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GÜNDELİK. SİY .A.SAL GAZETE ON fKlNCI YIL SAYI: 3729 

Almanya ile Japonyadan Sonra Atatürk Ekonomi Haftası Yarın 
Başlıyor .. ltalya da Milletler Cemi 

yetini Terk Ediyor .. 
Alman gençhk 13rbiye re

isini ~a~ul ettiler 
Ankara, 10 (A,A.) - ı<e 

lıicumhur Atatürk dün ıeh· 
rlmize gelen Alman gençlik 

Haf ta proğramı tas~it edil~i. Haf tanın devamınca mü
samereler ve söylıvler verilecek. 

Milletler Cımiyati Habeşistamn Hhakmı tammadtğı için ~üyük f asist meclisi ~u
aün Musıolininin riyasetinde toplanaca~, cemiyetten ayrılma işin; müzakere e~ecektir. 

terbiytı reisini kabul buyur 
muoiardır . 

Bal dur V on Sehfrachı bu 
gün tayyare ile htanLula 

12 İlkkanunda bathyan 
ulusal Ekonomi ve Arttırma 
haftası proğramı kurum ta · 
rafından ıu ıekilde hazır 

lanmııtar: Roma, 10 (Radyo) - Fa · ı rayında fevkallde surette 
tlıt meelisl, cumartesi ak toplanftcaktır. Bu toplanhda 
tamı ıaat 22 de Vincale sa halyanın, uluslar so&yeteslİi· 

Maraşal Sa Kay Şek 
1 s ti fa Etm di .. 
~------~--~--------~~--~--

lıponya, Yakm Şark memleketleri ile anlaşmak istiyor. 
Bir Irak heyeti Tokyoya davet edıldi. 

Londra, 10 (A.A ) - Roy · 
ler Ajanıının Şanghay mu · 
hal:tr\ Japonların Nankine 
llrdtklerinln ıöy lendiğini 

bildiriyor. 

Londta, lO ( Radyo ) -
.. ıuaıal Şan Kay-Şekln rt>ı· 

tııi müı•viri ve Anupadaki 
ltlQme11tlı B. Şan · Pa ·Ol, 

Pttaraıalan tatifa11 ıayiaİarın ı 
lekztp ederek ga:tetelere 
ıu beyanatta bulunmuıtur. 

" - Mareıalın istifa ettiği 
teya edeceği hakkındaki 

babulere inanmayan .. Böyle 
hır karar Maraıalın ıahıeö 

•erebtleceji bir karar de · 
iildtr. Bunu ancak Çin mil · 
leu Yerebilir. Tekrar ediyo 
rurn, o Çin mllletlnln vekt
ltdır. 

Batdad, 10 (A.A.) - Bir 
Irak iktisadi heyeti, Japon · 
h taraflodan Tokyoya da-

vet edilmlıtir Japonyıtmn 

yakın fark devletleri ıle ıı 

kı münasehatta bulunmak 
arzuıunda oldu~u bildtrıl 

nıek~ed . r. Bu cümleden ola 
rak vakın şark memleket 
lerine iktisadi heyetlt"r gön 
dermek taaavvurundadır. 

Dedeağaçta 

Büyü~ bir yangın ol~u 
Selinik, 10 (Radyo)-De

deağaçtan alınan ıon bir 

habere göre, oradaki deniz 
inıaatı f abrikaaı, büyük bir 

yangın neti~esinde baıtan · 
baıa y anmııtır. 

Tersane müdürile aileli 
ve üç itçi, ateıler içinden 

güçlükle kurtarılmıılardır. 
Maddi zarar büyüktür. 

iş Kanunun n Tatbiki 
Esasları .. 

Dı~ifi talimatnamelerin iiVİrenlerce tanzimini kolay· 
ıaıtnınak için mec~uri tutulan esaslar. 

Ankara, IOJA.A.) -~ lk 
llıat Vekaletinin tebliği: 

3008 Numaralı İl kanu 
lluna tabi ityerlerinin dahili 
lalirnatna;;,eleri hakkında rea· 
l'tai ıazetenio~~ 15 eyliil 1937 
~tihli ve 3709 sayılı nüı· 
basında ve Anadolu Ajanaı 
"'•ıtaaiyle ayoı tarihlı gün 
hale ıazetelerde neıredilmiı 
0 lan "Ream i T ebltğ., e göre 
hpılacak "dahili tallmatna
l'taeler., in tıverenlerce tan 
~trııını kolaylaıtırmak için, 
bunlara dercolunması mec· 
buri tutulan eıaalar aıağıda 
)flzılı maddelere hasredll 
'blıtır: 

lııma. 

6 - İıçi ücretlui. 
7 - Hafta tatili, ulusal 

bayram ve genel tatiller . 
8 - Sağlık korum" ve 

ft f'mniyeti bakımından itçi
lerin riayete mecbur olduk
ları hususlar . 

9 - lı inzibatı hakkmda 
İfçilerin riayete mecbur ol
dukları huıualar . 

10 _ Cezalar. 

1 l - lıyerinde, ifçilerJn 
tike yet ve müracaatlarının 
nereye ve kime yapılacağı. 

Yukarıda vazıh bendler 
den bazılarına müteallik iz · 
ahlar: 

1 - lıyerioin ticaret si . 3 N ı b L b ,ı 
Clhnde kayıtlı olan Ünvanı, umara 1 ent fl ~kt\lnui: 
'dreıi ve yaptığı if. 

2 - lıverenln ismi ve 
'dreat. 

l 3 ;-- ı_,ın her aünlük baı
'rnai.: vef bitme ııaatleri 
I 4 Mecburi dinlenme-,.,, 

5 Fazla ıaatlerle ça-

A - İıyerinde 16 yaıını 
doldurmıyan ııçiler bulu 
nup da bunların çalııma sa· 
atleri arasında ÇGtçirid cm 
öyfmföypv atlerile diğer bü
yük yaıtaki İfçilerin çalış · 

ma ıaatleri arasında fark 
( Sonu ikiaci sayfada ) 

den resmen çekilmesi key· 
fıyeti müzakere edilecektir. 

Baıbakan B. Muıolini, 

gece yauıında sarayın bal
konuna çıkarak, faıiıt mec
lislnın kararını halka ilan 
edecektir 

Roma, 10 (Radyo) Dip-

gitmtıttr Bu aitıam orada 
hükumetin miaafıri olarak 
kalacak ve yarın Bükreıe 
gidecek\ir. 

Titülesko namzetliğini koyacak 
Bükreı, l O ( Radyo ) -

Bükreıe avdet eden sabık 

Hariciye Nazırı B. Tıtüleako, 
milli köylü fırkası ltıteıine 

ıerbest: o!arakır namzetlıalni 

koyacağını söylemittir. 

1 -H!'!fta 12 i2·937 Pa . 
zar günü ıaat 14 de vali 

tarafından bir söyle•lo açı · 

lacaktır. 

2-B. Ethem Aykutun söy• 
(evini kurum adına baıkan 

Mükerrem Kamil Sunun ve
recegi ıaylev takip edecek · 
tir 

3 - Haftanın devamı müd 
= 

lomasi mebaflllerinde ıöyle 
ndığine göre, İtalya da Al. 
manya ve Japonya glbt Mıl 
letler cemiyetini terkedfl!cek · 
tir. lfo hususta henüz resmi 
mal6mat a ' ınmannı o ime kla 
beraber, ltalyanın Japonya 
ve Almanya ile müzakere
lerde bulunduğu . nt ticenin 
hafta nihayetıne kadar rt ı· 

mi bır karar ile neıredile 

ceğl bildirilmektedir. 

Bükreş Görüşme 
leri devam ediyor 

İtalya bu mesele hakkın 
da baılıca aebepj olarak 
milletler cemiyetJnin Habeş 
ılhakma tanıma k ıstememe · 

ıini göıtermektedlr 

f rınsa ~ariciye nazın B. Oelbosun Romanya deılat 
adamlaril& yaptı~ı görüşmelerde her türlü askeri, siya 

si, mali ve iktisadi meseleler tetkik edildi. 
..,... 

Edirnede 
~ocuklar için islahane ıçlldt 

Edtrnede 18 yaıını bitirme 
mit mahkum çocukları islah 
için açılan lılihevlne, her 
vilayet kendi hududu dahi
linde bulunan bu kabil ço-
cukları sevketmeğe bat la
mııtır. 

Hu çocuklar bütün Tür · 
ki yede 100 tanedir. lslah · 
evinde mütehauııılar tara -
fmdan hem ahlakları düzel
tilecek, hem de mahkumi· 
yet müddetlerini doldurmuı 
olacaklardır. 

