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-· halya Başvekili 8 . Mussolini dün bir 
Zı r hlı ile N opoliden Trablusgarba 

Hareket etti. 
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·ı Fransızlar 
~ da Çete 

Cenup Hudutlarımız· 
Teşkilatı Yapıyorlar .. 

• 

Hatay da Türklere Yapılan Zulüm Yine Başladı. Para ile T u
tulan Bazı Kimseler Halka Jfapmadık işkence Bırakmıyorlar. 

fıtanbul , 11 (Husuıi) -
Fran11zlar, Ermenilerle bir 
t-lum ıeraer ileri psra ile tu 
tarak hudutlcaramızda çete 
teıkilah yapmaja baılamıı 
lardır 

tıtanbul, 1 l <Hususi) 
liata ydan gelen haberlere 
RÖre Milletler Cemiyeti mü · 

l•httlerlnln Halaydan ayrıl · 
111••ile bütün Halayda Tür
lclere kartı zulüm ve itken 
ce haılamııtır . 

Bu haraket umumi fekil 
dedir Hamade Sofular kö 
Yünden Harlbe yolu ile Tü 

r"· •yeye gelen Türklere te 

Cıtvüz edılmltlir. 

lfü~umetimizin reımi te 

tebbüsatta bu ' unmaııı kuv 
"etle muhtemeldir 
Cen~vre, 11 (A.A .) 

llrıiCll<yanın Umumi Gürıirıuşü 
Anadolu Ajanınnm huııusi leden sonra mesaisine dev 

muhabiri bildiriyor: am etmiştir. 

Sancağın ııtatüııünü ve te· Komıte kendlıılne çizdiği 

ıkilah u stye kanunı.:nu çalı§ma uııulü dairesinde B. 

hazırlamakla mükellef olan Numan Menemencioğlu la 
eksperler komitesi dün öğ- rafından tevdi edilen ve ko 

mitenin çahıma unsurların· 
dan birini teşki l eden proje· 
nln lüzum lu ve esaslı hük 
ümlc:rini miiı.ıı kere etmek 
ııurettle konııey tar o fından 

27 ki.nunuııanide tuvlp ed 
ilmiş bulunan rapordak i pr

ensiplerin telkikıne devam 

eylemıılir 

Bu suretle komite ııanca· 

ğm harici işlerınln müstak • 
hel idaresine beynelmilel an 
!aşmaların imzası ı le k a ti 
yet keııbediıine ve Suriye 
devleti ile para sistemi itti · 

(Sonu üçüncü sayfada) 

Irak Seyahati 
~ 

Hariciye Vekilimiz haziran
~a Bağ~ata gidece~ 

~-==-===========================::=~-=================--================-====== 

Vekiller Mussolinin Seyahatı .. 
Heyeti toplandı Başvekilin libyaya · Muvasa-

.. Anka_ra, 11 (A.A ) le· latı Radyo ile Her Ye, e 
il Velulleri Heyeti dürı Bat 

;~kil lım..t lnönünün Reiıli Bildirilecek. 
de toplanmııtır . 

lktis~l~--. 

Vekili 

~zom konar8si murahhas
lııına bir zirafat verdi. 

EitAbkara, 11 (A.A.) --
onoanı Bakanı Cel8 l Ba · 

hr b Ü Ugün züm Kurumu 

?1Urabhaaları ıerefine bir 
Oilc Yem x . f t' . e 5 zıya e ı vermıı 

"c zt r d Ya ette vekiller alaka 
ı llt vekaletler ileri ge· 
enler h 

azır bulunmuılardır . 

~eıira k~a~ müsabakalar 
t Ankara , 11 (A A) İs 
•tıbuld b 

t a u haftanın pazar 
eı· 

v 
1 

KÜnü yapılacak olan ha 
k '

1 
ve rn ı lli küme nıüsaba · 

a arı b h lrtı lr afta sonraya ka-
1tlır. 

T 
.......... - .... . 

ayyare 
Piranahuôun dünkü 

1•1
• hşidesi 

l nbuJ, 11 (Huıuıi} 
b 

8
YYare piyangosunun 

rı~RÜnltü keıideainde 26,600 
.. l'h-raya 3 bin 2 I 305 
YC 34 3 1 

bırı ' 80 numaralara da 
er lır · .., a ısabet etmitlir 

"e 'd d~" 1' eye yarın (bugün) 
ik arn edilecektir Büyük 
'•mı k,ı Ye Y•rınki keıideye 
tbııtır. 

U. ıllusıolirıi 

Roma, 11 (Radyo ) 8. 

Musıolini, bu sabah Tobru . 
ka hareket etmlttir. 

Roma, 11 (A.A .) - Mus 
solioi Trablusgarba g ıtmiıtir. 

Prava gazete ııi bu st:yahah 
sıyui bir tezahür olarak 
göstermektedir 

Franııız gazeteleri de in. 
gilız silahlanması programı 

na bir nevi mukabele 
Fransız ve lngiltereye karşı 
bir meydan okuma suretin 
de tehir etmektedir. 

Roma , 11 (Radyo} 
Muuolinin Libyaya muva · 
ııalatınm her yerde radyo 
ile bildirilmesine karar ve 
rilmittlr O gün umumi bi 
nalar bayraklarla donatıla 
cak ve tenvir edilecektir 

Roma, 10 (AA.)· B. 
Mussolini bugün Libyaya 
hareket edecektir. Ouçe ot 
omobille Gaetaya gidere 
Cavaour kruvazörüne bine· 
cek ve bu ayın 15 inde Toh· 
ruka muvaıalat edecektir . 

Baıvekll 15 ınıultft T rab· 
lu11 panayırının küıad re11mi 
nl yapacak ve bundan ıon 

ra otomobille Mısır hudu· 
dunu Trablusgarba bağhyan 
yoldan geçecektir Bu yolun 

uzunluğu 1900 kilometr~dır . 
Mili.no, 11 (Radyo) -

Mussolıninin Ubyaya yaptığı ! 

seyahatın irıgıltererle bir te 
cavüz gibi gösterilmeıinin 
doğru olmadığını iıaret edıt 
ınekteeir. 

rlipin a~lanmn isti~lali 
Nevyork , 1 1 (Radyo) 

Flipin adaları hakkında bir 
diplomat bu adaların müıı· 
takıl olmasını 1945 tarihine 
kadar beklenilmeıini ııöyle· 

mittir . 

1'. R . Ams 
Ankara, 11 (Hususi) 

Hariciye Vekilimiz B. Tev -
f ık Rüıtü Araıı , haziranda 
Bağdada gidecek; 'I ürkiye 
Irak, İran ve Afganistan mi 
sakı hakkında Bağdat ricali 

le müzakerelerde buluna · 
cakhr 

-- . • = cc= ~ - , 

Viyanaya H eye c a n 
Veren Bir H ~ d i s e .. 
Hanedanın Tekrar Memlekete 
Dönmesi icin Yapılan Bir Mi-, 

tingde Bombalar Atıldı. 
İstanbul, 11 (Husuııi) lir. Bombaların bır kııımı 

Viyanadan haber veriliyor: patlamıı ve mitinge lştırak 
Kral taraftarlarının Ren edenlerden birçok kimseler 

meydanında tertip ettikleri yaralanmııtır . 
umumi bir toplantıda Habıı· Ölenlerin miktarı henüz 

tesbit edilememittir 
burg hanedanının tekrar 

ht dö 
. 1 h ' Hadiııe . Viyanada heye ta a nmeu e ıne nu 

can uyandırmış ve derın ak 
tuklar ıöylerımlf nümayiıler k . 1 ııı f'!r yapmııhr . 
yapılmııtır Bu esnada ; hü ~ f .

