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! Atatürk Başvekilin Evinde 

Romanya eski Jıariclyt nazırl ı Türkiye ile Romanya Arasındaki Siyasi Görüşler .. 

. ---------------------------------! Vekillere Bir Ziyafet Verdiler-
• 

• • • • • • • • 
Ti tülesko 

• • : : Siyasi Müsteşarlar 
istifa Ettifer .. 

• ! lntihaplar bitt ı ktan sonra 
• • : 5 Romınyaya aıdel edecek 

• 
= 1 

ı l 
• • 
= • • 

Siyııl müstaıarhkiınn kaldınlmısı neticesine 
'ınld1. lanun maddesi deGiştiıtlecık. 

• • • • • • • • • • • • 
Ankara, 22(A.A.)- Relıl· 

c:umhur AtatOrk maiyetle
rinde BatYekıl Celil Bayar, 
Dahlllyt- •e Nafıa V ekill~ri 
•e diler zevat uldu· 
lu halde memleket içinde 
Japmıı oldukları seyahatten 
din ıece aaat ytranl Oçt .. 
ADkaraya teırlf etmltlHdir. 

Ankara, 22 (Huıuıl} ~ 

AtatOrk tarafından Baıvekll 

8 . Celil Bayaran evinde bir 
alJafet verilmıı, bu dyafet 
te Vekillerle, bltQn Vekl 
letlerln Siyad Müıtetarları 
hasır bulunmuılardar. Yapı
lan bu içtimada Siyasi MOı 
l91arhldar1n kaldmlmaaı ne 
ltceatne varılmııhr 

Kamulaya buna ait mad 
denin tadili için bir llyıha 
•erllecektlr. 

Boten Siyasi M&ateprlar 

iıt i f f larını Reisicumhura ar

zeylenmek üzere I ' aıvekile 
•ernı fı'erdir 

Ankara , 22 (A A) - Dün 
ger.e Basvek il Cl' lal S ayam> 

e • inde, Reiıdcumhurun riya 
setinde Vek ı ll er ve Siyasi 

Müstef"rlatla b irl ı ktt- bir 
içtima oldu Siye il Müete 

tarl a rın lüzu msuzluğu üze 
rinde müıterek kanaata va

rıldı Buna göre . kanunların 
tebdilintn eaıvekaletin Bü
yük Millet Mechıine ar
zına karar verildi 

Bu karara itllrl\k etmit 
bulunan Siyasi Müsteıar 
lar1n kiffeıi Haıveka lete 
istifa l arını verdiler . 

Baıvekil bu ıatif al arı Reisi
cumhur ve Büyiik Mıllet 

Meclisine arzedecektir. 

lptikfiatlan T esbitEdildi 

B TlTÜLESKO 

Bükreı, 22 -
eden yeni B. Tatareıko kabine
l ıi ilk toplantlllnt yapm ııtır. 

Bugünlerde yeni bazı n a
zaretin teıkıl edilecefi anla 
tılmaktadır. lntıhrıplar geie 
cek ıı yın 20 sinde yapı l a · 
caktır. 

Eski hıtriclye nazm B T ı tü . 

le11konun bugünlcı d ~ Bükre· 
ıe döneceil aaıl11z. d ır . İnti 
baplardan ıonra Bükreıe dö· 
necek olan 8 . Titüleılco kavdı
bayat ıartile azaaı bulundu 
ju &yandaki yerin i alacaktır. 

B3Şveki1Celal Bayar 
hükreşe mi Gidecek? 

Romen Gazeteleri 1'ürkiye ile Romanya A ra
sında Yeni Bir İktisadi Anlaşma Yapılacağını 

Yazıyorlar--. 
Bükreı . 22 t A .A) - Öğle

den sonra yab&ncı gazele· 
lt:r mümes11ller ini kabul 
eden baıveki l Tataresko, 

veni hü\dimetin dıt gJyase 
tin i izah e derek demitlir l< t: 

"Küçük Antant çerçive11i 
içinde Yugoılavya v~ Çe · 

koslovakya ile Balkan An· 
tanlı çerçlvesi dahilınde Tür
kiye, Yuoani ııtan ve Yugoı 
lavya ile gittikçe daha müg
bet olarak devam eden itti
fakımız , milletlerimizin mu· 
kadderatımn vücud bulması 
Ye Avrupanm merkezinde 
ve ıarkmda devletlet'in ıulb 

BÜKREŞTEN BiR GÖRÜNÜŞ 
içinde lnkııaf etmeıl huıuı Reımi Vltorul IJazeteaf, 
larıoda, semereli faaliyeti- •Ankara ziyaretinin aklılerl., 
mlzin eıaa unsurlarına teıkil Baıhiı altında neırettill bir 
eyltyecektir. .. ( Sonu üç6nc6 ••Jfada ) 

Fransadaki Siyasi Suikast: İsyan Çok Müthiş Olacaktı. 

.Suika~tçılarF ransada dik-
tatörlük Kuracaklardı .. 

Pamuk ipliği Fiatları DiJ.nden 
itibaren Tenzil Olundu. 

lkttaat Veklletinden teb 
ili edılmfıtlr: 

liyet ve sahı fiatlarıoın 
kontrol ve teıbUi hakkında· 
ki 3003 numaralı kanunun 

B .. ~k M M Teş~ilita ~a ~il bulunan 70 mebus tav~if ıdildi. Gizli silah dıpılınndı ıiır, hıfif 
UY U • • mıkinah tüf ınklır mıydını çıkınldı 

Eadlıtrlel mamulltın ma-

Balkan 
lıılıllıri bankılın müıe
ııillıri ln~aradı taplındı 

Ankara, 22 (AA.) Bugün 
~nkarada To .. k, Yugoslav, 
Yanan ve Romen bankaları 
heyetlerinin ittirakile bir 
Urnuml Ye bir tlll toplantı 

Y•p•lmııtar 

1 birinci maddeıioin verdiği 
ıalihiyete iıtinaden: 

15 Haziran 1937 tarihin· 
den itlhuen meri bulunan 
muhtelif numara pamuk ip 
ltğl azami satıı fiatları "ver · 
giler dahil" 22 i k inclteıri n 
1937 tarahınden ıtibaren me-
ri olmak üzere fabrika tea 
hmi peıin aallıl a r için aıa
ğıda yazılı ıektlde tebdil ed· 
ılmlıtir. 

Adana ve Mersin vilayet: 
(Sonu ikinci sayfada) 

Konya ovası sulamı idare
sine ait kanunu ~abul etli. 

Ankara, 22 (AA) - Bii 
yük Mi llet M~clisi bugün 

Konya ovası ıulam1t idare · 
ıtn ln ve yükıek ziraat enı· 

' tıtü11ünün 1933 yıl ı ıon he · 
sabana a it muta bakat be · 

yannam~lerile ayni yıla ait 
ton heaabı hakkındaki ka 

nun liJ ilıalaranı kabul etti. 

Lord Ha lif aks Dün Lon· 
draya Döndü .. 

litler-Lord Halifks 1nülikılmda. liman müstımlike talepleri, Komünizme karşı Almın
Jı, ingiltıre, itılyı, f ransı arısmda müşterek bir mua~ede aUedilmesi işi görüşüldü. 

Berlln, 22 (A.A.)- Alman 
hariciye nazırı Londraya 

''•men davet edilmiıtir . 

londra, 22 - Bercbteı
tadenden bu sabah Berline 

dlnmOı olan Lord Hallf akı 
beraberinde lngiliz ıefirl de 
0 1dutu halde General Gö 
t'haıle uzun bir mülakatta 
butunmuıtur . 

Lord, Hallfakıın par.arteai 

tGoı Londraya dönmesi 
lllaulıtemeldlr . 

Lord Haltf akıın Berlin ıe 
t•lıau mlnaaebettle, Alman 

hariciye nazır ı Von Neun 
thm da Londra y ı zi ya rf' t 

edeceği hn herle ri tekrar 
meydana çı lt mııtır 

Hatarlardftdar ki g"ç en yaz 
için derpit edılm iı ve karar 

laıtmlmıı o!an bu z yaret, 
Leipzig kruvıızörü hidiıeıin· 

den dolayı geriye hırakıl 

mıttı 

Salahiyettar mehaflllerde 

ıöylendlfine göre Von Ne · 

urathın tehir edilmit olan 
Londra seyahr.tı, ancak yeni 
ıenenin tik aylarında yapı -

labi lecektir. 

