
-· 
= 

1 3IRINCI KANUN ÇARŞAMBA 1937 

...... ~·~·-·• ... 1 

ı Yeni idar~ye kavuşan llalayltlarrn en sevinçli gün ~ 
lcrirıdc ycıplığı toplanlılcır müsclldlı kıwveller tara · 4 

tııh rafından drığıllldt. Taklar yıkıldı, on iki ~ 
~ Türk sıingli. ile yaralandı. ~ .. ~~~ .. ~~-' 

GÜN.DELİK SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL SA. YI: 3723 

Veni idareye Kavuşan Güzel Hatay Rusya da 
Ababalan olan Almanlar 
muhabere edemiyecekler 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • i Hatay, En Sevinçli Bir Gti- ;; 
Bütün YurtKardeş Hata- i nünde Yasa Büründü.. ii 

• •• 

yın Bayramını Kutluladı. 
• •• 

Berlfn, 30 (Radyo) - Hn-
• • Yeni i~areye kavUŞan Türklerin yaptığı toplantllar ii 

•• 
• kômet, Ruıyada akrabası : müsellih kuttetler taraf mdan dağıtıld1. !i 

•• 
Hataylılar Anı·akya Konsolosumuz Vasıtasile 
Ulu önder Atatürke, Başvekile, Hariciye Veki

line Tazimlerini Bildirdiler. 

veya destları olanlara ver : 
• diğl emirde, mektukla mu • • 

habere etmekten çekinme- :: 
lerinl ve bundan ıonra ya:ıı • 
ile münasebatta bulunma-
larını emreylemlıttr. 
~ 

Taklar Yıkıldı. On iki Türk Süngü 
l ıe Yaralandı. 

•• •• •• •• •• •• W' 

Ankara, 30 (A.A.) - Ha. 
ta, lıtikllline ka vuımuıtur. 
Dan lıkenderun Halkevinde 
1'tır\t ve lran konıoloıları 
lebrJkitta bulunmuılar ve 

liataylılar namına Halk Fır 
lraıı mümessilleri bugün 

I' 
Nahas Paşaya 

~ 

Yapılan suikast net retle 
karşılan~ı. 

Kahire, 30 (AA.) - Mı 
11rda Nahas Paıaya karıı 
suikast teıebbüs(l nefret uy. 
andırmıı ve bir çok sempa
ti tezahürleri yapılmııtır. 

l>aıkonsoloıumuzu ziyaretle 
Jıt1kllllerine ka vuttukların· 
dan dolayı Atatürke ve Türk 
lbllletine tetekkür ve min
Qattarlıklarının tbllğını be
hn ve rica eylemıılerdir. Halaylı Tıirkler bir tezahürat t!•nasında 

Yeni Matbuat 
Umum Müdürü 

Öz 7 ürk yurdu güzel /skenderun 
Memleketimizin her ye · 

tinde bu münasebetle coı· 

lrun tezahOrler yapılmıı, 
liataydan ve yurdun muh
telif yerlerinden C H. Paru
•İne minnet ve"ı6kran telı· 

raflara gelmltlir Yurttaki Hataylılar bu Ankara, 30 (A.A.) - Ha- toato nümaylılert yapılmıı

tayın yeni rejimi dünden tır. Ankara, 30 [Huıusi]- Ha· münasebetle halkevlerinde 
tayın dün yeni rejtme ka 
9otmaaı bütün memlekette 
büyük sevinçle karıılanmıı· 
tır. 

Sovyet Rusyanın, Mü
tecavizlereCevabı .. 

l Litrinaf, Sıtyıllır Bttil;ine sıldnmık cesaretini 
liıtarıcık olanlırı karıı lızılor~unun vazilesini yap

ıık için hır ıımın hilli ol~ujunu sfiyledi. 

Rus askerleri 

Moıkova, 30 (A.A.) - zı hareketı le btıhza ederek 
leningrad mCintehiplerioln İ!panyaya yapılan tecavüz 
~lr1111nda Sovyetler Bırliğl- ve müdahalemn müıbet de 
llhı beJaehallel ılyaıeti bak· lilleri ile Japonyanın Çin 
lııa4a izahat veren Lit.lnof, deki harbcuyane faaliyetınln 
-!:,..-ratllc devletlerin tar. bu devletlere lclfı ıelmedi-
---.---====--====== iini ve bunların beynelmilel 

Fransada 
·ııı tışa~büsü etraf mdaki 
tıhkikıt dııım ediyor 

ı...Pertı, 30 (Ra~yo) - İhtr+ 
"- teıebbilai etrafındaki 

'-blrıkata ebelfmtyetle de
'•11a ":aolunuyor . Buıün, Pariı 
~~arlarında yollarda ter 
~Umıı mühl•mat aaochk· 

bulunmuttur. 

&o. haberlere 16re, bu 
lercle mfbl bir zabn 
lslft ...... , •. ' 

konferan s 1 a r d a m ü t e 
cavi:ılerden mülecaviz ol · 
duklarını teyid ve tasrih et· 
mek liitfunda bulunmalarmı 
talep ettiklerini , halbuki 
mütecavizlerin esaıen bunu 
açıkca beyan etmekte bu· 
lunduklarını ıöylemltlir. 

Llt•ınof demlttlr kt : 
- Mütecavızler her za · 

m maluattanoı açıkca 
AÖylemek tıtememekle bera
~ bazan bir taraftan hü
cum etn1eğe hazırlandıkları 
zaman uazarıdikkatı mu 
kabil tarafa celbetmekte 
ko m i t e r n f k r i n i 

( Sonu iklaci ıayf ada ) 

toplantılar yaparak Halayın 
bayramım kutlulamıılardır. 

Yeni rejimin ilin edilmit 
( Sonu ikinci aayf ada ) 

Macar 
Nızııla11 Amiıal Hartirı 

izıuı •ırdiler 
Budapeıte, 30 (Radyo) 

Macar Baıvekih 8 Daranl 

ile Hariciye Nazırı B De 

kanya, dün Serllnden dön 

müıler ve bu gün kral nai 

bl Amiral Hortl tarafından 

kabul edilerek BerUn ıeya 
hatlar1 hakkmda izahat Yer-

mtttlr. 

B Vedat Nedimin çekil · 
meıl üzerine açık kalan 
Matbuat Umum MüdürlOiü· 
ne Sinop V aliıi B. Ne et ta· 
yin edtlmittlr. 

Dahiliye Vekaleti mahalli 
idareler umum mildürlüiün· 
de ve birincl umumi müfet· 
ttılllr bat mü'rttııhfinde, nl· 
hayet Sinop valıllflode bu· 
lunmuı olan 8. Naci bun · 
da takriben yedi ıekiz yıl 

kadar önce de Gönen kayma
kamlıiında bulunarak ken 
diılni herkese sevdirmit ve 
muvaffak olmuıtu. 

Bu defa Matbuat Umuro 
MOdürUiğürıe tayinini kutlu· 
larken d~ğerlı idarecimize ye 
ni nzlfelerin<le de muvaf· 
faklyetler dileriz . 

itibaren baılamııtır. Suriye parllmentoıu ya 
Fakat, Hatayda bu müna- ptığı fevki.iade btr toplan· 

aebetle yapılmak istenen tıda Milletler Cemiyeti tara
ıenlikler Fransız delegeıinln fından Hatay hakkında ve
teıviklle menedılmlı, taklar rilen kararın reddini karar· 

yıktmlmıı toplantılu mü· 
ıellih kuvvetlerin sünıü hü· 

cumlarile dağıhlmıı ve on 
iki kitinin yaralanmuına 
ıebeblyet Terilmlttlr. 

Hataylı kardeılerlmlz bu 
vahıtyane tecavüz6 Milletler 

Cemiyeti, Hük(imetfmiz ve 
Fransız hükumeti nezdinde 
proteıto 'etmiılerdir. 

lraplann protestosu 
Ankara, 30 (A.A.) - Ye· 

nl Hatay r~jiminin lllnı 

üzerine dün Şamda, Humuı· 

ta, Hamada ve Halepte pro-

laıtırmııtır. 

Üç Tayare 
Çarpıştı ıı rıralındı _ 
Londra, 30 (Radyo)- Bu· 

gün, üç İngiliz bombardı! 
mftD tayyareıi Pen Ruı ta
yare iltaayonana ritmek iz· 
ere buradan kalkmıılar ve 
yolda kesif bir ılı yüzünden 
çarpııarak parçalanmıılardır. 

Tayyareler birbirinden 27, 
• 30 •e 3 kilometre meıafe-

lerle düımütlerdlr . 

lngiltere • Fransa Arasın· Şeyh Essadi 

d k • M •• k ) b J d Kudüs hapishanesinde asıl~ı a 1 uza ere er aş a . 1 v.~~,:~:~ ~~.p~t!;~~:.!k.ı 

Saıtlarce süren ~ün~ü müzakerelerde müstemleke ıaselalerinin ~yeniden tetkiki, 
Uza~~şar~ işin~e ica~e~en tıd~irl6rin ahnması kararlaşt1. 

