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ltalya Siyasi Mehafiline Göre: 

aziyetHenüzPekNazik 
Safhada ·Bulunuy·or. 

~eçhul Tayreler Tarfından: 

Bir Frans . z Vapuru 
.Hücuma U g r adı .. 
'.~uatury~-h;;.nyadaki Kon
~ :! solosluklarını Kaldırdı. 

lngilter·e --
Kral ıe Kraliçesinin do

minyonlır ııyıhatı 
Loodra , 23 1 n ı t 1 4 

tere kral ve kraltçeaı , 
Vcltahd Prenıu Ehzabetle 
birlikte 1939 da Dominyon 
lar1 gezecek ve Ka oadada 
Otta va pıs.r lamentoıunu aça . 

ca k , oradan cenubi Afrika · 
ya geçecektir 

Kra l v,. krallçenın Hind11· 
lan ıeyahatl . l 94U ds ola · 

C h ktır 

Bükreş 
- --

, ........................ ':. Limanlarımız Modern 
! Vekiller 
i Heyeti Başvekilin riya- Bir Hale G~tirilecek .. 
~ setinde toplandı i Hükumetçe Yaptırılacak li1J1an-

B CELAL BAYAk 
Ankara . 23 (AA ) - le 

ra Vektll e ri heyeti dün Baı
vekil B. Celal Bayaran relı· 

lljiade ve Genel Kurmay 
Baıkan ı Maraıal Fevzi 
Çakmaj,an da huzurile top· 

· İanm~ı ve muhtelif iıler 
hakkında yüz otuzu müteca
viz !karar vermlttlr . 

Alman 
Kadınlan zif ıatte mec~u

ri vazife ılı cıklar . 
Berlin. 23 {Radyo) - Ma· 

reıal Göring. Alman kadın -

larınan, ztraatte mecburi 
tekilde v•zife almaları için 
bir emirname neıretmiıtir . 

Mareıal Gôrlnr: dört se 
nelik k a lk ınma pıoğramını 

tatbike memur oldnğund ım 

bu emlrna mealnin ct~rhıd 

infazını istemektedir. . 

Yunanlılar 
Filistin takımını yendiler. 

AUna, 23 1 A A.j - Dün 
ya futbol f llmpfyonluk mü 
sabakalarında taaflye maçın · 

da Yunanistan ftlııhn takı · 
mını "2 1 ~enmiıtır 

Yuna n · Macar karıılat 
ması 26 martta Hudapeıtede 
yapılaca kt 11 . 

lngff tere - 1 

lar Arasında Bandırma Lima .. 
nr da Vardır. 

. BANDIRMADAN BlR GÖRÜNÜŞ 
Hükumet btr taraftan ye· 

nl poıta vapurları ılpartı 

ederken; diler t~raftan it · 
manlarımızın yeniden ve 

modern bir halde ln1a11 tıl 
üzerinde de müteha1111lara 
tetkikler yaptırmaktadır. 

Limaaıızhk, denfzctllflmizt 
ötedenberl muz.tartp eden 
en eıadı dertlerden biridir. 
Yurdumuzun hemen dirtte 
üçünün denizle muhat bu 
lunma11na raf men, en tılek 
tlcaret merkezlerinde bile 
ihtiyaca kiff bir liman me•
cut değildir Müteha111aların 

fikirlerine •öre, buıün en 
mühim ttcare-t ve tranıit 

merkezleri olan İıtanbul ve 
lzmlr Umanları btle modern 
bir Umana mahıuı evaaf ve 
veıattten çok u·zak bir hal
dedirler. 

Llmanaızlık y6zünden, ka
botej hatlarımızda beklenen 
tnkııaf daima bir ·arzu ha -
hnde kalmııtır . Denizleri -
mizde kaydedilen deniz ka 
zalarının y6zde dokıanı li
man olmam&1ından ileri ıel· 
dlil gibi, bu nokıan. mem· 
leketin iktisadi bünyeıinde 

de ılmdiye kadar zararları 
nı g61lermtıtir . 

Bundan ıonra Samıun, Zon
ıuldak, Bandtrma ıtbi li
manlar aelmektedir . 

ilk olarak tnıaıı dGıün6-
len limanlar Zonıuldak:, Mer
ıin ve İzmir limanlarıdır. 
Zonguldak ve Ereili liman· 
!arımı kömür tahmtlita yü · 
zünden çok ehemmiyet ••· 
rilmektedir. Çünkii, tlmal 
rüı.ıarları eltili zaman, ıe · 

miler bu iki limanda barı· 

oambmakta , karaya diiıme 
mek için, açıklara çıkmak · 

tadırlar . Farhna dinlnclye 
kadar ekterlıl yaılı ve da
yan1k11:ı olan bu gemilerin 
açık denizlerde bocal~maları 
faı-la kömür ••rfetmelerine 
ıebehlyet verdlil ıtbi bazan 
feci kazalara ıebep olmak· 
tadır . Bundan batlı•, bu iki . 
limanın ılmdtki vaziyet •e 
veeaiti. yüz\inden birkaç· va · · 
purun birden tahmilita bar 
laması kabil dejildir . Ounun 
için her iki liman ıentılett · 
lecek, ıon ıiıtem kömür iı · 

taayonları kurulacak ve bi· 
rer büyük mendirek yapıla

caktır . 

p ASI iSPANYA ASKERLERİ 

Salırim iz ista~bnla hmht , irlinda müzakeÜleri tek- ı 
ett1. ı rır başladı 

Bunun için. hükumet, it · 
manlaramızı derhal yaptır · 
mak kararım vermittir Çün· 
kü, ·ucaret, aemilerimlz ne 
kader çoğalır, ne kadar ye 
oı l enirae yendenıln , lıman 
m evcut olmadıkça onla rd" n 
beklene u tktısadi randımanı 
almak ka bil olmıyacaktır . 

İran tranıit yolu üzerinde 
oları Trabzon limanı da ilk 
yapılaca k limanlardan biri
dir. Hundan sonra memleke· 
tin garbında en mühim ıh 
raç ıskelemiz olan Menin 
ltrn n nı yapılacakbr 

lıt l'l nbul limanı , liman it · 
let mt! ıdareaınin haz1rladıiı 

bir pli.na aöre tedricen fılih 
ve imar edtlecektir . \·adartı. 23 (A A) · lıpan - bir vaziyetle bulunuyor. 

••• , k 
tek uvvctlu T~rueli 1 Saragose . 23 (Radyo) 

rar •l1n 1 d 1 
V 1._ 11 ar ar. htllalc ı l er , T eruel cepheıin 

a ••hiya h \J ı 
1-'ran •a i erind~ bı r d e ~tyara Forda. Forbalıın 

ıııı. " ı tak apuru meçhul bır ve Valdo Pedro kasabıda rı · 
"" t .. ne uıc. Y"relerın hücumu· 1 

•"•tnııtır 
v,,•ba ·>3. ! 

Avuıt .. (Radyo) -
Ury6 u d 

&ıy6 · '•ıa rid . Val ı\n 
ve Ba 1 

delci le ue on ıeh irlcrio 
dır.., 00•01oıluklarını ke l 

tflır 8 ._ 
ihtılil . ~ u •onıoloslukla r . 

cı ııp 
te1ı6 I •oya ıehirl t> rinde 

p 0 Utıacaktır 
•riı 23 (R h•Le 1 · adyo } Son u r er· 

P•Dya le~ cu..,huriyetçi İı 
et ) v9 etler lnin. (Teru· 

cepbeıı d 
tiddt t 1 n e thtilıllcılerle 

l hı 
•ünı ~ t 11urette ıüngü 

UYe 
dı,._, L Ç&rpııtaklarmı bil 

eıatedtr 
Cu111h . 

k'eUaa. "'''•lçllerin lıcark bin 
b&r lc11•vetl, mGtkiil 

nı •ıııal cvlemitle rd lr . 

Sa lamanka , 2J (Badyo) 
Reıımi tebliğ: 

T ~ruel cepheıinde ı lerli yen 
Frankıiıtler . baıkumandan 
hğın ıöatcrdıği h edef lu eo va 
sal olmuılardt '" ı· u harbi , 
b izl:at Genera l Franko idare 
etmiıtir . Abluka cdılcn düt 
man ~rnvvetleri ıehrin ıo 

kaklarında siperle r ktt.zmağa 
haılarn ı~l ar dır. 

Salama nlca. 23 (Redyo) 
R,.ımi te bliğ : 

Ordu larımız şehrin tlerı 
mahallel ı- r ln e girmi~ l ~rdir . 
Valanı Teruel yalunda ılt" r ı 

ltyeo kıtalarnmz. dütnıer11 
ricale mecbur etmlılerdlr 

8'.ik , eı , 23 !Radyo\ 
Türktyc ıef iri B. Hamdunah 
Suphı . bugün lstanbula h& · 
rcket f!t°mi ~tır . 

Hava 
Vergisi 

Noksan ah nan farklar ma
aşlardan kesilecek 

Mülhak bütce li idarele r 
memurlaunm vergileri, 292 1 
numaralı ka o•ınun yed in 
ci maddesinin verdiği mua· 

f i n· le istinaden, tekaüt Sllo 

dıiı ai d atı çıktıktan sonra 
h esıt p edı l ıyordu 

Son defa , Büy ük Millet 
Mechıınce , hava kuyvetle rt · 

( Sonu llılnci aayf ada ) 

İktlaat Vekaleti batmüta · 
vtri f onder Portenin de da. 
hil bulunduiu müteha1111 
b ir heyet , uzun ıamandan · 
be ri limanlarımız üzerinde 

tetkikat yapmaktaydı. Heyet 
bu tetkiklerin netlceıinde 

b ir rapor hazırlamrthr Bu 
raporda ta dil ve lılih edi-
lecek hmanlarla , yeniden 
yapılacak olanlar teıbit edil. 
mit ve bunların iptidai plio 
lan hazırlırnmııhr. 

