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Milletler Cemiyeti Konseyi 17 Kanun f 

~ sanide Yapacağı Toplantıda Hatay'n ~ 
~ lntıhabat işini Tetkik edecek.. ~ 
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GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON lKtNCI YIL SA Yl: 37 45 

Romanyada Yeni Kabine TeşekkiJl Etti. 
1. A atürk Hatay işinde Gördüğümüz Yolsuzluk Ve 

Haksızhğa Karşı Yaptığımız İtiraz Üzerine 

Romanya. Kabinesi 
istif asını Verdi. 

Yıl~önümü munase~etiie 
teşe~~ürlerini ~ildiriyor 

Ankara, 29 (Huıuıi 
Muhabirimizden)- 18 Yıl 
önce 27 bırioclklnunda 

Ankaraya ayak baıtığının 
yıldönümünün kutlanma 
11 münaaebetile çekilen 
bir çok tebrik telgrafla
rına Büyük Şef, Anadelu 
AJanaı vaaıtastle teıekkür · 

lerini blldırmitlerdir. 

o sey, intihap 1 Ş ı n i 
Verinde Tetkik Edecek. 

Yeniden Kurulan Romanya Kabinesi Harici Si
yasette Roma - Berlin Mihverine Daha 

Ziyade Mütemayildir. 

Konseyin 17 kinunsanida yapacağı toplantıda Hatay iıi 
~e görüşülecek ıe yeni esaslar tesbit edilecektir. 

Bükreı, 28 (Radyo) - B. ile kabine kurabılece~lir. 
Oktav•yan Goga, kabineyi , BOkreı 1 29 (Rad)·o) - 8. 
ltıkil etmit ve liateyi krala Tatareıko, bu gün kral ta · 
ltkdım ettikten sonra, bü. rafından kabul edUmiı ve 
•Gn kabine erki.nile ııarayl\ 
Rlderek kralın huzurunda ye 

lbln vermiıtlr . Kabine aıa 
lıdakı zevatttın teıek\tül et 
tntıttr. 

Baıvekilete B. Oktavyan 
Goga, hariciye nazaretine 
Q, Şırani Ceıko, harbiye 
bazaretine General Jan An 
laneıko, dahlltye nazaretlne 
Q. Pctrono, adliye nazareh
be B. Radoleako, mesai na· 
lateUne B Jorj Koza, ikU· 
'-t nazareUne B. Petröno 
bruıan nazaretine B Ntrcl
lao ve gü1.el lanatlar naza 
•ettne B Lopaj. 

Diler nezaretlerde eıki na-
lttlar ıbka edılmiıttr 

BGkreı, 29 I Radyo ] 
Baıvekalet teblli ediyor: 
20 llkkanunda yapılan 

inttbabatta milli Liberal far. 
~anıb temin ettiği rey, par 
ttrıto parlamentoda e14 ıerl · 
)et teıkıline imkan bırak 

l'rlamııtır. Hu vaziyet hükü· 
bletçe tetkik edılmektedtr 

Bükreı. 29 [ Nadyo l -
ICtal Krol Liberal partisinin 
tkıeriyet kazanamaması mü 
baıebetile kabine hakkında 

bu gün general Ankeleııko 
ile Hsriıtiyan Raılııtler par
lhl reisi 8. Kogayı kabul 
ttrniı ve uzun müddet ko · 

nuımuıtur. 

Kral, 8. Kogayı yemeie 
•hkoymuıtur. 

Romanyada blr temerkOz 
k._bloeıioin teıkill için çalı 
tılmaktadır. Bu çalııma müı 
bet surette neticelenmediği 
t~kdırde parlamentonun feı· 
hı muhakkaktır . 

Bükreı, 29 {Radyo) 
l(ral Kıuol bu gün fırka 
tetılerlle ve bu arada eski 
Cltklnı harbivet umumıye re
lat mütekait ıeneral Ama· 

I stif a Ecle n Ba~vekllı' 
B. Tataresko 

nesko ıle görütmüttiir. 
Saraydan ıon alınan bir 

habere göre, Kral, Romen 
milıi Hırıatiyan parllıi reiıi 
B. Oktay Koıayı kabine 
teıkil ıne memur etmtıtlr . 

B. Kbga. mılll Liberal 
fırka ile t~ırtk! meui için 
teı~bbüılerde bulunacal', 
muvaffak olmadığı tak· 
dirde kendi fırkaaı erkanı· 

Alman 
(rkimharbiye Reisi Mısu · 

dan Atinaya ~ön~ü 
Belgrat, 29 (Radyo) 

Alman erkanıharbıye umu 
tnlye relıl Von Bek, bugün 
tayare tle Mıaırdan Atina 
ya gelmııtır. 

- 941 1 -c..-

Karadenizde 

Bir Rus petrol gemisi ~attı 
Moskova, 29 (Radyo) -

Bir Rus petrol vapuru, bu 
gün Karadenizin Rus ıahıl 

lerinde fırtınadan batmııhr. 
Karadenız Rus donanma-

sı, vapuru kurtarmak içın 

vaktınde harekete geçme· 
diğinden donanma amiralı 

ittiham edılmektedir. 

iplik Fiatlan T es bit 
Oundu · .. 

Ticaret Odası TesbitEttiği Fi
atları Dün iplikçilere ilcl.i,,,-di 
İktisat Vekaletince endüı · 

ltt mam61ltın maliyet ve 
11ltıı fiallarının kontrol ve 
teabitl hakkındftkl (3003) 
l\urnaralı kanunun birinci 
ltıaddeılnin vc?rdiği ııalahi 
tete illınaden 15 Haziran 
1937 tıırıhtnden itibaren 
'-'eti bulunan muhtelif numa· 

ra pamuk i plı~I ~zami satıı 

f ıatları "vergiler dah1l,. 
22 ik•nclteırln 1937 tari· 
hinden itibaren meri olmak 
üzere fabrıka teılımi peıin 
l!l ltf ar ıu şekilde teııbit ve 
tebdil edilm i şti : 

Vater iplikler; liafi 4,530 
( Sonu iklnci aayf ade ] 

kabinenin btif asını vermit 
tir. Sabık baıvekil, saraydan 
çıkarken matbuat nıümeuıl
lerıne ıu ları töylemiıtir. 

Ayanda büyük bir ek 
serıyetimiz vardır Yalnız, 

parlamentoda tam bir f!k 
aerıyete mBlık deilllz Bura 
dan dolayı kabinenin iııtıfa 
ııını krala takdim ettim 

Oört ıenedtr iktidar mev 
kiinde bulunuyoruz. Bu 
mOddet zarfında malt vazi. 
yett iılah ettik, milli mii· 

daf aa iti erimizi muntazam 
bir hale koyduk. Bu itibar 
la ıurur hiaaediyoruz. 

Harici ıiyaaette de ıulb 

{ Sonu ilçOncn sayfada ) 

ada 
Bali şüp~eh ~ımseler ne

zaret altına ahndı 
Atina, 29 (Radyo) Zabı 

ta; muhtelif mahallerde 

araıtırmalar yapmıı ve ıüp· ı 
heli ıördüğü eıhaıı nezaret 

altına alarak tahkikata baı · 

lamııhr, 

Ruıya lehine casusluk et · 

tıklert zannolunan dört Bul 

ıar, bu gün hudud haricine 

çıkarılmııtır. 

ANTAt.. YADAN blR GÔRÜNÜŞ 
Cenevre, 29 (AA.) - T6r

klye Hük6metinln Milletler· 
Cemiyeti konıeyl relıine bil
dirdiği ihtirazi kayıtlar, bt· 
taraf eluperler tarafından 

lakend~run Sancejındaki in 
tihabata tanzim için hazırla 
nan raporu lıtthdaf etmek· 

Bulgaristanda 934 den önceki Hadiselerin T e
kerrür Etmenıesi için Poletik Şahsiyetlerin Ve 
BD.tün Milletin Secime önem Vermesi isteniyor. , 
Mır gazetesinde V.T. Vel· 

çef "L1ktdaaıoo,. baılıkh ya· 
zıııında bugOnkO Bulgar hü 
kQmetinln, Jeni ıeçlm ka· 

nunlyle 19 mayıa 1934 ta- gayeatnde bulundufunu ve 
rıhınden itibaren tee11üı et· durumun ortadan kalkarak 
miı bulunan anormal polt- Bulgar poletlk hayatının 

tik durumu bertaraf etmek normal bir iokiıafa mazhar 
- - == olabilmesi için bütün ılyaıi 

l·rıAnda Serbest Dev- ıahılyetlerln hükumete m6-a ' zaharet eylemeleri gerekti . 
jinl ve devlet menafiinin 

ı et 1• Te ş ek k u· .. ı Et t ·1 istediği likidaalonun ancak 
1 . • • böylelikle huıule gelebtlece· 

- - - ---
Serbest Hükumetin Kanun Esa-

sisi Dünden İtibaren icra 
Mevkiine Girdi. 

