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Büyük Şefin Yüksek intibaları: Siyasi Müsteşarlıkların ilgası Hakkında: 

'' Y Ü k sek Medeniyet Başvekil Dün Parti Guru-
Emeline Şahit Oldum.,, bunda izahat Verdi. 

''Türkleri; Babaları, Anaları Ve Çocuklar ile 
Gördüm. Çok Sevindinı,, 

Ankara, 23 (Husuıi) -Bü· 
Yük Şef Atatürk, Do:- ' 
iu gezilerine dair Siirt me ·. 
buıu lımail Müıtak Maya· 
kon vaaıtuile "Uluı,. gaze 
le11ne intibalarını ıöylecc 
•rılatmıılardır: 

" - Memleketin 11 vilayet 
•e dolaylannı gezdim. Bü· 
Uln bu merkez ve dolaylar
dtki Tor"lerl; babaları, ana · 
l,rı ve çocukları ile gördüm, 
Çok sevindim. Yüksek me· 
deni yet emeline ıahit oldum. 
Madenlerden kurulmuf te J 
tlıeller de bu açılmıf maden 
Ocaklarında, profesörlerile, 
leknislyenlerile amelesile ba · 
•tan aıağıya Türk olan yü 

kıek anlayıılı bJr insan sos· 
Yeteıi . 

Ôyle memleket bölgeleri 
Reçttk ki, orada kadınlar, 

~rkeklerden daha cok aapa. 
tııı yapıımıf, elinde çıpaat ' e 

l'ürkün cıyık topraklarım 
ıengioleıtirmeğe çalıııyor, 

toprağım ıeviyor ... Ona gö-
tıQlden baflıdır • 

Bütün
0

bu insanlar, Tür 
kıyefcumhuriyetinln zengin, 
lcuvvetli ve muhteıem ol· 

... , .. .Jçln kendi rızkınm faz . bir: utusun lç i ocfe:du yınamr\-
1,,ını seve seve tereddüsıüz 11 imkanı yoktur . Böyle 

bü1ük fedakarlıkla devlet duymıyan fUÜrsuzlar bir ta· 
hllzlneslne veriyor. rafa bırakılınca, hakiki in· 

BGUin gördüklerimizi bu sanlık tereddütsüz kabul 
lcııa ifade içinde toplamak eder ki Türkiye cumhurlye· 
lcabll deftldtr. 

ti ve onun bu günkü sahip· 
Türk olsun veya olmasın, feri '.. olan Türkler, bütün 

bu Türk camia11 \ içinde az dünya medeniyet ve insan · 
Çok ıezen, dolaıan, :· tetkik lığı için bir imtisal örneği 
eden her akıllı tn1&n ken dir . Yalnız bu kadarla de 
dıoı bütün dünyaya büyük- ğil, Türkler; tarihin çok es-

~lc ıatao kuvvetli ve asil ki devirlerinde , beteriyete 
-===-======s==============::===== 

Araplar Ayaklanıyor .. 

Filistin işi Arap Alemin 
deki Galeyanl' Artı . dı .. 

inıiltareya ite~ditler saıuilnirap gazeteleri ibnissuu~un 
hndisinirhalife ilin ederek cihada girişeceğini yazıyorlaı 
"-Şıun, 23 - Fıliıtin vuku . 
lltı güııhn güııe eh !,omiyet 

~eıh!dlyor. Evvelce Yahu 
diler üzerin! ,:taarruz eden 

.\rc\plar, t imdi İngilizlere 
~ - . 

~ ~"ft taarruzdan d a çı-kin-
'-ıtyorlar . Yer yer lngillz 
ı,bltlerine kartı taarruzlar 
l ()luyor. Hatta" elmdekı han 
Çerle ~bir zabitin çadırına 
t~rlp : onu öldürmek: cüretini 
r()•teren Araplar bile görü 
il1or. 

IBNIS ) UUT 

ka r~ı vaptak ları bu güzel 
vıt.:ıifeleri yeniden ve fak at 
bu sefer daha ala surette 
yapmağa hazırlanan yüksek 
bir varlaktarlar. 

lıte Doğu seyahatinden 
dönerken Ankaraya ulaımak 

için geçen fU zaman içinde 
seyahat arkadaş larıma ifade 
edebileceğim intiba budur." 

lngiltere 
f ran~o ~ütumetini tam

yor mu1 

B. EDEN 

Londro , 23 (A.A .) · ln
giliz hariciye nazırı Eden 
Avam Kamarasında loglltere 
ile General Franko ara11nda lnglliz askeri kumandan 

--::·~•!afından gayet tlddet 
tedbirler alınmıı olması 
~ rağmen bunların tesiri 
iç ıöriilmiiyor. Silih taıı-

mak cürüm ve bu cürmün memurlar t eatisinin Franko 
cezası da idam olmnk üze· ı hükümetinln tarıınmasma ta· 
re j)fın edilmı~ olduğu hal - zammum etmediğini söyle-

( Sonu ikinci sayfada ) miıtlr. 

Müsteşarlıkların İlgasına ait Kanun Siyasi 
Meclisten Ayın Nihayetine Doğru Çıkacaktır. 

Ankara. 23 [A.A.] - Cum 
huriyet Halk Partisi Gurubu · 
nun bugünkü toplantısında 

Baıvekil.:.. Celal Bayar siy ut 

müıt~ıarlıldarıo ilguı hak 
kındaki hükumetin noktai. 
nazarını izah etmif ~e bu 
beyanat ıttifalda tasvip 
edi lmittir. 

Anadolu Ajansının iıtıhba · 
ra tına nazaran bu huıus

taki kanun bu ayın nlhaye· 
tine doğru çıkmıt olacak · 
tır . 

Ankara, 23 [Hususi Muha· 
bir imizden ] - Reiıicumhur 
Atatürkün riyasetinde top· 

B. CELAL BAYAR 

lanan vekillerle siyasi müs

teıarların yaptıkları içtima · 

Bugün Yapılacak lngiliz Kabinesinin 
İçtimaına Büyük Ehemmiyet Veriliyor. 

da si)aai müsteıarlıklaran lü
zum6Uzluğu üzerinde karar 
ver ı ld ığl nf dün bild i rmiıtim. 

Bugün Antalya saylavı 

D::>ktur B. Cemal Tuncanan 
b" tkaniığmda toplanan Par· 
t ı Gurubunda Baıvekil 8 Ce. 
lal Bayar siyasi müıteıarlık
larıo ilga11 keyfiyetine alt 
hükümetlo noktainazarını 

anlatm ııtır . 

Bıı ıvekiltn izahatı Gurup 
tarafından ittifakla onaylan· 
mııtır . 

Baıvel<llet buna ait ka· 
nunun tadilini BiiyOk Millet 
Meclisinden lstiyecektır . 

Hitler lngiltereden 
Neler istedi? 

1 - Eski Müstemlekelerin istirdadı; 2 - Baıka 
Memleketlerdeki Almanların Miktarının Al

manya Tarafından ı·ayini. 
LLondra, 23 (A.A.) - Ha-l ., 

vas ajanıınm bıldirdlflne: ~ , 
göre, Hitler; Halifalutan Al 
manyanın umumi harpten 
mesul olmadığının, Alman 
yanın tavizahız o l a r a k 
eski müstemlekelerinl iltir-
dad etmesi hakkının yaban · 
cı memleketlerde bulunan 
Alman ekalltyetlerlnin mu 
kadderahnı bizzat Almanya
nın tayin 1 etmesi kakkınm 

tanınmaımı lstemiftir. 
Halıfaks bu suallere ce . 

vap vermemlf, yalnız Lun
l arı İngiltere hükumetine 
bildireceğim söylemekle ik· 
lifa etmittlr. 

Mü.takbel lngil ı z, Alman 
müzakeresin in mevzubah 
edileceği yarınki lngl İ iz kn · 
bJneıi içtimaına büyük bir 
ehemmiyet verilmektedır . 

B. HlTLER 

Brüksel, 2.1 ( A A ) -
Pasifik konferansı, yıum 

Japonlar Müdahale istemiyorlar. 

Tokyoda Büyük Bir 
Mi t ing Yapıldı .. 

Brüksel koni er ansı ~ün tebar topland1. Uza~ Şar~ işi 
2 3 ler komisyonuna ~avale @dilecek. 

