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~ İngiltere ile Amerik'a Japonyayı pro- f 
~ı testo ettiler. Bu protestoya Alman- ~ 
~ ya da iştirak etti. ~ 
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Amerika Ve lngiltere Ja· 
ponyayı Protesto Etti. 

Amerika Cumhurreisi Japon lmpa 
ratoruna Teessüflerini Bildirdi .. 

VAZIYET VAHİM SAFHADA .. 
Japonya}'a Yapılan Protestolara Almanya da iştirak Etti. -

Gemilere Yapılan 1 ... aa rruz Dolayisile Japon«ı 
yadan Tarziye, 1 azminat Ve Hadiselerin Te

kerrü:r Etmemesi İcin Teminat istendi. , 

B. RUZVELT 
Londra, 15 (A.A ) - İn · 

ıllız ve Amerika hükumet · 

B EDEN 
leri, gemilere yapı lım taar · 

ruz do!aylsile Japonyayı ti· 

Siyasi Görüşmeler. 

Fransız Hariciye Nazın 
Perağda .. 
----------------------

fransa - Yugoslavya görüşmelerine dair bir resmi 
te~liğ . neşredildi. 

Pariı, 15 (A..A.) - Fran · 
•ız hariciye nazırı Belgrat · 

tau Perağa gitmlttlr. 

Belgradı ziyareti müna 
ıebeule yapılan görüımelere 
lllt neıredilen resmi tebliğde 
törüımelerio tam bir ahenk 
içinde ve iki memleketin 
tnaoevi dostluk zihniyeti 
dahilinde cereyan ettiği ve 
Umumi ıulh eseri için itbirli 
ilnin aynı doıtluf, ve itimat 
lihniyeti dahilinde idame 
bin lüzumu ve fnydası üze. 
tinde mutabık kalındığı bıL 

dirilmektedi~ . 
Belgrad, 15 (R~dyo) -

Fransa Hariciye Nazın B. 
l>clboı, buradan hareket et· 
tlleden evel, Yugoslavya 
ticaret nazaretine gitmiş ve 
bııı1r Vermaoıç ıle üç ti
caret ve klering muahedesi 
1ınzalam ııtır . 

Yeni muahedeler, Fran 
''Ya karıı olan eıki borç
l,rını tesviye edebilmek 
llıere Yugoslavya iç ı n son 
derece müıaadekarane tan. 
lltn edilmittlr. 

8. Oelboı mü1Faklben 
r:'r-n11z ıefarethaoeılne ai· 

derek, Romanya, İngiltere 
ve Çekoslovakya ıefirlerini 

kabul etmit. uzun müddet 
konuştuktan sonra Perağa 
hareket eylemitttr. 

B. Delbos, yarın saat 15 
de Perağa muvasalat etmtı 
bulunacak lır . 

Belgra t , 15 (AA.) - Av· 
ala Ajaoaı teblığ ediyor: 

Gazeteler, Delbosun Bel 
grattaki ikameti hakkında 
hararet li yazılar neıretmek · 
tedirler. Gazeteier, B o~ı 

boıuu Be lgratta istikbali il· 

rasında t ezahür e tmit olan 
hlııslyıttı sözle ifade etme
nin hemen hemen imkansız 
olduğunu yazmaktadırlar. 

f ransanın mümessil ı bu 
münasebetle Yugoslav mil · 
letioin dost ve müttefık f r· 
ansaya olan sarsılmaz ıada · 

katını müşahede edebilmiş · 
tır Ve bınaeoaleyh, Fransız 
m ı l le tı nezdınde bu hisslya 
tın tercümanı olabil,.c~ktlr 

Amoupa va gazeleıi net · 
retmiş olduğu uzun b ir ma · 
kaleyi B. Delbosu n şahsi 

yetine aid müta lea la ra ta h 
ılı etmlıtır. Bu gazete bil· 

JAPON 1MPARA10RU 

ddetle protesto etmiıle r, tar 
ziye, tam tazminat ve bu 
gıbi hadisatın tekerrür 
etmemeıi için kati teminat 
iatemiılerdlr. 

Amerika reisicumhuru da 
ayrıca Japon tmpuatoru 

nezdinde proteıto teıebbü -
sünde bulunarak teeaaüfleri 
ni bild ı rmiıtlr . 

Alman hükümeti de taar
ruza uğrıyan İngiliz harp ge· 

nılıinde A lmanyanın Çindeki 
diplomatik mümessilleri bu-

lunması dolayisile Japonya · 
yı protesto etmiştir. 

Dün Pekinde yalnız Ja
pon makamlarile mahalli 

Çin makcım l a.nnan iştirakiyle 

y a pı l an bir me rasimi müte

a kip Çin cumhuriyeti mu· 
vakkat hükumeti ilan edil · 
mittir . 

Bir derlin te lgrafı yeni 
Çın hükumetinın tesisinin 

Almaoyanın Şan · Kay- Şe 
kin hükumeti ile münaıe· 

betlerini değiıttrml yeceğlni 

ve Almanyanıo Şan - Kay -Şe· 

kin hükümetini Çinde ye 
gine metru hükumet olarak 

tanınmakta devam edeceği · 

ni bildirmektedir. 
Berlindekl Çin mehafillerl 

Çınde hizmet eden ve mik· 
ta rı yüzü bulftn Alman mü· 
favirlerlnin geri çağırılmı· 

vacağmı söyle mektedirler: 

hassa B Delbosun Avrupa 
d R sulhun bel< asına en faal 
bir sure tte çalıı an devlet 
adamlarından biri olduğunu 
yazmaktadır . 

... . -....:...._ -~' .. 

Maliye l , ••11•••··········································· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M•••••• ' 

~= Vekille Hey i Dün i~ 
ilk altı aymdaki tahsilatı 

çok arttı 
Baıvel..il Celal Bayarın, 

nutkunda da ıöylldiği veç· 
hile maliyenln ilk alta ayın . 
da devlet tahıilatının mlk 
tan 142 252.583 lirayı bul· 
muttur . 

Bu miktarın 132.540 192 
lirası haliye, 9.712.391 ltra 
sı l•e ııa bıka tahıilat ı dır. 

1936 seneıinin aynı ayların
da bu rakam 12.445 481 
lira noluandı 

Bu tahıil&tın varidat ne 
•ll f'rıle miktarları ıunlardar: 

Hayvanlardan alınan rü 
ıum 13 milyon 344.086, 

· kazanç vergiıt 13 milyon 
188 704, gümrük 23 .285 999 
muamele 13.683.195, iltıh 
lak 10,649.388 damga ve 
harçlar 5961143, inhisarlar 
20 432.798, buhran ve mu 
vazene. hava kuvvetlerine 
yardım ve tayyare 27 mil 
yon 835 47 •, buğdayı ko 
nıma 3 mılyon 8.l I 191, sair 
varidat 10 milyon 51208 
lıradır . 

