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Büyük Şef Atatürk Anka Paristeki Suikast H~- Türk Bayrak Nizam
rayi Şereflendirdiler.. disesinin 1 ç y üz ü . . namesinin Esaslan .. 
ltıtOrk, Ankırıdı BııııkTismet inönü, Bııtekil vıkiU 
tı~ı Bayır, ta killer ıı diğer zevat tarahndan kırıılındılır 

-
Bomba atan anarıistin bir İtalyan olmasmdın sOpha 

olunuyor. Yaniden üç obüs maı misi ~ulundu. 
Milli Müdafaa Bıkınhğmca hızulının bu nizıını-

mınin halli bııh ~ü~ümlıri nılırdir? 
Ankara, 4 (A.A.) - Ret· diğer vekiller, ıehrimizde 

llcunıhur Atatftrk beraber- bulunan mebuılar, vekalet 
1ettade iç lıleri Bakanı ve 1 müıteıarları ve ileri aelenler 

Paru G~nel Sekreteri ~ük ile Ankara vallıl mevki, ve 

"G Kaya, Dıt tıleri Bakanı 1 
merkez komutanlara, emnt

l'eyfik Rüıtü Araı ve mai 
1 

yet müdürii tarafmdan kar· 
, 1 1 

et eri olduiu halde .,ugftn ı ıılanmıılardır 
lltt 14 de Ankaraya teırtf lıtaıyonun iç ve dııını dol. 

"-ıurmuılar ve Bftyük Mıl l duran kalabalık bir halk 
let Mecltıl Resi Abdulhalik kitleat Büyük Ônderl hare

llenda, Baıvektl lımetlnönü, retle karıılamıı ve alkııta· 
~Yekti vekili Celil Bayar, mıılardır . 

ispanya Meselesi Ve 
ltalYa ile Almanya .. 

lı i~i hü~uııı her na hıiiiiina olursa olsun ispınyamn 

ParJı, 4 (A.A ) - Btr takıl 
ıoferl geçenlerde tevkif edt· 
len ltalyan Fiambertlnln 

Etotla ıuikl'lltı gilnO ıaat 

13,30 da dofru iki kilçük 

aandıkla beraber otomobili

ne binen dört klıiden biri 

oldufunu kallyetle beyan et· 
mittir. Şoför Flambertlnln 

takıinln ön tarafındaki ka 
nepeye oturduiunu da taa 

rih etmitllr. Yapılan muva· 
cebeden ıonra ıorguya çeki 

len fiamberti, avukatı ya-

moda olmadan cevap ver 

mlyeceflnl ıöylemtıttr Maz 
nun Etotle ıulkaall hldiae 
ılni tahkik eden ıorgu haki· 

Filistin 
ıuzıfferiraıina ınanı ılmığı ıı çalııacak. 

1 Partı, 4 (A A) - Ekıel· ne paha11na oluna olrnn, Müftüsü bir bıyannımı 
llJor ıazetealnden: cumhuriyetçi lıpanyanın it' 

'1u11ollntnln Berllnde ıöy muzafferiyetlne mani olmak ftllfl 1 
lt.1111 ııbı Roma ıulhü iı· ve Berlln·Roma mlhvf'rin!n Londra, 4 (A.A.) - Ku· 
.. ' 1 t'°' ise ltalJa hGlcOmetlnin 

1
· İıpanyaya kadar uzanma düıte polıı, Arap muhitle· 

"1a1a lle lnıtlterenln lçQn· aına medar olacak ıurette rinde yapılan aeyrGıeferlerl 
et btr devlet tarafından ılı 1 

fatlat rejimin lberlk yarım · j ııddetlı bir kontrola tlbl tut ·. 
"-lttk bir surette th ll edl adasında yerleımeıine, her \ maktadır. 
"- bir adetni mftdabale ıl ne paha1ına oluna olıun Londra, 4 (A . A . )-Kudüı· 
''tettne ılelebt"d batlı kala- muvaffak olmaktadır . ! te Camiömere kendi arzuıl· "'1,, a.ı b d l Fransa ile İngi lterenln ıl 
1.1_ ea. arı ve u ev elin le kapanan Kudüı müftüıG 
-..Olojık ıayeler takibi ba. yaaetinde ayni karar zıhni 
~.. l yetinin mülhem olmasının bir beyyanname neırederek 

eti e kendilerinin impa A ı l ı ı l •tt J ve ispanyadaki her türlil rap arı it eri e meıgu o 

minin emrine lmade bulun
durulmaktadır. 

Flamberti ispanyada bey. 
nelmılel livada . çarpıtırken 
30 ağustosta Frantaya ıele · 
rek Perpignanda k11a bir 
ikametten sonra 9 eylulde 
ParJıe gelmlttir 1:abkıkt 

hüviyet ıervlılnlo yaptıiı 

araıtırmalar neliceltnde fi 

a mbertinln tehlikeli bir anar· 
ıtst olduiu meydana çık· 

mı ıtır 

Parlı, 4 (AA) - Matın 

gazetesinin bildirdijlne göre 
Oaterliç lsta1yonuna bırakı· 

lan bir paketin içinde kap 
ıiilıGz dört tane obftı mer-
miıl bulunmuıtur. 

Casus 
İngiliz harbiyı nazırıti
niı pırmıkllklanm kudı 

Londra, 4 (A.A.)- Londra 
poliıt, don gece vukubulan 
e1rarenıız bir vaka hakkın· 
da tahkikat yapmaktadır. 

Harbi~ nezaretinin zemin 
kat odalarından blrtnto ıe · 

celeytn pencereıi kmluak 
içeri meçhul bir ıahım glr 
dlğl leıblt edılmlıtir, 

Söylendiğine r6re bu oda· 
da idareye ait kalıtlardan 
baıka hiç bir vesika bulun 

or uk mftn•kallt yolları-
" lleıecek surette ıevkftl ecnebi mildahaleslni takip =m=ı=ya=d=a=v=et=e=lm=lt=tl=r.=====m=u=y=o=rd=u=.=====-=== 
te, etmek ve bılha11a gönOllü .... ! noktalara yerleımeıine hal yan A iman taarruz pli 1 
~•de edemlyeceklertnl '-L nını ilk merhaleıinde kır 
•ıınak lizımdır. 
l manın lam zamanıdır · 

"'lal yanın menfi cevabına Muıolıni, franksiıtlerln f IVZİ Çıkmık dün İll80bUll 
~ 'I• verilecek ceva P e:rgeç yeni bir ta~rruzuna yeni bir ld• 
.. •'tae hudud l arıaıın açılma· muvaffakıyetlerlne lnllzaren Q8 I, 

0
laoaktar. ne Lodra ile, ne de Berlin 1 Ankara,4 (A A ) - Genel 

Yunan 
Or~usu şar~i~akıdonyıdı 

mınavrı~rı baılıdı 
Atina, 4 (AA.) Elen 

PopGler diyor ki: ile aruını bozma ta çalııa • !
1 

Kurmay Haıkanımız Mara 
~I l orduıu bGyOk manevraları 

'711lanya ile talya, her caktır ~ ıal Fevzi Çakmak bu sabah 

Londra, 4 (AA.) - Şanı· 

.. .. ' Adatepe muhrlblle lstanbula don farki Makedonyada 
Pazar Gunku Futbol Maçı: dönmaı ve aıkeri erkan tara- baılamııtar. 

~ h • • M h ı · • M fından karıılanmıt ve aaker, Kral manavra ıahHına 'ile rımız u te ıtı a- muz"'a ihtiram rHminl ifa gltmittır. 
etmlttir. 