Londra, 23!A.A.) - Dün 
Tokyoda büyük miting yapılrnıt 

lngiltz dostluk cemiyetinin 
i lgası, lngiltereye karıı sem· 
patik siyasetin terki, lngil 
terenin veyahut her': hangi 

._bır devletin Çin ihtilafına 

müdahalede bulunmasman · 
reddi iatenilmit tir . 

lngi ltere sefaretine giden 
küçük bir heyet de, lngiltere
nin Çio- Japon ihti l afındaki 

hattı hareketini yeniden göz· 
( Sonu üçüncü sayfada ) 

öğleden sonra yeniden top• 

lanacak ve yeni bir beJan · 

name neıredecektfr. 

Amerika Birleıtk devlet
leri deleıelerile Çin deleıe

lerl arasanda yapılan son 

müzakereler esnaaında y(l. 

cuda getirilen proje, buıln 

diğer heyetler tarafından 

tetkik olunmuıtur. Bu proje 

Çin ·Japoo anlaımazlıiı kar· 

ıısında müddehld bir hattı 

hareket almak (lzere sar•h 
tavsiyeleri ihtiva edecektir. 

Sanıldığına göre konf e -

ranı, yaran itini bitirecektir. 

Zira muhtelif heyetler, bu 
proje hakkında hükdmetle-

rinden talimat fltemlılerdlr. 

Çin Japon anlaımazlıiının 

bundan sonra, bu hafta so

nunda Genevrede lçtımaa 

çağıralacak olan 23 ler ko

misyonuna havale olunacaiı 

ö~renl l mtıttr. 

Erzurumda 
Kiremit 
Fabrikası 

Ankara, 23 CA.A.) - Er
zurumda büyük bir kiremit 
ve~tufla fabrikası kurulmuı 
ve dün törenle açılmııtır . 

Fabrika Manllya tipinde 
ayda 300 bin ktremlt ya
pacaktır. 
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Araplar Ayaklanıyor. 

. Filistin İşi Arap Al min 
deki Galeya ı Ar ırdı •. 

,, .. 
... .. SEHİR HABERLERİ i 

' ipekli 
, . . ,:.. ~ ,., 

:~. . . : . ' ,• . . - . , . --~ / . ~·: ~-- . .... ' 

lngillereya teh~iUer savuriiii"rap uaziteleri ibnis,uu~un Gaze .e Avrupaya Gidecek As-
ke~!!~!~L~a!!!~0!\i~a,e1~~~~k ci~!~~.~ir~r:~!~! y~~~~r~!· Kiğıtl rının .tevzi kaınrna· ı k e r i T a 1 e b e 1 e r .. 

de h•• taraıı •• ııahıa taar· l•v••h .d.ıı,or.. . mesı çıktı Buna ait kanunun bir fıkrası değiştirilmek üzere 
ruzlar ve bombalar devam Burada resnıı mehafılde Tenzilatlı gümrüğe tabi 1 • 

Mensucatm damgalanmuı 
devam ediyor 

İstanbul, 23 (Husuıi) 
İpekli mensucatın damga · 
!anmasına dün de ticaret ve 
eanayi ıubesinde devam ed· 

il mittir. 

etmektedir. •Ü~unet ve itidal muhafaza gazete ve mecmua kağıtla- Mechse sev~olundu 
Arap memleketleri içindeki edılmekle beraber Vatani 

bu hareket gittikce ehem· bloku içinde mul<avemet fi 
miyetlnl artırıyor. Suriye kri devam etmektedir. Suri· 
gazeteleri lnglltere aleyhin yerıin de içm için k'ayoadı · 
de pek tiddetli neıriyat ğını gösteren alametler var · 
yapıyorlar. Gazetelerden dır FıHstinde lngiltereye 
biri: .. Harp esnasında İngi karşı yapılan hareketin bir 
ltzler Yahudilerle Araplara gün gelip Suriyede de Fran-
videtuklerl ıey hürrlyet ve gaya kartı patlak vermesin· 
lıtıklal idi . Bunun için in · den korkula bilir. 
giltere lehine harbedfp can. Vaziyet bu kadar ciddidir. 
lannı fedadan çekinmediler. Beyrut, 23 {A.A] - Polisin 
Yahudiler ise harp esnasm- muhalefetine rağmtm "Be · 
da yalnız para kazanmakla yaz gömleklııer" Lübnan 
metıul oldular. Şimdi bu falanjları ve "Nacadt,, gibi 
muhtekirler İngiltere tara· dağıtılmıt olan cemiyette 
hodan himaye edilip Arap· ve mensup yüzlerce kişi b!r 
lıiı öldürmek lçln kullana · alay teıkil etmttğe teıebbüı 
hyorlu. Hiçbir A.rap buna etmitlerdir. 
razı olmıyacaktır! ~ diyor. Polis, nümayitçileri dıığıt 

rmın tevzi kararnamesi Ve 
killer Heyetinden çıl·m ııtır. 

Tevzie giren gazeteler ve 
mecınualar tunlardır: Resmi 
makamlarca tetekkülü husuıi 
kanuna bağh müeHeıelerce, 
gazetecilikten başka ticaret 
tirketlerlnce, mali mües11ese · 
erce çıkarılmıyan. münha · 
sıran ilan netri ve reklam 
maksndında olrnıyao tenzi
latlı kağıda hasılan gazete · 
lt->rln on bin nushasmdan 
fazlası tevzide hesaba alın· 
maktadır. Ha zirandan iti 
haren altı aylık müsaadesi 
birden verilecektir 

Bir dlierl de: "Yık bakahm mııtır. Birçok kiıiler tev!<if 
lnglltere!,, Baılığı altmda f!dilmiştlr Bununla beraber 
bir makale netrederek bun· öğleye doğru galeyan ert 

oya 11 
1 ~ 

da, asılık töhmeti ile Filiı - mı~tır Askeri kıtalarla jan 
1 Simdiy0 kadar lmıyanlar 

tinde yıkılan evlerden bah· darmalar müdahale etmeğe . 

sediyor. mecbur olmuılardır. Karga· 

Evvelce de yazdığım gibi talık eınasında bir Senegal· 
birçok yerlerde İngilizler, li asker ölmüı ve nümayiı 
Araplara ceza olmak üzera çilerden bir kaç kiti yara

bunların evlerini yıkmııtır. lanmıthr. 
Gazete yıkılan evlerin yüz· Silahlı çetelerin faaliyeti 
lere baliğ olduğundan hah · ne mani olmak üzere hu
sederek: ''Yık bakalım , in . dudlar muhafaza altına al· 
gUtere! Diyor; biz biliyoruz ınmııtır . 

ki sen sade bizim evlerimizi Dağıtılmıf olan askeri 
değil belki de bütün Arap mahiyette teıekküllerin ye-
vatanını yıkmak istiyorsun nlden nümayiıler tert ı p et. 
MemlekeUmiz baıtan beıa melerine mani olmnk içtn 
çöle dönıe gene ıeniu1e uğ· hükumeti makamları lazım
raıacağız. Elbet ıentn de gelen tedbirleri almıılardır 
ocağın yıkılacaktır!,, Her türlü seyrüsefer mene· 

Görülüyor ki, ruhlar git
tikçe kızıımaktadır. Gazele · 
ler lbofaauudun kendisini 
hallfe ilin ederek peygııım

berln kılıcını eline: alıp İn
ılltzlere kartı cthad ilin ede 
ceği hakkında bir takım ri · 
vayeller kaydetmeğe baıla

dılar, İtlerin bu kadar ileri 
gldıp gltmiyeceğlni kestir · 
mek giç olmakla beraber, 
büUin Arapların çok heye
can içinde olduğu ıüpheıiz· 
dır. 

Mekkeden ıelen haberle· 
re göre Hındistanm büyük 
"Nizam,, !arından Haydari
abad Nızaml, gayet büyük 
bir maiyet ile bu sene Mek
keye hacca gelecekmlt. Be. 
raberinde bir de mühim bir 
mühendis heyeti ve birçok 
otomobil ve tayyareyi de 
beraber getirecektir. Hicaz 
hattı üzerinde tetkikat yap. 
tırarak hattın Erdün hudu· 
dundan Mekkeye kadar olan 
harap kısmını tekrar can · 
Jandarmanın neye muhtaç 
olduğunu tesbtt ettfrecekmit. 
Dünyanın büyük zenginle 
rinden olan Ha}'darabat Ni
zamı hattın tekrar ittllmesl 
itini üzerine alarak Arapla · 
ra hizmet emelinde imit . 

