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lngiliz Silahlanması Alman 
yada Asabiyet Uyandırdı. 
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A ee e Çekoslovakyada Kararsızhk .. 

Arap Aleminin Uzerinde Israrla 
Durduğu Bir Mesele: Filistin .. 

------------~--~~~~--...... ----- ····•• :- •D••------------~----------------~ 

l11giltere Panarabizm Kongresinin Kararlarını Kabul Etmezse 

ÇEK HARiCiYE NA· 
ZiRi ERLINE G Ti 

-----------------------------------············~----------------------------~ 

ARAPLAR CiHADI EKBER İLAN EDECEK! 
-----------------------------············-----------------------------

Fili s tirlin Kurtuluşu l ç in 1 r ak H ü k Q metil e Hindi s-
tan Müslümanları da Yardıma Karar Verdiler. 
P k,hlre, 13 [ Rodyo J -
'"•rablzm konareıl dün 

'
0
"' ermııttr: 

1 konır• •ıağıdakl karar 
•tı •ermlıttr: 

il 1 - Balkur pllmnın der· 

'' reddedtlmeal: 
2 - Bundan ıonra Fılıı· 

ttQde tavattun etmek lıtlye-
Ctlc olan Yahudilerin J.abu i 
tdU•emeıl, 
b 3 - Fılf ıtlnde müıtakıl 
lr Arap devlettnln teılıt .. 

b lna ı ltere; bu kararları ka -
Ul etmezıe, Arap ile 

'-'llllo dOımanı diye llln 
1>luQaca kt1r. 

f' Vefd partııl ltderl Nahaa 
'I•, kongrenin verdljl ka

t'tlara tamamen tıtlrak et
tııını bıldlrmtı ve 24 ikinci· 

~lrlnde toplanacak olan 
efd partlılnin ıenelik kong 

•eaılle bir heyet gönderme· 
•l-.ı kongre rlyaaettnden rı 
c, etaıııtır. 

l(onıre dajılırkeo, bütün 

~'' ile "CamUUzehri. dol
\lranlar: 

' 'Y •ıaııo Halife Birinci Fa · 
"Ula!,, Diye bafarmıılardır. 
h ((,bire, 13 (Radyo) - Irak 
Glt6aıett, konare riyaıetlne 

~lttttı bir telgrafta, fillstl 
~lQ kurtuluıu için yardıma 
'•ır olduğunu btldirmitUr. 

b fiındııtan müaltmanları da 
der ıuretle müzabarete i.ma 

1 
e bulunduklanna blld ırmiı 
'tdır . 

l l(•h ıre, 13 [A.A] - Fı-
1'lln konferan11 tarafından 
teıı, edilen huıual komite, 

•oQ celıeılni aktede 

~•le olan konferanu vt-rmek 
lere bir karar ıuretl ha 

lırl'rnııtı r. Bu karar ıuretl 
bde 1 
t ezcüm e •ıafıdaki is 
•leler mevcuttur: 

L \' •bıadt muhacereti olu der · 
"•I d b urdurulma11, Kudüste 
le it IXlillt Arap bükO.metlnın 
~Utulrna11, lnatltere ile Irak 

f 4~•hedeıloe benzer bir itti 
t rnuahedeıl akt t>dtl meai 

0~~lclf edtlmlf veya türülmüı 
) 'n Arap lıderlerin ln Mlni 
ette 1 U r Qln ladeıl, politik bir 
'-ıurnı af. 

b Şırndı Fdiıhnde mukim 

h:~~Gao Yahudıler, medeni 
d arından tamamen tıUf a 
' •deceklerdır. 
'1al61a olduiu ilzere, kon· 

feranıtan huıusi bir heyet 

müzakerelerde bulunmak üze

re Londraya ııdecektlr. 
Kudüı. 13 [Radyo] Mı 

sır askerleri, 

lawnıılardu . 

Dün de 

kaçma fa baı -

burada çok 

kanh çarpıtmalar olmuıtur. 

İnglltzlerin zayiatı mühim· 

dlr. Bu huıusl4 reımi teblli 

çıkanlmamııtır 

Kudüı, 13 [ A A. l Filtıtln

de dün yeniden birçok ıal 

kaıtlar yepılmııtır . 

lngill~ ıazeteleri Ftl lıtlnde
kı lnglliz kuvvetlerinin ye· 

ntden takviye edtleceilnl yaz
mak ta dırlar . 

HayretVeEndişe ile K&rşılanan BirHaber: 

FRANSADA DiKTA· 
TÖRLOK iSTENiYOR 
Başvekil Daladiyeye, Parti
lerle Alakası Olmıyanlardan 
Müteşekkil Bir Kabine Ku-

rulması Teklif Edildi. 
Geıecek ay toplanacak ol 

muharipler, dQ.n Batvekıl an parlamento, eıkt muha 

Dalad!yeye bir muhtara ver- ! rıplerln metalebatını kabul et-
i 

Parla, 13 (Radyo) Eıkı 

mitler ve partilerle alakası mezıe, derhal feıholuoacak· 

olmıyao1ardan mürekkep tir . 

mıllt bir kabine teıkıl edtl Parl ı, 13 [Padyo) - Fran-

meılot tıtemrtlerd ı r. 11z kabtneıl; dün Elıza aa 

Salahiyettar mehaftl, eıkl rayında, Cumhurreıi Lebru 

muhariplerin, diktatörlük la - nun riyasetinde toplanmıı 

teıdtklerini ve bu noktada ve uzun müddet müzakere 

b lr!eıt .k lerini iddia ediyor lerde bulunmuıtur. 
lar . içtimadan ıoora, Dahiliye 

/ngiliz 
Silahlanması. 

Londra, 13 (AA.) - Bir 

Berlln telırafı logllterenln ıl· 

lablanmaaını tekı ıft ve bu 

yolda yapılan faaliyeti Al 

mao ılyui makamlarrnı fena 

halde kızdırdıi1D1 bildirmek · 
tedlr. 

Pariste Becika , 
Kralının Hey· 

keli Acıldı. , 
Brnkıel , 13 (AA.] Belçl 

ka Kralı Birinci Leopoldun 
hevke linin ftçılme töreninde 
bulunGlak Qzere Parlıe ıtt-

mlı olan Belçika Krala dün 
al&ıam 5rilkıele dönm6ıtür. 

Nazırı Alber SarooUD imza· 

ıiyle çıkan reımi bir teb 

ltğde: Hariciye Nazm Jorj 

Bonenin, harici ılyaaet 

hakkıoda kabineyi tenvir et 

tiğl ve Baıvekll Oaladlyenln 

Cumhurrf>!llne takdim ettıat 

bir kararname ıle, milli mü 

dafaa maarafları içlo, bütce 

haricinde bir m tlyu 420 mıl
yoo ve donanma için de 887 

m ilyon bet yüz btn f raok fev 

kalade tahıiıat lateodiğl bll
d ırı lmtıtır 

Reııni tebl iğe göre. bu 
ıüokü içtimada, Her1in ıefl· 

ri f ranıo~a Ponıeoin Ro· 
maya ve Moıkova ıeflrl 

Kulondrun Rerlıne, hıuı

clye nazareti umum müdfir · 

terinden Maratltnln de An 
kara sefaretine tayinleri ta
karrür eylemlttlr. 

Yeni Arnavutluk elçisi 
Atatürke 

Itimatname
sini Verdi. 

İıtanbul, 13 [A.A )-Aroa
vutluiun yeni Ankara elçlıl 
bugün ReJılcumhur Atatür · 
ke lttmatnamealni vermlttlr . 

---·-Almanya İktisat Nazır 

Doktor Funk 
Sof yada. 

Sofya, 13 [Radyo] Al-
manya lkttıat Nazırı Doktor 
Funk, dün buraya gelmlı 
ve i atıuyonda karıılanmııt1t . 

Doktor Funk, Yunaoiıtao 
tle Romanyadan da davet 
edı lmtı lıe de ıııcele Berllne 
döomek mecburlyetınde bu 
lunduğundan, bu memleket 
lert bılihere ziyaret edece · 
ğıni blldlrmlttlr. 

Bulgar erkanı harbiye reisi 

General Peçe
fin Katili Öldü. 

Sofya, 13 [A.A.) - Bey 
nine kan hücum ettiği tçln 

Dün sabah ıırınga ile kanı 

ahnan Bulgar ordueu erkanı 
harbiye relılnin katili, ak

ıam kendine ge 1 meden öl · 

müıtür. 

lıtaobul, 13 {Huıuıi) 
Sofyadan buraya gelen ha· 

beri ere ıöre ıon defa Bul 
aariıtan genel kurmay baı · 

kanı ile yaverine ıutkaatl ya · 
panlarıD cumhuriyet taraf · 

tarlan oldukları an laıılmıı · 
tır. Hüktlmetçe tahkikata 

flddetle devam edilmektedir. 

- ·---
Sof yada 
Tevkif at. 