Limantarımızm intası için 
mühım paraya ihttyaç gö 
rülmektedir . Yapılan he1ap 
lara göre, en aıgari tahmin· 
le vasat kıymette mücehhez 

CEMBERLA YN hır tınıan int.,• için on mtl -
Londra, 23 (Rad yo) İr yon liraya ihtiyaç vardlf. 

landa hükümetı reiıi M . Halbuki memleketimizde tik 
Dövalera tl e İng il tere bat- elde alh limana ihtiyaç var 
vekili M. Çt"mberlayn ara • dır . Bunlar Menin, Antal · 
sında buıün mü7.akerelere j ya, lz:mir, lıtanbul. Er~fli 
b .. lanmııtar . ı •e Trabzon hmaalarıdar . 

Hununla beraber. b6kı.i · 
met çok ehemmiyet verdlji 
ltmanlaramızın intaıı iıinl 

Avrupenın en meıhur liman 
inıaıye müteha1111larana da 
tetkik ettirecek ve limanla · 
r1m ı 1 ın planlarını da yine 
bu ın hada ihtiaaıı ile ta
nıom ıf kimıelere yaphracek · 
tır . 

Şımdikl halde dünyada , 
lıman ınıaatında muvaffak 
olmuf memleketlerin miite 
hu11~l ar1 Gzerinde dilıOniU · 
mektedır. Bunların en met · · 
hurları· yakanda davet MI · 
leceklerdir Ecnebi mütebaı · . 
uslar bir heyet refakatinde 
limanlarımızın ıtmdikl va:ıl 

yetini tetkik ettikten ıoDfa 
Anka raya giderek İkttıat Ve 
kiletlnde .raporlarına ha%ır 

t,layacaklauhr 
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r·~.. ---.. ---.. 
il . 1 Türkiye Ve 

1 Yabancı Gazeteler 1 .. _____________ .. 
Tü k denizaltı 
Gemilerinin 
Arttırılmaaı 

Q Şubat tarıhh lz•eıtta ı• 
7et.eelnde ~ fürk den•zalh 
ıemtlerfnln rttmlma11" bet 
hlt elt'"da 'öyl~ hır hab...
k dedilmektrdır: 

·:Maaarda çıkan "Elltamra,. 
ı••eteılnln blld&rdtftn~ ılre 

T&rk fl!oıu 1enl d6rt denl7 · 
altı ıemfılyle takvf1e edil 
mtıur. iki denlHltı ıemtıl 
Gemlikteki TOrk doklarında 
e iktıt de Almanyada Krup 

f•hrika.ınd tnıa edılmtıttr 
1 ıtta ıazeteıl 8 Ş -

ltal tar. il DGıba11nd• &ı 
• Grk 8 yük Mıllet Meellıl 
anU emtt kanun llythaıını 
redd tm•ttlr.. hatlılı altanda 
T rk ı•zetelerlnden drtlba 
tell fU babt!rl nt-ıretmektp · 
dlr: 

"'Tlrk matbuatma11 bildh 
dtftne ı6re Yahudi mubacar · 
lanım, T rla:tye CumburlyeU 
c:l•hihnde daimi ıurette yer 
leımeJerlnin menedtlmeıJ •e 
buP.lara T rk •atandathiı 
haklarının •erllmemeıl hak · 
landa Sonteırtn 1937 de 
Börüll Mtllet Mecllıtne bir 
kanun tiylhaeı arzedılmittlr. 
M~zk6r kanun llyıbaaı ıe
eenlerde tetkik edilmek nze
re Meclııtn harici Yf! dahtll 
ıılw eacOmenlerfne verilmit 
W"e_ bu antlıemlt kanun il t 

lta11nı her tki enc:Omtln de 
reddetmf ıttr 

Bn kar.ar etraf anda mü ta 
il yilrüten TOrk ı 7.etelerı; 
A ytık Millet Mecilei t:ncü 
rnenleri lllr fından reddedi 
J~n bu 1 ytJ,anın f'Cnebllerln 
ff.lrklyeye ıtrf lf'rl haklund 
.uıiln Ttırktyede mf"ri bulu 

nan kanuni rd" bir t~aad 
t idi ~tUfını vıe b•ından mı · 
•da Jıt~r memleketlerde 
TJlrkt•e hakkındll menfi in · . . 
~!balar huıule ıetlrtlebilec 
il l 1aamakt dırlar 

Fırılırin biı mırif eti 
Far ler muzu mahluk•' 

• ve mafazalara yap· 
h ı aarann haddi ve heaabı 
oktur Fareleri bir doıt 

de ~traate muzardar Tarla 
fareleri. ~aman olur lrt bir 
•emleket he l ltını Mferber 
hale koyar! 

Bu muzır mablOklıu. Fran· 
tada b1r nı ahkememn ena -
~ını kemtrmiıler e birçok 
dcHyalarr bu •uretle tahrip 
etmtılerdtr. 

Mahkeme heyeti t•mdı. 
ıahıtlerl, davacıları venld.,n 
dinlemek. t•hktkatı yeniden 
yapmak ıuretlle bu doıyala· 
ra haıır:arlamakla me11uldOr . 

~•kat . Seaed veıaire aıbı 
evrakı mi'lıbiteyi ne ıuretl 

.Yerine ı•tirecektlr? Bu he
nilz me~hufdür' 

Cat ıac kılan bir iı 
1838 SenHlnde yant bun 

tfan tam bir atır en•el Fran 
t1z len a •demfıtne Y oııf 
Zınko adla bir papaa kapa· 
it bit .1 rf te•dl •e bunun 
fam bır •ıır ıonra . yani 
1938 ıeneıtnd~ açılmaaanı 

.•••l•et etmlıtlr . 
Bu eene vaıf yet mucibln 

ce btn y0a6nc6 ıenes9nı bu. 
raa biı •arf akademi umu 
ınl toplanbıında açı 1 mııt1r. 

Bu sarf ta •• çalcacaf1aı 

Gangsterler in 
Yeni bir hiles;.· 
Oollludmctltır . ıuou bunu 

ç.aıpına k, •o.. vurmak için 

Ö-FI~ ıcrltor bulur. öyle dü 
ıenl•r kur rl;u ki akl.- ha) 

ret •~dr. 8un lar. çalttm -
dan, yorulmadan, bcıkaJarı 
nuı 7&rftrınrt . parl' kaza" 
mak, rahat etmek tıterler . 

t~e buıün, Amerikan 
ır•nısterlerintn bır hil•ıi1'den 

bahıerl,.ceitz: 

Rekl.Mm, m~r1kan aana . 
yllnd büyük bır rol OYDaP 

Herheo~i bı~ f abrlka yeni 
çıkardıia bir ıeyf pfyuada 
tanıttırmak. ıürmek için 
mutlak11 rf!klim ra.,mıy&, 

bunun için d~ en •~ bir mil 
'on dolar ıufrtmly• Jtlf''" 

burdur 
Hu sureti ••lını h.ıdka 

\anathran fabrika Hblb , p•
ralceadl! ••bı J•ı>anl•r• ptk 
blyülıı hır kouılıyoo •ermea:. 
Ancak yüzde 5 kadar btr 
k&r bıralur 

Gınıaterler buna bıldıkle 
rl ıçl., hemen o malın ay· 
nioi r.lrltt ederl.r. Ptysıada 

ı• ve~ •ıcu~ bir fıatla ıür
mi ye baılarlu. ılından htç 
bir farkı olmad; ı için han · 
ıiıi haktkl, hanılat tökht 
kimıe • nlamaz. 

Tabii, perakend~ctler de 
bu ıonrakOerı tereıhııın alıp 

Htarlar. 
Aradan bar ıınüJdet ~ .. .,. 

ttkt~n ıonra •'nııterler fob
rilı" ıahıbine anüracantla. 
meaele i "çıkca ı&v . ~rler v .. 
taklitlert de ıöıterirler 

Şimdı f abrılc11, Hhıbınin 

vazt1et•nı lnr dütünün. Mah· 
k~meJt' r.:'\Üracaat ebe, piya. 
ıadakı ru,.lluu, haklkfıtnı 

takltdtnden ayırabilmeftın 

lmkln1 vok Sonr & mOıterl · 
l~rini kaybedtc~k. Reklam 

tç.m 1M:trfe\tfii btr milyon h" 
vaıe ıtdec.:-k. NıhCtv~t. çe 
reılz. ganıııterlt.ran tek\ihni 
kabule mecbur olur Onlftt" 
yüzd ttlbu•,le- bir tıAr nr· 

r"i•e riza aıöıterır. 

Garip bir 111erı~ 
Arz üzerinde aarip merek 

laran haddi v heHht yok· 
tur P-ul toplamaktaD batlı 
yan bu mera.k ıll•tl~11 Hyıl 

mHı ıüç oltcttlı kafi r ''"'" 
dur 

8uı6n de ıize tc•'İP m~ 
rakların en gaf\bınden hah 
ıedecejız: Amt"rtk l ı Pıtarıs. 

eekf ve yeni tabut topla · 
mak merakına müptel dır. 

Şioıdtye kadtn da 700 ta · 
but toplam11tır. Bunlar ara 
"ında f fra vmların, bazı meı 

bur ılyaai l erin , baza hGküm· 
darların ve bu yük f ılrir ad 
amlarıoıo tabutlarından nü 
muneler ••r lmtı' 

Mera9'm bundan 8llr&bt ve 
bundan aoluiu da olam11z! 

meralı ti bekltvrn!er. ip 
dai bir petrol kandili pJi.nı 
ı~ kuııl 111uılardır P~paz, 
p1ltundan hahaederken de; 
"Bir ıGn elecek ki .UT. 

halkı. heaho hu keıfhrııien 
bGyük lıUfadeler eldt> ede · 
ceklerdir.. o~mlttlt. 

Eler elelıtrit}t e~hna 5!" 