General 
Greviski 

Bir da~a Mos~ıvaya ~ön
memek üzere istifa etti, 

Bükreı, 10 (A A.) - Ra 

dor Ajan11 bildiriyor: 

Gazetelerin yazdıklarına 

göre, B. Delboıun Romanya 

zımamdarları ile olan ilk 

temasları bütün meseleler 

üzerinde tam biranlaımayı 

ve tam bir fikir beraberli -

B.M.Meclisi 
T opr a~ ~anununun birinai 

müzakeresini yapt1. 
Ankara, 10 (A.A.) ·- Hü· 

yüktMıllet_ Mechsi bugünkü 

toplantııında ıukeri ve mül

ki tekaüt kanununun 66 ve 

69 ncu maddelerine birer 

fıkra .ila veıine, bazı maden 

hurdelerlnln _dııarı çıkarıl-

masının yasak edilmesine, 

Parıs, 9 (Radva ) Ru:ı ı ve satın alınmasına eııjen 
ya namınk Cumhurıyetçi ciyar_,ve tibbi müıtahzerler 
ispanyaya silah ve mbhim · kanununun 16 maddesinin 

mat ılpariılerlni idare eden değiıttrılmesine ve yal ova 
General Grevlski bugün va· 

araziıjnin istlhmarma ve pa · 
zif eıı;nden istifa et mit ve bir 
daha Moskovaya dönmeme · rasız arazi dağıtılmasına 
ğe karar verdiğini bildlrmlf dair kanun layihalarının 1 
tir . inci müzakerelerini yapmııtır . 
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ğini müıahade eylemeği 

nıümkün kılmıı ve ilk gö 
rüımeler neticesinde fran · 
ıız · Romen doıtlufunun 

kuvvetı ve samimiyeti teba
rüz etmi§tir. 

Sıırayda verilen öğle zl · 
yafetlnden sonra kral Karol 

yananda 8. Tatareako ve 
Antenesko da olduğu halde 

B Delboı i le görütmüıtOr. 

Bu llkgörüımelerden çıkan 

intiba çok müsaitir. 

Londra müzakerelerinin 
neticeleri hakkında B. Del 

bos tarafından verilen iza 
hat bu neticelerin Avıu

pada sulhun taniııine yar· 
dım eder mahiyette bulun 
ması ıebebile büyük bir 
memnuniyet le kartılanmıı 

tır . 

B. Delbos Franıa gibi Ro
manyanın da Mılletler Ce · 
miyetine ve taksım kabul 
etmez kollektif emniyet pre · 
nıibine bağlı olarak kaldı · 

ğını birkere daha müıahe · 

de eylem lıtir. 

B. Delboıı Romanyanın 

daima daha ktıvvet l i görmek 
istediği küçük antantın ) a
nıoda Fransız · Polonya itti · 

fakı gibı Romanya - Fransa 
• 

ittifakının sulhun gan.ntilerl 
sisteminde esaslı unıurlar
dan birini teıkil eylemekte 
olduğunu da müıahede ey· 
lemiştir Bu ahenklı Faaliyet 
yolunda Franıa ve ronıan 

ya ıiyasi mahiyette yeni 
nnlafmlllar imzalamak lü
zumunu katıyen nis&etme · 
mektedir. Mamafi li Del 
boaun Bükreıte bulnnmuın · 
dan biliııtifade iki memleket 
arasındaki münasebetler kül 
türel ve ekonomik anlaıma
!ar ile daha ziyade sıklaştı · 
nlacaktır. 

detince her gün muhtelif 
hatipler tarafından ıaat 16 
ile 20 araaında arttırma ve 
ekonomi konuları üzerinde 
söylevler verilecektir. 

4 - Hafta içinde ve her 
iki sinemada, Halkevlnde 
ekonomi ve arttırmaya alt 
bir ffllm ıöıterllecektlr. 

5 - 13-12 937 Pazartesi 
günü akıamı Halkevl temıil 
kolu tarafından bir müıa . 
mere verilecektir. Bu mü. 
aamere diler iki gecede de 
tekrarlanacaktır . 

6 - ı7-12-937Cumagü · 
nil akıamı ıaat 19,30 da 
Halkevinde 6 Eylt'.il ilkoku 
lu tarafından bir müıamere 
verUecektir. 

7 -- 18 12-937 Cumartesi 
günü eaat 19,JO da Necati
bey öğretm'!n okulu tale
besi tarafından okul salonun
da halka bir müsamere ve
rilecektir. 

8 - 19-12.937 Pazar ... 16· 

nü ıaat l 4 de tik, orta, ltıe 

ve öiretmen okulu talebeıl, 
kurumlar, idman cemiyet· 
lerl, esnaf teıekküllerl ve 
halk cumhuriyet alanında 

toplanacaklardır. 

9 -- Alanda valı vere
ceil bir söylevle haftayı ka· 
patacaktır. 

10 - Bundan ıonra ku
rum adına kurum baıka· 
nının bir ıöylevl takip ede 
cektlr. 

11 - Alay; ön6nde HaL 
kevl bandoıu olcJuğu halde 
milli kuvvetler caddeıinl 

takiben eıkl hükumet kona
ğı önüne kadar gelecek ve 
orada dağılacaktır . 

12 - 19- 12 937 Pazar 
günü aaat 19 da ıehlr ku · 
lübü tarafından hafta mü · 
nuebetile kulüplülere yerli 
yemlt ziyafeti verilecektir. 
En iyi yerli malı ile glyln
mft olanlara kurum tarafın
dan münasip hediyeler da · 
ğıtılacaktır. 

13 - Bütün mağzalar 
haftanın devamınca vitrin· 
lerini yerli malları ile süs· 
liyeceklerdir. 

14 - 1 lkokullar hafta 
içinde okullarında küçük 
müıamere l er verecekler, öğ
retmenler münasip ıöylev . 

lerle ekonomi ve arttırmanın 
değerini tebarQz ettirecek. 
(erdir. 

15 - Hafta devamınca 

Türkdili gazetesinde Ekono
mi ve Arttırma Kurumunca 
ilgili neırlyat yapılacaktır. 

16 ~· Talebe arasında eko· 
noml ve yerli malları ile ılaill 

bir yazı müsabakası yapıla 

cak, birinci, ikinci ve üçün · 
cü gelenlere kurum tarafın · 

dan kumbara vesafr müna
sip hediye ler dağıt ı lacaktır . 

17 - Söylevler"Halkevin
de .. ampifilikatör önünde ve 
rllecektlr. 
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lastnmak için mec~uri tutulan esaslar. l" aa rıb 
1 

u ~' ~ 
(Baıtarafı birinci sayfada) 5 Numarah bent ~a~kmda stan u a gıttı 

varsa, bu çocuklara mahsus Üsküdar üçüncü ortaokul 
olan çalııma ıaatlerl ayrıca ftyerlode veyahut bunun direktörrnğüoe tayin edilen 

aş asu ınKoyu Jannı 
Satan Bir Çoban .. 

gösterilecektir. yalnız bazı kmm arında ka- B Emıu Ergun dün y~ni --- - -----
B - Jıyerinde itin batla nunun 37 nd mllddesi mu. vazifesine başlamak üzere Ya~up köyünde ~ir çoban bakmak üzere kendisine ve-

dıfı ve bittiği ıaatler muh ciblncr: "fazla saatlerle ça- ayrılmııtır Kendisi iıtasyon 
telif mevalmfere göre değtı- lııma" ıhtimali olmadığı ya- da val• B. Ethem Aykut, rilen sürüyü malt gibi satışa çıkardı. 

ayrıca yazılac'aktır 
mekte ise, bu değtımeler zılır vali muavini B. Ekrem Yal-

6 Numarah b@nl hak~mda çınkaya . belediye reisi s. 
Naci Kodanaz, daire direk· 

Yakup köyünde Aziz adan
da bir köylü koyunlarına 
bakmak üzere bir çoban bul-C - İıçf postalar ile ça· 

lııı1ona, her bir poatantn 
•ardlya (nöbet) saatleri ve 
poıtalarının gece ve gündüz 
çahıma 11ralaranın haftadan 
haftaya mı, iki haftada bir 
mi veya aydan aya mı de

ilttirildiii göllerllecektlr. 

Hangi iıler için günlük 
ve haftalık veya aylık ve 
hangi itler için sa· 
at hesabile veya parça ba
ıına yahut yapılan iı mikta 
rana göre ücret verJldlii ay· 
rı ayrı gösterilecektir. 

muıtur. 

törleri, lise ve öğretmen Mehmet adında olan bu 
okulu direktörleri ilk ve or~ 

ihtar: Umumi memleket 
aaaatt olmıyan yerlerde it 
kanununun 41 inci maddesi 
mucibince tıyeri 11aatlnln 
hangi resmi saate göre ay
ar edildiil yazılacaktır. 

4 Numaralı beni hak~mda: 
Çalıımanın ortalama bir 

zamanında, kanunun 42 in
ci maddesi mucibince veri . 
lecek "mecburi dinlenmele
ri" in baılama ve bitme sa· 
atlerl yazılır. 

lıçi postalarile çalıııldığı 
takdirde, her bir postanın 

dinlenme saatleri tasrih edi
lir. 

Umumiyet itibariyle din
lenmeler bütün ityerleri için 
aynı saatlerde olmayıp da 
Jıyerlnin muhtelif kısımlar

ında baıka baıka saatlerde 
verilıyoraa her k11ma ald 
dinlenme saatleri ayrıca gös· 
tertltr. Şayet tıtn mahiyeti 
icabı olarak, bütün iıyerle · 
rindekl veya muhtelif kuım
lardakl tıçilerln hepsine bir
den aynı saatte dınlenme 

vermefe imkan bulunmayıp 
da bunlara nöbetleıe din
lenmeler veriliyorsa, bu din 
lenme nöbetlerinin saatleri 

ile kaçar kiıtltk gruplar ha 
lfnde sıralandığı da tasrfü 
edilir. 