Sofya, 13[ \ .A.) - B~gün Sof. 
yada aıkerln de yardımlle 
polıı, ellcr!ode ikamet tez 
kereıt olmıyanlari meydana 
çıkarmak için araıtırmaja 

ve tevkife baılamııhr. 

Çek-Macar Konfransı 
Kesilmek Üzere .. 

Prağ Ve Diğer Vilayetlerde 
Halk Macaristana Arazi Ve
rilmesini Şiddetle Karşıladı. 

Berlln, 13 (A.A.) - Çe 
keılovakya hariciye nazm 

bugün Berllne gıtmlf ve Al· 
man hariciye naz1rlle aörOı 

müıtür 

Prai. 13 [AA.] - Çek 
Macar kooferanıında vaziyet 

bu aabab yeniden ı•rıınleı 

mlıtlr. 

Loodra,13(A A) Btr Pral 
telırafına nazaran, halk ta

rafından Macarlıtana arazi 
verllmeılnl protesto için 

PraA hükumetine ve konfe· 
rantta bulunan nazna bir-

çok telgraf lar ııönderllmtttlr. 

Prai, 13 (A .A] - Çekoı· 
lovakya hükO.metl muhtar 
Karpatlaralh hükO.metl hı 
teılnl tudlk etmittlr. Bu 

ıuretle buaün Çekoılovakya, 
S lovakya ve Karpatlar
altı Ruıya11 adlartle Oç muh
tar laükO.met teıekk6l etmtı· 

tir. 
Komor, 13 ( A.A. ) -

Çekoılovaklar ıle mOza · 
kereye memur M a c a r 
heyeti azuından ve Maca • 
rlıtan maarif nazarı bulunan 
K.ont Telek, Macar matbuat 
müme11ilerine yaptılı be ya· 
natta demııtır ki: 

• -Mecarlıtan; Almanya
nıo Süderlerde elde ettlitn . 
den n e fazla, ne de az Lir 
ıey tAtememektedlr . MGıatd 
bir ha va içinde baıhyan 

muzakereler her halde ıür 
atle muvaffakıyetle aetlce
lenecektir. 

Japo ya,CenubiÇinde 
H a re k ata B a ş 1 adı. 
Tokyo, Uzak Şarkla A lakah Devletlere 
Bir Nota Verdi Ve Hiçbir Suretle Çine 

Yardım Edilmemesini Bildirdi. 
Tokyo, 13 (AA] - Reı

men bildirildiğine göre Ja 
pon orduıu ve donaomaıı 

Santuni vtlaveU aah ıllerl 
boyunca Cenubi Çine karıı 
aakeri harekata baılamııtır. 
Styaıi mehaftlde beyan olun· 
duiuna aöre uzun zaman. 
danberi derplf edtlen Kanton 
taarruzu bu ıuretle baıla · 
mııtır 

Tokyo, 13 [AA.) Ce-
nubi Çinde baılanan ukerl 
harekata ıazeteler huıuıl 

nüıhalar çıkararak Hin etmfı 
lerdir . Gazetelerin yazdıfına 
ıöre bu mühim ılyaıl ve 
askeri karar Çin harbinin 
kati bir ıekllde netfcelendt
rllmeslne taraftar olan ıtyaıt 
ve aıkeri mehafflce on ay
danberl talep ediliyordu. Bu 
harekatın hedefi münhasıran 

askeridir. Makıat Şab ·Kay- ı 
Şek orduıunun tlmdlye ka· 
dar Kanton Hankov demir· 1 
yolu d e aldığı mühimmatın 1 

öniloe ıeçmektlr . Bu ıuretle 
Kanton zaptedtltnce Şan ·K•Y ı 
Şek o rduıu kolayca mühtm 
mat alamıyacakhr. Çin or
duıu bütün levazımını Hindi 
Çtnl, Btrmanya ve Sovyet · 
ler Birltğı yolu tle temin et· 
mek mecburiyetinde kala · 
caktar, kt bu yollarda müna
kallt fevkalade miiıküldür. 

Tokyo, 13 (A.A.) - Ha-

rlclye nazaretl milme11llt bu
gQ.n ıazetelcre yaptıfı be1a
natta ezcümle demlttlr ki: 

•Japon orduıu tarafından 
cenubi Çlnde ıtrtıllen hare
kltın mahiyeti m6.nhunan 
askeridir. Hedefimiz Çınllle· 
rln ıllab ve mühimmat ge· 
tlrdlklert baıhca yolu kes· 
mek ve aym zamanda Japon
ya aleyhindeki entrikalara 
mani olmaktır. Şimdiye kadar 
Joponya taraf andan takip olu
nan dlier devletlerin menfaat· 
ledne riayet etmekten ibaret 
bulunan ıtyaıette hiçbir de· 
iltlkltk olmlyacaktır. Japon· 
ya buıüoe kadar dlier tlev· 
!etlerin menf aattnt korumak 
için elinden ıelenl yapmııtır. 
BınaenaleJh h11 devletlerin 
de ıımdl Japonların nlyetle
rtnt anlamaaı lazımdır. Bu 
devletler Japonya ile teırlkt 
metal ettikleri takdlrdedlr 
kt bizzat kendi menfaatleri· 
nln korunmaıı ve vahim hl· 
dtselerln çıkmamuına yar

dım edebilirler. 
Tokyo, 13 (Radyo)- Baı· 

vekil Prenı Konoyo buıün 
devletlere bir nota vermlı 

ve Japonyanıo; aakerl hare· 
kah cenubi Çine de tetmll 
eltlfloden, bundan ıonra 
Çınlılerln takviye ve htma· 

1• edllme1Peılal lıtemlıtlr. 
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Ha p e G a of on dar 
a ifade E i ecek. 
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SEHİR HABERLERİ -
Haı p sahafarma konulrc2k plaklar thoparlörlerle top, 

mitralyöz seslerini ~arşı cepneye na~ledilecek . Ruam Mücad lesi .. 
A•rrnlnlar, müstakbel harp. 

l"'rde ıramofon plaklarına 
ıördürülecek mühim itler 
hakkında bir plin hazırla · 
mııt1r. Pllklar, iıtlrahate çe
kilen ukere eğlenmeleri , 

hoı vakit eeçirmelerl için 
gönderilmeyip, dütman 1&f · 
larında dehıet!ıaçmak mak
ıadile gönderilecektir 

t lrr.dlye kadar hiç bir za 
man Amerlkaya yığı lmamıı · 

tı. 

Harp korkusu: 

Şehirde Mevcut 1 ek , Tırnaklı 
Hayvanların Veteriner Muaye

Son ay içinde Avrupada 
harp çıkması ihtimaline kar
t• ln1ıılterede bir çok müda
faa tedbirleri alınmııtı . Bu 
tedbirler eınaımdakl tecrü 
belere timdi İngiliz aakerle 
rlnin taııdığı üniformanın 
harp etmeye yarayııh o\ · 
madığıoı öğretmlıttr . Ştm 

dlkl askeri kıyafetler tık ve 
modern görülmekte olup bir 

nesinden Geçirilmesine Başlandı 

O derecede ki, gramofon 
plakları cephane ve mitral 
yözlerln yerini tutecaktn Bu 
maksatla mitralyöz, ıarapnel 
bomba ve ıılah ıeılerile. 

tabur halinde hlcum yürü
y<iıü yapan askerlerden çı 

kan ayak ıeılerl gramofoa 
pllklarlle teıblt edılmııttr 
Harp ateıı baılıyacağı za -
man bu plaklar gramofonun 
Ozerlne konulacak ve çok eeı 
alıp •eren hoparlörler .ıra 
mofonun çıkaracajı mubare 
be;gürilltüıü, topr ve mitral· 
yöz sesini dOıman aaftarm 
da duyuracakbr. Bu ıuret le 
karıı taraftan mütbtı bir 
hücum baıladıiını zannede 
cek olan düıman korkup ıa· 
tıracaktır. 

Amerikadaki altınlar: 
Amerlkaya bütün dünya 

dan allan akını devam 
ediyor. 1938 yılı lçlnde~498 
milyon dolar Amerıkaya e ı r 
mittir. 29 Aiuıtoıta umum 
ihtiyat altını miktarı 13 
milyar doları bulmuıtur. 

t,Sovyetler hariç olduğu hal · 
de bütün yeryüzündeki 
milli bankaların kasalarında 

~ 10 9 milyar dolarlık altın 

•ardır. 

Bu itibarla, mevcut altın· 
ların yüzde elli beıt Amerl
kadadır. Bu kadar çok altın 

çok yenl ve modrn leçbi · 
zatı üzerinde bulunduracak 
askerler üçer dörder palas
ka kayııını da omuz bel ve 
dıier yerlerden 1ıeçlrmek 
mecburiyetinde kalacaklar 
dn. Bu IUbarla logiliz as · 
kerlerinln kıyafetleri zama · 
na uyeun bir oekle kona
caktır. 

