Gönen Y enldoğanıpor 4 6 
938 

Gönen ldmanyurdu Ban · 
dırma Doğ.ınspor 5 6 938 

İdmangücü - İdmanbJrllfa 
marıını çaJmııtır. 22 5 y

38 
Türkiye Haıvekih 8 Ce· 

ldmanyurdu İdmangücü Jil Bayarın refakuına bu· 
ketler verilmtıtir. 29 5 938 

İki dost ve müttefik dev· İdmanbtrliit-ldmanyurdu 

Güreşgrup bi
rincilikleri te-

let baıveklllerl, halkın aa· 5 6 ·938 
mimi tnahüratı araıında İdmangücii- İdmanbirltji hir edildi. 
vedalatmıtlardır. 12 6-938 -ı r • '>'> M ... , .. ,. h .. e vt 

R r.ı.ı H.n••• L~-·· ... _ -,,-.Ju- İdmangücü l&yet araııoda ıehrlmiz ata 
olan huıuıi tren, binlerce 19·6·938 dmda yapılması mukarrer 
halkın alkıtları arasında iı İdmanbtrJJğı İdmanyurdu olan güreı grup birincilik· 
taıyondan hareket etmlıtir. 26 6 938 leri 28 May11a bırakılmııhr. 

lıtanbul, 13 (Huıuai)- Bat ı-!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!'!!!"'--'!!!!~!!!'!""''!!!!!!!!~-~-'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-........ .......,.......,.......,.......,.......,~ 
veklltmız U. Celil Bayarla 
Hariciye Veklltmiz B Tevfik 
ROıtü Arasi hamil olan hu · 
ıuıi tren, · Sof yadan geçer 
ken dört saat tevakkuf ede· 
cek ve Baıvektlimiz, kendisi
ni iıtaıyonda bekHyecek olan 
Bulıar Baı ve dıt bakanı 

Köıe lvanofla birlıkte sara· 
ya gidip lımını deftere kay
dettikten ıonra, Kral Boriı 

tarafından kabul edılerek 

öğle yemeğini kralla bir ara 
da yiyecektir. 

Başvekıltmizln, Bulgar Baı 

vekili ile uzun konuımalar 
da bulunacağı ıöylenlyor. 

İstanbul, 13 (Huıuıi) - İki 
Baıvekil, dün gece bütün 
dünya vaziyeti etrafında ıon 
bir konuıma yapmıılardır. 

Bu konuımalardan sonra 
rtsmi bir tebliğ cıkmış ve 
Balkan Birliğinin veçhi hare 
ketı memnuniyeti mucip 
olduiu blldlrllmiıUr . 

_....,......, ......... .. 
Cumhurıyetçi 
Hazırlığı 
( Baıtarafı birinci sayfada ) 
ılmdlye kadar ajan olarak 
bulundurduğu Perrelra dün 
hariciye nnırı General Jor 
danaya hükumetinin bir mek 
tubunu tevdi ederek lspan· 
yanın yegane meıı ü hülui 
meli olarak General Fran 
konun hükumetini tanıdığı 

nı bıldirmlıtır. 

Halkevindeki 
sergi bugün 
kapanacak 

Hava şehitleri 
için ihtifal ya

pılacak 
Halkevlnde kurslar ıube Yarın saat 11 de stadyum 

sinin açtığı biçki dikit, d!l hava ıehitleri ıhtıfali ya 
ıuni çlçekçllık sergisi bu pılaca ktır. 
gün kapanacaktır. ihtifale ıubaylar, memur 

Sergi btlhaua bayanlar lar, itse ve öğretmen okulu 
ara11nda alaka ile karıılan· talebelerile, ilkokulların ıon 
mııtır. ııoıfJa rı ve asker tıll rak ede 

cektır. Serginin üç gün açık bu 
ludurulmaaı evvelce ka . Toplantıda hava ıehıtlerl 
rarlaıtmldığı halde görülen saygı ile am '.ııcak ve kahra 
büyük rağbet üzerine ka manhkları ıöylevlerle belir 

tilecekllr. pahlmHl bugüne bıralulmıı· .,_. 
tır. Sergi, evvelce de yazdığı [ • 
mız gibi Halkevlmlzln cid V8 taarruz eımış 
den muvaffek bir eıerldlr. Aygören mahallesinden 
Bllhaua çiçek kı~mı her - Halal oğlu Osmamn erhoı 
kesin takdirini toplamaktadır olarak Emin oğlu Kerim 
Ziyaretçilerden bir çoğunun admdR birinin evine tecavüz 
gösterdikleri arzu üzerine ıcr· ettiği ve mahalle bekçisine de 
gide çiçeklerden bazılarını hakarette bulunduğu ıikayet 
ıahn almıılardır . olunduğundan tahkikata ba -----···,__. - ' 
B h k 

,, lanmıotır 
ir mu tar O"- ......................... .. 

J • • 

lünün parasile ~ Ev kadınlan! i 
: Ta:c yemişlerin ren : 

ziyafet vermiş : 9/nderı lll' asilltrindt:n : 

Sındırgı ya bağlı Yeni köy ! marıllairhi tırnaklan m=ı ! 
muhtorımn arazi tahrir • korumak isltrsenlz elle- • 
komlıyonuna ziyafet vermek rlni:e ince ldstlk eldiven 

gibi vesair lüzumsuz mu 
rafler için köylüden para 
topladığı ıtkayet edıldığfn 
den Sındırgı müddeiumumi 
liğfnce mahkemeye veril 
mittir. 

lak1111ı/ 

Mwılkı"ir, reçel ue ~urup 
yapma.<ja mani def7lldlr ! 

Ulusu/ Ekonomi ve. Ari 
ilfma Kurumu 

• ........................... 

Manisa Valis i Hareket 
Sındır gıya geldi Gününün 

Hazırlıkları .. 

Evvelıl gün Manfıa Valisi 
B. Lütfi Kırdar Sındırgıya 

gelmltUr. Akhisar-Sındırgı 

yolunun ve geçen hafta lçtn· 
de ikmal edilen Sındırgı -
Akhiıar telefon tesisatının 

Manlıa vilayetine dahtl kı
eımlarını teftit ed~n 8 Lüt
fi Kırdar bu münasebetle 
Sındır1ııya da geçmittlr. Sın. 
dırgılılar bırkftç yıl önce Ba
lıkeairln Parti Beıkanı bulu· 
nan ve yakından tanıdıkları 
B. Lütfi Kırdan hararetle 
karıılamıı la rdır. 

