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ParJa, 2 (Radyo) - Fran . 
'' ile Almanya ara11nda 
'irdı mukarrer yeni anlat · 
illa, bll,ük ehemmiyeti ha · 
1ıdır. 

Ala:nanya, Hariciye Naı.m 
Von Rıbentrobun buraya ne 
ailn aıelecetı henüz belli de . 
lildır . 

Alikadarlar, iki devlet 
•r•11nda bir de ademi te 
c'•üz mlıakı akdolunaca 
tını ıöylüyorlar 

Alman, mtttemlekeler 
ltıeıeleılni bu ıefer mevzuu · 
bahıetmlyecek, bu meıel;
lle beraber tktlsadl, mali 
'te ılyaai buıuıahn ballınt 
liıaer bir · kooferanaa b1ra. 
~'caktır. 

Berlın, 2 [Radyo] - Ha · B. Rlbenlrop 
tlctye Nazm Von Rtltentro ı ıüoü Parlıe hareket etmeıt, 
~, önümüzdeki pazarteıl geç •akit kararleıtmlmııtır. 

4merika Ankara 
Silahlanıyor Radyosunun 
Vaıtnıtoa, 2 (Radyo) Ne•riyatı. 

.\ıı.ıertka harbiye nazaretl Y 
~Gıteıarı Con ~on, bug6n lıtanbul, 2 [Huıuıi) - 86 
d 8ü ıabltl kabul ederek ken· yük Şefin ölimü münuebe-
llerı~le haıblhalde bulun tiyle matem için neırlyatmı 

lilllu • k 1 tattl eden Ankara radyoıu 1 •• Amerl anın mil t 
"1Gdafaa itlerine ehf'mmlyet 11 blrlncıkanundan itibaren 

rA ~ 
lngiltere Hava Nazırı Dün 

Parise Geldi. 
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yanaıamıyacajını, Macar~ 

Rumen hududunda değlılk · 

ltk olomıyacağ1Dı ve iki 
m"'mleket oraınndakl mOna. 
ıebahn her tici taraftaki ekal· 
llyetlerin mQbadeleıl ıure· 

Uie lytletebileceğlnl ıöyle 
mittir. 

Yugoslav yada 
1918 lnhılabı 
Kutlandı. 

Belgrad, 2 (AA.] - Yu · 
goılavyanın mll ı i tesanüdünün 
10 ncu yıldönümü dün Yugoı· 
lavyada teıld edUmlotlr. 

Yalnız Hırvat muhalefet 
lideri wacek, taraftarlarını• 
bayrama lttlrak etmele· 
rlnl yaHk etmlıtır . 

Belrrad, 2 (Radyo)- Yu
roılavya birliğinin 20 inci 
yıldönümü mftnuebetlle 
dün bütün Yuıoı1avyada 

ıenlıkler yapılmııtır. Gnete· 
ler tik ıabifelerlni l 9 ı 8 bl· 
rlnclkinun inkılabına tahılı 

lngiltere Hava 
Nazırı Pariste 

Londra, 2 (AA.) - lo 
glltere Hava Nazırı dün Pa· 
rııe geJmtıttr , 

=======ıı:::::ıo l 

etmltlerdır. Kral tklncl Plyer 
de, btrltil kuran Kral Alek· 
sandrıa reılmlerl bQtün ga 
zete1erde yer almıthr. 

Reami ıazete 20 nci yıl 

dönümü münaaebeUle btl
ha11a aıatbuat cürümlerine 
ald ıenlı bir af kararnama· 
metini neıretmlttlr . 

F ransada BaşvekilDa
ladiye inMuvaff akiy ti 

Edeni Bir Nutku .. 
~~--------------------

1 n gilte renin silahlanma hususunda sarf 
ettiği gayretlerin ihtiyaçlarını karşı 

hyacağı şüpheli midir? 
Londra, 1 l A.A ) 

Loodrada bir nutuk ıöyllyen 
Eden, bılha11a demlttlr kı: 

«- Bır umumi harp fe
laketinden kaçmmağa mu 
vaffak ol1ak bile , çetin çar· 
pıımaların önüne geçemtye-
ceğiz . Şimdi maziye ald 
meıelelerle uğraımak za 
manı df'ğlld r 

Y"pılocak fey, halıhazırı 
nazarı ıtıbara alır.al:, fıtık 

bali temin etmek ve vak· 
tinde lazımge leo büt6n tt-d 
btrleri lttıh"z etmektfr. ' 

Bu aralık pek rarlp ıera · 
U altında yaııyoruz Üç kuv. 
vetli memleket mtll(ıl yaıet
lerlnl i lham etmek üzere 
kuvvet prenıiplerlnl kabul 
etmlttlr. Bu anarıl içinde 
felikettn önüne geçildlilne 
dair temin t almadan har · 
bin datrai tehdidi altında 
tam bir tehlike lçlade ya· 
ıamağa mecburYz. 

Ne kadar iyi idare edilir
se edtlıln, hiçbir harici ıl 

yaaet tek baıma meıeleyl 

bir veya iki sene içinde hal. 
ledemez. Bunuala beraber 
tıtlkbal ümhUerl tamamlle 
ıuya dütmüt değildir. Stlih· 

ı 

lanmak huıuıunda earf etti · 
ilmfz ıayretlerln ihtiyaçla · 
rımızı kartılıyacajı da fÜp · 

heltdtr.» 
Eden bun.lan ıonra üç 

maddelik bir proiramı bak· 

B. Eden 
kında iza hat vermlıtlr: 

1 - «Bütün millette mü· 
zaheret•nl temin eden bir 
harici ılyaaet. 

ı - Süratlt ve eaflam 
bir ıllah \aoma . 

3 - Demokraafye •e hO
rrlyete iman » 

Eden böyle bir proiram -
la lıtikball emniyetle karıı
lamanın mümkün elacatını 
kaydettikten ıonra, netice 
olarak demlıttr ki: 

« - Beynelmilel hiınünt-

yete açıkca tecaYÜz edenle· 
rl affetmek btr hatadır. Bu 
ıtbl hareketlere karıı m6ıa 

mahaklr davrannıakla el~e 

edilen menfaatler ıeçlcldlr. 

Biz ıöz •ermlı olduklarımı · 
:11 himaye etmeli Ye .. l•lm 
gibi düıünenlerle elele •er· 
meliyiz.» 

't''•ek lüzumunu hi1aettlil· neırlyata baılıyacakhr. 

"
1
• Qle•cut ıtllla fa\arlkaları - birler lahndığını 'Ve A-m-er-1· Komu·· nı·stler, Fr-a-nsay-ı Faşiz-ç 1 k d c 

~lb, laüktlmetln ılpar•ı · kanın a l li.hlanmuı için tan· e os o 
derını vaktinde yetııtlrec k zlm olunan proğramın be · me Sürükledig\J ini İleri Süre- va ya a um-
ıı'tecede olmamastndftn mU h c::mehal vaktinde yerin e 1 
~üdafaa n•zaretın-==ce=t~=.d=a~=-ur=ı1e=ceğ=ın=i ıı=ö'=ıem=ı,=u'=· = rek Başvekili Protesto Ettiler. hu reisi n t i h a b 1 •• 

ROMANYA DA 

DemirMuhafızl r T eşki1 
ıatı Lideri öldü ·· ıdü.i 
lü~Omet çıkması muhteıüilhUiselerö1arşı şiddetli · 
ledhirlır aldt asayişi ihlal edenlere ateş edılecek . 

d kükreı, 1 [Kad.}o) Bun· nedllmel rfnl emte lrnlottr 
'" e•vel harp dt v nıoca Bükr~ı 1 (Rodyo) - Demir 

()lll boı ıene hapıe mrı. hluim muh fızlar. te§kı litı azaııın 
C)I, D 
tt " emir muhafızlar ltde- d n e vvelce h pse mahküm 
" todreaoo ıle arkada ıla rı edflmıı olan avukat B. Do
k' it bık baıvekillerdeo Du- gado Pagııdano ıon suikast 
t 'tıın lıattllerf, dün rece bu- münuebetile tevkif cdılmlt· 
~' haptıbanelindeo Cılora Ur. V altztode iki tüfek ve 
~1'Plıbaneılne nakledilirken tehlıkelt patlayıcı maddeler 

llldl'-1 bulunmuıtur. 
~ " ert otomobile meç· 

Ul h Alınan tik ifadeılnde De· ııı... ta ıalar tarafından or· 
.... ,lld mir muhafızların tedbl~ ha-d a ateı edılmıı "Ve bun· 
'" d l rekettndekl vüıat meydana ~ o ayı bir karıaıalık 

11,Uıuıe relmtıttr. Kodreno çıkmııtır . Bftkümet, mühim 
tedbirler almııtır. 

tt '-'•avını Nlkola K.oılan · Londra, 1 ( Radyo ) _ 
1\ llleıtco, Dukanın katili ve 
~'bl Reyler ojansınıo Bükreı 
b' ' Qluhafızlar teıktlitı · muhabiri haber •erfygr: 
lık 'beoıup ıektz kı,ı, karan· Kodreanooun öldürüldüğü 
''lt,tı ve haaıl olan karıa hakkıodakı haber, Roman 
~:~l«tn lıUf ade ederek kaç · yanın her tarafında derin 
~,1 lıteınıılerae de, jandar aklıl er uyandarmııtır. Her 
'• 'r tarafından yaylım at- ta rafta, bir hareket baıla. 
~11.~ tutulmuılar ve bepıl öl- mıft ı r . Hükümet, asaylıl th 
~t(lı 
C •Gılerdır . lal etmek iıllyecck olanlara 

l't~h•tt aıkerlye; maktul · derhal ateı edllmctılnl m 
• Cıloza ormanında def· reylemlttlr. 

