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Hava Kurumu Merkez 
idare Heyeti Toplandı .. 

~~~~~~~----~~~~~~--

T Or ktuşu kıhramınlanmn hitualan takdis ediidi. ~e-
hillerin ailalırina yardımda bulunulması ~arırlaştuıf d1. 

Beyrutta 
Umumi grev ilin edildi 

Beyrut, 26 ( Radyo } -
Bugün burada umumi grev 
ilan edtlmııtir. Bu münaıe · 
betle kapanan bütün mağa · 

zalarla dükkanların açılma 
Ankara, 26 (A.A.) Üzere 2,052,333 liradır. Ve ıı için hükumetçe cebir it · 

Türk Haya Kurumu ıenel geçen yılan aynı yıllarına tlmal edilmlttlr. Hununla 
lberke:ı heyeti dün toplan- niıbetle 405,319 lira fazla beraber, hiç kimıe dük ki · 
lbıf 1 merkez icra heyetile dır . nıoa açmamııtır. 
llluraklplerln raporları, plan Kurum ıon altı ay içinde Beyrut, 26 { Radyo ) -
Çe taevlp ve taatik edilmif, orduya 26 tayyare daha Umumi grev münaaebeUle 
hayatını kilçilkılyecek dere- kazandırmııtar. burada bazı hadlıeler olmuı, 
cede devamlı çalııan ılvil l"'s==M===-========I Müılümanlardan bir çok 

Uçmanlara, dilnya rekorlarını • • Meclisi kimseler yaralanmııtır. Za · 
kıran havacılara verilmek bıta, halkı dağıtmak husu· 
Gzere lkt çetit murassa ma- ~ ıunda güçlük çekmektedir. 
dalya çıkarılması ve vatlfe Orman Lanunu haklıındat.ı' Parlamento civarında bazı 
Yolunda can veren TOrkkuıu 1 1 fi müe11lf vakalarda olmuıtur 

Cenevre, B r ü k s e 1 Kont eransının 
Neticesizliğini iyi Karşılamadı .. 

Uz.ak Şark İşini Müzakere Edecek Olan 23 ler 
Komitesi On Birincikanunda Toplanacak. 

Londra, 26 tA A.) - Ce
nevreden verilen bir habere 
göre Brüksel konf eran11nın 

neticeılzliği Milletler Ce 
miyetl mehafillerinl inkisara 
uğratmıthr. 

Loodra, L6 (A.A.) - Jyi 
habr.r alan mehafiller, Çın
Japon itini tetkik etmek 
üzerk Yirmi üçler komite· 
sinin önümü:ıdekt ayın onun· 
da toplanmaımın muhtemel 

olduğunu söylemektedirler. 
Brüksel, 26 - Uzak Şark 

konferansı ıon celsede bazı 
tadilatla tanzl'"" edilen ka -
rar •uretlni kabul ve bf r 
beyanname neırettikten son
ra çahımalara bilimüddet 
nihayet verilmittir. 

Makdonaldın 

Cesedi dün .londraya 
getirildi 

Lonra, 25 (Radyo) 
Apolo adındakı lngtlfz 

krovazörü, müteveffa Ram
sey Makdonaldın ceıedinl 

kahramanlarının hatıraları Ba~ıe~ilet tez~eresini 
takdis edJlmJı bu ylfit Y 
~ocuklardan üç talebe ile ka~U( &tlİ 
l'Grk kutunun Hk kadın ıe · 
lıtdi Erlbenln ailelerine bi 
rer mektup\a hediye olarak 
bto beıer yüz lira gönderıl 
llleılne karar verilmittlr. 

Ankara, 26 (A.A.) - Bü 
yük Millet Meclisinin bu 
günkü toplanhsında rlevlet 
ormanlarından köylülerin 
intlf a hakkı kanun liylha 
sının ~eri verilmesine dair 
Haıvekalet te~kereıi okun · 

F ransada H ü k Q met 
MüşkülVaziyeteDüştü 

Çin murahh111 da dahil 
olmak üzere, karar sureti 
bütün müra hhular tarafm
ban kabul edil mittir. Yalnız 
lte.lyan murahha11 muhalif 
kalmııtır. 

Konferans neırettlii be 
yannamede Çin · Japon ihti
lafmtn :muıllhane bir suret
te hallini tasfiye etmekte 
ve bu huıuıta, konferansa 
aza devletlerin her fırsattan 
iıtifade ederek tava11utta 

himilen bugün buraya ıel· 

mittir. 

Vapurun muvaealltı he· 
rlne limanda bulunan bOtün 

ıefaln, bayraklarını yarıya 

kadar indlrmitlerdir. 

Müteveffamn oğlu Mal
kom Makdonald, babaıının 

~~~~~----~---~-~~-

Türk Ha•a Kurumunun 
•on altı aylık ıeliri 614,330 
hraıı piyangoya ait olmak 

Bütün fransada tevkifat ve akim kalan ihtilal gürültü-
cenazesini vapurda ıellmla· 
mııtır. leri devam e~iyor. bulunacaklarını btldtrmekte· 

dir. Ceset, Londraya ıöUirii· 

lecek ve yarın, Veıt Mıter 

kilisesinde iyini ruhani ya• 
pıldıktan sonra meraılmle 

defnedilecektir. 

........ muı ve kabul edtlmiıtir 

~ransız, lngiliz Nazırlan 
..Arasında Yapılacak Olan 

londraGörüşme inde 
NelerKararlastırılacak 
' ~~~~~~-

ın g i ita re, f ransımn ve müttef ıklerinin menfaatlannı ~&-
lıldar edecek anlaşmayı hiç bir zaman kı~ul etmiyece~ 

londra, 26 (AA) - İn· ı 
tllız Batveklli Avam Kama· 
t-11nda Franıız nazırlarile 

hpalacak konuımalarda Ha
hf ak11n Almanya seyahatmm 
d, görütOleceğini ve Fran 
11ltııan, veya müttefiklerinden 
birinin emniyetini ihlal ede 
tek bir anlaımanın Almanya 
ile yapılmasmm katiyen 
ttlevzuubahs olamıyacağını 
•öy lemlttlr. 

Uluslar Kurumu İtalyanın 
Habeılatan imparatorluğunu 
da tasdik etmelidir. 

Mancbeıter Guardlan ga 
zeteıl Alman tel eplerinden 
bahsederken, bu talepleri 
bütün vasati Avrupaoın mü 
vazenesini bozacak ve lngil · 
terenin menfaatlerini ihlal 
edecek mahiyett :: hularök: 

Tetki lr edtld ı kte nson· 
ra rededllecekl~ ri muhak 
kaktır, demektedir. 

Pariı, 26 (A .A.) 
emntyd mürürü 

Milli 
matbuat 

müme11illerine beyanatta 
bulunarak Caııaularas tabi 

tinin doğru olntadığını aôy ~ 

lemlttlr. Meydana çıkarılmıt 
olan gizli tetkilatan ismi 

(Revolutionnalre Comite Se 

cret D; Action = gizli ıhtilal 
hareketi komitesi) ünvanınm 
ilk barflertoden alınarak vü 
cude getirılmiı o 1nn Csardı~ . 

Tabarriyata devam edıl 

mektedir Dün bir arattırma 
netlceıinde General Du 
ıelgneur muıadere edilmtı 

olan evrakın tetkikine inli 
zıuen nezaret altına alın 

mııtır. 

Duıetgneur B Alaurent 
Eynaeun kalemi mahıus er· 
kanından idL Ve evvelce 
Chatres hava hüuü kuman 
danlığında bulunmu§tu. 

Dün diğer bir talam tev-
Londra 26 - iyi malumat 

'l•n mehaftlde teyit edildi 
flne göre: 

Almanya umumi bir dün 
)l konferanıınm toplantıya 
çlliırılmasına taraftar olma · 
'-'•ıtır . Her devlete ta allük 
eden isteklerini yalnız o 

Çinliler Harbe Devam 
Etmeğe KararVerdile 

de"letle kartı karııya mü 
ı,kere etmeyi tercih etmek 
~edır. (Lord Halıfaks) a an
-tılan taleblerl ıunlardır: 

1 - Sabık Alman müs-
!9tnlekeleri 6 ıene içinde 
'de edilmelidir. 
~ - Çekoslovakyaya, Al · 

~ln ekalliyetlerinin tam 
lklarına malik olabilmesi 

:~hı İsviçre teklinde bir 
-re verilmelidir. 

t 3 - Alman yanın A vus 
b"-'Ya ile münasebetlerine 
.... 'rlcten müdahale edilme· 
"qelıdır. 

1\ 4 - Almanyanın Ulusal 
Ururnuna dönmesi için ana 

~'•aıa tadil olunmalıdır 
d 'lltUrllmeıl istenilen ma· 
lbdeler ana yasayı eıkl sulh 
''-llddelerlne bağlayan fırka 
q ıecri tedbirlere ald ah 

tladır. Bunun haricinde 

Şanghayda Korkunç Bir Kıtlık 
Tehlikesi Baş Gösterdi. 

