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lngiliz Başvekilinin Şa.
y a n Dikkat Söz leri: 

lngiliz 
ltalyan 
Görüşmeleri 

"lngilterenin Sesi Bu Son Seneler içinde lfıtil
mernekteydi Ş.mdi E ütün Avı vpa Meclıslerı n

Londra, 19 (A A.) l 
sılltz Be D 

t•ekill Cemberli n 
•61ledıtt h ' 
d 

tr nutukta ıöyle 
••ittir: 

11
Sulbu ld 

•aıe etmell isti· 
Jorua. F •"•t b d 
L 

1 
un an , lti •• ••le 

lif •rzu •e 6mıt ile ı k 
• et1nelc lstedtitmtz mani· 

il çılcaralaıamahdır 
Sal&hla 

na.a saha11nda bü· 
Jile •d11nl l ar a ilerliyoruz, 
h9r ıln 

Jent ıtllhlar yapı 
Joruz Bu 
L Jent kuvvetten q.... ol •-

acaa netice mey· 
••lerını 

•ermekte ıecılcmı-
Jecekttr. 

lnıı lterenın aeıl b ..., • uıon 

de işıtileceA tı r.,, 

B. Çemberldyn 
seneler lçtnde ltttllmemek· 

teydl. Şimdi bütün Avrupa 

mecltılerinde itlUlecektlr . 

_9Qnde 300 Ton Çimento Verecek Olan: 

SivasÇimentoF abrika
sı ihale Edildi.. 
Fı b . -

a rıka 1939 Senesi Temmu-
zunda lşlemeğe Başlı yacak. 
Aalcara 19 A 

Bulgar 
Krah set rlere tyafet ıerdi 

Sofya, 19 (Radyo) Kral 

Boris V f' kraı içe sarayda ıe· 

fırler .. bir ziyafet ver mlttlr. 

Ziyafeti takip eden ıuarede 

ateıe mlliterler ve ıetare\ha· 

neler eı kanı da bulunmuı · 

tur. 

B. Grandi 
Londra, 19 (A A.) - 06n 

ltalyanm Londra elçisi G randi 
ile İngil iz baıvektlt ve hari
ciye nazırı arasmda beynel 
milel vazı yet ve iki memle 
keti alakadar eden meıete 

ler etrafında müzakereler 
cereyan etmlıtlr. 

is tan bul Yolculuğu 
Kısaltılacak. 

Nisandan itibaren tatbik edilecek olan yani tarif a ile 
izmir - iıtın~ul yalGu1uğu 14 saate indirilecek 

•• t ' l .A.) - Si· l vlllyetlerlmtzle Orta Ana-
ı a teıııı t k ~ h l l I Çlaa e arrGr eden doluda daha ucuz çimento ve r m z ~tasyonu 

luento fabrikasının makine satııını temin etmektedir Denizbank tarafından Al· dirdef'. tren lzmirden ıabah · 
a ••ı btr Al .. 

B. Şükrü Kaya Bir Nutuk Verecek. 

Bugün Halkevlerinde 
Merasim Yaptlacak .. 

------
Hı,kı•inde saat 15,30 dı yap ılacak tıprıntıyı bOtln 

yurddıılır galebiliılar. 

Dahiliye rekfli ı1t C. H P Gerıel Sekreteri B. Şükrü Kaya 
Buıiln Halkevlerlnln ku- (Radyo ile) 

ruluıunun alt ı r.cı yı ld6n0 · 3 - 56,lev, Vali •• C . 
m6d6r. H . Partlel Baıkaa• B. Ethem 

Bu münasebetle bOtOa Aykut 
Halkevlerlnde t6rt'D yapıla· 4 - Balıkeelr Halke•IDID 

"ca ktır . Cumhuriyet Halk bir yıllık çalıımaları, FeJSI 

Partlıi Genel Sekreteri ve S6zener. 
Dahiliye Vekili 8 . Şükrü 5 Manzumeler 

Kayamn Ankara Halkevinde 
saat 15,30 da verecell ı6y 
lev radyo vasıtaelle b&tGn 
memlekete y11yılacakhr . 

Ş ehrımiz Halkevi de biri 
saat 1 ; ,30 da , d l jer i yine bu 
akıam saat 20 de ıkl top
lantı hazarlamııtır Her iki 
toplantıya bGtQn JUrddaılar 
davetlidir . 

Halkevinln bu mOnasebet 
le hazırladıiı profram 
ıudur: 

Gece de saat 20 ele te•· 
ıtl kolu tarafından Ceza 
Kanunu adındaki 3 perclelık 
vodvil oynanacaktar. 

Diler taraftan Bal,a, Sın
dargı Halkevlerl de busGa 
merasimle açllacaktar. 

Sı~dırıı HalkeYI açılma 
t6renlnde C . H. Partlıl •I· 

ll1et idare heretl adı
na B. Perte• Etçlollunua, 
Bal,a Halkevl açılma t6 · 
reninde de 8 Sadık Denizin 

11 maa müeı11e Fabrikanın tnıaatına tak- · manyada yaptırılan ve •Trak,, leyin saat sekizde hareket 
•• ihale edthnlıttr . riben 6nümüzdekl nisanda · adını taııyan 1enl vapurun edecek ve saat J 1 de Ban- Proğrıı: mııtar. 
Glade 300 t nisandan itibaren Randırma dırmaya vaaal olacaktır. Ban· I ki l 

bulunmaları kararlaıtırıl • 

•ede 90 on, Yani ıe- baılanacak ve fabrika 1939 
1 

d 1 - ati l marıı B&tGn TOrklJede 
e.aL. __ 

1 
bın ton ""laıento lı· . 1 - latanbul hattına tahılı eda dırmadan ka kan vapur a . 1 D 

"-..a d y 1eneıi temmuz ayında çl- j 1eceflnl yazmııtık. beı Hatte lıtanbula vara· 'l. sa, ev, ahllıye Ve- yeniden açalacak 42 

ıa t .. ıstnd Bu vapur lılemefe baıla caa ır. 

buıtn 
Halk· .. , ... kaa • ecek olan bu fahri· mento ••tlhsaline baıhyacak · •-t l kıli ve C. H. Partlıt Genel evile Hallıevlerlnln 

~- en maksat fark tır. d kt l I t y i 1 1 I b Sekreteri 8 Ş6krG Kaya 209 za ""ıkacaktar. 

B 
ı an ıonra zmır • an· en vapur teme e aı · ==========--=Y=-------

l: i 
·~ G bul yolculuiu 14 saate in · ladıktan sonra bu tarifenin . un u·· ç a· ı·k T Harp Ekonomisi: - 1 r 1 a- dırtlmtı olacaktar. Bu tak- t"tbıkine geçilecektir. _ _ • • • 

ktnılan Karşılaşacak.. Japon Ordulan Kuman . H a r P S a ". a Y ı ı .n ı n 
litıa t1•• ııcıırı biıinifa itinc ı ıatımıar arasında 1 d a n ı Değiştirildi.. . 1 

E h e m ~ t Y e t ı · · 
6 ı11tı kldır dmm edmk. ;Japonya~ın ç;;;deki Ordusunda Meml~~e~ sanayii, ordumuzun eı.n H kın dııırlııı1-

s!1:1 k .. .,.. m•ç'•••D•, kı damıfınaı maç• da 13 ! Değişiklikler Yapılacak. dan bırıdır. Bu damın kumtlındırmık ~rduyu, ıuh.d-
ı., ara ıeıhae bailı ku16p mart pazar 1onı yapılacak , d8S U d • .1 f L ti d k d ILllJ c•Ltır. ·a·:d· buıan baılen~ 1 Londta, 19 (AA.) -- Koy- ı•klıkler yapılacaianı ıöyle· y r omuzun muua aısım ftUYV8 en 1111 il 1 . 