Londra. 29 (A.A ) -
lrllnda ıerbest dev-leUnin 
yeni kanun esasisi bugün 
icra mevkiine girmektedir. 

Bu günden itibaren lrlio 
danın reımi ismi ıadece Oıre 
yani lr!andadır. lrlandaoın 

ıekil itibarile hükümdarı 

ola n İtıgılterc kralının iımi 

yeni lonunu esaside bir 
kere g~çmemektedfr . Bu· 
nunla beraber ingilter e kra • 
lı lrlaodııyı yabancı m~mle · 
ketlerde temsil etn ek hak· 
kına maliktir. Yeni kanun 
esasi mucibince yedi sene 
ıçln bir lrlinda reisi seçile
cek ve bu. rebicumhur 
hukukunu haiz oiacaktır. 

Meuuıan ve ayandan mO· 

rekkep bir parlamento ku 
ru \acaktır. 

Hükumet otoriteıi ayrıca 

bir baıvekil taraf andan icra 
olunacaktır. 

Mısırdaki 
ihtilafın 
HallineDoğrıı --Kahire, ~9 (Radyo} - Sft 

ray ile kabine arasındaki 

ihtilaf kati olarak bir neti
ceye hağlanmııtır. nuna gö 
re Kral Faruk ihtılafın h1'11i 
için bir komiıyon teıekkü· 
lünü teklif etmi~tlr. T eklıf 
ka blneye bıldtrllecekttr. 

ğinl yazdıktan ıonra ıu ve· 
ya bu tarafın blrbiriat aley· 
hindeki h•Humet ve nefret 
teriyle bir türlü teıkıo edi 
lememıı bulunan inatlar, 
böyle bir müzabaretln ibra· 
zında mani olduiu takdirde, 
hükumetin. meıul ve aala· 
hiyettar bir enstitü ııf attyle 
memleketin dılediği müıbet 
neticeyi elde etmek için ka · 

( Sonu" üçüncü sayfada) 

Demir Parmaklıklardan Ba
·- -kan Bu Adaffi Kim?--

• 
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uzakşarktaYeniCephe '-
ve .. Menfaatl;;;ının Haleldar 1 SEHİR HABERLERİ -1 , 
Olmaması İçin Çalışan Devlet0 

/erin Tuttuğu Yol .. 
Gazeteler. ekıeriyr.tle 

Londra hüku:neti uzak şar· 

ka bir filo ıöndemeie ka · 
rar •erdtji takdirde Fren 
ıanın Akdenlzde lnııltzlere 
yardım edecejlne kanidirler. 

Pöti Jurnal diJor ki: 
"Franıa, eler lnılltere is

lerae, loıllterenln müttefiki 
>ve eıki doıtu ı~fattyle mü
dahale edecek •e lnıtllz de~ 
aiz kuvvetlertnln k11mı kili 
llıl uzak ıarka ııder gitmez 
Akdenizde ıtatilkoyu muha 
faza etmek vazifeılni üstü· 
ne alacakt.r.,. 

Aynı ıazete dün Oelboı 

ile Pbtppı araımdaki görüı· 
me hakkında tehirlerde bu· 
lunarak ıöyle demektedir: 

'"Görlıme eanaıında Ak. 
denizdeki lnıiltz harp ıe 
malerinln uzak ıarka ıönde · 
rtlmeat ve Fran .. nın Akde 
Dizde ıtatlkoyu muhafaza 
etmeıl lhtlmalinden bahıedtl · 

mittir. 
Epok ıaseteai, aynı ıekil· 

de mltalea yürütmekte ve 
töJle yazmaktadar: 

'"franıanın da uzak ıark· 
ta müdafaa edilecek mühim 
menfa.tleri bulunduğu için 
loııltereye yardım etmek 
ten çekinmemesinin sebebi 
peklli anlaıılır . • 

Epok, bundan ıonra dün 
Japon ıenerali Harada tara-

" fından yapılan beyanatı 

tenkld etmekte ve lnıUızler· 
le Amertkahların bir deniz 
nimaylfi yapmak ıhtimalt· 

oln dalma mevcud olduğunu 
yazıyor: 

Ô•r ıazeteaiode Genevl
eve Taboulı, Panay hadiıe 
tinin Amerlkahların harp 
etmele hazmr olup olmadık· 
laranı anlamaia matuf bir 
t0ndajdan ibaret olduiunu 
yazmakta ve ıunları ilave 
e,lemektedlr; 

'"lnıilterenin uzak ıarka 
bir filo ıöndertp göndermi 
yecejı henüz mal6m değil· 
dfr. logilız kabıneıi yarm 
toplıanacak ve hu huıuıta 

kati btr karar ltUhaz ede
cektir En yakın ihtimal, 
tekltflerlnt sonradan kabine· 
ye bildirmek üzere muhte 
lif hal ıeklllerini tetkik et· 
me11 için mtralhia tam sa
IAblyet verilmeıtdlr ... 

Republtk ıazf!teai, uzak 
ıark hidiıelerlndea herhal
de Japonyaya kartı koymak 
için bir - So•yet İoılliz ya
kanhiı ve Avrupada lngillz 
nüfuzunun azalmasına mani 
olmak açin de İngiltere ile 
Fran .. arHında daha ııkı 

bir ittifak çıkacajını yaz· 
maktad1r. Bu gazete, ~an 
kin bombardımanının Av 
rupada pek mlhlm akiıler 
btrakacalını iliva eylemek
tedir. 

L6 Tan ıazeteıt baıma 
lcaleıtnde t&yle yazıyor: 

.. Japoayanın, uzak ıark
ta hakları •e menfaatleri • 
olan devletlere açıkca mey· 
elan okumak iıtemedlil aıl
klrdar. Bununla beraber ba
zı aıkerl uaıurler belki de 
Çın Japon anlaırnazhiın•n 
umuaaıl.,..eıınden memnun 
olacaklardır Uzak ,.rlrta 

enternasyonal ihtılittıar zu· 
hur ettıgı takdird,. bunlar 
Japonyanın dünyanın bu 
kısmmda kendıne tahmJI 
etmlf olduğu vazıfeyi teh
likeye düıürebthr " 

N.tnkinin zaptından ıonra 
Tokyonun niyet ve mak 
aadlan hakkında Lö Tan 
bu mütnleayı ılave eyle 
mektedir: 

"Japonya Mare~al Şan 

Kay-Şekin kıtalarını cenubi 
Çinin vasi topraklarında 

takip etmekten ziyRde ı • ma· 
1i Çtnde kontrol etmekte 
bulunduğu toprakları el al 
tanda bulundurmağa gayret 
etmektedir. Çinin cenubun 
da harekete geçmek ıçm 
JAponyanın askeri faaliyet 
lerde bulunmuı ve timdiye 
kadar katlandıiı maddi f e 

daltirlaklardan daha mühim 
fedakirhkları göze alm8sı 
lazım ıelır. Bununla bera 
ber Nankinın sukutundan 
aonra Çinlilerin müzal<ueye 
baılamak lıtiyecekleri hak 
kında Tokyoda beslenen 
ümidler tahakkuk etmekten 
uzakt1r. Şan -Kuy Şek kuv
vetlerinin Hankeuda toplan · 
dıklara hakkmdaki haberler 
bu gibi ümitleri suya düşür 
meğe kif ıdir.,. 

Kantona yapılması muh 
temel bir taarruz hakkmda 
Lö Tan, Japonlarm cenubi 
Çiodeki yegane hedt'flerinln 
Şan Kay Şeln baılıca iaşe 
menbemdan mahrum et 
mek üzere Katon Haokovu 
demiryolunu kesmek oldu 
ğuou za.metmektedir. 