Urmit olaeydı, bu pap•zr" · 
i•~ıo plinı b Jkl b" n kö~· 
lt>rdt~ ite yaraardıl 

Bundan 30 40 ıenı• evvel ı 

t birlerde havaıazı v ptt 
rol tenvir11h tviden iyiye ın· 

klıaf etmıı id• Ytına . P"P • 
zın p'im ıehirler için rl .. bir 

it• yaram11aeaktı! . 

1. 
1 SEHİR HABERLERİ 1 

' Çobanı Boğar-tlann f da- T ariada Bulunan İske .. 
.. t . - • • ~. \ • ~ . 

; .. 'fi •• ~·.j·. 1 .... ~ .. :. • - ; • -~ -

mı I stendi.. lete Ait Muhakeme .. 
--------. - -------- -- - ---

iddia mıkamı, çobanın r.isanhsım elinden almak 11ak~ 
sadile cinayeti işliyenlerin ağır cnalındınlJDısını istedi 

Biğadıçlı Haticeyi öldürenler
den Üç Kişinin Cezalandırıl-.. 

Erdelht Çakıl köyGnde 
altı y kad r &nr.e kıı · 
lcançlık "OaGndcn · bıı· cttn · 
yet tılenmlf, çobaD Abme~ 

adanda btrlti birgQn k6J \;e 

narında htr hendflkte bolul 
m~t o!erak hulunnlUf~H 

d61Gncf' He şrzuıunu her n~ 
ıekıid~ ulorıa ol~uu r•rlne ması istendi. 

Bu eloay•tl ,.likah nl 
dukları aqlıttıla• Ça&c,l ko 
yOoden Ah oilu Bayram~ 
Bayraoua eYllthjı Cafer of
lu HGıeytn, çobanı Ahm t 
<>ilu Mümin yakel nmıt •4"J 

te't'klf edllmtılerd1 

O zıımand"nherf yapı· 
lap tabktkat neUcefl9' 

de enlaııldıtın• ıöre, öldil· 
rOlen HaUI olln çoban Ah· 
,.,.et köydet1 KAhy • kt 
r.ı Hatice ile r,ffanla bulun· 

maktadar. Bayramın e't'litlı 
i• Cafer otlu llüıeyln de bu 
lnıa aıföı koydujundsu Ah 1 

metlen ayrılmıuı fçlo türlü · 

ıe1irr • düıünm~ktcdtr Bu 1 
www ıtaa : 

Edi cikte 
- .... -

Bir uüıdı iki yangın cıktı 

ıellrmeyl g6ıüne alan HG. BıtadıçtP, Roınak Hatice 
sey•n. Ba,ram ,,.,. Haaanhı adtle tanınatt bil' kadın öl 
blrlıkte ctnayel ıeceat çoban dOrülmüı •e unayetten çok 
.\hıoedio lroyunla rale birlikte ıonra da bir tuln ıçlnde lake· 
bulunduiu yere 11tmi1Ur 1 ti bulunmuıtu 
Bu üç kt tl Atımedı hlr k f Yapılan tahkikat ıopund~ 
fıtla. bq ar•k l\ldürd4kt•• ~ lau clna1etl• allkadu oldu· 
ıunn blr çukur• 11tmıılar, tu .. •anlaııle ıulh • ahire. · 
fakat çok IJ•Çmeden de 1" IDfllf •ki nbıt kltlplerinden 
kalanmıılardar. v• Tuıutlu ıcre memuru 

Davanın aon muhakeme · Vehb•, Bifadıçtan Allettln. 
•lndt9 Müddeiumumi Mua 1 i l_ı H.il - ı er 11 ıaıan, ıeyan oaı u 
vını B Necmettin y eııt. ld · DallTer tevkif edllmlf, ~i-
dla•ıaı ıerdederek cinayet llhare bualardan Dtlan~r ke 
ıebeplerınl !za h etmtı. ıuç· 
1 ı d B 1 M

- . 
1 

faletle tabliye olunmuıtu. u ar an ayram a umın n 
. Bu cina1et muhakemeıln 

ldamlar1n1; :l 1 yaıını tkrnal d b d f dd' L _ e u e a t ıa ana"awı 
etmiyen Cafer oelu Huıeytn 
b klc ti d d 

bu •akavA daar tnceleoıelıtıl!ri . 
a ın " a ceza tayının e d 

56 nca maddenın nazara Ut· nı ıer etmtıUr. 
l.ara alınaıaıını btedi. 

Neticede muhakeme bazı 
cabetlerın tahkik edUmui 
için 1 s marta oırakıldı 

Dursunbey 

lızaımda küitDr isleri 
Halkıvinda gece verilen 

Duraunbey, 23 (Huımıl}-
Dununbey ka.ıuında iktıl 

merkezde olmak üur~ 6 
okul mevcuttur Hunlardan 
valoız merkez l>frin 
el okulu beı 11n1fh ,.~ t m 
kadroludur Dtğerlerı üç u · 

iddia 111akarıunda bulunan 
Mü.jdetumumi Mu avın i 
8. Necmettan Yeıll, bi • 
disenio teferruatını ve elde 
edilen dellllert birer birer 
etr file anlatmıf, suç1uhırtn 

nıüdafaalun11 nçıldamıt v~ 

demııtlr ki: 

"Bu itin ıeb~blni aradaaı 
mız ı-amao aıöruyorut ki 
Vehb•ntn ew velet" Ha ticeye 

z es 

Mevsimsiz Av 
Yapanlar Ce
zalandırılıyor 

Edinctlc. ( Muhabirimiz · 
•lr:n) -· Buıün KGnbP.t mtt · 
hallealude ölü Salım oflu 
A:hmeJ•n Vf!reıelerlne ait ev 
tutuımuı. halkın •~ lıeledi 

yenin yardtnH ıı~ b"tka ev· 

lerf! "'-'Y4!Uaıe m~n• olun· 
muıtur. 

H va çolc TÜzglrh olduiu 
halde bel~dı yenın 201J ton 

clao dsh.s hzla ıu depoıu 

ve motpomp al atı tle ıöo · 
dürülme iıi .vapılmıt ve leh· 
hktnın onunc geçilıoiıtır . 
Akıam ü:ıeri d~ Çınal" ma 
hallf'ıtnde tk1Dci bir yanıın 
d"ha 7.uhur dmıt lı~ d~ 11-

11,. beledıyenln fr•kr,lide ça· 

• oıflı olup merkez v~ S11rruç 
hariç, üç köy mektcbı fie tek 
CSirdmPnlıdir . 

Kara a't'cı ıaı kanunun• gö .! 
re yavrulamak üzerf! Yeya 

yuvada kuluçklld~ buluoan 
bazı av hay•anlarımn bu 
ruevıımde avlanmama11 li
zımdır. Huna avkarı hareket 
bir ıuç teıkıt ettlfiadeo. bu 
gibi hay v.anların k&yleı·de 

'8u rüo kaza itibarile bo 
okullara devam eden talebe 
adedi 760 dır 

l~u hafta içinde nahlye 

htmıuı ,üzün~,..n yAngm · 

nı(idürlerinin Vt" daır~ rüe· 
aaımm kaymakaınlıktn. yap· 
takları toplnobda bilbaua 
bu. kültiir v4u:i}•etı lireruul~ 

durularak bnltür 'tVMtnan 

ı.ıahat ve dtld.ıert dtf'lenmi 
ve n~llc~de ııeluı; köyde 
eiıhuen okulu fOfö1tOa ka· 
rar veri ımekle beraber mil 
nHip köy lerde de üç ııoıflı 

oLmllar mıuı içm tt-~ehbü· 

ıate il'"tilml"ımen tenıip 

f'dtldtgı !ıober alınmııhr 

deı haf baıtırılinıt ve ııtY kur 

.. .................... 

Gönende 
Tütün 
Piyasaaı 

G6nen, 23 (Huttui) 
·ı öccudan Hüıau Gijneo, 
bura tütüo ptfu ıımı 29 
kumıa açtı . Bu ilk alft ve 

utııı ı ,.kip edect!lı ıouaune 

ıeuin cbulı olına11 tütüncli 
ler1n ıı!ft bilyök dile idır 

lönın Ha,kevinin yaptığı 
tören 

Göneu. (HuıusJ) Halk · 
e•ımb:tn açıl ı• ıünü k la 
halık hallnn 19brllkıl!!' kut 
Jandı FaBlly~tl takdirle ker 
ııl1ınan, bt'r kotu btrbırfnıı: 

rekabet ederc~•ıne çala,eın 
r,vimızln 6nQn 6ıd~k; yııd" 

daha büyük ba~arıJar elde 
dece iDi'! inanımı~ .. ardır 

MerlceuJekı •Ümrf! yatı 
okulu btlhaı .,, mektep olmı-

vao köyler ıçin çok fa~ dalı 

ol nıaktadır. 

•• ;oıa;- ... 

· Marmara 
Giimesi 
.f(.ır Koşuları 

Gönen. 23 ( 1 luıueoi) 
Marmara ıOme lntn Aonuncu 
•e· dötdüncu lırır koıuıu ha 
kemin ff.'lmemeıi dolayıatlı
Yeni Oofenıpoıun lttirak 
ti!!dem•m*"si yüzden Y-"lınz . 

Gönen ldmanyurdu koıucu 
le.ra ar ıımdl\ yapıldı. 8ü · 
yülderden Muıtafa blriccl, 

Necati ikirıcı; lcüç6klerden ı 
Mehmet Şcnkuf, diğer ko 1 

tuittrdaki 5?ıbl vin,. birinct 1 

ıeld, 

ve ıehırde baza kin11eler ta 
rafından avl8nrrtakta olduğu 

•alatılmaktadır. Bu aibıler 
haklarında kanuni tllklbata 

1 

1 

Şadırvan ônünde parısmı j 

baılanmııtır 

çald1rmıs · 
Küpcl~r nahiyeıtn• ba;h 

Karakan köyünden lımaıl 
olu Mehmed1n, dün Paı• c11 

mlinde abdeıt 11lın1'lda tkf!n 

ıadırvana athğı palh••unun 
cebinden 25 Urııa paraıının 

Martlı ml'lballe inden Ahmet 
ojlu ı 6 yııılarmda Muharrem 
tarafından ç<.lındıfuıı iddia 
ve tlkiyet etme11 üzerine 
ıuçlu yakftlıınmıı. hakkınde 
t11 hkikat• baılaomııhr . 

fakirlere kömür ıerilecek 
Şehrimi.ı Kızılay merke:ıl 

tarafınd o her yıl olduiu 
glbi. bu mctvalmde de feidr· 
lere, kömür •ermek ıuretlyle 
Yllrdım .,dtlmeıl kararlaıb 

rılmııtar Hu münaaebetle 
(20) bll'\ ktlo kömür depo 
edllmiıtır. 

