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BüyükŞef, ünl ersin
• • • • • • • • • • • • 

' • ' • 
denKo yaya Geçtiler. ı: 

a 
• • • • • • 

• • • i Büyük Şef, Tetkiklerde Bulunduktan So~IJ ra • • • • • • • • • • 
i Saat 17 de Mersinden Ayrıldılar Ve Dün 
i Sabah 5,45 de onyadan Geçtiler. • • 

Ankara, 20 (A.A.) - Re 
lıicumhur Atatürk bu ıabab 
beı kırk bette Konyadan 
teçnıtılerdir. 

Ankara, 20 (A .A.) - Ata
liırk dün Adanaya tetrifle. 
tinde topla ıelamlanmıt, çok 
büyük tezahüratla kartılan 
lt\ıılardar . 

Ankara, 20 ( A A ) -
~t~tiirk Adanadan sonra 
tt Mersini ıereflencJirdiler. 
Pttüteaklben Konyaya müte· 
•eccıhen hareket buyurmuı · 
ltr ve bu sabah bet lnrk 
beıte Konyadan geçmtıler
dır. 

Atat ü r K refakatlarmda 
Baı\·ekll, Dahiliye ve Nafta 
Vekılleri olduğu halde Ata
türk parkını ziyaret etliler. 
Anıtın kaidesine çıkarak fi 
gürler hakkında izahat al
dılar Parkın kapısından çı· 

karken kız lisesi talebete. 
rlnden Hataylı iki kız ı n tak
tim ettiği buketi a1dılar. Ha 
taylı Melihanın temiz heye· 
canlarına muhatap oldular. 

Atatürk kız sant enstitüsünü 
teırif etti Dershaneleri gez 
dı. Talebeyi it ve ders ha 
linde bularak sualler sordu 

Çinliler Nankini 
TahliyeEttiler. 

1 

' '8ni hükOmet merkezine liiiC etmek üzere 1,200,000 1 

Çinli Hankinden aynldı. 
londra, 2U (A A.) - Çin 

hükumeti hükumet merke
ııni Nanklnden Şuaginge 

tıaklettl ve 1 ,200,000 kişi 
fehri boşaltmıttar. 

bırakıldığını ıöyledıkten son 
ra, Japonya, Almanya ve 

İtalya arasındaki miinase 
batın dostane olcluğurıu sö · 
ylemiıtir 

Atatürk tarih dersinde 
bulunan bir ıınıfa da ziyaret 
ettiler ve Korbukların 

Terkeskerin tarihini anlatan 
talebeyi dinlemitlerdir 

Ulu Önder müteakiben 
Cenubi Anadoluda Tarsus cf· 

varında a11rlarca evvel ya 
tamıı olan bu kavmin Ter 
keı isminden bozularak Ter 
sis kelımesinın meydanl'I gel
diğini ve Günet Dil · Teorisi 
vadısinde bu hususta aret
tırmalar yapılmak JazımgeL 

diğini !taret buyurmutlardır. 
Atatürk on üç otuzda top 

la selamlanarak alkıt ve se 
vinç göz yaşları arasında Mer · 
aioe hareket ve on beıte 

Mersıne teırıf buyurdular. 
~üyük Şef candan gelen 

fevka lade lezahün.tla ~e

lamlandılar. Vaiı konağına 

oradan beledıye reıslnin 

evine ve müteka binen 
encümen azasından Y aku · 
bun bahçesine giderek bu 
rada bir müddet kaldıktan 

•onra istasyona 
halkın coşkun 

aruında 11 de 
müteveccihen 
ayrıldılar 

avdet ve 
tezahüratı 

Kon} aya 

Merı;inden 

===-===~=~-=========-===========-~===----==-----._,.=-====---=-

Yugoslav -
8asvekıh Romayn g!decek 

Rom;ı, 20 ( Romaya ) 
Yugoslavya Bnş ve Dış ba 
kanı Doktor Milan Stoyadi· 
noviç, gelecek ayın .. üçünde 
Romaya gitmek üzere bu · 
radan hareket edecek ve 
Romada bır gün kalacak tar . 

B. StoyadtnovJç, ltalya 
Hariciye Na~ırı Kont Ctano 
ya iadei ziyaret edec~k ve 
B Musaolinlyi ile de konu· 
tacaktır. _ _...., ....... 

Fra.nsız 
Hükumeti it!mat reyi al~ı 

Paris, 20 (A.A.) - Frao . 
sız parlamentosunda hükume-.. 
tin umumi ıiyaseti üzerinde 
müzakereler cereyan etttkteo 
ııonra 160 reye kartı 399 
reyle hükumete itimat be· 
yan edilmlttlr 

-~-u ... -

M c r 
esvekili Berline gitti 

Peşte, 2ü( \.A.) - Macar 
başvekili ve hariciye nazıra 

Berline gltmitlir. 

Gandi Ağır 
Hasta 

Londra, 20 { Radyo ) 
Mahaga Gandi tehlikeli ı;u 

rette hastalanmııttr Dok
torların iimidi pek azdır. 

Lord H 1 · faks 
Hitler eGörüştü 
Serf ine dönen İngiliz nazırmm Alman devlet adamile 

yaptığı görüşmeler gizli tutuluyor. 
Berlin, 20 (A A .) - Bit

ler Almanyaya gelmit olan 
İngiliz nazırlarmdan Lord 
Halifaksla görütmüıtür 

Berliu, 20 (t\. A ) Al-
maoyaya gelen lngiliz na· 
zırlarmdan Lord Hallfakı 
Hitler ile görüıtükten sonra 
Berltne dönmüttür. 

Berlin, 20 ( Radyo ) -
Lord Halffakı, Almanya Ha
riciye nazırı Bron Von Nö 
rahtla birlikte bugün Bergez
haf ene vaaal olmuıtur 

B. Hitler, Lord Halifakaı 
vill&ıının kap11ında bekl~mlt 

ve muvasalatam müteakip 
kendisini alarak bahçesinde 
gezdirdikten sonra, Baron 
Von Nöraht ta hazır oldu· 
ğu halde üç devlet adamı 

arasında uzun bir müklleme 
cereyan eylemiıt r . 

8. Hitler. mükalemeden 
sonra Lord Hafıfaksla bera· 
ber yemek yimltUr 

Lord Ha lif akı, yemekten 
sonra 8 . Hitlerin villi.sandan 
ayrılmııhr. 

H. Hitlerle Lord Hallfaks 
arasında cereyan eden mü
kaleme, tamamen gizli tu
tulmaktadır. 

Paris, 20 (A.A.) - Lord 
Ha lif aksm Berlınl ziyareti 
dolayisile Ekselsior gazetesi 

diyor kı: 

ı 
1 

tava11ıt bir hal çaresi bul
mak daima birine kartı mü
teveccih olan münferit an-
latmalara faiktir. 

Fakat eğer Alman hüku
meti bu umumi anlatmayı 

münferid anlatmalara tercih 
etmlt olsaydı Cenevreden 
uzaklaımak, kendi harp 
kudretini azami dereceye 
yükseltmek, bir Berltn·Ro
ma mihveri vücude getir · 
mek ve bunun üıtüne de 
bir Romen t1erlln. Tokyo mü· 
selleılnl oturtmak gibi hare
ketlere teve11ül eder miydi? 

Pötl Jurnal gazetesi de 
aynı meseleden bahıederken 
ıunu taleada bulunmaktadır. 

Vakıa Af rikada İngiltere· 
ninkllerden baıka da müs· 
temlekeler vardır. Bunun 
içindir ki Balçika kralı Leo· 
poldun Londraya gitmesi Av
rupanm iktisadi vaziyeti üz
erinde konutmaktan ziyade 
Belçika kongosunu müdafaa 
fçindlr. 

Portekizlerin de~Afrlkada 
güzel müstemlekeleri l var
dır. Ve bunu diğerlerine 

petket çekmek meselesi bir 
çok defalar ortaya ~ sürül-
müıtür. itte son zamanlar-

(Sonu ikinci sayfada) 

al kan 

.. 