1 
l ld l. 1. 

viyetleri tesbit edi 1emiyen ve 1 yos - ongu 81 uattı. 
fftkat Habıhurgların dönme· Ankara, 1 l (A .A) - Fıl · 
sini iıtemiyenlerden olduğu yoıı hattının Filyos Zongul 
anlatılan eıhas larllfından dak kısmında ve Zonguldak 
kalabalıfın ortasına bi rıhirf .. vamnda açılmakla ol•n hı -

ni takiben 8 bomba l\lllmıt nel dlin dellnmiıtir . 

elçika 
Herhangi ~ir harpta bita
raf ~al mağa ~arar verdi. 

13. \ 'an:ela rıl 

Londra. 11 {A A ) Star 
gazetesinin l a zd ı ğına göre 
B~lçıka B a şvekili Vanzeland 
Londra ya bir kaç güne ka 
dar gelecektir. Belçika Ba· 
ıvekili garp devletleri arn
ıımda a kdi derpiı olunan 
pakta dair Lehitıtanın vazi 
yetini İngiliz hü~umet erk· 
anile görüşecektir. 

Malum o\duğu üzere Be· 
lçika herhangi bir harp ha 
linde tamamile bitaraf kal 
mak arzuııundadır 

Türkçe 
Ve ~as~a ~il ile konuşanlar 

Ankara , 11 ( Hususi - Ana 
dıl olan Türkçeden baıka 

dil ile konuıan Türklerin, 
hars ve içtimai sahada di · 
ğer Türk kardeılerimlzln 

mevkiine gelebilmeleri için 
esaslı bir proğram altında 

çalı~ılması tekarrür etmiştir . 

C H. Partisinde bunun için 
bir komisyon teşkil edilmiı
lir 

Alakadarların verdiği ma
lumata göre vilayetlerle ka
zalarda ayni komiıy.onlar 
teş ~kkül edecektir 

Seyhandaki vila)•et ko 
misyonunda Seyhan uylav
l arı da çalışecaklardır. Bu it 

aym 17 sinde Parti umumi 
idare heveti taplant1S1nda 
mevı.uubahs edı1ecektir. 

tstılaMar Tür~çeleştirilecek 
İstanbul, 11 (Husuıi) -

istanbulda bulunmakta olan 
Maarif Vekili B Saffet Arı 

kan, liselerin bu ııene 
12 ye iblağ edilmiyeceilnl 
kitaplardaki bütün ıshlah 1a 
rm tamamen Türkçeleıtiri
leceğini söylemiıtir . 

R o m a n y a Hariciye 
Nazırı Geliyor .. 

-
Dost ·ve müıtef ik ~evletin hariciye naznı 4 gün ~adar 

~ü~umetimizin misaliri o1ara~ kalacaklardu. 
Ankara, 1 1 (Hususi) -

Romanya hariciye nazırı B. 
Antıtnesko önümüzdeki ııalı 
günü den iz yolu ile lstan 
bula gelece ktır. 

Dost ve müttefik hükı'.i 
metin hariciye nazın hüku 
melimizin misafiri olarak 

dört gün Memleketimizde 

Hint 
fakirleri a~aliyi ayatlan

dudılar. 
Yeni Delhi, l l (Radyo) 

Şimali Hındistanda büyük 
bir aııkeri hareket vardır 

Buradaki fakirl er efkarı 

umumiyeyi İngilter e hüku 
meli aleyhine ta hrik e tme k · 
tedırler. 

kalacaklar cumartesi günü 
tekrar Romanyaya avdet 
edeceklerdir. 

Nazır İstanbulda bir gece 
kalacaktır Kendilerini kar 
ıılamak için gerek hüküme · 
timiz gerekse Romanya el
çiliği büyük hazırlıklar yap. 
maktadır 

Baldvin 
~ -

lor~lar kamarasına aza 
tayin e~ilecek 

Londra, 11 {Radyo) - De
yli Telgraf gazeteıine göre 
B. Baldvln yakm bir atide 
istifa edt·cek ve Lordlar ka· 
marasma azil tayin edilece 

ktir. 

HükUme çiler Muka.
vemetlerini Arttırdılar. 

------
Milisler dün yaptı~lan bir taarruzda italyanlır~an ~ir 

~in~ası. üç zabit ve yetmişye~i neler esir al~ılar. 
Paris, 1 1 (A A.) lapan· 

yadaki muharebeler ha kkın· 
d a ge len haberler iki taraf 
arasında vapılan çarpı~ 

malarda Madrid clvarmda 

1 Hariciye nazırı lıpanya bü
yük elçisini kabul etmlıtir. 

Malaga . 11 (Radyo) _ 
Asilerın tiddetli taarruzu 
üzerine Valdarenas, Maae 

hükumetçi lerin taarruzlarını Goso mevkileri müıkül va· 
arttırdıklarını bildirmektedir. ziyete düımüıtür. 

Guadajara cephe inde dün 
kü muharebede hükumet 
kuvvetleri ltalyanlardan bir 
binbaş ı üç ıablt ve 77 ne 
feri esir e l mış lard ır . 

Paria, 1 l (Radye ) 

Sansebastiyen , l 1 (Radyo) 
Kanarya aıi zırhlıııının ha· 
sara uğrattığı Maaa kantap· 
rik vapuru asilerin eline dü-
ıerek askeri limana ıevke
dllmiıtir. 



i T kip E 
Progr 

e-
ı .. 

- -
ıf ayet ve azalarda sul"ma ve işletme, husustan için 

t pu ~aıreleri birer su defteri ıutaca~. 
Bayındır ık Bal anlığı Ka 

mut ın son top antıla ıı d 
a ın n 31 mı } o li a ile 
y pılncak büyuk su progra 
mım tamamlayan 225 mad-
delik bır sular kanunu pro 
jes hazırlamıştır Bakanlık 

bu projenin nıçın hazırlan 
dağını mucip sebebler layı 

hasında şöyle izah etmek 
tedlr. 

" Zirai, iktisadi, sıhhi 
ihtiyaçlarımızın siklet mer 
kezint teşkil eden su işleri 
nln mutemadiyen inkişaf 

ededt:k teknikleşmesi, yur 
dumuzun topr k üstünde ve 
altında dalmı veya muvak 
kat ohu ! akan ve yahut 
durg' o bl hnlae bu unan 
umumi v~ hususi sular do 
layuly e haHl<i hülimü şa
hıslar r Blnda vücud bulan 
münasebetlerle, bunların 
devlete olen münasebetler 
inin bütün teferrüat ve şü 
mutiyle müeyyedelerc bağ 

lanma ı bir emri zaruri ha 
line getirmiştir. 

Şimdtye kadarki mev 
zuatla suların mülkiyetinin 
tam ve açık bir surette mü
eyyidelere bağlanmış olma 
sı tehir kasaba ve köylerde 
birçok ihtilafların münaza 
alarm mevcud bu1unmau 
ve bu yüzden bir çok f acl 
nların tekerrür etmesine se 
bep olmuştur. 

ilk esash a~ım 
Yurdumuzun zirai iktisa

di, sıhhi vazıyetlerinde en 
mühim rolü olan sulardan 
doğac k hukuki, idari ve 
teknik münasebetlerin bü 
tün teferruatlye birer mü· 

eyyedeye bağlanması işı, 
başlamak arifesinde bulunan 
buyük su siyasetınin atılmış 
ılk esaslı adımım te§ki et 

mektedfr. Projenin ıhzarında 
en ziyade memleketin ihtl 
yl\çları ve hususi vaziyeti 
göz önünde bulundurulmak 
suretiyle su iılerinde ön saf 
ta bulunan devletler mev 
zu tından da kısmen istifa 
de edilmiştir. 

