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~ Bulgar Krah Boris Dün Belgrada $/ 
~ geldi. Kral, Yugoslav Devlet Adam- ~ 
t@ larile Görü~melerde Bulunacak. ~ 
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~thk Yüzünden Binlerce Çinli Ayaklandı. Çin Japon ihtilafında 

Amerika Tavassutta 
bulunmıyacağını bildirdi. 
Amerika Cumhurreisi 8. Ruzvelt Bununla Be
raber Sulh Çarelerini Araştlrmağa Devam 

Edeceğini de ilave 
Loodra, 27 (A .A.) - Ja• 

Pon baıvekili; gazetecılere, 
J•ponyanan Dokuzlar mua 
bedeılnl feshetmetinın muh
temel old,ığunu ıöylem tftlr . 

Am~rika reisicumhuru B 
luzvelt ıazetectlere Ameri 
lcanın Japon Çin ıhti l af ında 
lıla tava11utta bulunmak 
ftkrtnde olmadığım ve fakat 
1Ulh çarelerini araıtırmefa 
"e•am edeceflni söylemıı 
tir . 

londra, 27 \AA.) - Ja. 
Ponyanın Şanıhaydaki Fran 
•ız Ye enternasyonal lmti 
hılı mıntakalar makamla · B. RUZVELT 

tından lstedili ıeyler hak. otoritelerinin alacakları tav-
ltında tefsirlerde bulunan 
...ıl ı t ı rı öğrenmek "rzusunda bu · q plomaal mehaf ıl eri ngi le 
te hariciye oazareUnin ken· lunduğunu söylemektedirler. 

dt hareket hattını tayin et Mamafıh lngilterenl, Şan· 
a..eden evvel bu mıntakalar (Sonu Dördüncü Sayfada) 
---~"'====-===-==-===-===--=======-=-=ı:::== 

AlmanyanınAmerikaya 
Yaptığı Bir Müracaat .. 

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

Rus yada 
19 Sefir ~akkrnda ta~ı~at 

yapıhyor 
Varıova, 27 (Radyu) 

8 . Stalin, Ruıyanın muhte· 
lif memleketlertndek 1 sef lr• 
lertnden 19 unu muhalefet
le itham ederek haklarında 
ka r.u nJ ta ki bet yapılmasını 
emre~ lemittir. 

Berlln, 27 [Radyo) -So· 
•yet Ruayanın, Kroniıtadla 
Fılli.ndlye körfezini terk 
ederek, donanmatını Mor
manska nakledecellni An· 
grif gazetesi yazıyor. 

Yalan bir ~a~er 

Bulgar 
Kralı Belgrada geldi 

KRAL BORIS 
Belırat, 27 (A.A.) - Bul-

ıar kralı Belgrada gelmlttlr. 

Kral Londra, Parls ve 

Romada ediodifi intibaları 

Yugoslav devlet adamlarma 

bildirecektir. 

Avusturya 
Maiiya nazın Londraya gitti 

Viyana, 27 ( A.A. ) -
A vuıturya malt ye nazarı, va· 
nanda; Avusturya, milli ban 
ka müdürü olduğu halde 
mali müzakerelerde Lulun 
mak üzere Londraya git 
mi~tir . 

ı ltalyanın, F r a n s a ile 
A r a s ı A ç 11 ıyor mu? 
Fransa ba~riye nazın italyaya şiddelli hücumlarda bu
lundu. Jurnal d'ıtalia gazetesi f ransaya ateş püs~ürüyor. 

ITALYAN ASKERLERi 

Roma, 27 (Radyo) - (Jur 
nale d ltalla) gazetesi; yaz· 
dıgı bir makalede, (General 
Bonapar~ vapurunda Fran 
sa Deniz Bakanı B. Kapen. 
ki tarafından verilen söy
levi tiddetle tenkid etmekte 
ve nazıra hücum eylemekte· 
dir. 8. Kapenkl, bu söyle · 
vinde..ı ltalyaya hücum etmtı 
ve f aıtzm aleyhindeki cida · 
lin, Konikadan baılıyacağı· 
na söylemlıtlr. 

Bundan bahseden (Jurnale 
d ltalia ) diyor kı: 

"Bu sözleri ıöyltyen Fren · 
sız deniz nazırıdır . Bu adam, 
hem kendisinı ve hem de 
muhataplarım aldatmakta 

ve ıöyledlil sözlerle bizi 
tahrik etmek istemektedir. 

Bu sahte Koraikalı bilme· 
ltdlr ki, Alp dallarının ate· 
sinde, her banal bir müte
cavize mükemmel bir den 
verebilmek lçln dünyanın 

en mükemmel toplara yer
leıtirilmiıtir. Bu toplarla be
raber, kırk bet milyonluk 
bir millet vardır. Bu millet; 
Avrupa dahilinde veya ha
ricinde olsun icabında vazi
fesini yapmağa amadedir. 

Fransa deniz bakanı tec
rübe etmek istene huyunun. 
Onu her halde liyıkı veç· 
hile karıılamağa aayret ede
ceğız .. ., 

Almınya, Ameritadan ticaret kolaylı~larından islifadd 
edemiyacek milletler hstesin~en çı~arılmasını istedi. 

Ekonomi Vaziyetimizin Esaslan Ve Hususiyetleri: 

Berlin, 27 (A A) - Al 
~&nya, Amerikaya Alman · 
h.nın karıılıkh ticaret ko-
1&1lıklarandan l•ttf ade ede 
ttıiyecek milletler listeıindeo 
~ılcarılmaeı fçln yapılacak 
~if leri iyi karıılayacağını 

Şuşning 
lvuıturyı, Almanyadan ıy

nlmıyaca~ttr, diyor 

B.: ŞUŞNİNG 
Vıvaoa, 27 (A.t\.)~ - B.: ı 

'-' Şuıniog üç Avusturya na· 
t.ı''-da bir kitap oeıretmittlr. 
't ta-.ıalley h bu ki ta hında 
--~beıt ve müstakil bir Av -
'ııı. l.lry•oın mevcudiyetinin 
~:tle.k bir zaruret olduğun-

: b•luetmektedlr. 
( · Şutnlng Avusturyanan 

Sonu ikinci aayf ada ) 

bildırmittir 

Amerika hariciye nezareti 

bu te§ebbüse cevap verme 

mlftir . 

B. ABlDlN ÔZMEN 
Ankara, 27 (Hususi ) - Bı 

rlnci Umumi Müfettif B 
Abidin Ôzmenin istifa ede· 
rek yerine Emniyet Umum 

ı T Ürk iye Ekonomisinde 
1 Büyük ilerleme Var. Loodra, 27 (A .A.) - Havas 

1 (Sonu ikiaci eayf ada ) 

Müdürü B. Şükrünün tayin 
edtldtğlne dair çıkan haber 
ler asılsızdır. 

Hükumetin Açtığı Anket: Ekonomi Siyasamız Olgun Tedbirlerle Ati için 
Çok Güvenli Bir Yolda İnkişaf Ediyor. Memurlara Sorulacak "Dünya ekonomisinin ge · 

çen ptli.nço raporumuzda is 

O 1 12 S 1 tikamet ve huıustyetlerml a n u a . . arzettiğimiz salah ve inki· 
ı ıaf ı l 936 yılında beynelmi. 
1 v 'I L - 1, 1 lt-1 mübadele'leri sıkan L.o 

erı BCBA cevap!ar ~iç bir suretle sicile geçmiyecel\ ve' ruyucu ve vasakçt tedbirler 

h 
rt'jiminln devamınııı, parala· 

şa Sİ vaziyete müessir olmıyacakt1. rın istt krarsızlığına ve mü· 
M 1 him siyasi ha· disele r in ika emur arın terfıhi için istatistik umum müdürlü 

h k • b 1 ettihi yt>ni veni emniyets iz Ü umetçe ır anket a çıl · ğünden ge en bu anket kn · 
lik 11e beplerine rağmen Li 

masına karnr vcrılmış oldu· ğıtlarına zamanında cevap raz ıl ah t ebarüz ve teker · 
g- unu yazmı•tık. · 1 1554 1 1 

y vermıyen memur ar rür e y emiştir . Stopların o i 
Memurla . a sorulacak olan numa.rah kanunun 19 zuncu raz daha azalmasına muka· 

anket varakalara hazırlana· maddesi mucıbince beı lira- bıl fstibıal faaliyeti biraz 
rak peyderpey vıliyet'ere dan 25 liraya kadar para 
gönderilmeJr.e baılanmaıtır. yet sıfatı baki kaldığı hal 