Uzak ıarka A kdenizden 
bir lngiliz filoıu gönderildi 
ği takdmle Franıanuı Ak· 
denizde daha ağır bir V1'Zİ 

fe yüklenmesi için Londra 
ile Pa riı arasında tstişa reler 
yaplJjı hakkmda dolatan 
ıayialara Tan inanmamak
tadır 

Perağ gazeteleri, B lvon 
Delboıun ziyareti ve bunun 
pole\ık neticeleri hakkında 

tef sirata devam etnıektedır 
Gazeteler, görüımelcrın 

ik1 hükücnet tarafından ta -
kıp edılen poletikanın ~sa & 
ve usulleri üzerinde t m gö 

rüı birliğini mü~ahede ve 
teıbite ımkan verdiğini il ti 
fakla kaydediyorlar 

Yara reımi Prager Presse 
bat mak11 leıinde diyor ki: 

"iki dıı bakanınm Millet· 
ler Cemıyettne ısadaknt! ni 

kayde lüzum görmE>len, bir 
buhran geçirdiği aıikir oleın 
Cenevre müeneseıinin haki
ki icraat ımkanlanna lüzu
mundan fazla değer vermek 
iıtedikleri d•nıek değildır 
Almanya ile Çekoılovakya 

ara11ndakt münasebetlere 
gelince, Ç<?koılovakyan:n bü 
yük komıuıu ile halisane bir 
yaklaıma teminine çalııtığmı 
herkes bilmektedir. , 

Narodni Po1ıtı~a gınetesi 
yaz•ıor: 

.. Perağda. Çekoslovakyanın 
hakimiyet hukukuna ve enter 
naayonal teahhütlerıne rıa

yet edilmek kaydüıarllyle 

Berlinle anlaımağa çalıımak 
lazumu üzerinde uyuıulmuı 
tur Alınanyanıo buna mu· 
halif olmayan arzu arı , mü 
tekablliyet eauı dolreainde 
yapılacak bir müzakereyf! 
mevzu teılrll edebilecektir 

Biğadıçtaki Ma ganez ı iplik F i a t l a r ı T esbit 
Ve Krom Mad nleri.. O 1 un d u .. 

üc ~öyde hu onan ham ve manganez madenlerinde fa
aliyet devam etmektedir. 

Biğndıcın Turfulla r köyün 

deki manganez, Olu;ula ryeı i 

ve Dündağarcık köylerinde 
de krom madem tffharr i ruh-

ıatuamcıi alındığını ve ma· 
den arama i~ine baılandığı 

nı yazmııtık. 

&ı köylerdeki madenler
d e aram 1 lfl faalıyetle de
vam etmekted1r. Şimdiki 

halde yüzden fa:.r.I~ amele 

madenlerde çalışmaktadn lar. 

!~1r nydanberi yapılmakta 
olan aratlırmalar müıbet ve 

ümit ver1ci ıekildedir Çıkış 
bu suretle devam ederse im· 

tiyazı alınarak naklıyatm 

temioı için madeni rden Kü-
2222 === 

tahya hattuıdnki Mezitler 
şımend ıf er iAtıu yonuna ıosa 

ve havai hat lar yapılacaktır . 

Bu köylerde bu lunan ma
dt!n lerde yapılan taharriyat 
ve ç&lııma sonunda maden 
cevherlerinin boi ve ııaf ol· 
duğu anln~ılmaktadır . 

Madenlerin itletilmcsınin 

bu havalı mali vaziyeti üze
rinde ehemmiyetli surette 
teAı r yapacagı kuvvetle umul 
maktadır. 

Diğer taraftan Yağcılar 

nahiyesinin Dnvutlar köyün· 
deki simliku rşun madenin-
d.! de yakında arattırma ve 
taharriya la ba~lanacaktır. 

