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B. M. Meclisi Denizbank 
Kanununu Kabul Etti .. 
ikinci kinunun baımda f aıl1yete geçecek olan bankı-

nın 50 milyon sermayesi olacak 1 

Bı1yük Mllll'l Meclisi içtima lwllnde 

Ankara, 27 (A.A.) - Bü- bankın tetkili hakkındaki 

yük Millet Meclisinin bu- kanun llylbaııınm müzake-

ılinkl toplantısında Deniz· resine batla mııtır . Rırlnci 
bank kanun llyihası müza maddedeki "Denizbank,. ke · 

kere •e kabul edilmCtUr 

Banka, tklnclkaoun batın· 

da faaliyete geçecektir. 

Ankara, 27 Bü· 

yük Mdlet Mecllıl Deniz· 

Vekiller 
hıyıti Baıvetlller riyase 

tin t111land1. 
Ankara, 27 1 A A ] le 

ra Vekilleri heyeti dün Baı· 
Yektl Celll Bayarın relılt

ilnde toplanmıı, de9lete ait 
bazı meseleler etrafında 

mGzakereler yapmıt ve icab· 
eden kararları ittihaz eyle· 

mittir. 

ltmeıine itiraz edılmit ve 
mümeaııeeeye "Deoiz banka· 

11., denilmul istenmlttir. Bu
nun üzerine madde encG 
mene verllmiftir. 

Kanun liyiha11nın heyeti 
umumiyeıi üzerinde cere· 

yan eden miizakereler eına-
11nda Berç Türker ve Ah 

met lhıdn bazı tenkidler
de bulunmuılardır . İktısat 
Vekili Şakır Kesebir bu 
mütalealar& cevap vermit, 

müe111eseoin llibari ııermfl 

yeslnin 50 milyon lira ol 

duğunu , bunun 27 milyon 
lirasının mevcut bulunduğu 

nu, geri kalanın tedricen 
karla elde edileceğini ıöy· 

lem ittir 

Bir Leh Askeri Heyeti 
RomayaGidecek .. 

inli komünist ınlasmısı üzerinde Almanya · lehistan
italyı arasm~a görüşmeler yapllacak 

Son gelen Pravda ve 
lz9estia gazeteleri baı 
lıyan yeni intıha-

bat ve bu intihabatın verdi· 
il neticeler hakkında uzun 
neırtyatta bulunmaktadırlar. 
Sovyet matbuatı ııon zaman 
larda bu huıuata fazla ehem 
illiyet verdtl<lerinden İspan 
ya hadisata , Çin Japon 
harbi, Delboıun Bükreı ve 
Belgrad seyahatleri ve 
Fransadaki suikaıd ıebekeal 
hakkanda ancak umumi aj · 
•nı haberlerini nepetmekle 
ltkttfa etmektedirler. 

12 llkkanun tarihli lzves 
tta gazeteıi, bir Leh askeri 
beyelintn Romayı ziyaret 
edeceği hakkında ıöyle bır 
Jazı nepetmektedır: 

Romadaki ecnebi meha ~ 
filin teyid 'ettiğine göre, 
llıevcud Leh 8t>rduıunun iki 
aenarllin rı,aıett altında bü· 

yük bir Leh aekeri heyeti 
bir kaç gün sonra İtalyayı 
~iyaret edecektir. Bu ziya -
relfn resmiyet ciheti Roma 
meydanlarından birine Pil 
ııudkinın bir heykelini rekz 
etm~k teıkfl edtyoraada ha· 
ki"i mahiyeti tamamiyle baı 
ka olduğuna tüpbe edilme 
mehdir 

Ecnebi gazeteciler meha· 
filinde, V arıovayı üç taraf 
la aoti komünist anlaımuı 

esasları üzerinde haft ııuret 
te it bırl ığıne r.~lbetmeklik

le alakadar ha fi Leh ltalyan 
ve Leh · Alman görOımelerl 
yapıl a cağ1 hakkında şiddet 

ll ıayialar deveran etmek 
t~d r Yukar ıda bahsi geçen 
mehafi!de; Lehlstanıu isti 
lacı!urla bu gıbı hafı işbır 

llği Leh dıplomasieinln çok 
hoılandığı ve ıon yıllarda 

( Sonu ikinci sayfada ) 
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Hariciye 
Vekilinıiz 

Kabile Gidecek 

Gaziantebin Kurtuluş Yıldönümünde 

Atatürkün Yüksek 
Ih tisaslar ·ı .. 

"Eğer, bir gün millet vatın ve Cumhuriyetin yüksek menfaıtlan icabettirirıa a 
çevre kahramanlannın geçmişte olduğundan daha yü~sek kahramanhklır göster

meğe amade bulunduklarma da şüp~em olmadığı bilinmelidir .. , 

B. Tt11fik Hıişlli Aras 
Ankara, 27 - Hariciye 

Vekili Dr Aras martın üçün 
cü haftasında Mısır, Bağdat 
ve Tahran yolu ile Klbile 
gidecektir. 

Aynı tarthte İran ve Irak 
hariciye nazırları da Kabılde 
bulunacaklardır. 

Afganistan hükumet mer· 
kezinde dört devlet nazırı 

Saidabat misakı mevzuu 
üzerinde ıör6ıecek ve son 
a ylaran ılyaııi hadiseleri et· 
rafında noktainazar teali · 
sinde bulunacaklardır. 

Ga=ianlebin kurlııluşu-
1111:1 16 ncı yıldömirıııi 

münnsehetilc A/alurk, Ga
:Ja nteplileri 11 Çl'kliği tel 
gruf a aşaf/uiaki cı uabı 
vermişlerdir Dun gazete 
mi:. çıkma<ilğı içirı ehem· 
miyclirıe binaen Biiyıik 
Şefin, bıı çok diğerli ihli· 
saslaflm aynen yazıyoruz: 

Ankara, 26 ( A.A.. ) -
Gazlantebln 16 ncı yıldö· 
nümü münaaebettle bu gece 
Halkevlnde Antepli gençler 
toplantı yaptılar. Şiirler 

okudular ve milli oyunlar 
oynadılar. Bu arada btr genç 
Atatürke tazim telgrafı çe· 
kilme.ini teklıf elti . Teklif 
alkıılarla kabul edildi. 

Büyük Kurtarıcı Atatürk 
ANKARA 

Gaziantep kurtuluıunun 

16 ncı yıldönümilnü kutlu-
= 

Amerika-JaponyaGer
ginliği Sona Erdi .. 

Japonya, İngiltereye de Aynı 
Şekilde Tatmin Edici Bir 

Cevap Verecek .• 
Nevyork, 27 ( A.A. ) -

Birletik Amerikanın Japon
yaya verdiği iktnct bir no· 
tadan sonra Amerika · Ja
ponya gerglnllii ıona er 
mittir. 

Japonyanın , Londraya da 
aynı ıuretle tarziye vereceği 
zannedildlgi bildirilmek 
tedir. 

Vaılnton, !.7 [A.A.]- Bah 
riye Nazırı Svanııon Panay 
topçekerl kumandanı Hu
gueAlen aldığı raporu bugün 
neşretmiştir . Bu rapora göre 
Pana y topçekerinc Japon 
tayyareleri tarafından atılan 
24 bomba isabet etmiıllr 

Diğer tar&ftan tahlisiye 
sandalları sahile yaklaştık· 

lara sırada bunlardan ıkısi 

Japon mitralyözlerinin ate· 

tine maruz kalmııtar. 
Tokyo, 27 (Hadyo) - Ja. 

ponya parllmentoıu, yarın 

İmparatorun bir nutkuyle 
açılacaktır . imparatorun 
nutku. Japonyanıo siyasi 
veçhesini gösterecek ve Çin 
hidlselerınden bahis ola· 
cakhr. 

Siyan l meha fil, im para· 
torun nutkunu merakla bek
lemektedir 

Antarı Mu~teliti ikinci 
maçla Romenleri rendi 

Ankara, 27 ( AA. ) -
Bükreı muhtelitl ile Anka· 
ra muhteliti ıuaamda pazar 
günü yapılan ikinci futbol 
maçını muhtelittmiz 3 5 
kazanmııtar . 

=========================,.,.._,, 

Dün.ya Üzerine Çöken 
Büyük Tehlike .. 

Amerikanm harekete geçmemesi, Japonyayı daha ~üyuk 
menfaatler gözetme~ im~imm verect~tir. 