5 cezası ve iki ıtya kadar ha 
Verilen knrara aöre her de maaş almak ıurtttle ge· 

e fıf ceza göreceklerdir b 
memura birer anket kağıdı çen izmet müddelinlz kaç 

Anketteki ıuallar •unlar · k d vari lt"cek, buradaki 18 suale y ıene, aç ay ır . 

memurl eı r ayn ayrı cevap dır: 6 - Şimdiki vazifenfze 
1 - Bulunduğunuz vazi hangi tarihte tayin edildiniz, verecektir. Cevapların birin-

fenin barem cedvelindoe asli 7 - Uhdenizde halen üc cikanunun sona kadar ya 
maı..fı kaç liradır. ret veya maaıını aldığınız zılmıt olması lazımdır 

k l 2 - Halen ıiz kaç lira muallimlik veya baı~: a bir Anket ağıt armda fU 
memura vekalet gıhi mun

noktalar bilhassa izah olun
muıtur: 

(Bu varakaya doldurula . 
cak malumat her hangi bir 
suretle sicile!l'geçmez. Şahsi 

vaziyete&. ~ katiyyen müeısir 

olmaz, kimseye gösterilmez 
ve ifta edilmez. Baıvekilel 

asli maaı üzerinden maaı 

almaktaaanız. 

3 - Zabitlikten mütekait 
Vf ya müstafa mıamız 

4 - Devlet hizmetine üc · 
retli veya maaılı olarak ilk 
defa kaç yaıında girdiniz. 

5 - Uhdenizde memuri- ı 

tazam bir vazifeniz var mı-
dır . 

1 - a) Uhdenizde mun· 
zam bir vazife vana bun· 
dan elinize tevkifattan son · 
ra kaç lira geçiyor. 

8 - Memuriyet tı\ert se· 
( Sonu ikinci sayfada ) 

daha artmıı, flatlar daha da 
yükselmit ve beynelmilel 
mübadeleler hem hacim hem 
de kıymet itlbarlyle tezayiid 
eylemittir. 

Yılın en mühim hadise 
leri Fransız frangının altına 
çevrilme kudretini kaybet 
mesı, bunu takiben bazı 
memleketlerin dahi parala 
rının kıymetlerini dütürme
leridir. Bununla beraber, di
rize ekonominin para itle 
rinde nizamlama fonları sis 
temi gibi muvaffak tathi · 
t..atı yayılmakta ve para du· 
rumuouo iılahı ümidleri kuv· 
vetlenmektedir. 

Ulusal e~onomi 
Geçen yıllık raporumuz · 

da esaslarını ve hususiyet · 
lerini belirttiğimiz ekono · 
mık slyaeamız olgun ted 
birlerle 1936 yılında da hal 
için çok sevinçli ve iti için 
çok güvenli bir yolda mu· 
vaffakiyetle lnkiıaf etmlıtlr. 

Tanmsal durum 
Bu inkiıaf, tarını sal alan

da çok barizdir; ziraata ae· 
ntıletme ve verlmleadirm~, 

istihsali değerlendirme he
deflerine muvaffakiyetle yü
rünmüıtür. Gerçi, hava ıart· 
ları her yerde ve her mah
ıul için müsaid bir ıeyir ta
kip etmemiıtır. Fakat, çift
çinin azmi bu talihsizliği 

karıılıyabtlmit ve uzum 
müıteıne, bütün diğer mah· 
sullerde hem daha iyi hem 
de aıağıki tabloda aörülece. 
ği üzere daha fazla bir re. 
kolte temin eylemtıt: 

1935 
Buğday: 2,500,000 ton 
Arpa 1 ,300,000 ton 
Pamuk 37 ,000 ton 
Tütün 38,000,000 kilo 
Afyon 3,000 ıandık 
Fındık 24,000 ton 
Üzüm 80,000,ooo ktlo 

1936 
Buğday: 2,'7000,000 , ton 
Arpa 1, 600,'.000 ton 
Pamuk 45,000 ton 
Tütün 65,0oo,ooo; kilo 
Afyon 5,000 ıandık 
Fındık 261000 ton 
Üzüm 65,000,000 kilo 

Hayvan yetlıtlrmestnde 

geçen yıllık raporumuzda~ 

( Sonu üçinci N,f ada ) 



SAYFA : 2 

Cat Cay 
Cenneti 

Fılorlda lnyı larıncian 50 
mıl meıafede ve Miaırioin 

tatkında, Bimininin on mtl 
cenubunda Cat Cay cenneti 
denilen yeni bir ada vardır. 
Bu adayı bulan ve bugün 
burada hüküm süren Mister 
Louiı B. V aseyi pek az kim
se tanımaktadır 

Mister Louis B. Vuey, 
çok zengin bir adamdır. Ke· 
ndtsl, dünyanın birçok yer -
lerini gezip dolaımıı ve bu 
seyahatlerinin birinde yuka· 
rıda ıözü geçen adaya aşık 

olmuıtur. Mister Vasey, ka
rarlarını ıüratle vert>n bir 
adam olduğundan, bundan 
dört yıl evvel bütün adayı 

satın almıttır. llk iş olarak, 
bir Amerikalı mimarı ada· 
ya getirmek ve kendine bir 
villa kurdurmak olmuıtur . 

Bu villadan batka. ıimdikf, 

aıfada daha yedi tane köy 
evi vardır. Adadaki yapı 

tarzı tamamiyle eıki logil
tereyi andarmaktadır. Yalnız 
diktirdiği hurma ağaçlariyle 

Palmiyeler, buradaki eski 
İngiltere çeın .. ini değiftir· 
mektedir. 

Mister Vaıey adaya dört 
yıldanberf her yıl en aıağı 

yirmi bin logili:ı lirası har
camaktadır. Buna mukabil 
mükemmel bir hayat geçi
ren bu zat, vergi vermek 

mükellefiyetinde değildir. 
Çünkü, bu ada Bahama ad· 
aları grupuna dahildir ve 
bu gruptaki adalar vergi 
vermek mükellefiyetinde de · 
ğtldtrler Bundan bir kaç 
gün evvel Londraya gelen 

bu zat, adayı bir balıkçı 

kulübü halıne ıokmak niye 
tinde olduğunu ıöylemiıtir. 

Villa ile köy evleri isti 
yenlere l«iralanacak ve pan

ıiyon olarak iıletilecektir. 
Onuncu fikrince pansiyon 
ücretleri de ucuz olacak, 
günden bet logilfz lirasını 
geçmtyecektir. 

insan milyonor olduktan 
ıonra, keyfi için günde beı 
lngillz lirası harcaması tabii 
büyük bir teY sayılmaz He· 
le bu adanın, 17 jnci a11r 
da konanların randevu ye · 
ri olduğu dütünülecek olur 
aa. kenarda kötede birçok 
tehlikeli deflnele1in saklı 

bulunduğu hesaba katılabi
lir Balıkçı kulübüne ge le · 

cekler için iki türlü avlan 
ma imkanı olduğuna göre 

günde bet lngillz lirası çok 
olmaaa gerek! 

iki mideli adam öl~u 
Londrada n bildiriliyor: 
Hacı Ali adlı bir adam 

vardır; bu adam slğara, saat 
bütün balık, hasılı ne bu· 
luraa yutmakla maruftur. 

Hacı Alinin marufluğu 

sade bundan ibaret değildir. 
Onun daha büyük bir ıöh
reti vudır, yani iki adet 
mideye maliktir! 

Bu iki mideyi kocaman 
iki değirmen latı gibi kul 
lanan Hacı Alı. son günler· 
de soiuk almıı ve bu yüz · 
den ölmütUlr. 

M trsız kuşlar 
Viyana gazetelerinde ga· 

rip bir hadi~eden bahıedil 
mektedir. Bir baronun kıy 

metli yüzüklerinden birisi 
çahnmıf, fakat bu bıraızlıiı 

Kuşların 
Titizliği 

Tabiiyat alimlerinin \•ap 
t ı klau tetkiklere göre, kuı 

cinsinin hemen hepsi de su 
husurnnda çok titizdirler; 
kaz ve ördekler, çok dütkün 
oldukları için, eğer temiz 
ııu Lulamezlarsa bizzarur pis 
sulua i Uf at gö terfrler; fa 
kat küçük kuşlardan bir 
kısmı . bir defa gngftlarını 

soktukları suvu bı r diıtba ne 
içerler ne de o suda banyo 
yapar lar. 

