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Başvekilimiz 8. Celal Bayar lstanbul
dan Dün Ankaraya Hareket Ettiler. 
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Başvekilimiz Ankara- Hitler Bugün Romada 
ya ·Hareket Etti 1 er. Bek 1 e i yor .. -

Bııvekilimizin Parti Grubunda va Büyük Millet Mecli
sinde sıyı~atlan ve umumi siyaset etraf mdı 

Almanya harici ya ıe propağandı naznlar ile, erkamhar-
hiye umumi reisi va diğer birçok zevat Bitlere 

raf akıt ıtme~tedir .. izabat vermeleri muhtemel.. 
lıtanbul, 3 (Huıuat) - ı 

Yunanlıtandan dönen Baı 
veklllmh: 8. Celil Ba7arın 
yarın Parti Grubunda ıe1a• 
bata hakkında izahat ver• 
meıl, bOtce müzakereleri 
eına11nda da B. M. MecU· 
ıtnde umumt ılya1etl izah 
eylemesi muhtemel göriilü
yor. 

Baıvektllmlz, Yuıoılavya
ınn merkezi Belgradı ziya 
ret edecıeflnden cuma aü 
nü Ankaradan Belırada 
mütevecclben hareket eyli · 
Jecektır . 

latanbul. 2 (Huıuıi) Yu· 
nanlıtaodan dönen Baıvekl · 
ltmtz B. Celll Bayar, refa · 
katlerlnde Hariciye Vekili 
Dr. 8. Rüıtü Araa ve diğer 
ze•at olduklara halde husu 
ıi trenle ıaat on birde Slr
kecl lıtaıyonuoa gelmlı, valf, 
kumandan, erlıi n, kalabalık 
halk, mektepler• uker ve 
mle11e1at dirt>ktörlerl tara 
fıodan tezahüratla karıılan 
mıılardır. Halk, Yunanlllan 
ı ~yahattnden dönen Baıvekl 
lımlz i ıüreklı alkıılarl a: 

- - Y aıa! Sadalarlle kar 
ıılaımııtar . lıtaayonda lıtan~ 
bullu Rum vatandaı1arımız· 
dan avukat B. Salaıoz, eı 
ki Türk eserlerinden kıymet · 

il bir fotofraf çerçeveıl iç · 
inde bulunan B. Celal Ba· 
yaran bir reımlnl kendileri
ne vermlf, Yunanlllan ıeya
hatile Türk-Yunan milletle
ri araeındakl doıtluk balla
rını ku•vetlendirdljlnl lrad 
eltili bir outuktla ıöylemlı· 
Ur. Baıvekil B. Celal Bayar, 
kendlılne teıekkür etmlt ve 
orada bulunan ıazetecllere 
aeyahatlerlnln intibalarmı 
tö ylece btldlrmlıttr: 

- Yunanlıtanda çok sa· 
111lml duyıutarla karıılaodık. 
GöıtulleD doatluk. reımi 
hudutlerl aımıı , halka lntl · 
kal etmlıtir. 

Refaha yiir6yen ve milli 

Danimarkada 
Nazi Faaliyeti 

Kopenhag, 3 ( AA. ) -
Danimarka Şleavııtnde nazı 
f aaliyetl artmaktadır May11 
•onunda buraya ıelecek olan 
40 Alman ıazeteclıl vaziye
ti tedklk edeceklerdir. 

Cuma akıamı Alman ve 
Dantmarkala nazller, Daol • 
IDarka Şleavlglnde Kvaenio 
idare ettlii liberal partinin 
bir propalanda toplantm 
Yaphiı mahalli tıtlll ederek 
Naıyooal Soıyallıt ıarkılA · 
'' ı61leml1ler, risaleler al · 
IDıılar ve Jçtlmada bulunan· 
ları baıka bir yere ıttmeie 
icbar etmiılerae de biraz 
•oora oraıını da lltlll et 
IDlflercllr. 

ibenıl kurmuı bulunan Yu. 

sıanfıtandan çok iyi bltıra · 
larla avdet ettik. Bu gGzel 

yolda mOıterek bir emnl• 
yette yGrGyeceilz. 

Baıvektl, müteakiben hal · 
kın tezahfiratı arasında oto 

mobile blnmtı, Perapalaıa 
ılderek btr müddet lıtira· 

battan ıonra akıam ıaat 
19, IO da huıuıi trenle Hay· 
darpaıadan Ankaraya hare 
ket etmlı ve merasimle teş · 
yl edllmlttir. 

Berltn, 2 (Radyo) - Htt ı Erklnıharblyet umumiye 
ler, bu akıam Hat 16,40 relıf Yon Cetel ve daha bir 

da Romaya hareket etmtı· çok ktmselerle lkl yüıden 
f aıla aazetecı bulunmakta · tir . 

Hıtler, Hariciye Nazaretl 
binasından tıtaıyona kadar, 

yarım mtlyon halk tarıafın

dan tetyl edtlmlt ve ııddet 
le alkıılanmııtır. 

Httlerfn refakatinde Hart 
clye Nazm Von Rtbentrop, 
Von Hu, Propağanda Naıı · 
rı Doktor Göbelı, Ddoktor 
Frao, Voo Dlyenberlh ve 

dır . 

Httler, btaeyonda ıelim 
resmini ifa eden kıtaatı te
ftııten ıonra, Maraıal Gö 
rlnıle on beı dakika kadar 
konuımuı ve müteakiben 
Görlnıln elini ııkarak trene 
blnmııitr. 

HnlerJn gaybubetinde 
kendlılne Maraıal G6rlng 
vekalet edecek Ur. 

Roma Müsabakalarında Bi
nicilerimizin Muvaff akıyeti 

Httler, komparhmana çı . 

karken, "üçiik bir kız, lcen· 
dıılne bir buket vermtı ve: 

- Uğurlar olıun. Mu11oll· 
niye ıelim ıöyleyinlz -

Altm tupayı su~aylıumıza bizzat Mussolini verdi ıe Demlıttr, Httler, kızı ok · 
ıamıı ve daha birçok bu· 
ketler topladıktan ıonra, 

halkın alkııları ara11nda 
kompartımana glrmlıttr . 

kendilerini tebrik aiti. Binlerce halk harrağımızı al~ııladı 
Roma, 3 (Radyo) - Dün 

yapılan beynelml!el bt 

olcller müıabakaaıoda; Türk 
ıubay1arı birinci, Almanlar 

ikinci ve İtalyanlar üçüncü 
relmıılerdlr. 

ltalya Batvelcllt Mu11oltnl· 

nln bu müaabakamn birinci · 

lertne verilmek üzere koy· 
muı oldufu altın kupayı 

Türk ıubayları almı~lardır. 

Kupa müıabakanın ıonun· 
da çekilen Tork bayraiı 

için yapılan merasim eına · 
11nda, bizzat Mu11oltoi ta · 

rafından Türk ıubaylarana 
verllmiı ve kendileri tebrik 

Bükreşte 
Demir mu~af ızlırdın 17 si 

mıhtom ol~u. 
Bükreı. 3 (A..A.) - De 

mir mufızlar teıekkülünün 17 
azuı mernnu ıllah taıımak, 
rlıaleler tevzi etmek ve baa-

mane nidalar çıkarmak gibi, 
hafif cürümlerden dolayı alh 

aydan bir ıeneye kadar 
muhtelif haplı cezalarına 

mahküm edilmtılerdtr. 

~anghayda 
Bir Suilıasd .• 
Şanghay , 8 (A.A.) - Bir 

Japon aıkerl kamyonuna bir 

el bombaıı ahlmııtır . Bom
ba kamyona lıabet etmemtı 
ve fakat civarda bulunan 
altı Çinli ile bir lorılız po 
ltıt yaralamııur. Sulka1tçiler 
hiçbir iz barakmndan H vuı · 
muılardır . 

Suıkaıt Ozerlne ıQnaGlü 

Japon askerleri Nankln Gr
oadı altı Hat btlflll ı11al et
mtılerdlr Bu hidt•e derin 
bir he1ecan u1aadırmııtar . 

edflmlttlr. Bu eınada, bir 
alkıt tufanı kopmuı ve mü 
teakıben İoglllz,ltalyan,Alman 
Romen, lrlinda ve dlier 
devletler blnicllert Türk ıu 
baylarınıo ellerini ııkmıılar· 
dır. Yüz bhılerce halk, Türk 
bayrafını alkıtlamııtar. 

Bir bando muzıkanın çal. 
daiı lıttklll marıı ihtiramla 
dlnlemtıtir. 

Bitlerin treninden evel 
zabıta memurlarını taııyan 

btr tren hareket etmlt ve 
btraa onra da, Httlerf hlmll 
huıuıi tren kalkmııtar. 

