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s Ü det Almanı rı çek o·· SuTapmak Ve hhu Koruöaı: k 
H··k"' ı· . [). I . unya ımar ane ma • 

0 ume ın ın emıyor. tan Kurtarılabilir. 
Çek Hükumetinin Şıddetli Yasağına Rağmen 
Namayişçiler Bir Belediye ·nasınaBayrak Çek
tiler. Zabıta MüdahaleEtti, az Hadiseler Oldu. 

Prağ, 7 (Radyo) - Şfmali 
Bohemyada, Südet Alman· 
lerı ile zabıt arasında bazı 
lbüessıf hadiseler olmuştur. 

Gentgoart beledıye reisi, 
Südet Almanlarının bayra
iını çekmiştir. 

Zabıta, derhal belediyeye 
lfltmlt '9e bayrağı fndirmlotlr. 

Vaziyet, çok naztktlr. 
Prat, 7 (RadyoJ - Alman 

Südetlerlnln yapmak istedik· 
lerf nümayl~ler. hükumetçe 
Ja1ak edıldlğlnden, Maryen 
Yad ve Kalzbadda zabıta ' le 
Almanlar arasında bazı ha· 
dlıeler otmuotu. 

Prağ, 7 [Radyof - Çekos· 
lovakya Baş\·eklll Mileo 
Hodza ile Südel Almanları . 
rı ın mümeastllerl araııcda 
devam eden müzakereler 
henüz bir net ce verme· 
ltllftfr Çekoslova kya Bf' ş ==== 

av 
c 1 

v 
ilZ A· 

vekili, Almanların ortaya 
attıkları metalib tın, gayri 
kabili kabul oldu~unu ıöy
lemfıtlr . 

Prağ, 7 (Radyo] - Südet 
Alman larının Çekoslovakya· 
dan istedikleri, Aimanl r lçtn 
umumi bfr ftf ve Çekosto. 
vakya dahilinde nerede Al
man varsa oraya muhtui 
yet vermektedir. 

spanya 
Hü~Ometi sif a~ saım alma 
ha~~ı erilme ini isrivor 

Parls. 7 (A.A.) - lıpan
va hül<iimelf İngiltere ve 
Franıava birer nota vererek 
silah satan a lma hakkı veril
mesinl fstemfştlr . 
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Viy a -
Elçif aimiz lağv ve yarine 
bir baş ~onsoloslu~ i~~as 

edilecek 
Ankara, 7 (A.A.) - Hükıl · 

metlmlzln Vlyanadakl elçtll · 
ğimlzl lağvetme~e ve yerlne 
btr b ı konıolosluk ihdas 
ederek tayin edılmek üzere 
olan baekonsolosluk için Al· 
manya hükumetinden bir 
ekııepovatur talep etmeğe 

k rar verml§ olduğu resmen 
Almany hüküıneUne bildi 
rilmlştlr. 

R da 
1 Bıtiori i~t ~h 1 hg1ult~Juı 

((Bu m nisız sil8Manm yarısı milletleri nereye götürüyor faı kında dığilsin:z? Sul
hu ~ummak için har~d ''hayır ... Demek ~afi değildir.)) 

Henüz aulh etmek kabil
dir. 

Beyninde httnüz salim 
bir fikri, yüre-ğlnde biraz 
ıevglıi, içinde hlr parça cev· 
heri olan ve bu verimli ve 
zengin toprağa aAlamca ha· 
ınp baıına da gök yüzünün 
masmııvi yülcünü alarak in· 

san glbi yaıamak üzere ya· 
ratıhnıı oldufunu htseden· 
ler, bütün bu gibiler, hepl
mlıl aptallaıtırmakta bir 
malzeme olarak kullanılmak 
istenilen - ve nihayet mez· 
bahaya snrüklenmenln tev· 
ekkülü içinde - dünyayı 
Umarhaneye döndüren ka· 

İdm nyurdu Vann Es
kişetıire Gi • 

ıyor .. 
Vurrlu!ar, Estişe~ir Demirspor takımı ile pazar günü 

b:r maç yapacatlardır. 

dere mutavaaU hür ferdler 
11fattyle red etmelıdırler . 

Evet. henüz sulh etmek, 
sulhu yapmak dalma kabil

dir ve ıulh - tarihi dolduran 
kahramanca ıayretlerdeo bt. 
rl ile - son dakikada kendi
ne ıulh yapılacakhr; zira 
bizler köpekler r•bt geber
mek ve dl~aitmız bomboı 
ve içimiz korku dolu, sOrO· 
ler gibi dütünmek (bere ya
ratılmıı deftliz .. . Baıka t6r· 
lü dütünenler ne hayata, ne 
de hürriyetlerine llylktlrler
ve onların zalim bir ceza, 
pef lerindedir •e bu uzalr 
defildtr 

- - ------
Roma, 7 (Rad)·o) - Htt · 

ler Mayısın üçüncü günü 
burada bulunacaktır Bu mü· 

nasebetle şimdiden hazırlık · 
lar yapılmaktadır. 

Fakat sulhu korumak için 
harbe "hayır! .. demek kafi 
dettldir. Sulh maddi ve 
canh btr hakikattir ki ı6z· 
lerden ve prensiplerden -=ma · 

ad" ıeylerle beılenmek tıter . 
İmdi, bütüo dlplomaUk ma· 
nevralarımızda dümd6z nok· 

Sulh arz, teklif, müıake"re 

ve teıiı olunur ... 

Yaş meyvalaumızm yabancı mernlek Ue18 ihracını Fakat tıtn daha k6tüıü 

vardır: Kötü talebeler olan 

sağcıları tlteraeniz bir tara· 
fa bırakalım •e hemen sola 
geçelim Orada bir barııçı . 

hk bulabilir miyiz? .. Bir çok 

barııcılıklar keıfederlz, fak· 
at bu, içinden çıkıtma11 lk· 
tlza eden btr manzd1r. ile· 
rl partilerin blrleıttrllmit bir 
mezhepleri - daha dofrusu 

arttırmak im kanlan araştın ıyor. Termine hl syonunda, on 
yedı metre yüksekliğinde 

müteaddit taklar yapılmıı· 

tır. Bu takların Gllünde 
ttalyan ve Alman bayrakla
rı dıkllec .k ve taklar b&ş 
tan ba§a elektrik ll mpulle· 

rale ıüılenecektir. 

Yaı meyvalarım1zm dıf 
ülkelere thıaç imlianlarmı 
arnotırmnk mal:sadl)"le iktı 

sad ve ziraat v kaletlertnln, 
ziraat ve it banka larının 

alakadar ıef ve müteha ssıs · 
ları tarafı 1dan 1936 yılında 
iıtıhıal mahalleri eeaı l ı bir 
•ur~tte tetkik edılmtotı . lklo 
cı beı senelık sanayi planı 
na girmit olan heyetfn ra · 
Porlnrıoda bulunan ltierden 
Yao üzüm ve kl\vun ihract 
tecrübelerine t 937 mahsul 
Yılında baılanmııtır Sitdn · 
dardtzc edilmıı ıofra ' ık elma, 

elma kurusu ihracını temin 
için T.C. Ztraat Banka11 ve 
Onınlpol flrma .. ının tıtlrakly 
le tesis edtlmtı olan Türk 
ltleyvacılık ıırlretinln, kısa 

adtyle (Tümel) in Rize vt 
layetlnin pazar kazasında 
ıofrahk elma evi ile elma 
kurusu iruallne atd tesisatı 
•lpariı etnılt olduğu haber 
•lıntnııtır . 

Tümel ıtrketl önümüzdeki 
lllahs11l yıhndan itibaren Pa· 

Zar kazasında külllyetU mlk· 
tarda lıtıhıal edilen demir 
elma clnılndeo sofralık kıs 
•rııları standard ıandıklarda 
diyagonal tarzda l&tlf ederek 
dıı ü lkelere gönderecektir. 