İtalya 
ile Almanya İsviçreyi tak

sim mi edecıklar1 
Parla, 15 (Radyo) - Si 

yasal mehafi lde ıöylendlğl -

n~ göre ltalya ile ile Alma· 
nya Avrupada yeni macera · 

lar peıinde koşmak taliye 
cekler ve ağlebl ihtimal lı

viçreyl taksime kalkııacak

lardır. Bu haber, lavlçrede 
telAt uvandırmıtllr Zira İs
viçre 1920 seneıindenberi 
ebediyen bitaraf kalacağını 
dünyayıt ilan etmltti -

Harp Borçları 

İngiltere de taksit vere
miyecegini bil~irdi 

Vaıingtoo, 15 (A.A) 
logiltere 15 ilkkanııoda va
deıl gelen harp borçlarını 

ödiyemiyeceğint Amerıka 

Birleıık Devletleri hükümeti· 
ne tebliğ etmittir. 

Maama.fih İngiltere büyük 
elçisi iyi bir netice alıoabil. 
mesi ihtimali belırir belir · 
mez lnglliz hükumetinin bu 
aı eıele üzerinde Amerika 
Blrletik Devletleri ile müza
kereye gıri~mlye amade ol · 
duğunu bildirmittir. 

Bir yanardağ 
F aalıyel·e geçti 

Medna, 15 (Radyo) -
Şeromboli yanardağı alevler 
ıaçmağa baılamıştır. Meıioa 

halkı, hadrseyi büyük dik 
katle takip etmektedir. 

• •• 
~ ir Topla tı Yaptı. !i 
• •• • •• •• •• 
ii Bu Toplantıda Maraşal F ev- ii 
ES zi Çakmak da Hazır Bulundu!i 

Ankara, 15 (A.A.) - ic

ra Vekilleri heyeU dün Baı · 

vekil Celal Bayarın relıltjin· 

de toplaomıı, · muhtelif itler 

üzerinde görüımelerde bu

lunmut. bu itlere dair karar· 

lar vermlttir 

~u toplantıda Büy6k 

Erkamhubiye Relıi Maraıal 

Fevzi Çakmak da hazır bu· 

lunmuıtur. 

Hatayda ~Kanşıkhk Ve 
T az yık Devam Ediyor .. 
Fransız Mümessili Ermenileri 

Türklere Karşı AJ·aklandır 
mıya Çalışıyor. 

İSKENDERUNDAN BİR GÖRÜNÜŞ 

Cen~vre, 15 (Radyo) -
Hatay meıeleılnl tetkik ed· 

en komisyon raporunu ha· 
zırlamııtır. Bu rapor, Millet· 

ler Cemlyetl tarafmdan te· 
tkil edilen komisyona hava · 

le edilecektir. Raporun fr · 
anıa ve Türkiye hükumeti · 

ne de göndertleceii bildiril
mektedir . 

Cenevre, 15 (AA.) 
Hatayda yapılscak intiha · 

bat esaslarını tanzim ve ta · 
tbikinl kontrol edecek olan • 
komisyon, Halaydan hare• 
kelinden sonra burada içti
malar yaparak konıey reiıi

ne verilecek olan raporu 
ikmal etmlttlr. 

Bu rapor, Türkiye ve 
Fransa hükumetlerine kon
sey reisi tarafından yolla· 
nacaktır, 

Anlaııl dığına göre, komlı · 

yon intihabat esnasında is 
tihdam edilecek ajanların 

adedini 20 olarak göster · 
m ittir. 

Komisyon, önümüzdeki 
Kanunuıantnln 14 ünde Ha 
taya dönerek itine baılamıı 
bulunacaktır 

Roma, 15 ( Radyo ) -
Hatayda Türklere kartı taz. 
yık ılyaıetl devam ediyor. 

Türk mahalleleri, Fransız 
askeri tarafından abluka 

edtlm fı bulunuyor. T&rk 
mağazalarının en çoğu ka -

palıdır. Ufak tefek ıebep· 
lerle tevkif olunan Türk 

gençleri, lıkenderuna göo• 

derilerek orada tecrid edil
mektedirler . 

Antakya, 15 Rah -
ıtl ılnemaıında Ermeni-

ler tarafından verilen mü 
aamerede delege Garo da 
hazır bulunmuıtur. 

Garo, Ermenilere hitaben 
tunları ıöylemitlir: 

" - Btzlmle beraber olunuz. 
Size uzatılan doıt elini ıı · 

kanız. Bizimle müıtereken 

çalııırıanız, Türklere karıı 

durabilirsiniz . Size tcabede · 

rae iıtediğlniz kadar ıilih 

verebiliriz. " 

-~-

Himalaya 
Dağlarına 
Seyahat 
Şam, 15 (Radyo) - Hi 

malaya dağlarından geçmek 
üzere ltalyadan hareket 
eden tecrübe tayyaresi, bu 
gün buradan ıeçmlıtlr . 
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AYFA : 2 

Tarihi Tetkikler: XV 

Ayvalık Tarihi .. 
Yazan: Kemal Özer 

· "Öğretmen,. 

Beni Ayvalık ve Cwarı Hakkındcı Ta 
ri/li Tetkikler Yapmağa Teşvik Eden 
EKREM ÇA l'ULDURA Armağan . 

Altınovanm karıııında bir Paıa serdar tayin olunarak 
bayıra (Topçu kırı) denilt ıenet merkume Cemazlyül· 
yor . Bunun sebeplerini ara - evvelin~e donanmayı hüma. 
ıtardım: vuo ıevkolunduğu meıullü 

8uraaı vaktlle Fatıb Sul Anadolu Beylerbeyiıl Sinan 
tan Mehmedio topçularmın Patanın dahi ziri kumanda · 
karıahı imtı. Bu mevkiden sında bulunan Anado\u aı
Midllllyi toplarile döğmüı kert le [ Ayazmende) bilazime 
ve d~ğermit. .. ıerdarm emrine muntazır ve 

Aya%mendtn iakele mev tabi olması ferman huyu 
kil de tarihin bazı zamanlll· ruldu . ..... ,. 
rına ıahit olmuıtur . Bu Is · 
kelenin Mldıllt ile alakal ta · 
rihlyeal vardır. Bilindiii üz · 
ere: 

Rum Selçuki devletinin 
loktrazmdan ıonra; eyalatta 
valt bulunan ümera lıtlklal 
kazanınca namlarına hüki'ı 

met tetkil etmiılerdi Bun· 
lardan lzmir ve Karası bey 
lerl ( l) mevkileri lca bı do . 
nanma edinip o zamanlar 
Akdeniz hakimleri gibi sat· 
vetlerini göatermitlerdi 

Umurbey - Devriemarti 
Sultan Orhan zamanlarına 
muıadiftir - Donanması ile 
aavahtli ve mütecaviri bulu 
nan adaları ve ıövalyeleri 
def aatle tehdit ve mağlup 
etmtıtt. (Ayazment) iakeleal 
de Oımaolı hükQmeti devi-
rlerinde bazı padtıahların 
Midllltye akınlara sıralarında 
bir üaaübabrt olmuıtu . 