Londra, 26 (A A) - Bir 
Şanghay telgrafı, harp ha· 
•arlarına uğramış olan Şan · 
ghayın ıimdı de kıtlık teb 
lıkesine maruz bu lunduğunu, 
bir milyon mültecinin bu 
lunmasının da vaziyeti büs 
bütün vahimleıtirdiğini bil 
dirmektedir 

Edirne -
Kurtuluşunun on beşinci 

yılım ~utladı 
Ankara, 26 ( A A . ) 

Edirne ıon kurtuluıunun 

on beıinci yıl dönümünü 
dün büyük tezahürlerle kut. 
lulamııhr. 

Şanghay, 26 \Radyo) 
Japon orduları, ilerliyerek 
{Sucao) ile (Saksu yu irgal 
eylemiıledir 

(Çinlso) nun da düımek 

üzere olduğu haber verili . 
yor. 

Nankin hükumet merkezi, 
Çonçine nakledtlmiıttr. 

Japon kıtaatı, 

yaklaııyorlar. 

Nan kine 

Londra, 26 - Tayi gölü
nün iki kıyılarında taanud 
eden Japon kıtaları Naokl. 
ne doğru ileri hareketlerine 
de va m etmek tt"dirler. 

Tokyo, 26 <A.A ) Tebliğ: 

Changhai ceöhesınde Çin 
kıtalarını Changhai Nankin 

(Sonu Dördüncü Sayfada) 

kifat daha yapılmıthr . 
Parla, 26 (Radyo) - Fran· Konferans başkan ve iki 

aza taralmdan lüzum ıöı
ıız parlamentosu, geç vakit 
toplanmıt ve devlet memur· terildiğı takdirde tekrar 

toplanacaktır. 
larının maa,Jarına zam ya 
pılmuı hakkmdaki talebi 
müzakere etmittir. 

Müzakerele.,r esnasında 

uzun mün&kaıalar olmuı ve 
Baıvekil B. Şotan, büdcenin 
müıaadeıı zliğini ileri süre· 
rek, tayin olunan 7amdan 
fazla bir ıey yapılamıyaca· 

ğmı ıöylemiıttr. 

Bulgaristandan Gele
cek Türk Çocukları .. 

Muhalifler. hülıdmeU müı

kül vaziyete dütürecek de · 
recede hareket ettiklerinden 
B Şotan kabinesinin mev
kii nezaket kesbetmittlr. 

Baıvekil, bir kaç defe kür · 
süye çıkmıt ve çok mühim 
olan Londra aayahatı arife. 
sinde hükumetin müıkülit · 
la karıılllfhrılmamaaım rica 
eylem ittir. 

Bu akıamki gürültülü cel
ıenin ne netice vereceği bel 
li değildir . Müzakereler ge
ce yarından sonra da devam 
etmtıtir . 

Kültür Ba~anhğı Bulgaıistındın gelecek olan Türk 
talebenin hangi smlf lırı giracağini tıı~it etti 

Kültür Bakanhğı, Bulga
riıtandan memleketimize 
ıelmit olan Türk çocukla· 
rmdan burada tahsillerine 
devam etmek iıUyeoler hak· 
kmda yapılacak muamelele. 
ri teıblt edilmiıtir Buna 
göre: Bulgaristanda dört_ ıı · 

nıf lı olan Türk ilk mektep· 
lerinden birinci, lkınci, üçün 
cü ve dördüncü sınıflarından 
gelenler ilk mekteplerinin 
muadil sınıflarına ve bu 
mekteplerin dördüncü ıını· 

f ını bitirenler de ilk mek · 

teplerlmlzln betlnci sınıfla
rına imtihansız olarak alı

nablleceklerdlr. Bulgaristan· 
da dört ıanıf lı ilk mektep -
lere iltinat eden Tiirk rfiı

tlyelerl üç ıınıflıdır. Bu mek· 
teplerin birinci ve ikinci ıı· 

nıf mı bitirenler ortamektep
lerin birinci sınıfına, iiçiin· 
cü sınıfını biUrenler orta· 
mekteplerin ikinci sınıfına 
imtihansız olarak ahnacak
lardır. Bulgaristandakl Türk 
rüttlyelerlnln ikinci veya 

(Sonu ikinci sayfada) 

tiükümet Su Siyaseti için Esash Bir Proğram Hazırladı. 

Anadoludaki BÜ t Ün Su· 
• 

lardan istifade Edilecek. 
Memleketimiz 10 Sulama Mıntakasına Ayrıldı. 

Bu İşler için 4,300,000 lira Safedilecektir. 
Anadolunun bazı k1aımla· 

rında yazın kuraklıktan sı· 

kıntı çekilir . Vaktınde yağ · 

mur yağmazsa mahsul bo 
zulmak tehlikesine maruz 

kalır . Anadoluda ıu yok de 
ğildir. Fakat bunlar ya top 
rağm altındadır, yahud da · 
ğm yamacından köyü ve 
tarlayı basmak için fırsat 

beklemektedir. Bu ıuları il-

tlfadeli bir hale getirmek 
ve kanallar vasıtaıile nehir 
sularmdan istifade etmek 

dütünülmüt, hükumet bunun 
için esaıla bir proğram ha · 
zırlamı§hr. 

Hükümet, Anadoluyu 10 
mmtakaya ayırmıı, buralar
da yapılacak itler için 
4,300 1000 lira sarfedilecek
Ur. Birçok yerlerde bara 

yapılacak, ıondaj lcratlle ıu 
çıkması imkanlara temin eclı . 
lecektir. Y apalacak itler fen. 
ni ıartnamelerln hazırlanma. 
11 için müteha1111lardan mft-

rekkep bir komisyon kurul 
muttur. JO Mıntaka tudur: 

1- Susığuhk 
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------~---, Prens 
Türkiye Ve 1 
Y dbancı Gazeteler 1 Starhembe 

1 1 
gın 

ltı.---93-------.. ac ası 
Sulhun hal1rı için 1 

Yunan basını Lord Hali. 
fakıın ıeyahatfyle ittigal et . 
mekte olup, fazla nikbin 
olmıya ıebep görmediklerini 
tebarüz ettirmektedirler. 

Proia gazetesi, bu huıusta 
yazdığı bir baımakalesinde 
ıöyle diyor: 

"Bütün dünyll, Ha lif alu 
Httler mülakatının neticesi 
nf beklemektedir. 

Lord Halifaksı, Almanya 
davet etmtıtir . 

Bu mülakatta bütün ar-
111ulusal meseleler görüıüle . 

cek ve iki taraf kendi ba · 
kımlarını bildireceklerdir. 

Mamafi bundan kati ne· 
ticeler beklenemez Fransa 
Jle itblrliğl etmit bulunan 
İngiltere, bu hususta Fran
sayı haberdar etmittir. 

Diğer taraftan lngiltere ile 
İtalya araaında da bir anlaı · 
ma yapalma11 için, bazı te 
ıebbüslere gir itil mittir. 

lngilterenln Almanya ve 
ltalya ile yaptıiı temaslar, 
ileride yapılacak olan mü
zakerelere zemin hazırlamak 
gayesini istihdaf etmektedir. 
Belçika buna ıiddetle muha
liftir. 

Mevsimsiz nlkbinlık gös· 
termek doğru olmamakla 
beraber, Avrupa sulbü ui
runda yapılan bu teıebbüs
lerln muvaff aklyetle nettce· 
lenmesl temenni olunur.,, 

Etniki tunları yazıyor: 
"Sulbü kundaklamak isti 
yenler in intikam larma rai 
men İngiltere tle Almtınya· 
nın temuları kabil olmuı· 

tur. Lord Halifaksın seya· 
hah, büyük bir hadise sa 
yıl maktadır. 

lngllız - Alman münase
betlerinin uzun bir tarihçesi 
vardır İıpanya mesf!lesi, 
Amerikadakl ekonomik krah 
v. ı mtlletlerin elele verme 
leri lüzumunu meydana koy
muıtur Dünyanın iki züm · 
reye ayrılma11, milletleri ya
nlıı yola sevketmektedlr. 
Chamberlitn bunu açıkca 

söylem ittir. İngiliz · Alman 
temaıı bu sayede mümkün 
olmuıtur. 

Sulbün hatm için, her iki 
taraf da fedakarlık yapma 
lıdır. Büyük devletlerin uz
laımuı için yapılan faaliyet· 
leri, biz küçükler de selam 
larız. 

Mezar~an çı~anlan öf üler 
1892 Senesinde Viyanada 

ölen ltalyan prenseslerinden 
Marie - Chriıtisinein cenaze· 
ılnln ltalya ya nakledilmesi 
İtalya kralı tarafından iste · 
nilmfıti 

Avusturya hükumeti, bu 
nakil keyfiyetine muvafakat 
ettiği için, aeçen cuma gü· 
nü, bir speyalist ekipi Vıl 
helmlnbera ıatosunun parkı 
oda bulunan türbeye gitmtı -

ler Vf': ltalya kralmı temsil 
eden bir zatın huzurunda 
mezar açılanca içerisinin bom 
bot olduğunu, tabutun ye 
rinde bulunmadıiını hay· 
retle görmüılerdir. 