Sofralığa clveritll olmıyan 
8 llğı kalitelerle, ezilmlt ve 
berelenmıı , kuru ve yeol · 
kit olanların d kabuklarını 
soyacak ve g6beklerini mi · 
hantk vesalkle oyarak tek· 
erlek teklinde kurutacak ve 
bunları da ecnebi memleket · 

Leon B 1 

IDMA.\ rURTl.VLAR 
Şehrimiz ldmanvurdu l!porculsrı yarın Eıkl§ehlre gide 

cekle rdır 

Yurtlul.,r Esk işehir Demırspor takımı tle pazar günü 

1 hir maç yaptıktan ıonra şehrimize ciönecelilerdlr. 

a b ·1 e 5 •1 R sy an 1 n onları yerlerinde teptnd•r-
meyip harekete geçirecek bir 

~ tek mezhepleri - olmadık· ., Rey,· A d ı... Sof ya sef ıri Moskovaya ça bırıey yapamıyacaklardır. 
... irtica ve f aılzm, demokrasi 

- -- - 1 Ç8ğlnl~I lerın kudretalzllilnden Ye 

1 Parlamento~a tEtki~ edilen mali projeyi ayan meclisi Sof)·a, 7 (Radyo) - Tas onların ıeflerindeki zaafdan 
L 

1 
k 1 iyice ıilahlanmıı olarak mey. 

Hl r Hasanbey kavu tıu 1 ( e~~~~~r~e (~8!]~!) is~it~.~tme~a~~~~~~!:~in~~!~ a~~a: ' i!:,:::~;~r.~ğlb!~e:l~~~~~ da;: ~~:~=:~ berku ittifak 
lere ihraç edecektir. ı b kararı! ı d"l 1 M (Sonu ikinci sayfada) 

1 A - sız parlamentoıu, diln sa . en: e az e ı m 1 ve os- !======== = =--= Verılen ma umata gore 1 dk kovaya ,.ag~ırılmııtır 
ık . bek c 1 teo Y 4••• •• •• •• •• •••• •••• •••••• 1936 senealodc İngi ! tereye 282! at 9,30 da Edvar Herlyonun ' sene • ._ 

u d' 1 : Küçük Haberler : blo ton, Almanyaya 119 bin, rıyaıerinde toplanmıt ve ma- ıonra parlamentoya ıe r ı · • d I 
b svıçre en ......................... . Belçikaya 34 blo, Çekoılo 1 li projelerin müzııkcresine ğlnlz bu projelere en rey 

d ı * Üniversite mezunları vakyaya 25 bln, Hollan aya devam eylemlttir. vermlyece(ilm, zira geç ka - k 
N ı h 25 lira asli maaıla polis o· ı 9 bin, İneçe 13 

bin, or . Sabık baıvektllerden el dınız .. Bir ey et Beri ine nidiyor. mlseri olabllecf"klerdlr. 
veçe 2 bin ton sofralık ve b ö ı DedJkteo sonra ıözüne 1 1 l b 

dh l 1 anden, uzun lr s y ev ver· Bren, 7 (Radyo) _ lsvtr- * cra mQtaba11111, mu · laraplık elma 1 • 0 un · ı f d " 
b · ı J F devam etmiı ve ranH a ' t lif ı d ı l inde yap m it ve u proJe er n, ran re ılyasilerlnden mürekkep e cra a re er ' 

muıtur · l d biriblrlol takip eden grevle· hl h b B makta o1dufu tetkiklerini Elma kuruıuna gehnce: I sayı tehlikeye ıürük e iğini, I r eyet, ugün erline ha-
l h l 1 Ü laca x. n reket t i ti B h t bltlrmııt1r. Raporunu yakın-Elma kuruıunun baı ıca i - kapitali kaçıracağını ıöy e · r n neye m ncer o •' ı e m f r u eye , 

k d Anıluıtan sonra huıule ıe- da vekalete verecektir. racatçm Bırleıtk Amerl a ır. mi§, ancak mtlli bir kabl sormuıtur 
lk 1 len vaziyetin, iktisadi mese· * Almanya ile Lehlıtan 

Bu memleketten dıı ü ~ eJ nenin iktidar mevkllne gel · Müteaklbeo Pol (Reyno) lelerle olan alaka ve müna· ara11nda matbuat 1Chltm•· 

re her ıene vuatl olara meılle bugünkü vaziyetin ıöz almıt ve uzun tenktdler sebatı hakkında Alman rl, lerlne baılanılmııtır. 
milyon dolar kıymetinde salah bulabileceğlnl ili ve de bulunmuıtur. callle temaslarda bulunacak · * Berllndelrl Fraoıız bü· 
30 34 mtlyon libre elma lcu· tır. yük elçlıl 2 nlıan tartbll DO· 
ru.u 'hraç edilmektedir El eylemtıttr. Parlamento; hatiplerin söı· 

• l d :=- --===z== ta ile Vtyanaya bir bat kon· 
m .. kuruıunun en mühim Parlamento öğ e en san lerl bittikJen sonra gizlt ıeyl geç •akit tatil eylemlt· 

.. 10101 tayini içi o mu•af akat alıcısı Almanya, Hollanda, ra da t~planınıt ve akıama toplanmıı ve 250 muhalife Ur. 
l l di 1 d 3 1 J B L Alakadarların •erd•tı ma - fstemlıttr. Franıa, lıveç ve ngl tere r. kadar müzakere ere evam kartı 1 reye . eoo ~ Avuıturfanın ılbakı 

k lumata 16re, mali projeler, 7f' Alm 11 nyanın elma uru su eylemlıtlr. Blum kabinesine ltlmad re plebiıtlne lıtanbuldakl A•us· 
9 l 1 b yirmi dört aaat içinde aya tdhalatı l 1 • 1 oıl yon 

1 
re, Eski Deniz Nazırı (Ptyetr) yl vermlttlr na ıevkcdilecekttr. Ayan, turyalılarla, Almanlar da lra· 

llolland 11 nın 4 
· 

9 
milyon, ıö:ı almış ve kabineye ıtd · Parl6mınto, ruma aünü projıtlert reddedene kabine ra1ularımız haricinde reyle · 

fronıanın 2 
4

• lngılterenln k tıtllaya meebur kalacaktır. rint vereceklerdfr. 
d detle hOcum ettikten sonra tekrar toplanma üzere cıl ı . 2 milyon libre lr. 



Dü y Bir Tım h ne 
bi i 

(Bnotarafı birinci sayfada) 
ediyor Fakat enlaıamazhk· 
lar nelerdir? Bir de onlara 

baka hm . 
Yeni barııçı 

dedi: 

bana 16yle 

" - Hltler beynimize çöke
cek. Sardan sonra lıpanya; 
ispanyadan sonra A vuetur· 
ya; Avusturyadan sonra Çe· 
koılovaky . Sonra ıömür · 
geler, Alzas - lor en ve ya 
kın banliyö .. lıte hepıt ma 
lümunuz oldu. Zaten daha 
önce, bunları merhale mer 
hale, Mayo Kampf ta izah 
etmiştir. Mahvedıleceilmlzl 
milletine vadetmtıttr. Be· 
yannameler imzalamııtır . On
da Bısmarkın açık ı~z. · 
lülüAü vardır. Ztra mürailik 
abl8k11zlığın fazilete iade 
ettiği bir ıaygıdır. Nazizmin 
ilk prensibi ise beıerl cö
merthğe hiç bir ta vzlde bu· 
lunmamaktır. O size, sizi 
öldüreceğini bağıra bağıra 

haber verdiği halde ılz ona 
inanmıyorsunuz! 

Kuvvete kartı tek tliç 
ıudur: Daha büyük bir kuv· 
vet .. Demek ki tayareler, 
top'ar, mukaddes ittifak! 
Çenber içine glrmeğe razı 

o1mıyalam. Yükıe\den ve 
kuvvetli konuıalım . Faılzm· 
lerln mihverini kırmak için 
demokrat devletler blokunu 
yapahm. 1 c a p edene 
bütün iç proğra
mımızı barakıraz, zira dıı po 
litika her ıeye hakimdir ve 
her ıeyl tanzim _edecektir. 

ıımızda delilerle aramızda 

ölüm ve dirim mücadelesi 
vardır. ilk hazır. olanlar ga· 
llp çıkacaklard1r . ,. 

,.:!!. .. , 
Buna eski barııçı §U ceva· 

bı verdi: 
" - Harpte ne galip, ne 

ma~IQp vardır, diyebiliriz ki 
harpler ne ıuretle hazırla. 
nıraa hazırlansın netice harp· 
dir Bu bloklar ve bu mih. 
verler size hiç bJr ıey ha· 
tırlatmıyor mu? Bu maoiıız 
silahlanma yarııı milletleri 
nereye götürüyor, farkında 

deAll mısınız? Çember içine 
alınmıı olduklarını sanan bu 
ordular, panik arasında bu 
birlik, bfitün bunların kor · 
kunç tecrübesini daha evvel 
yapmamıımı idik? 