Boşanma Suretile Va
pdacak Yer Değiştirme 

~~~~~~----

Dahiliye V2~i!eti boşanan kadm ve erkeklerin evlendik-
leri takdirde ne şekilde kaydadilece~lerini bildirdi. 

Dahllf~e Veka letı, a laka · 
darlara boşnnma ıuretile ra· 
pılacak b r değıttirme i~i 

hakkında şu tamımi ıönder 

mı~tir: 

27 9.1937 Tarih ve J 1304 
3746 nüfus Ş. ~- gayılı ta 
mime ektir : 

Evlılığın bozulm1111 halin 
de karı ve kocadan birınin 

evleome ıuretıle evvelce ge 
ldiğı eve kaydının nakli za 
ruri bulunduğundan mah-

- - ...... , .............. 

Teşe~~ür 
Kızı!aym 60 mcı yıldönümü 

müoaseuetile Halkvinde ter 
tip d ı len tesit merasımınde 
çok değerli söylt:vlerıle Ku · 

romun t a r i h ç c si n ı 

\"e yurda yaptığı önemlı hiz
met leti \'e gayesinı izah 
eden saym Valimı z B. 

Ethem A)·kuta ve merasimin 
l ayık olan onemlc kut· 
lulanması husuıundll büyük 
yardımlara görülen lialkevı 
baıkanı B Feyzi Sözener, 
Kültür Dırektörü V ekili 
B Vtcdani Atasel'en ve 
Kızılay gençlik teıkılatı 
adına kıymetli bir söylev 

veren lise öğretmenlerinden 

Bayan Mükerrem Kamil Su · 
ya 'e gec.e Halkevi hopar· 
löründe alakalı ve nezih 
soylevlerile Kızıla yın ıevgı 

sını ya yım Doğumevi 

Çocuk Mütehanısı Doktor 
B. Ahm2t Akkoyunlu ile İlk 
T cdrı at Müfe ttı~lerind~n B 
Sırrı Oymağa, gece ho· 
parlöıde muvaffakiyetlı bır 
lemıil veren gençlere, nıe 

raslmde hazır bulunan me
mur ve mensubtoı askeriye· 
}e \"e bütün vurddaılara son · 

' ıuz ı ygı ve tükranl ı:ı rımızı 

ııune rız 

Brılıkesır Kızılay 

Kurumu 

kemelerden getirilecek bo 
,tınma ilamlarında adlan 

vazılı olan erkek ve kadın 

dan h a ngisinin ieldiği ı-ve 

nakli icap edıyorsa aynı ka 

za dahilindeki nilfug kütük 

lerinde ka y ıtlı oldukla rı ta · 

kdıcde bo§anma ilamına iıı 

tinadcu yer değiıtmne ilm · 
iihaberi aranmakAızın evlen 

melerde oldugu gibi, resen 
nakıllerinin yapılnuuı ıktıza 

eder. 

Ancak l<adın ve erke kten 
birı başka louadaıı eviennı,. 

ımrelile kayıtlı bulunduğu 

kazaya gelmi~ ıse tekrar 

gddiği kazaya knydının na 
klJ ı ç ın öte denberi old•ığu 

gibı yer de ğııtirnıe ilnıüh~ 

beri getirmesı ve aıt olduğu 

kayıtları let1i11 edılmek uze · 
re boşanma ilamı ılc yer 

değııtirıne ftn,lihalıerı ornc 
kleriom de (l kaza nuf uı 

memurluğunu 

lazımdır . 

gönderilmesi 

- . 

Yazı 
ıWiisabakası 
Neticelendi •. 

Ulusal Ekonomi ve Art· 
tırma hafta~ında ; gençler 
ara ı nda açıları y1'ZI mii 
sabakas ı 1ıeticelenmi1t1r. 

Ga-ıtemizde çıkan yazılar; 

edebıyat öğretmenlerınden 

miirekkep biı hakem he. 
yeli tarafından tetkik edı · 

lerelc birincıdcn befinct)'e 
kadar olanlar ayrılmıtlır 

Kazananlaı ın adlaunı, 
hedı ye leriru yarınki go} ı 

ımzda bildireceh ve bır l n 

ci gelenle , ildncloın yazı · 

l'trım da netredeceğiz. 

Ticaret Odası Tesbit Ettiği Fi
atları Dün iplikçilere Bildirdi 

kilogramlık paket 
İphk numarar.ı: 

.ı 

6 
8 
ıu 

12 
14 
16 
18 

20 
2~ 

24 

halınde: 

fiatı: 

295 
315 
335 
355 
395 
440 
460 
485 
510 
535 
560 

Katlı iplikler; (2 ve3 katlı ) 

Safi 4.530 kilogramhk paket 
halinde: 
İplik numarası 

4 

6 
8 

10 

12 
14 
16 
18 
20 
2'.l 
21 

Ftatı 

325 
345 
370 
396 
4'42 
493 
5 H:J 
550 
581 
612 
643 

Kıvrak iplikler; (erkııtra

hart ) Safi .t,530 kilogram
lık paket halinde: 

İplık numarası 
4 
6 
8 

1 () 

12 
14 

1 fi 
18 
20 

22 
24 

Fıatı 

322 
353 
382 

413 
~62 

518 
545 
S81 
615 

651 
685 

İkhFo t Vekil letince; bir ki 
lodan aşağı perakente Vt: 

top tttn ~attılar da teııhit 

edılen fıatları t~cavür. et 
miyeceğı ve ancak ıahcıla 

rın yüzde uç nııbc tinde kir, 
masraf ve naklıyat olarak 
bu fiatlar üterim~ zarn yapa 
bileceklen de hıldinlmitti . 

Ve"aletin bu karuı ~eh 
rimizde dünden itibaren tat 
bik mevkiinc konmut bulun 
maktadır. 

Bu hususta tplil,ç ı lcrl~ ti 
carel odası arasında çıkan 

ihti laf, müteaddit Hır azlar;& 

rağmen sona ermiı ve Tica
ret Odası iplikçtl erırt" gös
terdıklerl hertürlü masraf· 
ları kabul etmiyerek Veki
lt-tin tesbit ettiği fıatlar üze· 
r fnr•: 

1 Nakliye 

2 Kar ve ml\sraf olarak 
yüzde üç ılaveıile iplık ııa 

tıı f iatmı tesbit etmiı ve 
bu maksat la ha:t.ırladığı fiat 
lıateıinı tasdık ederek dün 
iplikçilere göndermiıtir. İp · 
likçiler lıu listeler• herkesin 
görebileceği bır yere asacak 
lar ve ancak buna göre 
ıataı yapa bilt:cek l erclır . 

Şimdıki halde ıehrımızde 
tüccarlarda oula11a ipliklerin 
nuınaraluile fi11.tluı ıu t>C 

kildedtr: 

Va ter: 

İp ık 
ouına r;uı 

4 
6 
8 

10 
12 
14 

Bükülü: 

lplık 
numarası 

4 

6 
8 

IU 
12 
14 

Üç katlı: 
İplik 

numaraıı 

8 
10 
12 

Satıt 

Kurut 
355 
376 
396 
417 
458 
504 

Fıatı 

Saotidl 
60 
20 
80 
40 
60 
~5 

Sat•t f ılitı 
Kuruı SantiO' 

383 41 
415 34 
445 21 

477 ı' 
527 61 
585 29 

Satıı fiatı 

kuruı Santirl' 
432 85 
459 63 
507 1 

Ticrel Odesıoın teabil et· 
Uği bu f ıat listesini aamıy•ıı 
ve bu fiatlar Ülerinden ıatıf 
yapmıyan tüccar hakkındl 
takibat yapılacak ve bu gıbl• 

· ıe ler tutulacak bir zabıt ı 

müddeiumumiliğe verile 
ceklerdırdir 

Halkavi Bıskanhimdan: 
Halkevimiz tarafınd•11 

Mıthatpaıa ilkokulunda b• 
yanlara mahıuı dıktı . biçki· 
metod, ıapka ve ç içekçıll" 
kursları llçılacaktır. 

3 lkıocik1'n11n 1938 Pa ... 
zarteıi güoli baflıyaulr olafl 

bu kuralında nerıı aörmt'k 
11tiyeo bayanların Mtthal' 
paıa ilkokulu baı öğret· 
nıenliğine müracaat edcrtlı 
adlarını yazdırmalan ric• 
olunur. 

ISTANBUl RADYOSU T 
~ 

30 ı. evvel 937 Perıembı 
Öğle neıriyatı: Saat 12,30 

P lakla l 'ürk muıiki. 12.sO 
Havadıı 13,05 Plakla Türk 
musikisı . 13,30 Muhtelif plak 
neıriyatı 14 Son . 

AktfHll neoriyah: Saat pi· 
akla dans muı; ı kiıi 19 BaY 
an lncı Şan: Kenıan ve pi · 
yano refakatıle . 19.30 Spor 
ınüsahabel~rı: Eıref Şefi k · 
1 ~.55 Borca haherlerl . 20 Ce· 
mal Kin11l ve arkadaılsrı 

tarafından Türk mutıikisi "e 
halk şarhıları :.m.3o Hav' 
raporu, 20 33 Ômer Riı' 
tarafından Arapça söyle"· 
20,45 Faıııl saz heyeti: QkıJ 
yanlar: lbrahim. Küçük s-· 
fiy~. Alı: ut Cevdet Kozaı11 
keman Cevdet , kanun Mt1 
arnmer, Klarinet Hamdi. Nı' 
ıfıye Slllahattin Candan, (Sil" 
at ayarı) 21,15 Orkt'ıtr': 
1 - Osche:it: Olympicl uver' 
tür. 2 - Eschai kowık1' 

Suite Lırique . J Armando 
la: Mariage des Roıeıı . 4 
Mua&1enet: Penaee d'Autooı· 
ne. 22, 15 Ajans haberler1• 

22 30 Plakla so lolar, oper' 
ve operet parçıdarı 22,50 
Svıı hab<·rler vr ertf'c:i f" 
nün protramı. 2::S Son. 



30 BİRiNCi KANUN J 9SI 

(Bir Rtiya nın / :leri ) 

O! .. 
Onun s lÇmı hep f artmalar 

tarn r . yüz.ünü ıhk mayu ııa
bahlannın sE>.rın rüzgarı ok· 
tardı ... 

Bu bile beni kıskandırırdı. 

Onun gözleri ukyunuslar 
dan derfn ve genı§tl. dik 