BeşEmatra sıçrayan kurbağa; 
Mak Tven namınaı.; 1935 

yılında Amerakada yapılan 

ıhtlf allere yirmi bin kiti it 
tlrak etmiıtt. O zaman bir 
Amerikalı · terbtye,.ettlği kur · 
bağalara bazı marıf etler 

göıtermlıti. Büyük cadde· 
lerde yapılan türlü türlü eğ· 
lenceler ara11nda kurbağlar 
da numaralar yapmıı ve o 
zamandanberl f lorida ile 
Kahfornlyada kurbağa mü
sabakalara tertip etmek . bir 
moda haline ıelmtıtlr. Za
man zaman yapılan spor 
m6ıabakalarıaa kurbağlar da 
tıtlrak ettlrdmekte olup ba
zı kurbaialar iki def• 11ç
radıktan ıonra üçüncüde 5 
metre yükıeae kadar 11çraya · 
-~ktedtrler "- -

HitlerL Ye gesi .. 
İngiltere Haric~ Nazareti,_ Hit-J 

/erin,.) Yengesini lngiliz 
Tabiiyetine r Almıyor. 

lo1ıiltere hariciye nazaretl Fakat, . l kadın Almanyada 

Veteriner DtrektörlOiü, 
hay•an hastalıkları mücade
lealne devam etmektedir, bu 
münasebetle alelumum hay 
•anlarda görülen ve çok teh· 
llkell blr haatahk olan Ru-
am baatahjına kartı da mü
cadeleye batlamıttır: 

Şehirdeki me•cut at, kıı 
rak, katır, merkep gibi 
bütün tek tırnaklı hayvan 
lann üç tetrlnıaniye kadar 
muayeneleri yapılacaktır. 

Veter•ner Olrektörlüğü; 26 
mahalleye, üç tetrlnıanlye 

kadar ayrı ayrı 1ıünler ayır-
mıttır. Her mahalle mümea· 
ıllt, tefrik edilen bu ıünler 

zarf anda kendl mıntakala 

rındakl hayvanlar1 lzmirler 
maballeılndeki Belediye ha ~ 

nına saat yedi ~ ıle dokuz 
arasında sevk edeceklerdir. 

Evvelıl 160 Vicdaniye, 

Çok Çocuklu 
Annelere 
Mükafat. 

Sıhhat ve içtimai Muave · 
net Vekaleti çok çocuklu 
anneleranln mükerrrr müı a · 
caatlarına meydan verilme 
meıl ve bunların para mü · 
ki.f atı hakkında bir tamlm 
neıredilıerek alikadarla ra 
ıöoderllmtıtlr. 

Umumi hıfzıHıhha lı:anu 
nunun 156 ncı madde11ne 
tevflkrn bu karıunuo neırt~
den ıonra ıai çocuğu altı 

veya altıdan faz laya baliğ 
olen annelere verılmelcte 

ola o para aı 014 ifa h fçın o O· 
nceat tden arntltr ın l-a. 

zan ıld de fa n üu cut • ttilc · 
lerı rörülmtktedır. Sıhhe t 

v ~~aleti aöndndlil ~u ••. 
mimle alakadar nıtnrnrlara 
müreceatları iki dda ve ıı· 
kı surette kontrol etmelerini 
btldirmtıtlr. Madam~Hltlerln lnglllz ta . fazla durmıyarak İngiltere 

bllyetlne ıeçemlyeceğlnl ka- ye döomüıtür. 1 
ti &otekılde ... blldlrmtıtlr. Bugün Madam_ Httler tek-

Bundan baıka mükafat 
ha valeleri gönderilen anne
lerin veyahut çocukların
dan herhangi birinin ölmeıt 
yüzünden bazı viliyetlerce 
mükaf atin tedıyeıinde tered 
düt edilmekte ve keyfiyet 

loıtltz tabiiyetine geçmek rar İngiliz _tabiiyetine geç- ı 
lıUyeıı bu Madam Hiller. mek için müracaat etmlıtlr. 
Httlerla yeogeıi, yani kar- fak at, bir Almanla evlen~: 
deıtnla J karıaıdar. rek Alm D tabiiyetine aıren 

Aloiı Hltler, Almen de• · kadının tekrar lo1ılllz tabii · 
let reisinin baba bir, ana yetınl almftlı için kocaıın 
ayrı kardeıldlr v~, bugün dan botanması lazımdır . Ak-
Berlinde bir lokanta Litlet- ıl takdirde lngllız o annya-
mektedlr. Alotı vaktlle Dub· cağı kendtılne hariciye na· ı 
lln (Jrli.nda) da bulunmuı• zaretl tarafından btldlrilmtı· 

ı:. 

ve orada da bir lokanta it· ur. 

letmlttlr. O zaman, Brıgll Hıtlerln yengeıi de koca · 
Dovling isminde bır lrlandah 

sından ayrılmağa razı.ı..olmı · 
kızla sevıımıı, evlenmtıtt . 

yor. Çünkü dindar btr ka -
Brtglt, koca11ndan 1914 de dındır ve hırlıtlyanlıfın eo-

de ayrılmıı ve Alotı Hitler fu ıartlar1ndan birine ıadık 
Almanyaya döomüıtür. On- kalarak, • dstma dk nikahı 
dan ıonra bir daha eörüf 
memııter ve Brigit Dubltn· 

de kalmııtır . Fakat resmen 
boıaomamıolar, hatta ara ıı . 

ra me\ctupl ımıılerd1r. Hat: ı 
ta geçen ıenc Hıtler, yen 

1 
geılnl tanımak tatenı i t ve 
kadını Müothe çaj ırtarak 

keudfılle _görüımüttür. 

Bununla beraber, Madam 
Alolı Hnler, Almanyada kal· 
mak lıtememtıttr. Brf1ıltln 

a. Yetlımff bir oilu da vardır . 

ile yeıamak ve koca11ndan 
reımen ayrılmamak iste 
mektedtr. 

A lols Uıtlerln kar!aı, bu 
lunduğu müra caatta ıöyle 
d iyor: 

- Ben gene Birılt Dov 
llngım ve İnglltzim. Gene 
İngiliz tcbiiy tine geçmek 
istiyorum. 

Hariciye nezareti tıe: 
- Kocanızdan botanmadı-

iınız ve eaaeen madam Htt · 
kaldıjınız müddetçe lnıılız 

vekaletten sorularak itin 
uzun bir zaman sürünceme-
de kalmasına sebebiyet ve 
rllmektedlr. Kanuna göre 
ölen annenin bütün haklan 
mirasçılarına: intikal etmek
tedir. Bu münasebetle mü· 
kif atı gönderilen annenin 
vefatı tarihi müracaatı ta
rihinden ıonra vulrn bulmuı. 

a mükif atmın kanu:ıi mi

rasçılarına tediyesi veyahut 

çocuklarından birisinin ve· 
falı halinde de gene mü 
lcafetın enneye verilmesi 
lazam ge l dıği de geue bu ta · 
mimle alakadarle. ra bıldtr· 

mittir. 

tabtlyettne geçmenize imkan 
yoktur. 

Madam Httlerin ahbapla . 
rı bu ltarıtık meseleyi hal
letmek için kayıoblraderl 

Httlere müracaat etmeıf 

tavalyeılnde bulunuyorlar. 

clün Sellmtyrı mahallelerin · 
deki hayvanların mçayene. 
lerl yapılmııtır. 

Hayvan aabtplerlne bir 
bir kolaylık olmak üzere 
mahllelerdeki hayvanla11n 
muayene günlerini yazıyo-
ruz: 

14 Teplnevvel cuma gCinü 
Dinkçiler, 17 pazarteal Sah· 
nlıar, 18 sala Mecidiye, 1!1 
çertamba Marth, Aygören, 
Karaojlan, Umurbey, 20 per· 
tembe Hamidıye, Salihatttn, 
2 l cuma Hacııımatl, tlörek· 
çiler, Y enlce, Hacıga y bt, Ha 
cılaak, 24 pazartesi Kuaplar, 
:l6 çarıamba Osmaniye, Şe
yh ı utfullah, 27 perıembe Eı
kıkuyumcular, Oruçgazı, 

Mırzabey, Muıtafakkı, bir 
t~ırınaani çarıamba ile 2 tet· 
rlnHnl pertembe ıünlerl de 
Okçıkara, Aziziye, lzmlrler .. 

C. H. Partisi 
Anafartalar 
Ocağının 

Kongresi. 
C. H. Parttıl ocak kon · 

grelerl devam etmektedir 
Anaf artalar ocaiı yılhk 

kongresi de aktam Hacıllbey 
Parti nahiye merkezinde ya 
pılmıttır. 

Ocaiın.mevcut bütün aza
ları hazır"'"-- bulundujundan 
kongre çok samimi eeçmlt · 
tir. 

