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Büyük Şef, Dün Adanayı · Lord Halif aks Almanyayı 
Şereflendirdiler.. ltalyadan Ayıracak mı? 

Atatürk, barabırlarindı lııvekil Celil Bayar, Oıhiliya ve Hatia Vekilleri olduiu halde 
dün Adınıyı tasrif ettiler va binlerce ~alk tarafm~ın büyük tezaküratla karıılındılar 

Halif aksın, Hitlerle Yaptığı Görilşmeler Roma
yı Endişeye Düfürdü. Gazeteler Bu Görüşme

lere Büyük Ehemmiyet Veriyorlar. Ankara, 19 (A.A.) - Re· 
lılcumbur Atatürk refakat 
Ye maiyetlerindeki zeyatla 
birlikte din aktam Adana11 
.. reflendlrmlılerdlr 

Seyahat 7ollaranda hat bo
Juna, lltaı1onlara inen halk 
Ye kaf Jleler tarafından se · 
l&mlaamıılardır. 

Atat6rk Oımanl1ede Or· 
ıeneral izzetin, aıkerl erkln 
tarafından karıalanmıı, mek· 
teplller Ye kalabalık bir 
halk taslmlerlDI arzetmlt · 
tir. 

Adana, ı9 (A A.) - Rel· 
ilcumhur Atat6rk yar1n ıa 
hah Adana;ı ıereflendıre · 
Celcle;dır. AtatlrkOn, Adanayı 
tereHendJreeeklerınt baber 
alan Adanalılar bu aabah 
tan itibaren lıtaıyon yoluna 

dökülmüıler ve büy6k bir 
.abıraızlıkla Büy\lk Şefin ge
lecefl yolu aözlemtılerdir. 

Yarın Adana büyük teza· 
b6rlere aahne olacaktır . 

lıtanbul, 19 (Huıuı1) -
Retılcumbur Atatürk, Türk 
Tarıb Kurumunun derhal 
toplanma11nı ve Türkçeye ya· 
baocı ıehir hlmlerinl ve bu 
meyanda (Dlyarbeklr) lıml. 

nfn nereden geldiğini tetkik 
eylemeılni emretmtılerdlr 

lıtanbul, 19 (Huıuıi) -
Halkın cotk'8d tezahüratı 
araa10da Ellzizden ayralan 
BGy6k Şef burön Adanayı 
tereflendlrmlılerdlr 

Atatürk, Adanada parlak 
rueraılmle karıılanmıılar, lı 

taıyonu dôlduran binlerce 
halk tarafından alk,ılanmıı-

lardır. 

Büyük Kurtaracıoan Adana
dan ıoiıra Meralol teırlf et 
melert muhtemeldir. 

Ellzlz,t J9:(A.A.} - Ata · 
türk, Halkevlnln ıereflerlrıe 
tertip etllfl meıamerede ıa
at bire kadar kaldalar. 

Btr ara Elazlz adının aılı 
hakkında vukubulan bir mO· 
aababe ıonuoda kelimenin 
memleket manlıına relen 
flzıf~kellmelerinden .... mürek
kep olarak Eli:dz teklinde 
ve miloblt, J mahsuldar, be 
reketlt memleket:manhmda 
olma11 llzımıeldlfi netlceıl 
ne varıldı. Ve hazıruna te
lij edılal. Alkıflarla karıı
Jarıdı. 

Atatürk HalkeYinden ay. 
rıldıktan ıoora aaat 1 15 de 
Elazlzden ayraldılaf. 

Berlırı, J 9 (Radyo) - ln-
1ıtİfr:kablnealnrle mecliı Lord 
relı) Ya:ıtfe,;ni aöreD Lord 
Halıfakııo BerhD' ıı1areU 
hararetli btr gazete mü'Dr 
kaıaaı araaında olmaktadır. 

lnıtltz Te Alman ıazetelerl 

Kocaeli 
Sıylav:na111ztıliğina Orgı
narıl lli Sait gösterildi 

Ankara, 19 (AA.) - K.o 
caeli Sa1la·fl Nedimin 
öl6mQ (berine . botalaa 

araııaclallf bu mftoakaıala· 

ran ıebebt bazı lnaillz gaze· 
telerlnde çıkan •Meraklı. 

haberlerdir. Bunlara ıöre 

Almanya orta Avrupada el· 
Iat ıerbeft bırakılmak pr
tl1le mhlemlekeler mesele 
ılDl on aene mGddetle llert 
ıürmemell kabul eclecekmlt· 
Diler taraftan lnallJz •aze. 

telerl Alman bGktlmetlnlD 
ltalyan doıtluiunu terket· 
meıl tbtlmalint de ima et
miılercllr. Naıyooal· ıoıyaltıt 

lıtlhbar büroıu bu neırlyata 
çok ıtddetll tekilde cevap 
Yermııttr. 

Londra, 19 ( RadJo ) -
•tımea., ıazeteaine 16re Lort 
( Sonu lldncl ıayf ada ) 

