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~şvekil Celal Bayar ve 152 Arkadaşının Esas Teşkilat Ka- F k•ı•v H • • 
~nunun AltıMaddesinin Değiştirilmesini istiyen Kanun Teklifi: ransa şve J J e arıcı 

KamutayE. T eşkil8t Kanu yeNazırıLondraya Geldi .. 
n un un Tadilini Kabul Etti Fransa-lngil!ere Arasınd~ J!pıla~ak Müzak~relerda Bilhassa Şu Mmlalar Talkik Edilecektir: 

____ 1-Roma-BerlınMıhverıne Yakınlaşma,2- Versay 
lilün devlet daireleri ve~iletlere bğlı bulunacak. Siy si r··· "M""" ........ ···~ Muahedesinin Ta dili, 3-Müstemleke Mesleler i 

•üsıeşarlıkların mit eleri hakkındaki kanun da ladil edildi i 1s1 r i ... Lo::;:;:ı~ c:·~!ı:n F~;: !~kı:d~~p mü:~!:::;k:c:!:::~ Kon yada 
Ankara. 29 (A.A.) - Ka· Celal Bayar ve on sekiz ar. : 8 k•ı• N 1. p : hariciye nazırı B. Delbaı lelerinin de müzakere edlle-

lrıuta1ın bu aünkü toplantı i 8ŞV8 11 81188 8Ş8V8 i buıün Londraya ıelmııler- ceftoı btld•rmektedır. 
• kadaıının devlet dairelerinin K 

••oda Baıvekil Celil Ba· vekaletlere tefriki, ıiyaıi i suikast yapıl~f i dır. Partı, 29 (A .A .] - Havaı orkunç f ey ezanlar ıldu 
Jıır ve 152 arkadaıı ta- müsteıarlıklann vazifeleri Royter Ajanıı fngiltere• Ajansı Londradan verdiği 
tdından Teıkilitı Esasi · Fransa arasında yapılacak bir haberde Hitler - Halıfakı 

haklcındRki kanunun t!ldilfnl 
Je kanununun 44, 47, 48, görüımelerde Berlln • Roma 
49, 50 ve 61 nci maddeel- göz.eten dtğer bir kanun layı mihveri tle Fransız lngillz 

tıfn deilttirtlmeslni istihdaf hası müzakere ve kabul antantı arasında yaklaf -
eden kanunu teklif ile, yine edilmııtir ma yolunda bir terakki el-

R ata y da Y eniRe 
jim ilan edildi. 

Antakyada Taklar Kuruldu. 
rarkler Hiç Bir Taşkınlık Ha

reketi Göstermediler. 
NAHAS PAŞA 

Kahire, 29 (A.A.) - Dün 
akıam Kahirede M.s ır Baı 

vekilı Nabas Paıaya bir su 
tkaat yapılmıı ve fak.et Ba ı · 

vekıle bir ıey olm"lmrıtır. 

1882 lhtilalinln reiı i Ara· 
bi Paıaoın torunu olduğu 

söylenen fail yakalanmaıtır. 

~························, 

Akdenizde i 
• Meçhul Tah- i 
• 

telbahir mi? i 
lzmır - Akdenlzde kont· 

rol vazifeıi gören bir logiliz 

muhribi, Çeıme limııoını zf. 

yaret ettikten sonra Sakız 

lldası civarrna doğru . hare 

ket etmiıtir Muhribin ayrı . 
lııından bil müddet .aonra, 

Çeımelıler, üstüste patlıyan 

top t1eılerıle h"!yecana düt· 

müılerdlr. İngiliz muhribinin 

• • 

müllkattle yakında cereyan 
edecek olan lnaıiliz-F ran11z 
aörüımelerı netlceıtode Ver
ıay muahedesinin müıtemle · 

kelere dair olan hükümleri
ni değfıUrmek üzere hususi 
bir konferansın toplanma11 
ihtlmalt bulundutunu, bazı 
siyasi mehafillnde !Öylendl · 
ğini bidlrmektedtr . 
~-

Kültür 
Kurulu kolleji açıldı 

Ankara, 29 (A.A.)- Türk 
Kültür kurulunun Ankarada 
yeni yaptırdığı kollej dün 
Baıveldl Celal Bayar tara· 
(ından açılmııtır. 

Törende vekillerimiz, ordu 
ileri gelenleri ve kalabalık 
bir halk kütlesi bulunmuı
tur. 

Ankara, 29 (A A.) - Kon· 

yada ıon günlerde yajan 

tiddetli yağmurlardan huıule 

gelen sellerden bılba11a en 

fazla dört mahalle zarar gör· 

müı, üç b<iyük, otuz kerpiç· 
ev yıkılmıı ve tehlike raste· 
ren yüz ev de boıatılmııhr. 

Bin kiti açıkta kalmııtır. 
insanca zayiat yoktur . 

~--

Hamburg~a söylediği bir nu 
tuktı Almanyanm müstım
le~ı ihtiyacmdan bahsetti 

Berlin, 29 (A.A.)- Gene· 
ral G6rlnı Hamburıda ıöy
ledifl bir nutukta Almanya· 
nın müstemleke llteklerl•I 
tekrar etmlttlr. 

G ençlerden nıürekkep bir 

~:;~~~:·~:~:li~:'.~eM~: :::h:~.~~d~:n::·ı::.,e:::.: K a d 1 n Çorapları İçin 
cavOzde bulunmuıtur . iı zan olunmaktadır. 

k d B n El . A l ı n a n T e d b i rler .. 
• OS ova e Ş ÇI ipetli kadın çoraplarının s"iiiimlığını anlaıak için mu~-

Ankara, 29 (Hususi) - beri hazırlanıyordu. 
Surtyeden relen mnlümata Muhtelif sokaklarda halk 

1 dama M ah k Q E d i 1 d i. telif isaret1er ~ullamıacak. 
tôre Antakyada Sancak ana mümessilleri teokilatı taklar 
haaatle statüıünQn yürür· 
IGğe girdili bugün ıaat 10 kurmuılardır. 
dıı ilan edtlmtıtir Türkler tam bir vakar iç· 

Antakya bu bayram gü inde katiyen tafkınhk gös 

Hariciye nazuı 8, litvinof un ıe şüpheli görülen ~iğer 
~ir ço~ bü~ü~ memu~lann evlerinae araştırma yapddr. 

tıij münasebetile günlerden termemtılerdir. 
----..,-=--=-===-==-================= Stokhom, 29 (Radyo) -

Gazeteler; E laiıkl, Riill, Ko· 

Alman k l•Sa N Z 1 na, Revaı ve Varıova Rus 
elçilerjnın, Moskova mahke-

00 k tor Ş h l~f E 
1
• ::t~:~e :e~~=!:~d:~~:~a 

mahkum olduklarını yazıyor 

b - - 1 Rus diplomatlarından da 

uu nazaret işlerine de General Goring h kacak. Doktor ha ı g ,,i,inln itham edılhıek . 
~ h d J 1 tJ te oldukları ve bunlardan 
y8 t ev et nazır ığma tayin B~İ ui baıka 23 kitinin de perıem 

be günü idama mah~um ol 
duklara oyrıca btldlrilmek 
tedır . 

Berlln. 29 (A.A.'- Alman 
1kuıat nazırı doktur Şaht 
1•tıfasını vermlıttr. 

Berlin, 29 ( Radyo ) -
t>oktor Şaht; bugün B. Hıt · 
l~rl dyaret etmıı ve iktisat 
beıaretioden istifasını ver · 
~lıtır . 

Doktor Şahtan yerine, Dr. 
Fong tayin edilmtıtir. Ma-

l'lıııfı, yeni iktisat nazırı iki · 
llctkinunun 15 inde vazife 

•ine bft ılıyacaktır. lktiırn. t 
~l~areU umuru, o vakte ka 

dıır G~neral Göring tarafın 
~ .. rüyet olunaçaktır. 

Doktor Şaht , bundan son 
ra ndalyasız nazır olarak 
kabinede kalacak ve Rayt 
bank dfrektörlüğünü de ifa 
edecektir. 

Berlin, 29 (A.A .) - Dr. 
Şah tın iıtif aunı bildiren re&· 

mi bir tebliğde Führenin Or. 
Şahtın İktisat nazarhğından 
çekilmek hususundaki arzu
su isaf edil diği bildirilmek-
tedir. 

Rununla beraber Şaht 
Raytbank riyasetinde kal
mış ve fevkalade liyakatle
rine binaen Devlet Nazırh

iına tayin edllmiıtlr. 