•11 .. ve böylece b6lıe kupa maç 
batlı b l "'•çlara, bo"laeye 1 ı ter ajanıı Çtnin; askeri taya- _m_•.,ıt .... ır=.===-=====•==== U h u • arı sona ermiı olacaktır. _ = mumi arpten evvelki etmittir. • 
lerıacle Unan A, B, C, ıü-e . H 1 b 1 k 1 relerini, yarısını Sovyetler · L ı 8 1 k t f h ... ö • d ıene er zarfında fen hiç lr meme e in ra • ve 
t aaev t k azır anan ıe upa maç· • den yar11m1 da Avrupa -ve en 1 n g r a 
•acil lb._• cu uluplerden ları flkatGrüne 16re buıün ı' A ile d t d tk umulmayan tera"kiler elde inkiıafı bunun müdafaa kud· 

len Baac1 "'•leleri ikmal edi- mf'r • an e ar sure ederek ıanayle ve lkUıadi retine balh, bu tse yalnız 
den Lir, ~-•dan bir, G6nen ıehrlmlzde Birlik · GOç bl- ttle adedini bet ,oze lblli ~ h k ti d tıl ay 

v " k H iL b L f 1 ayala görQlmemlt lokiıaf - askerin ıyme ne e , · 
riaalade Y•alalctan iki, ıeh rinct ve i inci takımları kar· 1 etmek üzere bulundutu- l ıl BSıl tıra fırı nık- lar temin etmlıtt . Muhtelif Dl zamanda eline verilen 
Jedı ku~6 Gç olmak üzere tılaıacaklardar. nu btldirmektedir . sahal ardaki ıhttralar yent ıavaı va11talar1nın kıymet ve 
tir P lttirak edecek Maçlara 1aat 10 da baıla-· Londra, 19 (A.A.) - Ja · l&dilİJOf • ıanat ıubelerı meydana re mıktarana tlbl bulundulun· 

nacakhr d k d l Birhacı ponyanın Çın e 1 or u arı Rtga, 19 (Radyo) Le tlrmif, lıuhar ve ıu kuvve· dan f en11la elde etttll tera · 
araıında •e Uclncl takımlar Difer gOmelerdeki maç· kumandanı acele Tokyoya nlngraddan alınan ıon ha · tinden istifade edllnıeat, k6· kkiyattan memleket mlda-
lar IDart Yapılacak maç lar da töy letllr: çafmlmıı ve yerine bir dl · berlere aöre, timdlye kadar mür ve maden ocaklarının faaıının da iııtlfade etmesi 

lll6 d f d e ce(c Ye •ın a •ona ere \an ırma Dolansporla ı feri tayin edılmiıttr. Leningrad ıehrlle civar ka- t9letilmeel ıayeainde bir çok ıayetle tabiidir, 
lçlııa lcu,::a ft~al maçları Gönen idmanyurdu arasın· I Japon ordusu namına e6z ıabalardan bir mll,an halk yeni fikirler in tahakkulcu Ordular menıup oldukla 
1lQ••raı Çe alerek 1-2-3 dakl maç G6nende, Ayvalık 

1 
eöylemele ıallhiyettar bir baıka yerlere nakledllmiıtlr. tmklnı elde ed ı lmtı. muhte n memleketlerin ilim, fen 

12 IDart~ talcılhlardan l 2 ldmanvurd u &le Ayvalık Akın zat devamla mukavemet lh · Bunun sebebi, Lenlngradda hf küçlik Hnat dükkinlan , ıahaıında elde etttklett her 
1 ~~~•nların ıalıbı lle ıpor aruında kt maç da A1 ı ttmalt karııeında Çındeld lnıa edılecelc bGJGk tersa · mamullerini uzaklara 16ade 1 türlü terakklyahn mulaa--

k• aramada •ataktadır Japon erduıuada bası cleil · nelerdir. rebllea fabrikalara tahaYY81 ( Soau lklllll •ıfaııla ) 
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Harp Ekonomisi: 

Ha · p S 
Ehem 

(8aıtarafa birinci sByfRd") 
lıuıdır ve her ordu evvelft 

kendi ~ tanını~ temin ede 

blldıfi milli menabi" i tinad 
etm k mecburi etlndir Bu 
na bioClen memleket sana 

yh ve yerlt imalat memle· 

ket müdafaaııında çok mü 

htm rol oynar. llıçbtr rnıllct 

maruz. kalacağı bir harbın 

n~ kadar ıüreceğlnı evvel

den katlyetle tahmin de 
mez. Ne mll<tılrlarda olur ıı 

"lıun hnuırda yapıl. n mel 
~eme ve cephane ithalii il 

uzun ıüron bir harbin ihtı 

yacını totmin edıııı-rez. Umu 

mi harpte bu y\izden ne 

•iır mahrumiyeti r v lfi 
zumsuz insan ıayiatına ma· ' 

ruz kaldığımız henüz nes1i 

ha~arın hafıztuındadır. Hazar 
tddibaratı ile eefer ihtiyaç 
lar raaındaki nisbetslzlıkleri 

bariz bir surette öııtermck 
için Alman avı miıı 1 ola 
rak ele lalım: 

Umumi bup b ,ıangıcın · 

da gerek a kerlerlnlo tA !tm 

ve terbly si ve rel ordu 
teçhizatı en fyi derecede 

idi. Tüfek, makioalı tüfek , 

hafif ve ağır top ve hunla· 
ra muktezi c~phnne gibi. 
harp levazımı kift mıktar 

da mevcud tdı llarp ba. 
langıc1nd1t Almanyanın fU 
miktarlarda harp malzeme

ıl vardı: Takriben 630) 
ıabra topu ve obüs; 4200 
aiır ve en alır obüs (sabit 
olarak fnta edllmiı kale ve 
nliil toplariyle bahriye cm· 

rinde bulun n toplar d~ğil) 
ıu miktarlarda cephalleıı:ı 
m cuttu: 4,320,UOO küçük 

çaph mermi, tüfek ve ma 
ktnell tüfekl~r için takriben 

1 mtlyar f tıek 
Umumi b rpten ~vvel, 

aari IAV f v ııtalart yur.un 

deo insan zaylatımn •iır 
ol ca e dolayı lyle gel ·. 

cek harb o bir kaç aydan 
fazla aürmiyeceğı kabul 

olunma"ta ldt. Bu mülAha 
za}·ıı niıbetle eıe en büyük 

mıktarlarda ceP.haoe ıddiha· 

rata mevcut olduğundan " 
harp nu,lzemealnin ikmali 

için de mükemmelen mü· 
cehhez bır çok huıuai mü. 
e11e elq emre ima de bu -

lundurulduiundan harp te· 
dar•kib kafi addediliyordu. 

Fakat veka\i bu farazı 

yenin doğru olmadığmı is 
bat etti. Zira bir kaç harp 
haftaemı müteakip mevcud 

iddiharatıo kıtaat ihtiyttçları · 
na tamamen ayri kafi ve 

teçhizat ve eshha müeHf'ıe · 

leri imal" tıom çok <:üzl ~I 

duğu görü1dü . 

Harbin uzun ıürmiyeceği 
düıünceaa yaloaz Aımanya 

da defi!, diğer memleketler· 
de de mevcuttu. Franıız de 
mir madencileri cemlyetı ki. 

tlbi umumiıi tunları ıöyle 

mtıtl: 

~Gerek Fransa ve gerek 

Almanyada gelecek hınbin 

ıeraitini tetkık eden hfç bir 

ukeri muharrir veya erkanı 
hup aabiti bu harbin uıun 

ıurecejini zan ve tahmin 
edemez. · Büyük devletler 

arasında çıkacak bir h rbin 

kııa olacagı umumi bir kaı · 

• • • 
n~ 1 

• • 
1 1 • • 
~ngıltere ve FransıHla ica· 

beden hu;ırhklar '1apılma 

mış olduiundnn tedarUcat ve 
iddıharat da noksandı Hal 

buki ahra hl\rbir.d'!n me·ni 
harbine geçılmekl~ harp mal 
zemesi ve cephane ihtiyaca· 

tı da ftrtmı tı. 

Gittıkçe dah" hüvük c.-p 
helerin ııge lı icı; hetmiştı. 

ı..: u n y cepheye:: 20U 000 
sİ<er gönd rılmekte ve hun 

ların tüfek; ıüngü ve f ışd 

lerle teçhlıl icabetmekle id . 

Me,.·cud n.nlzeme ile n üe 

Sel"' r ima atı bu ıhtıyacn 

kdfı gel mi c,rdu Bu valı~ et 
dolftyın\}•le aıkerl ·rtn ali" h 

11z olnr k cepheye gönde 

rthnesi ve bunların. maktQl 

ve y ralıl ra id aililblerla 
veya mujtenem atlahl rla 

teçhiz edılmeai unıuru tabı 

!yeden olmuıtu Topçunun 

te irini muhafaza edebilmesi 

için mütem dıyen ttıkviyt• i 

le bediyordu Zıra muvaffa· 
kiyct i tıh lt ıttıkçe dah 

f zl top v-e m rn 1 kuUo 

mlmuını ic p ettırı ordu. 
Ağır toplar muhtelıf muha 
rebelerde Ruslerd n igUnam 

olunan atıı cetvelleri dene 

m oh§I riyle tertip ve ık 

mal ve cephanl'leıı A iman 

f abıiwalannda ımal edi en 

birçok Rus toplarıle tnkvıye 

o lunmuıtu Cephenelerı ay· 
rıca muğtcnem cephane ile 

de ıkrni\I edil ll~ti Düıman 
devletl~r birçok milletlerin 

sanayıindf'n i hfllde edebil 

dil<l~rı halde Almftn ordusu· 

nun ihtl llcalım yalnız Al

man ve k11men Avuııturya 

ııanayil h~mın etmek mec 
burıvet1ode idi. lhtiyllç k11a 

bir zamanda valnız ıki mtıı 

line dcğıl, bun\,Jn çok yuka· 

rılarına } ükıııeldi. 

Aıağadakı buı rl\kamlar 

11111 ı:amandB ima•ı\lın ne 
ciereceye kadar arttırılma~ 

olduğunu göıterm iştir. 