Bu husuıta tarihi bir ha
kikat aakledelim: (2) 

"Venedlk devleti; Devleti 
Aliyyeye harben terk ettiği 
Mora kıtaaına mukabil me· 
maliki Devleti Aliyyeden bir 
yer almak ıevdaaile 
techiz ettlji F ran· 
aa kralı dahi ianeten bira
der zadeıi kumandaaile bir 
takım ıemiler ilave ve ter · 
fik ederek mecmuu iki yüz 
kıta ıef aini harbiye olduğu 
halde bunlar (907) Rebiül · 

evvelinde baiteten cezire
ye bilvürut karaya aaker dö
kerek kaleyi ıediden buru 
tazylka batla<:lılar. Cezirede 
bulu•an muhaf ızini isli 
miye düımanı müdafaaya 
müıaraatla beraber keyfiye · 
U, oraya karfp bulunan• Sa· 
ruban vallıl ıehzade Kurkut 
canibine bildirdıler. 

Şehzade derhal ıekiz yüz 
kadar asker fntlhablle ıi lah

darlar aiau kumandasına 
vererek ne suretle mümkün 
lıe Midilliye geçmek üzere 
(Ayazment) iıkeleılne gön
derdt Ve orada Karesi be · 
yl dahi bir takım güzide 

ylittlerle anlara mülhak ol. 

du Hu bahadırlar bir gece 
kayıklarla Midilli cezireılne 
geçip kaleye girmek üzere 
iken mubasırlar etraf mı ala · 
rak zuhura gelen muhare · 
beCle ftrenklerln aa vletıni 
def ederek kaleye girdiler. 
Mahıurlar tıbu lmdadla taze 
can keıbederek düımana bir 
kat daha muka vemet gÖı · 

terdiler. Midillinin düıman 

tarafından muhasara olun -
duğu payitahta akıedfnce 

vezir Heraekzade Ahmet 

(1) Bu tarihte Kartsl be. 
ylerinin donanması olduğu 
anlaşılıyor. 

(2) «Haber Sahih» 

Kistini - Armuıova 
nahiyesi 

Bu nahiye idareten Bür 
haniye kazaaına, kilise ida 
resince Ayvahk katdarlığıoa 
tabidir. Bu nahiyeye ıekiz 

köy mülhaktu. Bu köylerin 
ekserisi deniz boyunca imli · 
dat eden ovada ki.indir . Bu 
köylerden maada palamut 
ağısçlıırile teıcir edilmif te · 
peler üzerinde Yürükle-rin on 
dört mahalleleri vardır . 

Gömeç 
Bu ufak kasaba ovanın 

ortasında ki.in olup nahiye 
merkezidir. Gömecin bin 
nüfusu Rum, 3 bin nüfusu 
Türktür. 

Yeni lnıa edil mit bir ki-t 
liıe ile altmıı talebeyi mu · 
htevi üç sınıftan mürekkep 
muhtelit bir ilk mektebi var· 
dır. (3) 

Ya~ya~öy Yayaköy 
Gömecin; cenup cihetinde 

ve bet on dakikalak uzakla· 
ğıoda kain bir köydür. Kö · 
y(in 600 nüfusu Yunanlı 

olmak üzere 1600 nüfusu 
vardır. (Koıtantin - Ver· 
han) namında müzeyyen bir 
kilise ile birde üç ımıflı ve 
elli talebeli bir muhtelit ilk 
mektebi mevcuttur. 

Hıct0sman ~öy 
"Yahya köy,. ün cenubi 

ıarkiıinde ve üç çeyrek budü 
meıafeıinde kain bir köy

dür. 200 e baliğ olan 11.halisi · 
nln 50 nüfusu Yunanlıdır . 

Dursunlu 
Şark tepelerinin eteğinde 

ve denizin btr ıaat kadar 
budü meaaf esinde kain olan 
bu köyün 360 nüfusunun 

60 ı Yunanhdır 

Kerem ~öy 
Duraunluoun cenubi gar

biainde zeytinliklerin ortası . 

nda "E.ki Mezarlık,, ( 4) 
mevkiinde kain olan bu kö· 
yün 700 nüfustan ibaret 
olan abaltıintn 50 nüfusu 
Yunanlıdır. 

6ümüslu 
Bu köy (Nlkolaidiı) un 

fabrlkuı karıııındaki (Çiçek 

(3) Gömece yakın (Kara. 
ağaç) köyünün eski bir me· 
zarltğı vardır. Btlrada şa 
yam ehemmiyet mezar iaş 
larwa tesadüf edemedim. 

(4) Ktrem köyurt tski 
mezarltğında şayanı ehem 
mlytl mezar taşı bulama. 
dım. 
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i ... SEHİR HABERLERİ ; 
O ç G Ü·n Ölü le P n - Ar tırma Ve Ekonomi 
ç e 1 eşen K ay ı k ç ı.. Haf' ası Devam Ediyor. 
Yeşil~öyde fut maya tutulan kayı~çı üç gün sonra 8an

d1rma sahillarine çıka~ildi. 
Birkaç gün önce Marma· 

ra açı klarında çok korkunç 
bir deniz vakaaı olmuıtur. 

1 gaların arasına düımüıtür 
65 Yaı larında olan Muata · 

fa; bu fırtınalı azgın 
denizde üç gün üç gece, aç 
susuz çırpınmııtır. 

Öğretmen okulunda yerli löattar sergisi hazırlanıror. Halk 
evi temsil kolu Karagöz oyunu ile yerli mallanm1Zm 

propa~andasım yaptt 
latan bul Kuruçeımede 

oturan aslen lnebo· 
lunun Nevzen köyünden Ah· 
met oğlu Mustafa Soğukıu; 
bir it için Yeıilköye gitmif , 
kayığmı demirlemiıtır. 

Muıtafanın kayığı içinde 
bulunduğu bir sırada çok 
ıtddetli bir fırtına çıkmıştır . 

G ·ttfkçe artan fırhna ile 
kayık fena halde aarsılmağa 
baılamııtır . 

Azgm fırtına yüzünden 
nihayet kayık zincirini ko 
parmıı, dümen kırılmııtır . 

Böylece küçücük tekne 
sahibi ile birlikte azgın dal-

- -
Halke'i Baş~anhğından: 

Büyük bir sabır, cesaret 
ve metanetle denizle boğu

ıan ihtiyar kayıkçı dördün
cü günü saat J 7 sıralarında 
Bandırmanın Kaıifçtftllği 
yakınlarına kadar gelebil· 
mittir. 