'lisaya 1-4 Galip Geldi Cunıhuriyeı Meıbz Ban-
'•zı ... 6 1 aı· H'k-S d d ·ı,. h' h klsıtedarOldıbulunan P•· Sanghay 

r ~~nu 80811 1 1 nııt 11 18 1 111 ıı tr 111 • ralınn tıb~ılını kırar tardı 
tıhtı ırasmdı yıpdın maç çok ılikıh oldu. Ankara, 4 (AA) - Cum. Capheıinda ~in-Japon ~uv 

Cu11aarteıl gilnil ıehrl ıeJden önce nezih bir oyun huriyet Merkez Bankası le- ı • d 'dd ı· 
~1'• ıelen Manlıa gösterdi. Birinci haftayımda davülde bulunan paraların 181 lfl lflSlft 1 81 it 1 
'"llc,.1 f b l k il h l tebdiline karar vermlıttr . 
~l.t ut o ta ımı e ıe rlmiz talumı Celi ve Ah · 15 Biri 1 t ı 937 ta L b 1 ol 
~~ 1 11aız Halkevl takımları mt:dln ayaflle iki gol- hl d t ndc "elırinlk k k muuıre 8 ır uyor 
~-, rı n e e avu e çı aca 
' ' ıona General Ali Hık yaptılar. kuplr beı liralık kuplrdir. 
ft.t •tadında karıı1aımıılar ikinci haftayımda Mani Diğer kuplrlerin tebdilerlne 

· salılar lımalltn ayağile bir, baılanma tarihleri aynca bil· hay cephesinde bOtQn ıtdde 

Türk bayraiı kanununun 
tatbik suretini göıtermek 

üzere milli müdafaa bakan 
lıiınca bir nizamname ha· 
zırlanmııtar. Bu nlzamoa · 
menin belli baıh hükümle
rini yazıyoruz: 

Bayrağın yapılıtı ve ıekll 
ıudur: 

Türk bayraiı al zemin 
üzerine beyaz renkte ay ve 
yıldız konmak ıartlyle yerli 
ıaltden yapılacaktır. Ancak 
ıallnin tedarikinde zorluia 
tesadüf edilen yerlerde en 
büyük mülkiye memurunun 
izin ve intihabı ftzerlne, 
rengi al olmak Gzere baıka 
kumaıtan da yapılabilecek · 

tir 

8ayrığm nisbıtlari: 
Türk bayraiının boyu 

geniıUflnln tam bir 
buçuk mlıli olacak, 
ay ve yıldızı meyda nageU· 
rl"n dairelerin merkezleri 
mihver üzerinde bulunacak
tır . Ay, dıı ve iç daire adı 
verilen tkl daire muhitinin 
btribirtni katetmesinden 
meydana gelecektir. Ayın 

dıı daireılnln kutru bayrak 
gentıliğinin yarmna müıavt 
ol acaktır. Merkezi uçkurlu· 
tun iç kenarından itibaren 
keza bayrak genııltilnln 

yarmna müıa vt bir meaaf e· 
de bulunacaktır. Ayın iç 
datreılnln kutru bayrak ıe· 
nitliilntn onda dördGne mil
ıa vl olacak, merkezi, dıı 

dairenin merkezinden itiba
ren uçum tarafına olmak 
ilzere bayrak ıentıltflnln 
0,0615 mlıll vzakta buluna-

caktır. Ayın aizı uçum ta 
rafına bakacak yıldu, kut 

ru bayrak genltllilnln dört 
le birine müıavl ve muhiti 
beı m(havl parçaya ayrıla 

cak mevhum bir dairenin 
fakslmat noktaları bir~r aıı
ra vaaledllmek ıuretlyle mey 
dana getirlluektlr Beı fU· 
adan _ m9rekkep bulunan 
yıldızın uçlarından blrlıl, 

bayrak mihveri lle ayın iki 
ucundan geçen mevhum 
hattın birlblrlerinl katettik· 
lart nokta il zerinde buluna· 
cakhr Bu nokta ile iç dal 

Yahudiler 
Mıksi~ıdandı ıı kaiılıcık 

it l\allafu vıll)et ıporcu!ari · tehrlmiz takımı da Necati dırtlecekttr. 
'-•~~çlerim.izin ıamtmi bir Vl" Celalin aya itle iki gol • ••n• ıuu • 
' Çlnde oynadıkları bu daha yaparak • 4 ıa'•P H·ıtler 
~t~lt Valimiz 8. Ethem geldiler. 'i ~tla birlikte büyOk bir 

tile nıuharebe devam etmek 
tedİr. 

Londra,4{A A.) Çin hllkQ· 

Mekılko, 4 (A.A.) - Mu. 
baceret ve ılJaael komis · 
yonları bir kanun teklifinde 

melinin reımi bir tebllflne bulunarak Yahudilerin Me-

~t,tlalc hazır bulunmuıtur 
\. ll 3-30 da her iki ta -
,,._ tlkıılar araaında saha· 
~leh. Bayrak teatıılnden 

' llaaça baılandı. 
iki taraf oyunua ba · 

aaa ~r bu 

Manlıa takımından ıol bek, 
ortahaf, untrafor lımall 
ve ıolhaf 1ıüzel oynadılar. 

Misafir ıporcufar dOn Ba· 
hkesirlı arkadaılarınm Hmt· 
mi tetyileri arasında ıeh. 

rimlacln a7rılmql titr. 

itkbıhırdı Romayı gılace~ 
Roma, 4 ( A. .A) -· Htt 

lerin ilkbaharda ltalyaya ge· 
leceAt Romada iyi haber 
alan mehaftlde ıöylenmekte· 

klr 

ıöre dün Lotten Suihonıda lullıaya muhaceretenln ya · 
ııddetll bir çarpııma olmuı sak edllmeıinl ve tlmdtye 
ve Çin kıtaları merkezdeki kadar Mekslkaya kanunsuz 
köyleri ıııal etmıılerdtr. bir ıektlde glrmlf olan bü 

Çın hava kuvvetleri de Ja-
1 

tün ecnebilerin hudut harici 
pon takviye kuvYetlerlnt edilerek mallarımn mueade· ••it& etmlt rtl 1 MllDI iıt .. ııı 

renin mihveri katettlil nok· 
ta ar.asındaki mesafe bay· 
rak ıentılllintn içle birine 
mGıavj olacaktır. Uçkurluk, 
bayrak geniılilinln otuzda 
biri De müaa vt ıenltliktedir. 

Bayrağm çekilıı ıı indi· 
riliı zııım: 

Bayrak umumiyetle ma · 
halli vaktiyle ıabah saat 
sekizde çekilecek ve grup 
anında indirilecek, bayram 
gilnlerlnde lıe bayramın 

baıladığı ıaatten itibaren 
çekilecek, bitti il gftnQn grup 
zamanına kadar asılı kala. 
caktır. 

Bıyrık cıkilıcık yırlıri: 
Mtlll bayram ve umumi ta· 

Ul 1Gnlerlnde bayrak çeki
lecek yerler ıunlardır: 

Reıpıl daireler (k6y ko 
nakları dahil) mGstaktl b6· 
lük ve daha yukarı askeri 
kararılhlar, polis, jandar. 
ma, budud, budud kapı ve 
ıGmrGk muhafaza karakol. 
ları, harp, maaYln. ticaret 
ıemtlert ile hususi ıemder 
ve makineli diler deniz Ya
sıtaları, yelkenlt ıemtlerle 
bir vazıfe dolayıılyle kulla
nılan resmi k096k deniz 
vaııtalan. 

Reamt mile11eaelerle faa. 
liyetlertne devletçe mOaaade 
edilmlt olan dıter mQe11eae 
ve milli teıekklller. 

BiUOn bunlardan baıka 

malaza, dOkkln, mesken ve 
bunlara benzer diler husuıl 
yerler yalnır milli bayram 
ve umumi tatil gGnlertnde 
bayrak çekebilirler. 

TOrk bayralı yalnız bu 
it için huıusi surette yapıl

mıf direie çekilecektir. Bu
nun haricinde baıka suretle 
çekmek yasak sayılacak, ba· 
yrak uçkurlufunun 1ukarı 

ucu dtreiln tepellflndekt 
makaraya tam bir halde 
detmek ıuretiyle çekilecek· 
tir . 