Harp ilamnd sahra. topu 
malzemesi imal·h ayda 15 

top kadardı 1914 sonlarına 

kadar bu mlkhtr 1 OU topa 

hali oldu ve mütem dı en 
artarak 19 5 11ğuato~unda 

270, 1913 onunda 480 ra 
kamın& yükıeldi. Bu mık 
ltuıo 1916 &en sı ıçin e yda 

1500 ve 1917 ıeneıu ıçin 
ayda 2000 olması dü ünül

müıtü. Buna nazaran te7.a 

yüd yuvarlak olarak yüz 
misli olmuıtu 

Tüfek imalatına müteallık 
hazar ihzaratı tle te lıhat 

konturatları seferb~r ık ıla 

nından het ay ~onrn günde 
120 tüfok imal \•c teslimi 

nf' ıml<an verebihyortlu Fa 
kat bılahare bu mtktarın da 

pek cüzi olduğu görülmii~ 

tü Daha 1916 senesinde 

imalit miktarı ayda 250,00(l 
ni bulmu~ ve hazarda sefer 
berlık için düıünülmüş olan 

miktarın sekiz mlıline 

baliğ olmuıtur 

Makineli tüfek imalatı 

umumi harp bidayetinde ay· 

da 200 adet idi Bu miktar 

bir sene ıçinde 8Ül' e çıktı. 

1917 ıene inde i e ımalat 

ayda 14,400 ü bulmu ~u ki, 

bu <l" Umumi harp b da ff" 

tinde ınlktarıo 72 nhdine 

Umumi h&rp bida P 1 nn· 

ıl~ t Jpçu içıo depolar B 1 L 
14 nıı yo merm1 u eH l'u 

Fakat ıht yaç ev\e c>n hiç 
hı hmın edı mi yen n ı tar en 

bul lu. Somme nıeydnn mu 
hıırebes nde günde 250.UOt) 
mermi Garp cepht>t.inin ııon 

1 hahar taarruzunda framıız 
lar t .r<tfından günde 315,000 

nıeı n ı 11a rfedtl mtft ır 

Yukrırıdaki mRliım11t seft>r 

ihtiyac nrn tatmini için Al 
mıı.n vatanının e mıktnr 

)arda imalat yapmış o'du 
ğunu göstcrm~ktedir. 

1918 ııenes nde aylık cep· 

h"ne mevcurhmun bır bu 
çuk mialt idi. N an 19 18 d n 

tfl'frinrvvel 1918 ~ k dn VA 

nız topçu için 5.61 cepha 
ne treni ~evk erlılm·ştır 

1917 Pnrsinin cephnne 

trenl n y kdi~eı iyi" birlt'Ş 
tirilse İttlrnoul Sof va Viyırnn 
Berlın f-lamhurg df'mıryo u 

hflth b dan & aifı ve inkt 

to.sız bir hat ıek lındP trenle 
doldurulmuı olurdu. Bu ıma 
intan azameti bir mermi ile 

tapa lmiltnin nekadar dik 
katlı mea"lye ve tf'ferrilatla 
ı, bölQmüne vahPltP olduğu 

nu bıJ.,.nler tekdır ederler 

Bunlara Umumi herpte 
inkitaf ettirtlPn hRrp vası 

te 1 a rr na fli. ve edilirse ho rp· 
te kendisinden beklenilPn 
mUB7Zllm im818tı Vftp8bil 

mf!si icşbeden vatan tıann 

yiıne ne büvük ııler tevec 
cüh etmelct olduğu vı:tzıhım 
görü Itır 

Mesela Umumi harp ih 
tiralnundan hirıııl d çelık 

fmğfıord tr ki bundftn d av· 
rla 250,000 ad• t imal edil· 
mekte idi. El bomhaltmna 

~el•nce lıunlıu lf1 da yumur· 
ta ıeklınclckil~rden 1917 

~en~ıınde ayda J 10 milvon 
ve 11aplılarmdf\n 19 t6·17 se· 
nf'sinde avda 9 mi'von imal 

edilivordu 
Hu n vi c ph ne için 

bıttabi ic beden infilak mad 
delerinin d,. imalı lazımdı 
Ya lnıı. 1917 sen .. ıinde 11 O 
mil}·on kilogram sirBh barnt, 
350 milyon k ılo~ram '3air lnfı. 
lak me.ddeleri i.mal , dilmtt 

tı Bu v.eçhtle v lnız mnltfn'"
!;l\OBVlnin değil. AVIH :ıaman 

~" kimya ~anavlfnfn d~ ıe 
ferber t>dilm~gj zaruri ol -

mu~tu. 

Bundan haıka hflvft, mu
hft bere VP deni;;- in ta atı için 
icabeden harp malzenıeııi de 
nazarıitibar~ al.nırsa bu iş 
lerln ancak adetleri mil} on 

lara hallğ ol"n ~rkt>k \'e ka· 
dın amelenin gece gündüz 
yüksek harar ti demir, çe-

lik oc:akları mütemadıyen 

uğuldtyan çek:ç "e örs dar 

belni. a yenka tl çalııan 
muhtelıf imıdi.t ml\kınelerı, 

torna tezgihlf)rı ve ruinı 

maıftlerı vesair~ başında Çft• 

lışmalari!e kalıil olabileccğl 

anla91lır 

NL•llce: Memlt>ket snnn y 1, 
ordunun can vt- kan damar 

hrından biridir ve hu da -
marı kuvvetlendırmek ordu

yu ve mukaddes urdumu· 
zun müdafaasını kuvvetlen 

dirmek demektır. 
........ ==-"">'!l r. 

8ir ralın el~ise sr f ı 
Munr kralı nıhavet ev 

lendı Kr 1 y ln•z güveylik 

olmak üure het bin alhn 
lır l ıvmeUnde tam 4- ta 

kım elbtee ve p ho g tfrt 
mittir 

Kraliç e dP. t11m 300 ta 
kım beyl'lz elbise v gecelik 

yııpılmı~ 20 Erm nt kızı v 

larca sarr.ı-.da bu yüzden 

k z omı hı 

@i======= ~ 

li=============================l 
1 

ida 
da Tevzi 

... ga 
1 • • 

inlerceFi
lundu. 

KJrısmı . Çö la yarahya .. 
rak öldürdü 

Ca~ıe nahıyesioin Ovaba· 
yınd;r köyünden Hakkı kızı 

25 ya§larında Havva ilt'! ko 

cası lsmall ari\sanda kavga 

çıkmııtır. Bu kavged fama. 

ti bıçağını çelterek ~ nrısını 

karnınd n, vücudunun Öi• ~ 
R n verlPrlndPn aftr ve teh · 

lilceli ıurette yaralamııtar. 

Kildının ff'ryadına köylü· 
ler yetişmiş ve kendisini ha& .. 

tah neye kaldırmışlardu·. Fs· 
kat Havva eldıiı yaraların 

te irile ço geçmeden 

ölmüıtür. 

.'-,u!\ıfjırlıktan Hi.r tiörttnU§ 

Karıııımı yaralı varak &1ü • 
müne 8ebep olan lsmall 

arR~tırmR sonunda Astante· 

peclk köı--üncle yakafanmw 

hr. Su ığır1ık, 19 (Hurıusi Mu· 

ha birimizden)- Bugün bu· 
0

rftda bir ağaç ba}ramı ya

pılmıt ve bu münasebetle 
zıraal f ıdanlığmdan hol a 

muhtelif ctns "ğaç ff danı 
dağıtılmıştır. 

Fir:lftnlttr tf'!vzi edildıkten 

sonra belediye önündP ya· 
pılan toplantıda halka ağa 

cın değeri ve faydaları au-

• 
1 --

Hal~qvinin Havranda ver
d'ğ' mDsamar 

l11tılmıotır 

llR1k. dBğıtılnn binlerce 

fidanı ePlerme. baht;e'er ne, 
tarlatuına d t·miştir. 

Diğer tftfnft n belP-diye de 

muhtefif vollarn ve cad· 

delere mühim miktarda ağaç 

dikmf'ktedfr. 

Nahiye ve köylerd~ de 

ağaç dıkimine ehemmh f'tle 

devftm ~dilmel<tedir. 

• 
1 Kö 
ğu v 

8ir memur ote'de vefat etri 
Aeunya inhllllrlar memu

ru B. Oıman dün refıkıuile 

bırlUct geldii!I Zarbah ote· 

linde a.as11:ın ölmüıtiir. Yapı' 

lan muayene sonunda mem:ı 
run kl\lb durmıuındao vefat · 

ettiği an'aoılmı tır. 

F ci b-r Do-
k _. s ı .. 