Pariı . 1 (Radyo)- Baıve 

kll Edvar Daladıye; bu ıa. 

b ıı h, harJclye nazın Jorj 
Bonoe ile uzun müdtlet ko· 

DUfmuı ve müteakiben k a 

bıneyJ tophya rak e mir htla
fma dünkü umumi greve 
fttirak eden devlet memur 
l a rı hakkında yapılacak mua 
melenin tayinini lltemtıtır 

P u la , 2 (Radyo) - Ko 
m ünlst pl\rtl sı . bugün top 
fıı nmıt ve ba~vek il Deladlyc
ye bir muhtn• göndererek 
anıeleyl ihmal ve patronları 
himaye ettiğinden bahiıle 

prote!ltoda bulunmuıtur. 

Komünistler, Daladlyenlo 
Fransayı faılzme ıürükle· 
mel< iıtedlğlnl tddia etmlıtır . 

Parlı, 2 [Radyo) Umu• 
mi ırevln teılnlz kalma110· 
dan Baıvektl Dalad!yenln 
kazandıjı zafer, Londrada 
ıevloç uyaodırmııtır. 

Londra gazeteleri Fre n.ada 

muhalefetin ıfliı ettlilndeo 
bahisle uzu:ı neırlyat yap · 
mıılardır . 

Londra, 2 (Radyo) - Ca 
zeteler, Dalads yenio kazan. 
dıiı muv ffa k, yetteo bahlı· 

le uzun makaleler yazıyor 

lar . 
Deyli Telıır"f; Franıanan 

hidııe ile bütQn cihanın iti-

8 . Dalrıdlye 
madını kazandığını yazıyor . 

Berltn, 2 (Radyo) - Al · 
man gazeteleri, Daladlye 
kablneılalo kazandıiı mu· 
vaffaklyetten dolayı lltaylf· 
kirane makaleler yazıyor
lar. 

Parla, 2 (Radyo) - Umu 
mi ıreve ittlrak etmtı olan 

Loryan fabrikası ameletl,· 
bugün tı tutmak üzere f b 
rlkaya ı lhntılerae de, kon 
turatolarının feıhedılmlı bu · 
lunmHı dan müracaatları 
kabul olunm mıttır . 

Gre vci a mele barılarla bun 
lara tlbl olan amele için 
hük6metçe genıı mlky ıta 
temizlik baılamııtır. 

Temyiz Mahkemesi Reisi 
Emil Haşa Reisicumhur İn

tihap Olundu. 
Prağ, 1 (Radyo ) - Çf' ıeneılnde temyiz mahkemeıi 

koılovakya parlamentoıu 

He ayan mecllıt, buıün as· 

amb1c halin de toplanmıılar 

ve yeni cumhurrelıılnl ıeç· 

mitlerdir . 

Çekoılo•akya cumburrelı
llğlne; Çeklerle Slo•akların, 

nam:ıet olarak ıöıter~iklerl 

Emil Haıa müttefikan aeçll 

mit ve aıambleye relerek 

ıadakat yemini •erdikten 
ıenra, alkıılar arasında par-

lamento blnuıntlan çıkmıı 

n kendlılnl ıelimhyao lu
taatı teftlt etmlı, oradan 
dejruca rlyaaetlcumhur ıa -

rayına rıtmtıttr. 

Emil Haıa, J 872 tart hin
de Trovezdlnide doğm•t ve 
ilk tabıtllnl doiduiu kaıa· 
bada ıördükten ıonra, Praı 
üolveulteslne ılrerek hukuk 
tahıll etmlttir. 

Emil Hft f&, 1898 den 1916 
ıenealne kadar birçok adliye 
memuriyetlerinde ve hl. 
kimliklerde 

refat olmuıtur 

Emil Uaıa . ayni zamanda 

Knroll ıhtılilinden ıonra da 
temyiz relsı tayın edllmıı. 

ı t mdiye kadar aynı vazifede 
kalmııtır 

Emil Haıa, aynı zamanda 

Karol üntvenfleılnde pro · 
feıörlük ve muhtelif ıazete-

lerde muharrlrltk yapmııtır. 
Prat, 1 (Radyo) - Ret· 

ılcumburun lntlbabıadan ıon · 

ra Baıvekll General SiroY, .. 
rlyasetıcumbur sarayına gi-

derek, kablncnla lıtlfa11aı 

•ermittlr 

Ye•I kabinenin, mebuı · 

lardan ( Heraııı) tarafından 

teıkıl ol uaacafı ve Vlakoh

kinln, harklye nezaretinde 

ipka edileceği ıöylenlyor. • 
Prağ, 1 (A.A J ·- Bay 

Hacha Çekoılo•akya relıl· 
cumhuru intihap edılmitUr. 

Mevcut 308 mebuıun 272 
el lehte rey vermlıtlr . 36 



AYFA 1 

Altı 
y 

Ve Gü üş e 
pll Eşy • • 

Bu Gibi Eşyaya Damga Vu
rulmasına Dair Bir Kanun 

Projesi Hazırlandı. 
Hükümetln. altın platin 

ve gümüıten yapılan her ne· 
YI etyaya damga yurdurul· 
maaı mecburiyetine dair ha· 
zırlamıı olduğu kanun pro · 
jeılot Kamutay maliye en· 
cüment tedktk etmiı Ye yeni 
bir metin hazırlamııtu. Pro
je bueunlerde bütce encü
meninde tetkik edilecektir. 

Bu proje, memleket dahi· 
ltnde aatıhğa çıkarılan altın, 
plAtln ve ıümüıten mamul 
etyanın değerinden fazla ya 
eatılarak halkın ljf al edil· 
mealne ve zar ra ulrama· 
ıına mahal ve meydan ve· 
rılmemek ve muhtekirlerin 
ıulılimallne nihayet Yerile
rek, emniyet ve ltlmadla ahı 
verit yapılmaaı için hazır· 

lanmııhr. Bu gaye için de 
bu gibi etyaya damga vur· 
durulmasına kati lilzum gö · 
rülmüı ve fakat bu mecbu 
rlyetln ıtmdıllk teıktlat ya 
pılao yerlere tahılıl ıuretty 
le kanun hikmünün yavaı 

yavaı bütün memlekete teı· 
mili derplf edilmiştir. 

Projenin esaslan: 
Maliye encümeninin yap· 

tığı tadtllerden ıonra pro· 
jenln tik maddesine ıöre, 

memleket dahilinde ıatılığa 

çıkarılan her nevi altın, pli. . 
Un ve gümüıten mamul er 
ya ile kaplama ve yaldızlı 

maııauata ayar derecelerini 
Ye mahiyetlerini ıöıtertr 

devlet damguı vurdurmaya, 
bu etya ı htplerl mecbur 
bulunmaktadırlar. Pırlanta, 

elmaı veealr kıymetli taılar· 
la tılenmlf ve taı kıymetle · 
rl aatııa eıu olan e11a ile 
Yezni üç gramdan aıağı olan 
mamlllita damıa vurulma11 
mecburi olmıyacaktır. 

lerl muhtelif etya için bir 
beyanname kabul edilec,k
tlr. Bey naameılz htç blr 
eıya demaıa memurluklarıo · 

ca kabul olunmayacaktır. 

Dar hane ve damga mat -
baaaı müdilrlüğü ile damga 
memurluklarına gettrllecek 
olan eıyanın tahlili netice· 
ıtnde taayyün edecek ayarı 
bunlarm beyı nnamelerlnde · 
ki nir.ami ayarlara uygun 
çıktığı takdirde devlet dam 
gaaı vurulacaktır. Ayarları 

beyaoo11medekl •yarlardan 
aıaiı çıkanlar, sahiplerinin 
muvaf akaU ile daha aıağı · 
dakl nizami ayar dereceal 
üzerinden damaıalanacaktır. 
Sa ıekli kabul etmlyenlerln 
eıyaları de ayarı, en eıaiı 
a1ar dereceıloln dununda 
teablt olunan eıya alakadar
ları huzurfyle kırılarak Jade 
edilecektir. 

Damga resmi: 
Damıa reııml olarak altın 

•e platin maddelerin beı 

ıramından J O kuruı ve ıü · 
müı etyanın beı gramından 

25 aantlm alınacaktır. Altın, 
platin kaplama eıyanın 

damga resmi beher parça
dan 25, gümuı kapiama eı 
yanın beher pıuç&11ndan lO 
ve yaldızlardan 7.5 kuruı 
olarak alınacaktır. 

Bu hukümlere ti.bt eıyn.yı 
dükkan ve majazalarında 

buluadururan amil Ye aablp 
lerl, bu projenin tatbıkl ta
rihinden itibaren altı ay 
içinde d rp ne ve damı• 

matba ıı müdürlüiü ile dam· 
ga memurluklarına beyan· 
oamelerlyle müracaat ede· 
rek mevcut etyayı damga · 
lathrmak mccburlydlnde 
olacaklardır. Bu gibilerden 

Altın eıyanın ayarlara bin- alınacak dan·ıa reımlnin 
de 915, 750, 580, 500 ve alınma ıeklt yapılacak bir 
ıümüt ayarları binde 900, nizamname ile göıterilecek· 
ROO, pli.tin eıyanın da binde tir. Sair hakiki ve hükmi 
950 olduiu takdirde ayarla· ıahaalarıa aahlp odukları eı· 
rını göıterlr devlet damgaaı ya Htıhia çıkarıldıkça bu 
vurulacaktır. Altın ve pli· mecburiyete ti.bl olmıyacıık· 

· lar ve darphanede evvelce tin ayarmda binde beı ve , 
damgalanmıı olan eıyaya 

ıümüıte binde )2 nizami yeniden damga vurulmaya. 
müıaade vard1r. Altan ve 
ıüm6t kaklema ve yaldız-

lılar, yaldızlı kelimeleri ve· 
ya remizlerini taı ıyao dey. 
let damgaları •urulacaktır. 