Projenin sekiz ~ısını 
Sular kanunu projesi umu· 

mı ve hususi su arın mülki 
yetine, suların umum tara 
fından veya hususi ıurette 
kullanılmasına, suların iyi 
bir h ide tutulmasına, batak 
l kların kurutulmasına, ara· 
zlnln sulanm sına, su birıkın 
Ulerinf", balıkçılığa ve su 
kutüğünc aıd bütün münase 

etleri hududu ıçerisine al 
mak sur tiyle ekız kuma 
yrılmıştır. 

Uniumi ular. ~ususi sular 
Projenin ıhtıva ettiği 

esaslara göre yeryüzünde 
veya alt nda daımı olarak 
veya v kit vakit akan ve 
ya dur un bır halde bulu 
nan sul r umu ıi ve hu usi 
olma zer ikı kısma ay
rılmı tır Kanu~ hükümleri 
V'"'~' t u s net rı ı e ha 
kıki 'li ya hükmi ş hıslara 
aıt olan sular hususi, dığer 
sular umumi sular ır. Umu· 
mi sul r devlet n mülkiyHı 
a 1 t ı n d ıı ha 

şk sına geçmıye U 
umi u arın hu mi u olma· 
sı 1 nun 11umkün olabı· 

lec ktır :iu u i bir suyun 

umunıi bir hale konulması 
dn hükumetçe satı11 alına 

rak sahiplerine tazmirıat 

vcrılmesiyle mümkün ola 
caktır Hükumet lüzum gö
rdüğü göl ve bataklıkları 

tamamen kurutabılecek ve 
ya seviyesini indirecek ve 
ya yükseltebilecektir. 

A~an ve duran sular 
Umumi sularda gemi ve 

salların gidış gelişi serbest 
olacak bu hususta bir de ta
lımatname yapılacaktır. İç· 
me ve yıkamada kullanılan 
suların her ne suretle olur
sa olsun plsletılip kirletilme
si menolunacaktır Umumi 
suların gemı, sal, kereste ve 
odun naklıyatında kul1anıl 
mnsı dolayısiyle alınacak 

ücretler ayrı bir talımatna · 
me ile tesblt olunacaktır 

Akan duran umumi ve husu 
si sularda gösterilen yerler 
den başka mahallerde hay· 
van sulanması ve yıkanması 
menolunacak tar. 

lçmeğe, pişlrmeğe, yıka -
mağa, hayvan sulamağa veya 
yangın söndürmeğe lazım 

olan suların sıhhi vasıfları, 
akıtı malan mevcud kanun· 
lar hüküm dairesinde bele· 
diyelerin esas vazıfesinden 

olacaktır Nehir ve kanalla 
rın iyi ıektlde muhafazası 

fçin bekçilik teşkilatı kuru 
lacak, bu bekçiler köy bek
çıl~ri hak ve salahiyetini, 
bunlaı ın amırleri de polisle
rin va2 ife ve salahiyetini 
haız olacaktır 

Surara zarar verenler 
Layihanın ihtiva ettiği 

cezai hükümlere göre su 
sarfıyatının artması veya 
azalması maksadiyle olmak
sızın köprü, bent, mecra ve 
saire yapanlar, hükumet 
veya fertler tarafından ya. 
palan delikierde deAişiklik 
yapanlar, ruhsatsız mecralar 
ve senetler ziraat yapanlar 
set ve mecralar içine ölü 
gömenler su yolu içinde 
dalyan tahsis edenler zarar 
ve ziyanı tazminden başka 
24 aatten bir haftaya ka 
dar hapis ile cezalandırıla

caklardır. 

Müsaade almaksızın bir 
bend yapması veya taş yı 
ğınını veyahud başka zorluk 
lar çıkararak kapatanlar, su 
hdrcamaaını çoğaltmak veya 
azaltmak mnksadiyle mehaz 
ve bendlerin kuyularını aç 
anlnr veya kapıyanlar 24 
saatten bir aya kadar hapis 
veya buna bedel zarar ziya 
nın nıhayet dörtte birine 
kadar para cezasiyle ceza 
landırılacaklardır 

Yapıları bozanlar, mec· 
raya su akıtanlar veya me 
cradakı suyu kesenler zarar 
ve ziyanın tazmininden ba 
fka bu zarar ve ziyan n 
yarısına kadar para c zasıle 
ce.znlandmlacaklardır. 

Vi1ayet ve kazalarda su 
lama i~'etme kurutma te 
ı slerı h"kkında o } erin ta 
pu daıelerınde bır su defteri 
tutulacaktır 

Prorede balıkçılığın kCJ 
runması balık avlama mü 
s adesi ve balık tesisat ve 
müesseselerı hakkında da 
hükümler vardır. 

e Askeri T 
K n n u: 

-

Bu ~anunun 2 nci ma~desine göre istı~~a~ ~esabı ne 
suretle yaptlaca~1 

1683 sayılı Askeri ve mül. tile tasrih ve tasdik edıle. 
ki tekaüt kanununun 50 in· cek ve zabıt varaka ı sarf 
ci maddesine tevfikan istlh 
kakları toptan verilerek ha- ı 
zine ile alakalarının kesilme
si icabedenler hakkında ahi- I 
ren kabul olunan 31O7 sa· 
yılı kıınunun 2 inci madde.• 
sinde işbu lstihl<ak hesabının 
ne suretle yapılacağı göste. 
rilmlt olduğundan bunlar 
için artık resmi sened yazıl 
m sına lüzum kalmamııtır. 

Bu sebebe binaen bu gl 
bilere toptan verilecek para 
için resmi ııened yerine is

tihkak varakası tanzim ve 
irsal kılma.cağından bu lstih 
kak varakaları üzerine ya
pılacak muamele şu suretle 
tesbit edilmiıtlr; 

1 Toptan verilecek pa· 
ra için gönderilecek isthkak 
veıikasile tekaüt kanununun 

muhtehf maddeleri mucibin 
ce bir defaya mahsus olmak 
üzere ikramiye olarak tedi· 
ye olunacak paralar ıçın 
gönderılecek ikramiye lstih 
kak varakalarının kazama· 
aş esas defterlerine kayde
dilmiyerck bunlar içın mer· 
kezce toptan verilecek isti 
hkaklar namile ayrıca tutu· 
lacak ... olan maaı esas defte
rine kaydedilmek suretıle 

muameleye tabi tutulacak 
ve malmüdürlüklerince bu 
esas dairesmde gönderılecek 
isthkak varakaları tutulmak· 
ta olan kaza aylık defterle· 
rine kb.ydolmıyarak bunlar 
içın ayrı bir esas tutulacak· 
tar. 

İstihkak varakalnrındaki 
izahat tamamen tasrih olun· 
mak ve divanı muhasebat 
tescil tarih ve numaraları da 
ayrıca gösterilmek suretile 

esas defterine kaydedilecek 
ve merkezden bu husta ya 
zılan tahrlratın da tarih ve 

numaraları kayda beheme· 
hal işaret olunacaktır. "işbu 
tahrirat hususi bir dosyada 
ve kayıd sırasını takıben 

muhafaza edilecektir ,, 

2 - Bu aylıklar ıçin mer 
kezce kaza sıra, numarası 
verilmıyecelt ve divanı mu 
hasebatın tescıl numnrası 

üzerıne kayıd muamelesi ya
pılacaktır. 