Eko dö Parl Pertinakı ez ı etmeleri için Amerılcal.ların 
cümle di} or ki: çok zamana ihtiy11çları ola.-

" Amerikanın kendisine caktır . Fakat Amerika uzun 
kar~' hıuekete gf!cmem~si müddetli bir tescbbüse gl 1 

Japonyanın büyük menfaati riımek kabtiıyetinc malilctlr. t 

iktizasındandır. Gerçi mu ftte Uzak Şark hadiseleri 1 
azzam menbalarını ıeferber ( Sonu üçüncG sayfada ) 1 

lamak için bugün Halkevın 
de salonları doldurup taıan 
binlerce halk toplandı . 
Milli tarihimizin Anafarta, 
Sakarya gıbi ıanlı sayfala· 
randan biri olan ve geçen 
seneki yıldönünıünde cihan 
dejer takdir 9e iltlfatınızla en 
büyQk miikaf ah kazanan ve 
gene ı lz Büyük Kurtarıcıdan 

alman kuvvetle baıarılan 

Gaziantep müdafaa11na dair 
kahramanlıklar aD1ldı . Tarl · 
hhnlze bu ıanlı kahraman
lık miHll gibi bir çok ıeref 
deıtanları kazandıran ve her 
günilmüzQ bir kurtuluı bay
ramı haline getiren B6yük 
Kurtarıcıya minnet ve ta· 
zimlerini ıunmıya beni me 
mur eden Gazlanteplllerln 
ve toplant1daki biitün hal 
km duygularına tercüman 
olmakla kendimi dünyanın 
en bahtiyar insanı addeder, 
ıonsuz saygılarla ellerinizden 
öperim Büyülüm 

ALI KILIÇ 

Atatürkün cHabı 
Atatürk, a~ağıdaki cevap 

telgrafını göndermlılerdlr: 
Ankara Halkevinde Gaz[. 

anlep sayfam B. Kılıca: 
Gazlantebin lnkıllp tari· 

htmizde silinmez 
ve unutulmaz sayfa teı· 

kil eden yüksek kahraman 
lıklarının 16 ncı yıldönümQ
nGn kutlulanmakta olduiu
nu miijdeliven telgrafını al
dım. 

Bundan duydufum ıonıuz 
[ Sonu ikinci sayf ade ) 

Fransa 
Yeni vargller ihdas ıdiyar 

Parla, 27 (Radyo) - Ay
an meclfıl; pazar olma11na 
raimen yarın toplanacak 
ve b6tçe m6zakerelerlne ba· 
ıhyacaktır. 

Açılın kapanmalı için ll
zım olan on mllJar fraaıa 
mukabil altı milyar için ye. 
ni •erıtler ihdas edilmekte 
olduğundan müzakerelerin 
çetin olacaiı zannedth,or. 

ltalya, Milletler Cemiye 
tinden Niçin Ayrlldı? .. 

italyımn çekilmesinin sebebi; dıı~tlerin hıbıı mı
selesinde~i kararlarım Cenananin tıtbi~ı çıhımısıdır 

İtalyan matbuata, ltalyanın 
Milletler Cemi yetinden çekti· 
meıi iti ile me11ul olmaktadır· 

İtalyanın Milletler Cemi · 
yetinden çekilmesi milnaae· 
betile Mu11ollnlnin Venedik 

Sarayı balkonundan irad et
tiii ajanı tarafından aynen 

alanmıthr. Gazeteler bu ka
rar hakkında uzun mütali 
alar yürütmektedirler. Mus
ıolininin ıabıi gazeteııl olan 
"ll Popolo d'lta lia,, bu hu
susta dikkate değer bir baı
mekale neıretmektedir. Ay
nen naklediyoruz: 

"ltalya, bir büyük müsa· 
maha eseri olarak Japonya 
ve Almanya Milletler Cemi
yetinden çıktıktan tonra , or. 
ada kalmııtt . Halbuki bu iki 
devlet Cenevrenln Fransa
lngl ltere blokuna hizmet et 

tlfinden dolayı buradan uz
aklaımıılardır . halya kati 
bir ıurette alakasını kesmek 
fltememlı ve Ver1ay mua
hedesinden mnıteftt olan bu 
devletleri hegemonya iddla-
11ndan vaz geçirerek mua
hedelerin tadili yoluna ıev
ketmeie çahımııh . 

Cemiyetin aıambleıinde 
olsun, Avrupa ve cihana ta · 
alhlk eden ıiya1al, ekono-

mik ve ıüel konf eranılarda 
olıun, cemiyetin reformu ve 
ıllih11zlanma meıelelerlnde 

olsun baraı lehine olarak lh
llfların bal ve teı•iyeıine 

gayret sarfederek, ltalya Mil· 
Jetlerin ht11lyahnın inklıafı 

için çalaııyordu . Fakat buna 
mukabil Habeıııtan me1eleıi 
esnasında italyaya kartı ada-

( Sonu üç6ocü sayfada} 
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Biğadıçta i 2 Ci y 
inli Umamst anlaıması ÜZBl inde Almanya - Lahidan

itaf ya arasında pıüı111lar yapılacak. - Yazt 
(Baıtarafı birıncl aayf .. da) 

prat'k ıuretle tatbikatına 
ılrltftt bir çalııma uıu1Q 

teklini aldıla kaydedılmekte 
dır. Meıell, Lehistan, FraD· 
ıaya •• fngiltereye kartı 
açıktan açıfa harakıet etme 
I• korktufundan, balyanın 
Habeflataaa zaptetmeetol ıtz· 
it efarak taaımıttı. Roma 
matb•abnıa blldlrdtil11e a6 
re, Lehlttaa Fraako hO r« Qme
tlDI de aynı ..,etle tanımıt 
tar. Jıt• bu ıebepten , Varıo 
Y&91R ıtmdl Jıae a1nı bari· 
el lff •Mt polunu ıOtmek 
•ureHylo Roma •• Berlta 
ile anlepcalı •artd Jbtlmal 

haberi oeşretmektedir: 

"Bilkreıdeo Belarada mu· 
vaaalat eden Fransn harici~ 
ye nazırı Delbos 1ıerek Yu 
roılavyadakf ara iııta&yonlar 
tla, ıerelue Belgradda kala
balık bir halk kütfeıl," ya -

ti ı uhakemesi Yapıldı Mü abakası .• 
Uluıal Ekonomi ve Art· 

\ 

tarma haftaıında bir yazı 

4iiiclufu 1anılmalıtad11 . 
PraYda ıasf'teıinde Şan 

ıhardakt Çtnh balkın 

be't•DMmeıl baılılı alttnda 
~ lbtr haber neıroluomak 
ta4ar: 

ŞanıhaJın Oç milyonluk 
Çıeır hafkı bQtQn Çın mtl
laltıne hitaben ıaaetelerle 
D•tretttlderl beyannamede 
ıeblrlıt titr ay4a• beri Ja · 
panların elinde bulunması 
aa ral'llea umamlyle mer· 
... lilklılliltlD Ye ODDD reh 
IMirlerlaı. tarafnaı llUaam 
ea .. kt• Ye llaratl.naı cum· 
lauifel .,._ feda,a baaır t.u 
IMakl• .... laaıbay bal· 
inam 41ımaolarla h.. latr 
tirli .. a&r.IMA , ..... ,.cal•· 
aa J • .-. ..uannıa ıatıa 
.a..,.ca .... , Çta miiet6D&a 
•••al-. 1DUfa1ir .._, laaa
- W. -....ıta t,ttrak et
......... •• Ş...ıha,da 
..... kil 4ideD •ulda mahl· 
J•tla4ekı hlktmetl kati ıu· 
t•• ....... ,.... lt&ldırmek· 
te4tr. 

lef•--•• Çta laelslm• 
Ullla ....... ,.tt iç.. mQ· 

•••ıe,ı ti•••• ettir••I• 
••4•,.••• her ...... bR 
•al•ı- 1olua Npmamala 
.... tillİIİlekte a11.a~t iııul

aakta.W. 

••r•tl• 6irlill llı ıtara 
.. ,.. .aı.tı., 1Cba11Da IDU. 

.... t lılerıaA idare edeD 
••rknl latll.altat komiı1oau
•• lJ ılkklaun tarihli lı· 
••atla ıaaetftlade inUtar 
... ra•eruDda, ili tdra ale 
mdfedeı fOraıına mebuı ln
Ubabatıaıa batıa memleket
• t2 .. lakAIMID ealaabı tam 
.... 1 .ta batf•chlı, halkın 
birik bir faaltr•t •• Mti · 
... ılatermtı oWutu, ıece 
Jan11 nat 12 de IDtlhaba 

ba tam olmuı buhıodufu, 
bu eaattea ıoora da bGtün 
maballl intihabat komlıron· 
laruuo 111 ıara ile milletler 
ıtr-....a YerllaD re1lerln ye
kta•• Japma~a atrf1Ulderl, 
•erkeal lntıhabat lıemlıJo· 

auua latabap edaJen mebuı
lar hakkıada ma1tamatı 13 
dkkbuada bildirmek &mkl
aaaı bulacalı•ı Ye reımi ma-
1 .... ta .... , •• s..,.tJer 
a..1111 .... , •• • ... , .... , ... 
de lllUIMltala mlatelUplerla , .......... ,., ..... . ........... , ............. . 

Jn..ua ıaaetut, Delltet
Belptla ........ u,.. ••k•• 
... ltlr hadlee laalua4a lsea· 
ela b ... ıı muhablrinın BeL 
sratlclaa b1lchrtltltll tl1le btr 

f tın Fraoıa .,. "Yaşııaın dem 
okraal .. , "' Kahrolsun fatl 
zm " Ntdalariyle karıılamıı 
hr. Bunu bir oüı:naylf ıayan 
Belgrad polisi ha l kı dafıt 

mı,a baılamıı ve polislerin 
liıtlk ıopa ve kıhnç da rbe

leriyle aar11lan erkek ve "• · 
dıolar yerlere yuYarlanmıı· 
lardır . Mamafih birçok nok 
talarda oOrnayfıçiler pollı 

hatlarını yarma~• muvaffak 
olmuılar ve birkaç bin ktıt 
Franıız nazırını .. Franıa 
ya ıökrao" namında anıt ya
n•nda coıkuo surette ıel

imlamııtır . Lakin bunlar da 
JIDe poliıto aopa darbeleriy· 
le datıtalmıılardır . 