Hıtler, yaran ıabab ıaat 7 
de Berenner hududunda bu · 
lunacak ve Rom•ya gece 
saat 20 de varacaklar. 

Sovyetler BirliğineKar
şı Harp Tehlikesi mi 
Soıyatler hal~ mü~af ıa komiseri Kllllorduya hitaben 

~ir beyanname neırıtti. 
Moıkova, 2 (A.A) - Halk 

müdafaa komiseri 1 mayıa 
günü münaaebetıle Kızılor
ya hitaben neırettlğl bir em· 
rl yevmlde Lenin·Staltn par 
tlılnln bütün sahalarda el 
de ettlil ba1arılar1 tebarüz 
ettfrdıkten Aonra demlttlr ki: 

"Düıman bizi gafil avlı ya· 
mayacaktar. Mukabelemiz yıL 
daram ılddetll olacak ve 
düıman bizzat kendi toprak · 
larında imha edilecektir. 
Sov yetler Bir itil kuvvetli 
ve kudretlidır. lıttkle kati 
bir emniyetle bakmaktadar.,. 
Moıkova , 2 [ ı\.A.]-lzveı· 

Uya gazetetl, baımakale1tn · 
de diyor ki: 

"Son zamanlarda harp teh· 
ilkesi ve btlhaeıa Sovyet 
Blrllğıne kartı harp tehlike · 
lerl pek barlı ıektl almııtır . 
Memleketimizin tıçllerl pe · 
kala bilirler kt, bir taarruz 
takdirinde Sovyetler Btrltğl 
her ıeyden evvel kendi ku• 
vetlerlne ıüvenmek mec 
buriyettndedır . Ve yine pe 
kili bilir ki, bu ku•vetler 
düımanı ezmeye kafidir. 
Ordu ve donanma Sevyet 
memleketi h ü r r 1 y e t ve 
lıtlkllllne k a t 1 J • n emin 

m ü da f 1 1 bulunuyorlar. 
Onların kudretleri vatanı 

müdafaaya azmetmlt bulu 
nan Sovyet mllletlnln azmtle 
bir kat daha artmaktadır 
Faıllller Sovyetler Birliğini 
bütün dünya köylü ve lfçlle 
rlnio ıahsıoda malik bulun· 
dufu birçok müttefiklerden 
mahrum etmiye muYaffak 
olamayacaklar ve harbe ve 
f aıiıtltğe kartı baıgöıteren 
hareketi durduramıyacaklar· 

dır . Sovyetler tltrllAI balkı 
beynelmilel vazifelerine ... 
dık kalarak bütGn lıçller 
ara11nda kardeıltk bağlarını 
ve muhabbetini her 11e ıu· 
ret e olursa elıun kuvvetlen• 
dtrecelderdlr. 

Filistin de 
6 Arap pılisi ôldürül~ü. 
Kudüı, 3 (A A.)- Bu 1a · 

bah Tulkerln clvaranda bir 
ıeyyar jandarma l<arakolu· 
na tedhtıçtler tarafından ya· 
pılan ıtddetlt btr h6cum es· 
nuında altı Arap polıı me
muru 6ldürülm0ıtür. Muba 
clmler de atar Zllylat ver
mtılerdtr. 

..................................................... 
• • •• •• • • • • 
iY ozgad Ve Kırşehir Felaket-! 
• • : zedelerine Yardımlar.. i 
1 : 
• • 
: Lira Kuruı : 
• • • 389 26 Evvelki yekun • • • : 18 - 62 İnhtaarlar baımüdOrlüi6 memurları 1 
: il 50 Tapu ıJctl muhafn:lafı memurları 1 
: 10 00 Vıllyet daimi encümen ve azaları 1 
1 : • 10 00 Tücardan Halil Doianluh 1 

: ıo 00 Tücardan HiaeJln Şahlan İ 
! 5 00 Tücardan A.lt Sadık Arabacıoflu 1 
1 5 00 Manifaturacı Cemil Kaballcıollu 1 
: 5 00 TuhaflJecl HOıeyln Vuıf lçel 1 
: 5 00 Yafcı l11natl Odacıof lu 1 
•. 4 00 Ad b 1 • ını •ermlyen lr sat • 
: 3 00 Uncu Kemal Aydınlı : 

• : 3 00 Namıkkemal okulu öfretmeolerl : 
i 2 00 Elblıeci Eıref 1 
: 2 5 Vilayet evrak kalemi memurları 1 
: 5 00 Müteferrik yardımlar tutara : • • : 488 43 Yekdn : 
• • 
'················~·················· .. ············-' 

Çekoslovak yaya Karşı : 

Almanya Nasıl Bir Si
yaset Tak ip Ediyor .. 

Bir Alman gazatasi; (( Almanyı, hiçbir zıııı Çıkoı
lovatyanın emniyeti için ta~~it teşkil ıdıcık ~ir ıiyı

ııte asla ıüsımahı ıtmiyacıitir ,» Diyor. 
Berho. 3 (AA.) - Dl'J· 

çe Volknlrchaft mecmuuı 

Londra konf eran11nın arife 
sindeki dlplomaıl vaziyet 
hakkında "8ohemya,. üovan · 
lı yaz11ında mutalealar yü 
rüterek dıyor ki: 

•Gerek hudutlar dahilin 
de, ıerek hudutlar baricin· 
de mt\li Alman ht11t, uzlaı 
ma ve anlaıma nedir btlmi 
yen ıhttlalcl blr radikalizm 
ve infilak eden bir kuvvet 
ıekllnde kendlıinl eöıtermlı 

Ur. Bu manzarayı temaıa 

eden Avrupa, titremeie bat 
lamııtar.,, 

Bilhuaa Çekoılo•akyadan 
bahıeden mecmua, diyor ki: 

.. Hıç khnıe, Südet Alman · 
larıo , Prağın harici ıtyuetl · 

nln Almanyaoın emniyeti 
ıle tam bır mutabakat ha· 
llode vevk ve idare edilme 
ılnl istemelerine mani olmı · 

yacaktır. Çekoılovak hüku · 
metlolo ıuou bilmeıl icap 
eder ki , Almanya hiçbir za· 
man Bobemya •e Moravya· 
da kendlı i nln emniyeti için 
bir tehdit teıkıl edecek olan 
harici bir ılyuete a1la mü· 
1amaha etmlyecektlr-,, 

Mecmua diğer Tuna dev -
letlerlnto Çeklerin ıl yaal uç 
urumuna ve feliketlerlne 
ıürüklenmlyeceklerlnl ve Ber 
llne giden doğru yo!u t im · 
diden bulmuı ol duklarını ya 
zmaktadır. 

Prai. 3 ( A.A ) - Yan 
resmi Çeteka ajan11, 30 alı· 
anda Troppauda (Yahut Op· 
a •a) vukua eelen ve Si det 
Almanlarandao a•ukat Ham· 
pi Zetttıln yaralanmaema 
•e beyDIDID zedelemeıfne 

ıel»ebl1et ••rmlı olaa b&dl· 

t•ler bakkıada mlUemmlm 
mal6mat vermektedir. 

Çeteka ejanıtoa ı&re 30 
nl11n tarihinde, Alman ve 
Çek ıençlerl ara11nda •ukua. 
gelmlı olan arbedeler Htl· 
ceılnde bir Çek ve tkl Al· 
man yaralanmııhr lkt Al· 
man yaralıdan birlıl avukat 
Hampl Zettııdir. Bu zat e•· 
velce Südet fırkası ara11n
dan iken ihraç edılmlı ve 

bir müddet ıonra tekrar fır· 
kaya alınmııhr. Bu hidtee· 
ler dolayıılle bir may11 nüm· 
aylıçılerl menedtlmtı •• da
hiliye nazarı, Moravska pol-
11 müdtir&ne mahalllnde tah· 
ktkat yapmasını emretmlt· 
tir . 

Çeteka ajan11 lli•e edl1or: 
Eter yapılacak olan tahkl 

kat ldtıre memurlar1nın her· 
hangi b 1 r hatasını ortaya 

çıkaracak oluna bu mem · 
urlar, mevki •e ıabılyetlert 

kattyen na un itibara alın· 
mıyaHk tecziye edilecek 
Ur. 