F ransanın Suriyedeki 
Hak Ve Menfaatleri .. 

~~~~~~~·----·~~~~~~~ 

Bir f rınsız ıuharriri Suriyedan: "Biz kendi kındiıizi 
koi~uk.. Diyor 

Pariıte çıkao "La Re rını kaldırmıı olma .. Jdılar, 

Fransadaki HükQmet Darbesi lşin
d e Alman Parmağı mı Var? .. 
Pıriı ciıınn~ı Alıın ıımOlitı gizli ıilih depolan hfrmdu. lızı nüfuzlu ıahıirat· 

Kocaelt ıayla~hlına emekli 
Orıeneral Alı Salt Akbay. 
tuı Partl Genbaıkurunca 

Parti namzedi olarak onay· 
lanmııbr. 

Sayın seçicilere bıldlrtt •e 
ilin ederim 

.., C. H. P . Genel 

.. . ' Baıkan Vektll 
Celil Bayar ......... '. ' 

publlque., ıazeteal "Pferre aynı ıözle ıörmekte tered
Domlnlque,. ln Franıız · Surl- diit etmlyecektt •• 
1• muabedeıl hakkıoda bir Maharrlr makaleıfnde dl· 
makalealnl neıretmektedlr. JOr ki: 
Pıerre Domlnlque maabe- .. ... Fakat, daha fenaıı var 

deye karıı tik ıünden beri M. Vıenotnun dahil bulun· 
cephe almıı ve bu muahe- duiu bftkametln projeıl Sa
nin Franıanın menfaatlerine ocak meaeleıl dola111ı1le, 

Habef is tan ne kadar aykırı oldutu- Türkt1e de aramıztla bir ıhlırin da bu gizli taıkilita dıhil ~ulunduklan anlıııhyor 
ou müteaddit .lef al ar lıbat trllfa aebebt1et verdi. T6rk· 

Parlı, 19 - Po'lı tara 

1 fıodan me1dana çıkarılan 
•IJaıl darbei hClkQmet tef . 
~llltamn çok ı6mdllii oldu · 
h anlatılmaktadır. Şimdiye 
kadar Pariıte 10 kiti tev
kıf edllmlttlr. Vıllyetlerden· 
de bir çok teYklf haberleri 
hlaııektedlr . itin_ içinde ıai 
Ce11aba meoıup bazı meb 
"•ların ve dlier nüfuzlu 
''bıtyetlerin bulunduiu an· 
1•ıılm.,tır. 

Parlı civarında meydana 
~·~•rılan, ıızlt ıilib depo· 
, .. llıdakl binlerce ro•el ver, 
"'••ser ve makineli tüf ekler 
~ep Alma• memiili.hdır. 

Dublin, 19 (A .A .) - ln
tlltere krah ikinci George. 
~U1a Caombt>r-Oiıtrlctın me 
d ~'ltnde bulunan heykelı 
ı' kaldırılmııbr. Bu heykel 
d~Rtllz krallarının Dublen-
tlcı heykellerinin IODUOCU· 

'lld\lr. 

S '1oıkova, 19 ( A.A ) -
C>t1etler Birliği Merkezi le 

t, " 1 ~rnlteai, van Zotovu 

Romanya 
•üıı bınka hıyıti dün 

lıtınbulı gıldi 
,/'tak.ara, 19 (A.A ) - Bu 

il)~~ 22 ılode Ankarada 
~ '"•cak olan Balkan An· 
ı ~la d l ~,1 ey etleri merkez ban-
'd , .. , lconferaoıına lttlrak 

~c k ~') e • Romen milli baoL.a 
\L~\I bugün lıt•nbula ıel 

"fllr, 

Letonya ve K.uzma Nıkitlnl 
Eıtonya elçlllflne tayin et
miıUr. 

buaan mecltıinde ioruİan İiir Umumi valisi •ıkilıcık etmlye çalıımııtır. lertn Şamlılarıo eline teıllm 
ıuale tahriren verdlfl ce 1 Muharrir, bu J&zmoda, edlldtflol 16ren TGrklJe, 

Budepeıte, l 9 ( " A.. ) -
Hariciye nazırı 8. de Kao
Ja, General Fraokônun Ma· 
carlıtan tarafmdan tanınma· 
aına mütedair olarak me-

Pt h.n.k.11. tt d b Roma, 19 ( Radyo ) -
va a, u ume 0 

• a ey- muahedeoln akdinde baılıca açıktan açıla ite mldabale 
lul ayanda General fiilokd · Hab~ııatao valU umumlıl 

meıul olarak Blum kabine· etti . Fakat AleYtlerln, DGrzi· 
nun Budapeıtedekl mümea Maraı&l Graçyanlnln lıtlf a 
ılll Kont de Bailon ile te edeceline dair haberler be. ıloln harlciJe mlıteıarı M. lerln ve;bılhaua blrlıllJaD· 
maaa aeçmlı oldufunu bil · men hemen teyit etmekte Vienotyu 16r6yor Ye mu· ların~hall ne olacak? 
dtrmlıttr. dlr. maile1ht mecllıle lıtlıare Çünkü muahede, bizim 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• etmeden bu muahedeyi ha · aıkeri, bahri, mah Ye lkll-

Çin lil er ,Japon lan n Üzerine 400000 ;:~mıı olmakla itham edl- :~~.k=·~:.:~;::.· ... ~a7ı~~ 
Muharrir Fraoıanıo Surl· yetler hakkında az ve hlrlı· 

Kişilik Yeni Bir Kuvvet Gönderi.ver ~:1~=~~0 70:::a:~··':.~::::'. :~~~~:; .~:k~:~:.~:: :~· 
Marısal ~anı-Hay-~e~, ~u kuvrıtlere ~izzat kumandı edecek. ~inliler bütün mAıcu

diYetlırilı Nan~ini müdafaa etmeğa karar verdiler. 
Loodra, 19 (A .A) Şana · Japon hariciye nezareti Jardır Gerek insanca, gerek 

hay cepheılnde Çınl.lerln namına söz ıöylemeğe ıali. bina itibarile çok mühim 
rlcah durdurulmutur. hiyattar bir zat Japonlaran zayiat verdlrmlılerdir . Yıkı· 

Yeni Çin müdafaa hattın· Şanghaydaki beynelmılel lau bina lar araaında kazıl. 
da 400 bin aıker tahııt ol mıntakayı ifgal elmiyecek· haça ald müraaeıelerde var · 
muttur · lerini beyan eylemiıtir dır 

Şangıuda ııddetli bir harp Dığer taraftan, tlmali Ç n 74 Japon harp g ı:mlıl 
cereyan etmektedir de ilerleme"te olan Japon Yantze nehrinin ağzma ge 

Loodra, 19 - Maraıal ların vaziyelinln de güçleı · J"rek demlrlemlttir . Aıker 
Şan Kay · Şek baıvekilet va mft olduğu bildirilmektedir. ihracıua mani olmak için 
zafeainden çektlmeğe •e ~arınehlr kıyalarmda ta t fcabeden tedbirler alınmııtır 
münhaıaran aıkeri itlerlerle hattüd eden Çin kuvvetleri ·Japon erkanıharbiy~ıinln 
meırul olmağa karar ver· büyük bir mukavemet ıöı oeırettiği ıon tebllide Ja-
mlıtlr termekte ve Japonlara bay· poo orduıuoun rlcat halinde 

Çın orduıunun baıkumao li zayiat verdirmektedirler. bulunan Çın orduıunu (Kun· 
hiıDI d~ruhte etmlt olan Londra 19 - Sivil ha · ıhan - Sooıov . vuıhl ) de · 
Maraıal. dığer hükumet er- lkıo Nankinden tah · mlryolu boyunca nefeı al 
ki.mm Nanklnden çekildi. liyeıl itine baılanmııtır. Bu d •rm"dan takip etmekte 
finden ıonra dab ı kendiıl ameliye cuma gününe kadar olduğunu söylemektedir. 15 
payitahtta kalarak, muka ikmal edilecektir. İkinciteırlo sabahı Hangıov 
vemet itini organize ve tda Diğer taraftan mfidafaa lim•nıoa çıkm~t olan Japon 
re edecektir. teıktlah kuvvetlendirilmek 
Şanghayı Nankine bajlı . Ç ._ l S kıta11 da ayni akıam ( Ku · tedlr. Yeni in 111.ıta arı u · 

yan Yang Tze nehrine Çin- çau koyunda tahanüt et han) m garp mıntakaaına 
lıler tarafından" büyük mik · mektedirler 
tarda mayo dökülmüıtür 
Bu ıuretle . Japonlarm~aske 

rl nakliyatı 1ıüçleıecektlr. 

Paz"r günündenbert düt · 
man ta1yarelerl Suıova 700 
den fazla bomba yaidırmıı· 

varmııhr. " 

Vaıington 1 19 (A.A.) -
Şimali Dakotamn demok· 

( Sonu üçClncü aa1fada ) 

lerln korunabilmeıı:ıçın Fra - ha feoa1tnı yapıyor, 1anl 

ı ecnebilerin müdalaaleılnl 
oaaoıo Suriye (izerlnde, o . 

tahrik edl1or. 
ailterenin Mııarda teıtı et-

Meıeleyi izah ettlilm ıöy. 
mit olduğu haklara müıa- lentneıln. Türklyenln tetktl 
bib haklar muhafaza etmek 

( Soou! üçüocü ıayfada ) 
zaruretinde oldufunu beyan •=== -=--=-=---.... 