Berlin, 22 Alman 

matbuata Lord Hnlıtnk 

s ı n ziyare t• ttrafında f exka· 

lfAde ıhtıyatla bulunmakta 
v e iftaat telakki edı?ebile 

cek her · hangi bir haber 
yazmaktan çekınmekted i r. 

Hemen bütün gazetelerde 
takriben yekmial olarak çı 

kan mütaleat fU tekilde hu· 
!asa edilebilir: 

l - Almanyaya cihan 
meıeleleri hakkında bir sual 
( Sonu Dördüncü Sayfada ) 

Paris 22 - "Cagoular., 
giz it teıkilatının f aaliyell 
hakkında, gQn geçtikçe ye· 
nl yeni malumat elde edil. 
mf':ktedır. 

Hariçten mali yardım gö 
ren bu teıkilihn, Franıada 
askeri bir diktatörlük kur 
mak tıtediii anlaıılmıthr. 

8u gayenin tahakku"u 
için teık i lit azalarından ba 

Yugoslav 
Başve~ili Romaya ~eş ikin

cıkinun~a gidec a~. 

B. STOY ADlNOV .ç 
Belgra t, 22 ,A A) - Yu· 

goı l a vya baıvekili ve ha ri
ciye nazarı 8 . Milin Stoya· 
dioovtç ilk kanunun betinde 
Romaya gidecek, ltalya ha· 
riciye nazırının Belgra t zi
yaretini iade edecektir. 

zıları tlmdilik lımi gizli tu· 
tulan bir Franıız Maraıah· 
na mOracaat ederek, dikta
törlük rejiminin baıına geç
meılni teklif etnıiılerdtr . 

Bu teklifi reddeden ma· 
raıal vaziyeti derhal hOkCi. 
mete ihbar etmlttlr. 

Emniyet direktörlüğO, 

"Gagoullar.. teıkilittle ala 
kadar olan bir çok ıahııları 
tevkif etmtıtır . Ştmdı bun · 
ların elebatlarından bilhusa 
iki kiti aramaktadır. 

Kaçmak teıebbfiıüode bu 

lundukları haber alına• bu 
iki klılyi yakalamak için, 
bütün hudud karakollarına 
emir vettlmlı ve otomobille 
takibata baılanmııtar. 

Bu iki kiti ele 1feçtlil 
ta kdırde gerek gizli ıillh 
depolar1, ıerek hGlcGmetl 
devirmek teıebblı6 hakkın· 
da mühim ipuçlarının mey
dana çıkarılacaiı tahmin 
edilmektedir . 

"Leı Caıoulardı - Ku
lc uletalılar,, adı verilen ve 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Çin Propağanda Nazın 
Mussolini İle Görüştü .. 

------- ~-

J apony a, lngiltere, Fransa Ve 
Amerikaya ağır bir nota verdi 

J.~PON ASKERLERi 
Roma, 22 (A.A.)- Homa· 

d a bulunan Çin propajanda 
naz.m halyanın Çine harp 

levazımı ıatmakta devam 
edeceiinl ıöylemitllr. 

(Sonu ikiac(aayfada ) 
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Suriye Gazetelerinin Bir Adeti: 1, 
Gömlek Değiştirir Gibi i 
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Hazan~ikkaıı cel~A~ece~ ~ir nokta: İki ay~anbe~i yap
mlş ol~u~lan neşriyata nihayet vermiş olmalandır. 

Ev k af la Be 1 e d iye lplikFiatlar1 T esbitEdildi 

Suriye matbuatı, muhtelif 
siyasi hadiseler hakkında 

adetleri veçbile itrahız neı
rlyata devam etmekte ve 
aynı hadiıeler hakkında he
rgün mütalealarını deği ıtir 

mektedirler. Burada nazarı 

dikkati celbeden nokta: İki 
aydanberi yaptıkları neıri

yata nihayet vermtı olmala
rıdır. 

10 İkinctteırin tarihli mat 
buat: Türk heyetinin ziyare. 
ti hakkında uzun makaleler 
yazarak Beyrut ile Suriye 
bükQmetlcrlnln tanzim ettik· 
lerl iltıkbal projramlarıoı ılk 
sahifelerinde aeıretmektedir· 
ler. 

Suriye matbuata Suudi hü. 
kumetinln Londra elçisi Ha -

ingilterede 
~ 

il~ insınlann yaşayislerini 
taklit eden baş aile 
Buıun lneilterede bir köy 

civarında bir ormana çeki· 
lerek yaııyan beı aile vardır . 

Medeni llemden tamami· 
le ellerini çekmit olan bu 
insanlar hpkı ilk insanlar 
ılbi yaıamağa çalıımakta · 
dırlar. Aile refslerfnin hepsi 
okumuı alim ki mıelerdir. 
Aralarında ticaret sahasında 
mevkiler almıı olanlar da 
vardır . Erkekler hiç traı ol· 
mamaktır. 

Y: aıadıkları tertemiz kü · 
çük kulübelerinde ne radyo 
ne de eramofon bulunuyor. 
Şehre kati bir ihtiyaç ol
madıkça inmemekte; yiye-
ceklerini hemen hemen ta
mamen topraktan ve yetiı

tirdtkleri hayvanlardan te· 
min etmektedirler. 

Kadmlar ev itile ve ço• 
cuklartle uğraıı.,ken erkek . 
ler güneıle beraber tarlala 
rana çıkıyor ve ıüoeı batar
ken evlerine dönüyorlar . 

.. Hu tartki dünyaların,. 
aralarına ıokulabilen iki ga
zetecinin: 

- Yalnızlık hl11etmiyor 
musunuz? 

Sualine hep birden ha
yatlarından pek memnun ol
duklarını ıöylemtılerdir. 

Koloninin reisi vaziyetin 
de o 1an en yaılıları, gaze 
tecinin sorduju bir sürü su
ale cevaben ıunları söyle 
mittir: 

" - Biz burada tıpkı ilk 
in1anlar elbi gayet sakin, 
mümkün mertebe iptidai bir 
hayat vaııyoruz. Vaziyeti· 
mizden pek memnunuz. Bı 
zlm de, beı senelik bir proğ 
ramımız var. Bu proiram 
tamamlandıiı vaktt medeni 
alemle hiç münasebetimiz 
kalmayacak, artık her lhti-
~acımızı kendimiz temin 
edecejiz. Hattl timdiden bi 
le fiyecejlmiz esvapların ku· 
matıDı örecek baatt btr tez · 
ıah vücuda getirdik Ço 
cuklarJmız da bu hayattan 
çok istifade etmekte ve hiç. 
bir oey kaybetmemektedir 
ler. 

Sakın btzt ekıantrlk, ga· 
rlp tabiatlı kimıeler telik· 
ki etmeyiniz . Hepimiz pek 
normal kim1elerlz. 

fız Vah benin lngiliz gazete · 
)erine verdlğı beyanata nak 
letmektedirler. Hafız Vah be 

bu beyaoatında demlıtir ki: 
"Suudi kralı f ngiltere doıt -
luğuna sadtktır Kral lbnis
suudun Akabeye yahut Ma
verai Ürdün sınırlarına le ~ 
cavüz edeceği haberi asıl · 
sızdır. ,, 

1 1 İklnciteırın tarihli mat
buat Türk heyetinin Tr11blus
ıama vaıul olduğunu ve ga. 
rda hükumet erkim tarafın
dan karıılandığını yazmak · 
ta(hr. Bütün Suriye ve Beyrut 
gazeteleri Büyük Millet Me
clisinin açılııı münasebetiyle 
uzun tafsilat vermektedirler. 
Atatürkün nutkunun en mü

him parçalarını oeıretmekte
dirler. 

Polon.va 
General Franko hü~umetini 
yan resmi olaıak tamdı 
Varıova, 22 (A.A.) - Po 

lonya General Franko hü -
kfımetlni yarı resmi surette 
tanıdı . 

Yakında Salamankaya bir 
ılyaai ajan gönderecektir. 