Tokyo, 20 ( Had;-o) - Ja
Ponya Harbiye Nazırı se 
tıeral Sucugama, bugün 
ltfllya ve Almanya sefirleri 
fetcf ine mükellef bir zlyn · 
fet vermittir. Bu ziyarette 
J<tponya Hariciye Naı.ırı B. 
liirota da hazır bulunmuş 

Harbiye Nazırı, Japon or 
duououn bu günkü mük\'!m 
mel vaziyetinden de bah 
setmiı ve bu ordunun ko 
münizmle mücadeleye kafi 
olduğunu ilave eylemişti. 

A vustur}0a-Macari .. tan Franko 
Hükumetini Tanıdı. 

Berbtesgaden mülakatı eı· 
nasında Fran11z lngtliz-Sov
yet münasebatı meseleıınin 

nıhayet esaslı bır tam hali 
ne gelmesi muhtemeldir. 

Devletleri ~ n~alar toplantısı 

l~r . 

General; Roma baktında 

baıka devl~tler için 'de yer 
~ 

Tokya, 20 ( Radyo ) -
As~hi gazetesinin Şanghay 

muhabirine göre, Nankin 
ve havalisindeki Çin kıtaatı 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Yüzde Yedi Faizli 

Sivas - Ez ·m Tah-
villeri 

o 

1 1 •• 

lu tahvillerin dünoen iti~M ~ayitlarma başlan~ı. 2 O 
lirah~ ta~viller on beş gün için~e 19 liradan satılaca~ 

Yüzde yedi faizls Sıvas -
E:rzurum istıkrazı tahvilleri 
t\fıı dördüncü tertıbin kayıt 
1arına dünden itibaren bat · 
1,rıınııtır. 
Kayıt muamelesi on beı 

gijrı devam edecektir. 

Erzurum istikrazının umu 
itli kıymeti 30 milyon Türk 
hrasıdar. 
Şimdiye kadar yalnız on 

btr rnilyon liradan ibaret 
birinci , ikinci ve üçüncü ter 
t' 1Pleri çıkarılmıştır. Satışa 
Çıkan dördüncü tertibin 
k1Yrnct1 4 mı!yon 500 bin t. 1 tıtdır ilu tertip 20 şer lı 
talık birlik ve 125 bin adet 

500 zer liral ık 25 lırBlılc 
4 bin adet tahv!llere bölün 
mü~tür. 

Yirmi lira kiymetındeki 

bu tahvillerm ihraç f ıatı 
19 lira olarak lt:sbit olun 
mu~tur. 

Buna n zaran srıo li ra lık 
tahvillerin ı hraç fiatı ... 75 
liradır . Bu i tıkrazın senevi 
fatıi yüzde i dir. Her tah 
vı!de 20 adet senelik kopon 
merbuttur. 

Hu terti hin ilk koponu 
5 Hirınc;ikanun 938 de öde
necektir. 

Bu lst ikrn zın ıhracına mü · 
( Sonu ikinci sayfnda } 

- Ankara, 20 (A.A.) 
Ayın yirmi ikisinde Anka
da Balkan antantı devletleri 
bakanları konf eranıa topla · 
nacaktır . 

General f ranko şim 1 cep~esine 2 50,000 ~\şilik bir Şimdiki halde Sov)'et İtti · 
badı lngiliz siyasi mehafilin
de pek az sempati uyandır
maktadır. Fakat bazı mü ~uvvet tv~sit @Ui, umumi ~ir ta arı uz bekleniyor. 

Berlin, 20 (A.A) - Al 
man aazeteleri Avusturyn 

ile Macaristanın General 

Franko hükumetini fiilen ta· 

nıdık a tını yazıyor 

Pars. 20 (AA) (Mos 

tangenem) adındaki t ranııız 

vapuru. Marsilyadan külli

yetli mıktarda silah v e rnü 

himınal alarak, Marsi 'ya li· 

manrndan Cumhuriyetçi ıs 

p nn vnya müteveccıhen h l'l 
rcl<et t'lmıştir. 

Loodra, 2d (Rady o) - 'Ce· 

belüttarıktan haber verildi 

ğine göre, ıhti 1 alciln. Mal<'l 

ga havalısinc kırk bin ki~i 

lik bır kuvvet göndermişl er · 

dir. 

~ akadarlar, Alma nya ya 

karşı yeni bır hücum hazır· 

!a nmaktı:t olduğunu b eyan 

edıyorlar. 

Salamanka, 20 (Radyo) 
ihtılalci İspanytı zeytınyağı 

r ekoltesinin, bu sene dö rt 
milyon kentale bultğ olaca-

ğı söyleniyor 
Paris, 20 {Radvo) Gene· 

ral Fııınkonun bu günlerde 

hazırlamakta olduğu umu· 

mi taarruzun hedefi, doğru· 

dan doğruya Barselondur. 

General rranko, Şimali 

, Ara gonda ıki yüz elli bin 

kttılık bır buvvet tnhşıt et 
miş bulunuyor 

Hurada, üç yüz tayyare 

ile kuvvetli topçu ve tank 
larla rniicehhezdır. 

dekkik İngilizler Almanyayı 
fllrkta tamamen serbest bı 

rakmanın İngiltere için akı 
iane bir hareket olup olmı· 

yacağını sormaktadırlar. İte 
lnglliz siyasetinde Alman si 
yasetioden h iç te eksik ol 
mıyan tereddütlerin sebebi 
budur. Vakıa tereddütler 
arasında umumi bir Avrupa 
antantma varmak gibı mu 

Bulgar 
Krah Sofyaya ~onüyor 
Parla, 20 (Radyo) - Bul

(lar Kralı Borla, kraliçe Yu
ana He birlikte Zurihe mu· 
vasalat etmittır. Oradan 
Sof yaya hareket edecektir. 

·Amerikad ilk Faşist 
evlet: Brezilya .. 

rezilyadaki Son S(yasi Değişiklik Üzerine Dış 
Politikada Ne Gibi Tahavvüller Ola cağını 

Kestirmek Mümkün miidiJr? 
Son haf ta içinde Alman 

t~atbuatını ışga.I eden mev
zular arasından Brezilyada 
iti değişikiıklH hakkında 

muhtelif Alman gıızeteleri 

uln fikir ve mütaleaları aşa· 
ğıda telhis edilmi~tir: 

Berlioer Börsen Zeituog ga- ıı kendi kendini koruma, 
zetesi Brezilyadaki hareke · devlet bünyesini ve ekono· 
tin bazı demokrasi merkez- mık hayatı yeniden kurma 
!erince iyi bir hareket te- hareketini bu demokrasi 
lakki edilmiyeceğini, Brezil· merkezlerinin malum ve ma· 
yanın Boı,~vizme ve ona hud ideolojik Phf"aslarla kü. 
hadim sosyal unıurlara kar · ( Sonu üçüncü sayfada ) 



Bir Kitap Listesi Ve 
Birkaç Düşünce 

Fraaıaaın ıöhret kazaomıı fıktr adamlarından Guı

ta• Lanıon, (Yazmak Sanatına dair Nasihatler) adla euriode 
okumanın deleri üzerinde durduktan sonra okunmamsı 

icap eden eıerlerl bir llıte halinde tHbit ediyor: 
"İstiyorum kt, ıençler, ıururun , tenbelllğln telakkilerinden 

uzaklaıarak, çok ve bir az da her çeıtt kitap okusunlar. 
Eıki zamanlarda dola111nlar. Yunanca ve Latince bdml · 
yorlaraa , bunu merak11shk ve clhalet fçtnde uyumak için 
vestle bilmesinler. Çünkü eski edebiyat eıerlerlnde lisana, 
ölçüye ayrılmaz bir tekilde bağlı olmıyan ve anlaııl · 

maaı kuvvetli bir arkeolojik bu:srlafa ihtiyaç ıöstermlyen , 

enenıel bir ıüze1llk, humaine bir allka vardır . Onun için, 
daha ziyade ftkre Ye laarfi manadaki renge ıadık o 1an 
tercümeleri alııolar, Homere' e yüz buruıturma dan ve 
hüınüolyetle alaka ıöstercc~klerl gün çok kazanacaklar; 
aanalta da ahlakta olduiu gibi tekamiilün maauvadan 
vazıeçmek Ye insanın kendi kendisini tamamlyle unut 
•asiyle kabil olduiYnu ve ıonsuz basitliği anlayacak· 
lardır. Tuajlklerl, Herodote'ı, Ehucydlde'f, Eflatunun d lya 
loklarından bazılarını. Demoıthenln nutuklarını , Plutar· 
que'ı, Epictete'I, Marc Aurele'i okusunlar, Ptndare'ı 

okumalarını tavılye edemtyeceiim. Ltaanı bilmeyince, 
ona ancak insan hayran kalar, fakat anlamak, hayır . 