Türk bayrafının çek.lltı 
ve lndlrilltl buıuıi törene 
tibl bulunacaktır: 

Çekilecek bayrak çabuk 
çekilecek ve afır indirilecek 
tir. Bu hareketler anında 
tam bir saygı eıaa tutula
caktır . 

Tnrk bayrafının eıas un
ıur ve nibetlerl muhafaza 
edilmek ıarllyle ıaltden ı•
yri kumaılardan 'e diler 
maddelerden de yapılacak 

ve süs olarak da kullanıla
bllecektlr. Bunun için kul· 
lanılmaaı nizamnamede ta· 
yln edilen mtlll bayramlar
la umumi talil ıOnlerlne 

münhaaır olup bunun hart· 
cinde her hanıt bir sebeple 
kullanılma11 mahalli en bO· 
yCik mülkt1e lmirlnln tanine 

l»I b o~~Çj-~lft 
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A k de n iz Kontrolu .. 
Cum~uriyetçi ispanyaya eslihı, petrol, zahire ve diğer 

ma~deler taşıyan ticaret gemileri hiç bir 
suretle durdu rulamıyacak 

Slovo, "Su altında" bat 
lıklı bir yazıaanda Akdeniz 
de meçhul denizaltı gemile
rinin ıloğurduju hi.dııelere 

temaı ederek zaman zaman 
Malta ve Boğazlar önünde 
ıörnlen bu gemilerden do 
layı bütün dünya devletle · 
rlntn dikkat nazarlarının 

Akdenize çevrilmlt bulundu 
iunu tazdıktan ıoora tah · 
tell:>ahırlerfn keıfedlld iği za 
manlarda bunların bıup 
tekniğinde çok mühim bir 
rol oynıyacağım herkeıçe ka. 
bul edilmit olduğunu hatır
latmakta ve fakat bu kabil 
ıaldınıların eıki mertçe ve 

erkekçe muharebeleri ara
tan kahbece bir harp va11 
ta11 olduiunu ileri ıürmek

t~-Gazeteye ıöre evvel 
ce harp baılamazdan önce 
diplomatik münasebetler 
keailir, devletler blriblrine 
harp llln eder ve ordular 
mertçe çarpıtırdı . Halbuki 
bugün bunlar ifliı etmııttr. 

Ve devletler yekdığerlne 

harp ilin etmeden milyon · 
larca inıan birbirini boğaz
lamakta; meçhul tahtelba 
htrler alçakca saldmılarda 

bulunmaktadır. Batmlan va · 
purlar1 daha birçokları ta
ldp edebilir ve bu kahbece 
ıaldırıı Akdeoizln dalgaları 

ara11nda da uzun müddet 
ıOrlp ıldeblltr . Fakat, hiç· 
bir bQyQk devlet bunun 
önüne ıeçecek vaziyette de· 
ilidir Çünkü; "barııı .. ihlal 
etmekten korkar. Bugün 
ayni feci durum uzak ıark· 
ta da mevcuttur ve Sof ya · 
dan bet milli büyük ıehlr 
ler bugQo müthiı bir surette 
bombalanmakta ve milyon· 
larca loıan öldürülmektedir. 
Halbuki ortada hiç kimıe 

birbirine harp ili.o etmtı 

deilldir . 

Gazete bu feci vaziyetin 
bllha11a küçük milletler ve 
devletler için çok tehlikeli 
olduğunu ve bunların, muh · 
teriı düımanlara tarafından 

her llD tehlikeli sürprizlerin 
tahtı tehdidinde bulunduk 
larını ili. ve ettikten sonra 
diplomasinin artık hudutsuz 

bir alçaklık aafhaıı arzey. 
lediğlni; zahiri kurtarmak 
için dahi olsa, hiçbir kayıt 
ve tarta tabi bulunmadığını 

ileri ıürmektedlr. Yazı, Bul-
1ıarların: Çok ftna günler 
ıördük; fakat bu kadar al 
çakhklar görmedik, darbı 

mesel ile bitmektedir 

Mir ıazeteıl de "Akdeniz 
etrafında,, adlı batmakale 
ılnl Akdeniz konf eranıına 
huretmltUr. Bu gazeteye göre 
böyle bir konferanıı topla · 
mak, Franıa ve logiltere 
gibi iki büyük devletin Ak
deniz emniyetine ve umumi 
barııa olan samimi ilgileri 
ile ifade olunabilir . Bu kon 
feranıa 1ıerek Akdeniz ve 
ıerek Karadeniz devletleriy
le AdrıyaUk denizi devlet 
lerinden maada Almanya 
da çafrılmıttır Zira bu bü 
yük devlet, Akdenlzle hem 
hudut olmuına raimen, 
kendi ticareti bakımından 

bu büyük deniz yolu ile 
ciddi bir ıurelte telit ve 
eodiıeye dütmüıtiir. Bahu
ıut vapurları batırılan dev 
letler hakla olarak derin 
bir infial içinde bulunuyor
lar. Bütlo bunları nazarı 
itibara alan Fransa ve in · 
gtltere, bir Akdeniz toplan 
tıaına karar vermlttir Fa · 
kat, acaba bu toplantı müs· 
bet bir netle~ verecek mi· 
dir?. Bu toplanhda da ade 
mi müdahale konf eranıında 
oldufu gibi, lıpanyaya yar 
dım etmemek gibi eıaalar 
ılerl ıürülecek ve ilıili dev· 
let müme11tlleri arasında 
ibttliflar husule gelecektir. 
lıpanya hadlıeleri artık büs· 
bütün müzminletmittir. Bi
naenaleyh , Londrada top· 
lııınan ademi müdahall' ko. 
miteıl azalarını iti hemen 
hemen talike 
aevkeden anlaımazlık, kor· 
kulur ki Akdeniz konferao 
ımda da hakim o lacak ve 
Franıa ile lngllterenin bu 
temiz ve ıamimt tetebbüıü 

ıükCit edecektir. Belki de 
Akdenizde ıerbeıt ıeyrüse· 

ferfn temini ciheti, eıaa ltL 
barile bütün milletler tara
fından kabul edilecektir. 
Fakat it teferrÜ'lta gellnce, 
Londra konferanımda görü· 
len fikir ayrılıkları burada 
da baııöıterecektlr. 

Utroda hukuku düvel 
profeaörü Genof, "Akdeniz
de yani hi.dlıeler arefeainde" 
baılığı altında aıağıdakl 

makalest yazıyor: 

- ispanyadaki dahili har· 
bin arzetmekte bulunduğu 

karakter, Akdeniz de yeni 
ve nihai lhttlatlar doiurmak 
tehlikeılnl göıtermektedlr. 

~ugün ıkt devlet arasında 
devam etmekte olan bir 
harp karı111nda bulunsay
dık, bunlardan herhaoıı bi · 
ri muharip 11f atanı haiz 
olur ve bununla birlikte 
Akdenizde bir de kontrol 
yapmak hakkına maltk bu 
lunurdu. 

Beynelmilel deniz huku 
kuna göre harp eden dev 
!etlerden herhangi biri has 
mmın limanları üzerinde 
bir abluka yapmak hakkı· 
na malik olduğu 1ıibı açık 

denizlerde de humman bay 
rağaoı tatıyan veya liaıka 

bir devletin bayrağın; tatı 
dığı halde hasmına kendiei 
nln harp kaçakçılığı diye 
ilan ettiği mevadı ıevkeden 
bütün ticaret gemilerini kon· 
trol etmek salahiyetindedir. 
Bu harp kaçakçılığı tabirin · 
den harp eden muhasım 

taraf ıo harp etmeılne yar
dım edecek olan bütün me
vaddı anlatılmaktadır. 