Y epılan .. eörüımelerden:ıon
ra konıre, ıehırln~ Len mü
hım,. ıhtıyaçlarından olan ıu 
ıı ler üzerinde ,tetebbüılerde 

bulunulmasına karar vermit
ttr: 

Necatibey öğretmen oku · 
lu bahçesinin. iılihı"' ile et

rafının muntazam 1btr tekıl
de dıvarla çenilmesl, Liıe 

binasına bir pa •yon ili veıi 

ve telalrtn ıu itinin btr an 
evvel halledılmesl.. 

Görütmelerden ıonra ya· 
pılan seçimde yeni idare he

yetine BB. Hayati Tolun, Ha
lil Çakmak, l~imll Karııbu 

lut Muıtda Keıkln, Hüıeytn 
İ1aojlu ayrılmıılardır 

Gelenler, Gidenler: 

Büyük Millet Meclisi Ev 
rak Müdürü B. Muzaffer. 
dün Ankıuadan, 1İzmlr Hu. 
ıuıi Muhasebe Müdürü B. 
Adıİ Sayar, lzmlrdec mezu 
nen ıehrlmfze gelmtılerdlr. -

Bir ~a~aret i~~iası 
Altsy mahalleılnden ibra 

hım oğlu Hakkı ile eıi Re· 
ff a, pollıc müracaat ederek 
aynı mahalleden 60 yoıla 

rında Naci yenin 1. kendileri 
ni bir tarla meseleılnden ·do· 
layı hakaret ettiğini idd ia 
ve ıtkayet ettiklerinden tah
kikata batlanmııhr . 

Köylerin Muşterek İşleri .. 
KöJlüıern tahmıtedilıO.:-lliiielerln vıktmda ifası için 

bir kanun· projesi ~azulamyor. 
Köylerin mütterek tılert- V alt, veya kaymakam ve· 

nln, köylülere tahmil ettlil ya nahiye müdürü, muhta · 
vazifelerin vaktinde tf ası ve rın, köy kiUbfntn ve dıfer 

bunları yerine getirmek Is memurların kanunlarla keo· 
temlyenler hakkında alına· dtlerlne •erilen köy •e deV· 
cak tedbirler için hükumet let ıılerlnl yapmadıkları•• 

yeni hükümler koyan btr aörQr veya bunları bir tef .. 
proje bazırlamııtır. Projeye lif ıonunda anlarlarsa ya:ıı· 

eöre, muhtarın, dernek ve lı emirlerle kendilerini va· 
encümen azalarınıa, köy ztfeye davet edebilecekler .. 
memurlarinın vazıfeılnden dır. İkinci defa da ltlertol 
doğan,ıveya vazife yaparken yapmadıkları anlatırıraa 111a· 
memurların muhakemeleri halli kaza idare heyeti ka· 
kanun hükümlerine tibl ola· rarlyle 5 liradan 25 UraJ• 
caktır. kadar para cezaaı alınacak"' 

Muhtar, dernek ve encü · tır. 

men azaları hakkında kanu- Ceza Hükümleri: 
at takibat vali ve Lkayma Seçim zamanı geldlil bal 
kamın emriyle yapılacak ve de ıeçımı zamanında yap· 
lüzumundalı vali •e kayma .ı. "' mayan, itirazları vakUDDW 
kam tarafandanAbuolara •t· tedktk edip karara baflallll' 
ten el_..çekttrilebılecektır. Eli yan •e kararlara ıöre def 
itten çektirilen muhtarın ye terleri ta1hıh etmıren, ıeçiOJ 
rıne dernek azalarının biri ıünü sandık baıına gelrol 
vali •eya kaymakam tara yen, ıeçmenlerın rey kalıt · 
hodan vekd tayın olunacak· larını atmalarına zorluk 16•· 

tar. teren, aandıia fazla r•1 
· Dernek.ıııve encümen aza· ahlmasana veya seçmen ol· 
larındao btriblrı ardınca üç mıyanların rey vermeılP' 
defa mazeretsiz. .. toplaotıya mfuıamaha eden, reylere fe· 
ıeimemıı buluaaafar dernek p 

sat karııtmlmaaına ıebe 
ve encümen l•za11 için de f· 

olan velhasıl ıeçtmde tar• 
encümen kararıyle lıtıfa et ıız eayılamıyacak hareketi•' 
miı .. ıayılacaklardır. Vali •e· göıteren muhtar ' ve eocfl• 
ya kaymakam veya nahıye men azasıodan kaza ıd•'' 
müdürü_ bunların ~ vazıfeleri· heyeti karartyle 5 l•rad•11 

oı yapmadıklarını .. görür ve· 25 llraya" kadar pare c•••· 
ya bir· teftıı sonunda anlar- ıı alınacaktır. 

ıa buoları ... razılı emirle iki Köy büdceslni zamanıod• 
defa •aztfeye~clavet edecek· tanzim ve tedktk ettlrmiY''' 
tır Üçüncü defa, bağlı ol· tılerl görmtyen, para yard•· 
duklara _ encümen ı.karulyle mıLtevzilnl~ vaktinde yap•P 

_ı~ıt~t~fa!!!!!!!'!!eP.t~m~l~t~•a~y~ı~la~c~a~k~l~a~rd~ı~r~.!!!!!!!!~!!!!'!!!!(S~o~n~u!!!!!!!!!"'üçüncü ıayfa~ 

Başkasına.Aid 1 Balyada İki~ 
Hayvanın Deri- okulun acılış tO' 

ı , ı. 

1 

si i Yüzmüş. reni yapılaca"' 
.ro' 

Merkeze bağlı .Aktarma 
köyünden.AH adında biri Ba· 

Balya, 13 (Hususi) - _. 
yunelıode v~ Oıbaol•rd1' ktJ. 

kacak köyü merasında otla · yaptırılmakta' olan ilko 
ların ınıaatı .... tamamlao1111f makta olon bir~öküzü yaka · 

lamat ve keımtı, deri 
ılnt yüzmüı, satmak üze· 

re ıehrlml z pazarına getir · 
mittir Diğer taraftan ökü-

tır. Her iki okul öaomoıd~~ 
ki pazar g6nü meraılOI 
açılacaktır . 

Burada belediye ıeçtaıl1'1 1: 
ıona ermeıl münaaebetıle 17i 

zün sahtbt olan 8 kııcak kö· • f ti' 
ziyafet ; verllmlıtir. Ztya t 

yü nden A hmet, hayvanıoı kazamıza yeni ıeleo l<11~e merftdıı bulamayınca arama makam B. Bedri llhao 
111

• 
ğa baılamııtır yeni belediye azalan, part 1 

Alt, deriyi pazarda dolar ler bulunmuı . Belediye ~el• 
•• ltnrkeo 1ıörü lmüı •e hıı 11z B. Abdullah Eral He Ka1rı> r 

hk meydana çıkmııhr kam tarafından nut&Jııl• 
Derlıl için bfr öküzü bo· ıöylenm Ur. 

ğıızlıyan adam yakalanmııtır ·l Toplantı aamtmi bir h~f: 
1 içinde ıeç vokte kadar -

1 Bir Aylık 
1 ihracat Ve 
ithalatımız. 

1 v a m ermlıt r . / 
----------;!~ 

rn tutaranda idi Bu yılıll 1~ 
yedi ayında ttbalat.o:Hııo . 

Hazırlanan Jstattıttite göre 
938 yılı ti k eyında menılc 

ti'' rncatımızdan fazla ve ~I 

ret müvazeneıinde ald l7" 
mtze olutunun ıebebi, _,. 
ilk yedi ayın ihracatt•" , . 
yade ithalat m evaiml 01..,,, 

d 
,o., 

ketlmızden muhtelif memle· sıdır. Bu vedı ııy an 0, 
mevsimi gelen ve~ıhraÇ~;,ı~ · 
len hububat, yapai• tıdd,. 
tütün veaatr lıtthaal roa ıı 
lerlmlzde ihracat ve ub• ~ 
tımız arasında bir te''' 
ha1ıl olmuıtur. 

ltetlere yapılan lhrac t ye · 
küou 60 130.000, Hhal it ırnız , 
da 85.1 J0.000 TOrk liraaıdır. 1 

938 Yıhnın tik yedi ayın · ! 
da ile , ihracatımız 59 880.000, 
Uballtamız da 58 577 OOU lt 1 
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Gizliden Gizliye Harp Edenler .. 

SULH VE HARP ZA· 
MANINDA CASUSLUK .. 