3 işbu isUhaklar vezne 
umuru Ziraat Bankasına mu 
havvel olan yerlerde çekle 
ve behemehal banka vasıtasi 
le tediye edilecektir "Bun 
lara mutemet vasıtasile tedı 
ye icrası rr emnudur ,, 

Ziraat Bankası bulunma· 
yan yerlerde 30 7 - 1927 
tarıh ve 136 numaralı umu 

mi tahrirat mucibince ııhu 

istıhk kler malmüdürü, va· 
ri.iat katıbi ve idare mec· 
lısi azasından mürekkep bır 
heyet huznrunda tediye olu
nacak ve pl\tanın tamamen 
ıstihkak sahibine tedıye o1un 
duğu heyet taraf ındnn bir 
zabıt varakası tanzımi sure-

evrakı meyanında merkeze 
gönderilecektir 

Banka veya sandık mev
cudu bu istihkakların tediye
sine kafi gelmediği tokdirde 
lüzumu olan para en kısa 
bir zamanda temin edilerek 
tedıyede azami sürat ve sü
hulet temin kılınacaktır. 

Defterdarlar da işbu tedi· 
yelerin_tercihan ve 4 üncü 
fıkrada yazılı müddetler zar-
fanda süratle icrasını temin 
de hususi bir alaka göstere 
ceklerdir. 

Bu fBllhkaklara müteferrik 
surette tedıye yapılması ve· 
ya istihkakların kısmen ve· 
ya tamamen 
bına alınması 

nedilmittir. 

emanet hesa 
katlyen me 

Şu kadar kı aile efradın 
dan her hangi birinin lstıh 

kakının kanuni bir sebep 
altında tevkifine zaruret ha 
tııl olursa bu cihet sarf ev
rakında tasrih ve tasdik 
olunmak suretile " ancak bu 
kısım emanet hesabına alı 

nabılir. 

4 Gönderılecek istih-
kak varakalarmın vücudu 

tarıhinden itibaren sahiple 
rine ıki gün zarfında tebli 

ğat yapılacak ve iııtihkak-

ları azami 1 !> gün zarfında 

verilerek evrakı hesap tali· 
matnametine tevf ıkan ait 

olduğu ay sarf evrakile bir 
likte merkeze gönderilecek· 
tir. 

5 - İstihkak varakala 
rında gösterilen adreste bu 

lunmJyanlarm ıstıhkak va-
rakaları hemen 
iade edılecektir. 

merkeze 

6 Yukarıda yazılı hu 
susların yolunda cereyanını 

temin için icabeden terli 
bin §imdiden alınmasını ve 

bu işin husuııi bir alaka ve 
ehemmiyetle takibini ve hiç 
bir suretle yanlı§ muamele 
ye sebebiyet verilmemesini 
bir tamim ile bıldlrilmiş bu
lunmaktadır. 

Bir esrar 
Kacakcısı .. , 

Balıkesir otelinde misafır 
bu unan ve seyyar bibcrcılık 
yaptığını söyliyen Şaban 

oğlu Refikin esrar kaçakçı· 
lı,lı yaptığı haber alınmış 

yapılan aramada yastığının 

a tındA 535 gramesrar ya· 
kalnnarak adlıyeye verilmiş 
tir. 

~ -
Bir terzinin eşyalanm çalmış 

Çay mahallesınde oturan 
Salih kızı 50 yaşlarındaki 
Ayşe aynı ,.vde bırlıkte olu 
rdukları terzi Mef ~ urenin 
20 lirası ıle bazı e§yasını 
ça dığı ııkii.yet edıldiğinden 

tahkikata bnılanmıştır. 

Nahiye 
Mü~ürlerinin maaşı ~aça 

~ı~aca~? 
Ankara, 11 Dahiliye 

vekaleti merkez ve taşra 

teşktllilını hazırlayan komis 
yon çalışmasına devam edi 
yor. Komisyon yakında işini 
bitirecektir Dahiliye veka
leti merkez ve taşra teoki · 
lalı hakkındaki projenin 
meclisin önümüzdeki top
lantısında yetiştirileceği tah· 
min ediliyor. 

Komisyon son içtimaında 
üçüncü sınıf nahiye müdür
lerine 25, ikinci sınıf mü 
dürlere 30, birinci sınıf na· 
hiye müdürlerine de 35 li 
ra asli maaş verilmesıni ka 
bul etmiştir Bu suretle na
hiye müdürlerin n maaıları 

mühim miktarda arttırılmış 

olacaktır. Şımdıki halde bi
rinci sınıf nahiye müdürlerinin 
maatı 25 liradır ki, komis 
yon buna J O lira zam yap
maktadır 

Komisyon önümüzdeki iç· 
timaında kaymakamların 

maa§ vaziyetini lesbit ede
cektir. Büdçe müsaid olma

dığından kaymakamların 
maaşlarına bu sene zam 
yapmak kabil olmıyacağı 

anlaşılıyor. 

Mebuslar 
Oursunheye geçtiler 

Bir gün önce Sındırgıya 

giden mebuıılarımızdan 8. 
Hayrettin Karan, B. Dok
tor Hasan Vasıf Somyürek: 
B. Cemal Etener dün ıe 
hrimize dönmüşlerdir 

Mebuslar akıam treni ıle 

Duraunbeye hareket etmi§ 
lerdir Orada da müntehip 
lerile temasa geldikten son· 
ra B. Hasan Vasıf Somyü 
rek, B Cema 1 Esener 
Ankaraya geçecekler, 8. 
Hayrettin Karan tekrar 
şehrimize gelecektir. 

'ill!ır-===-co=::r 

Bir bağ evine giren ~ırsız 
Konakpınarn bağlı Biga 

tepe köyünden Ali oğlu Yu· 
suf B. Vehbtnln Fazlıkuyu 
su civarındaki bağ evinin 
demir kapısını kırmıı ve 

içeri girerek bazı eıyaları 

çalmııtır. Kır korucusu os· 
man tarafından görülerek 
yakalanmıştır. 

iki kişiyi döğmüş 
Ege mahallesinden Meh· 

met oğlu canbaz Hasan bu 
mahalleden Cemal kızı Şe· 
fıka ve oğlu Aliyi döğdüğii, 
şikayet edildiğinden tahki· 

1 kata ba~lanmıştır. 
----~--~~------~~---~ 

Tarı 
birleri 

Yü ünden Bir-
Yaraladılar .. • 

1 
Hürhaniyede de Bir Cakı lcitı ' , 

Bir Adam Diğerini Bıçakla 
Yaraladı. 

l3alyan1n Çamavşar kö· 
yünden Mehmet oğlu Meh 
met ve eniştesi Mehmet oğ
lu Ahmet ve Tahir oğlu 
Arıf aralarında halledeme 
dikleri bir tarla meselesi yüzü 
nden kavga etmitlerdir. 

Kavgada Mehmet oğlu 
Arif kafasından, elinden bal· 
ta ile bıçakla yaralanmıştır 

Mehmet oğlu Ahmette be 
lindeo ve muhtelif yerlerirı· 

den ağır yarahınmıştır. 