·Halbuki lapan yada dahi li 
bir harp vardır Cumhuriyet 
lıpımyaıı, İtalya", Almanya, 
Portekiz ve Cenubi Ameri · 
ka devletlerinden bazıları 

müıtesna olmak üzere bü· 
tün devletlerce tamnmıı 

meırü ve kanuni bir dev 
let olması hasebiyle yuka 
rıda zikredilen hukuk ve 
ıellhlyetleri k11men haiz 
bulunmaktadır 
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G eneral Fra.nkonun lspan· 
yası ise bugün Avrupa ve 
bütün dünya devletlerınin 
ekıeriye tı tarafından tanın· 

mıt bir devlet değıldır Mu 
harlp bir devlet de değıl 

dtr . Binaenale} h denizlerde 
bitaraf devletlerin cumhuri
yet lıpanyaaına ealiha, pet· 
rol , zahire v .ı. tatıyan tlca 
ret gemllertnf taharri ve 
kontrol etmek, tutmak ve 
durdurmak hakkına malik 
değildir. Eğer Franko kuv 
vetlerl böyle blrteye tesad 
di etmtı bulunuyorlarsa, höy· 
le bir hareket gayri hukuki 
olduğundan tecavüze uğrı 

yan devletler üzerinde müt 
hit bır akı\illmel doğura 

caktır Naayonaliıt lıpanya 
nın bayrağım letıyan mü 
maatl gemiler, tecavüze uğ · 
rıyan devletlerce birer kor· 
san gemlıi telakki r.dJllr ve 
herhangi bir denizde kor 
san gemtlerfne karıı yapıl
dığı gibi derhal imha edilir 
ler. 

Bu n'etıce, logllterenln bir 
Akdeniz konferansı topla
mau gayesini iıtthdaf et 
mektedlr . İngiltere hükü
meti bu konferanıta gene· 
ral franko gemilerine karıı 
beynelmilel deniz hukuku 
ahklmının aynen tatbikini 
lıttyecek ve Akdenlzle ilgili 
bütOn devletlerd~n bu de 
nlzde franko gemilerine 
karı ı bir pollı vazifeıl yap· 
malarını ve nasvonalfıt Is 
panya bayrafını tatıyan 

gemilerden herhangi birinin 
bitaraf ticaret ıemtlerloden 

birini kontrol ve taharri 
etmek; durdurmak veya 
musaderede bulunmak gibi 
teıebbüılerlne derhal mani 
olmalarını taltp edecektir. 
İngiltere hü\d~metl herıey 
den evvel bu sarih hakkın 
kendi filoıuna bahıedilmesi 
ol btlyecekt ı r. 

Bö1le bir talep acaba ne 
doğurabilir. 

Burada ya General frao~ 
koyu muharip bir devlet 
olarak tanımak ve böylehk
le aynı hukuktan iıtifade 
etme&lni kabul etmek lazım· 
dır. Yahut Akdeniz! bütün 
bitaraf devletlerin filolllrty 
la doldurarak cumhuriyet 
İspanyasına yardım için mal 
taııyan bitaraf ticaret ge
milerine kartı korumak. 

Fakat böyle . bir karar, 
Akdentzde hakiki bir har
bin çıkma11nı intaç edebilir 
ki bu ise, bu ite Almanya 
ve ltalya gibi iki otoriter 
devletin . menfaatleri icabı 
sürüklenmeleri demektir. 

Böyle bfr hidiıe ise neti· 
cesl umumi bir Avrupa bar 
bine müncer olabilecek olan 
yeni ihtılatlar doğurabıllr. 

Huliıa , gerek Aıyada ve 
gerek Avrupada vaziyet çok 
gergindir. Ve bua-ün mıllet 
leri daha kati kararlar al 
mak için harbe sürüklenmek
ten ahkoyan yegane kuvvet, 
korkudur. Çünkü; yeni bir 
harbi kendi düıüncesl:ı.likle 
rfyle thdu edenler için bun· 
dan ademi muvaf f aklyetle 
çıkmak, mülhit bir felaket 
olacak tar. ,. ...... .. .............. ~ 
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G Ü n Ü y a p ı I d 1 • • Sporcularının Öıüsameresi 

Bütün toşulara on altı hayvan iştira~ ıtri. Havamn yağ
murlu olmasma rağmen bir çok seyirci hazır ~ulun~u. 

Sonbahar at yarıtlara pa 
zar günü Koıualanında ya 
pılmııtır. 

Saat 15 e doğru baılıyan 
koıularda Vali ve C H. Par· 
tiıi Baıkanı B. Ethem Ay
kut, Genera l Tevfik Ôğe, 
General Kemal Balıkeair ve 
Belediye Reiıl B. Naci Ko· 
danaz ve bir çok halk hazır 
bulunmuıtur. 

O gln hava fazla kapalı 
idi ikinci koıu nihayetlen · 
dikten ıonre yağmurun baı 
laması üzerine üçüncü ko 
ıu yağmurla birlikte devam 
etti. 

Dördüncü koıuda yağmur 
keıilmtıu . 

Birinci ~oşu: 
Üç yaımdakl yerli, yarım 

kan lngil iz erkek ve diıi 
taylara mahıuı olan bu ko· 
ıuya d~rt hayvan lttirak 
etti. 

Bırtncillfl Turgutludan Rl
fatın Ülkerl , iklnclltği Mani 
ıadan Oıman Karanın Şen 

gülü, üçüncülüğü İstanbul 
dan Hüıeyin Ôzkahramanan 
Sadaaı kazandı . 

Meaafeal 1400 metre olan 
bu koıuda birinci ıelen tay 
225 lira ile bu koıuya ei 
ren hayvanlar için verilen 
duhultye mecmuu, ikinci 55 
lira, üçüncü 20 lira ikramı 
ye kazandı . 

i~inci kosu: 
Meıafeıi 2000 metre olan 

bu kotuya üç hayvan 
lttirak etti. Birinciliği yüz 

beıı Şemıettir.in Anak adla 
hayvanı, ikincil ığl Su11ğırlakh 
Şaban Atlının Dervifl, üçün 
cülüğü Bigalı lımall Erde· 
yerin Serveti kazandı 

Dört ve daha yukarı yaf 
taki hiç koıu kazanmamıı 

yerli yarımkan Arap ve ha· 
liıkan Arap at ve kısrakla . 

ra mahıus olan bu kotuda 
birinci gelen hayvan 120, 
ikinci 50, üçüncü 20 lira 
mükif at kazandı . 

Üçüncü kosu: 
Mesafesi 2600 metre olan 

bu koouya dört hayvan 
ltttrak etli. 

Blrlnctltğl Edinciklt Meh· 
met Hatunun Mearur adm · 
dakt doru atı . tklncillğl yüz· 
batı Şemsettlnln Bahtiyara, 
üçüncülüğü Bigalı lımallln 
Serveti aldı . 

Birinci 180, ikinci 55, üç· 
üncü 20 lira ikramiye aldı 

lar. 

, Son ~osu: 
3000 Metre meeafeden ol· 

an bu koıu çok heyecanla 
oldu, dört hayvan tıttrak et· 
ti 

Ankaralı Salih Temelin 
Mahmure adındaki yağız k11 
rağı birinciliği , ikinciliği 

yine onun al kısrağı Ceylan. 
üçüncülüğü de Su11ğırlıklı 

Şaban Atlının Bozkurdu ka· 
zandı 

Birinci 300, ikinci 75, 
üçüncü 25 lira ikramiye al · 
dalar. 

Göbel İlk Okulu Mera
simle Açlldı .. 

Okulun Açılışı Büyük Bir Ga
labalık önünde Valimiz 
Tarafından Yapıldı. 

Su11ğırlık, 4 ( Husuıi) -
Göbel nahiyesinde yapılan 
ilkokulun intaatı sona er· 
mittir. 

Valimiz ve C. H Partisi 
Batkanı B. Ethem Aykut 
okulu kalabalık halkın ön
ünde meraıimle açmıt tardır 

Valimiz kodelayı kes 
meden önce Cumhuriye 
rejiminin her yönde olduğu 
gibi kültür sahasında da yap 
hğı ıılerl, maarifin ehemmi· 
yet ve lüzumunu v~ciz. bir 
nutukla anlatmıtlar ve Bü 
yük Kurtarac:ımızın adanı say. 
ğı tle anmıtlardır. 