ediyor ı>'i Am· erı·ka 

Muharrir "Biz kendi ken · 

dimlzl kovduk,. dedikten ve 

bugün Frıuisamn Suriye hü· 

kumetlnin arzuıuna ti~I ol 

duğunu ve fak at bu büku 

metin hüınüniyetioden emin 

olmadıimı beyandan ıonra 

ıu mlıallerl vermektedir: 

"Şam hük6metl Suriye pet

rollerine müteallik müzake· 

rata glrlımekten ictinap et
mittir. Şam hükumeti bir 

Suriye banka11 kurulma11 
projeılni reddetmlt Ur. Şam 

hükiimeti Alevileri, "lıte 

nildtğl glbl yootulmaıı müm. 

kGo olan mükelleflerden,. 
gayri bir tekilde telakki et· 

mekten iıtlnkif ediyor ve 

Dllrzllerl de, bunlar batla-

İngiltere iiı ticari bir 
anlasma yapıcık 

Newyork, 19(A.A.) - Ame 
rtka Hariciye nazırı Amerl · 

ka Bırleılk Devletleri bir ti

caret muahedeıl imzalamak 
üzere lnıiltere ile müzake· 
re1e baılamaia amade ol· 
dutunu reımeo btldtrmlıtlr. 

Krah Brükselı döndü 
Brükıel, 19 (A.A.) - Belçi 

ka kralı Londradan Brükıe · 
le dönmüıtür . 



SAYFA: 2 

Lord Halifaks Almanya '
yı ltalyadanA·vı ac k nıı i. 

. ..y_ •• ·,...,_ : '. f .... {° .. • 
- . . ~'ti • . •"\ >-.·'1·~ ..11!· .~· _ ..... ,. ' 

SEHİR HABERLERİ 
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(Baıtarafı birinci ıayfada) 
Halifaks Almaoyada ıkt gün 
kalacak ve B. Hitlerle mü 
likab Führerio Berttedga
dendeki konağında yapıla · 
cakhr. 

Parls, {Radyo) - Lord 
Halifaluın Alman hükumeti 
tarafından Berline davetine 
büyük bir ehemmiyet veril · 
diil anlatılıyor. Lord Hali
fakaın lnglltz kabinesindeki 
nüfuzu, vazifeıinin fa hı i ol
ma11na raimen, çok büyük. 
t\lr ve kendisi ötedeoberi 
Almanya ile uzlatma taraf 
tarıdır. Bu sebeple bu ıe 

yahat 1935 ıeneıinde Str 
John Stmon taraf ıodan ya
pılan ıeyahatla ayni . ruhtan 
ilham alıyor Bunu müda . 
f aa eden lnglliz meh~fillerl 
Almanyaya kartı daima yu
muıak davranmağı adet 
edtnmıılerdlr lngilterenin 
İtalya ile müzakere arzusu 
nu blldı!'miıken buna cevap 
veremeyip Hk önce Alman 
ya ile temu etmek istemesi 
bu ziyareti ayna zamanda 

Habet meselesinden beri 
Londra ve Roma arasında 

baılayan büyük dO'ello~un 
bfr aafhuı olarak da göıte· 

riyor . Neteklm İngtlterenin 
Franko ile ajanlar teati et · 

meıi de lıpanyada ltalyan 
nüfuzunu kesmek mak· 

1adma dayanır r i b 1 
görülüyor. Roma bundan 

endtıeye düımüı ve Londra 
ile müzakere temayüllerini 

teyit etmlıttr . Lord Halifak· 
ıın Berlln ıeyahatı Alman 

ıazeteleri tarafından biraz 
thtirazla kartılanmııllr. Bazı 

lngtTtz teftlrlerlnt kaydeden 
bu ıazeteler diyorlar ki: 

Efer Lordt Halifaks Al.' 
manya ile pazarlığa giriı· 

mek •e onu hal yadan ayar. 
mala çalıımak tçln reliyor
aa gelmenıeıl belki daha 
tyldtr . 

Berltn, 19 (Radyo) - So
vyet matbuatı Lord . Halifa· 
ksın Berlin ziyareti müna-

ıel>etile Avrupa havasını 
karııtıracak haberler neıret
tiklerinden D. N B Ajansı 

bunları tekzip etmektedir. 
Bu tavzihe göre İtalya - Ja

pooya ve Alma oya ara1ın · 
daki dostluk münakaıa me 

•zuu olamıyacağı gibi mer· 
kezi Avrupa vaziyetinin de 

Alman müstemleke müdde· 
elyatile ali.kası yoktur . 

"Deylt Telrraf" gazetesi 
de Berlinde ancak meıul 

devlet adamları arasında 

açık ve Mmimi bir fıkir te· 
atlat yapılacağını ve iki ta 
raftan takip edilecek ıfya· 

ıetln evvelden kararl•ttırıl · 
dıfını ve bir anlaıma imza 
edllebtleceiini iddia etmesi· 
nin yanlıt ve tehlikeli ola
calını yazmaktadır. 

Londra, 19 (A.A.) - Rea· 
mi lngilız mehafilleri Lord 
Halifakıın Berfin ıeyahata 
münaaebetile Edenin Berlin 
ıeyahatine t kalkhfı hakkın
da ecnebi memleketlerde çı
kan haberleri ''pek gülünç,, 
olarak tavıtf etmektedir. 

Mecliılhiı katibi bu ıa
bab bir lnılltz gazetesinin 
Lord Hallfakaıa Berltn ıe-

yahatinden vazgf!çildiği hak· 
kanda verdığl haberi kati 
yelle tekzip etm iştir . 

Londra, J 9 l< oy ter ajan· 
sının blldirdığine göre Nan· 
kinde Japon tehdidı t iddet 
le hiasedtlmeğe ba§l ~nmıştır . 

1 - Almanya , Avuıturya
da ıerbeat ıeçım veya bir 
plebiıit için harekete geçti. 
ği takdirde, 

2 - Almanya, Çekoslo 
vakyadaki Alman ekalliyet
lerlne bir nevi muhtariyet 
verllmeıi için Prag hüku 
metine nota verdiği zaman 
İngiltere müdahale etmeme
Jidır. 

Hitler, A vusturyada ya 
pılacak ıerbeıt bir seçimin 
nazı idaresinin galebeıile 

netlceleneceiioe inanmakta· 
dır Almanyaoın Ç~koılo 

vakyadaki Almanlar için 
muhtariyet istemesinin diğer 
bir sebebi de Prağdaki Sov 
yet nüfuzunu felce uğrat

maktır. 

Bitlerin, lngaltere ve dt · 
ğer demokrat devletlerden 
ltahan imparatorluğunun 
tanınmasını da istiyeceği 

ümit olunmaktadır. 
Berlioe giden Lord Hali. 

fakı Alman talebelerinin ne 
lerden ibaret olduğunu öğ -
ranmeıi için talimat verildi 
ği gibi lngilterenin. elinde 
olmıyao taahhüdlere de gi· 

rişmemeıi hahrlatılmııtır. 

Berlio 19 (A.A) - Ha
vas ajunı muhabirimizden: 

Lord Halifakaın ikamet 
proiramı, henüz kati suretle 
teıbit edilmemi~tir. Mama . 
fi Lord Hallfaluın B. Von 
Neurahı B Goeringi ve B. 
Von Blombergi yaran ziyret 
etmeıi muhtemeldir . Çün"ü 
bugün öğleden ıonra bey · 
nelmılel avcılık sergisini ge
zecektir. 

Lotd Haltf akım yarın ak 
tam Münibe gitmek üzere 
Berllnden hareket edeceği 
söylenmektedir. Kendisi cu· 
ma günü Münthden Eberf e
lzberge giderek orada 8 . 
Hitlere müiaki olacaktır. 

Lord Halifakı, Berline cu. 
ma akıamı dönecektir 

Londra, l 9 - Bu sabah 
Berline vasıl olan Lort· Ha 
lifaks, aktam hariciye nazı 
rı Von Neurath ile ilk bir 
görütmede bulunmuıtur . 

General Georing Berlinde 
Lordun ıerefioe bir ziyafet 
verecektir. 

Londra, 1Y - Lort Hali 
f akım Berlin seyahatile Al. 
manyanın müıtemleke tale 
bi meselesi, bugün Lortlar 
Kamarasında h araretli mü 
zakerelere yol açmıştır 

İlk olarllk söz alan İ§Çi 
partisi lideri , Avrupayı meı 

gul eden siyasi ve ikt isadi 
zorluklara bir nihayet veril· 
meıinio icap ettiğini söyle. 
miı, bütün bu kabil mesele 
lf rin Pariı paktile Milletler 
Cemiyeti paktı çerçivesi •ç 

inde müzakere edilmesini 
ileri ıürmüttür 

Müteakiben söz alan Li· 
beral partisi lideri Lord Sa
muel, dünya itlerine yeni 
bir düzen verilmesi için Mil · 
letler Cemiyeti paktım Ver. 
ıailleı muahedeılnden ayır· 

mak lizım ıeldlf lnf ıöyle 

•• 
ahkh Köy 1• h Yar gı la · ı O leme k 
BirVak 

-----