İhtır: Ücretin mukannen 
olarak haftanın hangi gün
ünde verildiii de tasrih edi. 
lir. 

1 Humarıh bent hakkm~a 
A - İ~yerlnde hnft&da 35 

veya. 24 saatlik tatilden han· 
gisine tabi olduğu. 

B - lıin mahiyetı dola 
yisiyle mukannen olarak pa
zu günleri ile "Cumhuriyet 
bayramının, 29 ilktetrin gü· 
nü dahi çalışmak mecburi· 
yeti olup olmadığı ve bu 
çalıımanın bütün ıtyerine 

mi yoksa yalnız bazı kısım· 

larına mı famil bulunduğu . 

C - Ulusal bayram ge 
nel tatiller kanunun ikioci 
maddesinde iıyerleri için ka· 
ponma mecburiyeti konmak· 
sızan sayılmıı olan tatil gün· 

lerlnde dahi çalıfılıp çalıııl
madığı ve şayet çalııılmı 

yona itbu ihtiyari tatıl gün 
leri için tıçilere ücret veri
lip verilmediği gösterılecek 
tir. 

8 Humırali bend ha~kmda 
lıçllerin sağlık korunma 

it emniyeti bakımından ne 
ıibi usullere tabı o1 du&darı 
ve ne gibi hareketlerde bu 

lunmalarınıo yasak olduiu 
yazılacaktır 

ihtar: Sağlık koruma ve 

ta okul öğret menleri tara

fından uğurlanmııtır. 

Maarif müdürlüğüne evel 
ce de yazdığımız gibi lıse 

dh'ektörü 8 Vicdani Ata

seven vekilet edecektir 
B. V ıcdani Atasevene 

muvaffakıy tter dileriz. 

Soyulan ev ,,. 
Martlı maballesindeo lb

rahim oğlu Nacinm evinde 
kimse bulunmadığı bir sıra
da knpm açılarak bazı eı 

yası çalınmıttır . Tahkikat 

yapılmaktadır. 

it emniyeti bakımından bıl 

hassa aranılacak hususlar 

tunlardır: 

ftyerlerinin ve İfçilerln te

mizliği, 

Y angandan korunma, 
İt elbisesi ve İfçlnin kul

lanacağı korunma eıyası 

(Korunma gözlüıü, hususi 
eldiven, ayal<kabı. v.s .. gibi) 

Mekine, alit ve edevtttın 

ve iptidai maddelerin teh 
likesızce kullanılması kaide

leri. 

Noksanların ve hasarın 

bildirilmesi u11ulü, 
T elılikeh yerlere girme 

ve orada bulunma tartları, 
l11eri doktoı unun mua 

yene saatleri ve herhangi 

bir zamanda aranınca bu· 
lunacağı yer, 

İlk imdat, tedavi tertlbo 

çoban Azize, Kasaplar ma
hal esinden olduğunu söyle 
miıtır. 

Aziz, tuttuğu yeni çobanına 
bütün koyunlannı teslim et 
l:Qlftir. Fnkat birgün birden· 
bire çoban koyun larlct bir
likte ortadan kaybolmuıtur. 

Jandarmaya yapılan tiki · 
yet üzerine tahkikata baılan 
mııtır. 

Nıhayet sahtekar çoban 

Kurcalarken 
Tüfenk Ateş 

Aldı .. 
Sandırgmın Karaeür kö · 

yünden Şerif oğlu Hüseyin 
evinde, Ka11m ojlu Kasım 

adında bir ıukadaıı ile bir · 
likte otururken dolu av 
tüfenğlni kurcalamağa baı· 

lamııhr. 

f Tüfenk birdenbire ateı 

almıı, f!üıeyinin karşısında 

oturan Ka11m sağ tarafından 

ağır ve tehlikeli surette ya 
ralanmıttır. Yaralı memle· 
ket hastahanesine getiril 
mittir. Suçlu Hüseyin de ya
kalanmııtır. 

·~ 1 ~-

Bir Kız 
Kayboldu 
Havranın Dere köyünden 

Muhmut oğlu Ahmedın kı

zı 16 yaılarmdaki Nazire 
iki gün önce gece yarası ev· 

den çıkıp gıtmıı, bir daha 
-=== .sı:ı-_--:-;::---------;-:;;r-"-'lımı tı, ecza dolabı ve bunların 1 dönmemi•hr. .5i!::u:::i!SSi!52..tü!~ı::.:n:.:ıı 5;a..52!Si!.5i!,m;a5'2!ra.525a<ii S'i!S2-=ii!.. ""s; v 

ı-- Satıh k iv-Eş Ya sl--lml ;· ~~;~';;~~~;;;:h;i'~;~~- Ev~;··;i;----~:~k;~-·n;;r:lı~:~; 
-- Temiz mobilya edinmek istiyenlere fırsat - im ftyerinio mahiyetine göre Mecidiye mahallesinden 

Vazife deiitiklijile IRtanbula gidecek ola,.° lnhuıar · ;gl inzibat tedbirleri ve ıartları Şemsettin oğlu Avni evine 
KJ lar Batmüdürü B. Salih İhsan Gençulu, aıagıda yazılı ruı ıunlardır: giderken belli olmıyan bırı 

eıyaları hlznlarıuda gösterilen fiatlarla takım ve par- ı1m1 lş ve dinleme saatlerine tarafından bıçakla sol ko· 
parça olarak satacaktır. Eıyalar lnh11arlar idare.si ya· ın riayet, lundan' yaralanmı§hr. 
omdaki evde pazartesi gününe kadar görülebilir. !MJI Itçilerin giriş ve çalııma 

Parça Lira ımı larmı kontrol, 
2 Cevizden Beyrut iti büyük kristal ayna 80 ımı lıçllerin ansızın bir &ebep-

6 ~:07";;:,·:~ t:~:.~::•:!myah ıaodalya 40 iWI :: .~:.~==~:~. klla müddet· 

2 Sedefli divar etejeri t 3 Ufü ltçınin, ııinln batından 
4 Sigara iskemlesi 12 ifil! kısa müddetle ayrılması ve 
1 Eski Fransız fabrikası mamulatından ay 1 1 

da bir kurulur yaldızlı pirinç ve .:am l~ı 
mahf az ah çalar konsol saati 20 ICUI 

2 .. .. Betli ıamdan 5 f1M 
ı Oymalı abanozdan çiçek sehbası 5 ımı 
3 Bir küçük orta masası ve iki siğara ~ 

ıskemleu 5 IMlj 
5 I~ Mermerli ceviz büyük otta masası ı.. 

2 Japookiri vazo 1 o ımı 
3 Y aldızh lakemle 1 O HOi 

1 1 
5 Sandalya 10 ICU 1 

1 Ceviz ve maundan büyük açık büfe 25 ICU 
1111 1 Pabuçluk 3 IHJI ı 
111 9 Muhtelif yağlı ve sulu boya basması •[g! 
ım1 _t.blo ıs IWI = 43 2~ı=ı 
~li-i!Sasas~mı 

lşyerinın 

girmesi, 

lıçinın 
daılarıle 

dıaer kısımlarına 

amirleri ve arka
münasebetlerinde 

riayet edrceği muamele tarz· 

ları, il'!• 

Yukarıda yazılı hususlar

dan baıka tıverenlo ayrıca 
koymak istediği it tartları 

vana bunlar lı Kanunu ile 
ıı hayatına müteallık ıair 

mevzuatın hükümlerine mu 
halif olmamak ve mevzu · 
attaki hükümlerin tekrarı 

mahiyetinde bulunmamak 
kaydıle, talimatnamelere ila
ve edebilirler 

İdmanyurdun
un Müsameresi 

l 1manyurdu tarafından 
bu akıam saat 19,30 da 
Halkevinde bir müınmere 

veri lecektir 
Proğramda « Bir llayat 

Acm ı> adında 4 perdelik bir 
piyesle «Aman Hanım Sus)> 

ad;-nda bir..._pe~dehk komedi 

bulunmaktadır. 

Yurdlular temsilin güzel 
ve eğlenceli olmaaı için çok 

iyi hazırlanmıılardır 

Dahiliye Vekaleti Hukuk 
Müşaviri 

DahllJye Vekaleti Hukuk 

Müıaviri B Ekrem <iüo An

karadan ıebrimize ıelmlttir. 

koyunların bir kısmını ıeh

rtmizde satmak üzere bir 

kasaba getirmiıtır. 

Kasap koyunların tezke· 
resini isteyince sürü sahibi
nin işinin çokluğundan do 
layı gelemediğini, satııı ken· 
dislne bırakllğını ıöylemiı
tir. 

Böylece koyunların bir kıs 1 
mını bu kasapta bırakmıı, dt· 
ğer ikisini de baıkalarına aat
mııtır . Fakat hırsızlık çabuk 
meydana çıkarak koyulımn 
hepsi toplanmııtır. Çaban da 
geri kalan koyunlarla oirllk
te bir köyde yakalanmııtır. 