Cahıl b · ebe, doğmayznca Ço
bıç kla b cağını es iş, 

Biğadıcın bır köyünde .r: ~ 

• cu u 

facia ile netıcelenen bir do-

ğum vaka ı olmuştur 

Bu nahiyenin Okç lar 

kövünden lbrahim kansı 20 
yaşlarındaki Kezbenın do· 

ğuınund& ebelık yııtpmak 

e t --

Havr1tn. 'Hususi) - Teş 

~kl.ülündenberi mütf'vazt 

fak11t çok cnnlı v vertmlı 
bir gurette ç lışırn Edıemıt 

Halk• vı köycülük grubıle 

bi rhkt r nahivrmfn~ gelen 

tem~ıl 1 olu ve cazı Ha v,-an • 

lılara unuhılmaz ve güzel 

hir gece \ aşatmıştır Gelen 
misafirler ldmanvurdunun 

ı1alonunda iki pıyes lem ıl 

~ln ek surehle herkesin bü. 
yük tevPcc:ühüuü ve alkışla

rını toplamışlardır. 

1 üzere Zehra adında hır ka· 

Olen memurlarm nüfus mu
ameleleri çabuk bitirilece~ 

Tekaüde 

Pıyes çok canlı tcmr.ıl erlıl 

mi~, htlha~ı:a alrlıldarı roHerl. 

bütün heyecanile bBşaran \ e , 

v · atan Bayan Dıdar, Şazi 

ment. Nermın. tle B Se)•h, 
Alı, Ndıuh büyük tnkdırler 

toplıyank alkışlanmıtlardır 

Her iki kolun üyclerile 

Öğretmen Bayan H yrl)'eyi Vfl! 

H llasan Knruyı lebrık t•dcr, I 
her ftreattl\ nahh·emizi ziy,... 
ret etmelerını helcle iz 

Mii nmeredı::n sonra, llav 

rırn ldmanvurduııu ı Edremıt 
gençler ine verd klera çay 

ne e i bır surt lte devam 

dmıl ve unutulmnz i7.l~r 

hunknn Edremıt gençleri 
geç vakıt, ıunımi bir ~ekti· 

de uğurlanmış ardır. 

Pol·s 
m 
• s ye er 

Ger!ıklJ kuçük zabitlerı11 
den Yusuf Aslan. Emniyet 

Umum MüdürlüRüoce lstsn 

hu po\ıı; mt>rnurluğuns ta 

yin edıla.ışl r 

Orte t bı 1 örmüt ve: 

dın çağırılnnııır 

Ebe derhal tte baılamış 

sade çocuğun ter geldtğını 

görüne~ feci Vf' korkunç 
bır usule ın ü r a c a a t 
etıni tir Cahil ebe g.,.vrf ta 
bll vazlvette ~elen çocuğu 

al ıbilmc-Jc ve 5.,.nc,l1ır ıçın:ie 

kıvranan an yı kurtarın. k 

içın çocuğun ava klarından 

birini keamıştlr. Fak t Çil · 

lışmalarana rağmen çocuk 

doğmamıı v~ gittikçe ızıirn 

lıı a rtao genç 11 na ö müştür 
Arudan birkaç gün geçince 
hadise adliyeye ftksetmiştit. 

Bunun üzerine Müddeiu 
mumi Muavini B Hilmi Çil, 
Sıhhat Müdürü B Mııhiıs Su 
ner, .landarma Rölii~ Kuman 

danı H Tahsin Utku Okçular 
köyün gıdcrek ılk tahkıka 

tı yaprnı§lardır. H ıherafzce 
gömülen Kezb~nın ceşedi 

mezardan çıkar1larak mua · 
yene o'unmu tur. Ebelık YB

pan Zehra da adliyeye verıl 
mfştir 

kerliğinı ikmal etmı~ ol. n 

gençler meoılekctın muhte 

f verıerinde münhnl bulu

nan polis mcınuıluklıuına 

tayin e iıleceklerdır Ru gt

bilerin Emmyet Müdur1üğüne 

roüracaAt etme rt ih:ım 1 

ıo kt dtr. 

askeri ve mülki memurlarır1 

ve hımların vetim ve dul· 

larınm. aylık bağlanırkeP 

nüfus d drelerınde ~üçlük 
Çflkmemeleri. muamelelerif\ 

de uı.ıyarak Laruret ve ~e 

foletlcrıne meydan vr.rilme .. 

mf'si temin olun cakhr. 

Buııuo iç n. dahil•ye ve· 

ka f'tı tnr"fından bu ı?tb1 

ınaaş flahıp erinin muamele

lerınin çabuk bitirilmefli hı• 

susundıı alakAdarlarft ıunlıt' 
tebılğ edilmiştir. 

Nüfu~a taal'uklarmdan do' 

ğum, ölüm. evlt'nme, boıa" 

ma vakalnrı mahalli nüfuli 

daıreleri tarafından gereke" 

i~ler pıldıktan sonra bıl 

kım~clerin nüfu kütük'eri 
ne de a ym kayatların vak t 

g ... \ lrflmedcn ıfa11 ve mottf 

bağlama •~tnde herhangi blf 
taraft n i tenilen kayıt ör 

neklerlnln tamamen yazılı& 
rak nüfu! müdür ve memur 
IRrımn mühürleriyle adlsr• 
nın okunaklı bir §ektlcfe 

' yazılması tem n t."dılnıel dir -
Gelenler Gidenler: 

Sınop mt"'bmu H Cevciel 

Kerim İa~(·dın ı diın !<"hı" 1 

QllJ:c t:lml~tt:-

-

. n 

h 
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mutod klişe · 

d di bi7. ga-

~radığınızdan n1a 
olduklarına farz. 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİS E •• 
6 -

Bundan evv l 5 numara.' ' Hakim i 1ıe keyfiyeti tedklk 

makale_d~kl mev1u b hıtmizl"I 1 ve tahkık ve itin dert>r.ei lu 

eöre fevkalade hallerde ve 

pek mühim b·r tıebebe meb 

nf on beı yatımı doldurınu~ 

olanlara hakim, vs iy t de 

dinledikten sonr vlenme· 
lerine müsaade edebileceğine 
nazaran lıuaflar arasında ha· 
111 olan fevka lAde haller ve 

pek mühim &ebeplerin ne 
ferden ibaret o duğunn dair 

kanunda bır itaret mf!vcut 
deği1dır . 

V azıt kanun bu huımıun 
takdır ve tayinim hakimle· 
rin yüksek bilgi ve tecrü· 
heleri ile temjz vicdanlarına 
terkctmıotır. Kanunun fev 

L:alade ve mühim tabirlerin 

den kadın ve erkek nrasm 

da münaaebatı cinılye vu 
kuu ve bilhaua kadının ge· 
be kalması gıbi bir haltn 
zuhuru olmakla beraber yı 

ne kanunun erkek ve-ya lca 
dın tabirinden de ahvali fev· 
kıtlade yalnız kadınlar hak 
kında değil, erkekler hA k 

zum v,. ehemmiyetini tayin 

ti e vlenmelerine müsrulde 

verebilir. 

Hakimin bu baphıki mü 

aaadeıl, yaptığı tahkikatla 
hasıl ettıği kanaetı, vakt ta 
lehe ve ahvali tarafeyne 

muvafık düşmesi kllydı ile 

mukayvet olup muti k de 
ği dır. Çünkü kanun müsa· 

ade edeb ılir, d iye hakim ın 

yediıhtlyar lne ter i< V P tf"V· 

di etmiştir. 

TÔRKO Ll 

To ile 
Pıyano 

Piyan<' denilen u.usikf 
aletınm ağır ığım mevzu· 

bahsrtmlyoruı; fıtkat . . Çalı· 

nan plyanof'un ıc11p ettirdığı 

enerj ıden bE'hsedeceğlz 

işi az olan merak erba 

bından biri111 oturmuş ve pi· 

yano tuılarını hareket elti 
ren pMmak darbesinin 1 1 U 

gram tıiklet ıf ade ett ığlni 

heıs plamıı 

Bunu 'llahidi kıyuı sayar 

sak Şopenln (Et ıd Ofssemol) 

u .> 130 kılo ı;ıklet ifade eder 

ve on uat pıyano çalan bır 

p iyan! t de 600 kental ı;iklet 

sB.rf eder. 

He ya!an ne de yanhş 
Tamir ed ılen bazs 

sokaklarda kayoıyan katran 

kazan!armı elbet gö·dünüz 
Hu kazanlarda kaynıyan kot 

randan bir çok ıekillerle 
i tıfada etmek müm~ündür. 

Meseli! patat-es pi§lrehılir· 
sinız, ka ynıvan katran içine 

atılan plltatesler mükemmel 

ıurelte plıer ve kabuğu çı 

k11raldı~ı vcıkit zerrece kat · 
ran kokusu vermez Hatta, 

bir kuzu budunu kağıda iyJ 

ce 11nrarak gene bu katran 

ıçinde p ışirmek mümkündür. 

[v adım olan ~ ptan 

Eski olar ve 
Tüt 11n iptilası 
Yapılan tetl<tklere ve tu 

tulan ist tı&tıklere göre arz 
üzerhıdt· nüfus baeına en 

f ıt z la tütün istıhlik edt>n ın· 
sanlar Eskimolardır Medeni 

ft>hirler hıtlkına niıbetle pek 
çok kötü ahlaklardan tam . 

mi le uzak o lan E,kimolaran 
tütün i ptilası korkunç bır 

iptila eklınde imi§! 
Bır Eııkımo ailesi içinde 

erkek. kadın ve hatta dört 
beı yaşındaki çocuklar bılc 
mütemadıycn sığara veya 
pıpo içerlermi~! 