Her mahallede mevcut ta 
kir ailelerin tbtiyaçlerı tea-
blt edt1erek, bu ihtiyaç nh~ 
betindt" bu gür.l•rdto ttıvzi · 
at. batlauaeaktu . 

vermiı olduju ~•İh ıeaed1 

bAdtH·y~ ıebep olmuıtur 

Bu yü:ı:deo milnakaıa k•P11 

ıu açıl ınıt ve liirnlc nth• 
yet bulmuftt!r ., 

lddta akamt bundan ıoot• 
• çlularchın Vehbi de Ha•• 
nan Tark ceıa kauunuooll 
463 nee mocldeıl dellletilf 
aynı kanunun 448 ncl ili d 
deılne. Dll&verln de T6r~ 
ceza kanununun 296 o" 
maddesine 16re cezalaodl' 
rılrualarını. Vehbi halckıod' 
ceza tayintnde 51 acı m•d 
denin de nazarıdikkat• alııt 
m&1ını lıtemittl• 

Muhakeme martın birfoef 
salı glnu Ha. on i:f rde b• 
rakılm1ıttr. 

Türk<iilı: TGrk c:e;ıa k• 
DUDUllUD 51 nci nıadde•1 

ta rık ıebebidlr OerecıtY' 
aıöre tenzilata tibldlr . 

448 ncı madde 18 ıe01 

hapfl, 463 ucü madde dt 
faili müıtal(tl kim ol.luf" 
aola•ılamıyan vakalarda uf 
te bil'deu yarıya kAdar tefi 
zilat )'<ipalmumı iınirdfı/ 

==ı • 

Hava 
Vergisi 

\ 
(Baıtarafı bfrfo~t eftyfa •· 

ne yardım vergiıhı•o ücrr.~ 
lcrin aııllarınd 11 yütde il'' 

olarak keıi' mcıi J.ararl~ıt•' 
rılmıt bulundufuodan bu t' 
amüt cleğiımektedir . Bunıırl 
neticeıl olarak mart 93 
e yındac itibaren h• va kut' 
vetlertne yardım vergiai jjC 

retlerin a11U!lrından ke• it 
cek: dtjer ver.rıler, e kısı i 
bı teaklU " ndıM rt td•11 

çıktıktan ıonrak. mıktaı tıf 
erınd~n in caktır 

Büyiık mill t m.-cluto1fl 

ıon kararı ü2carinP ıtmdl 1 

kadar, hava kuvvetlerl-'1 

yıudım verglıfr.ln maaıl•''" 
verılıb: kıs1mlıtr•ndan tah•" 
kuk ettlri ı mi~ olmuıuııd•" 
mütevellit farklar de ala"' 
d1lrlardan tehıtl olunacak••' 
Maliye Vekalet ı ıöod•rd~ 
bir P.mirdc, nlHn 9. 
dan oubat 938 a-'' .., 
tine knchır ırer•len d 

retlerden ekıik kesilmıt 01 

an hava kuvvetlerine \''' 
dun vergiııntn yüzde o" tt 

ahbur zam.nı aranılmaktıı'" 
yatmlma6ı htlditilmittir. B" 
emir Ozerlne bütiin tdarelef 
mecnurl "' rının bu müddt1' 
aıt vergı borçlaran1 teııb 
ederek hunlara ma4' larınd' 
kP.A""cek lf;rdlr. 

Müsamare 
Ha lkevınde teınsıl kolu l~~ 

rafından akıam 3 peıdel~ 
Ceza Kanunu vodvili oJL.t"~o 
f aklyetl~ oynanmıştır ~ 1~ 
e.rımerede k-.lah•ltk b•r tııt 
bulunmutlut. 
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Tarihi tetkikler: 

SAYFA . 3 
... •-= *2S:selı n 221s' ...... :: !' 9 Hl o 

yazmalı faydalı buldu1n: Garip matem usulleri 
'Z :u t 

liUktJKI BAHİSLER •. Kepsüt Tarihine Bir Bakış" 
11 Kep!iidün TeklceJtıklnr 

köv6nde vftkiıl~ beynelhl\ lk 
ziyardgah olan [İne Alı Be 
ba ]. (Gazi lneb~yJ, K ra ine· 
bey namlarile :7.llcri ıeçen 
lnebey Yıldıt1nı 8ayuıtdln 
ıon ı mantarda Kareıi Aan 
cak beyt olup Ankara mu 
harebeaindtt bulunnıuı v~ 
mah\m olan maflGblyet ize · 
rlne Şehzad.- Emir Sl\ley 
mania beraber L:açmııbr. 
lnebey ıchzadeler lu. ıoaala 
rında f'Yvel<'.e Suha l) Sülev 
rnıu,(a. dahR •onra hiraderl 
lıa Çelehiye tibt olarak 8ıt 
1 ıkesirde mutaaarrıf olmuı 
v~ laemılrc zedeıl Kuo7 p ,, 
ıa ~ade Yalcup be yin deJa. 
lett le Mehınet Çel•hfom htz
mettne rı. mittir {İnebey 1 
Mehtnet Ç.-lebi ile tuı çele. 
bl aratındaki ıaıtanat kav 
ı•ımda nıenıt r.ketın takıloıl 

için tava11utt• bu\unrnuı ile 
de ha Çelebi kabtıl e.tme 

Bfr Fransız gueteılne QÖ· 

re Çınde matem alameti ola · 
rak beya7. rengin kullanıl 
maktadu 

t -
Bundan •v•elkı makalede me akdi ile al&kadu elana 

nıenuubahıı olan kaeanu haeredllip alakadar olmı 
•edeninin 100 el maddeıfn yanlar• bu hakkı vermemlt 
de ( alllradır olan her lclm· lir . 

; ;lenecek erkek ve ka- Allksd"' olıı-n ıahııt itiraz 
ın an hirlohı evienmele etmea. Ve,a hutahk. •e1a 

ehtl ol1nadılı •ey e•lP.t»Dıelc illndan haberdar olmıyacak 
~in tcanuni bir mani bulun· bir mahalde olmak ıtbl ah 

ufu lddıaıı ile ili" m6d- val kar111ında bulunmakla 
detı çt d 1 0 e ~vlenm~ akdine itiraz edtlmemlt buluouna 
•ttra1. ~debllır. ) 1bHel ka yapıla11 akit batıl olmakla 
"~nlveılndelrı (her all\cadar bıllhua 113 cü madd~ mu
• n lcfrnıe) ka,dandan 1chn· (lbtace müddeıumunıi •4'Yh 

lberıu itiraz edeblleC'.efi ve bu allkadarl•rdaıı ht-r blrt ti\ 
aptıdtf JlL 

tb a ••nıa nelerden rafından hutllo da•• ı.• tka. · 
d ~et olacafa nıetnı mad· me edtleblhraede iptali. tzdl· 

e e ztkır •• beyan edilme· vaı keyfiyeti aradaki ~vlıltk 
nalı tıe de 100 
talradda cft madtleve ve bundaQ mütehe nl\ bamtl 
d d ID eden 9 J el mad- ve tevell"dat atbl bir çolı 
• • l•ııla va ı · ~ 

••Chlc 1 •ıe riıaıı ol· mabaatrltt karıılaıaııı "laca· 
lıDdan bu halan vukuu•dan 

İ evvel evlenme akdi ıle all-

br .. ,, ~~.:•leaa.e llln 1ap· 
flladd d •ec'"1r •e 12 et 
93 • •lıı hııunltlr maallerf 
· el IDadde mudba .__ kadar olmadıtı halde ewlea· 
rar ~ .nce te. , ••f eıa-ır tattın ktmı~ 1 me akdine dair 1apılan 

h 
at veya botan111a tle ya . tlln Gaertne evlenecelder 

ut butla h 1ıı· • 61smö tle evli ara11nda iadlvacın mutlak 
ıntn 1•ll oldutunu lıbat ı' ıurette betal oldufu ve e•h 

etl'ftede11 'kinci evlenme tli- l iken tekrar evlenmek, mi 
nını Y•Plırntıt olan kadın ı meyJI• olmamak, araların 
•eı• erls. k 9 1 ilctaı e 4 c6 mad4e da tadtvaca mani olacak 
_ 1 •anıca ıaıplJilne hlk ı derecede karabet ııbı ıız 
·••O uoan Jc · 
veya le •tntenin kocaeı lenmtı haliere •lkıf •e miit 
feıhtne ·~~ık bilcicn e•lthiln j tali olan batlı• bir ıah11n 
lenetaiJec:k~et~edtlıçe ev J dabt ltlraa edebtlmeıı alda 
'kGcndea •,ran len . bu hi dalla mOliyim lf!ltyor1a d• 

e•ve ev enme dlnı 
••Plırau 1 

L 1 ° "" kad111 •e'la et•elc 96 
ı.._ Cj ln•ddeve söre 
·~ı•n ~ 

1 ftla ile birbmncJen •v ,, .... t 
1 o •n karı .. era koc• 

nan tek 
1 • rar. ev . eocbilnıe l eri 
çıa .hik. 