Son mamiklmata göre, n6-
maylıçtlerden iki kııt ölmüı 

Ye bkkaç yüzü yaralanmıı· 

hr. / 
Burada; Y11101fay1ada ve 

Romanyada hallıın, hükta · 
meUD Alman •o ltalyao fo.· 
ıtzm11le aalaımakta bulua 
maııDa ralmeo, Franıaya 

•• llollektif emntyet mefkQr· 
elerla• biltüo ı•mpattlertal 

blll a:nıh'af aza etmekte bu 
lunduju kaydcdtlmektEdir." 

lıveatl aaaHteıl , "Sovyel 
ler Bttlilludekt intihabat bak 
kında ecDebi matbuatın DPtrl• 
Jatt,. baılıjı altında yazdıfı 
Jaaılar araııoda A.Ş. E•merin,. 
Uluı • ıazeteelnde lli ıtır• 
latllaa9•haa izafeten oetret· 
tlll makaleden ıu cümleleri 

iktJb MD •eıretmektedtr· 
.. 8uıOn So•Jet er B rlijln 

de Jeal kanunu HAii Gz fİ· 

De latlhabat yapılmakdır. Bu 
h•dı1e her taraf ta en derlD 
ai&kaJı celbetmektedlr. 

SoYJetlerin Jlrmi aeaeden 
beri 1lriıt1kleri kuruculuk, 
blitl\D d6DJADlP allka•••• C8• 

lbetaıittir. Yeni SoYJ•t lıa 
DUDU eıu.ıl fevkalide btr 
al&ka uyandırmaktadır 

Bla Türklere ıeltnce, bü 
yGk tlmal komtumuzla mü
naaebetlerlmiz çok eıkldlr. 
Fakat bu münasebet er, an· 
cak Çarlık idareıi yı ıldık· 

tan ıooradır ki samimi bir 
aafha1a ıtrmltlir. Bu mü 
aaıebotleria kartıhklı .. itlmad 

' Ye ıamlmlyet havası içinde 
loklıafta devam edeceği ta 
bıidlr So•yet koıqumuzu 

yeni k~nuou eıui ile tebrik 
ederiz .. 

Tan ıazeteıinde bu huıuı 
sa oeıredllen makale hak · 
kında ıöyle dentlmektedh: 

•(Tan) ıasetesi ili 16ra 
iDtlbabatıoa bü,ük bir m• 
kale ha1retmlttlr. Makaleyi 
raaaa ·Zekerl1a, Sov yet ku· 
rmuleluauD 20 ıcıo~lik u u 
yaff akl,.etledai tadad •• St· 
alla kaaunu •••llloin eıae 
hatlarnu laah ederek, Stalln 

liaa••• .. aa:ltnın SoYyetler 
Btrllltacleki ıeaya 1 faaı lıurn · 
181-•• J•Di bir safha aç 
makta bulundujuau tebarfb 
ettirmektedir.,. 

-
Hsr i~i muhakeme bazı ~~bitlerin dınlenm~sı için taş~a 

bir güne b r kıldılar 
Bıtadıçta öirctmeo B. 

Nazlfln Oç buçuk ya§ların 

dakf çocu~u llteri vahıl bir 
lntikaın hırıile parçalıyanla 

rm muhakeme& ne dün de 
ağır cezada devam edllmiı 
Ur. 

Mevkuf bulunan suç\ular· 
dan Karca Muıtaf a . Celllt 
Halil oğlu Ka1ım. K1t.ıımın 

babası Ce11at Halli. anneıi 
Emine, kız kardeılerl O mmü 
v~ Zehra çağınldı Ôaretmen 

Atatürk.ün 
Yüksek 
ihtisasları 
(Bat hıraf ı birinci sayfada] 

zevk ırutdetl ıtmdt orada 
baztr bulunan bütün kıy · 

melli, fedaki.r arkadaıların 

bilmelerine deliletiaizi rica 
ederim 

Gaziantep Te Gazlaatf!p
ltler, cidden bütün Türklye-

nln eu babtl111d1r Çilok6 
Türkiyenln her köıeıtnde fh. 

ı tilal ve lnkı1lp, hakiki T\irk· 

lüie ka•uıma mücadeleai 
olmuıtur. hu meyanda yal 

nız Gazıant~bin bOyük Türk 
millctınio yü&uıek Kamu ta· 
yınca Cozllikle, muhrip ik1e 
tlaYan alanı bulunmaıt ıçan 
elbette sebepler Yardır. 

Yaloız ve yardımc111z bı 
rakılmıı olmalarına rafmen 
udece mahdud TOrk kch· 

ramanlarımızın Gaziantebfn 
yükıek kabramaolarJle bir 
leımealle en ka•I :.aonolu 
nan huım orduıunun :çok 
faik ve mücehhez ku•nt
lerlnden kutıal )' Urdlarını 

kahramanca kurtıumıt ol 
maları, ııte ~ bu, onlara ma 
ne•I bir parlantn kıymetin 

de ıtmd t taııdıklar ı On•anı 

•ermltUr. O hcyacaola kah 
ramanhk süaİerini o gün 
cereyan ettlil ırtbt timdi 
hatarlamakta olduiuma bu 
telırafımı dinll)ı•ecek olan 
bütüo yurddatlarm emin 
olmelarını dllerfm. 
Eğer, bir ıüo mil et, va 

tan Ye Cumhuriyetin yük 

ıek menfaatleri icabettlrlrae 
o çevre kahramanlar nıo 
eeçmitle O dufuod D dllha 
yükıek kahramanlıklısır göı 

termiye am de bulunduk 
ların1t. drı fÜpbem olmadıtı 
blltnmclidlr Comleoizto de 
rio ve yıkılmaz ıOvenle gö 
alerloden 6perJm 

K. ATATÜRK 
Etieoco)'e devam edildiai 

eınada ıaat 10,50 de Ata
türk yanlarında Baıvekil Ce
lil Baynr, Mıllt Müdafaa 
Vekili G eneral Kizım Ô.ı 
alp ve Maarif Vekili Saffet 
Arakan olduju halde Ha k · 
evine ıenf nrdiler. Orada 
bulunan halka tltif t ettiler 
Saat 11,10 de ayrald ılar •• 
ıeblr lekaata1ına 11tt1ler. 

B 
idi 

Nazif de davacı yerinde 

8ifedıçt110 doktor Höanü 
oilu l\usret. amme ıabldı 
olarak dioleı.ecekti. Fakat 
gelmemlıtl. Madde iumumi 
8. Necmettin Y eıil. ıabldfn 
nerede oiduiu bellı olmadı 
iındao, evve ce ıorıu ha 
ktmlıginde de ifadesi cnev 
cut buluuduaundan ıelip 

ıelmemesı için ıuçlulara ıo· 
rulnıaaını, eier kabul ecUl 
dlği takdirde, davaya bakıl · 

masım •e bu ıuretle da
vanın IOzumıuz yere uzahl-
mıı olmasının öniloe a•·çıle 
blleceiini ıöyledt Relı B. 
lıınall Hakkı Tüzemen ıuç · 
lulara bu ıahidlo ıelip ıel · 
memeıint isteyip blemedfk· 
!erini ıordu . 

Suçlular hep birden: 
- Bu ıahlt her halde ıel 

melıdır, dediler. 
Muhakeme dokter Hüı 

nü oflu Nusretla celbi 
ile dinlenmesi içiıı l 4 
kiounHnl ae.at oaa b1raluldı 
Mahkeme çok kalabahkh . 

Diğer muhakeme 
Biilldıçta Boınak Hatice 

adında bır kadını i\düranek 
ıuçu ile yakalanan Ye ai1r 
cezaya •erilen Turıutlu le 

ra memuru Vehbi He Veh 
bloln akraba11 Alieltlnlerta 
Haıaa ve DlllYeria muha 
kemeılne tıle diln •ltr eeza· 
da de•am edilrnittır. 

Suç'ular t•rafındau ıöı 
terilen üç müdnfaa ıahtdinio 
dıoleorneıi ve bazı inceleme 
ler yapılması içln muhakeme 

' l 7 kinunıant ıaat 1 ~ de 

bıra lulmııtır . 
-=-=<tt:• == r;:. ... - ... ·----

Pazar G;ünka 
Kır Koşuları 

Spor böJıeıılnln tertip d 

Uji luf ıpor fııaliyet pro 
jramma rı6re pazar ıünü 

Koıuçınarı plıtiode merkez 
kulüp1eri arasında ikinci kar 
koıulıuı J•p•lmıttır . 

Birlik , Gnç ve Yurttan 
bir çok atletlerin ııtırak et 
tiği bu müıabak~lar çok 
~IS.kalı ve heyecanlı olmuı 
tur 

16 16 Yatları arasındaki 

genç er arasında 2500 metre 
koıuda sıra ile derece alau 

lar ıun\ardar: 
Haltt (Yurt). febmı (Yurt], 

Meh net [Btrhkj, Süleyman 
(Güç), Nact [Birhlc), Vedat 
[Yurt), Muıhfa (Yurt), Hl 
u.bi l Birlik), Cemalettin 
(Birlik], Muıtaf a (Yurt), Se 
zai [Yurt). 

i 8 Yaııodan yukarı ıenç 
ler ıua11ndald 4500 metre 
koıudn an~ak iki kıti dere
ce alcbılınııtlr . Bu keıuya 
iıUrak eden dl§er ıılllerler 

müaabakayı ikmal ed me· 
mtılerdir 

Bjrincl Fethi [Clç), ikiael 

S.rmel (Glı) · 

misabakıuı oçılauıtı . 