LiUnler, btze Luerece'f ve bilhaua onun (Beıtnci ki 
tabı) nı, Cıceronun bazı nutuklarım, "Vazifeler kitabı,. nı 
Y• "mektuplar"ını; Seneque nfn bazı kitapları tle (Luci 
ltusGn Mektuplar) 1nı; Ttte-Ltve, Taclte Virgile'ln eserlerini, 
Lucalo in iki ılizeJ EpJaode mı , Ovfde'ln ye Catulleln 
aazı parçalarını .. ermektedirler. 

lıkilere, ecaeltller de ili.ve edilmelidir: Shakeıpeare, 

Mitten, Maculay, on dokuzuncu asrın bazı ıalr ve ro 
mancılariyle lnııllıler; Gocthenfo, Schlllerin eserleriyle, 
Klopatock da dahil olduiu halde, alınanlar, ltalyanlardan 
Pantenin Cehenneın'ı ile Purıattolreı, Mackiavelin bazı 
nutukları, Leopardlnfa bazı piyesleri, lıpanyollardan Cal· 
deron ve Lopenln iki veya 6ç piyesi; okumaıanı bilen 
için yalnız baıma bir kütüphane yerini tutacak, yine 

• İspaayollarm Don Qutchotte'ı okunmalıdır .. 
Muharriri• fran11zlara tavsiye ettlfi bu kitap listeıi 

Türk Edebiyatı ile ufraıanlarıo muhakkak okumaia 
mecbur oldukları bir listedir. Çünkü, tanzlmat'tao &onra 
ki edebiyatımız, Avrupa edebfyatlarmın yolunu tutmuı 
bulunuyor. Şu halde onlar hangi kaynaklardan tlbam ve 
kuvYet almıılaraa, bizim tle ona baı vurmamız icap et
mektedir. 

Onun içindir ki, bu eıerlerln bir an evvel dilimize çev 
rilmesi, ön ıafta yapılmaaı icap eden tılerlmizden biridir. 

Ancak böylelikle bu ıünün bir türlü parlamıyan mu
harriri, bu eıerlerden aldıiı ateıle yanacak, eskilerin 
ektlklerlnl biçecektir. 

Kemal Demiray 

S2UE!!!! 

Çinliler Nankini Tahliye 
Ettiler .. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
hükllmet aleyhine iıyan et
mlıtlr. 

Tahmin edildiğine nazaran, 
isyana sebep, komünistlerin 
hükumeti devirip iktidar 
mevkllne aeçmek istemele
ridir. 

Tokyo, 10 (Radyo) - Ja . 
ponya Baıbakanı prenı Ka· 
noye, Hariciye Nazırı B. Hl. 
rota ile birlikte imparator 
tarafından kabul edilmlttlr . 

Baıbakan, imparatora btr 
raporla umumi vaziyeti bil
dlrmtıttr . 

Japon matbuat.na göre, Ma 
rafAl Şan . Kay - Şek 

ihtilafın hallı için lneiltere · 
nin tava11utunu iıtemiıtır. 

Londra, 20 (A A.) ·- Japon 
kuvvetlerinin Nankin üzeri 
ne yürüyOıünü mevzubahse· 
den Ttmes gazetesi; elçilik · 
leria de Çin hükümetile bir 
likte Hankeuya ıidecelderlni 
ve lngillz bat avlzosuna el · 
çilik erklmnı icabında Han · 
keuya göıürmek emri veril

miıttr. 

Tokyo, 2 O(A .A)- Oomei 
Ajansı ve bütün gazeteler, 
yüksek askeri ıura kurul · 
masınm bütün Japon 
tarihinde bir dönüm 
noktası teıkil ettiğini ve Ko · 
noya kabinealnin topyekun 
blr harp siyasetinin icap et · 
tlği bütün tedbirleri il laca· 
ğını yazmaktadır. 

Şanghay, 20 (A.A.) 
Tebliği: Şanghayda Yang· 
tze nehrinin sağ sahili mın· 
takasmd& Japon kuvvetleri 
Çinlilerin Japon ileri hare 
ketine karıı koymak iste
dikleri Fuchung Changıu 

hattma karıı 17 Sonteırin -
de taarruza baılamıılardı• 

Şanghay cepheıinde Çin 
ricaatının baıladığı tarihten 
beri Çinlilerin uğramıı ol
dukları zayiat büyüktür. 
Fakat bueüne kadar tesblt 
edilebllmiı olan rakamlar 
ıunlardır: 

15,000 ölü, 4,600 etir, 
fazla olarak 40 top dahil 
olduiu halde mühim mik 
tarda harp malzemeıl . 
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Kömürcüler Kömürün Kilosuna 7 Kuruş isterken: 

Belediye 3,5 Kur ş Fiatla Halka 
llyünda güreşler yapllacı~ Odun Kömür ·· Veriyor .. Merkeze bağlı Ergaro• 
köyünde bayramın iktocl 
günü yokıul köy çocukları 

için sünnet düğünü yapıla· 
caktır. Bu münasebetle köy· 
de pehlivan güreıleri ile 
cirit oyunlıuı tertip edilmlf 

Ur. 

Dün de, getir ti len ~ir vağon ~omürden i~tiyacı olanlara tevziat yapıldı. Bele~iye 
kömür ıetirtmeğe devam edece~. 

Belediye ıehirin 
odun kömürü iht i · 
yacını önl~mek mn

ksadile Savaıtepe 

den kömür getirt
meğe kara r vermişti . 

Bu nahiyeye ve· 
ri len kömür sfparl· 
§inden geçenlerde 
gelen bir vağondnn 
sonra düo de bir 
vağon kömür ge l 
miştir . 

İhtiyacı olanlara 
üç buçuk kuru§ fi 
at üzerinden en faz 
la elli k ıl o kömür 
verilmektedi r. 

Bu ıekilde kömür 
almak Js tiyenler Be
ledi ye veznesine ala
cakları kömürün tu . 
tarı o lan parayi ya. 
tırmak ta ve buradan bir 

makbuz almaktadırlar. 

Bu makbuzla da İstaıyon 
daki depodan kömür alın. 
maktadır. 

Dün belediye tarafından 

Parti Ocak 
Kongreleri .. 

C . H . Partisi Karaoğlan 

ocağt akıam toplanmıı, gö · 
rüımelerden ıonra idare 
heyeti ıeçimi yapıl-
mıı ve idare heyetine 
avukat B. Muhittin Ergin, 
Bahattin Gülen. Cemil Ka 
bakçı, Ahmet Uzkal; Cevdet 
Karaoğlan nahiye mümes· 
ıilliğine de Cevdet Kara -
oğlan, is mail Safa Kasa 
poğlu ayrılmıılardır 

C . H. P . Aygören ocağı da 
yıllık kongresini akıam yap· 
mııtır. 

Görüımelerden ıonra 

yapılan idare heyeti se · 
çiminde Sabri Sö-ıen, Ôm 
er Toköz, Nadire Evreno• 
Haydar Çorapçı, Abdullah 
Erdener; nahiye mümessilli 
ğine de Abdullah Erdener 
ile Haydar Çorapçı ayrılmıı 
lardır . 

kömür getirtildiğini ve çarı• · 
dakl fiattan çok dun olarak 
satıldığını haber alan birçok 
kimseler belediyeye müra · 
caa t etmtıJerdir . Onun iç in 
depo önünde çuvalları eller
mde kadın , erkek ve çocuk· 

Dün de kömür al

mak için bekleşen

ler: geçenlerde ya
pJ/an tevziattaki 

kadar kalaba/JkfJ. 
dan mürekkep büyük bir 

kalabalık göze çarpıyordu. 