Meşhut suçlar l 
Hakkıııda 

Bir emir 
Adliye Vekaleti mt>ıhut 

curum kanununun askeri 
ıahsiyetler hakkında tatbik 
suretini izah eden bir emir 

name hazırlamııtır 
Emirnamede ıöyle deoil

mekte4ır: 
"3005 Sayılı kanunun ıu 

mulüne giren meıhut bir 
suç itlendlğl zaman zabıtıı

nın. yakalanen ıahsın tao· 
zlm edeceği zabıt varakası 

ve elde edeceğı maddi sü· 
but delilleriyle birlikte vakit 
geçirmeksizin doğrudan doi-
ruya cumhuriyet müddeiu
mumiliğine teslim edecekl~ri 
mezkur kanunda yazılıdır. 
Bu kanuna dair taltmatoa 
meye ıöre zabıta saat yir· 
miden sonra manznunun 
müddeiumumiliğe teslimini 
ertesi gOoü saat yediye ka 
dar tehir eder. Bu takdirde 
serbest kalmasında mahzur 

görülen ımçlu hakkmda po · 
lis teıkilatı kunununun 18 
inci maddesindeki salahiyeti 
kullamr. Bu müddet içinde 
maznunu n~zaret altında tu 
tup tutturmamak , hususu 
zabıtanın takdirine terkedil 
mi~tir. 

Kendi ihtiyariyle ertesi 
günü cumhuriyet müddeiu 
mumiliğine müracaat ede 
ceğlne durumu llibarıyle 

kanaat hasıl ettiği maznu 
nu zabıtanm, .. hüviyetıni sıh

hatlı b!r surette teııbit ~ttik 
ten sonra serbest hırakma-

11nda bir mahzur yoktur . 
Maznun subaylar hakkın. 

da da bittabi bu suretle 
muftmele yapılmak icabeder. 
Şu kadar ki talimatname 
hükmüne aykm bulunma
dığı cihetle.: durumları iti · 
bartyle serbest bırakılma

larında mahzur görüldüğü 

takdirde bunların polıs ne 
zareti altında tutlmıyctrak 

ertesi günü ııtat yedıde 

doğruca cumhuriyet müdei
umumllığine teslim edilmek 
kaydiyle hemen ait olduk
ları garnizon komutırnhğına 
teslim edilmeleri muvafık 

ıörülmüıtür. 

Kanunun aözetttii ıürati 

Muamele 
Vergisi -
Ozerinde iktisat Vekileb 
yeniden tetki~lere başladı 

Memleketimizde ötenberl 
halledilemiyen muamele ver· 
gisi meselesi artık halledıl 

mek üzere tekrar iktisat Ve-
kal eti taraf ıodan ele alınmıt 
bulunmaktadır. 

Hatırlarda olduğu üzere 
muamele veraisi son defa 
iptidai maddelerini memle
ket dahilinden temio edeD 
müesseselerin mallaranı pi· 

yasaya arzetmeden evvel 
hariçten temin edenlerinse 
gümrükten geçerken mua· 
mele veraisi vermeğe mec· 
bur tutuima111 kararlaıtırıl· 
mııtı. 

Bu karar, Maliye Vekale· 
Un den gönderilmit, fak at 
henüz oradan tasdik edıl
mediğl için alakadarlar• 
tebliğ edilememitUr 

İktisat Vekaleti ise, diğer 
taraf tan bu iti tekrar ince
lemeye karar vermlf, alaka· 
darlara bazı tetkikler yap
maları için emir vermtıttr. ................ 
Üc Delikanlı , 
Birbirini 
Yaraladı ... 
Altınoluk nahiyesine baj' 

lı Nuri köyünden Halil lb· 
rahim oğlu Muharrem, Yo· 

auf oğlu Fahri, Şakir oih• 
İbrahim arasında kadın me· 
ıeleılnden kavga çıkmııtır· 
Üç delikanh bıçaklan çeke' 
rek birbirine glrmiıler, bil 
kavgada üçü de ağır surette 
yaralırnmıılardır . 

Yaralılar tedavi altına ahi>' 
mıılardır Hadiıe hakkınd• 
tahkikata baılanmııtır. 

Faytondan nara atanlır 
Aygören mahallesindert 

Salih oğlu Emin, Kayabd 
mahallesinden Şevki ojlıJ 
Hakkl'i' Gündoian mahalle· 
sinden Alaattln oğlu Ahmet, 
Yenice köyünden Mustaf• 
oğlu Sabri. 6 Eyl6l mahal' 
luinden Recep oğlu Sua"l 
admdakı altı kitinin faytoıı· 

cu Kamilin ,ı,rabasında ser" 
hoş olarak bastırıp çağırdık• 
Jarı, halkın istirahatini bo:I 
dııkları görüldüğünden y•· 
kalanmıııardır. / 

ı ihlal eden herhangf bir ge· 
cikmıye katiyen meyd•" 
verilmt'meli ve yukarda it•• 
ret olunan ıebebe bioatl'I 
garnızon komutanlığına te• 
lim edil ;.,it olan mazn&J11 

subaylar bu komutaahkç' 
ertesi günü vaktinde cudl· 
huriyet müddelumumiliillle 
teslim ~dilmedikleri suretti 

müsebbipleri hakkında ":ı 
nunu muktazasana teve•• 

olunmak üzere keyfiyet "' 
ka lete bil dlrilmelidir. .,. o suretle yapılması wı ' 
munun ve hilafına hareke

1 
edenl~r kakkmda kanuf111 

e· 
muameleye teve11ül edtle';ı 
ğinin icabedenlere tebll 

bildirilir ,. 



....., 11 BIRlNCI KANUN 1937 
&czaı ' 

SAYFA : 3 TORKDILI 
- 1 

Komünizmle M iıcadele r······ -ee•• •fl~O eeeee• .. ,-------- --, ,•••••••••••••••••••••·· ... 

: TURl<D~LI : 1 DOKTOR rJHMET 1: Yurddaş ! .. : 
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BeynelmilelZaruret mi 
• - k ı:.: · cı • Kur ugunm~ a r a • 

· • : Kun çı-~r ... ıyasalgazete •. e ÇQCUk HEkİMI 15 /ı ır ve yapitğumz ! 
r : Yılhgı. BOO Kuru~ :, I İ B k 1: demir yollar hep ıılusu11 : 

• Altı Ayl ı g ı : 100 : 1 Ş a I a f yanın- 1 • bfriklirmc gılcüne daya : 
! Sa yıın : 3 : I dak i muayenehane- ; 5 nır Bu giicıi arlLrmak se- : 

Afüsbet Kutupta Antibolşevik Müdafaa Cephe 
sinin Günden Güne Kuvvetlenmekte Olduğu 

Kanaati mi Var. 

: Günfı geçm ıı "a vılar LS : 1 sinde her gün saat 1 i nln el!;,dedir. : 
• kuruştur. • 1 1 • I d bi t • • • J.5-78) e kadar has· • Bun rn a r ar ırma • 
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...•• •••••••••••••• ~ •••• .... ___________ .. : cl'hı~aı Kkorıomi : 

(haberier teatıs i , müfterek ya konferaıında bu halin ! ve Art ı rma Kurumu• ! 
Bu tarihli A lman matbu · 

'tı , antikomünist paktın bi · 
tinci yıldönümü münasebe 

tıle bu paktla teıkil edilen 

lrıüdafaa ceph~ıılnden hara

tett~ bahsetmektedir Muh· 
telif gazetelerin bu mevzu 

etrafındaki mütalealara ıöy . 
lece telhiı edilmtıttr: 

"Hamburrer Fremdenb
latt .. gazetesi Stalinin ıeri 
halinde yaptırdığı idamlar 

•e bilhassa Maraıal Tokaç
hıklyi idam ettirmesi bol · 
fhfzme kartı mücadelenin 
beynelmilel bir lüzum ve 

ıaruret olduğunu yeniden 

teyit etmfttlr,, Diyerek kan 

"•vıı içinde aklı selimini 
kaybetm ı ı olan caallerle po· 

littka yapılamıyacaiu;n. bol 
ftvik hakfmfyetinın 2o fncl 
Yıldönümünün Mokova iç ın 
kara bir yıl olduğunu , mü 
Ct.delenlo devam ettiğini, 

harp m t- ydananda ve yetıl 
dlploma11 masasında uğra 
dığı rnakhurlyelin bolıevızm 
için ancak metod ların de· 

ğıttirilmesi ni intaç ettiğini 

hzıyor ve "komünist cihan 

ihtilaline karşı demokraııi 

rıırı bir tahaffuz çaresi o '. 

huriyetao buna delalet etti · 
ğinl izah ediyor. 