"Bizler baraoçılığımızın hiç 
bir tarafını unutmadık. Ve· 
resayı da, Ruruda y kmıı ol
anlar biz.ler değiliz. Avru 
panın , fçlnde ç lkandığı bü· 
yük karıııklığın mesulleri 
Klemensolar, Puankarelerdlr. 
Ve bunlann usulleri bugün 
bize kurtuluo çaresi olarak 
gösterilmek isteniyor .. Kuıı 
tarafta bir millet taassuba 
kapılmıvhr. Çünkü tam on 
&ene onun ekonomisini yılc 

mak, ürnldlerlnl ve imanını 
kırmak lçtn alda gelmez te· 
dbirler dütünülmüıtür: Ora · 
da dıktatorya müthl§ bir se· 
fnletten doğmuıtur. Şimdi 

Alman mllletlnln mümessili 
' 

Brlyanın bir tokım hayalet 
- devletleri ki ancal{ ylr 
mi yıllık mllllyetçiltklerJ ve 
tahammül olunmaz maddi 
v rlıkl rı vardır kendine 
bağlıynrak hukuki yollardan 
gltmdI suretiyle lslah etmek 

1 
istediği muahedeleri kuvvetle 
ta11hlh elrnektedtr ... • 

1 A 
1 

v -
•• u • • 

Biz bunun için dövüımek 
istemiyoruz. Btıce, 1914 de 
baılamıı, 1918 de yarı dur· 
mut olan harp füphulz ıah · 
metli bir şekilde, fakat tek 
rar harbe baılıyacak oleak 
uğrıyacalclarımı:ı.dan daha 
korkunç bir tarzda kapan 
mahtadık .. Harp, hastalıkla
rın en fenasıdır. Biz harbin 
hiç bir rlzlkoeunu üzerimi
ze almak istemiyoruz!,, 

Başkasile Münasebet Peyda 
Eden Sevgilisini ç·fte ile Vurdu 

* İki tezi bütün bitaraflı
ğıml a naklettim . Bu teıad 
dan ister istemez kurtulmak 
için de ılk önce onun ne ol 
duğunu anlamak lazımdır 
Bütün mütevazi vatandaıla· 
rın, bütün parti ileri eelen . 
ferinin vazlfel~rl bu dava· 
yı ele almaktır. Ancak bu 
dava da ortaya konulduğu 
bu ifadeılle hallolunmaz gt · 
bt görünmektedir. 

Fakat henüz vakit var· 
ken bu meıeleyt btraf-

lıkla, ıoğukkanlıhkla tenvire 
çalıımak herkesin vazifesi · 

dir. Bunun için de sulh da
vaıuna yepyeni mütalealar 

getiren ve ıu halde muhte. 
mel ameli ve kati bir hal 

tarzı temin etmeıl mümkftn 
olan ıu noktalar üzerindeki 
cevaplarını istiyoruz. 

1 - Enternuyonal polltt· 
kaya ald bütün resmi tez · 

lerln, sulh hakkında zerrece 
müsbet tarlar gösteren harbl 
• -- ..................... \;ıo~L•n&CI ıuı l~ts-

lim etmlyormusunuzr 

2 - Bilhassa düıünmü 

yor muıunuz ki (birinci te 

zln neticeıl olan) ıllahlan· 
ma yarııı ile (ikinci tezin 

neticesi olan) her ne bahaıına · 

oluna olsun harp etmemek 

arzusu her hangi bir anlaı · 
mazlığın önüne eeçmeğe 

n«üsait vasıtalar değildir? 

Kepsiidün Dan hllıar kö
yünde kııkançlık ) üıünden 
kanlı bir vaka olmuıtur. 

Kôyden Mehmet oilu Ha 
iti Ramazan kızı Aızı adın 

da bir kadını çılgınca ıev

mektedlr. 
Kadın, Mehmede her ne 

kadar mütekabil bir sevgi 
göıtermekte lıede son gün 
terde eızltden gizliye aynı 

köyden Mehmet oflu Meh · 
met dında dl er bir erkek
le münasebet peyda etmtı · 

tir. 
Halil, sevdiği kadının bu 

hlyanetlol anlayınca fevkal. 
ade mütee11lr olmuıtur. 

Halil, vakadan önce sabah 
leyin Arzıyı evinin önünden 
bakla tarlaııoa giderken gö 
rünce hemen içeri koıarak 

çlfteılni almıı ve ateı ede
rek kadını 6ldürmüıtür. 

Çifteden çıkan domuz 
mermileri Arzının sağ ta
rafından gir mi ı ve kalbinin 

Vafington 
Polis Müzesi 

• __ .... ts'-'uıcı a uıuıerce kt · 

tinin ziyaret etti§I V aılng · 

ton polis müzesi, Bırleıık 

Amerikanın görülmeğe deier 
eserlerinden biridir. 

Bu müzede me§hur "Slng 

ılnı.. haplshaneılnln küçük 

modelinden b ıka, Amerika· 
dakt bütün örnek ceza evle· 

rlnln birer modeli vardır . 

Amerikanın tanınmıı tekmil 

haydutlarına fd hatıraları 

burada bulmak mümkün
dür. 

Bir fotoğraf ıerlıl, hükü · 
metin eline geçen 1 numa
ralı halk dü§m nlarmı gös· 
termektcdir Kasap gibi in 
san doğruyan meıhur cani 
Dıllıngerin ölü maskesine in 

3 - Sanmaz mısınız ki 
diplomasi inceliklerini bir ta 
rafa bırakıp bu dünyada 

milletlerin hayat ve memat· 
farında baolıca amil olan 
meseleleri ele almak zamam 
artık gelmislir. Bugünkü bü· 
tün mistikler ve ideolojiler 
her ıeyJn in ti hası olan haki · 
kııtl - yanı ferdi ve rnüıte 

rek ekono'Dlk menfuatlerl
gizlemlyorlar mı? 

1 san bal,arkcn, tüyleri ürpe 

4 - Bu tal,dlrde tele ne 
lfımet yolu umumi münaka 
ıılnrla bütün dünyayı bir 

araya topl yıp milletler fg· 

teklerini tetkik ederek ba· 
rl§ÇI müzakerelere mevzu 
yapmak değil midir? 

5 Kabul etmek lazım 
değl midir kl bazı milletle · 
rin haklhaten ilk maddeleri 
yoktur ve bu maddelerin 
- bütün harp endüstrisini 
kontrola ve icap ettiği za
manda boykota tabi tutmak 
k ydlyle - yeni b ıtım tev. 
zllnl tetkik etmelidir; ve bu 
tarz herkesin beklediği en· 
ternasyonal nizamı sarih es· 
eslarn müıtenld olarak kur
mağa müsaiddfr? 

6 - Tasavvur etmez misi · 
niz ki bunda htç lcf msenin 
inkar etmiyeceğl bir Avrupa 
hukukunun niivesl vardır? .. 

Ynzan: Jııo Nevıe 

rlyor Aynı caninin bir de, 
tek c mı kurıunla parç lan· 
mıı olan mavi gözlüğü de 
buradadır . 

Bu müzenin en enteresan 
tar fı, ziyaretçiler arzu et· 
tıklerl takdirde, hapishaneye 
sevkedilen bir kimsenin ba· 
ııodnn geçen bütan sereaıo· 

nllerl nynen yaııyabilmeleri 

imkamnının verilmlt olma· 
sıdır. Bunu arzu eden bir 
ziyaretçi, evvela haplshane 
direktörlüğünd yapılan for 
mnlttelerl bitirmekte, ondan 
sonrn parmak izleri alınmak 
ta, arkaıından yık8nıp te 
mlzlenmekte ve nihayet bir 
höcreye götürülmektedir. 

Bu ak cıktan haplı ftl 
bittikten sonra, müzeden ay· 
rılırken, temiz bir lrnrton 
üzerine basılmıv ve altında 

"Bırle~lk Amerika cinayet 

nra~tırma merkez bürosu 
" 

mührü olen kendi parmak 
izleri eline sıkııtırılmaktedır . 

iki aanllm kadar aıa~mndan 
çıkmıı kolunu da parçala · 
mııtır. 

Ctnayet telefonla bildirildi· 
ğinden Müddeiumumi mu
avlnlerlnden B. Azmi Altan 
ve hükumet doktoru köye 
giderek tik tahkikatı yap 
mıılardır. Katil Halil ya 
kalanmıvtır . 