Valimizin ıözleri köylüle· 
rln ıüreklt alkııları araıında 
ıon ermlttfr .. 

Hunu müteakip hazır bu · 
luoanlar okulu 1ıezmfılerdlr . 

Okul GöbellUerln ve ona 
inzimam eden Umumi Mec 
liıln yardımı ıle çok esaılı 
ve bQyQk olarak, 1ıelecek 
yılların lhll yacı gö-ıönünde 

bulundurularak lnta edtlmit 
tir. 

iki saat lıtirahatı mütea
kip Valimiz oradan Gönene 
geçmiılerdfr. 

Okulun açıhtmda Susığır 
lık Kaymakamı H. İsmail Hak
kı Gider ve birçok davetlıler 
hazır bulunmutlardır. 

C. H. P. Hacıilbey komu
nu tnplantıs' 

C H. Partlıl Hscıilbey 
Kamunu bütün ocak üyele
rinin lttiralile kamun kura 
ğında B. Ekrem Çavulduruo 
batkanlığında toplanarak 
Parti itleri üzerinde görüt
müılerdir. 

Bir yu r ~da şın o~u l a yar"~ımı 
Manyasın Kızılköyü oku

luna bahçavan lsmaıl Ay · 
doı yirmi lıra kıymetinde 

bir duvar saati hediye etmtı 
tir . Hamiyetli vatandaıı tak
dir ederiz. 

Bölge mubteliti ile maç 
yspmak üzere ıehrimlze ge· 
len Manisa ıporcuları, pazar 
aktamı Halkevlnde Faruk 
Nafizin Canavar adındaki 3 
perdelik manzum pfyeılnl 
temsil ettiler Daha ıaat 
ıeklze yaklatarken salon ta· 
mamen dolmuıtu. Baıta V • · 
limlz Ethem Aykut olduğu 
halde lılr çok da vetlt göze 
çarpıyordu. 

Müıamereye İstiklal mar 
tile baılandı. Bundan ıonr• 
Maniıalı gençler keman ve 
piyano ile Manisa ve Üzill11 
tarkılarını ıöylediler ve al · 
kıılandılar. Bir bayanın Türk 
Kızı adındaki tilri takdirle 
kartılaodı 

Keman konıerl , halk ıar · 

kıları da zevkle dinlendi .,e 
çok alkıı landı. 

Bundan ıonra piyeı bat· 
)adı Gençler cidden muvaf· 
fak oldular Bize iyi bir 
gece geçirten Manisalı geoç· 
lerl kutlularız. 

ilkokul 
Kitaplan ~asılıyor 

Kültür Bakanlığı ılkoktJI 
kitaplarıle yakından meıaul 
olmaktadır. 

.Şimdiye kadar okul118
' 

tarih , kitapları Bakanlık ta· 
rafındaıı açılan mOıabaka· 
larda lttlrak eden öğretme" ' 
lerin gönderdikleri kitaplar 
arasından ıeçtlerek Bak•"· 
lık hesabaoa butırılmıt "e 
bütün okullar da bu klt•P' 
ları kullanmağa baılamit· 
lardır. 

Bu " yıl da riyaziye ve tll 
biat, eıya kitapları fçio bir 
müsabaka açılmıf , maıabll 

R• .. 
kada kazanan kitaplar I< 
kanlık taraf andan baıılm• 
üzere Devlet matbaa••"' 
verilmit bulunmaktachr· 

Yalnız okullar öoül11üı 
deki pazartesi günüodef1 
itibaren aç. ılaca g" ı için öi l .,. 
retmenl~r kitaplar ba•• 

1
' i 

cıya kadar bu der• er 
ameli olarak talebeye öfre 

teceklerdir. k 
Diğer taraftan Bak•01' 

her kitaba bir fiaat taY*" 
etmlt bulunmaktadır. 

1 fi ata 
Bu fiaattan fazla a ki· 

kitap satanlara bir dah• k· 
tap verilmiyeceğl gibi h• 1., 

ame 
larında kanuni mu ke 
yapılıuak para ceztH• da 
stlecel< tir. 

Gelenler Giden/er: 
" •• _..f:rJ1l11 

Kültiir direktoru B. .,. 
dün Jıt• Ergun mezunen 

bula gitmittir 

Birlı~lilerin ziya! eti , 
kaol•' 

ldmanbirlıklfler bat "'u S ,ııo .. 
Doktor B. Kamil : se•ll· 
ile eti Bayan Hıkme biİrıde 
oğlu ıereffne Şehir kulO 1ır 

ı1ıern bir çay ziyafeti verm ·yel 
11111 

Btrliklilerin çayı ıa 111 

içinde eeçmlttir. 

... 
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Sarkın Parisi Şangha- Muharebenin Ne Oldu-
yın Bugünkü Hali.. ğunu Bilmiyen General 

Deyll Herald gazeteılnden: 
Nankin yolunun bomba 

1•ndıiını, ıehrin alt üıt ol 
dutunu ve ıııkların ıöndü
l6QG, boıaltma hazırlıkları 
btıladığını bildiren bir tel· 
lttfıoda Şanghayda bulu 
11•rı bir doıtum bu büyük 
llatirur ve neıelt ıehrin ne 
hallerde bulundufunu anla 
h1or. 

Bu huıuıi telgrafı kahve 
•ltı maaaann üzerinde bu · 
lullca çok üzü ldüm, çOnkü 
btn Şanghayı çok geveiım . 
liayatımın on iki ıeneıl ora · 
d, geçmlıttr. Ben ve ailem 
1927 harbında orada idik 
•e canımızı güç beli kur 
ltr•bılmiıtlk 

lrııllız kamoyu, Nankin 
tolunun bombalanma11nın 
~ demek oldujunu kolay
ca anlayabilir. Fakat bu 
iehtrde ııık ıöndOrmek ve 
~ece vaeajı, ne demektir? 
~Unu anlamak zortlur. Çün 
6 içinde mllyonlar yaııyan 

•tıt~rnaayona 1 bölgede hele 
Prın11z imtiyazla bölgesinde 
lece ortalık karardığı za
~an ,·okaklarda bulunan 
~etlces evlerine çekil~cektir . 

ece iıter Çinli . iıter Avru r 
lltlı kım ıokakta görülürse. 
0 ıeceyl kodeste geçirmek 
'tıecburtyetındedi.r . 

O zaman sokakları ve 
~tçldleri bir İngiliz genera 
1'1n ldareıl altında bulunan 
~bıta kuvvetleri tutu J 927 

neılnde bu ııık ıöodiirme 

•e evlere çekilme mecburi· 
tıtı, zannederim, on d6rt 

:Grı ıürmOıtü Ben vazifem 
d 01•Yıalyle bir paıo taııyor 

111b ve gece. karanl ık ve 
tefli manzınalı ıokaklardan 
~Çerek evime dönüyordum. 
I ternan, bu ecnebi bölge 
•rıne hiç bir bomba düı
~•11ıtıt1. 10.000 lngl1iz aı 
•rı, bizi gecelf gündüzln 

"-"haf aza ettiği için canı 
~1'tı ve malırn1zı ıelamette 
1•tedtyorduk 

~ Bu ıün iıe oradaki ya 
•ncılar, her an bombalan
~ak tehlıkeai ve korku lçın· 

heyecanlı zamanlar ge
~lrrnektedirler 
~ Ren, Şanghaya , ıarkın 
1 •tlıi denilmes inden hoı 
;11rnamııtmdır . Bu doiru 
tı'illdır. Evvela, Şanghav 
6YGk Brltanyanın uzak 

ktktakı en büyük ticaret 
i'"kezidlr Şanghay, ilk 
~te, çamurlar ürerlne in
~ lıler tarafından lcurulmuı 
~'· HugQn ile ecnebllttrln 
~deki emlak, 300 000. 
d lneıltz llra11 değerin 
g'dır Palas otelinin ve 
~ '••u1ı btna11nın bulunduiu 
ta'tılcin yolu ıemtinde iıe 
l,l)'•iın bir dönOmO 300.000 
"tlltı llra11dır Gümrük bi· 
t '••llın, bankaların ve tlca · 
'th 1 ._ •ne erin bulunduiu 

ao:tte lıe bir dönOm ) 50. 
ı._ lngtltz llra11 ecler. Şanı
'-l)' londradan 12000 mil 
.... •lctadır . Fakat eıki ça.... ,,,lr 1 
~I " u iibelerin yerine ku· 
~1 .. :uı olan bu bilyilk ıe
-. • bir paytabtm biltün 
~llnhti vardır . 

llıa Undan önce hiç bir za-
'" İnılliz konıoloılufu, 
delcı lorılız mabkemeel 

ı •• Şanabaı ban· 

ka ları , emniyette kalabil. 
mek için yer deilttirmeğe, 

daha içeriye ve yahud daha 
sahile gltmeğe lüzum duy
mamıılardı . 