Hulita, bütün Araplık 

umumi bir heyecan içinde 
çalkalanmaktadır. İngiltere 
aleyhine yapılan tahrikat, 
Suriye Fran1a müabedesinln 
blll taıdi k edilememealaden 

dilmtıttr . Askeri ~:ıtalarla 
polis müfrezeleri hükumet 
binalarının bulunduğu ma 
halleleri muhafaza etmekte· 
dirler. 

Paris, 23 - Eıki emniyet 
direktörü Chiappın geçen 
günkü mebuaan meclısi; top· 
Janhsmda yaptığı ifıaalhın 
anlatıldığına göre, gizli leş 
kilit meselesinden -dolayı 
nezaret altına alman yüz 
)erce kişiden haıka, 72 me· 
bus da tevkif edilmit ve 1 

sorguya çekilmiftfr. 

Bunların balen mevkuf 
olup, olmadıklarına dair hiç 
bir malümat yoktur 

Bütün bu itleri örten es · 
rareneiz perdenin yakın 

da yırtılacağı muhakkak ea 
yılmakta dır 

Paris, 22 - Zabıta gerek 
payitahtın ve gerek vilayet 
terin muhtelif noktalarında 

yeniden arathrmalar yapmış 
ve yeniden bir miktar g:zli 
silah bulmuş. alikadar!arını 

tevkif etmiıler. Yalnız gerek 
mevkuflar hakkında ve ge · 
rek Cagoular denilen cemi · 
yet hakkında malumat ver

mekten istinkaf etmektedir 
Gazeteler, Fransız devle 

tin dahili ve ha rici emniye 
linin bir suikasıl teıebbüsü 

kart11ında bulunduiunu ve 
tahkıkatın mühim bir süpdz 
teıkil etmesi ihtimalınin 

kuvvetli olduğunu yazıyor· 
lar. 

~a~~mda bir karar 
Soyadı kanunu mucıbinc~ 

bütün val!mdaıların soyadı 

almaları icap ediyordu. Bu 
it için ayrıimıt olan kanuni 
müddet bittiği halde birçok 
vataodaıların soyadı alma
dıklara görühnüı ve hüku · 
matçe müıfikane bir karar 
ittihaz edtlmiıtir. 

Bu karara ıörf'!. tlmdfye 
kadar soyadı almadıkları 
için kanuni takibat. yapıla· 
ra1< kendılerJnden ceza ke 
silen vatandaılardan artık 
ceza kesllmiyecektfr. 

Resmi tebliğ Dahiliye Ve 
ki letinden bütün vilayetlere 
gönderi lmitli!. 

8. Cavit Demir 
Mebuslarımızdan B Ca · ı 

vit Demir dün Bürhaniye 

den ıehrimize gelmiıtir . 
-- ..-, 

Açık teşekkür 
Yoksullar gözetme bİrliğinden: 

Osman Nuri Kaymakçı, 

Esat Akarsu. lbrahim Ocak, 

Abdullah Zıya Ölçer, Lütfi 

Kır'a.l, Hüseyin Vuıf İçel, 

Cemil Kabakcı. Yusuf Şum· 

lu , Mehmet Sait Dursunbey· 
I;, İsmail Hakkı Varnalı, 

Musa Uzuner Birlığimtz ta 

lebe yurdum\ kitap hediye 
eden hayırsever yuddaılara 
Birlik minnet ve §Ükranları 
nı sunarız . - ........ ,, ............. __ 
Şüpheli Adam ..... 

Giderken annesi ~arııya çı~kı 
Dinkçiler mahallesinden 

Halil adında birinin çartıda 
tüpheli olarak dolathğını 

gören bir polis, kendisini 
takip etmek istemlt bu sıra . 

da H eliltn , annıosi o lduğu 

anlaşılan Fatma adında bir 
kadın memura hakarette 
bulunduğundan yakalanmıı, 
hakkında tahkikata baı· 

lanmııtır . 

Avrupaya tahsile gön· ı 

derilecek ukeri ta le· 
be için muteber olan 
3053 numaralı kanunun üç · 
üncü maddesinin ıon fıkra · 

sını değııurmek üzere ha · 
zırlauan kanun layihası Milli 
Müdafoa encümeni tarafın · 
dan tetkik adilerek Meclise 
sevkedilmiştir . Encümen ka · 
nunun üçüncü maddesini de· 
ğiftirek fU ıekli vermltlir: 

"Askeri mezunlRrdan ya· 
banca memleketlerde askeri 
mubendls ve askeri fen me· 
muru yetııtirilmek üzere se · 
çilenler iki ay müddetle ha
zırhk kıtasında hizmet ettik-
ten ve ınnıflarile alakadar 
asl<eıi fabrikalarda veya sa· 
ir müesseselerde altı ay ça · 

lııtıktan sonra liyakatlan 
tasdık edilenler tahsil göre 
ceklcr! yabancı memleket
ler~ askeri talebe sıfatile 
gönderilirler. 

Tahslllerinl muvaffakiyet
le takip ederek Farttrüfung 
muadil imtihanını verenler 
yedek subay olurlar ve mü
teakip lfthslllerine devam 
ederler. Talebe ııfatile Av-

1 

Belediyenin 
Yeri1r,de 
Bir kararı 

Son haftalar içinde sade. 
yağ fıatları pek f llzla ola· 
rak urttırılmı~tı. 

Mesela ova köylerinden 
gelen \•ağların kilosu 120-

130 kuruıa; dağ köylülerinin 
sattığı yağlar da 140 kuru-

şa kadar yükselmişti. 

Belediye yaptığı tetkikler 
neticeıinde yağ fiatlarının 

bu yükselıtini yersiz bulmut 
ve dünden itlbaren yağlara 

ıu narhı koymuıtur: 

Ova köylerinden gelen 
yağlerın fiatı 70; dağ köy 
lerinden gelerı yağların fibtı 
da l 00 kuruı olarak tesblt 

edil mittir. 

Dün pazorda yağlar bu 
narh üzerinden satılmıttır. . 
Çalınan At 
Sokakta 
Bulundu .. 

Bürhaniyenin Bahadınlı 

köyünden Sarı oğlu Mehme· 
din ahırından geceleyin bir 
ah çalınmı§h. 

, Yapılan tahkikatta hay 

rupadakt tahsilde muvaffak 
olamayanlar meslek tahsiline 
ve yedek subay mektebi 
tahsiline tabi tutulurlar. 

Bunlardan meslek veya 
yedek subay mekteplerinde 
de muvaffak olamıyarak s1h· 
hi hallerinden ~ayrl sebep· 
lerle çıkarılanlar kıtalara 

verilirler ve muazaflık biz 
metlerlnd~n baıka askeri 
mekteplerde meccanen oku 

duklan müddetin yarısı ka 
dar fazla hizmet ederler. 

Yabancı memleket tahıl · 
hnde iken yedek yaraubay 

tayin edildtkten ıonra tah· 
s!lde muvaffak olamıya.nlar 

o memleketten celbolunarak 
muayyen bir meslek kursu-

na tabi tutulmak suretlle aı-
keri müşaviri tayin edilirler. 

Askeri liselerden me· 
zunen ayrıl dıktan ıonra me 

mleketlmizdeki fabrika ve 
ya müessese stajlarında ııs 

keri mühendia ve fen me 
murluğq tahstlini takibe ki
fayeti görülmiyeoler talebe 
sıfatile harbiye okuluna sev 
kedillrler.,, 

Hükumet Ko 
., 

nagının Tele 
fon Tesisatı .. 

Yeni hükumet konağma 
taıınan dairelerin telefon 
teıkilatı tamamlanmak üze· 
redir. 

Yakında l 50 numaralık 
bir sanhral getirilecek ve 
hatlar çıft telli kurıun kab · 
lolar içıne alınacaktır. 

Bınada t•mdiye kadar el 
liye yakın numaranın tele · 
fon tesieatı tamamlanmııtır. 

Memuriyeti iade olundu 

Sanayi ıubesi timdiye ka • 
dar eski tipte 120 bin met· 
re ipekli mensucat damga· 
lamııtır. Fakat buna rağmeD 
müracaatların arka11 hali 
alınamamııtır. 

Daha geride eski tipte 200 
bin metre ipekli kumaı bu · 
lunduğu tahmin edilmekte · 
dir. Buna göre, damga ame· 
liyeslnin daha 15 - 20 gün 
kadar devam edeceği tah
min olunmaktadır. 

Diğer taraftan ise yeol 
nizamname mucibince, ptya· 
ıada ipek imalinin nlzamn• 
meye uygun bir ıekılde ya· 
pılıp yapılmadığmm kontrol 
edilmesi icabetmektedir. 