A vuaturya ve Macariıtan
da büyük ıahı!yet!ere aid 
birçok tabutların çalmmıı 
olduğu hakkında bir riva 
yet dolathiı için Avurturya 
hilkümeti teliıa düımüıtür. 

Bu cenazelerin kimin ta 
ra "ından ve ne makıadla ça . 
lınmıİ elduğu bir türla an· 

__ , _____ ., •• ..1 •• 

Prens Starhembergin cıdı 

çoktanberi duyulmamakta
dır . Avuıluryada İtalyanın 
maddi yardımlarile müte 
madiyen siyasi hadiseler 
çıkaran, nıhayd Avusturya 
nm istiklaiini tehlikeye dü 
türerek, li endisini de gözden 
düıüren bu adam gene gü 

nün kahramını oldu 
• Prens, çok muhteris bir 

adam olmak itibarile ken
disini müstakil Avusturya 
veya Macariııtan hükümdarı 
farzediyordu. Fakat aynı 

zamanda da aktris Nora 
Gregori çıldıraıııya sevmek· 
te idt. Eski ve koyu bır ka 
tolik olduğu için de, asıl 

zevcesinden bir türlü ayrı 

lamıyordu. Nihayet, aık ve 
ihtiras, siyasi ihtiraslarına 

galip ielmit ve papalık ma 
kamından karı11 aleyhine 
bfr talak kararı almak için 
balyanın hususi menafiine 
hizmete batlllmııtır. Papa 
timdi talak kararını vermiş 

bulunmaktadır. Bu kararın 

resmen tebliğini müteakip, 
azametlı prens, sahne kızı 

m reımen zevceliğe tam üç 
senelik bir intizar ve sabır
dan sonra kabul edecektir. 

Bu aık. l 933 te, maktul 
Dolfüsün siyasi fırıldakları 
nın döomeğe başl adığı sıra · 

da, vatani ve ıiyui bar ma· 
k'satla prens ile uzlaılığı 
günden itibaren baılamııtır . 

Bu vatani ve siyasi ıçtima · 
da , prens Staramberg da. 
vetliler arasında Norayı gör
müıtür. Mu ilk görü~ prens 
He aktrisin biribirini delice
sine ıevmeslne kafi gelmiı 
tir. 

Nora, Avusturya eyaletle
rinden birisinde kuyumculuk 
eael" b~r adamın kızıdır . 17 
yaşından itibaren sahnede 
töhret kazanmıthr. Cidden 
güzeldir; fakat güzelli · 
ği kadu da fettan ve muh 
terlstir. Alınan)-adan baş 

hyan ıöhreti Hulivuda da 
gitmfftir . Starhemberg · Dol 
füıı anl aşması sırasında ise 
memleketine altı ay iıtlra 
hat için gelmif bu'unuyor
du. 

Starhamberge gelince ; 
evli fak at zevceslnden 
hiç memnun değıldi De · 
dikodulara h a k ı 1 l r s a. 
Prens gelgeç huylu bir adam 
dı Bır icadını hemen sever 
pek az bir zaman içinde bı· 
kar ve terkedcrdi. Anlaşılan 
timdTye kadar itlediği aık 

günahlarıom cezat1ın1 Nora 
nıo elile çekmesi mukadder· 
di. Çünkü 1933 senesinden
beri kendisıni bir takım 
skandalle rağmen Noramn 
elinden kurtaramamı~tır . O 
kadar ki sıyui ve içtimai 
mevcudiyetini de hu kadın 

uğrunda feda etmııtir 
Starhemberg baıına geç 

tiil adamlarla canubi Tıro 
lu ltalyanlardan kurtaracak 
tı; bunu yapmadıktan bat 
ka. bir az fazla pora bul 
mak ve Pap .ıdan zevcesi 
aleyhine talak kararı a lmak 
için bütün Avusturyayı bir 

ita 1 yan eya !eti derecesine 
düşürıneğe bile razı olmuştu . 

Prens Stuhemberg şimdi 
kendiılne bir teselli bulmuş 

tur. İngiliz kralı sekizinci 
Edvard ile kendiılnln mace-
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" .. S ·EH 1 R H A B ER L ER i -1 ; 
Siva .. - Erzurum Tah- Galvanoplasti Ö;ğret-. 

ine Rağbet Var .. meni Yetiştirilecek .. 
------- ------

Şehrimize Gönderilen Tahvil
lerin Mühim Miktarı Satıldı. 

Kültür Bakanlığı Bu iş için Al
manyadan Mütehassıs Getirtti 

20 İkincitetrinde on do· 
kuz liradan ıatlıa çıkarılan 

yüzde yedi faizli Sivas Er · 
zurum dördüncü tertip tah · 

villerindt>n ıehrlmiz Ziraat 
bankasına l 60 adet gönde· 
rilmif ve dün ak§ ama kadar 
bunların 136 sı satılmı§hr . 

Şehrimiz lı bankasına da 
bu tahvıllerden 200 adet 
gönderilmio ve dün akıama 

-- -====-

C.H.P 
Ocak ongreleıi bitti 
İkınciteşrlnin birinden be

ri devam eden Parti Ocak 
koqgreleri merkezde sona 
ermiştir. Merkeze bağlı na
hiye ocaklarının kongrele · 
rinin de bu ay ıoounda ar 
dı alınacaktır iklncikanun 
dan itibaren de nahiy<! kong. 

releri baılıyacaktır. 
Kaza ve vilayet kongre · 

lerlnin ikl senede bir yapıl· 
ması lazım geldiğinden bun 
lar buytl top\a"nmıyacaktır. 

·~-

Fitrenizi 

Tayyareye veriniz 
lllıif ltilüklerı: 

Kuruş: Cinsi: 
ıo Buğday 
20 Buğday unu 
12 Arpa 
84 Kuru üzüm 

166 Hurma 

Rasathane dırektörlüğün 

ce tesbit edi ldiğı üzere 4-1 · 
kanun 937 cumartesi günü 
Şeker bayramıdır. Her :u· 
man olduğu gibi bayrama 
yakın Fitre ve zekatım ızı 

veririz Ticıuet odası bat 
kanlığınclan aldığımız şeh 

rlmiz rayicıne göre fitre 
kıymeti ·vukarıda göıteril 
mittir. 

Herke sçe de bilınrliği veç
hile Yurdumuzun müdafaa 
aletlerinden birisi, belki . bi · 
rinclsi tayyaredir . Tayyare 
!erimizi her türlü sebepler 
le çoğa ltmak ulusal bir 
borçtur. Dığer milletler var 
kuvvetlerini tayyareye sar · 
fetmektetlirler . 

Muhterem halkımızın mü · 
kellef oldukları fitre ve ze 
katlarını Ha va Kurumuna 
vermelerini dileriz . -
İ~man Gücünün ~ongresi 

ldmangüçlüler bugün ak 
ıam ıaat 19,30 da kulüp 
binasında toplanarak baıkan 
ve yeni idare heyeti seçimi 
yapacaklardır. 

ra ortağı addetmektedir. 
Amma birincisinin taııdığı 

yüksek ruh, fazilet, centll · 
menlik ile kendi hareketi 
arasındaki farkı takdir ede· 
cek mi meçhul. 

kadar J 70 adet tahvil sarf · 
olunmuıtur. 

Tahvillerin satııı bankala
rın bu it için tahsis ettikle 

ri memurlar vasıtasile ya -
pılrnaktadır . 

Satııların bef birincilui 

Galvanoplasti ıılerJnin 

memlekette gün geçtıkçe ın· 

kiıaf etmekte ve piyllsada 
bir çok Galvanoplasti atel -

yeleri açılmakta oldujunu 
gören Kültür Bakanlığı bazı 
sanat okullarında birer Gal · 

besine mülhak olarak bu 

maksatla bir atelye test• 
edllmlıtır 

nunda kapanacağına göre vanoplasti atelyesi tesisine 
bankaların elinde satılma . karar vermiıUr. 1 

Atelyentn gümüı, altao, 
krom ve nikel atbt her tür 
lü kaplama itlerini yapacak 
tertipteki bütün makine ve 
cihazları tam bir takım ha· 
linde Almanyadan ıetlrilnı.11 
ve bu iıler için bir de mü 
tehassuı celbedilmlıtir . 

m ı ı hiç bir tahvil kalmıya - Şımdtltk Ankara bölge 1 
cağı kuvvetle umul:::'~adır. sanat okulunda elektrik ıu - 1 

ir Otomobil Kazası.. ! 