Loodra, 30. (A . A.) - ln
ıil ız .f ranıız aörüımeleri dün 
fasılasız devam etmiıtır. Bu 
görüımelerde Halıfalu, Al· 
manyaya ziyaretinden basıl et 
Uli intibaları anlatmıı. müı 

temleke meselesinin yeniden 
tetkiki kararlaıtırı l mıı Uzl\k 
Şarkta her iki taraf da keo 
di menfaatlarıom muhafa 
zaaı için müteyakkız dav· 
ranmak lüzumu üzerinde 

ltalya, Mançuko HükQ 
metini Resmen Tanıdı 

mutabık kalınmııtır . 

Parla, 29 - Bu akıam 1 
Londraya hareket edecek 

olan baıvektl Chautemps ve 
hariciye nazırı Delboıun zl· 

yaretlPri Avrupa merkezle -
. rinde mühim bir alaka 

uyaoaırmııtır Londra aalibi
yettar rnehaf ıllerinden teret · 

ıuh eden haberlere göre 
fngiliz~· Fransız 'müzakereleri 
bılha11a Hıtler Halifakı mü· 

la_katı neticeleri etrafında 

cer~n· edecektir. Müzake 
İngiliz siyasi makımlan itılyanm ~u hıre~etini e~,m

miyat tı endiıa ile k1rıllad1. • relerin .Jmerkez( ıikletini Al· 

Roma, 30u(A.A.) - ltal · 
ya, Mançuko devletini tanı 
mıı oldufunu reımeo Japon 
yaya blldlrmitUr. 

loııltz& reımi mehafili, bu 
tanımaya büyük bir ehem 
mi yet vermektedirler. 

Londra, 30 (Radyo) -

Japon tayyareleri, bugün, 
de Kanton, Onkon ve bü· 
tün havaliılni bombardıman 
etmiıler, köprüleri ve timen 
difer yolunu tahrip eylemtı. 
lerdir. Bu bomdardımanda 

pek çok telifat vardır. 
( Soau ikinci ıayfada ) 

manyamn müstemlekeleri 
meı4!,1Hi teıktl edecektir 

Havas ajanımın Londra
can aldığı malumata göre 
Veraay muahedesinin miiı· 
temlekelere dair olan ahki· 
mını deiiıtirmek ü:ıere hu
-~ bir konf eranıın toplan 

dolayisile Nablus ile Hayfa 
ve Lu tki ehlr araıandakl 

ha valide örfi idare ilin edil· 
mittir. • Bu havaltde trenlere 
tecavüz edecek olanlar der· 
hal o4dam edileceklerdir. 

Evinde ıllah bulunduiuq · 
dan dolayı idama mabkiim 
olan ŞNh Fahran E11adt , 
bugün baplıhane avluıunda 
asılmııtır. 

ması da ihtimal dahilinde 
görülmektedir. ..... 

Diler mehafillerde IÖy · 
lendfğine göre, lnıiliz·f ran· 

sız görüımelerlnin bedef i 
daha ziyade mibtemlekele 

rinin lıtlrdadı hakkında Al · 
manya tarafından yapılan 

taleblD nazarlltibara alınıp. 

alınmıyacafını veya Alman" 
yaya kendi milıtemlekele · 

rinde açık kapı rejimi tat
bik edilip edilmiyecejini ta
y_in etmekten ibaret kala· 
cakt1r. 

Bu iki tıktan birlnclıl , 

(Sonu ikinci ıaJfada) 



SAYFA: 2 

Korsika tal 
di Al ~ ı 

a 
d 

f ransu bahriye naznmm söylediği nutuk yeni ~ir 
mesele mi çıkaracak?. 

Parla, 30 \A.A.) - Fran 
sız bahriye nazın Campln· 

pinchının geçenlerde Tulonda 
söylediii bir nutuk dolayısi· 

yle İtalyan gazetelerinin 
Fransız naurı aleyhıae çok 

ağır ve hakaretamiz netri· 
yatta bulunmaları Fransa 

ile ltalya araamcla yeni bir 
meseli! çıkarmak istidadım 

göıtermeğe baılamııtır . 

Aılen Korsikalı olan ve 
radikal ıoıyalist partisine 

menıup bulunan Fran11z 
harbiye nazırı ayın 23 ünde 

Tulon limanında "General Bo 
napart" vapurunu ziya cet 
ettiği sarada vapurun Koral 
kalı olan mürettebatına 

Amerika 
Reisicumhurunun ceddi Es· 

tonyıh mı 
Son zamanlarda [Eıton

ya) da meydana çıkanlan 

bazı vesikalara ıöre, Birle· 
tik Amerika Cumhurreisi 
Ruzveltin ceddi. l 625 yılın· 

da, Eston1anın timdikl mer· 
kezi olan Reval ıehrinde 

dünyaya gelen Mart en Hof · 
man isminde birlıfdir . 

Hofman, bir müadet Is 
veç orduıunda zabltHk et · 

mit. ıonra telif asım vererek 
Hollandaya gitmlttir, 1657 

de de Amerlkaya hicret et 
mit Ur 

O ııral&Tda, Klaeı Van 

Rozveltln torununun oğlu 

lzak Rozvelt; Kornellya Hof 
manla evlendi 

Şu halde, tlmdiki cum
hurrrefsi Franklen Ruzvelt, 
lzak Ruzvelttn torununun 

otlu olu1or demektir . 

İngiltere 
Fransa 
Müzakeı eleri 
Ba,ladı 
(Baıtarafı birinci sayfada) 
müıtemleke müzakerelerine 

vasati Avrupa devletlerinin 
ittlraklni intaç edecektir 
Çünkü müstemleke manda 

ları Versailleı muahedesi 
mucibince verilmiıtir ve bu 
muahede ye de Avusturya 

ve Çekoslovakya da dahil 
olmak üzere vasati Avrupa 
memleketleri de ittlrak et
mttlerdlr. Tahmin edlldtği-

ne göre bu devletler her 
halde Almanya mülkt tama· 
miyetlerlnl kati surette ta· 

nıdıft takdirde muahedenln 
değitmeıtne muvafakat ede
ceklerdir. 

Diplomatik mehaft1ler, in· 
gllterenln Almanyaya açık 

kapı rejimi bahseden bir 
plin ve belki de bu mem· 
leketln iptidai maddeler ıa 
tın alabilmeıl için krediler 
teklif edecejinl zannetmek · 

telltrler. 

ıampanya ikram etmiı 

ve onlara " Vatanlcırı 

Kouikanın İtalya tehdidıne 
maruz bulunduğunu" söylt 
yerek onlara halyaya karıı 
Kon ikayı müdafaa edecek
lerine dair yemin ettlrmiıtir. 

İıte İtalyanların bu meal 
de olduğunu iddia ettikleri 
bu sözler üzerinedir ki, İtal· 
yım gazetelerinde nazır ve 
dolayısiyle Franıa aleyhine 
tiddetli bır neırfyat baıla 

mıtlır Jurnal D'İtalyırn ga
zetesi yazdığı bir makalede 
Fra1111z nazırlarına çok ağır 
kelimelerle hakaret ettikten 
sonra "Granitten ltalyava 
büyle karıı çıkılamaz!., De
mektedir. 

17 Bin kişinin 

Sahip ~ulunduğu miras 
Geçenlerde ölen ve hı 

rakbğı ıervet altı milyon 
İngiliz liraaına baliğ olan 
Erietta Garetin mirascıaı 
olarak lngiltere ve A meri 
kada tanı on yedi bin kişi 

ortaya çıkmıştır Avrupa ve 
Amerıkada Garet soyadı la· 

ı•yan ne kadar insan varsa 
hepsi toplanıp a l tı milyon 
İngilız lira11 ıervet bırakan 
hııımlkrmın varlıllğlnl iddia 
etmefe kalkıımıılardır. Da· 
hı!llı VAr: Müteveffıyenin 

kendi aile lımi Saffer oldu· 
ğu için miraı;cılar arzııında 

bu aile iımini tatıyanlar 

da karıtmıılardır. 