Fakat bu itin kimin tar• 
fından yapılacağı nizamna
mede kati bir ıektlde göı · 
terilmit bulunmadıiından yi 
ne bunda da b 1r tereddüt 
hasıl olmuıtur. 

Alakadarlar, bu hususta 
tekrar vekaletten direktif 

isti yecek lerdir. -Neşriyat: 

Çocuk 
Çocuk· Esirgeme Kururou 

genel merkezi tarafındall 

her hafta çıkarılan bu mec· 
muaoıo 61 inci sayısı çık• 
mııtır. 

Bilhassa ilkokullar içlll 
faydalı olan bu 

ta vaiye ederiz 

mecmuaY1 

ı ısuHBUL RADYOSU I 
24 İkincltaşrin Çarşamba 
Öyle neşrlyalt: 
12,30 Plakla Türk muıtki· 

si, 12150 havadis, 13,05 plalı· 
la Tüı k musikisi, 13,50 muh· 
telif plak netriyah, 14,00 ıoO 

Açığa çıkarılan Ölçüler 
Grup Ayar memuru 6. Meh· Akşam ntşrlyatı: 
met Ali Ünalın memuriyeti · 18,30 Plakla danı musıkl 
nin iade olundujuna dair si, 19,C() Necmi ve arkadat· 
emri İkliıa t Vekaletinden lan tarafından Türk musikit1• 
dün vilayete gelmlttir. ! 19.30 hava raporu, 1 ~,35 

13 J 1. ~I. L ld 1 radyofonik komedi (Denl
1 

Y8Ştnu81\I l\IZ ılÇUI l 1 

dengine), 19,55 bona haber 

Konak pınar nahiyesine 
bağlı Bigatepe köyünden İs 
mail kızı 16 yaılarındaki 
Arzıyı bu köyden Mehmet 
oğlu Musa, merkeze bağlı 

lrvana köyünden Mehmet 
Çavut kızı 13 yaılanndaki 
Emine bu l<öyden Ahmet 
oğlu 18 yaılarındaki Mustafa 
tarafmdan kaçırılrmılardır· 

l ler iki k•zı kaçıranlar ya 
kalanmıf, adliyeye verilmit · 
lerdir . 

·~~-

leri, 20.00 Mustafa ve ark•" 

daı'arı tarafından Türk rou· O 
ıikiıi ve halk tarkıları . 20,3 
Ömer Rıza tarafından Ar•Pça 

söylev, 20,45 Nezihe ve ark'' 
daılıırı tarafından Türk rou· 
slkiai ve halk ıarkıları, (ıa· 
at ayarı) 21, 15 orkestra: 

ou· 1 - Tschaikoysky: 
verture Solenne ile. 

2 - Drigo: Valıe lente· 
3 - Moussergsky: Dan•e 

tir . I id~~~~~:.Ü ~•ar~~!~lıG~~~~~: 
Çok geçmeden hayvan ve lıenp müfettiıleri seçi~i 

vanın a yak izleri Havranın 

Sulu sokağına kadar gitmlt 
des Peraanes. l 

4 - L. Ganne: Le• S• 
timbanques. 

5 - Orlgo: Les 

Havran sokakla rında başı için 27 lıkteırin 9?7 cumar · Pierroh . ')2 
boı görülerek tutulmuı, sa· tesl günü saat 19,30 da ku- 22,15 Ajanı haberleri, .. ; 
hibine verilmiıtir. 

1 
lüp binasında fevkalade bir • 30 plakla sololar opera " 

1 l '>? 50 ıoll Hırsızın, yaka anacağından kongre aktedıleceğinden bü- operet parça arı, .. _, 
1 onlll korkarak atı ıokağa bırak- I tün üyelerimizin teırıfleri haberler ve ertesi 1 

tıjı anlaıılmaktadır rica olunur. proiramı, 23,00 ıon. 
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Komünizm Aleyhtarlığıee ! 
• MIP W * "*"" J 

imzalanan pakt Sovyetlerden ziyade ingilterenin1 

aleyhine mi matuf? ''Bu anlaşmayı imza eden 
iiç devlet Sovyetlere karşı harbe girişemezler.,, 

Geçen sene Almanya ıle koncu olarak tavıif etmek· diyor ki: 
Japonya arasmda Sovyetler tedir . " .Söylent! bilecek yegane 

Devrialem 
Seyahatı a 
Cıkan Kedi .. 
' Ctmmi isminde mavi göz· 

lü bir Ankara kedisi bir bo

cuk defa dünyanın etrafına 

dolaımıı ve nihayet bu 

uzun ıeyahatini ikmal ede

rek Sidney civarında bir 
Ve üçüncü enternasyonalin ("Temps,. · 8 11 1937) şey teıis olunan yeni siste · 
t h l eve varıp orada ipekli min· 
a rlkitına sed çekmek ma diyor ki: Roma "antikomü min Sovyetlerden ziyade n· 
kıııtdiyle aktolunan pakta nfst paktı,, bildtkledmize ıiltere aleyhine matuf bu 
ahiren ltalyanın da tıtirak yeni birıey ilave etmekte lunması ihtima lidir. Bu an · 
etrnesi meselesi hakkmda değildir. İtalya, Alman Ja· laırnayı imza eden üç dev 
Fransız gazeteleri uzun neı· pon anlaımaaıoa iltihak hu · let Sevyetlere kartı harbe 
riyat yapmıılardar. susunda bir sen~ düıünmüı · giriıemezler. Halbuki bu üç 

"Temps,, gazetesi gibi ya- tür . Bn suretle Almanya, devletten herbiri İngiltere yi 
rı resmi mahiyette sayılan Sovyetlere karıı mecburi bir ve müstemlekelerinl vurabi. 

derinin üstüne kurulmuıtur. 

Cimminin bütün bu se · 

yahati 40 İngiliz liraıına 

malolmuştur. 

Madam Brandes isminde 

bir İngiliz kadını çok büyük 

f edakarhklarla tedarik edip 
ltlatbuat Roma da aktoiunan müdafaa kisvesi altında Sov· ltrler Almanya lngiltereye 
ltıtikomünlst paktın, ve bu yetler Rusyasmı tecride ma· karfı bava f i loları göndere , pek ziyade sevdiği bu An 

Paktın Almanya ve Japonya tuf olan ideoloji mücadele· bilir, İtalya Mıım ve Ja. kara kediıini geçen ıenenln 
llfa11nda aktolunmaaiyle ha. sinde İtalyayı da ardından ponya da Hong Kong ve bırinctkanununda beraberine 

•il olan vaziyete yeni birıey sürüklemektedir. Singapuru tehdit edelebilir alarak Sidneye gitmi§tl . 

ll&ve etmlt olmadığı kanaa· (" Journal des Debats,, - Bu mülahazalar aynı zama Avustralya kanunları hay 

Dilenen 
Milyoner .. 

Var!fova, 22 (A.A .) 
Polis Sadauk ismindeki 
profesyonel di lenci kadını 

dilendiğlnden dolayı yaka· 
lanııı ve müteakip vapılan 

tahkikat nenicesinde bu ka . 
dımn, bankalarda mühtm 
miktarda hesabı ve esham 
ve tahvilatı olduğu anlatıl · 

mı ıtır. Dilencinin tesbit 
edilen umumi serveti, bir 
milyon zelotiyi geçmektedir. 
Sadarskın ayrıca da büyük 
çiftliği olduğu meydana 
çıkmıt ve geniş mikyasta 
faizle para verdiği de tes
bit olunmuıtur. Hayatını bu 
suret!e dılencılıkle geçiren 
bu kadının kızı Pariste Sor
bonda okumaktadır 

-~-

Stenoğraf inin 
Tarihi tindedir. 9 l 1·1937) g•zet•stne go··re·. nda Fransa için dahi mute- h " ... van mu accretıni insl\n mu· 