Manlaa Vallıl Sındırgılılar· 
la 1amlmi hubihallcrde bu
lunduktan ıonra akıama dog 
ru Akhlıara hareket etmlı 

tir 
Halkevi Batkanı B Feyzi · 

Sözenerle Belediye Reisi B 
Naci Kodanıtz perıembe gü 
... ~ .s;;,,..,d,rs•3•.. gltml~lor ve 

bu veıile tle 8. Lütfi Kır 
darla görütm6ılerdlr. Ken 
dıleri dün avdet etmiılerdlr 

-..:~--

ic bakanlık me .. 
' 
murlarının ma-
aşları artacak 

İç Bakanlık, merkez teı· 

Büyük Şef Ata türkün 
Samıuna ayak baıtığımn 

yıldönümü olan 19 May11 
her yerde olduğu gibi, ıeh

rlmiz de de harelı et ve ıe 
vinç içinde kutlanacaktır. 

Ogün saat 14 30 da Cum
huriyet alanında yapılacak 

olan merulml llıe, öğret

men okulu talebelerinin be 
den hareketleri, daha ıonra 
da sporcuların muhtelif mü 
sabakaları takip edecek· 
Ur. 

Lise v~ öğretmen okulu 
talebeıl jtmnaıttk hareket· 
lerlnl her gQn okullarında 

prova etmektedirler. 
Jtmnaatlk ~enllğloe bin 

talebe lıttrak edecektir. 
l ler iki okul talebesi pa. 

zarteıl ıünü öğretmen oku 
lunda tik umumi provayı. 
ikinci ve ıon provayı da ayın 
l 8 zinde ıtadyumda yapa 
caklardır. 

T renler~e erbaşlardan aıa
nacak ilmühaber 

Devlet Demlryolları tılet
me idaresi nakil ücretlertnl 
kendtlerl veren orduda rüt· 
beyi haiz aıkeri ıah11larla 
erbatlardan üçle bir bilet ti 
mühaberi aramamağa karar 
vermlıtır. 

Aıkeri ıah11larla erbaılar 

sivil olarak kataralara bin
dıkleri tAkcJlrrlP htlet aJltefe 

rinden bilet alırken ve ka 
tarda memurlar tarafından 

asker olduklarına dair veıt 
ka aranacaktır. Sülüs bilet 
isteyen ılvil elbııe gıymft 
olanlardan hüviyet varakası 
göıteremiyenlere sülüs bllt:t 
verılmlyecek ve katarlard• 
hüviyet vesikası göıtereml 

yenler hakkında biletsiz mu· 
ameleıl yllpılacaktır. 

kilitı memurlarının terfii ı-~-----------

ıçln yeni kararlar almııtır. l ISJ AH Ul RADYOSU 1 
Bakanlık, merkez teıkilatı 

oda çalıfl\n ıeflerln ke.dro 14 M 1938 c t • 
dolay111ıle terfi edemedıklerl· ayıs umar ası 
ol ve küçük memurların da Ôğle neırlyah: 
terfi he muhtaç bir vazı yette ı 2 30: Plakla Türk muıl · 
bulunduklarını gözönüne al. k'ıl. 12,50: Havadis. 13,5: 
mıı ve bu hususla bır ha Plakla Türk muıiklsl. 13,30: 
nun projeıl hazıtlamağa ka· Muhtelıf plak neşriyatı. 
rar vermiştir. Proje dah tllye Akıam neşriyatı: 

merkez teıkt l iıtı kanununun 18.30 Spor ve gençlık 
tadıll ıeklinde olaca dır. Ha· bayramı: Konferanı Abidin 

zırla nacak olan preje ıle da Da ver, muharrir 18 45 plak · 

hlllye merkez tekilatıuda tik la dans musikisi: 19. 15: 
Konferans: Üniversite namı· memuriyetin baş 1 angıcı 20 

lira asli maaş olacak, ıefle na: Prof. Şe.kir Şakar (Gür 
rln maaılım ile 40 liraya çı büz ve sağlam neaıl yetiı· 
karılacaktır. tirmek için hangi yolJardan 

llazırlant11uı etrafında ted. yürümelidir) . 19 55: Borsa 
ktkler yapılmakto olan bu haberleri 20: Necmeddin Rı 
proje dahiliye merkez mem za ve arkodaılan tarafından 
url.umın diğer birçok bok Türk muıtklıl ve halk ıar 
anlıklarda olduğu gibi. terfi· kılan 20 45 Hava raporu. 
ini ve netice olarak mem. 20 48: Ômer Rıza tarafından 
urların vazifelerine ktuşı Arapça söylev. 21: Belma 
bağlılıklarım sağl ayacaktır. ve arkada~ları tarafından 

Vücudunu ve ka
fanı işlet. 

Türk muııikfıl ve halk 
ıarkıları. r saat ayarı]. 21. 
45: Orkestra. 22. 15: Ajans 
haberleri 22 30 r:akla solo 
lar, opera ve op~rct parça· 
ları. 22 50: Son haberler ve 
ertesi günün proğramı . 



14 MAYIS 1938 IÜKiU.1.iLı SAYPA: 3 

Londra Görüşmelerin-r····~ciR"~~i~i""··ı P~lonradadünyanın enbü- Terzilerin. te~likeli 
1\ • : P~zarteılnden batka her : yu~ (Aerostal) 1 yapılıyor adelı 

bir 1 ingillerede delili~ ve 
evlili~ den Çıkan Mana Nedir : ıunçı~kar . Siyatal gazete •. : Polonyada dünyanın en 

• • : Yıllıgı: 800 Kurut : ı 
büyıik (A eroıtat) ı yapılıyor. 