Miras meıeleıinin karış

masına en büyük ıebep bir 
vaı!yetnamenln "bulunma 
maııdır Ertettanın en ya· 
kın akralıası vasiyetnamesi· 
nın de kendisile birlikte 
bir hizmetçi tarafından la· 

bulunun içine konduğunu 

iddia etmektedirler. Halbuki 
daha uzak olarak akreba· 
lık iddia edenler bu iddfa
nm doğru çıkmasından 
korktukları için müteveffi
yeyi mezarında rahatsız 

etmenin doğru olmayacağını 
ileriye sürerek tabutun 
açılmasına ynnoımamakta 

dırlar. Bakalım Amerika ve 
İngiltere bu mıueleyl naııl 
hail edeceklerdir. ........... ___ _ 
Rus yanın 
Cevabı 
(Baı taraf1 birinci sayfada) 

bir ıulb havaaı içinde 
t om bardımen etmek için 
kara. deniz ve hava 
kuvvetlerinin birle§m!f ol 
duklarını beyan edt>cek ka
dar safdılane hilelere müra-

caat etmektedirler Müteca 
vlzler uzun ve ciddi bir har 
be karar veremezler. Müı· 
tak.bel taarruzda ancak en 
hafif mukavemeti gösteren 
hatta hücum edebilecekler 
dir Buna Sovyetler birliği· 

ntn hudutlarında tesadüf 
etmlyeceklerlni biliyoruz. 
Çünkü bu hudutların müda. 
faa11 yorutmadan takviye 
edilen Sovyet ordu, donan 
ma ve hava kuvvetlen ta 
rafıadan temin edtlmtıtlr. 

TORK.DlLl 1 BIRlNCI K\N UN 937 

Halayın 

Yeni 
idaresi 
(Baştcırafı birinci sayfada) 

olmasından dolayı bütün Ha 
tay çok derin bir sevinç 
içlnd.? bulunmaktadır. 

Yurt içindeki Hatayhlann 
toplanttlan 

lıtanbul. :m !Radyo] Ma· 
ialyada _Hatavhlar halkevin 
de bir tören tertip etmitler 
dir. Törende lise direktörü 
Vasfi Mahir Halayın tarihi· 
ni anlatan bir konferans 
vermiıtir. 

Mütet kiben halkevi mu· 
zikası ile bütün hazır bulu· 
nanlar istiklal martını söyle· 
mitlerdir. 

Hatnvhlar Ulu Önder Ata· 
türke bağlılık duygularını 

bıldirmi§ lerdir 

lstanbul, 30 (Radyo)- Dl· 
yar bakırda Hata yl\lar hal· 
kevinde büyük bir toplantı 

yaparak tarıh ın baıladığı 

günden. bu güne kadar Türk 
kalan Hatayı benlfğme ve 
istiklaline kavu~turan Büyük 
Ôoder Atatürke bağlılıkları· 

nı bildirmiılerdlr. 

Ankara, 30 (Hususi)- Yt!· 
ni r~jımın llinı dolayıslle 

Sancak Türkleri Antakya · 
daki konsoloıluğa gelerek 
hükumetimize teıekkür et 
mitler ve konıoloı vasıtesi · 

le Cumhurreiı~ Atatürke, 
Baıvekıle, Hariciye Vekılıoe 
tazimlerini telgrafla bildir
miılerdir. 

İtalya Mançuko 
Hükumetini 
Tanıdı 
(Bat tarafı bırincl sayfada) 

Onkondan alınan ıon ha
berlere göre Japoo donan 
ması, büyük bir faaliyet 
içindedir Cenubi Çine aa· 
ker çıkaralma11 bekleniyor 

Şanghay, 30 (Radyo) 
Japonlar, Şanghay radyo ia· 

taayonlarile gümrükleri ve 
diğer reımi devairi ftga1 ey· 
lemltlerdlr. 

Bunun Üzerine. logtltere 
ve Amerikanın Tokyo sef tr 
leri Japonya Hariciye Nazı· 
rı R. Hlrotayı ziyaret etmlı 
ler ve gümküklerJn İfgalini 
protesto eylemtılerdir. 

Londra, 30 (A.A.) - Ame. 
rlka Japonyaya, Çin gümrük 
ldare1erinln bueünkü faali
yetine ve varidatının takıi 

mine dokunacak her türlü 
hareketi büyük bir endişe 
ile karşılıyacağını bildirmit 
lir 

lngiltere deJoponynya Çin 
gümrüklerinin rejimi değit · 

meden evvel kendiıile iıtl 
şare edilmesi lazım gelece
ğıol hatırlatmıttır. 

Şanghay, 30 (A A.) -
Belediye mecllıl nıımıne söz 
ıöyle..mefe salahiyetli bir zat 
noktainazarını iznh ederek 
meclıstn Japonların evvelki 
günkü talepleri mucibince 
hareket edeceğini bildlrmit 
Ur. Bu zata göre, Şanghay 
bölgesınl i11al etmekte olan 
Japonların harp zamanında 
Çin hükumeti tarafından en· 
ternaayonal bölgenin ılyaıi 
veıair mal<stıtlarla kulla · 
nılmasına mani olmak için 
lizımgelen tedbirleri ittihaz 
etmele hakları vardır. 

İ~==Ş=E=H==i=R===H=A==B=E=R==L=E=R=i~1 
@)i===============================================~ 

Köy Salmala. ı Ne Şe
kilde T nzim Edilecek 

--- ---
Oa~iliye Ye~aleti, vilayetlere yaptığı bir tamimde köy 

salmalanmn yirmi lirayı geçmemesini bildirdi. 
Köy aalmalar1nda en yük· 

sek mıktarın 20 lirayı geç 
memesi hakkında Dahiliye 
Vekaletinden vilayetlere bir 
tamim gelmittir Bütün köy. 
lüyü ve köv ıhtiyar mecliı 
lertnl ali.kadar e-deo bu 
tamimi afağıya yazıyoruz: 

1 Salma ve ölçü nla· 

tamim hükümlerini göz 
önünde bulundurarak tevzi· 
ah yapmaları ve salma mü · 
kelleflyetlerlnin en yükıek 

haddinin 20 lirayı geçmiye· 
cek surette tertibine itina 
etmeleri esbabının da aynı 
heyetlerce prensip olarak 
kabulü lazımdır 

Ticaret Odası
na Kaydedilmi 
yen Tüccarlar 

Ticaret odasına kaydedil· 
melerl bıldlrildiği halde bu 
oa riayet etmiyen ıehrioıiz· 
deki bazı tüccarlarla oda 
mümeutlt bulunan Suıığarlık, 
Balya, Dursunbey ve Sındır· 
gı kazalarındaki tüccarlarıD 

timdiye kadar kaydedıl · 
miyenlerln iıirnleri tesblt 

edilmtıtir. 

Bunlar hakkında 11 ilk 
kanundan itibaren takibat 

yapılacaktır. 
EZ -bettnln ıeyyal esaslardan 

kurtarılarak sabit, ruuttarld 
ve adil kaidelere iıtinad et
tirilmesi etrafında köy he-

Çocuklar Ve ~inema .. 
yetlerine gereken idari ted · 
birlerin aldırılması 19 4 937 
günlemeçli ve mahalli ida
reler tubeslnln 3 3206 sayı· 
lı yazıslle tamim olunmut 
tu. 

2 - Mülkiye müfeltitle
tlnce muhtelif köylerde ya · 
pılırn tef tiılerde ve Vekalete 
gelen bir çok fikayet dilek
çelerinde bazı bölgelerde 
bu durumun henüz önlenme· 
dığl, l öylüye tahmil edilen 
külfetin nizamlanmadığı ve 
2491 sayılı kanunun birinci 
maddeıinde sayılan vazife 
ler çerçivesine girmiyen İf 

ler için de valandaılara ka· 
nunıuz ve uıulıüz külfetler 
yükletildiği anlatılmaktadır. 

3 - Köy kanununun 44 
üncü maddeıioio 5 inci fık · 
raıı köy meclislerine külfet 
lenfinde köylüzün haline 
uygun düıebilecek e!laalara 
lttiba mecburiyetini tahmil 
etUğine göre, köy itlerini 
yürütecek geliri olmıyan 

köylere, köyün aylıklı adam
larıoın aylık ve yıllıklarlle 
mecburi köv ışlerı ve ihti
yara bağlı iken kanun buy
ruğuna göre mecburi hiz 
metler arasına ahnan itler 
için ihtiyar mecltslerl ıalma 
salarken dalma ıözü geçen 
-~-

Fitrenizi 

J ayyar eye Veriniz 
Müftülükten; 

Kuruı: Cinsi: 
10 Buiday 
20 Buğday unu 
12 Arpa 
84 Kuru üzüm 

166 Hurma 
Ra1athane direktörlüğünce 

teıbit edildiği üzere 4 1 -
l<anun 937 cumartesi rünü 
Şeker bayramıdır Her za. 
man olduğu gibi bayrama 
yakın Fıtre ve Zekatımızı 

veridz. Ticaret odası baı 

kanlığından aldığımız tehrı. 

miz rayicine göre fitre kıy· 

meli yukartda göıterilmittlr . 

Herkesçe de bilindiği veç
htle yurdumuzun müdafaa 
aletlerinden birisi, belki bi
rincisi tayyaredir Tayyare
lerimizi her türlü sebepleri~ 
çoğaltmak ulusal bir borç
tur. Dleer milletler var kuv· 
vetlerJni tayyareye aarfet · 
mek tedirler. 