Ahmet memleket hastah•' 
nesine. getlrilmış, dığeri 

de Balya hükumet doktor 
luğunca tedavi altına alırı· 

mıştır. 

Tahkıl<at yapılmaktadır· 
----

Dükkan 
" /cinde , 
Yakalandı 
Sındırgının Çorum nahl 

yesine bağlı Yaylabayır kö 
yünden Ahmet oğlu Musta· 
fa aynı kôyden Mustafa Ça 
vuşun dükkanının kepenk 
lerini kaldırarak ıçeri gir 
miştir 

Fakat Mustafa Çavuş bun
dan haberdar olarak hırsızı 

kaçmasına imkan bırakma 

dan dükkanın içinde yaka 
1amıştır. 

Bür~aniyedeki va~a 
Bürhnniyenin Şar köyiı ı 

den Hatıl oğlu Mehmet ıle. 

Aziz oğlu Acieoı bır çakı 

yüzünden kavga elrnışlerdar 
Adem Mehmedı bıçakla 

bir çok yerlerinde ağır su 
n-tte yaralamıştır. Yaralı ı k 
tedavisı yapılmak üzerP F..ci 
re: mit, hMtuhnnesine kaldırıl 
mııtır Suçlu yakalanırııttır 

Halk evi 
Ar şu~esinin seçimi 
Halkevlnın oube seçimleri 

devam etmektedir. 
Dün akşam da saat 20 dt 

Ar kolu üyeleri B. fe)ıl 
Sözenerin ba~kanlığında toP 
!anarak şubelerinın ışlerl aıt 
rinde görüımüşlerdir Şubt 

·~ 
ba§kam Sırrı Ôzbayın §ubefl' 
bir yıllık faalıycti hakkıııd' 
verdiği izahat alaka ıle dirJ 

lenmiş ve tasvıp olunmuf 
tur. 

Yapılan seçımde resst1ı1' 
B Sırrı Ôzbay baıkanlı~Zl 
Müddeiumumi muavini f3 
Hılmi Çil. haş öğretmen S 
Süat, öğr~tmen B. Orhı.t11 

.. 1( 
ve bayan Memduha da ll 

lıklere ayrılmı§lardır. 

Doksanlık ihtiyar don~u 
Sıodırgının Kozlu köy611 

den Osm~an lrnrısı 80 yıı!1~0 
rındal<i !•atma Kıranhof 
arasında gıderken soğukt'~ 
donarak ölmüttür 
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ltalyanın ispanyadaki Fransız P rla 
Eme 11 e r i. . İstikraz İşi 

Hıtlerfn gizli diplomasi 
Yohyle Almanya, Avusturya 

\te İtalya arasında harpten 
evvelki "ittifakı müselles" 
arubunu yeniden vücuda ge

lirrneğe muvaffak oluşundan 
bahseden lngiliz gazeteleri, 
Rusya ile bir harp {lnında 
:Siblryaya saldırması bekle

nen Japonyanın da bu itti 

faka alınması yolundaki 
Ütnitlerden bahsederken bu 

lttıf akın, her ıeyden evvel 
Avuaturyade. krallık hülya 

sını ortadaıı kaldıracağını 
Yazmaktadır. 

The People gazetesi şunu 
diyor: 

"Almanya, Avustur)'a, it 
'lya arasındaki misakın ne 
tlceslnde, Avusturya tahtına 
liabsburg hanedanının gele-
bllrrıeaı tasavvuru gayri 
llluayyen bir zaman 
için geri atılmıı olu 

Yor. İtte bu sebeptendir ki, 
krallık araflarlau ve hal

Yan devlet adamları tara
fından tefçi edilerek hudu· 

da kadar koıup davet ifa
reunı beklemif ohm Arıl· 
dük Otto, timdi tekrar la· 
vJçredekı ıatosuna çel<ilmı§ 
tir· Tahtı yeniden ele geçir 

'bek için henüz münasip 

a:arrıaoın gclmemlt olduğu 
kanaatine varmıı bulunu· 
Yor. 

Bununla beraber, Alfan· 
•un ispanya tahtına getiril· 

l:besı, Muaaulıni taraf ndan 

dütünülmektedır. ltalya ba 

fVektli, siyasctlnt tamamen 

ltalyan rnenfaatlerıne uy~un 
bir tekilde tayin t deceğı ve 

kendi kontrolü altında bu

lunacak bır kukla devlet 

Yaratrnağı tahayyü edıyor " 
Moscovv Daily Nevvs 

fıfrnli Sovyet gazetesi Alm· 

'nYanın A vrupada güttüğü 
ai .... 

Yaaetin diğer bır safhasına 
tern•h ederek onu ıöyle ta 
"•if ettnektediı: 
"~iman siyasetinin pren· 

•ip· h k 1 er tarakta bezi olrııa-
A.tır. Franko karargahında 
la lrrıan ıefiri General Faupel 

t 
Panyayı Hitler için zapte 

l'lle ... 
Re çalııırken, Alman pr· 

0
Paganda nazırı Göbels. bu. 

~a benzer bir tecrübenin 

1 ekoslovakyadaki tatbıki 
Çin Yol hazırl&maktadır.,, 

husıuryada krallık ancak 
B-10 ay soıira düşünüle-

~ılace~mis 
S Parıı, 11 (A.A ) Jules 

t auverwein Paris Soir gaze 
eıınd l d e )'a?.dığı bir maka e· 

d:• 1 Şu§rılgın geçen sonbahar· 
ıl svıçrede Ar§idük Otto 

e g .. -
k- 0tuıtüğünü ve Arşidü 

Un k d J>I· en isine muvakkat bir 
an verdiğini bildirıyor. 

t SŞauevveinln iddiasına gö. 
e u . 

n §nıng A vusturyada mo 
'rıin· 

8 ın ancalc seki2. on ay 
Oflra 1 d 

ted· a esini derpiş etmek 
lf Çn I_ -

f Unt10u bu müddet zar 
ında l 

l lalya, Fransa ve lngil 
Cted 

A. e geçecek had seler 
vuıtu 

G tyanın mukadderatı 
terınd -
R e mueasır o'acaktır. 

ı.. oma, 1 1 (A A ) - s- "k 
raııt uyu 
bıd fneclısı geçen haf tanın 
d ilYetındenberi d'' d- .. ef or uncu 
Yrı: olarak Venedık sara 

• duo ıaat 22 de top 

lanmıştır. Bu toplantı, Ac 

hılle Staracenin Faşist par 

tisinin faaliyeti hakkındaki 

raporuna tahsis edilmiştir. 

Bu rapora göre partinin 

azaları, "mücadele müfreze
leri ,.nde 2 000 000 den 

fazla, üniversite gurplarında 
75 000 den fazla, gençlılt 

teıkılatında 1.270 000 den 

fazla, kadın müfrezelerinde 
l .3lı00.0(J0 den fazla, muh 

telıf teıekküllerde 700.000 
e yakın ve" itten sonra~ isim· 
il teşekküllerde 4 milyona 
yakındır 

Mussolınl, raporun okun 
masından sonra pnrlinın is 

tiknmetlerini tasrih etmiştir. 

Maraşal Del Uono. bugün 
Ltbyayaya hareket eden 

Düçeyi parti namına selam· 
lamıştır. 