----------:-- - - ~ : Altı Aylığı:400 • : 

leııadilen resmi tebliğde lngiltere ile frınsının bir- f s_.Y}'" 3 • 
25 

! ~·~;ı ~',';:~·:,,~· y~:::~:::~ 
bi rina sıkı suretle bağlı oldukları bildirildi, i ~.::.::ıu:.•çmı, ••Y''"' i :~:·,~:. d~~~~~:~:" 1:::.~:; 

Lö Fiyaroda rladimir nacaktır. : ADRES: : yapmağa çalıı l'1 caldardır . 
Dormson yazıyor: Bu haberlerin bize verdi· : BALIKESIR TÜRKDlLl : Doktor(Na;kh·leç) in riya 

Londra, görütmeleri nett· il büyük sevinci gizlemiye ~•••••••••••• • ••••••~•... setindeki heyet cazibe da lga-
ceılnde neıredilen tebliğ ceğlz. Bize bu neticeleri ae lesini, devletler ve amme ları için çok mühim keılfler 
"lnailtere ile Frantanın bir tlrmlf olan lnglliz ve Fran- hukukunun en mukaddes yapabıleceaınden çok ümit· 
birine tıkı bir menfaat btr llZ devlet adamlarını tebrık taraflarını ayaklar altına al· vardır . Bu keılfler muvaf 
itil ile beğlı oldukları,. nı etmekte haslı davranmıya mak ıuretlyle hal etmeğe faklyetle netlcelenlne, ta 
ilan etmektedir. Gene bu caiız. Bu f ranıız · İngiliz kalkııarsa, 0 zaman, yirmi yare ile devrıalem ıeyaha . 
teblli iki hülıiımetln, kur- birlik polit1ka11 bizim daima dört sene evvel olan tey, tı yapmak ve en uzak me 
nıayları arasında Lokaroo düıündüAümüz ve müzaha· tekrar önüne geçilmez bir safelerı katetmek saat ve· 
paktının çlğnenme&l erteıln· ret ettiğimiz politika olmuı surette vukua gelecektir. ya gün değil dakıka meıe 
de teılı edılmlı olan temas· tur . Gerçi iki memleket de Kuvvet iç inde mantık de· lesi olacaktır. 
lara devam etmeğe karar hatalardan muun olmamıt mek olan Fransız - İng i l iz J b' ı '1 k 

l tir . Bazı hallerde her ikisi btr l tğlnln Avrupa ya ıtıdal a ıat a ıUCB ~ucag-a vermlt olduk arını tasrih 
ediyor. Bundan böyle, t~k de aldanmıılardır. Esasen ve ıui'ır telkin edeceğini ve Londra civarındaki orman 
nlk tahada, kara, deniz, ha her biri için mantıki hare- böylece anlaıma frkrınl ve lardan birinde bekçtlik eden 
va ve ekonomi kuvvetlerinin ketin delili, kendi görüıle daha iyi zamanları doğura · iki ktıl; geçen hafta, or 
bitblrlne bağlanmaları en rint ve mesultyetlerinl daha cağını ummak istiyoruz mandakl maaaralarden bl-

h b k ı d l "Lo- Tan", "Jur Eko dö rlnln kapısında de ll tam bir ıektlde tahakkuk iyi esa a atma arı eğt r ere sa 
Par' Ve "Entranıljao aa- rılmıı bir çocuk go-rmu-ıler edeceil umulabıltr. mıdır? " " • 

Loodra tebliği ltalyaya zetelerlne göre, mevzuubahs ve bir ağacın arlcannda sak 
lnglliz Fran11z birliği böy. olan, bir askeri ittifak de !anarak, bu çocuğu seyre 

1 n.h- l ı L d karıı, ıon Roma anlatması 
ece mu ur enm ıtır on ra ~il, fakat_mu1&yyen hallerde da l mıılardır Biraz ıonra dı 

k 1 d ı. b nın İngiliz ltalyan münıue· • 
onutma arao an çı15an a· en geoit hlr askeri teırtkl tardan mağaraya doğru ko 

naıı ve ıumfılü azimdir 

rlz netice budur. Bunun ma· betlerlnde husule getirdiği 
salah' memnuniyetle kayde· metaly~ temine ve erkanı ıarak giden yedi çocuk da 

harblyeler arasındaki temas ha peyda olunca, orman 
Gitgide daha ıarıhleıen 

tezahOırlerlne rağmen, fran 

11z- lnglltz anlaımasının re 
a.lıteden ziyade bir zevahir · 

den ibaret o\up olmadığı 
hariçte ekıerlya ıorulagel 1 

lllİftir . İngiliz polttikaeı ba 
zan muhtelıf temayülJerin 
tetlri altında görülüyordu; 
diğer taraftan Franıız poli
tikası da zaman zaman iç · 
ten ve dııtan ideolojık tez 
ylklere lnkiyat eder gıbi 
görQndüğünden, her ıkt ta· 
rafta da temevvüçler görül · 
düi6, hatta birbirine zıt Is 
tikametler tutulduğu ileri 
ıürülebt\i yordu . 

Bundan böyle her tarafta 
hakikat hakkında bir fıkır 
ıahibi olunabilir v~ olunma· 
ladar da. Tam, mutlak Fran· 
ıız lngıliz tesanüdü belirtil· 
mittir ve sarsılmaz bir var· 
lıktır. Bu tesan<it iki mem 
leketln pohtıkalarını, lnhi 
raflara imkan vermiyen bir 
latıkamet taahhüdü ahına 
koymuttur. Böyle bir kara 
rın aktılert yalnız Avrupaya 
inhisar etmlyecekUr Bu aklı · 

lenrne iki Amerikaye, yakan 
ve uzak ıuka kadar uza 

Btraz ıonra, yanlarından 
kaçmağa muvaffak olıuak 
ıatoya bttııık olan kahyanm 
evine gitt ı m: Hu alçak bir 
bina idi Bır kattan ibaret 
olup diğer köy evlerinden 
biraz daha güzeldi Kapalı 
kapıyı yanıca iterek lçnl · 
Ye girdim Anlıyorsun de· 
ğılmt? Ne bekleme oduı ve 
ne de koridor var; dııarıdan 
doğrudan doğruya bir tek 
odaya giriliyor. 

