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---------------------------------------==-Na l~ant e~tepleri kanununun i~inci müzakeresi yapıldı. Devle le aiı b i naların satış 

bedellerile yeni binalar inşa olunacak. 
Ankara, 9 (AA.) - Bil· 1 

yük Millet Mecltslnln dünkü 
toplantmnda birine•, üçün -
cil ve dördüncü umumi mü· 
fettitliklerle müıavtriıkleri · 
nln teıkllat kadroları hak 
kındakl kanunu.o 2 inci mad 
deılnln değlıtırJlmeıl, tapu 
mmtakalarının merke:ı:de teı· 
kılt için çahıttrılacak me
murlara verilecek ücrete, 
milli hükumet bütçeılne aıt 
hizmetleri için yapılmıı le· 
dıyatm tesflyesl hakkındaki 
kanun müzeyyel kanun la 
Jibalarının geri verilmesi 
hakkındaki BaıvekAlet tez. 
keresi okunmuf, askeri me· 
ftlurlar kanununun altıncı ı 
nıadd sinin değitUrllmesl ne.I 

bllnl mektepleri ve nalbant· 
hk sanatı hakkındaki kanun 
liıyıh .. larının ikinci müzake · 
relerı yapılmııtır . 

Ankara, 9 (Husuıi) -
Büyük Millet Meclisi dün 
B. Refet Canıteztn riyase
tinde toplanmıı, muhtelif 
kanun layihalarının müza· 
keresıle meıgul olmuttur 
Ankara beledtyeııinln borç· 
lar1nın uzatılması, birinci, 
üçündi ve dördüncü umu 
rni müfettitlik lerin teıkili.t 

kadroları kanununun bir 
madeslnin değııt i rilmesi, ta 
pu mul\meleleti için mer 
kezde fazla memur çalııtı· 
ralması, mlUi hükumete alt 
borçların tasfiyesi hakkm 

Delbos, Kral arol a
dildi .. rafında Kab 1 

-----------------
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dakt kanun l ayihalarının ge
ri verilmesi hakkındaki Baı 
vekalet tezkeresi okunmuı 

ve kabul edilmtıtir. 

Devlete ait bioalarm satıf 
bedellerine yeni resmi daire· 
ler yapılmuı hakkındaki ka
nuna bir madde ilavesi, nal 
bant mektebi kanun layiha· 
sının ikinci müzakereleri ya· 

pılmııtır . 

Gümrük kanununun 351 
inci maddeıinin sanayi kıs · 

mına aid pli.olar, cildlt ve· 
ya cildstz musiki notalarının 
gümrük resmınden muaf ol 
arak tdha!i hakkındaki ka 
nun layihasının birinci mü · 
zakeresl yapılmııtır . 

Devlet demfryolları v,,. li 
manian umumi idareKlnln 
vazıfelt-ri kanununun 25 in· 

ci maddesinin değiıtlrilmesi 

hakkındakl kanunun da bi· 
rinci müzakereai icra edi · 
mfıt ı r . 

V ugoslavy Başvekili ltalya 
DünRo ada Ayn 1 d 1.. ile Suriye ve Tun us ara
B. StoyadinoviÇR_o_m--a-Seyaha sındaki k~erina mukavelesi 
tından Sonra Berline de Gidecek ımzalandı 

Roma, 9 {Radyo) - İtal
ya hariciye nazarett, Mtlan 
Stoyadinoviçın Roma seya-

hati hakkında bir resmi 
teblii neıretmiıtir. Bu 

tebliğde B. Mu11oltni 
Yugoılavya baıbakanı ara 

11nda iki memleketi allkadar 
eden meıeleler etrafında 

konutulduğu ve iki hüku · 
met reisinin gör üt ve f lkir 
!erinden ahenk ve mutaba . 
kat mevcut olduğu, İtalya 
Yugoslavya doıtluğunun; tle· 
ride daha kuvvetli bir ıekil 
alacağı kaydolunmaktadır. 

Roma, 9 Radyo) - hal· 
ya Baıvektll B. Mu11oltnl ile 
Yugoslavya Bat ve Dıı Ba
kanı Malan Stoyadinovlç bu 
gün Venedlk saraymda uz 
un müddet konuımuılardar. 
eu konuımalarda, Hariciye 
Nazırı Kont Ctano da hazır 
bulunmuttur 

Roma, 9 (Radyo) - Bu 

gece Yuıoslavya sefaretha
nesinde Yugoslavya Baı ve 

Dıı Bakanı Milan Stoyadt· 
noviç ıeref ine bir ziyafet 

verllmlttir . Bu ziyafette, 
bütün İtalya ricali hazır 
bu l unmuılardır. 

Milin Stoyadlnoviç. Kont 
Cıano ile fatist umumi ki· 

tıbf B. Staraçın refakatile 
gece yarHıodan sonra Mila
noya hareket etmlıttr. 

Berlin, g ı Radyo) - Al 
man siyasal mebafilı, Yugos· 

lavya Baılve Dııbakanı MilAo 
Stoyadinoviçin_Berlin seya · 
hatloe muntazır bulunuyor· 
lar. 

Roma, 9 lRodyo)- ltalya 

Hariciye Nazırı Kont Cıano, 

ltalya ile Suriye ve Tunus 

arasındaki Klering mukave

lesini lmzalamııtır . 

Fransız 
Hava manetrılın bitti 
Parlı, 9 {Radyo) - Fran

ıız hava manevraları sona 
ermltttr. Manevralardan da. 
nen tayyareler Burjo tıtaı· 
yonuna inerken halk tara
fından büyük tezahQrat ya· 

pılmııtır. 

Naztr ~ün Romanya başvekili B. T atares~oMve hariciye Ankara. 9 (Huıulli) 

Umumi muvazeneye dahil 
olan dairelerden po6ta tel 
graf telefon ldareıtle bu 
idareden uınumi muva:.ı:c -
neye dahil dairelere geçen 
ve geçecek memurların biz· 
met müddetlerinin müteka
bilen tekaüdlüklerinde sa
yılması için, askeri mülki, 
tekaüd kanununa bir fırka 

eklenilmesi hakkındaki ka · 
nun layihası, büdce encü · 
menince kabul edllmlttir . 

= 

Almanya, Çine Bir As
k eri Heyet Gönderdi .. 
~in ordusunu islih için ilden heyette altı uenırıl, 

nazuı B. Antenes~o ile göıüşmeler~e bulundu 
Bükreıı. 9 (Radyo) - Fr 

ansa hariciye nazıra B. lvon 

Delbos refakatinde Fransa 

nın Bükreı ıeflri B Adrl · 

Yen Tiyerl ile Romanya ha 

ticlye nezareti müdiranın · 

dan B. Lereıko oldukları 

halde dün ıabah ıaat 10,15 

te buraya eelmittir. 

istasyon, Fransız. Romen 

bayraklarlle donanmııtı. B. 
Delboı, hariciye nazm B. 

Aotenesko, nakliyat nazıra 

8 lnkoleç, geoeral Teodo

teıko, B Lapcıdano, Bükreı 

belediye relıt ve daha bir 

Çok zevat tarafından mera

•loıle kartılanmııtır . Karıı

layıcılar arumda Ruı ve 

Çekoslovak ıefirleri de vardı 

lıtaıyon, b&lkla do lu idi. 

Fransa hariciye nazırı do 

lruca Fran11z sefarethaneıl· 

~e aitmif ve &ant 11 de 

(((otroçeni) sarayına giderek 

lırnını hususi deftere kay 

detmı1 , yarım saat sonra 

da hariciye nezaretine gide 

tek B. Anteneskoyu ziyaret 

~Ylemlıtır. 

lkı devlet Hariciye Nıızır

le.rı burada bir müddet ko· 

tluıtuktan sonra, beraberce 

a'1fvekalete giderek baıve 
ku B. Tatareskoyu ziyaret 

ettrıtılerdtr. 

8. Tataresko, saat l 2 de 

'1. lvon Delbosu alarak ıa -
"'Ya götürmüıtür Kral Ka· 

tol, Fransa Hariciye Nazırı · 
t\' kabul etmtı ve teref ine 

bıt öale ziyafeti verm iıtir 
ij ftonıen matbuatı, Fran&a 

'-rlclye Nazırının Bükre l 

ziyareti münasebettle uzun 
makaleler yazmakta ve iki 
memleket araıındaki dost-
luktan hararetle bahseyle
mektedtrler 

Bükreı . 9 ( A.A. ) - B. 
Delbosun muvasalata müna· 
sebettyle Üniversal gazetesi 
yazıyor: 

"Fransa bizim için yalnız 
(Sonu Dördüncü Sayfada) 

Yerli ah Haftası Proğ 
r a m ı Hazırlandı .. 