Altın, pli.Un Ye aümüı Cf· 

ya ıle yald1.r.lı Ye kaplama 
etya, damga vurulmak üze· 
re cevherlerinin tahltlt ile 
ayarlarımn tesblU için dar· 

pane ve damııı matbaa11 
müdürlüi6ne ve merkez ile 
vlllyetlerde bulunan damga 
memurluklarına ibraz olu· 
nacaklar . 

Tacir ve Amilleri tarafın 
dan tevdi olunacak büUin 
efYa için, bu cıyanın clnıt 

. mahiyet, yar ve vezlnlerlal 
16ıterlr bir be1anname ita
il mecburidir. Safr muatah
ılllere ald olup ıah~a çıka· 
rılacak müofcrld eıya be 
yannamelerlnde oyar ve ma· 
hlyetlerlnln ıöıtertlmesl mec 
burl olmayacaktır . Ctnıl ve 
ayarlara bir ve fak at Tezin· 

caktır. 

Tüccarın yabancı memle· 
ketlerden aıettreceğl bu ka
nuna tabi etya, ancak dam. 
ga memurları teıkılih ya. 
pılmıı olan mıntakaların 
gümrüklerinden ithal edile. 
btlecektlr. Bu ııba e11a güm
rük idarelerince mühürlene· 
rek damga memurluiuna 
ıevk ve damgalanmasını mü
teakip iade olunacaktır. 

Yolcul rın ıahıi lıtfmallne 
mahıus olarak beraber ge · 
tlreceklerJ ef)'a, satılığa çı . 

kanlmadıkça devlet damga· 
ıına tabi olmıyacelctır Dev 
lct damgası olmakıızıo bu 
gibi etyayı ıatan vey ıah· 

lığa çı ·aran ve1a bu hu uı
ta herh ngl bir hilekarlık 

yapan şah11lar, Türk ceza 
kanunu hükümlerine göre 
cezalandırılacak ve bu gibi 
etyt\ miiııadere olunacaktır. 

Projenin tatbikine atd bü 
uıu masraflar ile elde edile· 

RKDIU 3 BIRINCIKANUN 1931 

SEHİR HABERLERİ 
v· ay ti izde Pamuk 
c· i İ lah Edilecek .. 
Akala Pamuk Cinsinini Ekil

mesi Kararlaştırıldı. 
Ru sene vtliyetlmlz dahi· 

llnde pamuk kanununun 
tatbik edil eceğini evvelce 
yazmııtık V tliyetımlz dahi · 
ltode yapılacak pamuk zeri 

yatı bu kanun hükümlerine 
göre yapılacaktır. 

Vilayetimizde ekllmeel 
kararlaıtmlan açık koza pa· 
mujun akala nev•dir. 

Bu clnıln, yani açık koza 
pamuiuo bir çok oe•llerl 
mevcuttur. 

Alakadarlardan aldığımız 

malumata göre, hülu'.imetln 
verecefl açık koza pamuk· 
lardan baıka herhangi bir 

Bütün Dünya 
Silahlarını 
Arıtırıyor. 

Bütün dünya ıllihlanıyor. 
Bi1ha11a bahri devletler do· 
nan mal arını kuvvetlendirmek 
için yeni ıcmtler yaptırma· 
ia fevkalade ehemmiyet Ye · 
rlyorlar. Fakat bu yarıı ko· 
lay değildir. Her tarafta bir 
çok zorluklarla karıılaı1yor 
lar. 

Umumi barpieo ıonra her 
devlet bahri lnıaatını azalt · 
mııtır. Neticede tnıaat tez· 
gi.hları ve bu müe11e1elerde 
çahıan lhtlıae ıahlbl amele 
ve mühendtıler dahi azal. 
mııtır. Şimdi bunun cezuı 

çekiliyor. Meaeli. lnıtlterede 
bahri lnıaatta çalı§an ve 
teıçll edtlcn amele bundan 
18 ıenc eYvel 300.000 kiti 
iken timdi bun) rm aayııı 

150.000 klılye lnmtıttr. Fa 
kat buna mukabil beher ı,
çlnln çıkardığı itin, yani ve
riminin nlıbeU artarak üç 
miıltoe çıkmııtır. 

İngilterede harp ıemilerl 
tnıaatı artarken, difer ta· 
raftan tüccar gemllerJnln in 4 

fa&h azalmaktadır. G eçen 
eylutün ıonanda tnıaat tez· 
ıahlarmdakı yeni gemilerin 
umum hacmi 885 481 ton 
idi. 

Geçen hazirana nazaran 
151,542 ve geçen ıene ey · 
lülüne olsbetle de 499 154 
too daha azdır. 

Bahri lnıaat ile alakadar 
mühcodfsler ve emele bu 
vaziyet karıııında telaı et· 
mektedirler. 30 Birlik bera 
bercc hükuaıete müracaat 
ederek hükumetten maddi 
yardım l tlyecektlr . Tücc r 

pamuk ~lnıt ekllmlyecek, 
ekenler de cezalandmlacak· 
lardır. 

Ziraat VekileU,memleket· 
teki pamuk clnılnln illibı 

ve pamuk Yeriminin artırıl· 

ma11 itlerini ehemmiyetle 
ele almıı ve bu· 
uuo için de pamuk müıtah · 

ılllertne p·amuk tobumlar1 
tevzi etmeie karar vermtı · 
tir. 

Çif tçlnlo bu tohumları 

ekmeıf le endi menf aatlerl 
lktızaundandır. Bu ıuretle 

vllayethntr:df9 pamuk clnıi 

de lslah edllmlt olacaktır. 

Avukatlar Ka
nununun Beşin· 

ci Maddesi. 
Yenl avukatlar kanunu 

bu ayın birinden itibaren 
tatbik mevktine ılrmiı bu· 
lunmaktadtr. 

Bu kanunun beılocl mad · 
desi; reımi daire, müe11eıe· 
ler ve belediyeler avukata 
olarak maaı Yeya ücretle 
vazife gören avukatlann ha
riçten dava almamalarını 

amirdir. 
Bu maddenin üç ıene müd· 

detle tehir edileblleceil 
hakkmda Adliye Vekaletine 
aynı kanunla ıa1ahlyet ve· 
rllmııttr. 

Vekilet bu eali.hlyetlnl 
kullanarak müddeıumuml· 

mllfğe ve baroya beılncl 

maddenin tatbikinin bir ıe· 

ne ıonraya bırakıldıimı bil
dlrmlttlr. 

Kacakcılık Yü-, , 
zünden Çıkan 

Kavga. 
Dün gece ıaat 23 ıırala 

rında Anaf artalar maballe
ıınden bahçevan İbrahim oi· 
lu Tevfife k•çak kömür ge· 
leceilnl haber alan orman 

muhafızları ıelecek kömürleri 
Atatürk parkı civarında 

beklemeie baılamıılardır. 

Bu ıırada bahçevan Tev· 
fıkle muhafızlar arasında 

bir kavga çıkmıı ve birbir 
lerlne hücum ederek dayak 
atmışlardır. Şikayet üzerine 
hepıl de dün adltyeye vertl
mıılerdır 

gemilerinin ömrO, yani em· r----------
niyetle ıeyrüsefer kabtltyeU il TÜRKDILI il 
müddeti vaeati 20 yıldsr, 
Halbuki 40 yaıındakl ıeml· 1 Pınart~ılnden batke. her 1 
ler hali ıefer elmektedtrler. 1 gün çıkar. Sly&1al gazete .. 1 
Bu had tahdtd edilecek olur , 1 Yılhiiı: 800 Kurut 1 
H Joıilterede tüccar gemlıi I Altı Aylıfı:.COO • 1 
lnıaotı sanayii bftyük tehli -

1 k d ı 
1 

Sllym: 3 • 1 
~ en kurtu ııcaktar 1 Gunü ceçrotı ıayılar 25 

cek varidat, bütcede Malt · ıı kuruıtur. 1 
ye Vekaleti lnımuıda açıla· 1 ADRES: 1 
rak huauai fasıllarla ıdar• 11 BALIKESIR TÜRK.DiLi 1 
olun caktır. .. .1 . -------------

,, 
Atatürk Hak- Dokuzuncayer 
kında ki Yazı- li mallar haf tası 
far Toplanacak 

Maarif Veki.letl, bütün 
mekteplere btr temim ıön 
dererek Atatürkün ölumü 
mün ıebetlle muallim ve tıı 
lebelerln yazdıkları bilumum 
ıllr ve neılrlerln toplanarak 
Vekil ete aıöoderllmeatnl lı · 
temlıttr . 

Bu yazılar bilahere Veka
letce tedklk edilerek bir bro 
ıllr halinde neıredilecektlr. 

Matbuat Umum Müdürlü · 
ğü de yerli, yabancı gazete· 
lerde ve mecmualarda bu 
minuebetle çıkan yazılan 

bir broıür halinde toplamak · 
tadır. 