"Münchner Neuste Nach 
r lcte .. gazeteıi diyor ki: .. Al 

manya ve Japonya kendi 
aralarmda bundan bir yıl 

önce anti komünist pa l~ tı 

imz..t. larken bolıevik lehdara 
yahut fa~ist aleyhtarı ideolo. 
jtlere kolayca kapılmıı olan 

devlttJer ortasında bolıe

vizm aleyhinde bir polotika 
takip etmenin çok güç bir 

vazıfe olduğunu pek ala bi· 
liyorla rdı. f tı kat sulhü mu· 
haf aza için buna lüzum va

rda. Bunun için bütün tez

virler, isnat v iftiralar kar· 
tıaında Almanya ve Japon 

ya yıkılmaksızın hu pohtl

kayı tııktp ve İtaiyayı da 

aynı istikamette kendilerine 
teırik ettiler. Antikomünist 
paktm imzumdan henüz bir 

yıl sonra bugün denebilir kı 
bazı devletlerin antıkomü 

nist pakt hak1'ındaki itimat · 

112lıkları tedricen zoil olmı 

ya ve bu itımatsızlık ye 
rine komünist1erın haktki 
maksatlarını daha iyi anla 

yıı kaim ol mı ya baılamıt · 
hr.,, 

duğunu Zl\nneden mem leket "Frelhetts - Kompf,, ga · 

lerde komünizm dahili tah zetes i Alman Japon an 

t~kat ve tahrıbat ına daha la§masınm ve ltalyanın da 
tl<Jdet le devam edecektir .. ahir.en buna iltıhakıoın her 

Dıyorlar. hangi bir blo tetık11i ma 
"Lelpziger Neueste Nach h iyetlode olmadığım yaza 

tichten,, gazetesi Avrupa rak diyor ki: 

devletlerinin iki kuvvetli "Bu anlaıma İspan -
kuthun mıknatıs kudreti sa · yadan alınan dersler ve ti 

basanda bulunduklarmı söy mdı uzak ıarkta cere yan 

lıyerek Lu kutuplardan bi· eden hadiseler karıısında 
tini Rerlin, Roma ve Tok ı bolıevı k tehlikesinin vüsat 
Yonun teıkil:ettiğlnt ve bu· ~ve ıumulunü idrak etmit 
11t.ın müıbet bir ku tup oldu olmanın ve bu idrakin güo 
~Unu,>r diğerini Moskovaom den güne artmakta bulunu 

t~tkıl; ettığini ve bunun da ıunuıı ıf adesidir. Bu halin 

'l>enfi bir kutup o1duğunu yalnı2 otorıter devletler ta· 

rafından eski arkadaılarıoa 

karıı girişi len kaolı sefedo 
- biraz geç dahi olsa -

İngil iz efkarı umumiyesinde 

Avrupalı medeni b ir mi ll et 

için bolıevizm ile hiçbir ınii 

ıareket caiz olaınıy.ıcağı 

kanaatini uyıındırd ıjiını . Sov 

yet lttthadmın bolıevik id· 
areainde hüküm süren ve 

eıki Roma, Tayranları dev· 

rindeki me"Zallmden daha 

müthi~ ol n kanlı re · 
jlml Londranın h iç hır su · 
retle tasvip etmediğini, bu 

suretle anti komünist pak · 
tın bugünkü birinci yıldö 

nümü gününde bu cihan te

hliket1ine ktlrft mücadelede 
büyük terakkiltt tesbJt ey 

ledığini yazartık "vakıa bo· 
lıevjzm dıthi bu yıl içinde 

tahrikat ve tahribatına da -

ha t iddetle devam etmlıtır.,, 

Diyor. 

" Saarbrücker Zeituog r 

gazetesi "birçok devletler 

lptidadö a ntikomünist pak· 

tı askeri esaslara binaen vfıı · 

cüde getlr ilmiı bir pa l~t 2an 
nettiler,. diye rek bu devlet-

lerio bu ı.anda aldandıklail 

kar&r ittihazı müdafaa ted kafi derecede vuzuhla gör · •••••• .. •••••••••••••••••• 
b" ı1J ·• f' f tb"I f d . b" 11 d ıu lh politikasanı müıterek 
ğ~r rınt1ı~ !, l ~. n. ek lif ılr . ü l üğüoü yazıyor. neticelere bağlamağa çalıı-

ı. ea iKi mesa ı yı o ay S f Digv e!' b irçok Alman ga l 
~ ~ mak lazım ve mümkün o • 

tıracok ve lüzumu olan mü zetelerinde de bu mevzuda 
1 

O A 
r duğu, bu üzumun rta T 

dafaa tedbir erıni tak arrür aynı mütalealar ba§ka ifa- . d "d ld ~ 
r rupa ıçln e varı o ugu 

ettirecek d aimi komisyon ar deler le yazılmakta, Sovyet 
İngi liz efkarı umumlyeslnin 

ihdo.Sı) gibi müdafaa vesai· Rusyadaki ahvalin iç yüzü · 
gi'ıya Almanyanın Orta Av· 

tanin sı yasi aozibati mah · nü İugl ıterenin anlayıp nef 
rupada serbesti hareket iı· 

iyetle olduğu. bu aotaıma · ret eltığini tebarüz ettirmek· 
tediği hakkındaki iıtlnadla-

nın akidleri arasında kom tedirler 

ünizme karıı m üdafaa için 
askeri hır ittifakın mevcu 

du olmadıl:ını yazıyor. 

ran eıass ızlığını takdir ve •Y-
~ Lord Hal!f akım Berlin ni zamanda muhtelit millet· 

seyahati hakkında Atman 

ı.. Rosteck er Anzefger.. ga · 
zetesi "harpten önce ki dip-

lo~asinin muayyen meıele· 
lerıne aşina devletler için iki 
milletin ideolojik esular üz 
erinde bir müde f aa bırliğl 
ı . 
tesisi için bir leımesi gayri 
li~~r.· t~İl'lvvur iaT,. d ı yerel<' 

';Qllm'Pl 
Almaoya ile Japonyanm bir 

l yıl evvel hu birl iği kurduk · 

r tan ba§ka kendj memleket 

ı 
lerindeki kızıl tehlıkeye 

ka rşı müca dele açmak 

1 arzu ve kudretinde bu 

i lunan diğer devletleri d e bu 

t Dil il hlıaka ser best bıraktık 
farına, binaenaleyh İtalyanın 
birkaç hafta evvel b u pakta 

matbuatı: Hu seyahatla Al 
man lngil ız görüşmeleri ara

sında müsbet bir vuzuh el

de edılmek istihdaf olundu 
ğunu, Chamberliin hükume· 

t .nin kıymetl i bır rüknü ol 

an Ha likaf sın gerek Hıtler 

ile gerekse A lmanyanm di 
ğer rical i ile yaptığı görüt 

melerde Almırnyanm sulh 
arzusundan kanaat husule 

gesirdifıni , bugün umumi 
politikad a mevcut gerginhk 

v ~ güçlüklerin derin sebebi· 
yetleri yle Jmkan çerçlvesi 

dahilinde iki taraflı anlaıma 
hareketleri hal<kında A lman · 
yanın mütalealarmın da bu 

lerle meıkun Orta Avrupa · 

mn hal.siki durumu açıkça 

öğrenmiye gayret ettiği ya

zılmaktadır. 

Hnlifakım ıeyahati müna· 
sebetı le İngil iz matbuatınm 

girlttiği tehirlerde herıeyden 
önce Avusturya ve Çekos-

lovakya m eseleleri hakkın-
da Almanyanın noktalnaza· 

riyle meıgul ol dukları yazı

la rak Alman noktainazarıua 

göre bu ıki mesr lenin aynı 
olmadığı ve bir anda zikri 

müıkül olacağı, çünkü Al-
manya A vuıturya münaıe

beti olmak diğer beyneddü· 

vel münasebeti olmak ittba· 

nı ve l'lntlkomünbt paktta as 

k eri 111aksl\tlar güdülmedi · 

ğiodcn, bunun yalnız ciha n ı 

iltihak etmesinin taaccüp ed 

ilec~k bir ha reket olmadı 

ğını yazıyor 

" Rhej nica h-Vebtf allsche 

riyle diğer beyneddüvel mü
nasebetlerden eıaıda ayrı 

olduğu tebarüz ettiriliyor. 

Almanya ile 1919 da yara· 

hlmıı olan Çekoılovakya 

cumhuriyeti arasındaki lıe 

bir komıuluk münasebetı 

addedilerek bunda siyasetin 
uzağına gören İngilizlerin ka· 

naatıoe göre dahi Çekoslo· 
vakyadaki Sudet Almanları

durumundan saı f ıoaznr etıli

l emiyeceği , Lord Halifaknn 
Berlin seyahata miina· 
sebetite Sudet Almanları pr-

bolıevık ihtilaline karşı mü 
dafaa ve mücadele et ll'\ek 

lüzum ve zaruret inden doğ 

muı olduğundan pe k çabuk 

kanae.t getirdikle rini kayde , 

Zeituog,. gazetesi ile "Bre

n~r ~ac~ichten" gazetest 
de a~na U>J;& lde mütaleıılar 

yürütmektedirler. 

" Hannoversche Anzelger,, 

gazetesi ihtila lci komünlz 

ruin cihan hadisatı üzerin 

dekL tesir ve nüfuzu bunda n 

derek .. n lmanya . Japonya 

İtalya ancak bol§eVlzme 

karı• korunmak için birleı 

mitlerd ir Bolıevizmin bü

tün tecavüzleri bu müttehit 
cephede kmlacaktır,. diyor. 