Mussolini ~ir nutuk söyli
yecek 

H omadan bildiriliyor: 

Muasolıni ayın 12 ncl gü 
nü Tobluka varacak ve nu 

tuk söylıyecektir. Fnşist lı 
der Mısır hududundan Tunusa 
kadar uzanan demiryolunda 
seyehat edecek, Derne ve 
Bingazide durarak Roma, 
Hizana ve kadim Yunan eser 
lerini ziyaret edecektir. Re 
sülanusda Mussolıninin şere 
flne büyük bir tak yapılmış 
tır. Faşist şef Muratayı da 

gezdikten sonra Tra blusta 
yapılacak büyük geçit resim 

lerinde bulunacak ve nut~ u 

nu söyleyince k<ndıs neTra

bfusgarp namına bir şeref 

kılıcı hediye edil<cekı r. 
-====:ı:~ 

Celal 
Elhüseyni 

f ılistin kralı olaca~ 
· Londrada bulun n Fılistin 

heyeti Fıliıtin nıüftüsü ve 
Fılıstın hadiselerin.n ıefı 
bulunan Cemal E hü .. eyni 
nin kral edılmesi ıçın teşeb 
Lüsatta lulunmuşlardır. 

,-\tap davasına mlızahır 

olara" bellenen bflzı lngilız 
ricnlile yapılan müzakeratta 
Fılistin meselesinın yegane 

hal çaresinin, Fıliı;tinde bır 
Arap krallığı vücuda getl· 

rilıp Kudüs Müftü~ünün de 
kral veva Emir ılan edılme 

sınde olduğu söylerıılıniotir 

Bu münasebetle, müftünün 
Fılıstindeki lngiliz men f ıhıı 
tamamen lwruyacak mahl 

yette bır muahed ·yi İngil 1 

tere ile akdetmeğt" amade 
bulunduğu da ılave eJılmiş 
tır Londradaki Arap pro 

paganda Lüroıunun resmi 

dırektörü M Emıle Gaury 
da, aynı tezi, bn2.ı mali 

mehafil. Jngiliz ve Arap 

sermayedarlar tarafından 
bazı müşh rek mali ve tıc-

ari şirketler tesisi arzusun 
da bulunmaktadırlar Hu fi 

ır, ancal< bir fngiliz ın b 
usu tarafından terviç ~dal
dığı içın tatbikından sarfı -

nazar olmuştur Müftünün 

Fılıstın kralı ilanı fıkrini 

orla)a sürmek üzere bazı 

Arap liderlerınin İngiltere 
tahkıkat komisyonuna tah· 

, rıren n üracant ettıklt-rine 

daır olan şayiaların, Lond 

rada yapılan teşebbüslerden 

galat olması imtıhalı vardır. 

Fransa milli tehlıke gün

lerinde gösterdiği vahdetın 

yeni bir misalini verdı Fr 
ansa malıyesini ıslah ve is 

tıkraz akdi için Leon Blum 

I< hanesinin hazırladığı pro 

jeler parlamento tarafından 

ittıf aka yakın ezicı bir ekse
riyetle yani 47 muhalıf reye 

karşı 470 reyle kabul edil 
dl. Ayni projelerin bugün 

ayan meclisi tarafından tas 
diki beklenmektedir. 

Leon Blum hükumeti mec 

listen aldığı bu reyle bir kat 
daha kuvvetlenmiş ve bu 

hal ile halk cephesi bir an 

için adeta "mıllet cephesi .. 
manzarası almıştır. Hüku 

metin projesi en müfrit aol 

cenah partilerinden merke 
zın sağ cenahların yakın 

partilerine kadar bütün si· 
yasi temayüller tarafından 

tasvibe uğramııtır. İktidar 
mevkiine geldıği gün kazan 

dığı reyleri pek yakında ka 

ybedeceği söylenmit olan 

Blum kabinesi şu anda en 

kuvvetli devresine gir mi~ 
bulunuyor Fransız parla 
mentosunun verdl~ı reyler 

Roma ve Berlıne meydan 

okumnk manasına gelir. 
Maliye komisyonu reisi 

Jemi Şmıt söz alarak demiş 

tır ki: 
" - Hükumet mılli müda· 

faa masraflarını karşılamak 
fçln milletin bütün kuvvetle 

rine würf\caat etmektedır ,, 
, Merkez partileri namına 

söz alanlardan Lui Bolen 

buna şöyle mukabele etmiş

tir: 

" Mı li müdafaa iatık· 

razının muvaffak olması a 
zımdır Buna Lütiın gayre 
tımızle çalışacağız. Bu istık 

raz lih ıhasını pat an ento 
nun ittıfukln kabul edece 

ğini sanırım. Yalrıız 

lrnlkmma Fıansanın 

iktisadi cephelerinde 

kuk etmelidır 

milli 

bütün 

ta hak 

Bundan sonra sabık bah 

riye ndzırı Ptyelri sabık mü 

stenılekftt naz111 Reno ve 

sabık başvekıh Flanden de 

kendılerlnin ve temıııl ettık 

lerı partılt:rın hükümeh: rey 

vereceklerinı ayrı ayn söy 
lemışlerdir Flandenin daha 

birkaç gün evel Bluma tid 
detle hücum ettıgı unutul 

mamalıdır. Pu. Fraıısanın 

Alman ve ltalyan tc.-htikesi 

karşısında ne derece m üte 

yakkiz bulunduğunu göste 

ren bır misaldır. 

Sav1av Peze d ·şunları sö 

ylemlşllr: 

" - Gene Franı1t nın ana 
nt'vı şıarını tat ılc edecek 

devrelerden birine gır nılş 

bulunuyoruz. ''Zeka ve ted 

bir" den ibaret olnn bu şı 

ar tahakkuk etmelı hr.,, 
Bundan sonra Blum ken· 

dis le bazı 'arkada~ları ara 
sında bır münalratıa mev 

zuu çıkartıp projenin reye 

konması geclktırmek isli) en 

bazı müf rıt sağ cenah me 
busslarn~a şu cev bı vermiş 
tır: 

" - Sızinie münakaşa et 

mıyccrğım. Size evvelce 

had l:uhran devrelerınde 

btidçe muvazesei y..ıpılmıva· 

cagını ve muvazen<'nın buh 

• 
1 

ranın fzale11ile mütt nasıb o· 
!arak te 1r c n kurulabılece 

ğlnı söylf'mıştim Ha-iıseler 

meydandadır, lkthndi buh
ran en ugari haddine ın 

miştir. 

Ve Fransanın her mühim 

devrede gösterdiği nıılli vah 

detı istediğini söylıyerek nut 
kunu söyle bıtirmlttlr: 

" - Hüloimet parlamento 
dan her mili meseltde oldu 
ğ•ı gıbi tam bir itlaf ek bekle 

mektedir." 
Blumun bu sözleri sürek 

li nlkışlarla selamlnmış ve 

neticede parlamento hakika
ten milli bir vahdet göster· 

miştir. 

taly 
Hariciye nazın yakmda 

Bef graoa gi~ecek 
The obsever gazetesi ya 

zıyor: 

"foanılır bir kaynaktan 

alman habere göre, İtalyan 

Hariciye nazırı Kont Çiyano 
nun, mar ayı çıkmadan ev 

vel Belgrada gelmesi bek 

lenmektedir 

Bu ziyaretin, İtalya ile 

Yugoslavya münasebetlerın 

de yeni bir devir açmasına 
ıhtimal veriliyor Hu sebep 

le. İtalya Hariciye nazırının 
Yugoslavyaya gelm sine, 

siy t.İ mehafilde ha yh ehe 

mrr i et atfetmektedir 

Diğ r taraftan Kont Çıva 
nonun bu z } aretten mak 

sadı. Yugo 'avya)ı r:'ransa 
dan ve 1'.. üçük ıtılaftan ayı-

up "Roma· Berlın mihveri., 
ne yakınlaştırmak olması 

ihtimali de ileri ürü'mek· 
tedir.,, ---
İrlan~a ~evletinin teş~ilitı 

esasiye ~anunu 
Oublın. 1.1 (A.A.) Se 

rbesl dev etın yeni kanunu 

esasi prejesl, meclıse 11 

martta sevkedilecektir Ye 

ni kanunuesaslye göre İrlan 

da İngıltere imparatorluğu 
ile şerik vaziyetinde bulu 

~acak ve geçen sene ayan 

meclisi lagvedıldfğl için "ık 

inci bir meclis,, kurulacak 
tır. 