vaau kanu• bu baptaki akdin 
lcra11oı uluorta raıtıelenin 

itirazı ile let>hhüre •ı;ramak 
tan vikaye .-e aym &aman· 

1 'ili' tarafından t•yln 

d4' bu ,Qlda bllıi ve ınalu 
D1atı olanların cumhuriyet 

;,.1 .;ı fll~Qlnqniyet müddeti müddehımumtlliln• ihba" ta Ut>fto ı 
~ lan~ ~VI• 1 L f cı 1 ..,.nlj_De in ettımit aey 'yet etmeıl ıve mOddf!i-
• mail aibt h il 1 10 rn d a erdr evlen· umunulertn de l iocı mad . 
ı. 1e ~ •lllcadar b.ulunan hf!r de mucibince ııhhatntA müt· ... rn,~ 1 ~ 
k d d ey @necell erkek •~ tali oldutu bu half! reıen 
~~11

10 
an birinin e•lenmeje - itJraa etmell ıuretl •le de 

. olınad 1 - .. 
"' L ' un •eya e•len. muhteınel mıt b6F.iıjn refl 

e. için L • -
h l •aaunı btr mani ve ııaleıl ç•u,.ını t.e111tn et-

q unduj 
fllOdJ,.u u tddıuı tfc tlin •1ttif. · 

•kd , l\:lnd~ r.vlen111ealn AVUKA1' 
ttı ine •Uraz ~debt . ır Ve bu-1 K.as1m Sami Paqlt 

'8E ID t1 k ~ • olarak ıtvlen· Sonu V.ar 

di.Bnl-.tnn kahktba,Ja aalıver · ' Benim yok, - b;6n he . 

ptı kazancm1. 
Şu halde V •tlllndtn 

oUimOnd~n kim ıthfarlP. fJd•· 
Ci'!ktl? 

Vharton "" batka ~mı 
:w~ dP.it'; o "" V1t kın •k rahl\
•tdır 

O. helkl hayatını güç 
lemıo edl11oı dur deİil mt? 

Zanedıyoruru Ve1tllnd 
bulunnıedıii• :1amarı işlerini 
Voodbun ldut: eder 
f 11kat ıon ıG n l e r d e 

bır mıktar P'"" '' vok f'l 
ı tljlol itltthn 

mez. 

Hakkrnda batk"' bir 
ft:J h1lmtyor muaunuı? Ab 
ahtarlı dedikodu yok ruu? 

Rir zuıuınlar kaza olarak 

tdare f!ldelen KepıüdOe 1111\ 

•eçhl tt~ırni,eıi anlaıılamadı4 

iı ıtbi tarihi de btzce oldut
Çll kRranhkbr. 

( ı 932) Seoeai f'yl61to be 
tinci günü Bahkeaire tarıht 
tetkikat için gel~n F ran11~ 
atlluy"9t alloıierinden profea&r 
(Rober} vf! r.J,eoel fllrkiyy~ 

m~ktebı rnuallıml~rınd~n 

{Lereç) ilr bJrlJkte Kepıod~ 
ınnıfttik K~pıüc~ baih ve 
{5fJ) ~vli (Bey) köyline "*' 
dıjımaıt zaman k6yGn btr 
kilometn yakınında btr tıa 

peye c;:ılcmıttık 

Buraaı lltaıııtn tfadeıln1.1 

oaıarao Bıaaaıtılara alt bir 
kale lmiı Tepecle ilci ıaat · 
ten faıla kaldık Ka,ıoı., 
buraya (Atar) cUyor1ar. Ka · 

leDla alt tarafında , k6yttn 
mezarlıfl var Mezarhk da 
epeyce eald kalede bazı 

taıtar aasara dıkkatlmlzl c:el· 
ı betmlt •• tetkikat yepmıt· 

tık. Ru meaarhkta tarth tle 
delil, me•au itaretlerle (1700) 
yal evvelin• aft bir muar 
taıı bulduk Fra•1&a profe 
ı&rl b~ t•tt llçerek tullnfl 
(88) • arzını (45) ıantımetre 
teablt Ye meakftr taıın blr 
Rum kara koca11na alt ol· 
duiuna ıöyle~lttl . 

Demek oluyor iri. ya~tlle 

burft larda blzanıhlar yaıa · 
mııtar. eıerlet bwraknntlar . 
BuaGn l>u eıerlerln izlerin~ 
hi.ll teıadif t!dlllyor. Nıbe 

yet bu k6ve on dakika me· 
111fedeki (35) e•lt (Akça k6 
yüne ıittık K6Jün dtbmrie 
Bıuoıhlardan lca.lma b•r lırı 

Hıe enkazına rHtlad\k 
lhuada d• h11ızı mt:rnıer . 

tAtlar \'2J" F•&cat yaııla'1 

yok . 1 
8ııradan. (60) ~.ıt ola11 

(Keçld~re) köyünf! ııderkea ,
1 hemf!n yolun k.eaar1nd,. blr , 

kaJtı liarah~ıhu:· teıadOf ttt · l 

tık 

Profetör , yıkı,mıı ve hiç 

lir. 
4 Katilin hılhuııe bia· 

den biri o1dufunu ıi•e ıGp· 
helendfren ne dır? 

· Emle.le meıeleei . Bat· 
k" k!mae Veıt'lottan kur · 

1 tulmakla 11tıfadr. edeme?. 

Haberun 'ok. Golf ı 
onynar. et rezı nthi yapar
ve Lake F o rettin ze rlf ser · 
aerılerll~ çok çok &.ta lıinc>r · 

di. f~ütün bıldiğrrn bu ka 
tlar 

Rol.ton : 
lçlmladeD 

birinin huad11. 
g6rmi,orum. 

ber hanıt 
lıtlfadethtl 

Ellerini ceplerin~ ıoktb 

ve glzel bir Jıueketle be· 
yaz çi%aill, ılyah çoraplarına 
aç•r•k bacaklarını uzatb. Oda ııcaktı ve Grane 

htr pençe-re açta; eertn ha. 
u at•• ıtbı . aloanı ıulnlet 

Şüpheleri Bobun fı:r. 

rine- 1ılmAk Gıere taaz.,la · 

YAZAN: Kemal Özer 
btr e•er bile a6ıt~rmez ıibl 
ıörlnen bu harabenin; Ro· 
malılardan kalma ve (1600) 
Jıl e•vrline alt bir kale ol 
duiunu a&yleytnce hayret 
etttm!? . 

Bu kalenio yanında (6 7) 
clöoüm .ıenlıltftnde. doz ve 
k11men taıhk bir meJ dan 
~uchr Profeıorün anletııuıa 
Daı:areın: Burada vaktllf> bir 
t'hir •e lııalr. varmıf ... 

Nihayet yolumuza devam · 
la ka.,e •ardık . Bu k6yiln 
cenuburtda tahmmen (2,5) 
1'11ometre uzunluiurıd• (Ka 
vale ba111ırı) nam mahal ve 
\epeye çıktık . Burada da bir 
1ıarabete rHtladılc Harabe · 
de btr taı ı6rd6k . Taıırı ı•lı· 
ll menıur, mOte•azl•Glmüı 
tattllt Bu taı ( 1837) sene 
ev•elın@ ait •e Romahtardan 
kalma htr mezar· taı• lmff. 

Uaualuiu (100' ve ıenltl•ll 
{58) ııantlm•tre. Ourındeılııl 
harflerin uzunluiu (4) ıan

ttmetre. Prof•ı6r ka,tıler 

tarafından, dıl<k11t1lalık v6 -

zünden lcmlaa hu taı hak
kında beyanı teHs6r etti . 

,._,tak tetlclkatım12 bıtmtı 

ve valılt de ıeclkmtıtı Kep 
ı6de d6nd6k. 

Kepıtld6n ukl camtini ıea · 

dık. Cümle kapısınsn üıt6n· 
de badana ile Öftülmüt bir 
mezu t•ı• gördük. 

Bu taı prof6ıere nazara11, 

(1700) senehk lmit . Elyevm; 
Kepıüdün Hotaılar köyü ıl,., 
Simav ~ayı arHındR , hoia· 
za hlkim bır 'I erde bir ta 
kım "•le uarına tt-tadüf edtl 
m~kte •e bunların da Hı 

ıanılıl•r tievrlne •it olduiu 
tôylerımektedir . 

Valcttlr: Baıakeıir lıcaıaba 

uaan Kepıüdüa bulundut•ı ı 
yerde olduju rivayett •ar 
dır!? .. s~lıkeılr 11!.ylftWl Ba,. 
lımail Hakkı Uzunçarıılı . 
nan Kareıt vt1l•ett tarlhç~· 
ıtnden aldı fım K ~pıiid~ 
111it puç,.la11 da hur11 ·a 

dığinden iki k e r d e ı 

Çınlller&n matem idetlerın· 
den bir k•çıoı deha &IH" 
d•k. boıa rıtrneıin diye ya . 

zıyoruz: 

Çtnh, ölüm vukuuada tam 
bir ay elblte deitıttrmez1Dll 
Ç1nli erkekler de' ıeae aynı 
müddet ieinde ıak" 1 keıtlr · 
mezler' 

T ahhke iııreti 
kertenkele 

veren 

Guyanler, btr t6rlH ıari 
be •e tehlikeleri muhıtftt1t 
toplamıı . bir yerdir . Burad• 
z ehirli yıluılarm en korkun· 
'u, vahıi hayHnların b•l 
çofu vardır . f ak1ıt bunlllf 
ar.11nda bazıları bir buçuk 
metre kadar blh01en hlr 
nevi kertenkele •ard1r ki, 
yerlaler buna '"Tehhlıe dil · 

arattndakt harpte Meh 
mel Çel11bi bulunmuı ve 

1 
d61ft" adun vermektt!dlrlf'f, 
Bu ad. yerab verllmtı bir ad 

tehlt olrnuıtur. Muınalleyh 

KepıOt tarafrnda 6ldü1Cln
den orada defoedılmtıtlr . ,. 