Balyada 
Polis 
Teşkilatı. 
Kazalarımızdao Ay-

valık,Banduma ve Edremltten 
baıka buyıl Balyada da pollı 
teıkilltı yapıldıiını yazmıı • 
hk. Bu yeni teıklllt dola
yiıtyle Balyaya bir komlıcr 

Her yıl olduğu gtbl, b~ 
yıl da birlncllıinunuo 1 

l· ılnde ta1arruf ve yerli rn• 
lar haftaeı yapıl cakttr· 

h f· Dokuzuncu yeril malı a 

tası Baıvekllimlzln bir sôY' 
levl ile açılacal;tır. 

Haf ta içinde geçen yıllar· 
da o~duiu gibi, müıaosere 
vertlmiyecek ve Cuaıhurıyel 

l · meydanında toplantı yaP1 

mıyacaktır. 

(beler ırısm~a nı~iller. 
Açık bulunan Dununbd 

e· 
ebe:tğlne, ebe mektebi ııı 
zunlarından Vefa Güler 5Z 
Ura ücretle, Akıaray oıetO' 

Je· leket hutabaneal hemtire 
14 

rlnden Hilmiye KızıltuoÇ 
lira maaıla naklen Edre011l 
memleket haatahane•I hefl'J' 
ılreltitne Biğadıç beledlYe 

6 Jl• 
ebeıt Hayriye Gün y 1 
ra maa9la Denizlinin D• ••' 

t•' 
kazası belediye ebellitne 
yln edtlmlılerdlr. ____________________ __.,,,, 
ve üç memur göndertlaılıtlt• 
Bandırmaya da bir meııı"' 
daha ilave edtlmlıtlr. 

Namık Kemalin ölümü-
nün 50 nci VıldönümO· 
Dün Okullarda Talebeye sa~ 
yük Vatanperverin Hayatı,Esef 
leri, Mücadeleleri Anla~ 

Dün büyük vatanpener L k • 
Namık Kemalin ellinci yıl · Biğadıç munı emesı 
dönümüydü. Bu münaıebetle Geçen yıl mayii ayı ıçll1 

' ıehrlmlzde her derecedeki B f-latl · 
' bütfta okullarda bu kıymetlt de i§adıçta Boınak dı" 

ce adile maruf bir lı• ki 
vatan ıairl için ihtifaller ya- bir ekin tarlHı kenarıodi t 
pılmıı, bayatı anlatılmııhr hendekte ölü olarak ııkt e 

ilkokullarda öğretmenler haline ıelmıı bir vaziyette 
muhtelif denlHlnl Ne.mık bulunmuıtu . 1• 
Kemale haarederek ölümü Bu clnayetle ali."adar 0 

nün ellinci yılını tdrAk eden malcla suçlu olarak yak•l•"'1 
büyük ıahılyetin hayatını nan Vehbi hakkında mahki)~' 
ve htzmetlerinl anlatmıılar k r• 

yet kararı verllmtıtt. Bu •" 
dır. ., ... 

Öiretmen okulu da gece i temyiz mahkemeıloc• b'' 
'zedildljinden bu cinayet oı&J ,, 

bütün talebenin ve öğret · tl' 
menlerinin Jıttrakıle konfe kemeılne tekrar baılanılrıı• tJ' 
ranı ıalonunda bir toplantı Dün ağır ce-ıada de':ı· 
yapmııtır. edeD duruımada bazı , 

Bu okuldaki ıht lfale lltlk . betlerin tedkikl ile ıösterl~:. 
li.l marııle baılanmııtır . ıahltlerlo celbt için .,,u U~ 
Edebiyat ôiretment Namık keme baıka bir ıüne t• 
Kemalin edebi ıahıt· edılmlıtır . , 

yeU ve direktör mua vlnt bü· 1·1. rı t k t 1 ı 1 111~11 
yük ölünün vataoperverlljl urıca on ro mzamn u•,, 
hakkında birer konf~ranı ihracat kontrol nızısdl11 

1• 
Yermtıhırdlr - Her iki konf rans meıloe aykırı hareket etl1'. 
talebe. tarafandan alaka ile ye teıebbüı eden tüccarl•' 
takip edllmııttr. l l tt - d•le1

1 

a eeaı ı ıure e muc• .,e 
Uılahere 162 Alı , Na glrtıen kontrol teıktlitl t ' 

mık Kemalin Vatan kaılde türkoftı; bu kabil ıhr•'' 
111 

sini okumuıtur. Daha sonrada l h ıa'1 
çaların ma larının 1 r .,,. 

yine talebeden 137 Ah Kes· h d d k ..,e " emen ur urmll ta ıe 

ıio, Namık Kemalin Türk zlyetl de müddelumuoı111 

tlyatroıunclakl mevkllnt an· bildirmektedir. ı 

latmıı ve 26 Haluk da muh ihraç nizamnamesi rıı"' ~ 
telif vecizelerini okumuıtur. hince ancak içinde yüı0e,,. 

Ferit Hilmi larafmdan olıbetlnde çürük bu)uod';ıeıı 
beıtelenmlı olan büyük ıi.1 - na müıamaha olurı•b Of 
rln (Vaveyla) ıı talebe aru fmdıklarda bu nlıbetlP 1~ıı 
bu tarafından muvaffakıyet· de 2 gibi küçük bir f•'eıli 
le teganni edilmlttlr. da 011& tecavüz edtlr:J' ,. 
· 367 LiUf Okyay, büyük ıayanı memnuniyet bir ~:~ 

vatanpervcrft kartı duyulan sasiyetie hareket edil""ı ;ı 
sevalyl aolatmıı ve böylece meıelede, ıuçun kabil 
lhllfale ıon verllml tir teıbltl 1 in kifl el•I 



..., 3 BlRINCIKANUN 1111 

Türkiye Sulhun Kalesi 
Ve Şarkın Kapısıdır. 

Kılıcının Parıltısı Atatürkiin Başlıca Ve Yega
ne Zaferi değildir. Sulh Sayesinde Başardığı 

e A " 

ı, ler iradesinin Ateşini Ve Ulkiilerinin Kud-
retini Daha İyi Tebarüz Ettirnıektedirler. 

Yugoılav baatnı Atatür 
~Gn •efah dolaylılyle çok 
derın bir tee11ür Ye alaka 
lôıtermlt Ye baıta «PollU 
~.)) gazetesi olmak üzere 
Gç ıün mütemadiyen, tik 
•tbıfelerlal Atatürk ün vefa 
lı ve lımet loöaünün Cum 
'-urretıllilne intihabı hadl
•elerJne hasr ve tahılı et· 
llalıtır. Gazeteler. ıerek Ata· 
lGrlcün, ıerelue lımet lnö . 
'-Graün hal tercümelerini ga· 
ht mufaaaal bir ıektlde 
'•ıretmıılerdlr. Bundan ma· 
'd•, bütün gazetelerde Ata· 
1Grk ve İımet lnönü hak 
lcıı.da muhtelif makaleler 
latııu etmlttlr. 

Yara reaml ( «Vreme» -
8eJarad,) gazeteılnden: 

Kemal Atatürke aaygı 
<\Temmuz a1ından beri 

dev•m eden aiır hutahktan 
•onra Türkleri• Ata11 büyik 
btr ıeref içinde ebedi uyku· 
•una daldı. Daha bu yaz, 
b a ı t a 1 ı k baı ıöıter· 
lerdığı zaman, Atatürkün 
1•ttrahatlne tehslı edflmıı 
0 lan yeni yatın, haıtalığı 
1l•le edecejl ve Cumhur 
teııının çok yorgun olan vü· 
tudunu dinlendirmek için 
ilendiı lnt riyaset koltufuo· 
d,n uzaklaıtırarak englo 
l'bavı ıuların kucafıoa gö. 
lürecejl bütün Türklyede 
G1ntd ediliyordu . 

Onun fevkalbeı~r kalbinin 
lcendıne mahsus eararerıgiz 
kuvvetlere malik olduiu ve 
•1•dtye kadar birkaç defa ol 
dutu gibi, yine hutalajı yene· 
Cefı ve doktorluın endiıe 
lerıaın bu ıefer de dağılaca 
lını herkeı zan ve tahmin 
ediyordu. Çünkü sekiz ıene 
evvel, kaderden maada, bü 
tGn doktorlar AtlltOrkün son 
de11ıleri yaklaımıı oldufu 
"•naattode ıdtler . 

S•karya harbinin arife· 
•lrıde attan düıerek kabursa 
lceoııjınt kıran Atatftrk, ya
t'ia yatmamıı, hemen ah· 
na atlayarak Sakarya cep· 

hesine 1ıtmf t ve orada aı · 
kerin baıına geçerek büyük 
bı, muvaffaklyet elde et · 
ll'ılıtt A t a t ü r muclzelt 

tieıı~cek kadar müıteıca ve 
lcu•vetli bün1eal ve dalma 
f tveran halinde bulunan 

'nerjlıl aayeılode hiçbir irı 
llldara mOteeaalr olmıyordu. 
"•rkaç defa tekerrür ehnlı 
01tn bu kabil hidlıeler kar 

~••r.da mütabauıı doktorlar 
t:' 1Yret lç•nde kalmıılardı . 
•kat bu ıefer huta lı k aıt . 

ltkçe f azlalaııyordu . B6yük 
Ştf' lıtanbulda ıabık ıul· 
t,bların dairelerinde 3 ay· 
d'raberl 'kendi 1atafınrla ya
tıyordu. CumhurlycUn 15 
"et yıldönümünd .. n 3 gün 
~'"el viicuduodald uyuıuk 
~l.lk tamamea hl11edllmele 
'tl•DJıtta· btanbula ıelmlt 
~il kabine erkinı millete 

fikrinde iken, antıztn, bütün 
hazlronun ve bılha11a haı· 

tanın yanında bulunan dok· 
torların ha yretlerlnl mucip 
olan f evkaf ide bir hldlıe 
vukua ıeldi. O lna kadar 
bitap Ye baygın bir halde 
yatan Atatürk 16zlerlnl aç
mıı ve yalnız bir kelime 
ıöylemlıtl: 

- Gazeteleri. 
Bu kellme1le, BüyOk Şef 

yaratmıı olduiu Cumhurı
yettyle ve milletiyle temaaa 
ıelmek lıtemfıtt. 