Yazılar bır hakem heye
ti tarafındnn tetkik edil
mektedir. 

Derece alon gençleri 
kazandıkları hediyelerle 
birlikte yakında bıldf· 
f f'Cf'fl z . 

Bir Çocuğun 
ıWarifeti .. 

Kayabey malaalleeinden 
Mebnıet ojlu AYDİ adında 14 
yatında bir çocuk Ete ma· 
hallesinde HallUa kab•eain· 
de oyun 01oarlcen, arnı ma 
haUed~n pabUKU çıraiı Kl· 
zim tle kavıa etmltllr Aval, 

Klztmi bıçakla arkaaandan 
yarolaoıııtır . Yaralı butaha
neye yatırılmııtır. 

Suçlu da yakalanmııhr. 

--------
Bir yaralama 
Vakasıııın 
Muhakemeai. 

D•nkçjler malaalle1lodea 
Haıao Ça••t •il• Alt adın· 

da birili e••elc•, Mehmet 
lıusı Zcllia• admda btr umu 
mi kadını yaralamııta . Me• 
kuf buluaan Al ının dlo aiar 
cezau mubalcerae1tn• de 
Yam edilmıı. muhakeme; 
bazı cıbeıtlerin tetkiki için 
baılıa bir ıQne bıralulmıtlır. 

•• 

Nüfus 
Dıirılırindı sürat ıı in-

1 tizımı ehemmiyet ıuilecek 
2576 Sayıl. kanun muci 

biace leıbit edılertk defter
. leri o6fuı idarelerine vertlen 

ıizlı vakllludaa bazı mahal 
ı~rde balen 6 iim vukuAhnın 
ıılenrnediii ve aı ızll iıüm de
fterlerinde dahil olup eaae 
ıicıllerde •at ıörüneo bu ıi 
bi nüfuıua ıoyadı almamıt 

oldukları ıanılarak ad Yerıl

mek üzere cctvellerıoıo çı kıı

ralmıtkta olduğu görülmüı 

ve ıoy ad ı hakkmda Yekl 
lete veraleo malu n atta da bu 
larm nazara almmndıiı an 
laıılmtftlr. Y anhılıta Ye beJ 
luıde yorıuoluia mahal kal. 
mamak üz.ere halen bu •u· 
kuah lt•t:memit o lan nlfus 
rnemurlarmın foaltyete ıe•k 
edtlerek 6oce 6lGm •ukalan 
nın ıılettirllmesi Ye elde ıt 
zll biç bır vaka bırakılma 

mumm temın edilmf'li Dahi 
ltye Vekiletioden vilayetlere 
btldlriJmitUr Ayrıca ve"ilet 
teu ıelen bir tamimde, bazı 
Jerlerde n6fuı dairelerinin 
temizhline bakılmadığı, bü 
tOn evrak •e defterlerin toz, 
toprak · içınde bulunduğu ve 
mühim Lu kıımınm bOk6 
met daireleriaın alt ve bod 
r•m lueımlannda b•laaclo 

. 

Umumi Meclis 
Hazırlıkları 

Umumi Meclis toplantı110· 
da azaya dağılacak olan 
izahnameye esas olmak 
üzere hususi idareye baih 
bulunan dairelerin bir kıı
mından 936 . 937 seneleı i 

mesai rapor ları daimi encü 
mene gelmfttir. Dığer ra· 
porlar da geldikten ıonra 

hepıi toplu bir halde butı
rılacaktır. 

UınumtMecUıin düntü lop· 
lantıdı ıerdıği ~arırlır 
Vilayet Dataıl Eoclmeai 

ddn toplaDmıttır. 
Enclmen, lata ettirilecek 

aafat ••tHJODUDa talip çık
madıjıadan emaneten J•P 
tırılmaııoa karar •ermtf, 
Umumi Mecltı içtima ıalo · 

nuoa laaım olan. azaJa ait 
ıaodalyal arı da ihale etmlt· 
tir . 

Trenden ıthyarak ynalan~ı 
Martlı maballeılndea lı

mall oll• H6ıeJID bir 101 
cuıuou teıJI etmek üzer• 
trene binmtıtır . Fakat ln
mefe nkit bulamadan tren 
hareket edince Hüıeyla, ken 
dtıtnı yere a tmıı bu yOsden 
batından Jaral•nmııtır 

Şımendüfer nizamnamesi· 
ne aykırı hareketinden d•· 
layı iıtaıyan ıefllflnee ken 
diılndea bir lire ceaa a lın · 

mııtır. 

- -
Neşriyat: 

Olkü 
Teprak meeelceı, Profeaar 

Fuad K6prü16 - Aaadolu 
6ai•erslteleri, Dr. Ş.A. Kan· 
ıu - Oımanlı imparatorlu 
iuoda çiftçi ıımflarm buku 
ki ılatüaü. Ô mer Barken
lraa edebiyatında roman, 
Dr Ali Nihat Tarhan - lla · 
•allıonun terbiye•! fıldrlerl, 
Prof. 1. Dugea (çevireD z. 
F.) On yedinci asır halk 
tllrlerinden Budala hakkın 
da notlnr , Naci Kum · K6· 
roi1u hakkında notlar, Ş. 
Murad Elçin Etin Ulr' Ole 
rimn baılıca temleri. PerteY 
N Buton · Mir Ali Şir ve 
ılyasl h .. yalı · V V Bart 
holt• (çevJren: A . Caf eroilu) 
Gılıam:şın zaferi (tlir), Sıtkı 

Akozan notlar ·.e lktlba ı 
lar, Hlllke•leri haberleri . 
HalkP-Ylerı nepiyah, fikir 
hayah, bibhyofrafya. 

Ülkünün 58 inci ıayııı da 
96 ıayfadar Bedeli hu yer· 
de 25 kuruıtur 

kları, ıüolük evrakın zama 
mnda poıta yo ve dairelere 
verilmemesi yGzOnden iıle 

rin ıeclktlği anlaıılmıftlr 
Temlzlıi~ dikkat edilmetl 
ve n6fuı muamelelenne ail 

evrakın 16nü gOnüne çıka 
• ralması btldı 

1
..!mitUr Nüfu• 

daire ve itlerk ııkı b r ıekil 
: de koatrol edılec;ekttr 
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Dünya Üzerine Çöken ltalya, Milletler Cemiye 
Büyük T ehtike.. tinden Niçin Ayrlldı? .. 

~---~-

Amerikanın harekete glçmemesi. Japonyaya daha büyük 
manlaallar gözetmek im~in1m v@recektir. 

(811.ı tarafı birinci sayfada) 
Ylzilnden dOnJa üzerıne çö 
lceo ılk tehlike budur ve 
Amerika elebatı olunca da 
lnıılteren ln yapacaiı ancak 
onun miıaltne uymak ola
caktır. 

Populer ıazeteılnde L6ru, 
Teruelio lıpanyol cumburi 
Jetçllerl tarafından zabtı 

aıinaaebettyle. diyor kt: 
'"Bu zaferin, iztirap çek· 

ırtlt elao halk ve muharip· 
lerlD kuv•etmanevlyeıl üze· 
rlade muhakkak bir teılrl 

olacakhr. Bu bulutlar ara· 
•ından Qmltlt ufukların gö · 
rülmeılne lmkln veren bir 
ıııktır. Aynı zamanda bu 
ufflr demokratlara. lfçllere 
ıoıyaliıtlere. kendı hOrrl 
Jetlerini •e bizim hOrriyet
lerim zc müaafaa lçlo dün 
Teraele ıtren orduyu yarat· 
llJ ıf olan mlllete bOUln kuv-
•eUert1le yardım vazlfeıini 
ortaya çıkarmaktadar. 

La RepGbhk yazıyor: 
"Teruelfn zapta, Barselon 
kampmda ıtmdiye kadar 
bu h rafta ekıtk olnn harp 
as•l •• •urma1lık btlıtıinl 

lızlırı bir tavsiye: 
1939 Sınııinı kıdır 

ııbrediniz 
193~ S.neılnde Nevyork 

betDelmilel ıerg,ıl umuma 
açılac.ktlr Bir çok harika
lar erzedecek olan bu ha
rJk6llde aerıide bir cihan 
ıtaell seçilecektir. Bu kra. 
ltçeye ik i ıaidıç da katıla
caktır . Kraliçe. bir ıene 
•lddetle Nevyorkta en 16 
111 haJ•b J•tıyacak ve ke 

ndıılne bır mll1on dolar na· 
kit •erilecek tir Safdıçla r 
da aynı tektlde bir ıene kr· 
altçeoiu yanında yaııyacak 
lar ve her biri yarırvtar mi· 
iyon dolar alacaklardır. 

Ne lli. Ve bu kraliçeliie 
veya ıajdıçhl• ıeçilmek iç 
ha büyük zorluklar yoktur. 
Cinılyet ve mllliytl de ar 

anmıyacaktar Sadece ıergl 
yl Qç defa J: lyaret etmlt ol -

mak ve mua yyen bet yer 
de ea tabii halile bir miid 
d~t bulunmak kafidir. Yani 
krallçelıle •e saidıçlaia ıe · 
çllıaek, 16vle böyle bir pl 
Y•nko iti demektir. 

Budımn ııkili 
Geçen ayın 30 ncu 1re 

ceıi Çahı Lama öldü 

Çabi Lama da O lay La 
rna gibi Tıtebetin mutlak 
hlkimi bir adamdı Çahi 
Lama. is im delil ünvand1r. 