Ulusal ekonomi ve artır 

m a haftası münase betile öğ 
retmen okulu jimnastik sa· 
lonunda cumartesi günü 
açılacak olan yerli mallar 
ıergiıinin hazıriıkları yapıl

maktadır 

Şehrimiz tüccarları yerli 
malları ve mahıülleri t le 

b u- sergiye iıtlrak etmekte · 

dirler. 
Fakat orada da artık ka · 

yık ; mütemadi çarpan dal• 
galarm t eslrlle parçalanmıı 

Hafta münasebetile dün 
ilk okullar da öğleden sonra 

tır . 
yerlt mailarına ve arttırma ya 

Mustafa soğukkanlılığını 
dair küçük temsill~r yapmıı· mu haf aza ederek soyun 
l ardır . muı, kend!ıini denize 

bırakmıı ve karanlıkta uz Dün akıam • Halkevinde 
aklardan uzanım ıııklara Türkpazarı matbaa~ı sahibi 
doğru yüzmeğe baılamııtar . B. ~alahattin Baskan tara 

Nıhayet Bandumanıo Ye fından a~ttırma ve ekonomi 
nice köyü taraflarında sabi · ye dair bir söylev verılmiı, 

le çıkmağa muvaffak olabil. söylev, hoparlör vaııtas ıle 

Halkevleri kurslar ıubeıl mittir. yayılmııtır Ayrıca yine am· 
tarafından baylar için Ali Üç gün ölümle pençele 1 plifikatör önünde temsil ko 

Şuiiri ve bayanlar için Mit· §en zavallı ihtiyar böylece lu tarafından Karagöz" oyoa-
ı.~krar he.yata kavuımuı· ı ı l K - l hatpaıa !>kullarında az bl · ta mıı, genç er aragoz e 

len ve hiç bı"lmtyenler içı·n tur. arttırmaiıın ve yerli malları · 
Kayıkçı Mustafa Soğuk-

Tu-rkçe okuma yazma '-ura İ k nın muvaffakıyetle propa-
K sunun ıtanbulda bir anıı 

ları açılAcak ve deralere ile iki çocuğu bulunmakta· ğandaaını yapmıılardır. 
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··~~··~:;.~d.n .,.ğ. olmı- Savaştepede Vapllan 
yanların ve bu kurslara de· 

vam etmek isti yenlerin yu · ı• • ı• ı 
kandaki okulların baıöğret- y 1 ş e r . . 
~.e,~:;~:~:. m::;~.:: •. :~:·,:k Alınan radr odan halkTer&ksam istifade ediyor. Yol 
zımdır. haurhklan da yapdıyor. 

a daaı) üzerinde kaindfr. Ah
alisi fabrika etrafındaki am 
ele ve zürra dahil olduğu 

halde ve ldiffesi Yunanlı ol· 
mak üzere bu köyün nüfuıu 
250 ye baliğ oluyor. Bu 
münb&t ve mahsuldar adacık 
her ıene bin kantar zeytin 
yağı husule getiriyor. 

Ulubeyler 
(Dursunlu) nun cenubi ıar · 

kisinde kaindir. 

Muratili 
Kerem köyün cenubunda 

kain olup serapa Türklerle 
meskundur. Bu köyle Ulu 
beyler köyünün 150 nüfu · 
ıu vardır . 

Rütün bu sekiz köy; (5) 
isimlerinden de ııtldlal edi 
leceği vech üzere Türkler 
tarafından bu yerler feth 
edildi~! tarihten itibaren te 
ılı ve teıekkül et mit olduk · 
lan anlaıılıyor . Son zaman
larda buralarda meık<ın ah . 
alinin üçte birini Yunanlıl ar 

teıkil ediyor. Bu mıntıka 

daki nüfus adedi 2000 e 
baliğ oluyordu. 

Savaıtepe , 15 l Huıuısi 

muhabarimizden ) - Savaı· 

tepenin yeni yapılan 

nahiye binasında muntazam 

' bir köy muhtar oda sı yapıl· 
ouıtır. 

Odaya bir radyo da alın · 

mıı ve nahiyenin pazar ma 

hallindeki çeımesi üz.erine 

birde hoparlör konnıuıtur . 

Bu suretle Ankara rad 

yosu vasıtaıi le verilen eko 

nomi haftasına ait konfera 
nslar ve diğer neşrıyat ha\ 
ka dinletilmektedir. 

Nahiyede diğer itlerde de 
iyı çalııma l ar göze çarp 
maktadır. 

Düvertepe 
Nahiyesinin bir köyünde 

kanh bir vaka oldu 
Sındırgının Düvertepe na 

biyesine bağh Atiret köyün 

den Ahmet oğlu Tahir ile 
bu köyden Halil oğlu Sü 

leyman admda iki deli kanlı 

arasında henüz sebebi belli 

olmıyan Lir meseleden kav
ga çıkm ııtır. Kanla bir m ü 

cadele halini alan bu döğüı· 
mede Süleyman tabancasını 

çekerek Tahire bir kaç e l 
ateı etmi§ti r. Suçlu yaka 

lanmıı, adliyeye ver ll miıtir . 

Kavganın neden çıktığı 

bakkınd&. tahkikat yapıl 

maktadır 

6 Eyli'ıl ilkokulu tarafından 
bir müsamere verilecektir . 

Pasaport 
Kanununda yap\lacak deği· 

şikllk layihası 
Pasaport kanununda ya· 

pılacfl k değiıikltk hakkında. · 
ki layiha umumi heyete se· 
vkedılmiştir . Layihanın gö 

rütülecek ıon ıek l i ıudur: 
"Pasaport harcı 25 lirr 

dır, münhasıran tahsil için 
hükumoet tarafından gönde· 
rilenlerle talebe oldukları ve 
tahsil ~aksadile seyahat el· 
tikleri mahalli maarif mü · 
dürleri tarafından taadık ol· 
un an kimselerden yarım ha· 
rç alınır. Yabancı memle· 
kellere gidecek olan amele· 
nin pasaport baret bir lira· 
dır, flmi tetklklerde bulun· 
mak ve müsabakalara itti · 
rak etmek veyahut yabancı 
bir ... devletin mümasi l teıek 
külleri ziyaret veya onlar 
tarafından Türltiyeye yapıl 
nnı ziyaretleri iade eylemel< 
malnadile yabancı meınle· 
ketlere gidecek olan mekteP 
talebelerine, aporcu ve iı:ci· 
lere, en az bet kiıilik kafi 
le halinde bulunmak ve ırıe· 
ktep talebelerıle izciler, rnU 

allimleri nezaretinde gitırıek 
ş~ rtile alta aylık müıterek 
pasaport verilir Bu takdir· 
de muallimleri de dahil oi · 
mak üzere, her birinden bl 

rer lira .... harç alınır. 
• w Bu hükümden istifade 
ile yabancı memleketlere 
gidenler bu vaziyetlerini ka: 
ybetttkleri takdirde umulll1 

hükümlere tabi olurlar. oa· 
imi surette puaport taşırrı•' 
sın ı mecburi ktlan yabancı 

blJ " memleketlerde tahsilde 
lunan Türk ta lebe ve ame 

ki ' leye o memleketlerden çı 
ıı h alinde umu mi hüln'.iınter 
tat bik ohınmak şartile tab· 

J11iİ . 
ıil vr:ya ı ı inin devamı 

ddetioce b ir lira harç .,u 
kabHınde daimi bir paıaP

00 

rt verilmeıi caızdir. 

Öğretmen okulun~a spor 
faaliyeti 

VurddaşL Oz ·· m, İncir, Fındık Gireı Eve • 
1 nez. 