Yeni Türkiye .. 
"Türkiye Eskiden Ne İdi, Bugün Nedir?,, 

~--------~----------~······E~ ~ 

((Türkiyayi kırk v~ya eUı sene evvsl ziyaret etm ş olsaydmız her baktm~an 
~ "y •ıan: Valter Duranti 

et1orkTaymh Gazeteıloden: 
ker miktarı hakkında eıaalt 

malumat elde etmek gerek· 
tir. 

dan theuet değıldır. Bunlar 
milletleri birbirinin ale)hlne 

çok zaif bir memleket görür~ünüz1» 
"Gerek harp, ıerek au\h 

~tlıaoında gizli kapaklı 1ıüz
d eıı ve ıııktan uzak, durma
lı~ll çalııan Ye her türlü leh· 

elerı gl5zlerJne alan bir 
0
'du Vardır ki, o da caauılar 
0'duıudur. Yer yüz6nde ca · 
:•lulc, hemen hemen tarih 
k •d,,. eıkıdır . Tarihin tik 
'Jdetuıı caauılar Cerlko 

t'ıhthıe kartı taımlm ettiği 
dit hacumdan evvel o ıehrln 
•htıı vaziyetini gizlice öi 

teıını •

Bu mal6ınat, ıulb zama 
nındft yazılmıt kltaplerdan, 
lıtatiıtlklerden ve buna ben · 
zer metrQ kaynaklardan el 
de edtldtil ııbı, bir takım 

casuılar vaaıtaaiyle de elde 
edtlebtlir. 

fııkırtar. körükler ve iti ve 
hamete değru 1ıötürmek lı 

terler. Bunlar, ekıerlya yal 
nız btr tarafa hizmet etmek, 
yaloaz bir taraftan para al · 
makla iktifa etmezler. Bazen 
ı rkı karıtık, birçok dtllerle 
konuıur profeıJonel cuuıler 

vardır ki, bunlar, ana v~ ba 
balarının, memleketlnln da· 
vuına C!lnla baıla bailanır · 

lar, ki bunlar bu meslekte
ki adamların en tehllkellle· 

(logllt~rede Stroud Newı 
ıuetulnden:) 

logllterede Milletler Ce 
mlyett ünyonunun Stooeho 

uıe tubealoln reçen heft& 
akdettıil bir içtimada B. 
Donald Fowlf!r ıon zaman 
larda TGrklyede yaptığı bir 
ıe1abat haklunda bir kon· 
feranı verrolıttr. Hatip kon
feranıanda huliaatan ıunlarw 
ıöylemfttlr: 

TGrkiye eakiden ne idi, 

buaün nedir? Size kıaaca 
bunları anlatmak lıtiyorum 
Eğ~r Türkiyeyi kırk veya 
elli ıene eyvel ziyaret etmlı 

olaaydıoız btr devletin gerek 
dini, gerekıe idari reisi olan 
bir imparatorun tdareılnde 
çok geri bir ırklD yaıadıiı 

her bakımdan zayıf bir 
memleket gördünüz . 

Umumi harpten ıonra bu 
memlekette pek büyük de· 
i·tlklıkler oldu Umumi harp 

d e11 için Yotuanao 1ı6n. 

~tdııı iki kltldlr. Fakat 
d 0ların •azlfeıi daha ziya-

Böyle malumat toplıyao 
cuuıların zararlarw pek bü· 
yük o\mıyablllr; fakat bun 
lar da ele geçtikleri takdir 
de batkalarına tbret olmaeı 
için cezalara çarptmlabılır 

ler. 
Aralarında doıtluk bulun 

rldir. 
Su\h zamanında muhtelif 

memleketlerde çahtan cuuı 
lar, atalı yukarı zararsız 
klm•elrrdlr, bunlar malQmat, 
haber veaal~e toplamakla 
uiratırlar. Fakat harp tch. 
lıkeal baı göıtcrlnce bunlar. 
la beraber çalıtmak üzere 
bırçok yenileri gönderilir. 
Bunlar mf'mleket için bir 
latıhlJarat ıebekeıl kurar ve 
hatta vaziyeti vehamete dol·. 
ru ıotürmek lçtn hlaalyah 
körüklemeğe bile glrltlrler 

Köylerin Müşterek işleri •• 
• tebır içindeki dütüncelerl, mıyan ve bir harp çıkması 
:-Ucııt efklrı öğrenmek ol- ihtimali olan memleketlerde 

11lu için bunlara aakeri ca· birbirlerine ald casualar ya· 
.... d d h l. d emektenıe gizli ajan kalan ılı zaman ite ı.iye 

ft 'lrıelc daha dofru olur. bü•bütüo defltlr Bu takdir 
b '-al,,, bu makıatla evi, ıe · de bir tarafın lotellcenı ıer 
~1' •Urlarının içinde bulunan viıl, kendi ıeftrlntn ve ate 
lblba lıtmh bir kadının ıemUtterlo•n de malQmah 

ttıoe lnmltlerdır. olmakaızın öteki memlekete 
b Bu kadın, onlara tehtr bir takım caauılar ve ajan 
/1kııun YottJanın h6cumun· lar gönderir. O zaman beri· 
'il fena halde korktukları ki memleket de ona kartt 

tıı 1 1 l ~ le manevi kuvvet erinin tedb1rler alır; böy ece norma 
ÖtQ oldufunu anlatmıı; olarak baıka memleketlerde 

~o,,, hilk(iaıet memurlar. pek tehlikeli olmıyan bu ha · 
" •Janları aramak üzere ber almaca oyunu korkunç 

''• aeldiklerl zaman bunla- bir m6cadele haline geltr 1 yetlııl. ehemmtyetılzl yoktur. 
tı, Yoıua tehrl zaptettlfl za. Böyle vnlfelerl alanların Çünkü bazan bir caauı ta· 
~'il keodlılnla ve akraba· uğrıyacakları felaketler, çar· rafından gönderilen en za. 
ltının muhafaza11 vadini pılacakları cezalar büyük ol reraız bir haber, dığer za. 

lkı memleket araaında 
muhaaemat batladıktan ıon 
ra bir taraftan 6tektne 1ı6n 
derilen haberlerin ehemmi· 

'''"'" önce ıaklamıt, daha duğu gibi, yakalarını kurla raraız ıörünen haberlerle 
~o'-t, btr ıepet lçerlılnde rarlusa kazanacakları mü · blr!ettlrllerek kartı tarafa 

1
'lrdan aıaiı indirerek Yo · kifatlar da b6yük olur. Bu büyük fayda verecek malü. 

111lllın karargihaoa rıtmele· kabil f aallyetler, iki mem · mat haline ıeleblllr . 
~lae lmkln vermlıtl. Bu ha leket araamdakl gerginliği Muharebe faal bir safha· 
~tler, ıayet doğru ıdt; çüo- artırır ve harp tehlikeıtol ya 1ılrdtit z.amaD yapılan 
~ 6 Yoıua hücuma kalkar yalıleıtırır. caaualukları üç kategoriye 
I lllt11aaz ıehrın ıurları yıkı· Hüyük harpte dnba Ame· ayırmak miimkündür: 
1
•er1n11u. rika, harbe glritmeden A me 1 - Aıkeri hareketleri 
Bu eıkı zaman hlkiyeatnl, rlkada müttefikler ıtlih ve kati olaıak kf!tfetmek. Bu 

~erıt zaman caauıları ve ajan- cephaoe hazırlayan hır ta - ha ngl kıtaların hanıl cep 

(Batlarafı ikinci ıayfada) 
tllo etllrmlyen, köy parala 
rıoı tayin edilen takılt za· 
manlarında, takııtlere ballı 
olmıyanları tahakkukunda 
tahııl etmlyen veya ettir -
mlyen, para yardımı borç
larmı 6demlyenler hakkın 

da kanuo hükümlerini tatbik 
etmlyen muhtarlar ıle köy 
encümen azaları hakbada 
köyün bağlı olduğu idare 
heyeti taraf andan ıene 5 li
radan 25 liraya kadar para 
cezası hükmolunacakt1r. 

Köyde dernekçe kabul, 
kaymakam veya vah tara
fından da kabul olunan kad· 
rolar haricinde köy aandığıo-
dan para verilerek memur 
ve müıtahdem ku\lanılmıya 
caktır. Köy memurları 
Ye müıta hdemlerl köy hart 
cinde ve k6y •ılerloden baı 
ka itlerde vazıfe alamıya 

caldardır. Hu hük6mlere ay 
kırı hareket edenlerln her 

birinden tevzi •e tahıll olu 
nan paranın yekunu ve kul· 

laoılan ·ımece tutuarı, tatth-

'tı1a1n faaliyetlerine benzer kım fabrikalardaki iofılak- belere 1ıönderıldlilnl, bun· 
~'"•fı bulunduğu için hatır larao Almao caauılara tara lar1n ne türlfi bir, plan1a ha· köy mıkdarınca maaı ve 
'Joruz ÇOnkü yeni caauı fından yapıldıiı ıöyleomtıu. reket ettiklerini, ne gibi va- ücretleri ayrı ayrı ve bir 
:~ •Janlar da faaliyetlerinde Bunlar ayrıca bunlar1n yük· ııtalar kullaodıklannı. 1 mlıll fazlaatyle kaza idare 

t&raı, menfaat, ıevgl, para letıldıat nakli vuıtalarıoın 2 ~ Ticaret •tıyahut harp t heyeti kararı 6zerlne kendi · 