ölen Çah Lamanın adana 
Pan Şen Rlyo t'o Şedir 
idi Hayatının ılk k111rn . 

farını Mofolıatan ve Çtnde 

nıenfı olarak geçlrm'ıttr Soo 
zamanlarda dA O Pa Mı 
(Yani ıonıuz nur) olmuı 
idi. 

Tıbeıilılere g6re Lemalar, 
liudanın aıırdan aııırn ru · 
hunun intikalinden dolan 
lllukaddes tabıiyetlerdlr Bu 
•oD Çala.ini• rab• da, keadl 

1 
meydana çakarmaktadar. 

Ôvr gazeteılnde Tabut, 
tu tatarlara yazıyor: 

Teurelin zaptının Berllnde 
hasıl ettili akıüllmel askeri 
mehaf illerde pek derin ol· . 

muıtur .. Her feyden evvel 
iyi blr askeri tekntği tak
dir ve buna hayran olan 
Almanlar, ilk defa olarak 

bir taarruzun saatinde yapıl· 
dıiım ve herıeyln umumi 
harpte Franıız cephesinde 

olduğu 11ibl, onceden teahit 
edilen bir proğram daire· 
ılnde cereyan ettiğini tesli
me mecbur kalmıtlarder 

Çın - Japon anlaımazhlı 
hakkında Pelit Jurnal ıaze-
tesi yaz ı yor: 

.. Bir deniz n6mayiflnio 
tuiri ne olacafa pek iyi 
anlaıılamıyor. Olaa olıa Ja 
pon tahrikçılerlni mtlll te 
ref ıamplyonu yapmak ola 
caktar. Fantaztlere nihayet 
vererek ıaAduyuya d6nmek 
ve matbuatta mQnakatalar 
yerine Panay itinin halllnl 
dıplomaıiye bırakmak za· 
manı belki ıelmfıtlr.,. 

harp ra sulhl 
Nobel mOkafatt. her sene 

bQtQn cihanı jııal eden bir 
hldiıe demektir. 

Nobel m6klf6 tı "edebiyat. 
"ftztk,. "kimya. "tabiat" ve 
"ıulh,. müklfatlarından mü 
rekkeptır 

Müklf atlara tesiı eden 
Alfred Nobel 1733 te Stok 
holmde dolmuı -.e 1898 da 
muazzam bir ıermayevl beı 
aınıf Gzerine verilmek üzere 
bu müklfata haaretmııUr. 

Hayır ve ıulh için kuru 
lan mükifatlann ıermayeıl 
lıe '"dinamit,, ve "dumaoaız 
barut., yani en korkunç 
harp ve imha vaııtalan H 

yeılade kazanılmııhr . 
Ne •arlp tezad! • 

Miki Maıı ıı siyaset 
Mıkt Mavsı ıevmiyen me· 

mleket -yoktur Bu biçimsl~ 
mahlük c han çocuklarınm 
en Ziyad~ sevdijl bir mah 
lüktur. Fakat; Yuıoılavyada 
Mıki Mavs aleyhtulığı hoı· 
11öıtermitt ir 

Mıki Mavı 8elıradda ıi 
yasete karıımrık ile ıttı 1am 
edilınitlır 

Bakınız nHıl: 

lngıltz gazetelerinden bı 
r l ı ınln Belgrad muhabiri. 
Polit ı ka ıazeteılne bir Mlkl 
Mavs m asala yazmıı; tıslult 
hu gazete o gün toplattml· 
mıı ve lngiliz muhabiri de 
üç günde Yugoı!avya top 
raklarmı terke davet edil 
miıtır . 

Bu tiddetli hareketlere 
ıebep olan hiklyenin mev 
zuu çocuk bir hü~ ümdar, 
bu hükümdarın amcası ve 
eıkt uıu1 bir taht zaptı. 