Bütün bunlar, orada tı · 
carelin ne büyük bir teb 
did altında bulunduğunu 

göıtermektedlr. Binlerce ton 
lıtıabındalci gemiler , ticaret 
eıya1ını taııyacak yer mül 
tectlerl taıımakla uğraımak· 
tadır . 

l 843 Senesinde Sır Henri 
Pottingerin oraya gelmesin· 
den limanın ve ecnebi böl 
gelerintn açılmaaandan beri 
sükunet ve Jntizam içinde 
yaıatmıı olan bir ıehlr için, 
bu hi.diaeler ne büyük za· 
rarlar doğurmaktadır. 

Ştthlr ilk önce kurulmaia 
baılandığı zaman burada 
arazi tarla flatına alınabill· 

yordu. Kayıdlar, o zaman 
en pahalı yerlerde bir dö 
nümün dokıan fngilizltrası· 
na alındıfını göatermektedlr 
Bugün bu flal 300,000 lngi 
liz llraeına çıkmııtır . 

Bunun ıebeplerlnden bi· 
riıl , bir çok Çtnlılerln ecnebi 
bölgesinde yaıamak isteme 
lerldlr. Geçen yıllarda mil 
yonlarca Çınlt ecnebi böl
geıinde, bılhuaa Fran11z 
imtiyaz bölgeılndekl modern 
apartmanlarda yaıamak 

iç in akın etmlılerdfr. 
Size, çamurlu Vangpu 

ıularınd~o geçerek ıe-hrtn 

göbeğine- naaıl gelindiğini 

tanır edeyim. 

V usungu ve ıehrln afzan 
daki Vuıung kalelerini geç· 
tikten ıonra bir iki ta· 
ne Goltang tarlası görünü· 
nüz Bu b ir nevi hububattır 
lcl bundan Çinliler Samıut 

isminde bir içki yaparlar. 
Ondan sonra bir kaç köy 
görününüz, bir kaç tarla· 
dan ıonra Şanghay görOnOr. 

Yan taraflarda bir takım 
petrol teıiaah, büyük antre· 
polar vardır ve bunların 

önünde daima yük boıaltıp 

yük alan büyük gemiler 
durur Bu kıvrılan nehir 
içinde otuz mil kadar yol 
a l dıktan sonra eıaa ıehrin 

göbeğine varırsınız 

Pulung tarafında lngiliz 
Amerikan ılrketler lnin bü 
yük tütün fabrikaları göze 
çarpar. Burada normal za· 
manlarda blnle-rce Çınlı er 
kek ve kadın tıçfıl çahıır. 
Çinlilere ılğara içmtıinl in. 
gtlizler öğretmitlerdir. 

Şehlrin ortaaında yabancı 

zırhlıları demirltdlr. Ştthlrde 
yüksek ve canlı binalar gö 
rülür Sokaklarda birçok 
arabalar otomobiller gider 
gelir Büyük otellerde çalı 
ıan Çinli garsonlar, dünya
nın her hangi bir yerinde 
tçebilecefinlz kadar mükem· 
mel içkileri ıi:re hazırlayıp 

suna bilirler 

Gayet sOılü masalarda, 
gayet iyi hazırlanmıı ye · 
mekler ylyebillnlntz. 

"Şarkın Pariıl ~ yanlıı bir 
tlblrdlr. Şanghay, L ondra, 
Montekarlo, Berlto ve Nev 
yorkun çıkaracağı her ıeyl 
24 ıaat içinde ılze verir. 
Şanghayda öyle barlar var
dır ki elit ıeoedenbert kapı 
lannı kapamamıılardır. 

londrada 73 yaşmda ölen bu ihtiyar aster hayatında 
birkerre olsun mu~arı~ı görmemiş 

Geçen gün Londranın bü. 
yük haetahanelerinden biri 
sinde, Amerikan ordusunun 
en tanınmıt generallerinden 
ve sevkülceyt müte '1an11la· 
rından Klioton Fallı 

ö l m ü ı t ü r ve bu 
ölüm gerek A merikada, ge
rekse logilterede biiyük bir 
teeıe ür uyandırmııtır . 73 Ya
tında olan bu generalin ha 
yatı, hiç bir zaman unuta
madığı bir facia ve talisiz 
likle muhattı. 

Filhakika general, bütün 
arzusuna raimen harbe itti 

Şu halde bu ıark ıehrl , 
size bir günün yirmi dört 
saatinde eğlenmek vesilele
rini hazır tutmaktadır . 

Nankln yolu üzerindeki 
büyük mağazalarda gönlü-
nüz ne istene satın alabi
lininiz. Eğer eflttnmek lali · 
yorsanız gece hayatının tür· 
lüıü vardır. 

Bazan bir arabanın yükü 
ile birlikte kayboldufu da 
olur Fakat bu tuzağa düı
mek için biraz da senem 
olmak lazımdır. 

Şanghayda seyrüsefer, 
mühim bir meseledir. Çinli 
arabacılara bunun kaide ve 
nizamları, ancak son yıllar· 

da öğretllm ittir . 

eütün köıe baılarında 
ıeyrOıef eri tanzim edecek 
kuvvetli lambalar vardır 
Şehirde 1 O 000 mot6rlü na· 
ktlva11taaı, 250 bin araba 
devamlı ıurelte gldfp gelfr. 
Tramvay hatlarının uzunlu 
ğu da 10 mil tutar. Hütün 
hu itlerin yedi mil mürab 
baı bir sahada vukua gel
diğini göz önüne getirirse 
niz, buradaki 11kıııklığı ve 
izdihamı anlanınız. 

Bu bölge, 1853 de teslı 
edilmit olan Şanğhay bele 
diye mecllıi tarafından ida 
re olunur. Bu mecliııln do 
kuz azası Şaoğhcıyda ıeçilir: 
P.u meclisin emri altında 
mü haf aza, polis ve sair 
kuvvetleri vardır. 

Franıız imtiyaz bölgeıln 

de de ayrı bir belediye mecliıi 
vardır Böyle buhranlı zaman· 
la rda bölgelerin ve orada o 
turan vatandaıl1trının müdaM 
f aaaı için her iki meclis de 
itbirllğl ederler. Bunlar, böy 
le zamanlarda donanma ku 
mandanları ve konsoloslarla 
temu halinde bulunurlar. 

Ecnebi bölgeıindekl polis 
kuvveti 2 bin ktıidlr ve bu· 
nların baılarında lngiliz, Hi
ndli ve Çinli zabitler vardır. 
Bunların tılerl oldukça güç
tiir; çünkil çok defa Çinlile
rin oturduğu semtlerde ıilah· . 
lı hırsızlarla çarpıımak mec
buriyetinde kalırlar . 

Fransızların da efradının 

çofu Çinli olan muhafız kı 

taları vardır. 

Bir zaman Amerikalılar 

da Suçovkonln timallnde 
Hongkuvda kendileri için 
ayrı bir bölge kurmuılaua 

da ıonradan bura11 dlfer bir 
bölıe ile bırleıttrilmlı ve 
enternasyonal bölıe lımlnl 

almııtır . lıte Şanghayın bu 
tarafındadır ki Japonlar ken· 
dt kolonilerini kurmuılardır. 

rak etmek ıöy le dunun bir 
tek küçük harp görmek im· 
kanını bile bulamamlıtır. 