- ·~~llllllll---~-

vr d --latur pe~livan güreş· 
leri yapıl ca 

Bır Mayıs pazar sünü Hav
randa, Havran ldmanyurdu 
menfaatine alaturka pehlı. 

van güreılerl yapılacaktır 

Birçok tanınmıı p t hll-
vanların güreılere fttlrakl 
temin edılcllğinden müıaba· 
kaların alakalı olacağı tah 
mln edilmektedir. 

Güreşlerde derece alacak 
pehlivanlardan bata 75, baı 
altına 40, büyük ortaya 
25, küçük ortaya 15, deste 
ye 10 nar lira vertlecek, dl 
ger penııvanıara da münasip 
tkr miye ve hediyeler dağı· 
tılacaktır . 

dliyedo tayinler 
Sındırgı müddeiumumi 

muavJol Ferruh Ankara fcra 
memurluğuna, Tekirdağ ha . 
kim muavini llüıeyin Bür· 
haniye müddeiumumi mu· 
avfnliğlne tayin edilmfıler
dir. 
·~ 

Halkevinde 
Gece Verilen 
Konferans 

Halkevlnde akşam ııaat 
20,30 da öğretmen okulu 
tedrle usulü öğretmeni B. 
Fevzi Ertem, "Amerlkada 
halk t rblyeıi,, mevzulu bir 
lrnnferana vermfotir . 

Önce muhtelif yaılardn 
intı n zekasının v zıyetlnl ve 
muhtelif f§lerl kavrayı§ de 
receslnl a n 1 a t a n B. 
Feyzi Ertem bu mu· 
kaddemeyi müte kip Ame 
erlkada üniver ltelerfn, gece 
mekteplerinin, seyyar kütüp· 
hanelerin ve dığer muhtelif 
teıekküllerln halkı te rbiye 
etmek ve bilhıuan ziraat it· 

!erinde yetııtlrmek bakımın 
dan oynadığı mühim ve ba . 
~arıcı rolleri etraflı ve top lu 
bir halde izah etmiştir. Alii. 
k lle dinlenen, alluılarla 
sona eren konferans bir sa t 
sürmüatür 

V nllmlz B. Ethem Aykut 
da dinleyiciler arnıında bu. 
lunuyordu 

B. F eyzl Ertemin bu de 
ğerli konf erammı öniimüz . 
dekt günlerde gazetemizde 
de neıredeceğlz 
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ERİ ' -
hsul V z i y e ti Bu 

Yıl yiGid • ı yor • • 
Vilayetimizde Ve Yurdun Her 
Yerinde Mahsuller İyi Bir İn

kişaf içersindedir. 

Tarla~zna Çalışmağa Giden Bir Çiftçi 
Alınan haberlere nazaran unmuıtur. 

bu yıl yurdun bütün mmtı· Marmara mıntıkaalle ce-

kalarında ekinlerin vaziyeti nubl garbi mıntakuanda 
iyidir. ağaçlar uyanmıı Te çiçek 

Mıntıkaların pek çoğunda açmıılardır. Bundan böyle 

gerek arpa ve gerekse buğ · de don olmıyacak oluna 

day mahıulü gQzel yettımlı meyva ağaçları hiçbir :z:a 
tir . rar görmlyecektır 

Eğe mıotakasında bağlar Vilayetlml7.ln de her ye· 
da 11.Qtüklerln tımarı ve çu - rinde, her çeılt mahsulle, 

buklarm ekimi ikmal edtl- meyvalı ağaçlar iyi bir lnkl · 
mtşllr. Zeylin ağaçlarının oaf içenlnde bulunmakladır. 

budama ve diplcmeıl ile, Hulasa yurddakl mahsul 
incir bahçelerinin tımarı da vaziyeti memnuniyete değer 
umumiyet itibarile ikmal ol · bir vekilde bulunuyor. 

~BUL RADYOSU 
8-Hıs n-1938 Cum 
ÖGLE NEŞRIY ATI: 
12.30: Plakla Türk muıl-

kiıl. 12.50: Ha vadls. 13 05: 
Plakla Türk muıtktsf. 13.30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 

AKŞAM NEŞRlYATI: 
l 7: inkılap tarihi dersi: 

Üntverıılteden naklen, 18 30: 
Beyoğlu Hallcevl göıterlt ko· 
lu tarafından bir temıll. 19. 
15: Konferanı; Alt Kamil 
Akyüz (Çocuk terbiyesi) 19. 
55: Boua haber1erf. 20: Mu 
zaffer llkar ve arkadaolan 
tarafından Türk musildıl ve 
halk varkılara. 20.45: Hava 
raporu. 20 48: Ömer Rıza 
tarafından Arepça öylev. 
21: Nıhol ve arkadaoları ta 

rafından Türk musikisi, ve 
halk oarkıları, {saat ayarı). 

21.45: Orkestra. 22:15: Ajans 
haberleri. 22.30:Plakla so1o
lnr, opern ve operet par 
çaları 22.50: Son haberler 
ve ertesi günün proğramı. 

- Ankara Radyosu -
öGLE NEŞRiYATI: 
12 30: Muhtelif plak oeş 

r1yatı 12 50: P.ak: 1 ürk 
musikisi ve halk ıariuları. 
13. 15: Dahili ve harici ha 
herler. 

AKŞAM NEŞRlY A Ti: 
18 30: Karııık plak ne§ 

riyııtı. 18 35· lnglllzcc ders: 
(Azime ipek). l 9 J 5: Türk 
muııfkisl ve halk ıarkıları 

(Hıkmet Rız ve o.rlcadaıla · 

rı) 20: Saat ayarı ve Arapçn 
neşriyat 20.15: Türk musı . 

Mmar 
Sinan 
Gecesi 

Yarın akıam llalkevlnde 
büyük Tark aanatkirı Mı. 

mar Sınan lçln bir toplantı 
yapılacaktır. 

Bu toplantıda eııfz aan
atkirın hayata ve bütün dün· 
yanın. nnat Aleminin tak· 
dirlt-rlol toplıyan eıerlerlnfn 
değeri anlatılacaktır . 

-
Stndıroı zabıt ~atipliüi 
Sındırgı mahkemesine on 

lira asli maaıh bir zabıt "a · 
Ubl alınacaktır. 

Talipler arasında 4 Ma· 
yısta şehrimiz müddelumu
mlliğlnde bir müıabaka im
tihanı yapılacaktır. 

Ha~aret i~diısı 
Akıncılar mahallesinden 

kahveci Mehmet oğlu Rıfat. 
aıçı lımall oğlu Şevket, bu 
mahalleden Mehmet oğlu 

Mustafa ıle Ahmet oğlu İıı 
maile lısanen hakarette bu 
lundukları otkayet edtldığıo 
den haklarında takibata 
ba~lanmııtır 

kisi ve halk ıarkıları (Le 
man ve arkadaıları). 21: 
Konferans: Parazltolog Nev · 
zat 21 15: Plakla dans musi 
kisi. 22: Ajanıı haberleri. 22. 
15: Yarınki profram. 



Türk d i ı inin Hikayesi 

~ - Allaha Ismarlad kk~~ 
merika sinema sanayiinde 

büyü~ bir ha~ise 
Yalancı Prens Pariste Bah~esir Cum~uriyet 
Orta yapılan üddeiumumiliğin~en: 

--
an 

oldu S ., k/ On hra maaıh Sındırgı --- Çeviren: M. Erıuer Çav11şoğlu --
llollıvudun meşhur rejııör· 

lerlnden Mervln Lö R ua, 

Varner Brostan a1rılıp Met 
ro Goldvtn otrketınc girme 

ğe karar verrniıttr. Bu; Ame
rikıs ılnema unayif alemin 
de büyük bir hadise olmuı 
tur. 

ıgına a mahkemeıl zabıt katipliği 
V lyanade kı küçük b ir Ru11 Hava hücumlarına karoı inhilal etmiş olduğundan 

Fakat ben unutamıyordum. 
~-.!blmden ve gözlerimin 
onunden hayali eluık olmu· 
Yordu. Hayatımda tesadüf 
ettiğim en güzel ve cazip 
insana alt olan bu tatlı 
hataraya dalma sadık kaldım. 