lnebeyto; ( 1) K.epıütte de 
(30J 4r)O seneltk bir hama
mı vardır . Bundan baıka 

Kepıütte de (lne Ali Raba} 
ıaviye11 oldujunu Ye lnebe 
yin Bahkeılr ie de lnebeyin ' 
hanı, Karaiıa çif tlijl nam 
larile k11men İnebere alt 
akarlar bulunduiunu •e bu 
akaratta Vt·zirlizam Meh : 
met Paıanm baı tezker•ci· 
Jtğı hizmetinde bulunan (Ka 
tl1t ,.\hnlet Ef~ndi) hımlnde 

delıldtr ÇünkG, bu kerteo · 
-kele aehlrU bir yılan •eJ" 
vahıt bir timsahla lrartalaı

tığı •akit ıarfp bir dDdOI& 
1 gibt 6ter, yerliler de bu ıeıl 

ki bir .r.atın daha h ı11~~i 

rne•cul olduğunu Hlci ıt 
cllleıde g6rdüm 

Mahkemei ff!riye •ıcillerin· 
d"; K.epıütte yat"mıt (Sin 
canlı zadeler) namtle bazı 

zevahn tılmlerine tetadOf 
edılmektedir HAIA bl1e Ke"· 
ı6lt4'! Amlau bu ıü1ll~ o H · 

man Keptildün hıs neclanm 
dan imiı1er . lçlutnden Hacı 
Silleymec Aii\ tımandekl btr 
ıohD Hoca lbrahln\ adında 

·( 1) Kt·mdl Öz.er 

keıın nerede geçlrdıjıni öi· 
reomeğl arzu ederseniz, ıl · 
ze yardam etmelrl~ baıhtiya" 

olunım. decil 
DtAerlerinin 

Dft!redr! oldaklarını 

muıunu/? 
4 ı\ıle. 

n gece 
bt lıyor 

Ya ılı nnede ıd ini7 .. 

Bılhuın ıöylenmefe 
değer bır 'erde detildim 
fiy;ttroyn. gıllim Vtf' twlme 

dönmeden öoce AtJetik ku. 
Tüpten cıkark~n blr•z iç 

' duyunca tehhlceyf hl11eder· 
ler, ya kaçar1ar, yahut d1t 
müdafaa h"zırlıfı V"P"rlar! 

kl dıier t tr zata k6ll6vetll 
miktarda kitap hedı1e ettflf 
•e buodan da mumalleyhtn 
lim ve lrf ana işık bir klmı• 
olduiu an l aıılmalıtadır 

K.eps6tte; Çttpnl, Karake 

çili •tlretlerlntn de iımi lt"Ç 

ınektedtr. lııklar köyilndekl 
camtın Kar~keçtlı aıtretlD 
den Hacı lhrabım ve Oıman 
Afaların yaphrdıfı teıblt edll
mlıtir. Kepıiitte •ak tile çel
t.k arazııt olduiunu •e bu 
rada k61ltyetli miktarda ç~l 

tik yettıttrlldıiinl ılclller yaz · 
maktadır l<epıütte (Hellmül 
Kepı6di J .-dında hem ıeyb. 
ve bena ıllr olan bir ıabn 
yetfıtiil ve f "icat hiçbir ter-

' cümelbaltne teaad6f edtl · 
' memeıi Kareıl vlllyett t" 

rlhçeılnde ıöriilmemlıUr . 

ıhtlyacını:ı: yok, cinayeti it 
lemek kin henib vaktim 
mütaitU. 

Grane içinı çekti 
ihtimal lçinfzden ekıe · 

riılnln h•li hudur fakat h~r 
blrlnı "radan çıkatdıkça n 

kadar ittbar1 artmıı olacak. 

Sonn. Grllae. Bolıtona 

cesedin bulunma11 6zerind~ 

sorıuya çekti. fakat o b" 
yan Dea ile mfldüı On hlki · 

aan bir ıahsı . baran Vest 4 

llnttan ııadece kurtulmak 
malu<11di1~ 6ldüremez ml1 

ı :nıi~Um 

veıint yalnızca tekrar ~ttl. 
Cinayetten evvelki cum" 

ıünü, bayaoın . v~atlandıo pa 
zartesi ıabahı büroya ııC:ler 

ken bir para •ıı le meırul 
olmak üzere evine ufr•m•· 

1101 icabettiren btr lfl Vood· 
bury ona yükletmtıtl. lhtt· 

Bu pohıin yolunu ı•ı.rt · 

mak için en emin çareılir . 
Belkı bu batdan usanmıt 

bir ıe•rlliıl vardı . belki teh · 
llkeh hir sırtt ıfta e decek 
ti . 

Sevıtltlerin, kafa dere. 
cede rnetreılert olduğu za. 
man onlara öldOrmek Adet· 
lerl deilldlr. fakat haklı nl 
abtlintniz. 

Bir yudum viskı içti. 

- Ttyatrova khninle gıt 

mtttinlz!' 

· Kimt<- ıle: tem11lde 
1almz bulundum, fakat Pe· 
tor Brady benimle birlikte 
kulüpte idi vl'! o, beni ıece 
yarıt1nP. doirn evime ıetir· 
dı. 

lon? 
Ha,ar, Japon hizmet ~ 

çım ılze geceyi evde 2eçir 
dilimi gôyhyebtlir 

Bu if beal delf edec:e1c ı 
Valllamı: kim~ 

Pekili Y 1ı Brady? Bu 

Beat de, dedi. Hay• · 
h bize hail. olan fU bet
baht çeculu dOıt6ndOk~•· 
titriyorum 

Bolıton: ,.,, 
~ · 

Ctn~ 1.2~,ıaı ... , 

Bir ovukat kabloet•nln 
ftdre•fni ister mlılnia? 160, 
North La Salle Street Bolı· 
ton 1Glerek dedi. 

~eaf evime 16tiirmiit de 
• ~ı.. on•ı ıorıu1a çekmele 

mol bay11n faize •erec~i' 
para tçin fikir almai• lhtl 

vacı •ar,. dedi. Bolıton on · 
un için ilkin pollı memuru 

kapıyı lnrdıi• esnada ora · 
da bulunmuıtu ve dtjerlert 

le tçer&J~ dalmııtı. falı at bu 
ciheti pollıe bırakarak pen· 
çerelerln ıürınlerlnt vokla 
rı1ajı dOıOnmemlttl· 

Sillhı 1ok etmek •• 
bu ıuretle ortaiınıst koru 
mak için r&welverl aldınıs 

rnı? 

- S0R0YOR 
.,~,, "~~ .. ,~ .,, . 
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SAYFA: 4 TORKl>f!..J 
s a il 

v 
• 

a 
aiya 
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e 
i Karşısı. da 

giltere .. 
" İn formazıone d ı plomati

l<R ", A' u ıı t uryll h adııı leri 
hakk ır dtt re n i ltal)·an me~ 

ha fılıı ın gorünütü şu suret · 
e a n at ıyor: 

" \ vu t u rya hadiselerı mü 

naaebetıy le İtal} ar ın hattı 
hareketıne dair ecnebi gaze· 
te lerin in neıriyah maniıız 

ve gülünçtür Berhteıgad n 
mülakatı ve Avusturya bat 
vekil i Şufnlgın kararları 
Avusturya . Alman münatıe· 
betlerinin gayet tllbİa olan 

ve l 93ô temmuz anln§ma ı 
na iatinad eden bir teveccu· 

hünden baıka biroey de
ğıldır İtalyan hükumetı. 
mü~terek ırk, lisan ve kül · 
tür ile birbirine bağla bulu· 
n~n ile t milret arasında yeni 

bir •ilkun devresınin baılan
gıcı ·olmak üzere iki mem -

leket arasındaki itbirliğini 
tasvip etmi~ti. Temmuz an · 
laımıuı. Avusturya -AlmılD 
münasebetlerınln esaslı vaı 

fanı tesbit eylemitlir . Bu an· 

laımı)i a ek olan deklaraı; · 
yon Avusturyanan bir Alman 
devleti olduğunu tasrih et 
mektedir Mezkür anlaıma, 

gayet makul olarak Alman
ya ile A vuıturya arasında 

bir anlaıma içio zemin ha
zırlamıtur. 

Almanyadaki değfşiklikJe
rin muhtemel neticelerinden 

baha den lngı lfz gazetelerı 
umumıyet lt•borıylc bu ha 
reketlerı nazi kudretinı tar

ıln ve tahkim edecek mahi 
yelle görmüyorlar Ordunun 
polatikada oynodıgı kuvvetli 
rol aon hadiseler üzerine ha

flflemif görünüyorsa da Al 
man pohtıkaaının ordu nüf
uzundan ıııynlmadığı gibi 
kolayca da ınyrılamıyacğı 
ıhasas edılı) or Ayrıca Von 
Rıbbentropun harıclye veka

letıne getirılmesı ingilız ga 
zeteled tarafından Alman 
lngılız dostluğu namına iyi 

uğradığını, bunların hepsin 
den d aha mühim o ara k or· 
dunun ihtıyatlı ha reket tav· 
siyesinc rağmen Hitlerin 
(Reh) hııvusın ı yenıden İf 

gal kararını vermıı o lduğu 

nu, geçen ya z ll'panyada 
aakerı avantürler t: ııtııak· 

meıcleaınde Alman ordusun
da kuvvetlı ve kısmt-n de 
muvaffak bir muknvemet 

gö ııterıldığln ı . sayı ları bir 
ha~ lı rntkt rı rı bulan znbıtle 
rın Berfin - Roma m ıhveri 

ne pakta ıüpheli t>1r nazar 
la baktıklannı, bıneaenaleyh 

hakıki ıeheplen ne oluraa 
olstın orduda yapd no dcji · 

ı l k lı klerın mudafaa kuv•et 
lerını dalıa mütecanis bir 
idare a!taoda da ha munta
:um bir tekle ıokecaiının 

Ümıt edildığıoi ve von Rıb 
bent ropun hl\rtdye ve&lale. 
tıne getırilmuınfn de Al 

man dıt pohtikaaıoda son 
zam.anlard ı\ görülen inkııanı 
hareketierinın de önüne ge · 
çebıleceğ ol bildırdıkt~n son. 
ru dıyor kı: 