Yavaıca girerken gözüme 
ilk çarpan ıey Amarilh ol 

du... Arkalık11z alçak bir 
sandalyeye oturmuıtu, dtzle 

rinde uyuyan kızı tutuyor 
du. Amarllhin Hçları dağı
nıkts, uykusuzluktan yor 
gun görünüyordu. Gözle 
ri o kadar kızarmııtı ki, ağ 
lamıt zannoluaabillrdi. Bu 
nunla beraber yüzü bana 
hiçbir zaman bu kadar gü 
zel görünmemittl .. Üzerinde 
•iiı namına htç blrıey, hiç 
bır ıuni zl1net 1oktu. Kndte 

diyor ve bu talihın Fransız 

ltalyan m ü na ı e b e t 1 e 
rinde de husulü arzu · 
ıunu tebarüz ettiriyor. 
Bu an.uya f ransaoın bütün 
makul düıünenltri tıtırak 
eder. 

iıpanyaya kartı Fransız· 

İngiliz durumu makuldür. 
Bu hususta da iki memleket 
arasındaki görüt birliğinin 

macerapereıt politikaların 

ortaya çıkardığı ve ldeoloj ı k 

ihtiraslarla yal'6 nla do1u po 

lemiklerin istismar ettığl na 
zik problemlerin halline 
yardım edeceğini düıünüyo 

ruz 
Nıhayd orta Avrupa ve 

Çekos!ovak ya huıuıunda , 

Fransa ve lnailtcrenln hu · 
kuki taahhütlerinin mahiyeti 
aynı olmasa bile, meıselenln 

manevi tarafının iki amem 
lekeli blrleıttrdlğl At • kardır. 

Fransa ve İngılter~, orta 
daki davaların sulhcu ve 
mantıki bır surette hallini 
temenni etmektedırler Hu · 
nu kolaylattırmak için elJe 
rlnden geleni yapaca \dar 

dır . 

Bu kayıtlara rağmen, Al 

manya, Çekoslovakya mese 

sine cazibe veren bütün va 
ııtalardan ıııyrılmııtı lı l e 
karanoıt bu tavan altında 

bu kaba eşyıt ara eında , ku 
caiında küçük h e staaı o1du 
ğu hıtlde ruhunun güzelliği 

serbestce etrafa yayılıyor, 

resaı mların, me-leklerin alın· 
larıoa koydukları ıııktan da
ire hıtlinde baıanı çerçeve 
liyordu. 

Küçük sevgilis inin naııl 

olduğunu gelip ı.ıördüğüm 

den dolayk memnun olmuş 

gibi beni tatlı bir gülümee· 

yitle karııladı. Çocuğun na· 
111 olduğunu sordum: 

Şimdi iyid ir, dedi. Din· 
lenlyor. Ge-ce çok fena idi. 
Çok harareti vardı ve çok 
aayı~ledı . Zavallı! Sizi ne 
kadar sevdiğini bilseniz! Sa· 
yıklarken ~kseriya sizin is· 
m 1nlzl söyltyordu! 

- Ann~ııl nerede? 
Çeımeye gitti, timdi 

gelecek Gelince, çocuğu 

kendisine bıralnp ıtytnme-

-

ları inkltaf ve tanzime da bekçiler inin hayreti artmıf 
ha sıkı bir anlatmadır. tır . Zıra bu çocuklar da 

Rf!püblık ve Jurnal dtı De maAaranın kap11ında duran 
ba gazetelerine göre, ittihaz diğer çocuk gibi derilere sa 

edilen mukarrerat, ıki mem· rılmııh 
leketln müdaafeası araımda Çocuklar, ma§aranın kapı · 
samimi bir tesanüt yarat sına yakllltırlarken u1.un boy 
mııtsr ve askeri mer, abiln lu ve bir deriye sarılmıı bir 
mütterek kılınması anlaıma kadınm da meydana çıktığı 
ya bir ıtt . f ak mahiyeti lza nı gören bekçiler, büsbütün 
fe etmektedir. taf 1rmıılar, vahıi fnsanlarla 

karıılaıtık l arı kanaatine var 
Jurnal gazetesine göre-, mıılar ve ı ll iih larma davra 

kurma)'lflr aratındaki iıbtrli· 
narak yavaı yavaı mağara 

ilnin bütün sahalara teımıli ya doğru yürümeğe karar 
ve hassaten hava hücumla- vermlıler Bet on dakika 
rıoa kartı müdafaa tetkt l atı, ıonr&; vahıt pa)vanların de 
iptidai maddeler stoklarının ri ' erinc sarı lmıf bir k11dmla 
teslıi ve levı:tzımata harbiye sekiz çocuk kır be&.çllerlnln 
fabrlkalars araaında iheok muhafnzas1 altında Londra 
temini mevzuu bahiıtir . 1 yolunu tutmutlıtr 

Ôvr gazetesine aöre berri Yapılan tahkikat ne neli 
ve havai 111halarda ~ayet 

1 

ce vermif billrmhinlz 
sarih anlatmalar tedafüi bir Zavallı kadın, Londrada 
ittifak mahiyeti taıınıaktadır. it bulmamrı ve yavrularını 

Ümanlte ııa2eteı lnc, göre 1 a larak, ormanlara kaçmıı, 
b~h·s mevzuu olan tedafüi l dört ıenedenberl tabiatla 
bir ukeri ittifaktır . lkı mem· kucak kacağa hem kendisini 
leket hava kuv~etlerlnin ku ve hem de yavrularını ot ve 
mandusoı tevhtd edecekler, av etı l e bule'Il lf o vakte 
mütterek havai üsler, müıte kadar insan )Üzü görmedl
rek bir ıevkulceyti plan ve iioden, çocuklarile k~ndiıl, 

müıterek ukeri stoklar te · htemiyerek vahıiye dönmüı· 

ılı edecelderdir. tür · 

--
Türkdilinin Romanı 

t\l'l ı\ il iı_jts ·--
Çculren: Zeki Turıaboylu 

ğe gideceğim . Bugün de mi 

ıaftrlertmiz var, karşı l ıyacak 

halde değilim.. Lakin, ne 
yapmalı? Gece gözümü hiç 
kapamadım! .. 

Çocuk birdenbire kıpır 

dandı Uyuyan dudakları ıki 

kelime mırıldandı: Amarill 
sin ve benim adımı . Bu ço 
cuğun ağzında ikimizin ad 
!arının birleımetl bana mes 
ut bir iıtıkbal alameti ola · 
rl\k göründO . 

:\martlls onu alnınden 

öptü . 
Alçak ıcıle: 

Fievrisl anlıyor, d e di 
Şayet lnmezııe kinin veri 
rlz. 
Kapı açıldı, anne içeriye 

24 -
girdi: O da yorgunluktan ve 
tztiraptoo bitkin hlr halde 
ıd l . Fakat, Amarlllı kadar 
değil. lkt l:adın çocuğu ıhti 
yatla , köylülere betik hız 

metini gören, ağaç gövde 
ılnd~n bir tekneye ı• ahrdı

lar, anne de çıp l ak ayağı tle 
sa llamağa batladı. 