Sağ cenah matbuatının, Antikomünist pakta izafe berdir . Geçenlerde ölen çok zen 
( 1 f 8 10-g3ı) haceretinden daha sıkı K a 

tneseli, "J des Debat,. nan olunması icap eden mana " n orruationt., gin birinin bıraktığ; vasiyet · 
ı. d G il rt· k • yadlara tabı tutuyordu Sid- 1 ıtoınünizm aleyhinde pakta düodenberi tamamen sarih· gazetesin e :ı us ıyor 1• name, stenoğrafi i e yazıla 
hncum etmekte olduğu gö· tir. Komünill tehlikesi, bir .... Komünizm aleyhinde ney memurları kediyi mem· olduğundan verese kabul 
t\i\rnektedir. Bu gazete bol. nevi mukaddes ittifak ma- aktolunan pakta mülhak leketleı-ine kabul etmemiı· etmemek istemiı, İf muha 

ft\rizm tehlikesiyle mücade· hiyetinde olan bu teıekküle protokol un dahilde veyahut lerdi. Hunun üzerine ma · kemeye düımüı ve avuk&t· 
le dtye akdolunan bir pak· mensup devletler tarafından hariçte komünist enternas· darn Brandes yl\ kediyi An- lar arasında ıtddetli müna· 
h11 u~ç devletı·n po'ı·tık gaye- kendi politik gayelerinin ta· yonali lehinde faaliyette bu· k kaıalara mucip olmuıtur. • karaya geri gönderme ve 
1 · h l h 1 h kk k -1 ı l - i · lunanlar veyahut komünist • M ~ t "' fi b" -erınin uıu sa asına isa i a u ettin mes çm sbı· h ld k ki d eger ı enogra , ızım 

enterna•yonall taraf mdan ' ya ut ö ürme f i arın an 
toıelini iıtihdaf etmekte ol· mar olunmaktadır. Bu ame· 0 zannettiğimiz gibi son dev · 
d l k 1 b il - ı f birisini tercihe mecbur kal · Uğunu tebarüz ettirmekte leyeyl kim11e yutmaz. Şunu yapı ma ta 0 an in a a rln icatlarındnn biri d~ğil-
\le anlaımanın açık bir teh da ili.ve edelim ki, herhan· ı aliyetine yardım edenler mışh. Madam çok sevdiği miı, iki bin ıene evvel de 
like teıkil ettiğini beyan ey· gi bir memlekette o 'ursa hakkında• mevcut kanunlar Ankara kedisini öldürmeğe malum imiı . Romahlar, Yu· 

lernektedir. Parlinasa göre olsun, bulanık komünist oyu· çerçiveai dahilinde tiddetli bir türlü razı olamadığından nanlılar tarafından kullnnı · 
b ı k ı b tedbirler alacaklardır .. u an aıma yalnız Ya ın nuou istiemar suretiy e u birinci tıkkı ihtiyar ederek yormuı. 

Şarka mahıuı sayılamaz. Bu paktın nktinl ktmse terviç Dahilde veyahut hariçte tanıdığı bir vapur kaptanı Tabii şimdiki gibi teke· 
l>•kt dünya •umiilü bir iı· etmemeliydi. İki türlü tehli ' çalııan veyahut yardımda mu··ı etmt ı bı· r halde değil.. b ,. na emanet ederek karantina 
irh~ini tfade etmektedir ve ke mevcuttur. Bazı memle- bulunan\ara karı1 bu paktın Çeçeron; Atina , ve Ro 

b devresini dünyayı bir daha 
U anlaıma Sovyetlerdeo zi · k~tler kendilerini medeni nasıl bir harp vestlP.ı1i ola· dosta bulunduğu sırada so · 

" d B t1 d f ı k bil "'· · - - - V dola•makla geçirdıkten son ra e üyük 1.•ritanya impa- yetin mü a il o ftra satmı · ecegını gorunuz. e me .,. kak köıelerinde küçük ha 
tatorluğu aleyhindedir Gal· ya kal~.ıımamaktadırlar Di· deniyet iddi:uiyle neler ha- ra geçen gün Cimmi mu · rakalnrda okuma yazma 
lu, İtalya, Alnıanya ve Ja · ier taraftan da bu manev· zarlandığmı anlaymız. zafferen Sıdoeye dönmüf btlmiyenlerin mektuplarını, 
llonyanın komünizm tehlike · raya, üçüncü enternasyona· ("Humanite .. · 8·1 l 1937) ve burada lngiliz madamı istidalarını ya2an yazıcıların, 
•lııden uzak bulunduklarını lin ve Sovyetler tezvirlerin. gazetesı ıöyle diyor: nın beslediği on kadar hem. müıterllerin istediklerini bn 

t~barüz ettirdıkteo ıonra ko den istifade suretiyle yar ". Anlnımanm aıkeri ıart cinsi tarafından karşılan- takım iş retlerle not ettik· 
~Gnızm aleyhinde pakt yap dımda bulunmayı dütünme· ları dahi muhtevi bulundu· ten sonra yazdıklarını gör 

ltııılarının dünyanan baıına mektedirler. ğu fevkalade muhtemeldir -=~---------- müıtür. 
i'ndarma k«!sllmek arzusun İngiltere bu üç devletin Mamafi hali hazarda mu muahedesi ile tesbit edilme· Romaya döndükten biraz 

d11.n ileri geldiğini ve mede· hakiki aaycılnin ne olduğu· kavele hakkında malumu- mıı olduğu söyleniyordu .. 6 sonra, bu işaretleri öğren· 
tliht mu·· dafıllgvl iddiası al- nun farkındadır ,. 1 muz olan noktalar o:dukça ı meıi için en zeki, en açık Sonteırinde akto unan mu. 
t1'1da harbe ha7.ırlandığını Bu gozeteye göre Alman 

1 

manidardırlar. Şu metni kavele Almanya ve İtalya göz hizmetçilerinden birini 
}'•ııyor. ya ltalya ve Japonya ko • okuyunuz: Radosa göndermlıtir 

araaında bir ittifak munhe · 
Velhasıl, meslek ve ide münizm korkusu dolayısiy- 1 Anlatmayı imza eden dev Hizmetçi; yalnız itaretleri 

1 
desidir. Bu muahede ileride 

()loji fı.:. rkı olmakllzın 1 lıurt- le bazı memleketleri kendi letler, enternasyonal komü öğrenmekle kıılmamıı, bun· 
) 1 y3p1lacak müdahalelerde bu Le ti m iz ı teıkil eden ferine celbetmek istemekte niztin icraatı )lüzünden da· lara islah etmiı, daha kolay 
11- 1 iki fatizmin işbirliğinde bu 
Utün Fransız aazeteleri an· dirler . Alnıanya, bilhassa, I hlll asayiıleri tehdide ma · bir ıekle sokmuıtur. 

likotnünist pakt aleyhinde komünizm tehlikesini ileri ruz bulunan diğer devletleri lunmalarıoı hükme raptet · Bunun üzerine ( Çeçeron) 

SAYFA: 

Amerika 
Yeni harp gemileri inşa 

ettiriyor 
Vaıinglon 23 [A.A.J 

Bahriye Nazarı Sanson ta . 
rafından hazırlanan rapor 
dan anlatıldığına göre Ame
rika bahri inıaat sahasında 
lnglltereden geri kalmakla 
beraber, Amerika dünyanın 
ikinci deniz devleti olarak 

kalmııtır. 

Amerikanın ceman J ,083 
330 ton hacminde 325 ge
misi vardır lngtlterenln ise 
1.216. 398 ton hacminde 
285 gemili mevcuttur. 

Sanson. kongreden yaı 

haddine tabi olan gemilerin 
yerine iki yeni gemi inıaaı 

içlo tahsisat istiyecektir. Na. 
zır, büyük hAcimde krove. 
zörlerin inıasına halel gel. 
meden torpido ve denizaltı 

.n§a edilmesinJ arzu etmek· 
tedir . 

Japonlar 
Miidahale 
istemiyorlar 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

den geçirmesini ihtar eden 
hır beyanname vermiıttr. 

Londra, 23 Berlinde 
baılıyan Alman lngtllz gö· 
rüımelerine önümüzdeki ay
hrda Londrada devam edi · 
lecektir Alman hariciye na· 
zırı Von Noyratın Londra 
seyahati alaka ile beklen· 
mektedir. 

lnglltz siyaıi mehafillertn 
de Lord Haltfaksın görüt· 
meler i Alman siyasetinin 
bazı noktalarını aydınlattı. 

ğı ve Halifakıın bu aörüı

melere Londrada devam 
edilmesini teklif etmesi ta. 
bii olduğu söyl~nmektedir. 