Muhterem halkımızın mü · 
kellef oldukları Fitre ve Ze 
katlarını Hava Kurumuna 
vermelerini dileriz. 

Çocukların Hangi Filim/eri 
Görebileceği Bir Kanunla 

Tesbit Edilecek. 
Çocukların umumi sine. 

ma ve tiyatrolara girme. 
lerlntn yasak edilmesi hak· 
kındakl kanun teklifi Büyük 
Millet Meclisinin Maarif, 

Sıhhat ve Dahtlfye Encü 
menlerinden geçmittlr. Tek
lifin ıon aldığı ıekle göre 
16 ve daha küçük ya~tcııki 

çocukların umumi ılnema 

filimlerine ve tiyatrolara 
kabul f!dilmelerl yaaflktır. 

Çocuklar ancak ahlaklarını 

kuvvetlendirecek, btlai ve 

Okullarda 
Istılahlar .. 

lık , orta, lise ve öğretmen 
okulları için Türk Dili Tetkik 
Kurumu tarafıodan hesap· 
hendese derslerindeki bütün 
ıatılahlarıo "Matematik Te 
rtmler., adı altında değit· 

tirtlmtı olduğunu ve okul 
lara bu broıürlerın dağıtıl 

dığını yazmııtık 

Türk Dili Arattırma Ku
rumu riyaziyeden bat 

ka diğer ilimlerdeki 11b· 

!ahların da mukabfllerlnl ha
zırlamııtır. 

Bu defa lıae ve öğret 

men okulları için Botanik 
ve Jeoloji terimleri de gel
mit ve öfretmenlere dağı 

talmıttır. 

Biüadıç nahiye müdürü 
Ankara, 30 - Bığtıdıç 

nahiye müdürü B llayrettıo, 

Erzincan seferberlik memur· 
lufuna tayin cdilmittlr. -
Hususi Muhasebe Müdürü 

geldi. 
Vekaletin da vetl üzerine 

Ankaraya giden ve köy def
terlerini hazırlıyan komis
yonda çah§an Huıusi Muha
sebe Müdürü B Hafit Se · 
kendiz dün ıehrlmize dön· 
mü§tür. 

T~yin 
Maniıa dit tabiplerinden 

B Muammer Haykal 25 lira 
maaıla Liıe tabiiye mualltm 
lifine tayin olunmuıtur. 

görgülerini ve duyıuların• 
arttıracak filim ve piyesleri 

ıeyred•~bilecekler<lir. 

Liylhaoın ikinci madde 
ıine 2öre bu yaıtaki çocuk· 
ların, günef battıktan ıoıırıt 
tinema ve tiyatrolara ata0· 
mıyacakları yazılmıtıa d• 
Dahiliye Encümt ni bu mad· 

deyi çıl<armıthr. 
Yıne bu laylhaya g6re 

çocuklara mahsus oldui&J 
tesbit edilen filtmlerden gOll'. 

rük resmi alınmıyacakh~ 

Dükkandan 
Palto Çalan 
Kadın •. 

Bürhaniye\i Süleyman k•· 
zı Hatice, eıkl beJedıye ci· 

varında elblıeci Remzi"'" 
dükkinınrlan bir palto çal· 

dığı ıörülerek yakalanro•f 
ve adliyeye verilmiştir. 

o &..::::....--< 
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1 Birincikanun Çarıımu 
Öğle neıriyata=:Saat 12,3~ 

Plakla Türk musikisi, 12,5 
Ha vadiı. l 3.05 Plakla ror" 
musikisi, 13,30 Muhtelif ptlk 
neıriyatı -14 ıon 

Akııım ,ne~riyah : 5,.at 
18,30 Plakla danı musık••1 • 
l 9 Himen Şen ve arkadsf · 
ları tarafından Türk aıusıkt · 
si ve halk tarluları . t9,30 
Radyo fonik komedi ( 9tr 

1 •. vaka ) 19,55 Borsa haber 
ri· 20 Muatafa ve arkad•f" 

ı· ları tarafından Tnrk Dlu• 
0 

kisi ve h"lk ıarkıları 20,3 
Hava raporu. 20,33 ÔdJet 
Riza tarafından Arapça ıöf 
lev 20,45 Nezihe ve ark• · 
daıları tarafından Türk ro1' 

( .. sıkisi ve halk ıukılart, • 
k ,t· 

at avarı). Zl,15 Şan or e 
ra refa~.lltile: Bedriye Ttıii~ 

t •• 
tarafından 21,45 Orke• r 
1 - Galloka: Ruılan ett&Jd 

di: 
mila uvertür. 2 -- Ver 
Traviata. 3 Delly: Merıı.J: 
et Pastoral. 4 - Glink•· 

o· 
Valee fantaste 5 Drll 5 
La foret maglque 22.l 
Ajans haberler! 22,30 pJAlıt 
la ıololar, opera ve opere 

parçaları. 23 Son 
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İhtiyar, topal ve ıolaun • 
benizli bir adamdı... Arka · 
ıından, seneler bir rüya gi 
bi akıp gltmlıtl. llayatta mal 
namma, kendisi kadar yaılı 
bir yeoil papağanla ıarman· 
ku1ndan ( 1) baıka bir ıeyi 
yoktu. 

Her zaman-karda, yağ

murda ve kızgın yaz günle· 
rinde de- kar gibi a kbaıı, 

düğmesiz eski bir paltosu ve 
ik i yırhk ayakkabm ile gö· 
rünürdü. 

Her sabah, kenar mahal· 
lelere yakm bulunan ve se· 
neolo hemen bütün mevsi· 
minde ._ pençerelerl açık du
ran bir evde,n, sadık arka
da~ı papağan~Frlci ve eski 
bir kayıola omuzuna'"' ashğı 
ıarml\nka11nı alarak dııarı 
çıkardı. Şehrin en tılek~kö · 
ıelerindenjblrinde durarak 
eski ıarmankanm kolunu 
zatf eli ile çevirmeğe baı
ladı mı eski bir §flrkının 81 

cak e7glleri şehrin büyük 
gürült üsöne karııırdı ... 

ihtiyar çabucak papağana 

dokunur, papağ~n da baıı
m sallıyarak sesinin 'çıktıfı 
kadar bağırmağa baş1ardı: 

- Ey Rhali, rica ederim, 
durunuz! Ben t alih dağıtıyo 
rum! Bir levaya tal ı h ıah 

yorum. 
Sonra yine tekrar ed~rdi: 
- Ey ahalı rica ederim! 

Kısmetinizi deneyiniz! 
Yeıll kuıun bir, &ki, Oç 

defa·belki de binlerce kere 

• •izından d6k01en bu birkaç 
keltme yüluek seıle, i11arla 
•e yalvaran bir eda ile söy· 
lf!nirdt. Bu ses de ıarman 
kanın türküıü gibi taksilerin 
patırtılara arasında kaybo. 

lup giderdi. 
- Ey f rlç. sesini çıkar! 

Ba2ır! ... "Ben kadınlara, 

erkeklere, ıenç kızlara, de· 
likanlılua kısmet dağıhyo 
rum!., de. 

Adamcaiız, Fricin haykır· 
ftlasman faydasız oldutunu 
belki de biliyordu Fakat, 
ne yapsan? Gün geçiyor Hiç 

{ 1 ) Ldtarna cinslnd~n 

otomatik bir çalgt. 

Alagua, onlara, kendlıi de 
enur bekledtsııni ve yine 
kendl menfaatları için kap 
tanı bulmak üzere , bırak· 

tnalarını beyhude yere an
latmağa çalıııyordu Yolcu
lar korku ve heyecan için 
de hiç blrıeyl dinlemek 

latemlyorlardı. 

Onun vücudu emniyet 
için bir teminat gibi idi. 
OQun için, onu bırakmak 
lıtemiyorlardı Alagua ka
labalık araıından bJr yol 
tçanafa çalıııyordu. Fakat 
lrlldmlar elblseslnd~n yaka 
lıyorlardı. Hatta, bir arahk 
1-ttddetten köpüren erkekler, 
~llu, döğmek istediler 

O zaman tehlike korkuıu 
kuvvetini artırdı . Alagua 
d" aynı çareye bat vurdu. 
Oıerine yürüyenlerden iH · 
'hu yere yuvarladı, bir· 
lt,ç aıçramada onlardan lnır · 
tu\lbaia ve ıemlnln 6n ta· 

- VL. SELANOV DAN 

Çeviren: Zeki Tunaboylu 

olmazsa dört beı leva ala 

bilse. 
lhtıyar, ıarmankanın ko

lunu gittikçe daha hızlı çe· 
vlrerek: 

- Ey Friç, haykır baka
yım, diye kuıunu teıvik edi· 
yordu. 