- ........ , ...... __ _ 
Fransadaki 
Siyasi suikast 
(Baı tarafı birinci snyfada) 
sağ cenah menıupları tara 
fıodao kurulan t~§kilatın 

silah depoları meydana çık 

ması Ü?:erine baılıyan tah 
kikat teokılatın ve isyan 
teıebbüıünün mahiyet ve 
ıümulünü olanca ehemml
yetlle ortaya koymuıtur: 

"Kukuletalılar ,, teıkilitı 

Franaada sağ cenah dikta· 
törlüğü kurmak gayesini 
gütmekteydı Bu İf için la· 

zımgelen parayı henüz an . 
la11lamıyan bir mambada n 
ve ihtimal hariçten - temin 
etmıı. si lahları da - gene 
ihtimal hariçten · bulmuştu . 
isyan hareketi söylendiğine 
göre altı ıubatta baılı yacak
tı Malum olduğu üzP.re 6 
ıubat 1934 de, "halk cep · 
hesi.. n in teıekkülü üzerine 
tıağ cenah mensupları Paris· 
te hadiseler çıkarmış, ölen 
ler olmuıtu. O zamandan. 
beri ayni günde ölenlerin 
hataralarmı anmak içın nü 
mayiı yapmak mutaddır. 

.. Kukuletalılar,, m 6 ıu · 

bat 1938 nümayiılerinl is 
yan hareketine baılanaııç 
olmak için miinaıılp bulduk· 
ları ıanılmaktadır. 

• 
Asiler, ayaklanmanın ta 

rihlni tesbit:":eltikten sonra 
Franıanın müstakbel dikta 
törü!lü tayinde tereddüde 
düımüıler, nihayet söylen
diğine göre Maraıal Pateni 
münaaip bularak one mü 
racaet etmiılerdlr. Fakat 
Maraıal bu teklifi hem ka 
bul etmemiş, hem. de hüku 
mete haber vermek suretiy 
le vatanperverliğini iıbat et
miıtir . 

Bazı ev ve pansiyonların 

1 

A asındaki Dava .. 
------------ -

Namazga~m kendilerine aiı olduğunu iddia eden Bele-
diye ile Ev~af arasındaki dava dün de devam etti. 
Belediye ile Evkaf arasın 

da Namazıahm aidıyetl 

meselesinde hani olan ihti· 
laf mahkemeye aksetmitti · 

Bu davaya dün de asliye 
hukuk mahkemesinde de 
vam edllmlıtır . 

Dünkü muhakemede ev 

Büyük Şefin 
Nutukları 
Tevzi Ediliyor. 

Cumhurreisi Ata türkün 
Kamutayı açıf nutkunun ta 
bedflerek yurdun her tarafı· 
na tevzline Büyük Millet 
Mecliılnce karar vertlmitti· 

Kitap halinde tabettirilen 
bu nutuklardan dün ıehri· 
mlz C. H. Partisine gönde
rılmlıtir 

Kitaplar bütün Parti teı 
kilitına dağıtılacaktır. 

kafın KÖsterdiği müdafaa 
ıahitlerinden Hancı Kadir 
dinlenmiftir . 

Evkaf tarafından gösteri 
len bu ıahlt, buratmı Na
mazgah o arak bildiğini ve 
öteden beri öyle tıtttlğlni, 
309 senesinde orada bayram 

ve cuma namazları kılındı -
ğını ve buranın bir de haU· 
bi bulundujunu, daha ev 
veline aıt bir malumatı ol 
madığını, Sular idaresine 
aldiyettnf de bilemediğini, 
buradaki su takıimah ile 
meyva ağaçlarının hususi 
bir bekçi tarafın 
dan bakthp tımaJ r.dtldtiint 
ve ona verilen doksan ku 
ruı mahiyenin ~ular idare
sinden verilip verllmedifini 
de bi lmediği ni söylemittir. 

1 .... 

Muhakeme, E•kaf idare 
ılnin gösterdiği diğer ıahit 

Saadettin Serpenin dinlen
mesi için 20 kinunevvele 
hıra kıl mııtır . Riyaziye ısttlaMın gönderidi 

Kültür Bakanlığınca ha · 
zır lan makta ve bastırılmak · 
ta olan rlyu,iye ıstılahları 

metamatik terimleri ıehri

miz lise ve öğretmen oku
llarına gönd~rilmtıtir . 

Yoksullar 
i Birliğine 
1 Yardım/ar .. 

ll•r Ladinin iV.inden UO Ziraat Bankası Müdürü 
1 ı B. Sadık Aydoğdu, Osm8nlı 

Çalını~ Bankası Müdürü Hakkı 
9 1 Tiryaki, lıbanka11 Müdürü 

Akancılar mahallesinden Cevat Özelsel, tüccar Mehmet 
Salim oğlu Mustafanın. il ve Abdullah Kangal, tüccar 
Ramazan karıaı Fatma - Rasim Çağan Kurumumuz 
n ın evinden un çaldıiı iddia kütüphanesine kitap hediye 
olunduğundan yakalanmıf, etmiılerdtr. Ayrıca tüccar 
tahkikata baılanmııtır . 

1 
müteahit Ali Kırımlı l O lira, -----

Çin 
Propagan 
Nazırı 

Halıl Doğenlarla 20 kilo pi 
rinç teberru etmişlerdir. 

Bu yardımları yapan ha 
yırse~er yurddaılara teıek 

kürlerimizf sunarız. 

Par ti ocak kongrelerinde 
1 

Pamuk ipliği Fiatları Dün·Jen 
• 

itibaren Tenzil Olundu. 
(Battarafı birinci ıayfada) 

leri dahilinde • bulunmayan 
fabrikalar, pamuk nakliye 
farkı olarak flatlara paket 
baıına 20 kuruı zam edebi· 
lirler. 

a - V ater iplikler: 
Safı 4,530 ka. hk 
bir paket ipliğin 

ıatıı flatı 

iplik No. 
4 

aatıı ftah 
295 
315 
335 
355 
395 
440 
460 
485 
510 
535 
560 

3 

6 
8 

IO 
12 
14 
16 
J8 
20 
22 
24 
b - Katla iplikler; (2 ve 
katlı) 

İplik No 

4 
6 
8 

10 
12 ~ 

14 
16 
18 
20 
22 
24 

Safi 4,530 kg. lık 
bir paket ipliğin 1 

satıı fiatı 
325 
345 
370 
396 
442 
493 
519 
550 
581 
612 
643 

iki okul 
Arasmdıki ıaç b111~er

likla naticelındi 
Halkevinin Lise, Öğretmen 

okulu arasında tertip ettiği 
kupa maçları pazar günü 
yapılmııtır . 

Saat 14·30 da Necatlbey 
öğretmen okulu futbol ta 
kımı ile Lise futbol takımı 

c -- Kıvrak iplikler; (ek
stra hart) 

Safi 4,530 kg. hk 
bir paket iplifiP 

İplik No. satıı fıatı 
4 322 
6 353 
8 382 

JO 413 
12 462 
14 518 
16 545 
18 581 
20 615 
22. 651 
24 685 

Toptan satıılarda tQccar 
ve fabrikatörlerin riayete 
mecbur tutulacakları hOkllll' 
ler: 

A. - Gerek fabrika, ıe· 

rekae ticarethane ıatııları11d• 
bir paket dahi toptan sat1t 
addolunur. Kilo veya çtle 
gibi parekende ıatıılarda fi · 
yatlar yekQn itibariyle paket 
flatını tecav(lz eaemez. 

B . - Fabrikanın bulun· 

duğu tehtrlerdeki tüccarlal• 
toptan aahı için fabrika fl" 
atına azami yüzde bir ili' 
ve edebilirler. 

C - Fabrıkanm bulundo· 
iu ıehir haricindeki tüccar· 
lar iıe ilin edUen fabrtlı• 
satıo ftatlarına kendi Jıi' 
ve urafları olarak azall'İ 
yüzde 3 ilave edebilirler. 