Mütehassıs bütün ıanat 

okullarındaki elektrik ii 
retmenleri için Ankara böl· 
gö sanat okulunda açılaO 

Galvanoplasti kursunda ted 
rlaat yapacaktır . [~remide gitmette olan bir otomo~ilin önüne öküz cıktı. 

Bu yüzden bir ~işi yaraland1. 
Dün saat 17 ye doğru 

ıehrimizle Edremit arasında 
bir otomobil kazası olmuı · 
tur. 

Y aphğımız tahkikata gö-

Bugünkü 
Mac •. , 

Necati bey öğretmen oku · 
lu ıle liıe futbol taklmı ara · 
11ndakf HalkevJ kupaııı maçı 
bugün saat 14 de yapılacak 
tır . 

Maçın galibine kupa ve 
rilecektir. 

re dün ıehrimizden Edremi · 
de hareket eden Ayvaltklı 

Mustafa ya ait J 04 numaralı 
posta otobüıü Akbat okulu 

önünden geçerken, önüne 
ansızıo bir öküz çıkmııtır . 

Şöfer hayvana çarpmak· 
tan sakınmak için ansızın 

firen YjlPlnCa otomobil kay· 
mıı ve yolculardan bfrJ ya-
ralanmııtır . 

•• 
Olümü şüpheli 
Görülen 

Elektrik öğretmenleri baJ 
kursta yettıtirlldıkten ıoDr• 

diğer ıanat okullarının elek· 
trik ıubelerlnde talebeye 
memleketimiz için çok 111ü 
hım olan bu ıanah da öğ· 

reteceklerdir . 

rasarırıuf 
, Ceiiyıtinin umumltoplanbsı 

:G -- ·Çocuk 
Bulgarıstandan Bığadıcın Salmanlı köyün-

Milli iktisat ve taear.-E 

cemiyeti umumi heyeti aJı' 

ıam saat 20 de vali ...,,. 

vlni B. Ekrem Yalçınk•' 

yanan reisliğinde toplanlll!f' 

tır . 

Gelecek olan Türk çocuklan 
(Baıtuafı birinci sayfada) 

üçüncü sınıflarını bitirenler· 
den orta mekteplerimizden 
daha yüksek sınıflara gir 
mek isUyeoler, bir önceki 
sınıfın müfredatına göre, 
Türkçe, Tarih, Coğrafya ve 
vurdbilgisi derslerinden tm · 
tıhan geçirecekleıdir. 

Bulgariıtandaki Bulgar 
ilkokulları ile üç sınıflı 
progimnazya lardan ıahadet
name almış olanlar hakl<ın 
da da aynt tekilde muamele 
yapılacaktır Bulgar gimnaz· 
yalarının dördüncü sınıfım 

bitirenler orta mektepleri 
mizin üçüncü sınıfına, betin· 
ci sınıfını bitirenler liselerin 
ikinci devre birinci sınıfına, 
altıncı 11nıfını bitirenler li
selerin ikiııcl devre ikinci 
sınıfına, yedinci sınıfını bi
tırenler de 1 iselerin ikirıct 

devre üçüncü sınıfına imli 
hansız olarak alınabilecek 

lerdtr. Gimnazyanın sekizin 
el sınıfını bitirerek olgunluk 
diploması (Zrelostno 8videt· 
elıvo) almıt olanlar, lisele
rimizden olgunluk diploması 
alanların haiz oldukları hak 
!ardan istifade edebilecek· 
ierdir. 

Bulgaristanda hem Türk 
rüıUyesinden, hem Bulgar 
progimnazyasından diploma 
almıt olanlar lise ikinci dev· 
re birinci sınıfına imtihan
sız kabul olunabilecekler 

den Mehmet oğlu on yaş · 

larındaki Oıman bu köyden 

Emin oğ lu ı ... ktz yaılarında

ki İbrahim ile kavga etmlı· 
tir. Oıman dün anıızın öl 
müttür 

Ölüm ıüpheli görüldüğün
den adliyece tahkikata bat 

lanmııtır 

Hu toplantıda ı~çim ,spı· 
larak idare heyetine ıunl•' 

ayrılmıılardır: 

Aıiller: A vnl S~ğlıkçı, Jı· 
mail Hakkı Varnalı, SırrıOf 
mak, Mükerrem Su, Cevdfl 

1 Demiray. 

Yedekler: Zeki Ülke, Raif 
Erdem. Naci Alev. Ha••0 

Korur, Sadri Önder. ,, 
----------~----------.... ----~4Q!t .... ~i.-!ll!!--•H •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .- I' . ,,, 

: : İplikçilerde Hali Bir Hareket Yok. :: .. ,,, 
:: İplikçiler Acaba Bu Kayıttan Kendi- =: .. ,,, 
:: lerini Nasıl istisna Edebiliyor.lar. :; .. ,, .. - - ,, 
! ! Ticaret Odası lplıkçllera son bir teliğat daha yaptı. Rıayır ;: .. ,, 
: : etmızlarsa ıahkamıyı verilıcıkler. .., ' 

dır· Bu ayın 22 sinde merlye· cek bir yerine asacaklar 
le giren İktısat Vekaletinin Tarifenin ayın 22 eınde 
tesbıt ettiği yeni iplik karar- asılmıı olması lazım gelirke" 
namesinin ıehrimız ipllkçıle. dün ayın 26 sı olduğu hald~ 
ri tarafından henüz tatbik hali bu kayıda riayet edl 
edilmemekte olduğunu iki mediği görü 'mektedir · • 
gün önce yazmıı ve alaka- Tebliğahn icapları herY'~. 
darların nazarıdikkatını cel· de tatbık edilirken "'e ed1 

betmittik. A .,fiti• 
. • • meııi lazımken acaba '"' . 1 iplikçiler hala, bu karar- . 1 k .1 • k dıJerıfl 

d 
miz ıp i çı erı en lf' 

namenin ken ilerini alaka· b d 1 • edebi 
d t di ~ k tt il un an nası lstıına ar e me 5ı anaa e ? 
. 1 k r- t 1 · t 1 . . t · t yorlar ,.. ıp ı ıa ıs e erını ıcare fi' 
odasına tasdik ettirmemtıler- Öğrendiğimize göre bl' 
d . ret odası; dün ıoP ı· 
ır . l a.. ı 

d f d h i ı .k ilere e,, 
Halbuki evvelce de yazdı · a a a ıı P ı ç 11• 

w • ~ kV k • ı tın k• gımız gibı iktisat Veki. eti . ğat ya para e a e 1111• 
oin tebliğatı sarihtir . İplikçi- rına vaziyetlerini uydı1t 
ler İktisat Vekaletinin teıhit larmı btldh mitUr. .,ıı· 
ettıği iplik fietlarına yüzde Şayet ipltkçiler bu te ı;-
3 kar ve ayrıca, nakliye ğatı da benimsemezler ":ı1' 
ücretini koyduktan sonra kaydi ile kartılarları• p rt~ 

. _ .. uıb• 
bir liste hazırlıyacaklar ve tertesı gununden I ,,~ 
bunu ticaret odalarına tas- haklarında zabıt tutu~ 
dik ettirdikten sonra bu lts- müddelumumtliff! ~erile 

lerdlr. 

t 

b 
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Hat1ralar: 
• 

Sonu 
Ne oldu .. 
Güneı son ıııklarını dö 

küyor .. Sahilleri hafif esmer 
gölgeler dolduruyorken .. Va
purumuz seMizlifine ağl.yan 
deıMain Hra kumlu ıahilioe 
Yanaııyor. 

Kalın bir düdük seıi kalb
lerde tatlı bfr heyecan do-
iury1or. Mendil ıallıyanlar, 
IÖz yaılarlle arkadaı ol
jtbuı birbirlerini kucaklıyan· 
lar •. Görülecek manzaralar· 
la karıı karııyayım ... 

Beı gündür Efe ve Ak
deniz dalralarilr. çarpıttıkça, 
engin dalıalarla he1ecanla
ra dolup boıalan gönül yal· 
nız benim göol6ın dejil, 
bütün ruhların göniilleriydl. 
Htç unutamıyacajtm ... 

Gözlerıni iki yıl önce bir 
tren yolculuğunda teıadüfen 
kartıma çıkıpta afhyan, ça ·' 

ı tnlı bir tepenin kalbine ört
tüğü kara perdeDln oiı1anla 
rına ağlıyan .. Eımer çehreli 
klldının!. . Gözlerine. benzot
lliim kadın .• 

Ru sarı kumlu ıahile dü
tiiyor, beı ıüodür mazinin 
lıatıralarana gömüldükçe . İki 
l'ıl önceki tesadüfün benzer-
ılljiıae ı•ııyorum 

1 Onunla bu sarı kumlu ıa· 
bHde ayrıldık. Ben yine Ak 1 

enizin ıonsuz dalgalarile bat 
b•ıayim . 

Ona olan vadimi baıar· 
-•ia uğraııyorum .. Bir türlü 
~aibım yürüyemiyor .. . 

İçli hatıralarını defterime 
ldt .. yulıyamıyorum . Kuyulı · 
'hmıyactğımda .. 