katle ve doya doya bak

mllktan Jrnrkudım Çünkü 

orada benliğim kavbolur. 
kendimi kaybedecek derece

de bir serho~luk geçirirdim . 

B1ızan, ikJmiz yanyana 
Çıtlenbtk ağaçlarının anuın 

dan geçerken, bize a~k 11u · 
nan o. &insı rüzgarın eline 
takılan tel tel ipek saçlan

nın boı:ulma~ı beoi okader 
sioirlendirirdi ki .. Kuvvetim 

olsa, gücüm yetse o rüı..gar
lara neler yapmazdım. 

Bazan. dağların toprak ko 

kusuodan, aılctan serho~ ol 
nıuş bir şekilde kendimizi 

serin bir pınarın ba§1Dll atur; 

orada aşkımı:r.ı birbirimize 

doya. doya içirirdtk .. 
Bazan, sonu gelmiyen 

tarlalarda birbırimizle çiçek 

harbi yaparclık . 

O. bana gelincıkler atar

<lı, ben ona papatyalar .. 

Bugün o .. Benim haya· 
tınıdır 

O, benim neıem , iztıra.bırn, 

ıiirım. eğlencem. sevincım, 

keder imdir. 

O, benim herşeyim, her 

şeyımdir. 

Ve nıhilyet o, bemin. ben 

o 

Muzaffer Yer .., el 

,c.\Lman-f""ransız 

Matbu al 
Anlaşması 

ı\lnınnyndıı ne§riyatı pek 

u1•gun gôrülmıven ba zı cc 
nebi gaze-te muhabirlerinin 

rnemleket dıtına çıkarıldığı 

çok oldu. 

Ru muhabirler her birden 
bire çıka.rılmı~ . mcınleketı 

terketmek içln df'! hazan 
pek az bir müddet verılmi§ 

ti . 

Bugün Fransız - Alnıırn 

matbuat daireleri aragında 

yapılan temaslardan sonra 
yenı bir l<arar verılnıiş bulu 

nuyor: 

Eğer Berlmdeki bir Frao 
ııız gazetecisinin . herhangi 
hareketınden dola vı mem · 
leketlen çıkanlmesına lüzuıu 
görülir11e, Alman topraklArı 

nı terketmesi hildirilmeclen 

evvel, haraketinln ınahıuru 
lcendl3ine ihtar olunacak ve 
devam edene kovulacağı 

bddirileceklir. 

Tarihi 
Bir 
Mektep 

Bütün dünyacil btlınen La
ypzigdeki Tomas mektebi 
bu yal 725 inc1 yı 1 ım tesıt 

etmi§tir Mektebin leılııin

denberi mevcut olan kura 
hey~ti dünyaya büyük bir 

'öhret salmııtı. Mektep bir 
tnanaıtır Çındedır . Umumi 
harpte bu m .. ktebın kura 

hıeyetine dahil grnçlerden 

JGO kiti hir mııhnrf"lı.-ıltt n v 

lli ıüodE· ölmütl~rdır 

r----------1 Türkiye Ve 1 
ı~~:~2:~~:e_:e~: 1 
1ürk 
Yunan 
Vahdeti 

Proia (Atina) gazetesi ya 
zıyor; 

Aydın köylüleri sürek av· 

ma çıkarak bir kaplan ya 

kalamıolardır. Şimdiye ka 

dar bu ha valide ya hani ha 
yvanlar bulunmazdı. Anla 

tılan insanların vahşetinden 

ulamın Uzak~art ın va hşı 
hayvanları daha medeni di· 

yariar aramı)'a çık.mışlar
dır 

Beyoğlundan yazılıyor: 
Mahut cübbeli Eftim yinP. 

meydan" ç&kmı~tır . . \nloşılan 
bu SP.fer oedamel ızhar et 

miftir, Journaı d'Ortant ga 

zetesi Romanyadakı Gaka

uzlauo gelmiyeceğini de ıl 

ave etmektedir. Patrıkhane 

Eftimin müracaatını telulp 

etrnittir Şimdiye kadar bu 
yolda bir gondaj da yapılma 

Cumhuriyet gazetesi, yakın 
ve dost bir memlekette Tü 

rk pullarının taklit edildiği 
ni yazmaktadır 

Son Posta bir lıralık ev 
rakı nt1kdiyenin de taklit 

edildiğini ve yap ınların me 

ydıına çıkmadığım ilave ed 
iyo;;. 

İstanbul ddterrfarı bu ha 

beri tekzip etmitı ve bu gl· 

bi evrakın sarfına imkan 
olmadığını da ıla,·e etmiş 
tır 

Avukat Y P. Melt!takos, 
Türk· Yunan dostluğu halik . 
m<la yazdığı bir nıakaledP. 
dıyor kı: 

"Metakaasın Ankara se

yahatinde Yun~. nistamn kud 

ret ve kuvveti ~ ,..ndini gös 
lermiıtir. Hundan müıterih 

olabilirız Metaksıu, yekvü 
cut bir devlelı temsil edı 
yordu. Bu realitenin kıvılcı -

mlarından doğan elektrik, 
kıymettar müttetikleriruiı:i 
cezbederek o emsal~!'i': teza . 
hürlerc gebt·p olmuıtur 

Türk Yunan kardeşliğinin 
çocuğu olan Balkan Antantı, 

Avrupa sulhüne büyük hlz 

metler etmekte olup. buou 
yükselttiği mertebeden dol 

a.,. ı, herkes M. Metaksas11 

mjonettardır Mumailev, za 

rarlı ve i~ e yaramıyan ef11a 

nıelerı ılmif, suitefsırl~ri or. 

tadan kaldırmış ve beı ası 
rlık beraber yaşamanın te 

mın ettiği kardeılik ve ka 
ndaşlığı tebarüz ettirmiştir. 

Dün ütopi savılRn "tlııno
·ınrkizm" Türk - Yunan vah 
d eti, bugün dimağl1.1rın doğ 

urduğu bir mucizedir . Her 

iki millet bu dimağlara derin 
saygı beslemektedirler. 

İlk defa olarak Yuuanis· 
lan böyle Vilzıh ve makül 

bir siyasa çizmekte, ilk de · 
fa Yunanlılık çerçiveı;t da

hilinrte hareket etmekte ve 
birbirinin mütemmimi olan 

iki millet ~ulhün temini Jti 

nde elblrliği ile çalışmakta 
dırlar. 

Bu bir ihti! açtır Metdk 

ııaı bu iki mılletın yekvüc 

ut olacağmı ıöylemlıtir . Bi

naenaleyh halef' eri de aynı 
yolu tnkip edeceklerdir 

Or. Arns ela aynı ~f'Ji te· 

krarlamıı ve Yuuanıetan ha 

TORKDJl .. 1 

Bulgarlar Milli borçlarını 
ödemeğe çağırılıyorlar. 

Bulgaristanda 934 den önceki Hadiselerin Te
kerrıir Etmemesi için Poletik Şahsiyetlerin Ve 
Bütün Milletin Seçime önem Vermesi isteniyor .. 
(B<tş tarafı birinci uyfada) 

ti bir proğramla ve tered 
diJtsüz olarak vazıfe~ini 

yapması icap edece~ini kay· 
detmektedir Muharrire gö
re bu bakımdan, pol etık 

şahıiyetierin ve bütiin mil 
let efradının seçime önem 

vererek kanunun çizdıği 

çerçive dahilinde ittirak et 

melert milli bir borçtur. Bu· 
nun aksini yapmak ıt1e, yur· 

dun beklediği lıkida~iollun 

husu l üne mani olacaktır kı 

bunun neUceleıi 934 den 

evvelkı durumdan cfaha kö. 
tü hadiseler tevlit edebilir 
Muharrfr, hiçbir Hulgarın 

böyle zararl ı bir ndıcl'! ar7u 
edf'ceğini sanmadığını söy

ledıkten sonra böyle kan 
şık zamanlarda Bulgarista

nın mukaddeliyle ılgiti bu 
lunan bütü Bulgarların bu 

kabil hareketlerden rnkın 

maları lazımgeldiğini, bu· 

nun akinin Bulkaristaoın is· 

tikbalı ıçın bir ümitsizlik 

olacağını hatırla.tmiılhtadır. 

Hükumetin organlığını ya 

pan Dnes gazetesi rJr. avn1 
mevzua temas ederek ıki 

yıldanberi ıktidar mevkiinde 
bulunnn Köse İvanof kabin -

e~inin muttuit bir !'Urelte 
normahzasyona doğru yürü 
düğünü ve bu keyf ıyetin 
realite inkılabı için yapılan 

yeni seçim kanununurı l'• ul 

garlıRto ve Bulgar vatanı 
nm yüh.ıek menfaatieriyle 

ilgilı bütün Hulgarların fU 

üdu bır ıurette milli borç · 
farını ödelniyc davet cyle 

dtğiııi yazmakta, polilık ~ah · 

siyetlerin, teıekluillerhı veya 

hizibleı in herke11çc ma1um 
ve müsellem olan o kötü 
Bulgnr realitesini tarihe 

gömmeleri gerektjğini ileri 
süf'mektedir. 

Askerli~ isleri: 
19 likkanun BulgaristandR 

denız efradının özel yortu 
su olarak kabul edilmiştir . 

Pu itibarla Varna.da uke 
ri f tlo ef radt büylik ~enhk 

ler vr.1pmıştır . Kral ve Har 

biye Naz ırı Varnaya gide 

rek Bulgar bahriydtlerini 

ve torpidoları tefti~ etmiıler 

ve yeni efradm sadakat ye · 

mininde hazır bulunmu~lar · 

dır Kral Boris bahrıvelilere 
yeni sanc&klar hediye eder

ken bir ıöylev vererek Bul 

gar bahriyelisinio, Bulgar 

yurdunun itilasıııda ve Bul 

gar vatanın istikbalinde oy 