- rlir müıteri gelse!... 
Zaman zaman kolu çevir

mekten vaz:geçerek, önün
den bir kıvılcım hızı}le ak· 
ıp giden bu i.caip insan se 
line bakıyordu. 

lıçi , hammal, zabit, jan
darma · genç ihtiyar, zalf, 

tiıman, yayanZve arabalı 
herkes koıuyordu. Onca, 
herkesin mesleğini Yüzünden 
anlamak mümkündü. Fakat, 
niçin acele ettıklerlne pek 
akıl erdiremiyordu. Bununla 
beraber, büsbütün de anla· 
maz dctıldi. Biri en zaruri 
bir ihtiyacı için koıuyor, kal
binin derinliklerinde aıkau 

sesini ·aakhyao bir baıkası 

özlediği kadına l<a~uımağa" 

gidJyor, öbürü, yorgun argın 
döneceği bir eğlence yerine 
doğru yol alıyordu 

- Ey Friç, bağır! Ka
dınlara , erkeklere, delıkanlı
lara k11met! 

Ürp.,rdi, uykudan uyenır 
gibi oldu, Şarmankanın ko · 
lunu yeniden çe vlrmeğe bar 
ladı, lakin ."'ıarkı, geçenlerin 
gürültüıüne karıııp boiulu 
yordu. 

Bazan, papağanın sesi se

vimli çocukları yanına top· 

luyordu, fa ket, bun1ar • kıı· 

met: çekmekten:'ziyade kut" 
bakmak için birikiyorlardı. 

Y eıtl kut tarafından talth da
ğıtıldıiıoa inanan insanlar 
da vardı, bu kimseler kese· 
lerint çı karulardı. 

Ey f riç! Erkek ·ıçin bir 

k11met çek bakayım; ka.im 
için; genç için; gOzel kız 

için. 
Papağan pirinç telierden 

eğilir; kurt yeniği tahtalar
dan yapılmıı kutuda duran 

veıil, mavi, ;ıurmızı ve be 
yaz kiğıtlardan bir tane al · 

ıp müıteriye verirdi 
- Mercie, de bakayım! 

m 

rafına giden merdivene ka
dar gltmeğe muvaffak oldu. 
Siyah bir duman etrafını 
çeviriyor, gÖrD'Jeslne mani 
oluyor, nefe• almasını güç 

leıtiriyordu. Nihayet nefes 
nefese, gözleri kızıırmıo bir 
halde, kaptan köprüsünün 
altma geldi ve hayret!e 
durdu. insan geminin ön 
tarafında iken, burada bir 
mücadele bulunduğuna infl
namazdı GQvertede lnti · 
zamaız bir hareket bulundu· 
ğu halde, kaptan köprüsün
de, kaptanlar Morro - Caııt· 

lei kurtarmllk çarelerinin 

en iyisi üzerinde münakaıa 

ediyorlardı . 

Alagua bağırdı: 
- Varma nerede? kap 

tan nerede? 
Fal.cat ıeıi, münakaoanın 

gürültüsüne hakim olamadı 

ve kimıe ona &<ulak •erme
di. Ala8ua bir defa daha 

TOR.KD LJ SAYFA: 3 

- Mercie, derdi kuı. Yabancı Gazetelerin Mütalealan: iıga.l eden bir meseledir di
yerek l ütün teritorıyal re· Ôzledıklui talihi alan 

müşteriler insan seline karı. 
ııp giderlerdi!. •.. 

... o şevız T 
Karşısı .d a 

• 
S 1 vlziyonun cin planda gelme· 

1 

diğini, ancak Macaristaoın 

Tuna havzasındakı vaziyeti. 

a ·ısta -ı nı adım adım ıslah gayret
' leri görüldüiünü, bu meyan . 

Böylelikle eline on leva 
geçti mi ekmek parasını al · 
mıı sayılırdı Onun için da · 
ha korkunç günler yaklaıı· 

yordu 

*** 
Poyraz bütün hiddeti ve 

tlddetl ile esiyor. önüne ka· 
ttığı her yolcuyu sürüp gö
türerek her yeri temizliyor· 
du . Soğuk ve gcnit sokağa 

sanki kardan yenı bir ör tü 
seriJmitU· Zaman zaman btr 
otomobilin yel hızı ile geç· 

tıfi görülüyordu. 

Hürriyet, ~u~uk müsatatı, askeri istiklal. mitti varhk· 
larm ko· unması, ni~ayet ~ütün milletlerle bera~erlık 

Macar dış politi~asmm esaslanm teşkil ediyor. 

da Macaıfstanın bilhassa as· 

keri istiklalini tekrar elde 
etmek iatedığini, halli daha 
müıkül olan baıka bir prob
lemin d e ekallıvetier meae· 

leaı olduğunu, tcüçük ıtılaf 

memleketıerıyle Budısp~ıte 

de yapılan ekalhyetler nıü· 
zak~releri mütekabiliyet ~sa· 
sına dayaodıhı ıcihetle bu 
itibarla muvaffaktyet iç ı n 

lazım olan ılk ıartların m .. v
cud olduğunu, har clye na-

- İnsanlar neredeydi? 

O gün adamcağız yine ay
Dl yolun dönemecinde dur
mut kolu bütün kuvveti tle 
çeviriyordu. Şarmanka ita
atli eski bir köle gibi efen · 
dtsini memnun bırakmak iç· 
in kendisini zorluyordu. 

- lıte gün geçiyor, bır 

müıteri bile gelmiyor! Ka · 
Zllnılmıı bir leva bile yok! 

Kutun seıine kimee kulak 
vermiyor, Herkes talihini 
dent:melıdır, yalvarııını kim· 
se dinlemiyordu. 

Soluk gittikçe artmaktay
dı. Yerler bembeyaz kesil· 
ml§ti . Adamcağızın iskelet 
eHnde kolu çevirecek kuvvet 
kalmamııtı. Soğuk ona acı · 

mıyordu . .. 

Donmuı ayakları birbiri· 
ne dolaııyor. Daha ziyade 

dayanak hail yok.:Nerdev

ıe düıecek. Bir tat gibi yer 
lere yuvarlanarak. Dünya 
uğulduyor . 

Ey Frlç! Batır! Erke .. 

Şarmıınka yeniden çaldı. 

Adamcağız, bu ıarkıya ne 

lüzum var diye düıündü, 

ağır bir taıa benzer birıey 

kalbini bastırdı ... Niçin yaıı· 
yordu. 

Eli ıarmankanın kolundan 
kurtuldu, ıarkı kesildi. Ezgi• 
ler, çamurlu yerlere yağan 

kar taneleri gibi göklerde 
eridi. 

Şarmankanın yanına bir 
kar yıjını yuvarlrındı. 

Artık yalnız kalan Frlç, 

tünediği pirinç çubuk üstün· 
den bağmyordu . 

- Ey ahali! Durunuz! Ben] 
kısmet dağıtıyorum! Kad~n 

lara, erkeklere, delinkanlıla
ra, genç kızlara . 

Alman gazetelerinde Ma 
car baıvekil ve bari · 
ciye vekilinin Berlin zi· 
yaretlerf, in21liz avam ka· 
marasında dıı politika hak ·. 
tunda dev.o.m eden >müza 
kerelerin akisleri, Fransanm 
dıt politikası, uzak ıarktaki 
vaziyet, Almanya ve Lehis 
tan münasebetleri , Avustur 
ya teoktlatı esasiye kanu
nunda tadilat ıçln yapılan 

teklifler ve Brezilya mevzuu 

bahsedilmektedir. 
Macar baıvekili ile hari 

ciye vekllinin Berlio ziya· 
retlerirı in gazetelerde yol 
açtığı tefsir ve mfüalaalar 

ıöylece telhis edilebt1ir. 

(Beri Börs. ztg.) gaze· 
teıi Alman Macar ahenk 
bırliğlnin çoktanbert bir an
ane ... halini aldığını. bu an· 
aneoln sağlam kökü cihan 
harbinde ve harpten sonra
da her iki mılletin geçirmek 
mecburiyetinde t .... kaldıkları 
acı tt.cr übelerde daha ziya· 
de kuvvetlendiğini,.:1 Alman 
ve _Macar polıtilıruınm bağ· 
layıcı unııurlarmın daima da· 
ha kuvvetli~bir tarzda teza • 
hür ettfğioj ,· Mbolıevlzm teh 
ltkesine l,<luıı:Macarlıtan al 
dını vaziyetin bir çok defa 
lar vuzuhla ifade edil mit 
olduğunu, ba~vekil Daranyi 
ve hariciye vekili Fon Kan· 

ya Almanyada samimi bir 
kabul goreceklerinden emin 
olabileceklerini, ekselans Oa· 
ranyl Macar hükömetinin 
müdebblr, ... makiil ve muva 
zene yaratan bir ıefl olarak 
tamthğmı. ekııelaos Kanya 
he hükiimetınin e!çtııl ola 

rak birçok yıllar Berlinde 

bulunmuı ve §& hsi sevimlili · 
ii ; ile Alman yada~· pek çok 
dostlar kazanmıf olduğunu 

bu ziyaretin Almanya ile 

Macaristan arasındaki ~ iyi 
münasebetlerin takvlyaalne 
yarıyacağından Almanyanın 

emin bulunduğunu yazıyor. 