Utarit mesiün değil. 
Almanyanın ve bir azda 

İtalyanın kaplarına sığama 
dı kları, topraklarının kendi 
lerine darlığından bahsettik 
lert malumdur. Arz ise ıki 

mılyara yakın insanına da 
dar gelmeğe baılamıı ve 
haris milletlere müstemleke 
temini ihtimalleri de kalma· 
mııhr. Bütün ümitler mes
kun bir yıldız bulmak, son · 
ra lm yıldıza gitmekten iba· 
ret lcalmııtı. Güneıe en ya
kın bir seyyare olan Utari 

tin üzerinde büyük ümitler 
beılenmekte idi . Fakat ne 
yazık! 

Rasathanelerde büyük ali· 
mler tarafından yapılan tet · 
kiklerio neticesi Utarıtln 
gayri kabili iskan olduğuna 

varmıthttır Çünkü bu ıey 
yarenin kışraoın gayet ince 
olduğu da tahakkuk etmiş 
Ur. 

Şu ha ide. Almanyanıu 
müstemleke ümidi büsbütün 
keılldi, demektir. 

T slak kulesi 
lsveçrede Zürlh gölü ci 

varında eski bir kule var · 
dır . Bunun adı •Talak ku 
lesi" dir. 

Eıkl zamanlarda , birbirile 
geçinemlyen ve ayrılmak 

arzuıunu göıteren karı ve 
koca muayyen bir müddet 
bu kulede yaıamağa icbar 
edtlirmit! 

Bu kulede, tek bir tıan 
dalye, tek bir tabak, tek 
bir kaşık veya çatal . Hasıla 
her şey tektir. Ayralmak 

iıtiyenlere bu tek P.\ efYB · 
aile yalnızlığın ne demek 
olduğunu fillen gösterilir 
Ve rivayete göre de bura· 
dan çıkan karı ve koca, ta
lik arzusunu bir daha gös -
teremezmiş . 

Ne ala yer. 

Köpe~ yüzünden ölüm 
Ulusla r Sosyetesi ietatis 

tık büroıu te.rafından kuduz 
köpekler hakkında bir ısta 
tistik neıred ıl mfıtir . Bu iı · 
tatisliğe göre, Avrupnda 
bir sene içinde 286 bin 376 
kiti kuduz l<öpek tarafından 
11ırılmıştır. 

Amerlknda da kuduz kö 
pekler tarafından ısırılan 

insanlaran yekunu 219,681 
dir. Bunll.\rın içinden Avru 
pada yüzde 15, Amerikada 
yüzde 72 nisbeti ölmütlür. 

yapan bulunamamıştır . Bir 
tesadüf neticeıl olarak bu 
yüzüğün bir kut tarafından 
çalındığı onlaıı lmıştır . Bu 
kuşun yu\·ası . Baronun evi· 
nfn yanındaki ağaçta imit . 
Kuıcağız parlak tatlı ve 
kaldıracağı birtey bulunca 
dayanamıyor ve çalıp yuva· 
ıına 16türüyormuı? 
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Bolu a 
Has aharıe 

Yapı 'yor •. · 
Ankara, 27 (A.A .) Bo · 

luda hususi idare elli yatak· 
lı bir hastahane yaptırmak 

tadır -
, Norman Davis 
j 

J Brükselden P risa geldi 
1 Brükıel, 27 (Radyo) - 9 lar 
konferauıında hazır bulun 
mak üzere buraya gelmiı 

oian Amerika boş delegesi 
· B. (Norman Davis) ve mai · 

yeti bugün Pariee gelmiıttr. -
ı Dolar 
Düşürülecek mil 

ı Va~ ·ngton, 27 (Radyo) - 1
1 Ameril. ll ayanı bugün top 

1 lanmış ve Amerik6 masna -
tına revaç vermek üzere 
doiarıo düıürülmesi teklıf 
edilmittir. 

Almanyanın 
1 Müracaat·ı 
1 

1 
1 

(Baı tarafı birinci sayfada) 
Ajansının muhabiri bildiri 
yor: 

Almanların iptidai madde 
Jer satın alabilmeleri ve ma· 

mili maddeler ihraç edebil
meleri için müıtemlekeler· 

de bır açık kapı rejimi ih 
das etmek. Almanyanm 
müstemleke taleplerine kar 
ıı lngilizier tarafından yapı 
lacak ve pazartesi günü 
Franaız n zırlnrma bildirlie 
cek olan mukabil teklifler 
iıte bunlardar. 

Bundan maada Hava ve 
Hariciye Nazırları tarafından 

dün gösterilen faaliyet neti

ceılnde edd garp veya si· 

lahlarını terketme meselesi · 
n in yeniden ihya edileceği 

zannı haııl olmuıtur. 

Şüşningin 
Kit bı 
{Baş tarafı birinci sayfada) 

başlıca vazıfeıinin Tuna de 
vletlerlle Tuna konfederas 
yonu ve Almanya arasında 

köprü teşkil etmek ve bü • 1 

yük kültürel Almatı daire· 
sile irtibatı muhafaza eyle 
mek olduğunu y11zmaktadır 

Kulüp 
istatistiği 

Işı çok olmıyanlardan bi· 
rlsi otuı muş , arz üzerinde 
mevcut olan kulüplerin mi · 
ktarını tesbit etmiştir 

Bu istatistığe göre, logil 
terede 20,IJOO dan, Bırleıik 

Amcrıkadu 12,000 den faz · 
la kulüp vardır . Bu jkf 

memlekete niıbetle çok kü · 
çük bir devlet olan A vustur
yada sekiz binden fazla ku· 
lüp va rdır . 

Hem adi, hem köpe~ 
Amerikada bir hayvanat 

müzeFioe çok garip bir mah 
luk konmuştur. Bu mahlu 
k •ın yarısı kedı ve yarısı da 
köpektir İcabında havlamak . 
ta ve sırasında da miyavla· 
maktadır. Bu garip mahluk 
bir kediden doğmuıtur. 

~l============================================:~ 
f ~;EHiR lwtABERLleRi • 
~======~=================================~~ 

Bir K i i t K a n l ı Bir Ergama 
Yakaya Sebep Oldu.. Köyünde güreşlar yapılaca~ 

Aynı eve sahip olan iki varis arasmda çıkan kavgada 
biri diğerini yaralad1. 

Bandırm:lnırı Ômerköyün 
de kanh bir kavga olmuıtur. 

Bu köyden Zeynal oğlu 

Ali ile Mehmet oğlu Osman 
varis bulundukları evde 
birlikte oturmaktadırlar. 

Vaka gecesi Oıman eve 
yatmağa gelmif, oturduğu 

odanın Ali tarafından kilit 
lenmiı olduğunu görmüıtür. 

03man oöylece kendisini 
Alinin ıçerlye sokmıyarak. 

evden atmak makaadında 

ikisi de 
Mahkum 
Edildi .. 
Gündoğan mahalle · 

sinden Zekiye isminde bir 
kadıoia, Sakarya mahalle· 
sinden Akıf kızı Hatice ara
sında bir karyola mesele 
sinden kavga çıkmıf 
ve bu iki kadın birbtrlerint 
dövdüklerinden her ikiıi de 
yakalanarllk adliyeye veril-
mitlerdir 
Cürmümeıhut mahkeme 

sın je, birbirinden davacı ol-
an her ıki ıuçlu birbirini 
döğdüklerinden ayrı ayrı pa-
ra cezasına mahkum e _il 
mitlerdir. 

•• 
Oğretmen 
Okulu 
Macı kazandı 

.t 

Halkevinin okullar arası 
na koyduğu kupa maçına 

dün de yine Necatibey Öğ
retmen okulu tle L;se futbol 
takımları arasında devam 
edilmtştır. 

Saat 15 de Birlıkten Şev · 
ketin idareıinde yapılan maç 
ta, havanın fena olmasına 
rağmen büyük bir spor me 
raklııı hazır bulunuyordu. 

Baştan sonuna kadar çok 
ıeri ve çok heyacaolı olan 
oyunda Ôğretm~n okulu gen 
çleri birinci haftayımın al 
tancı dakıkesında ıoliç 
Muzafferin ayağile ilk ve 
son gollerini yaptılar. 