Dı§arı çıkınca : 

Dün akıamdan beri 
ne kadar korktuğumu ta 
savvur edemezsiniz: Gece 

bir türlü bitmek tükenmek 
btlmlyordu Biran, çocuğun 

kollarım arasında öldüğünü 

zannettim. dedi 

İnci dırn es ıne benzlyen iki 
yaı gözlerinden yuvarlandı 

- Korku1a lüzum yoktu, 

Tuzılerln yüzde doksanı , 
prova esnasında kullan. 
dıkları toplu iğneler i , diıle
rln ln ara11na 111kııtırırJar. Hat· 
ta, öy le terziler ver lü Ja loız 
bir deiil birkaç iğneyi bir 
den dudaklarının ucile tutar
lar ve oradan birer birer 
a laralt, ku ll anırlar lla lbukt 
bu. çok tehlJke l ı birıeydir. 

Geçenlerde 22 yaıların · 
da bir kadın terzi Münlhte 
bir el blıenfn provatını yapar· 
ken , a o11zm öluürmüt ve 
dtılerJnln arasına 11kııtırmı1 
olduğu iğnelerden biri bir 
anda boğazından aıağıya gl· 
derek midesine lnmtı ve ka 
nını zehlrlemlttlr . Zavallı ka· 
dın, dikkatstzliğin ln veya hut 
da meslek bldettln ln kurba 
nı olarak, birkaç aaat içinde 
gözlerini hayata kapamıthr. 

Doğru insan 
yürür. 

dik 

Ha~esistana gôndeıilen di
ri bıhklar na olmuş? 
İtalyadan, Habeılıtandakl 

(Tana) gölüne atılmak üze · 

re dırı o larak tayare ile 
gönderilmit olan üç yüz b in 

balık, fılhaklka göle atı lmıı 
be de, bunların teki btle 

bir daha görülmemlıtir. 

Bundan dolayı, ltalyadan 

llabeıtatona giden balık mü 

teha11ıs ları, bu ba lıkların 

llabeı balıklarına yem ol· 
maaı ıhtimallnl nazarı dık 

kate almııtar ve: 

" Büyük balık, küçük ba • 
lığı , yutar .. atalar sözüne 

tevfikan. bunda n ıonra Ha 
beıtstana gönderilecek diri 
balıkların, behemehal bü 
yük olma11 ve bu suretle, 
(Tana) gölündelr.I hemclnı · 

lerlnl yutabilmeıl cihetini 
düıünmüı l er ve o suretle 
rapor vererek Romaya gön· 
derm iılerdlr 

•. • . • . ·'» ( ~-·· :,• 

Türk öğün; çalış, 
güven .. 

dedim; çocuğu kucağınızda 
tuttuğunuz müddetce hiçbir 

tehlike yoktur. 

G ü ü ms yerek: 

- Neden? Bu fik ir size 
nereden geld i. Diye sordu . 

Fıkır maale11ef benim de· 
ğildlr ! Hır ıa i rlndir: 

Artık ağlama, bahtiyar 

anne; kendini yeise kaptırma . 

Zira , hasta çocuğun yaoı 

yacak!.. O, ö lmez! 
Cebrail gelse bile onu ala. 

mıyacaktır. 

Çünkl, o nu kollarında baı· 
ka bir melek tutuyor . 

- Ne güzel ıllr! Benim 
halJme uygun gelmemesine 

rağmen, blraıün bana bunu 
ıöyle de yazayım. 

Amarllis glyinmeğe glttf, 
ben de Mösyö Anastatla mi· 

aaflrlerlntn yanına çıktım . 

f elıefi bir mese leyi hararet · 
le münnkaıa ediyorlardı , 

tam içeri girdiğim 11rada 
bikfm ıu ıözlerl ıöylilyor-

Yakın bir zamana kadar 
logilterede evli çiftten biri 
çı ldırmıı bile olsa, dtğerlolo 
ayrıl ması mümkün değildi . 

Fakat, bu hükmü değlıtıren 
kanun neıredildiğl günden -
beri, teda vistnden artık üm· 
fd keılleo evlılerlo blrblrle· 
r lnden ayrılma lara için mü · 

racaatlar epey büyük bir 
ölçüyü bulmuıtur. 

İngiliz gazetelerinin kaber 
verdiklerine göre, bu müra
caatlar arasında, akıl hasta· 
ıı olan karmndan ayrslmak 
lıtlyeo Sır Frank Sveten · 
hamd vardır. Sır Sveteo · 
ham, lngllterenlo ıömOrge 
Jılerlnde tanıomıı bir ıahıl · 
yettir. 88 yaıında olan bu 
zat, bundan 60 yıl evvel ev
evleomlıttr. 

Ketnun, beı yıl ıüren de 
vamla bir teda video ıonra 
lyileımiyen bir klmıeyl eı
lnden ayırmakta olduğu için 
Sır Svetenham ile karısı ar· 
aıındakı akld de feshedlle
cektlr. 60 yıl ıonra ayrılı
yorlar; ne acı tecelli?!. 

19 Mayıs; güven, 
sevinç, hareket gü
nüdür. 
1 2 

MuMelif ~arplerin ~ur~ınlau 
Yedi yıl devam eden mu

harebelerden ılmdlye kadar 
vukul ulmuı olan harplerde 
ne kadar fnsan öldüğQ, uz
un tetkikata müıtenld bir 
istatistikle teıblt edılmlttlr. 

Buna nazaran: yedi sene 
devam eden muharebeler· 
de 551 bin, Franıa bOyük 
ihtilalinde 1 milyon 400 bin, 
Napolyou harplerinde 1 mıl. 
yon 700 bin, Kırım harbin· 
de 785 bin, Amerika lıtıklal 
harbinde 700 bin, Ruı Ja
pon muharebesinde 626 bin, 
Balkan harbinde 108 blo 
ve umumi harpte 1 O milyon 
intan ölmüıtür. 