Mual. b ir kı smın zannı 
na göre, siyasi mftksada 
yazılmıthr 

ıi tarafmda n itaret edilen 
ye r olr yeoı dotmuı çocuıa 
intikal etmlt bulunmaktadır. 

~~~~-------~--~-------

nal y ı m n çekıımesinin sebıb;; dııtetleıin habeı 111-
ıelesin~eki kararlınm Cınevranin tatbika cıhsmasıdır 

(Bat tarafı birinci sayfada) 
letaiz ve menfi bir yol tutul 
muı ve sankıiyonl•rın rezi 
llne tatbikine çalııılmııtar . 
Bu hareket Cenevre Cemi· 
yetinin intihar harekeU oldu. 

Duçe ıalip gel :nekle be
raber Mılletler Cemiyeti al 
ey hine harekete geçmek em· 
rtnl vermedi Göıterdıil se. 
havetki.r hareketle daha yü · 

ce bir mevki aldı Cenevre 
gölünün ıarlatanlarına müb· 
let vermek lıtedi ve Taf ari 
nlnln hokkabazlıklannm nl 
hayet bu lmHmı bekledi Du· 
\'e, logıltere ıle tekrar et· 
masa geçti ve Palermodaki 

beyanahnda ~ter bu efendalerl 
imparatorluğu tanımak zille· 
Unl hazmedemiyorla rıa da 
hıç olmıızıa Yuda anlanımn l 
fani Habetlstan imparator· 
luğunun ölmüt otdufunu iti · 
rafta bulunıunlar" demft ve 
aabretmlıtı. Oıier taraftan 
da BerUn . Roma mihveri, 
ltalya · Yuıoılavya anlaı 
muı. bo,fevizm aleybdara 
pakt ve lıpanyada ıöateri 

len faa liyetle halyanıa mev 
kiini tahkime devam etmtı 
tir. 

Arllk yeter t.u MıHet Ce 

cak tedbırlerla btç btrt.inden 
zal'ar gGrmlyecektlr. 
E~r ywml eeneclenberl 

takip edtlen beyaelmllel al· 
yaıanın Cene•re cambazlair 
na batlı oldulu jıe, ltalyan 
kararı bu c:kmltezbfın mer 
kezi noktuıntlA btr tf'ıir 

ı~htermtı ve Vıleo• prenılp 
lerlnden dotan ttkelet yeri 
ne bir tetekküllt ortaya çı 

karmııhr. Kovenant teaffQn 
etmiı bir ceaet ıtbl JUftr · 
lanmııtar . Hiçbir tnGteha11ıa 
bu yıkılan binayı tekrar ıh 
ya edemez. Eo mab•r ak· 
törler yaya kalmııtır. Halk 
bu komik kumpanyanın ha· 
reketlerJne kartı 11hk çal 
maktadır. Manlıız dalaYere 
nihayet bulmuıtur. 

Bır nokta ve aatır batı: 

ltalyan karatma kartı ten 
kld yaıılariyle tanınmıt olan 
Fran11z ıazetedıi Pertlnax 
.. Eehoı de pattı,,. de maka
leılnde. dtyor kı: MıUetler 

Cemiyeti dOD ne li"e yatında 

da o olacaktır. Uzun zam · 
aadanberl iddia edilen bey 
nelmllelcıhk hOkODıranhlı 

yok otmuıtur Cenene de 
halt hazarda f raan.lnıtlte 
reoln menafline otar•k eeuılr· 

miyetindeo. 
Bts onların mi.nasız mu 

hafaza!.:.lrlarandan uzalız 
Sız ıu kaatta1ia kı milletler 
mukadderatl..-ınıa mantıki 

' ıı,onlara mohtem~l btr ~ea· 
vGae kartı tatbık tdea bir 
de•let ırupu"dan btaıka bir 
teY dettldır. 

tnktıaf md8n baıka bir ıekle 
tahammül edemezler. Cen 
enenin ufradıjı lfllı hal
yaya atfedilemez ÇünkCl 
Boltevik Ruıya ıtbi bır mil· 
letlo d11tluiunu tercah ed~n 
plutukrotik devletlerle olan 
ıtbirliftni llzumu•dan fazla 
temdid ettık. 

Mu11olintn Veaedık Sara · 
Y•~ balkonundan cihana illn 
etti fi büy6k f atltt meclitl 
karan muazzam bir cürm6n 
cezasıdır. Ôyle bir cezadır 
kı onun Ulcı yoktur. Çiin .. 
kü Mılletler Cemiyeti, ltalya 
çe"ildikten ıonra Japonya, 
Almanya, Amerıka •• Bre· 
zılyadan da mahrum oldu · 
ğuna göre. F-ranıız loılllz 
menafliol müdafaa eden ve 
maluadındaki cihan ıum61 
lük ıle allka11bl tamamen 
ke&mlt olan bir toplantıdan 
ibaret kalıyor . 

Cıhan ıum6l kıymeti kal · 
dıia milddetçe cemiyetin bir 
lıtıkbali ola'91lirdi. lt~lyanm 
hareketi yalnız Mı ll t:tler Ce
mlyetlntn lflltını itaretle ka · 
lmıyor, aynı zamanda bey 
nelmalel münasebetler ara11· 
nda y~nl bir devrenin meb 
del vazifesini 16rOvor. Diye 
billrlz ki yalnız buı6n harp 
sonrası vaslydlnln nettceıl 

tahakkuk etmif bulunuyor 
Mtlletler araeındakt mftneae· 
betlerin bozuklutund•n tik· 
afet eden d610nceıtzler nl · 
hayet anlayacaklar ki Cenev· 
renin cildim ortaklıiı ile de· 
vam eden harp sırf dünyaya 
vaziyet etmek iıtlyen hilk6· 
metlerin manl11z lararlanoın 
neticesidir. Nihayet ho"ka 
bazlarm, deılıecllerln maa. 
keleri dOtGrülmüt v,. herkea 
vaziyeti ve kaybedilen zam 
aoa thata etmeğe baılamıt 

tir. Vurulan darbe 6yle bir 
ıuretle .ı.beıabedtlmltllr ki it 
alay keadlılD• karıı alana · 

Bu hayas1zca itiraf, Millet· 
letler cemiyetinin tttun m6d· 
det tuzakhk vastfeıtnl ılr· 

dlfOnO meydana kor. 
Bıalm kuvvet ve zeklmız 

lOıumu kadar •ardır. Barı6n 

olacaktır ki CenevrelilerlD 
ıulhe kartı bizzat bndtlerl. 
Din ihanet etmlı olduklarını 
anhyacaklard1t.,, 

8Clt6n ltalya matbuatı he· 
men b~men llynı mflhleala· 
rı 1ftrQtmektedirler. Dtler 
taraftan ıazete\er, Hatay 
hakkında uzun neırlyat ya 
pmakta, ve TGrk nıathuatı 
om ••eriyahaa ve TGrkiJ• · 
nln nota vermesi leblml

ae olarak bOyGk •aıhl&larla 
tafaillt vermektedirler. Tork 
ıaaetelerlninln. bilha11a Tür
kiye !)uri1e mua hedeıinin 
feıhi ve Sancakta yapılan 

taaJtkler hakkındaki neıri 

yah, ltalyan matbuahnda 
aynen ahnmıttır 

Hatay meselesinin ltalya· 
da ne derece allka uyandar
ma kta olduju ı6ıtermek iç 

in, bu meıele hakkında T6rk 
matbuatının n~ıriyatıoı nak· 
leden ltalyan ıazetelertnın 
ltıteslni aıalıda nakledlyo 
ruz: 

Romada çıkan '"La Tribu 
na.. "li Gıornale d'ltalia,, 
•lı Tevere,. ve "il Me11aı 
ıero,, ıazeteleri, 

Milanoda ç•kan, 
ampa., '"La Gazetta 
polo,, 

"La St· 
del Po· 

Cremooada çıkan '"il Re· 
ıime Faaviıta., 

Napolinln "11,,.Mattine,, 
Me11lnanın "La Gazdta 

Me11ina .. 
Katanyanın "il Popolo dl 

Sıcılıa,. aazeteleri ve saire. 1 
Trablu•ıarpta çıkan '"Lav· 

venlre dl Trtpoh "ıezeteıi 

bile TlrklJ• Fraaıa mGnaıe· 

Pariste 
Halkı hıyıcana dusüran 

biı davı 
s~rıt minaaebetiyle Pa· 

riae ıelen Ben Muhtar adla 
bir Tunuslu. deve.ini de be
raber aetirmit Serıı dahi· 
lınde çocukları, seyyahları 

ıezdirmtı. Serıl ılkbahar. 

da yeniden açılacaimdan 

memleketine d6nmekten, 
beyhude para ıarfetmektea 
be o vakte kadar Parlıte 

k&lmayı muvafık 16rmilı. 
F61antlo aokağında bir yer 
klralamıı. deveıiyle beraber 
binaya yerletmif. 

Onun böyle eve, deve ile 
çıkıp ıırdil}loi 16re"n mahalle 
balkı hayrete düımüı. 

Nıbayet bir aüo btna ta· 

hlbl Tuouıluoun kar1111na 
dıkUmjt: 

- Ben evimde deve lı · 
temem ... 

- Anlıyamadım ... 
Mal sabıbt hkldetlenlnce 

Ben Muhtar konturatoyu 
çıkarmıf, 16z6ne dayamı: 

• Ktrıcınm evde kedi. k6 
pek, papafan ılbl hay'Yan · 
ları buluadurmıya hakkı 
yoktur .. 

Hakikaten konturaUa de· 
venin adı bele ıefmlyor. 

Ben Muhtar ve deveıi 
hlli yerlerinde rahatça 
oturuyorlar. Rabatııs olan 
yalnız malıahlbl ile mahal~ 
ıeu •. 

Hıliıud tef iş içinde 
Ho1ıvud tel&ı içinde. 
San Franılıko liman ame 

leıl ıendıkHı veznedar ve ıe· 

nelmılel icmal luımınd• 

•balyanın Mılletler cemiye 
tinden çıkıtı.. batlıfı altında 
neıretttji makalede ezcClmle 
161le denilmektedır: 

•ha11anıo Milletler Cemi 
yetinden çıkıtı hakkındaki 

kararı Cene•rede büyük bır 
tealr yapmıtlar . Çönli:O Mıl 
lıetlet Ct!!mlyetl; cıhan bar· 
btoin lnkltafına taraftar ve 
btant lt'lameılle pek at all 
katlar mGteca•ız de•letler 
ırubun• dahil bulunan hal
JanıD Milletler Cemiyetin 
den çekıllııle hakikatte hiç 
bir ıe1 kay betmemiıttr. ltal· 
yanın tuttuju yolun Millet · 
ler Cemlyetale bir olmadıia 
ve Cenevrede faıiıt miUt'ca· 
vizin ısdeml mevcudiyetrnin 
Milletler Cemiyetine hiç btr 
zarar vermıveceli tabiidir. 

haly•. Milletler cemlye· 
tinden çekilmekle ıoo bir 
darbe fndirmefe karar ve · 
rllmlııe de. bu darbe hede
f~ isabet etmemtıttr. eı,ıe 

olmakla beraber, Habetlıtan 
hldiıesl Gzerlne hakkında 

Zect'i tedb1rler tatbik edil
diji halde Milletler Cemi -
yetinden ~ekılmlyen ltalya
yı bi hatıa ıu anda çekil 
mete tahrik edeo acaba 
nedir? ı•bı bir ıual ıellp 
çıkmaktadır. 

halyanan '"anti komtiniat. 