dam olunan memur ve mGı 

tahdemleria kullanıldıkları 

ttbı ıebeplerle kendilerine aralarına bombalar koymuı gemilerinin hareketleri. Bu lerlne tazmin ettirilecek ve 
:'tdam eden ıuç ortalcların· lar, Franaaya, loııltereye ıt· hareketleri kati olarak öt- k6y taodıiına yatırılacaktır. 
'il faydalanırlar. den yiyecek maddelerine renmek abloka • yapan bir Yardım Yf'! imece; sahipleri · 
8 l ki b zararlı O teberi karııtırmıt lar- d b uıGnkO cuuı u arı, iri donanma ve denizaltı ftloıu ne red veya köy aan ıfına 

ltbe mukaddime tetkll dır. için bilha1ta mühimdir. borçları vana bu borçlara 
ii!de1a cuuıluklar, blrlıl de Sazan bu türlü hareket · l h l acaktır Nahtye 
" 3 - Ha kın maneviyatı ma ıup o un . lrıuoıı ıurette yapılao es ler, b•r klmıenln vatanına d od- ı ' ı dı;ı;. emur 

ve hlaalyatı hakkın a rayet m ur er.ye .er m •\lılulclar o mak üzere ıklye olan merbutlyetl dola .. •lıiyle l ıd 1 1 kaymakam 
' J taabetlı raporlar göndermek ara a 0 an ar, Jıttnak icap eder. flarp doirudan doğruya onun ta veya valilerin emriyle, vali 
,,_ d 1 1 k f d ı F k b Harp zamananda toplao-I -•0111 a yapı an caauı u ra m an yapı ır . " at a- veya kaymakamlara ald ol 
't da •ardır ki, ona daha zan da tmkioaızlıklar ve auı olan bu türlü haberlera anlar da Dahiliye Vekaleti· 
•oıa,, temu edeceğız reımi vazı~etln müsnadealz ıöndermelr de ekıertya on-

E:•vela umumi ıurette ya- llil yüzünden bu k bil faa- lan toplamaktan daha teh

:•1•n caauıluklardan bahıe· ltyetlerde profeıyonel caauı· ltkell olur. Bundan batka 
eltı:n. lan kullanmak lüzumu haaıl dütrnan caauılarlle luırıılaımak 
8nuın modern devletlerin olur. 

tellel kurmayları Krlgfpll Bu profesyonel c ıuılar, 
'<lı \terilen bir hazırlık ya. buıünkü medeniyetin dtk 
.,,t •e ihtimali olan, olmı- kate ıayao çehrelertdlr. Her 

~'" dGtmanların hilcumuoa türlü vatanperverlik duyıu·· 
''ıı :rapılacak hareketlerin ıundan mahrum olan bu 
f 1lblarını önceden hazırlar· adamların meıleğl, baıkala 
''· Pek tabıl bu harp oyu rının vahnperverltk duyıu · 
Q\lllun planı en önce en zt tarından faydalanmaktadır. 
)-de taarruz ve hncumu Bunlar o Uirlü adamlardır 
~uhteoıel olan bir devlete ki, onlan babalarının me · 

1 ''ıı Yapılır; fakat ondan lezlığı, birçok memle -
Onra en doıt devletlere kar. ketlerle olan il J a k a l a r 1 

,, el b h il 
" & l5yle planlar hazırla yüzünden angı mi lyete 
ır, menıup oldukluını bıle bi 

• 8u pli.olan yapabilmek 
"e bu harp oyunlarını oy · 

1 'hbılmek için batka mll
'llerı11 ıillhı, teçhizatı, H· 

lemezler. 
Tabii, bunlar herteyden 

önce para için çalııırlar. Fa
kat bGtGn hedeflerl'de~bun -

ve onlaran faall7etlnl aka
mete uğratmak vaztfeıl de 
vardır. 

Büyük harple Fransada 
bu türlü bir hidtıe olmuıtur 

kt, Franıız dıvanıharbında 
reli olen General Morne ta 
rafından ecnebi muhabirine 
ıöylenmtıtır. 

Bu irnmaoJanın anlattı 

ama göre harbin ilk hafta 
larında Franaıınırı Normandi 
kıamındA küçük bir köyde 
oıuran orta yrıt•• bir franeız, 
cephede bizm~t görme-le el 
verltll o l m11dığından aıılcere 

alınarak cephe rerlıinde bir 
k6prüoün mu haf azHına me. 
mur edilmlıtt. 1914 Senesin· 

alo emriyle mıaılarından 

keatlecektlr İdare heyetleri 
olu köy itlerine dair ver· 
dikleri kararların akılne ha 
reket edenler hakkında ida
re heyetlerince 1426 ıayılı 

vilayet tdareıl kanununun 
68 ncl maddeıl tatbik olu · 
nacaktır 

Köy ıanırlara içinde etrafı 
kapalı olmayan yerlerde ba · 
tı bot hayvan ıalmak yaaak 
olacaktır. Y aloız köy derne-

de Almanların eylQl hare
ketleri pek ıüratlt olmuf, 
bu mıntakada dütmaiı eline 
ıeçlnce, dul kar11ınan anlat• 
hiına göre, bu adamcağız 

Almanlar tarafından öldü
rülmüıtGr. 

- SONU VAR -

flnln karar yerdiği mevalm
lerde ~ e yerlerde batı bot 
hayvan bırakılabilecektir. 

Mezruat tamamen biçilip 
kaldırıldıktan ıonra encümen 
karariyle tarlalık ve çayır 

lıklara hayvan aalınybıle 
cektlr Ancak batkalarının 
mahıutlerıne zarar Yerme
mek ve getırlllp götürtilür 
ken de yedekte 16türülmek 
tsrtlyle sahipleri kendi hay
vanlarım kendi tarla ve ça 
yırlarına mahıullerlnl Ye ot
larını kaldarmadan aalabtle• 
ceklerdlr 

Köylü bu kanunla derne
ğe, encümene, muhtar• ve · 
rılen köy ve devlet itleri 
hakkında bunlar tarafından 
verilen karar v~ emirleri yap· 
mak, yasak edilen ıeylerden 
çekinmek mecburiyetindedir. 
Buna aykırı 1ıldenlerden en 
cümen kararlyle 25 karut· 
tan 250 kuruıa kadar para 
cezaaı elınacakhr. Tekrar 
lanmHı halinde ceza iki 
mlaltoe çıkarılacnktar. 

icra ve haciz: 
İcrada tu 11ra gözönünde 

bulundurulacaktır: İlk önce 
maat, ücret, kira gibi ıehr 
ler, ıonra fazla zati ve ev 

. eu·aları; daha ıonra ıeçln

me, ıanat ve mealeflne lü· 
zumu olmayan etyalar Ye 
hayvanlarla çift hayvanları 

damızlık hayYanlar, ziraat 
iletlerl ve makineleri yem
lik yemeklik ve tohumluk· 
lar, sanatkarın ıanatını ic
raya mahauı bütün aletleri 
iptidai maddeleri, ıanalını 

iti etmekte zararı olan mtk · 
darlardakt mGtedavll ıerma -

yeal ıahlmıyacak ve almamı· 
yacaktır. 

En sonra bai, bahçe, çayır, 
arsa, koru, orman ve tar]a 
gtbl topraklar ve dükkan 
değirm~n, mağaza gibi em· 
lak (kendlılne, alleıl efradı
na kaft odaları ve mOıteml 
litı havi ve hayyanlarma 
yetııecek ahır ıamanlak ve 
atıl gibi kendlılntn ve aile 
ılnln ıeçlml için llzun olan 
ve 2510 ıayılı tılıin kanu 
nunun göatercllğl iıkan lı

Uhkakandan aıaiı dütmlyen 
topraklar tatılamıyacoktır.) 

Her borçlu için aatılablle 
cek topraklar ve binalar 
hakkında bafh bulunduju 
idare heyetinin bir •takan 
haddinden fazla., karar ver· 
mit olmHı tart olacflkhr. 
icrada bu 11rayı gözetmiyen 
ler hakkında kanuni takı. 

bat yapılacaktır. 

TGrklerl maale11ef mukulde
ratlıuıoı Almanya ile btrleı
tlrmeye ıevk etU ve Türkler 
hiç de hazır olmadıkları 

halde harbe ıürüklendıler. 

Harp ıonraaı Türkiye için 
pek fena ıektlde tecelli et
ti. lıte bu aralık aabne1e 
çıkan bir adam pek b61ük 
itler baıarmaya muvaffak 
oldu. 

1923 de Kemal Atatürk 
Cumhuriyeti ilin~ etti. O ıı
ralarda Türkiye her tara
fında dütmanla kuıatılmıth· 

Bir çok memleket1ertn 
Türklyede menfaatleri var. 
dı, çüokl din aahaaında

kl mübayenetlerl Türkt1eyl 
aerbeıt rekabete ıirltmek

ten menedı1ordu. Lozsn 
muahedeıladen ttlbaren mem· 
lekette b6yfik terakkıler rö 
rGlmeye batlandı. Memleke 
tın kuvveti arttıkca komıu· 
lara karı• beılenen korkular 
da azaldı. 