Belediye bundan ıonra da 

kömür ge-tirtmeğe ve ma 

liyet flatile halka tevzi et · 
meğe 'devam edecektir. 

Pehlivan güreıleriode ba · 
ıa 20, baıaltına 10, büyü~ 
ortaya 5. ortaya 3 lira ..,e-

' rilecek ayrıca derece alan 
diğer pehlivanlardan iktııne 
200, diğer birine 100, üç ki 
ılye elllıer, dört kiıiye de 
münasip para ve aynca gü· 
reılere gelen bütün pehll· 
vanlara üç yüz elli kurut da 
muhtelif mükafat verile· 

cektir. 
Cirit oyunlarında da birin' 

ciye konsol ıaati, ikinciye 
bir kuzu, üçüncüye de toP 
basma verilecekdir. 

Müddeiumumi gitti. 
Ankara ağır ceza reiıligl 

ne tayin edilen ıehrl111ıı 
müddeiumumisi B. Arif caıı· 
gören Kütahya trende dOO 
Ankaraya gitmiıtir . 

4' , 

Oursun~ey müddeiumumisı 

M u h a r 1 a r a Açılan 
Dursunbey müddeiumuo>1'

1 

B. Cemil Akdoğana AdllY' 
V ekatetioce Berıama ıulb 
hakimline vekalet etroelı 
üzere aalahiyet verllmtıttr· 

Kurc;lar Sona Erdi.. 8 . Cemil Akdoğan dii11 

Bergamaya gltmiıtir. 

Son on beş güıı zarfında 160 muhtar köy kalkınıııasına iki okul ırasında lutbol aıı~ı 
. 

1 
k 

1 
d d . d• Halkevinin mektepler ar• 

aıt o an urs ar a ars gor u. sına koydutu kupa maçı bll 

İkinci muhtarlar kursunda 
dersler dün sona ermiıtir . 

Düokü dersler Seferberlik 
Müdürü, Nüfus Müdürü, 
Doğum ve Çocuk Bakımevl, 
Baıhekimt tarafından verll 
miılir . 

Kurs Vali 8. Ethem A y 
kut tarafından kapanmııtır. 
B. Ethem Aykut k11rau kn · 
parken muhtarlara hitaben; 
köy kalkınma proğramı tle 
ilgili bulunan kuuta gör
dükleri dersler ve edindik · 
leri bilgilerle köylerinde 
milli kalkınma ve ileriliği · 

mize uygun çalıımalarda 
bulunmalarını, buna ıarf 
edilecek azami ayretg ve 

emekle elde edilecek ıonuç 
ların büyüklüğünü, Atatürl< 
Türkiyesinin milli davasına 
uymanın ancak bu suretle 
kabil olabileceğini, kültü-
rün ve makinanın hüküm 
sürdüğü bu asırda geri iti · 

yadların bir lf baıaramı 
yacaimı, köylere gittiğin . 

de iyi değtıiklikler göreceğini 
umduğunu ve bunu bekle -
diğini söylem it ve kendileri · 

ne kalkınma iılerlode mu
vaffakıyetler diliyerek, Bü-
yük Kurtarıcının adını an 
mak suretile sözlerine ıon 

vermittir. 
Valinin sözleri muhtar 

gün yapılacaktır. 
Saat 14,30 da NecatlbtY 

Ôfretmen okulu futbol t•k• · 
mı ıle Lise futbol takıOJ' 
arasında yapılacak olan bıJ 
maçın galibine kupa verile' 

ce"tir. 

Neşriyat: 

Siyasi ilimler 
Ayda bir defa çıkarıl111ak · 

ta olan bu ılım mecmua••· 
nın 79 cu sayısı neırotuo· 

muıtur. 

içinde ıu yazılar buloO 

maktadır: 
Toplu bir köyün me'l/klİı 

Lord Ha lif ak Hitl rle 
lar ve hazır bulunanlar ta
rt.fından ıtddetle alkıılan . 

mafhr 
Bilahare muhtarların ve 

daire müdürlerinden mürek 
kep topluluk Halkevi tara · 
f ından filimle teıbit edil· 

döv iztn mahiyeti ve muhte· 
ltf memleketlerde döviz, ,. . 
yaai partiler, Almanyada 11 

ihtilafları, F ranıız mali ıi• 
temi, muasır inkılipla da 
ananenin rolü. hükumet ıe · 

• 

Görü ş· tü . . 
(Baştarafı birinci ~ayfada) 

da Portekizlileri d t! lngilte· 
reye yaklaıtaran bu mesele· 
dir . 

Biz Fransızlar tekrar e t · 
meğe lüzum var mıdır ld 
bu gibi ameliyelerin masraf 
ve za rarlarına bizza t ta
hammül etmeğe katiyen 
taraftar olamayız . 

Eko Dö Par 1 gaze tesi , 
Hsyoan adaaile Hindiç ini 
sahillerine yakın olan Pari. 
cel adalarınm Çine doğru 

mühimmat ve ailih &evkine 
devam edildiği takdirde Ja-

ponya tarafından lfgal edi· 
l eceğlnde dair Fransa ya bir 
ültimatom verildtğ ınin aslı 

olmadığını tey it ettikten 
sonra d iyo r k : 

"Şimdiki halde iki hükumet 
ihtiya cı henüz çarpıımamıı 
bir vaziye tte karıı karııya 

durmaktadır. Japon diplo -
matları Fransanıo itidalini 
bir çok fusatlarda anlamıt 

lardır . İki memleket menfa 
atlerinin haımane bir vazi 
yette çarpıımak m ec.buriye 
tinde kalmıyacağını ümit 
edebiliriz. 

miıt ' r 

Ayın seklzindenberi de· 
vam eden birinci ve ikinci 
muhtarlar kursunda merkez 
kazaıma, bağh 360 köy ve 
12 nahiye muhtarı ders 
görmüıtür . Daha evvel ka 
zalarda da ka.ymakamların 

reisliğinde kuralar açılarak 

bunlara o kazalara bağlı 
nahiye ve köylerin muhta .. · 
ları devam etmişti : 

Böylece bütün vilayet 
nıuhtarları köy kalkınmuı 

etrafında yeni ve f aydah 
bilriler edlnmiılerdlr. 

ftnin idari rolü . 
Okuyucularımıza 

ederiz . --..,...J'!Jw----.. 
Sivas-Erzurııtt' 
Tahvilleri 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

teallik her nevi ilanlar oıu 
vakkat ve kati tahviller "e 

dl . 
bunlarm koponları ile te 

k ..,e 
yelerine müteallik e'l/ra 

ua· 
senetler, faiz ve dlier Dl 

a · 
meleler bu tstikrazın taD1 

h ıor · 
men itfasına kadar er f . 
lü vergi ve resimden mu• 
tır. 

' 

b 
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AL TIN BEYiNLİ ADAMIN 
EFSANESİ 

( .... ) Mektubunuzu okuyua
c, vicdan azabına benzer 
bır hıı duydum. 

Hikayelerime bir az fazla 
'hüzünlü bir hava vermek 
iıterdım. Buıün ise ılze ne
teli, hem de fevkalade neıe-
lı 1 fey er anlatacaiımı vade 

-1 
müsaade etmediklerini sor
duğu zaman annesi - Benim 
kıymetli hazinem, sonra ıe· 
nl çalarlar! . Diye cevap ve· 
rirdi Küçük çalınmaktan çok 
korkuyardu. Bütün ıün bir 
salondan ötekine, odadan oda 
ya sürüklenir. yalnız batına 
kimseye birtey söylemeden 
oynardı. On sekiz yatına 
bastığı zaman ebeveyni ona 
taltin verdiği muhteıem he
diyeyi ihbar ettiler. O yaıa 
kadar büyütüp besledikleri 
için bilmukabele bir miktar 
altın istediler. Çocuk o da 
kikada hiç tereddüt bile et
memiıti. (Nasıl? Hangi va11. 
ta ile? Efsane burasını söy 
lemiyor) Dimağından ceviz 
büyüklüğünde bir altın par
çası kopararak gururla an 
nesinin dizlerine fırlattı. Ha· 
tında taııdığı servetten göz· 
1eri kamaıarak, kudretinin 
ıerhoıluğu, arzularının çıl

aınlığı içinde baba evini 
terkederek hazfneıinl sarf 
~de ede dünyayı dolaımağa 
baıladı . 

du ve bu sefer herıey bitti ... 
Sarııın, küçük bir kadını 

ruhundan fazla seviyordu, o 
da onu eeviyordu amma zly· 
net eıyalarmı ona teıcih ed· 
erdi. Yarı kut. yarı bebek 
olan bu mıni mini mahlukun 
elleri arasında altınların eri· 
meıi onun için bir zevk teı · 
kil ediyordu Genç kadmın 

bir çok lhtiraıları vardı fa· 
kat o da, ona biç bir zaman 
hayır demezdi. 