Bundan sonra her iki ta 
kımıo da yaphkları akınlar 
birbirlerine tehlıkeli anlar 
yaıatmıısa da, ne birinci 
hafta yımda ve n~ de ikinci 
haftayımda bütün çalııma· 
l a r oyunun çehresini değiı-

tirmeğe muvaffak olamamıf, 
böylece Öğretmen ol:ulu ta 
kımı oyunu sonuna kadar 
lehinde tutmuş ve maçı O 1 
kazanmııtır. 

Halkevl kupa5ı evin reisi 
B . Feyzi SözC!ner tarafından 
Öğretmen okulu gençlerine 
verilmiıtir. 

BacBsı tutuşBn ev 
Bürhaniyeye bağlı Şar 

köyünden Muıtafanın evinin 
bacası tutuımuısa da yan
gının büyümesine ve ınra 

yetine meydan verilmeden 
söndürülmüttür. 

olduğuna zahip olduğundan 
fena halde kızmıı, bağırıp 

çağırmağa ve küfür etmeğe 

batlamııtır. 

Daha sonra da Alinin bu 
lunduğu oda ya gelerek üze
rine hücum etmif, bir kaç 
tokat da atmııtır Ali de bu 
sırada bıçağını çekeı·ek Oı 

mana saldırmış ve muhtelif 
yerlerinden yaralamıttır. 

Yakaya ad1iye el koy
muştur. 

iki Gene 
~ , 
Aşık Beraber 
Kactılar , 

Bürhaniyenin Kızıklı kö
yünden İsmail kızı J 3 yaf 
larındaki Hatice bu köyden 
Halil oğlu 16 yaılarındakl 

Hüseyine kaçmııtır. İki genç 
aıık birlikte kaçmıılarııa da 
arama sonunda yakalanmıı· 
lardır 

Kardeşinin leblnbiUk no
hutlınm çılmıs 

Dü gece Gündoğan ma· 
halleıinden Mehmet otlu 
Dilsiz Bahattinin; Anaf arta
lar caddesinde leblebicilik 
yapan kardeşi Fahrinin dü· 
kanandan nohut çaldığı tiki· 
yet olunduğundan suçlu 
yakalanarak adliyeye veril· 

mittir. 

Hükumetin 
Açtığı 
Anket •. 
(Bat tarafı birinci sayfada) 

bebile mahkeme kararile 
mahkum oldunuz mu ve kaç 
defa? 

9 - Askerlikten müteka
it veya müstefa birinci sınıf 
yedek subay i1tmlz sınıfınız 

ve rütbeniz nedir. 
1 O - ikinci sınıf yedek 

subay ıseniz rütbeniz ne
dir. 

11 - Tahııl derecelerinden 
hangisini diploma almak su· 
retile ikmal ettiniz. 

Eccebi memleketlerde ta 
hsillnız var mı? Vana dip · 
loma aldınız mı? Hengi ec 
nebi lisanına vakıfsınız? 

tz - Şahsi ve ailevi va· 
ziyet: 

Çocuklarınızden baıka 
kendi evinizde beılediğiniz 

kimseler . kaç ktıidir. çocuk
larınızdan baıka ev haricinde 
yardım ettiğiniz kir~ueler kaç 

kitidir? 
§ Eşinizin veya kendini· 

zin olmak üzere eviuiz •var 
mıdır? 

Kıra evinde oturuyorsanız 
ayda ne kadar kira veriyor · 
sunuz, hayat slğortonız var 
mı? Varsa kaç lira üzerinde 
ıliorta ettlrdtntz? 

Merkeze bağlı Ergam• 
köyünde bayramı~ ıkioci gü· 
nü yoksul köy çocukları 

için ıüonet düğünü yapıla· 
caktır. Bu münasebetle köy· 
de pehlivan güreşleri ile ci· 
rlt oyunları tertip edtlmittir· 

Pehlivan güreılerinde ba· 
ıa 20, baıaltına 1 O, büyük 
ortaya 5, ortaya 3 lira ve· 
rilecek, ayrıca derece alall 
diğer pehlivanlardan iklılrıe 

200, diğer birine ıOO, üç 
kişiye elliıer, dört kifiye de 
müfiasip para ve ayrıca gii· 
reılere gelen bütün pehllvao· 
lara da üç yüz elli kurut ve 
muhtelif mükaf af verilecek· 

tir. 

Cırit oyunlarında da bi · 
rinciye konsol saati, iktncl" 
ye bir kuzu, üçüncüye de 
top basma verilecekUr. 

iti çocutıan ~iri diğerini 
yaraladı 

Dinkçiler mahalleıiO 
den arabacı Hüseyin oj• 

lu on bir yaılarında Ha••· 
nın, bu mahalleden Mustaf• 

ı· oğlu, yedi yaılarında, saro 
yl fİfe ile baımdan yaralı' 
dığı tikayet edlldlilnde0 

tahkikata batl"nmııtır 

••• 1 ~ 

Fitrenizi 

Tayyareye veriniz 
Müftülü klerı: 

Kurut: Ctnıi: 
JO Buğday 

20 Buğday unu 
12 Arpa 
84 Kuru üzüm 

166 Hurma 
Rasathane direktörlüiü0 ' 

ce teıbit edildiği üzere 4. l .. 
kanun 937 cumarteıi giiOiJ ,. 
Şeker bayramıdır. Her ı 
man olduğu gibi bayr•"'' 

ıı1 

yakın Fitre ve zekitılJI 

veririz Ticaret odası b•f . 
kanlığından aldıiımız ıefl 

fitre rlmiz rayıcıne göre l 
kıymeti yukarıda gö•terl 
mittir . 

Herkeıçe de bilind•ğl 'feÇ 
hile Yurdumuzun müdaf•' 
aletlerinden bıriıi, belki bl' 

rinclsi tayyareôlr . TavY•'e 

!erimizi her türlü ıebepleb~' 
' 1 1 1 le çoğa ıtmak u usa , 

borçtur. Diğer milletler .,, . 

··' kuvvetlerini tayyareye 
fetmektedirler. .. 

01" Muhterem halkımızıP e· 
kellef oldukları fitre <1e " 1 .,o 
katlarını Ha va Kuru iP 

vermelerini dileriz. 

Açık teşek~ür , ••• ~ 
Müptela olduğum 

ameliyatını büyük bir h••:. 
kat ve muvaff akfyetle 11, 

pan Memleket Haıta_h~oe•9 
nin değerli OperatorLI "' 
Mustafa Şabana açık tet• ,, 
kürlerimi sunmayı bir b" 

bilirim 
c: ~ kr&i BerLer ..,,u 

Çolpan 
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Ekonomimiz Ati için Çok Güvenli 
Bir Yolda inkişaf ediyor .. 

r -- ~ 

Ziraat Bankası Umumi Merkezinin 48 inci Hesap Devresi Münasebetile Bir Rapor Hazır
lanmıştır. Ekonomi Sahasındaki İnkişa/Jmızı Gösteren Bu Raporu flynen Neşretmeyi 

Fayda/J Buluyoruz. 

(Battarafı birinci sayfada) 
iıaret ettiğimiz inkiıaf son 
yılda daha ziyade tebarüz 

etmit bulunuyor; hayvan 
tnevcudu arttığı gibi yün ve 

tiftik hasılatı da fazlalaımıı · 
tır. 

Pazar şartlan 
Kısmen umumi konjonk 

türün tesiriyle fakat daha 
ziyade ticaret rejimimizin 

hazırladığı imkanlarla çok 

müsaid safhalar arıetmfı, 

zirai mahsul ve maddelerl
tnizin hemen hemen hepıi 

hususiyetlerini &§ağıda arze

deceğimiz üzere bir önceki 
yıldan daha yüksek fiat lar 

la muanıele görmüttiir. 