anlatmaya iltihak ettltl 
rOnden bag6ne kadar tam 
bir a Y bet ıün ıeçmft bu· 
lunuyor ltalyanm Milletler 
Cemiyetinden çekilme kara· 
raaın doirudan dofruya bu 
anlaımadan netet etmlı bu· 
lunduluna da biç tüphe 
yoktur. Bu turetle, •eerlln· 
Tolcye.Roma mlh•erl,. nln; 
betleri hakkında Uluıun neı· 
rettlfl makaleyi nalıletmtı· 
ttr 

• Pra vda. ıazet•tlDtD beJ 

ıSAYf.Ar J 

insan viicudu 
Ve radyo 

Batıd11 n bir mlddet enel 
ara11re aeabi buhranlara 
dOıen Polonyalı bir ıenç 
kız derin ve ıarip bir uy-

1 kuya daldı ve aUeıl onun, 
bu uyku elnaamda, meçhul 
bir llıanda ko•uıtulu•• 

ha1retle girdi. 
Baııucuoa çalrılan lhm· 

ler, ıeoç kızın mOkemmel 
bir Lltince ve Yunanca ko
nuıtuiunu ı6yledller . 

Halbuki 11enç luz, bu 
kliıtk ltaanlara bilmek ılyle 
dursun, kendi H1&n1D1 bile 
liyıkl le btlmiyordu. 

Bazı lltmler. bunun feY 
inilde. telepatik bir hldl .. 
olduiunu iddia ettiler. Dı· 
ter lltmler de, buaua, fi· 
kir ılrayetlnden ileri ıeltll
lini ıôyledtler. 

Alımler arasında, bu hu· 
ıuıta noktainazar blrflll 
mevcut deillae de. ba>zı ban
}'elerln tapkı radyo ltbl 
mevceler alıp ntırett1ıı htı · 
ıuıunda bir ittifak watdır. 

kretera olan Ye ıon ~amaD
larda itine nihaJd verilea 
lvan Kokı adla bir adam, 
tam 5000 kiti aleyhine aa· 
rar ve ziyan davaeı •çmıt •• 
150 mtlyon frabk taı~ın~t 
lttemtıttr. 

Bu adam, dava etttlt ID· 
ıablan. ko1110ntat komplotu 
ile itham etm~ktedtr! lh 
maznuntat arasın.ta tt•lln· 
duo ıü:ıel ve Jakııakh Pre· 
derik Martı, elebaıı olarak 
vardır. Gene Holıvuddan 
Geymlı Dopef, Fra1110 Tea, 
Mari Aıtor da meYcutturl 

"bolıe•lzle mlcadele. bar· 
ralı altında barıı ve emni
yete karıı ve Milletler Ce. 
mıyetlne kartı mGcadele yl · 
rilten Gç mltecavlz devletlla 
blokunu temıll etmekte bu. 
l•ndulunun yeni ve parlak 
bir deltll meydana ç.ak•11 
oluyor 

MitecaYi•ler bloku Mil 
letler Cemiyetine karıı JI· 
r6mekte, ltal1a11 Cenene• 
den çekılmeie icbar etmlt 

bulunmakta Ye bu yola di· 
ter bası devletleri de 16· 

rGldemel• çalıımaktadır. MI· 
tecavizler, Milletler Ceml:J•· 
tinde idari va:ılJetl t11al et• 
melde bulunaa bası cle•let· 
lerin ıGtmekte oldukları ce 
pbeye dayanmaktadarlar Ba 
devletler ı6zde Mılletler Ce· 
mlyeti prenıtplerlne •tbk 
g6r6nüyorlaraa da. hakikat• 
te mOtecli~lzlerle anl•ı••lır 

~e onlara mQıamaha ılıte. 
rmek ıiyasetinl yQrütmekte· 
dtrler 

ltalyanao Mtlletler Cemi 
yetiaden çekildi il falms .... 
tecavizler blokuna iltihakı -
nın deftl, aynı zamantla th· 
ltfak11n Httlerle •uka bulaa 
ı&rflı~eletlnln bir netleetl 

olduiu hakkında bir takım 
haberlerin ecnebi matba•tta 
zuhuru htç tendGf el8ri de · 
itldir. 

Her halde ltal1a, hasır. 
lanmakta olan lnıtlta • 1-
yan 16r01melerlnt nazarı iti• 

bare alarak ıır1t1ı ıelmftlh!a 
Berltanya dlplomaelalnl kor
kutmak we kendtıl "111 hw 
hanıt bir yeni mflıa•alaa· 
lar elde edebilmek lmllalM'9 
haaırlamafa karar Yer ... 

olacak Bundan maada, la-
(Lltfea 1&Jf •J• ı••l.aala) 



ltalya, MilletlerCemiye 
tinden Niçin Ayr1ldı? .. 

(Üçüncü sayfanın devamı) ltalyanın harici ılya1eU 
at lterenin konıervatif me- hakikatte kendi müıtaktllt· 
hafillnde mütecaylzler)e uz· finl kaybetmtı bulunuyor. 
laımayl kolaylaıtarabllmek ııte bu ıebepten, İtalyanın 
bir tekilde milletler cemtye· Milletler Cemtyettnden çe
tini lılih etmekliiln 1üıu· klliti . mütecavizler bloku· 
munu ileri ıüren bir cere- nun faaliyete geçmit bulun· 
yan mevcuttur. Harbi kö- maat demektir . Bu vaziyet, 
rükyecller blokunun İtalyayı büUin ıulh taraftarl arını 
Milletler Cemiyetinden çek· harbi körükleyicilere kartı 
mek huıuıundakl kararı, hakiki Ye kati mücadeleye 
mevzuubah mehafllin m~Y- ıeçmeje mecbur kılmakta· 
kUnl takviye etmek ve on- dır . Londra reformiıtlerlne 
lara Milletler Cemiyeti yı· hiç olmazsa, müteveffa Oı · 
kılıyor, bunun önüne geç• ten Chamberliinln, · öyle 
mek için ialahat Japılmaaı· btr zaman ıelecektir ki , in · 
na lüzum var ve mütecaviz ıilteı enin emniyetl ne de 
memleketlerin yeniden MU- rece temin edılmlt olduiu 
letler Cemiyetine celpleri na ballı bulunacaktır , ç6n· 
için tedbirler alınmuı zaru · kü logilterenin baıına fıti 
ridir, ıibl vaizlerde bulun licılara kartı koyacak kud· 
mak imkanını vermek ıa . rette bulunamıyacaktır diye 
ye.ini ıAtmektedlr. ıöylemlt olduiu ıö&lerlni 

Japonya ile Almantanıo derhahr etmek icap ederdi 
Milletler Cemiyetinden çe· Mütecavizl:rtn planları; Brı 
kilitlerini , bu memleketlerin tanya lmparatorlujunun ha· 
ıaıbane ve lıtllicı ılyaıet· yatı menfaatlerine darbe 
(erinin kuv~etlenmeai takip vurmakta buluadujuna ite. 

ne Londrada, n~ de diğer etmiıtl. 

İtte bu sebepten, bazı payitahtlarda biç ldmıe tüp· 

ecnebi gazetelerin hal yanın 1_h_e_e_tm_e_m_e_k_t_e_d_ir_., ----
Milletler Cemiyetinden çe. 
kilmesl fatiıt mütecavizler 
blokunut'l her hanıt bir ye· 
ni ve ıenlı avantura hazır · 

ladıklarana bir delil olduiu 
hakkındaki mütalaaların 
eMHIZ dejlldir. 

lıdm iıci arınıyor 
Kaptan oteline bir iradın 

itcl alınacaktır . 

Çalıtmak lıtlyenlertn otel 
sahibi Kaptan Ojullarına 

;nüracaatları ilin olunur. 

Manyas 
Kaymakamhğından: 

' 
Mürvetler köyünden aıaiıda iıimluı "e hudut , mevki 

ve dönüm miktarları yazılı olup ver1rl borçl arından dolayı 

ıayri menkulleri kaza idare heyetinin 14-12-937 tarih ve 
(162) ıayılı kararı mucibince J7 12 937 taııhlnden 7· 1 -~38 ı1 tarihine müsadtf cuD?a ıünü aeat ( 14 ) de ve ( 21 ) ıün 

müddetle ıatılıia çıkarılmı,hr. 
Talip olanlar jQzde ( J O) d~pozit akçalarıyle yevmi meı: 

k6rde Manyaa idare heyetinde hazır bulunmala11 illn olunur. 
Mevkii D6nüm Hududu Eaaml Eıaml 

Gelin aııımajı 26-526 Şarkan SOleyman ıarben Meh. 
met tlmalen azma!c cenuben 

Abdi alçaiı 3 118 

Akça kavak 17·577 

Ak yar 6 261 

K6y C!lvarı 3-393 

Abdi alçajı 24-984 

Gök tepe 19 ·639 

Keçieli ô . 85 ,259 

Akçakavak G 3,234 

Ak yar 12.032 

Bakacak 8,262 

Gırıır bayırı 15,390 

Köy civarı 6,011 

Batlaraltı 18,658 

GelJnazmaiı 10,810 

Kara toprak 7,068 

Gerenler 10.210 

...... ·---

Muıtaf a, Muıa oilu Bekir 
.. Mal S. G . Rabla Şl Şevki 

G. C. lımall Yuıuf • · Haıan 
• HOıeytn G. Avdene Şt. Kl · 

mil C. der. yo. H. Y. O. m. 
Emir 

.. Nuri G azmak Şt tlalil C. ' 
lımail Memit o lımall . 
Habibe G . Eyup Şt. lbrahi~ 
C lımall A. . Oıman o. Yunuı 

• Mustafa G . Tevfik Şı . ken 
di C yol. Oıman o . Mehmet 

" Dere G. lbrahim Ş . C ken · 
di H. Yunuı o. Abdullah o. 
Mehmet 

.. Kendi G . Kendi Ş. Halil C. 
Yol: H Yunuı O . lbrahlm. 

.. Yol G . lbrahlm Ş . Kendi C. 
Yol: Yakup zevceıi Zeynep. 

" Dere G . Ş. Dere C Recep: 
Halil C. Dervlı . 

• Kendi G Hüıeyln Ş. Muhar 
rem C . lımail: Laz o Recep. 

,. Nuri G . Kendi Ş Muıtafa C. 
Yol: Kadı o. lımaıl 

• M Emin G . Yol Ş. G . kendi 
C . Yol: Deli Hüıeyln o . Nuri. 

• lımatl G Hatice Ş. o. kendi: 
llyaa o ." Hakkı . 

.. Mehmet G . Kf!ndl Ş. Ömer 
C. Etref: izzet o. Sefer. 

,. Yol G . Kendi Ş . Ç'ftltk C . 
Jbrahim: Rlza kızı Miinevver. 

,, Dere G Dere Ş. Emrullah 
C . Kendi: • Karamanlı o. 
Mehmet. 
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Bahkısir icra 
mımurluğundın: 

,. ...................... .. 
i TÜRKDİLI ! 

Eıkikuyumcular mahal · 
lealnden Çantay zade Nlya
zlden lıtlkraz edilen (3000) 
liraya mukabil 13· 10-930 
tarihlt bir kıta ipotek aene· 
dile birinci derecede ve bl · 
rlncl ıırada ve d6rt ay müd
detle Börekçiler maballeatn · 
de defter 72 sahlf e 65 nu · 
mara 88 ıayıh ıırf mülk 
bir ba b hanenin maamOı

temlllt tamamı Börekçiler 
mahallealnden Şevki bey 
karm Beılme laanım tara· 