.. Düsaeldorf er Nachricht 

en,. gazetesi komünizme ka 
rıı müdofııa birliğinin ge· 

rek bunu teıkil e den mem· 
lcketlerin dahili sulh ve AÜ· 

bir sene evvel bugünkünden 
daha tiddetU idt diyerek §İm 

-di İta lyanmda resın t"n iıttrak 
ettiği Almcrn Japon teşriki 

meıı ıusinio komüruzmin sulh, 

I varhk. ahlak ve kültür al 

eyhine yaptığı tecavüzlere 

ka. fi dünyayı ikaz etliğini 

opleminin cihan efkarı um
umiyeılnde bir daha ön pla· 
na geçliği, Çekoslovak Uaı· 
vek,li Dr. Hodzanın Prai 
meclisinde Sudet Almanları 

Yazıyor ve "müıbet kutup- rafından dt"ğll, mal<iıl dü 

da. anti bolıevik müdafaa tüneo ht>r mı llet tarafından ki'ıounu muhafazaya ve iç· yazıyor ve bu sebeple ton 

~amanlardn Mos\<ovanın be 
~oeln'\t~I itibannın karı ldığı 

nr.ntesbit: ediyor, Londra a d-

konuımalarda yer almı§ ol 

duğunu, o ihayet L.ord Hali 

faksm "Al manyadaki ahval 
ve ıerai t hakkında mahal· 
hnde edindlğı intibalardan 

sn rfınazar,, Berlin Roma 

mihver i ve antikomünist pakt 
hakkında da mahiml\l ala 
rak Almanya ile bir taraf 

tao ona dost memleketler 

ve diğe r ta raftan logiltere

ye dost garp memleketleri 

arasuıd:ı zıdd ıyet ve ihtt laf 
mevzula rı almadığında ka

naat husule getirdığini yazı 

yor. Kez lik Almanyl'l ile 
İngiltere a rasında ihtılaf hu 
dusuna amil ıebepler bulun 

madığım, koloni m eselesinin 

d e ihti l afı mucip olacak bir 

it olmadığım, bu ba pta in 
giltereJe günden güne artan 
anlayışın bunu gösterdiği, 

bununla beraber h eriki me· 

m lekct tar,ı, fandan zaman Zl\ 

mao muhtelif gruplar halin· 
de takip edilen konstrukttf 

nıo durumu ve Çekoslovak
yanıo ekallıyetler politikaaı 

hakkıoda verdiği beyanatın 

Sudet Almanları muhitinde 
C«ıpheıln l n günden güne da · da takdir edildiği muhak · hmi retnhını temine, gerek· 

hfl ziyade kuvvetlen\neltte, kaktır." se c ihan sulhunu idanıeye 
tıleufi kutup ise zayıflamak · .. Niedereııachs ı sche Tegeı matuf olduğunu, yani bu 

tlldır .. diyor ve ispanyada Zeitung,, gazetesi Moskou bi rliğin tecavüzi değ ı l - le· 

botıevlzmin uğradığı mak daki terörün ve Sta l ın ta- dafüi bir teıekkül olduğunu 
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e ıni müelahole komisyonun 

da ve Brükıeldeki ıarki Aı.-

- Hala burada mıııoız? 
{)cf olunuz! 

Evvela Hackney ve Hanıen 
kaptan köprüıünü terk etU. 

Bırkaç saniye sonrö da Ab · 

bott onları takip etti. Karıı 
d\lrulmaz bir korku kalbini 
burkuyordu. Varmsa ih.at 
ttUği takdirde bir daha &ü· 

•erteye çıkmamak, yana 

t-k veya boğularak ölmek 
tehlikesine mAruz kalmıya 
Cak mıydı? Kaptan köprü· 

•linün altında hıçkırıklarını 
tutamadı : 

- Fakat buna fmkiln 
Yok! Bu. vahıice bir it! He
t>lrnız diri dıri yanacağız! 

Bir gemici anaızın bir 
tekme vurarak onu, aıe
~inın dahilıne giden mer 
dt\?ene doğru sürükledi ve 
11tlhfafkir bir seıle: 

- Ağzını lcapa! Ataiıya 
Rlt, ıeoi adamların orada 
bekliyor .. Dedi. 

Abbott lı i rl:aç adım yürü 
dü ve bir kayıgı denize in 

dirmeğe ça lıvan hlrkaç adam 
ıordü. Ta yfalar sandalda 

sıra lar üzerine oturuyorlar

dı. Biriıl dııarıda elektrikl ı 

•incin yanında kalmıth Ab
bott ona doğru koıtu , omuz 

larmı asıldı ve inl ı yen bir 

ıeıle ona bağırdı: 
- Beni kurtarınız , beni 

de aötürünüz! 
Adam, onu itti O zaman 

Abbott ümttsizhğin verdlğı 

ce&aretle küpe~teye tırman 
dı ve bir atlllyııta boolukla 
sallanan sandalın üzerine 
dü§tÜ, kurtulmuıtu! 

Bu esnada Hackney ve 
Hansen, ağır ağır arka ta

rafa doğru gid ı yorlardı fa · 
kat arkanın külh na döndü

iünü göıünce daha uzağa 

gitmedı l er . Bırbirlerine ba. 

kııtılar ve tek bir kelime 

koouımadan aolaıtılar . Ne 
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V armıın ne de ge micilerin 
onları göremiyeceğ!, karan-

lık bir köşe aradılar ve ora· 

da hadisatın ıonuou ıessiz 

ce beklediler. 

A rtık tayfa göze çarpa 
cak derecede azalmııtı 

Atağı merdivenden saçları 

kavrulmuı. gözleri kızarmıı, 
en kuvvetlileri en zayıflardan 

imdat bekliyen ınıan1ar çı 

kıyordu Bunlar, mü hendis 

Trippin emrile ıağ ve salim 

bu cehennemden çıkan ma · 
kiniıtlerdi. Makane daireıi 

nin camları göçtüğü zaman; 
boyunları bükük ölüml 

beklemiş ve cesaretle va zi 

fe lerioi terk ~tmemltlerdi. 

Oidıomelerınin herkesın 

kurtuluıu için olduğu dü 

fÜnceslle tulumbaların çalıı · 
maaıqı tacil etm ı ılerdi. Fa 
katı alevlerin sardığı bir du 

var Y:akilınca Abbott dı,arı· 

ya çıkma emrini vermif; pot
reUerin yıkılmeıile yarala

nan iki adam arkadaıları 

tarafından taıınmıılardı 

Trippin kurnazca verdiği 

emirler hiçbir paniğe mıı

hal bırakmamış indiıe de 

ıonradan Varma tarafından 

verilen emirler her ıeyi alt 
üıt e-tmltli. Duman yollarda 

o kadar keılf idi ki kimse 

önündekini bile göremiyor 

du Yolun henüz dörtte bi · 
rini geçmi9lerd i ki, yüzlerin

de, tu ltuk lar• yaf mendiller 
kurumu~tu. Bazı rerlerde, 
tavım dan kıvılcımlar ve sı · 

cak küller dü~üyordu. Gü
verteye çıktılilennda ve üat· 
lerin .:fo gökyüzünü görünce 

bir kurtuluı sesi dudakla· 

rından döküldü. Son daki · 

kaya kadar kurtulacaklarına 

akıl erdiremiyorlardı Fakat 
tik he yecan anı geçince; et 

raflarına ıaıkmlıkla baktı 

lar. Yangını• tahribatma 
kerıı durmaksızın kartı ge · 
lecek insanlar göreceklerine, 

ancak tatsız tutsuz müoaka· 

ıa eden baıı boıları görü 
yorlardı . O zaman, adamları 
yanında bulunan Tripp, 

Varmea ıordu: 
Bizi diri diri yakmak 

istediniz değil mt? Arkadaı 

larımıo hayatını bu tekilde 

tamamen tasvip edilmediği 

ve bu karanlık vaziyeti lı 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

kullandığmızdan dolayı size 

teessüf ederım. 
Ve ıahadet pnrmağtle, 

kaplanan omuzu üstünden 
güvertede başı bo~ gezen 

kaptanları gösterdi. Varma 

söylemek istedi. Tripp ona 
zaman bırakmadı. 

- Abbott nerede? o, ya 

hayatmı kurtardı veya öldü. 
Buoları ıöyledikten ıonra 

geriye döndü ve arkadaıla· 
riyle birlikte geminin ön 

tarafında istlrahata çekildi
ler. 

Uzun zamandanberi, ar· 
tık. gemi ürümiyordu. 

Fakat kaptan, teknenin dört· 

te üçünü yok etmiı olan 

alevlerden ön tarafı koru· 
mak için gemiyi bu-

1 unduğu yerde tutmak tıti

yordu Şüphesiz, gemi müı. 

tabdlmtnlerinin iltica ettiği 

yer bu ıon aaatlerde azal. 