"Bu değiıikhklerin Al 
manya harıcınde bıraktı~ı 

akıaler t!mdıkı h"lde kert· 
ııldır ltaiyaolar Bitleri tcb 
rıkten gerı kalmıyorlar; Fr 
anan:lıır bu harekellere daha 
zıyade bedbin bir noktai 

nazarla bakıyorlar. İngıltere· 
ıse diğer mt:mleket)~rın tıa 

hıli ı~lerinı tenkıt hareketle· 
lerıne kartı kuvvetlı bir al· 
eyhtarlak olduau ıçln bu 
meaeledc bıuız hır miitalea 
yoktur fngıltereyı alakadar 

eden yeıane cıhet Alman · 
yadakı yeoı hnreJ·et erm Al 

man · ln~1 lı 1. nıünasebetlert 
üzermde oe gibi tesir ıcra 
eecceğıdir. llerhalde bu it 

de ll ıtleri n ıahaaına bağhdır . 
Yeni Alman kabinesinin Hıt· 
ler tarafından ukaık tokrar 
edılen ııulh ve ıst.krer arzu-
larıns dftyan.rn mua.yyen bir 

görülmüyor pol tikaya. do~ru yürümeal 

7 Şubat 19 38 tcrıhli • ım - temenn ı olunur . .. 

es gazetesi Alman ordusun Avm tanhlı Newı Chren· 
dakı dcğ ışikl ı klerı n sadece ı cle gaı:etesıne göre Gene . 

orduyu dahn müt::uır bir rll: von ·riz eanaaıuda k~n 
ıekle sokmak gayer.;yle de dı11 ıle yakan Mkadatlnrar m 

ğı , aynı zamanda polıtık rtjım aleyhınde harekete 
mü ahazalar tesırıyle m e y- geçmeltarlnden korkularak 
dana gP.tirı dığınt, va ktı y lt" hır nıüıidet hapısedHd ı ~lerı 
"Prusya, bı r ordu\a ıahıp rivtıyt-tl ertnde hakılrnt ya 

olan ı r memleket d ğ 1 h ır vardır veyahut yoktur Yal-
memlckcte t:ah ı p olan bır nız şurıu;ı malün Clur lcı · 
ordudur .. denı laıg ı n ve d ev F rıt eh ı e ı •OD 

letln en.cegi karar ar üze &•.. ...raıkfıe Ru ch 
~inde Pru ya gt."ne)kurm" .~c:nrJD ı'ui gclen ıerı nde n 
n kuvvetlı nufı•- . .-rıa· ı mühırn b ır k ıun ı Alnı&rnya · 

Oe Dft6YO" -unun f 9~ .l d il yn pı lan f§lerin pekçuğu 
· · -cı 5osyal ı t 'd 1 k sın•:ı, z E 1 ore nu memoun!yels lzlık e artı 

• a e r ınden •oı 1 
elan lca b ld ıra orta - J n.ıınt lar -y e bunu aöy emek-

Y 0 uğunu ı: · d O ı genelh u ııetta ten çekınrnenı l ı ter ır nar 
rrnay ılr t I 

feri ara d P&t f Jder von Blombeg n bır posta 
sın a U.7.un 

berı esa ı f zamandan.- memmmnun 23 ynıındaki 1 1 ıkır 
Ülduiiun ayrılılc la.~ı k ızly3~ evlenmeıınd,.n mem-

r> un ıtıa / · b 
ğıınu ev,. 1 . urn ulundu . l un ohnamt§tır ve kendıs 

ecnırde ~._ 1 h l 
m a nda h . YUıuek ku n in vaz ıfes ne nı o yet ver · 

Ye tının kü ~ '- 1 d D 
ınüe sı çuıs: fa kat L'H:l ' ~ın c ta ı ep etmiş er ır. ı 

r ve daırn· b 
kuvv t 1 ır aak t ri p n n ,, tJarın h !'l rıci po ıt ıka 

Yerin • kt \ 
1
. 

l i a k a trıüddet 1 _, • •.>ilha ım spAnyo 
erı vczıf ~ t ., }} R 

rnükcll f b · e llası ıle , ~' Be r lı n o m a 
e ır ordu a , t r; ü, ~ J • 1 

<>lınaşınd h nun k a irn L fJ I e .. gösle rı en 
an oıl mı r;ı: ı: ,, • 

n ztller n l ıl anı adığını, ı sı t ( Ülerloa e } e kar 
• < ısc a ı h • 'rrda n 1 ' \ k geçt klerı şiddeti ey inde şı d ve ngflıe. 'ılı a 

ı ın de ask . ı harelcet e t •-. ha <la t~ne b• •ın 
erı nı hf il ••11 -..ı '' p~ .rn nı a I erd e k · • '"-...rtl~ıı ek ı., n 

etsız lı /r d M 14 '~ meınn. 
ğunu s oıı oğu r ı l u l • u~1ardı . 

~ ı1t ı• I d · it I'; .). '· i;•ı .lu4'e11 bı kıne I il ı a tat 
8 

tıı(j <J (. 
g çı eıı d- ı Otıt aa ~ .. 

oı t yıll k '' daıı 

lstemıtlerdlr. 
Atıkar bir surette yapılan 

bu ııkayetler Hıtleri te aıa 
düıürmüttür Eski hadiseler 
dolavıslyle de malümour ki 
Hıtler te liıa düsünce ini 

old•ığu kadar merhametsizce 
harekete aecer Buaef er de 
böyle olmuıtur. Binaenaleyh 
Alman diktatörü bir darbe 
ile nazı rejimine kartı yapı· 
lan tenkitleri baatumıı ve 
rt-jımt çok ciaha kudretli bir 

evkle çıkarmııtı r Bu bir 
nazi zaferidir . Hıtler bu ha 
reketi ıle bir galeba deha 

kıu~anmııtır 

Şimda bu vazıyet karıı· 

iında dünya ne b~kİiyebılir? 
Bu yenl \eı\<liatın ne glbl 

rnuhtf'mel netlc"'ler vermeat 
ümıt t dı l iJoı? Burada \tazi 
yet biraz karıııkhr. Suıb ve 
Alman-lni'liz münasebetle 
rlnill iılahı bakımından Al
manyadaki ıon bareketletin 
her halde tyl bir tealr yap 
mıyacajı muhakkaktır. Re· 

khswehr i~ınde lrıgıltere ile 
münaıebah düzeltmek iıtı 

yen 've Roma Berltn mıhve 
ri ile kızıl aleyhtarı pakta 

ıüphell nazarla bakan ele 
manlar vardı. BüUia b\İ at· 
bi kimselere \e b6t'Olı ctha· 

na verilen cevap anlı ko 
mıntet'n paktın.kuvvetU mü· 
tahırlertnden olan Rıbben· 

tropun harıclye vekaletine 
tayınint tlan oldu. 

Demek oluyor ki Alman
ya, Japonya 've ltal)a ııbı 

dıier mütecavlZ memleket
lerle birlakte demokraaılere 

karıı meydan. okumak yo 
lunda yüıüyor Von RıbbeQ 
lropun lo ı\tercdt!ki va2ıfesı 
lngılt~ A lman münasebetle 
rlnl islah elmelstı; fakat Al· 
cnan elçısi, bılha11a. kullnn
dığı metodlar yüzünden, bu 
Vfltıfeaınde hıç de muvaffak 
olamadı. Acaba yeni Alm•o 
hanye vek ıh İnaıltcre içın 
bundan to ra ıyı olyetlet 

ğöıtcrecek midu? Her halde · 
lngllterenin kuvvctint talih· 
f af edenuyccektir. çünkü in. 
terede bulunduğu sır4 larda 
tu kuvvt:tın mahayetınt iyi 

ce tctluk etmek inıkaoını l 
bulmu§tur Hundan batka f 
şayet Rıbbentrop so .. 
manlard11 11•.. ... 

26 

stıh"" -ı••1 muaşeret 
_.,ede. yeni der lt r al n a 

mıfll\ Alman dıplon.ıu smde 
b zı hecereksızce hata l. r.n 

zuhuru ku\ vel i ~ l ek lenebı 
lir . Aimantnun müstemleke 

taleplerı e&kiye naz.aran Ofl 

ha ziyade artacak, A vsturya 
ile aralaundalu gergın,ıİ< 

çoğalacak, büyük devlet l erın 
ikı grup halıne ayrıln aları 

ıçtınabı ga yrı kabıl bir ıek:l 
a lacek ve geri çağrılan el 
ç ler ye rine Rtbbentropun 
adamlnrınm göoder lmeııyle 
da ha mütebarı:ı bır dıf po 

ıı tıkaya gcçılecektır. 
Fakat n nz t politıkaı. nan 

ı çınP- duııütü tezfttlar ara 
smda ba l ı cası Berlın Ron ft 

mıh erin n t e m n ~ ttiğı men· 
f a a tler i e n t\ 7.İ erin Avus 
t u rv;> !1a I.' · beıl d ığı 

·· ül~n 

24 ;t:!.\ 'f. 1 !?~8 
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Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

,. ...................... .. 
! TÜRKDİLI ! 
: Pazar.tcalnden batka her : • • • • ıün çıkar Slyaaal gazete.. • 

Türk Hava Kurumu 
Dursunbey Şubesinden: 

• • : . Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylığı:400 : 
• • • Sayıaı: 3 • : 
•• G 1 ·ıs • ünü geçm ı ı 11.yı ar c. • • • 
: kuruıh-r. : 
: ADRES: : 

Kaza Hava Kurumuna ald merkezi kazada müdahhar 
tahminen 12000 kilo buğday, 12500 arpa, 11000 ça•dar, 
i85 m111r. K1reç nabiyeainde 4545 bufday. 3402 arpa, Ka 
•acık nahiyesinde 5460 buğday, 4965 arpa, 280 kilo ın111r 
açık artırma ile sahta çıkarılmı9tır. 8 3 938 ıalı ıünü ıeat 
15 de ihale olunacaiıodan l•teklılerin ıera itini anlamak •e 