D - Fabrikalar, batk• 
tehirlerde ıatıılarını aatıı oı•· 
ğazas1 veya büro aç111ak 
suretile bizzat yaptıkl•'' 
takdirde, o tehirlerde aça· 
cakları sahı mağazası ,,e-
ya büro masrafı ol•· 
rak fiatlara azami yaı· 

de 2 fark ilave edebilirler· 

( Baı tarafı birinci aayfada) 
Nazır Mu11olini ile de gö 

rüımüıtur. seçım • araeında Güçten lsmailin 

E - İ lin edilen fjatlar 

azami olduğundan fabrtkal•' 
bu Hatlardan daha ucu:ı 
satıı yaptıkları takdirde yıl 
kardaki f tkralarda ya:ııh 
tüccar kir ve maaraflarapıO 
azami fiat üzerinden he••P 
edilmesi mesruttur. Londra, 22 (A .A) - Ja 

pon baıkoosolosu ateıemi· 

literi ŞanKhaydaki Fransız 
imtiyazlı ve lneillz. Ame. 
rlkan beynelmilel imtiyazla 
makamlarına bırer nota 
vererek bu mıntıkalardaki 

Japon aleyhtarı büH\n te 
ıekküllerln dağıtılmasını , her 
türlü neırtyatm önüne ge-
çilmesini, Çin hükfı 
meti nezdindeki maka -
mların lafvedilmeılni, Ja· 
pon lehinde çalııanlar ha '< 
&undaki takibatın durdurul -
masını, poda telgraf ve radyo 
üzerindeki Çın sansörünün 
ltaldırılmasım, Japon aıker
lerinln bu mıntakalardan 
serbestçe geçmesini iıtemiı 
ve bu talepleri iıafedilme · 
dili takdirde Japon kuvvet· 
lerlnln lüzumlu telak . ı 
ettiği diğer t!!!dbtrleri almak 
hakkını muhafaza edecek
lerini bildir miıttr 

gizli bodrumların~a ağır . 
hafif maklnalı tüfenklerle, 
makineli tüfeklerle gizli te 
lefon ve telsiz merkezleri 
meydana çıkarılmııtır. 

C H. P lnönü ocağı se 
nelik toplantuını yapmııtır. 

Seçimde B. A:l:Jdullah, İıma 
i!. Mehmet, İbrahim, Hay. 
dar; mümeiıillıklere <le Ab
dülkadir Sökmen. Hilmi Yır · 

calı seçilmtılerdir. 

Kurtuluı ocajına da Raif 
Erdem, Ferit Ünlü, Remzi 
Ozan. Nihat Arca , Mehmet 
Erylğit; müme11ılhklere de 
Raif Erdem Remzi Ozan 
a yrılmıı !ardır. 

Balyada 
Halkevi 
Acılacak .. 

' Bu yıl yeniden memle 
ketin bir çok yerlerinde 
Halkevlerl açılacaktır. 

Bu arada Balyada da 
bir Ha\kevlnin açılması 

C.H Partisi G enel Sekre
terliğinden bıldirilmiıtir Bal-

1 
ya Halkevinin tesisiye:sj j 
için vilayetçe ıimdilik bin 
lira kadar yardım yapıla

caktır. 

idaresinde yapılan maç çok 

alakalı ve heyecanlı olmuı 
tur 

ilk haftayımda öiretmen 
okulundan Hilmi, liseC:len Şe· 
rif tarafından birer aay1 ya -
pılmıo, her iki takımın bır · 
birlerine yaptıkları tehlil<ell 
akınlara rağmen oyun ıek 
lini deği~tlrmemiı ve birinci 
haftayım 1 l bitmittir. 

İkinci haftayımda da Lise
den Mustafa, Öğretmen oku 
lundan Osman da penaltıdan 
takımlarının ikinci gollerini 
yapmıılardır. 

Halkevinln bu iki okul ara· 
aındaki maçı beraberlikle 
neticelendiğlndeo; maç pa 
zar aünü tekrar edılecek ve 
galibine bir kupa verılecek 

tlr . 

Daimi encümen toplantısı 
Daimi vilayet encümeni 

dün hükumet konağında 

toplanarak vi layet tılen (i7 -

erınde KÖrüımüt ve karar· 
lar vermtıtlr. 

F - Fabrikanın buluPcfu · 

ğu ıeblr haricindeki satıti•'' 
da toptan fiatlara ayrıc• 
nakliye ücreti zam edilir· 

G - Paket ambalaj aıı••· 
b•· rafı fabrikalar", bal ye alll 

laj masrafı müıteriye aıttir· 
Balya ambalaj masrafı baki' 

ki masrafı tecavüz edeo>tı 
H - Gerek tüccar .,e 

l r · gerekse fabrikalar depo • 
ında iplik olduiu halde· 
mubayaa için müracaat ed· 
en müıt~rilern 1&tlf yapoaak· 

dit" tan istinkaf dtlklerl tak 
·oe 

de kanun cezai hüküınlerı 

tabi tutulacaklardır. 
İ - Gerek tüccar .,ege -.et• 

rekıe fabrikalar mafaza 
satıı bürolarına, kon1'•Y

00 

l tll, 
ve masrafların ili ve•IY e 

. . ı ·k ,.ut nzım edecekleri ıp 1 t 
fiatlarını mahalli ucare 
odalarına tasdik etttrdıkteP 

M bıle-
aonra. umumun oAreoe 

1 ,.,e 
ceğl ıekllde ve flat anD 

93
7 

rlyete girdiği 22- ıO· 
1 k et· 

tarihinden itibaren ta 1 

mele mecburdurlar. 
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Türkiye ile Romanya Arasındaki Siyasi Görüşler. ''Nina 

başvekil Celal ha yar 1 Petrovanın 
ı Yalanı,, 

hükreşe mi Gidecek .. "Nlna Petrovnanın Yala -
nı,, filiminde gördüğünü At 
me Clarlona bir araba için· 
de doğup meıhur artlıt olan 
bir artisttir. Romen Gazeteleri Türkiye ile Romanya Ara- : 

ıında Yeni Bir iktisadi Anlaşma Yapılacağını ı 
1 

Hem ev hem araba glbl 
kullanılan dört tekerlekli 
bir kulübe içinde köy köy 
dolaıarak temılller veren bir 
aktörün çocuğu olan Aime, 

(Battarafı birinci sayfada) 
lnakalede ezcümle ıöyle di· 
Yor: 

.. Batvektl T atareakonun 
Türk hükumetinin mümes
ıilleri tle yaptıfı temaslar, 
bu iki memleket beyninde 
tnevcut dostluk münıebet· 

lerını efektif bir surette 
tak•tye ettlfl glbi tedvir et· 
lllekte oldukları harici ıi· 

Jaıetlerlne alt prenıiplerl . 

de kat1leıt1rmi1Ur. Matbuat· 
ta bu hldlıenln müıbet ka · 
rekterlnf müttefikan kaydet· 
tnittir. 

Tatareıko dtyevlnde, ge
rek Romanyanm ve gerek 
ıe Türkiyenin beynel 'l"ilel 
hl\yatta takip ettikleri ma 
1-&m l ulunan ıu lh, emniyet 
Ve istikrar ıiyaıetini izhar 
etmiıtir. 

Türkiye Baıvekili B Ce 
la\ Bayar da, Türktyenin 
de aynı siyaset yolunu ta 
klp ettiğloi ve milletleri re
f ab ve saadete ulaıtıracak 
Yegiııe çarenin de beynel
lllilel teırlki mesai olduğu 
nu söylemlıtir 

Bu fikir beraberliğinde, 

Avrupanın cenubu ıarki•in· 
de dostluk münasebetlerini 
ta1'vlyeye hizmet eden bey· 
llelmilel Balkan Antantı ol
duğu tahattur edllmitlir. 

Bu, -Bay Celil Bayarm 
ıöylediğl gibi - •ulhün ve 
llıayJıin e•aa cevherini teı
kll etmektedir . Türkiye bu 
ıu l b faktörüne derin ıurette 
bağlıdar . Çünkü ıulhe ve 
dünya anlaımuına bağlıdır . 

G6rütlnelerden ıonra neı· ..... w 

Salonun ortaaıoa doğru yü 
rüdü lalak saçları, alnı üze
rine düıüyordu Bir sandal· 
Yanın arkalığına yaslandı. 
lnuzamını kaybetmlt bulu 
ilan üıUl baıı, içindeki he 
Yecanı açığa vuruyordu . 

Btr ita retle orkeıtra yı 

•uıturttu . Y okular, endiıeli 
kalkmıı, bakıılartyle sanki 
ona ne olduğunu soruyor· 
lardı . Biraz evvel fevkalade 
tleıeli olan da ıalonda timdi, 
taıılacak derecede bir te 
eıaür havası esiyordu. Nihayet 
Varma, so4uk kanlılığını 
Yeniden kazanır gtbı görün 
dG. 