Berlio görüımelerinln ha· 
kiki kiymeti hakkında henQz 

kati bir ıey söylemek müm
kün olmamakla beraber 
Lord Ha lif alnın Berlin ıe· 
yahaU dolaylsile intiıar eden 
nikbinane haberier memnu· 
niyet fakat ihtiyatla karıı· 
la oma ktadır . 

tiddetle adarei kelam eyle. sürerek bazt memleketlerin anlatma medlulü dairesinde mektedir. Toprakları zen· kedisini husuıi katip olarak lemiıti. Bu nutuk ıtenojrafl 
ltl~ktedirler. dahili iılerıne karıımak ar- tedbir almağa veyahut bu gin olan memleketler "ko yanına almııtır ile zaptoluomuıtur. 
~ol cenah matbualJ, ı<o zusundadır. Bu anlaşmadan an laımaya iıtirake davet münist,, diye vaftiz edilecek lsanın doğuıundan 63 yıl Çok söz ıöylenıekle ma· 

~ada imza olunan muahe doğan tehlıke barizdir . etmeyi taahhüt ederler. ,, ve bu memleketlerde mü · evvel (Latonu) ; (Lattilina) ruf (Sezar) ın üç stenoğrafl 
~~)I harpten sonra aktolu ("Echo de Paria,, · 7 11 Şimdiye kadar Bulin·Ro· sellah müdahaleler yapıla - nın cürüm ortakları aley· vardı Bunları daima yanın-

~~. ~a:-n'!m.la"!"ılOlm'!'!a'!!!l~a~r!!!!ın~~e~n~'!'!!k!"!oır-~3""''"""~"'-":'""!-~9~~::!7.._~) ~~=~:11od: 00 
~.:::~~m:~~:~==~i~ bir ltt.,.if""'a,..,,k~:"""'c~ak"'"t9!'ı'•r.,. .. ,..._~~~::ac:~~'!"'!!~,.h..,i•n11111d 'e""'"'t..,•d ... d .. eml!t~l!!!i !!!b!!!"ir~n~u!'!!!tu~k~s~ö~y!!!!!!!!!'!""'.!d•a'"'!!!ıı!!!!e'!!!z!!"'d"'!!i'""!ri~r'!!!d!'!i.!!!!!!!~'!!!'!!!"'!'!!!'!!!'!!'!!!'!!!!" 

Saat ikide neıe son dere · 
~~&ini buldu. İki kdmarot, al · 

~01den 81ksık kusan bazı genç 

1 
&dınları ve kendilerini faz 

1' tiyinmit bularak son ör· 
b~leri de Üzerlerinden atan 
dit kaç g~nç yolcu kadını 
' '<amaralarrna götürdüler. 

e Deniz gittikçe azıyordu. 
'~ıları rabataızhğan ilk ala 

IQ~ll{;rıni ıiddeı le hi11edln · 
t~ d 
d erhal kamaralarına dön-
t Gler. Fakat, on kadar inat· 
1 

içmekte ısrar ediyordu. 

~ Nthayet 2,50 de onlar da 
t'ttnağa karar verdiler. Ba · 
t ltark ve kahkahalar fırla · 
~~t'k oıütalea salonunu terk 
lıler 

~, l\•rnarot Campelle, onla· 
f~~ tldiılerini ferah bir ne 
~1 almak suretile kutlıı.
~'t 1••iı söndürmek için; ber
t• 0ltnuı sal ona girdi. Si · 
"'t'' )~l •alonunda serhoı bir 

c\l buldu; yolcu ehle ka · 

marota iıaret etti. Campel · 
le )' aklaıtı, serhoı kekeledi: 

Söyle. geminm bir ta· 
rafı mı yanıyor? Burası pek 
çok yanak kokuyor? 

Campelle bu sözleri ser . 
hoıluğa atfederek sert bir 
eda ile ceva p verdi: 

- Hayır, bay! Hiç bir 
yerde atP.f yok, yanık da 
kokmuyor. Siz aldanıyor 

sunuz, istermisinlz sizınle 

beraber geleyim? Sid kama· 
ranıza götürebilir miyim? 

Serhot redc-tti ve güç 
lükle kalkarak: 

- Eğer , hiç bir tarafı yan· 
mıyorsa ve yanık kokmı· 

yorsa ben aldanmııımdır. 
Bu sözü söyledi ve 
ıendeliyerek çıktı. Campelle 
henüz aığara solonunu terk 
etmeden onu büyük bir 
korku a l dı . Filvaki o da, 
artak 1 yanak kokuıu duyu · 
yerdu. Eski bir denizci olan 

0 aaaaaaaaaa c~ oa~aaaa~aaaaaaaaaaa0 ô~ ô~ 
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Campelıe böyle bir yanaı 

nan ne feci olduğunu bili. 
yordu. 

Süratle. bot bulduğu ho 
le doğru koıtu . Yanık ko
kusu burada daha ıiddeth 
idi. Süratle kütüphaneye 
doğru yürüdü. Serhoıluk ve 
geminin saramtısı ile fena 
halde muvazesi bozulan bir 
yolcu, kendini tutmak için 
11msıkı bir direğe saralmıt 

1 olduğu halde parmağlle 
bir dolabı itaret etti ;e 
muzafferane baiırdı: 

- Dolap yanıyor .. 
Campelle dolaba doiru 

atıldı, kapağını açta . 

Kudurmuı bir köpek ıü· 
rüıü ıibi yüzüne saldıran 

alevler fela :ı. etin ehemmiye
tıni derhal ona haber verdi . 

Yangın, bütün gemide tah· 
ta araıından çıkmıı olm~h 
idi. 

Bununla berllber, Cam 
pelle sofukkanlalağını kay· 
betmedi. Ha va ceryanı· 

nın ateıi fozlalaştırmama11 

için kapağı tlddetle örttü 
Gemintn boylu boyunca 
uzanan dar yola atılarak, 

güverteye çıkan merdivene 
koıtu ve bağırdı: 

- Yangm var! 
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Hiçbir şey işlemiyor 
Campellln bağırması üze· 

rtne dönen ve ona 

doğru bir kaç adım ilerli 
yen nöbetçi kaptanı gördü 

Kaptan ıert sert söylendi: 
Rica ederim. bu şakaları 

bırakınız . Ne oluyor? 
Bu, üçüncü kaptan Hac 

key idi Kamarot onu inan· 
dırmağa çahfta: 

- Tamamen ciddi söyh· 
yorum. Kütüphane alevler 
içinde. 

Karanlık, bu sözlerinin 
tesirini kaptanın, yüzünden 
okumasına mani oluyordu. 
Bununla beraber, onun fev 
kafide t~laıa düıtüiünü an· 
ladı. Çünkü, hiç ses çıkar 
madı. Bıraz sonra Hackey 
kendıne hakim oldu; daha 

fazle izahat vermek üzere; 
kend iılni güvertede bulma · 
sını kamarota emretti. Fa
kat, Campelle, o esnada 
oradan uzaklaımııtı. 

O aralık Hansenin sesi 
yanında yükseldi. 

- imkanı yok! Bu adam 

serhot mudur, nedir? Böyle 
ıeylerle insanın batı yolcu
lukta belaya girer. 

Sonra teklif etti: 
- Hakikatı anlamak üze

re aıağıya inmemi isler mi· 
siniz? 

Hackney: 

- Hemen gldebllfnlnlz, 
dedi 

Hansen teil111zca aüver· 
teden aıağıya indi, gezinti 
güvertesini geçti ve küt6p· 
haneye girdi. İçeri girer, 
girmez, yalnız kütüphanenin 
alevler içinde olduğunu de· 
iil, fakat aynı zamanda 
hltitlk holün bir kısmının da 
alev ~er içinde olduğunu kor· 
ku ile gördü . llerlemeğe ça
lııtı Fakat ateı bütün dö· 
ıemeleri sarmıfh. Hararet 
onu geri çekil mele 
mecbur baraktı. Kütüphane· 
11in kap111nı, üzerine, itina 

(SONU VAR) 



SAYt-A: 4 

Bahk sir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Balıkealrln Korucu nahiyeaine bağlı Yürekli köyü camit 
hitabeti açık olduğundan imtihclna 30 11-937 Sah günü 
saat 15 de ic d ı k t ra e ı ece tir ıatekli olanların yevmi mez · 
kurde vakıflar müdüriyetinde müteıekkil hademe encü -
menine müracaatları . 

Belediy Riyasetinden: 
2566 Numaralı umumi hıfz11sıhha kanununun 268 inci 

maddesinde ( civarında ikamet eden halkın ııhhat ve iı· 
Urahatanı ihlal eden müe11eıeler resmi müsaade istihsal 
edilmeksizin açılamaz ) denildiğinden Belediye encümeni· 
Din 8 · I O 937 tarih ve 795 numaralı toplantıalle ıehtrde 
mevcut bu glbi gayri ııhhi müe11eaelerin }. Haziran -938 
tarihine kadar tehir hartcine çıkarılması kararlaıtırılmıı 
ve vilayet makamınca da onaylanmııtır. Keyfiyet mevcut 
yağhane sahiplerine de tebliğ edildiği gibi bu müe11ese 
ıahiplerlnin yağhanelerlni ıehtr d ııana nakletmeleri için 
timdiden tedbir almaları. Ve ıehir içinde bu gibi müe11"· 
selerln yeniden yapılmaaının menedilmiı olduğu gerek 
umumi hıfz1111hha kanunu ve gerekse Belediye encümeni 
kararına tevfikan blrkere daha g zete i!e ilan olunur. 