(Berl. Lokal · Anzeiger) 
gazetesi Macarislanda efkarı 
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sesini iıtttirmeğe çalııtı: 
- Varma! telgrafcı emir· 

terinizi istiyor S.0 S. gön
derilsın mi? 

Fak at her ıey beyhude 
idi. Hu gürültücü ve patırtıcı 

bir deliler meclisini ha· 
hrlatan, güruha kendini 

dınletemiyeceğinl anladı 

Merdiveni tırmandı Boı 

yere Varmıa kadar ıokul · 
mağa çalıflı. Nıhnyet nef
retle kaptan köprüıftnden 

ayrıfdı. Dumanlar içinden 
6lmek üzere bulunan bir 
veremli gibi öksürerek, tü· 
kOrerek, telsiz odasına ıel · 
dl 

Roıersln kendi otortteıiy· 

le imdat iıaretini vereceğınt 

ümit edıyordu. 

- Rogen, insan kendisini 
delıler evJnde zannedecek, 
gemi yırnıyor. Fakat hiç bir 
emir almanın imkanı yok. 
S .0.S. iıaretini ~er. Rogers 

tiddetie bu teklifi redetti: 

-- Hayır! bana emir ve 
rllmelı! 

Alagua, bir kelime söyle

meksizın, döndü; omuzlarını 
ıtlkU ve içinde tahlisiye ke. 
merleri asılı bulunan dolaba 
gitti sükunetle onları indirdi. 
Rogera ve Mackeye birer 
tanesini uzattı. Rogen ya. 
vaıca ona: 

- O halda her ıey bitti 

umumiyeyi şiddetle iogal 
eden ev memlekettn dahili 
iıtıkrermı daha ziyade kuv
vetlendirecek olan teırıi fa 
aliy~l ve kanuni mevzuat
tan bahsederek bunlardan 
birincisini teıkıl ed : n (kral 
naibinin salahiyetlerınin tev· 
aıi kanunu) oun ciddi bir 
mütkülata tesadüf edtlmek
ılzlo çıkarıldığını, ayan mec· 
llsi ile mebuııan meclisi ara-
sandaki münaaebetlerin ye · 
niden ta ~ zlmini istihdaf 
eden kanunun da layıhuı 

hazırlandığıaı, hühfımet oto· 
ritesi kuvvetli olduğu cihet· 
le bugüç problemin de güç 

problemin de. pek yakın bir 
zvmanda hükumetin arzusu 
dairesinde halledileceiinl, 
aıertye gizlı iatıhap uıulünün 

vazı itinin kaldığın ı . bugüne 
kadar yalnız tehir halkının 
gizli ve koylülerin ise inli 
hap yaptıklarını yazıyor. 

zırı von Kaoyanan iman 
Leh ekalliyetler anlaımnsını 

numune addetmesının Lıl 

ha11a dikkate ıayan otdu 
ğunu tebarüz ettiriyor. 

(Schle11 ı11che Tageszeltuog) 
gazetesi salahiyettar Macar 
rfcalinin mükerreren vaki 
beyanatlarının Macar dıı po 
litikuının esularını tesbit 
etmiı olduaunu kaydederek 
"hürriyet, hukuk musavatı, 
ukerl lstık lal, mil 1 varı ık

ların korunması ve ntha yet 
iyi niyet besleyen b6t6n 
milletlerle beraberlık lüzu
mu bu esaslan tetkil etmek 
tedu Bu esaılar bundan 
sonraki Alman-Macar itblr. 
liği için de Gülün kapıları 

açmaktadır,, diyor. 
(Bremer Nachrlchten} aıa

zetesi Macar hük6met ~fı · 

nln d11hi ıdekl tedrıci ı.lahat 
itıni harıçte takıp ettıfi po 
Jitikada göıterdığt dıkkat 

ihtiyat itina ve basiretle yi· 
rütmekte olduğunu umumt
yetle muhterem sayılan Ma 
car kral naibi Von Horty 
nin hukuk ve selihtyetlerl ,; 

nın tevsitnden sonra otmdı 

(Daz} gazeteıl Alman Ma 
car dostluğunun knvv~tlı 
esa&lara dayandığından, bu 
dostluğun Roma protokolla · 
r' ve Roma Bea lin mihveri 
ile sıkı bir münasebat ha 
ltnde bulunduğundan bizzat 
Daranyınin baıvekll uf atly · 
le Budapeftede 1936 ilkteı· 
rinlnde .. mechatekt ilk proğ
ramatık beyanatında Maca 
ristanın Almanya _ile olan 
iyi münaaebetınin ananevi 

karakterine .. ıoaret etmlt ve 
bunu muahhar resmi be ya -
nalı ile de0 te;.·ld eylemtı•ol · 

duaundan, hariciye nazırı 

Kanya dah i daha henüz 9 
sonteırinde mebuıan mecli · 
sinin hariciye encümeninde 

Macar dıı pohtıkasımo ana 
hatlarını izah ederken bun 

larıo bundan sonra da Ro· 
ma protokolları ve Alman 
ya ile samimi dostluk esas · 
larına dayandığını bildtrmiı 
olduğundan bahsediyor. 

1 
ayan meclısi iılihatının m~v 
zuu i>ahıolduğunu, bu tıt de 
mebus intihabı kanununda 

yapılacak islahahn tak•p 
edeceği, yeni umu mi ve 

(Germanla) gazetesi Tuna 
bavzuındaki gerginliğin iza· 
leıi 1§1 ~ugün Macııır dıı po· 

litikaunı her ıeyden önce 

dostum? dedi. 

Alaguna kısaca cevap ver
di: 

evet, hiç bir ümit 
yok! 

Sonra, gülerek, Mackeye 
doğru döndü. Kemerini sır 

tında düğümledi. Çünkü 
genç adnmın titrtyen elleri 
uçkurun ucuna k•dar uza 
namıyordu. 

Rogers kısa bir düıünme· 
den sonra baıını ka!dırdı 
ve sert bir sesle Aleguaya 
hitap ettı: 

·- A mirin sıf alile bir ke· 
re daha kaptan köprüıüne 

gitmeni emredıyorum. Ne 
olursa olıun V armsa söyle, 
icap ederse omuzlar~ndan 

yakala: "bize S.O.S . gön
derme emrini veriyor musu · 
nuz? evet veyahut hayır! . 
diye karııımda bağır. 

Alagua bir defa daha 

kaptan köprüıüoe gitme iti· 
Dl (izerine aldı . 88 tefeb· 

memleketin her tarafında 

aynı ve müsavi tekilde alz · 
li inttbap usulü vaz oluna· 
cağını yazdıktan sonra dt. 

yor ki: 

"Hükfimet intihap usulün· 
de yezmllğı vaad etttii lı 
lahatı yapmakla ' belki teh. 
ilkeli bir yola aırdığini bili
yor. Memleket aündt.n ıü 
ne tlddetleoen lç politika 
gürültüleri içindedir Bu hil 

(Sonu Dördüncü Sayfada) 

büs, onu pek büyük bir leh· 
like karıısında bulunduruyor· 
du Çünkü ateı dev adım 

larla ilerliyordu 
Niyabet, kaptan köprü 

sünde bir bunak gibt çırpı 

nan, sola, ıllğft koıan, kim
senin yerine gelirmeği düıün 
mediği emirleri dört tarafa 
haykıran Varmsa sokuldu. 
V ums; emir almak için 
ardı sıra koımakta ınad 

eden telgrafcıyı ne dinleml-k, 

ne görmek ıdı yordu. 
En ıonunda, telgr• fc . 

ümidı tükenerek, onu tı ır 

kolundan yakaladı Vf'! ku 

laiına ıtddetle bağırdı: 

- Kaptan! bir dakika 
dur. Ro1ıen emirlerini itti· 

yor! 

Kaptan cevap vermekti 
zin elinden 11ynlda. 

Köprü üıtünde ıaıkın ko. 

nuımalarına de•am etti: 

(SONU VAR) 
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Bir Seyahatın Kopar
dığı Büyük Fırtına .. 