- Bayanlar, baylar! Size 
Morro · Cutle kaptanının 
ölümünü haber vermek mec· 
burtyetlndeyim 

Soo akıam yemeği mü 
Oaaebettyle yapılan eğlence 

bırakılmalı; müzik •uımalı 
dır . ., Varmı haflfce eğildi 
\'e hemen yemek salonun 
dan çıktı 

Bu ani ölüm haberi, se 
•inç ve neıe için süslenmlf 
bu aalonda eğlenmek kara 
tly'e toplaomıf, bu insanla · 
tııı aruma dütünce; korkunç 
btr endite uyandırmııtı . 

Yemek ıüratle ve derin 
bır ıflkQt içinde ya .1di. 
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Yazıyorlar. 1 

rolunan resmi tebliğde, Bal 
kal Antantına mensttp mem· 
leketlerin 11kı surette bağ 
hhklarını ve Türkiye ile 
Romanya arasında, ıiyaai 

ıörüımelerin fevkalade 
muhkem olduğunu, anı ıu · 
rette tebarüz ettlrmiıtir. 

Tatareıkonun ıahaen hür· 
metlere mazhar olduğu gibi 
onun, Balkan Antantı dev 
letleri araaında aıkı bir ya 
kınlaıma teminine matuf 
ıeniı mikyaalakl faaliyeti 
de, barııı temin için eaaı ı 
dava olarak kaydedilmiıtir. 

Türk · Romen dostluğu
nun istinat ettiği ve bey 
nelmilel teırlki mesai haya
tında birer eaasla eleman 
olarak çoktanberl taarlh 
edilen prensipler: Beynelmi
lel teıriki meıal, emniyet 
ve de•letler arasında anlat · 
malardır. 

Hissiyatları ıamimi olarak 
iki memleketin ıulh arzula· 
rı, bilumum ılyaai faaliyet
lerinde de tezahür etmekte· 
dır. 

Türkiye, Atatürkün eıeri· 
ni fevkalade bir sureltt: tak· 
viye etmeğl na11I arzu f:di 
yona Romanya da aynı su
rette ittıhadlarını takviye 
etmeii arzu etmektedir. Me 
nf aatlerl aynı olan bu iki 
memleketin ideall~ri de mü · 
tterektir. 

Müıterek prensipleri ve 
slyui menfaatleri yalnız iki 
memleket arasındaki müna
aebatı takviyeye değil, aynı 
zamanda umumi barııa da 
hizmet edecektir 

1 

K1ptımn ölümü 
Bu ıabah; VHlmolt mide· 

sine ıaplanan ağrı ıle 

kıvranarak, tamamiyle ke· 
yfsiz bir halde uyandı. Ka
marasından çıkmadı; dokto· 
ru çağırmağa karar verdi. 

Ôğledeo ıonra saat 5,30a 
doğru doktor; kaptanın 
kamaraama airdiii zaman 
hastanın sim.u .. odan ürktü. 
Villmott, yuzu kıpkırmızı 
bir koltuğa çökmüıtü. Ke 
sik kesik nefes alıyor; güç · 
lükle konuıa.biliyordu. Kal 
binin vaziyeti tehlikeli bir 
neticeye müncer olabilirdi. 
Doktor, derhal, müıekkin 
bir ilaç içirdi. Soyunmasına 
ve yatmaıına yardım etmek 
üzere zıle bastı; kamarotu 
çağırdı. Saat 7, 15 de kama 
radan çıktığı zaman hemen 
hizmetcilere kaptanın baıu 

cunda bulunmalarını emret
ti Vtllmottun ani rahat
sızlığını V armaa haber ver -
mek için, onu aramak üze 
re, kaptan güvertesine çıktı 
ikici kaptan haberi duyunca 
fevkalade müteeasir aörün 
dü Çünkü o, Villmottun en 
iyi doıtu idi. Arkadaıının 
yanına gitmek üzere derhal 
vazifesinden ayrıldı 

Doktorun kati emirlerine 
rağmen kamarayı bot buldu. 
Kamarot meydanda yoktu. 
Ban,oluğun kap111 açık ol-

Türkiye Baıvekili B Celal ' 
Bayarın Bükreıe yapacağı 
ziyarete, bu ışıktan bakılma · 
sı lazımdır 

' ilk rolüne babasının yanı 

Ankarada tebarüz ettirilen 
hakiki aiyaıetio akisleri, Av· 
rupa sulbünün istikrarı için 
alakadar memleketler mat

buallnda derin ıurette yer 
bulmuıtur. 

Baıka taraflarda anlaıa· 

mamazlıklarm çoğaldığı ıu 

sıralarda ve ideoloji veya 
silah mOcadelelerlnin yatıı · 
t1r1lma11na matuf her teıeb
büıün muhtelif manialarla 
karıılaıtıiı ıu anda, işbu ı 

tesanüt tezahüratları ile töb 
ret bulan devletlerln, bir 
birlerine daha 11kı bir suret · 
le yaklaımayı temine mü 
tedair açık faaliyetleri tesel
liye değer bir hi.dlledir 

Bu da A vrupaoın bu k11 
mıoda bulunan memleket 
lerin vazifelerine müdrik 
olduklarını ve yeni keıf 

edilen bu beynelmilel haya 
tında. Avrupanın hakiki si
yasetinde günden eüne yer 
bulmakta oldufunu iabat et· 
mektedır. 

Cureutul gazetesi, Türk 
Romen yenl bir iktisadi an· 
laımau baılığı altında neı
rettiği bir yazıda ezcümle 
şöyle diyor: 

'"Hükiimet relıl Tahreı

konun Ankarayı ziyaretinden 
sonra, Romanya ile Tür!dye 
arasında yeni bir iktisadi 
anlaımanın çok kııa müddet 
zarfında akdi için tarafeyn 
beyninde bir ltıli.f hasıl ol 
muıtur. Çünkü eski itilaf, 
iki taraf arasındaki ticari 

- & 

batında "Kambur,, piyeıin . 

de çıkmııtır. • 

Bundan sonra, on yaıın· 
da '"iki Yumurcak.. temıt· 
linde sahneye çıkan Aime 
çok beğenilmıı. 191 O sene · 
sinde daha büyük tiyatro· 
larda oynamak üzere Pari· 
ıe gelmittir . 

Buradaki tiyatrolarda bo· 
ğaz tokluğuna çalııan genç 
aktör bütün teıebbüıılerine 

rajmen konservatuvara al 
remiyor ve ümidi kırılarak 

tekrar taır,a kasabalarında 

temıiller vermlye çıkıyor. 

Nihayet 1925 seneıtn<le 

Parisin büyük tiyatroların 

dan birine girerek muhtelif 
piyeılerde rol alıyor ve ıon . 

ra sinemaya geçiyor. 
.. Nina Petrovanın Yalanı,, 

filiminde büyük muvaffaki · 

münasebetler noktainaza
rınden birçok müıkülatı mu· 
cip olmakta idi. Evvelce 
~nkarada yapılma11 bekle· 

nen bu müzakerelerin Bük. 
reıte o\masına Türk hüku· 
meti muvafakat etm ııttr. 

Mevcut olan Hilifın tadı 
li zammında yapılan teıeb 
büs Romanya hükumeti ta 
rafından yapılmııtır . Zira 
Romen menfaatleri bunu 
icap ettiriyordu 

Filhakika Türk hükumeti 
15 Temmuzdan itibaren ec 
nebi memleketlerden mal 
ithalini tayin eden kon ten · 

0oaaaaaaaaaaucaa~aaaaaaaaaaaaaaaao 
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duğuodan V arms oraya 
koıtu; Vtllmott, gecelik ~n · 

taritiyle bayeıo, boylu bo 
yunca yerde yatıyordu. Hey 
hude yere arkadatını kaldır 
mağa çalııtı. Kumandaoın 

iri vücudu çok ajırdı Var · 
ma doktoru çağırmak üzere 
Golvura çıktı . O da tesadü 
fen geliyordu. Her ıkiıi de 
banyo odasına ıtrdıler . Dok 
torun iri vücudu üzerine eiildi 
ve kaptanın ölmüı bulun 
duğunu gördü Varma, bir · 

denbire çökmüı. gözleri 
yaı1 a dolmuıtu. Nihayet, 
cesedi kaldararak, yatağına 
uzatm1tk için kalkabildi. O 
esnada kapı aralığından ba· 
kan ve ıörüldüğünü anla· 
yınca aıvııan kamarota gö
zü ıhıti. 

ikinci kaptan doktora bu 
ani ölümü gizli tutmasını 

rica etti. Nihayet daha faz· 
la heyecanını tutamıyarak 
kendini dııarı attı. Kaptan 
köprüsüne çıktı ve endife 
ile denize baktı. Deniz ar 
tık, sabahki gibi sakin de· 
illdt. Şiddetli bir rüzıirı 

haber veren b6yük bulut 
yıfıntıları ufukta toplana · 

yordu. Dalgaların kurıuni 

bir rengi vardı Denizlerde 
çok gezmif, her insan gibi, 
Varmaı bu cesedin bulunu· 
fU ııkıyor; bir hiaaikablel · 
vuku ile sarsılıyordu eu 
ceset, ıeytani bir tesirde 
bulunabilirdi. Daha bir eün 
evvel güçlü, kuvvetli olan 
bir adamın böyle ansızın 

ilüvermesl basit düıünüıü 
kabul etmiyordu. 