Tnrklyede Kamlllıt rejimi 
batladıtıodan beri bir çok 
muahedeler yapıldı. 1926 da 
Türkiye ile Irak arasında 
ki hudud ıhullfına nihayet 
veren lnııllz - TOrk mua· 
bedeal yapıldı. 1926 da ln-
1ıllterenln Akdenfzde ftloıun
dan bir kıımının lıtanbul 
ziyareti lngllteye ile TGrkl
ye araaındakl doıtane hlı
lerln bir ltareU oldu. Daha 
ıonra 1932 de T6rkl1enln 
milletler cemiyetine ılrme· 
sini lnglltere tle birlikte da
ha bir çok deYletler mem
nuniyetle karıaladılar. Mua· 
hedelere riayet etmek esa • 
ıen TGrktyenln ananevi •a
ııflarından biridir. TOrklye 
tuttutu: deilımez hattı ha· 
reketlerlyle milletler cemi· 
yetinin en ıadık azaların

dan biri olmuıtur. 1934 de 
TGrklye, Yunanlıtan, Ro. 
manya ve Yuroılav1a ile 
birlikte Balkan Ant•Dtını 

kurdu. 

Türkiye b1lba11a Avrupa 
memleketlerl1le mGoa ıebet• 
lerlnl düzeltti. Milletler oe
mlyetlne bir çok Avrupa 
devletlerinden daha çok ta

dakat ıoaterdl. Habetlıtan 
meıeleıl çıktılı •akit Tar 
kiye teahbütlerlne riayet 
etmeye hazır bulunduiunu 
bıldlrdl Boiazları yeniden 
tahlcim~lüzumunu hl11ettlil 
zaman milletler camlyetl 
konıeylnden müıaade lıte

mek ıuretlyle nGmuoe ola· 
cak bir harekette bulundu. 

lıkenderun meıeleılndekl 
lhtlllfı bir tfran11z - Tilrk 
anlaımaaı ile doıtane bir 
tekilde halletti. Türkler lı
keoderun Sancaiındakl n6 · 
fuı içinde ea büyük elema· 
oı tetktl ediyorlardı, Y apr 
lan anlaıma mucibine• 
Türkler Halayda k11ml ida
re hakkı verildi, buna mu
kabil fürkler koloni tealı 

etmek nlyetlade olmadıkla
rını temin ettiler. Bu badi. 
ıelerln Türklerin ıulh lehtn. 
de ne kadar ileri dütllnce
lere 1&hlp olduklarını lıbat 

etmlıttr ·" 



SAYFA : 4 

B•ılıkesir Euıniyet 
l\lüdürlüğünden: 

Çartıda devriye memuru tarafından bir miktar para bu
lunarak emanete alınmıttır. Sahibinin müdürlyetiml2e mi 
raca" t etmeıl. 

B<tlıkesir r apu Sicil 
rtlııhat·ızlığıııdan: 

Mahallesi: Ctnsl: 
An af artalar: Ev 

Hududu: 
Sağı Betpınarlı Mehmet 
Ali •ereıeai •e kıımen top . 
çu Haıan Çavut karııı 

Emine Yereıeleri, ıolu Ab
ba oilu Nuri vereııeıtnden 
Mehmet ve k11men damı 

arka11 doğume•I avluıu, 

önü Akyar ıokafı. 
Hudut •e bulunduju yer yukarıda yazılı evin: Senetalz 

mnltkt Kırlıoğlu Kerim kızı Fatmaoın 934 de ölümtle ev 
latl rı Adil .Sayar ve Ferdan Ünlüere kaldığından bahisle 
nam! rana ıenet almak tııtediklerfoden '6-10-938 aünü ma· 
halline tahkik ve tedkikl için memur gönderilecektir Ta· 
ıarruf iddiasında bulunanlar varsa bu günler içinde yazı · 

ile •lllyet tapu ı eti muhfızlığına veyahut mahalline ae
lecek memura müracaatları lüzumu ilin olunur . 

Bıhkesir ma~keme başkalıpliiinden: 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu tarla bulunduğu 
mevki mahalle aokağı ve 
numaraıı Kumbajları mev · 
ktlnde dolusu ıaatçl Abdul
lah, batı11 Glreıunlu fımail 
kızı A yte poyrazı Kurtoilu 
Duluiu iken timdi Petrlçll 
Tabir ve e•latları tarla11 
kıbleıl lsmaıl iken ıımdi oğ · 
lunun tarlası il~ mahdut. 

Takdir olunan kıymet 50 
elit lira artırmanın yapılacaiı 
yer aün Hat 28 10-938 cu· 
ma günü aaat 10. lıbu gayri 
menkulün artırma ıarlnameıl 
28- 10 938 tarihinden tubarenl 
mahkeme kaleminde berke
sin ıörebtlmesl ıçin açıktır . 

lllnda yazılı olanlardan faz 

tOiUIDILI 

Def erda 1 
Mevktt: 

Martlı maballeıl 
Haplıhane içi 

Cinai: 
Dükkln 

a • • 
Bır ıenelık icar bedeli 

205 Ura 

Yukarıda e•aafı yazılı ve hazineye ald bulunan dük
kanın bir aeneltk icarı 205 Ura üzerinden 3-1 O 938 tari 
hinden 17 1 O 938 tarihine kadar 15 gün müddetle müza · 
yedeye konmuıtur TallplMln yüzde yedi buçuk peJ ak
çalaılle ihale günü olan 17·10-938 tarlhloe müsadıf pa· 
z rteat ıünü aaat 15 de Defterdarlıkta müteıekldl korotıyo 

na ve fazla maldmat lıtlyenlerln de Milli Emlak müdür-
lüiüne müracaatları. 4 - l - 351 

Ortaokııllar Satın Alına 
Koınisyonıınd<ı n: 

ltilo Kilo Tahmini fiat Muvakkat Teminat 
Adı Azı Çofu K. S. Ltra K. 
Ekmell 70000 90000 1 O 675 
Sadeyai 4000 5500 100 412 50 

Ortaokulların may11 939 ıonuna kadar ihtiyacı balunan 
ekmek ve tere1ağına verilen flatlar llyık hadde görülme
dlilnden komlıyonumuzca bunların bir ay tçlnde pazarlık · 

la lh'llelerJne ve ihaleıl de 24-TetrJnevyel · 938 p zarteat 
aüDü aaat 15 de yapılacaiından taliplerin temlnat akçele 
rl ile birlikte Kültür Direktörlüğündeki komtıyona müra · 
caatlara. 358 

BalıkesirTapu Sicil 
Muh<ıfızlığından: 

Nahlyeıı: Mahalleıl: 

Bliadıç Seni 
Cinai: 

ev 
Hududu: 
Saiı ve önü yol, 
ıolu Hasan ıoğlu 
Alt, arkası lzmtr
lı oğlu Mehmet. 

ı 4 BIRINCITIŞRIN ıssa ~ 

-~~··~~·~~··~·~··~·~~~~~~~ ! Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 
: K apita_I: JOOf)OOIJ{}O Türk Lirası '-
~ Yurd içinde 261 Şube Ve Fljans , 
:ı Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 
1IJ. Her türl6 zirai ikrazlar- diğer bilcüırıle ben!.• lllu· ~ 
JIJ. amelerl biiyük ıubelerinde kıralık kualar. ~ 
lfJ. ihbarsız taıarruf ve kunıbar& heıaplllrındo tkr•· , 

~ mlyeler. ~ = lkramlyt: lllktarl: lkramiyt•nin tutarı: , 
11J. ADEDİ LiRA LiRA ~ 
"" 1 uoo 1 000 
,,ı 500 500 : 
.,;. 1 250 250 • 
~ ıo ıoo 1000 ~ = 25 50 1250 ~ 
- 30 40 1200 ~ 
~ 40 20 800 'ti. 
1li ı 08 6000 fi: 
~ Bu lkramiytlu lıtr uç ayda bir olmak ü:trt sc fi: 
~ ntde d6rt defa bu miktar uzulndtn kura ile «ağılı ~ 
~ lacaktır . ilk ktşldt 1 E11lôl 938 dedir. ~ 
)\ ~ 

··---~~~---~··········~~1' 
B<ılık esir N <ıfıa 

MüdürlüğündcfJ: 
1 Balıkealr cezaevi lnıaata açık ekılltmeye koorıı"f' 

tur. 
2 lıtn be deh ketf 1 530 ltra dır. 
3 Bu iıe atd evrak: 
~ - Proje. 
B - Fıat bordrosu, meaaha cetveli, hulaaai ketlf ,,t 

veli. 
C - Nafıa yapı itleri fenni ye umuml ıartn•meıl· 

Olup iattyenler bu enakı bar ıün Balıkesir r\afıa ~o· 
dürlüiünde görebilirler. 