Çeteka aj~n11. Prafda bir 
mayıı mOnaıebetlle yapılan 

nümaytı eenaaında Macar 
talebeden mürekkep bir rr· 

ugun zabıta tarafından tev· 
ktf edılmtı olduAunu da ha· 

ber vermektedir. Bualar ki · 
üplerlnlo pencereleri 6n0n· 

de toplanarak balmp çalır· 
mıılar •e mtlll mart çalan 
dıtı 11rada tahrlklmlz ı&z 
ler aarfetmltlerdlr. B6t6n 

Çekoılo•akyada dlrt mllJOD 
lnıan niimaJltlere lttlrak et
mittir. Bunun Gç mllJOD 
hükumet taraftarı ba, mal 
yonu da Hayalaya fırka11Da 
meaıuptur. 
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Bürhaniyede Eğlen- Kudurmuş Tilki Bir 
celiBirSürekAvıYaplldı. Çok Köpekleri Boğdu. 

Sisleme talimi yapan layareltr 

Aynıcı cihazlar: 
(Bir J~rde ıaz kesaf elif 

pek fazla oluna, yahut ha
vadaki okıljen miktarı yüz· 
de on dörtten aıajı düterae 
oraya maıke ile ıırtlemez. 

Bunun gibi ltarbonmonok
ılt olan yerlerde efer Kar
bonmonokıidtn keıaf eti 
1Gzde dörtten fazla oluna 
oralara da Karbonmonoktlt 
ıfizgeçleri ile girmek lmkin-

Tayarelerin gelişini haber 
veren dlet 

11zdır . Bu ıtbi hallerde böy · 
le yerlere ılrmek zarure· 
tinde olan klmıeler tecrit 
edici cihazlardan birini kul. 
lanmak mecburiyetindedir· 
ler. 

Bu cihazlar ya uzak btr 
mahalden temiz ha va te · 
~in eder, yahut bunu taıı 
yan klmHnln hariçteki ha· 
va ile alakaaanı keıer ve te · 

tum yirmi b~t met -
reden fazla olmamalıdır. 

Fazla oluna motör takmak 
ıurellle elli metreye kadar 
'l!e daha fazla uzatmak 
mümkündür}, bir liava ala· 
cak yer, bir de ıGbıp var
dır . 

Fakat bu cihazları kullan · 
mak zordur. Mahzurlara faz
ladır. 

Bunun yerine lotana te· 
neffüı için llzım olan temiz 
hava1ı veren, 11rtta taıına

blllr okıljen cihazları yapıl · 
mı ıtır . 

Bu cihaz •lemlnyumdan 
yapılmıı kapaklı büyük bJr 
kutudur. içinde ıunlar var 
dar: 

1 - Okttjen bombHı, 

2 - Otomatik teoeffüı 
tertibatı, 

3 - Pjı havayı defi ter. 
ti batı . 

Okıljen bomba11 dayanık· 
la bir madenden yapılmııtn. 

içinde tazyık edllmtı 150 
litre oktljen Yardır. 

Otomatik teneffüt terti
batında iki kollu bir mani · 
veli ile manivelanın üzerin · 
de laıUk bir torba vardır. 

Oktljen bomba11 otomatik 
t e n e f f 1 ı tertibatına 

baihdır. Bomba açılınca 
okıljen torbaya dolar. Ora· 
dan nefet aldıiımız zaman, 
ciğerlerimize gider. Torba · 

Tayare lopları 

neffüı lçlo lizım olan okıl
jenl blz:aat kendi temin eder.] 

Ayıracı (Tecrit edtcı] cihaz · 
ların adı "Okıljen cihazı,, 

dsr . itfaiyecilere çok llzım· 
dır . 

Uzak bir mahalded ha · 

Bir bomba maktaı 
A-Pallayzcı m adde 

B - Gaz maddesi 
va temin eden cihazlarda 
btr matke, bir hava keıeat , 
uzun bir hortum { Bu hor -

nın içinde mata gibi bir ma· 
ntvelA vardar. Biz nefea al -

dıkça bu manivela açılıp 
kapanır . r orbadan giden ha 

va yerine okıijen bomba11n
dan yenl hava gelmetlnl, el · 

jerlerlmlzln kuvvetine ıöre, 

tanzim eder. Bundan baıka 

cihazda bir dane de tabit 
okıljeo verme ıübabı var-

dır . Bu ıübap uyealnde el· 
ğerlerlmlz hiç hareket etme 

ıe dahi yine torbaya bir 
miktar okıljen dolar. Piı ha· 

vayı def etme terUbah: Ne · 

feı verirken dııaraya çıkar· 

dıtımız plılenmlı havada 

fazlaca miktarda okıijen var · 
dır Mademki dııarıdan ha· 

va alamıyoruz ve okı'jen el· 
hezı kullanıyoruz. Okıijenl 

idare ile kullanmamız l&zım· 

dır . 

- SONU VAR -

------------~---

1 ür han iy e~e yıpllmaktı olan park tamamlandı. Kazı-
daki cıd~elare parke ~oııniyor. 

Bürhaniye, ( Huıuıi ) -
8ürbaolye Halkevl avcı · 

larından mürekkep 30 kiti· 
ltk bir ırup pazar 
ıün6 Ku1ualanı kö7Q mub· 
tarının tlaveti üzerine civar. 
da ıtirek avı yapmaya ılt · 
mittir. Köy halkı av orta· 
unda mllaftrlere mükemmel 
bir öil• 7emeli 1edirmlf 
•e tekrar ava giden ve kôy
liUerln de tıtlraktle altmııı 
ıeçen kafile muvaff aklyeth 
bir av yaparak akıam 

Bürbanl7e7• d6amüı ve 
her zaman olduiu ılbl av
cılıiı zevkli bir tpor olarak 
etrafa 7aymakta olan kafi
le Bürhanlye fıkeleılnde 
verdtil yarım taatllk mola 
eınaıında mıllt eyunlar 01· 
nanarak bu yılın aeklztncl 
tOrek a YJDl neıell bir turet• 
te ıona erdirmlılerdlr. Bu 
defa vurulan domuz aay111 
8 dır. 

Havaların düzelmeıl do. 
layıılle kır ıezlntllerl baı· 

Mirıs almak ümidi, inıın· 
lan ın11iidan mıhr1m 

~İJlkH 
<Bernar Şo•) 84 yııına 

ıirmek tzeredlr. 
Bir rivayete ıöre. iki yüz-

bin tterlln nakdi Hrvetl 
Yarmıt· · 

Bernar Şov ıon zaman
larda arkadaılarll• konuıur· 
ken demıı kt: 

- Artık, ıurada yaııyabtle

cellm z•man, muay1en gibi 
bırıeydlr . Bununla beraber 
ne gün öleceilml ıtmdtden 
beyan etmek mümldin olma· 
dıjı gibi ·~falımdan ıonra 
varlılerlme ne kadar ıervet 
bırakabtleceflİn de malam 
detıldır . Şu kadar var ki bir 
lnıanı mahveden ve onu 
enerji denilen mühim kuv 
vetten mahrum bırakan ebe· 
veynlnden veyahut akraba· 
tından mlrat bekl~mek üml· 
dldlr. Onun için ben ıerve . 

timi ya çok küçük veyahut · 
ta çok ihtiyar olanlara ter · 
kedeceilm . Servetimin mü
him bir kıımmı da, huıuıl 
okullara ve btlha11a pedaıo· 
jl ile uğratanlara bırakaca· 
ğım . 

~ayıttı i~ın öl~üğOnü is· 
bat ı~ıbilan kurnız. 
Prağda, 36 yaılar1nda An 

tuvan Hembrlt adında birlıl 
bir müddettenberl ltılz kal· 
mıı ve kırk ıeklz aaat aç 
gezdikten ıonra bir teytan 
lıkla öldüğüne dair ktllıeden 
bir vesika uydurmuıtur. 

· Antuvan Hembrlt, açlık 
tan gözleri kararmıı olduğu 
halde, eVY dlce Jazılmıf ~U

Jundufu hayat ıllortHına 

müracaat etmlf ve 'fetlka11 
giatererek öldüiüoü lıb&t 

ettikten ıonra bla ıeklz yQz 
mark almıttır . 

lamıı ve bu arada Bürha· 
niye belediye parkı da tarh · 
ları tamamlanarak ıehlr ku · 
lübü müsteciri B. Hüseylne 
vertlmııttr. Kare ıekllnde 

olan parkın etrafındaki btr 
metre katlar boyda çevrll
melde olan duvarlardan tkl. 
ıl bltmlı, diferlerlnln ta · 
mamlanma11 için de beı, on 
ıüo gibi k1ta bir zamana 
tbt11aç kalmııtır . 1 Mayıı 

pazar gGnü açılan parkın 

bu yıl halkın temiz hava al· 
ma ihtiyacını karıılıyacaiı 
tabii ıörülmektedlr. 