Nihayet, yalnız Villmottun 
otoritesi Morro - Castle mü· 
rettebatmın dağılmaması 
için bir kuvvetti. Şimdiye 

kadar üst üste toplaomıt 
hiddet ve kinlerin galeyanıaa 
kartı, artık, kim kartı ke 
ya bilecekti 

En muvafık çare bu 6lü 
mü bir aır olarak saklamak
tı. Çarkçının yüzünü mua 
yene etti. Gemicinin kendi · 
&ine bakııı tarzından bunda 
çok aeç kalmıı olduğunu 

anladı . Ozaman mütevekkil 
kabinesine indi. Bütün me · 
murları çağırttı Hepaını 

toplayınca Varmı, kaptanın 

ölümünü haber verdi ve tu 
tulacak yol hakkında akıl 

danııtı. 

Dünya 
Sürat 
Rekorları 

Alman tayyarecisi Vurster 
saatte 661 kilometre gide
rek düz hatta tayyare sü
rat rekorunu kırdı; bu ne 
spor? . 

fakat, en hızlı uçan adam 
o değil, deniz tayyuealnde 
ıürat rekorunu elinde tutan 
İtalyan tayyareciıi Angelo
dur: Saatte 709 kilometre .. 

Ondan sonra, ıon rekoru 
ile Vu~atur geliyor. Diğer 

leri de ııraıı ile ıunlardır: 

Otomobil ıampiyonu in -
giliz Campbeli: Saatte 485 
kilometre; motoılklet ıam

plyonu Alman Heune; saat 
te 256 kilometre; deniz mo 
törü ıampiyonu yine Cemp· 
beli: Saatte 208 kilometre; 
btaildet ıampiyonu f ranaız 
Paıllard: Saatte 137 kilo 
metre; kayak ıamplyoou 

Avusturyalı Gespere: Saatte 
130 kilometre; at koıusu 

ıamplyonu Fransız Chance· 
lter: Saatte 70 kilometre; 
kotu ıampiyonn Amerikan 
Oveoa: Saatte 36 kilometre; 
yüzme tamplyonu Amerikan 
Sick: Saatte 6 kilometre 

yet göıteren Aime bugün 
birinci sınıf artiıtler arasına 
girmiftlr. 

jan usulünün lağvını lıtlh · 
daf eden yeni bir harici ti· 

caret rejimi kabul etmi§tir. 
Türk hüku 'lletinin aldığı bu 
tedoir lerin memleketimiz 
için muvafık olmaması, Ro
men mahsulatının ihracatı 

ve bu ihraç edilen mallerın 
mukabilinin temin edıleme · 
mesinden ileri geliyordu. 
Çünkü tasfiye, ldering yani 
takas suretiyle oluyordu. Bu 
suretle bu ıenenin birinci 
teırln ayı iptıdaaıoda Ro 
manyanın b 1 o k e o l a n 
2,074,300 Türk liruı mev

cut idi." 

Abbott . ölüm haberi ya 
yılınca, paniğe veya iıyana 

müncer olacak bir heyeca · 
nıo bütün mürettebatta baı 
göstereceğini açıkca ıöyledı. 

Varan arkada,ları eıt 

meden evvel doktora . kap· 
tanın kamaraııne, itı olan · 
lar müateına olmak üzere, 
baıka kimsenin girmemesine 
dikkat etmeıini rica etti. 
Memurlar çıkınca Vermı, 

yine doktoru bir kenara 
çekti ve kulağına mırıldan · 

dı: 

- Hakikat nedir; doktor? 
Kaptan neden ölmüıtür? O, 
nasıl öldürülü?. 
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Büyük dolap yamyor 
Yemek yinince, b~zı yol · 

cular kabinelerine dön 
düler. Fakat gençler; olduk
ça neıeli geçen bir deniz 
yolculuiunu süslemesi la · 
zım gelen bir eğlenceden 
mahrum bırr.mak fstenıedi · 
ler. Hole bititlk küçük 
salonlara çekildiler Salon · 
lardan birinde, butunmıyan 
orkeatran10 yerini piyano; 
diğerinde de eramofon tutu 
yordu Eğlenmeğe mani teı 

kil eden ölü, dana etmeğl 

meneden sebep hemen 
unutuldu. Kamarotlar, tıten 
bunalmıı blr halde, bir sa · 
londan diğerine koıuyor; iç· 

r-----------.. 1 Türkiye Ve -, , 

1 Yabancı Gazeteled 1 .. ___________ .. 
Ayda Rakamlar 

Yazan: O. Nazos 
Teokrasi devrinde Türkl

) ede herıey kadere hamle
dllirdi Meıela Tuna boyun· 
da ll bin kltilik Türk or · 
duıu 8 bin Ruı tarafından 

imha edilirken, vezirler bu
nu kadere atfederlerdi. İtti
hat ve Terakki bile imamlar 
ile hocaların bu nüfuzunu 
kıramamııtı. İttihatçıların 
bir kısmı zecri tedbirler 
almak iatemlılerae de, En· 
ver bunları haplıhaneler de 
çürütmüıtür Nıhayet Ata. 
türkün lradeıi bakim olmuı 

• ve ölüme yaklaımıı olan 
"Hasta Adam,, bedenen ve 
ruhan iyileım lf ve kuvvet
lenmiıtir. Yalnız memleket 
haıta değil imanları hasta 
ıdi. Sıhhiye teıkllitı berbat 
ve hastahaneleri mağaraları 
andırıyordu. Kuranda bu· 
lunmıyan ıeyin Türk mille . 
tine lazım olmad1ia iddia 
edilirdi. Maarif pek berbat 
bir halde bulunuyordu. An· 
kara istaUatık müdürtyetlnJn 
verdiği rakamlar, meydana 
gelen değiıikliğln azametini 
göstermektedir. 

General lamel lnönünün, 
ev kadını yetiıttrmek üze
re Ankarada tes:s ettiit ens· 
tltü, talebe ile doludur Ke· 
za bir tiyatro mektebi ile 
güzel sanatlar mektepleri 
veuire Teokrasiden kurtu . 
lan bu diyarda muvaffakı
yetle çalıtmaktadırlar. 

Ankarada herkes çalııtığı 
için ıokaklar tenhadır Her · 
kes itine giderken sokaktan 
geçer ve klmıenln boı ge
çen vakti yoktur. 

Türk edel,iyatı da Avru· 
payı Şarka bağlamıye ça· 
lıımaktadır . Yeni Türk 
edip ve ıairleri yeni Türk 
edebiyatını kurarken, ecne
bileri taklit etmekten çekin
mektedirler. 

tikleri alkol niıbetlnde ıer

hoılukları artan bu yüz ki· 
tilik genç kafilenın istekle· 
rine cevap vermek bir me · 
ıele oluyordu 

Saat 10 da kahkahalar, 
bağırmalar ve ıarkılar arttı 

Sonıuı bir afğara dumanı 
Qif tleri kesif bir bulutla ör· 
tüyordu. Alkol halılara d6· 
külmüıtü. Kamarotlar, kı
rılmıf bardakları, plakları 

toplamakla, kao1tpeleri le
keliyen pislikleri temizle
mekle baıa çıkamıyordu. 

Bu içki alemine ittirak et
memiı olan bir kaç kiti ile 
güvertede gecikmlt olanlar 
mideleri bulanınıı, kamara· 
larına kaçıyorlardı. 