Bu mütaaladan sonra ıa
zete fU ıuali ıoruyor: "Al
man yaya ne cevap verece
ğiz? ( Sen müıtemlekelerinl 
harpte kaybettin; binaena
leyh oniara geri almak iı 

teraen tekrar ıiliha sarılmak 
mecburlyetindeıin) mi diye 
ceğiz? Yoksa (Eğer ıen mun· 
tazam ve demokratik bır 

idareye aahip olıaydan tale 
bini isaf edebilirdik: fakat 
hali batkanlarını idareden 
aclzıtn. Bu biçare müstem 
leke halkını bir diktatörün 
müstebit ellerine tevdi ede 
meyiz) mi diyeceğiz? 

Hitler ile pazarhfa glrltlP 
Avrupada iyi komıu olduğu 
takdirde kendisine kolonile · 
rint ( veyahut bir k11m1nı ) 
vermeğl vad edecelcmtylz? 
Y okıa bu aç kurda bu et 
parçaıını verince lttlhaaını 

kabartıp daha f azlaaını iıte· 

yeceğlnden mi korkacaiız? 
Ga2ete bütün bu ıualleri 

ıorduktan ıonra İngiltere 
halkını bu mesele üzerinde 
etraflıca dOıünüp karar ver
meğe davet ediyor. ve ef 
karı umumlyenln vereceği 

kararların hükumetin alaca
ğı vaziyet üzerinde zlyade
ıtle müe11lr olacağını hat1r. 
lahyor. 

Soıyallıt tıçt "Datly He

rald., gazetesi 17 sonteırin 
tarihli nuıhaıında faıiıt Al
manya ile lngilterenfn bir 
gün çateımaıını gayri kabili 
l~tlnab gören bazı klmsele· 
rln Lord Halifaksın Berlin 
ziyaretini manasız buldukla · 
rını, miktar itibarile daha 
ıayılı olan bazı kimselerin 
Almanya ile hiçbir anlaıma 
akdine lüzum olmadığı ka -
naatlnt beıledilderi için Lord 
Haltfakıın Berlin ziyaretine 
muarız olduklaranı ve sul
hun ergeç Almanya ile 
bir anlaıma akdedilmedlğl 

takdirde elde edilemiyece 
ğini ve muhtelif memleket
lerid dahili idare tarzlarımo 
milletler arasmda anlaıma . 
laran huıulüne mani olma
ması gerektiğini bildiriyor. 

Bu gazetenin mütaleasına 
göre İngiltere halkı hiç ıüp· 
hesiz Almanya için adalet 
ister; fakat yalnız Almanya 
için değil, bütün milletler 
için. Bu meyanda Çın, Is 
panya, Habetlıtan, Çekoslo
vakya ve Sovyet Rusya da 
aayılabilir. lıte Almanya ile 
lngiltere ara11nda bu nokta
da ihtilaf var. Almanya da 
bütün dünya için mi adalet 
ıstlyor? Lord Halifakt Al
manyada bu noktayı anla

mak ve öğrenmek teıebbü
ıünde bulunacaktır Alman · 
yanın haksazlıklardan ıtki. 

yelleri var . Diğer milletlerin 
de öğle. Bu ıtkiyetlcr sulh 
ve kanun yolile mi halledi · 
decek. yoksa kılıç kuvveti -
ne mi müracaat edıl~cek? 

Almanyaoın takip ettiği 

polıtikada dünya ıulh ve 
adaleti tle kabili telif olma· 
yan bazı cihetler vardar . 
Fazla olarak dünya nizamı 
nı muhafaza ve müd•faa 
edecek beynelmilel bir ce 
miyetin lüzumu fikrini Al · 
manya hükume ti müteaddit 
defalar reddetmiıttr. Bu bir 

dır? lıte lngilterenin Alman· 
ya ile anlaımaıına mani 
teıkil eden sebeplerden biri 

de budur. 
Diğer memleketlerin da 

hill teıkilatı İngiltereyi ala 
kadar etmez. Fakat neden . 
ıe lngllizler Alman politi
kasından duydukları endiıe· 

yi Sovyet politikasında hlı

ıetmiyorlar . Sovyet: hükô 
meli ve harici polltıka11 da· 
ima sulhperver teıktlatın 
prenılplerine riayet ıöıter

mlttlr. Ne bir teca vuzda 
hulunmus ve ne de tebavu
zu tahrik etmtıttr. Sovyet
ler dalma büyük ._ nufuzları · 
oı beynelmilel adaletin teı· 

ıüıu yolunda kullanmıılar- 1 
dır. Eğer Almanya yeni bir 
beynelmilel camia içinde 
ıulb perver itbirlliı cihanın 
dumağında ~yaıayan b6yük 
bir endiıe ortadan kalkmıı 
olur Lord. Ha lif akı Alman· 
yaya bu ıeraitin haricinde 
bir teklifte bulunmamız; ve 
bu ıerait Almanya için öl -
duğu kadar bütOn diler 
milletler için de adtline 
düıiioülmüı noktalardır, 

Bundan evvelki havaları

mızda da görülecett veçhtle 
BrOkıel koof eranıı devam 
ettiği m6ddetçe uzun neırt · 
yat yapmıı olan Franaaz ga
zeteleri konferans deklaraa -
yonu neıredildlkten ıonra 
neırlya tlarını kasaltmııla rdır . 
Şöyle ki, kurlyemlzi teıkil 

eden gazeteler araııoda yal
nız bazılarının deklbaayon 
ile me11ul oldukları ıörül. 
müıtür. Ecbo de Parlı, Ja 
ponyaya karıı teve11ül olu· 
nacak zecri tedbirlerin hiç 
bir netice veremiyeceğlni 

yazmakta ve Japonyanın çı. 
ni yutmaaı mukadder oldu
ğunu ima yolu ile tebarüz 
etttrmektedfr. 

"İuformaUon,, Japonyaom 
Çtndeki hedeflerine erlımtı 
olduğunu ileri sürerek uzak 
ıark meıeleıinln halli için 
ileride büyük bir konferaoı 
akdi ihtimalinden bahset 
mektedir . "Repup ltpue., bu 

dekliraayooun aankıiyonlar 
ıiıtemtnin ölümü demek ol-
duğu fikrindedir. "Humani· 
te., bilakis Japonyaya karıı 
ıankılyonların tatblkipl ta· 
lep ve ıanksiyonların mües
sir olacaklarım iddia etmek
tedir 

("Echode Pariı" - 17 - 11 
1937] gazetesinin bu mevzu 
hakkında Pertina imzaaiyle 
neırettiği bir makaleıine 
göre: Brükıel konferansı va-
zlf esinin birinci k11mını it

mam etmtıUr 15 ık inci teı· 
rlnda kabul ettiği bir dek
laraayon ile konferans Çinin 
mülki tamamiyeti hakkmda 
J 922 ıeneıinde aktedilmit 
olan mukaveleyi lmzalıyan 

devletlerin bu mukavele ile 
lt'!sblt edilmit bulunan pren
sipler dairesinde Çin ile Ja. 
ponya arasında sulh tesis 
et~ek için müdahal elde 
bulunacakları teyideu zık

redilmiıtir. Eu dekliraıyon, 
1922 muahedesi çerçlvesi 
haricinde hareket etmek id 
dias ında bulunan Japonya
nm suçlu ilan edilmesi de
mektir. Fakat filen tekidi 
kararlaıtırmaı olmayan hü· 
kümler vermekten ne gibi 
faydalar haaıl olabilir? .. 

r f" p y ,. ı 

.L "--·--- --· 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kolordu merkez furunu ile un deposunun ibaleıl açık ek
ıiltme flf! 13 12-937 pazartesi günü ıaat 11 .de't ·yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 868 lira. tik teminatı 65 liradır. lıteklt 
lerln ıartnamealnl görmek üzere her gün ve ekıiltmeye 
ittlrak edeceklerinde vakti muayenesinde Kor satın alma 
komiıyonune müracaatları. 4~- 'I - 541 

Bahkesir Cumhuriyet 
Müddei Umumiliğinden 

Balıkeıir Cezaevi için 1 · kanunuaanl - 938 tarihinden 
31 May11. 938 tarihine kadar alınacak beı aylık ve 43488 
kilo:elspıeiln: 1 _ - L kanunuevvel - 937 .a;. tarthtnden itibaren 
on beı gün müddetle açık ekıtltmeye konulmuı oldufun
danlekmeği~vermeğe istekli olanlar ıeraiti öğrenmek için 
hergün Cezaevi müdürlüğüne baıvurmaları ve yü2de yedi 
buçuğu·~ nisbetiode[mahandağına yatıracakları :f 342) lira 
47 kuruıu havı(teminatı mu•akkataii makbuzlarile ihale 
günü olan 16 - kinunuevvel - 937 tarihine müııadif per· 
ıembeo:günü ıaat 14 de müddeiumumilik dairesinde top
lanacak~komiıyonda hazır bulunmaları ilin olunur. 
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1 &1RINC1 KANüN :ı.:/ı 

•Hı•_._ ............. .. • • 
:KokVeSömi KokTürk 
i Ant r a s i t i G eF1I d i. ..• 
1 Her Cins Soba Ve Ocak/ıkteı Ve Maı -1 
• tızda kullanı/Jr. Kok Ve Sömi Kok Türk • 1 flntrasiti Kömür/erik Tecimgemızde Eh-1 
• ven Fiatla Satı/matadır. • 
• AHMET VE IBRAHİM CUMALI 1 1 Çiviciler Ve Demlrcllt. Çarıııı 
• D~mlr-Hırdavat- Yapı Malları 
• Çiftçi Aletleri Alım Satım Evi • ................... . ..... 
ıır;;~;;=-
m 

Lüzumsuz~ seyahat ve lüzuli yol mas
rafı etmeden her türlü siparişinizi en mü

mı s~i~ şeraitle istanbuldan temin edebilir-

' 

sınız. 