Haftanın canh ve hareketli geçmesi için gece Parti~e 
bi~ toplantı yapıl~ı 

12 Btrinciki.nunda bat 
lıyacak olan Ulusal Ekonomi 
ve Artırma haftasının yak 
latmaeı mün&1ebetı le aktam 
Part ide Mektupçu B. Süley
manm baıkanlığında bir top · 
lantı yapılmııtır. 

Belediye Reisi B. Naci ko 
danazla, öğretmen okulu 
direktörü, halkevi reisi, 
ilk öğretim iapekterleri . 
bat öğretmenlerin ve diğer 
bazı zevatın hazır bulundu 
ğu bu toplantıda proğramm 
esaal rı teıbit edılmiıtir. 

Buna nazaran hattanın de 
vammca halkevi hoparlörle 
rile artırma ve ekonomimi · 

g·liz 
T ayareleri Mısıra gi~iyer 

Londra, 9 (Radyo) - ln
giltere Harbiye Nazırı Hor· 
belis, birinci gurup harp 
tayarelerinin, lkincil<anunun 
7 sinde Mısıra hareket et

mesini emrcylemlttir. 

zln geliımeaile ilgili söylev 
ler verılecek, öğretmen oku 
lu, halkevi, ilkokullar tara . 
f ından müsamereler verile 
cekttr. Kurum genel merke 
zince gönderilen ve Türki-
ye ekonomisinin canlan 
masını gösteren f ilim hal
kevlnde ve ılnemalnda 
gösterilecektir . 

Haftanın son günü olan 
19 ılkkinun pazar gün6 
sut 14 de cumhuriyet ala· 
oında bütün okulların. tetek
küllerln ve halkın ittiraktle 
bir topl antı yapılacak ve 
bunu .ıeçitresml takip ede 
cektir. 

Aynı günün akıamı ıehir 
kulübünde yerli yemiılerle 

bir ziyafet verilecek ve en 
iyi yerli malı ile glyinmtı olan· 
lara kurum tarafından yerli 
malı hediyeler dağıtılacaktır. 

Okul talebesi ara11nda yer · 
li malı ve mtlll ekonomi tle 
alakadar bir yazı müsaba 
kası açılarak birinci, ikinci. 
üçüncü gelenlere münaılp 

hediyeler dağıtılacaktır. 

Antaky 
-------f atdği Beyruıa dönüyor 

Beyrut, 9 {Radyo) - An· 

takya patrığı KardinAl Ka

punt, bu gün Parlı ve Ro 

ma aeyahatından dönmüı, 

Lübnan Cumhurrelsinın ya

veri ile Lühnan baıvekilı 

tarafınd;\ ıı karıılanmııtır. 

Gençlık leroibiye dairesr 
ş&f i Ankara ya geldi 

Ankara, 9 (A.A.) - Al 

manya gençlik terbiye dairesi 

ıcf i bugün tayyare ile Ku· 

düden Ankaraya gelıniıtir . 

13 Kişi daha. i~ama mı~~Om 
edil~i 

Londrat 9 (Radyo) 
Deyli Telgraf gazeteı i ne gö
re, bazı ziraat a atını imha 
ettiklerinden do l ayı ı 3 Rus 
gencı, divanharpça idama 
mahkum olmuşlardır. 

Vnrıova , 9 (Radyo) 
Rusyanın bura ateıemiliteri 

General Semt>nof, Moskova· 
va d •\Vet edllmittir. 

Genem~\ Semen of, Atına. 

Tokyo. Kabil , Valansiya ve 
Ankara ate şemiliterlerile bir· 
likte harp divanında muha 
keme edileceklerdir. 

~es erkinha(o vır. 
Çin orduaunun iılah için 

Almanya Çın hükumetinin 
emrine mühim bir askeri 
heyet gönderrnlttlr Bu he
yette altı general ve altmıt 
beı büyük rütbeli erkanı 

harp vardır. Çio Almanya
nın müttefiki olan Japonya 
ile harbe gtrJıtiği halde bu 
askeri heyet, büyük Alman 
erki.oıharbl yesl ta rafından 
geriye çağrılmamıftır ve Çto 
büyük erkanıharbtyesinln 

emri altında çalıımıya de -
va m etmektedir. Hitlerln oa . 

zarlyelerl ile komünizm al
tında §ekti ve derece farkı 

vardır, yokıa usullerde ve 
tatbikatta bir benzerlik gö 
rülür; ve iki tarafın içtimai 
nlzamlarmdaki farklar, dü 
ne kadar, Hıtlerle Stalinin 
ekonomik sahada bir sürQ 
ves ı ka 1 ar ımzalama!arına 

mani olamamııtır. 

Adolf Hitlerln iktidar 
mevkılne gelır gelmez iki it 
olare k . 1 .Şubat 1933 te 
Sovyet Alman gizli muahe· 
d esini bet yıl müddetle UZ· 

atm ı ı olduğunu nasıl unuta· 
hi İi riz? 1926 da Y apıhnıı 
olan bu muahedenin müd 
deti 1931 de hltmiıtt. Hıtler, 
iki yıllık ölümden sonra bu 
muahedeyi tekrar diriltmif · 
tir ki önümüzdeki 1938 yılı 

mayısın beıine kadar meri 
olma kta devam etmesi icab 
eder. 

Almanya namın" sabık 
ö1ü baıvekil Stre.zmrrn He 
Sovyetler namına Krestın5kl 
tarafından hazırlanmıı o 1an 
bu muahedenio sadece "iki 
tarafa iyi münasebetler te 
sis etmekle iktifa,, ~etmemek· 
te olduğu ..,. malumdur. Bu 
gizli muahedenln ikinci ve 
ve üçüncü maddeleri çok 

1Ferfıe gitmekte ve bir tar· 
a1f ~\l\T" ill'O r. ' - 1 • a--

f .md n veya birçok devletler 
tMafıodan,, tecavüze uğrı · 
yAcek oluna diğer tarafı, 
tam ve kati bir bitaraflık 
muhafaza etmlye mecbur 
bulundurmaktadır. Yine eler 
bir tarafa .., "mail ve:'.lkUıadl 
bir .boykot,, ilan ediline di
ğer tarafın bu boykota itti· 
rak etmemesi bu muahedey · 
le kabul edilmit bulunmak

tadır . 

Ruıya son yıllarda Alman
yanın sinirine dokunacak 
bazı hareketlerde bulundu. 
Faraza Fransa ıle ittifak ak 
ti ve Çekoslovakya ile an· 
lathi Cenevredeki faaliyeti 
•le de Almanyanın hoıuna 
gidebi l diği söylenemez. Bu· 
na rağmen Bitlerin bir gizli 
muahede ile yüklediği vazı · 
feleri nasıl baıardığını isbat 
eden bir hadiseyle karıılaı · 
tak. Bu yıl Kızılordu erk&· 
nıharblye reisi Maraıal 
Tuhaçevskl ile aralarında 
Sovyetlerln Londra ataıe· 
millteri Putnayı da gördü · 
ğümüz altı general Rusyayı 
çelik adamdan {Stalln) kur 
tarmak istedikleri zaman 
kurdukları planı büyük Al· 
man erkanıharbiyealne de 
açmak hataama düıtüler . 
Maraıal Blomberg ile gizli 
bir muhaberede bulundular. 

Maraıal derhal Alman gizil 
polis ıefi Htmmleri haber · 
dar etti. Ve bu zat Alman 
hlikiimeti tarafından mese
leyi (Stalin) e bildirmeye ve 
M~ratalla generalleri tuttur· 
maya memur edildi. 

Kızılordunun hatsız bıra
kılmasının Stalln diktatörlü· 
ğüniin devrilmesinden mü · 
him addedilmesi Hltler Al--. 

( Sonu üçüncü sayfada ) 
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'' Vamp,, Nedir 
Artistler 

Si leyin Şirley bir 
"" Afet mi? 

Bunu Nicin Son f i l iminde~ i muvatf akiyeti İngi liz za bıtası çok t uhaf 
b ir yasak ihdas etmittlr . 
Şir!e y Ta mpelfn rol a l dığı 

fılimler gösteri ldiği sırada 

lngiliz kız talebe sine maya 
gitmemektedir. 

, 
• 

istemezler? 
• Artiıtliğe ilk baılamıı 
olanların emellerirıden bah
setmltlik: 

Hepsinin oynamak iltedi · 
ği bir rol vardır, hepsinin 
beraber rol almak istediği 
bir baıka artist vardır . 

Fakat, acaba artistlere 
ıöyle bir ıual ıorulaa ne 
cevap •erirler: Hangi rolü 
oynamak iste mezsin iz? 