Hıçkırıkla kalbime ıoru
toru.m. AeEtn neden.. lıyan 
~lyor 

lkı , 1ıl önce yine yıldızlı 
l.tr •ececje nrı yaprafa at· 
lidın! .. 

Durmadan hıçkırdın. Hlcra. 
-l•rına feryat eden bir ıaz 
tlbı defterlerine feryat et · 
tirı .. 

O yolculuktaki gömüldü 
fGo ıevıinin bütün elem ve 
iıtıraplarım onun ba~rına 
'•rı yaprafa kuyuladın .. 

Sonu ne oldu 
Heyecanların ıöndü .. Göz· 

1erin kan rengi güllerden 

~dıfı parçalarla ıııldadı 
Ümitlerin ıöneo, eriyen bir 

'tb1.1rn yıjını gibi kaldı. Şim 
:ı unutu lmıyan bu acının 

1 
~ IQijz yaraları kapanmadan 

~ini yeni bir kedere mi sa 

sm,, tekrar gövert eye 
tıktığı zaman 160 gemicinin 
~,~lfeleri baııoda kaptanla
~lllı bekledljini gürdü Fa· 
•t kaptanlardan hiç biri 

ili) 
le 1(Örünmlyordu. Yangı · 

tı, lcarıı böyl" nokıan bir 

~•ııyette naaıl mücadele edi· 
bebllır. Mürettebatta endiıe 
~ •ı göıtermeğe baı :adı Hid 
t ttli bağmp çafırmalara 

1:h•hvül eden kin mırıltıları 
& •recllere karıı yükseldi. 
l ltkaç kit ı de onları arama· 
' ı lltti 

Ot Se•t üç çeyrekae, havayi 
t teQ •cam kubbe, ale .. Jer•n 

b~:Yılu ile yıkıldı. Büyük 
ı tangırtı ile yerinden far
,~, 

'-'"' il camların ıakırt111, bir 
t-~ddet bütün diğer ıürül · 

~re haklmroldu (Ç ,. A • 

·~ ~Planlar, kaptan köprü 
~, ll•tünde toplanmıt •• 
t,Jilk gruplar balınde bara· 

• alınacak tedbirleri 

TORKDILl 

Hükumet Su Siyaseti İçin Esash Bir Proğrram Hazırladı. 

Anadoludaki BÜ t Ün Su-
• 

lardan istifade Edilecek. 
Memleketimiz ıJO Sulama Mıntakasına Ayrıldı. 

1 ... . 

Bu işler için 4,300,000 Lira Sarfedileeektir. 
(Batlarafı birinci sayfada) hepten isli.h itlerinde ilk 

hektar genlıliğınde Susığ\rlık düıünülen ıey bu derelerin 
su havzası üzerinde çalışıl taıan sularını kurutmak ga · 
maktadır. Simavdan gelen yeıi olmuıtur. Bütün dere-
Susığarlık deresinin , Manyaı- lerin rt>jimi tanzim ve son
tan gelen Karadere, M .. K.e- ra ovanın suia ma itlerini te · 
malpaıa dereıi .. ve Buna rtlp etmek üzere hazırlanan 
ovastndan gelen Nılüfer ça- talih projesinin büyük bir 
yından mürekkep olma" üz- kısmı bitirilmiıtir. 

ere dört iş mevzuu vardır. Bu mıntakada islih ve 
Bursa ova.sa ~ılahının um tanzim edilen çaylar Nilüfer 

umi hattı, Uludağdan çıka- çayı, Gökdere ve Kaplıyaka. 
rak ovaya zarar vermiyecek Delıçay, Aksu, Narlıderedir . 

hale konulmasıdır. Bütün bu 
dereler Uludağm timal ya

maçlarındaki boi•zı ' terke 
derek ovaya yayıldıkları za· 
man sürükledikleri rüıuplar 
ile büyük mahrutlar teıktl 

etmtıttr . Bu mahrutlar, bir -
biriae miivazi oldaiundan 
timaldekl dai~yamacına 11-
kııarak büyük bataklıklar 

meJdana ıetlrmeıttr. .Su ıe · 

lıyonun der gibi ... 

Sustum. . Suıacağımda . , 
18eo harabezar ümltlerjm. 

le ıamdao bir deniz içine 
dalmış boiul01ağa yüz tu· 
tarken, kimbiltr o yolculu · 

i•n kederli kadını dofan 
yeni ümit güneıtnln büzme · 
leriaden hayatın tadını içi
yor . K11kaomıyorum. 

Yalmz fU uzun yolculu· 
ğun arkadaflna verdifim ıö · 

zü tutamadıjıma yanayorum . 

Yanacaiımda . . . 

O da, onun gibi içli ve ıol · 

ıun delil mly:di .. 

O da, onun gibi gözyaı 

larile kalb, çalan kalbte acı · 
mağa yol açan değil miydi. 
Hem de aynı. 

Ôyle ise içli kalbim .. Onu;ı 
da yalancı sükunetine yal · 
varıyorum Heyecanaız kal. 
Sabret .. 

Yalvarıyorum .. 
Biliyorum ki . 

yim ki .. 

Bilmeli. 

lıtiraplar sıkılına birgün 
nad t: tin mayhoı usaresi do· 
ğacaktır. 

Ak.d cıııı: ı.a lıil i : Finike 

Melımet Ali Kayman 

2- Baknçayı 
Bu tubenin altancı ve ye· 

dinci kıaımları, Bakar çayı
nın iılihı için manıaptan it 
ibaren Soma boiazma ka 
dar olan kısmın arzani ma · 
ktaları alınmıt ve bu suret· 
le ön proje ve kettf evrakı · 

nın tanzimine batlanmıı bu· 
lunmaktadır. 

Bu faaliyet mevtlminde 
•lk hazırlıklar bWrilmlt ola · 
cakhr. 

3 - Sediz 
Bu ıubenln sekizinci kıa · 

mı, iddihar vazifesini göre 
cek olan Marmara gölüne 
Gedlzln taılno ıularını ve· 
rmek için lazım olan Ado 
lodan Marmara gölüne ka
dar uzanan kaoalın zemin 

üzerindeki mesaha ameliye· 
lerl Ue göl önündeki t~&ts 
lerin ketif evrakı hazırlan · 

mııtır Dokuz ve onuncu kı· 

sımlarda iae Menemen ovası· 
nın sulanması için yapılacak 
olan Emtri.lemdeki regülitör 
mahallin plankoteıl ile bu 
mahalde boğazın arzani 
maktalarını bitirecek bura
dan itibaren ovayı sulaya 
cak olan ikinci derecedeki 
kanal geçeğinln a vanprojeıi 
bttlrllmit bulunmaktadır. 

4 - Büyü~ ve ~üçü~ Min
dires 

Bu şubenin on üçüncü kıs· 
mı küçük mendireıin Bayrn 
dırlık Bakanlığınca tasdik edil
mit olan proj~ler dahilinde 

intaatı devam etmekte olup 
kana' kazılması İfi bitirilerek 
bu sene Ce llad gölünün bo 
ıatılmaeı muvaffakiyetle ba 
ıaralmıı olacaktır . 

On dördüncü kmm ise, Çi· 
ne çayı üzerinde yapılacak 

olan baraj mahallinin tafsi 
latlı planını bitirerek Koçar 
la ovasının sulanması için 
açılacak kanal geçeğinin ta 
yini ;ı leriyl~ uğraıılmakta· 
dır. 

On beıinci k111m Çalda 
baraj intasma müsaid görü 
len üç mahallin pli.nlariyle 
profillerini ve burlllarda ya· 
pılecak barajların muhtelif 
lrtif ala ra göre tuta bile 
ceklerl ıu miktarlarıaa 

afd etüdü bitirmiıtir Bu et
üd neticesinde gayet dar bir 
boğazda yapılacak bir ba 
rajın 250 milyon metre kü 
be kadar suyu tutabileceği 

anll\tılmııtır. Sara köy ovası . 

nın sulanması için lizımge . 

len kanal geçeğinin tesbiti 
ile uğratmaktadır. 

On altıncı kısım, Çıoede 
yapılacak baraj dolayısiyle 

su altında kalacak arazinin 
planının ve baraj irtif aının 
tesbUine yarıyacak olan ni 
velmanları yapmakla uğraı 
maktadır. 

Bu itlerin b i tirılmesinden 
sonra bu kmm Yeni pazar 

ovas. nın sulanmaaına ald 
etüdlere baılıyacaktır . 

Aydından geçen Tabakha 
ne derfflnln meydana getir
diği büyük bataklığın kuru 
tulmaeına aid proje ve keıif 
evrakı da hazırlanmıt ve ek
ıiltmeye lc-onulmuıtur. 

Su tubenin bölgesinde bu· 
lunan Horııunlu ıulama ka 
nalı inıaatı ihale edilnılf, 

Küçük Mencilresteki regOll · 
tör inıaatı eksiltmeye çıka· 
rılmıı bulunmaktadır. 