- O halde biz çok zen -
glnlz öyle mi? Sualine zavallı 
adam: 

- E''et, evet .. . Hem de 
çok zenginiz; diye cevap ve· 
rirdl. 

Matum beynini kemlrerı 

bu küçük mavi kut sevgi 
ile dolu tebe111ümler saçar
dı. Bazı defa içine bir kor· 
ku doluyor, hasla olmak ar· 
zuları uyanıyordu. Fakat o 
zaman küçük kadın sıçrıya 
rak ona yaklatır: 

- Kocacığım, mademki 
ıen bu kadar çok zenginsin 
bana bir çok pahalı ıeyler 1 

alsana .. O da, ona bir ıür6 .' 

pahalı teyler alırdı. Bu hal 
iki sene sürdü. Hir sabah 

sebebi bilinmeden küçük bir 
l<uı gibi genç kadın ölüver· 
di. . Hazine artık sona eri 
yordu. Geri kalan parıslle 
ıevgtli ölüsüne güzel bir ce 

diyorum. Hem niye kederle· 
neblltrim? Parisln slılerlnden 
bıb fersah uzakta mOıkat 
fıtrabı memlt-ketinde ıtıklı 
bır tepede yaııyordum. Evi. 
"ıin etrafında herıey mü
tik ve günetten ibaretti. 
Çulluk ve lıkete kuılarından 
bır orkestram vardı. Öğle 
iiıerı afustos böceklerini, 
•onra kaval çalan çobanları, 
etrafımdaki bağlardan gelen 
elizel kızların kahkahalarını 
dinlerdim. Hakikaten bulun · 
duğum yer kara dütünceler 
için fena intihap edilmişti. 
Bayanlara buradan penbe 
renkli tlirler, netell bikiye· 
ler gönderebihrdim. Fakat 
hayır! Henüz Parlıe çok ya· 
kın bir yerdeyim. Oradan 
her gün bir parça keder ba · 

lla kadar ııçrayor. ~imdi 1 
bu saatte bir ölüm haberi 
lldım. İıte madam, bunun iç· 
1ndır ki size vadettlğlm ne
teli htkaye yerine bugün 
'cıktı bir efeane anlatacaiım. 

*** 1 
naze merasimi yllptırdı Dur· 

*** 
V aktlle altın beyinli bir 

ldam vardı. Doğduğu zam· 
'b bıtı o kadar büyük, o 
ka.dar ağırdı ki doktorlar bu 
Çocuiun yatamıyacağını 

'6ylemiılerdl . Buna rağmen 
htadı, iyi güneıliyen bir 
ıeyun ağacı gibi büyü. 

da Fakat o kocaman batı 
•iirüklemeie mecbur oluyor

du Yürürken kocaman baıı · 
tıı mobilyalara çarpmasını 

tôrmek bilseniz ne kadar 
llcınacak ıeydl. Ekseriya yü
tityernez düterdl . Bir gün 
l'i.ikıf':k bir merdivenden dü· 
terek alnı mermere çarptı; 

"ıadeni bir külçenin düıme . 

•i gibi tannan bir ses ltitil · 
dt. Öldü zannedilmitti · Kal· 
dırıldığı zaman batında kü · 
Ç\ik bir yara, kumral saçla· 

tının arasında pıhtılaımıt 
1kı, üç damla altın bulundu. 

b E:.b.eveynl çocuklarının ahın 
'Yınlf olduğunu böylece anla · 
lllıılardı. Mesele bir sır gibi 
tlzlendi. Zavallı küçük bile 
hıç hır teyden tühelenmemlt
lt Zaman, zaman sokaktaki 
Çocuklarla oynamağa nıçln 

.......... 

Altınları hesapsızca sarf ı 
ederek tahane bir hayat sür
meğe başladığı zaman bey
nının bitip tükenmiyeceği 

söyleniyordu Gözleri ııığını 
kaybettikçe, yanakları çuk 
urlattakça hazinesi de azalı 
yordu Nihayet b r gün, çıl 
gın bir eğlence sabahı. zi 
yafet döküntüleri ara11nda 
yalmz kalarak altın deıtiıi. 

nin botalmağa baılamasm. 

dan korkmağa baıladı . Ar· 
tık sefahata nihayet vf'rmek 
zamanı ıelmiıti. 

O andan itibaren kendisi · 
ne yeni bir yol çizdi, Altın 

bey!nli adam suikasttan kor 
karak, kendi servetini kendl 
de unutmağa çalıtarak kor· 
kak, ıüpheh bir halde inzi 
vaye çekilip küçük itler gör
meğe baıladı. Artık hazine· 
sine hiç el sürmemek lstiy · 
ordu. Ne yazık ki sırrını bi 
len bir dostu onu fnzlvas:na 
kadar takip etmltti Bir gece 
zavallı adam batında duydu 
ğu korkunç bir ağrı He sıç 
rıyarak uyandı. Şaıararak 

doğruldu; ay ıtığında man · 
tosunun altında dostunun bir 
ıeyler saklıyarak kaçtığını 
gördü. lıte böylece dimağın 
dan bir parça daha çalındı. 
Bundan bir müddet sonra 
altın beyinli adam itık ol· -

~oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa0 1 ' ~ !ı s. o.s. ~ 
~ D Yazan: Çeviren ~. o" 

.. aaaaD M. CANDİDE - 6 - K. D. aaaaaO~ 
l Bu haber öbür memur· layı memnun ıörünüyorlar
ı'r" ulatınca dahili bozgun· da. Gemide neıell bir hava 
l~' geminin aaayJılni teh · büküm sürüyordu Varmes 
f eye dütürecek derecede - her Zftmankl gibi - etrafına 
tılalattı saf ve sa barlı inıanları top . 

- 4 lamııtı. Ratmühendiı Ah · 

Son aL~am yemAgw'ı botta da iki melez; fakat ıo· 
ly v kulgan kadın yakalamııtı. 

7 Eylul &abahı hava (gay · Genç yolculara gelince; on
d ri mütehavvil güzel) de lar da salona dolmuı; orkeı · 
t '"e.rn ediyordu. Yolcular ve tra yorulmak bilmeden danı 
~erııı mürettebatı; bu nadir edenlerin terefJne muhtelif 
\llunur ıüzel havadan do· parçalar çalıyordu. Şarkı 

madan çalan kllse çanları, 

siyaha bürünmüt cenaze 
arabası, ıüılenmit beygirler, 
hiç birisi ona hoı gö· 

rünmiyordu Şımdi altınla· 

rın ne kıymeti vardı? Onla
rı kliseye, cenazeyi götüren· 
lere, oraya buraya dağıttı. 