Avrupa matbuatı. bu ha 
diseler etrafında uzun ma · 
kaleler yazmakta ve Rus 
yada bitlblrlni takip eden 

bu siyasi mahkumiyetleri 
muhtelif ıeklllerde tefsir ey 

lemektedir. 

Varıova. 29 (Radyo) -

Huı Hariciye nazırı 8. Llt · 

vlnofun evi ve makama, giz 

ti zabıta amirinin emrile 

araıtırılmııtır 

Sofya, 29 (Radyo) - Bul· 

B. LİTVİNOF 
gar zabıtası, komünist par· 

tisi idare meclisi azasını ya 

l:alamıı ve hepsin tevkif 

etmfıtir. 

Sof yadaki komünist par· 

tisinin, ıenede Moskovadan 

üç milyon leva tahılsat al

dığı ıabit olmuıtur. 

Kadın çoraplarını daha 
iyi ve daha dayanıklı bir 
hale getirebilmek üzere ik-

i tlsad Vekaletince esaslı su · 
rette çalııılmakta ve birçok 
tedbirler ittihaz edilmekte 
olduğu malumdur. 

Okuyucularımızı bu bab · 
ela etraflı bir surette tenvir 
edebilmek için Vekalete 
müracaat ederek birçok ma . 
lümat topladık, bunları aıa
ğıya yazıyoruz: 

ipek ve suoi ipekten ma
mul kadın çoraplarıma da
yanıkıızlıtmı nazarı itibara 
alan iktisat Vekaleti, bu 
dayanıksızlığın imkan nlıbe· 

tinde önüne geçmek maksa· 
dile bu gibi kadın çorapla. 
rıom kaç evıaf "norm., üze 
rine imal edilebileceğini teı 
bit ve bunların haricindeki 
evsafta kadın çorap imalini 
menetmlıtlr. Bunun temini 
için hazırlanan nizamname 
26 Ağuıtos 1937 tarihinde 
ilin edtlm!ı bulunmaktadır. 

İkinciteırlnio 26 ncı cuma 
gününden itibaren tatblkına 
geçilecek olan bu nlzamna. 
mede, batkın çorap satın al· 
ırken aldığı çorabın mahiye. 
tini bilerek almuını temin 
edecek yollar ve çorapların 

üzerine konacak damıalar 

izah edilmektedir, 
Nizamnamenin tatblluna 

baılandığı ıu ıırada teıblt 

edilen markaların ifade et
tikleri manalarla birlikte ço. 
rapların metanet ve nefaeet 
unsurlarının da nerelerden 
ibaret olduiunu daha açık 

bir tekilde göstermek fayda · 
lı olacaktır. 

Çorapların metanet ve ne· 
f aseU baılıca: 

1 Kullanılan ipllğln cin· 
ıioe, 

2 - Bu ipliğin kalınlığı -
na, 

3 - Makinenin örgü 11klı 
ğına . 

4 - imal ve boyamada
ki dikkate ve itinaya ıöre 
değiıir. 

Bunları izah edelim: 
1 - Kullanılan tplfiln 

cinsi: Piyasada ipek namı 

altında ıatılan kadın çorap· 
larında ya hu f pek "Koza 
ipeği,, veya ıunl ipek kulla· 
nılmaktadır. Aynı ıartlar al
tında örüldüğü takdirde hae 
ipek ipliğinden mamul olan 
çorapla nefaset ve metanet 
itibarile ıunt ipek ipliğinden 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 
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Taarruz Hazır ıyoda .. 1. . 
Dikka sızhk Büyük Bir K a d ı n Çoraplan için 

. . ' -~- . !a .:~ ·~ !'l .. ... . ' 

Madridi şiddtitle müdafaa eden cumhuriyetçiler hali 
mühim muvatf akiyetler elde ettiler. 

Paris, 29 {Radyo) - Ha 
1 

vaa ajansının verdıji son ha· ı 

bere göre, ihtilalciler Goa
da lahara müstahkem mevkii 
üzerine tlddetli bir top ate 
ti açmıılardır. Bugün sabah 
tan Aktama kadar devam 
e<len muharebe, çok tiddet 
li olmuıtur. 

Öğleden sonra gelen tay
yare filoları, bombalar at · 
mıılar, büyük tahribat yap· 
mıılardır. 

Alakadarlarm verdiği ma· 
lumata göre, Madrit üzeri
ne umumi taarruz, yarın 

ıafakla beraber baılıyacak 
tır. 

Madrid, 29 (Radyo) - ih
t1lilciler, bugün Madridi top 

ateıtne tutmuılar ve sabah
tan beri iki bin mermi at 
mıılardır . 

Tara.ronadan alınan son 
haberlere göre, bir lhtlli.lcl 

tayyare, ovalarda çalııan 
çlftçilerı bombardıman etmft 

ve bilahare denize doğru 
uçmuıtur. 

Salamanka , 29 (Radyo)
Cumhuriyetci İspanya ıçın 
bu hafta Marsilyadan hare
ket eden elit posta vapuru
nun, muhtelif erzak götür· 
düğü ve bu vapurların ha· 
rp gemilerinin muhafazası

n da bulunduğu bildirilmek 
tedlr . 

Madrid, 29 (Radyo) 
Cumhuriyetçi ispanya aley· : 
htne çalııtıkları anlatılan 

be§ casus, bu gün yakala· 
oarak harp divanına vertl 
mittir. 

Sen Jan Deloz limanında 
bulunafl ecnebi harp gemi~ 
lerl, bugün kaçmıılardır 

Madrld, 29 (Radyo) ·- Asi , 
tayyare!er, Madridi hır sa

atten fazla bombardıman 
etmıılerdir. Bazı mahalleler · 
de yangınlar çıkmıf, 15 kiti 
ölmüıtür, 30 kiıı de yara-
lanmııtır 

--~~"'!'!""'~...---.~~~~~..-."!!'-!~-~~ 

Kinin 
Nasıl 
Bulundu 

17 inci yüz yılın soolarm· 
da Peruda bulunan konteı 

Chlncbonuo hizmetcisi müt· 
hlt ve teh\ikell bi .. aıtmaya 
tutulmuftu. Yerlilerden biri· 
si, beyaz btr toz verdi, has
ta lylleıtt 

Kontes ispanyaya döndü· 
ğü zaman bu l<ıymettar toz · 
dan getirdi. İtalyan cezvttle
ri de ayni devirde bu toz
dan kullanmaya baılamıılar
dı. 

14 üncü Lul 1679 da ııt
maya tutuldu. Hiç bir ıey 
harareti düıüremlyordu . Ro 
bert Talbot adla bir doktor, 
kralı iyi edeceğini söyledi. 
Ve hakikaten bir kaç gün 
içinde kral iylletti · Dokto· 
run verdiği ıle ç beyaz bir 
tozdu. 

Lui, ton derece memnun 
kaldı. lllcının isminin, ter -
ti bini öğrenmek istedi Tal· 
bot söyiemedl. 

Kral lırar etti. Nihayet, 
48000 altan mükafat, kaydı 
hayat ıartiyle ıenede 2000 
altın tahsisat ve ~ovalyelik 
ünvaoı mukabilinde tllcın 

sırrını ve formüce hastanın 
tedavisi mümkün oldu . 

Bu bildiğimiz , kına kına· 

dan baıka bir ıey değildi . 

fakat, o devirde kına kına · 

nın ismini itilen, ne olduğu 

nu bilen yoktu 
Kına kınanın, tif a verici 

tesiri bir kaç yıl içinde her 
kesçe tanıldı. Binlerce has
tanın tedavisi mümkün oldu. 

Zira, üç dört günde bir 
tekrarlıyan veya mütemadi
yen devam eden sıtmalar 
pek çoktu. 

Buna da ıebep, ıehir dıt 
larındaki bataklaklar, içinde 
ki piılikler, ıonra bat kın hı
fzıssıhhaya riayet gösterme 

mest idi . 
Hele köylüier sıtmadan 

kırıhp dökülüyorlardı. Ar
tık ıehirliler de köylüler 

Hollivut 
Dehşet 

• 

/cinde , 
Bu Holıvud da davasız 

'te dertsiz kalmaz! Kah yıl· 

dızlardan bir.si kaybolur; 
bazı şehir hudutları dilber 
yıldızları korkuturlar. hasılı 

her gün bir ıey. Şimdi de 
ne mi var? Diyorsunuz. Ha
ber verel ~m: 

Tamam yü. z el . .ll s .. . 
e . . k .. iz maymun fuar et 
mittir ... Deh~et mi bu; deh 
ıet! .. 