5 - Malatya 
Gentıliii 35,UOO hektar 

olan Akçedağ ovasının bu yıl 
15,000 hektarının sulanması 

münakta ediyorlardı. 0 aaaaaaaaauaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaa0 
~ ~ Eskı kin ve bu def akt se · 

yahatte h araretlenen garaz· 
lara karıı Varmıın oto· 
rıtesi çok tecrübesizdi. Her 
grup iliraz götürmez bir ıu· 
rette f eli ketle mücadele et· 
mek lizımgeldığıni tanıma 

ia iktina edilmitti. Fakat 
her lııı.iri, Vermsı kendi tasav
vurunun üıtinlüğüne inan 
dırmak istiyordu. 

Hepıt, hSç bir fikri be 
ienmediiinclen "!ti arma, en 
ufak teklıflert kabul ediyor 
ve her vakit, esasen kimıe· 
nin yerine ıelirmediği, bir . 
birini nakıeden rabıta 
ıız emirlec veriyordu Hack · 
ney teklıf etli: 

- Makine dairesinin ya 
nıp yanmadıjını ıorunuz fU 
halde kaptan? 

- Stz misiniz Tripp? Sizin 
oraya al•t tirayet etti mi? 

Eeliketın ortaıa çıktılı üç 

iı s. o.s. ~ 
D y I' , D 
O azan: ':r'evıren O 
~ ~ OaaaaD M. CANDIDE - 11 - K . D . aaaaaO 

çeyrek ıaattenberi yangından 

kati yen haberi ol mı yan 
Tripp bağırdı: 

- Ne demek iıtiyoraunuz? 
Gemide yangm mı var? 

Varma cevap vermekılzln 
telefonu yerine bıraktı. 

Fakat, timdi, Trippi bir 

ıüphe almııtı . Beı dakika 
beyhude yere kaptanlara ıor 
du. Htç biri mikrofonu eli
ne almak zahmetinde bu 
hınmadı. Ümitsiz, makine 
dairesinde ikinci müheodlıi 

buldu: 

- Butja, dinleytntz. Yu · 
kartda btrıey vuku'-ulmuı 

ölmalı, ıldlniz, öfreninlz. 
Birkaç dakika .. nra, Bu· 

lja salonda tekrar göründü: 
- Gemi yanıyor, ben 

kaplara köprüsüne gitmekle 
bir delilik itledim. Birkaç 
dakika sonra yollar geçil 
mez bir hal alacak içeride 
acı mırıltılar yükseliyordu. 

Tripp tiddetle ıüküt edil· 
meıini, iatedt 

- Herkes ikinci bir emir 
vertltnciye kadar vazifeıl 

baıuıda kalmaia mecbur 
dur. 

Fakat, kaptanın telefonda · 
ki muameleıinl dütündü. 
Kızarak Varm11 becerilnlz -
ilkle itham etti. Sonra. sa· 

ıözden ıeçirerek ıor · 

için gentıletil meıi kararla 
ıan Sultansuyu arkının uzun· 
luğu 50 kilometredir. Suyun 
kabartılacağı yere bir regü · . 
li.tör inıa edilecektir Sürgü 
suyundan da faydalanmak 
için l 4 kilometre uzunlu 
gunda bir kanal yapılAlıf 

lıt 

Malatya ova11nm sulan 
ması iti üzerinde ça lıımala
ra faaliyetle devam edil 
mektedir . 20,000 Hektar ara 
zlyi sulıyacak olan ana ka 
nalla regülatör projeleri ha· 
zırlanmııtır Ayrı bir kısım 

Sürgü suyuna alt geçek ile 
uğratmaktadır. Su itleri mü 
ıavirl tarafından verilen di · 
rektif içinde ıube mühendis· 
liğince hazırlanmıı olan 
Derme regülatörü, merkez
ce tetkik edılmektedir. 

6: Adanı 
Bu şubenin bir kısmı . Sey 

han sağ sahi li sula ma ka 
nalının arazi üzerindeki me· 
sahalarını bitirmittir. Proje
ler hazırdır Seyhan sağ ve 
sol sahilinde mevcud ıed le 

rfn geniıletilmeıi, yükıeUI 

mesi ve kısmen yeni 6edler 
yapılmaaı işlerine ald arazi 
üzerindeki ölçmeler bitirlle · 
rek projeleri hazırlanmııtır . 

Bunlardan sağ ve sol sahıl 

ana kanalları kazılması ve 
ııaai imalatı eksiltmeye ko· 
nulmuıtur. 

Haıka bir kmm Bedran 
regülatör yerine aıd planları 

alıamıı ve Bedran aaf sahi
lı ıu lama kanalı ile sol sa 
bilin tamamlanmamıı sula 
ma kana lı projelerini hazır . 

lamııtır . Bedran suyu üzeri 
ne yapılacak regülatörün 
projesi merkezce hazırlan · 

mııtır. Projeleri merkezce 
tetkık ve taıdik edilmit olan 
bu çalıımalar eksiltmeye çı· 
karalmııtır . 

1: Pınarbaşı 
Geçen yıl bu bölgede hat 

lanmı~ olan kanallarıa ka
zılmasına ald itlerin sonu 
alınmaktadır Bundırn baı

ka Kazancık kanalı kaz111na 
aid 12,000 liralık son kıs

mı müteahhidine ihale edil 
mıttir 

Bu ıubenin geri kalan ;f 
lerıle prizlere aid projeleri 
bitirilerek inşaata geçilecek· 
t ir . 

8: Samsun 
Bu §Ubenin bir kısmı Kaz 

ovasını ıulömak iç in Tokad 

- · Baı mühendis Abbott 
nerede? 

Bu eınada, Abbott , müm· 
kün olduğu kadar ıüratle 

Nevyorka vasıl olunması· 
nı ve böylece kurtulmak ka . 
bil olaca tana V .. rmıı kandır · 

maia çah11yordu: 

- Varmı, hepimi-ı: eaat üçe 
gelir g"lmez Nevyorktayiz. 

Bu ıuretle gemi de kurtulmuı 
olur. Adamlarıma ve maki · 

nelerime güveniyorum, itçi· 

lerim vazifeleri baıında öle · 

cekler. V arms bir baı talla· 
masile tasdik etti ve ha va 
borusundan ıes lendl: 

- iki makine kuvveUle 
ilerJ! 

Fakat, bu fikrin muarızı 
Hanıen ilerledi: 

- Kabil değil, kaptan! 
Her dakika ıahilden uzakla 

SAYFA: 3 

çayı üzerinde yapılacak ın· 
güli.tör mahallind~n itiba
ren on beş kilometreden fa· 
zla bir kısmın planlarını bi 
tir mit bulunmaktadır. Bu -
gün bu kısım, tayin edilen 
ve uzunluğu kırk ktlemet · 
reyi bulacak olan kanal ıe · 

çeceğine atd keıtf evrakını 

hazırlamııtır. 

Baıka bir kı1tm M~rzifon 
ovaunı ıulıyacak olan Ter
ıakan çayının baılanııcında 

baraj vazif uini görecek olan 
Ladik gölü ve civarının ve 
regülater mahallinin zemin 
üzerindeki mesabalarile bun · 
lara aid restmleri bitirmek 
üzeredir. Pek fakınrla bu 
kıum , Merzifon ovaıında 

açılacak sulama kanallara .. 
nm nereden geçeceklednl 
teıbite baılıyacaktır . 

Bundan baeka dtler kı· 

ıımlardan tasauof edilen 
el~manlarla te,kil edilen bir 
posta Erbaa ovasının ıulan· 

maeına aid kanal geçekleri· 
le regülatör mahallini tayin 
etmekle uğnımaktadır. 

Bu ıube bölgesinde hulu· 
nan Aptal ırmağının yatak 

değiıtirmesi itiyle Hamzalı 
ve civarı bataklığının kuru-

tulma11 )ılerl ihale edllmiı 
bulunmaktadır. 

9: Van 
Van •e Ha•aıur ovaluı

nın Şamran suyu ile ıulan-

maıına aid etüdler bitmlt 
ve projeler hazırlanmıtllr. 

Ba projelerden Edremide 
kadar olan 78,989 liralık ka • 

nal kısmı iki parça olmak 
üzere ıhale ed ilmlıtir . lnıa
ata devam ~dilmektedir . Dl· 
ğer parçaların ıhalesl , bu 

kısımlar için verilecek tah. 
ılaat içinde olmak üzere ile-

ride yapılacaktır. 

10: Erzincan 
Bu ıube içinde bulunan 

ıai tabii bAtakhğının kuru · 
tulmaaı lti 154,901 liraya 
ihale edi l mııur. Bugün Er· 
zlncandaki po&ta ıol .. ıtabil 
bataklığının haritasını al
makla uğratmaktadır. Er 
zincan ova11nm ıulanma11 

için açılacak ana kanala ald 
arazinin meaahaları bitiril
mlf ve projelerin hazırlan

ma11na batlanmıttır. Bua· 
dan başka sağ sahil kurut· 
ma sahaamda yapılacak 4 
köprünün projeleri yapılmıı

hr 

mıyacağız. 