Bu hastalık merhaleılnl 
ıaktn günler takip etmlı 

ve fakat bu ıakln gftnlerle 
beraber orıaolzmlo de 
zayıflamaaı baılamııtı. En 
nihayet bu mucizevi ve ıl
htrlt bOnyeye ancak ölüm 
tefevvuk edebildi . 

Bu ıebepten dolayı Ata· 
türk6n ölümü her yerde 
hayret u:vandırmııtır . Bu acı 
ina kadar, tabiatla, inaan· 
larla, lhlfraılarla Yt" haata • 
lıklarla yapmıı olduiu mü
cadttlelerden her vakit mu 
zaffer olarak çıkmııh ~en· 
dl memleketine armaian 
olarak vermlı olclufu mu 
clzeler ıerlllnl yaratan Ata· 
türkten, Türkiye ve hatta 
bütün Avrupa bile yalnız 

mucize beklemefe ahımııh· 
Büyük Türk atleılDID en 
büyük azaaının ölümünden 
husule gelen derin acı ta· 
aavvur edilebilir. Bu acı bl· 
tiin doıt ve m6tteflk dev· 
letler arasında, bllha11a bl · 
zlm memleketimizde, çok 

derin Ye unutulmaz bir te · 
eaaür uyandırmııhr. Çünkl, 
manevi kardeıl Yusoılav 
kralının ilümünQ bildiren 
kara haberi alır almaz Ata· 

türk6n ıöylemlı oldufu ta · 
rlht kelimeyi Yuıoıla• mil 
lett hiçbir zaman unutma· 
yacaktar . Bu ıöz, Yuıoslav· 

yanın ıaraılmaz blrllflnl 
kemirmek fıraatını gözetil · 
yenlere ciddi bir ihtar idi . 
Atat6rk Ankaradan ıu tel· 
grafı çekmlıtl: «Seferberlik 
ilan edeyim mi?» 

1934 te Bofazlçlnde lkt 
kahraman millettn iki bü 
1ük kaptanının karıılaımaaı 
bu büyük kardeıhit bizim 
Ye Balkanların ıulhunu ko 
ruyan bir beton lttıf aka ta. 
havvftl ettlrmltU 

Gallbl1etten baıka btrıey 
bllml1en bu büyük kaptan, 
lıte timdi ilk defa olarak, 
edehl kanunlar tarafından 

majlQp edllmit buluauJor. 
Yuıoıfayya onua hüylk 
adını hiçbir zamaa unutma· 
yacafı ıtbl gerek A•rupa, 
ıerelue Aıya ve büUln dün· 
ya mlJletlerl araımda ıene· 
den aeaeye aa ysuı artan ve 
i9 mayıı 1919 da Samıuna 
çıkarak, bah Şayleldaranın 

oyuncaiı olan kaflo Oıman · 

h devlettal modern, ku••et · 
il 

il bir devlete çevirenin o 
olduğunu Yuıoılavya dalma 
bilecek Ur. 

Yeniden doian Türkiye· 
nla doıtlufunu buıün bü · 
yük miUetler de arzu et · 
mektedlrler Şüpheılz bunun 
bir ıebebl vardır. Türkiye· 
nln ıahılyetlne tüluetmeli· 
ylz ki, Şarkın kapıaı olan 
onun beldeal, timdi bir ıulh 
kaleılni arzetmektedlr. 

Bus6nkü ıayılı devletler ae· 
•lyaalne ıelebllmek için, 
Türkiye her biri kendi ha · 
ıına Kemllln birer «b6yük 
11rr1)) olan btrçek merhale· 
lerl katetmek mecburiyetin 
de leli. Bu emel, Atatürkln 
ıtenlıilnln ea derin köıealn 
de yatan Röneaanı pllnı 

idi. A.ıırdlde ananelerle mü 
cadele edebilecek de•aaa 
lıuv•et yalnız Kemli Ata . 
türkten fe•eran edebilirdi; 
ıon gtinlerlnl yaııyan Babı· 
lllnln entrikalarına, aalta
nat Ye hllifetln mlıtlflne, 

lıtanbuldakl mlttefllr de•
letlerln aluelerlne ve b6tin 
bunlardan maada insanların 
aldanıılarına ıalebe çalan 
ancak o olmuıtur. TGrklye· 
nln inkılabına engel olan 
aaırlaımıı yanhı 16rGılerl 
kıran afır çekici kaldıraa 
yeılne el Atatlrkün kuv· 
vetll elt olmuıtur. Ve ancak 
bu darbeden ıonra Türklyede 
hükGm ıOren Orta Çalın· 
yerine yeni Çat ıelebılmlt· 
tir . Oımanh tarihi kapanmıı 
tozlu evrak ııraaıaa yerleı · 

Urılmlttl· Buaun yerine onun 
b6yük eıerlerlnden ve mu 
azzam lnkıllp pliaıntlan 

baıka bir ıeJ olmı1an yeni 
tarllaln yaz1lmasına baılan· 

mııtır.Atatürkün tarihtlnaıları, 
blylk adamlar aerlılndea hariç 
olan bu adamın katetmlt 
olduiu merhaleleri buıla 
ıayet berrak bir ıekllde ıö 
rebtllrler. » 

lıluharrlr bundan ıonra 

AtaUlrkün blyoğraftılnl kııa 
bir ıekllde huliıa ederek 
ılk defa lıttkla1tn aıkerl ol· 
dujuau, ıonra mlllettnln 

bQrrlyeU için mücadele et 
Uf ini ve fak at bütüu bu 
ıayretlerlnln hebaya ıitU

linl, lıtanbulun yabancıların 
emri ahanda 1aııyan bir 
16lgeden baıka btrıey ol
madılını ıörünce Atatürk6n 
milli mücadeleye baılamak 

üzere Anadolu1a ılttiflnl 

yazıyor. 

Muharrir, ıoe halifenin 
tahtan indirilerek memle· 
ketten kovulınutyle mükl· 
f atlanaa Atatürk ün aayet 
iyi d6ıünllmlı ye muazzam 
ıhUlil pli•ı•ı ikinci merba · 
le olarak kaydt!tmekte ve 
Atatürkün •atanan ve TGrk· 
Ierln ataıı olduluı TOrkle· 
rln kıvanç duyduklar1 büUin 
blyük kGlt6r refomlaran 
yapıldıiı deYrlcle Gçlacl 

a cflnllllol aarfatla ) 

rtılKOlLI 

ÇiN SEFERiNiN 
GENIS MANiSi 

Çin seferi bir dünya hegemonyası teşebbü
sünden başka bir şey değildir. Bu, Tanaka 
planının nihayet tatbika konulmasıdır. Dünya 
tarihinde bu derece geniş bir istila tasavvuru 

katiyen görülmemiştir. 

SAYFA.ı I 

Umumi Müfet
tişlerin Anka
radaki Top -

lan tısı. 
Ankara, 2 {Huıuıi} 

Umumi müfetUıler, birkaç 
gündenberl Dahiliye Vekili 
Parti Genel Sekreteri 
Doktor Ref ık Saydamın baı· 
lum ıfında toplanarak görOt 
melerde bulunmaktad1rlar. 

«Muhakkak ki Japon1a Bu, her halde, Çan-Kay· ıc===-=============== 
muazzam •e ciddi bir ite Şeki, Çtnln beyazlara karıı 
alrlım•ı bulunuyor. 8 . Çem· olduiu kadar onlardan da· 
berliynın Çlnde loglhz ma· ha tehlikeli olan Japonlara 
llyeılnln yardımı olmadan karı• da lıtlkliltni muhafa· 
hiç bir ıey yapılamıyacajı- zaya azimli oldufuou ıö1· 
nı ıö1lediil ginün erteıtnde lıyerek mücadeleye de•am 
Prenı Kono1e aarp emper- etmekten menedecek deftl· 
yallzmloe h6cum etli ve dır. 811 aynı zamanda, Sov· 
Uzak Şarkta enternaıyonal yellerin Çang Kay Şeke yar· 
mualaedelerin umumi bir dımda devam etmelerlae de 
ıekilde revizyonu lazım gel· mani olmıyacaktır. Fakat 
dlilnt ıöyledi. Bu ıuretle dokuz devlet muahedestne 
Japonya Aıya revizyoncu· ve imtiyazlar ılıtemlne kar· 
luiunun baıına ıeçmtı ol tı iki tehdidin arasındaki lr· 
maktadır. tlbat, belki Bırleıik devlet-

Mevzubahls olan nedir? lere, loglltereye ve 
Prenı Konoye «ıon aıırlar franıaya, m6ıterek 
zarfında ıarp emperyalizmi· bir cephe kurmak deillıe 
nln Uzek Şarka empoze et· bile, hiç olmazaa açılmak· 

mlı olduiu lıttklill ihlal edl- tan geri kalamıyacek olan 
el hareketlerin ortadan kalk müzakerelerde müıterek bir 
maıı » diyor. ta•ır takınmak imkanını 

Japon baıYeklll de lllve verecektir. 
ediyor: •Japonya bu •azt· Belki tlmdlden buna mu . 
yetin eıaılı bir revlz1onu otazır olan Prenı Konoyr. 
yapılmuı Ye Uzak Şarkta Almanya •e ltalyanın mü· 
ad•lete müıtenld veni bir zaherettne gftvenebtlecefl 
ılıtem kurulmaaı IGzumuna ümidinde olduiunu ıöyle· 

beyan eder.» mittir 
Daha sarih konuımak müm «Çin hidfıelerl, deırıfttlr . 

kün deilldlr. Sulh Ye ada- bu: lkt memleket~ bir 
let ılbl büyük ıözlerl kul leıtlren bağları kuvvetlen · 

bahtı olduğunu ıöylemlıUr. 