Dargm iki ~öylü arasmda çık n kavga büyü11ü. Birisi 

ağtr surette yaralan~ı. 
Şehre üç saat kadar rn e 

ıafede bulunan Ba lık l ı k ö-

yünde bir yaralama vakası 

o lmut, bir köylü ayağından 

ağır ıu~tte yaralanmıştır . 

Bu köyden Hasan oğlu 

Fahri ile Fettah oğlu Halıl 

lbrahimin ara11 bazı 
lerden dol ayı açık 

maktadır. 

mesele· 

bulun 

Bu yüzdt- n 
kin be~lıyen 

birbirlerine 
bu iki köylü 

öteygün gece her n'sılıa 

karıılatmıı ve aralarında 

bir k avga baş göstermiştir. 

Gittikçe hararetlenen bu 

kavgada Fettah oğlu H alil 

İbrahim tabancasını çekerek 

hasmına sald ırmış 

etmiıttr. 

ve alet 

Tabancadan çıkan kurıun 

lar Hasan oğlu Fahrinin sağ 

ayafına isabet etmlt ve ken

disini ağır ıurette yarala-

mı ıtır 

Fahrinin feryadına taban· 

ca seslerine köy lüler kotut· 

mittır . 

Avrupa itlerinde Alman
Yl\ntn d a bır mevkii oldu 
nu kabul e den Lort Samuel 
İngilterenfn bazı fedakarlık. 
lara katlanmatıtnın icabettl
ğiQI Jlerl sürmüı, fakat bu 
fed ki.rhkların yalnız İngil · 
tereye tahmil edilmemeıtni 

h temiftir. 
Londra, 19 (A A .) - Lord 

Hat1fak•ın Berllni ziyaretini 
mevzuubahseden Tımeı ga 

zetesi, bunun Almanya ile 
iyi bir münasebet devresi 
açılabileceğini yazmaktadır. 

"Daily Te!egra pb" 1 nghtere 
Hitler - Bal ifakı mülakatın 
dan timdilik müıbet bir • ne
tice beklemediğini kaydedi· 
yor . 

Berlln, 19 - wVölkischer 

Beobachter" gazetesi. bugün 
Herline gelen Lortl Balif ak 
sın bu ziyareti hakkında 

d iyor kı? 
Alman - İngiliz münase· 

betleri bütün dünyayı a la 
kadar eder bir eh~mmiyeti 

haizdir. Önümüzdeki gün 
lerde yapılacak müzakere · 
lerden kati bir hal tar zı ve 
haHa her hangi bir tebliğ 
neırının çıkması beklene 
mez Bunlar Alman ve in 
giliz noktainazar l arınıo vu
zuh bulmaıuna yardım ede
ceklerdi r. 

muı, kanlar içinde inliyen 
yaralı kaldırılarak hemen 
haıtahaneye sevkedilmittir. 

Vaka, köy ihti ~ ar heyeti
tarafındao telefonla jandar 

maya haber veri l mtı, kaçan 
suçlu da yakal anarak adli 
yeye teslim olunmuıtur 

Müftü 
Adının "Başimam,, olara~ 
değiştirilmesi te~lif dildi 

Ankara, 19 {Hususi) -
Mut mebusu Hakkı Kıl ıç 
oğlu vılayet ve kaza larda ki 

"müftü" adının "baıtmam" 
lığa tahvilini tek lı f t miş ve 
bu l ek i ifı bütçe encümenine 
verilmiıtir . 

Ha kk ı Kılıçoğlu , Meclis 

! riyasetine yazdığı tez~erede 
plyor kı:· 

1 "Fetvaların tetrii mahiye 
ti bulunduğuna ve tt>ş rii ku 
vvetlerin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin manevi 
tahsi)•etınde toplaumlf bu 
lunduğuna , onun harjcinde 
verilecek letrli hükümlerin 
hiç bir t a tbik kıymeti bu 
l unmıyacağına göre, fetva 
kelimesinin manası katma. 
dığı gibi. dünya işlerinde 

göklerden emir almı)·an ve 
teıkilitı eııaaiyeıinde laık 

olduğunu ıöyliyen ve itleri · 
ot o yolda yürüten bir dev· 
let teıkilatı eıasl yeıl içinde 
müftü adının da yeri ve ma
nası kalmamıttır 

imdi bu adın ve mevki · 
in devlet teşkilatı içınden 

, sil inmeıi mantıki bir zaru 
ret olmuıtur. Binaenaleyh 
ilişik olarak sunduğum ka. 
nun teklifınin Büyük Millet 
meclisinde müzakere olu 
narak kanuniyet kazanma· 
sını sayıılarımla arz ve tek 
lif ederim, 

Madde 1 Vilayet, kaza 
ve nahiyelerdekf müftü ad· 
lan batimamlığa çevrılmıı 
tir . 

Madde 2 - Raıimamlarm 
görecekleri İf 1 er bir talimat 
name ile teıbit ed ilınl~tir. 

Madde 3 - Bu kanunu 
baıvekil yürütür . 

Madde 4 - Bu kanun netri 
tarih inden muteberdır 

_ _ .......,:::>a:::==---

Evkaf 
Bi Devlet 
Müessesesidir 

Pariı, lJ -- Lord Ha lifa - Ankara, 19 ( Hususi ) -
Kamutay M~ltye encüme 

kııo Rerlln seyyahatı gaze · 
ni , evkof teıkilat kanununu 

telercle uzun komenterlere görütmiye bao amıfh . Önce 
mevzu olmaktadır evkafın bir amme müease 

"Epoque" diyor ki: ses i m i , yoksa bir devlet 
"İngiltere tecrühelerile müeıseıesi mi? olduğu üze · 

bilmelidir ki, Almanyaya j rinde uzun müzakereler ol 
yapılan her t aviz onun itti ı muı vP. encüm~n evkafın 
hasını artırar . Bismarkın bir devlet müessesesi oldu· 
meıhur bir sö:tü vardır ğunu, hükümetin goruıune 
Hiçbir kimse muarızını sahn uygun olarak teshil ettikten 
alacak derecede zengin de· ıonra maddelerin müzake· 
ğildtr. resine geçmlttlr. 

içi Alın cak Tedbirler 
Bir itfaiye talimatnamesi falırlandı. ~azerde ve sefer~e 

yangmlara ~arşı ~una göre ted~ir alınacak 
- Hazar ve ıef erde vu · 

ku bulacak yangınları önle· 
mek vazifesini üzerine alan 

memleket ııf ayeıini yekne
sak ve muntazam bir hale 

ifrağ ve kendisinden bekle 
nen randımam temin mah 
sat ve gayesile vekaletçe bir 

itfaiye talimatnamesi hazır · 

ı lanarak vilayetlere yollan 

1 
mııtır . 

1 

2 - Bu talimatname bu 

Zi aat 
Mekiepleri takviye edilecek

1 

aünkü ihtiyaca cevap vere 
bilecek esaıları camidir. ~u 
itibarla vali ve belediye re
islerinin bu talimatnamedeki 
e~aslar ddhilindeki çalııma

la rı sayesinde memleket it 

fatye teıkilatının artırılması· 
na ve aynı ıekılde talim 
ve terbiye ve teçhiz edilme· 
lerine ve sefer hava yangın 
larına karıı ıcap eden gön· Ziraat bakanlığı, z iraat 

mekteplerini takviye etmek 
üzere bu mekteplerde ame· 
l ıyat muallimlikleri ihdas et 
mişti Hak&.nlık, ıimdiye 

kadar a l ınan müsbet netice
lere bakarak bu mektepıer · 

de bir de ameliyat m uallim 
muavinlik leri ihdas etmi ıtir . 

Bu muallim muavlnhklerine 
bu yı l yüksek ziraat enstitü· 
ıünden mezun gençler ta -
yio editmlttir. 

Ziraat bakanlığ ı , zirai ka l 
kmma ıeferberlijınde ziraat 
mekteplerine de büyük bir 
ehemly~t vermektedir. Zıra 
at ruektrplerin ln lise hAllne 
getirilmesi ve mektep sayı 
larmın fazlalaıtarı l maaı et 
rafında tetkikler yapılmak
tadır. 

Muhtarlar 
Kursu Bugün 
Kapanacak .. 

16 fkincitetrin sa l ı günü 
açılan ikinci muhtarlar kur· 
su bugün Vali B. Ethem 
Aykut tarafından kapana 
caktır 

Hu kursta dün Ziraat 
Müdürü 8 Hüdai, Orman 
Baımühendiıl 8 . Zeki Sıhhat 
Müdlirü B Muh!is, İnhisarlar 
Baımüdürü B. Salih İhsan, 
ilköğretfm lspekterlerinden B. 
Zeki ve Seferberlik Miidürü 
tarafından dersler verilmiştir 

Halkevi de a ktam muh
tarlara kültürel ffltm in gös· 
termiıtir . 

Bir köyden çalman at 
Bürhaniyenin Rahadınlı 

köyünden Mehmet oğlu 
Mehmedin, evinin ahırında 
bağlı bulunan ah gece yarısı 