Japonları 
ileri 
Hareketleri •• 

Londra, 22 - Japon or
duau (Nankin) latikamettnde 
ilerlemeğe dün de devam et
mtılerdir. Rtcat halinde bu· 
lunan Çtn orduıunun Nan . 
khıln arkasına çekilmeden 
evvel fiddetli bir muka ve. 
met daha göstermesine in
tizar edilmektedir. 

Londra, 22 - Nankln ıe 
hrlnde hükumet dairelerinin 
boıaltılması tamamen ikmal 
edilmiıUr. Şimdi muazzam 
nezaret binalarında onar ki · 
ıilik birer bekçi kuvvetin 
den baıka hiç kimse yok· 
tur. 

Hükumet dairelerinin bo · 
taltılma11 büyük bir teılr 
yaphğı için halk da akın 
akan ıehri terketmektedir. 
Bu suretle ayrılanların mik· 
tarı fimdlden 1,200,<JOO ki 
ıtyi geçmiıtir. 

Royter muhabiri gerek 
hükumetin, gerek halkan 
geride..._kıymetli ve ite yarar 
etya bırakmamıya çalııtığını 
kaydederek diyor ki: 

-- Japon orduıu buraya 
geldiği zaman bomboı bir 
ıehir bulacaktır. 

Londra,~22 - Çın hüku · 
meli Nankini boıalttığmı 

resmen ilan etmlttir. Hüku 
met merkezi timdi Şung 

Klngdlr. 

Bah~esir Ticaret ve 
Sanayi O~asmdan: 

Balıkesir vilayeti merke
zinın İnönü mahallesinin Al · 
tan sokağında ( 12) numa 
ralı evde oturan Türkiye 
cumhuriyeti tabaasından 

o\up Orhan çeımesi mevki
inde (28) numaralı dukkam 
ikametgahı ticari ıttıhaz 
ederek 937 yıl ındanberi za
hirecilik ticaretiyle iftigal 
ettiğlnl beyan eden Ahmet 
oğ lu Mehmedln ünva nı ti · 

careti bukere (Ahmet oğ. 

lu Mehmet A ltıparmak ) 
olarak tesçW edild ığt gibi 
bu ü nvanın ımza ıeklı de 
Türl:çe e! yazislle ( M Altı

parmalc) olarak ticaret ~a 

nunuoun 42 inci maddesine 
gö"e Balılreııtr Tıcaret ve Sa 
ııayi Odasınca 943 sicil sa· 
yanına kaydedildiği ılan olu

nur 
hin numaraıı: 204 

Amerika 
lngiltere -
Arasmda ticaret anlaşması 

Londra, 23 (A.A.)- İngil 
tere Jle Amerika araaında 

pek yakında ticaret müza· 
kerelerine baılanacaama da· 
ir yapılan be)·aoat gazete 
leri ıtddetle meu~ul etmek
tedir. Gazeteler bu müzake
relerin önümüzdeki sene or· 
talarına doğru nıhayetlene 
ceği kanantlodedir. 

Tımes gazeteıı, bu husus · 
takı beyanatın Avam Ka. 
maraıında derin bır mem
nuoıyetle karıılandığını kay
dettikten ıonra müzakere
lerin anc.sk bir kaç haf ta 
sonra baılıyabileceğini yaz 
maktadır. 

Dally Telgraf, dominyon · 
ların da bu müzakerelere 
müzahir olduğunu yazıyor 

ve diyor ki: 

"İtin diğer bir mühim 
cepheıi de bu ticaret mua
hedeıioin akdini çok mühim 
siyasi hidiaelerio takip ede· 
ceğidir . Amerika ile yapıla . 

cak 11kı ve devamlı bir si
yasi tefriki mesaiye ekooo 
mi istif adelerden ziyade 
ehemmiyet verilmektedir . 
Mamaf i her iki tarafın da 
daha izale etmek mecburi 
yetinde olduiu bir çok müı· 
küller vardır.,, 

Daily Heralda göre P.ğer 
bu muahede serbest müda· 
hale esaıına dayanmazsa de· 
vamlı hiç bir kıymeti olmı 
yacaktır. 

Daify Mail bu muahede · 
nin ııyui veçbeılne yapılan 
tehnihlerı tenkit ederek dı
yor ki: 

"8u türlü bır anlaımaoın 
ekonomik hayatta daha iyi 
bir nizam vücude geUrmeıı 
lazımdır . Yoksa yeni yenı 
hudutlar 'ibdaı etmesi" rleğiL,, 

Ottova, 23 (A A) - M. 
Mackenıııe Amerıkn ile Ka
ııada arasındakı t ıcaret 

m~ahede&i müzakerelerınin 

İngiltere-Amerika müzake
ratından her suretle ayn 
yapılacağını btldirmiıtır . 

Mamufl sıyui mehafıl 

de bu konuıımaların İngilız 
Amerıkan konuımalarıle bır 

çok cihetten müıaha.betler 

göstereceği ve tüphesl :ı ay 
ni zamanda neticeleneceği 

tahmin edilmekt~dir. 

TORKOILl 24 &KiNCi TEŞtdN ~J7 

Vilayet Daimi ı·~:aı·~···-~·-= 
Encümeninden: .KokVeSomı KokTurk 

1 - - Ilıca -Bürbaoiye-Ayvalık 99+0o-99+940 ocı 
Bürbaniye kaaaba11 içinde yapılacak 235 metre tulündeki 
parke kaldırım lnıaaı 18·11 -937 tarlhtnden itibaren 15 ıün 

1 Ant r a s i t ( G e 1 d i ..• 
müddetle açık ekıiltmeye konmuıtur . 

2 - Bu itin keıtf bedeli 7953 lira 

1 Her Cins Soba Ve Ocaklıkfa Ve Maı -1 
12 kuruı, muvakkat g fizda kul/anJ/ır. Kok Ve Sömi Kok Türk 11 

1 11ntrasiti Kömürlerikc Tecimgemızde Eh·I 
J1 ven Fiat/a Satdmatadır. • 

teminata .. 596,, lira "50,, kuruıtur. 
3 - Bu tıe ait evrak tunlardır: 

Ekıtltme tartnameıt 

Fenni ıartname 
Keılf cetveli ve teferruatı 
Mukavele örneği 
Nafıa it lert ıeraltt umumlyeal. 
İıtlyeoler bu evrakı Vıliyet Daimi Enciimen 

de veya Nafıa mtıdürlüiünde görebilirler. 

• AHMET VE tBRAHİM CUMALI 1 1 Çiviciler Ve Demirclle. Çarşısıb 
• Demir -Hırdavat- Yapı Malları 

• Çif içi Alellul Alım Salım Evi • 
kalemin •••••• !1 ............ ...... 

4 - ihale 9· 12·937 tarihine raelıyan perıembe gunu ..--::: saat t5 de yeni bükUmet dalreolnde teıekkül edecek Vı- ıınj~~~i!Si!5i!Sô!S25i!Sij!ô!S25Bi!Siliii5i!iii!iir 
ıa,~ 0aı;:,1~::;:en!:a;;:;0,!~:.:a:;'.::;.~'.~~ dair Hah· ıml TÜCCAR VE ESNAflMIZA ---- ~ 
kesir Nafıa müdürlüiünden ıekiz gün e\Vel vealkalar alan ',mı Lüzumsuz seyahat ve füzuli yol mas- ıın, 
girebilırler. mı pj 

6 - isteklilerin ketif bedelinin yüzde 7,5 ğu olan mik- ur ra/J etmeden her türlü:siparişinizi en mü- 1111 

tarı yukarda yazılı muvakkat teminatım malaandıtuıa 11&: s~i~ şerait/e [İstanbu/dan temin edebilir- tını 
yatırdığıoa df\ir makbuz veya banka mektublle ıhale günü iMi sınız. ıl. 

muayyen vaktinde Vilayet Daimi Encümenine müracaat- ı'ırnı Sıpariş bedeli malın: vürudtmdan sonra o"'dcnir. ,ı;oı 
lan tlao o iunur. 4 - 1 532 - llJI 
--------------------' CltJOlYE.T SUHULET MENFAAT 1~1 

Balya ı·cra Memurlug-undan: 1 Tafsilat için: .. ~oslıı kutusu 422 lsianb11l., adrt ;XJ 
imi sine yazlnı:. 1 

Açık arhrma ile paraya 
çevrilecek ıayri menkulün 
ne olduğu: Balyamn Ilıca 
köyünde iki dönüm tarla; 
halen bağ 

Gayrimenkulün bulundu 
ğu mevki, mahallesi, numa 
raıı: Ilıca kö_yü:ode Elmalık 

namı diler köy üıtü mev
kiinde. 