nayacağı önemlt rolden bah
set mı~ ve yeni ef rııı da. aske
ri yeminin ta~ıdığı büyük 

kkmda inhbalarmı soran 
Yunan gazelecıluine: 

Benim gibi bir Yuna
nlıdan Yunanistan haklunda 

neler beklenir, bilirsiniz ... 

Demi~ti. 

Bu ıöz bütün Türk mille 
tinin f ıkridir Kuvvetli Yu· 

nnniıtlRnm milli 

de itte budur. 
istikameti 

mııniı.yı izah ederek millete 

ve vatana ~adaketle hizmet 
~deceklcrlne dair içtiğı uu 

dı hiçbir Bulgar n~ferinin 

unutmaması lazım geldtğint 

söylem şUr Harbiye Nazırı 

General Lukof da aynı me· 
alde bir nutuk söylıyerek 

eenç bahriyelileri krala ve 
yurda sa da katle hizmet 
etmiye davet etmiş ve ka

rada eşsiz k.>hramanlıklar 

yaratan Bugar neferinin, 

denizlerde de ayoı k"hra 
manlıkları yara tmasını bıl 

diğini, buna en yakan hrıh 
sel hacliselerin şahit ol duğu· 

nu aıılatarak gemicılere va
tani hizmetin . askerlik vazi 

feıinın ve krala olan sada 
katin büyüklüklerini izah 
etmiıtir 

Ekonomik isler: 
Gemiciler için hususi bir 

yortu günü olan 19 uncu 

bırlnclkanun, aynı zamaoda 

Bulgar tüccarlarının da hu 
~usi bayram günüdür Bu 

ıtibarla l': ulgari&tanın ber

tarafında ticaret odalarının 

direktift ile nümayi~ler 

yapılmış ve konferanslar 

verılmıştir 8aşvekil Gospo

din Köse İ vanof "Dneı,. ge· 
zetesine hu husuıı.ta beya

natta bulun.srl\k Bulgar tüc
cıuının Bulgaristanın ekono· 

rnik hayatında oynadığı mü 

him rolden bahsederek ez

cümle ıunla rı söylemiştir: 

- Bulgar tüccarları mem-

leketm yalnız ekonomik 

hayatında rleğil. l\Oııyal ha 

yatınd/\ da değerli birer uo 

"urdur Bir memlekelin ıü 

l<ün ve asayi,ım l~min eden 
biric1k amil. o memleketin 
ekonomi ~ahuındalii mu

vaffakiyet\ir . Bn muvaff a · 

ktyetin elde edilmesinde 
memlclu:t tüccarlarımo baf· 
h batına birer faktör olduk· 

lnrına ,üphe yoktur ve hü 

kümet , yurdun kudret !en 

mesi ve yükselmesi i~leunde 

onlar/\ istinat ~tmektedir 

Tica ret vekili Gospodin 

Bırot da beyanahnı "iıli

kamet, çok büyük bir kıs· 

kançlıkla çalışmak, durbin 
olmak ve tasarruf etmek" 
gıbi esaslar dahılinde hula· 

sa ederek bu esesldrı Bulgar 

tüccarının çok şuurlu bir 

5urette kavramış bulunduk 

larını, Bulgar milletinin de 
bu esaslar dabi ! ındc hure 

ket etmesi lazımgeldığinı 

ızsh etıniıtır . 

Bu münasehetle basanda 
Bulgaristanın ticari hayatına 

ait genif netriyat yapılmak

ta ve Bulgaristam ekonomık 
11ahada ~ muvaff akiyetten 

muvaffokiyete götürmt-kte 
olan,. Bulgar tüccarı saygı 

il~ amlmaktadır. 

Bulgar sebze ve meyve t~ 
racatı 

Bulgar istatistik umum 

müclürlfığü tarafından n•ı 

redilen Lühcnler~ ıire Hul-

garlftr 1937 ıeneainin oo btr 
ayı zufmda 55 '.!04 ton me· 

yve ve sebze ihraç etmiıler 

ve bundun 392 milyon 897 
bfn leva almı~lıudır. Bura
kamlardan anlnş1ldığma gö · 

re "ebze ve meyve ihracatı, 
Bulgar ihracat lısteıin.le dö 

rdüncü gelmektedir J 937 

Sebze ve meyve ihracatı gea 

çen 1936 ııenP.sine nisbeten 
daha çoktur . Geçen sene 

Bulgarlar 44.823 ton sebze 
ve meyve ihraç etmiıler ve 
bunlardan 363 milyon 522 
bin leva almıılardır 

Sebze ve nıeyve ihracat 

ıoda yaşüzümün i)k kalemi 

teıkil ettiği malümdur. 1937 

Yılının on bir ayı zarfında 

35,987 too üzüm ihraç edU
mit ve bu, Bulgaristana 238 
milyon 28J bin 639 leva 

kazandırmııtır . 

1936 Üzüm ihracatı ise 

23,123 tondur ve 190 mil · 
yon 577 bin 566 leva ge 

tirmiştir Yani 1937 Zarfın 
da Bulgarlar 1936 ya nlıbe 
ten 12 864 ton fazla üzüm 
ihraç t"lmiolerdir. Paraca ol
an fark da 47 milyon 726 
bin levadır . 

Aradaki bu farkı gösterir 

ken şunu da ilave etmek 
lazımdır ki 1936 senesi Bul

garl1t r üzümlerini vasati ol 
arak kilogramını 8 24 leva
ya satmıflarkeo bu sene ki· 

loıramaıı 6.62 levaya 11at 

nııtılıudsr Bu fiat üzerindeki 
far!.. da kılogram baıında 

J .6~ lcvadır. Eğer bu !'ene 

ki flat geçen ııenekiyi bul 

muş olsaydı, yukarıda gös 

terilen yek ün farkı, hiç aüp
hesiz, çok daha hiiyüyecek 

ti. 

Sair meyvelere ve sebze

lere gto:lınce: Bulgarlar 3.568 

ton kara erik (kuru) ihraç 
etmişler ve bundan 39 mil 

yon 833 bın leva almıılar· 
Jır. Ayrıca 392 bin leva te 

min edt!n 125 ton taı.e ka
ra erik de ıhraç cdıİmiılir. 

Elma 333 ton ihraç edılmie 
ve iki milyon 41 l bin leva 

tenıin etmiıtir . Elma ıhraca 
tı 935 senesi zarfmda 4.56 ı 
ton olup 38 milyon 685 bin 
leva temin elmitllr. Bu ıe· 

ne elma mahıulü iyi gıtme · 

diğinden arada mühim fark 

vardır. 

Çilek · yarı konserve olııı. 

rak 2 .800 ton ihraç edil · 
miştir 31 milyon 36 bın le· 

va temin etmitlir. Taze ola . 
rak ihraç edilen çilek 146 
tonduı ve bir milyon 268 le· 

va temırı elmitlir. 
Geçen seneye niıbeteo çi 

lek ihracatı 938 ton fazla· 

dir Para farkt da l 2 küsur 

milyou levadar . 

Cev ız (kabuklu olarak) 
2.598 ton 28 milyon 995 
bin leva, 

Ceviı içi -52 ton- bir mi 

lvon 850 bin leva 
t 936 Ntıbeten ceviz ibra · 

catı daha azdır ve para far 

kı 12 milyon levadar . 

Kay11 - yarı konaerve ha 

SAYFA: 3 

Romanyada 
}'reni 1'<.abine 

1 T e_şekkül Etti. 
( Baı tarafı birinci ıayfada) 

için komşularımızla fayaalı 

paktlar akdetUk. Buna rai
ıncn, son intihabat bekledt

iimiz neticeyi vermemiıtlr . 

Şimdi milletin arzuıuna 

mutavaat etmek ve vaziyeti 
olduiu glbi kabul eyleluek 
mecbnrlyetindeyiz. 

Paria, 29 (Radyo) - Bü
kreıten haber vel'füyor: 

Koga. kabineyi teıktl et• 

mekle metauldür. Yeoi hA
kumet ekelliyette kalan 
parhlere da.yanmakta ve 

Yahadalere alevhtarlıklartle 

maruf kimselerden teıekkOI 
etmektedir. 

Mtroneeko, Koza ve eılcl 

erkanıharbiye reisi Jan An· 

teneıko yeni kabineye ıire
ceklerdir . 

Yeni kabinenin teıktltn · 
den ıoora par1i.menlonun 

fcshedileceii ve yeni intiha· 

bat yapılacağı söyleniyor. 

Pariıl, 28 1 Radyo l -
(Goga) nan teıktl edeceii 
kabine hakkında ıimdiden 

muhtelif rivayetler baıl•

mııtır. 

Yeni kabinenio, Berlin -
Roma mihverine mütemayil 
ola cağ• söylenJyor. 

linde 632 ton sekiz milyon 
:i54 bin leva. taze olarak 

2J9ton - H<i milyon 151 btn 

leva, 

Ş~f tali 51 ton - 520 bin 
leva. 

On bir aylık ıebze ihraca

tını da zikredelim: 

Dometea ( taze ) 
7.070 ton - 20 mjlyon 172 
bın leva; ( beher kilo gramı 

vaıuııti olarak 2. 85 levaye 

aahlmııhr ve 1936 ıenui 

ihracatına nazaran daha 
çoktur. Fakat para farkı 
aksinedir. Yani 1936 da 

4 201 ton taze domateı 
ıhraç edilmiı ancak beher 
kilogramı 4. 95 l<!vadan 
satıldığı lçjn ·20 milyon 81 t 
bin leva temin etmiftlr.) 

Domates ıalçaıı 480 ton 
bet milyon 4 79 bin 312 le
va: ( 1936 ıeneıi 141 ton 
bir mılyon 494 bin leva ) 

Taze biber 280 ton bir 
milyon 778 bin leva; (1936 
ıeneıı ı 616 ton üç milyon 
754 bin leva ) 

Kurutulmuı mantar 24 