Nümayiş nasll dcğıtılır1 
Nümayif' er h~r mem1~ket 

te n:uhtelıf usullerle d ğ ı ıa. 1 
hr. Mesela İngılızler Mı ır 
d ki F 1 ah nümaytşlerjni 

yangın tu umbaladle ve su 
sıkmak auretıle değ•tırlar . 

Soğuk su kullanıldığı t kdir 

de bu usul. hem :ısrarsız, 

hem müeuir ve hem de ko 

mıktır. Fakat nümayieın ıid· 
d~t ve ıeldıne göre r.uyun 

sıcaklığı de mevzuubah o 

!uncn vaziyet tabıi feci olur . 
imparatorluk Zllmanında 

Bt!rlınde nüm yışler bando 

muzıka ile dağıtıhrdı. Mu
zıka ıisabı gevoetır. Bu da 

fenn bır usul değıl. Ş mdi 

FÜngü kullanılm&kta olsa ge
rektır . 

Amt'rti<ada gözyaşı bom
baları mü Bilir bir nümayi~ 

kında da kabul edılmif oldu 
ğunu ve binat-naleyh erkekte 
hasıl o 1acak ahvalı favka a· 
de 1 e ölüm tehlık~si altın 
da huta bulunması gibi M 

babı nıühtmın,.den birisinin 
mevcut olması kanaatınde 

ylm. Çünkü buhuııustn ev 
lenmeği tecıl eden malu;at 

ve gaye ise doğacak çocuk 
ve taraflftrm şeref ve na 

H iikim vukubulen rn üra 

r.nnh miitealdp temini ka 

nellh zımnında yapaceiı 

tahkikat meyanında VAslyl 

de din1er Va inin evi nme 
ğe muv fakat etmeme ı ha 
kımin hakkı takdirini ı h ' al 

etmez. Vasinin ademi rlzosı 

karımnda hakim gençlHin 
ve do~acak çocufun mf'n· 
faatı noktasından talebi hak 
1ı gürüne evlfnmelerlne 

müs ade ecfer Ru maJdf'n in 
meha7'1 l'>lırn lsvlçu kanunun 
un 96 n<"ı m&ddesınd~: (Ebe 
VPynin vevl\ VlHIİniu u UHI 

fakatlıuı inzlmAm t-ders~) 

diyr.reok veli veva v ıHıinin 

rlusını ~Krt koynıakla he· 
reber rvlt>nmf'ğe r h' ıyf'l 
kararını mahall •n en büyük 

mülkne meoıurunn btrAk· 
mııtır 

Bızim kanun, mahkeme_v 
mürllcaal gibi, bır z müşkıl 
pr.ııent d~vranmış ha•de , vt>lt 

Ameliyat net cesınde r 1 dağıtmak vasıtaaıdar 

keklihten \·akarak klldm olnoll Bu usullerın en güzelini 
mus ve istH~ ballerıoi mu ha 
faza ve çırkio lıır nam al · 

tında kalmalarını temıne 
matuf hır ke, fıyet olu ge 
rektır. 

Bu gibı ahvalde 
,,, 

kadm 
veya '!rkeğ ın on be~ va~ ı nı 
tfoldurmuı olme.sı mullal.tır . 

Birde evıenmeğe müsaade. 
taraflardan ya§! küçük ola 
na mahsustur 

Oıjerınln yaşı dolmu ise 

onun lçiı1 müsaade ltıtih ıline 

lüzum has:l olmıy cağı pek 

tabiidir Bıoaena ley h t uu 

lardan blrtıinın hakimden 

ımtın hirıev görmüı oldu 
ğunu zannedıyor muıunu1? 

Matbuatın bır emay t 

hiidısesile me~gui olduğu 

bütün her zıtman, bu nevi 
den seprtler doluıu me~tup 

lar btz de al yoruz 

Vı lı ms Graneye : 
Ona . h a ydi, ~ıuıt far -

vevo vasinın riza 'a rına şart 

kovmamak sureti il e g-nç ere 
karşı teııhiliit lcnpuRunu aç 
mıtlır Aynızamnnd1' lıfı· 

kimler daima bu g •bi 

ah\·el ile- müt veRgil olup 
mülkiye mt:mur11lrın ı n VAzi 

fe ve iotlga l'eri ıııe daha 
başka sBhBlorda bulunmaı;ı 

dolayııivle, bızde hakkı tak· 

dırin hakimlere tevdiinde 
bü •ük bir isabet mevcuttur 

ınııanlardan bnhıetınıyeceğı:r. . Kopenhang Zlllbıtası buı 

·Kraliçe Mnrı,. büyük in · mu tur. 

gilı~ vapuru htznn t sene Kopenh gda nümayiflt-r 

lcrıni dol.:lurmuş ve bozma- fotoıir f makmelerıle dağı · 
c ılara ı; tılmıştır Bu yapu tılnıaktadır! 

run luıptanı P Pi de vn

p urla beraber tekaüde ııevk 

ed i 1 miştır 

Koptırn . şiındi Sutamp · 
ton a evmın ışl ertle bir ita · 

dın gi\Ji meşgul olm ktadır. 

Şımdi bul~şık yıknmak J ye· 

mek pişirmek. ııılmek ve sü 

piirm~k gıbi kadın işlerı, bu 
kaptamn t-n Ü) ük zevki ol 

Y anlıo yazmıyoruz Nü-
mnyifl t: r fotoğraf makinesı 
le dağıtılmaktadır. Zabıta 

nüm vış yerıne kuvvetli ve 
güzel fotoğraf rn kinele• ile 
g~lmekte ve hemen fotoğraf 
çekmeğe koyulmaktader Nü 1 

mayişçiler de n evcudıyetle 
rini tegbıt ettirmemek üz.e 

re hemen kaçmağa başla · 

maktadırlar 

. 
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TEFRİKA NO: 32 rogueyl de unutmayınız . 

Vıllıam şındetle doğrul 

ciu 

Sız., şu küçük bayan 

Mart•nden bırıev şüphe 
etm ı vonunuz . . 

kım söyleyınlz. <ledı • 

Bütün iz leri tahkak et 

mek kim eye zarıtr getir · 
me7. . 

Poliı hafiye i Bolstonun : 
• k •şfe tt ğı v e dokıor Shuttie : 

n ln şehrct l tını nııltzeden mü· 

hım oeyı tahilatıle anlattı. 

- Görüvonunuz ki v~•t· 
landın söylediği dc>grudur. 

Karı5lnı sağ salim bırak-

tığını ışard ettiği saatte 
pekala çıkarabılir Dıye iln 
ve etti 

Strom ıri bafını sallıv"' 
r k: 

İşnret ı-ttiğı saatte . 
Dedi Oh! Tııbıi, cınavf"tlen 
evvel gitt ı ğlnl ıııbnt edebilir, 
bunu herke bu şekilde ııöy · 
l iyebllır 

Granenın yüzüne merok 
la ıınuzın b kta 

Size ne oldu?.. Düa · 
tünuz. mu? 

Grane elıni . kaldırıma sfı. 

rlinen vüı.ünün yııın tarafı· 

na gölürrtü 

K.ftrıla kaydım, dedi 
Tabı lıe1i kuıoaklöf 

• • 
tımz 

Vi ll inm~: 

Dinleyiniz, dedi. ,;h:den 

ÇEVİREN: Kt~n1a/ Den1iray 
rınde ç:ı.lıııyoruL Grllnt bjr 
mücevher hırsızı ıdı ve bü 

yiik i~lere kftrışmı, görtllü 

yor . Grant, on kı~ın Mıa 

mı de Valbaum mücevher 

lc rinio rneohur hırsızlığında 

cürme i~tirak edenlerd .. ndlr . 

bazı izahat almeğa iAtiyor · 
duk 

İvi bir naıılhat, arka 
d şiar, bir çıkmazdHmıı: . • 
inkar etmeymiz Ben kant 

im ki Vesland katıld r 
Fakat Grant öldürül 

dii Bı1nu garip hulmıyor· 

mu unuz? 

Yalnızca. tesadüf. bay. 

lar. Evet, hır teıadüf, hepsi 

hu kadar Bu adamı arndı 
ı 

gınız am bu vakitte vuku 

bulan hes3p1aşmada tesadü
f~n, siz hazır bulundunuz. 

Strom ayaklarını masadan 
indirdt. 

Şımdl rııze hakıkatı 

söylıyeyim, çocuklar , bu an· 

dı:a \Ok t:Dtreı:m btr b Uz" -

Hntarltyor musunuı.? Şüp· 

h~siz, bu husuııh ll\m ke 
tumiyetlnize güvf'nivorum 

Grane cevap verdı. 

Müstcrı h olunuz Vest 

landdan maada hiçbir ey 

bzi alakadar etmez, fakat 
bu de, şüpkeııiz . bütlın fıkrt 

mizı ııgııl ertiy or. Arşio1arı 
nızda bu mesele t'e alakası 
görülerek sonr dan masumi · 
yetı anla~ılmı~ ınsanlara ait 
raporu bulur musunuz? 