Bu maymunlar Bing Cras 
bynln son filimi için orman 
lardan toplattırılarak Holi 
vuda getirllmit idiler . 

Hu maymunların toplan 

ması büyük hır tı olmuı 
ve sonra da bunların zevk 

ve temayüllerinin de tesbiti
ne meydan vermiıtir . 

Maymunların on beı, yir 
mi kadarı Mayvestin, bir 
düzine kadarı da G reta 
Garbonun etrafında toplan
ması herhalde bir zevk ve 
temayül eseridir, değil mi .. 

de bu a retten kurtulmuılar

dı . ilacı bulunmuıtu: Kına 
kına . 

Condaminenln 1737 de 
Amerika sevahatinden sonra 
bu tozun mahiyeti anlaoıldı, 
genlo yaprRkları daima ye
şil, karınızı çiçekleri güzel 
kokulu bir ağacın kabuk 
larından yapıldığını bilmi~ 
yen kalmadı . 

YerJiler, bu kabukları 
topluyorlar, kurulu} orlar, 
dövüyorlar, bey.n toz ha 
ltne getiriyorlar ve sıtmaya 
karıı kullanıyorlardı 

Çok geçmeden bu tozdan 
bir Alkaloide çıkarmanın 

usulü de ketfolundu: Qui
nine ... 

(Qutnine) Kinin; bugün 
eczacılık fenninin eııes te 
mellerinden biridir 

Kimya ve f lzik keıtfleri 

bu çok f aidell ilacın kıyme
tini bir kat daha arttırmıı

tır . 

F aci ya ebep Oldu.. Al ı n a:n T e d b i .rler. · 
Bir adam, haricen kullamlması lazımgelen ilacı ~ansmı 

içirdi. Zavalh ~asta öldü. 
Şehrimizde b ir dıkkatsız 

lık çok feci bir hadiseye 
sebep olmuıtur . ı 

Eğe mahallesinde oturan 1 

çorapçı Alt Rıza bas
ta bulunan karısı Nuriyeyi 
doktora muayent- ettirerek 
ilaç almıştır . 

Doktor B. Ferit tarafın· 
dan muayene edilcı-n hasta 
için haricen kullanılmak üz · 

erine bir ilaç reçetesi veril· 
mtıtir . 

Ali Rtza bu reçe 
te ile Sağlık eczahanesine 

giderek ilacı alıp evine gö· 
türmüıtür. Fakat dıtarıdan 

kullanılacağına dair üzerinde 
sarih etıketi olan Hacı Alı 

Rıza yanhılıkla karısı Nuri
yeye içlrmiıtir. 

Kadın bu yüzden zehirle
nerek ölmüttür. 

Bu acıklı kadise hakkan -
da tahkikata başlanmıttır. 

Bergamaya Bağh Bir Köyde 
"" 

ki Soyguncu Bir Bak-
kal Dükkanı ı Bastılar 
Bak~al ani ve kurnazca bir hara~etle tabancah adımla- 1 

Berga~~ ~~İ~!.~~. ku!!~!.ml'~rı ~~!~;~kol~~d~:kıadır 1 

Turanlı nabiyuinin Sarıca Soyguncular ıtddetle ara· 
lar köyünden bakkal Zihni nıyor. 

iki arkadaıı ile dükkanda --........ '!lfu-""""'=-

otururken elleainde tabanca a·ır Korucu 
bulunan iki meçhul adam 
ansızın kapıya dıkilmiı ve: , 

- K.ıpırdame-yın . 

Paraları çıkarın .. Diye 
Bir adamı yaraladı 

Erdeğin Kartıyaka kö· 
bağarmııtır ' yünden Hüseyin oğlu Mümin 

bu köyden arkadaıı Muataf a 
oğlu Hann ile birlikte Kes 
tanelik köyünün merasından 

Gerek bakkal ve gerek· 
ıe yanındakt iki arkadaıı 
bu, beklenilmiyen tehdit 

karıısında birdenbire ıaıala 

mıılar ve bir müddet olduk-, 
lan yerde korku ile dona 
kalmıılardır. 

Tabancalarmı ateı edecek 
vaziyelte tutan iki soygun · 
cu bakkal Z ıhniden para 

koparmak için tehdide de · 
vam etmişlerdir 

Köylünün Teravihte bu · 
lunmaamdan istifade ederek 

gecenin çok erken bir saatinde 
baskın yapan soyguncuların 

elinden kurtulmayı düıüoen 
bakkal Zihni ani bir karar
la derhal lambayı söndür-
müıtür. 

Karanlığa boğulan dük
kanın içi birdenbire karıı

mııtır. 

lkı soyguncu hemen 

atef etmek iıtemiılerse de 

bu ani hareket önünde ıa 

ıa l amıılardır. Bu kaqıaıa 

lıktan latif ade eden Zihni de 
nasılsa kapıdan dııarıya fır 

lamaea muvaffak olmuı, 

korku ve heyecan içersin 

de köv odaaına koımuıtur. 
8 :.ı kal vakayı oradaki kö

ylülere olduğu gibi anlat · 
mııtır. Telefonla hadise 
Bergama jandarmasına bil 
dirihntıtir. 

Çok geçmeden otomobille 
b ir j andarma müfrezesi kö 
ye gönderilmtııe de iki soy · 
guncunun kaçtıkları anlatıl 
mııtır. 

Ber.rama jandarmaıının 

yaptığı takibata göre bu iki 
zorbanın Balıkesir vilayeti 
hududuna doiru f lrar ettik-

kamıı kesmiıler ve köye 
.rötürmek üzere hayvanlara· 
na yüklemiılerdlr Gıderler· 

ken Kestanelik korucusu 
önlerine çıkmıı ve kendi
lerini yakalamııtır. Bu yüz
den ıki adamla köy korucu-
su arasında kavga çıkmııtır. 

Kavga büyümüş, ikl köy · 
lü korucunun üzerine hücum 
etmitlerdir. Bu sırada koru
cu da atef ederek Hüseyin 
ofu Mümini sol bacaiandan 
yaralamııtır. 

Bekçi kaçmıısada tutul 
muıtur. Keza suçlular da 
yakalanmııla rdır. 

ihalesi 
Yapı an 
Yol •. 

Vtlayet Daimi Encümeni 
dün belli toplantısını yapmıı 
v~ bazı kararlar vermiıtir. 
Bu arada Bürhaniye Ayva-
lık yolunun 127 · 133 cü kilo 
metrelerindeki kıa'"llının ta 
mirini 7950 liraya ihale et · 
mittir. 

Bir tayin 
Ankara Hukuk Fakültesi 

mezunlarından Ahmet 30 
lira asli maaıla Edremit sor· 
gu haklmltğlne tayin edil · 

mittir. --
Maaş artması 

inhisarlar tahrir kontrol 
memurlarından 8. Fuadın 

maaıma on lira zam edil 
mittir. 

ipe~li kadın çoraplarmtn Sliiimhğım anlamak için mi 
telif işaretler kullanılacak. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
imal edilenlere daima faik· 
tir. Bunun için nizamname 
piyasada satılan çorapların 

üzerine has ipek içın "ipek .. , 
auoi ipek için de .. bemberg .. , 
"kütner., ve "viskoz,, marka
larının konmasmı mecburi 
kılmııtır. Viskoz markalı 

çoraplar kalite itibarile en 
sonra gelir. 
Şu halde çorap satın alı

nırken evvela çorabın hangi 
cins ipek ipliğinden yapılmıf 
olduğunu anlamak lazımdır. 

2 - Kullanılan ipliğin ka
lınlığı: Çorabın mukavemeti 
ipliğin kalınlığına göre deği · 

tir. En kalın iplikten yapıl

mıı çorabın metaneti en fa 
zladır . Bu seb~ple nizamna 
me ipekli f abrlkalarımızı, 
çıkaracakları çorapları ipllk · 
lerine nazaran üç kalınhk 

sanıfına ayırmağa mecbur 
tutmuıtur. 

Müıterenln bunlara tefrik 
edebilmesi için piyasadaki 
çorapların üzerine "kalıo,, , 
.. t ~.. d ora.,, ince,,, amgası vu-
rulacaktır. 

3 - Makinenin örgü sık· 
hğı: İnce veya kalın çorap 
yapmak istenildiğine ve el· 
de muayyey bır numarada 
iplik bulunduauna nazaran 
çorap ma~inesinin de muay· 
yen sıklıkta olması lazımdır. 
Halbuki bazı müe11eseler el 
lerindeki makinelerin eıklık 

veya ıeyrekllilni nazarı ltl · 

bara almadan aynı makine · 
ler üzerinde her incelik ve 
kalınlıkta çorap imal etmek
tedirler ki bu yüzden çorap . 
ların evsafı bozulmaktadır. 