Güzel artist buna sorul
madan cevap veriyor. Oi 
yor ki: 

- Sinema dilinde bir ke · 
lime var ki telaffuz edilmeıl 
tüylerimi ürpertir: Vamp 
kellmeıi. 

"Bu kelimenin manası ne
dir ıöyler m isiniz? 

Bence hiç bir manası yok. 
Fakat, bizde yok. Amerika · 
da ona ıu manayı veriyor 
lar: "Vamp"' teshir eden 
kar111ıoda bütün iradelerin 
erldlil tehhkeli kadındır. 

Onu hiç bir kadın da taklit 
edemez. 

Bunun neıeli tipine misal 
May V eat; tehlikeli, zeki ti
pine mlaal Betti Daviı . 

•vamp,, dedikleri yahut 
da, dalma felaket gelen. 
hatta kendini bile felakete 
ılrükltyen bir kadındır: Gre· 
ta Garbo, Marlen Dietrih 
hepıt böyle bir vamp ol· 

muıtur. Key Franıis, Joo 
Kravford, Anna Sten, Konı 
tanı Beneti de hazan böyle 
birer vamp olmuılardır. 

1101 .... '--- -

"lıte benim olmak iste· 
medlilm tip budur, böı 1 

bir rol de almayı dür:ya,da 
iıtemem .. B•"• ~Qıı:Q~ fella 
Dır ııe sebep olan kadın 

rolü verdiler. Bu rollerimde 

intikam aldım, bazı itleri 
karııtırdım , hatta zulüm et · 

• 
tim . Fakat, bütün bunlar 
eilence ve nete tle acılıkları 
kaybolan rollerdi. O roller. 

de ben ancak hafif meırep, 
çılgın bir kadıodım, hiç bir 
zaman hakiki bir Vamp de
illdim ... 

"Hiç bir zaman da, ne 
hayatta, ne ılnemada bir 

Vamp ofmak istemem" ... 

Şirley son çevirdiği filtnıde 
adeta genç bi r kız halini al· 

mııhr. 

Hu fi limin en güzel sahne 
si ~üpheıiz gülme sahnesidi r . 
Bu sahnede, artı si eri ke. bka · 
ha ıle güldürmiye sebep kü 
çük bir ma ymunrlur . Ôyle 
oyunlar, öyle tuhaflıklar ya· 
pıyor ki, gülmemek lf abtl 
değil . 

Şirley bu fılimde de, d i. 
ğerlerinde olduğu gibi yine 
güzel , yine sevimli.. 

Saçının ta rama ıekli de · 
ğişmekle beraber, gülerken 
çenesinde husule gelen kü· 
çük çukur hala yerinde Bu 
çukurun sevimli sanatkara 
senede en az 5 m ilyon lira 
temin ettiğini söylersek ıaı · 
mavınız .. 

Ne günlere kaldık 
Havas Ajansının Alman. 

yada Berlin mümessili olan 
Bay Pol Ravö bir gün res · 
mi bir tahrirat al mııtar . Bu 
tahriratta hulasaten: 

"Hükumet aleyhinde ha 
reket ettıği için üç gün zar
fında Alman topra\cla.rını 

terk etmesi" kati sur~tte 

bildiriliyordu. 

Bu ga rip görünen yasağın 
s~bebl ş ııdur: 

Bütün kız çocukla r , ıtne · 

madan çıkınca , günlerce 
Şirleyi taklit ile vakit ka y· 
betmekte imiıler! . 

Bali muharrir~erin kazançları 
Bu asırdan bahsedecek 

deglliz . Fakat geçen asrın 

muharrirlerinden bazılarının 
kazançlarını gösteriyoruz: 

Viktor Hügo " Sefiller " 
den 300.000 frank kazan · 
mııtar ki o zamft nki rayice 
göre 15,000 altın l ira eder! 

Ôjen Sü de "Paris Esrarı" 
romanından 200,000 frank 

kazanmıştır 

İosan bu iki rakama ve 
bilhasaa sonuncu esere ba · 
kıyor da geçen asırda mu· 
harrirlerin çok bahtiya r ol 
duklarma hükmedeceği ge
liyor. 

Çinlilere dair ! 
Bankofta sefırlik etmit 

bir Fran11zın madamı anla· 

Bay Pol Ravönün Alman· tıyor: 
ya hükumeti aleyhine ha· .. Bir gün yatak odamda 
reketi ned ir . Bilıyor musu· karyolam üzerinde ömrüm-
nuz? Bu Fransız muharrir, de görmediğim derecede bü· 

İ Alman yada ıiddetle hüküm yük bır yılan gördüm. Çok 
ıüren hummayı lulaiden korktum, fakat ıoğukkan · 
bahsederken: "Alman inek· lığımı da kaybetmeden ses · 
leri bu hastalığa kartı çok sızce çekıldtm, kapıyı ka· 

mukavemettıizd i rler ,, Demit · ı pattım. E vd e üç tane erkek 
ti. 1ıte bu, Almanya hükü- Çınlı hizmetti vardı; bun-
meti a leyhine ' ~ bilha11a 1 lardan blrisin) n eline kcıca
mahud dört senelik p lan mm av tüfeğfoi verd im . Yı . 
ateyhlne"'telakki edilmiıtır. 1 lanı öldürmflıini söyledim. 

"Ôrde
0k Mustafa,, hıkaye· I "Çın\i elinde silah yılana 

ıi bizde meıhurdur . Karıı- doğru yürüdü pençereyl aç · 

ıındakıoin bututtanl bahset· h ve yılanı niıanladı fakııt 
meıintn yağmur, ıu dolayı - ateı etmeden geri döndü. 

siyle kendisine lakab olan Ve bana : 
"Ördek!" demek olduğuna - Affedin iz madam, a let 
hükmeden adamlar bir va · edemiyeceğim. Bu yılanın 
kitler varmıt ve ı lmdı de benim büyük baba m olma-
darbımesel olmuılardır. Bu sından korkuyorum . ., pedi. 

tnek kılaiikumma da höy · 1848 de gazeteler 
lece darbımesel olup kala-

cakhr. 
ES - , 

1848 Tarihi bütün beıe

riyet tarihinde yer tutmuş · 

En pa~ah pürol 
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1 Bi Yo Açıma 

laştı r ıldı 
ı '40 Y şında 

• • 
-

Bir adam 12 yaşında bir 
kuı kaçndt. Halihaztrda CumhuriyBliıiİndan gRçmekie olan araba

lann yolu değiştirilecek. 
Merkeze bağlı lrvana kö· 

ı yünden Mehmet Ça vuı kızı 
12 yaıındaki Emineyi bu 
köyden Ahmet oğlu Muıta· 

fa adında 40 yatında bir 

Yük arabalarının Cumhu
r iyet meydanından gelip 
geçmesi be lediyece mahzur · 
lu görülmüştür. 

Buradan araba geçirilme 
sinin mennedile bilmesl için 
belediye stndyomun arka 
tıuafındaki yoluu geniı\etil 

mesl ve açılacak yeni yoldan 
arabaların geçirilmesi mu 
vafık görülmüştür . 

Belediye bu maksatla bu 
kııımrlak l evlerle bazı bal:. 
çelerin istim la k !nl kararlaı-

öğretmenlerin 

Kıdem 

Zamları 
Üç yıllık hizmet müddeti· . 

ni dolduran ve muvaffakı-

yeti görüien 107 ilkokul öğ · 
retmeninln e yliilden itibaren 
bir d erece te rfı ettiğini yaz

mııtık. 

Terfi eden öğretmenlere 

tebliğat yapılmasına baılan• 

mııtır 
~ 

Te r fi edenler birinci teırin · 

den itibaren maaı farklarını 
al acaklardır . 

A çık tııokkür 
Yoksulları Göze ime Birlf · 

ği başkanlığrndan: 

Korgeneral Sabit Noyon, 
Kor yaveri R inbaıı B Sıy 

ret , Savaıtepeden B. Meh · 
met Bulgurcueff', Hususi 
muhasebe Müdürü B. Raıit 

Sekendiz, Savaştepe nahiye 
mildürü B. Bilal Y alçmkaya, 
Savaştepeden kömür müte· 
ahhldi B. Mehmet Doğan. 

Lise öğretmenlerinden Ba · 
yan Melike, B. Niyazi, Ba
yan Faika, B Muzaffer, 

B Halil . B. İsmail, B Ke· 
mal , Kepsüt nahiyesinde 
Tüccardan B. Nazif Erdan 
ve Tüccardan 8. İbrahim 
İzzettin G ü n e f B i r . 
liğim iz talebe yurdu l<ütüp· 
ha11esine kttap hediye eden 

"\'e p &ra yardımında bulunan 
hayırsever yurddaılara Bir -
lik idare heyeti minnet ve 
ıükranlarını sunar 

Dağ yürür mü ~iç? 
Dağ dağa kavuımaz, fa · 

kat insan insana kavuşur! 