Kimin hakkında? 

Voodburv. Bo~eton, 
Vb rton ba an Martin ve 

Strom : 

Fak~t görelım , dedi, 
bütün bu ınıl'tnlnr üphe 

dılmekten uzak bulunuyor
lar, onlfırı kendim sorguya 

çekmi tını İstemh·orlar ki •. 

Antropometrık fiıleri 

ni aradınız mı? 

Havır. mademki Vest 
landa sahibim, bunu ne ya 

pacaktım? 

Bu sizi bir tshkikat 
yapmak huıusunda üzmez 

mıdı? 

Orektör kabul eder ma 
hivette bir homurtu çıkardı. 

Stronun çağırmıt olduğu 

bir memura uzrıttıiı lciğıdo 

ishnlt!ri ko ydetti. Sonra be 
rlki Graneye döndü ve ma· 
vl göz 'erinln keskin ba\q~ı 

nı onun üzerine teshil etli. 
Ara tırmalannızı bu 

altı adama tah"is ettlnizııe. 

sizin gibi mahir inaan için 
bunlnrd n biri h kknıdıı b 

Sa ılık 
Cerınet 

Atlantik küçük adaların· 
dan Landı ada11 aatılılct ı r. 
Briıtol kanalındft aahılden 9 
mıl açıktadır Ada kendi 

kendiıine kanunlar ve ıdare 
sıstemı ıttıhaz hakkına ma· 
lıktır. Adn halkı belediyeden 
b.,tka h ç bir yere vergi 

vermez Adanın meıabat aat 
hıyesi 4 S kılometre, nüfuıu 
da sadece J 4 kiıtdır Bundan 
ıeklz sene evel Marten Ua· 
man adlı bir kimıe tarafın· 
dan satın ahnmııtı Şımdt 
meçhul bir ıeb~pleo dolayı 

aatılıktar Hu adaya, oturan· 
lan tarafından cennet dt 
verllmııttr 

Martfttlı bjr çorcp 
Bazı kadınlarm ba(akları, 

biçimıiz hır halde ve kaha 
olur Höyle tenzQnü bozuk 
bacak aahıbı kadınların it 

kınhıı da çok bQyüktür Lt 
verpol çorap fabrikalarendan 
bırrıı, marifetli bır çorap 
ynpmaAa muvaffak olmut 
tur. Bu çoraplar, kahn ve 
bıçimsiz kı.dm baca._ !arına 
güzel bir ıekil vermekte, 
bazı kısımlan adeta incelt . 
mekteymtş. 

Çırkio ve kalın bacaklı 

kadınlara n üjde! 
~ 

Tür ki-lngiliz 
Yakın/ığı 

l&tanbul, 19 ( Huıuıi) 
İngılterenın eaki lriinda 

nazırı mu haf aza karlar fuka· 

sı fahri veznedarhjmdan 

ı 11 t i f A d e etmit ve 

buna ıebep olarak da Tür
kıyeye ait ihracatı inkııaf 
ettirmek maluadile kurulan 

bir ıirketin tdate mecllıt 

reı ıliğıni kabul ettiiıni ileri 
sürmü tür 

Hundan İngilterede yen6 
bir Türk- lngilız eirketl ku 
rulmakta olduğu anlatılmak 

tlldır E kı n1tzır ı n iıııtıf a11nı 

kabul erten muhafazaki' 

fırkası lideri ve lngilız Hao· 
~ekl!ı Çemberliyn, ltendtıine 
veni vaz feıinde muvaffakı

yet edtlmittır 

zı şeyler bulmak pek eilç 

olm malı. 

Bu zamana kadar bu· 

nu denemiş d .. ğıliz; z man 
kaf ı ge1merli Hütü11 bild1ft· 
miz Voodburyın, Veat andan 

tabancasını ele aeçtrebılece· 
ğidir, zira cinayet gece i 

onun evine gıtm•ttir .. 

Ve•tlandın tabanca1ınıo 

kullanılmıı olmftlı çok muh· 
temeldır 

- Fakat bu ıüpbe uyan· 
dırmadı . Silah müteha11ıaı 

binbaıı Se~. merminin, 

harp esnuında kullanalmıt 
Vebley mark ı bir rüvelver· 
den çıktığını anladı. Ve bın

beşı da hiç bir zaman aldan 

maz. 

Fakat ıilôh ned~n giz· 

lenmlıtir . 

Çünkü Veıt'and bu de· 

lilin kendiıint mah"um ~de· 
ceğini bilmiyordu Sillbı 
saklıyan kendlıldir . 

E v e t , fa kat V eatlind 
kar11ını öldürm•mlt lae, 
rüvel •eri niçıo kaybola · 

bilir? 
Strom manidar bir tarz · 

d& yüzünü buruıtu,du . 

- Ne olur11a olıun benim 
söylediklerimden maada delil 
elde etm•nize imkan ok. 

. sOROYOR-



Uz kşarkt"'. Çarpışan 

e f aatla • • 
Çin harbi büyük Ctn vadile hasu denizcililc sahasında, 

rini l.ırna hulamakla kalmı· 

yor; ~ütün Paa-ıfıkt ve hat
ta uzar< A vrupanın kalbinde 

akisler uyandırıyor Son za . 
manlarda bu harp iki yenı 
hadiseye meydan vermiştir 

Cumhurreiı;i Ruz ve it n me · 

eajı ve Cenevrede de\ IP.tle 
ı in reaksı)Otıu . 

Cumhuru:iıs! Ruz ve l tin 

kongreye bıı:r.ı &ıı~erı mt '>· 

raf lan tevsiye için } !!PtıRı 
mesaj çok ehemmiyethdfr 

Bu mesaj, yalrıız Amerıkayı 
kaplıyan silahlanma endi 
ıesı bakımındın cıeğtl aynı 

zamanda nutkun metni iti 
barilt! de mühımdir. 

Ruzvelt evvela t!ndifeAlrıi 

izhar etmektedır: "Harp ed 

enler de dahil olduğu halde 
memleketlerin en çoğundeı 

mılletlerin eo çoğu sul l iç· 

inde yatarnak istemesine ra · 

ğmen dün ya nüfusunun en 

az dörtte bıri am"nsız kav
galara karışmıt bu unmakta 

dır ,, Hepsi bundan ibaret 
değıl. Harpte olmıyan mil 

letler de hummalı bır tekil
de sılihlnnmaktadırlar. "Di
ğer mill,..tıer deniz ve kara 

ordularmı öyle bir nlsbette 
arttnma.ctadırlar ki bu, dün· 

ya emniyeti ve ıuıh lçıo bır 
tehdid te§kıl etmektec!ir. 

Bundan çıkan netice şudur 
ki Blrleıik Devletler de ai -

lahlanma yarııından geri 
kalamaz.,. 

Cumhurreisı nihayet kul 

landığı bir tabirı tarıf ede 
rek ili. ve edıyor: 

"Hu!!usi müdafaa tabirli~ 
yalmz sabıllerimızm değıJ , 

fakat denizaıırı toprakları · 

mız:n da korunmaısın~ temın 

edecek bır müddfaayı kaa 

tedıyorum. Hudutlar!rnızdan 

yüz btolerce mil mesafede 

toprak hudutlarımızı herhan

gi bır düımana kartı koru 

yacak vaziyette olmalıyız. 

Müdaf aamıza bir Okyanuıa 

inhısar ettiremeyiz.,, 

Bu metin çok mühimdir. 

Çünkü bir taraftan Öirleıık 

Devletlerin Fılıpln adalarını 

terketmek niyaUnde olr.ıa -

Amerika ile yukarıda zıkr ~ 

dilen üç Avrupa devleti Ar 

asında rakı bir anlaşmaya 

bağlı olduğu hir ka~de ola 

rak kabul edılebılır. 
Oığer t~raftan, oyalama 

nın polı:ik n sahasır.dö oldu

ğu kadar asherii ıst.hada 

da mP.hır bir manevra o:du 

kU kabul ... dilebilir. Cenubi 
Çin ~enızınde dah.ı iyi ka 
z~nmak için, amer kahlar, 

şi01aı Pasif ık inde bir oyala · , 
ma orgııınıze etme!ıdirler. 

Burada, bir harp halınde 
çok işlerine yarabilecek olan 

Aleutlyt-n adalarına ıahıptir · 

ler. Amerikahlar bu ısahada, 

vauyet icabı · bu ıefer sov 
ye!lerle it bırliği yapmak 

mecburiyetınde kalacaklar· 
dır. Bununla bt>raber, adıu1 

adam ve ıhttyath. yürümek 

niyetınde olan ameri&ca açık 

veya kapalı br iltıfakıar siı · 

ltınıne girmeyi istemektedir. 
Esasen böyıe bır hareket, 

httarttfhk taraftan olan 
Amerika karnoyuna kartı 

büyük bir ıhtıvatısızlık oıur 

du 
Amerikanın, Atlas deni 

zinde münakalelerın emni· 
yetmı tek baıına lngilterenin 

kontro üne bırakamıyacağını 

yukarda ısöylemıtUk. 