: BALIKESiR \ T0RKDILI : 
numunelerini ıörmek üzere ıubemtze mibacaatlara. 
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ner geçidine yaklaıtıklarım ·=========================== 
ıörmesi üzerine yentdtm sar 
eılacaktır dundan batka 
Almanlllr, Japonyanıu Çin 
de kullandığı taktikte de 

taavip edecek pek çok t~Y 
bulamıyorlM BütGn bu tnG

ıahaza\ııır ,da göst~riyor ki \ 
müttehit bir hareket tek i in · 
de ten ed.ılen ıiatC dı po
lntk' İı her türlü hesapları 
alt üat edecek kadar zayıf 
hr. Dıt politıka dehıli ıart 

Kayapa KöyU 
Muhtarlığından: 

Ndhiye merke7:imizcle hali faaliyetle bulunan bardak· 

karielerin rüıumu müddetı hi~am bulmuı oldufundan 1938 
yılı için m(hayideye V!'Z edilmtı olmakla taliplerln yüzde 
yirmi b~t pey akçalarıle btrltkte he7etimlıe q,ijrecaatları 

tlln ohı8'ur •. 

lara istınat eder. Httletfb ye· . terin memleketten \:•Iİutla 
nl &aferine ne derecey~ ka ~a" y~rtİarına ıeaeatni te· 
dar daimi nazarlyl~ baİtıla İnin edeceilnl Ye meseleyi 
bilir? Şuraiı muh!lkak ki uluılar ıosyetestne anetmelt 
Almanyad.akt değfıtkliklere niyetinde oldufunu ıöylemlt 
nihayet bulmuı n.-zariyle Ur. Baı•eklL dahild~ m•IU 
bakılmaz. Pek. muhtemeldir bır aıyaaa takti> ~cle~~lin! 
ki Httler ordu ile hettüz he· fak at Macarlarla dljer eka!-
nnı hesabını bt\ırmemlıtir; liyetlerin hukukuna hürmet-

ve yine muhakkaktır ki Voo klr kalacağını beyan eyle 
Ribbentropun hariciyede ya· mittir. (Gaydanın Romany~ 
pacağı pek çok Y"nıltkler~ harici polttıka hakkında Haı 
ıahit olacaiız ve kıl Goıa ağzmdao "eakı 

Hitler •e Ley gibi koyu dostlukları derto btr ıurette 
nazllerin kabinede mevki halıeldat etmeden yent dost 

almaları ihtimali ıayia ha ! hıklat teminine bakacaaı .. 
lınde dolaımaktadır. GörQ ıbareıi. bıtzat baıvekıl ta 
lüyor kl Hıtler kendıstnt ve rafından bilahara tekzıp edi· 
politikaııını emnlye~ altına lmtıtir .) 

almak huiuıuoda hıçblr ıeyi Virglnto Gayda 21 ıonka 
t--aaoüfe bırakm11or oun 1938 tarıhll "Gtornale 

O, il~ fxpreU IJllletesl Al· d'halta da "Romanyan, ye· 
manyanıA dolu bir t(lfe~ ai· ni btr veçhe karııaıoda fl baf 
b. ıükunel ıçiade oldulubu, lıklı dıİt-t bit makale yaz 

mamofıh tenıızleme hare maktadar . Muharrir, bu 1a 
ketler nın..,henüz sona erme zada eaki RomeD harıcıye 
dıiiuh nazi partisln:n rdu bakam bay İıtületlı«>rıün tl 

ya galeb~ çaldığı ve bundan yasetini ııddetle lcbkti et-
böyl~ hakimiyetini hım ma· mekte •e demektedtr ki: 
oiıayle teıis cthgi haberle- ·İspanyaya taalluk . e<:leiı 
tıne ıbanarıauın caı:ı olmadı dıjer yeni bir meseli iıaret 
iıoı, nazılerin mütecaviz dıı edıımemekle Romanya ls-

polihkeaında orduouo ne de paoyol ınılıi hükumetin• ta 

rece muarız olduğunu Htt nımöğa temayül göstermel< 
lerın bu son hidıseler ~eSn&· tedir Şubatın bırinde, Ro · 
aında yeniden oğrendığuu manyanın da dahal oldugu 
Alman orduıunuo lngılız doı halde dört Saikan devletı 
tluğu tarafanı ıİtızam etmek nın murahhaııları Ankaraya 

le oiduğunu ve İspanya ıı rıderek general Frıı.pkonun 
terme UlÜdahale ve Akde tanılma 11 ıııeftelest hakkında 
oızde tıcaret geoulerıoı bıı bır karar verece lerdır . Şu 

tırmak ıureuyle Ala~aoyanm r;ıııı ka yd.·d lm~lıcllr kı Yu· 
düıman ka:ı;anı ııısına ııd gosla ... ·ya mü . \1:1kıl surcıte 
det1t: muan~ oldugunu lııl h ıret.et t!dr::rek ve bü ) ük 

dırıyo . bır <"<•!lu~t gö termı ve bu 
hal ;•arı gazetelerı Giorna · yolda kıuarını vermı~tir lkı 

le d ltallamn baımuharrıra ncık.inun ıptuinıınd Sala 

Vırgm Gaydanın Roman uıanko . bir nım resmi ıııu 
yada yaµtığı tetkık ae)ıı.ha rahhaııı, huıuıi fljan 11htıy 
tı ve Muuol loinin oğ lunu da le göndermııth . Her n~den 
ııtırak ett ı ği bü y ük ltslyan ae Romanya dahı ınıili İs 
hava ııefirı ı l e me~gul ol · panyaya doğru vec;he ol· 

maktadır maktlldır .. 
Ga yda , gazetPf'indt· mıı Vırglnio Ga'd"' aynı ma· 

ka leler vazınağn devanı el knlf'de Montrp mukavelea ni 
mektedıı. il Gıorna e d ita menuu bahıed~u~k ,unları 
lıanın pa:1.er nüshası o n11 yazmnktAdır. 

· La Noca d ltalia., ) gön "'Dört ene oldu kt Bük 

derdığı bır mektuptQ Ro reş ıle Londrfl 11rasında 'f" 
m a n a beıvekilt B. Goga rete d,.ğer garıp müzakere 
ile olan blr mülakatı o k ler ynpılmıth lnglli:ı hahri-
letmd<tedır ve nezareti Romanyaya Kö 

Goga Yahudiler mese esi ııtence lımnnl yanında ikı 

hakkında muharririn suahnc bahri ü5l tnfftll lt:klifı nde 

har1> ıemtl~rf Jçla dfferi 
pelrol ıemıletı ı,tndt. . lttı•· 
at aekız mHyar leylik mai 
rafı mucip olaeektı. Bu pa: 
ramn bir kıamını lnatltere 
verecek :ıe verdtii para ıe 
He. atnorte •dilerek petrol 
ÜHÜ U~UD mGddet lnıılter4t 
elinde kalacaktı B6yle bfr 
kombtnezen tnglliı ha;p ıe' 
milertnln Karadenlzde kal 
maımı muhik g6tterecektf. 

Bu mukavele akdedflemedl. 
heoür. ltal1a tarafında~ taadı" 
edllmemJf olan Bofazlar v• 
Karadenlx rejimini tesbtt 

eden ufurauz Montri mulra · 
1 veleal ftteyden• aelcfi 

Bugün Rom~n 6't1lett ltü 
mukavelenin ağırhiını 1.11 
ıetmiye ba9ladı Çftnkü, bu 
J'ı)ukavele hayati btr deDIS 

bitaraflıjım ihlll etmekte vl! 

•·• Tilrklyenln tekrar ıi'&b· 
l~nml'lsınırı" neUce"ıt olarşlı 
Karadentrd~ ıahtll olm11arı 

hükumetlerf!"~•it ıemllerlP 
ı Kar denize girmesine iJTikirt 
bırakmart1aktadır Böylt! bir 
mukavtle Romanya tçln keo· 
uf deniz ~ U99etleırlnln So•· 
yet Ru~y• kav•etletl kert•' 
sında müdaf aaaız kalmasıo• 
ve Romen UcareUnt ıhlil 
edebllf:cek ıoohlyette miif" 
kiii.tın e'lcümle Boğazlar ta 
rikıy ı e yapılan Romen trafl' 

şıt t ıca rettnio durduruirn••: 
gılıı ahvalin betıösternacı111 

intaç e~mekt~dır. 
Det" Bu ehepten do a~ ı " 

mt n mil i mehafilı MontrO 

mnk<1 v<:lesının tArfi:ıni ,,e 
onun heşın sıııtemının mlidl 
kün o duğu kaJ r hafıf il! 
uım~•ını ıatayorlar Mesel~ 

R f")lll Polonya. omanva ve 
l ~ı .. ı• gartatan aruındakı ıag 

kuvvetlendirmek ve boyle'' 
Ronaanyanın gerekT.Baltak 111 

._ ~e 
gereo:k Egeye daha ıerbe•1,,. 
açılmas>nı t•mln eyliY ~ 
mahreçler vücuda geUrlJle 
ısuvorlar. eöylece Hojaıl~ 
r ın açık olup olmama••0 t 

._ 1 1ıtı h çbır tealn •• mıyac~ .,&' 
Hu ırıest:l-" henüz resmJ 1 
rnahıyetle deii1dtr falı~ 
bu günkü mılli cere1•;ı, 
içırıde mündeoııç bir fi 
,-Jen be h11ediyoruz ol 

Matl:ıuat Muasohoioıo " 
lunun Cenubi Amertk• I 

I•'' yahah h11kkında da' te 1 

b ı.. hulun m u•tu Bun aran birı ceva en: "' 

!arın vf':rdtkleri mat~~ı 
t .,fı;ı li.tıyl e tekraı lamnkt• 

Yahudılerın son zamaninr 
-iefa Ronıanyaya mu 

"' -0lduklan111 

Sah bı ve 8ıtımuh11rrıd: 8ahkeıı•t Metıuıu H 
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