Nizamnamede bu husus 
nazarı dikkate ahnmıt ve 
piyasaya çıkarılacak çorap· 
lar bu cepheden beı kalıte· 
ye ayrılmıttır: 
Ki K2 K3 K 4 K.5 

"K 1 ,, ipliğin numarasına 

göre çorabın en müsatd ma 
kinede imal edildiğine '"KS" 
ise ipliğin numarasına göre 
çorabın en gayrimüsaid ma 
ki nede imal edildiğine deli · 
let eder. 

Piyasadaki çoraplar üze 
rindeki görülecek bu mar· ··-Yorgan çalmıs 

Dinkçiler mahalleatnden 
Nurettıntn, bu mahalleden 
Nuri ojlu Alinin evinden bir 
yor.ran çaldığı görü lerek ya
kalanmııtır. 

Neşriyat: 

Çocul 
Ankara Çocuk Esirgeme 

Kurumu genel merkezi tara· 
fından çıkarılan bu mecmu· 
anın 62 inci sayısı çıkmıı-

0 

tır 

içinde bilhaua ilkokul 
talebesi için resim ve yazı · 

lar bulunan bu mecmuayı 

okullara ta vat ye ederiz. 

kalardan dalma "Kl,.l ter · 

clh etmek delllet eder. 
4 - İmal ve boyannıad• 

dikkat ve itina: ÔrülürkeP 
veya boyanırken yapılaD it' 
çilik hata11 çorapların aıet•· 
net ve muka vemetlerl 6r•· 
rinde çok müe11lrdlr. Bu bır 
ıusta nizamnamede 16ı6o· 
ünde tutularak aıafıdakl •1· 
ırma tıaretleri teıblt edtloılf' 
tir: 

Gerek dokunurken ve ge· 
rekıe boyanırken en hat•111 

çıkacak çoraplara "51,, "' 
en çok balalılara da '"53,, • 
orta hatalalara lıe "S2~111•'· 
kalan konulacaktır. 

Dıfer taraftan ıtmdtye 1ti• 
dar ptyuada satılan çôr•,. 
ların içinde baun her teki 
yanlıı numara taııyan, koPç 
uzunluğu veya boyu •e it· 
leme evsafı itibarile batalı 
olan çoraplara tesadüf edl· 

liyordu-
Nizamname bunu da ,.. 

netmektedlr. Fakat bu soSI 

husus çorapların üzerine il' 
aret edilmlyecefinden .,,.,. 
bayaa esnaıında müıterıoiP 
dikkat etme•' ve tlkiy•t~i 
olduiu takdirde hemen 1ad· 
liyeye baıvurması llzımdıt• 

Demek oluyor ki, çor•P· 
larm imalinde kullanılaD iP' 
efin clnıi. ipliğin kahnhl1l 
makinenin örg6 ııkhiı, 111>1 

ve boyanrnadakl dikkat •' 
itina çoraplarm üzerindeki 
markalara dikkat etmekle 

derhal anlaıılabilec~ktir· 
Meıell: 

1 - Alkaya 
İpek kalın-K 1-8,S 

s ] 
Yani: Alkaya fabrik•'' 

mamulatından, has ipek jp" 
bi' liiind~n, kalın sınıftan, 

rtnci kaltteden, en hat•111' 

8,5 numara çorap demektir· 

2 Kartal 
Bamberg-lnce-K5·S 

S·3 -·· Yani: Kartal firmuı - • 
mulatınc!an, Bamberı ,uo• 
ipek iphjinden, ince ııoıftaP• 
betinci kaliteden çok hatalı, 
8 numaralı çorap deınektlt· 

Son olarak fU noktaya dtt 
o· fıaret etmeğl faydalı ıöritY 

ruz: 
o· 

Halen piyasada aatılaP ç 

raplar bu iıaretleri taıunak· 
f bri' tadırlar Bu itaretler a 

kalar tarafından 26 tktoci 
tetrin 1937 günündeD jtlba . 
ren piyasaya sevkedilen ço 

b•f" raplar üzerine konmafa 
d•· lanacaktır. Ve majazalar 

26 8 rt 
kt stokla rın satıııoa oı 
1938 gününe kadar de~•111 

ıı· 
edilecektir. Bu tarihten •0 

ra ise bütün bu gibi ıtokl•.f 
mahalli Ticaret Odaları t• 
rafından damgalanacaktır· 

Plyaıadan çorap mubay•• 
b i:ı• · eden her müıterioin u 
k u· 

hata dikkat etmesi ço oı 
vafık olur. • 

' ' 
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Bu· ı gar Matbuatında Bir ölünün İngiliz - Fransız Gazeteleri ile Alman 
Gazeteleri Birbirlerine Çatıyorlar. 

HararetliMünak şala · 
lir Bulgar gazetesi Bulgarlibnda ~a~ikl bir demokrasi-

niı kurulması lizımgeldiüini müdaf ıa ediyor. 
Norınalizeayon keyfiyeti 

)e"ı hararetli münakaıalara 
tol açmak lıtidadındadır. 
Bundan evvelki bültenimizde 
ldltye vekili Goepodin Og· 
llılyaaofun makalesiyle ona 
Cevap teıkil eden Mir gaze 
teetnın yazmndan bahıedil. 
lb•ıu. Bugün hükiimetin or 
tanlığını yapan "Dneı" ga 
leteıl, "Aç1k Görüıeltm,, ad· 
lı bir baımakale neırederek 
Bulrar milletinin hayati ve 
ilahi temayüllerinin devlet 
ldare.tnde hakiki bir de· 
ltıokrulnin teeaaüaüoü icap 
•ltirdliinl; otoriter bir dev 
let ıeklt kurmak iıtiyenlerln 'u cihetleri nazarı itibara 
•lrnadıkları için muvaffak 
olamadıklarını ve bugün 
)Urdu normal bir duruma 
•okoıak azminde balunanla· 
tın iıe memlekette hakiki 
btr demokrasi nasyonalizm 
Yaratmak fstedıklerini kay 
d!ttikten sonra: "Mazideki 
f~ ltiyadlarıD ha11l ettiği kötü 
bır kan ıate göre demokrasi 
.. !>ilince mutlaka partizanlık 
lQlaııldıfından ve daha tle 

rı gidilerek memlekette hal· 
ka ıınıflara ayıran bir idare 
telcll telikklıl ha11I olmuı 
b.alunduğundan kelimeyi nas 
Jonalizme tahvtl etmek la 
it •dır., demektedir Hu gaze 
t~Je ıöre ıoıyal politik bir 
•hm ııfatiyle demokraıloln 
)erine kaim olan ouyona· 
hım, halkı 11nıflara tefrik 
etrnedtil gibi tcrai, teırll ve 
ldlı kuvvetlerin mukadde · 
'•tını da meclla reylerinden 
4otacak olan aritmetik ne· 
Ucelere Ye ekıeriyetlere de · 

itl idare kabıliyettnt inkiıaf 
\'e tekemmül ettirecek ka· 
biliyetlı ve salihiyetli ekse· 
tlyetlere tevdi etmeS..tedır. 

Binaenaleyh; yapılmak fate 
rıen ıey budur ve l unda ne 
diktatörlük ve ne de otori 
ter btr idare ıekll mevcut 
olaıadıfından akıtılan tim· 

•ah röz yaıları da fazladır. 
lialk gerek belediye ve ge · 
rek mebus lntlhaplarında 
re1lerini kullanacaklar. Bu, 
•nayaaa mucibince kendiıi 
ilin laakkıdır . Fakat devlet 

Gözüne uyku girmeden 
lııandıfı bir zamanda yakın 
bır kamarada tlddetli bir 
tQücadelenin gürültüsünü 
du,du. Bir kadının inllyen 
•eıı kulaklarma geldi: 

- . Beni bırakma! 

Sonra aiız dolu küfürler, 
devrilen mobilyaların, atalan 
barajların gürültlsü ltitlldı . 
Alaıua merak içinde, üıt 

16vertede bulunan kamara 
ıa&aıdan çıktı. Rüzıar yüzüne 
hace ve ıoğuk bir yağmur 
•erpittirdı . içeriye girmeie 
lcarar verdiği eınada kırma 
lı bir ııık nazarıdtkka-
tını cel betti. GüYerteye 
tiden merdivenin birkaç ba
••aıafını çıktı ve korku 
ile dondu. Geminin merke· 
lhıı alevler kaplamııta. 