Fılht'kıka, Amerika, bir 
müttettenberi, ya kendi nü 

fuzuna ve}a demokruiye 

muhalıf - Brezilya buna en 
açık delildir. tezahürlerle 

Almanya ve ltalyanın cenu 
hi Amerıkada h<trekete geç 

meıinden endııeye kapııdı. 1 
ltalyanm faalıyetı bılbaua Ar· 

jantinde, 8uenoıs Ayresın ka· 
labalik italyan ko•onılerıne is 

ttnat elmektedır. Almanya 

nın faaliyeti de Brezilyada. 
Şılıde ve Bolıvyaca i<endıni 

hııısettırmekledır. Bundan 
ba§ka, Almanya. Ekuatör ve 

Kolombıyada kendine ehem· 
iyetlt petrol imtiyazları ver 

dhmiıtır Nıhayet or la Av 
tupanm küçük devlet\erın".ien 
birçoğu Brezilya gtbı antid
emokratik tezlere kapılmıı

Jardır Roma Berlin mlhvf'ri 

dıklarını göstermektedir. devletlerinin yeni pazarlar 

Aynı zamanda Amerikaııın 

Atlas Okyanusunun müdafa 

asını ynlnız İngiltereye ter

ketmiyeo~eğioi ifade eder. 

Nihayet Arr erikırnın, donan 

mn fh<>larını bir Okyanusta 

dığerirıe serbestçe geçirmek 

imkanını muhataza etmek 

istedığlni de ifade eder ki, 
bu, büyük Nıkaragua kanal 

ının açılması ve Btrleıik 

Devletlerin merktzi Ameri
kaya hakimiyti meselesini 
ortaya koymaktndır. 

Filipın adalıuının müd~ 

fa ası yalnız kara ve ha va 

vasıtalarh e tem•n edılemez. 

Onun ıç.n cenubi Çın deni 

zine. yanı bir yandan Çın 

ve Hindi Çır-i sahı: ·erJle öte 

yımdau Ftlıp "n adaları i!c. 

Jev.:l, Borı.oı. ,,e Formr ~ ti~ 

çevr!li olnn Pasifik htwz:ısı 
na hakimiyeti kabettirir 

Fakat bu havzada lngtlte,e, 

Fransl\ ve Hollanda ile "" 
!aşmaktan bı.,.ka bir suretle 

hakımıyet kurmak imkanı 

yoktur. Ôyle ki, Bırleşik 
o~vletlerfn fılipin adaları 

üzerinde hakimlvetlnin, bıl · 

ve ıömürgeier aramak için 
merkezi Amerikada faaliye 

le geçmeye karar vermit 

oldukları hatıra gelebılir. 

Çin Japonyanm e~onomık 

nüfuzu altına gırmek üzeu:· 

l ken, Birle~!k devletler. ye
ni dünyada da bu suretle 

tehdide maruz bulunmakta 

rlırla r . 

Bu çıfte teblıkeye karşı koy· 

mak :zaruretinde oldn Am 
erik&: Panama kanalını ik

Heştirmeye mecbur kalaca '" 
tır. Şıoıdıki kanal 35 000 

tonluktan daha büyük ge· 

milerin geçmesine müsaid 

değildir Halbukı Japonya 

35 OOU tonluktiln daha büyü 

~emtler yepacııkl1r. Bu ili · 

bar.(. Amc .. lkl\ için ytt Pa 

nam& K<ınalını genitletmek, 
yahut da Vıkaragua kanal 

mı lrazmak lüzumu aıilcar· 

dır Japonya ile bir harp 

vukuunda Panamf\ 'kamdınrn 

bombalarla birkaç hafta 
kaplı kalacak şekilde tahrip 

edilmesi ihtimali de ·l merl

k lılu dü~üodürm'!ktedlr. 

Bütün bunlardan çakan rıe-

TÔRKDIU 

tice ıudur ki, Amerika ge· 

çen sene silah yarııına glr· 
mlf olan lngıltereden biraz 
teabhürle de olsa, yalnız ye

ni dünya üzer!nde haktmi· 
yetini ve Panama geçidinin 

h~aresini değil aydı zamandt:. 
Okyanoslr.ırda münakale em· 

niyetini temin için de bütün 
mümkün tebdileri almaktan 

geri durmıyacakt1r . 

Brükııelde Amerikanın Ja

ponya kafa tulmt\ktan çe 
kindiii' görülmüttü. Son gün 
lerde de, Cenevrt'.:de mese

leyi müzakere eden Sovyet 
let'ı Bırliği f ranea ve İngiL 
terey "oerjik karorlar alnıa

ya teıvik etmemittir. Çünkü 
Vaııngt<>n me~elenin ehem 
iyeti kad<ır, Japonyanın göı 

tereceği u•ai-sıycnlaıın tıd 

deıini de göz ör.ünde tut 

maktadır. Veıir.gton, ktndi 
kamoyuoun enternı.ısyonal 

meselelere pek ıNıhd..:d öl
çüde vukufu olduğunu da 

bılmez dcğıldir. Vas;:.t ıevi· 

yeli Amerll alı :la a ıkı Am 
merlkaya hakarn olduğu ve 

i>p Okyanc.rla himaye edıl· . 
dığl düıünc~sindeeir ve yır 
mi otuz lt>reden~eri, bugün 
8rezı ly11nın 44 milyon nü· 

foslu bır ır.ı pauatorluk oldu · 
dğu cenup Amerıkasında 

V"' bu hassa Paaıf .kte vaziye 
tın değitmıı olduğunun far
kmda değaldlf. 

Amerıkanın, alikuu. de· 

oemtyecek bu thtiayth ha

reketi Londra, Parıs ve 

Moskovavı herhangi bir kol
ı~kt,f müdahaleyı ve hatta 
Çın lehinde husuıi bir mü 

da haleyi redde ıevketmiıtir . 

Bu büyük bir enternasyonal 

. hadiıedır; ve bu had11e ge 
neral Matısulnin ingıltereyi 

tehdit ettığı ve Sovyet~rin 

Vlıidıyottoka bir taarruz 

bekledıklera bir sırada vu 
k ua gelmektedir 

Mılıi müdafaa vekili ge· 

neral Lukofuo ve Dahılıye 

Vekilı Gospodın Kraenofski 
nin 1<ral tarafından vazıfe· 

den afları "ve bırincııinın 

bir derece terfi ettirilerek 

tekaüde ıevkedilmesıyle ikt· ı 
clsınio esb.i iti olan dıvanı 

Muhasebat reiılığıne geçiril· 

roeai üzerine muvakkaten 

bertaraf edilen krizden aon · 

dördüncü Köse lvaoof ka· 

bloesi t1L lçtımaını yapmıı 

ve günlnk me&etelerle meı

gul olmuıtur. 
K" bıoe buhran.ının doğdu· 

ğu bir çok dedıkodular me 

yanında ıotıhapların d~ te

hır edıldığine dai r bazı ~a

yialnrın çıktığı baeıudak; 

neıriyattar. anlaşılmaktadır 

Bunu nazarı .tıbara alau yeni 

Dahiliye vekili doktor Nikola 

yef, iotıhaplarm e vvelcet ... tes· 
btt ve ılan edılen tarihte 

yaptlacağını ve teahhür içın 
c;rtadıt bir sebep mevcut 

bulunmad;ğını söylemittir. 

Vekil, Sofyaya davet edilen 

eyalet direktörlerine de in 

tıhr\plnr ıc kanun çerr~vesi 

dahılinde ve hi1kumetin mü 

dahıılesi olmcdan dürüst bir 

şekilde yapılma111 icabt-:ttiğı 

ni ve çünkü; bugünkü hü

kirnıetin hlçhır politik par 
liye mensup bulunmadığını 

Bulgar vatandaılarının aza 
mi derecede gayret sflrf .. t. 

meleri gerektiğıni söylemi~ 

tir Basının bü sözlere ge 

nif mikyasta ve öne.de: yer 
vermediğine b~k,lır4ia, şnyl · 

1tların umumi efkar üzer?n

de fevkalade müeasır oH~u 

• 

ğu ve hükumetin bunları 

bertaraf etmeğe gayret et 
tiğl anlatılmaktadır. 

Slovo gueteıi bunlardan 

bahsettikten sonra yeni da -

hiliye vekilinin daha genlı 

bir "rüi7et ufkuna,. malik 
bulunduğunu ve bugünün 

adamı olduğunu ileri süre
rek dahiliye vekaletinde ba

zı büyük memurlar1n öte· 
denberi mesuliyel!ız ve key

fi bazı ıcraatta bulundukla 
rını n&zarı itibara alm~eana 

ve artık bunlara bir son 
vermesini istemektedir. 