Saat ilerledikçe gürültü de 
artıyor; eğlenti, it ve nuı 
alemine dönüyordu Her ıe· 
ye rafmeo eğlencelerde ço
cukca bir hava vardı: Köre
be veya köıe kapmaca oy · 
nanıyordu. Hararet son dere 
ceyi bulduğundan erkekler 
çeketlerlni çıkarmıılar; ka • 
nape üzerinde oturan birkaç 
genç kız, herkeıln zevk 
düımanı olduğunu keıtire· 

rek roplaranı çıkarmıt; vü· 
cutlarının en ince noktala · 
rını gösteren kombinezonlar 
altında bedenlerini teıhir 

ediyorlardı. 

(SONU VAR) 
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Lord Ha ifaks Londra
y a Döndü .. 

(Baıtarafı birincı sayfada) 
varakası vermek m~vzuu

bahsolmamııtır 

2 - Almanyayı Beıltn
Roma veya Rerlin . Roma

Tokyo mıhvarinden ayırmı· 
ya teıebbüs etmek dahi 
mevzuu bahıolmamııtır. 

.J - Almanyanın umumi 
ıiy&1eti muhtelif vesilelerle 
o derece turlh edilmtıtir. 

kt Alman devlet reiıinin 
eski sözlerine ıla ve edilecek 
tek kelimesi yoktur. 

4 - Almanya her han · 
gl bir meeelede ken· 
di menfaatleri ile İngiliz 
menfaatlerini telif kabul et. 

mez ıekllde görmemektedir. 
Bunun lçfn fngdtereye ya· 
pılacab. teklifat mevcud de . 
fildir. Söz lngllterenindtr. 

Paril, 22 - Fran11z ga
zeteleri Lord Halifaks ile Al
man devlet reiıi araıında 

bilba11a Almaoyanm müs· 
temleke talebinin konuıul

duğunu söylüyorlar. Bu ara· 
da komünizm aleyhtarhğı 
ile6yeni bir Lokarno mua
hedesi akdi de konulmuıtur. 
Almanya yeni bir Lokarno 
muahedesi akdinden çekin· 
mektedir. Yalmz bu mua· 
bedenin Almanya, hal ya, 
İngiltere ve Franıa arasında 
olmasam ıart koımakta, Rus
yanın hariç bırakılma1ını 

ve sadece kendi hududları 

dahilindeki itlerle meıgul 
olmaıını iıtenıektedir. 

Berlin, 22 - Lord Ha
lif akıın Almanyada yaptıiı 

mükilemelerden memnun 
kaldığı ve mukabil tarafta 
da ayni intibaı uyandırdığı 
aolaıılmaktadır. Bu suretle 
zemin hazırlandığı için tim

di husuti mükalemelere reı· 
mi bir mahiyet verllmesi 
mümkündür. 

Belgrad, 22 - Alman-İo
ailiz anlaımaaı bir hakikat 
halini ..... alıyor, diyorlar. 

Beri in 2 J Alman devlet 

relıi Lord Halıfaksı karııla
mak üzere Berchteıgaden 

iataıyonuna otomabtlini yol. 
lamııtı. 

Lord Halıfakı yanında Al
man hariciye nazırı olduğu 

halde trenden inince bu oto 
mobile binerek Berghof köı
küne gitti. Her Hitler miaa· 
f irini kötkün kapasında kar

ııladı, kendisine hoı geldi 
niz, dedi. 

Öğrenildiğine göre Her 
Hltler misafirine kötkü ~ez
dirmiı, çalııma odasını göı 

termit. sonra konuımıya baı
lamııtar. 

Köıkün çevreıi içeride ne 
konuıulduğunu naf i!e yere 
anlamıya çalııan her millet
ten düzünelerce gazetesi ile 
doludur. 

Her Hıtler Lord Halifakıı 
öğl~ yemeğine alıkoymuıtur. 

Konuıma saat 10 dan bıre 

kadar üç srıat sürmü~tür. 

Paris, 22 -Fr~nsız gaze
telerinin tahminlerine göre 
Lord Halıfaks Almanyanın 

muhtelı f cihan meseleler& 
hakkındaki temayüllerini an
lamıya çalııacaklır. Bunların 
arasında bılhassa 2 mesele 
üzednd~ durulacaktır. 

Birınc ei ~udur: 
Almaoya komünist düı-

manıdır, buna mukabil garp 
hududunda transa ile dost 
geçinmek kararında olduğu· 
nu söylemektedir. Halbuki 
Franaanın komünist Rusya 
ile ittifakı vardır Almanya 
bu iki noktayı nasıl telif 
eder? 

ikinci mesele ıudur: 
Almanya kendilinden ıu\h 

muahedesi esoaıında zorla 
alınan Afrika müstem\ekele· 
rinln iadeılnl talep etmek
tedır. Halbuki bu müstem
lekeler sadece lngUtereye 
verilmemiı, dtier galtpler 
araaında takıım edilmittir. 
Almaoyanın arzularının hu· 

dudu nedır? 
Parla 22 - Ekcelrior ga

zateıi diyor ki: 
- Lord Hallfaluın ziya· 

reli esnasında Fransız Sov · 
yet lngiliz müoaaebatı üze· 
rinde durulma11 muhtemel
dir. ~raosız-Sovyet muahe
desi İngilterede pek sevil· 

memlıtir. Fakat Almanyayı 
ıarkta tamamen ıerbest bı· 

rakmanın tehlikeainl dütü · 
nen İngilizler de vardır . İn 
giliz polittkaamıo Almanya
ya ait tereddütler bundan 
ileri geliyor. 

Petit Journal diyor ki: 

Afrikada Selçika ile 

Portek iıin .. e müstemleke· 
leri vardır, ve bunun ıçın · 
dir ki bu iki küçük devleti 
lngtltereye yanaıır görüyo 
ruz Her ıene olursa olsun 
Almanya ile bir anlaımanın 
masrafını Fransa çekemez . 

Londra, 22 - Bu akıam 
Berlioe avdet eden Lord 
Ha lif akı yarın Göring ile 

görüıecektl r. 

Lodra 22 - Hıtler · Hali 

fakı mülakatından sonra 
nepedılen resmi tebliğde, 

Hitler ile Halıfakıın Alman
ya ve İngiltereyi allkadar 
eden bütün beynelmilel me· 
11eleleri gözden geçlrmit ol 
dukları bildirilmektedir. 

Lord Hallfaks akıam Ber 
line hareket etmittir. 

Londra, 22 (A.A.) - Sa 

lahtyettar İngiliz mehafili, 
Lord Halifaksın, B Von 
Neuratı iki memleketi ala
kadar eden meıelelerl mü 

zakere etmek üzere l.ond 
raya davete memur edilmit 
olduğunu tekzib etmektedir. 
Yeni İngiliz ·Alman görüı · 

meleri ihtimalleri bir tarafa 
atılmamakla ber&.ber, timdi

lik h iç bir ıeyin kararlaı· 

mamıı bulunduğunu ıöyle 
mektedir 

"lngiliz'erln Alı11anlarla 
daha yakından bir temas 
yapmaları Fransızların hoş 
larma g ıtmemit görünüyor, 
evvela bu t t! febbüsten bir 
netice çıkmayacağını söyle 
dıler . Sonrada bu fırs'\ttan 

istifade ederek it al yayı Al · 
m.=,nyıHian ayırmanın müm 
kün olup ol rnadığtOl ara~· 

tırmaya baktıinr Aş ığıda 

okuy11cağımız yazı bir f ran 
sız dıplomatınındır, Fransız 

görütünü gösterir ~ 
lngıliz sıyasetinıo k.ırak 

teriıtik vasıflarından bıriıide 

emrıvakil~ hürmet etmuıdir 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 
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Hayret 
demokrat 

verici hamleleri 
devletlerin çok 

aiır gayretleri ile teyzim 
edilemiyen bir askeri kud
retinl her g6n biraz daha 
artıran AlmanyAya ise Lord 
(Hallfa) ı yolluyor. 

Bununla beraber bu çok 
evvel mevzuubahıolmuı b!r 
meseledir. İngiltere Alman 
yadan talebelerini soran no . 

tayı Berline yollıyalı 18 ay 
oldu. lngiltere on ıekiz ay· 
dır revab bekliyordu. 