Bürhant1ede umran ve 
yenlleıme çalıımalarının 
eembollerl olarak açık man · 
zaralı Ye temiz havalı kıı
mınllla yükıelmlt olan hü
kCimet konalı ile civarında · 

ki reıml ve eıhata ait bl· 
nalarsn 6nünden geçen 14,5 
metrelik caddenin 7 ,5 met
relik lntmının parke taıı tle 
döıettlmetl iti ıeklz bin it· 
raya mQteahhıde verilmıı 

Ye toprak dGzeltilmeal .te 
ıona er mittir. Yakın gele · 

cekte döıenme de ıooa 
ertnce çok muntazam yeni 
bir cadde meydana aelecek
tlr. 

Btbhantye, ( Hutuıi) -
Vtlayet meclltl daimi aza 

tından B. Sadık Deniz 
buraya ıelerek Bürha -
niye Halkevlnln he.abat ve 
kuyudatını teflit etmtı ve 
A1valak Halke•lnl teftlt 
için de A.y'fahta hareket 
etmlttlr. ----'D .. •----

Manyaata 

Bir spor kulü~ü açılması 
isteniyor. 

Manyaıtan bir karllmlz 
gazetemize 7aı.dıiı mektup· 

ta kazanın tporuna temaa 
ederek diyor kt: 

"937 Senetl Manyalla teı 
kil edilen Yılmazıpor namm· 

dakt kulüp ilk zamanlarda 
çok iyi bir f aallyet götlere· 

rek muhitimizde epeyce tak
dire layık kulüpler arasına 

ılrmtıtl; fakat bu sene da
ha henOz f aaltyete geçe· 
medlil anlaıılmııtır. 

Eter ıeçen seneki ılbi 
bu sene de faaliyete geçi · 

llne ıüphea'z ki diğer sene 
den daha ziyade tanınmıı 

kulüpler meyanma girer 
Burada çalııan meraklı 

ıpor arkadaıları ara11nda 
cldden aüı:el oyuncular mev 
cuttur. 

Manyaaa bağlı Salur kö · 
yünde de ıpor f aallyelt 
batlamıttır. 

Vilayetimiz dahilinde tpor 
faah1etlnln ıtındeo gine art· 
matmı tem"nnt ettlllmlzden 
burada da bir kulüp açıl· 

ma11nı bekleriz ,, 

Geceleyin iki köye saldıran ku-
durmuı hayvan öldürülemi -

yerek kactı. , 
Okuf köyüne iki ıün ön

ce ıeceleyin bir kuduz tll · 
ki ıtrmtıur . 

K&ylGlerln anlattıiına 
ıöre tilki Dülger Mutanın 
ıece e•lne ıtrmlt ve evin 
avluıundakl köpeği kovala· 
mai• baılamııtır . 

Muıa, tilkinin hücumun· 
dan köpeilni kurtarmak 
lıtemlısede kudurmuı oldu· 
iu anlı ıılan hayvan bu defa 
da Muıanın üzerine ıal · 
dırmııhr. Muıa, bunun üze 
rtne çifte.ini almak için 
içeri koımuıtada bu eına
da hayvan evden çıka· 
rak köyün ıokaklarına 
dalmıt ve birçok k6peklerl 
anüoe katarak kolaladıktan 
ıonra köyden çıkıp 11tmtıttr. 

Kuduran ttlld aynı ıece 
Okuf köyQne bir saat kadar 
me1afede bulunan Göfem 
çetml köyOoe ıırmlt bura -
da da kendtılne ıaldıran kö · 
peklerle blrhayll mücadele 
etmlttlr 

Azgın hayvan bazı köpek· 
lerl 111rmıf, bazılarsoı da boiup 
öldOrmüıUlr. Köpeklerin Hılle 
dııarıya çıkan köyltUer tilki · 
ye birkaç el ıtllh atmıılar · . .............. . 
Devlet Demir 
Yollarında 

Yani tanzillth tarife tat
bik ıdilıeğı bıılıd1. 
Devlet Demlryollarsnın bü · 

tün ıebeke Ozerinde tatbike 
karar verdlit yeni teoztlith 
tarif enin tatbikine bat lan · 
mı ıtır. 

Yeni tarife ile. tenzllitlı 
al dit ve dönüt tarif eıi me 
rlyet müddeti bir aydan iki 
aya çıkarılmaktadır. Yalnız 

ayrıca yolculara her bet yOr. 
kilometrede bir defa tevak· 
kuf hakkı da verilmektedir. 
Bu ıuretle memleket içinde 
ıeyehat çok kolaylaımıt ol& 
caktır. 

Devlet Demlryollan İda
reıl , bu tababtao itibaren 
yeni bir aile tarif eılnl de 
tatblka baılamııtar. Bu tarl · 
fe eylül tonuna kadar mu· 
teberdir. Bu nevi biletler 
ıtmdl1e kadar iki ayhk müd· 
detlerle meri olurken, timdi 
a7nı ücret mu haf aza edile
rek müddet dört aya çıka· 

rılmııtır. Ayrıca biletlerin 
yüzde yirmi bedeli gibi btr 
fark verilmek ıarttyle beıln· 
el ay için ayr ı ca temdit edil· 
metl de karar altına ahn · 
mııtır. 

Bu tarife için de ıene 
her bet yüz kilometrede blr 
lateotldlğl müddet kadar te. 
vakkuf hakkı verildiği aıbı, 

aile ef radmdan birinin iıte · 
dlğl iıtuyondan biletin meri 
olduiu müddet zarfında ay · 
rslmuı kabul edılmlıttr Yal · 
nız bunun için meri tarife
lerin en ucuzunun yüzde el· 
ltıl nltbetfnde munzam bir 
ücret verilecektir . 

H da tutturamamıılar ve 
hayvan bu köyden de çıkıp 
ıltmlttlr. 

Her iki ki7de tilkinin ıı · 
ırdıiı köpekler öldOrGldük
ten ıonra kireçlenerek 16-
mülmütUir. 
Şimdi bu cl'fardakl köy· 

inler kuduz ttllclnln tekrar 
ıelerek hayvanlara bir zarar 
vermeılnden endlte et tikle· 
rlnden kırda ve köyde lhtl 
Jath hareket etmektedirler. 

Havı tehli~ııindın ~orun: 
mı ıllşlıri 

Vılayetce .. Ha•a tavaıla· 
randan korunma., adlı bir 
aflt tertip ve tabettlrllmlıttr. 

Bu afııler kahve, otel, lı· 
taayon, kay odaaı ve okul 
ıtbı umumi yerlere a11lacak· 
tır. 

Bök~öydı muhtar seçimi 
Glkköy muhtar ve k6y 

kurulunun vazlf etine nlha · 
yet •erllmetl ilzerlne yeni 
ıeçtm yapılmıı ve Ahmet 
Çakır muhtarlıla, yedek 
lerden de dört kiti azalıla 
ıeçllmlılerdlr . 

Dilekler: 

Hamidiya mıhıllaıindıki 
köprü 

"Ha midiye mahallealnde 
Kuyumcuoilu f abrikuı kar-
1111ndakt abıap k6pr6 ı•· 
çllmi1ecek bir haldedir. 
Köprünün üzerindeki döıe · 
meler kopmuı ve açıklıklar 
haııl olmuıtur. Yenlıl yapı· 
lıncıya kadar bu köprQann 
belediyece tamir edilmesi 
huıuıunda alikarlarlaran na· 
zarıdlkkatlnl celbetmenizl 
aayaılarla rica ederim. ,. 

Ar:uhalcı Osman Nuri 

l ISTAHIUl RADYOSU 1 

4 Mayıs 19 3 8 çarşım~ı 
ÔGLE NEŞRIY ATI: 
12,30: Pllkla Türk muıt 

ktıl, 12,50: Havadlt , 13,05: 
Plakla Türk muıtklıl . 13,30: 
Muhtelif plak neırlyatl. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 
18,30 f atlh Halkevl ıöı · 

terlt kolu tarafmdan bir tem· 
ıll. l 9, 15: Plakla danı mu· 
ılklıl. 19,55: Borta haberle
ri . 20: Nezihe U1ar ve ar · 
kadatları tarafından Türk 
muılklıl ve halk ıarkıları. 
20 45: Hava raporu 20.48: 
Ômer Rıza tarafından Arap· 
ça ıöylev. 21 Kliıik Tiirk 
muılkltl: Nuri Halil ve ar · 
kadaılan taraf andan, (aaat 
ayan, 2 l 45: Orkeıtra, 2Z.15 
Ajanı haberleri. 22 30: Plak· 
la ıololar, opera ve operet 
parçaları. 22.50: Son haber· 
ler ve erteıl günün proira· 

• •• 
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ıevıtllm okadar lyldt ld 
anneatn ia bu kadar merha 
meblzllftne raf men hazan 
bir denıtne ıettrerek ve iç· 
tlmal bir takım muhik ıe 

bepler ileriye ıürerek onu 
mazur göıtermek illcenaph 
ğını da yapıJordu. Bazan 

TGIUl•ILI 

Folklor: 

Yürük Ve Çepni 
Türküleri .. 