Buiday 
Senenin ilk aylarında gev

femiye yüz tutan flatlar 
rnuhsulün bazı yerlerde bo 

zulrnası üzerine yüluel mi ye 

baılamıı ve senenin ikinci 
nıafıoda bilhassa teırinsani 

ve kaounuevvelde yüksek ve 

çiftçi için ~karlı sevlyeıirıt 
muhafaza eylemiftır 
Buğday piyasasının bu 

kuvvetli mevelana dolayhiy· 
le bankamızın buğday ko 

ruma kanunu ile deruhta 

ettiği vazife, sureti umumi

Yede piyasaya, geçen ıene 

Ye nazaran daha az müda· 
haleli bir ıekilde ve Trak

Yada iç lstı hlak jhUvaçlariy

le. cenup havalisinde de ha
rice yapılan aatıılarla fiatlar 

7 7 ,5 kurut gibi koruma 

haddinin çok fevkin de tu 

tunduğundan 5a tııla rın te 

va~.kufuoa kadar buralarda 

Piyasaya müdahaleye lüzum 

kalmamıf, buna mukabıl iç 

Ana doluda fıatları düımek · 
ten korumıya hatta ihraç 
fjatlarına göre bir miktar 

Yükıeltmeye gidilmittir . 

lif ti~ ve yapağı 
Yapağı, hassatan tiftik ha· 

Şimdi hiddetle bağHlp 

Çağırma 11rası Varmsa 

Relmtıti: 

- Artık beni rahat bırak! 
Burada emir verecek be· 
ilim 

Ve Abhotta dönerek: 

- Hem güvertede ne 
ltinfz var? Yeriniz makıne 

dairesidir. 

Birkaç dakika ıeHlzlik 
hülCüm sürdü Alev saçan 

bır meıaleye benziyeo ge 

ini, coıkun deniz üzerinde 
•on ıüratle sahilden uzak
laıanaıına devam etti. Eğer 
)angın güverte~·e geçmeıe 
1dı, ön tarafa iltica etmit 
01an kaptanlar ve gemiciler 
tehlikeye karıı koyabilecek
lerdi. 

Geminin hızmdan meyda 
tıa gelen rüzgar; harareti ve 
<hıtnanı, feci bir ölüme kar

tı 6anıtsız bir mücadele ile 

t,lcit ıeçlren yolcuların bu· 

rlci ticaret rejimimizden en 

fazla istifade eden madde 
lerdendir. Tiftik bütün se

ne yüksek bir seviyede kal 
ını§ , senenin son aylarından 

bir önceki yılın iki mislJne 

kadar yaklaımıı ve böyle -
lik le rekoltenin tamamı sa -

tılmııtır . Yapağıda gerek fi 
at . gerekse satış itlbarila 
geçen seneye kıyas l a keza 

daha müsait ıartlara naıl 

olmuıtur. 

Pamuk 
Bır önceki yıldan yüzde 

30 kadar fazla ekilen fakat 
bu nisbetten daha az bir 

mahsul veren pamuk, gerek 

iç lstihlakin, gerekıe dış is · 
teklerin biraz daha yüksek 

flatlarla muamele görmüt 
tür. 

Tütün 
Tütünün ihraç maddeleri 

miz arasındaki ehemiyeli 

daha da artmııtır. 1935 Re · 

koltesinden satılmamış ka

lan tütünler ıenenin ilk ay -
larında yüksek fıatlarla sa
tıldığı gıbi bir önceki yılın 

iki misline y•klaıan 1936 
rekoltesinin büyük bir luımı 
da yılın ıon ayında müıtah 

•il için çok müsaid Hatlara 

aatılmıttır . 

Üzüm 
İzmir uzum piyasasının 

milli ekonomiye bilhassa son 

senelerde zararlı olan teza 

hürlerine kartı hükümetin 
ı gösterdiği alaka ve hassasi

yetin tesiri ve bu kabil te · 

zahürleri önlıyerek uzttm 

fiatlarına normal seyrini te 
mine geçen pilanço raporu· 

muzda arzettiğimiz uzum 

kurumunun piyasaya daimi 

surette müdahaleye amade 

durumiyle üzüm piyasa11 

sağlam ve yüksek meyela 

nanı muhafaza etmif ve bu 
mahsulümüzden bir önceki 

yıldan :W 25 kadar yüksek 
fi a tlarla 50 mılyon kilo ya 

yakın ihracat yapılmıthr . ' men 
incir piyasası geçen yıla 

nazaran daha az müsaid bir 

seyir takip etmiş olmakla 
beraber rek oltenin hemem 

hemen tamamı sürülmüştür. 

Zeytinyağı 
Son iki yılda üstüste nor · 

malden az alınan zeytinyağı 

1936 yılında dünya serbest 
fiatlarından daha yüksek bir 
seviyede ~aldığından 732 ton 

kadarı ihuç edilebilmlt ve 

bu ıuretı~ bir iç iıtih 1 ak 

maddesi vasfını tatımııtır. 

f mdık 
Ticaret rejiminin çok mü 

said durumu ve bıraz da lı 
panya hadiselerinin yardı· 

miyle fındık da fevkalade 
müsaıt §artlara mazhar ol 
muş ve rekoltenin mühim bir 

önceki yıl a nazaran yüzde 

35 40 dereces inde yükstk 

fiatlarla satılmııtır . 

Yün 1,555,000 4 .844.000 
İncir 4,459.00Ü 4 ·029.000 

Zeytinyağı J.946,0 00 1324000 
Yumurta 136901)0 1682000 

Afyon 1064000 1548,000 
Palamut 1323000 1624000 

Deriler 1692000 4421000 

Postlar 495,000 670 000 
Yekun 67,0ısuoo 87,689.ooo 

Gör ülüyor kt . ba ~lıca 

zirai mahsul ve madde'eri· 

mizin ihraç kı vmet ler l bir 
önceki yıldan yirmi mil yon 
lira fa zladır ve 1935 yı lın 

dan !:JS,8 m il yon lira ola n 

umumi ihracat kıymetin in 

yüzde 69 una kadar teka
bül ettiği halde l 936 da 
117,7 milyonu bulan umumi 

ihracat kıymetinin yüzde 74 
dü gibi yüluek bir nisbete 

çıkmııhr . İki senenin umu

mi yekunu beyninde me\'cut 
21 ,8 milyon lira fazlalığın 
yirmi mi lyonu zirai faaliye

tin artı§ına ve inkişafına 

medyun bulunmaktııyız 

Bu ., maruzatı mızın delale -

tine de dayanarnk tarım sal 

faaliyet in 1936 yılı iktisadi 

neticelerini çok se vinçli ve 
verimli telakki etmek icab 
eder. 

fstihHl faaliyetinin ve de 
ğerinin bu inkişafına muva 

zi ola ra k şeker , tuz, kaput 

bezi gibl bazı maddelerin 

Zmti istihsalin dıı ticaret 
ve tedıye muvazenelerı ba 
kımından iktiaadi neticeleri· 
ne gelince; bu, ıuretı umu

rni yed-:, mütebariz vasıf ları 

nı yukarda arzettiğ ımiz is 

tihsa l durum ile ve pazar 
ıartlarıoın seyrfle müteva- ' ucuzlatılması, sayım vergi 
zin bir inkiıaf kaydetmek- sinin indirilmesi, 1931 sonu 

tedir 

Baıl ıc.a zirai mahsul ve 
maddeluiaılzin son ikl yılda · 

ki ihraç ı...ıymetleri ıudur. 

1935 1936 1 

Tütün 18.676.000 24 265.000 

1 Üzüm 10,497,UOO 10200.000 1 
Knbuksuz 

fındık 9 , 106,000 13.243.000 1 

Kabuklu 

fındık J .109,00U '.!86 .000 

Pamuk6,783,0UO 9,485.000 
Arpa l ,966,000 1,068,000 

Buğday 2,831.000 1.927,000 
Tiftik 2, 144,000 7 ,07 J ,000 

na kadar ziraat bankasına 

yapılmıı borçların yüzde 3 
gıbl az bir faizle on beş yıl 

lık taksitlere bağ lanma sı ve 

kredi kooperatiflerin 1934 

sonuna kadar olan borçla 

rının taksitlendirılmesile be 

rııber zirai kredi hacminin 

de geniş letilmeıi, · istihsalin 
malıyetini indirmek, randı · 

manına yükseltme k ve b in 

netice çiftçiyi daha genit 

bir yaıma seviyesine kavuş 
turmak hususunda gelecek 
yıllarda büyük mikyasta al-

; 

d ~ ~ 
lunduğu arka tarafa atıyor 
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Yalınız, güvertede genizinen ~ }'azan: Çeviren : 

birkaç yolcu ile; kamaraları ~<> M . CANDIDE ~<> 
k 1 OaaaaD 12 -- K. D. aaaaaO 

çana ya ın o anlar yangın 

haber verme itııretini İfitmit · merlerioi unutarak kaçtılar. 
lerdl . 