Bu demektir ki, Japonya 
Çın hammadde!erlnln Ja

ponyaya tdhali ve Çfoe ya· 

p•lacak ihracatın lnhlıara 

na aahlp olacaktır. lıte bu
rada İngiliz maltyeılntn mu· 

htemel müdahalesi akla ıe· 
lir. Japonya, buna ihttya· 

cı olmıyr.acağı fikrindedir, 
Çünkü tlrndtye kadar Ame· 

rikadan hammedde elde et· 
meic için ihtiyacı olan ıer· 

mayeleri Çıne dökebilecek· 
tir 

Amerika bu ıuretle lkl 
müıterl birden kaybedecek· 
tir: Ham maddeler huauıun
da Japonya, marnül madde-

ler huıusunda Çin. oııer ta· 
raftan lnglhere de bütin 
Uzak Şark pazarından mab· 
rum kalacaktır. 

Bır kere dllha ıöyltyellm 

ki lnglltere ve ltalya bun · 

dan çok mem•undurlar. Her 
ıey aankl anllkomintern pak· 
tın üç azaaı dünyayı arala· 
rında paylatmıı\ar gibl vu· 
kua gelmektedir: Sana AY· 

lanmakta baıkaları kadar dlrmek ve dlnyada müıte rupa, Sana Aıya, Sana Af· 
mahir davranan Japonya, rek ideolojimize müstenit rlka. 
demek oluyor ki, dokuz dev · yeni bir nizam yaratmak 
let mualaedeal deallen niza- lüzumuna bizi ikna etmlı

ma ıon vermek arzusunu tir.)> 

izhar etmtıUr. 1921 de Amc· itiraf ediyorum ki üç me· 
rlkanın teıebbüıl üzerine mleketln müıterek tdeelojlıi 
akdedilmlt olan bu muahe- ne olabtlecefinl anlıyamı · 
de Çtnln maıunlyetine hür· yorum; daha ziyade onların 
met etmek t•ahh6d6nü ihtiva m6ıterek kinleri ve müte· 
etllyor ve h6kümranlılne ted aantd gayeleri olmaaı mubte· 
rken avdeti teıhil etmek meldir. Bu itteki rolü ikinci 
gayealnl gidiyordu. Fakat derecede olan ve kuvveti 
Japonyaaın bu muahede Almanyadan az bulunan it -
perdeıl ardından ıözettıil alyayı bir kenara bırakırsak 
makaadın ne olduiu ıörfi. harita Üzerinde Japon ve 
lüyor mu? Bu, imtiyazlar Alman tmparfttorluklarınıo 
ılıtemldlr Ye imtiyazlar ılı· Ruıyaya karıı l•tlkametleri
teml ardında Japonyanın nl fark etmemek m6mkün 
gözü Hona Konga Ye Ma ~ deilldir. Çünkü Almanya 
keo1a dıkilmtıttr . için orta Avrupamn öteain-

Fakat daha mühimi var: de, Japonya için de Çinin 
Japonyanın bu"'ıün benim• öteelnde, biri için bujday 
aediil projram Çin naayo· anbarı Ukranya •e Baktı 

nalızml proiramından baıka petrolü ıihl ıervetlere ma-
hir ıey değildir . hk, dlierl için Paılflk deni · 

Borodlnin tahrik ve ıevk · zinde aahtl sahibi geoit Ruı· 
ettlii Kanton ıhttlilctlerl · ya vardır. 

nın de maksadı başka deill Her iki ııkda da, gayele-

dı üu Sun· Yat· Senin proi- rln ikt:Hdi tarafı çok m6 
ramıdır. Aynı zamanda uzun himdlr . Almanyanın daha 
zaman Japonların aadık bir öteye gitmeye inllzaren Tu
doıtu kalan Çanı Kay Şe - na boyunca muazzam bir 
kin proiramı . pazar temin etmek, Japon· 

Çang Kay Şek de, yentlıln yanın da, 600 milyon müı· 
yenllmeıln, mtlllyetclltk cep· tahAil ve müıtehl&kten mü. 
heıinde Japonlar1n kendlılD. rekkcp bir temel üzerinde 
den ileri ıltmulne mani ol· kapata bir pazar vücude s• . 
mak fçln, doluao dokuz ıe· tlrebılmek için bütün Çın 
ne müddeth imtiyazlar ılıte- ekonomfılnl Japon ekono
mini reddetmek ve ıarp de• mlal içine olmak lstedSklerl 
!etlerinden eaternaıyonal ta hmin edilmektedir. 
muahede!erın tadilini alenen Japo• maliye ve ticaret 
lıtemek mecburiyetinde ka bakan1 B. Set hin lkedanın 
lacaktır. beyanatının maniıı da bu · 

Japonya reımen kendlal dur. Kendlıl Japoaya için «Bu 
Çinlilerin hlmlıl ve buoun ıünkü ekonomik kontrol de 
öteılnde bltün A11alaların Yam ederken Aıyanın geri kalan 
laimlıl olarak ıiıtermek lı k111mlaranıa tabii ıervetleri 

•I lıtlımar etmek• meyzu· 

~vrupalı dlmallarının ge· 
nlı hül1alar peılnde koıma· 
ıı, Japon dimağlarının daha 
ıenlı b6lyalar kurmaıı ka· 
dar mümkündür. 

Yalmz Japonyanın, ıtkarı 
kar1111nda hemen hemen 
tek batına bulunduğuna ita· 
ret edeceihn. Almanya, bl · 
laklı ve İtalya Avrupada 
yalnız değildirler, lıte lafzi 
ümltalzliğe düımekten koru· 
yan budur. 

Antikomlntern bloku baı · 

ka, J aponya başka bir ıey
dlr Antıkomlntern bloku 
dün mevcut dcflldı. Bllaklı 

Japonya, yetmlı ıeneden· 

beri durmalnızın büyümek· 

tedlr. Yalnız muzaffer ha
rpleri birbirini takip etmek· 
le kalmıyor, dünya onun en 
ölçüıüz emc!lerlnl tabi bu-
mıya baıhyor. 1932 den 
beri ne b6yük deiltlklık! 

Mançuko ıeferl, vaktiyle 
lnglltercnln Mmr ıeferl, 
Fransanın Faa ıefcrl, ltal-
yanın Hab~ı ıeferl nevinden 
bir ıeydl. Fakat Çın aeferJ! 
Bu bir dünya hegemonyaıı 

teıebbüıönden baıka bir ıey 
dciıldtr. Bu Tanaka pllnı· 

nın tatbike konulmaaıdır. 

Dünya tarihinde, Cenglzhan 
devri müıteına, bu derece 
ıenlı bir tuavvur asla yer 
almamııhr. 

Napolyon bllt!, 
1

Aıyadan 
baıka yerde büyük itler ıö 
rülemt1eceflnl düıünüyordu. 
Japonlar onun talebestdlrler. 
Bunda ı•ıılacak bir ıey yok; 
ıaıılacak ıey bu Nepolyon · 
varl hülyaya Anupalaların 

omuz vermeleridir » 
Yazan: 

Pı,er Domlnlk 
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Tü kiy Sulh K le 
Ve Sa kın Kapı ı ır. 

• 
1 

< Baıtarafı üçüncü sayfada ) 
merhale olarak göatennek · 
tedır . Dördüncü ve ıoo 

merhale olarak da Atatür· 
kün Türkiyeyi aailan temel 
ler üzerine oturttuktan flloı 

zofl, arkeoloji, lıaanlyet, 
Türk neıllnlo menıel nereıf 

oldui• ırbı ıamll tarlhıcl 
ldilt6r tılerl üzerlndede bü 
yük baıarılar elde etlikten 
ve muazzam eıerl elan ye 
al Türklyenla kemale erıı 

lifini ıördükten ıoara ga · 
yet meıud bir halde dün · 
yaya veda ettlit yazılmak 
tadır 

Bundan ıonra muharrir 
ıu cümlelerle makalesine nl 
bayet verlyer: 

«Bu eter ebedi elacak 
t1r. 

1931 Senesi, lzmlrde Ata
tlrke laazırlanan ve fakat 
meydana çıkarılan ıulkud 
hadlHıl•den sonra, Atatürk 
yaratmıı olduju eserin ılele · 

bet yaııyacajına ıahlt ol 
muıtu . lıte büyük kurtarıcı 
bu ıanalmaz inanla kahire 
yaratmııtır. Bu sulkaad eı 
aaıında, Atatürk Şarkhlara 

hia olan ıük6Detle ıu cüm
leyi ıiylemlıtt: uBeDim bu 
naçiz vilcudum ergeç blrgün 
toprak olacaktır. Fakat Cum· 
hurl1et tlelebel yaııyacaktır . J> 

Biz de Onun kerametine 
inanmaktayız. Kemi.lln eıerl 
biiyük ve mlttefık Türkiye 
Ataaı•ı mezara indirdikten 
ıonra da yine onun en bO· 

7ük ve yıkılmaz anıtı olarak 
kalacaktır.» 