Varmı tereddüt ediyordu: 

- Fa kat Scotland aahtl 
fener ine vasıl olur11ak, sahtl 

itfaiyesi Morro -Caatlel kur• 
tarmağa yettıecektir. 

Hanıeo şu fikri ortaya 
attı: 

-- Fakat, kaptan yangı· 

nın devamı karıııında elli 
dakika bile dayanamayız. 

Var mı, cevap vermeksizin 
üçüae& kaptan tarafından 

teklif edilen emirleri bildir
mek üzere cihazan baflnda 

eğildi. O zaman Abhott Ha 
D1ene tiddetle ıordu: 

- Burada emir •eren kim? 
Stz veyahut kaptan mı? Saç
nıa talimat vermekten ea
kınınız . Hansen, ıert bir ecla 

• ile cevap verdi: 
- Sizden emtr alacak 

~eiiliml 
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Çinliler Harbe Devam 
Etmeğe Karar Verdiler. 

Balıkesir Askeri Satın Alma ı•xı ...................... . 
Komisyonundan: •KokVeSömi Kok Türk 

Kor merkez birliiinin ihtiyacı olan 20,000 kilo man- • 

gal kömürü 29-2 .Teırin ·937 pazartesi günü açık ekıiltme 1 Ant r a s ·ı t ·ı G e 1 d ., 
(Baıtarafı birlnd sayfada) 

"'emiryolu iıtikametınde ta· 
kıh eden Japon orduıu 22 
ıonteırin günü ıabahleyjn 

nankinln l 40 kilometre ce
nubu garbiıinde kain Vuıih 
ıehrinl tııal etmıılerdlr. Bu 
havalide yağmurların huıu· 

le getlrdlii tuğyan netice
ıinde orduya yiyecek ve 
cephane tedarikine imkan 
kalmadıiı için ordu ihtiyaç· 
ları tayyarelerle temin edil
mekte ve ordu da bu ıaye· 
de ilerlemektedir. 

Kashlngden An11hov iıti 

kametin be rlcat eden Gene 
ral Llu-Şien Hıu kumanda· 
11ndakl Hunan eyaleti or· 
duıuna menıup Çin kıtala

rınınJ bir kısmı 21 -22 ıon 
teırin geceıi iıyan etmitler · 
dir. Aıi aıkerler bankaları, 
acentaları ve ticarethaneleri 
yafma etmtıler ve merkezi 
Çin orduıune menıup kuv· 
vetlerle çarpıımıılardır, 

Her _iki taraftan da 1400-
1600~klıt ölmüıtür. 

Changhal, 26 ( A.A. ) -
Hükumet merkezinin nakli 
huıuıunda verilen kararı 

müteakip'.::ecnebt ıefaret ve 
konıoloıhaneleri hükumerle 
beraber Nankine gitmeğe 

karar~ .. vermıılerdir . Franıa 
ve Sovyetler BırUğJ ıef aret. 
leri 22 ıonteırinde Nan kin · 
den ayrılmıılardır. İngiliz 
Amerikan ve Alman ıefa

rethaneleri de bu gün taıı -
nacaklardır . 

Pekin, 26 (AA.) - Japon 
kaynaklarından alınan ha 
berlere göre timali Çinde 
bir hükumet teıkili için Ja 
ponlarla Çinliler araıında 

faaliyetli müzakereler ol
maktadır. 

Londra, 26 - Japon or
dusu dün gerek timalde, 
gerek cenupta ileri hareke. 
tine devam etmlıtır. Stmal 
cephesinde: Tılko ıehrl tlm
ıJıden Japonların eline düt· 
müıtür . 

Cenup cepheılnde: Japon 
kıtaları Çın orduıunun Şang · 

haydan çekildikden ıonra 

vucüda aetlrdlkleri ve (Hin· 
denburı hattı) adını verdik· 
lerl yent müdafaa hattına 

dayanmıılar ve derhal hü
cuma geçmtılerdir . Kushan 
ve (Kanhlng) ıehlrlerl ltgal 
edtlmittlr. Maamafih müda· 
faa hatta eıaalı noktaların

da henüz dayanmaktadtr. 
Japon erkanıbarbiyesi Japon 
orduıunun bu aahada (Nan 
kin) e doğrü yaptığı ileri 
hareketini teıbil için daha 
cenuptan bir çevirme hare

ketine teıebbüs etmiıttr. 

kül yaptıkları ve içine ken
di taraflarını koydukları ve 
hükümett bu cemiyete bı

raktıkları ıöylenmiıtir. 

Halk yeni idareyi ıuküoetle 
karıılamııtır . Yeni vaz.lyet
ten İngiliz ticareti mütee11lr 

/ 
olmamııtır. 

Londra, l 8 - Şanghay 

mıntakaaında 70 kilometre· 
lik bir bat boyunda ilerle
mekte olan Japon kuvvetle · 
rl Abkaıln ıehrlni de itral 
etmiılerdlr. 

Ayni mıntakada bulunan 
Tayi gölünde Japon motör
lerl mütemadiyen aaker ta · 
ıımaktadırlar. 

Diier taraftan Çin mem -
balarından bildirildiğine gö· 
re y~nl bir müdafaa hattı 

vücuda ıettrmtı olan Çin 
kıtaları, Japonların ileri ha
reketini durduktan maada 
mukabil taarruza geçerek, 
bazı mühim mevzileri de is 
tirdat etmtılerdir. 

Londra, 26 - Bir Çin teb
liğine göre Çtn kuvvet
lerinin eağ cenahı Pekin 
Hankov yolu üzerinde Şun· 
tebden 20 kilometre meıa -
f ede Şahoyu tekrar ele ge · 
çlrerek bütün yol köprüleri 
tahrip etmek ıuretıle düı

manm geri ile olan muva
ıalalarını keımittir . Çin kuv
vetleri. bir çevirme hareke· 
tile Tamını üzerine muka 
bil taarruza giriımiılerdlr. 

Tientsın - Pukov hattında 
Sarınehrin ıtmalinde çok 
tlddetli bir muharebe olmak 
tadır . Düımanın bu nehri 
geçmek için yaptığı bütün 
teıebbüıler akim bıraklırıl 

mııtır. Sarınehrin ıimalinde· 

ki Çın mevzileri fevkalade 
kuvvetlidir. Seyyar Çin kuv 
vetl~ri düımanın gerilerini 
mütemadiyen lzaç etmekte 
dır. Muharebeye yalnız bu 
mıntakada •ıtirak eden kuv · 
vetlerin miktar takriben 
300,000 dtr. 

Hükumet dairelerinin Nan 
kinden ıerlye nakline ıtd · 
detll bir mukavemet zihni· 
yettle devam olunmaktadır. 

Tokyo 26 (A.A.) - Do 
mel ajanıı ve bütün gaze · 
teler, yükıek aıkeri ıura 
kurulmaımın bütün Japon 
tarihinde bir dönüm nokta11 
teıkll ettiğini ve Honoye 
kabineıinin top yekun bir 
harb ılyasetlnin j cap ettir -
diği tedbirleri alacağmı yaz· 

maktadır. 

Kayıp mühür 

ıuretlle mukaveleye bağlanacaktır. Kıymeti muhammeneal~ • • • if. 
(800) liradır . lateklllerln ıartnameatni görmek için her gün • 

ve eksiltmeye 11urak edeceklerinde vakta muayyenlnde ilk • Her Cins Soba Ve Ocak/Jkta Ve Maı -
teminat akçesl olan (60) lir-alık teminat makbuztle Kor • tızda ku//anı/Jr. Kok Ve Sömi Kok Türk 
satJD alma komiıyonuna muracaatları. •

1 
Eh 

4 _ J - 510 /lntrasiti Kömür/erik Tecimgemızde • 

Defterdarlıktan: 
No: 
34 

Sattı bedeli Müıtemllatı 
480 üstte üç, altta bir 

ven Fiatla SafJlmatadır. 
• AHMET VE lBıtAHİM CUMALI 1 Çlvlciler Ve Demircllt . Çarşııı 
it Demir-Hırdavat- Yapı Malları 
• Çiftçi Aletleri Alım Satım Evi ı ......................... Mevkii Cinai 

Börekcller. Ma. Ev 
Tabuk sokağı oda!ve bir methal 1-----------------------..-.;o-

HudÔt 
lkı tarafı yol, bir tarafı emlaki milliye araaıı, diler tarafı 

hane. 
Yukarıdaenah yazılı(hazineye alt ev tere kılman pa

zarhktalverllen bedel haddi layık görmediğinden 17- l 1-937 
tarinden ltlbaren~ l5 gün müddetle müzayedeye konulmuı
tur. Taliplerin(müzayedenin yapılacaiı 1. kanunevvel 937 
tarihine müaadif çarıamba günü ıaat on beıte defterdarlık 
dairesinde miteıekktl komiayona, fazla n.aldmat almak 
lıtlyenlerin de milli emlak müdürlüiüne müracaatları. 