belli olmı yan birisi tarafın. 

dan çalındığı jandarmaya 
tiki.yet edilmif, yapılan tah
kikat ve ıuaıtırmada izlerin 
Havranm Sulu sokağına doğ
ru gittiği ve hayvanın Hav 
randa bulunup, baıka bir 
tarafa gitmediği te,.b ı t edil· 
miş, bu hususta lizımgelen 

tedbirler alınmışt ır . ---
Halttevi askanhğmdan: 

25 - 11 • 937 Perş!!mbe 
günü ıaat 20 de köycülük 
ıubesi batkan geçiml ya 
pılacağından bu ıube-

ye kayıtlı üyelerin o gün 
Halkevine gelmeleri rica olu
nur. 

üHü te şkili.tının ve malzeme· 
sinin vücuda gelmesine im
kan hasıl olacaktır 

3 - T eıkilat ve icraat 
sahasında edinile cek tecrü· 

1 belere v~ yeniliklere göre 
talimatnamenin daha ziyade 
tekemmüle doğru götürül 
mesi matlup olduğundan vi 
layetlerin; tetkik ve tecrü 
belere dayanan mütaleasını 

zaman zaman vekalete bil· 
dirmeleri ayrıca bir kıymet 
ve ehemmiyeti haizdir. 

4 - İstıkbal hatplerinde 
Hf aiye çok önemli bir mil· 
dafaa silahı rolünü oynıya· 
caktu. Bu gün Çin ve le· 
panyada hava yanı;mlarınıP 
yapmakta · olduğu tahrıbat 
kaff derecede kuvvetli bir 
misaldir . Binaenaleyh bıJ 

bakımdan valılerln, beledi" 
ye bütçelerinin hini tanıi · 
minde bu yönden veçhe ver 
meler! icabeder 

5 -- Talimatnamede ııl<· 
red ılen ve vekaletçe yapıl · 
masa icabeden hususlar Ve 
kilet Seferberlik Müdürlll" 

ğünce tahakkuk ettirilece" 

tir. 

Vali, Kaymakam, NahiY' 
Müdürü ve Belediye Reitle' 

ri ve diğer atAkalılarıD bıJ 
kıJ' talimatnameyi dikkatle o 

malarını ve iıtentlenlerit' 
bir proğra m dahilinde tı 

hakkuk ettirilmeıini eheaıı· 
miyetle rica e erim. 

-~-

15 Yaşındaki 
Kız kocaya 
Kactı. 

' . 1co· 
Bandırmanın Beıelcetlı . 

yünden Ahmet kızı 15 r: 
k .. ydl 

ıında Binnazın bu 0 ıı · 
Mustafa oğlu Süleyllları I 

11 p•' rafından kaçmldıiı, ya .,e 
ıtkiyet üzerine an iaıalıP1f et 

~8ıi1 vakaya jandarma 1 " kıt' ederek Süleymanı y• 

mııtır 1,~ 
~8 .. 

Yapılan tahkikatta fW' 
da cebr olmadıi• ~e di ,.r 
nazın, Süleymana kerı ·ıoıif 
zuaıle kaçtığı tesbit ech 

tir . hllı.ı•'' 
Her ikisi d e bu ef 

tanzim kılınan· tahkikıtl t11' 
B ndır 

rakil : bırlikte 8 "eril 
müddeiumumıJiğine 

mtılerdir. 



•• 
Bir Müneccim Geleceği Haber veriyor: Çinliler japonlannUzerine40QQQQ 

S . 1. . s· . A b 1 ' e v ~- ı ı n ı z · ızı ca a Kişilik Ve i ir K vvet Gönderiyor 
Mesut Edebilecek mi 1 r~~·~Y1:~::~.b~r~cl~:~'.·d~) ;:~::~:n:~d·~::~,:~·~~k:~ m~~"gazete, Amerika Ja· 

• • , Ruzvdttn siyasetınl şiddetle m'!tinin sukutu halinde ta . ponyaya en çok iphk ihraç 
tenkit etmiı ve bilhassa haddüs edecek vaziyete eden devlet ve Japonya da 

Aynı Haftada Ve Hele Aynı Günde Doğanların 
Yekdiğerile Anlaşabilme/erine imkan Yoktur. 

Brüksel konferansanın ne k1'rşı koymak üzere icap Amerikadan çok miktarda 
tayiciul muahaze eylemiftir. eden .tedbirleri almağa ama- pamuk ala11 bir memleket 
İnfirad politi\ıası taraft~rla de olduğunu ilave etmiıttr. olması dolayıslle zecri ted· 
rı, Şikago nulkundanberi Nevyork, 19 (A.A.) birlerdtın en çok Amerika· 

Fransız müneccimi Kernez 
ıon senelerde büyük bir ıöh· 
ret kazanmııtır. 

Zaten maruf bir münec-
cim olan Kemezin ıöbretl

nin bu derecede artmasının 
baılıca sebebi semai bazı 
hadisata lıttnaden yaptığı 
kehanetlerin tamamiyle ta
hakkuk etmeleri olmuıtur. 

Bu kehanetler ara11nda 
bGyük bir A vrupanın kralı· 
nın idi bir kadın için laf 
Ve tahtını feda edeceğini ve 
Fransaya komıu bir memle· 
keue zuhur •edecek dahili .. 
harhfn bütün dünya sulhunu 
lehlıkeye düıüreceğınf de 
•öylem11ti Fra'mnz münecci 
minin 1935 de Pariıı mec· 
rnualanndao birisine yazdığı 
bu kehanetleri lng1ltere icra· 
lı Ed\ ardın lsttfa11 ve l.pan
Ya dahili harbiyle dojru çı· 
kmıı oldu. 

.. Doktor Kernez semai tet · 

kıklcrmi ıimdi daha pratık 
\fe daha yeni bir mevzua 
haafetmeğe başlamııtır. 

Semai hadıselerden hangi 
1lıevslmın sevi§meğe daha 
1bü!ait olduğunu, hımgl ny· 
da baıhyan aık münaıebet
lerfnin evlenmeğe müncer 
o'abileceğini ve keza &Pvgi · 
lHerın hangi aylarda ve ay· 
ların hangi ıüolerind~ bfr 

tlbirleriylc tanıı:naktan aakm 
'haları lazımgeldifinı keıfet· 

ltıeğe uğraımaktadar. 

Elbette bu kadllr kuvvet 
li bir müneccimin bu huıu· . 
le. dair vereceği öiütler ok 

llyucularrmızdan muayyen 
~ir k111m erkek ve kadını 
ıtlakadar eder. Bunun için 
bır F rausız mecmuıuında 
tördüğümüz bu öğütlerın hü· 
lasasım aJ .yoruz: 

Müneccim doktor Kernez 
lllcönce böyle bir esas ko_y 
lnaktadır. 

Bır insanın büyük veya 
1'üçük ehemmiyette olsun 
bütün efal ve muameleıi 
.. tesadüfi~ veyahut "hisset· 
ltıeden" o :an şeyler değıldir . 

Bunun en derin sebebi ııe 
'naı kıtalarda aranmalıdır 
8unlar mevkılcrine göre in 
•ıtrun karakter, niyet ve ah 
1lkıua tesir ederler. 

Bu tesir ve vicdani hisler 
"e bilhassa sempati bir aş 
~ 

ka daha fazla m~yyaldir. 

Biz bunları pek haklı olarak 
görünmez ve fevkaltabiı ku· 
vvette atfederiz Bu hadise 
bir kadının bir erkeği bıra
karak çılgınca diğer bir er

keğe iıık olması ile izah 
edilebilir. Çünkü o diğer bir 
erkek baıka bir bürc altın 
da doğn1uıtur; ve o kadını 
da semai kıtalaran baıka bir 
hareketi zamanında tanımış · 
tır. 

Daha açıkcası büyük bir 
aıkın doğması ,,.e bılhaasa 

saadetle neticelenmesi için 
en evvel iki şart lazımdır 

1 - (Erkeğin) ve (kedı 

nın) doğduğu burçların aş 

ka müait olması 
2 - Tanıştıkl!lrı veyahut 

ıevgılerini ilk lliraf ettikleri 
zaman semai kıtaların mü 

nasip bir şekilde buluomuı 
olmasıdır 

Bunun için en evvel aynı 
haftada ve hele ayni günde 
do~mak hini bağlarla bağ 
lanmafa müsaıt olmıyaıı 
zamanlardır. 

Bu gibiler Jaıma aynı ku· 
surlara malık olurlarsn da 
aym fazi!et fere sahip dt!ğil· 
dırler 

Bunlıudan bırisi diğerine 

kartı belki kuvvetli bir aık 
ne kadar 

kuvvetli oluraa olsun o n!s· 
bette fazla inkisarhayale 
uğrnı·; ıatikhalini be:kliyen 
büyük fırtınalardar. 

Bu bakımdan senenin bir
birine zıt mevsimleri çok iyi 
gider Y anl birjıl ilkbaharda 
ôtekı sonbaharda veyahut 
birisi yazın diğeri kıım doğ 
muılarsa bunların çok derin 
ve çok saQlimi aşk için üm· 
itleri olabilır. 81lha111a kanu · 
sani ağustos, mart-Birinciter 
rin, N4san-ikiuciteırin veya
hut temmuz ıubat ve hazi 
randa daha ıyi tevaf ık ede 
bilirler. 