"Proıa. Gazeteıt: •Kemli 
AtaUbk» baılıiı ahında yaz
dıiı baımakaleıtnde ıöyle 

tilyor: 
«Dün umumi borcunu 

ideyen sat, bOyük lnkllip· 
çılardan biri idt. Omrü uzun 
olmamakla beraber tam ldl. 
Kemli Atatürk6n flzyono · 
mtıl tarihte kendini göıter· 
mit olduiundan tarih onu 
aayıı ile anacak ve ona 
yalnız kendi rurdu değll, 

dlnyanın her tarafında lhtl· 
ram ıöıterılecekttr. 

O ittihat Ye terakki ko
mlteılnln Qmüe11lslerlndendt . 
Bu komite Osmanlı lmpa 
ratorlufunu meıruti eaaıla · 
ra dayanarak yenilemek ıa 
yeıinde idi. Muıtaf a Kem il 
bu milletler malıamaaının 

yaıatabtlecek bir birlik huıule 
ıetlremlyeceflnl ve btnae 
naleyh daha esaalı deitıme· 
ler yapılmaaı lizım geld ıtı. 

nt çabuk anlada. · 

Blt6n büyük dlrljanlar 
ı&bl hem asker, hem ılyaai 

olan Muıtafa Kemal mek· 
tepten çıkar çıkmaz mem 
leketini allkadar eden bir 
takım ılyaaal me.eleler kar· 
ımnoa kalmııtı. 

Dünya harbi Oımanlı im 
paratorlufuna ıon ıefkat 

kurıununu 11ktı . G61ge ha 
ltnde bir ıaltanat kalmııtı 

Muıtafa Kemal tam böyle 
bir antla kararını vermelly· 
dı. Oırnaola lmparatorlul}u 
ıie her tftrlü bailantalarmı 
keserek yeni mütecftnlı, 

kuvvetli ve hür bir TQrklye 
meydana getlrmlye karar 
verdi. O böyle büydk ve 
kahramanca lcararlar v"re 
lall~cek bir adamdı . O yur-

dunun ve mtlletlnln canlah
ğ ıoı biliyor ve r dıkal llla
h at ya p ma k tan kork muyor 
d u . Oımanlı lmparatorluiu 
Allahıo yer yüdindekl göl 
geıl ıayıla o padl§abı Şey · 

hühsllmı Ye ıenlyatı tle or · 
tadao kalkmalı idi . Bunun 
için faaliyet merkezini Ana
dolunuo içlerine götürdü. 
Eski Galatllların paytahh 
olan Ankara yeni lnkllabıD 

kararıihı oldu. 
Kemal yeni Türkiyeyi 

kapitülaıyonlftrla birlll<te 
ecnebi nüfuz Ye teılrlnden 

de kurtardı . Az zaman lçfn · 
de medeni bir memleket 
vücude ıetirdl. Onun e a 
büyük eıerl tıte budur. Ka
dını kafesin arkaııadan kur
tararak erkekle müıavl kıl 

dı. Bır takım dını tahrikat · 
lara orta.dan kaldırdı. Kül · 
türe ebemmlyet Yerdi. Fesi 
ve aarıfı la.evetti Dini dün· 
ya tılerlne · karııtırmaktan 
menetti . Ve daha ileri ıt 

derek Arap harflerinin ye· 
rlne Llttn harflerini ikame 
etti. 

Muıtaf a Kemal hem akıl 
hem ceıur olduğundan hem 
mtlletlnl bem arkadaılarını 
canlandırır, onlara kuvvet 
verirdi . 

Biz Yunanlılar onun Türk
Yunan doıtlutuna karıı 
göıterdlil aauılmaz tmaDı 

hiçbir vakit unutmıyacafız . 

Kemllin ölümi ile Türlıılye 

büyük yarahc111nın Yunanlı 
tanda büyf.ik ve sebatkar 
do.tunu kaybetmektedir. 
Türk milletinin hakiki ba. 
buı elan Kemal Atatürk 

kuvvetli ve medeni htr devlet 
Şarkıkurarkak k6k6nden deftı 

tlrmlttlr. Yunan milleti do at 
ve m6tteftk Türk milletinin 
matemine candan tıtlrak et 
mektedlr . 

~tooı gazeteıl: 

Dün latanbulda gözünü 
kapıyan zat cidden büyük 
bir adamdı. O erltllmez bir 
c•nlandarıcı, yılmaz btr yı 

kıcı ve radikal bir ıokılip
çı idi . 

O hen(iz küçük rltbelt 
bir zabit iken memleketi 
ölüyordu. Ecnebiler «h .. ta 
adam» diye Oımanh lmpa· 
ratorlufu ile alay ediyorlar· 
dı Nihayet dünya barbi 
enu küçük bir devlet hali · 
ne ıoktu . Boğaz aahllt nde 
oturan ıuhanlar Türklyenln 
mahkumiyet kararım imza. 
!arken Kafku Mezopotam · 

ya ve GeUboluda kahra · 
manlığ.nı ıösteren bu zabit 

muk dder uyılan bu kara· 
r1n karıııma dtklhll. Ve ba 
tına topladıiı kuvvetli iman 
ve metin iradeli bir avuç 
inaanla Anadolu içlerine çe 
lulerek her türlü m a n • 
tık ve tahminlere rajmen 
can v • r m e k t e olan 
haat ya hayat mermeğe, 

onu çonland ırıp aailomlu· 
h rmaia muvaffak oldu. 

Aıker Mustafa Kemli ea 
ycılnde Türkiye hakik i ölüm· 
den kurtuldu ve inkılapçı 

Muıtaf a Kemal ı yeEinde 
hayahnı teminat ftltma 1-
dı 

Türklerin hRbaaı, Karlay 
lıo o ladığı mtı nida hakiki 
bir kahr man c hakiki bir 
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de aldıiım taıtlıkaaıı:o•1111 

kaybettim: Y enlılal alac•
1
: 

fımdan esklılaln bük1116 ° 
madıiı ilan eluaur. 

kadın Y apılmıf 
Yirmi üç sene en•el Ame

rlkada 111ız bir adaya hıra· 
kılmıf olan bir zenci kadını, 
bundan birkaç eün evTel 

10 yaıında olarak 6lmüıtür. 
Rubu aıırdanber l Amerika · 

da cTıfo Mart» adiyle 
tanınaa bu kadın ıon ıünle· 
rinde artık bib .. ütün mefluç 
bir haldeydi. Birkaç h .. ta 
bakıcıdan baıka adada kim 
aeler yoklu. 

Tifo Marlnln hikayesi pek 
hazindir. 

Bu kadının a11l lımt Ma . 
rl Malla•.lı Ye zamanın.la 
Nevyork, Dark - Harbar, 

Sand - Polnt, Mamaronek 
elbl Amerikanın b6yük ıe· 
birlerinde btr çok evlere gl · 

rip çıkan meıhur bir atÇı 

ldl. Fakat aıçılık yaptıiı b6· 
tün evlerde temae ettlfl er 
kekler hep tifoya yakalana
rak ölüyordu. Bu kadının 
16zünden elli kadar lnean 
ölmüıtü. 

O zaman bu ölüm hidi
ıeleri nazarı dikkati celbe· 
rek ıüpbelenllmlıtt. Derhal 
aıçı kadın muayene edilince 

kılağuzdur.Zamanının zirve -
lert araıında en yükıek bir 
tepedir . Yeni Türkiye ııli 

hatçı11nın eıerl karımnda 

hayraohkla eillmemek el 

den ıelmez . Ç6nkü Muıtafa 
Kemal Yekaylln yarahc111 
deaıldır. Oou vekayl ıürük· 
lenmemtıtlr . O bllikıı ve 
kayle kartı koymuı tarihin 
cereyanı karıııına llıkılmtı 

Te •emleketlol ıür6kllyeo 

selt durdurmuıtur. Zira 
memleketi aadece majl<ip 
olmamııtı. Onun içinde bu 
lunan ve uırlardanberl kök
leımıı olan mukadder has
talajı onu aararhp ıolduru

yordu. 
Maamaflh Türk milletinin 

vücudunda bu onmaz hu 
tahta karıı antijen de mev 
cuttu . Bunu f aallyete rettr · 
me k dahtbaıbujun ıelmut 

onu ateılemeıl ve uyuklı· 

yan mtlli kudretleri faaliye
te getlrmeaı lazımdı. Bu va· 
zlfeyl yapacak adam ana · 
neyi dini taa11ubu Ye kök· 
leımtı olan hurafeleri yıka 
cak kadar kuvvetli olmalı 

tdt. Kemal Atatürk itte bu 
iti yapabilecek bü1ük adam· 
dı. Aıılmu zannedilen en
sellerl gemalmaz bir enerji 

ile aımıı her türlü reakıl 

slvonu ıayanı hayret bir 
metanetle süpürmüı ve her 
eahada m•zaffer olmuıtur. 

Dünyaya karıı yeni kuv · 
vetl ı, ıenç, dinç ıilrbüz ve 
ıulha dayanan bir Türkiye 
eöıtermlıtır. Harbin facıala· 
rı araıında memleketini ya
ra tan bu uker bunu ilerle 
tecek ıahalarda eamimi bir 
ıulhçu olmaktan baıka hiç 
bir ıey yapamazdı. Balka• 
ıulhu için ıarf ettiği gayret · 
ler de bunu lıbat etmekte
dir. 