Derler. Bu eski darbhnesel , 
dısğların yerlerinde ... sabit ol
duklarım gösterir. 

Fakat itin bütün cephesi 
böyle değıldir; Hindiıtanda 

Neva dada b ir dağ vardır ki 
bazı ıarka, bazı da garba 
doğru yürür ve bu dağ ti · 
maiden cenuba doğru uzan· 
mııtar 

Nasıl olur; diye telit la 
zım değıldır Çünkü bu dağ 
bir kum dağıdır . Rüzgar 
şarktan esti ği vakit garba, 
garptan esene ıarka doğru 
bir miktar yürümektedir . 
Ôyle ya ... Kumları rüzgar 
bir yandan bir yana nakle 
demez mı? 

tırmıthr. 

Yakında burlllann istim 
laklarine başlanacaktır . 

Sta~yomun önü tanzim e~i- ı 
lece~. 

Stadyomun ön tarafında 
kt eski teniı ıa hası ve onun 
civarı belediyece park ha
line getirilmektedir. 

Buraya çiçek tarhlarından 
başka büyük bir havuz da 
yapılacaktır. 

Muhtarı 

Vuranlar 
Yakalandı. 
İvrindi nahiyesine bağlı l 

Gömeniç köyü muhtarı Re · 
cebin, lvrindideo atla ııelirken 
köye yarım eaat mesafe
deki Sarıyokutta çifte ile 
öldürüldüğünü, \•akaya müd· 
delumumilikçe el konduğu 

nu yazmıtbk 

adam kaçumııtır. Suçlu ya· 

kalaomJfhr. __ __., ..... 
Bostancı 

Köyünde Bir 
Ev Soyuldu ... 

Merkeze bağlı Büyükboı· 

tancı köyünde öğretmen B· 
Ali Rizanın evinin pençere· 
si kmlarak içeriye girtlmit 
ve bazı ev eşya11 çalınmır 

tır. Hırsızlar, ffe ya
rar eıyayı toplamıılar, göz· 
lerine iltıen ekmek ve ye· 
mekle de karıolarını doyur· 

muılar ve ıonıa bı r akıp ın· 

miılerdtr . 

Hırsızlar aranmaktadır. 

Serhosluk hali 
Börekçiler mahalleılndeP 

Yapılan tahkikatta Muh
tar Recebi öldürenlerin bu 

' köyden Şakir oğlu Emin ve 
arkadaıı Hüseyin oğlu Halil 
olduğu anlaıılmıt ve yaka· 
lanrnıılardır T a bkikata de 

vam edilmektedir 

1 

Mehmet oğlu kahveci Eyu, 
serhoş olarak Şehir Kulübün· 
de yakııık almayacak hare· 
kette bulunduğundan ya · 

Muhtar Recebin, evelce 
' Şakir oğlu Eminin karıtını 

battan çıkarmağa teıebbüs 

etmesinin cinayete sebebi
yet verdiği zannedilmek-
tedir. 

-·~ 

Şehire Getirile
cek Suyun Pro

jeleri .. 
Şeh l re Susığırlık istika· 

metinde bulunan Bıçkı ıu· 

yunun getirti lmesi için ma

hallinde tetkikler yapıldığı· 

nı yazmıotık. Bu hususta 
belediyeler inıar fcrı heyeti 

ıefliği ile belediye ara · 
11nda ilk temaslara baılan 

mışhr -
Yankesicilik 

Bursanın İnegöl kazasın 
dan Mehmet oğlu Mehmet 

Abaham• hanında , a ldığı las 
tiklerı çuvala yerleıti rmekte 

iken yeleğinin cebinden 80 
lirası çalınmıf! ır. 

.......................... 
• • 
! Yurddaş ! . . : • • : K urduğumuzf abrika · : 
: Lar ve yaplığzmız~: 
·~ ~ -- - --- -: demlryollar hep ulusun 
: blrikl/rme gücün~ daya 

1
: nır. Bu gıicıi arllrmak se-

·: nln elindedlr. 
• • • • 

ı : 

sunkada bir arlzrma 
hesabı olrmyant n 

garı m karanlıktır • • • • .ı·ıu-al Ekoııoıııı • 
: 'c A ı lırma Kurumu• : 
• • •••••••••••••••••••••••••• 

kalanmııtır . 

Bir ev~en yüz lirahk eşf ı 
çahnmış 

Dınkçiler mahallesindell 
Hamazan oğlu MebmedlO· 
bu mahalleden Ahmet kı:ı• 

Fatmanın geceleyin evioe 
girerek yüz liradan fazla 
muhtelif kıymetli eıyasır»1 

çaldığı iddıa ve:ı ikayet otuo · 

doğundan yakalanm ı ıtır. 

Dört kişi bir ihtiyın döğmüı 
D inkçiler mahallestodell 

Mehmet oğlu Mustafa, kar · 
deti Kadriye, Riza kızı AY 
ıe, Mustafa kızı Melike bir 

çocuk meııelesindeo bu rna • 
halleden 60 yatlarui da ihtiY'' 
bir kadını sopalarlc1 döğdük 
leri iddıa ve şikaye t olur>· 
doğundan suçlular yakalaf1 
mıf, ha klarında tahkikata 

be şlannı ı ıtır . 

Bir fhtıyar 
Kayboldu .. 
Smdırgmm Gölcük nabiO 

yesinden Çoban Alt oğlu 6 
yaılarındaki Mehmet bif' 
denbire ortadan kaybohn&Jf 
tur. ihti yarın bu ani kaybO 
luıu üzerine tahkikata baf 

lanmııtır . 

Koyun ~ısıah~lın için 
tedbir 

""l• Küpeler nahiyesine bd 
Dereköyünde bazl kofuıı· 
)arda hastalık çıktığı "e 
öldüğü bildirilmesi ü:ıerille 
veteriner direktörlüğiiOce 
bu köyde lazımgelen tedbir· 

ler alınmııtır . 
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AlmanyanınMüstemleke l 
Talebi Ve lngiltere .. 

bilir. Orta Avrupa ekonomik 
münasebetlerinin maruz ka 
l acağı her hangi bır tadi ıat 

Frunıanm emniyetıni her 
hangi bir suretle h:ıleldar 
etnuyecektir. 

(Eche de Parts) gazetesın· 
de Berlln ve Berchtesgaden 

Bu Büyük Mesele Uzun Zamandanberi Ortaya 
Çıkmış Bulunmaktadır. Ancak Halledilmiş Ol 

duğunu iddia Etmek Pervasızlık Olur. 

konuımaları pilançoıunu ya
pan Pertınaksa göre: Alman 
yanan takip ettiği politika 
meçhuller ile dolu olan bir 
politika değildir. Almanya 
politikosının ıüpheye mey
dan bırakan ciheti bu poli
tikanın husul sahuına faali 
hususunda takip olunacak 
yol '\ie tatbik edilecek me 

todiardır. Bu hususta artık 
faraziyeler sahasından çıkıl · 
maktadu; vakıalar kendile
rini göslermeğe başlamışiar
dır. Almanlar bu defo ma 
nevra yapmıılardır. Yalnız 

panjermanizm politlka11 pro 
ğramım doğrudan doğruya 

lngiltere Mıhrihıu nazarı 
Lord Halifaluın Berlin ziya· 
reli ve Httler ıle mülakata 
hadiselerini azami dikkatle 
takip eden Fransız gazetele
ri Lord Halifaksm Londraya 
avdeti üzerine bu mevzua 
bir defa daha avdet etmiı
lerdir. 