~--
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! Tasarruf Haftası i • • 
: Yazı Müsabakası i 
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No: il 
Öğretmenim T. H. Tolgaya 

"Ekanomi Hafıasmda,, 
Ekonomik bir bakııla dü

n(i görebildiiim kadar gôr
meğe çahııyorum, bugünü 
görüyorum, yarını ıanayhyo· 
rum. Dün diytnce; tarihte 
bf r dön Om noktası yaratan 
Fatih, Avrupayı dizlerine 
kapatan Kanuni 'Kapitflliı

yon,. kellmealnin ıenit an

lamiyle ıan1mda canlanıyor. 

Bu anda onlara karıı duy· 
duium biUün pozetif duy
gular Nezatif oluyor. Ve Oı 
manlı devlet adanıı denince 
bizde· uyanan tikıinme daha 
artıyor . Ç6nkü; Onlar Avru
pahların tilki ıtyasa11 ile av· 
lanmıılar, ıururların• okıat · 
mıılar ve dalıınlıfa getıril 
miılerdir. 

Bütün buDların netlce1t 
vatanımı çiftlik, fikrimi kir. 
yemeğimi tuzsuz, kuyuları
ını ıua.uz, daınarlarımı kan
sız, uluıumu cansız yapmıı 

lardı 

Neticı 
E•ki dünyada olduju gibi 

yeni dünyada da nazarı 

lttbara alanan kaide ıudur: 
Bır skandal dal budak 

~larıa , mOcrfmler hlkGme· 
ita nezdinde balkın mırıltı · 

Ayağı 

Kesilirken 

Armonik çalan adam 
Panayırlarda kılıç yut. 

mak, ateı parçaları yem~k 

suretiyle maharet gösteren 
ve halkı hayrette b1rakan 
Kanadalı Fred adlı bir hok 
kabaz, akla ıığmıyacak bfr 
ıofukkanhlak ve cesaret 
göıtermfttir; ayağı keıilfrken 

armonik çalmıı , operatör
leri eğlendirmlttir 

Fred panayıra giderken 
bir otomobil kazası ıeçlrmit 
ve ayağından afarca yara
lanmııtır. Derhal Nevyork 
haatahanaıine nak1olunan 
hokkalagzın sol ayağının he· 
men kesilmesi lizım gel mit . 
tir. 

AmelJyata baılanacağı sı · 
rada Fred katiyen uyutul · 
mamasını, yalnız~ kencUıtne 
bir armonik bulunmasını 
rka etmiı . 

Doktorların iararma rağ· 
men klorform almamıı, 

ameliyah devam ettiği iki 

saat mOddetl, armooikle 
ten havalar çalmakla geçlr 
mittlr. 

TORKDILI SAYFA: 3 

Londra Görüşmelerinden Sonra larısım unutamıyın adam 

Endişeleri icap ettiren Franıanın Kan ıehrinde 
garip bir Baron varmıı· 

Karaalle beraber meıut bir 
hayat yaıadıiı köıkünde 
yine, timdi ölmüı bulunan 
karıılle beraber yaııyormuı! Büyük Sebepler .. 

Baron, kar111 öldiiii za
man onu köıkünün bahçe · 
ılne gömmek müaaadealnl 
alıyor . Bunun Ozerine, Ba · 

londra konuşmalan. manisu demiyelim de. hiç almazsa müphen bir ıekilda 
tecelli etmişlerdir. diyelim. 

Kuriyemizi teıktl eden bü- nun müdafaası ve müstem· 
tün Fransız gazeteleri Lond leke meseleleri konu,ulmuı

ra lngiliz devlet adamlariyle tur. Framız ve fngiliz devlet 
Fra nsa Baıvekill Chantempa adamları meselt·nin, ihzari 
ve Hariciye nazırı Oelboı mahiyeti haiz bulunan eıka 
arasında vaki olan konu, - lini tetkik etmiılerdir Al
malarao verdikleri neticeler manya tarafından eski mü•· 
ile uzun uzadiye mefgul ol temleke lerinın iadesi gayeıi · 

maktadırlar. Franşız devlet le ileri aürül~n ta lep ıtmdi 
adamlarınm Londraya hare· ye kadar prensfp itibariyle 
ketleri münasebetiyle yaptık- kabul edilmiı değildir. Za -
lan neıriyat esnasında Fran· ten. ham maddelerin tevzii 
sız gazetelerlnln Berctesga telikki&lnin tesiri altanda bu. 
den konuımalaranın tesirleri lunan umumi bir müsh:mle 
altında "aldıklara ve Londra ke ıneıeleat vardır Bunun 
konuımalarana bu zaviyeden için böyle gc;nit bır mesele 
tetkik ettiklerini havalara nin halline teve11ül olun-· 

roneai mumyalatayor, cam · 
dra konuımaları ve netice· dan bir tabut yaptırıp içine 
leri hakkında izhar olunan koyuyor ve bahçede derin 
meserret yapmaca bir meaer. bir liht kazdararak ora1a 
rettir. Bu münasebetle don- bırakıyor. 
anma ve ıenlikler yapmai• Sonra lahdm üzerine bü
lüzum yoktur. Londra konuı· yük bir abide diktiriyor. 
maları. A•manyaoın müıtem· Fakat bu abide aılında 
leke talebı ıerdine hakkı ol· binadır ve içinde aaanıör 
dujunu kabul etmekle iıtik • Yardır . Baron, kanıını g6r
bali tehlike ye ilka etmif de· ' mek iıtediil zaman bu 
ği lse de ortaya sürmüı ol aaaoıörle, - hayır, kendiıl 

aıağıya inmiyor, - kar .. ını 
maktad1rlar. Orta Avrupa 
bakımından Londra k yukarıya çıkarayor. Bu ıu-

oouı · retle, bahçede kanılle bera-
maları, manasız demlyelim- ber yine etki günlerini Ja
de, hiç olmazsa müphem bir 

fıyormuı. 

tekilde tecelli etmlılerdir Bu- ------~-
baıka yerlerde olduiu gibi 
Orta A vrupada dahi ıulhOn 
idameıi keyfiyetinin bilmecbu. 
riye h:ızı müıaadekirhklara 

mütevakkıf olduğunu ve bu 
keyfiyetin de münhaall'an 
Fransa ve lngllterenln ıala -
hiyetleri cümlesinden olma
dığını açıkça yazmaktadar. 
"Times,.ln lnıiliz bilkfame· 

ounla beraber hu konuıma- 1 

ların yakan bir istikbalde 
vaki olabilecek zararlara hiç 
olmazsa tahdid etmlt olduk· 
;arını itiraf etmek doğruluk 
olur. lngıheredekt jermano
fil tesirler oltında bulunen 
hızbın tesirle . ine tabi bulun 
an bazı nazırlar ki, Halifak
san Berlin seyahah da bun · 
laran eseridir.lngiltere ile Al· 
manya arasında baıbaıa mü 

zakereler ynpalma11na ve bu 
müzakerelerin süratle neti -
celc ndirtlmesine taraftar bu 

, tinin fikirlerine terc6man 
olmadıiı zannedilebilir. Fa
kat bu fikrin garlk bir tar
zda dalgalandıiı tttraf olun· 
malıdar ki, bu da Alman 
diplomasının lehindedir. f1'
an11z hükfametinin noktai 
nazarı da bundan daha ıa 
rih birıey deftldır. Bu ıe
ralt daireıinde Delbeıun Or
ta Avrupa seyahatinin wa-
ziyetl tenvirden ziyade ka· 
rııtırmaıanda n korkulabilir. 