* 
* "' Bır insanın hayatında on 

iki •ene ne kadar ehemml
Jetaız bir ıey!... Onların 
ıeçtp glttlilnl hlnetmlyoruz 

~ile! • Seneler bazan yavaı, 
azan çabuk bozan uzun 

b ' ' 
ezan kısa silrerek birbiri 

arkaıundan uçup gidiyorlar. 
Arkalarında o lıadar az iz 
~ırakıyorlar ki bir gün, gelip 
nsan haımı çevirip alıp gl 

den zamanı görmeğe çalııa 
cak ol a hiç blrıey göre 
OllJor ve onun kendlıfnl 
nasıl lhttyarlothğım anlıya 
lnlJor. Memleketimdeki tatlı 
bahar günlerinden ayrılalı 
dah henGz birkaç ay ol. 
muı gibi bir hlı fçlme ha 
kimdi Parıse d önmüıtam. 

1 
Bu ilkbahar gününde tat-

1 dakıkalar ıeçlrmek üzere 
~ra gidiyordum. Trenin ka 
maaına dofru ıtıman bir 

kadınla dört çocuiu, bulun
duium vafona bindiler. Şe
~lth bır ıapkanın çerçevele-
l~i büyük yüzlü, yuvarlak, 

iri " d 1 k gov e 1 adına ıöylece 
aıBı uclyle bir baktım. Tre· 
ne yetlımek için fazlaca 
koıtuğundan tıkanmış gibi, 
•ık ıık nefea alıyordu Ço -
cuklar gevezelığe baılaymca 
g":ı:etemı açarak okumağa 
baıladım. ( .... ) istasyonunu 
geçerken yanımdaki kadın: 

.. - Af edeniniz, ılz Bay 
Ca rnler., değil misiniz? 

- Evet, hanımefendi. 
O zaman memnun bir şe· 

kilde kahkaha ile gülmeğe 
baıladı: 

- Beni taoıdmız mı? Bu 
ıual üzerine bir az tereddüt 
ettim. Bu çehreyi bir yerde 

gördüğOmü zannediyordum. 
Arnma nerede, ne vakit? 

Ve tlandın çehresi derin 
bır ümilsfıllk izhar ediyor 
du. Soğuk bir aeıle: 

- Müthtı bir hata ııledi · 
nlz Grane, dedi 

S Artık gürültü yah~mııtı; 
hom müddeiumumiye al· 

çak seıle bir ıeyler ıöylü 
Yordu 

Bolıton : 

- Bu gülünç, dedi , hay 
ılyetım kırıldığı için peılnt -
zı bırahmıyocağım . 

Grane: 

k - liayır, dedi, ıimdiye 
~dar yalnızca cine yet gü 

nunden iki gün evvel Vest -
ı · , 
andınkine benzlyen bir Veb-

ley ·· I ruve verini ılze satmı~ 
olan adam larafmd ırn tanm
dınız 

Bolıton: 

k - Dostunuzda sizin gibi 
açık, dly söylendi. 

Grane, müddeiumuminin 
getirdı~ı kiıtıbe tudık olun

nıJı iki veılha uzattı. 
ddıa makamının iki ıa

hıdı tarafından ta dik olun· 

nıuo z bıtlar fşte. ikisi de 
Bo)gtonu fotoğraflarından ta
rurnı \ardır · Biri V nolnkton 
an· h k a ump ny sı rel11i, dl 
ğerı kaUbldir. Onlar Bolsto
nun bu silahı aldığını teıbi 

- Belki, evet belki hayır. 
Şüphesiz ki ıtzl tanıyorum 
fak at lıminizl hatırlıyamı· 

yorum. Biraz kızarak iımi . 
oi söyledi. Bu, hayahmda 
en çok aevdlğlm kadındı. 
Hayatımda hiç bJrıey ha.
na bu kadar ıtddetlt bir 
darbe vurm mışh. Zannet 
tim ki benim fçln bir daki· 
ka içinde her§ey bitti ve 
hi11ettlm ki, önümdeki per· 
de yırtılarak beni ılnlrlendl· 
recek bütün l<orkunç ve ta
hammül edilmez hadtıeler 

gözümün önüne yığılıyor. 
Bu, koıkaca kadın o mıydı? 
Bu, dört çocuğu. görmedlilm 
zaman zarfınd mı doğur-

muıtu? Bu, küçük kızlar da 
anneleri kadar beni hayrete 
dOıürmüılerdf. Onlar bu 
vücuttan mı çıkmışlardı? 
Şimdiden büyiımütler, ha 
yatto. bir mevki sahibi bile 
olmuş gibiydiler. 

Bu güzellık harikası, ince 
ve koket lrndının hayattaki 
kıymeti f&e buna mukabıl 
heaaba kahlmıyacak kadar 
azalmııtı Bende onu dün 
görmüt ve bug6n tekrar bul
mut gibi bir hl111ln uyanma 
ıına imkan var mıydı? Kor
kunç bir lztirap kalbimi ke
miriyordu. Ru aciz harabe
yi, bu kaba eseri kuran ta 

biata karoı içimde bir ikrah, 
yenilmez bir 1 yan duydum 
Şaıırmıı gibi onu ıeyredl · 
yordum. Sonra eltot sıktım; 
o dakikada gayri ihtiyari 
gözlerim yaoardı Onun ölü 
müoe, gençliğine eğhyordum 
Çünki bu, iri l<adım artık 
tanımıyordum Şaıırmıı bir 
şekilde, o da kekeledi 

Çok değlımtıfm, değil 

mi? Ne teıavvur ederseniz. 
her ıey ba§ımdan geçti Gö
rüyorsunuz ld anne, hem de 
bault, sade bir nnne oldum. 
Herıey bitti, geride kalan 
herıeye allaha nmarladık . 
Bir gün karıılaıtığımız za 
man bent tanıyamayacağını 

Mervln, uzun müddet de· 
vam edecek bir mukavale 
lmzalamışhr; tik çevireceği 
fillmın temi (Mattere a Scan 
dal) dır. Ve Karol Lombar· 
la Fernan Graveyln rolleri 

vardar. 

Mervln, Holltvudun en meı 
hur sahne vazıl rındandır 

[Ben bir pranga kaçağıyım J 

fıliminden sonr ıöhrell büs 
bütün artmıştır. Yeni şirke 
tindeki vaziyeti çok iyidir. 

Y aphğı filimler Goldvin 
tir keti taraf ındc.n dağıtıla 
caktır. Btr aralık Mervlnin 
~irketfn batına geçeceği rl 
vayeti de çıkmı§sn da, bu 

bizzat kendisi tarafından 

tekzip olunmuvtur 

Goldvln oırketfntn sahne 
vaz11 Kari Teml iıtifaıını 

vermlıtir. 

zı pek iyi biliyordum. Sız 
de .. bizzat değiımtıatnlz Al. 
danmadığıma emin olmak 
için uzun müddet dü§Ünmek 
mecburlyetınde kaldım. Bun 

ları söylerken niçin böyle 

sarorıyor ıunu2; düşününüz! 
Tam on iki sene oldu; on 

iki sene ... 

Büyük kızım daha ~imdi 

den on ynşınd .. 

Göz ucu ile lıızına 

baktım . Onda anoe!lnin 
eski güzelliğinden henüz 

şekıllenmcml§ pek çok kı 

sımlar gördum, ve bana, 
haya t, l>1r nda gözönün . 

den uzaklaıan btr tren gibi 
seri göründü. Bahçelerinde 
b ırlıkte gezdiğimiz fıtasyona 

gelmiştik İhtiyar dostumun 
elınl öperek ayrılırken ale 
la<le sözlerden başka ona 
söyllyecek hiçbir kelime 

lokantnımda bir hadfge ol pasif müdafaa, ötedenberl memuriyet kanununun 4 ün 
muş, Beyaz Rusların ~efi pr Pariı gazetelerinin en fazla cü maddesindeki eV1af ve 

T b üzerinde durdukları ve te· ıeraiti h•iz ve tallmatname-enı ru etakoy kendlılnln b ü d k ... 
ar z ettir f lert bir lhtlya. de yazılı olduiu veçhtle da· 

Cengiz ahfadmdcn geldiğini eh. Hu hususta yerinde ıa · klkada 
00 

iki kelime el ile 
ve Rusya.ya hakim olnıağa hak- yılmakta olduğu kanaatini ve makine tle takrir ıuretl 

ı bulunduğunu iddia eden izhar edenlar az değildi. le dakikada otuz ve bak-
" Prenı,,, Dolgorukiye iki to- Halbuki, hava mOdafaaıma mayıp yazmakta dakikada 
kat atmııtar. kar§• sivil halkı korumak yirmi dört kelime yanhııız 

için Parlıte ehemmiyetli ha-
Prenı Do)gorukl Ruıyada yazabilen ve dakik da ma. 