li
1

~~~0c~;~~;;~~~-
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mı Lüzumsuz seyahat ve lüzuli yol mas
ın\ rafı etmeden her.fürlü:siparişinizi en mü
( s~i~ şeraitle İstanbuldan temin edebilir-

' 

sınız. 

Sipariş bedeli maim vürudondan sonra ödenir. 
CiDDİYET · SUHULET - MENFAAT 

Tafsilat için: "Posta kutusu 422 lstanbul,, adre-Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

1 sine yazLmz. 

~ ==-..u:---==---~--~---~-
Cinıi Hududu 

!iii!25252S-a5~ec:ııcac:ııc:ııc:ıı~~mş 
Köyü --; ~=~Mevktt 

Kalburcu Horoltepe 
namı diğer 

Kabaarmut 

Tarla Dolu: : oede oğlu lı· 
mail, batm:dere poy
razı~lımail oğlu Bekir, 
cenuben Ali oğlu lı -

•IJ!~~l!~B!!~!~~!!IOOl!!l~]!~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!~!~I~~! 
:!Wi l 

mall. 
Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı~tarla 288 ta· 

rlh ve 127 oumrah tapu kaydı mucibince Kalburcu kö
yünden Hasan oğlu Abdullabın tasarruf ve!ziraatında iken 
34 l de ölmeıile evlatları Yusuf, Nadiye ve Emine ye kal
dığından bahtale namlarına ıenet almak iıtediklerinden bu 
yerdeki taaarruf hakları tahkik edilmek:üzere~.5 kanunevvel 
937 pazar günü mahalline memur eönderilecekttr. itirazı 
olanların bu müddet içinde tapu ılcil muhafızlığına veya 
mahalline ıelecek memura müracaat eylemeleri lüLumu 

111 ' 

ı :~ASRI MOCELLITt li ' EYUP ÜLKÜ ~ 

ilan olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü 
Çayır hisar 

Ctnıl Hududu 

Tarla Doğu: . l Emine, batısı Havva, 
poyrazı:mera cenuben11.dere 

Bulunduğu yer ve hududu yukarıda yazılıttarla Çayır
hisar köyünden lıtanbullu Haıan oğlu Beklrin intikal ve 
takılm cihetlerine müıteniden 40·50 ıenedenberi ıenetalz 
ve nizaeız " tasarruf ve ziraatında iken 330 da ölmesile 

karasa Nazlfe~ve evlatları Hatice ve Hatıl .. lbrahime kaldı· 
ğmdan bahisle_ namlarına ıenet almak iıtedlklerinden ta -
sarruf haklarının tahkiki için 5 kinunevvel 937 pazar gü· 
nü mahalline memur gönderilecektir.Lİtlrazı olanların bu 
milddet içinde tapu ıicil muhafızlığına veya mahalline ge 
lecek memura müracaat eylemeleri Han olunur. 

Bürhaniye icra Oairesin~ın: 
Bahadıolı köyünden Muı 

tafa oğlu , ldrise borçlu Bür. 
hanlyenln Mllhkeme ma.hal 
leıinden Hakkı zade Mus 

j ve açık arttırma ile ıatıla· 
, caktır. Bu hanenin ihalesi 

4-1 ·938 tarihinin salı günü 
aaat 15 de dairemizde yapı· 
lacak ve bu ~tarihte teklif 

olunacak arttırma bedeli mu· 
hammen kıymetinin yüzde 

~~ Her nevi defter, kitap, bloknotlar i 
==2 dibi meşin üstü kamilen bez ve~ 
~~ her tarafı bez yumuşak cilt işleri ~ 
~~ gayet şık ve ucuz olarak yapıhr. r 

~ İstasyon Caddesinde Kaptan Oteli Karııaında . t 
•'••~mm~ııWiii~miiii~i~i~iiiıiiiiiiiiil. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~-

Vilayet Daimi 

133-+' l - Ayvalık . Bürhaoiye Ilıca yolunun ı21+soo 
1

1· 
300 üncü kilometreleri araıınd aki kıımın e1aslı tamiratı S . 
937 tarihinden itibaren l 5 gün müddetle açık ekıiltmeye ııo 
nulmuıtur 

""'' 2 -- Bu itin keıif bedeli 8169 Ura 84 kuruı, muva 
teminatt 612 lira 74 kuruıtur. 

3 - Bu tıe ait evrak ıunlardır: 
A Ekıiltme ıartnamesf 

B Fenni ıartname 
C - Keıif cetveli 
O - Mukavele örneği 
E - Nafıa tıleri ıer.ıs iti umumiyeıi • 0. 
lsttyenler bu ketifname ve evrakı vilayet datnıl 811

' 

Çin orduıunun ıadece Şa
ngha y cepheılnde ve bu ıeh
ri boıalttıktan ıonra geçen 
zaman içinde verdiği zayiat 
takribi olarak ıudur. 

Leyla adlı tatbik mühü
rumu kaybettim. Bukere 
yenlıint alacağımdan eıkiıl . 

oto hükmü olmadığını Han 
ederim. 

Balake1ir Karaoğlan ma· 
halleıinden Arif kıZI 

Leyla 

taf anın 1 borcunun temini 
için dairemizce haciz edile. 
rek bu kerre sattlmasına ka · 
rar verilen MahkemP- ma

halleıinde önü yol · 1&ğı Re · 
cep oğlu Arif ıolu manif a · 

turacı Hamdi arkası pazar 
baıı bahçesi ıle mahdut iki 

kapılı hanenın sol k11mında 
bulunan kapıdan girildikte 
bir miktar avlu bir tulum · 
ba mutbah yemekhane muh 
tes bir oda bir merdiven yu 
karıda gene bir oda avluda 
bir odunluk bir hela 1&ğda 
diier büyük kapıdan glril 
dıkte bir sofa iki oda bir 
mutfak bir hamamlık bir 
merdiven yukarı bir ıofa üç 
oda bir ıandık odasını müı 
temtl tamamı (2000) lira 
kıymeti muhammeneli bir 
hane dalremlzce p91in para 

yetmif beılni bulmazsa art 
tırma onibeı gün daha uza 

tılarak J9 J ·938 tarıhlnin 

çarıamba aüoü aynı ıaatte 
dairemizde icra kılınacağı 

cihetle bu mal üzerinde her 
hangi bir ıuretle hak idc:H · 
ıuında ~ bulunanların evrakı 
müsbitelerlle birlikte memu 
riyetimlze müracaatları la 
zamdır. Aksi halde haklı'ltı 

tapu ıicdile sabit olmıyan· 

ların Hlıf tutarının paylat· 
maıandan hariç bırakılacak . 

lan ve arttırma ıartname

ılnln 22-11 . 937 .,.,.tarihinden 
itibaren dairemizde her ke 
ae açık 937-328 doıya nu· 
maraslle bulundurulacaiı 

ilin olunur. 

men kaleminde veya nafıa müdürlüğünde görebıtırlet·0,.o 
4 - İhale 29-11 937 l!ırlhine rastlayan pazrteıl 1 ,ıa · 

saat 15 de vilayet makamında teıekkül edecek da11J1i 

cümeu huzurunna yapılacaktır. 6,.ıı"' 

5 - Ekılltmeye bu gibi •ıterle uğraıtağına dair 
1
,.,1•' 

kesir nafia müdürlüğünden sekiz gün evvel veatka a 

girebilir. 1"' 
· ·ktar• Ölü: 15.000, yaralı: Meç· 

hul, esir: 4 600. 
Çin ordusu bundan Laıka 

40 top ile bir çok harb mal· 
zem esi terketmittir. 

Londra, 26 - Avam Ka
maruında ıorulan bir ıuale 
hükumet namına cevap ve· 

rllirken: 
- Japonl arın Çinde iıgal 

ettikleri mıntakalııırda " ıul 
huo bakasına müzaheret 

mr······················-. 
: · TÜRKDİLI : • • : Pazartesinden baıka her : 
• • : ıün çıkar . Siyasal gazete .. : 
: Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylığı:400 .. : 

: Saym: 3 • ! 
: Günü geçmit 1ayıla.r 25 : 
• • • kuruıtur. • • • • ADRES: • • • 
: BALIKESİR TÜRKD1Li : 

--------·----...... 

6 - lstekiilerln keıif bedelinin °/0 7 ,5 iu mı el »ıo' 
ur •• karda yazılı muvakkat teminatını mal.andığına ya 11,ıı 

dair makbuz veya banka mektubile ihale günü ıou• 1ıııı 
vakit ve aaatte vilayet daimi encümenine nıüracaatlar• 
olunur. 

4 - 1 - 51 I 

> B l k l H. ·KAk--AN (ye!l veha~yazmanı: a ı esir say avı . 