J 898 de, Amerıka - fı
panya harbi esnasında, o 
zaman genç bir zabit olan 
general Fallıin alayı Porto -
Ridoya gönderllmit lıe de, 
oraya geldikleri zaman Ame 
rikan bayrağının kale üze· 
rinde dalgalandığını ve har 
bin durduğunu görmüılerdlr 

1904 de Türk - Bulgar 
gergioliiinln ıon derece art 
mıt olmaaı ha;eblyle, genç 
yüzbatı Fallı müıahid olarak 
lıtanl:ula gttlmiıttr Fakat bu 

.harp vuku bulma mıı, buna 
mukabil Japonya ile Ruıya 
arasında harp baılamııtır. 
Bunun üzerine bir harp gör· 
mek ateıiyle yanan yüzbaıı 
Fallı , orada vazifesine dev
am etmek üzere müdafaa 
nezaretinden müaaade iıte
miııe de tıttda11 aylarca Va· 
ılngtonda sürüncemede kal. 
mıı ve oiha yet izin gelip de 
Falı lıtanbulu terkedtnce, 
bu defa da Port - Artürün 
dGıtüjünO ve ıu1 h muahe· 
ılnirı imzalandığını "lee11ür 
le,, öğrenmlıtlr. 

Her ne bahaaına oluna 
olıun, 1912 de, Balkan har· 
binde hazır bulunmak lstt
yen Fallı alelacele müıaade 
alarak Amerikayı terketmlı· 
ıe de birçok idari müıkilat 
onu K.aradaidll kalmaia 
mecbur etmiıtır . 

Umumi harp eınaaında 
Falla, Briikaele geçmif, fakat 
Belçıkaoın payitahtı hemen 
o gün Almanlar tarafından 

lfgal edildl~i için. ıehrl terk 
etmek mecburiyeti hasıl ol 

muıtur . 

Bunun üzerine Amerika 
dakt vazlfeıl baıına çağmlan 
general, 1916 d~ bir kolor 
dunun baıında Mekılka cep· 
hesine gönderil mif, fakat bu 
defa da, gerglnlık izale edil· 
diği için taliılz general me· 
zlyet ve liyakatini göıter 

m~k ıöyle dursun bir tek 
hakiki top ıeıi bile duyama· 
mııtır. Gerek Mekıika lkli· 
minin tesiriyle, gerekse lokl
aarıhayalin verdıil tee11ürle 
hasta düıen general Fallı, 
uzun bir hastalıktan sonra 
iyiletince 1918 de bir fırka· 
nın baıında Fran11z cephesi · 
ne hareket ctmiıttr. Fakat 
Breıt limanına geldiği za· 
man haatahğı yQkıetmlf, bu · 
nun için eıaaen bitmek ilze 
re olan harbe tıttrak ede 

memlıti 

fon Habeı ha rblnde hazır 
bulunmaıına doktorlar mü · 
ıaade elmemlılerdir. 

Nihayet, bundan birkaç 
hafta evvel kendlılnl olduk 
ça iyi hi11eden ıeneral, Uz 
ak Şarkta, Çin orduıunun 
harekatını takip etmek Oze · 
re Amerlkadan hareket et 
mit ve bazı miizakerelerde 
bulunmak için Londraya uğ 
ramııtır Fakat mukadderat 
tekrar inadını 1röıterml1 ve 
zavallı ıeneral haata dOıe· 
rek birkaç gün evvel rahat 
döıeğlnde ölmOıtür. 

M6teha1111lar tarafından, 
Amerikanın en ıilzide ıtra· 

tejt olarak tanınan ıeneral 
Fallı tıte böylece, bOtOn ar 
zuıuna rafmen, bir tek harp 
g6rmeden hayata gözlerini 

kapam11tır. 

Ban~uma Sut~ Hukuk 
Hakimliğinden: 

( Bandırmanın Paıa bayırı 

maballeıinden lımail anası 
Emlneye) 

Bandırmada hazine vekili 
tarafında n aleyhine açılan 

15 lira 60 kuruıurı fazla re· 
ddiyattan dolayı iatfrdad da 

vaaının cari muhakemesinde 
Bandırmadaki ikametgihınız 

bulunmadığından mahkeme · 
ce ili.nen tebliğat icrasına 

karar verildiğinden mahke 
me günü olan ıs 10-937 ta 
rıhinde cuma aünü aaat 9 da 
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1 • • • • • • • : Yüzde Yüz Realist, : 
• • : Tefti Ve Yerli : 
• • ! Küçük Hikayeler i 
i Çıkıyor. ! 
• • ........................... 
Bandırma sulh hukuk mah· 

kemeılnde bulunmanız için 

davetiyedir ilan olunur. 

Bahkesir Orman Baş 
Mü hendi si iğinden: 

Beher kentalin 
muhammen va 
hlt fiatı 
Ltra Kuruı 

8 
8 

Miktarı 

600 
360 

Cinıi 

Kireç ocağı 
çalıaı 

Ormanın iımi 

Elma dere 
Çerkeı or· 
manından . 

1 - Balıkesir viliyetinln merkez kazasının Kepıüt na· 
hlyeıi Tekeıııklar köyü civarında Elmadere ormanından 
600 kental mahlut çalı ve merkez kazasının ziyaretli "ö· 
yil hududu dahilinde 360 ILental mahlut çalının 25-9·937 
gününden itibaren ayrı ayrı , on beı gün müddetle ve açık 
arhrmıycl konulmuıtur 

2 - Her iki artırma 1 J 1 O 93T tarihine rulıyan çar· 
ıamba günü nal 15 de orman müdüriyeti daireainde mii. 
teıekkil komisyonda yapılacaktır. 

3 Beher kentalin muhammen bedelleri 8 kuruıtur. 
4 - Muvakkat teminatları 600 kentallik 3 ltra 6S ku· 

ruıtur . 360 Kentallık 2 lira 16 kuruıtur. 

5 - Şartname ve mukavelename suretleri orman mü 
dürlyetinde görülebilir. 

6 - Satıı umumidir. 4· 1. 439 

Kilo 
Cinıi Mıktan 

az çok 
Koyun eti 6000 8000 
Sığır eti 5500 8000 
Kuru fasulye 4500 5500 
Pdakarn~ , kuıkuı3800 5000 
Şehriye 

Süt 9000 10500 
t 1000 13000 
2700 3300 
2000 2500 

Yoiurl 
Sabun 
Soda 
Hey az 
Pirinç 
Tuz 
Un 

peynir 2000 3000 
6500 8000 
2309 3000 
3500 4700 

Toz ıeker 
Soğan 

Nohut 
Kaıar 
Mercimek 

6500 8000 
6500 8000 

800 900 
1100 1500 
300 400 

Patates 
Mangal 
Odun 

8500 11000 
kömürü 2000 2400 

610 )Ü 70000 
7000 8000 

800 1100 
Limon 
Salça 
Çekirdeksiz K. 1100 1350 
üzüm 
Elma 2000 2500 • 
Tuzsuz tere yajı 200 300 
Kuru barbunya 500 600 
Yumurta adet 95000 115000 

Bulgur 
Ceviz içi 
Çay 

2000 
ıoo 

30 

2700 
110 
40 

Muhammen f latı 
Kr. S . 
40 
30 
ıs 

25 

10 
10 
40 
ıo 
50 
30 

6 
14 
27 

3 
12 
60 
ıo 

7 
5 
J,5 
3 

ıs 

25 

15 
120 
20 
1,25 

12 
60 

400 

T. Miktarı 
Lira Kr. 
240 
180 
39 38 
93 75 

78 75 
97 50 
99 
18 75 

112 50 
180 
13 50 
49 35 

162 
18 
8 ıo 

67 50 
3 

57 75 
9 

105 
18 
12 38 
25 31 

28 13 
27 

9 
107 81 

24 
4 

12 

30 
95 

Balıkesir Ortaokulları Satın 
Alma Komisyonundan: 

l - Ortaokulların may11 938 ıonuna kadar ihtiyacı 
bulunan yukarsda adları yazılı {30] kalem yiyecek veaat 
re11in; bir kıamına lıteklller tarafından teklif edilen fiat
ların haddi layık ıörülmemealnden, bir kıamınada lıtekll 
bulunmamaaından dolayı komiıyonumuzca ekıtltmeal on 
gün uzatılarak ihale 1 l · l O 997 pazarteıl ıaal 14 de bı · 
rakılmııtır. 