SAYPA: J 

Hindistındı ıs~erliğin ilk 
ıeassüıü 

- Meçhul Nine 
ıöyle ıöylerdı: "Annem ne ka· 
dar katı yllrekll oluna olıun 
bir gftn 1relecek bizi af vede 
cek, btlha11a Fraoıtıko 
azacık büyürae muhakkak 
bizimle barııacaktır .. Fakat 
k11a keseyim .. 

1'0PLIYAN: KEMAL ÖZER 
- S -

i - Yemen elinde eıen 3 Ak (ıulün} üstü ça• 
yır çimen (ttkenl) 

(Furdum) ellerimi, 
(gollarımı) bu daydım . 

Bütün d'1nyanın , hararet
li bir ıurette ıtl&hlanmakta 
olduğu fU aamanda aaker · 
lik tarlhfoln ünlü yaprakla
rını ıa yrl lhllyari karııtır 

mak ihtiyacını duyaramız 
Eıkiden aıkerllk ne idi ve 
tlmdl nedir? ÇEViREN: Ali Ôı:den - Erdek- [trüıar) (96) 

2 - . Eıme (lrGıgar) bağ 
Haziranın kavurucu g6n

lerlnden biri idi . Marıartt, 
belediye parkında ııralardan 
blrlılnde oturmuı el itini it· 
lemekte, k&çGk oflu biraz 
6tede elinde bir knrek oldu· 
fu halde kumlarla 01namak· 
tad1r 

KOçüiün yanında ihtiyar 
bir lıachn var.. Bu kadın 

her ne kedar elindeki 6rıü· 
16 ile me11ul olduiunu an -
latmak iltene de harekatın· 
dan, küçük ya nu tle pek 
fazla alakadar oldufu anla
ııhyor . Yavrucak da kadın• 
dan 16rdüiü ıamlmlyet tize· 
rlne ihtiyarla çabucak doll 
oluYermlıtır. 

Marıarlt henüz 23 yaıın· 
da , ıarı ıaçh bir kadındır. 
Sabahtan öileye kadar bir 
berber dQkkinında çalıımak · 
tadır. Ôfleden ıonra da 
kendtılne pak fazla yaraıen 
ılyah elblıelerlnl ılyer , par · 
ka gelir, keıtane afaçlarının 
koyu ıölıeıl altında oturur, 
el tılnl ltlemektedır. Yine 
herıüa aynı ıaatlrede kendl
ılnln tanımadıjı yabancı, 

Jath bir kadın bu parka 
gelmektedir. IJk tanıttıkları 
ıGn yaıh kadın birçok te · 
reddOtler ıeçlrmlt ve yer in· 
Uhap etmek lıter ııbt vaıl · 
Jet alarak btrhayll daı 
tilndükten ıonra yanı baıı · 

na gidip oturmuıtu. 

Marıarttle evvell öteden 
beriden konuım•ia baıla · 
rnıılardı Bu ıuretle hergün 
bırbtrlerlne arkadatlık edl
Yorlar. ıamlmt bir ana kız 
aıbı olmuılardı. 

ilk ı6rlnütte yaılı kadın · 
da hiçbir eempatı hl11I uy
•nmamııken melali yüaQn· 
den okunan bu yabancı tle 
Marıarlt pek fazla meıgul 
olmaia batlamııtı Son de 
recede majrur olduiu tik 
balıııta anlaııldıjı halde ba· 
tını tamamen kaplayan bem 
beyaz 1açları kar1111ndaklne 
derin bir eayıı tevlld etmek-

Kendimi afvettlrmek için, 
zarif pa •iyonun a lhnda ve 
l•nlt bahçenin yollarında 
konuıurken haklld piımanh· 
iınu göıtermefe çalıııyor
durn . Möıyö Anaetu kızının 
tıeıeılnl hazla ıeyredlyordu. 
llkın, 6jle ıüneıine kal· 
llıazdan 6nce yola çıkmak 

lorunda bulundniumu ken· 
dlılne ıöyleylnce bayafı kız
dı 

Gitmekten vazıeçttllml 
bUrnem 1&na ı6yllyeylm mi? 

Cıtmek niyetimi komıuma 
açmakta acele etmeseydim, 

ne iyi olacaktı! Sana ıora 
tını, timdi ne yapmalıydım? 

lier ne bahıına o'una ol
•un ııtmek lazımdı, veyahut 
"•larak ıülünç olmak icap 
ediyordu Ve hiç 1üphe1lz 
"ı lktncf ıakkı kabul edecek· 
tı ... .. . 

Bir taraf tan bu kız n ha
t•lcetlerinden de blrtey an 
lalbıyordum .. . Birkaç ıaalln 
1
''•de bu •• deiltlkllkU! •• 

te, uzun vücudu ılyah elbise 

alttnda ufak bir hareket 
yaplıiı zaman aall bir aade· 
ilk bl11lnl dofurmaktadır. 

Her ıün durmadan akan 
gözleri. kendlılnln an1attılı· 
na ıöre haata olup doktor
ların tavalyeıtle açık havada 
ve koyu ı6lgeler ahında ot· 
urmak mecburiyetinde oldu. 
iunu Marıarlte bir ıır itiraf 
eder gibi yavat ıe.le ıö1-

ler, durur. Dftnyada htç ktm
ıeıl yokmuı . Bunun için bıl. 

hHa küçüp çocuklara pek 
fazla düıkünmüı. 

Margarlt , onu biraz alır 
tıltlr zanneder, çünkil on
dan bir ıeyler ıorduiu zam· 
an baıan cevap almaz. Mar · 
ğarlt ıırrını söylemekten ze 
vk almadıiı halde yabancı 
kadından hiçbir teylnl ıak· 

lamıyor, çok konuıkan ve 
geveze denecek kadar çok 
anlatı1or. 

Çocufunun adı baba11nın .. 
ki gibi Franıtıko lmfı, 
yaıına ıöre çocuk hlraz 
zalf kalmıı lıe de bunun 
sebebi kendlıtoln hayatta 
ıeçlrdtll lzttraplardanmıı . 

Btr glln yabancı kadın 
oradan ıeçen bir 1eyyar ıa
tıcıdao Fraoılıkoya ıeker 

almak lıteylnce Marıartt 
dayanamıyarak biltün ma
ceraaını ona anlatmııtı: 

- lvet Bayancığım, dl· 
yordu. Hayatta birçok fell 
ketler aeçlrdlm , bir çok 
mahrumiyetlere katlandım. 

Sevdlflm kimıe tle ntklh 
lanmadan beraber yaıama · 
i• baılamıthk. Se•glllm bG· 
yük ailelerden blrhlne men· 
ıupmuı, fak at buna ralmen 
bent alleılne tercih etti . Şu 
nu dil kaydetmeliyim kt 
ben, f aktr bir kızdım amma 
namuılu idim. Çok a11l bir 
kalbe malikti. Fakat niçin 
mQteeatlr oldunuz . Sayın 

Bayan?. 
.. . ' . . 

- E•el ne anlatıyordum, 

Btr gQn zavallı ıevıtllm .. 
zeminin artık ihzar edıldtil 
nl zannederek çocufumla 
beraber beni anneılntn evine 
göndermlıtt. 

Saffeti kalble ve bütün 
bir hıbnftnlyetle yola çık 
tım . Btr ıaray kadar ıüzel 
olan evine vardıjım zaman 
bir ıllr6 hizmetçilerle kartı 
laıtım. MeYcut reımlyete 
mani •ermiyor ve derb1ı1I bu 

halden lirfnmeie baıhyordum 
(Burada hekle) dedikleri ıa -
londa, bana inanınız , tenef· 
füı edecek hava bulamıyor· 
dum . Biraz ıonra hizmetçi 
geldi ve beni bayanın kabul 
edemtyeceilnl, ancak kendi 
ılnden bir talebim varsa bu 
nu tahriren izhar etmemi, 
ıöyledt . 

Derhal bu muhitten, timdi 
de ılze derecesini tayin ede · 
mlyeceflm bir nefretle ay· 
rıldım. Kendllerlnl bir daha 
görmemek ve onlardan hiç 
bir yardım talebrnde bul
unmamak üzere ebedi ola-
rak uzakleıtım. Yolda dön 
erken bu majrur kad1nın bir 
gün yaphfından ptıman ol· 
acalını, bOyük yaratıcının 

kendlıtnden intikam alacalı· 
nı ve hatta küçük Frangtı · 

konun tıtıyakını btle duya· 
cafını dGıGnOyordum . 