zarlıklar yapılmı§ bulunmak· kine ile yazılmıı yazıdan 
kendi arkaeından gelecek tadır 
500.000 kiti olduğunu fÖY seksen beı kelime okuyabl-

Btrl Fet meyd nında, dl- len talipler araiında müaa· 
ler ve bir gün bugünkü lda- iert Mezon Blanıta olmak baka yapılmak üzere talip 
reyi devirerek Ruayanın ıd- üzere tkl büyük model 111§1- olanlarm 938 ıeneal maym. 
aresfni eline alecaXını tddı"a nıık vücuda getlrilmfıtır Buır 

t:; nm 4 üncü cumartesi ıünü 
edermiş. lar iyi teçhiz edllmııttr ve ıaat dokuzda evrakı müıbi

blnlerce kiti alacak kadar 
S'on zamanlarda Milletler telerile birlikte Balıkesir ad· 

genittlr. 
Cemiyeti genel sekreterltği - liyıe encümenine müracaat 

Mimarlardan mürekkep 
ne bile bu maksatla mürn bir komisyon Parlıln eığnak 1_e_t_m_e_ı_er_ı_ıı_a_n_o_lu_n,_u_r_. ---

caal eden "prenı" Dolgoru· olarak kullanılabilecek mah- Edremı't hu"uk 
ki Vtyanadakl Beyaz Ruı zen ve bodrumlaranı 1&yıma ft 
letla da münaııebete geçiyor. tabi tutmuılardır. Bunun Hakimlig-in~en: 
fakat Beyaz Rusltır bunun neticesi olarak hava hücu. 

mu halinde lıtlfade edtlebl Edremldto Altınoluk na-
bllakla kendi düımanları ol - lecek 33,000 11Aın k teıblt hlyeılndeo kunduracı Meh-
duğunu düıünüyorlar ve ken- edilmlttir. met Altının müddeaaleyh 
dislnden ıüphe etmeğe baı h · d H 
lıyorlar. Hükümet, halkı lroruya- aynı na iye en amza ol-

cak olan bu ııjmaklıırı lı- lu Mehmet aleyhine ikame 
Beyaz Ruılara göre, ken- lah ve teçhiz için mecltıten ettlii alacak davaeından do· 

dlılne prenı ailıü veren bu husuıi krediler talep ctmlı · layı müddeaaleyh Mehmet 
adam prenı falan değildir tir. S6ratll bir boıalh için namına çıkarılan davetiye· 
ve aııl ismi Farkaatır . Sov · Parlı adacıklara taksim ve nin btla tebliğ iade edilme· 

b ılne mebni ilanen teblifat 
yetlerln gizli istihbarat teı ani lr hücum halinde, iki lfaıına karar verderek mu· 

1aat zarfında bütün Parlı 
kllah olan Gepeununa Pra hakemelerl 6-5 938 cuma 
vd ki d 1 1 1 d 1 - bt halkının llğınaklara yerleıe- saat 14 de taliki ifa edllml• 
g 6 6 am ar Y e 8 mı r bilecekleri anlaıılmı§hr. ır 
münasebetta olma11ndan OÜP· l olduğundan müddeaaleyhln 

kinci büyük meıele olan vakti mezkürde ya bizzat 
he eden Beyaz Rusların ıefl Parlıln boıaltılm sı meıele. 

ıelmeıl veya bir vekil ıön-
nihayet kendiıl il kavga et· el de tetkik edilmlt ve bu dermesi akıl halde muhake· 
mlf ve tokatlamııhr. huıuıda bir proje hazırlan · menin 'gıyabında devam ede• 

Yalancı prens atmdl orta mııtır Bu proje trenlerin iı· ceğl davetiye makamına 
dan kaybolmuı bulunuyor. tlkametlerlnl, saatlerini, ala kaim olmak üıere tlan olu-

ı-------------ı caAı lnun mlktarın1 teabll nur. 
et mittir. iki mıl yon ktıtnln 1_a_n_Z_h,_a_ı_ta_h_a_n_e_ı_ln_e_ı_l_,2_,0_0_0_y_a--bulamadım. Konuıacak ka· 

billyetlm kalmamııtı. Akıam 

olunca llynalı dolabın karıı 

sına geçerek saatlerce ken 

dimi seyrettim. Gençlik, çeh · 
remi, siyah saçlarımı, gür 

bıyıklarımı tekrar hatırla

dım . Ne yazık ki artık lhti. 

yarlamııım. Allaha ıımarladık 
ey gençlik, ey eıkt güzel 

günler!.. . 

vtla yetlere taıınmaıı sekiz taklıdır ve hava hücumların-
gün içinde tamamlanmıı ola- da yaralıları derhal tedavl-
caktır . ye geçebilecektir. Harp z -

lıtcnllen krediler ayesln manmda kullanılmıyacalı ol· 
de bütün sivil halka gaz an Metro kmmlarının 11ğı -
mukelerf dnğıtılacaktır. İlk nak olftfak teçhizi için de 
adımda crl9llmesl düıünüleo bir proje hazırlanmııtlr, 
merhaleler iki milyon ktılye Partile ve Banltyoda cem· 
gaz mHkeai temininden tba- an 3000 yatak ihtiva eden 
ret kalmıyacaktır. 30 bakım yurdu vücude ae· 

Banllyoda fnıa edllmfı ol- tlrilmtotlr 

le hazırdırlar. 

Müddeiumumi 
cebine koydu 

kağıtları 

····••••• • •G ••••••11••••••••••aı••···············, 1 
E TÜRKDILININ ROMANI TEFRiKA NO : 72 : I 

velverlnin cinayet ıilahı ol 
madığmı lıbata yarayan bir 
kozu ihmal edeblleceğlnl 

nasıl düıünüyor ıunuz? 

Bayan Dea ile direktörün 
ıayledtklerine göre Bolaton 
aaat on birden eonra büro· 
suna gitmek üzere dııarı 

çıkmıgh ki aynı zamanda 
polis Vestlandın aparhma
nında bulunduğunu biliyoruz. 

• • ~ . 
- Bolaton, üç şahidi cerh· 

etmeksizin çok güç olur 

- Strom. ıaşkın ona 

baktı. 

Fakat zannediyorum; 11 

siz demlıtlnlz ki .. 
9 

Müddeiumumi: • • 
- Sözünü blti rm eal için : 

Granı bırakınız. Bı r adaman : 
ııı 

hayatı mevzuubahstır, de- • 

df. 
Bolston: 

Ben bu silahı alsam bi 
le, bu benim bayan Ventlandı 
öldürdüğüme delalet etmez:. 
Bu adam giiya benim satın 

ldığrm silahı neden göster· 

mlyor? Dedi. 
Grane: 

lmhansız, o çok iyi 

s klannuı. dedi 
Bolaton bağırdı : 

- Görüyorsunuz ya ! 
Grane devam elti: 

Fakat, Rolstonun aldı

dığı rüvelvcrin c inayet sila
hı olduğunu tabet e debil rlm. 

Bütün gözler ona dôndü
'ler 

Müddeiumumi : 
Rüvelverl elde tme

den bunu yapabtlirmtnfniz? 

Diye sordu 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ÇEViREN: Kemal Demiray 5 

• Evet Rüvclverelz Voodbury Bolstonu yarı 
ve gfhlr iz Binbaşı Lee, söz kapat. gö:ılertle süzüyordu· 

sizin. 
Binbaşı Lee cebinden iki 

zarf çıknrdı 
Bu hllkilrntte pek ba 

slt, dedi Bu za rflardan bi
rinde lln verme yerin Peoria 
dan getirmiş olduğu mermi 
ler var . Bay Bolnton bunları 
satın alını oldu~u rüvelvc 
ri denemelı için attı Diğer 

zıufta b a vnn Vestlandı öl
düren m ermi bulunuyor. 

Bunun üzerindeki helezon 
çizgileri Peoriadakilerln oy 
nıdar . 

Müddeiumumi: 
Size göre, bu işaretler 

Hoiıton tarafından almmı 
rüvelverle bayan Vestlandm 
öldürülmüş olduğunu isba t 

ediyor mu? 
Tabii. 

du. 
- Binbatı Lee, ıah detl 

nlz mahkemeye itimat tel 
kin eder mi? Diye rıordu 

Binbaıı Lee cevap verdi: 
- Her znman böyle ha 

rekct edilir. 
Strom hcyecanlonmı§lı, 

falcat inanmış değildi . 