Derin bir uykuya dalan 

diğerleri ve bilhassa serhoı· 
far - haberleri olmaksızın 

ölüme doğru gidıyorlardı . 

Kaptanlar , hiç bir zaman 

yolcuları uyaodırtmak çare 

sini aramadılar. Bir talih ese· 

ri olarak gemide bir tanıdı· 
ğı, yahut hafıf uyukulu bir 

komıusu bulananlar; kaput

larına veya kam ara bölme · 

ferine vurulan şiddetli dıır 

beler, acı haykırıılarla uyan · 

dırılmıılardt. 
- Kurtulabilen kurtulsun! 

Gemi yanıyor, diye. çoğu 

kamaralarında tabliıiye ke-

Yangın geminin ortasın· 

dan çıktığı iç;n . arkaya doğ

ru gıden gulvRrlar alevlerle 

çevrilmitti Bunun için yol
cular arka güverteye iltica

ya mecbur kalmıılardı . 

Orada da vaziyetleri teh

lı kell bir hal aldı Makine· 

lerin çalııablldiği kadar, kap 

tan , arkadaki yolcuları hiç 

düıünmekıizln, gemiyi bütün 
ıüratile sevketti. Geminioio 

hızından meydana g~len rüz
ıarla artan yangın, insanı 

ıaıırtıcı bir süratle ilerliyor
du Zavallı yolcuların bir 

sürü gibi tıkııtıkları yer, her 

dakika, daralıyordu . 

Uunuola ~era ber yolcuları 
lwrtarmak için bir çare var

dı Bu çareyi yalnız kaptan · 

lar bulabilirdi. Bu çareler -
den biri tek batına, gemiyi 

bfr battan öbür baıa kadar 
kateden ve henüz ateıin 

istila etmediği gulvardan ar 
kaya geçilebilir ve bütün 

yolcular aynı yoldan gemi · 

oin bat tarafına getirilebili 

nirdi. Zaten bu saatte 

- Tam 3, 15 de - yolcu 

larııl hepsi her dakıka bir 

kaptanın kendi lerini kurtar 

mağa geleceğine emindiler 
Bu mütevekki l kalabalık 

içinde azıcık olıuo panik 

yoktu ve biç bir ıeyde, ıu-

ınması mukarre r olan ted 
birlerin hayırlı bir merhale

sin i teıkll etm;ttir . 

[naüstri 
Endüstri faııllyeti, mutta 

s ıl a rtan b ir hız ve verimle 
ink ş ~ f ederek istihsal kud · 
rehmize yeni imkanlar, mil
li ge lırimtze yeni kaynaklar 

katmaktadır. Geçen ptlanço 

raporumuzda inıalarımn bit · 

tiği ni blld ırd ı ğiluiz fabrika 
lar tam randımanla çalışm

aktadırl6r . 

Geçen yıl inıasına baılan

mı~ olan Ereğ : i, Nazilli ko 

mbinalarıle Buna Merinos 

fabrikasının i nıası ilerlemit 
lzmitte ikınci bir kağıt fa b 
rikRsı ı le bır selülos fabrika

sı in~eısına başlanmıştır. Bir 
taraftan da ikinci beş yıllık 

planın ana hatları kabar

maktRdır d u cüm eden ola· 

rak Ma la tyada bir ko mbina 

inıası için lı ve Sümerbank · 

larlle mÜf:ssesemiz arasında 
bir şirke( de kurulmuştur . 
Şeker u nayiini tek elden 

ve hem de hazine. menfaat 
lerlni kollıpcak surette id

are hususunda alman tedbir
ler geçen vıllık raporumuz

da beİirttiğimiz ümitleri ger. 

çekl eıtirmlş bulunuyor. 1936 

da iç ist ılılak 72 bin tona 

çıkmıştır. Bunun altm11 beş 
bin tonu milli fabrikalar ta 

rafından istihsal olunmuı ve 
aradaki fark hariçten alın 

mıştır . 

Ma~enler 
Maden btihsali de mem 

nuniyet verici bir seviyede -

dir. Kömür. sömikok, krom, 

gümütlü kurıun ve kalay 

istihsaileri f azlalatmııtır . Ge
çen yıllık raporumuzda ku· 
ruluşunu kaydettiğim iz Eti 
bankın ve maden arama en · 

atitüsünün bilgili ve kıymet
li mesaisiyle Ergani ve Ku 

varzhanı bakır madenleri 

1937 yıl ında hali yete geç 
mit bulunacaktır. 

Baym~uhk işleri 
Dem iryolu inıaah evelki 

raporumuzda iıaret ettiğimiz 1 

ıstikametlerde hızla ilerle· 

mektedlr Yıl içinde :~50 kim. 

uzunluğunda muhtelif yeni 

hatlar •ıletmiye açılmıttır . 

Yılın son ayındll ıark de 
miryolları itletmesı de ıatıo 
alınmış ve demiryoll arınm 

devletl ettirm e siyaseti tama

mlanmııtır 

Yol ve köprü inıaıı faa -

ürsuz kaptanlara gösterilen 
emnıyet kadar acıklı ola

mazdı. 

Ale\ !e rin öbür tarafından, 

ön tara fta. hiç bir te h like kar · 

ımnda bulunmıyan kaptanla
rı görüyorlard1. Y okular un

utulduklarına inanmıyorlar

dı. Zaten selametlerini te
min et mek için aralarında 

gem inın yegane otoriter mü· 
mess ilı kamarotlar vardı. 

Emniye t i kuvvetlendirmek 

için, ka marotlar, kaptanla 
rın emri üzerine aralarında 

bulunduklarını - güya iti
raf ediyor ve itminan ile 

imdatlarına çağrılan gemi· 

lerin yaklaıtığınt, onun içln 

hakikatta hiç bir tehlike 

bulunmadığını bağırarak söy· 

lüyorlardı. Yangından uzak 

kalmıı; A. güverteılne 

gelip gitme de henüz imkan 

dahilinde idi Orada tahlisiye • 
sandallarına el ıüriilmedilt· 

SAYFA: 3 
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liyett de muvaffaklyetle iler 

lemektedir. 
Yeni ha t ların mubadele 

lktlsndiyatına yeni iıtihıal 

ve ist ih lak kudret leri kat
mak suretiyle iktisadi faalı
yet üzerındeki hayırl ı tesir· 

leri bariz bir ehemmiyettedir. 

finans işleri 
Fınansal durum, kalkınma 

hareketinin en batrmlı ve 

verimli safha larından birfol 

ifade etmektedir. Sayım ver 
gisinin muaddel nııbetler 
üzerinden tahsiline, arazi ve 

bina vergi 1 erinin husuıi lda · 
reler leh ine terkedilmesioe 
rağmen devlet bütçeıl iyt · 

leşmekte devam eimlıtir. 

İnhisar tdarelerlle demir
yolları varidatında da büyük 

artıılar olmuıtur. 

Mill i ekonomide arzettiği · 
miz bu inkiıaflara muvazi 

olarak milli gelirimiz artmıı 

o'duğu gibi kazanç norması 
d a ıureti umumiyede biraz 
yükselmt ı bulunmaktadır. 

rn34 de 67.1 milyoD" olan 

tasarruf depolarının 1936 da 

84.1 milyon liraya yükıel

mesi bunun kuvvetli bir tıa
retidir. 

Cumhuriyet flükiimet Türk 

parasının kambiyo kurunda 

bir değişiklik yapmağa ihU · 

yaç görmemiı ve paramız 

1930 dan beri takarrür eden 

fiili istikrarını muhafaza ey

lemlıtir 

Ekonomik lnkitafın belfrt
tiğı ihtiyaçlar bir önceki yı

la nazaran daha müsait ıart· 
laria karıılanmıf ve finansal 
itleri biraz daha caolandır 
nuıtır . Bankaların gerek fer

di ıtıbar gerekıe devlet bo· 
noları mukabili kredilerin

den baıka mali ıirketlerin
de ve alelumum titr muka
bi\i plasmanların da 1933 
denberi görülen artıf daha 
da kuvvellenmittir. 