Takdir olunan kıymet: ıOO 
yüz lira. 

Artırmanın yapılacağı yer 
gün, saat: Balyn icra daire · 
sinde 13· 12 937 paz.arteıi 
günü ıaat 14 de. 

1 - ltbu gayrimemku 
lün arhrma ıartnameal 13 
1 1 ·937 tarihinden itibaren 
20 No ile Balya icra dal · 
reı1nln muayyen numara 
11nda herkesin görebilmesi 
için açıktır. İlanda ya 
zılı olanlardan fazla malu 
mat almak istlyenler, tıbn 
ıartnameye ve 20 doaya nu 
mil rasile memuri yetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Artirmaya iaUrak 
için yukarda yazıla kıyme · 
tin yüzde 1 ,5 niabetinde pey 
veya mtlli bir Bankanın le· 
mtnat mektubu tevdi edile· 
cektir. (124) 

3 - ipotek aahtbi~ ala· 
caklılarla __ d ığer alakadar· 

ların ve irtifak hakkı ıahl· 
plerinln gayri menkul üze· 
rindeki haklarını hususile faiz 
ve maarafa dair olan iddıa · 

larını ııbu ilan tarihınden 
itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müıb\telerile birlikte 

ki kalmak üzere artırma on 
bet ıün daha temdit ve on 
beıtncı gftnü ayni saatte ya · 
pılacak artırmada bedeli sa· 
tıı istiyeolnj[alacajına rüc 
hani olan diğer alacaklıla 
rın o gayrimenkul ile temin 
edilmit alacakları mecmu
undan~.f azla ya çıkmak tar· 
tıle en~çok artırana: ıhale 

edilir. Böyle bir bedel elde 
edilemezse ~1hale~yapılmaz 
ve eatıf talebi düter. 

6 - Gayrimenkul kendi 
ılne ihale olunan ktmıe der · 
hal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ıha
le kararı · feıholunaraklken

dislnden evvelden yüksek 
teklifte bulunan kimse ar 
zetmlt olduğu bedellel alma· 
ğa razı oluna ona, razı ol
maz veya bulunmazsa he · 
men oo leı:ıün , müddetle 
artırmaya çıkarıhp en çok 
artırana ihale edilir. iki iha· 
le arasındaki fark ve geçen 
günler için yüzde 5 ten he
aap olunacak f~iz ·;;··diğer 
zararlar ayrıca hükme ha 
cet kalmaksızın memuriye 
tlmize alıcıdan tahsil olu· 

i our Madde ( 133) . 
Gayri menkulün yuka 

rıda : gösterilen 13 12 937 
tarihinde Hal ya Jcra 
memurluğu odasında itbu 
ilan ve eösterllen artırma 

ıartnameai dairesinde satı· 

lacagı ilen olunur. 

memurıyetimize bildirm~leri ,-----------'\ 
icap eder . Akıt halde hak· DOKTOR AHMET 1 
ları tapu slcllile sabit o lma· 1 
dıkça utıı uedelınin paylaı flKf<.O YUNLu I' 
mumdan harıç kalırlar. ÇQCUk .. HEklMI I' 

4 - Gösterilen günde ar- ,. B k... 11 
tırmaya ittir ak edenler ar- Ş 8J / a::, I Yanın- 1 
tırma ıartnametını okumuı dak j muayenehane- • ı 
ve iüt.Umlu malum ıt almıf sinde her gün saat •, ı 
ve bunları tamamen ltClbul 
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Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

J - Belkıs · HandırmR ve Belkıs Edfncik ıoaalarırııP 
muhteltf -kilometrelerinde kt>tffnameleri mucıbince yllpıla ' 
cak esaslı tam ırat ~5 1 i -937 tar ıhine rastlayan pt'rıe111be 
gunu saat l 5 de ihaleleri Y" pılmak üzere l 5 gün IPöd· 
detle a,ıık ekııltmeve konulmuıtur. 

l - Belkas·Bandırmö yolunun keotf bedeli 1585 )ir• 

muvakkat teminatı 118 liro 88 kuruotur. 
Belkıs Edlncik yolunun keııf bedeli 1126 lira muvak' 

kat teminatı 84 lıra 45 kuruıtur 
3 Bu ite ait,':!evrak~ şunlardar: 

A - Eksiltme ıartnameıt 
B Mukavele örneği 
C · Keıif cetveli ve; tef erruatı 
F - Nafta itleri ıeraiti umumiyeıi 

İıtıyenler bu evrakıjvilayet daimi encümen kalenıtod' 
veya Nafia müdürlüğünde görebilirler. 

4 - ihale muayyen vakitte vilayet makamında nıOl«' 
tekkll daimi encümen tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için ihale gününden setli~ 
gün~evvel Nafia müdürlüfünd~n bu:gıbt tılerle uğraıt 1i1 

na daır veıtka alanlar girebilirler. 
ı k ... 

6 - ateklilerin yukarda yazıla gün ve saatte nıuv• 
kat teminatını malsandığına yatırdıiına dair makbuz .,e'f' 

1 r• banka mektubile Vılayet daimi encümene müracaat' 
ilin olunur. 

4 ' 505 

Susığırhk Belediye 
Riyasetinden: 

bt' 
Kanbamızdl\ yeni inıa edilecelt 579 lira 62 kuru~ ıı 

deh ke~ifli beton umumi helıı. 1 ·Kanunevvel 937 S• 11 .. pı t 
günü aaat l 4 te Belediye dafresınde toplan~ c« k er•cu )t 

huzurunda ihalesi icra edılm~k üzere 15 gün müddt; 5 
açık eksıltıneye konmuş olduğundan talıplerin yüzde ~
pey akçalariyle müractult etmele-rının ve d8ha fezlıt f11 ıı 

A • it'' luınat almak veya ıartna:r.eyı \~tkik etmek ıstfyefl 
kalemden bir suretini alabi l eceklerı tli\n olunur. 

etmiı ad v ~ ltıbar o 'u,;ur· (15-18).e;kadar has· il 
tar. talannı kabul eder. l j-----

5 Tayin edilen za ~-----------.. Sa ılık B,, ... ·ık 1.·Araba 
4 - l - 5/ 

manda gayrımen ul üç de " 
~·••••••••••• •o•••••••oııııa 

fa bağrı ldaktan aonı a en ·· , 
çok artırana ihalt! E'dillr ~ TURKDİLJ : lki teker lcklı tek be\• gır l ı Vıyaııa yapıtı bır Brik 
Ancak artırma bedeli mu • Pt'l:t.arteıinden baıka her : koıumluı ile hırlikte 28 l 1 ·937 pazar .• aünü !'a.-.t 

h k d 
• - k , . 1 ... .. o 

ammen ıymetin yüz e : gun çı ar ~ıyaaa gt1.zet«"; .. : Ekıo p1'zarında b ı ln•Üznyt-dc ııatılac ., ktır. feri 
yetmlt beşt nı bulmn veya : • Yıllığı: 800 Kuruı : Fazla tafsilat almak ı st ı yenlu İr. hhıır 'u<1 ll B3 Y 
ıtttıf iıtlyenın:al ııcağına rüc · : Altı Avhlrı:400 .• "' duna müracaat etmeleri ı l an olunur . 
hani olan diğer alacaklılar ! Sayısı: 3 .. : • ~ 
bulunup ta bedel bunların o : Günü geçmıı sayılar 25 : ----------------~---
gayrimenkul ile temin edil : kuruıtur. : ivesi veBatyazmanı: Balıkesir ııaylavı H.~ K.ARA~ 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' A~ 
mit alacl\klarının mecmuu· : ADRES: : 
odan fazlaya çıkmazsa en i BALIKESİR TÜRKDIU ! 
çok -;r·t;;.-;nı;-t;~hhüdüb;- L ..1 ...... ~ ................. .. Baaımyerl : il Baıımevf 