K.emil Atat ürkü muhare 
be meydanlarında tanıyan 

Yunanlılar onu takdtr et· 
mııler . iki memleket ara. 
11ndakl tarihi muhakeme 
bittikten ıoora da bu aaml· 
mi doıt ve aadık m üttefiki 
sevmlılerdlr . 

Türkly için büyük kayıp 

Kalküteden btltlırıldljlne 
ıöre Htndtıtanın meıhwr 
tabUyunuodan Haype Hosey 
bir höyük içinde bulduju 
el yazılarmdan 1000 yıl ev· 
•el Hındlltaada tayare imal 

edlldlilnl anlamııtır . Buıiin· 

kü tayarelerln biçimine ben· 

zemlyen o zamanki tayare· 

lerln bambo •tacından ya
pıldıiı Ye Btnıalede uçurul . 
duju iddia edthyor. 

Eıkt tayareler de ıtmdl

ktler gibi havada uzun 

müddet kalabilmekte lmlı 
fakat, bu Ya11tanın neden 
terk edildiği henüz anlaııla
mamııtar. 

kadında, rüıeym halinde tl· 

fo bulunduju, fakat haıta

laiın keadıstne zarar verme
diği ıörülmüıtü 

Bunun üzerine NeV'york 
ıehrl, Nord -Brazar adındaki 
küçük ve ı11ız adayı kadına 

yermlıler.&t . Kadın bir türlü 
sttmek lıtememtı, fakat zor· 
la götürü)müıtü. 

(Diinkü yazının devamı) 
Brllanya orduıunun, eaaılı, 

üç Yazlfeıl Yardır. Bu ordu 
evelemtrde laıllterentn ba
va m6dafaaıını temin et
mekle miikelleftlr. Ve eer 
beıt zamanlarının yalnız 

bir k11mını bu laayatl ite 
talaslı edebilen Yataneever 
halktan teıkıl edllmtı olan 
bu &ntalara yükletlllp yük 
letllemi1ecefl tle ayrı bir 
daTatbr. Ondan ıonra, de . 
afz aım ülkelerimizi• mu 

baf azaaı gelmektedir. Nıha 
yet, Anupa lutasıntla 1akın 
bir mazide ıenlıletilmıı olan 
taabbüdler icabı, bir harp 
halinde rolünü adamakıllı 

yapabilmesi için laıllterenln 
harekete mübeyya btr or 

duya malik olm&1ı lazımdır. 
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~6mnııaD _________ ______, 

cak oluraa, bütün 1bt1yaçl•' 
•• temin edileme&. Belki, • 

t t· kerltk mikellefl1etlnln • 
btkl ile end6ıtrlnln yap••· 

ja mecbur olacafı bt1lk 

deilıtkllte de lnzum bırak· 
mıyacak olan baıka ı111klP· 
lar bulunabtlır. Zira, elde 

mevcud lnıan m• lz6111etlolP 
tenllnde, endüıtrloln thtl· 

yaçları büyGk bir ltloa ıle ~· 
6nünde tutulmak ıerektff· 

Çüokü, çok lüzumlu olall 
lngllterenln bugOn çıkara · c~pheyl hezırlayan fa brik•· 

btlecejt kuvvetlerden en aıa ları boıaltarak, ıhttyaçtaO 
ğı lkt milli daha bQyük ol · fazla asker yetııtırmeie k•1' 
ma11 lazım ıelmulae rağ- kıımak bir çılgınlık ahır· 
men, bayle bir ordunua fev · Da Ya baatt dejtldtr. böyle 
kallde muazam bir ıey ol- olmakla beraber, beıerlP 
maaına lüzum yoktur. Ne aklını, fikrini allak bull•" 
var ki, bu ordunun, 914 de edecek btr ölç6yü bulaoıı" 
olduğu ılbt: cihanın en ka· yaeaktır, aanmm. Anc:•"' 

1 

olan bu darbe Yunanlılar l l 1 bı tyet 1 Ye en modern bır bundan böyle bütün var ı · 
lçlo de aynı ıey olduğundan k ld 1 hl bir ıe 1 e ıl l anmıı olmaeı .ır. 1mız, bu davanın esasla 
doıt Ye müttefik 1 6rk mil • d lazımdır . ıurette halline baih ır· 
letlnln matemine can.lan ıı- ....... ,. 

Ben ıu kanaatteyim ki, Onun için, hl~ Yakıt kaY.,.. 
tlrak etmektedirler. Ve bu 6 

bugüne kadar oldulu ııbı, meden ite baılamakla Ol • 
derin matem içinde de kar· 

det olan iki millet büy6k Y;~~i;;ı~: ~~a.:•:·.- !~:·~ .- .- 'l 'l 'l ~. f~ 
ölünGn huzurunda heyecan · IC.IC.IC.IC.IC.IC.IC.tıe.tıe.IC.tıe.llC.tıe. 111 

~ 
la elilerek onun latedlil Jl f": 

tarzda doatluiuo ınktıafına ._ TC1rkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
çahıacaklarına vadederler.,, ~ K apit .. I: JOOf)00,000 Türk Lirası ~ 

Akropolıı ıazeteıl: .,. y d f · d 26 J Ş b Vı f1 · ~ 
((Kemil AtatGrk• baılaiı 1li ur çın e u e e ljtJns ~ 

altında yazdıiı baımakale· : Dünyanın Her TarBfında Muhabirler -;, 
ıtnde ıöyle diyor: lbttllf 1'İ- Her tilrl6 zirai tkrazlar-dtfer bilcümle banka 111u· ~ 
de•letlerl ıallp gelmtılerdı. .,;. amelerl bQyük ıubelerinde kiralık kualar. ~ 
Türkiye kuvvet.iz ve ıllib 1IJ lhbareız taaarruf ve ku1nbara heHplannda lkra· '-
ıız yerde yatayordu. Tarihi = mlyeler. ~ 
hitama ermlt ıörünüyordu. 1'J. J 
Tam bu anda lıtlr asker di ili lkramtge.: lllktari: Ikranıiyeniıı tutafl: ~ 
kt!dı. Bu aıker kı Gelibolu- ~ ADEDİ LiRA LiRA ~ 
nun Mezopotamyanın ve .- 1000 1000 
Kafkuın sarp kayalarında ili 500 500 ~ 

' • rr: da dimdik çarpıımııtı. Bu ..; l 250 250 ~ 
asker üç yıl ı~ınde Yakala- .,. il 100 1000 rr: 
rın cereyanını deilttlrmeal = 25 50 1250 ~ 
ve bu kadar az bir müddet 111 30 40 1200 ~ 
içinde zafer muabedeıi im JIW 40 20 800 ~ 
za etmeıl manhğa zıt ve 1* 108 6000 ~ 
beklenllmlyen bir ıeydi. • Bu. fkramtydtr htr üç ayda bir olaıak üuu sı· ~ 

Zafer ler kazanan meıut ~ ntdt d6rt defa bu ınlktar u:.e.rlrıdtn kura flt dağılı· ~ 
ıeneraller çoktur. Lakin ..; f kt r ~ 

dün kalbi duran erin unua 4.-ı .;.; Jf. ~ 'j. 't. J. J. "i J. J. J. "il-'i 'J "i "i "I "i "i "I 'j. 4t 
nı bambaıkadır . 

O kuvvetll ldareılnln aa · 
JUlode vakatarın cereyanı· 

oı çevirerek ıarkta yeni ta · 
rıh yaratırken her t•J onun 
aleyhinde ıdt. Fırtınada 

rüzgara karıı uçan büyük 
kuılar ıtbl Türk ıoyunun 

bu büyük kartalı da fırtana
lara karıı uçarak mllletto• 
zafere ulaıtırmııtar. Bu ee 
ktlde muuffak olanların 

eaym pek azdır. Büyük 
ad mları ekıerlya zamon 
Ye zeminleri dojurur, Dün· 
ölco zat ender tetadGf edl 
len büvük,erdend:r Kılıncı 
nın pırılt11 1 Atatürkün beı

lıca ve yeıine zaferi dejll· 
dır . Bu zatın sulh devresin· 
d e baıardığı tıler kendinin 
YÜıatinl iradesinin ateılnl 

preıtljlnln mıkn tıaını ve 
Glkülerlnln kudretini daha 
iyi teba rQz ettirmektedir ler. 
Onun ıulh devreal ndekı Cf'nk 
lert muhare be meydanla· 
rmdan dnha çetindi n 

• 
B<1ndırm<• Inhisaı·lar 

Müdiirlüğündeıı: 
Bandarma tnhlearlar itleme evine muktezi: 

Adet 
44 lıleme maauı 

176 İıleme aandalyaaı 
t 76 Gayri mamul paıtal kutuıu 
176. Gayri mamal pastal ııehpaaı 
352 Görmez kutuıu 
176 Görmez kutuıu 11kara11 
176 Saz kutuııu 

880 T efrlk kutuıu t•" 
Çeınlerl yukrmd• ıösterllen 8 kalem avadaolajuı •• t' 

alınması iti 29 11-938 tarıblndeo itlharen 15 ıin müdd• . 
le açık ekıttmeye konulmuıtur. lıtekhlerln mevcut ıar•0:1 
me ve resimleri görmek Ye muhammen bedel olan 12 , 
ltra 40 kuruıun yQzde 7 5 junu muvakkat temlnaıt alı~~ 
ıı olarak vezne ye yatırmak 6zere ihale eünü olan l 4 12 '' 
çarıamba günü eaat ) 5 de 8and1rma tnhlıarlar tdare•1" 

müteıekktl komisyona müracaatları. 
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