Terops gazetesı İngiliz dev
let adamı ile Almanya ricali 
ara11nda vaki olan temas ve 
koouımaların "hususi bir ma. 
hiyeti haiz bulunduğunu,. 

tebarüz ettlrdıkden sonra bu 
tnevzu eh·af anda yapılacak 
tahminlerin yalnız Alman 
ve lngillz gazetelerinin 
neıriyatma letlnad ede· 
bileceklerini kayd ve bu 
mülakatlar hRkkında h bliğ 

neıredilmediilnl tıaret edi
yor. Bu gazeteye göre Al 
rnanya mülakatları hnkkın 
da İngiliz ve Alman gazete 
lerinin nepiyatandan elde 
edilen baılıca intiba konuı
tnalarm müsait bir hava iç · 
inde vukua gelmlt oldukla
rı intıbaıdır Almanya hari
ciye nazırının londrayı zi 
Yarete davet edilmesi ileri
de bu konuımalara devam 
irnkan ve ihtimallerinin me· 
vcud oldujuna delildir. Al
ınan ve İngtlız mehafillerl
nın Almanya konuımaları 
hakkında göıterdlkleri lhtl 
Yatkarlıja ıaımamalı. Çün· 
kü böyle bir diplomatik te
tebbüıün muvaffakiyetli ne 
ticeler verebilmesi için yal 
nız Almanya ve lnglltereyi 
değıl aynı zamanda bütün 
devletleri alakadar eden 
ıneselelerin münakaıuının 
fllani bir hal almaması la 
zımdır Bunun için Berch
teagadende derplı edilmit 
bulunan hal ve tesviye çare 
leri haklunda ıayi olan ri 
\'ayetlerin ihtiraz kaydlnrıy 
le itibar nazarına alınmala 
rı lazımdır. Birkaç ıaatlik 

bir mOlakatın geniı bir 
~tour d'horlzon,. dan baıka 
bir ıeye imkan vermesi va 
rid değildir. Almanyada ko 

Güverte alevler içinde 
kaldığı zaman, denize sıç· 
ramağa mecbur kalan yol
cuların hemen hepsi aıağı 

Yukarı böyle bir sergüzeıtle 

karıılaıta. 
Sabahleyin saat altıya 

doğru S .O.S işareti üzerıne 

Yetııen ilk gemi, Monarch 
of Herminde yetmiş yolcu 
toplada. Sonra Andrea · F . 
luchenbach yirmi iki kişi 
kurtardı. Cltyof. Savmak
da da altmıı betbaht sığına 
cak yer buldu. 

Daha sonra gelen Celve 
land artık kimseyi kurtara
inadı. Morro-Caetle etrafın· 
da; yüzen, çoğunun vücudu 
k6pek balıkları taraf andan 
)en1ni1, elli beı ceset top 
landı İlk tayareler, tahli 
•iye gemilerine boğulanların 
lçıklara sürüklenmlt oldu · 
lunu haber vermek için, 
felaket yeri üzerinde, ıaat 

nuıulan meseleler hakkın~a 
yapılan tahminler çok peri 
ıan bir fanteziden baıka bir 
ıey değılciır. Halihazırda be· 
ynelmilel vaziyetin inkişafı · 
na hakim olan amiller psi· 
kolojik mahiyettedirler. Bu -
nun misalini "Tribuna" ha 
disesi teıkil eder. Bu gazete 
hakkında ltalya hükumetin· 
ce alınan tedbirler hakkın
da vaki olan tehirler doğru 
ise bulardan ıu netice çıkar: 
İtalya dahi İngiltere ile an· 
laımak arzusundadır; fakat 
Fransa·ltalya münasebetleri 
nin iyileşmesini bu gayeye 
glriımek için takip olunacak 
en zağlam yol addeylemek
tedlr 

Lord Halifaksın Alman 
yadan kati vakalardan ziya 
de intibalar elde ederek ay 
rıldığı fikrini ileri süren ııağ 

cenahdan (·' Journal deı De· 
bata., ) - gazeteaine göre: 
Bu inllbalarm İngiliz nazar 
larının müstakh~l hareketle 
ri üzerine t~slrde bulunaca 
iı ıGphesizdır . Halıfaksın 

Berlinden ayrılırken fngiliz 
gazetecilerine vaki olan be 
yanatmdan her hangi bir 
istiıilalde bulunmak müm
kün değıldir. Halifaks bir 
kapının aralık olarak açıldı 
ğından bahsetmiı ve tama
men umumi mahiyette söz· 
ler ıöylemittır. Zaten böyle 
hareket etmesi icap ediyor 
du. 
Mamafı Hitlerin Augs 

burgda ıöylediğl nutuk HH· 
ler Ha lif a"s müla!rntı hek· 
kında bazı işaretleri muhte 
vi bulunmaktlidar Netekim 
Hıtler AlmRnyn nın altı ıe 

neye kadar müstemlekeleri 
ni istirdad edeceğıni söyle· 
diğl nutuk Berchteııgadende 
konuıulan mevzuun müstem· 
lekeler meselesi olmadığını 
göstermektedir. Bazı malü 
mata göre bu mesele- daha 
ziyade Görıng ile konuıul
muıl ur .... Hıtier, Halifaks ile 
vaki olan mülakatının husu 
le getireceği lüzumundan 

ıekize doğru uçtu. Taya 
reler, kazaya uğrayanların 

bulundukları hakiki mevkii, 
onları toplamağa giden l:a 
lıkçı gemilerine telsizle bil· 
diriyorlardı . Kurtulanların 
hepsi. kurtulmadan evvell:i 
zamanlarmın çok iztiraplı 

olduğunu ve sabırlarmm son 
derecesine kadar dayandık· 

larını itiraf ettiler Eğer 
kaptan S .O.S. göndermek 
için tereddüt içinde bir saat 
kaybetrnes~ydı, hiç ıüphe 
s ı z yüz otuz üç kitinin ölü 
müne göz yaıı dökülmiye· 
cekti. 

Memurlar için hiç teh
li~e yo~!. 

Yolcuların bir kısmı, 
yangına karşı korunmak 

için denize atlamak üzere 
küpeıtere tırmandığı eınada, 

geminin ön tarafındn tayfa · 
lar ve kaptanlar hiç lehli · 

fazla kati ümitlere soğuk su 
serpmek istemiştir . Berltn, 
Lord Ha l ifekr.ın ziyaretmi 
İngiliz efkarı umumiyesi üz· 
erinde tesir icrası hususunda 
bir fırsat saymııtır Alman· 
ya tebessümler ve yahut kaı 
çatmalar ilP. İngiliz efkara 
umumiyesinl yumuıatmak 

arzusunda dar. "Observer,, in 
bir makalesi bu hareket tar· 
zının İngtlterede bazı meha 
fillerde tesirde bulunduğunu 
göstermektedir .. 

Roma dahi, malum oldu
ğu veçhlle. manevralar yapı
yor "Tribuna., hikayesi bu 
hususta fevkalade tenvir ed
ici bir hadisedir. İtalya da 
hi aynı zamanda hem sıcak, 
hem de soğuk hava üfürme 
nin iyiliğine l<anl bulunuyor. 
Fransa da kabiliyetli bir ka · 
bine mevcud olsaydı bütün 
bu manevralardan fevkali 
de surette tsttf ade etmek 
kabıl ol bllirdı. 

Halifaksın yüzüne fırllltmıt 
değildirler. A 1 manya İngll 
tere ile konuıurken müı · 
temlekeler meselesine le · 
mas etmekte ve bu mesele· 
yi ileri atmaktadır. Mama 

''Matin,. gazetesi ise Lord 
Halifaluın Almanyaya yaptığı 

fih Alman proğrammm esas 
faslım müstemlekeler meıe 
lesini teıkil etmez. Hu proğ · 
ramın esas faslı Orta Avru
paya, Avusturya ve Çekos 
lovakyaya taalluk etmekte 
dir Bunun için Almanya 
mülakatlarında Orta Avrupa 
meseleleri geoit bir yer it 
gal etmiılerdir . Velhasıl ln 
giltereden ve ondan sonrada 
Franıeclan bu • iki devletin 
kollekt ı f emniyet diye fttla 
dıkları politıkadan vaz geç
meleri ve Avurtuı ya - Alman· 
ya ve Çekoılovakya - Al
manva. işlerine son konut 
maların unutulmaması ica -
beden noktalan itle bunlar 
dır . Bu fl'!rait dairesinde 
başlamıt olan konuımalar 
dan müıbet bır netice bek. 
lemek kolay değildir. Me-

mülakatlar hakkında hulasa 
halinde tanzim olunan bir 
raporun Fransız hariciye na· 
zırına tevdi olundugunu ya 
zıyor. Bu gazete dehi Al
manya mülakatları hakkın 
daki haberl~rln ihtiylltla te· 
lakki olunma11nı tavsiye et
mektedir Bu gazetenin ver
dıği malumata bakılırsa Al
manyanm müddeiyah şöyle · 

ce hulasa edilebilir: Alman 
ya kendiıine kati surette 
f ıuksız bir tuzda muamele 
edtln.esini ve İngiltere ve 
Fransanın "Versay muahe
desi.. zihniyetini terk etme
lermi istemekte ve Versay 
muahedeıln ı n arazi fılerıne 
müte•llik hükümlerin bu 
müsavat bahsinde bir esaıı 

teıkil edemiyeceklerini be
yan eylemektedir. Şu tak 
dirde Almanyanm ihtiyaç · 
lann tatmlnı çarelcn müsa · 
lemetkarane bir suretle tet 
kik olunabilir Almanya Av · 
usturya münasebetleri yalnız 
bu tkt devleti alakadar ede· 

ğer ki lna-ıltere ve Fransa 
Pan Jertnanizme serbeıU 
v~rmiye mevil göstereler 

"lnformation., diyor ki: 
' il a 1 i f a k s 1 o g i 1-

tere Almanya münasebetle 
rinin lylleımeslne müncer 
olması zaruri bulunan bir 
yola çıkan bir kapı açıldı 
ğmdan ve bir çok mesele· 
lerın ıki mP.mleket müna · 
sebetlerinin iyileşmesme bağ· 
lı bulunduldarından bahset· 
mittir. 