Mezarlıktan çıktığı zaman 

kafa kemiklerinin cidarına 
yap11mıı bir haç parça al . 
tmdan baıka bu kıymetli 

beyinden ona birıev kal · 
mamııtı Ondan sonra ser · 
hoı bir adam gibi elleri ile· 
ri uzanmıı sendeltyerek so· 
kaklarda göründüğü vaki idi. 
Bir akıam kıymetli eıyalar 

la süslü bir vitrfn önünde 
durarak mavi satenden yapıl· 
mış; kuğu kutu tüyü ile tez 
yin edilmiı bir ç!ft potini 
uzun zaman ıeyretti. Genç 
kadınan öldüğünü hatırlıya . 

mı yarak "Btrialnl tanıyorum 
ki bu potinler onun çok ho 

tuna gidecek.,, Diyerek gü· 
lümsedi ve satın almak için 
dükkana girdi. Mağazanın 

dibindeki satıcı kadan bir 
çığlık duyarak kottu, vez
neye dayanmıf, lztirap için
de, ıaıkın taıkın bakan bir 
adam görünce korkarak ge
riledi. Bir el ile kufu kuıu 

tüylü mavi potinleri tutu 
yor, diğer eli)e ise tamamen 
kanlı bir halde parmakları · 

ıöyleniyor, oynanıyor, gülü
nüyor ve bilhassa içiliyordu 

Herkeı, a11I, sonsuz bir 
aabıraızlakla yolculuğun en 
eğlenceli saatini bekliyordu. 
Bu, veda münaıebetlyle kap· 
tanın vereceği akıam ziya -
f eti idi. Çünkü, ertesi sa
bah, saat 6 da Morro·Caatle; 
yolunun mühim bir kısmını 
almıı olacaktı. 

Böyle bir ziyafet vermek 
kaptanın hervaktt adetiydi. 
Bu ziyafete yolcularını da · 
vet eder,. ziyafetin sonunda 
da bütün davetliler sıhhatına 
içerdi. Morro•Castlede ye
mek salonu çok dar olduğu 
için iki pıtrtlde yemek yt· 
nlyordu. Birinci kmm saat 

Amerikada ilk Faşist 
devlet: brezilya .. 

"" Brezilyadaki Son Siy a s i Değişiklik Uzerine 
Dış Politikada Ne Gibi Tahavvüller Olacağını 

Kestirmek Mümkün müdür? 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

çültmeğe ve hatta buna mü 
masil hareketleri de böyle 
karşıladıklarını yazdıktan 

sonra diyor ki: "Bolıevikler 
Brezilyadaki siyasal karıtık 
lıklardan ve ekonomik düı 
künlükten kendi emelleri 
için istifade etmeğe çahıı 

yorlardı. Cumhurreisi Var 
gas siyasal karıııklıkları lza· 
le etmek suretiyle ekono
mik kalkınmanın esaslarını 

da kurmuıtur. Böylece mu· 
maileyh yalnız kendi mem · 
leketine değil, bütün cenu
bi Ameril<aya tarihi bir hiz · 
met ifa etmlttir ki mana ve 
ve kıymeti pek büyüktür ... 

Berliner Tageblatt gaze
tesi Brezilyadaki değiııklik 

üzerine dıt politikada ne gi
bi tahavvüller olacağını tim· 
diden kestirmek kabil olma· 
dığını, fakat Birleşik Ame 
rika devletleri matbuatının 
büyük bir heyt-canla bu ha 
dtselerin arkasında Alman 
tesir ve nüfuzundan bahset
melerinin dikkate §ayan ol
duğunu, bu hadiselerin dün· 
ya polltikasmı ıiddetle ala · 
kadar edecek mahiyette ve 

pek mühim olduğunu çünkü 
burada Bolıevizmin btlhassa 
müsait bir zemin bularak 
latin Amerikanın diğer mın 
takalarını da istılaya ve po 
sif ık Okyanusda ki politik 
durumu karııtırmağa ve do · 
layısiyle Avrupa üzerinde 
de aksi tesirler huıule ge · 
tirmeğe çalıttıiını, eğH cum 
lıurrelal Vargeı ordu ve 
bahriyenin tam bir yardımı 

nın ucundaki bir kaç altın 
kazıntısını giıeye uzatıyordu. 

İşte madam, altın beyinli 
adamın efsanesi budur . 

*** Fantazi bir hikaye halin. 
de olmasına rağmen bu ef· 
sane batından sonuna ka 
dar bir hakikattır ... Dünya· 
da dimağiyle yaşamağa, en 
idi hayati ihtiyaçlar için 
beyinlerindeki altınları sar · 
fetmeğe mahkum nice tn · 
sanlar vardır. Bu, onlar için 
yevmi bir lıtlraptır. Ve gü
nün birinde istirap onları 

yorgun düıürür ... 
"Alphonse Daudet,.den 

Çeviren: M. Enver 

yedide yir idi ki, bunda 

tenzilatlı ' ) olculuk bileti 
alanlar vardı. İkinci parti de 
saat 8 de yiyordu. 

!-fer yemekte Villmottın 

batar sormak için, ıalonda 

ıörünmek adeti idi. 
Salon, yolculara, bir bay· 

ram ve netell bir ıün men 
:ıaraıı arzedlyordu. Orkes· 
tra cazip bir marı çalıyor

du. Çeıtt çettt renkli ve yı 
lankavt bükülmüt kağıtlarla 
salon bir baıtan öbür baıa 

kadar süılenmlttt. içeriye 
her ıiren misafire kalıt bir 
tapka ile bir kese kağıdı 

konfet veriliyordu. 
Çorbadan ve diler ye-

1 
na mazhar olursa ve yalnız 
zabitlerin değil, bütün ef-
radın da yardımını görürse 
timdi ki sistemi mu haf aza 
edebileceğinı, fakat geniı 

halk kütlelerinin kuvvetli 
yardımına lüzum hiuedile· 
cek olursa bu takdirde Bre 
zilyada komünizme karıı 

mücadele içan son zaman· 
larda canlanan f aıizm ha. 
reketinin ıefi Pilno Salga· 
donun emrine geçmiı otan 
kuvveleri de celbetmek Ja
zımgeleceğlnl yazıyor. 

Daz gazetesi de Vargasın 
Brezilyada otoriter bir sis· 
tem kuracağını kaydediyor. 

Münchner Zeitung gaze 
tesi yeni Brezilya kanunu 
esasisi hakkında gelen ılk 
haberlerden Brezilyanın de 
mokratik devlet teklini terk 
etmiyeceğini, fakat ittihad 
hükumetinin Brezilya Birle· 
tik devletlerini teıkil eden 
yirmi münferit devlete . kar· 
fi merkeziyet otoritesini tak· 
vfye etmel· istediğini yaza· 
rak diyor ki: 

:Vargaaın Brezilyadaki 
bütün ihtilal hareketlerini, 

ittihad devletinin kuvvetini 
zayıflatacak parti ihtiraıla· 
rını ve hususi menfaatleri 
durdurmak lüzumunu tak · 
dır etmit olmasıdır ki mu 
maileyhl bu kati tedbırlere 
ıevketmtıtir Brezilyaya 
memleketin sulh içinde in· 
kiıafı için lazım olan kuv· 
veli vermek ekonomik bün· 
yeyi kuvvetlendirmek ve 
Brezltyayı konııulariyle ıulh 
içinde yaıatmak mumailey · 
hın ötedenberi en büy6k 
emeli idi.,, 

Nordwestdeuhche Zeitung 
gazetesi artık Bre zilyamn 
kendi yeni otoriter rijiminin 
veıaiti ile seri ve müıbet 

kalkınma ve inta itleri ya · 
pacak ve bu mesaisinin §Üp · 
heli bir demokrasinin ser · 
best cereyanlar1 ve aksi ce· 
reyanla riyle ihlal edilemi
yecek bir vaziyeti buldu 
ğunu, bu suretle Brezilya 
nın komünizm ile aynı mü· 
cadele içinde bulunan dJğer 
cenubi Amerika devletleri 
için dahi bir imtisal numu 
nesi teıkil ettiğini , bu dev· 
letlerin de kendilerini tahrip 

meklerden sonra, herkesin 
önüne hemen bir çok, ya 
Kaliforniya veya Avrupa 
ıampanya tlteleri sıralanı -
yordu. Bundan maada, Kok
teyli ve salata bol olduğun 
dan dakikalar geçtikçe neıe 
artıyordu Saat 8, 15 de don
durmalar getirilmltti Göz· 
ler gemi kumandamnın bot 
koltuğuna doğru kayıyor; 
fakat kimse, ıabırsızlık ali. 
metf göıtermek istemiyordu. 
Kaptanın gecikmesine karıı 

uyanan hayret, biraz sonra 
netesizliğe tahhavvül etti . Bu 
izahı imkansız gecikmenin 
sebebi aranılıyordu. Şüphe· 

siz kaptan, it icabı kaptan 
köprüsünde idi. Fakat 

eden kuvvetlere kartı en iyi 
ne suretle mukabele edtle. 
bileceğini yakında anlıya· 
caklarını kaydederek .. Bre. 
zllyanm yeniden hayata 
doğmasının bugün erde hal · 
yanın da ittlraki tle tavstye 
edilmlt olan Alman Japon 
antlkomintern pakt bakımı 
odan da büyük bir ehem
miyeti vardır.,, Diyor. 