ton iki milyon 959 oto le · 
va; 

Sarmısak 38,5 too 107 
Lin leva; 

Sojan 644 ton 68 bin le· 
va; 

Patlıcan 4 ton 58 bin 
600 leva; 

Hıyar (Taze) 5,4 ton ih
raç edilmif ve lfundan J 7 
b•n 360 leva temin olun· 
muıtur. 

Geçen sene ihracata ile 

1937 nin on bir ayhk ihra
catı araaında bir mukayeae 

yapıl~cak olursa Bulıar teb· 

ze ve meyva .fhracatının bu 
ıene daha fazla olduğu ve 

bunun her yıl tedrici bir 

surette tnkitaf ve tezayüt 
eHiji anlaıılır. Bilha11a ta

ze uzum ihracatı on aene 
zarfında ıiıtemattk bir ıu· 
rette artmıı; üç bet tondan 
bu ıene nihayet 36 tonu 

bulmu tu . 
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ARAL4R ARASIN· ; 
DAKI SU H .. 

F landin, Berlto seyahati 
hakkında y zdığı bir maka 
lede, bütün Franınz!arm Fr· 
ansa il (' Al manya araıında 

bir yakmleşma istedıg •ni, Be
rlin seyahatini de Franıızla · 
rm bu arzusnuu Almanlara 
bildfrmr k ve Almanların gö
rüş noktalarım öğrenmek 

maksadilc yaptığını eöylüyor 
ve d iyor ki: 

"1936 Yazanda, doktor 
Şahtın Parlse gelip B Leon 
Bluma bir teklife bulunmaıı 
ve eıkl Alman müıtemleke 

lerl üzerinde bir anlaıma 

ile Almanyamo Cenevreye 
dönmesi meselelerinin birbi
rine bsğh olduğunu ıöyle 

mest galiba değru ıdt. F n · 

kat, o günden bugüne Al 
man görüı no~;tssı değtımiı· 

tir ve bilhasaa ltalyanın ldıl
letler Cemiyetinden resmen 
çekilmesi, üzerine, Alman 
yanan oraya bir daha dön· 
miyeceğinl kati olarak ka 
bul etmek lazımdır 

" ... Umumi bir ıel.ilde, Av
rupada sulhun kurulmaıı me· 
selesinde Almanya, bir Fr
aaıız - Alman anlaımaıının 
ıükfınete doğru gidildiğine 

bir iıaret olocağını, hunun 
da tatbikinde bu kadar müı· 
külat görülen Mllietler Ce 
mlyeti mlsakmdan daha faz
la mühim bir rol oynıyaca · 
ğmı ileri sfirüyor. 

"İki taraflı bir ı erl anlaı 
manın M11letler Cemiyeti 
umumi misıı.kı yerini alması 
fOpheıfz ki, "taksimi kabil ol
mayan sulh" umdeslnl ter · 
ketmek olacak Fransa bu 
tezi kabul ederse harpten 
sonraki ananevi ılyaseti iflas 
etmlt olacakllr Bu Franıız 

Alman anlaımaemm derhal 
ortaya koyacağı iyi neticeler 
bu ılyuet değitikliğine de · 
ğer mi?,. 

Eski başvekil sözlerini hit · 

irlrken eöyle diyor: 

"Evvela kendi ke ndimize , 
sonra bütün alakadarlarla, 
bugün bi r si ' :..hlanma çılgınlığı 
içinde Avrupanın döndüğü 

iki mihver hakkında tetkikler 
yapmamız ve bunda da ça· 
buk olmamız lazımdır . Cen· 
vredeki nutukların ninnisı ile 
uyumuı olan sulhun bugün 
artık b eklly~cek ha li yok ,, 

Von lelin~ He yapıyor? 

Vaılngtonıı verecek. 
Londra, Paris Vaıington : 

Üç büyük demokraıi. Fakat 
üç diktatörlük Berlın . Roma 
ve Tolcya buna ne dıyor? 

Von Zeland: 
işte size öyle eartlarki 

harki ticaretinlzde mübade · 
leler ya pabilirsiniz . 

Mussollni ile Hitler cevap 
veriyorlar: 

- Mübadele mi! Benim 
kenunum iktisatta kendi 
kendine yete r lik ( Otarsi ) 

Eski Belçika baıvekili 

sözüne devam ediyor: 
istediğiniz pamuk, ka · 

uçuk ve kahveyi en müsait 
ıernıtle Avrupııdan alabilir
sinız 

Almanya: 
- Müstemleke malları 

m? Diyor. Benim ietedif!m 
müstemleke malı deiıl , müs, 
tem lekedir. 

Pa rale rı ınüvast bir 
kıymete getirelim, insanlar 
arasında degllıe bile paralar 
arasında ıulh olıun. 

Roma ile Berlin cevap 
veriyorlar: 

- Mark ve liretle demok 

rat milletlerin serbest para
ları araıında müıterck bir 
huıuıiyet yoktur. 

Von Zeland bir iktlaadi 
mcıeleyi halletmeğe çalıııyor 

Halbuki aaıl mesele artık 

ıiyasi mahiyettedir.,, 

Bu tarihli Alman matbu· 
atır.ıda Delbosun Praıı ziya
reti münasebettle ekalliyet· 
ler meıelesi ıözlece müta· 
laa edilmektedir. 

(Oeutsche diplomatiıdh 

politiech korreıpondez ) 
gazetesi Delboıun Prag se
yshatı münaaebetile ekal!i· , 
yeller meseleılni mevzuu 
bahsederelı: Dr.lboı . Krofta 
ve Hodza le.raflarından ıöy. 
len en nutuklarda ifade edi 
len bir proğramın ıamimi 

olarak tatbiki halinde hiç 
bir ye rde buna kartı itiraz 
edilmlyece{;inc Paris ve Pra· 
gın e min olabileceklerini, 

zaten bu proğra.mm eaas 
itibari İe Çekoslovak devleti 
kurulmazdan önce Çek li 

derleri tarafından umumi 
harpde ilcame edilm lı olan 

prensiplere tevafuk ettiğini 

f ak ıı.t bugün kımıenln Çe 
koılovakyada bir dereceye 
ka da r olaun bu gayelerin 

Eski Rel çıka baıvekil inln tahakkuk ettirı l diğ ni ıddia 
P a rla ._.e Londra seyahatın edemıyeceğinl, Çek Chau-
dan bahseden Fransız muh v lnismır.in cıhao harbini 
a rrir A. Jön diyor ki: bütün akıhet ve neticeleri 

Bundan birkaç ay evvel le bırhkte ebedılettirmek ve 
Franıız hükumeti o zaman hükümette huz olduğu faik 
Blum kabinesi vardı ve in kudretle Alamnlağa karı besle· 
aıilız h ukiimeti · lngllterede dlği hasma ne emellerinı tahak 
Başvekil Bnldvin ldı · 8. Von kuk ettirmek ı stedlğın, fa 
Zelandd u dünya iktaı ı.ı l kat buoun çıka r bır yol· 
vaziyetin tetkik etmes.ni rl olmndığanı, be ld ı dt'ol oj lk 

ca etmiş erdi Rı l ha61a ser sebepler le Alman mııleti 1le 
beet m übade e ıiyasct ine \'e her hangı b ı r an laşmayı 
refah d vresıne dön mek iç · reddeden mıı hfcll er nıüates 

in maaılerin ne olduğu ıor na olu~ak üzere bugün dün 
uluyo1ôu yanın her tarftfında menıei 

.. Von Zeland ite koyul- Pra ğ olan gereinhğ in katı 
du lngiltz: Baıvekilı ile , bir su rett e iza lesi arzu edil 
Amerıkan Cumhurrelsi mekte olduğunu, bizza t Çek 
ile Alman ve Fransız m&lf le rin kendi menfaa tlvrı na 
ve nazar larile, Milletler Ce· nıına da ıul h ve müııa le 

mlyetı umumi katibi ile gö · met ve hak ve adalete hız 
rütlü Bugün raporunu ha· mei emeliyle yapılacak bir 

zırladı ve Parla, Londra ve anlaıma için bueOn pek 

Tl'RKD' 1 

Bahkesir Tapu Sici 
Muh ızhğı .dan: 

Mahal: esi 
Kasaplar 

Cin11 
Hane 

Hududu 
Saiı yol, ıolu Muhacir ldrJa 
oğlu Ahmet ve yolt arka11 
Muharrem, önü yol. 

Hudu ve bulunduğu yer yukarıda yazılı evin malıkl 

Yırcalı ilacı Süleyman iken 290 da ölmeılle karısı Naıme . 
ve e~latıarı Mehmet ve Sadık ve Nuri ve Muharrem ve 
Abdülbaki ve Naciye bilahare bu vereseden Mehmet ve 
Naciye hi&1elerlnin baıka emvalden alıp diğer vereıe Sa· 
dık ve Nur i ve Muharrem ve Abdullah mezk6r haneyi 
beyinler inde birriza bet kııma lf raz etmek ıartlle bilini· 
za ayrı ayn müfrez olarak tasarruflarında ikea bunlardan 
Sadık 340 da ölümile evraka bağlı veraıet ilamında ya 
zıh olduiu gibi karııı Merva ve evlatları Abdullah Hilmi 
ve İsmail Necati ve Ahmede badehu Mervanın da 937 de 
ölmlle evlatları Abdullah H ilmi ve İımftil Necati ve Ah
mede isabet ettiğinden bahiıle namlarına teıçtl edılmcıi 

istenildiğinden tahkikat yapmak için 9 1 938 pazar günü 
mahalline memur gönderilecektir . Hu yer hakkında bun
dan baıka bir hak iddiasında bulunenler varsa bu günler 