Hu kapı daha ziyade açı · 
labilir. Fakat kapanabilir de 
bu büyük mesele uzun za 
mandanberi ortaya çıkmıt 

bulunmaktadır. Ancak hal 
ledilmlt olduğunu idd ia et
mek pervasızlık olur. 

0aaaaanaaaao~naaaaaaaaaaaaaaaaaaa0 '>. ~~ 
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keye maruz değıllerdi. Hat 
ta alevler ve dumanla ra · 
hatsız bile edilmiyorlardı . 

Tayfalar artık tamam de 
ğildi. Çünkü bazıları sandal 

ile kaçmııtı Onlar sandal · 
lan denize indirdikleri es· 

nada, bir tesadüf eseri ola · 
rak, yakınlarında bulunan 

ve bileğine güvenenler zor· 
la sandallara biomiılerdi. 

Geminin önünde bulunan 
gemicilerde ıtddetlt btr mü 
nakaıada bulunuyorlardı. 

Bunlar, feli.kctin ilk anında 
vazifeleri baıma gelmişler 

ve kaptanların emirlerini 
sabırla beklemiılerdi. Ntha · 
yet kumandanın ve otorite 

I nln tamamile yoklu~unu an 

1 
hyarak her ırktan ve smıf 

tan olan bu insan kitlesi 

arasına da itaatsizlik girmek· 
te gccikmemiıti. Hatta kap 

tanlr.r aleyhin küfür etmiı 

ler. en ağar sözleri söyle 

mitlerdi. Her ıeyi çabuk 
itilen Varms. bu gürültüyü 
de duyuyordu Nihayet ba
ğırdı: 

- Ağzmızı kapayınız. 

yoku kapatmasını bilirim. 
Nihayet, neden sonra, 

Varms ilk emirlerini verme · 
ğe karar ver mitli . Bundan 
baıka. hürmetin ne olduğu 
nu bilmiyen astlarrına . ne
lere muktedir olduiunu 

r--as--------, 1 Türkiye Ve - ı ı 
1 Y dbancı Gazetelej 1 
it.-----------.. Tür kiJ·edeki 
lngiliz 
Menfaatleri 

"L'lndependance Belge,. 
gazetesi logiliz maliye ve
kaleti müsteşarı M. Vells, 
birkaç gündenberi Ankara
da bulunmaktadır . Muma 
ileyh, Baıvekil Celal Bayar 
la uzun bir mülakatta bu 
lunmuıtur. Söylendiğine gö 
re !ıu görütmede. lngiliz ser 
mayelerinin Türkiyeye celbi 
imkanları tetkik edilmit 
Ur. lngilterede, Türkiye cum· 
huriyett ara zisinde motör ve 
ziraat makıneleri fa brikala · 

ı rıoın inıaatı imkanları der 
pif edilmektedir. 

/ngilız - Fran
sız işbirliği 

w Great Britain Andthu 

East" mecmuasından: 

Geçenlerde B Franklin 
Bouillenua vefata hidlıesi 

lnglliz ve Fransız hükumet 
lerinin yalun ıark meselesi 

üzerinde besledıkleri düıün 
celerin mübayenetlni hatır · 

lalmıya veıile olmuıtur. 
Harbi müte:ıkip Kamaltstler 
ile bir muahede imzalıyan 

B Bouıllon bu sure' le in 
gilterenin yakın ıarktaki 

toplarını çtvılP.mek ümidin 
de bulunmuıtu. Fransız dev 
let ad11mı bu gayesinde mu 
vakkat bir zaman için mu 
vaffak oldu. 

Ankarada aktedılmit olan 
bu muahedenfn Lord Cur
zonu n e kadl\r kızdırdığı ha· 
tırlardadır . 

Fakat zaman bu acı ha · 

SAYFA: 3 

Almanya 
Çine Askeri 
Heyet 
Gönderdi 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

manyasının gözünde 6c6ncü 
enternuyolin Avrupa mede · 
niyetini tehdid eden bir teh· 
like ıibt gözükmedliine, 
belki Alman kalkınması için 
vücudu lizım bir maniveli 
addettiiine delalet eder. 

Binaenaleyh Seriinin fa
tist devletler arasındaki te 
sanüdü uzak ıarkl'l kadar 
yaymayı kabul etmesinden, 
Roma gibi daha baıka ve 
çok ciddi ıiyasi sebepler 
ve hakikatler aramak dof · 
ru olur. 

Bu siyasi hakikatler ıun

lardar: 
1 - Bu anlatma lnıtl 

tereye karıı yapılmııtır. 

2 - Mu1&ollnl lılam ile· 
mlnde yaptığı tahrikat ve 
Akdenizdeki donanmuımn 

artııı yüzünden bir harp 
çıkacak olursa beraberinde 
bulunacak yardımcı bulmuı· 
tur. 

3 Hitler bu anlaımayı Çe
koılo vakyaya saldırabilmek 

ıçio defil, Londra kabine 
sinin tazyik ederek daha 
müıaıt ıartlarla konuıabil. 

mek ve pazarlı~lara girlte
bilmek için imzalamııtır. 

Htç tiipheaiz Berlin · Ro
nıa mihveri ayakta durmak· 
tadır Fakat bu mihver yal· 
naz Berlın için faydalıdır. 

Hitler emretmekte ve Muı· 
solini takip etmektedir. Me · 
nfaatleri kesesine doldur
makta olan Hıtlerdlr. Mus · 
solini sadece masrafları le· 
diye etmektedir. 

Bir askeri ıttifakın iki ta
ne Napolyonu olamaz. -

Jacques Bardoux 

liraları yumuıath lngiltere· ketluinl bozamaz. Türkiye, 
nin yalnn ve orta ıarktakl Fransa ve lngiltere yakın 
emelleri hakkında gere-k şarkta eıas itibarile aynı 

Fransızlar. gerekse Türkler ıeylerin yapılması için çah
taraf tadan beslenen ıüphe ııyorlar ve bu meaailerlnde 
ler tabıi bir ölüm ile sona tam bir itbirliii tatbik ede· 
erdiler ve bugün tam bir ha· bilmeleri temin edtlmiıttr. Bu 
kikat olarak söylenebilir ki netice oo beı sene evvel ko· 
Ankara, Parla ve Londra lay ko!ay tahmin edilemez
yakın şark vaziyetine aynı di. Fakat yakın ıerkta ev. 
adeseden bakmaktadırlar. velce tahmini mümkün ol· 
Müıtereken halledilmesi la mıyan daha birçok m6him 
zımge1en meseleler o kadar inkiıaflar yaratılmııtır . Şar · 
mühimdir ki ufak tefek ki Akdeniz memleketlerini 
noktainazar ihtilafları onla· bundan sonra yerinde sayar 
rıo müttehit hat ve hare 

1 
görmek kabil değildir. 

göstermek zamauı gendiğini 
zannediyordu. Hackneye doğ 
ru yürüdü; ceketinin ilikle · 
rinden yakaladı ve ona: 

- Yolcular için, deniz 
saodaHarı indlrtin Size em 
rediyorum Hackney. dedi 

Karanlıklardan müstehzi 
bir ses yükseldi: 

- Budc.lal Hepsinin yan 
dığmı hali bilmiyor musun? 

Varms vaziyetini bozma 
dan Hansenl tıarat ederek 
devam etli : 

- Siz de, yolcuların bin · 
me itini tanzim edeceksiniz 

Yeniden karanlıklardan 

bir ses yükseldi: 
- Çok geç kaldı . 

söyledim, sandalların 
çatladı. 

Si\ na 
hepsi 

Bu defa, bu, canına ınk

mııtı. Bu, kim ise Varmsa 
karıı geliyordu. Küpeıteye 
doğru koıtu ve haykırdı: 

- Bir kelime daha söyle 
vururum! Kaptan yalnız be-

nim! 
Varmam hiddeti 6zerlne 

karanlıkta gizlenmft olan 
meçhul adam, alaylı bir eda 
il~ cevap verdi: 

- ~enin ne ol dulunu 
söyltyeyim mt? Sen bir yalan 
ve bir canisin 

Bu sözleri karıılıyan umu
mi bir gülüıme; sararmıı 

V arm11 ıusmağa ve çekil· 
mele mecbur etti. Geri dö
nerken Abbottu ıördü •• 
aonıuz bir hiddetle ona çı
kııta: 

- Burada ılz ne yapı· 

yoraunuz?... Sizin yeriniz 
makine dalreıi değil mi? 