Üzerinde yalnız bljama· 
ları bulunduğu halde telılz 
0daııoa dofru koıtu . Vazi
feler( batında bulunmaları 

aynı zamanda meıruti bir 
devlet olduğundan ve baıın· 
da pek tabii olarak bir de 
hükümdar bulunduğundan 

devlet reisi adli ve icrai kuv· 
vetlerl tayin etm~k hakkına 
maliktir. Bu cihet de ana 
yasaya tamamen uygundur. 
Ha) böyle iken bu meıele-

nio münakaıa yeri matbuat 
değildir . Bu lıaususta yazı 

yazmak htiyenlerln nuyo-
nalizmin bir memlekete yap· 
hğı faydalardan bahsetme · 
lerl ha kiki vatanıeverlik ola· 
caktır . 

Gazete bundan sonra Bul 
ıar nasyonaltzmlnin ihtiva 
edeceği proiramın kısa bir 
hulasasını yapmaktadır: 

- Hühumet nasyonalist bir 
hükumet olacaktır. Çünkü; 
nasyonalizm bugün anımı
zın idare, ıoıyal ve politik 
ıabalarda en uygun olan 
idare ıeklidir- Bu ıayede 

mtllet k endi kendlıinin efen· 
diıi olacaktır; partilerin de · 
ğil, kendi milletinin bir fer 
di olduğunu hi11edecektir. 
Nasyonalizm sayesinde mtllt 
çahımayı profes1onel kurul· 
lar halinde organize ederek 

• 
bunlar ara11oda ukı bir ah. 
enk tesis etmek suretiyle 

milli ekonomiye hız ve!e 
ceğtz ve bu yüzden tahad· 
düs eden veya etmit bulu · 
nan ıosyal anlaımaz1ıkları 
bertaraf edeceğiz Naayona 
lizm kapltalt teıvik eder 
ve memlekette yaratmak 

kudretini doğurur. Pazarla· 
rm sarsıntılarına karıı kol 
lektivileyi korumak için mü· 
dahale eder; eınafa ziraat · 
çiye kredi bulur; tüccarı, 

çiftçiyi ve ameleyi himaye 
eder ve tek bir vatandaııa 

bile emeksiz kalma11na mağ· 

dur olma11na tahammül ede· 
mez. Nasyonal devlet köyü 
ekonomik bakımdan kuv 
vetlt yapan devlettir. Bunun 
temini için köye bütün kül· 
türel ve ekonomik ıeraftl 

bahıeder Kadına devlet ida· 
reıinde bak verir. 

lıte biz bunları yapmak 
emelındeyiz ve hakiki vazl · 
yetiyle Bulgar realitesi bu · 1 

icap eden arkadaılarına 

k~ndiıini uyaodırmadıkları 

için htddetle .. miıti. Hayretle 
daireıin i boı ve karanlık 

buldu Şaılun, henüz uyu· 
makta olan arkaı l arınan ka· 
maraama doğru yürüdü. On
ları uyandırdıktan sonra 
gördüklerini anlattı. Giyin 
meleri tçln oradan ayrıldı . 

Ve Aletlerinin baıına her 
keıten evvel geldi. Bir ıa 
niye sonra yanına relen 
Rogera ona sordu: 

- Varma kimseyi gön 
derdin mi? Ne ıöyledt? Gemi 
kurtulabilecek mi? Varmı 
ne emretti. 

Alagua şiddetle cevap 
verdi: 

- Ne V armsı, neden baı

ka11nı eördüm, hiç btr emir 
de almadım. Ben tamamen 
bir teaadüf eseri olarak 
uyandım. 

Mackey de içeriye girdi. 

icap ettirdiği cinayet! 
Bükreı gazetelerinde okun 

muıtur: 

Umumi harpten ıonra Ro· 
manyaya geçen Macar top 
rakluında, çok garip ve 
emaali az bulunur bir hadi· 
se, daha doğrusu bi· cina
yet olmuıtur. 

Aılen Macar olan Stefan 
Ekart adlı bir adam ölmüt 
tür. Ecelile ölen bu adamın 
ölümü de tabiidir ki bir 
ha :ukiıladelik tasavvur edi · 
lemez. Fakat bu adamcığın 
ölümünden bakınız neler 
çıkmııtır . 

Stefan hiriıtiyanlık adet 
leri mucibince tapula kon
muı, zevcesi de feryat ve 
ftğana baılamııtır . Fakat 
lam bu sırada, ikinci bir 
kadın peyda olmuı ve mü
teveffanın zevcesine: 

- Sen buradan çekli. 
Burada matem tutmak be
nim hakkımdır! Demittir. 

- Fakat siz kim oluyor-
sunuz? 

·- Kim mi oluyorum ? 
Stefanın ilk karııı benim 

Ve bunun üzerine kıya · 

met kopmuı; iki kadan saç · 
saça, baı baıa gelmiılerdir. 
Bu kavgada kadınlardan 
blriıl ölmü§ fakat. Taputta· 
ki ölil de dirilmiıtir! 

Çinli feyleıofun: "İkı kadı
nın ka vgaıından mezardaki 
ölüler bile ayağa kalkar . ., 
Demesindeki doiruluk bu 
hadise tle anlnıılmıthr . • 

nu icap ettirmektedir Blz, 
bu ciheti, yarın, parlaman 
ter bar ıekle sokmakla par· 
t isiz bir teırii kuvvet mey . 
dana getireceğiz . Bu kuvvet 
milletin kendi kuvvetidir . 

Bulgaristan, geçen gün 
Bulgar endü•tri1tnin kuru 
luıunun yüzüncü yıl dönü 
münü çok parlak tezahürlerle 
kutlamııh bugün gelen ga 

zeteln mevcut fabrikalara 
bir yeniıinin daha katıldığı · 
nı v~ yurdun muhtelif yer · 
lerinde yükı .. len bacaların 

artmakta olduğunu bildiri· 
yorlar. Bukere tesis edlhp 
açılma töreni yapılan fabri 
ka, Koçlrinova köyündeki 
kağıt fabrikasıdır . Bulgarlar 
1929 ıeneainde ağaç ve tah 
ta mevaddı ile mukavva 
imaline mahsuı olmak üze 
re kurdukları f abrtkaya 
1936 ıeneıtnde son ıiltem 

ve modern bir kağıt fahri 
(Sonu Dördiincü Sayfada) 

--------------------------------=----~-----

8 i r Seyahatın kopardığı 
büyük Fırtına .. 

İngiliz Gazeteleri Ha lif aksın Berlin Seyahatı
nın Avcılık Sergisini Ziyaret Maksadile Oldu
ğunu Ve Lordun Muayyen Bir Vazifesi Bu-

lunmadığını ileri Sürüyorlar • 
lnglliz devlet adamların 

dan Lord Halifakıın Berlin 
seyahatı ve Hitlerle mülaka· 
h Franıız gazetelerini uzun 
uzadıya iıgal etmiştir . 

ğı cevapların mucibl mem 
nuniyet olacağını tahmin et· 
mi yor. 

Sol cenah gazetelerinden 
bazıları bu nıülakattan Al
man!arın büyük neticeler 
beklediklerini yazmcıkta ve 
Alman yanın Amerikadakl 
Franstz müstemlekeleri ara· 
sına dilulmek istediğini be 
yan etmektedirler. Mutedil 
ıol cenah, Loodra kabinesi· 
nin, Lord Halifakın Berlin 
seyahatini vakit ve zama 

ı umumiyeslnı korumak la · 
zımdır. İtlllya hariciye na. 
zırının ara sıra logiliz ıef i · 
riyle temaıta bulunmak lü 
zumunu h luetmesinden daha 
tabii bi rşey olamaz . 

Belçika kralı büyük bir 
müstemlekeci devlet reisi 
sıfatına haizdir. 

Lokarno muahedeıinln 

Yarı reami matbuat Lord 
Hallf akım Berlin ziyaretinin 
tenezzüh makıadına matuf 
olduğu iddiasındadır. lngi · 
liz gazeteleri bu seyahut 
hakkında gayet sarih neıri
yatta bulunmuı ve Alman 
ıazeteletinden bazıları bu 
ıazetelerı karıı gayet ıid 
detli mukabelelerde bulun · 
muılardır Lord Ha!tfaks is 
tit liat maksadiyle Alman · 
yaya gitmtıtir . Hususi bir 
vazifeıi yoktur. Mamafi bu 
matbuat Fransanın büyük 
beynelmilel meıelelerln doı· 

tça hallı için Berlin hüku 
metine daim& arzularını bil · 
dirmlı olduğunu da tebarüz 
ettiriyor. 