Hususi iskonto, sureti um· 

umiyede hanuni had olan 
yüzde 12 de_ kalmıt olmak· 

la beraber bunun asgari 
haddi devlet bonoları tçln 

Ankara ve İstaobulda yüz

de 6 ya kadar inmittir . Bu 
na mukabil tevdiat faizleri · 

nin yüksek seviyesi devam 
etmiıtir . Bu seviye, tevdiat· 

la çalışan bankalar için iıı -
kontoyu ucuzlatmak imkan· 

larını selbedecek bir mali · 

yet arzetmekte ve tevdiatla 
çalııma sisteminin aktiıadi 
netıceler ini verimıiz kılmak . 

tadır.,, 

ni gördükçe ~ olcular büs· 
bütün ferahlıyorlardı 

Artık fırtına son ~iddetinf 
bulu yor; gemi teknesine çar
parak parçalanan dalgalar 

yarım yama lak giyinmiı 
olan betbahtlan kemıklerioe 
kadar ısiatıyor ve dondu

ruyordu. 

Bir saat geçi~en bir S. O.S. 
pelaket zamanında bat 

telgrafçı Roger, lkind 

telırafçı Alagua ve üçüncü

ıü Mackey kamaralarında 

uyuyorlardı. Hiç birini dııa

rıdaki telaısız gidiı geliıler 
uyandırmamıth · 

Fakat gece yar111 Alaıua 

garip lir hi11i kablelvuku ile, 
uykusundan uyandı . Açıl-

mak için kollarını ıevkl-

tabti ile uzattı, ıaatioi 

idare lamba11oa yaklaıtırdı; 

saatin 3, 1 olduğunu görd6 • 

(SONU VAR 
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Kıtlık Yüzünden Binler 
ce Çinli Ayaklandı .. 

( Baıtarafı birinci aayf ada) 
ghayda doğmut olan fili va . 
ziyet sebebHe, Japon istek 
lerlni reddetmiyeceği zan 
olunmakta dar . 

Dün öğleden sonra japon
ların enternasyonal mıntaka 
ile Fransız mıntakaaını biz 
zat kontrol etmeil istemit 
olduklarına dair bfr tayıa 

dolaımııtar. Fakat iyi malü · 
mat almakta olan mahfıJ, 

bu tayialara ehemiyet ver
memektedir. 

Londra, 27 (A.A.) - Pa· 
rllmentonun öğleden sonraki 
toplantısında Şanghaydaln 

vaziyet parlamento azi.lara
nı bılhaaaa me11ul etmlttir. 
Mebuslar Edene bir çok su· 
aller sorarak enternasyonal 
imtiyaz mıntakalanna Ja
ponya vazlyed etttil takdir· 
de lngilterenln ne suratle 
hareket edeceğini öğrenmek 
istemitlerdlr Eden bu sual
lere cevab vermekten ka· 
çınmıthr. 

Enternasyonal mmtBkanıo 
idare ve tetkllahnm Çin bü. 
k6metinln muvafakati olma · 
dan tadil edilip edtlm\yece · 
it hakkında amele partisi 
mebuslarından Vodgood 
Benn tarafından ıorulan su· 
ale Eden tarafından verilen 
cevab nazırını bu hususta 
dün verdiği cevaplara nu
mune teıkil edebilir. 

Eden mebus Benne ıu 

cevabı vermlttir. 

- Şangbaydaki enternaa· 
yonal imtiyaz mıntakaaının 

idare ıartları Çin hükumeti· 

nin muvafakati olmadıkça 

değlıtlrtlemlyecek olan "ma· 
halli nlramnameler .,dır . 

Benn bunun üzerine ıu 

suali tıormuıtur: 

- Bu sözlerden Jabon ta · 
leplerlnln reddedileceii ma· 
nasını mı çıkarmak llzım 

dır? 

Eden cevap vermtıUr: 
- Bu ayrı bir meseledir. 

Cevabım lgtimamlı hazırlan

mıotır. Ve zannedersem su . 
alinize de bir kartılık teıktl 
etmektedir. 

Diğer bir takım ıuallere 

cevap veren Eden Amiral 
Hlttlerln Şangbaydakl askeri 
muvaffakıyetlerinden dolayı 

general mahutyi tebrik etli
ği hakkındaki ıaylayı tekzib 
et mittir. 

Şangbayda Hunıtjao Oad 
da loglllz tabiiyetinde bulu· 
nan kimselere ait evlerin 
yağma edllme1l hakkında 

kom1nlst mebuslardan Gal 
lacher taraf mdan sorulan 
suale Eden tu cevabı ver · 
mittir: 

- Bu mıntakada cereyan 
eden yağmacıhk vakaları 

hakkında aldığım malümata 
bakılacak olursa mücrimler 
dağılan Çın orduıuoa men. 
sub asker lerdir Mümesalller, 
lngillz tebaasına ait mülkle· 
rin himayesini temin için 
elerinden geleni yapmakta 
dırlar . Her türlü müsbet ta· 
lepler için tazmioat istene 
cektir. 

Şangba y, 27 ( AA. ) -
Royter muhabiri bildlrlyor: 
Büyük miktarda takviye 
kıtalarınıo relmesl üzerine, 
vürümekte olan Japon or · 

dusuna kartı Çin mukabil 
taarruzuna baılamııtır . 

V usihi tehdit etmekte 
olan Japon kuvvetleri, arazi 
terkine mecbur edllmittlr. 
Halen ıtddetlt bombardu · 
mandan sonra Japonların 

eline düımüt olan Vuiçing· 
de kanlı ve müblm btr çar 
pııma devam etmektedir. 

Çın hatlarının takviyetıl, 

sarsılmakta olan Çtn mane
viyatını yü\ueltmtıUr. 

Japonlar, Stanfuoun ıark 
mahanesini bombarduman 
etmektedir Şehir alevler 
içindedir . Sanıldığına göre 
Japonlar Sarınehiri geçmeye 
hazırlanmaktadır. 

Yiyecek eksikliği yüzün
den Franaız imtiyaz bölge · 
sinde karıııkhklar çıkmııtır . 

Aç kalan binlerce Çinli mül
teci pirinç mağazalarını mu 
hasara ~tmtılerdir. Polis mü· 
da hale ederek bunlara da -

ğıtmııtır. 

Tokyo,27(Radyo) - Japon 
orduları, Nankln üzerine yürü· 
mekte devam ediyorlar. 
Y aimur, bardaktan botanır
cuına düımektedir. Buna 
raimen harekat durmamak · 
tadar. 

Son haberlere göre, Nan 
kin l11al edildikten sonra 
da Çin hükumeti, Japonya. 
nın metalibatına baı eğmi 

yecektir. 
Halk, Nankinden kaçmak

ta. devam ediyor. 
Tokyo, 27 (Radyo) - Bü · 

yük askeri ıüra, bugün aa · 
rayda ve imparatorun riya 
seti altında toplanmııtır. Bu 
tople.ntıda uzun sürecek bir 
harp için alınacak tedbirler 
görütülmüıtür. 

Tokyo, 27 (Radyo) - Çıo 
Japon bar binden bugüne ka · 
dar Japonlardan 16 bin ne· 
fer ölmüı bulunuyor. 

Tokyo, 27 (A.A.)-Royter 
Ajansının muhabiri bildiri 
yor: 

Çın ile Japonya ara11ada 
doğrudan doğruya müzake 
reye bat lanmaaı için İngiliz 
sefirinin tava11utta bulundu 
ğu hakkında bir~ Japon ga
zeteılnde çıkan haber İngil . 
tere ıef aretlnce tekzip edil
mektedir. 

Nankin,27(A.A ) - Hüku · 
met merkezinin Sungkinge 
nakledildiği bugün resmen 
bildirilmektedir. Bu müna
sebetle netredilen bir beyan· 
namede Japonlar garp isti · 
kametinde oe kadar tlerler
ıe ilerlesinler iç Çtnln hiç 
bir zaman hayıiyettiken 

ıartlar kabul etmiyeceği kay · 
dedilmekte ve Çinin Japon 
boyunduruğuna girmesine 
milli mevcudiyet ve ıeref 
ne de beynelmilel ıulhun 

idamesile kabili telif olduiu 
ili ve edilmektedir. 

Tokyo, 27 (A.A. - Yo 
mlurl gazetesinin zannetti
ğine . ıöre , setfrini Japon 
hükumetinin fikrini anlama · 
ğa memur etmekle lngiltere 
Çin ile Japonya arasında 

doğrudan doğruya müzake· 
re)·e girltilmeslnl arzu etti
ğiut göstermittir. 