Mademhl Ve tlandm 
rüvelverlnl nehirde keşfet 

meğe muvafık oldunuz Pe· 
oriadan alınmış olanı n den 
bulamadığımzı hiç anlamı 
yorum. Silahının aranmaaı 

lazım gelen yeri size blzznt 
Veıtiandan gösterdiğini lna 
nacağım gell)'or . 

Grane: 

- Bunu dahıı evvel söy 
lemekle onun ne karı ola -
bilir? Diye sordu . Şahat rü -

Finkleıteln kararsız gö
rünüyordu . 

- Vestliındın ıi l ahını na 
eıl buldunuz? 

Grane müteveztyane: 

- Baatt bir muhakeme 
ile, dedi , hareket noktuı 
olarak, Bolstonun mücrim 
olduğunu f arzettlm. Ve ~üp · 
heleri Veıtliında atmuı için 
onunu r ü v e 1 v e r in f 

yok edeceğini dütGdüm. 
saniyen, size evvelce de ıöy
lediğlm gibi, silahın cinayet
den evvel değil. clna yetten 

ıonra çalınmıı oldu~une 
emindim. O zaman da Bola. 
tonun, Veıtlandın htzmet

çlai Stmmon1 cinayet mey
dana çıko.r çıkmnl , efendi 
sfnin tevltlf edildiğini ve ııdli 
polise gitmesini ' öylemek 
üzere telefon ettiğini hatır 

lndım . ~immons saat l 1,30 de 
telefon ettiğinizi söylüyor. 

Slmmons: 

- Evet, d dl . 
- Sonrıı, cinayetin mey-

dana çıktığı sabah Bolııto 
nun zamanını no sıl kullan-
ığmı an1amağa yarayan 

bir alamet ke§flne çalı§hm. 

Slmmonı, bir kaç dakika 
ıonra telefonft çağmlmı§ ol· 

duğuna göre, Bolstonun ya· 
kın bir yerden telefon etli· 
ğl ihtimalini dütünmek 
mantıki olur. 

- Bunların hepsi tama
men faraziye. 

Bunlara neden dinlediği
mizi anlamıyorum. 

Müddeiumumi Rou: 
- Bırak anlallın, diye 

emretti. 

- Slmmons, 11,30 da 
telefondan haberi öğrenerek 
beı dakika ıonra adli poltıe 
gitmek üzere evden çıkar . 
Onun çıkmasını ıözetliyen 

Bolston ele geçlrmlı oldu
ğu bir anahtarla Veatlindın 
aparhmanına girer, rüvelverl 
çalar ve Bentleydekl bOro

auna kaçar. 

- Rengi değlıen V eıt

la nd: 
- F kat ond anahtar 

yoktu , dedi. 
Grane: 

SÜRÜYOR 
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I! TÜR ~ DiLi i Bahkesir Tap Sicil 

Muhafızhğında 
: Pazarteılnden bagka her : 
• s • • • ıün çı ar. iya al gazete .. • • • • : Yıllığ ı : 800 Kuruv 

Maballeıl 
İzmirler 

Mevkii 
Koıuçınarı 

Cinai 
Tarla 

Hududu 
Doğusu pabuıçu li' evzl 

· oğlu Mehmet, bat111 Ha
tıl oilu Hüseyin, kıb-

leıl tren yolu, poyrazı 
Maden oğlu Mehmet 
Alt Çavuı tarlaları . 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla 305 es· 

aı yoklama tarih ve 91 sayılı tapu knydı mucibince Dere 
kayü oilu İbrahim karısı ve Hasan kızı F tmamn iken 20 
ıen• evvel öliimlle evlatlara Hasan ve Hüseylne kaldığın 

ldan bahlıle namlarına tesçll edllmeılnt iıtediklerfnden tah 
ktkat yapmak için 17-4 938 pazar günü mahalline me· 
mur aönderllecekUr. Bu yer hakkında bunlardan btı§ka bir 
hak iddla11nda bulunanlar vana bu g6nler içinde ya zı ile 
Tapu Sıctl Muhafızlığına veyahut mahalline gelecek 
memura müracaatları lüzumu ilin olunur. 

Bahkesir Tap Sicil 
Muhafızhğında • 

• 

Mevkii Clnıi Nahiyesi 

Çaiıı 

Köyü 
Ok uf Karııyaka Tarla 

Hududu 
Doğuıu Halil İb
rahim Onbaıı , ba
tm Saiır oğlu 
Abdullah, poyra
:ıu Adem oğlu 
Muıtaf a, kıbleıl 

Memiı oğlu Bas· 
rl. 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı tarla Kuru 
oilu Muatafanın iken 40 ıene evvel ölümile torunu Ha
san oğlu lımatl Pehlivana kaldığındnn bahlıle namına teı
çtl edtlmeıl lıtentldiiloden tahkikat yapmak için 17 4 938 
pazar aünü mahalline memur gönderilecektir. Bu yer hal<
kanda bundan baıka bir hak lddtuanda bulunanlar varsa 
bu ıünler içinde yazı ılıe Tapu Stcıl Muhafızlığına veya
hut mahalline gelecek memura müracaatları lüzumu l liin 

olunur. 

Çağış Muhtarhğınd • 
• 

Çafıı merkezinin kiremit ocağı çık arttırmıya kon 
muıtur. lateldllerln köy heyetine müracaatları ilan olunur. 

Bahkasir icra Memurluğundan: 
Sadık karm Müzeyyeoe 

borçlu lbrahlm oğlu Ali Os 
manıo bu borcundan dolayı 
mahcuz ve evvelce aatılıaa 
çıkarılıp talip çıkmaauı ol 
maıından üzerindeki ıatıı 

talebi düıen tapuca defter 
122 kanunsanl 937 tarih ve 
122 no da J 125, 62 M. 2. 
olarak kayıtlı Köıeler bağ· 

ları mevldiode doğusu Kürt 
oflu iken ıtmdl milli em
IAk tarla11, poyrazı Alt kızı 
Raziye, batm lzmlrler ma· 
halleılnden Ômer oilu kör 
Hüıeyln, kıblesi emlaki 
milliye tarlası ile mahdut 
ve (25) Ura muhammen kıy
metli bağ yerinin tekrar 
açık arttırma tle •ıağıda ya· 
zıh ıartlar dairesinde para· 
ya çevrllmeılne karar veril· 
mittir. 

J - Birinci arttırma Ba· 
lıkeıir icra dairesinde 5 5 938 
tarihine tesadüf eden per· 
ıembe ıünü 1&at 16 da ya· 
pılacaktır. 

2 - Arttırma ıartnamesl 
herkea tarafından gör6lebll· 
mek için tarihi filodan iti· 
baren icra datreılnde açık 
bulundufu, 

3 - Tayin edilen zaman· 
da arttırma bedeli gayri 
menkulün muhammen kıy· 
metinin yGzde 15 bulmadıit 
taktirde en ıon arttaranın 

taahhüdü bcıki kalmak üze 
re arttırmanın 15 gün daha 
temdlt edilmiş olacağı yani 
ikinci arthrma 20 5 938 ta 
rlblnt- te1adüf eden cuma 
günü aynı saatte en çok art 
tarana ihale edileceği, 

4 - Arttarmaya iıtlrak 

edeceklerin gayri menkulün 
muhammen kıymetin yüz -
de 7 buçuğu nlsbetlnde pey 
akçesile veya milli bir ban 
kanın teminat mektubunu 
tevdi etmeleri lazımdar. 

5 - ipotek 1ahıbt ala
caklılarla diğer alakadarla 
ran gayr! menkul üzerindeki 
hakları huıuııle f alz ve ma· 
tarafa dair olan iddialarını 

evrakı müıblt4!lerlle birlıkte 
20 ıün içinde icra dairesine 
blldirmelerl akıl halde hak 
ları tapu ılctltle lftblt olma· 
dıkça ıahf bedelinin payleı 
ma11ndan hariç kalacaklar
dır. 

6 - Satılan gayri men 
kulün üç ıenellk milteraklm 
vergileri de tercihan sa tıı be 
delinden ödenecektir. 

7 - ihaleden doğma rü· 
ıum ve delli.llye ve lnttk~l 
maerafları müıterlye aittir. 