, niyle Pariı hükumetine bil 

lağvından sonra bazı meba 
fillerde müatemlekel.-.r uzun 
uzadiye mevzuu bahıedıl · 
mekte olduğundan Belçıka 

krahnm Londrayı ziyareti 
politik ehemmiyetten uzak 

Sağ cenah matbuatına 

göre: Londra ile Berltn ara -

11nda müzakereler yapıl 
maıı muvzuubablı deail 
dir. Yalnız ·'İ des Debats,, 
Lord Haltf ak11n lafzan bir 
adam olduğunu ima tariki · 
yle tebarüz ettırmek file · 
mektedir . Bu gazete Hali 
fakıan büyük bir diplomat ol· 
madığını ve böyle bir vazi 
fe ile Berline gönderilmesi
nin mahzurdan ıalim bulun . 
madığını açıkca beyan et
mektedir. "Echo de Pariı,, 

1 
Almanyanın takip ettiği po· 1 

lltikanın panjernıanizm çerçi. · 
vesi içinde tetkiki !uzumu 
hatırlatıyor ve Httler Alma· 
nyasınm takip ettiği politi · 
ka hakkında kati blr kana· 
at sahibi bulunan lngiltere· 
nin hurafeler arasında bu 
calmak istemediğini ve ha · 
kiki vaziyeti öğrenmek ar· 
zusunda olduğunu yazıyor . 

Mamaf i ln~ilteren ln alaca · 

dirmtı olduğunu tebarüz et
tirmektedir ' sayılamaz . 

Müfrit sol cenah Belçika 

kralının Londra seyahati ile , 
Lord Halıf~ kt.ın Berlln se· 
yahatı araıında 11kı bir a la 
ka buluyor. · Bu matbuat 

Belçika kralının Londrada 
şerefine verilen bir resmi 
ziyafette 1'Öylediii nutku 
Almanya ya müatemleke 
verHmesinio haklı gösteril
mesi tarzında tefsir etmek 
tedir . "Humatıte" aıağıda 
tafsilatı görüleceji veçhile, 
lngıltereye ve "hodbince,, 
tavsif ettlAi politikasına tld · 

detle hücum etmektedir 
Lord Haltfaksın almanya 

ae~ahatlni İnkiltere hüku 
metinin ıoo zamanlarda 
muhtelif sahalarda yaptığı 

ıoo.iajlar zaviyesinden tel 
kik eden Temps gazetesine 
göre: 

Lord Halifalum Alman 
ya -ıi yareti ve İngilterenin 
Berlin ıefirinin Kont Ciano 
ile mü lakatı lüzumundan 
fazla komanterler yapılma· 
ıını mucip olmuıtur. Avru · 
pa vaziyetinin gerginltğl dık· 
kat nazarına alınacak olur 
sa h a kikatleri ifadeden zi· 
yade sansaıyon maksadına 

matuf olan haberlerin tesir
lerine karıı dünya efkarı 

Lord Ha lif ak11n Berlin zl· 
yaretl yalnız Berlindeki av

cı lık ıerglsini ziyaret mak
satına matuftur. Bu seya· 
hale bir tenezzüh kıymeti 
vermek lazımdır. Mamaft 

bu hal seyahatın mütebarlz 
bir şekil almaıına mani de· 
ğildfr; fakat mübalifay& 
mahal yoktur. İngiliz gaze
teleri Haltf ak11n Alman yada 
yapacağı konuımalar hak· 
kında gayet sarih neırlyatta 
bulunmuı ve Alman gazete · 
leri lngıliz gazetelerinden 
bazılarınıo ne§riyatına ga· 
yet ıiddetle mukabelede bu· 
lunmuılardır. l.ord Halifakı 
Almanya) a ıırf istitlaat 
makaadtyle gelmiıtir. ve 
muayyen bir vazifesi yoktur. 
Bilha111a müzakerelerde bu · 
lunmak salahiyetini haiz de· 
gildir. Fransa Lord Halifak· 
sın Berlin ziyaretinden va· 
kit ve zamaniyle haberdar 
edilmittir . Bu ıeyahahn 

Fransa müstemleke impara
torluğunu, Avusturya ve 
Çekoılovakya lltiklallerlni 
tehlikeye lika edebilecek 
bir proje ile nihayetlenmi

yeceği hakkında Franıaya 

teminat verilmiıtir Franıa 

{Sonu Dördüncü Sayfada) 

0aaaaaaaaaaancaaaaaaaaaaaaoaaaaaao~ 
~ ~ 

- Allah aıkma Rogera 
yardım iste. ne bekliyorsun? 

nerken telsiz odasının yan 
mağa başladığını RÖrdü. F-ev· 
kaliıle ıaıkın, geriye daodü 
ve gemi boyunca uzanan dar 
geçitten geçti Filhakika 
burada henüz ate§ görünml · 
yordu. Fakat h'°r tarafta 
kesif ve boğucu bir duman 
dalgalanıyordu. Bir çok de 
fal ar manialara çarptı; bir 
def asında kalkarken birden
bire kendlıtni tehdıt eden 
bir gurup yoİcu ile karıı kar · 
ııya geldt 

iı s. o. s. ~ 
D O 
o Yazan: Çeviren •" 
~ ~ OaaaaD M. CANDIDE - 13 - K. D. aaaaaO 

Bu telaılı bir gençti . Konu · 
ıacaktı. Fakat Alaıua mu 
habere eden Rog -ul göste · 
rerek ıükiıta davet etti 
Tam bu esnada Rogers on · 
la;a döndü Vakur ve sa 
kin bir ıeıle: 

- Tanrı bizi korusun! 
Mahvolmuıuz, dedi . 

Mackey tiddetle titredi: 
Niçin Rogera? 
Çünkü yirmi mil uzak· 

taki Luchenbach vapuru 
nun alevleri gördüğünü öi
rentyorum. 

Bir dakika, üçü 
Nihayet Alaıua 

ıurette: 

de ıustu . 

sakin bir 

- Yirmi ınll civardan 

görülen ıiddetli bir yangın 

olduğu halde Varma bizi 
uyandırmıyor demek, dedi 
Mackey bir sandalyeye yı · 

kıldı. Nihayet biraz ıükiıt · 
tan ıonra: 

Rogers, S.O.S . ıl ver. 
Y okaa hepimiz diri diri ya

nacaiız . 

Alagua ıözünü kesti: 
- Ben bundan birıey 

anlamıyorum. Çok evvelden 
bunu göndermek ~mrini al 
mıı olmalı idik. Şu halde 
bunlar yolcuları düıü.omt · 

yorlar? 
Siyah ve kesif bir duman 

telgraf odasını kaplamağa 

baılamııh. Mackey baiırdı: 

Rogera mülayim btr ıe
kilde cevap verdi 

- Fokat kardeıim , ya 
pamam. Kaptanın emri ol 
malı, mesuliyet çok aiır 

dır . Bu, yüz binlerce dolara 
mal olabilir - (1) 

Rogers söze devam etti: 

- Eğer Muıa daia doiru 
gitmiyorsa, Dağ Musa· 
ya doğru gitmelidir. Haydi 
dostum kot ve Varmıa btzlm 
için emirleri olup olmadığı · 
nı sor. 

Alagua arkadaılarıodan 

ayrıldı. Fakat gezinti gü · 
verteıinde bir clev perdesi 
önünde durdu Geriye dö . 

( 1) Enternasyonal deniz 
kanununa göre, bir S.0.S. 
gönduen felakete uğramış 
gemi, kurtarma esnasında 
vukua gelecek zarar ve :l
yanı ödemeyi üzerine al
mıştır. 

Nıbayet yolcular bir me· 
mur bulmuılardı . Yolcular 
onu geçirmek iltemiyerek 
yolunu kapatıyor, kttdınlar 

kollarına aarıhyor, her taraf. 
tan sual ve ıikayetler yalı · 

yordu 

· Kimse bizimle m~ıgul 
olmıyor; allah aıkına ıan

dallara binmemizi idare 
ediniz. 

( SONU VAR ) 
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Bir Seyahatın Kopar
dığı Büyük Fırtına .. 

( Baıtarafı üçüncü sayfada) 
hükumeti, büyük beyuelmt 
lel meselelerin müsalemet
karane bir surette halli hu· 
ıuıunda perverde dUği ar
zuları Berlln hükumetine 
bildirmekte biç bir fırsatı 

kaybetmemlttlr . Bunu son 
Pariı ziyareti ıırasaoda Dr. 
Schacht dahi hi11etmlttir. 
Mamafi bu arzu Franıanın 
doıtluklarını ihmal etmesini 
mucip olamaz. 