. - -
lsvec , 
flariciye 
Nazırı 

Paris, 9 (Rad)'o) Is 

veç haricı ye nazırı Santler 

yakında Londraya gidece~ 

oradan da Pariıe geçecek· 
tir 

~ocu~ [sirgeme Kurumu 
Bas anhöın~an: 

13 3 937 Cumartesı günü 
Halkevınde söal ( 15) de ku

rumumuzun merk z kazası 

yı lık genel top antısı ynpı 

lı;cnğındAn sayın üyelerimi 

?İn lütfen te~rlflt>ri rica ol 

umır 

Yabancı 

Memleketlere --
Vazif ile gön~erilen kimse
ere verilerce~ günlü~ ücret 
Fransız frangının kıyme

tle: n düşürülmesi üzerine 

muvakkat bir zaman ıçln 

hır vazıfe ıle yabancı mem 
leketlere gonderılenlere ve 

rilt:n gündeliklerin yetişme 
diğı anlaşıldığından bir ka· 

rarname ile Franıız frangı 

hesabiyle tesbit olunan mlk 
darlar Türk lıraıına tahvil 

edilmek suretiyle yeniden 

hazırlanan cedvel vekiller 

heytince kabul olunmuştur. 

Kararname Başvekaletçe 

yapılan bir tamimle alakalı 

dairelere bildırilmiştlr. Ced
veli yazıyoruz: 

"Kamutay Baıkanı, Baş 

vekıller ve mebuslar dahıl 

olouğu halde baremin 1, 2 
\'e 3 üncü derecesındelu me 

morlardan delege olarak gi 

deceklere günde 50 Türk 

lirası heyet reislerine vekil 
ler heyeti takdıriyle 1 O lira 

zammolunur." 

Yukardaki memurlardan 

daoııman olarak veya poli 

lika görü§melerl dı§ındaki 
kongre ve toplantılarda bulun 

rnak, muvakkat memurluk 
ve etüdler gibi vazifelerle 

gideceklere günde 40 Türk 

lirası, baremin 5 ve 6 ıncı 
derecesindeki memurlara 

günde 35 Türk lirası, hare 

min 7 den 19 uncu derece 

sine kadar olan memurlara da 
da günde 30 Türl< lirası verı 

leceğı kararla§mııtır. 
...... ==::= .... 'DGzc:: = 

Halkavi 8aş~anlığmdan; 
H :ılkevimlz Şubeleri Yö 

netim kurulları aıağıdıt ya 
zılı günlerde seçilecekdir. 
Şubelere kayıtlı arkadaş 

larımızın bu tarihlerde ve 
saat 20 de Halkevlmizde bu· 

lunmaları rica olunur. 
13 Mart Cumartesi: Gösterıt 

Şuğbesl 

14 Mart Pazar: Spor Şubes 
15 Mart Pazartesi: Sosyal 

yardım Şu besi 

16 Mart Salı: Halkdersha 

neleri 
17 Mart Çarşamba Kitapsa

ray ve Yayın Şuğbesı 

ı 9 Mart Luma: Köycülük 

Şubesi 

2ü Mart Cumartesı: Müze ve 
sergiler Şube ı 

RADYO 

12 Mart 937 Guma 
ÖGLE NEŞRIY A Ti: 
Saat 12,30 Plakla Türk 

musikisi 12,50 Ha vadıs 
13,05 Muhtelıf plak neşriyatı 

1 14,00 Son. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
Saat 18,30 P 1 a k 1 a 

d rl n 5 musiklsı. 20,00 
Ce al Kamil ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi ve 

halle şarkıları. ~0,30 Ömer 

Rıza tarafından Arapça söy

lev. 20,45Vedıa Rızıt ve arka· 

daşları tarafından Turl r ıu· 
sikısı ve halk şarkı arı; sa· 
at ayarı. 21 15 Orkestra. 

15,22 Ajans \'e borsa ha 

herleri ve ertesi ~ünün pr· 

ogra •111 22,35 Plakla solo

lar, opera ve operet parça 
ları 23,00 Son. 

• 
açyanı 

işanl taltıf edil~i 
Roma, l 1 !Radyo) - Ma· 

reşal Graçyaniye askeri fÖ· 

valye niıanının büyük salfp 
rütbesi verilmittir 

........ t'ff••--· ... -

Fr sız 

Ban~ası ltm ahyor. 
Paris, 1 l CA.A.) - Fran· 

sız bankası dünya piya asın 

dan tekrar çubuk altın mü

bayaasına başlanmı§lır 
,, ---c:c;zı:;z> c:=----

giltere 
Rusyadan demir alacak. 
Londra, 11 (A.A ) Mor· 

ning Post gazetesi İngiltere 
nin Sovyetlerden bet yüz 
bin ton demir siparl§ etmek 
üzere bulunduğunu yazmak. 
tadır. 

f ranslzlar cenep ~udulla
nmuda çete teşkilatı 

yapıyorlar 
( Baıaraf birinci sayfada ) 

hadına dair olan meselele· 

ri nazarı dıkkatten ieçirmlı 
tır. 

Komıte bugün müıahldle 
rin Bayır, Bucak ve Hazine 

nahiyeleri hakkındaki müt
alealarını dinlemittir 

Ankara, 1 1 ( 1 lususi) 

Paristen alınan son haber
lere göre, Hatay temel yasa· 

sını tanzime memur olan 

hususi komite, Fransız hü 
kümetinden Hatay hakkın· 
da hıçbir proje almıf değıl· 

dir. Fransa, bu hususla pro. 
je vermek fikrinde değildir. 
Bu itibarla l:lataym temel 
yasası tanzim olunurken doğ· 

rudan doğruya projemiz na 
zarı dikkate alınacak ve esas 
teıkil edecektır. 

Cenevre, 11 (A.A.) 

Havas ajansı b•ldıriyor: 

Hatay meselesinin halline 

memur komite bır haftalık 

bır tatilden sonra bugün sa 

at 17 de Belçikalı Bourguinin 

riyaseti altında tekrar me· 

salsıne başlamııtır. Fransız 

murahhası Oeoaix komite 
nln toplantılarında bulun 

mnk üzere Cenevreye gel. 
mıştir Komit bu toplantı 

devresinde Mtlletler cemıye 

tının müıahtt erinı dınliye
cektir. 