içinde yazı ile tapu sicil muhafızlığına veya mahalline ge 
lecek memura müracaatları lGzumu Han olunur. 

müıaid olan pılkolojlk ıart r·· .. ··~··11

····~·······-. 
lardao iıtıfaJe etmek lazım- : TURKDILI : • • geldiğini y~zıyor . : Pazarteıinden baıka her : 

(National Soziallstiche kor - : gün çıkar. Siyasal gazete .. : 

reıpondenz) Çt koılovakya- : Yıllığı: 800 Kuruı i 
da pcrtllerin ilgaaı hakkın- : Altı Aylığı:400 : 
da mecliıe verilen kanuni : Savm: 3 • : 
teklJfe kartı Macaristanda ! Günü geçmıt ıayı lar 25 ! 
ve dijer yerlerde yapılan : kuruştur . : 
reddedlçl tenktdlerdan bah • : ADRES: : 
ıederek bu teıebbüsün her : BALIKESlR TÜRKDlL1 : • • 
tarafta alaka darlarca hiddet l..ee•••••••••••••• " •••• .. 
ae ıaleyanı mucip olduğunu, 

Kadm işci aramyor 
Kaptan oteline bir kadın 

ııcl alınacaktır. 

Çalıımak lstiyenlerin otel 
ıahibl Kaptan Oğullarına. 

hG~Cımetin böyle bir kanun 
elde etmek için f evkilade 
büyük müıkülatla kartılaıa· 
cağını, gerglnhiin lzaleme1i 
için Praıın son zamanda 
yaptığı jeıtlerin tekli edilen 
bu kanun ile kıymet ve müracaatları ilan olunur. 

ehemmiyeti kalmadığını ya · 
zıyor . 

l Malnzer Anzelger] gaze · 
teıi Çekoılovakyanın ılrJı · 

tlği teahhütlerl ve beıeri 

hakları nazarı ltibare aı 

maksazın milliyet ve ekalll 
yet gruplarının hukuk mü· 
aavah aleyhine mücadeleyi 

kanunlaıtırmağa teıebbüı 

ettlil bir zamatJda Delbosun 
Prııga geldiğini kaydederek 
diyor ki: "Şimdiye kadar 
güdülen milliyet ve ekalli · 
yetler politikasının ne 
derece tiddelle aulhü 
ih lal edıci blr tesir husule 
getirdiği Perağda pek ala 
malüm iken timdi bu kanu
ni teklifte bu yolda ileri 
gidllmeıi Çekoılovakyanın 

gerginliğin izaleıine yardım 

ıçin besledığini söyl ediği 

hüınünlyetini bihakkın ıüp · 

heli göster mekted. r . 

Berltner Tageblatt gaz:e~e 
si Çekoslovakyadaki e lcalli 
yetleı meıeleaınin ıulhü te 
hdit eden bir mesele oldu · 
ğunu ve bunun halli lazım · 

geldiğini, Fransız hariciye 
narının Perağ zıyareti ile 
Fransanın bu bapta üzerine 
bir mesuliyet almıı olduğu 

nu yazı yor. 

Na tıonalz:elt ung gazete si, 
Çekoslo vak yada partilerın il
gan h al k ındak i kanunun 
bütün vatandaı l arı ve onla 
rm p arti ve tetki atlarını 
büıokrasınin ke ; fıne ta bi 
tuttuğunu, halbuk i sözde 
demokraside milletin serbes· 
çe intihap edılen vekilleri 
nin d evlet cihazı fevkinde 
bir kudre t sahibi oldukluını 
bu ha nunla Çek almaya n 
milliyet ve ekalliyet gurup 
larının birlikleri liivedllmek 

Kayıp mühür 
Nuri Gülhan adlı mühürü · 

mü kaybettim . 

Y enlıini alacağımdan bük~ 
mü olmadığı ilan olunur. 

lvrindl nahlyeıi Ak 
çalı köyü muhtarı 

Nurf Gülhan 

Kayıp mühür 
Manyas kazası malmüdür 

lüğünden almakta olduğum 

eytam ve eramil maaeımın 
mühürünü kaybettim. Yenisi 
ni yaptarmıı olduğumdan 

eskisinin hükmü kalmadığı 

ilan olunur. 

Manyas kazası Kızı lkö · 

yünde mukim ıeh lt yüz. 

baıı Şerıf Eıı lffet 

Kay ıp mü~ür 
Cafe r Y almaz adlı mühü 

rümü kaybettim Yenisin! ala· 
cağımdan eskisinin hükmü 
kalmadığı ı lan olunur 

Ovaköy ihtiyar heyetin· 
den Muharrem oğlu 

Cafer Yılmaz 

suretiyle mukavemetlerinin 
kırı lmak l ı tend i ğ ini, 
hü 1asn Çe k zulü m ve ısli b -

dadanın rneşruiyet kisvesine 
bürünmek ı ste dığın i ve bu 
nunla Fronsız m h afire d t! 

kanunun müzakeresini alel 

acele talik ettirmiılir " 
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Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

Münhal olan Edremit hastahaneıl inzibat ıubaylıfına 
emekU bir subay alınacaktır. Harcırahı kendiıtne alt, yaı• 
müsait ve ııhhi ahvali yerinde olanlardan lıtekll bulunan· 
ların ıubemlze müracaatları illn olunur. 1 3 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

J - Belkia - Bandırma ve Belkiı - Edlnctk yolunun 
muhtelif kilometrelerindeki tamirata eıaııiyenin ekılltme 

müddeti temdit edildiği hald?! letekllsi çıkmadığından 

10· J 938 tarihine rıulıyan pazarteıt günü aaat 15 ıe ka
dar btr ay zarfında pazarlıkla verilecektir. 

2 - Belkıı - Bandırma yol ununun keıif bedeli 1585 
lira ve Belkta - Edincik yolunun keıif bedeli J 126 liradır. 

3 - Bu tıe aitkeıif varakası ve evrakı aaireyi görmek 
lsllyenler her ıün Encümen ka leminde görebtllrler. 

4 - Pazarlıkla ihale Hükümet dairesinde müteıekkil 
Vilayet Daimi Encümeni tarafından yapılacağından iıt~k

lilerin Encümenin toplantı günü olan pazartesi ve perıem· 
be günleri lftat 15 d" Encümene müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

4 - 1 - 563 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

l - Pazarlığa konulan it: Bahkeıir- Bandırma yolun 
daki üç adet menfezin tamirldır 

Ketlf bedeli (2350) liradır . (Muvakkat teminatı 176 li · 
ra 25 kuruıtur . 

2 - 'Pazarlık 6 -1 938 perıembe gOnü ıaal 15 de HO· 
kümet binaıında encümeni vılayet odaaında yapılacaktır . 

3 - keıtfname ve teferruatını görmek iıtlyenler Na
fıa daire1fnde •e encümen kaleminde görebilirler. 

4 - lıteklilerin muayyen vakitte encümeni dalmiye 
müracaatlan ıJan olunur 

4 - 1 - 571 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Ekıtltmeye konulan if: Bahkesir merkezinde ya · 

pılacak (Doğum ve çocuk bakımevi ve ebe mektebi) bl · 
naaıdır. 

Keıtf bedeli: (81814) lira (66) kuruıtur. 
2 - Eksiltme 6-1 938 perıembe günü eaaat 15 de 

Balıkesir Hükumet binaımda Encümeni Vilayet Odasında 
kapalı zarf usulile yapılacaktır . 

3 - Ekıtltme ıartnameıl ve müteferri evrak Vilayet 
Nafıa dairesinde ve Encümen kaleminde görülebilir. 

4 - Eksiltme ye gtrınek için iste il lilerin ( 5340 ) lir • 
(74) kurut muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekile· 
tinden ı 937 yıla için alınmıf yapı müteahhitl iii vesika•• 
ibraz etmesi lazımdır. 

5 - lstekli ier teklif mektuplarını ikinci maddede ya· 
zıh aaatten bir &aat evveline kadar Encüm~n riyase tın -
de makbuz mukabılinde vermeleri mukteztdlr postada ola · 
cak gecikmeler kabul edilmez 

4 - 1 - 570 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez birlikleri hayvanatının senelik ihtiyacı olaP 
\ 1301 ton Saman 3 t · 12.937 cunıa günü saat 11 de açık 
eksiltme suretı l e mukavele)'t" bağlanacakt ı r. Kı)'meU rııu · 

hammeneaı ( 1950) l ı ra dı r isteldilerın ~artname6inı görmelı 
için her gün ve t·luıltmt"ye l§lirak edeceklerin vakti mu .. 
ayyenınde ilk temina t akças ı olan ( J 46) lira (25) kurut 
luk teminat mak buzu ıle kor satın alma komisyonurı• 

müracaatları . 
4 - 1 !)68 

------------------------------------------~______,,. 
i ye~ı ve r~atya1.manı : Balıkesir ııaylavı H. KARAN 

Çıkarım G enel Di re ktörü : FUA 1 BİL' A L 
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