İngllız gazeteleri Lord 
Halif akım Berlsn ziyareti 
münaıebetıle yaptıkları neı· 
rlyatta bu ziyarette gQdülen 
maksadı teırıh:ederek bu
nun ıadece ileride t"triki 
mesai ve anlatma zeminleri 
izerlnde bir ıondaj vazifesi 
görecek olan ftktr . teatlıln 
den ibaret olduju ' üzerinde 
duruyorlar. Bu münasebetle 
Almanyanın müıtemleke ta
lebi hakkaoda etrafla~müta

lealar dermeyan ediyorlar. 
"Daily Tele1rraph" eaze · 

teıl 15 ıonteırtn 1937 tarih
li ıaymnda Lord Halffaktın 
Berlin ıeyahahndan bahse
derken bu aeyabata tekad
düm J eden .. günler zarfmda 
Alm~n matbuatının bu zi
yaretin~ aleyhlade tecelli 
eden gayrl~dosthane...,c:;neırt· 
yatlarından tikayet ediyor. 
Buna~rağmen bu hafta için· 
de yapılmaıı .. tekerrürr.ı. 'eden 
bu ıeyahatın maksat ve ga
yesini tayin Jçin baıvekil 

ve hariciye vekılinln Lord 
Haltfakı -.ile iatiıare etmlt 
olduklarını, vakıa zevahire 
nazaran Lord Halifaks Al 
manyada\. açılaca~ olao bir 
avcılak sergisine davet edil 
miııe de bir İngiliz kabine 
azasının Berltni ziyareti 
ala iade hadiselerden olmadı · 

ğı için bu fırsattan iıttf ade 
edilmeılnin düıünüldüğünü 

Lord Halıf akım huıuai ve 
dostane ziyaret ve görüıme · 

lerinden iki devleti alakadar 
eden mühim meselelerin hal
li yolunda müıbet.,.btr. neti · 
ce çıkmasa dahi her halde 
bir zarar eoğmayacağım ve 
eğer bu ziyaret netlceılnde 

iki devlet arasında tam bir 
fikir mübaniyetl olduğu 

meydana çıkarsa bunun da· 
hl anlaımamazlık ve karar 
aızlık içinde kalmaktan ha 
yarlı ıayılabileceğinl kayde
diyor ve diyor ki: 

'İngthz efk~rı umumlyeıi 
Lord Haltfak11n Berlioe ya· 
pacağı ziyareti taavlp .. etmek
le beraber bunun iki devlet 
arasanda yapılacak bir pa 
zar lak gayesine matuf olma · 
ıını kabul etmiyor. Ne Al · 
manya ve ne de İngiltere 
bu temasa geçerken, ellerin
de derhal reımi bir anlat · 
mıya tebdil edilebilecek bir 
müavette ile tıe giriımıı de· 
ğildirler . Bu ziyaret aadace 
bir lnglliz devlet adamının 
Alman makamatı ile fikir 
teatisine imkan verecek bir 
vesileden baıka bir ıey de
ğildir.,, 

Ayni gazete 16 sonteırio 
tarihli nushaıında neıretttği 
baımakalede Lord Halifak
sın Berlln ziyaretinin kati
yet keıpetmeslnden dolayı 

memnuniyetini izhar ettik
ten sonra bu ziyaret müna· 

ıebetde Alman matbuatının 

aykırı neıriyatının pek kıaa 
bir müddet devam edip tam 
vaktinde aklı ıeltme avdet 
etmit olmasını memnuniyet 
vcrıci bir hareket olarak ka
rııhyor, Berlfn görüımelerl 

üzerinde gayet ihtiyatlı ha . 
reket etmek lüzumunun va
ziyetin nezaketinden ve ha 
hsa mevzu teıkil edecek me 
selelerin ebemmlyetınden 

doğdufunu bildiriyor. 
Bu gazeteye göre BerlJn 

görüımelerinln hususiyeti iki 
taraftan hiç birinin bir im 
tiyaz taleblle müzakereye 
girlımemlf olmasındadır. 

Hitlerin merkezi Avrupa· 
da harekat serbeıtlılnln ve
rilmesi ıartile müıtemleke 

meıeleıinde on 1enellk bir 
mütareke tekltf ettlgl ıek
ltnde çıkan ıayiaya gelince, 
ıırf Lord Ha lif akaın Berltnl 
ziyareti münaıebetile yapı -
lacak lngtllz Alman görüı · 
melerinden evvel bir lngiliz 
İtalyan görüımelerlntn ya . 
pılmaaı lüzumu üzerinde du . 
raoların kanaatinde de hak· 
la gprtilen bir nokta yoktur. 
Eğer Berlinde anlatmıya gÖ· 

tü recek bir pratik yol bulu 
nablltrae logilterenin bu bu · 
susta Fraoııayı malumatlar 
edeceği gibi Almanyanın da 
vaziyeti ltalya ya bildıreceği 
bedihidir. Esasen Lord Eden 
geçenlerde Brükselde bulun
duğu aırada Fransa hariciye 
vekili Delbosu Lord Halifa~
ıın Berlln ziyaretine alt her 
türlü eıaalı noktalardan ma
lumatlar etmtıtir. 

"Datly Ekpre11,, gazetesi 
Hıtler Halifaks müllkatın · 

dan bahseden J 5 ıonteırln 

tarihli nuıhaıında bir dev 
let adamı herhangi bsr ıe · 
yahata çıkacak olıa, derhal 
böyle bir ıeyabata kötü 
makaadlar atfedilmesinin ıon 
zamanlarda adet hükmüne 
gırmlı olmaıtndan tlkayet 
ediyor, bugün de bu akibe · 
tin Lord Haltf akım haeına 

geldiğini ve nazi 1razetele 
rinio bu görüımelerde Al
manyadan bazı fedaki~ık 

ların lıtentlecejl hakkında 

çıkan ıaylalardan dolayı 

ateı püskür düklerini bildir · 
dikten ıoora diyor ki: "Eğer 
Httler pratik bir görüıme 

niyetinde değllıe Halifakı 

hiç zahmet edip Berltne git · 
mesln, Nihayet ortada bir 
talepte bulunan vana lngtl . 
tere değil, Hitlerdlr. ,. 

Ayol gazete J 6 ıooteırin 
tarihli nuıhaamda Lord Ha· 
lif akım Berlin ziyaretinin 
tahakkuk etmeıl üzerinde 
Berlinde iki devlet adamı · 

nın ağlebi ihtimal Almanya· 
nın elinden alınan müstem 
ı~keler meıeleıl üzerinde 
konuıacaklarmı ve bu mev 
zu üzerinde iki taraftan 
herhangi birinin veya her 
iklıinln de kati karar alma· 
dan bu ıekllde goruımeye 

giriımelerintn herhalde daha 
i yl o lacağanı, lnglliz efkarı 
umumlyeıinin sulhu veya 
harbi intac edecek mesele 
leri bizzat tetkik ederek 
onlar üzerinde hükmünü ve· 
rebilecek kudrette kemale 
ermiı olduğunu bildirdikten 
sonra Almanyanın elinden 

10.KA.UILI 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Eneli meninden: 

1 - Balıkeıtr · K.epıüt · Dursunbey yolunun 26 ıncı ki
lometresinde tamirleri açık eksiltmede bulunan Simav ve 
Kille köprüleri için müddeti uzatıldığı halde lıteklt çıkma. 
dığından ıs-12·93i tarihine raılıyan perıembe eünü saat 
J 5 ıe kadar bir ay zarfında pazarlıkla verilmesine karar 

verllmlıtlr. 
2 - Bu itin keılf bedeli 9183 lira 7 5 kuruıtur. 
3 - Bu ite ait euak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnamHt 
B - Fenni ıartname 
D Mukavele örneği 
E - Ketlf cetveli ve teferruatı 
D - Nafia itleri ıeraitl umumlyeıl 
lsttyenler bu evrakı Vtl&yet Daimi Enc6men kalemin· 

de veya nafta müdürl6j6nde görebilirler. 
4 - Eksiltmeye eırebtlmek için nafta vekaletinden 1937 

yalı için alınmıı müteahhitlik vesikası ve bu ite ehliyetini 
lsbat edecek vesika veya nafta müdürlüiüoden alacaiı ve 
ılkayı ibraz etmek tarttır. 