Öksürenlere ve 
göğüs neztelerine 

l'OKKDILI 

Balıkesir. Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez birUğinln senelik ihtiyacı için (ı 4) ton sa· 
bun pazarlakla satın1alınacaktır . Pazarlı(ıı 4 1 ·kanun 937 
cumartesi günü aaat 9.30 dadır. Muhammen bedeli ( 4480) 
lira, ilk teminatı (336) ltradar. İsteklilerin ıartnameslnl gör
mek için her gün ve eksiltmeye ittlrak edeceklerin vakti 

J 
muayentnde ilk teminat akçatıı olan (336) liralık teminat 
makbuzlarile kor satın alma komisyon baıkanlıiına mü
racaatları. 

4- 1-521 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkesirde Sütlüce j mevktinde 6 adet askeri.bina inta· 
11 kapalı zarf usultle 4- ı. kanun 937 cumartesi günü 
saat ] 0,30 dalyapılacaktır. Mezkdr binaların muhammen 
bedeli (I0,200) Ura (72) kurut, ilk teminatı l765) lira (54) 
kuruı isteklilerin ıartnameıinl görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye tıtirak edeceklerin de eksiltmeyi açma saatinden 
bir ıaat evveline kadar teklif mektuplartle bu gibi itleri 
muvaff akiyetle baıardıklarına dair devairi aidesind~n taa
tiklt vesaiklerile Kolordu satınalma komiıyoou batkanlığına 
müracaatları, 4 · l 522 

Susığırhk:Beledi.ve 
Riyasetinden: 

Ka11abamızda yeni inta edilecek 579 lira 62 kurut be· 
deli keılfli beton umumi hela 1 ·Kinunevvel 937 Salı 
günü saat 14 te Belediye dalreıinde toplanacak encümen 
huzurunda_ihalesl icra edilmek üzere 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konmut olduiundant taliplerln yüzde 7 ,5 
pey akçalarıyle müracaat etmelerinin ve daha fazla ma
lumat almak veya "tartnameyi tetkik etmek • isti yenlerin 
kalemden bir suretlnliı.alabilecekleri ilan olunur. 

4 - 1 - 530 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kolordu merkez furunu ile un deposunun ihalesi aç1k ek· 
siltme il., 13 12 -937 pazartesi günü saat 11.de yapılacaktır. 

Muhammen bedelt _ 868 lira, ilk teminatı 65 liradır. İstekli 
lerın- rıartoaıoeslnl görmek üzere her gün ve eksiltmeye 
İftirak edeceklerinde vakti muayenesinde t..or ıahn alma 
komiıyonune müracaatları 4 - l - 541 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

l -- Bahkeıir · Bandırma yolunun muhtelif kilometre 
lerlnde betonarma ferbetoneye tahvil edilecek 1 O adet 
menfezin müddeti uzatıldığı halde eksiltmesine tatekli çık · 
madığından 23-12 937 tarihine raatlyan perıeınbe günü 
saat 15 ıe kadar bir ay zarfmda pezarhğa verilecektir. 

2 - Bu itin: keılf bedel( 8900 liradır . 

3 - Bu ite ait evrakJ ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnameıl 
B - Fenni ıartname 
C Mukavele örneğt 
D - Keıif cetveli 
E - Nafia itleri ıeraltl umumiyesl 

28 tKiNCt 1 EŞR1N w~~, 

-~·-·-............. . • IKokVeSömi KokTürk 
i Ant r a s i t i G e· 1 d i. .• 
• 1 • 

1 Her Cins Soba Ve Ocak/Jkta Ve Maı -1 
w tızda kullanı/Jr. Kok Ve Sömi Kok Türk • 1 flntrasiti Kömür/erik Tecimgemızde Eh-1 
• ven Fiatla Satılmatadlf. • 
• AHMET VE IBRAHIM CUMALI 1 Çiviciler Ve Dem lrcllt. Çarıısı 

1 Demir-Hırdavat- Y~pı Malları 
Çiftçi Al~tlul Alım Satım Evi ................... . .... 

11r~;;;:;88im~i 
$1 Lüzumsuz seyahat ve füzuli yol mas- ~(llfll 
~I rafı etmeden her.türlü siparişinizi en mü- il 

f f s~i~ şeraitle istanbuldan temin edebilir- lm[ı 

1 

' 

S J n J Z. ıın 
Sipariş bedeli malın Yürudundan sonra ödenir. lKJı' 

ctootYET . SUHULET - MENFAAT IKJ 
Tafsilat için: "Posta kutusu 422 /stanbııl .. adrt· ı 

sine yazınız. . 
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~ Her nevi defter, kitap, bloknotlar ~ 
~~ dibi meşin Qstü kamilen ~e~ v~ ' 
==1 her tarafı bez yum uşak cılt ışlerı r 

~ gayet şık ve ucuz olarak yap1hr. ~ 
=:=: . 
=~ İstasyon Caddesinde Kaptan Oteli Karımnda 1 

lın~ii!iiiiiiii~~lıilııiiilıifü1~1ıii~ıiiiiiiiiiiiıiiiWlıi~ıiiiiMi~ıooinıiMm~lı~iilİ 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

lıtlyenler bu evrakı Vilayet daimi encümen lialuJlinde 
veya naf la müdürlüğünde: görebilirler 

1 -- Ilıca - Bürhanlye-Ayvalık 99+0o - 99+94Ü 11
'

1 

Bürhanlye kasabası içinde yapılacak~ 235 metre tul ündeki 
parke kaldırım lo1a11 18· l l 937 tarihinden itibaren 15 gilO 
müddetle açık eksiltmeye konmuttur 

2 - Bu tıtn keıif bedeli 7953 lira 12 kurut, muvakkat 

teminatı .. 596,. lira "50., kuruttur . 
4 - Pazarlıkla ihale bu müddet zarfında hükumet daf 

reıinde teıekkül edecek ... encümeni daimi tarafından yapı . 
lacağıodan lıtekliler encümenin toplantı günleri olan pa 
zarteal ve pertembe güolerinde saat 15 de encümene mü 
racaat edebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek iç n Nafia vekaletinden 
1937 yılı için alınmıf mütaahh ıtlik vesikası ve bu ite eh . 
ltyetlni isbat edecek vesika veya Balıkesir Nafia müdür. 
lüğünden alllcağı vesikayı ibraz edenler .. glrebilırler. 

4 - 1- 542 

,.······~·······~······· .. ,. ........................ '\ 
: TURKDILI : 1 DOKTOR ffHMET 1 i Pazartesinden batka her i 1 ff KKO YUNL(J 1 
:
: ıün çıkar . Siyasal gazete .. :: ,ıtÇO. CUk HEklMI il 

Y ılhğı: 800 Kuruı 
: Altı Aylığı:400 : 1 iş Bankası yanın- ı 
! Sayısı: 3 .. ! 1 daki muayenehane· 1 
: Günü geçmtı sayılar 25 : I sinde her gün saat 1 

3 Bu ite ait evrak ıunlardır: 

Eksiltme ıartnamesi 
Fenni tarlname 

Keılf cetveli ve teferruatı 

Mukavele örneği 
Nafıa itleri teralti umumiyesl. 

lıtiyenler bu evrakı Vilayet Daimi Encümen kaleırtlP 
de veya Nafıa müdürlüğünde görebilirler . .. 

. a;oO 
4 - Jhale g. ı 2·937 tarihine raslıyan perıembe 'vı · 

saat 15 de yeol hükumet dairesinde teıekkül edecek 
layet Daimi Encümeni tarafından yapılacaktır. 

. B•h' 
5 - Eksiltmeye bu gibl itlerle uğrattığına daır \aO 

kesir Nafıa müdürlüiünden ıekiz gün e\ vel veıtkalar 8 

glr~bilırler. ık · 

6 - lıteklilertn ketif bedeltnin yü:ı:de 7 ,5 tu ola~ ~ıo• 
tarı yukarda yazılı muvakkat teminatını malsaP 

1 

6 h le ,aıı 
yatırdığına d11lr makbuz veya banka mektublle 1 a t· 

'"raca• 
muayyen vaktinde Vilayet Daimi Encümenine mu JZ 
l 1 1 4 - ı - 5 
arı i an o unur. • kuruıtur. • 1 J'ç;. JB} k d h 1 
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