Hedritam zamanında do· 

1 ğanla r sanki kati bir kanun · 
muı gıbi daima aysız bir 
gecede doğanla sevifirler. 

Aşk bftğları ile bağlanmak 
için en müsa1t tanıımak me 
vsıminın hangisı olduğu dok· 
tor Kereze göre dahn kan· 
ııktır P.u senenin mevsim 
ve gün1erınde blnblr semai 
kıta ların ıekillerine göre de 
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~ Ytne bu defa da. Alagua 
•Ptanm nezdinde teıerbü· 

~tta bulunmu,; fakat bu 
efakı teıebbüs iyi karıılan

'-lıtQıııtı Bunun üzerine Ala. 

tua birden galeyana gelmif, 

~tef saçan gözlerini, çukur-

tan, telgrafcımn bir katil ha· 
diıesi tasavvur eitlğine tama 
men inanmıştı. Artık sımsı 

kı kilitli kamarasına çekıli
yor, bir sürü tetbırler alı-

'"• lç1nde oynatarak baiır · 
~1th. Bu hal Villmottun 
'Yaline alt bir tehlike İfa· 

"~ti id• 1 

O ı~nden itibaren kap· 

yordu; buna rağmen Nev 
yorka avdetinde onu gemiden 
attırmek cesaretini b.imse ken· 
dinde bulamamıştı İki ta
raf, Vlllmott taraftarlariyle, 
Alagua taraftarları, arasın

daki kin, gün geçtikce ıtd · 

ğiıir. 

Mesela bu sene semai kı 
taların muayyen yürüyüşle 

rine en müsait tanışma za -
mana 20 teırinevvelden 15 
teıriniaaniye ve 15 ıubattan 
15 marta kadar olan devre · 
ye tesadüf etınekteymiı! 

Maruf Fransız müneccimi bu 
devrelerde semai kıtalarm 

bir aıkm muvaffakıyeU için 
en müsait mevkilerde bulun· 

duğunu temin etmektedir. 
Bu sene bu devrelerde se 

vitmit o'anlar bahtiyar in· 
sanlarmıı ve yüzde doksan 

beş kaUyetle bunların aşkları 
evlenme ile nihayet bulduğu 
gibi ölüncıye kadar dıı de 
vam edecekmiş!. 

Müneccim .c.ıkta t'n büyük 
iskandalı Zühal bürcunun 
çıkerd1ğmı söylüyordu Bu 

bürç Zührenin karı1sında bu 
lunduğu vakit fedakar · 

lıklar, hiyanetl~r. bırakıp 

kaçmalar gibi hissi vaziyet 

ler üzerıne büyük bir tesir 
yapmaktadır; dıyor 

Binaenaleyh Zühal ile Ve· 
nüsun müselles teıkil ettiği 

günlerden kaçmalıdır. Bir 

beynelmilel . mesai birliğini Brüksel konferansının istik- nıo mutazarrır olacajını 
kolaylaştırmak için idarenin bali hakkında mütalealar kaydetmektedir. Çine yapı-
bitaraflık kanununda bir serdeden Nevyork Timesin lacak maddi bir yardım lh· 
tadil teklifinde bulunmak Vaşington muhabiri, konfe tilafın büyümeıine aebep 

tasavvurunda o'duğu intiba · 
ıoıo hasıl olmuı bulundu 
ğunu iddia etmektedirler. 
Eğer bu doğru ise M. Ruz 
velt, amansız bir mücade
leye · doğru gitmektedir. 

Tokyo. 19 (A .A.) - Ha 
rlciye nezareti namına söz 
ıöylemeğe salahi1ettar bir 
zat. Japon ordusunqn Şang· 
haydaki beynelmilel imtiyaz 
lı mıntakalan ııgal tasa v 

Dünyada 
Ne Kadar 
Milyarder var?ı 

Dünyada yirmi milyaıder 
vardır. Bunlardan bir kısmı
m size söyliyelim: 

J - Mitralyöz ve top ti· 

caretiyle zengin olan (Bazil 
Zaharof) un oğlu. 

2 -- A1minyum krala Ame· 
rikalı (Melloo) 

3 - Petrol kral (Rokfel 
ler) in oğlu, 

ransın resmi rapo"larına na
zaran ve Amerika ile ali· 
kadar diğer devletlerin ıl 

yueti hesaba katılmak su
retile konferansın pazartesi 
günü talil veya tehir edli · 
mesine intizar edilebilece· 
ğini yazmaktadır. Ancak 
vaziyetin tam amile değlf · 
meıi hali, müstesnadır. 

Barselon, 19 ( A A.) Dün 
lbiz.a ile Alicante Rraaında 
İngiliz Gardium vapurunun 
asi tayyareler tarafından bo
mbardıman edildiği söylen 
mektedir. 

Londr1t, 19 (AA.) Ha · 
vas ajansı muhiberinden: 

olahiltr 
Japonyaya -ıecri tedbirler 

tatbik edildiği takdirde 
Amerikanın büyük bir rol 
oynıyacağı muhakkaktır. ......... , .. 
Fransanın 
Süriyedeki 
Hak ve 
Menlaatleri 
(Baştarafı birinci sayfada) 

ettiği misal gözümüzün önOn
dedir ve bu misal ıayet 
.açıktı, hatta bir arahk Su· 
riye hududunda seferberlik 
hareketleri baılamııtı. TOrk
ler biraz daha aım hareket 
etmiı olsalHdı, Fran1anın 

hiç b•r zaman arzu etmedi· 
ğl bir harbe, fikri sorulma. 
dan ve Fran11z mebusan 
medisinin tasdtktne iktiran 
etmeden ve 11rf bu maahe-

Ecnebi gönüilüterln tama· 
men gerı çekilmesi halinde 
İspımydaki •ki muhaıım ta
rafa muhariplik hukundan 
bazılarınm tanmma11 Sovyet 
Rus yanın muvafakat etmesi. 
murahhas heyetlerce ehem 
miyelioe bilhassa işaret ed
ilmekte olan kati ltılafa .do denin müdafaaaı tçln girmiı 
ifu mühim ba adım teıkil olacak ve Fransız a1kerleri· 
etmektedir. Hallı icap eden nin kanını akıtmak lazım 4 - Hanri F ort (Serveti 

istikamete aym hat üzerin 70 milyar tahmin· olunmak· mühim birçok noktalar da gelecekti. ,, 
de bulundukları zaman ise tadır), 

tesirle ' 5 fevkalade müsait 
yapmakta imif. 

Ştmdıye kadar unnedıl 

dığınin aksine olarak bir &f 

kın imdo dına müıait 4artlar 

vermek de, ancak çok hara

retli olarak verdiği hisler 
muvakkat buiunmaktadır. 

Ayın ilk üç günü aık iç
in çok müsaittir. 

Bunun zıddına olarak ağ· 
ustos a ymm ikinci haftası 

hüsun meselelerinde karışık 
hk tevl!d edermif. 

Meıhur Fransız münecci 
minin fıkirlerı iıte bunlardır. 

1 Londrada 
! Siddetli bir infilak oldu 

Londra, 19 ( Radyo ) 
Londra civarındaki fabrika· 
lardan birinde bir infılik 

olmuı, bir kişi ölmüş ve 8 
kiti de yaralanmııtar. 

wıwwwwcı 

detlenmfıti. Kaptan Villmott 
partısinin baıında ikinci 
kaptan V aroıes vardı ge 
mid .... yegane işi, meıgullye 

ti, en güzel kadınlarla kur 
yapmak olan baı mühendis 
Abbott da onlara dahildi 

Herkes, kendi partisine 
taraftar kazanmak için bir 
havvari gibi uğraııyordu. 

Bir düımanı kendi tarafına 

almak, bütün partiyi sevin· 
diren bir muzafferiyet gibi 
karıılanıyordu 

Hergün de yeniden yeni· 
ye kin uyandıran hadiıeler 

çofalayordu 
Söylendiğine göre 4 ey

lulde Morro· Caıtle Havana· 

(Dünya bangeri) de· 
nilen (Plyer Pon Morgan) 

6 - Bolıvyalı (Simon Pa· 
tino), bu adam büyük bir 
servet yaptıktan sonra tica 
retten ayrılmış. seyahata at· 

ılmı§tır. Bugün memleketinin 
Paris seftr,dir. 

7 - (Haydarabat Nizamı) 
Haklki serveti malum değil 
dir Harpten ıonra mücev· 
herltrini temizlen.eK, tasnif 
v~ kıymet takdir etmek için 
Londradan · üç mütehuns 

celbetmittir Bunlar bu iti 
tamam iki senede batara· 
bilmiılerdir. 

Hintli zenginin 400 lüks 
otomobili vardır. Umumi 
harpte İngiltere hükumetine 
50 milyon İngiliz lirası yar 
dım da bulunmuıtur Artık 

servetınin İle kadar olduğu· 
nu hesap ediniz 