Almanlaran m6ıtemleke 

meseleılnde inrtllz müıtem-
14!kelerlnl delil Franeaya ta
bi olan Togo ve Kamerunu 
istemek sıbi oldukça kaba 
bir maneYra yaptıklaranı ka 
ydeden ( "Echo ele Park. 
2 12 1937) ıazeteılne g6re: 
Bır Alman müstemleke im· 
paratorlutu vücuda ıetlrll· 
mesi için bu iki yer klfi 
gelmiyecejlnden, yalna ln
giltere değil, aynı zamanda 
Belçika ve Portekiz dabl 
~lmanlaran hedefini teıkll 

etmektedirler. Orta Avrupa
ya gelince: 

lnglltere tkl tarafla anleı
malara kartı tahminlmlsden 
daha sarih bir ale1htarhk 
göstermektedir. Mamafih lo. 
glltzler Çekoslovakyanın Sü
det Almanlarına daha bO-

Varti-Ltoe kumpanya11nın 
bayrağını taııyan gemiler, 
bugün Anttlle denizlerinde 
gezmelerine devam ediyor
lar 

Morro -Caıtle denizciler 
arasında uzun rece nöbeUnde 
anlatılacak btr masal ola -
cak, 11cak ceaedi yanında 

danı etmeğl, lçmejl, ıtılme· 
il kabul eden bu genç in. 
sanlıırdan acı bir ıektlde 
intikam alan kaptanın hlkl
yeıl bir efeune ılbt dilden 
dile dolaıacak ..• 

- SON-



SAYfA: 4 

Yugoslavya Başvekili Ve Hariciye 
Nazır1nH1 Roma Seyahatı .. 

Samuprava gazetesi Baı 
vekil ve Hariciye nazırı St 
oyadlnoviçln İtalya seyahatı 
hakkında uzun bir makale 
yazmakta ve baıvek&le rt.!ı· 

mi mehaftller, matbuat ve 
İtalyan kamoyu tarafından 
gösterilen iyi kabulü tebarüz 
ettirmektedir. 

Bu gazete, bu ziyaretin 
Belgrad ltlllftarı ııraaında 
Stoyadlnovlç ile Kont Çlano 
arasında kurulan halyan Yu 
goılav dostluğunun bir teza· 
hüründen ibaret bulunması 
na rağmen pek manidar ol 
duğunu ve iki hükumet ara
ıanda yeni bir doıtluk dev -
resi açtığım kaydetmekte
dir. Bu doıtluk ltalya veya 
Yugoılavyayı tazyik etmek· 
te olan herhangi bir hadi· 
senin tazyiki ile husule sıel 

mlı değildir. iki memleket 
tarafından takip edilen ma 
ntaki polltlkanm neticesidir. 

Sampuprava diyor ki: 
iyi niyet, aağduyu ve ah 

vale uygun bir faaHyetin 
düıünceye dayanan bir po· 
lttlkanın ilk ıartları olduğu· 
na filphe yoktur. ltalya ile 
Yugoılavya bu 6ç unıuru 
ihmal etmemiılerdir. 

Meıul devlet adamları va
ziyeti tahlil ve istikbaldeki 
lf birliklerini tasrih ettikleri 
zaman bu unıurlara göz ön
Gnde bulundurmuılardır. 

Yapılan ıey sadece reımi 
İtalyan ve Yugoıla• resmi 
mehafilleri arasında bir itbi
rlili vücuda a-etirllmit olma
ıından ibaret deiildır. lktt
ıadi mehaftller araıında da 
elblrliğt ile çalaıılmaktadır . 

Bu itibarla iki memleket 
araıında ıamimi münasebet · 
ler kati tekilde kurulmuıtur. 
Bu münasebetlerdeki iıttk -
rar büUin sürpriz ihtimalle
rini uzaklaıtarmaktad11. Bu 
ıuretle yalnız 70 mil 1on Av· 
rupahnın oturduiu bu iki 
memleket fçfn değil, İtalya 
ve Yugoılavyanın uzak ve 
yakın komıuları için de bir 
çok hayırlı itler görülmüt -
tür. Bunun için Stoyadlno· 
viçin Roma ıiyasetlnl daha 
genlı ve umumi bir zaviye 
den görmek ve Rom" ile 
Belgrad ara11ndaki yeni mü
nasebetleri selamlamak la· 
zımdır. 

Zağrepte çıkan yarı reı · 
mi "Novoıti,. gazetesi az za
man evvel lstanbul hakkın· 
da ıki makale yazmıı ve 
bu makalelerin tercümeleri 
ha valarımızda oeıredılnıitli. 

Aynı gazete 26 lklnclteırtn 
1937 tarih il aay11ında yuka · 
rıdaki serlevhalarla İstanbul 
hakkında yine bir makele 
neıretmektedir. Bu makale. 
de deniliyor ki: 

"latan!.ıul; ikiaclteırin J 937 
lstanbula gelenlerin hepıi 
Türkler ve Türkiye hakkın
da maziden kalma bir yiik 
He beraber gelirler. Bunlar 
Türkiye ve Türkler hakkın 
da pek çok ıeyler öğrenmiı 
ve iıitmit bulunmaktadırlar 
Bu ııtttıklerinin çoğu fena 
şeylerdir. Hu haricin Türl<ı . 

ye hakkında yaptığı stıte

matık propagandaları ilave 
etmek lazımdır. Bunun için 
lıtanbul iataıyonunda tren
den 1Mr Tiıklw bl· 

tün bildiklerinizi derhal tek
zip ederler ve bu tekzip ıi
zln için tatlı bir sürpriz teı· 

kil eder. 
Hamil bulunduğunuz bu 

lüzumsuz ve yanlıı zihni . 
yet giiya bir ıark sihri 
ile izale edilmit olur. 

Daha ilk adımlarda Tür. 
kiye ve Türkler bize taaav· 
vurumuzdan bambatka bir 
çehre ile gözükürler . İıter 
inanmayınız en insani ve 
en astlaue muamele vo ta· 
vırları Türkiyede ve Türk 
lerden ıörüraünüz. Otelde · 
yiz 

Bu otel Sirkecide iıtaa 

yona yakın küçük ve dar 
bir oteldir, Onun yananda 
yine dar ve küçük btr ıOrü 
oteller ııralanmıt bulunmak 
tadarlaf. Qtel odalarının bu· 
lunduğu kata çıkmak için 
geçtiğiniz kahvehane tıka

baıa doludur. Üzerleri mer· 
mer örtülü olma11 meırut 

bulunan masalarda hararet 
li kliıl oyunları oynanmak. 
ta, domino taılarındao çı · 

kan ıeıler lftitilmektedir. 
Muhtelif milletlere men· 

ıup olan bu insanlar arasın· 

da münakaıalar yapılır ve 
fakat bu münakaıalar hiç 
bir zaman kavgaya müncer 
olmaz ... 