SONU VAR -
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o ü iz m 1 e Mücadele Bey-.. 

e lm ilel Zaru ret midi?. 
(Ba~tarafı üçüncü uyfada) 
ttkbalin aydınlatacıtğı ya zı

lıyor . 

izvestia gazetesi Japon 
mütecavizlerine beynelmilel 
mahiyette bir darbe vurmak 
ve bilha11a mali ikthıadi 
tedbirler tatbik etmek husu 
sunda Brüksel konfe,ansında 
perde arkaaında cereyan 
eden göriiımeler üzerine 
"Çtodeki tecavüz harekatı 
ve Japonyanın iktisadi va
ziyeti,, baıhğı altında net· 
redllen makalede ezcümle 
ıöyle denilmekledir: 

"Bu gibi tedbirlerin ne 

gibi tesirler olabilir? Japon · 
yanın iktisadi vaziyeti üze 
rinde yapılan en sathi tet· 
ktkler, Vaıtngton muka ve -
lesine ittlrak eden devletle 
rin ellerinde Japonyanın 
bundan böyle de tecavüz 
larını devam ettirmek kabl· 
liyetfni kırabilecek çok kuv· 
vetli silah bulunduğunu gös
termektedir. 

Japonyanın iktiaadt vazi
yetindeki hususiyet, harici 
pazarlara bağlılığının fev
k a lade fazla olma11ndandır. 

Bu hususiyetin diğer bir et · 
beti de baglılıian gayet az 
memleket grubuna, yeni 
uzak ıark anlaımazhğlle 

menfaatleri haleldar olmak· 
ta bulunan devletlere mün 
hasır kalmaaıdır . Japonya
nın harici tfcıuet müoase
betlerlntn kısa bir tahhlt bu 
hususu tekit etmektedir. 

Japonya imparatorluğu 

(yani Japonyanın kendlai, 
Kore , Formoza, cenubi Sa · 
halin ve mandası altında 

bulunan adalar) pamuk, n i
kel, kauçuk, yün vesaireyi 
tamamile hariçten getirtmek 
mecburiyetindedir. Japonya 
imparatorluğu memleketin 
ihtiyacını telafi etmek için 
demir madeninin yüzde 70 
80 ninl, kurıunun yüzde 90 
mnı; kalayın tahminen yüz 
de 80 nini, manganez, vol 
gram ve neftin yüzde 85-90 
nım , dökmenin yüzde 35 
ini (su lh esnasında), bakmn 
yüzde 30 40 anı (hali ıulh 
de) ve çinkonun yüzde 50 
sinden fazlıunnı hariçten al 
mak mecburtyetinde bulun . 
maktadır. Mançuko ve ti· 
mali Çinin ele geçirilmesi 
Japonyantn ham maddeye 
olan ihtiyaç muammasını 

halletmft değildir. Ma nçu 
konun Japonyaya vermekte 
olduğu demir madenı dahili 
ihtiyacı kaplamağa kafi gel
m emektedir. Şimali Çiode 
maden ve pamuk vermekte 
ise de, bunların her ik isı de 
kaf t miktarda değildir . 

Japonyaya hariçten yaptl · 
makta olan ithalatta mühim 

ro lü Brı tanya imparatorluğu 
(dom in ı onlar da dahıl olmak 
üzere), bırleı ık Amerıka ve 
Hollandadır . Bu memleket 
lerin Japooyu > a yapılan um 
umi ithalattaki bıasele ri 1936 
senesinde ıu nisbelted lr: Pa
muk bırleoık Ameraka tah 
mınen yüzde 50; İngiliz Hın 
dlıta nı yüzde 40; İogiltere
nin Afrika müı>tecı.l~keleri 

yüz.de 3,5; Mısır yüzde 4; 
kauçuk: Hollanda Hindista 
nı yüzde 30; 8rıtanya Hin · 
dietanı ve Caea Federaayo-

nu yüzde 35; kalay: Cava 
Federasyonu yüzde 50; Çin 
yüzde 25;. Hong-Koog yüı:· 
de 20; bakır: Birleıik Ame · 
rika yüzde 90; mütebaki 
bakır Kanadada; kurıun: 

Kanada yüzde 42; Rrita.nya 
Hiodlstaoı yüzde 15; birle 
tik Amerika yüzde 14; çin
ko: Bu ithalat Kanada. Av
uıturalya ve bırleıik Ame
rlkada müea vi miktarlarda 
yapılmaktadır, Yün: Yüzde 
90 dan ft.zlası A vusturalya 
tarafından ithal edilmekte, 
dijer kı•mı Yeni Zeland ve 
cenubi Afrika ittihadı tara 
fından ithal olunmaktadır 

Yukarıda ismi geçen dö 
rt memleketin ithalatı japon 
ithalatının tahminen yüzde 
yetmltinl teıkıl etmektedir. 
Bu yüzdeler Japon statlstik· 
leri üzerine tespit edil miı
lerdlr. Hu memleketlerin 
Japon harici ticaretindeki 
rolleri hakkında daha bü 
yüktür. Çünkü bu japon 
statistiğinde hariçten ithalat 
k11mındaki yüzde 8 9 u ko
nutun yanmadulle Mançu
kaya isabet etmektedir. 
Halbuki bunlar hakikatte 
Japonyanın birer eyaletidir · 
ler Bunlar ithalat yekunun -
dan ihraz ebledikleri takdir· 
de yukarıda isimleri geçen 
dört memleketin Japon lt -
halatındaki hiaaeleri yüzde 
78 80 i bulur. 

Fransa ve italyanın me 
oafti birbirine zıt mıdır? Bu 
da dejll . Hiç bir vakitte 
İtalya Fransa menafii aley 
hine bir veçhe almamııtır. 

O yalnız yahudi beynelmi
lel maeonluk ve komünistlik 
mücadele ediyor. 
Şu halde Fransa ve ltaL 

ya teırtkl meıai ederek fe
yizli minasebetler kurabi · 
lirler. Bundan az zaman 
evvel Leon Blum gazetesin
de A vrupada demokratlıkla 
dıktatörlüğün beraberce ya
ııya bilmestne bir çare bu 
lunmaaı lazımgeldlğtni yaz 
mııtır, 

Biz btlveıile ıunu tıaret· 
lıyeltm ki bu. bahasua Fran -
sa ve ltalya gibi yukarıda 
vaziyetlerini izah ettiğimiz 

lki mıllet için güç bir ıey 
değildir . 

Y alnı-z dostluğa la tin te 
sanüdüne ve kıta bağlılıel 

na muhalıf hareket eden 
devlet İta lya olmadığına gö 
re normal münaaebat saf 
hasmı tekrar teıts için la 
zımgelen jesti yapmak fran 
saya düıer. 

Japonya kendisinin bu 
va ziyetini pekala takdir et
mektedir . Ve bu vaziyetin 
harp vukuunda veya mali 
iktisadi tedbirler tatbıkfode 
l-;endısine fevkalade güçlük. 
ler doğuracağını müdrıktir. 

lfte bu sebepten J aponya 
bu baglılıktan kurtulmak 
ve harici ticaretinin mühıın 
bir kısmını diğer memleke t 
lere teımtl eLmek yolunda 
ctddi't~ıebbüıl~rde bulundu . 
Lakin bütün bunlar netice · 
siz kaldılar. Mesela Alman 
yanın Jdpon ithalatındaki 

hissesi geçen aeoeler zarfın· 
da yüzde 4 - 4,5 olmakta de · 
vam ettı 

Amerika 
hıaaelerlni 

Japonya cenubi 
meınle ketle rinin 
uttırmaia çok 

uğraımıısa da, bu hisse 19 
37 senesinin ilk tarihinde 
ancak yüzde 5 i teıktl. ede
bllmlıUr. 

Birleıik~Amerika ve Bri· 
tanyadan ham madde~ mü
ba yeasını halt sulhda iken 
cenubi Amerika ! memleket
lerine teımll edemlyen Ja. 
ponyanm, bu memleket lerin 
tıtirak etmlyeceat~ tktlsadi 
tedbirlerin tatbiki halinde 
bu iti yapabılecekmi? Japon 
bu tedbirlerden~ m6tee11lr 
olmaksızın ihtiyaçlarını te 
min edebilecekmi? bunİara 
herhalbe yapamayacaktır. 

Çünkü bu memleketlerin 
ham madde iatihıalah neti 
ce itibarile yine İngiliz Ame· 
rikan tröstlerinin kontrolO 
altaoda bulunmaktadır 

Hiç ıüphe yok ki. Japon. 
yaya kartı iktisadi tedbirler 
tatbik edildiği takdirde Ce 
nubl Amerika memleketle 
rile olım ticaretindeki güç· 
lükler azaltmaktan ziyade 
artacak tar. Cenubi Amerika 
memleketlerinde mübayea 
edebtımek için ya bu mem 
leketlere ihracatını artlar· 
mak ve yahut mübayeayl 
peoin kambyo ile yakmak 
mecburiyetinde bulunacak
tır . vBunun~lçln de diğer 

memleketlere yaptığı ihra 
catından elde meblağı~mev 
zuubahı memleketlere ıev

ketmek mecburiyetindedir. 
Halbuki Japonyanın ibra · 
catına da /'yine ayni dört 
memleket büyük mevki it · 
gal etmekte bulunmaktadır

lar. Bu dör memleketin Ja-
'" 

ponj ihracatındaki hiueleri 
yüzde 60Kdan fazladır. Ja 
ponya ] Cenubi Amerika 
memleketlerine ihracatım 

artırmak yolundaki gayret
lerJnde de muvaffak olama· 
mııhr . Japonyamn bu mem 
leketlere ihracatı umuani ih
racatına nazaran J 937 sene· 
atnin ilk tarihinde yüzde 
dördü geçmektedir. 