8 -.... Barva Mıhraceıinin 
senelik geliri 200 milyon in · 
gıliz lirasıdır. 

9 (Ağahan), 

tU - Japonyalı Ken Kishi. 

=· WWPE 

ya geldiği zaman iskelede 
grev tehlikeli bir ~ekil al 
mıth Hatta grevciler Ame· 
rlkan gemisi mürettebatını 

da kandırmağa ,.çal ıımışlardı. 
F.akat muvaffak olamayınca, 
ricadan tehdide geçmiıler 

ve bu döneklere bombalar 
hediye edebileceklerini söy
liyerek imalarda bulunmuı 
lardı. 

Aynı gün, öğleden sonra 
bir kaç memur heyecan 
içinde, Alaguanın kol · 
tuğu altında b ü y ü k 
b i r p a k e t bulunduğu 

halde, gemiye döndüğünü 

kaptan Villmotta haber 
verdiler. Fevkalade kork-

ha vardır, fakat büyük bir Muharrir bundan sonra 
manıa ıktlham edil19l1tir. Şamhlarm tlmdidea birçok 

Teknik tilt komite, orta- hadiseler çıkardıklarını ve 
ya atilmıt olan meselelerin bir hirlstiyaa katliamına 
tavzihine devam edecek ve ~ baıladıklarını yazıyor Ye dl· 
önümüzdeki hafta bidaye yor ki: 

tinde tilt komitenin yeni "Bunların, biz daha Su -

den toplanmasmı temine uğ· riyede iken vuku bulmalrta 
raıacaktır. Bu içtimada tali 

1 
kemiteoin İspanyadaki iki 
muhaİım tarafın cevaplarını 
alacağı ümit edilmektedir. 

Verilen kararda müteca· 
vize manevi bir mahkumi

yet bile yükletilmemittir. 
Bu ilk netice cesaret verici 

mahiyette değildir Gelecek 
pazarertesl günü baılıyacak 

olan konferansan ikinci dev· 
resi içıd de nikbin olmağa 

ı 

imkan yoktur ,, ı 
Jouroal Of Coınmerce 1 

beynelmilel teırikime~aı ile 1 
sulhun kurtarılma&ı için aıa
ğıdaki ihtimali derpif eyle · ! 
mektedir: 1ı "I - Japonyaya karıı 

ıktisadi sahada zecri tedbir- j 
ler alınması. ! 

Çine y~rdım 

muı olan Villmott; gizlice 
telgrafcmın kamarasında 

araıtırma yapılmasını em· 
retti. Araıtırmada az tatmin 
edıci bir keılfte bulunul
muıtu . Pakette iki büyük 
fİfe hamızı kibrit vardı. 

Ne yapacağını ıaııran 

Villmott; (Alagua) "ya karıı 
takip edeceği hareket tarzı 
hakkmda, dostu Varmeıe 
akıl daoııtı. Varmeı, tel
ırafcmın ne olursa olıun, 
Nevyorka dönünciye ka
dar hapıedilmeıl fikrinde 
tdi. Fakat Villmouı 

cezri tedbirlere müracaat 
edebilecek tabiatta bir i.mir 
değildi. Telgrafcıaan btr el· 

olduğunu dütünelim ve a}"a· 
ğımızı çektikten aonra va
ziyetin ne ıektl alacağaoı bir 
tasavvur edelim Franıa an
anevi rolünii terketlikten 
son (ki bu rol müslümanlık 
dostluğu ile telif edilmesi 
kabil olmayan btrıey deiil· 

dir) hariıtiyanlar baıka bir 
himaye arıyacaklardıı. Bu 

takdirde ltalyanın namzet· 
lijini ortaya koyacajını An
lamak tçin kahin olmıya 

lüzum yoktur. Bu lıe, Fran
sız · Suriye muahedeıinin bil. 
mecburiye ecnebilerin mü

da hcalesioi intaç ettiji mana
sın1 ifade eder. Velhasıl 

Türkler Sancağa ve balyan· 
lar da memleketin geri ka
lan kısmına müdahale ede· 
ceklerdir.,, 

na1et ltlemek kararı bu 
lundufuna inanmakla bera
ber, ileride cezri tetblrler 
almak düıüncesiyle arka
daımı dinlemedi. Dofrudan 
doğruya kendiıioden izahat 
almak tiz.ere Alaıuayı da-

vet edecejlnt vadetti. Haki· 
katta iıe, bu çok korktufu 
adamla karıı karııya gel
mek cesaretini B1la ıöate · 
remezdt. Zaten onu görOr 
görmez bir vebalıdan kaçar 
gibi, uzaklaııyor; kamara. 
11nda keodlılni ziyaret eden. 
lertn kim oldufunu aırea
meden kapının ıürgüı6nü 
çekmiyordu. 

(SONU VAR) 



SAYFA: 4 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

TORK.t>lLI 

18, ı 9, 20, 29, 30, 53, 65, 68, 75, 76, 92, 6, 1 o . 9, 
17, 53, ı ıo, J 18, 120, 121, 125, 127, 128, 129 Sayıh em· 
vali gayri menkulentn temliken sahtı artırmasının uzatılan 
güo ve tayin edilen ıaalte yine istekli bulunmadığmdan 
13 - 11 - 937 eünGndeo ıtlbaren bir ay zarfında çıkacak 
lıtekliıine v~rHmek üzere yüzde yedi buçuk muvakkat te 
minıı t akçaıile müracaatları ili.D olunur. 

ı - Manyas kaza11 merkezinde mQcetteten yapılacak 
asfalt tıtasyonunun açık ekıiltmede bulunan lnıasına istek· 
il ' çıkmadığmdan 25 - l 1-937 tarihine rasthyao perıembe 
gQnü .aat 15 de ihalesi yapılmak üzere eksiltme müddeti 

10 gün uzatılmıthr 
2 - K.eıift bedeli 2130 lira 50 kuruı, muvakkat 

Defterdarlıktan: 
nalı 159 lira! 76 kuruıtur. 

Kıymeti 

2640 
Clnıl Mahallesi Hududu ve enafı lımt Miktarı 
Maa BOrhanlJe Safı Ômer oflu Halil Tamamı 
zemin Sait, Solu Muallim Ali 

oda Rıza oflu Hüınü dük-
kirglr lr anları, cepheai fOla 

3 - Bu ııe att evrak ıunlardır: 
A - Huıuıi ıutname 

B K.eılf •tvell 
C - Vabtdt flat cetveli 
Ç - Projeler 
D - Ekıiltme ıartnamesl 

E - Muka •ele örneği 

2740 Btr çatı 
al tanda 

arkuı deveci bana . 
Salı Gürecelt Bekir 
çaYuf, ıolu Halil ve · 
reaeal d6kkioları, cep 
hesi ıoıa, Arka11 yol. 

lstlyenler bu evralu vilayet daimi encOmen kaleminde 
•eya nafia mGdürlüilnde görebilirler. 

otel, ıa · 
zlno ve 
fırın 

4 - ihale yeni hOkumet dairesinde teıekkül edecek 
vtllyet daim(encümeoi tarafından yapılacaktır. 

Clnı ve evsafı yukarıda yazılı Suııiulık kaı.aıın1n Bür 
haolye mahallesinden Salt zade HüınQye alt gayri men 
kul emval büktlmete olan borcundan dolayl tabılllt ko
misyonunca konulan haciz üzerine kazai mezkQr idare he· 
yeti karartle 27. 11 937 cumartesi gOnü saat 1 l de açık 
artırma ile lbalet lı.atlyeıi icra edllecellnden bu husu.takt 
ıartnameyt görmek tsUJenlerin defterdarlıkla sözü geçen 
kaza idare heyetine müracaat etmeleri t1in olunur 

5 - Ekılltmeye keıif bedelinin yüzde 7 ,5 iu olan yu 
karda miktarı yazılı muvakkat teminatını malsandıfına ya· 
tırdıiına dair makbuz Yeya banka tnekt•bu ve bu glbt ıı· 
(erle uiraıtıfına l dair Balıkesir nafta müd6rlOfünden ve· 
ılka alanlar girebilirler. 

Bahkesir Mı~kımı Bııkltipliğindan: 
Açık artırma ile paraya ' alacalana rüchanl olan dlfer 

çevrllecek gayri menkulün alacaklılar bulunupta bedel 
ne olduiu ev, bulunduiu bunlarlD o gayri menkul ile 
mevki mahalle ıokağı ve nu· temin edtlmıı alacakhlann 
marası Oruçgazl m. Salı mecmuundan fazlaya çık· 
Hacı Bayram karısı Emhıe · maZ1a en çok artıranın ta 
nin ölmeılle otlu Rıza e•I, ahbüdü baki kalmak üzere 
selu Kırkyalan Hacı lsmatl artırma 15 gün daha temdit 
iken timdi Çakmak kızı Kad• ve 15 inci ıüoü aynı ıaat

rlye ve oğlu Alt evi arkası te yapılacak artırmada be
Naıtt oflu Abdulhalın evi deli satıı fıtlyeoin alacafı

öoü Hacı Behram çıkmazı na rüchanl olao dljer ala