Cenevre, 11 (A A ) 
Anadolu ajıı!lsının hu usi 
muhabiri bildiriyor: 

5 Mart tarıhh lstanbul 
gautelerinde Suriye malıye 

nazırı B. Hasan Cebbarenin 

beyanatı intişar elmi,lir. Bu 

betanatt Bay Hasan Ceb

bare Mılletler cemiyeti ko 

mltesi tarafından val<ı olan 

davet üzerine Cenevreye 

gıttiğıni söylemıştir 

Ne Mılletler cemıyeti \'e 
nede Cenevrede içtıma eden 

komite tarafından böyle hır 
d vet vakı olmamış ve ko 

mile yalnız kons~y tarafın

dan Sancağa gönderilen bi 

taraf müşahitleri davet et 

mı~tlr Mü,ahitler dun 
gelmııtir. 
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l Eliften doğma 305 doğumlu Ali oğlu •• Alarak ag· rılardan sızılardan l.er tu• rıu· , ., 1 
Mehmedin Edremit asliye hakimliğinin 16 Şubat 937 :: il :: ımı diğerine ııirdiğini unutma!. 
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Müdürlüğünden: 

•• •• IDU ~ 
EE lirsiniz nPzle olabilirsiniz; romatizma ;; llHI Boz K u R T Tratı bıçalı (5) kuruı HALK rA! 
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:: Hiç merak etmeyin eczahaneden yukarıda şekfıni gör- :: ıını Kasabamızda her dükkanda satılır. 
:: düğünüz mavi renkte mühürlü HASKALMIN kaıelerdin·:: imi 
:: den bir kutu i11teyiniz. Ani ve y• .. k11ek tesiri say~ıin e :: lr,!ı Ualıkeslrde Toplan Sa/iş rerl: 

Satıı 
Nu. 

308 
475 
476 
477 
478 
479 
9Jt 
932 
933 
934 
935 
942 
945 
948 
954 
964 
972 
974 
975 
979 
981 
982 
983 
991 
993 
995 
998 
999 

ı o ı :! 
992 
ıooı 

1023 
IOZ4 
1205 
t0_6 
1027 
1028 

1029 
1041 

Mevkii 

lıtaıyon civarı 
Eskiciler ıokak 
Hayvan pazarında 

.. .. 
İıtuyon civarı 

.. " 
Cami çeıme ıokak 
Sülükçü çeımeai 
H6kümet caddesi 
Y etilli çıkmazı 
Bifadıç caddesi 
Sobacılarda 

Y etilli caddesi 
Boyacı ıokağı 
Paıa köyünden çayır 

Peyoırci " 
Paıaköy killik tepeıi 

" Atcı deresi 

" Taı altı 
T ahtrağa Çt"fmeıi 
Paıaköy Ulumezar 
Orhantye aıcı deresi 

.. n n 

Nevi 

Hahçe 
Hen arıuı 
Dükkan 
Ktremit hane 
Arsa 

" 

Muhammen :: pek az eonra ağrılarınızdan kurtulmuş olacaksınız :: ı 1 • 
bedeli :: HASKAL.MIN bayanların muayyen ı.amanlerındeki :: '! f brahin1 Çavuşoğlu 

•• •• 1 ' 
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1 ~~ı " EE D I K K A T :: 
n •• •• 

~~~ .. :: D J K K A T :: #~~~~1~~'~"~~~~~~~~\~' 
2~~ : ~~ pul~~~~::~. ü~·~iın~: :u a ~~rd~~~;I~~ alameti farika ~~ 1 Her Tecimenin En IUyük Dileği: j 

.. 100 .. ;: !i 1 ,, 
Alt Oste dükkan 3600 ES Taklitlerinden sakınınız. ~ ~ ~I ' ~~ 1 Satış SürümUnü Arttırmaktır. ~ 
Dükkan 

" IOOO " •• HASKALMIN kutuları ma· ~ I ~·~ •• ~ lf 
~Okkôn :~~ : ~~ vt renktedir. ~ ~) 55 ~ I•' J\ K A T )! 

n 800 ,. •• it., 
1000 :: 

" 
Tarla 

n 

" .. 
.. 
" 
n 

125 
800 
250 n 

.. 

., 

800 
ıu 

n 

., 
150 .. 

680 .. 
3ÜO n 

•• •• •• HAS KALMIN 
EE ~.lp. Sa.y. ~ R..oma!;znuı :: 
:: ağrılarını dinclirir. :: 1 1\ 

EE fiatı Her yerde 7 ,5 kuruıtur. g » CC RE K LAM" O 1 R 0 

Cevizler alta 
Çene sokağı 

Sebze balıçeıi 
9Ü n 

50 " 
500 " 

Ayazma mevkii 
Şamlı cadde11i 

Şadırvan meydanı 

Bifadıç cami sokağı 

.. .. " 
,, Kasaplar caddeıi 
,, Emirzada sokağı 

n " " 

Ana 
Rağ 

Dükkan ve arsa 
Ev 
Dükkan 

" 
n 

arsa 

.. .. .. Dük kin 

" n 

.. Y eılllt cad · " 
. deıl ıokaiı 

.. 
.. 

,, Cumhuriyet .. Han arıaaı 
Fenercfmeacldi Meıclt arauı 

:!Ü " 
559 .. 

400 " 
50 " 
50 

IOO ,, 
200 .. 

50 " 
ıuo .. 
ıoo ,, 
50 " 

15{) n 

600 " 

Riyasetinden: 1 \ ' t• Hu Reldıllnlarnuzı.I 
Bandırmanın tahal pazarında kiıin ve Seli.minin ida. 1 ( u·· .KD!" Jh \ ' • • ~ 

resinde bulunan fabrıka binaaının haritaya göre yol üze• it., T R l / il(' (' 1.1111 't J 
rine tesadüf etmeıinden dolayı kanun hükümlerJne tevfi ı ,, 
~:rn ~~:~;:,~:. ~::::::~:::ıina ::::::::r e:::~:n:::: k:~ 1 T O R K D 1 L İ ~ 
takımların kaldırılması ve tahliye edilmesi için i9bu ilin it, 1 
tarihinden itibaren bir buçuk ay mühlet verildığind~n " ij 
bu bina ile içersindeki makinalar alit ve edevatın sahip 11. Baltkesirin Biricik GaLefesidir i 
veya ilrili olanlar tarafından bu müddet zarfında kaldı· ~ ?, 
rılıp binanın tahliye edilmesi akıl takdirde bu bina bele- t.t Her Yerde Okunur· j 

Yukarıda yazılı 38 parça emvali gayri menkule peşin 

para ile ve 15 ıün müddetle açık artırma ile temliken sa
tılığa çıkarılmııtır. İhalesi 26 3 937 cuma günü ıa&t 14 de 
Balıkeıir Vakıflar müdürllliilnde yapılacaktır 

diye tarafından b u m ü d d e t h i t a m ı n d a 11. 1 
yıkılacağın dan ıahtp veya alakalılarm bundan do ~~~~ " ~ ~~~~~~~~ 
layı makina ve ıair ali.t ve edevat vesaire namlfe beledi 
yeden bir tazmmat talebine hiç bir suretle hakları kalmı
yacağı ve verılen iıbu ınühil hitam bulduğu takdirde br

ledlyenin blnayt kaldırmakta ve tahliye edllml"ie makina 
lyesi ve Baıyaz.manı : Balıkesir saylavı H. KARAN 

lsteklt olanla11n muhammen bedelin yüzde ye•Ji buçuk 
nilbetinde teminat akçeai ile btrlikde müracaatları 116.n 
olunur. 

1 . 4 . 373 

veaair takım ve aletler hekkında icabeden tedbirleri almak- Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL' AL 
ta hak ve sal;1hlyet kazanmıı olacağı ali.kalılarca bilin• 
mek üzere ıl'n olunur. Basım Yeri il Ba11n evi 
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