Görülüyor ki, zaman geç· 
tikçe vukubulan harplerin 
zayiatı fazlalaııyor l Acaba 
yarınki harplerin intan za
yiatı ne olacak? Bu sualin 
cevabını , ıtmdtkl ıllihlanma 

yarıtıoa bakarRk kolayca 
verebiliriz: 

Müthıı! .. 

du: 

Çürümek yeni bir ha· 
yatın baılama11 demektir; 
buğday danesl çimlenmek 
fçtn toprakta bir dereceye 
kadar çürür Hayvanlar ale. 
miode bir baıka mlıal: Pey
nir bozul duğu zaman bin· 
lerce kurda, canlı mahluka 
hayat verir . Durgun sular 

sivrisineklere ve kurbağa· 

lara hayat kaynafı olur. 

Ben münakaıaya karıı· 

madam. Hatta dinlemedim 

bile. Gözlerimin önünde, 
evvelkinden bambaıka ve 

daha güzel bir Amarillı ha· 
yal! vardı 

Şuna müteıekklrlm ki ço· 
cuğun sıhhati lylleıti . Ama 
rllls yanımıza gelince gün 
fena geçmedi Aktam güneı 
batarken, bu iki · hükumet 
adamı Möıyö Anastaun kü· 
mesindcn ve mahzeninden 
en ala hatıra l ar yüklenerek 
gittiler 

- SÜRÜYOR -
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Roma yada Demir Muhafızlann Gizli Çahş- ı~~~MQHiMDtR~~MI 
malan Hakkında Siddetli Tedbirler Ahnıyor.. 1 , . , . . .. ~ .. 1 

Romen ıazetelert yazıyor: 
Müf rtt tağı teıktl eden 

m\llga demir muhafızların 

glzll çahımaları hakkında 

hükumetçe yapılmakta olan 
araıhrmalara ve tahkikata 
bütün ıtddetıyle devam edil· 
mektedlr. 

Demir muhafızlar, bida
yeti teıekkülündenberl gerek 
eski ve bilhassa hala hazır · 

dakl totaliter r~jfmi takviye 
ve meırü ıekfe koyan yeni 
kanunu esasinin krala bah
feyledtfl salihtyett tahdfd 
için f aallyetten biran ıerl 
durmamıı1ardar. Bunun için, 
ltal1adakı ııbı bir f aılıt re· 
Jtmln thdaıına lüzum oldu· 
tunu kati bulunan demir 
muhafızlar, hedeflerine Ya· 
ııl olmak için meıru propa· 
iandadan maada katti ve 
tehdld rıbı tedhlt siyasetine 
baıvurmaktan da farli ol
mamıılardır. 

Bu suretle hanedan salta
nat aleyhine matuf faaliyet· 
lerl de, kral He aralar1nda 
btr düımanhfın meydana 
gelmesine sebep olmuıtur. 

Bllba11a ikinci Tataresko 
kabinesi zamanında papılan 
umumi intihabatta, tahmin 
ferinin fevkinde rey kazan· 
mak suretiyle dlfer kartile · 
re nazaran daha canlı bir 
varlık röstermelerl, fıbu düı· 
manltiı pek ziyade derlnlet · 
tlrmlı ve kralı da safa mey· 
letmefe icbar etmlttlr. 

Kral, kendisi için büyük 
bir hezimet sayılan tıbu ne 
ticenin llerJde tevlit edeceği 
daha vahim tehlikeleri haf· 
ıfletmek ve tezahür edeo 
ha Ikın arzuıunu da mehma · 
emken yerJne getirmek Gze · 
re umumi lntıbabatta pek 
cüzi rey kaunan ıağcı k:o 
ıar Kuza kablneıfnt it ba
ıına getlrmlıtır. 

Fakat bu kabinenin koyu 
krlst11aohk ve mtllfcillk fik
irleri ile glrlıttil l•lahat, 
devletin içtimai ve iktisadi 
bünyesini alt üll eltlilnden 
ve Yahudi aleyhtarltğı siya
seti de ecnebi devletlerin 
müdahalesini mucip oldu. 
fundan pek k11a bir müd 
det zarfında iktidar mevki · 
inden çekilmek ıstırarında 
kalmııtır. Son zamanlarda 
halk nazarında mergup bu 
lunan safcı!arın bu muvaf · 
f aldyetsızllğı bulunmaz bir 
fırsat telakki eden kral, öte· 
denberl arzu edeaeldtğl oto· 
riteyl eltne geçirmek için 
Patrik Mtronun riyaseti al· 
tında bitaraf bir kabineyi, 
kendisine genlı salahiyetler 
bahıedecek yeni kanunu es 
asiyi tanzime memur ederek 
it baıına geUrmlttlr. Ve bu 

kanunu esaılyl de aeçen 
ıubat ay1nda reyli.ma vazet· 
mek ıuretlyle kabul ettir 
mtıtır. 

lıte bu kanundan kuvvet 
alan kral, demir muhafızla 

rın teıkll ettlil tehlikeyi ta
maml1le ortadan kaldırmak 
için hükumeti bazırayı on
ların aleyhine tahr!k et mit· 
tfr. • 

Baıvektl Patrik Mlron ka · 
bİneaı, dahiliye ve adliye 
nazırları tarafından tanzim 
kılman ve demir muhafızla: 

devletten para almakla it 
ham eden rapor üzerine Jı . 

bu teıekkülün baıkanı Kod· 
reanuyu ve nafiz azalıırını 
mahküm ve nefyettirmfıtır. 

Matbuat, dahiliye ve ad
lıye nazırları tarafından 

müıtereken tanzim kı11Dan 
ve afır lınadları muhtevi 
bulunan mez~ ur rapor hak · 
kında muhtelıf komanterler· 
de bulunmaktadır. 