Yukarıdaki lzahatten ıu 

netice çıkarılabilir: 

Yukarıda isimleri geçen 
ufak memleket gurubuna 
Japonfıthalahnın: meonedil
meal Japonyanan ihracatına 

fevkalade 1 mQthit bir darbe 
indirmek demektir 

Böyle bir darbe Japon 
ekonomisine gayet vahim 
tesir yapar. 

Ayoi zamanda, Japonya 
ya neft_ itha l atınm meone · 
dilmesi Japon ordusu, fılosu 
ve havacı lığ ı ve bütün Ja · 
poo iktısad i için en yakın 

aylarda büyük zorluklar 
doğurur.' Bu ise Japon t e 
cavüzle rinl fevkalade mü~ · 

külleştirmit olur. 
lktısadi tedbirler diğer 

ham maddele re, b :lbaasa 
pamuk,..., ka lay, ka uçu k ve 
yün gıbi ma ddelere de tf'f · 

mil edılecelc olursa, daha 
müe11ir ..,netıceler doğurur . 

·Le ~\on.ent,, ( Bükreı ) 
go.zt:tesinden: 

Balkan memleketleri, ken
dilerine izafe edalmıı olan 
A vrupanın bo rut fıç111 töK'· 
rctinın yanlı ı bır telakkiye 
dayandığını her gü bir a z 
daha .. ispa t etmekte ve uzun 
mücadelele r netfcesı leaffün 
ctmif ve acı hakikatlardan 
ibret derat alamamıı olan 
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ıu ihtiyar Avrupaya, dosta 
ne bir tefriki meeat numu
nesi vermektedir. 

Ne intikam ve hadiselerin 
ne müstehzi bir mukabelesi 
köhne bir mebkıbenln ( gay· 
rl kabili idare ) damgasını 
vurduğu ve kaderin ebedi · 
yen ikinci derecede rol oy
rıamağa mahkilm ettiği dev· 
letlerdlr ki bugün bu gürül· 
tülil diinyaya ahenkli bir 
teıriki mesai ve btr ıulh 

manzara11 temaıa ettiriyor 
lar. 

Böylece, son hadiselerle 
de siyasi ve iktlıadi ıttlba
dının kuvvetini lıpat etmlı 

olan küçük Antantın yamn
da, itbirltklerl günden aıüne 
Jnklıaf etmekte olan Balkan 
Antanta devletlerini ıörüyo· 
ruz. 

Daha büyük Jbtr memnu 
niyetle müıahede etUiimiz 
bir hadise varsa o da bu 
iki Antantın, ciuata •·azife
ıinl gören Römanya ve Yu
goslavya sayeslnde birbirle
rine her gün bir az daha 

yaklaımakta olmaları keyfi· 
yetidir. 

Bizi bu mütalealars ser 
detmeğe ıevkeden, Bklkan 
antantını teıkıl eden 4 dost 
devlet tarafından atılan ye· 
nl bir adımdır. 

Filhakika malumdur kt, 
Romanya, Yugoslavya, Yu 
nanlstan ve Türkiye ihraç 
müe11eıeleri müdürleri yarın 
Ankara da toplanacaklardır . 

Bu toplantıdan maksad, ik
tieadi mübade1elerl daha en· ' 

tanılf bar hale kalp etmek 
zımnında dört memleketi 
alakadar eden birçok malt 
meseleleri derlnleıllrmek ve 
aydınlatmakhr. 

Hali hazırda, bu devlet· 
Jerin mali slyasetlerinln ay· 
nı tempoda itlememeıi, mez 
kur mübadele1erin oormalf
zaeyonunu geciktırmiıtir . 

Esasen her memleketin ik· 
ttsadi bünyesi ayrı ayrı tet
kık ~di l diii zaman görülür 
ki bu t empoyu bir mükem. 
meli yet d"iresiode temin et · 
mek gürtür. Bunun içindir ki 
sahayı .. temızlemek ve ikti· 

sadi mübadeleleri ya vaılat· 
mağa müstait her hangi bir 
güçlüğü berta raf etmek zım · 

nında, muhtelif tezlerın yüz 
leıtirilmesine mübaıeret et 
mek esasen elze mdi . 

Bundan baıka Ankara 
konferansında Türkiye, Ro· 
manya, Yunanistan ve Yu 
goılavya arasında entanzıf 

bir teıriki mesaı planının 

iemelle rini atacaktır . 

Memleketimiz, bu mühim 
toplantıda Mılli banka gu -
vernörü M. Mititza Conı 

tantineıcu rarafından temsil 
edilmektedir. 

Balıkesir İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Smdırgı lnhlıarlar Bakıme•lnden Balıkesir ıımendOfer 
iıtaayonuoa kamyonla nakledilecek kabilt tezyit ve tenkı• 
(100,000) kilo .. ıdare"' mall yaprak ]tütünler; 1-12- 1937 '~
nünden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konu 
muıtur. TaliplertnDBalakeslr ve Sındırgı inhisarlarına '.ıJJO · 
racaatlan. 1 - 4 - 548,,,,,,,; 

Balıkesir inhisarlar 
Başmüdü:rliiğünden: 

Bt"adıç inhisarlar bakam evinden Balıkesir~ılmendüfer 
5 - ~ 

iıtasyonuna kamyonla nakledilecek kabtli~te:&yit ve ten 
(10 ·000) kılo idare malt yaprak tütünler Ll2 937 gQnlll· 
den itibaren açık eksiltmeye konulmuıtur. Taliplerin B•'" 
lıkesir, Sındırgı ve Blğadıç inhisarlarına müracaatları . 
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Bandırma Ticaret Ve 
Sanayi Odasından: 

Bandırma Şehit Süleyman: Bey caddesinde 55 nuoı•* 
rah v~Bandırma ticaret odasına~ alt~.)kl kat klrglr biD• 
2490 sayılı artırma ve eksiltme~ kanununa· tevflk•" 
15 gün'müddetle ve 1500 lira bedeli muhammen ile açı1' 

e· artırma suretlle satılığa çıkarılmııtır. Taliplerin ( ıartnaoı 
yi görmek üzere ihale .ıünü: olan 24·12 937 cuma gaoO 
saat 15 den evvel Bandırma ticaret odasına mü re caat1•'

1 

ilin olunur. 

----------------------~~-------------
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8 ah kesir_ Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Vilayeti 
Balıkulr 

Mevkii 
Yağpmar 

Cinai 
Tar1a 

Hududu 
Doju \'e bata yol 
poyrazı ziraat çift· 

liği tarlası kıble•1 

Arif oğlu · Niyazi 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazıla tarl; Martla 
mahallesinden Telli oğlu .. Arif çavuıun bir kısmı atasmd•" 
iotikalen ve•bır kaaım da Şubat 329 tarıhlıimabevln ıeoe· 
dıle Umurbey mahallesinden Yüzbaıı irfan karıaı Naiıııe 
den ve yine Eylül 326 tarihli mabeyin'! ıenedtle:Hamldl1' 

- b"' mahaJlesinden Çerkez Hasan vereseaıoden ve diğer 1 

parçaaınıada Hacılsak nıahalleaindeo Yörük Rafit vereıe* · 
sinden haricen salto a lmak cihetine müsteniden 30-33 •• h&J. 
nealndeoberi senetsiz ve n izasız ve yekdiğerlne hen> 
dut bulunmaları ıtiLarile kalp ve tevhide n ~ hüsnüniyt:t le 
tasarruf · ve zirantmda .ti, en ?34 d6 ölümıle evl atları r-1'

1
: 

.: ı d 1 sıP yazı ve Bahri ye ye kaldığından bahisle tesçi~ e 1 me ~-

istedikl~rinden tahkikat y11pmak içtn 19 12 937 pa:r.ar gu 
nü mahalline memur gönderilect:ktlr . Bu yer hakkıod• 
bunlardan baıka~btr hak ıddiuında bulunanla r varsa bt.1 
günler içinde yazı ile tapu sicil muhe fızlığına:ve yah"'

1 

mahalline gelecek memura müracaatları ilan olunur. ___,., 

d• Fırsattan bilistifade, M . he yeti. marahhasası araııll 
ekonomik müzakerata b•f 
lanmıt bulunulmaktadır 

Conıtantlneıco Türk mes
lekdaıı ile birlikte Türk-Ro 
men ticari münasebetlerini 
genis'etmek zımnında ıki 

memleketi alakadar eden 
muhtelif mali meseleleri 

tetkik edecektir Böyle bir 
tetkık için daha münasip 
bir zaanan ı.eçilemezd i. Çün
kü hali hazırda B ükreste . . 
Romen hükftmettle Tüık ı 

lıte böylece, Balkan de"; 
letleri arasındaki saıntftl 
teıriki mesai zıhoiyeti, 1~ 
mereslni her gün daha oı&J 1'. 
ıahhaa tnkiıaflarJa bulıJJ• 
tadır. 

Alhı h vere de <lığer de• 
letler .'- büyükdevletler-bull" .... 
dan ilham alsalar. ,., 
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