- SONU VAR -

Kayip i~tiyır ~ayeti 11ü
~ürlıri 

Küpeler nahlyeılnin Mer 
yemdere köyü ihtiyar beye 
ti reıml miih6rlerlle muhtar 
Rüıtem Ô.ı, a~alara alt Ha 
san Boyunefmez, Klzfm 
GQmüıtekln. Alt Oıman 
Kayaalp adlarındaki mfthGr
lerl 27.4.938 de kaybetttm 

Y enlıini alacatımdan hD 
kümlerl olmadıtı ilin olu 
nur . 

Küpeler nahlyeıl Mer
yemdere köy muhtarı 

ROıtem Ôz 

3 

4 

2 

rımı deldin 
Alıp elinden bade 

ler ıüzdüjüm 
Yürek yarala {aonul) 

ço11undur . 

(Etleme) (97) (ıu
zel) beni yolumdan 
Oturdum ıtlahımı al · 

ma belimden 
3 - (Gurtulamadım) [98) 

engel elinden 
4 - Enıeller elinde (ıal. 

mıt) L99] sonca (1rulumuz) 
(100] 

1 cEvlerün) ( 101] (oü) 
( 102] harman alanı 

2 - Çek çemberi bailan 

3 
(valaoı) [103) 

Kendin ıelmezeen 
yolla gizli ıelamı 

Glzll eelamların ıel· 
mez oldu nedendir. 

Abdeı aldım ikindi
yi (kılmala) 

2 - Üç ıuzel ıeldl ıu 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 -

96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 -
104 

( doldurmaia) 
Sordum a kız een 

kimlerin neılıln 
Açdı kollarını (ıar· 

mala) 1reldt 

Virandır bahçenin 
( ıullerl) viran 

ÔIDrmü kO { acep ) 
dengine Hran 

ÔaünQ ıonunu . ıa 
yan 

ÔlOr ıtder eremez 
muradına 

(Gurbat) eldir a1lan 
ylfltln vatanı 

Arama:ılar (ıurbat) 
elde (yiteni) [ 104] 

Rüzgar 
Bırakma 
Kurtulamadım 
Kalmış 

Gülümüz 
Evlerinin 
Önü 
Bir nevi örtü 
Gaip olanı 

Kıı beklerken bahar ıelmit-
U!.. 1§§§ Türkdilinin Romanı 

Hareketimin tehtr edildi · ========================= 
tını •Azımdan öğrendığl za· I=§~§ t-\ l\'IAR İLIS 
man kahyamn ıaılunhiını ı=: 
tasavvur tt . Doiruca balko- l~~~~~~~F==çç~ev~l~re~n~:~Z~e~ktl ~Tınu~n~a~b~o~y~lu~~~~ 
na ııtmlt ve aai elanı oynat · 
mııtı : Eminim ki haç ııaretl 
yapıyordu! .. . • 

Bu gGnden ıonra , bütün 
bir hafta dikkate defer bir 

hldiee olmıyarak geçli. Bat 
langıçta bulanık akarak gü 

riiltülü ıellileler meydana 
ıetlren, fakat, ıon ralan du· 
rulan, ovalar ortaıından sa · 
kin ıaktn, ağar afır süzülen 
nehirlere benziyordu ilk he · 
yecaalı günlerden ıonra be· 
nim haya hm da b6yle ya · 
vaı yavaı akmağa baılamıı

tı Her gün, hazan günde 
lkt kere Möıyö Anaıtaeıo 

evine ıldlyor ve orada Jkl 
defa yemek yiyordum. ilk 
günlerin monoton kır hayatı 
bana pek 11kıcı reltrken, 
timdi, aynı monoton J&faJıt 
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çok hoıuma gidiyordu, her 
gelecek ıünün geçen ıüne 
benzemesini lıtlyordum , ıon 

ra, köy hayatının 1rüzellıttn 
den de zevk almaja baıla 

mııtım: Köy!Qlerle doıt olu· 
yor, onların fakir evlerine 
alrlyor' çlftçlllkten dem vu . 
ruyor, benliğimde derece 
derece uyanan hakiki bir 
alika ile zlraaUo lallhı uıul · 
lerinden bahıedtyordum. Ha 
ndın baılamak ilıere oldu 
iu olgun butday tarlelann 
d& dolatıyor, mmr çapala
n&n yerlere gidiyor, huliıa . 

kahyanın büyük hoınulluz · 
luju kar1111nda çtftllfln her 
Ublil tdare itlerine karıtı· 

yordum. TecrObelı bir kom· 

ıuya ıtde g•le kazandıtım 
birçok zirai bllıtler bana 
k6ylnlerln ıayılmaaını öfret· 
mlıtl . Amarlltıtn yanında 

buluaamadıiım zamanlar, 

ıettrdiilm veya Möıyö Anae· 
taıtan aldıfım birçok fayda · 
lı kitaplar oku1arak ••kit 
geçiriyordum 

Amarlllıin yanında ıe 
çtrdlflm ıaatler en meıut 
zamanlarımda. Bu etılz ruh· 
ta her gün baıka bir mü· 
kemmellyet keıfediyordum: 

Onu, her gün mümtazlyetl 
artan bir varlık olarak tanı 
yordum. Bılmem dikkat et · 
Un mi, 1anat eıerlerl de b6y· 
le dei ı l mıdır? Orta kıymet 
te eterler bizi belkt de Jlkln 

4 

ı (Avul) (105) üıtQn -

2 
den boynunu uzadır 
{Y eiln) atlar ıtbt 

meydan (aıozledlr) [106] 
3 ·- O (sızın) yanakları 

baldan (tezedlr) (107) 
Gorkarım mrmaya 

kirlenir dtye 

<Uzun hava) 
«Oüiün tür~üsl» 

l - Alla gelltnl bindirdi 
ler (ıucçük) [ l 08] {ıır ata) 

2 - (Koprlye) [109} var· 
maden oldu bir hata 

3 - Ana11na, buba11na 
{habar) [l 10] yolladım bu 

hafta 
4 - (Nlltln) [ 11 1] (ıanlı) 

çaylar allı ıellnt 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

105 
106 
Ju7 
108 
109 
1ıu 

111 
112 
113 
114 

Alh ıelinln bindlil 
doruca taylar 

(llııyup) (112) ıeç .. 
dlil (ıanh) çaylar 

Duym•t ( valdeal ) 
hem (aler) 

(Ntttln) (ganh) çay· 
lar allı ıeltnl 

(Ga1ın valdeıl) (t 13) 
(yolun) [ l 14] (ıozedlr) 

(Gorümceel) (yolun) 
(aozedlr} 

Aiiıl 
Güzledlr 
Tazedir 
Küçıik 
Köprüye 
Haber 
Nt ettin 
Ualgalayıp 

Kayınvalidtsl 
Yolunu 

Hfndiıtanda , aekerlJfin ilk 
tee110ıünde, bir h~ıa alayı 
tetkll etmek lıtemlıler fa · 
kat , on bet btn ldılyl te-
eavüz etmemeıl kararlaıh
rılmıt olan bu alay, bir de 
bakmıılar ki, tam yedi yQz 
bin kitlY• baUi olmuı çüo. 
kü alayı teıktl etmlt olan efra 
dın her biri, doıtunu, hem· 
tlreetnl, karııını, çocujunu 
ve hatta hlzmetçlıl ile 9a-
maıucııını da beraber al
mıı ıötürmüt ve baua ala. 
yı, bu suretle acalp bir ha
ltta olmuıl . 

lıte Hlndlıtanda aıkerlliln 
tik tee11liıil b6yle mahl6t 
bir tablo arzetmlttlr. 

Süpürge İCİQ~8 Gl~ID 18· 
ıiyıtnımı. 

Romada Dantyel lımlnde 
bir ıarap mQtelaa11111, 75 
yaıına ıtrdtkten ıonra ev
lenmeje karar vetmlı ve 
yetimhaneden ıenç 1Jlr kıs 
almııtır. 