Baıda Univenul gazeleıl 

aıbt bitaraf fıllZeleler. ıuç 

lular hakkında verilecek ka · 
rarın bltarafane ve ldılane 
olmHını lltemektedtrler. ik
tidar mevkllnde bulundukla · 
rı zaman demir muhafızları 
dıter ıafcılar ile blrltkta 
millt kö1lü partisine karıı 

her daim tampon olarak 
kullanagelen liberaller de, 
hük6metl hazıranm ııbu cez 
ri icraatını ıtddetle iltizam 
etmekte ve bu teıekkülün 

ortadan kaldmlmasını iıte· 

mektedtr. 
Neteklm lıbu liberal par. 

tt"ılnln resmi organı olan vı . 
ltorul gazetesi neırettiğl bir 
makalede, raporda yazılı 
suçların, derhal tedabiri la~ 
zlmenln alınmaıına lüzum 
basıl ettiğine ltaret ettikten 
ıonra ezcümle ıöyle dl-
yor: 

"1 - Vakit kaybetmek· 
ılzln derhal ılnaya cinayeti· 
ne ald { Baı vekil Dukanın 
katli meıeleıl ) davanın tas 
dikine ve bilumum ıuçlula · 
rıo mahkum edtlmeslne lü 

Dreptatea gazetes\ de, ra· 
porda zikredilen suçlar pek 
ağırdır. Dört ıene hükume
ti ellerinde tutan Tataresko, 
İokuleh ve Tltianu, devletin 
mevcudiyP.tinl mu haf aza et 

meytp de neyi mu haf aza 
etmtılerdır? Son ıeneler zar· 
f ında memleketin iyi idare 
edilmediğine dair müddea· 
mızı teyld etmek içln bu ıa 
yımızm hacmi müaaid değil· 
dır . Diyerek makaletlne ıöy· 
le nihayet vermektedir: 

.,Demir muhafızların siya 
ıl tandanslarına karıı en ıtd· 
ddetlJ mücadeleyi evvell biz 
1er açtık. Mılli muhafızların 
totaliter alatemlerlne •e ken· 

glltere ile İtalya artmnda ~ STIFADEN ZI DUŞUNUNUZ. 'ıl 
yapılan anlaımamn iki mem- il Böyle, gü· ~ 
leket ara.ında uzun zaman· 1 zel bir ev · 1 
danberl devam etmlı olan ~ de rahat 'lf 
aayrltabil yabancılığa ni it ömür ge· ~ 
hayet verml ı olduğunu, bu ~ çlrmek iı· °)f 
hususta İtalyanlar tarafın· it. termlılnlz? ~ 
dan hazırlanan imkan ı Beklediği · 1 
ve fırsattan tam vaktinde ~ nlz mevılm ı 
lltlfade etmek feraıetlnl gös it. geldt.Mal· 
termit olan baıvekH Cham- 1 ~ zemen l n ;ti 
berlain ıle loalltere hükQ · , « ucuzluğunu '1 
metinin tebrtie ıayan oldu- ~ fırsat bilip 1 
ğunu . bugün artık Akdeniz .ı, nfyeUn 1 z 
de gerginliğe aeb• p olacak ~ olan i. ı e 

hiçbir ıeyln kalmadıiını , € batlama • 1 
bundan baıka bu anlatma· ft. dan evvel 
nın Jkl taraflı reyfzlona tl tlcaretha · 
hl tutulabllmeıl ıarttle ak- nemize uı. 

dllerlne h·ı olan harici •I- dedllmtı old~iunu b~yan rama nı z 
yasetlerlne her daim tarafı· 

mızdan mümanaat edtlmtı 

Ur. "Bugün resmi tebliğin te· 
yld etUjlnl biz vaktiyle 
meydana çıkararak Tatares 
ko hiikumetlnl tenlıtd etmlt 
tik Bugün l:arıılaıtıfımız 
hldlıeler, 1933 senesinde 
iktidar mevkline gelen llbe 
ral partiıt hülı um etinin icra-

ederek bunu anlaımanın •ize mu· 
tarzı lehinde milblm bir it· hakkak 
aret olarak kaydediyor, Mtl- ~ kar temin '11 
letler cemiyeti kovenanhnın it. edecektir. ~ 
l9 ncu maddeılnde de re- 1 Bu, tecrübe ile ahittir. ı

1 vidon kaydı ·nına da bu Her cins demir, çimento, cem, çivi, hırdavat ve 
mekanJzmı nın karııık ve bılümum malzemel lnıatyeyl gayet ehven fıatla ıat · 
vuzuhıuz olma11 yüzünden f1ı:: maktayız. Bır kere deneyiniz. » 
bu sahada bir teıebbüsün it.. Her renk yafla ve badana boyalarlle boya yajları ~ 
btle vaki olmadığını bildiri· 1 ve malzemesi de bulunur. 1 

atanın devamından ibarettir " yor Köylü ve rençberlerlmlz için pulluk ve her türlü ıJ 
ingi/ız- ita/yan Gazetf! bundan sonra an dbzen de mağazamızda ucuz bir fıatla ıatılmaktadır. '-

laımanın muhteviyatı hak- ~ Masa , kollu teraziler, kantar, litre. kilo ve metre '1j 
An/aşması.. kında tafsilat veriyor ve it. gibi ö1çü ve tarta düzenlerlnlo pazarı da mağazamız ~ 
İngiltere ile İtalya arasın- ıöyle diyor: ~ dır. 1 

"Ener yeni ltlmad ve iyi it Tütün fidan ve tarlalartle, mey va ağaçları ve her 

1 da son zamanlarda yapılmıı • ı 
niyet havası devam edene türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı 

olan anlaıma logtliz gaz ~le 
ıkı h-k"· d 1 arttıran "KİMYEVi RUS GÜBRELERi,. nJ siz de tec· 1 leriode birbirine ıamaroiyle u umet arasın a teati 

zıd iki ıekllde karıılanmak - edllmlt olan dokümanlar rübe ediniz, memnun kalacak11nız . 

tadır . Hükumet politıkumı 1 esas tutularak, diğer meae· 1 Saraçlar Başwda llasan Cumalw:/ulları 1 
tutan muhafazakar gazeteler l~ler de kolayca halledılır ~ 'lf 
iki memleket arasında uzun 1 Uzun Zftmandanberl devam ~ Mehmet, 1 smaiL Abdullah ~ 

zum vardır . bir mazisi olan ve manaıız ederelmlı olan İngiliz hal il. ~ 
2 - Yabancıların para bir hata yüzünden inkıta~ yan doıtlufunun, ıonlkl se ~~~~~~~~~~~~~~ 

sıyle yaııyan ve onların uaramıı otan dostluğun bu ne içınde geçırmtı olduiu • ~Hll ;lififl11t••••• .......... . 
emirleri altında faaliyet gös h I d k ~ • 

suretle yenıden tesıı edt1mı1 mu atara 1 evrı unutara .~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası • 
teren bir grubun kökünden ki lC.( J " ı d 