Niçin kavgaya mücer ol 
maz? 

Bunun sebebi gayet ba · 
ılttir. Çünkü hiç bir yerde 
ıarap veyahut para için oy 
nanmıyor. Oyun kağıtları 

yalnız lokum için kullanılır . 

Lokum, bugün Zağrebde 

bile tedarik olunabil~n kü · 
çük küçük ıark ıekerleme · 
!erine derler. fakat bu ka
hvehanelerden birinde para 
için kumar oynandığı vaki 
oluraa yeni Türkiye idaresi 
bunlara karıı gayet merha · 
metatzce hareket etmekte
dir. Kumar oynatanın kah
vesi altı ay müddetle kapa· 
nar ve ıahlbi aynı kahveyi 
bir daha kendi firması al. 
tında açamaz. Bu tedbir sa· 
yealnde, çoğu beynelmilel 
tiplerden ibaret olan ve va · 
kule latanbulda yalnız ku 
marcılık ve hırsızlık etmek 
suretlle geçinen ıüphelı in· 
sanların faaliyetlerine k11a 
bir ~aman zarfında ve kati 
ıurette nihayet verllmiıtir. 

Bunlara bir vakitler müsa
meha edilmiı. $imdi artık 

def olup gitmiılerdir . 

latanbula iner inmez ıki · 
net bir nokta derhal dikkat 
nazarını celbeder. Otelden 
çıkmak ve tabii odanızı ki 
litlemek isteniniz Halbuki 
anahtar bulamazsınız. Kapı· 
cıdan odanın anahtarını is· 
tedinlz mi ıu cevabı alanı -

nız: 

Anahtar yoktur. 
Nasıl olur? Odayı nasıl 

kap.aramız? Eıya nasıl mu 
haf aza edilir? 

Hiç kilitlemeyiz, Burada 
h1r11zlık yoktur . 

Bunlar dünyanın her ote. 
l!nde söylenen sözlerdtr. 
Beynelminel ve nufusu mil 
yona baliğ olan İstanbul gl· 
bi kalabalık ve kahveleri 
ve ıokak)arı tıkma tıkız 

b ir ıehtrde hırsızlık olma· 
maıı lmklaı-.dır. Sen bunu 

ba1ka11na anlat. . Anahtara 
ver bakayım 

Emin olunuz lıtanbulda 
hiç bir ıeyin çalındığı vaki 
değild ir. Eşyanızı bırakınız. 

Kimse birıey çalmaz. Sizi 
yemin ile temin ederim. 

Pek ala, fakat blrıey ek
ıilecek olursa yarın ıizl po· 
liıe götürürüm. Aman möı· 
yö, ne pollıi? Allah var , 
Allah her ıeyl görür. 

Allahın her ıeyl ıörOp 
görmediğini bilmiyorum. Fa
kat senelerden beri lıtanbul . 
da yaııyorum ve odamı ki · 
htlemtyorum. Şimdiye ka
dar bir ıeyim kaybolmuı 

değildir. Harsızlıktan bahse· 
dlldlflnl iıltmedlm . Gazete 
terde buna dair yazılara te · 
ıadOf olunmamaktadır. Beı 

sene zarfında bir tek hıraız
lıfa ıahit oldum. Bu da ec . 
nebiler, yani, Macarlar ta 
rafından yapalmııtır. 

Umumi aaaylıtn bu kadar 
mükemmel oluıunun 11rnn1 
keıfetmek güç değildir. Me
seli küçük bir tatlıcı dak
k&nında oturuyorsunuz Kö
ıede tramvay dur atı bulu · 
nuyor. Dııarıda yafmur ya 
iıyor; ayakta durup bekle 
mek kabil değtl, tramvay
lar tıkma tıkız . Arabalarda 
insanlar birbirleri üstüne yı

ğılmıı bir vaziyette yanke 
slciler için bundan a l& bir 
fıraat olamaz. 

Siz böyle ıeyler düeünOr
ken tatlıcı dükkanının kapı 

ıınan yanında kuvvetli Vf! 

fakat ıöze çarpmıyan bır 

adam vardır Bu adam her 
an ayağa kalkar, dııarı çı · 

kar , oturur Haline bakılır · 

aa birini arar olduğu zannı 
na düıeralnlz Dııarıdan tr -
amvay sesl ıeldtkçe o kal
kar, bakar ve yfne oturur. 

Alakadar olur ve sorar 
sınız. 

- Bu adam neden böyle 
ikide birde kalkıyor ve otu 
ruyor. Belki birini ve 
ihtimal bir kadını bekliyor. 

Tatlıcı ıu cevabı verir. 
Hayır bu adam detektif 

tir . 
Ktm bilir kaçıncı defa 

kalktafı yerine oturunca 
sorduk: 

Kimi takip ediyorsunuz? 
- Hiç kimseyi efendim 

Bu bizim vazifemizdir. ls
tanbblda birçok yankeıicller 
vardı . Bunlar insana hare · 
ket etmek imkanına verm' -
yorlardı. Yankesiciler her 
kesin cebini bulmakta, yok· 
lamakta ve muhteviyatını 

boıaltmakta mahir ıeylerdlr 
Buna nihayet vermek için 
yeni, muktedir . ve namuslu 
bir polis teıktlatı yapılmııtır . 
Her tramvam istasyonunun 
bir detektıf vardır Biz yan· 
kesicileri tanırız . . Bunlardan 
yeni biri yakalanacak olur 
Si\ derhal bize gösterilir . 
Bundan sonra da hapse 
mahkum edil ir. Müddetini 
ikmal ettikten sonra onu 
tekrar görürüz. Bı~de totoğ· 
rafı vardır Şimdi iıterae 

tr&mvaya gelıın; gözümüze 
çarptı mı, takip edilmekte 
olıun veya olmasın , derhal 
tramvaydan indiririz. Bunun 
için ıenelerdenberl tramvay · 
larda bıraızlak vakaaı 16riil · 
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mektedir. 

Kendlıine dedim ki: 
- Btzde yankeılcıler ça

lar çalmaz tramvaydan at· 
larla. Sizde de böyle haller 
olmaz mı? 

- lıteraeniz atlayınız 
Otomobil altına yuvarlan · 
mazsanız kendinizi mesud 
addedlniz. Bundan baıka 
poltı mem•rlarandan biri her 
halde ılzl görür ve durdu· 
rur . Eğer polis durdurmaz. 
ıa ıöförlerddn biri yakalar 
ve poltı çağırır. Bundan 
ıonra hüvlyetinly tespH olu 
nur. Hınız deiilıenlz tram 
vaydan atladığızdan dolayı 
cezalandırılıraıuız. Eğer hır · 
ıız lıeniz, çaldığımız para 
derhal bulunur. 

Görüyorsunuz ya, meıele 
baaUtlr. Fakat baaıt ıeyler 
arasında da dahiyane olan
lar vardır Evet, bunları bul· 
mak ve tatbik etmek llzım
d1r. 

lıte TOrkiyede yapılan 
budur. 