Magdeburger Zeltuog ga. 
zetesi Brezilyanın büyük 
komtularıoın yani Birletlk 
Amerika devletlerinin fikir · 
leri hakkmda V argaaın meç· 
huliyetler içinde bulunma
sı lazım geldiğin yazarak 
Brezilyadaki otoriter rejimin 
Vaıingtonda hot ve makbul 
sayılacağını, netekim birçok 
Amerikan gazetelerinin de 
bu telakkide olduklarını an· 
cak Büyük Britanya ile Fran· 
aaoın sempatilerinin tlmdl
lik kendi tarafında olmadı
ğını Vargasın de bildiğini, 

timdi ye kadar fatizmln im · 
Usal numunesi oluak alın

m11 olup bundan sonraki in· 
kiısfın hangi istikamette 
olacağını beklemek lazım

geldtğini yazıyor. 

Germania gazeteıi de 
Hrezllyanın inklıafım göz· 

den geçirdikten sonra de
mokrat cihan matbuatının 

telitlı bir halde tln1di Bre. 
zllyanın Amerika kıtasında 

ilk faıist devlet olduğunu 

yazdıklarını, Birletik Ameri· 

kan devletlerinde ise Bre
zilyanın tabiattyle faıist 

memleketlere istinadımn Pan 
Amerikan it birliğini ne de· 

receye kadar ihlal edebile
ceği ıuallnin irad edildiğini 

kaydederek •ıto bundan son· 
raki inkltafanı ve Brezilya 

cumburrelsinin bu hattı ha
reketinin devletler üzerinde 
hasıl edeceği aksi tesiri bek
lemek münasip olacağanı ya· 

ztyor ve ıöyle diyor: 
.. Ancak ıu cihet katlyet· 

le sabittir ki Brezilyanın oto· 
rtter devlet idaresi Moıko· 

vanın sosyal revolüsyoner 
f iktrlerini reddetmit ve bu 
suretle bolıevizm tehlikesine 
kartı mücadelede Cenubi 
Amerlkada önderlik rolünü 
eline almııtır ,, 

niçin? İk\nct k a p t a n 
onun itini göremez mi idi? 
BuDunla beraber, ikinci par
tide yiyenlerle de ona yer 
ayırmak icap etti Erkekler 
ılğara salonuna, kadınlar da 
çaylarını içmek üzere büyük 
salona çekildiler. 

Diğer yolcuları yemefe 
çağırmak üzere (gong) [ 1] 
çalındı. Yolcular, neıeli bir 
müziğin iheogile sofraya 
oturur oturmaz; ikinci kap
tan Varm1110 geldiğini gÖT· 
düler. Rengi sapıarıydı. 

(1) Gong: Vapurlarda ye
mtk .:amam çalınan bir 
nevi def. 

(SONU VAR) 
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10 Ve 25 Kuruşlukların De
ğiştirilmesi 

1- 12-U.17 'f ari uirnlen iti hareıı h\da viildt•ıı kaldı
rıl cak olan hrouz on ve nikel yirmihe~ kuruş
luklar 225 7 No. lu k<t nuııun sekizinci maddesi 
mucibince bu t ·ırilı mebde olmak iizere bir se
ne miiddetle, yani 1-12-938 t:.ırihin(' kadar Mal 
sandıkları, Cumhurivrt ~lerkt•z ve Ziraat bau-. 
kaları taral'ındau l\abul olunacaktır. 

Beledi.ve 
Riyasetinden: 

Belediye zabıta11 için yapılacak 8 takım elbiselerin açık 
ekılltrneıl on gün uzatılmııtar lhaleıi 1 -12 937 çarıamba 
günü saat 16 da belediye encümeninde yapılacağı, taliple· 
rin ve daha fazla malumat almak istiyenlerln Belediyeye 

müracaatlara ilan olunur. 

Erdek icıa emurluğundan: 
Erdeğin Yalı mahallesin

den Mehmet Ali Lafciye 

iJama müstenit ma masraf 
ve resmi tahıil ( 184 ) lira 

(23) kuruı vermeğe borçlu 
aynı mahalleden Bahçıvan 

Abidin Kanava mevkiinde 
gün doğusu mezarhk ve va
kıf ıebze bahçesi, gün ba -

tm Dedeağaçlı Hafız Meh
met, poyrazı Bandırma fO . 
aaıı, kıbleıt yol ile çevrili 

l 9) dönüm ( ! 2 ) M. M. lı 

gayri menkul içinde bir ıu 
kuyuıu ve (82) zeytin ağaç 
ve (5) fıdan ve kısmen bağı 

mevcut olup tapuda (6) hiı
ıell ve iskan adi suretile 

kayıtlı bulunan bu gayri 
menkulde borçlu Abidin hiı 

ltye vesafr pul masrafları 

müıterlye aittir. 
Bu gayri menkul üzerinde 

ipotekli alacaklılarla diğer 

alakadaranın haklarını ve 
bilcümle iddialarını tarihi 

ilandan itibaren 20 gün iç

inde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetlmize 
bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sictlile 

ıabtt olmadıkça satıı be· 
delinin paylaımasından ha 
rlç kalacakları ve daha fazla 
malumat almak iıtiyenlerin 

18 - 1 l - 937 tarihinden itl· 

TURK.DILI 

Türkiye Cumhur ·.,,eti Balı
kesir Ziraat ankasından: 

Kooperatifler ıçln muhasip yelittirilmek üzere bilaitc 

ret bet ıtBjiyer alınacak ve ortamektep mezunları 

tercih edilecek tar. Bu stajiyerler yelitlikce ve ih
tiyaç yaziyetine göre şimdilık 15-30 lira ücretle koopera 

tiflere muhasip muavjoı ve muhasip olarak gönderilecek

tir Taliplerin bankamıza müracaatları. 

3-1-519 

inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Boıtanca boğazında barut deposu arazisinde yeniden 

yaptırılacak kaldırım on beı gün müddetle açık ekıiltme 

ye konmuıtur. 

Ketlf bedeli~2440 liranır. Muvakkat teminat 183 lira . 
dır . Eksiltme l - birinci kanun 937 çarıamba günü saat 
kide baımüdüriyette müteşekkal komsıyonda yapılacaktır. 

Bu ite ait ıartname ve ketif evrakını tgörmek lstiyenler 
hergün ve ekııltmeye girmek iıtiyenlerin yukarıda~bıldirllen 
gün ve ıaatte ilk teminatlarını baımüdüriyet ve2nesine 

yatırmak ıuretile komıiyona müracaatları. 

3 -1.513 
______________________________ ..;..._ 

3 - 1 - 514 
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inhisarı.~ .~a.~~ .. :KokVeSömi KokTürkl 
Mudurlugunden: : A . t a s i t i G e 1 d i. .1 

Potas' Gühercilesi Ticareti = 1 T• E .L" , 1 Her Cins Soba Ve Ocak/Jkta Ve Maı -
Yapan 1. uccar ve snaı a. • fJzda kul/anı/Jr. Kok Ve Sömi Kok Türk ~ 

2441 Sayılı kanunla Devlet inhisarı altına alınan po · ı I! flnfrasifi Kömür/erik Tecimgemızde Eh-1 
taı güherçileıinin_alım ve satımını yapan tüccar ve eınaf 1 • F' J S J ~ 
a ayıda yczılı hükümlere göre hareket f'lmeğe mecburdur. ı • ven ıat a afi matad/f. ~ 
ı:r:g AHMET VE IBRAHİM CUMALI i 