5 - Pazarlıkla ihale vilayet daimi encümeni tarafın 

dan yapılacaiından isteklilerin bir ay zarfmda encümenin 
her toplantı günü olan pazartesi ve perıembe 1rünlerl 1aat 
15 de yeni hükiimet datreıtnde teıekkül edecek ... encQme
ne müracaatları ilan olunur. 
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-~ ............... .... • iKokVeSömi Kok Türk 
i Ant r a s i t i G er.l d i. . 
1 Her Cins Soba Ve Ocaklıkta Ve Maı -
w fJzda kullanı/Jr. Kok Ve Sömi Kok Türk 
1 flntrasiti Kömür/erik Tecimgemızde Eh
• ven Fiatla Satılmatadır. 
• AHMET VE lBRAHİM CUMALI • 1 

Çiviciler Ve Demlrcfle. Çarşısı 
Demir-Hırdavat-Yapı Malları 
Çiftçi Altileri Alım Satını Evi 

···--·~ .... ······~ ... , 
Lüzumsuz seyahat ve lüzuli yol mas

rafı etmeden her.türlü siparişinizi en mü
sait şeraitle İstanbuldan temin edebilir ... 
sınız. 

Sipariş bedeli maim vürudundan sonra ödenir. 
r•••••••••••••••••••••• .. ,-----------, ClODİYET SUHULET - MENFAAT 
: TÜRKOIL.:I : 1 DOKTOR rJHMET' I Tafsilat tçln: "Posta kutusu 422 lstanbul,. adre· 
• • 1 1 İM sine yazınız. 
: Pazarteılnden batka her : 1 flKKQ YUf'IL(J 1 
! gün çıkar . Siyasal gazete .. : 1 ÇQCUk HEklMI ı 8~ZS~~ü~i525ii-
: Yıllığı: 800 Kurut : 1 · 
: AltıAyhğı:4oo : 1 lş~Ba11kası yanın- ı --------------------
1G~~~·"g•çm•• 3•ay•ı:, 2s i ! ~;~em:ea;;~~h~:=~ l ~!19.9.m9!!8!1J!!~!11MM~1~!~9. 
i ku~~~~S: U 15-18) e kadar has· 1 ,, ... •• . ~ 
: BALIKESiR TORKDILl :ı talannı kabul eder. 1 ~~ASRI MUCELLIT' ~ .... ' .................. .._ __________ .. ~ ~ 

ii ~ alınan kolonilerin tevziatı 

ve idare ıek\i hakkmda ma
lumat verJyor ve eıaıen 

manda namı altında idare 
edilen bu müıtemlekelerin 
Milletler cemiyeti idaresine 
tevdi edilmelerinin tamamile 
manaıız bir düıünce olduğu · 
nu kaydediyor. 

Gazete Almanların müı· 

temleke davasını ıu üç 
noktada topluyor: 

1 - lula.f devletleri Al 
mani arın Afrlkada ki müı · 

temlekelertni zaptetmekle 
sözlerini tutmamıılardır. Av-

rupa devletleri 1885 Kooıo 
muabedeılle harbi Afrikaya 

teımtl etmemek kararını 

ver mitlerdi. Halbuki J 914 

te itilaf de•letlerlnin dk 
yaptıkları it Almanyanın 

.. t 

Afrikada ki müstemlekeleri· 
nln ffgal olmuıtur. 

2 - Amerika cumhur 
reisinin 14 maddesi müı . 

temlekelerio satılık, mal gi· 
bi elden ele dolaımaaını 

menneden notlarda bulunu· 
yordu Halbuki Alman müı-

temlekelerine hangt idare 
tarzını tercih edecekleri ka
ıyen sorulamadı 

3 - lttli.f devletleri Al · 
manyayı müıtemleke idare -

sinde aciz saydılar. Fakat 
harp zamanlarında, Alman 

yanın müstemleke ldarealn· 
de yaptığı zulümler hakkın -

da çıkarılan ıayialara bu 
gün inonacak ktmıe kalma· 
mııtır. 

Gazetenin bildirdiğine gö 
re Alınaoyanın müstemleke 
davasında ileri ıürdüiü yeni 
esbabı mucibe ham madde 
ihtiyacıdır. Ve bu ham mad
deyi cihan piyaaaıından da 
temin edebilırae de bunun 
mukabilini ecnebi dövizi 
olarak değil kendi parasile 
ödemek istiyor. Httlerln ıah-

Bulgar 
Matbuatın~a hararetli mu

nakaşalır 
(Baı tarafı üçiincü sayfada) 

kası daha ilave etmiıler ve 

böylelikle Almanya klğtt 

fabrikalarının bir aynını mey 

dana getlrmtılerdir. 

Yeni kağıt fabrikaıı 24 

ıaat zarfında 16 - 18 ton ka· 

ğıt imal edecek bir durum· 

dadır. Mayıs ayandanberl 

çalıımakta olan yeni kağıt 

fabrikası karton, ambalaj 

kiiıdı ve gazf!te:kağıdı imal 

etmektedir. Müe11esede 400 

fıçı vardır . Bunlar lçtn fab· 

rlka civarında ııhhi ve gü · 

zel meskenler yapılmııtır. 

Amele bu meskenlerde üc· 

retsiz oturmaktadır. Güzel 

bir mahalle teıktl eden bu 

köıede gQzel bir park, ço 

çuk bahçesi, ameleye mali

yet ftatı üzerın,len satıı 

yapan kooperatif ıekltni ha 

iz bulunan büyük bır lstih · 

lak mağazaaı ile bekar lfçi

ler için lokanta meydana 

getirilmtıtır. Burada amele· 

ye mahıuı bir hastahane 

ile bir de eczahane yapıl 

mııtır. Bunlara timdi bir de 
ıfnema ve tiyatro salonu tle 

okuma ada11 ilave olunmak· 
tadır. Bu haberleri vererı 

"Dnes,, gazeteıi: "Elinizde 
tuttuğunuz bu gazetenin ka· 

CC EYUP ÜLKÜ t 
'=---~~-~ Her nevi defter, kitap, bloknotlar ~ 

· dibi meşin üstü kamilen bez ve ~ 
~j her tarafı bez yumuşak cilt işleri ~ 
-~ gayet şık ve ucuz olarak yapıhr. v. 
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"''llUllll''''lllHll'' •111111111• ·•111111111 · •ıııtt11 ff' ·•111111111• •11111111..- ••11111111• •11111111": ·••ıntll": .,~ 

1IDlıı111mıııwmımınıııııııııı1mı~mmıııı11111111ııııııımmıımı11•m• 

Vilayet Daimi 

Encümeninden: 
1 - Balıkeıirde müceddeten yapılacak doğum ve ço 

cuk bakım evi ve ebe mektebi binasının nafta veklletlO· 

den muıattak projeıl gereğince ve 8 J 814 lira 66 kurllf 

keıtf bedeli üzerinden tnıaaı kapalı zarf usulile ekılltmeJ' 

konulduğu halde istekli çıkmadığından 16 12·937 tarıbt11e 

raıtlıyan perıembe günü saat 15 ıe lladar bir ay zarfıod• 
pazarlıkla verilmesine karar verilmlttlr. 

2 Bu ite alt evrak ıunlardır: 

A Huıusi ıartname 

B Mesaha cetveli 

C Vahidi ftyet c~tvelf 

D Keıtf cetveli ve projeler 

E Ekıtltme ıartnamesl 

F Mukavele örneği 

İıtiyenler bu evrakı Balıkeıir Vilayet Daimi EncüllJeo 

k&leminde veya Bahkeslr nafıa mildürlüjünde görebilirler· 

3 - Bir ay zarfında pazarlıkla ihale yeni hük6111et 

dairesinde teıekkül edecek Daimi encümen tarafından 18 

pılacağından encümenin toplantı günü olan her pazartetl 

ve perıembe günleri saat 15 de Vilayet Daimi encümeol· 

ne müracaat eaerler. 

4 - isteklilerin 1937 yılı içinde nafta vekaletlndeo alı· 
nmıı müteahhitlik vesikasını ve bu ite girmeğe salahtyel 
veren resmi vesatka ibraz etmeıi ıarttır. 

4 - ı - 538 
ğıdı yeni fabrikamız tara

fından yapılmııtır.,, Diyor. 

-------------------------'-~~~--~------------~--~-----------------....,,,,,,,-ıi noktat nazarı lıe kıaeca 

ıudur: "Elimizden aldığınız 

müstemlekelerlmlzt geri la· 
tlyoru2 .Bu tıte Almanyanıo 
ıerefl mevzuubahıdır. " 

İyesi ve Baıyazmanı: Balık~ılr saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'Al 

Baıımyerl : İl Baıımevi ---