ile mahdut ev takdir olu- caklılar1n o aayrl menkul 
nan kıymet "250., iki yüz el- ile temin edtlmiı alacakları 
it ltra. mecmuundan fazlaya çık 

Artırmanın yapılacaiı yer 
gün saat 1J.12-937 pazar· 
teıi 1aat 15 de mahkeme 
kaleminde tıbu gayri men
kulün artırma ıartnamest 

13-11 937 tarihinden ittba· 
ren mahkeme kaleminde 
herkesin görebilmesi için 
açıkhr. llanda yazıla olanlar 
dan fazla malumat almak 
iltlyenler lıbu ıartname ve 57 
dosyo numaruile müracaat 
etmelidir. 

Artırmaya lttlrak için yu· 
karda yazıh kıymetin yüzde 

7 ,5 nlsbetinde pey veya mil 
li bir bankanın teminat me· 
ktubu tevdi edilecek Ur. 

İpotek 1ahibt alacaklarla 
diğer alakadarlarm ve irtt -

f ak hakkı sahiplerinin gay
ri memkul üzerindeki bak· 

larını huıuıile fa.iz ve mas 
rafa dair olan iddialarım tı· 

bu ilin tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müı 

biteler ile birlikte memuri · 
yetimize bildirmeleri icap 

eder. Akıl halde hakları ta 
pu ıtcillıle sabit olmadıkça 

ıatıı bedelinin yapılma1m 

dan hariç kalırlar. Gösterilen 
günde artırmaya lttirak 
edenler artırma ıartnameıi-

mak ıartıle en çok art1rana 
ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edllmezıe ihale yapı· 
lmaz ve sallı bedeli düıer. 

Gayri menkul kendisine 
ihale edilen klmıe derhal 
veya •erilen müddet içinde 
parayı vermezse ihale ka• 
rarı feıholunur ve kendi · 
ıinden evvel en yiikıek tek· 
lifte bulunan kimse arzet · 
mit olduiu bedelle almaia 
razı oluna ona razı olmaz 
•eya bulunmazsa hemen on· 
beı gün mQddetle artırma . 
ya çıkarılıp eo çok artırana 
ihale edilir. lkt ihale ara · 
11ndaki fark ve aeçen aün
ler için yüzde 5 den beıap 
o lunacak faiz ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet 
kalmak11zın ılacadan tahsil 
olunur. 

Yukarda ıöaterllen 13 12 
1 

937 tarihinde mahkeme ka
lemi odannda itbu ilin ve 
göıterılen artırma ıarname 

d daireılnde ıatalacafı ilan 
olunur. ,. ...................... .. 

! TÜRKDİLI i 
: Pazartesinden baıka her : 
• s • • aün çıkar . iy&1al gazete ..• 
• • : Yıllıiı: 800 K.uruı : 
: Altı Aylığı:400 : 
• 3 • • Sayııı : • • • • • G • 1 ''5 • • unü geçmıı ıayı ar " • 
• • • kuruıtur. • 
• • • ADRES: 1 
i BALIKESİR TÜRKDlLl : ....... . ............... .. 
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Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merke:ı birliklerinin ıhttyac:ı için 6 kalem kıı seb
zesl pazarlık ıuretile mukaveleye bailanacaktır. Pazarhil 
22-2 teırtn 937 pazarteıi ıilnil saat 1 J de cOmleslnln tah
min edilen bedelt!1612 lira 50 kuraı tik teminatı 123 li
radır. isteklilerin ıartoamesln\ f aörmek üzere her ı<ın •e 
eksiltmeye ittlrak edeceklerin de vakti muayyeninde te• 
mlnat makbuzlarlle kor satın alma komisyonuna miiraca· 
atlar1. 4 - l · 501 

Balıkeair Askeri Satın,_ Alma 
Komiayonundan: 

Kor merkez birlliloin ihtiyacı olan.,20,000 kilo man
ıal kömürü 29-2 .Teırtn 937 pazarteıl gün6 <T açık ekılltmc 
surettle muka•eleye bailanacaktır. Kıymeti mubammenell 
(800) liradır . lateklllertn ıartname&lnl ıörmek için her glin 
Ye ekılltmeye lttlrak edeceklerinde vaktı muayyenlnde ilk 
teminat akçeıl olan (6 J) liralık teminat makbuzlle Kor 
ıatın alma komlıyonuoa mOracaatları. 

4. 1 - 510 

Defterdarlıktan: 
Me•kll Cinıl _No~ 
B6rekctler. Ma. Ev 34 
Tabuk ıokağı 

Hudut 

~ataı bedeli Müıtemllatı 
480 üstte Qç, altta bir 

oda ve bir methal 

lkt tarafı yol, bir tarafı emlaki milliye ar1a11, diler tarafı 
hane 

Yukarıda evsafı yazılı hazineye alt ev tere kılınan pa · 
zarhkta verilen bedel haddi layık görmedlitnden 17 -l 1 ·937 
tartnden itibaren 15 gün m6ddetle müzayedeye konulmuı 
tur Taliplerin müzayedenin yapılacaiı 1. kanunevvel 937 
tarihine müaadif çarıamba günü 1&at on beıte defterdarlık 
dairesinde mlteıekkll komlıyona, faz'• ma16mat almak 
tıtl ,enlerin de milli em ilk müdürlüiüne müracaatları 

4 - l - 523 

Defterdarlıktan: 
• 

Mevkii Cinsi hır senelik bedeli lcı.rı 

Camhbedeatan lbra Fevkani dükkan 12 lira 
himbey Y eıtlli ıo. 
kak Sanhiaar mahalleıi 

Yukarıda eY11lf1 ) azılı hazineye aft dükkanın bir se 
nelik klralanmuı on gün müddetle uzata l mııtır. Taliplerin 
26-11 -937 cuma ııüoü saat oo beıte yüzde yedi buçuk pey 
akçalarile defterdarhkta müteıekkıl komfıyona . fazla ma
lumat almak lıtlyenlerlo de milli emlak müdürlüiüne 
müracaatları . 

ni okumuı ve lüzumlu ma
lumat almıı ve bunlara ta 
mamen kabul etmlı ad ve 
ıtibar olunurlar. Tayin edilen 
zamanda gayri menkul üç 
defa bağırıldıktan ıonra en 
çok artırana ıhale edilir. An· 
cak artırma bedelt mubam· 
men kıymetin yüzde 75 ini 
bulmaz veya ııataı lıtiyenln ~~~°:~~,:ı~~er~~e KATRAN HAKKI EKREM 

1 

,;j 

-------------------------------------·--..... ------. .. ...... -• iKokVeSömi Kok Türk 

I··. ~e[lr, Ctı·nrs asosba i t i G e 1 d i. . 
ı ıı Ve Ocak/Jkta Ve Maı -

• fJzdB ku/Janı/Jr. Kok Ve Sömi Kok Türk 
• ffntrasiti Kömür/erik Tecimgemızde Eh-
i ven Fiatla SatJ/matadır. il 
• AHMET VE IBRAHlM CUMALI 

1 Çiviciler Ve Demirclle . • Çarıııı ~ 
• Demir-Hırdavat- Yapı Malları~, 
• Çiftçi ALrlleri Alım Satım Ev~ ...... ............ ·-~ 
Balya Mal 

Müdürlüğünden: 
Clnıl Mahallesi Mevktı Sahibi evveli Sahlbt, alanın ad• 

f'i• Hane Enverpaıa Dibek Meçhul Ticaret Odası 
ttbı Cavit· 

.. Kurtderell A1f8 

: lıpiro O Nikola Huan oğlu GOi• 
Hane " 
Hane .. 

1 tıl•" Yukarıda .. imleri ve hüviyetleri yazı ı zevata sa il' 
cin.teri yazılı emlakin takıttlerl ödenmedfilnden ve tebd• 
ğata saltb adreılerf de btltnemedlğloden on gün ı:arfaP . 
Maliyeye müracaatla müterakim taksit borçlarmı ödeP'e 
dikleri takdirde ihalelerinin feıhedlleceil ilin olunur· 

4 - 1 520 ________________________________________ ___..,, 

Türkiye Cumhuriyeti Balı
kesir Ziraat Bankasındatl: 

• H bil•i1' " 
Kooperatifler için muhaaip yetııttrılmek uzere tar• 

k eı:Ull ret beı ıtejtyer alınacak ve ortame tep ın ıtı· 

tercih edilecektır. Bu stajiyerlcr yetlttikce -,e r•· 
ttyaç yaziyetine göre ılmdilik 15-30 lira ücretle ko.oPee" . 

' 
k ft derıfec 

tıflere muhasip muavini •e muhaıtp o ara ıoo 

tir Taliplerin bankamıza müracaatları. 

3 -1-519 
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