1 - Ellerinde potas güherçileat'' bulunanj tüccar ve es- 1 Çiviciler Ve Demircile. Çarşısı ! 
naf bufilıinm neırinden itibaren bir ay zarfında bir bey· it [Jt~mir-Hırdavat- Yapı Malları ~ 

anname ile ve ayrı ayrı gösterilmek üzere ilanın neıri ta· ı iif Çiftçi Aletleri Alım Salım Evi ' 
rihlnde ellerlnd~ .bulunan veya ıiparlı edtlmıı:. oıan potas lf•ltstf;il{ 7lttiniU:'i Jlflt -~-~ ···
güherçtleılnin çln& ve mlktarmı her yerde inhisarlar tda· 

ıeıi haciz edilmlt ve üç ye· 

mlnli ehli vukuf beher dö 

nüme ( 166) lira kıymet tak. 

dlr eylemiıttr. 

bttren herkesin görebilmesi 
için açık bulundurulan ar

tırma ıartnameıile 937 -300 
doıyaıına müracaatları ilin 
olunur. 

resine"bildlreceklerdir. Tüccar ilanın ne~rinden evvel ıipa 

-------------· riı et~it Sbulundukları güherçilenin ıtpariı ve siparişin ka Vilayet Daimi 
Hudut ve evsafı yukarıda 

yazıla gayri menkulün (6) 
da bir payı açık artırmaya 

konmut olup 8 - 12 . 937 
gününe rastlıyan çarıamba 

günü saat 9 dao 1 1 re ka
dar Erdek hükum .. t kona 

ğında icra dairesi odasında 

açık artırma ile ıatılacaktır. 

2004 Numaralı icra ve if 

las kanununun 129 ncu 

maddesi mucibince gayri 

menkule tahmin edilmiş kıy 

metin yüzde 751 bulması la
zımdır. 

Satıı istiyenin al,,.cağına 
rüchani o lan d ı ğer alacaklı 

lar o gayri menkulle temin 

edilmif ise artırma bedelinin 

bu suretle rüchani olan ala

cakların mccmuund.:ı u fazla· 

ya çıkması ıarttır. Bu mik

tar elde edilmedıği t~kdirde 

en çok artıranın t cnhhüdü 
bnki lrnlmak üzere artırma 

on brı gu müddetle temdit 
edilerek 23- 12 -937 gününe 

raatlıyan perıembe günü ay 

ni yer ve saatte en çok ar 

tırana ihnle edilecek ve ak 
si t~kdırde ıhcıle yapılmıya 

rak satı talebi dü~er. 
ihaleden mütevellit delta 

Açık teşe~kür 
Ölüme mahkum olmuı 

ken takdir edilecek bir tar-

bul vesaiklni de inhisarlar idarelerine göstermeğe ve mu

saddak bir suretlerini vermeğe mecburdurlar 
2 Potas eüherçilesi ticaretile ... mefgu! olanlar bu ti-

careti yapabilmeleri için inbiıarlar idarelerınden bırer ruh· 
ıat tezkeresi almağa mecburdurlar. 

zda fenni tedbirlerle refi-
3 - Bu ilanın netrinden itibaren bir &Y zarfında be 

kamı kurtaran kazamaz ebe· 
}'anname vermiyen, ruhsat tezkeresi almıyanlaran ellerinde 

ıi ve meıleğintn bi -
bulunac .. k potas güherçileıi kaçak itibar olunarak musade

hakkın ehli ve mütahanısı 
re edilecek ve haklarında kanuni takibat yapılacaktır. 

bulunan Bayan Şükrüye 
Burca 4 Potas güherçllesi satan tüccar ve eanaf aldıkları karı1 unutulmaz le 

ki .. d . 1 ve saattıkla rı güherçilenin miktarını ve nereden11alıp kime 
ıe rnr ve erm saygı arımı 

1 
sattıkİarmı gösterir bir defter tutacak ve bu defteri her an 

ıunarım 

T M 
inhisdrlar id1Heıi memurlarının müıakibesine hazırtbulun 

Balya apu emuru y ~ 

Bedri Ôzkan 

Halkevi Başkanhğm~an: 
25 - 11 • 937 Perşembe 

günü ıant 20 de köycülük 
ıubesi baıkan seçımı ya 

pılacağından bu ıube 
ye kayıt l ı üyelerin o gün 

Halkevine gelmeleri rica olu- 1 
ı 

nur. ! 

mr······· O eO G e ceeoeee ... ı 
: TÜRKDİLI ! 
: Pa~artesinden baıkn her : 
• • • gün çıkar Slynl!.e.l gazete •. • • • 
: Yıllığı: 800 Kuru~ : 

: Altı Avhğı:400 : . •' • Sayısı: 3 • • • 
: Günü geçmiş sayıl r 25 : : 
• • • l uru~hır. • 
: ADRES: •

1 

i BALJKF.SJI.{ f'ÜRKD1Lt : 
~·~·· ................ .. 

duracaklardır. Ve bu maddeyi ancak kullanacagı şekle go 
re ya mahalli sıhhat veyahut sırnayi müdüılükleri tarafın 

dan tasdik edilmiş vesika verecek ihtiynç sahiplerine sata 
tacaklar ve bu vn ikoları da t d ep vukuunda inhisarlar me 

murlarına göstermek üzere sakhyacaklardır 

5 - Potas güherçliesinin memlek etin b ir tarafından di

ğerme nakil ıçln .;nhtsarlar idaresinden Lir naklıye ruh sn t 
namesi alınması ve gülıerçilcnin &evkedilecaği mahalle 

vardığında bu ruhsatnamenin mahııllindttki jnhisarlar ida 

resine tevdii mecburıd i r 

Tezkeresiz nakledilen potas güherçtlesi, 2441 s ııyılı 

kanun hühümlerinP. göre en·elemirde inhi!arlu 

rlnce znpt ve musadere olunur 

DİKKAT! 
6 Pottıs güh~rçilesi tedar ik etmek istiyen toptttncı 

tüccar her defasında idaremize müracaat etmelidirler Gü 

herçllenin ya ida remiz tarııfı0darı veya harıçten celp ıçin 
müsaade edilecektir. 

7 - Bırincl madde muc1bioce verilecek beyannamede 
cinı ve mikta rı gösterilecek elde mevcut güherçile ile bu 

ilanın neırinden e vv ·I sipariş edılmiı veya bundan ıonu 

verilecek müsıtadc ile.._getı rilecek o•an potaı : güherçilesi 

nln vürudunda beher kilosu ve kesri jçm bir kuruı inhi

sar resmı alınacakJır. 

1 - Ayvalık Bürhaoiye -ilaca yolunun ı21+soo 1331. 
300 üncü kilometreleri araaınd aki kıımın eıaslı tamiratı 8 1 

l 937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye ııo· 
! oulmuıtur t 
1 2 - Hu itin keıif bedeli 8169 lira 84 kuruf, muvakk11 

teminati 6 t 2 lira 74 1<uruıtur . 

3 - Bu ite ait evrak ıuniardır: 

A Eksiltme ıartnaroesf 
B - Fenni Şt\rlname 

C - Ke~if cetveli 
O - Mukavele örneği 

E - Nafıa itleri şeraiti umumiyeıi 
İıtiyenler bu keılfnısme ve evrakı vilayet daimi encÜ 

men kaleminde veya nafin müdürlüğünde görebilirler. .. 
~ ,,u 

4 - İhale 29-1 l 937 tarihine rastlayan pazrtesl gu 
saat l 5 de vilayet makamında te§el<kül t-decek daimi eft 

cümen huzurunna yapılacaktır. 
5 - Ekıiltnıeye bu gibi işlerle uğraştığına de.lr Balı" 

k f . ··d" ı- y - d k. - ı ·•. alsnl•' es1r na ıa nıu ur ugun en se ız gun evve vetılK8 

girebilir . ı.r 
6 İıtekİilerin keşif bedelinin 0/0 7 ,5 ğu miktarı Y 

d "ıfl" karda yazı l ı muvakkat teminatını malsandağma yatır ıg 
yyeft 

dair makbuz veya banka mektubile ıhale günü rnua • ., 
vakit ve saatte vilayet da imi encümenine müracaatları ılıt 
olunur. 

İyesi ve ~aşynznıanı: ll alıkesir soylavı H. KARAN 

Çıkanm Genel Ditektörü! FUAT BİL'AL 
1 Basımyeri : il Baınmevi 