Evlendtjl dakikadan Hl· 
baren akrabulle araıı bo· 
zulan Danyel, bundan on 
bet ıün evYel ölmüttür. Şa . 
rap Ulccarı oturduju evi 
akrabaaına ve ev etyaıını
da zevce.ine vaelyet etmtı · 
Ur. Bunun Qzerlne Danye
lin akrabaaı, cenaze kalkar 
kalkmaz eve hücum etmlt · 
ler ortalıiı altOıt ederek 
para -aramıılar, bulamayın 
ca da Danyele küfretmeie 
baılamıılardır. Ne bilıtnler
kl, Danyel bir ı0p6rıenla 

i~lne ıaklamıı oldulu ayrı 
bir vaılyetname ile zevce· 
ıtne üç milyon liret bırak· 
tıf ını ve bu paranın bir ıe
ne evel zevceıt namına ban· 
kaya Y•hnldıfını bildiriyor
du 

ŞEHİR KULÜBÜNDEN: 
15 Mayıı pazar günü Savaıtepenln meıhur çamhlına 

bir tenezz6h tertip edllmtıUr. 
lıttrak etmek arzu edenlerin balet ve tabltdot karnele· 

rint almak Ozere tekiz mayii akıamına kadar Şehir Ku· 
llbü kltlblne müracaat etmeleri ilin olunur. 

cezbedebilir. Bunlar bizi ça · 
buk doyururlar: Yoruluruz, 
bunların teferruatında yan 
lıtlJklar buluruz. Tamtenl. 
bü1ük artllllerln ıabeserlerl 
bambatkadır, onları incele· 
dıkce yeni bir güzellik keı · 

federek daha fyl anlar ve 
hayret duyguları içinde! ka
lmz. lıte , tabiatın eserleri de 
bö}ledtr ve Amarlliı de ta~ 
bıatın ıaheeerlerlnden biri· 
dtr! 

* Bununla beraber, çok geç-
meden hayatımızın tatlı yek 
nesakhğı bozuldu, hatti bu 
bozulmanın feci bir ıektl al 
ma11na da az kalmııtı 

Halkın araeında aıaylıt 
temin mak1&dlle, buralarda 
bir piyade mülazımıoın ku· 
mand saında müh•m bir ... 
kert müfreze dolaııyordu 

Bu kuvvet bıztm toprakları· 
mızdan da ıeçU ve bir aıece 
M6ıyö Anutaıta mlıafir 

kalclı. 

Adet olduju üzere, Hker· 
lerl köylüler, zabiti de çift 
lik 1ahlbl davet etti . Buza· 
bit gençti. bu gtbl ıeyyar 

ku vvetlerln tefle rinde bulun · 
mıyan zarif bir üniform• 

t•tıyordu, bundan baıka tah· 
ıll ve terbiye lttbartle de 

iyi ıörünmekteydl ; lakin, 
biraz konuıtuktan ıonra , ka

badayıca tavırları lnıanın 

üzerinde ıojuk bir teılr bı -

rakıyordu. O akıam kom· 
ıumda yemek yemlı ve mu
ballia ile anlathfı eıkıya 
takibi çarpıtmalarını dinle 
yince derhal hükmümQ ver· 
mtıt im . 

Bununla beraber, Amarl
llıln bu kabadayılıklara ken
dlllnl kaptıidıfını v~ ıık ıık 
zabitin ıarmalarına göz at 
makta oldufunu eıefle gö 
rOyordum. fikren ve ruban 
nekadar yilueltne yükıelıln, 
Hkeri üniforma bir kadının 
ıözlerlnl dalma kamaıtınr, 
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SAYFA: 4 

ingtliz-italyan Anlaşması Ve 
Alman Gazteleri 

(DOnkü Yazının Devamı) 
.,Eler fogillz-ltalyan an

laımaaı, bfhnünlyet ıahıbt 

mebafll tarafından bir bartf 
ve ıükun unıuru olarak 
lcarıılandlae, bu, hiç ıüphe
ılz , eski ve kudretli bir 
devletin genç ve canlı bir 
devlet tarafından duyulan 
yer ve hareket lhtlyacını 

takdir edltl ve ona tabii tb· 
Uyaclannı tatmin etmek 
h•kkını bahseyleylıi yQzün· 
den olmuıtur Bundan sonra 
ltalyan fmparatorluiu lnıılız 
tmparatorluiuna raimen ve· 
ya ona karı• lnklıaf etmeye· 
cık, ltalyan milletinin kal 
lcınmaaının lnıllfz menfaat· 
lerıne zararı dokuaacalı ld· 
dla olunmıyacak, blllklı, 
her iki de•let de yan yana 
bu dOnyada çalıımak ve 
imar etmek lıtlyen her mtl· 
let lçtn kafi derecede yer 
bulunduğu ,renılblne uygun 
bir ıurette yaııyacak1ard1r. 
lmparatorlulun lrılınç kuv· 
veUle teslı edilmlı olma11na 
raimen böyle bir kanaatin 
kendlılnl kabul ettlrmlı ol· 
ma11, lnallızlere ıeref bah· 
ıedecek bir hldlsedlr. Roma 
paktında tahakkuk eden bu 
eıaı Avrupa fnklıafından 

lmtl olduğu müddetçe, Is· 
ttkbale emniyetle bakabili
riz .,, 

Berllner Böraenzeltunı, 
Roma-Londra paktma ben
zer bir İtalyan • Franıız itti· 
fakı lhUmallnl, Yazıh bir 
boınutsu:ılukla kaydediyor. 
Gazeteye eöre, Franıa, her 
ıeyden evvel Milletler Ce
miyeti politlkHına 11rhoı 
çevlrmelı ve baıka metodları 
tercih ettlilnl btlful bbat 
eylemelldır. Dtier taraf tan 
Franıa hOkumetlnln lnaılte · 
re ile olan münaaebatını 
ıaflamlaıt.rdıktan ıonra bu 
nu erklnıharblye görOıme· 
lerl ile hava ve deniz me-
aelelerlne teımtl etmeal de 
ıayanı arzu bir ıey deitldır. 

22 T arthlı ., Berltner Ta· 
aeblatt,,, lnallterenfn ve bll
haasa Chamberlltnln, pak· 
ttan sonraki vaziyetini, baı· 
makaleılne mevzu olarak 
almııtır. Muharrire röre, 
baıvekllln, bGtün ihtarlara 
ralmen Eden blokuna karıı 
cephe almaıı, büyGk bir 
ceı"'et itidir Zira bu blo
kun ne kadar kuYvetll ol· 
dufunu, bizzat Eden hariç 
Cbamberlitnln bGtOn muarız 
lar1 tarafından aylardaoberl 
tazelenen dahili yanıın ıöı · 
termektedlr. Ancak, bu ce 
ıur teıebbOs, iman ve inanç-
la rlrlıllen her it ılbl 
Gmtdln fevkinde iyi 
ıemereler vermlt ve imza -
lanan anlaıma ti~ mevcut 
lhttllth, noktaların hemen 
bepıl temlzlenmtıttr. Fakat 
tali yıldızı, bununla da kal 
mıyarak, Cbamberlllnln ce· 
ıaretlnf, Çtnltlere umulma
dık bir mukavemet kudreti 
ve Frankoya mGtemadlyen 
ilerlemek lmklnı Yermek ıu• 
retlle, iki defa müklfatlan· 
dırmııtır. Nıhayet Dallldler, 

vazlfeılne baılarken, Fran-
11z polltik .. ının eıktıtne nl• · 
betle çok daha aajlam eaas · 
lara dayanacafmı vadetmlt · 
tir. Gazete burada diyor ki: 

.. Bu ıuretle Chamberlatn 
Romada kazandılı muvaffa· 
kıyetl derinleıtlrmek lmka · 
nını bulacaktar Bunun için 
ise Daladler ve Bonnetnln 
ay sonuna yapacakları Lond 
ra ıeyahatı, çok mGHlt bir 
fırsat teıkıl edecektir. 

Bu eıoada, ..rkanıharbl
ye aörüımelerlnl hazarlıya· 

cak müzakereler ne kadar 
büyük bir yer lıgal ederae 
etıln, her halde Fransız · ltal· 
yan anlaımazhklarmı izale 
için yapılacak gayretle de 
ehemmiyet itibarile dlferln -
den ıerl kalmayacaktır. Bun· 
da da muvaffak olundu mu, 
o zaman lnıtltz baıvekılt, 
harici politika proiramının 

ikinci merhalesine varmıı 
bulunacaktır. 