Halifaluın ıoracajı ıual

lere Hitler ne cevap vere

cek? 
Bazı İngiliz gazeteleri Al

man devlet reiıintn ıömürge 
meıelelerlni tehir ederek İn
giltereden Avueturda bir pi· 
blslt yapılması bahılnde 

kendlıint serbest bırakması 
nı lıttyeceğinl yazmıılardı . 

Böyle bir taleb 20 yıllık 

bir perde arasından sonra 
ıarka doğru yürüyüıün ilk 
merhalesi olurdu.· 

Doiruluiunu kabul ede · 
miyeceğimlz bu faraziye İt 
alyan matbuatında pek hak
la bir heyecan uyandırdı. 

Tatbik mevkiine konulması 

bugünün iti olmıy!ln bu fa -
raztye gerçekte aklın alabl. 
lecefi bir faraziyedir. 

Bu takdirde ne olur? Al 
man ordusu Mo11olininln bir 
kaç yıl önce meıhur olan 
sözlerini haykırdığı Brenner 
geçidine yerleıir. Bu tarzda 
teıekkül eden 80 milyonluk 

Alman kütlesi •bayati" bir 
ihtiyaç olarak denize çık

mak talebini ileri ıürer "Bts 
mark., an: 

" - Tiryeste Alman lima · 
nıdır,, . 

Cümlesini benimsiyerek 
Tiryeste üzerine yüklenir. 

Eğer faraziye tahakkuk 
etseydi Muıısolıni bu maz. 
zam mesele hakkında : mıl

letine ne ıekilde cevap ve 

rirdi? 
Almanyônın Akdenizin bu 

kıyı"na lnrneıi mukabelesiz 
mi kalırdı? ltalya karıılık 

olarak eseıen 189 l _. . tarıh 1 i 
ittifakı müsellesle _. kendısıne 

va•jedılmit hulunao ıimali 

Afrlkanm o güzel puçasını 

den evvel.. bu ola bılir mi ? 
Bütün bunların tahakkuk 

elliği gün Almanyanm kor
nüntıt düımanı olma11 hal. 
yan halkına ıüphe yok ki 
zayıf görünür. 

Bunun içindir ki logiliz 
hükumetlnln Lord Hahfaksı 
Almanyaya yolladıfı zaman 
B. Mu11olinintn gösterdiği 
reaksiyon mazur görülür. 
8. Mu11ollni bir İngiliz na
zırının bir ziyafette ıöyledi
fl bir nutkun bir kelimeıin
den lıtif ade ederek lnglllz 
sefirini Kent Ciano vaııta-

ıile çağ arttı. Konuıma · 
dan uzakta kalmamak, 
hatta konuımayı lıtenlleo 
mecraya getirmek mevzuu 
bahıeluyordu . 

• ltalyan matbyatmın endi· 
ıe ıle dolu ihtiyatkarlığı 

da mezur görülüyor: 
"Her nevi nikbinlik mev

ıimldir" dedıler . Alman mat 
buatının ilk günlerde aöıter 
dtği memnuniyet ile ne bü
yük tezad. ltalyan matbu

atı lngllterenin Almanya 
ile konu:ması arlfeıinde Al
man matbuatına (Roma· Ber
lin) mi'1verinin sarsılma7 

olduğunu hatırlatıyor. Bu 
bunun Almanyaya hatırlatıl 
masının bir ıekil değıl mi
dir. 

Alman matbuatı bu dave
te evvelki gün cevap verdi. 
İngiliz aazatelerinln ileri at 
tıkları f arazlyeyl tiddetl~ 

reddederek { Berlin - Roma· 
Tokyo ) müeelleıinin sarsıl· 

maz bir kudret olduğunu 

söyledi. Bununla beraber 
Almanyanın en yakın he 
defterine harbıiz varması 
mümkün telakki edilebllece· 

ği halde ltalya için ayni ıe~ 
yJo söylenemiyeceği gene 

1 
meydandadır. 
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Balıkesir Ziraat 
Müdürlüğünden: 

Mülga Kepaüt Ziraat mektebine ait çayır ya!sı ve tec· 
rübe tarlalarına talip zuhur etmediğinden 29 J J 937 pazar 
ertesi günü ıhale yapılmak üzere on gün müddetle temdit 
edıldiği ilan olunur. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez birliğinin senelik ihtiyacı için (t 4) ton IA · 

bun pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarheı 4 l kanun 937 
cumarteıl günü saat 9.30 dadır. Muhammen bedeli (.t480) 
lira, ilk teminatı (336) liradır. lstekliJerin ıartnamealnl ıör· 
mek için her gfin ve eksiltmeye ltllrak edeceklerin vakti 
muayeolnde ilk teminat akçası olan (.336) liralık te111f11at 
makbuzlarile kor satın alma komisyon baıkanlıiına IPO· 
raca atları. 

4-1-521 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkeıtrde Satlüce mevkiinde 6 adet askeri bina ını• · 
11 kapalı zarf uıultle 4 1. kanun 937 cumartesi 10111 
saat 10,30 da yapılacaktır . Mezkftr binaların muhaınlDeO 
bedeli (10,200) lira (72) kuruı. ilk teminatı t765> ltra (54) 
kurut isteklilerin ıartnameainl görmek üzere her ıün .,e 
eksiltmeye ııttrak e,jeceklerin de ekılltmeyl açma aaat1ndeO 
bir saat e•veline kadar teklif nıektuplarile bu gibi tılerl 
muyaff&kiyetle baıudıklanna dair devairl aldesinden ta•· 
tikli veıaiklerile Kolordu Hhnalma komisyonu baıkanlıl'lla 
müracaatları, 4 • 1 · 522 

----------------------------------------------~_,,,,,,,,,,,,,,-

Defterdarlıktan: . 
Mevkii Cinıi No: 
Börekciler. Ma. Ev 34 
Tabuk sokağı 

tludut 

Satıı bedeli Müıtemllitı 
480 üstte üç, altta bif . 

oda ve bir meth•1 

iki tarafı yol, bir tarafı emlaki milliye ana11, dlier tarafı 
hane 

Yukarıda evsafı yazılı hazineye alt ev icra kılınan p•· 
zarlıkta verilen bedel .haddi layık görmedliinden 17 -11 .937 

tarinden itibaren 15 gün müddetle müzayedeye konulcnılf' 
tur Talıplerin müzayedenin yapılacağı t. kaounevvel 937 

tarihine müıadif çarıamba günü saat on beıte defterdarlılı 
dairesinde milttııekkil komisyona, fazla malumat ahıı•" 
iıtiyenlerln de milli emlak müdürlüğüne müracaatları 

4-1-523 

Defterdarlıktan: 
Kıymeti Cinsi Mahallesi Hududu ve evsafı iımi Miktarı 
2640 Maa Bürhaniye Sağı Ömer oğlu Halil Ta1Palll1 

zemin Satt, Soıu:Muallim Ali 
oda Rfz!l oğlu Hüınü dük-

kargır kanları. cepheıi ıosa 
arkası deveci hanı . 

2740 Bir çatı Sağı Gürecell Bekir 
a ltında 

~ 

çavuı . ıolu Halat ve 
otel, ga resesi dükkanları, ceµ 
zıno vt-: hesi 9osa, Rrka11 yol 
fırın 

Cins ve evsafı yukarıda yazılı Sus ğırlık kazıuıoın frnr 
haniye mah;ıllesınden Sıut zade HüanÜ}e ait gayrı nıt'fl 
kul emval hükumete olan b oı cundan dolavi tahıilit k0

' 

misvonunca konulan hl\c. ı z üzerine l<azai meo:~~ur ıdar~ he 

" yeti k1trarilıa 27. J 1 937 cur.lartesi günü saat J 1 de açı 
artırma ile ıh1t l ~i haliyeM ic ı a edileceğındt'n hu husofl:'i"

1 

ıartnameyı görrnt>k isliyen lerın dt'fterdar l ıkla söı.ü geçeıı 
kaza idare heyetine müracaBt etmeleri ılan olunur 

4 - 1 - 525 

--~~~~~~----~~--~~--~~~----------__,,,.,,,-
İyesi v~ ~aıyazmanı: BalıkE-sir saylavı H. KARAN 

KATRAN HAKKI EKREM 1 Çıkarım Genel Direlttörü: FUAT BİL'Al 
1 

1 
Basımyerı : il Bas•mevl 

' 
ın 

~I 

l ,. 
lı 

il 

• 