2 - lıtekltlertn muayyen aOn ve ıaatte teminat mek · 
tup ve makbuılarlle Kültür direktörlüiiindel:I komlıyona 

bat vurma 1.1 rı , ıartna mel eri ıörmek iıtlyenlerin her (Gn 

Ôlretmen Okulu kalemine mlracaatlara illn olunur. 
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Balıkesir Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Balıkesirde yaptırılacak 6 adet askeri binava talip 
çıkmadı~ından tekrar IS aıün müddetle ve kapalı zarf 
usulile ekıiltmeye konulmuıtur. lhalui ) 1 - lO • 933 pa. 
zarteal günü saat 15 dedir. Pinalaran muhammen bedeli 
( 10,200 ) lira ( 7'2 ) 1'uru1. ilk teminatları 765 lira 53 
kuruııur. lıteklilerln ıartııamuini göırrtk üzere her gün 
ve ekailtmiye l~tlrıı k t'dt:et kinin de teklif mektuplarını 
ihale 1aatinden bir saat evvel komiıyona vermeleri 

1 - 4 • 409 

Belediye Riyasetinden: 
1 - Zahtre hali içinde mevcut proje ve planlarına gö· 

re yaptırılacak ıundurma inıaatı ] 5 gün m6ddetle açık ek
ılltmeye çıkar~lmııtar. 

2 - Keıif bedeh 3393 lira 60 kuruıtur. 
3 - İha leıt 15 1 O 937 cuma günü tıı at 16 da beledi .. 

ye encümeninde yapılacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 dipozi
tolarını belediyeye yahrmaları ve fazla malumat almak 
istlyenlerln belediye fen ıubeslne müracaatları ilan olu. 
nur. 

4 - 1 -· 432 

Gönenin Sarıköy Nahiyesi 
Belebiye Riyasetinden: 

Nahiyenin tahminen 50 hektarı meıkün, 25 hektarı da 
gayri meıkftn olmak üzere 75 hektarlık halıhaıır harita . 
ıının alınnıaaı meskun yerlerin hektara 25 liradan, gayri 
meskun yerlerin hektarı 13 liradan olarak 1575 lira mu
hammen bedelle J 3 · I0-937 çarıamba günü saat 15 te ih· 
alesl açık münakuaya kooulmuıtur. Daha fazla tafsilat 
almak lstiyenler nahiye belediyesine müracaat etmelidir · 
ler . 4 - J - 426 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Balıkesir- Edremit yolunun 75+ooo 82-476 ncı ki 
lometreleri aruında taıları ıhzar edllmıı bozuk kısmın eı
aalı ıoıa tamiratı 30-9-937 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuttur 

2 - Bu itin keıif bedeli ( 7 449 ) lira ( 85 ) kuruı 
muvakkat teminatı ( 558 ) lira ( 74 ) kuruıtur 

3 - Bu tıe ait ıartname ve evrak ıunlar: 
A Ekıiltme ıartnameai 
B - fenni ıutname 
C - Keıif cetveli 
D -- Mukavele örneği 
H - Nafıa itleri ıeralti umumiyeai 
lstiyenler bu keıifname ve evrakı vilayet daimi encü 

men kaleminde veya Nafıa müd°ürlüğünde görebıhı ler 
4 - ihale 21 10 937 tatihine raılayan perıembe günü 

saat 15 de vilayet makamında müteıekktl daimi encümen 
tarafından yapılacaktır. 

5 - Ekılltmeye bu gibi tılerle uğraıtığına dair Balı
kt"Sir Nafıa müdürlüğünden liakal ıeldz gün evvel vesika 
alanlar girebilir . 

6 - lstekltlerln yukarda yazılı gün ve saatte muvak 
kat teminatlarını malsandıiına yatırdıklarına dair makbuz 
veya banka mektuplarile vilayet daimi encümene müra 
caatları tlao olunur. 

4 - 1 - 438 

TORKDILI 

Ümltell köyü Çayırlık mevklinde köy ıahılyeti ma 
neviyesine ait iki parça ( l 5ll0) dönüm miktarındaki me 
ranın mayıs 938 bidayetine kadar koyun otlakiyesi olarak 
artırma usulile kiraya verileceğinden hteldilerin ıhale ıü
nü olan 10: 10 · 937 tarihinde köyümüz ihtiyar heye. 
ne m6racaatları tlan olunur. 

Susıfarhk Ümltell köyü 
ihtiyar heyeti 

3 - 1 -· 422 

Arttırma çıkarılan partilerin Beherinin miktarı Yeldin 
Cinsi Adedi Kental Kental 
Meıe kömürü 13 50 650 

1 - Balıkesir vilayeti merkez kazasının Savaıtepe 
nahiyesi dere cıvarındakl Karakız devlet ormanmdan 
650 kental meıe kömürü elliıer kentallik partiler halinde 
ve 13 partide satııa çıkarılmııtır . 

2 - Satıı elliıer kentallık partıler halınde iç pazar 
larda satılmak ıartile Orman kanununun 18 nci maddes 
inde yazılı köylüler arasında yapılacaktır 

3 - Satıı 11 10 937 tarih ve pazartesi günü saat 
15 de orman müdürlüğü dair~sinde her perti ayrı ayrı 
ihale edilmek üzere yapılacaktır. 

4 - Beher kentalin muhammen fiatı 30 kuruııur. 
5 - Şartname ve mukavele ıuretleri Orman müdüri 

yetinde görülebilir 
6 - Her parti için muvakkat teminat 113 kuruıtur . 

4 - 1 - 412 

Defterdarlıktan: 
Mahallesi Sokağı Cinsi Bir senelik icarı 
Umurbey Cumhuriyet Mağaza 100 lira 

Yukarda evsafı yazılı mağazaya müı.ay«:de ve temdit 
müddetleri zarfında talip zuhur etmediği cihetle bir ay 
müddetle pazarlığa vazedilmiıttr . Taliplerin, pnzar lığın 
yapılacağı 21 1 O U37 tarihine müaadlf perıembe gunu 
saat ) 5 de yüzde yedi buçuk pey akçalarlle defterdarlık

ta lçlıma eden komisyona ve fazla malumat istlyenlerin 
de Balıkesir Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 

4 . 1 - 408 

5 BiRiNCi TEŞRiN 937 

uııyan cok uavanıklı .. . .. 

1 
«Tiirk Antrasidi» ude 1 

bulunacak lır. 
Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimeotOı 

çivi, cam gibi çeıttler de maiazamız da her yerdeO 
ucuzdur. 

Satıhk Dükkan, F ı r ı f'I 
Bağ Ve Ev Yeri 
Aıağıdaki yerler satılıktır Taliplerin Arabacıol 

. ., 
Bay Ali Sadıka müracaat ~tmeleri. 

. t ~od• 
l Eski belediye meydanında uncular ara• 8 

halen terzi lbrahimln ıtgalındekl kirgir düklcan· efl 

2 - Kerestecilerde köıe batında Saatçi Ethem 
karıısında fırın . 

3 - lzmirler mahalksinde iplik fabrikası 

Gavurun bağı diye anılan bağ ve ev yeri. B•~· ttıl 
4 - fazlı kuyusunda ıosa üstünde Şeremetli 

minin bağının karıısında 4 dönümlük bağ ve ev ye~ 
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