8 - Arthrma günü hazır 
bulunmıyanlar arttırmadftn 
vazge{.mf~ aayılaeaklardar . 

Keyf lyet h•rl< sçe bilin
mek üzere ilin olunur. 

: Altı Aylığı:400 

•• s 3 ayısı: • • 
: Günü geçın it ıoyılar 25 

kuru~tur. 
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• • • • TÜRKDlLl: 

EKMEKÇİOGLU 

• VNI 
ilk ••••• •••• c• ••••• 

Many s S . H.Ha~imliğ in~en: 
/lrzuya.Modele Ve Moday 

Uygun Elbise: 

Manyaı kausınm Eşen 

köyünden İsmail oğlu ibra 
himln IO 5·936 ta rı h ! nde 

ölmeılle terekesi Bandırma 
ıulh hAldmllğlnce tesblt edtl-

London Minister Ve Pa
ris Ladüvez Akademileri
nin biçki Usullerile Dikilir 

mf§ ve dosya dairemh:e dev 
redflmlt olduğundan kanunu 
medeninin 561 inci m dde· 
sfne tevfıkan terekesinin ala-

Dikişte Zarafet Ve Sağlam
lık.. Dikilen Elbiseden En 
Müşkülpesent Müşteriler 

cakla ve borçlularının lıbu 
duyurma tarihinden itibaren 
bir ay içinde ta leplerini ve 
beyanlarmı muhakemede 
açık bulundurulan tereke 

Sayın 

Memnun Bırakı/Jr. 

üşto r ilere Her Hususta Suhulet 
Gösterilir. 

defterine k ydettlrmelerl, 
alacağını vaktinde kaydet· 
tlrmiyen alacaklıların 569 

ADRES YEŞlLLİ İPEK SOKAK N o: 11 

ncı madde hükmile karııl • 
§Bcakları ilan olunur. 

• 1\ 

Ballktslr 

it itli• • 
'/F~.,.._Y""~~ '1'-bl!A~ '18"1!t.'t'~~~~~ 

en: 1 MÜH 
~ ISTİFADENIZI DÜŞÜNÜNÜZ. 

1 
c 

1 • Vita 
E • 

1 ' • 
1 - Açık eksiltmeye konan iş: 

Balıkesir, Edremit, Ayvalık yolunun 99 -+- 000 - 99 4-
940 ıncı t tlometrel rl arasında 940 metre tulundekl parke 
kaldırım lntaah olup bedeli ket fi 805 .S lira muvakkat 
teminatı 603 lira 98 kurut tur. 

2 - Bu tıe alt evrftk ounl ardır: 

A - Profil, a rzani mektalar, t !<ip ve tahril:: tura blye 
cetvel leri, mesaha keıtf, vahidi fıyet cetv lı . 

B - Eksiltme şnrtoamesl. 
C - Fenni ınrtname. 
D - Muka vele projesi 
E - Bayınrhrlık l§lerl gene l §IUtnamesl 
lstiyenler bu evrah vilayet Nnfin müdürlüğünde ve ya 

Daimi Encümen kaleminde görebil ırler 

3 - Eksiltme 14 ob an 938 tarıhinde perıembe günü 
saat 14 de Bala kesir vilayeti hüku met binasından müte· 
ıekkı l Datmi Encümen odaamda yspılacnkt ı r 

4 - Ekıiltmeye girebilmesi için 1938 y ılı ticaret ve
ılkuı ve muukkat temlnahm m al sandı ğına yntudığ ınn 

dair makbuzla 1938 yılı için Nafia Vel aletinden al ınmış 
ve bu nevi itlere glrmeğe salahiyet veren müteahhitlik 
veılkası veya eksi ltmeden en son ıekiz gün evvel vlliı~et 
nafıa müdürlüğüne uıuln dairesinde müracaatla alınacak 
müteahhitlik veaikuıoı ibrazı meıruttur. 

5 - İstekliler in yukarıdaki ıartlar ve 2490 Numaralı 
kanun hükümleri dairesinde hazırlanarak muayyen tarihte 
ve ınalte vil6yet Daimi Encümenine müracaatları ilin 
olunur. 4-J -90 

B lı 

Nahiyesi 

Çaiıı .. 

.. 

• 
Si Tapu Sici 

Köyü 
Ok uf .. 

.. 

h fızhğ1. da • 
• 

Mevkii 
Köyde 
Çalılık 

Ctnıi 

Ev 
tarla 

Bozburuo " 

Hududu 
Sağı Yuıuf oğlu İbra 
hım evi, ıolu ve önü 
yol. Doğuıu Koca Muı 
tef a o~lu Halil, batısı 
Emrullah oğlu Hüseyin, 
kıblesi İsa damadı Ha 

0ım, poyrazı Adem oğlu 
Muıtafa. 

Doğuıu köy tarlaıma gi
den yol, batısı Koca 
Muıtaf a oğlu Hüseyin 
ve kısmen boz halt, poy
razı Adıl oğlu Murat, 
kıbleıl yol. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı bir ev ile 
Çalılık mevktlndekl tarla C.n oilu Mebmedln bebas1 Oı 
mandan ve vereseoln 70 ıene evvel taksimlerinden uhdeıı · 
ne ayrılan senetsiz tasarrufunda olduiu ve keza Bozbu· 
run mevkllndeki tarlayı dıı boz ve kıraç mahallerden ihya 
ıuretlle maliki Clnoğlu Osman mahdumu Mehmedln oldu. 
tundan bahisle namına tesçll edilmesi lstenlldtAtnden tah 
kikat yapmak için 17 4 938 pazar günü mahalline memur 
göodertlecektlr Bu yerler hakkında bundan baıka bir hak 
ıddleunda bulunanlar v raa bu günler içinde yazı ile Ta
pu Sicil Muhafızls~ıua voyahut mnhalline gelec~k memu 
ra müracaatları lüzumu ilin olunur. 

EV YAPTIRMAK İSTi YENLERE: 

"' Böyle, gil· 
zel bir ev· 
de rahat 
ömür ge· 
çlrmek Is· 

ter ml&lniz? 

Beklediği · 
niz mevsim 
geldi. Mal
zemenin 
ucuzluı}unu 

fırsat bılfp 

nıyetıo iz 

' olaniıe 
ba§lnma 
datı evvel 
tlcaretha 
nemize uğ
ramanız 

size mu
hn k kak 
kir temin 
edecektir. 
Bu, tecrübe ile sabittir. Her clnı demir , çimento, cam, ,. 
çivi, hırdavat ve bilumu m malzemel inşaıyeyi gayet JI 
ehven flatla aatmaktayiz. Blrkere deneyiniz . ~ 

Her renk yağh v e badann boynlarile boya yağları 
ve malzemesi de hulunur. 

Köylü ve rençberlerlmlz için pulluk ve hH türUi 
düzen de mağazamızda ucuz bir flatla ıatılmakladır. 

Masa, kollu terilerle, kantar, lı t re , kilo ve metre 
gibi ölçü ve tarta düzenler inin pazan da nıağazamız 
dar. 

1 
Tütün fidan ve ta rlalartle, meyva ağaçları ve her 

türlü hububat tarlalarında kull nıl n ve randımanı 
arthran • KiMYEVi RUS GÜBRELERi,, nl siz de lec· 

~ rübe ediniz, memnun kalacaksanız 

it. Saraçlar Başrnda Hasan Cıımalwğulları ıl 

1 Mehmet, lsmail, Abdullah ~ 
~\;ı~~~~ ~~~ ~~~~rlt 

ri 

o f rdarlık a • 
• 

Mevkii 
Naip ler köyü 

Ctnıt 

Sel değirmeni 
ara11 

Bedeli mubemmerıl 
120 lira 

Hazineye alt olup yukarıda evsafı yazılı bulunan gay-
menkulün 29 3 9:i8 den 12·4 938 tarihine kadar 

IS gün müddetle müzayedeye konulmuıtur 
Taliplerin müzayedenin yapılacafı 12 4 938 tarihi· 

ne müsadif nh günü saat on beıte -yüzd yedi buçuk pey 
akçalartle Oefterdarhjia, fazla malumat lmak isti yenlerin 
de Milli EmlAk müdürlü~üne müracaatlftrı. 4 1 -99 

Sahıbl ve Baımuharrıri: Balıkesir Mebu u H. KARAN 

Çıkanın Gen 1 Dırekt6rü: FUAT BIL'AL 
Baıımyeri: VHayet Matbae11 Baltkeılr 