olma11ndan dolayı bO.,ük bir es sa• am 1
•

1 1 e evam 1 
kaldırılma11 da zaruridir. ' • 

memnuniyet tzhar ediyorlar . . ! etme•I ümit ve temenni ol- '* K apita/: 700,000,000 Türk lirası " 
Millet aleyhine matuf tıbu L b l unmaktadır. iki imparator- m. Y d 1· . -' 261 Ş b T / D. • 
cinayet, hiç bir suretle ka 1 era ve ıoıyallst mu· 1 Ur ÇJnue U € V€ I ijanS = 
bllt af deilldtr . Zira bu, bir halefet gazeteleri hükumeti luk yalnız Afrtkada ve de. •. . Dünyanın Her Tara!Jnda. Muhabirler m 
muhalefet veyabud memle ıtddetle teokld ederek İnall nlzde birbirine mülaaık bu • ; 
ket dahilinde ıılenen bir el- terenin bu anlaımadan bir lunuyor ve bu sahalarda Her türlü zirai ikrazlar· diğer bılcümle banka mu· • 

nayet değil, vıstana karı•, 

arzu edtlmlyen ıeylerln ya · 
bancılarm ellerine geçmeme· 
si için kanun ıtkenane ha · 
reketlerden tevakki etmek 

ıey kazanmamıı olmakla eıkl ihtilaflar ve bundan •• amelert büyük ıubelerlnde kiralık kasalar. ;I 

1 
ihbarsız tasarruf ve kumbara heaaplarında ikra· • kalmayıp evvelce vermlı ol. I sonra çıkma11 muhtemel gö 

duğu sözlerden ve gfrtımlt rülenler ıtmdlden bertaraf mtyeler. • 
olduiu taahhüdlerden nü ı edllmtıtır. J 6 Nıaan anlaş 1• ikramiye: Miklari: ikramiyenin tutarı: 1 
kül etmesi bakımından uta · I maaı loglltere ıle İtalya ara· 1 ADEDİ · LlRA LiRA •• 

borçtur. oılacak bir mevkie düıtüğü l sında mevcut bilcümle kü lf 1000 1000 
3 - Gençlerin ruhlarım, nfi tebarüz ettiriyorlar ve 1 çük lhttlil ve gerginlik ıe • 500 500 • 

memleket ıevglsi, kültürün halyanm herhangi taahhü- 1 beplerlDi ortadan kaldırmıı • 1 250 250 ı 
menfaati \e slyln ve kıy· düne tttmad edllemlyeceğlol 1 tır . Esanen bu sebepler, an· iit 10 100 1000 • 
metin dereceleri yerine koy- yazıyorlar. 1 cak isttımar ~dıldıklerl mOd il 25 50 J 250 • 
mayı tecrübe eden mesull· " Tımes ,. ıazeteıl İn · detçe tehltktll olabilirlerdi.,. 1 30 40 1200 it 
yelten iri bazı mecnun ktm- !it 40 20 800 • 
aelerln yakıcı zehirlerinden EJ[fi]l!JmlmJ@JrfillmmJmJmJ[!JffilmJffi]ffilffi)(i}ffi)ffiJmJffilmJli!JmJmJ lf tOB 6000 • 
kurtarmak lazımdır. ~ . ~ • Bu ikramiyeler Jıer üç ayda bir olmak üzere St!· • 

Bu da, iıbu faaliyetlerde ll Ba 1 ya Panayırı mı •• nede dört drfa bu miktar lı:crinden kura ile daı/ılı - • 
methaldar bulunan uoıurları r.:ı / ki ml li!I Si aca tr. • • . • 
heyeti talımıyedeo temizle· mı Balya Bele"ı'ye ftı'yasetı'n"en· mı • ilk keşide ı t.1JLLLL v.18 dedir. • 
mekle kabildir.,, rnJ U U , mJ •••••••••••••••••••••••••• 

Untveuul gazetesi "Ctddt mı Pauavır 27-~lavıs-9 3 8 de acı]aca k Ye 29 ~ . 
yet ve aynı zamanda doi ffil • • • l!!ıl B [ k • A k · S f A/ 
ruluk,. baıhğı altında neırel- mı mavıs 938 tarihine kadar devam edeı·ektir. l5J a l esır s erı a ın ma 
tlii bir makalede ezciimle mı İ•aııayır<la lıer llCYİ enıtiua ve hayvan mı 

~ . mı 
ıöyhı dtyor: mı alım satınıı yapılacaktır. mı 

"Hükumeti hazıramn te mJ Bozırk kara sıirır havvanlarile Tiirki- mı 
beyyün eden hakiki teh lı ke· 1§) ' b • mJ 
lerı karııımda nizam ve ın fil1 yerıin her tarafuıda tanırımış olan Balya pa- mJ 
tızamı muhafaza ıçın zaru mi navırı ıreceıı sene cok ra~bet ~örnıii,tiir. mi 

mı • ~ o • ,_ .__ " mı 

ri görülen tedabırı lazımeyi ~ Gürüleu hu rağbet üzerine bu sene daha mJ 
almayı blleceğtne ve bilcüm- ffiJ 1iJ 
le makul düıünen insanlar ffiı ziyade ~henımiyet verilerek her tlirlü ilıti- mi 
tarafından tasdik edilecek mı yaç temin edil nıiştir. @) 

olan ııbu tedbirlerin de gay· rm ller tüccar ve hayvan alı 'll satı mile nıeş- mı 
rl kabili inkar delaıl ile ffiJ • . rm 

mı gul olaulara Balya panayırını hır defa gör- mı 

Komisyonundan: 
Balıke'llr merkez hastahanesi için günlük ihtiyaç nls · 

betinde alınmak üzere ıenellk 15.000 kilo ıüt ve 8000 ki 
lo yoğurt açık elutltmeye konulmuıtur. ihalesi '2 J .5 938 
cumartesi günü saat 1 O da Kor Satın Alma Komisyonu 
blna11nda yapılacaktır. Sütün muvakkat lfmlnatı 124 lira 
ve yoğurdunki 78 liradır . Süt ve yoğurt birlikte ihale 
edllecefi gibi, ayrı ayn da ihale edilir Şartname komi•· 
yonda her gün görQleblllr. Taltplerin muayyen ıün ve ıa · 

atte muvakkat teminatları ile birlikte l<oml•yona 016raca-
atları . 4 - J - 134 

tevslk edtlcc~ğlne ve her 
tClrlü ıek ve ıüpheyl orta
dan kald1rmak için bitarafa· 
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