: Pazarteıinden baıka her : 
: gün çıkar. Siyaıal gazete .. : • • : Yıllıjı : 800 Kuruı : 
: Altı Aylıjı:400 • : 
: s 3 : • ay111: ,. • 
: Günü ıeçmit ıayılar 25 : 
• k • : uruttur. 1 
: ADRES: • : 
: BALIKESiR TÜRKDILI : 
................... . , ...... 

f andan ipotek edilerek bu 
ipotek müddeti zarfında 
borlu borcunu ödemedliln· 
den dolayı mezkur hanenin 
tamamı uıulen paraya çev · 
rilmeılne karar verllmit bu 
karar üzerine yapılan açık 
arttırma netlceainde ipotek 
ıenedlnlo tarihine nazaran 
alacaiın 2280 numaralı ka
nuna tlbl tutularak 5 ıene 
ıakılde raptedilmlt "e tbe le 
ıaaU taraflara tebl ıj edıle · 
rek takıit kararı ı- I0-935 
tarihinde yapılmıt bunun 
Ozerlne borçlu borçtan bi
rinci talnidt ödl1erek ıene 

ltk ikinci takıidln vadeat ıel · 
dlil halde bili vermemlt 
bu aebeple alacaklı takılt 

talebinin ve kararının hük· 
ümı6z addlle yeniden milz· 
ayederyapılmaıını lıtemlt bu 
tal~p tizet1ne meıkur mah
alledeki hanenin ıajı Emli
ki Milli hanesi ve ıolu ve 
ön6 yol ve arkaıı A bdü11e~ 
lam zade Cemal efendi ara· 
aaı ile mahdut bodrum kat
ında ufak bir kapı ile glri· 
lir ve zemini tat ile dötenmlt 
Ye birinci zemini tahtalı bir 
yemek odaa( ve birine& ze 
mini toprak ve: avlm kiler · 
ve \ ayrıca ufak bir odunluk 
ve biriıl mutfaia, ve blrlıt 

bahçeye çıkar iki uf ak ka · 
pu ve 29 metre 60 ıantlm 

döıemell bahçe ve 15 metre 
23 ıanUm mahalle bina 
edtlmtı zemini~ kara tat dö

tenmlt bir mutfak ve ortaljl 
katta 9 ayak~lmerdivenle 
çıkılır ve büyük bir kapıdan 
ıtrlllr b6yük bir ıaloo ve 

iki oda •e beyaz mermedeo 

yapı lmıı bir bela ve muı

lukluk ve üet katta 3 oda 
bir büyük ıalon beyaz mer· 
merll hela ve bir muıluk 

ve hanenin iç •e dıı taraf· 
ları kıımen yalla ve k11men 
yajaız boya ile boyanmıt 
ve üıt katanın dıtarı11 tahta 
kaplamalı ve boyala bir bab 
bana edilmit hane bu hane· 
nin maa müttemilihnın uı · 

ulen ıalllmaıana karar ve · 
rilerek bu kararın tarihi 
ilandan itibaren 30 gün 
müddetle açık artırmaya 
konulması yazılmıt olduğun 

dan ol veçhlle:27 · 1 . 937 
tarihine pertembe günü ıaat 
16 da mukadder kıymetin 
yüzde yetmlı betini bulma · 
dıiı takdirde ıatıı 15 gün 
daha temdit edUmlt olacalı 
ve artırma icra dalreılnde 
yrpılacalı ve ıartname tarl· 
hl filodan Uibaren herkes 
tarafından gör6lmek üzere 
açık bulunduiu birinci ar · 
tırmada hanenin vaktlle ko. 
nulan ( 5500 ) ltra mu ham · 
men~kıymetinl yüzde yetmtı 
betini bulmadıiı takdirde 15 
ıün daha temdit edi lmiı o· 
l aceiı ve 15 nci günG yani 
16 - l · 938 tarih ve pa· 
zarteıl günO aynı ıaatte l•Y· 

• ril menkulün en çok artıra-
1 na,thale edileceği ipotek ıa 
f hibl alacaklılarla dtjer ali-
kadarlarının ıayri men 

f. kul üzerindeki haklarını, 
huıuılle~. faiz ve masrafa 
delr olan iddialarını evrakı 
müıbitllerile 20 ıün içinde 
icra dalrealne bildirmeleri 
akıl halde hakları tapu ıl · 
cllile ıabit olmadıkça ıataı 

bedelinin paylatmaaından 
ıariç · kalacakları ve~: ihale 
masrafının müıterıye alt 
b u 1 u n d u i u ve ıatıt 

petln para ile oldufu ve n · 
tıt günü: pey ıilrüpte; hazır 
bulunmıyan mlitterl müıten

klf addedtleceil ilin olunur. 

'1~1ektrik işleri ilanı: 

Sındu~gı Belediye 
Riyasetinden: 

1 - Sındırgı kaaabaıı elektrik teılıatının aantral lnıaah 
Ye afaç direkler belediyece tnıa ve ihzar edilmek ıartlle ma
kine ve elektrik techlzattle ıebe'lc-e ve teferruatı (13,655] li
ra 75 kurut ketlf bedeli üzerinden kapalı zarf uıulü ile 
münakuaya konulmuıtur. 

2 - Ekılltme 17 . 1·938 tarihinde ıaat 15 de Sındırıı 

Belediyeılnde Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
A - Proje 
8 - Keııf cetveli 
C - Fenni tartname 
D Mukavele projeıi 
E EkıUtme ıartnameaı 

F Bayındırlık itleri ıenel ıartnamesl . 
4 İıtiyenler bu evrakı Sındırıı Belediyeıinde göre-

btleceklerl gibi, birer kopyeaini bedel i mukabilinde lıtan 
bulda Galatada Sef anık Hankuı betlnci katta mühendı ı 

Hasan Haletten ala bılırler . 

5 -- Elcıiltmeye ittirak edtcelder yüzde Jedi buçuk 
temınatları tutarı olan ( lll24) lıre 18 lcuruıluk n U\'aUal 
teminatlarını ve 1937 yılına ait Nafıa Vekaletinden alıDm•t 
müteahhitlik veılkaıını veya bu nevi itleri muvaffakıyet · 

le batardıiına dair kanaftlbahı vesaiki ve ticaret oduı 

veılka11nı 2490 numaralı ~anunun hükümlerine ıöre ıhur 
ederek teklif mektubunu ihtiva tden mOhürlü bir zarf iç 
Jnde ihale aaatlnden bir aaat evvel Belediye refıllflne ıöo· 
dermeleri lazımdır. 

6 - Poıtada vaki olacak secikmelerden meauliyet 
kabul edilmez 
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Belediye Riyasetinden: 
Eıki elektrik teıtıatından çıkarılan müstamel Bç motör 

Ye dlnama ıatılmak üzere 24 12-937 tarihinden ltibareD 
15 ıün müddetle müzayedeye çıkarılmııtır Muhammen 
bedeli 600 liradır . lhalui 7· 1 938 tarihinde Belediyede 
ya palaca khr . 
olunur. 

Talıplerin Belediyeye müracaatları ilin 
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Balıkesir Ortaokulları 
Satın Alma Komisyonundan: 

Etyan•n nevi 

kumaıile be· 
raber takım 
elbtıe 
iıkarptn 

azı çoju 

, .. 
370 430 

370 430 

tahmini 
ftat 
lira 

8170 

1935 • 

muvakkat 
teminatı 

hra 
613 

eluiltme 
ıekli 

kapalı zarf 

146 açık ekıılt· 

me 

Bahkesir Tapu Sicil 
1 

Muhafızhğından: 

Balıkeılr yatılı ortaokullarının ihtiyacı olan yukarıda 
yazılı ikt kalem ıtyecek eı yası onbeı gOn müddetle ek· 
ılltmeye konulmuıtur. Elbiıe ve kunduraların ihaleleri 30· 
1. ncl kanun 937 perıembe ıünü ıaat 15 de Balıkesir hO· 
kumet konaganda Kültür direktörlüiO odasında yapıl•· 
caktır . 

Köyü Mevki Ctnıı 

Bftyük boı Miiderrlı maa ıü 
tancı yeri. rum bağ. 

Tam hududu: 

lbrahlm kızı Ane 
hi11eılne müfrez 
mahal: 

İbrahim otlu Seyfet 
tin hissesine mürez 
mahal: 

Hududu 
Doiu Aziz ojlu Muıtaf a 
batısı Kayıı oğlu Ahmet, 
poyrazı Muıtaf a oilu 
Hüıeyio, kıbleıl Salih oi· 
lu G arip tarlaları . 

Dofuıu Aziz olu Muıtaf e, 
batııı kayıı oflu Ahmet 
poyrazı Seyfettin hl11eal · 
ne müfrez lnımı , kıbleıl 

Salth oflu Garip. 
Oofuıu Aziz ojlu Muata 
tafa bataıı kayıı oğlu Ah 
met, poyrazı Mustafa ol 
lu H6ıeyin tarla11, kıbleıi 
Ayte hiaaeılne mürez 
tarla . 

Hudut ve bulunduju yer yukarıda yazılı b11f esasen 
Büyük boıtancı köyünden küçük Hüseyin oğlu fbrah imln 
mali iken 337 de ölümile evlatları Seyf~ttln ve Al ıeyi 
terkedlp namlarına teıçilden ıonra mezkur mahalli ik l)' e 

' b6lerek yukarıda hizalarında göıterildiğı gıbi ayrı ay'l 
ıenet almak tıtedtklerinden 9 1-938 pazar günü mahalline 
memur ıönderllecekttr . Bu V«'r hakkında bunlardan baık" 
bir hak idd•aıında bulunanlar vana bu ıünler içinde ya
zı ile tapu ılcıl muhafızlıfıoa veyahut mahalline eelecek 
memura müracaatları IOzumu ilan olunur 

Elbise ekılltmeııne ait ve 2490 numaralı kanunun ta
rif atına uyaun olarak hazırlanacak olen teminat tekllfleriııl 
havi zarfların yukarıda yazılı aünde nihayet ıaat 1-4 de 
kadar komlıyon baıkanlıjana verilmegi. 

lıkanrplne talip olanlar da kanuna uyıun teminat 
makbuz veya mektuplartle yazılı ıün ve saatte komtıyo· 

na batvurmalara. 
Bu tılere alt ıartname ve numunelerin NecatJbey öj· 

retmen okulu kaleminde bulunduiu ilin olunur. 
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1 Bahkesir Askerlik 
Şubesinden: 

Münhal olan Edremit hastahanesi inzibat ıuba y lığı o• 
emekli bir ıubey al ın a caktır . Harcırahı ktndlıine eit, y•t• 
müsaıt ve 11 bi ahva i yerinde olaniardan istek li bulun•P" 
ların ıubemize nıüracaatlerı ilin olunur. 1 3 
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