Husus"ı Muhasebe Sıpariş·bedeli marın vorudur;dan sonra ödenir. 
ı cloDIYET SUHULET - MENFAAT 

M 
•• d •• ı •• .., ~• d ı Ta/sildi için· "Posla kutusu 422 lsianbııl,. adr~-U ur ugun en: ı sine yazınız. . 

ı se ~~~~~~§§miimi§m• Muhasebei Huıuıiyeden maaı alan Emekli ve t.. Öksüz 
lerin 21nci~ altı aylık yoklamaları yapılmaaı Dahiliye Ve · 
klletl cellleainin 19 11-937 tarih ve 3126 sayılı buyuruk
ları tktizasından olduğunun vilayetimizde [oturan Emekli 
ve öksüzlerin yoklamalarının bir an evvel ikmalıle da -

freye teıltmlerf ilin olunur. 

Yabancı 
Gazetelerin 
Mütaleaları 

3 1 

Bahkesir ticaret' ve 
sanayi: odısmdan: 

Hahkeıir .... vlllyetinin Sın-
dargı kazasında camii cedit 

( Baıtarafı üçüncü. [ıayfada) mahalleıinin kııla yolunda 
diğer Tuna memleketlerinde (9) numaralı evde oturan 
de umumiyetle böyledir. Bu Tiirklye cumhuriyeti tabaa
vaziyet kar111ında ve birçok 11ndan olup . ıı.beledfye clva· 
sebepler dolayıelyle her yer rında (6) numaralı diikklnı 
için olduğu gibi Macarlıtan ikametgahı ticari ittihaz ede 
için dahi devletin hedefleri· rek 930 jyıhndanberi zahire · 
nl tayin etmek ve bilhaaaa etlik tfcaretlle if Ugal ettlğtnl 
bolıevlzme karıı koymak beyan eden Arif oğlu Sadı-
tçln Alman nasyonal soıya· kın ünvanı ticareti bu kere 
Hzmioin ve İtalyan faıtzmi. (Arif oğlu_.. Sadık ... Uraavaı) 
nin verdiği miıaller bir rol olarak teıçil edildiği gibi 
oynıyabilir . bu ünvanın lmza ıekli de 

'•Alman matbuatının mu · Türkçe el yaz11ile ( Sadık 
kaddemede " kaydedilen di Ursavaı) olarak tıcaret ka · 
ğer meseleler_ hakkındaki nuounun 42 inci maddesine 

mütalealarıoı bundan ıonra· ıöre Balıkeılr ticaret ve ıa 
ki raporumuzda kaydeılece · nayi odıuınca 944 sicil aa · 
ğlz ) y11ına kaydedildlA'l ilin olu · 

r······················~ , nur. 

! TÜRK O 1 L) i __ ll_an_n_u_m_a_ra_ıı_: ,_2_0_5 ---ı 
: Pazartesinden baıka her : 
• • : ıün çıkar . Siyasal gazete •. : 
: Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Ayhjı:400 : • • • Sayı11 : 3 • 
• A • 

: Günü geçmıf ıayılar 25 : 
• • • kuruıtur . • • • • ADRES: • • • 
: BALIKESiR TÜRKDILl : 

Kayıp !mühür 
Hüseyin adlı mühürümü 

kaybettim Yen•ıfnl alaca
ğımdan hükmü olmadığı ilin 
olunur. 

Hacıiımail M4halleıin 
den Kaıarcı oğlu 

Hüseyin 

....... . .................. ----1--------------d-
mak üzere, tngi1terey1 de ardı ayıp maas CÜZ ini 
ııra ıürükleyebthrdf. Çie eı· Balakeılr Maliyeılnd~n al · 
ki Ve asil bir medeniyete makta olduğum 22819 nU• 
sahiptir. fakat ıon seneler maralı maaı cüzdanımı~ kay. 
zarfmda yapılan itlere rağ- betttm. Yenisini alacağımdan 
men Çın henüz bir devlet hükmü olmadliı ilin olu 

nur. 
Dinkçiler mahallesinden 

mal ut Mustafa oğlu 
Mustafa 

rJidmıngücü-Baskanhğmdan: 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Manyftı kazaıı merkezinde müceddeten yapıla· 

cak ve ketlf bedeli 2130. lira 05!kuruı olan ıf at •ıtaayo 
nununlekılltmeıine istekli çakmadıfından 27 ·) 2·937 tari
hine raalıyan 'pazarteıl günü naat 15 ıe kadar bir •1 
zarfında pazarlıkla vertlecektlr. 

2 - Bui,tıe alt'':evrak ıunlardır: 
Huıuıl ıart .. ame 
Keıtf cetvel ve teferruatı 

Projeler J 

Ekılltme ıartnamesl~ 
Mukavele örneği 
lıttyenler bu evrekı vilayet dimi~ encümen kaleminde 

veya Nafıa miidürlüğünde görebilirler 
3 -- İhale hükumet dairesinde teıekkül edecek vlllyel 

daimi encümeni tarafından yapılacağından lıtekltler en · 

cümenin toplantı günü olan pazartesi .. ve perıembe ıünleri 
saat on beıte encümene müracaat .. edebilirlar. 

4 - Bu ite girebilmek için bu gibi itlerle uğraıtağıD• 

dair Batakeıtr Nafia müdürlüğünde vesika almak lizımdır· 
4 - 1- 543 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Belkla - Bandarma ve Belktı - Edinclk yolunuo 
mubtelıf kilometrelerindeki tamiratı eaaılyenln ekıiltmeıi 
ne istekli çıkmadığından 9-12 · 9J7 tarihine raılıyan Per
ıembe günü saat 15 de ihale&i yapılmak Qzere ekıı1t111e 

müddeti 10 gün uzatılmııtar. 

2 - Belkiı - Bandırma yolunun keıif bedeli J 585 il· 
ra, muvakkat teminatı 118 lira 88 kuruıtur. Belklı - EdlP " 

cik yolunun keıif bedeli 1J26 lira ve muvakkat teminata 
84 lira 45 ~kuruıtur 

3 - Bu tıe alt evrak ıunlardır: 
Eksiltme ıartnameal 
Mukavele örneği 
Keıif cetveli ve teferruatı 
Nafıa itleri ıeratti umumlyeıl 
lıtiyenler bu evrakı Vilayet Daimi Encümen kalemıo· 

de veya Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
4 ·- ihale muayyen vakitte Hük(im~t dairesinde teıelıı" 

kül edecek Vilayet Datmi encümeni tarafından yapılacak" 
tar. 

5 - Ekıiltmeye girebilmek için Balıkeılr Nafıa 1110" 
dürlüiünden bu gibi itlerle uğruıtığına dair veatka alaO' 
lar girebilir. 

6 - lıteklilerlo yukarda yazılı arün ve saatte muvakk'' 
teminatına malıandığına yatırdığına dair makbuz ve,a b•"' 
ka mektubile dainıi encümene miiracaatlara tlln olunur· 

• 

------------~--------------------~-------~-
İyesi ve Baıyazmanı: Bahkesir ıaylavı H. KAkAN 

. 
Çıkaram Genel Direktörü: FUAT BİL' Al 

• de ne· Avrnpa ıulho zararına ol 

sulbü zararına olmak "'üzere 
logiltereyl de ardı ııra ıü 
rükliyebilirdi. Çin.,. eıki ve 
aıil bir medeniyete sahiptir. 
fakat son :aeneleı : .. zarfmda 
yapılan ... itlere : rağmen Çin 
henüz bir devlet olmamıthr 
Bunun için Japonya ile har · 
be meydan vermek ye on · 
unla anlaımak ~ Nankfn .ı.hü 

kuınetfntn menfaahlicabatın· 
dan lnı. Halbuki bunu yap

madı . 

Baıkan ve yapılacak olan 
diğer ıeçimler 4 Birincika
nun - cumartesi gününe bara · 
kıldığından: bütüol.J' arkadat 
ların o gün ıaat 14,30 da 
kulüpte bulunmaları rica 
olunur. Baıımyeri : il Baaımevt 