Makalede bundan ıonrl\ 
f aktr bir kadı nan altın bir 
cif t küpeyi bozdururken ge
çfrdiğl bir macera anlatıl

maktadır. Galatada muaz
zam bankaların yam baıın· 
da küçilk ıarraf dükkanları 
vardar . Sarraf dükkanlarında 
muhtelif kMymetlerde altın 

paralar, adeta ıokak orta
aanda serpili bir halde teıhtr 
olunur. Bu dükkanlardan bl 
rine siyah çarıafa b6rünm6t 
zavallı bir kadın müracaat 
etmektedir. Sarraf ile kadın 
ara11nda ıöyle bir dlaloğ va 
ki olmaktadır: 

"Siyah çarıafa bürlnmüı 
bir kadın ıarrafa bir çift al -
tın küpe eösterlr . 

- Şu küpelere kaç para 
veriralnlz? 

Bu küpeler ıenin mi? 
- Benlmdirler. 
- Elinde kalan ıon altın 

etya mı? 
Kadın kmk ve aflar gibi 

bir ıeıle cevap verir. 
- Evet, ıon .. . 
Sarraf, kadını ıesalzce tet

kik eder. 
- Çocukların var mı? 

Kocan var mı? 
- Beı çocuğum var ... 

Kocam ölmüıtür. 
Altın satan sarraf kısaca 

ıu cevabı verir 
- Olmaz. 
Kadın irkilir ve ağlama -

ğa baılar. 

Sarraf devam eder: 
- Olmaz, diyorum, ya · 

saktır 

Kadın, ıiyah bir hayalet 
ı•bi uzaklaımaya baılar. Fa
kat sarraf anıızan btrıey ha
tırlamıı gibi kadını çağırır . 

Tokya, 15 (Radyo) - Ja 
ponya hükQmetl, İngiltere 
ve Almanya gibi devletlerin 
ıulb hususundaki tavassutu
na itiraz etmlyecektir. 

Çünkü Japonya Çtnde 
arazi zaptına hevesli değil · 

dir. Jll ponyanın tartları ıun 
lardır: 

Çtnde Japonya aleyhine 
tahrikat durdurulmalıdır 

Kayıtsız ve ıartaız, Japon 
yanın ıulh tekltfleri kabul 

16 B1RINCI KANUN ..,37 

inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 
Evvelce açık eksiltmeye konulan barut depoıu tami· 

rata 1 1 • 12 - 937 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
ve pazarlıkla yapılacağından tıteklilerln her gün~ ıaat 15 
de lnhi~arlar Baımüdüriyetioe müracaatları ilan olunur. 

2 - 1 - 561 

Manyas Kaymakamlığından: 
Vergi borçlarından dolayı satıhla çıkarılan Dünbe Tep• · 

ctk köyü hududu dahilinde ölil İsmail Hakkı vereaelerlne 
ait Mercimek bayıra mevkitndekl (70) dönilm gayri menkul 
Manyaı idare heyetinin 30 · 12 - 937 giln ve ( 154 ) 
ıayılı kararı ile 20 - 12 · 937 pazarteıi ıünii ıaat (14) 
de ve (21) gün müddetle müzayidesi icra kıhnacaiından 
talip olanların yüzde on dipozlt akçaları ile yevmi mezkQ.r. 
de Manyaı idare heyetinde hazır bulunmaları tlln olunur. 

4-1-555 

-
Balıkeair inhisarlar 

BaşmüdürliJğünden: 
Kabili tezyit ve tenkıı olmak ıartlyle Afonya lnbiıar· 

lar bakım evlerinden ( 150,000) ve Y entce lnhiıarlar bakım 
evlerinden ( ı 00,000 ) ki ceman ( 250,000 ) kilo idare 
mala yaprak tütünlerin Bandırma inhtNrlar bakım e.-le
rine kamyonla ve olamadığı takdirde deve ile nakilleri 
mevcut ıartnameıl mucibince 14 l 2·937 gGoiinden itibaren 
(20) alin mOddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. Taliple· 
rln Balıkesir, Aiunya, Yenice, Gönen, Edremit inhtaarla-
rı na müracaatları. 1-4 -562 

Balıkesir Ortaokulları 
Satın Alma Komisyonundan: 

Eıyanın ,nevi azı çoiu tahmini muvakkat ekııltm• 
fi at teminab ıekli 
lira lıra 

kumaıtle be· 370 430 8170 613 kapalı zarf 
raber takım 
elbtae 
iıkarpin 370 430 1935 146 açık ekıilt 

me 
Balıkeıir yatılı ortaokullaraoın ihtiyacı olan yukarıd• 

yazıla iki kalem giyecek eıyuı onbeı gQn mOddetle ek· 
ılltmeye konulmuıtur. Elbiıe ve kunduraların ihaleleri 30· 
2. net kanun 938 perıembe günü ıaat 15 de Bahkeıir hO· 
k6met konaıında Kültür dtrektörlüiii odaıında yapıla· 

cakhr. 
Elbtıe ekıtltmeııne ait ve 2490 numarala kanunun ta'" 

rffatına uyıun olarak hazırlanacak olan teminat tekliflerlDi 
havi zarfların yukarıda yazıla günde nihayet ıaat 14 de 
kadar komlıyon baıkanlıiına verilmesi. 

lskanrplne talip olanlar da kanuna 

makbuz veya mektuplartle yazılı giinı ve 
na baıvurmaları. 

uygun teminat 
ıaatte komtıyo· 

Bu itlere ait ıartname ve numunelerin Necatlbey aı· 
retmen okulu kaleminde bulundufu ilin olunur. 

4 - 1- 567 

Balıkesir Aakeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez birlikleri hayvanatınm senelik ihtiyacı ola0 

l J 301 ton Saman 31 -12.937 cuma günil aaat 11 de açık 
eksiltme suretıle mukaveleye baflanecaktır. Kıynıeti .,,..,. 
hammeneıi ( J 950) liradır isteklilerin ıartnamesini görlllt l< 
için her giin ve eksiltmeye lftlrak edeceklerin vakti 1111.l .. 

ayyentnde ilk teminat akçası olan ( 146) lira (25) kurut· 
luk teminat makbuzu ile kor satın alma komlıyoouo• 
müracaatları. 

4 - 1- 568 
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o l unmalıdır. Ve Japonya ile teıi diyor ki: 
Çın, her hususta el ele çalıı · "Japonya, Çine kartı g•; 
malıd ır . Japonyanın merke- yet tlddetlt tedbirler kabO 
zi Çin hükümetinl tanıma- eder göriiımektedlr. Çtode 
mak gibi bir kararı yoktur. ki fütuhat, ıon zama11d' 

Parla, 15 ( Radyo ) Amerlkada teyakkuz uyaP ~ 
flr Fransız gazeteleri Japon Çin dırmııtır. Çın meıeleıtle 
16

• 
harbi hakkında muhtelif giltere ve Fransa hiç • 
mütalea ve tehirlerde bu - kadar olmamıılardar. 8&J 
lunm:ı.ktadırlar. Ôvm gaze bir hatadır. . ~ 
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