Abbott bir mazeret bul
maia çahıtı: 

- Yalnızca sizden emir · 
ler almağa ıeldim kaptan. 

V armı. ona cevap verme
di. Fakat kıpardamıyan Qç 

kaptanı ıörünce baindı: 

(SONU VAR) 
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elbos, Kral Karol Ta
r fı da Kabul Edildi .. 
(Be§tarefı birinci sayfada) 

bir zıya, bir kültür menbaı 
zamiridir ,, 

DlmJnetza yazıyor: 
"B. Delbos, p ek büyük 

icraat ımkanlara at zeden 
f ran11z - lngillz cephesinden 
teıct edecek ıeyler getirmfı

tır." 
Timpul diyor ki: 
"B Delbos, h ' ç kimse 

aleyhine müteveccih olmı

yan ve bütüo dünyaya açık 
bulunan cihan sulhu fikrini 
muvaff akiyetle müdafaa et
mittir.,, 

Bükreı, 9 (AA.) - Ha 
vaı Ajanıı muhabirinden: 

Milli köylü fırkası, 8 
Delbosun ıereftne tertip edi 
lecek kabul resimlerine •ı 
tlrakten lıtinkif etmeğe ka 
rar vermfıtlr. 

Bu münasebetle neırolu
nan bir notada Milll kö~lü 

fırkaımın bu k ararına ne 
Franıa ve ne de 8 . Delbo · 
sun ıahsı aleyhine mütevec
cih olmadığı beyan edilmek 
tedir. 

Bu yolda karar lttıhaz 

edılmeıtnin ıebebi hali hllzar· 
da izahı mevlimsl-ı olan bir 
takım imlllerdir. 

Mütahıtler diyorlar ki, 
milli köylü farkaaınm bu 
hareketi htç ıüpheslz dahili 
ıiyaaete müteallik eıbaptan 

mülhemdir. 

Çünkü halihazırda iktidar 
mevkiinde bulunmakta olan 
Liberal farkasile milli köylü 
fırka11 ara11nda intihabat 
dolayııile tiddetli bir müca
dele yapılmaktadır. 

Berlio, 8 ( Radyo ) -
(Hamburg Tagblat) gazete
sine göre, Franıa Hariciye 
Nazırı 8. Oelbosun Uluslar 
Sosyetesi hakkındaki fikri 
V arıovada iyi karıılanma 

mıthr. Aynı gazete; gerek 
Yugoıla vyada ve gerekse 
Romanyada Uluılar Sosye 
lesi için emniyet kalmadı · 

ğını ileri sürmektedir. 

V arıova, 8 Fran 
ıa hariciye nazırı 8. 
İvon Delbosun Bükreıe ha. 
reketinden evet bir reımi 
tebhğ neıredı lmiıt i r . Bu le 
blığdc ezcümle denılmekte 
dir ki: 

Fransa hariciye nazırı B 
Delboıun V arıovada Polon
ya zima mdaram ile yaphğı 
görüımelc r çok ıam lmi ge
çmlıtir. İk i devlet adamı 
Po1onya .. ve Fran sayı alaka 
dar eden bütün meıe-lele r i 

b üyük bir dıkka t le tetk ik 
et mişler ; 921 de imzalana n 
Polonya - Franııa lttif akının 
iki meml l<et münasebatının 
ln kiıaf mda esaııh ve daimi 
rolünü müıahede eylemlı 
lerd ir. 

Fran sız ve Leh devlet 
adamları beynelmilel vazı 

yeti tetkik ıle, iki milletin 
her ıahada İf bfr lfgine de
vam için müıt erek noktai 
naza rlnrını t emin etmiı1er · 
dir. 
Parı s, 8 (Radyo) - Söy 

lendığıne göre Polon ya Ha
riciye Nazıra Kolon el (Bek) 
Fran n liuicl ye N zı r ı 8. 
DeH OM dostane bir lisanla 
yazılmı ı bir muhtıra vermlı 
ve Polonyanın nüfusu git · 
tıkçe f azlalaı tığ ı ndnn dola-

yı, müstemlekeler meselesi 
mevzubabı olduğundan Po
l onyanın da unutulmamaınnı 
rica eylemittir. 

Bahkesir sut~ hu~uk 
mah~emesinden: 

Bahkeıirde Belediye mey· 
damnda Kunduracı Adilin 
Paıacamii civaraoda kırat· 
haneci Ihsan aleyhine açtıiı 
alacak dava11nao yapılan 

muhakemeıinde: 

Müddeialeyh lhıan hak
kında verilen gıyap kararı· 

mn tebliğ edilemediği ve 
gösterilen adres ve ikamet 
gahmda bulunmayıp elye 
vm nerede olduğu meçhul 
bulunma11na bioaen hakkın· 
daki gıyap kararının ilanen 
tebliğine karar verilmit ol 
duğundan mahakemenin bı 
rakı l dıiı 15 12 937 tarih 
aaat 9 da Balıkesir ıulh 

hukuk mahkem~ılnde hazır 

bulunmadığı takdirde gıya 

bında muhakeme icra edi · 
leceği gıyap kararının teblti 
makamma kaim olmak üze 
re ilin olunur. 

Bahkesır t ı c aı et ve 
sanayi o~asmdan: ı 

Balıkesir VHayetlnin Sın · 

dugı kazaaında camllcedit 
maballeıinde (20) numaralı 

evde oturan Türkıye cum
huriyeti tabaaundan olup 
Müftü camii Balcılar soka
§ında ( 18 } numaralı dok 
kanı ikametgahı ticari itti 
haz ederek 931 yılıodanberi 
demircilik ticaretile tıtfgal 

ettljini beyan eden Ömer 
oğlu ismailin ünvam ticareti 
bu kere (Ömer otlu lımail 
Durnabat) olarak leıçtl edil 
diğl 1ıtbl bu ünvanln imza 
ıeklt de Tlirkçe el yazıslle 

( J. Vurna bat ) olarak tlca · 
ret k anununun 42 lncı mad
desine göre Balıkeılr ticaret 
v~ ıanayi odaaınca 945 sicil 
ıayıaına kaydedildifi ilan 
olunur. 

llan numuası j: 206 

Kıyıp mü~ur 
Gönen mal sandığından 

almakta olduğum tekaüt 
maaıında kullandığım tat · 
bik mühürümü kayetUm 
Yenisini alacağımdan eıki 

mühürümün hükmü yoktur . 
Gönenin Ektidere 
köyünden Ltekaüt 
Seyit A li oğlu 

Halim Eroğlu 

Kayıp mühür 
Kö ye a it resmi mühürü 

kazaen kaybettim Yenisini 
al a cağımdan eskl stnın hük. 
mü olmadığını ilan ederim . 

Gönen Keraa~aça lan köyü 
muhtarı O sma n Sezgın 
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Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Bahkeılrde müceddeteo yapılacak doium ve ço 

cuk bakım evi ve ebe mektebi binasının nafia vekaletin 

dt:n musattak projeli gereğince ve 818 ı 4 lira 66 kuruı 

keılf bedeli üzednden ıoıaıı kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konulduğu halde istekli çıkmadığından 16 12-937 tarihine 

raethyan perıembe günü saat IS ıe kadar bir ay zarfında 

pazarlıkla verilmesine karar verilmlttir. 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 

A Huıusi ıartoame 

B Meıaba cetveli 
C Vahidi fiyet cetveli 
O Keılf cetveli ve projeler 

E Ekılltme ıartnamesl 

F Mukavele örneği 

İıtlyenler bu evrakı Balıkeılr Vilayet Daimi Encümen 

k&leminde veya Balıkesir nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Bir ay zarfında pazarlıkla ihale yeni hükQmet 

dairesinde teıekkül edecek Daimi encümen tarafından ya 

pılacağmdan encümenin toplantı günü olan her pazartesi 

ve perıembe aünleri ıaat 15 de Vtlayet Dalmt ~ncümenl 

ne müracaat etlerler. 

4 - lıteklilerln 1937 yılı içinde nafia vekaletinden alı· 

nmıı müteahhitlik vesikaunı ve bu ite girmeğe salahiyet 
veren reımi veıalka ibraz etmesi ıarttır. 