.,fakat tıte aaıl bundan 
ıonra, karıılıkl ı anlaıma 
itinin en zor kııa yani Al
manya tle uzlaıma f aılı ee· 
lecektlr ki bu tahakkuk et· 
medlkçe Avrupada daimi bir 
barıt teminine imkan yok
tur.,, 

Bu ıünler içinde Alman· 
ya, Anılus hidlaeıinden beri 
mGtemadl ıurette bu birbiri
ni takip eden bayram gün
lerinin en aonunu yaıamıı· 
tır. Buna vesile de, Hıtlerln 
49 ncu dolum günüdür. Ge · 
çen ayın 12 ılndenberl bir 
bayram havası içinde yaııyan 
halk, ay1D 20 ıtnde, Hftlerlo 
doiuıunu en coıkun ~n ha 
raretlt btr ıekllde kutlamıı
tır. Bu huıustakl teferruat bir 
gün gazetelerin en mühim 
kııımlarıoı lıgal etmıı. gün· 
lerce Fcıhrerln, kendisini 
tebrlke ıelen biiyük ve kü 
çüklerln, ve nihayet en mü 
tevazıtnden baılıyarak en 
kıymetltılne kadar, münfe 
rlt ktmaeler 'feya umumi 
müe11eaeler taraf 1Ddan ıu 
nulan her t6rl6 hediyelerin 
realmlerlle dolmuıtur. Gaz · 
teler tıe "Allah F6hrerlmlzl 
blse balııla11n. yahut ., Al
lah H1tlerl korusun,, tarz1D
da muazzam ibarelerle inli · 
ıar etmlttlr. 

Balıkesir Ticaret va 
Sınıyi O~asmdan: 

Balıkesir vilayeti merkezi · 
Din Mustafakkı maballeılnde 
(25) numarah evde oturan 
Türkiye Cumhuriyeti tebaa -
11ndan olup Saraçlar baıında 
(21 57) numaralı dnkkanı 
lkametılhı ticari ittihaz ede· 
rek 938 yılandanberl demir, 
hardavat tlcaretlle ltllaal et· 
tiklerini beyan eden Haaan 
Cumalıoğlu Mehmet, lımafl, 
Abdullah Cumalının 6nvanı 

ticareti bukere (Mehmet, 
lımall, Abdullah Cumalı) 
olarak teactl edlldfil gibi bu 
6ovanlD imza ıeklllerl de 
TO.rkçe el yaz11tle (M Cu· 
malı, l. Cumalı, A. Cumalı) 
olarak ticaret kanununun 42 
net maddesine göre Bahke· 
ılr Ticaret ve sanayi oda· 
11nca 976 ılcil ıay111na kay 
dedildlklerl ilin olunur. 

Balya iakan Dairesinden: 
l - 15,000 Kilo tohumluk 2-5.938 den 16 5 9!8 tari

hine kadar münakaaaya konulmuıtur. 
2 - İhale l 8.5·938 pazarteal ınnü saat 16 da Balya 

lskln datrealnde yapılacaktır. 
3 - Talipler y6zde yedi buçuk tem inatla o aün mü · 

racaat etmelidirler. 
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TORICDILI 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümenınden: 

J - Pazarlıkla alanacak olan Balıkesir - Bandırma ve 
Bat.kesir Sındırgı yollarına alt [5000] llrahk parke taıınm 
ıartnameıl mucibince alınmak ve l8·Mayıs 938 tarihine 
raıtlıyan çarıamb.a eüoü aaat J 4 de ihalesi yapılmak Gze· 
re 1 S giin müddetle pazarlıkla alınması ekılltmeye konul· 
muıtur . 

Muvakkat teminatı [375] lira olup bu babdakt emir· 
nameye tevfıkan pazarlığı müteakip malıandıiına yatırı

lacak veyahut banka · mektubu getirilecektir. 
2 - Bu lıe alt evrak ıunlardır: 

A - l'ennl ve huıusi ıartname 
B - Umumi ıartname 
C - Mukavele örneil 

3 - Pa~arhkla ihale muayyen vaktinde bükümet ko· 
nafında teıekkül edecek Vtlayet Daimi Encümen oda11n 
da yapılacaktır. 

4 - Buna alt evrakı görmek lıtlyenler her ıOn için 
vilayet nafta dalreaine veyalaut encümen kalemine mora• 
caatla eöreblllrler. 

me kaleminde herkeatn gö· 
rebtlmeıl için a9ıktır lllnda 
yazıla olanlardan fazla ma-
lumat almak lstıyen 

ler ltbu ıartname ve 
83 doıya numaraslle 
müracaat etmelidir. Artar . 
maya lfUtak için yukarda 
yazılı kıymetin yüzde V ,5 
nlıbetlnde pey · veya milli 
btr bankanın teminat mek-
tubu tevdi edilecektir. 

ipotek ~ablbl alacaklılarla 
dlier alakadarların ve lrtl
f ak hakkı ıahtplerlnln gay
ri menkul üzerindeki hakla. 

rını huıuıtle faiz ve maara. 
fa dair olan iddialarını lıbu 
ilin tarihinden itibaren yir
mi aün içinde evrakı müı· 
bttelertle btrltkte memurlye
ttmlze ~tldlrmelerl icap eder. 
Akıl halde hakları tapu ıl· 

ciltle ıablt olmadıkça ıahı 

bedelinin yapılmaaından ha· 
rlç kalırlar ıösterllen ıünde 
arttırmaya lıtlrak edenler 
arllrma ıartoamealnl okumuı 
ve lüzumlu malumat almıı 

ve bunları tamamen kabul 
etmtı ad ve itibar olunurlar. 
Tayin etılilen zamanda gay
ri menkul üç defa bafml· 
daldan ıonra en çok artıra· 
na ihale edilir. Ancftk artır · 

ma bedeli muhammen kıy· 

metin yüzde 75 ol bulmaz 
veya aahf lıtlyenln alacaiı 
na rGçhanl olan diğer ala· 
caklılar bulunupta bedel 
bunların o gayri menkul He 
temin edllmlı alecalclannın 
mecmuundan fazlaya çık
mazsa en çok artıranın ta · 
abhGdG baki kalmak Qaere 
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artırma on beı gün daha 
t4'mdlt ve on beılncl ıünü 

aynı saatte yapılacak artır
mada bedeli ıatıı lıtlyenln 

alacağına rüçhanı olan dlier 
alacaklıların o gayrJ menkul 
ile temin edtlmıı alacakla· 
rı mecmuundan fazlaya çık· 
mak ıarUle en çok artırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edllemezae ihale yapıl. 
maz ve ıatıı talebi düıer. 
Gayri menkul, kendlıfne ıha 
le edilen klmıe derhal veya 
verilen mühlet içinde para· 
yı vermezae ihale kararı 

feıh olunur ve kendlılnden 
evvel en yükıek teklifte bu 
lunan klmıe arz etmlı oldu
iu bedelle almağa razı ol
ur11 ona, razı olmazıa ve· 
ya bulunmazaa hemen on 
bet ıün müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok arllrana 
ihale edilir. lkı Jhale araaın 
dakl fark ve eeçen ılnler 
için yü:ıde 5 dea he11p olu· 
nacak f alz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kal· 
maksızın alıcıdan tahıll olu · 
nur. 

Gayri menkuldn yu· 
karda glhterllen 30 · Ma 
y11 · 938 tarihinde mah · 
keme kalemi oda11nda ltbu 
ilan ve ıöıterllen artırma 

ıartnameıl dalreıtode ıahla

calı illa oluaur. 
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Devlet Demiryolları Üçüncü iş
letme Artırma Ve Eksiltme 

Komi•yonundan: 
Muhammen bedeli aıaiıda yazıla Kütahya lıtaayon bO· 

feal {I0-6·938 den 10· 6-941 kadar) üç ıene müddetle 
17.5 938 tarihine müıadif salı gönü ıaat 15 de açık art
tırma usu ille Bal.keılrde 3 ncü ft letme blnaaında kiraya 
verilecektir. 

isteklilerin J 1,25 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin etttft veılkalarla 2490 numarala kanunun 4 
6ncü maddesi mucibince ite ıtrmeğe kanuni mani bulun 
madıfına dair beyanname ile aynı ıün ve 1aate kadar 
komlayoo relıllilne müracaatları lazımdır. 

Bu ite alt ıartname lıletme müd6rl0iüode ve Kütahya 
lltasyonuoda paruız daiıtılmaktadır 

Ctnıl 

Kütahya lıtaa · 

yon büfesi 

Senelik 
Muhammen bedeli 

50 Lira 

Üç ıenellk 
Muhammen bedeli 

150 Ltra 
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_S_a_r_ı_M_a_h_iy_e_s_i_B_e_l_e_d_iy-e-sinden: 1 
Belediyenin ıtfalyeal için 15 beyılr kuvvetinde tahdidi 

bir motopomp alınacakbr. ihale 20 5 938 tarihine m6sa· 
dıf cuma aünü aaat 14 de Sarı beledlyeılnde yapılacaktır. 

Şartnameal belediyeden tıtenebiltr. 4 - l - 128 
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Çıkarım Genel DırekUhü: FU A. T BlL' AL 
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