Sofya garnizonuna bağla 

z8bitler. eski müdafaa ve

kili g~neral Lukcf ıerefina 

Soı ra orduevın<te bir ziya· 

fet vermi~ erdır. Zıyafette 

harbiye nazm Daskalof bır 

söyl~vle genc.:ral Lukofun bir 

asker ve bılhaıısa bir nazır 

ısıfatıle yaptığı bü)Ük hiz 

ne~lt>rden b\thsetmiotır. Du 
söyıeve bir ııaıııt ıı1ren bir 

~ıutuitıa mukabele eden ge 
neral, yurd tc!eall~rıyle po 

htika idealleri uaıımıia uzun 

bir muka)·ese yapmıf ve 
yurd ıdeallerintn berıeyin 

fevkinde tutulması luzımgel
diğıni ve oı dunun ııte bu 

ideallere sadık kaldığını te
barüz eltırnnıUr. Generalin 

sözleri derin alkıılarla ve 

"ural" ıeslerıyle karıılanmlf 

ve Lukof birçok genç zabit 

tarafındali vmuzda taıınmak 
suretiyle otomobıline götü 

rülmüıtür 

Ou ı SUHbey ı c ı a 
Memurluğundan: 

Dunun beyin Boz yokuş 

ruahaHeııtnden Arif kız ı Mer · 
yeme ilana müscnıt (400) 
lira vermeğe borçlu Molla · 

oğlu Mahallesinden İ yaıs 
oğ l u Hidayet Kaymağın bu 

borcundan dolayı haczen 
sahlmasına karar verllen 

Balıkesir Nafıa 
müdürlüğünden: 

1 - - Açık ekıiltmeye konan Balıkesir - Bandırma yo· 

!undaki Karadere köprüsü ile Balıkeair - Buna yolunda· 

ki Yayaköy köprüsünün 1534 lira 88 kuruı keıif bedelli 
pere fnıaatana talip çıkmadığından 18-2- 938 tarlhindeD 

itibaren 4 3 938 tarihinde ihalesi yapılmak üzere ekıtltme 

uzatılmııtır 

2 Bu işe llit dosya muhteviyatı şunlardır: 

A -- Eksiltme ıartnamesi 
B - Mukavele proj"!si 

C - Bayındarlık itleri genel ıartnamesi 

1J - Fenni ve hususi tartnameıi 

E - · Ketif cetvelleri ve projeler 

İstlyenler keşif dosyasır.ı Balıkesir Nafıa müdürlüğünde 
görebilirler. 

3- Aıyık ek!iltme 4-3 938 tarihine raatlıyan cuma günü 
saat 15 de Bal,kesir Nafıa Müdürlüğünde kurulu komisyoD 

huzurunda yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek içın 115 lira 12 kuruıluk 

teminatı muvakkatenin malsandıiına yahrıldıAına dair 

makbuz veya bu miktarda ıayanı kabul banka mektubu 
ve yukardaki itı )B pabilec~ğin~ dair Nafia Müdürlüğünden, 

e\uıltrneden en ~on sekiz gün evvel müracaatlııı alınacak 

müte8hhıtlik vesikası veya • u işe gfrmfye salahiyet ve
ren e\lrakı rnfü~bite ile birlıkte Nafıa Vekaletinden alıomıı 

mütt ahhitlık vesikasının ve 9:i8 yılına ati ticaret veııkası · 
mn ibnzı gereklidır. 

5 İsteklilerin 2490 numaralı kanun hükümlerine gö · 
re bu evrakı hamilen ilan edı~n gün ve saatte Balıkeıtr 

N ıfıa müdürlü~t:nde bulunmaları ilan olunur. 

Balya Türk Hava 
Kurumu Şubesinden: 

Blllya !lava kurumuna ait tahminen 1200 adet kurbaD 

derlsı J 6 2 938 tarihinden itibaren on beı gün mOddetle 

ve açık arttırma ıuretile müzayedeye konulmuıtur. tbale· 
ıi 2 3 938 Çarıamba günü saat f 5 dedir. Taliplerden da· 

• ha ziyade malumat almak isti)·enlerin her gün Balya Ha 
va Kurumuna müracaatları i!an olunur. 

8andırm ~ su!h 
Hakirnlığin~~n: 

Bandırmada Kozlu Ah-

2 - 1 - 13 

~······················~ ! TÜRKDİLI ! 
: Pazartesinden batka her : 
e ~ 1. s· 1 • • gun çı.,.ar . ıyaıa gazete .. : 
• • Mollaoğlu mahalleııinc\e ka· 

irı s~ğı kunduracı l lalil uısta, met, hemıiresi Huriye ve sı· 
: Yıllığı: 800 Kurut • 

: \it; Ayhğı:400 : 
solu Hacı ~ehmet kızı Zeh. !ahçı Haca Salim oğlu Ah 

• Say111: 3 ' 
ra. arkası Tepe oğulu Moila 

Mehmet ve önü yol ile çev 

rıli ve tapuda temmuz 1338 
tarih ve 9 numarada borç· 

lu namına kayıtlı ve (400) 

lıra kıymet takdir edilen ev 

satııa çıkarılmııtır. 

l ncı artırma 18-3 938 
cuma günü saat l 6 da Dur 
ıunbey icra dairesinde. 

2 net artırma 4 ·4 938 

pazartesi günü saat 16 da 
arttırmaya lftırak edebilmek 
açin yukardaki taktir olunan 
kaymetio yüzde yedı buçu 

ğu nilbetinde pey akçuı 

veya milli bir banka mek· 
tuLu ibr~zı ıarttır . Ru gay. 

rı menkul birinci arttırma 
da takdır edilen kıymetin 

yüzde yetmif beşini bulur 

ve baıkaca talip ·zuhur et 

mezııe talibi üzerıne ve 

böylt' bır bedel elde edil

mezse ikinci artırmaya çı

karılarak ihale gününde üç 

defa bağırıldıktan sonra en 

çok arh·anm üzerinde bın~. 

kılır. 1 lıç talip zuhur etmez· 

se ısatış düşu 

Bilcümle masarıf a !ıcıva 

c.it o.up bu hnsuıta daha 
ziyı.<le izahat almak istiyen 

ler Dursunbey icrn. dair~sl 

ne v~ 37 nıımaralı c.Josva•a 

na r.ıiira caat etmeleri ve hu 

gayri m~nkul üzer.nde baş 
kaca hak ve ır.ülkiyet ıddı

aııımda bulunacakların vesa 

ikile birlıkte m•muriyetiml

ze müracaatları llan olunur. 

mf din müıtereken mutasar

rıf bulundukları Bandırmada 

caddesinde sağı 

ve arkası ıekercl Süleyman 

anaları ıolu Gençağa dük· 

kanı ve önü lsmetpaıa cad

deıi!e mahdut 14 metre mu 

rabbaı bır kLta ana satılığa 

çakarılm11tır. Muhammt>n 

kıymetin yüzde 75 ıinl bul 
duğu takdırde 21-3 938 pa 

zartesi günü saat 15 den 17 
ye kadur Bandırma ıulh 

mahkemesi salonunda açık 

artırma ile satılacaktır Aksi 

halde 15 gün temdit tle 

S 4 938 tarıhtnde ıkmcl ar· 

tırmıya ~ırakılacak ve bu 
defa en çok artırana ıhalei 

katiyesi \llpılacakhr. İhale 
t a rıhfne kadar vergiler mili 

sahiplerine dellaltye ve pul 

bedelleri müıteriye aittir . Pey 

sürenden yüzde yedi buçuk 

teminat 1ılınır. Satış bedeli 

peıiodır, para verılmezse 

ihale feıhedilerek yeniden . 
yapılacak satışta eksik fark 

hasıl oluraa tazmin ettirilir 

lıbu gayri menkulde her han 
gi bir ıuretle hAk tddıa eden

lerin 20 gün ı çınde salı~ me· 
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ilan 
İki seneyi mütecaviz za -

mandanberl kasap Hacı ib· 
rahim oğlu kaısap Mehmet. 

beraberımde olarak Yeıtlli 
caddeıindeki 4 ve 10 numa· 
ralı dükkiada kaıaplılr. tica

retile iftlgal etmekte idim, 
bu defa Mehmet yammdao 

ayrıl mıttır 

Onunla gerek ticari ve 

gf!rekse herhangi bir suretle 
oluna olıun hiç bir 

ıuretle alakam kalmamı§ · 

tır. Dükkan yalnız ken· 

dl ü:o:erimedir Alakadarların 
hesaplarını doğrudan doğruya 

benimle görme!eri ilan olu· 

nur. 

Yeıillt caddesi kasap İı· 
mirlı oğlu Haaan --

leri, akıı halde hiçbir itiraz 
dınlenmiyeceğl, daha fazla 

izahat içın tıataı memurlu
ğuna müracaat edilmeıi lü· 

murluğun~ müracaat etme · zumu ilan olunur. 

Sah bi ve i:la~t".'luharriri: Balıkesir Mebusu H. KARAN 

Çık!lrım G~rJel O rektörü: FUAT BlL'AL 

Baaımyeri: Vilayet Matbaeaı - Balakestr 
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