4 - 1 - 538 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

l - Balıkeılr · Kepıüt · Dursunbey yolunun 26 ıncı ki 
lometresinde tamirleri açık eksiltmede bulunan Simav ve 
Kille köprüleri için müd~etl uzatıldığı halde istekli çıkma . 
dığından 16 · 12 937 tarihine raılıyan perıembe günü saat 
15 ıe kadar bir ay zarfında pazarlıkla verilmesine karar 
verilmtıttr . 

2 - Bu iıtn keıtf bedeli 9183 lira 7 5 kuruıtur. 
3 - Bu İfe ait euak tunlardır: 
A Eksiltme ıartnamesi 
B Fenni ıartname 
D Mukavele örneği 
E - Keıif cetveli ve teferruatı 
D Nafia •ıleri ıeraiti umumiyesl 

lsttyenler bu evrakı Vilayet Daimi Encümen kalemin 
de veya nafia müdürlüğOnde göreb\lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için natta vekaletinden 1937 
yılı için alınmıı müteahhitlik veıika11 ve bu tıe ehliyetini 
lsbat edecek vesika veya nafta m6d0rlüiünden alacağı ve· 
ılkayı ibraz etmek ıarttır. 

5 - Pazarlıkla ihale viJAyet daimi encümeni tarafın 

dan yapılacağından isteklilerin bir ay zarfında encümenin 
her toplantı günü olan pazartesi ve perıembe günleri aaat 
IS de yeni hükumet dairesinde teıekkül edecek encüme
ne müracaatları ilan olunur. 
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Manyas Kaymakamlığından: 
Vergi borçlarından dolayı sabhğa çıkarılan Dünbe Tepe· 

ctk l<öyü hududu dahilinde ölü İsmail Hakkı v~reıelerlne 
ait Mercimek bayırı mevkiındeki (70) dönüm gayri menkul 
Manyu ıdıare heyetinin 30 · 12 · 937 gün ve: ( 154 ) 
sayılı kararı ile 20 • 12 . 937 pazartesi günü sııat (14) 
de ve (21) gün müddetle müzayldeıi icra kılmacağından 
talJp olan lann yüzde on dipozit 8kçalan ile yevmi mez"ur. 
de Manyas idare heyetinde hazır bu l unmaları ilan olunur. 
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a ık esir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mevkii Cinı ve nevi Mahalleıi Nahiyesi Hududu 
Mfthallede Ev S ervi Biğadıç Ekmekçi Ahmet 

ev( solu Bozuk Hüıeyin 
veresesinden kızı Dudu 
arkası berber Halil ve 
k11men Mehmet evleri 
önü yol. 

Yukarıda bulunduğu yer yazılı evin a&blbi Gedizli oğ
lu Oımanın ecdadından bi la senet intik8len mail iken 40 
• "ne evvel ö meslle yalnız bir n efr.r kar111 Mustaf8: kızı 
z~l ıhayı terke derek bundan baıka kanuni mirasçısı olma 
dı ğından ba hisle Zelıhamn bu e ve ıenet al mak iıte dif l n 
elen bu evde bundan baıka hissedar veya bır hak iddia · 
aında va rsa bu cihet ha kk ında 19 · 12 . 937 ta rıh ! ne mü
ı1 adıf p ezar gü nü maha lline memur gönderilecektir. Mute· 
rlzle r in y,. z ı t i '! tapu 11 cil mubafız lıiına veya mahalline 
ıelecek m emura müracaatları ı lan olunur. 

l u SiRİNCt KANUN ~· 

Vilayet Dami 
Encümeninden: 

1 - Bahkeslr idarei huıuılye akaratından eaki Hük6· 
met caddeılnde ve eski sıbhtye dairesi lttlıaliode temlt· 
ken satılığa çıkarılan ve muhammen bedeli 1000 lira elao 
kahvehane için lıteklı çıkmadığından 30 12-937 tarihine 
rashyan perıembe günü saat 15 ıe kadar bir ay zarfında 
pazarlıkla verilecektir. 

2 - ihale Hükümet dairesinde teıekkül edecek Vdl
yet Daimi Encümeni tarafından yapılacağından isteklile
rin Enc6menin toplantı günü olan pazarteıl ve perıembe 
aünlert ıaftt 15 de Enc6mene müracaatları ilin olunur. 
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Edremit Nüfus 
Memurluğundan: 

Suıığırlığın Göbel köyünQn 387 hanealnde MuharrelD 
kızı ve Ahmet karm Melihaoın anaıı lımi Aıiye iken Zeh· 
ra yazılmıı olduğundan Edremit Aııllye HikimliğlnlD 
22 1 O 937 gün ve 841 ·465 sayılı ıllmtle anaıı lemi Aıtye 

olarak tabibine karar vertlmlt olduğu tli.n olunur. 

Bılyı icra 
memurluğundan: 

Balya icra memurluğun 
dan: 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayrt menkulün 
ne o lduğu : Dolanlar kö 
yünde iki parçada 24 dö
nüm tarla. 

Gayrimenkulün bulundu
iu mevki, mahallesi , ıoka

iı numaruı: Dojanlar kö 
yünde takdir olunan kıymet : 

( 108) Jtradır. 
Arhrmanın yapalacağı yer, 

160, ıaah 27. l 2 937 pe.zar
teıl ıOnü eaat 14 de Balya 
icra daf resinde 

1 - lıbu gayrimenkulün 
artırma ıartnameat 27·1 l 937 
tarihinden itibaren 936 157 
numara ile Balya icra dal 
reılnlo muayyen nu maraım

da herkeıln görebilmesi için 
açıktır . ilanda yazıla olan 
lardan fazla ma lümat almak 
iıtiyenler, iıbu ıartnameye 
ve 936-157 dosya numaraai 
le memurlyetlmize müracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirak 
için yukarda yazılı kıymetin 

yüzde 7 ,5 nisbetinde pey ve
ya milli bir bankanm temi
nat mektubu tevdı edılecek 
tir. (124) 

3 - ipotek sahıbi a lacak · 
lılarla di~er alakadarların 

ve irtlf ak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki 
haklarım hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddiaları 
oı itbu ilan tarihinden itiba · 
ren yirmi gün içinde evrakı 
müsbiteleri le birlikte memu
rlyetimize bildirmeleri ica 
heder Aksi ha lde hakları 

tapu ıicllile sabit olmadıkça 
satıı bedelinin paylatmaaın 
dan hariç kalırlar 

4 - Gösterilen günde 
artırmaya ııtirak edenler 
artırma ıartnameılnl oku · 
muı ve lüzumlu malumat 
almıı ve bunları t ı3 mamen 

kabul etmıı ad ve itibar ol 
unurlar. 

5 - Tayin edilen zaman
da gayrimenkul üç defa ba 
ğırıldıktan sonra e n çok ar 
tarana iha le edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmlt bet i 
ni bulmaz veya sa tıı istly~ 

nın a l acağına rüchani olan 
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dlier alacakhlar bulunupt• 
bedel bunlarm o gayrlmeo 
kul ile temin edılmlı ala · 
caklarmm mecmuundan faz 
laya çıkmaza& en çok artı · 

ranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma on bf'f gOO 
daha temdit ve o , beııncl 
aünü aynı saatte yapılacak 
artırmada , bedeli satıt fstl 
yenin alacajına rüchani olall 
diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edlhnit 
alacakları mecmuundan faz· 
laya çıkmak ıartl le, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilemezse 

ihale yapılamaz ve satıı ta 

le bl düıer . 

6 Gayri menkul kcn 
diııine ihal~ olunan ktmıe 

derhal veya veri len mühlet 
içinde parayı vermezse ıha · 

le kararı feıholunarak ken · 
dJslnden evvel en yQksek 
teklifte bulunan kimıe ar · 
zetmit olciuğu bedelle alrn•· 
ğa razı olursa ona, razı ol · 
maz veya bulunmazsa he 
men on beı gün müddetle 
artırmaya çıkarı l ıp en çok 
artırana ihale edilir. İki tha· 
le arasındaki fark ve geçel'I 
günler lçın yüzde 5 ten be· 
sap olunacak faiz ve dijer 
zararlar ayraca hükme h•· 
cet kalmak11zm memuriye ' 
timizce alıcırlao tahı i l olu· 
nur. Madde ( 133) 

Gayrimenkulün yukarı 

da gösterilen 27 · 12 ' 
937 tarihinde Bolya ıcr• 

memurluğu oda11nda itbU 

ilan ve gösterilen artırllla 
ıartnamesi daıreıu nde ıatıla 
ca ğı il a n o lu nur. 

3 l 

iyesi ve ~aşyazmllnt : 8 alıkesar saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' A~ 

Basımyeri : il Basamevı 

• 

lı 

ı, 