4 - Ekılltme 15 · teıriaievval _ 938 cumartetl ı• 
nü saat IO da Balıkesir hü~umet konağındaki Nah• ~o· 
dür lüfü makamında teı~k&iül tdec~k Nafı a ekılltme kO' 

mlıyonunda yapılacaktır. 
5 - lıteklt ler bu lıe ald 40 İlra: 5 Luıuiu1' o u~•~lı•' 

teminatı malıandıjına yatırdıklarına dair meıkbuz yey• bal 
miktarda tayanı kabul banka mektubu ile ı baledeo tD '

1 

aektz gün evvel vilayete müracaatla bu it için alacakl•'' 

la malumat tattyenler ltbu 
tarlname ve doıya numara· 
ıtle m6racaat ettirmelidir. 
Artırmaya lttlrak için yu
karda yazılı kıymetin yüz 
de 7.5 nlıbettode pey veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edtlecekttr. 

alacaklıların o ıayrl menkul 
ile temin edtlmlf alacakları 

mecmuundan f azla1a çık 

mak ıarttle en çok artırana 
ihale edthr . Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapı 
lamaz ve aatıt talebi düıer. 
Ga1rl menkul kendtılne ıha 
le edilen klmıe derhal ve 
ya verilen m6hdet içinde 
parayı •ermezse ihale ka · 
rarı fesh olunur ve kendl
ıtnden evvel yapılacak tek· 
lifde bulunan klmıe arzet · 
mit olduğu bedelle almala 
razı olursa ona razı olmaz. 
sa veya bulunmazsa hemen 
OD bet atın müddetle artır• 

maya çıkarılıp en çok artı · 

rana. ihale edilir lkı ihale 
arHındaki fark ve seçen 
günler için yüsde 5 den be. 

aap olunacak f alz ve diğer 
zararlar ayrıca hGkme ha 

Hudut veıalr vasıfları yukarda yazılı ev ecdadmdan ln
Ukalen 30 - 40 aenedenberl Servi mahallesinden lzmlrll 
oilu Haltltn aenetaJz ve nlzaaız tasarrufunda iken 331 de 
ölümUe vereaeU evlatlara Haıan ve Ahmet ve Hataceye 
müoha11r olup baıkaca •arlıl olmadıiından namlarına 

senede ballamak iıtedtklertnden babılle bu e• eaaıeo ıe• 
netılz olmasından 24-10·938 günü mahallıne memur gön · 
derlleceitnden bu vereıeden baıka bir hak tddta edenler 
vana bu müddet içinde Tapu Sicil Muhafızlığına Yeya 
tahkikat 1apmak için o gün mahalline aelecek memura 
m6racaatları ilan olunur. 

t' 
ehliyet veıikaat le b!r lil:te eksiltme lc:omlıyonuoa mürac•• 

1 ları dan olunur. ~ 

cet kalmaksızın alıcıdan 

tahsil olunur. 

ltbu a a y r l menkulün 
yukarda göalerılen 28. ıo. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

ı Balıkesir Askeri Satın 
Alnıa Konıisyoııundafl: 
Ketıf bedeli 29 165-Ura 23 kuruıtan ıbaret Balake•1'

111 

ı~· 

938 tarihinde mahkeme ka-
, Çayırhıaar mevkunde yapı 1 acak olan garajın lnıauın•ll 38 

maline talep çıkmadığından ıhaleaı açık oJarak ] 7 J0.9 
pazartesi ıünl ıaat 15 de yapılmak üzere pazarlıia b•'' 
kılmııtır. 

ipotek ıablbt alacaklıların 
ve dtier alakadarların ve lrtl · 
fak hakkı aahtplerlotn gay 
rl menkul üzerindeki hakla· 
rını hususile faiz ve maara . 
fa dair olan iddialarını ltbu 
ilan tarihinden itibaren ylr 
mi gün içinde e•ralu müı· 

lemi odasında ltbu ilin ve 

aöaterAlen artırma tartname· 
at dairesinde ıatılacajı tlln 
olunur. 

Açık teşaktür 
Yüluek hlzmetl"rlne mQı · 

Köyü: MeYkU: 
Aytebacı Ctngenbayırı 

Cinıl: Hududu: 
Tarla Doiu Ôlıüzcü ojlu 

Mehmet, batııı Sadul
lah kızı Bahriye, poy 
razı dere, kıblesi VeJ 
ıel oflu Oımın 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazıla tarlayı elli 
ıene evvel Halalcah Nasuh oilu Süleymandan haricen ıa
tın almak ıurettle lranh Hasıının ıenetılz malt iken 30 yı l 

bltelerlle birlikte memurl 
yetimize btldtrmelerl icap 
eder. Akıl halde hakları ta 
pu atclllle ıabit olmadıkça 

ıatıt bedeliuln yapılmasın· 

dan hariç kalırlar Gösterll~n 
günde artırmaya ittlrak 
edenler artırma ıartnameıl· 

o l okumuı ye lüzumlu ma · 
liimat almıt ve bunları ta · 
mamen kabul etmft ad ve 
itibar olunurlar. Tayin edtleo 

tenid cerrahi müdahale •e 

ıöaterdıklerl ihtimam ıaye 

ılnde ref ılcamı mutlak bir 

ölümden kurtaran Doğumevl 

sayın Ratdoktoru B. Halid 
• 

Üzele m innet ve ıükranla· 

rımı ve kıymeth ebelere de 

çok müıflkane hizmetlerin · 

' evvel billvelet ölümıle vereeetı karısı Emineye ka.dığıııdan 
bahiale Emine namına teıcıl edılmeal lıtenlldlğlnd~n tah
kikat yapmak için 24 10 938 pazar günü mahalline me 
mur ıönderilecekttr. Bu yer hakkında bir hak ıddinıında 

bulunanlar varsa bugünler içinde yazı ile tapu ılcll muba
f ızhiına veyahut mahalline aelecek memura müracaatları 
lüzumu tlan olunur. 

zamanda gayri menkul üç 
defa bağırı ldıktan ıonra en 
çok artarana 'hale edilir. An 
cak artırma bedeli muham 

den dolay, teıekkürlerlml 

a leoen arz etmeğı bir borç 

bilirim. 

men kıymetin yüzde 75 ini 

bulmadığı takdirde sahı lsU· r-
yenln alacağına rücbanl olan 1ı d iğer alacaklılar bulunup da 1 
bedel bunların o gayri menkul I 
ile temin edllmlt al co.kla- l ı 
ra mecmuundan fazlaya 
çtkmazsa en çok artır nan 
tcahhüdü baki kalmak UZP 

lnhlaarlardan Fuat 

Tuğıavul 

-------- 1 
TÜRKDILI 

re artırma on beı gün daha 
temdit ve on beılncı günü 
aynı saatte yapılacak artır 

mada bedeli ıatıt iıUyenin 

alacağına rüçhanı olan diğer 

l ı 
ı · 

Pazarteıindcıı batkıı her 1 
gün çıkar. Slyaıal gazete . . 1 

Y allığı: 800 Kuru§ I 
Altı Ayh§ı:400 1 
Say111: 3 • 
Günü aeçmıı ıayılar 2&1 

1 kuruıtur. ı • 
1 ADRES: I 

ILBALIKESIR TÜRKD1Ll 1 ___________ ., 

B<ılıkesir Tapu Sicil 

Mahalleıl: 

Bacatıhak 

Mulıafızlığından: 
Ctnıl : 

Ônce yol fazlası 
Şıme.li Ev. 

Hududu: 
Sağı Ahmet kızı ve Ha 
san karı ı Nozlfe, ıolu 

Suna lı Fatma evi, arklı· 

aı dere önü yol. 
Ônce yol fa zlası olarak 293 37 M. murabbnmdnn ibaret 

iken 185 lira 85 1.uruı bedel muke bılınde belediye cn~üment 
kararlle Laz Huan Çavuıa satılan ve onun da üzerine eY 

yapmak ıureUle aenehlz temellük oluoan ıözü geçen eve 
Haıan·Çavuı tarafmdan belediyeden alınan tezkere muci 
hince ıenede bağlanma11 istenmektedir Bu yer hbkkında 
bund"n batka mülkiyet tddla11nda buiunan varaa 1 O ıün 
zarfında müıblt vesalHe birlikte tapu ıic tl muhafızlığına 

•eyahut 23 10. 938 gunü maballlne gidecek keoif uıemu 
runa müracaatları lüzumu tlia olunur 

1 ~· lk teminata 2187 ltra 40 kuruttur f!u ite ald ıe'' 1 
plin ve ketlf Ankara, lıtınbul, lzmtr levazım lmtrlılıle' 
Ye Balıkeılr aatıo alma komiıyonunda görülebilir. Taliple 
rin ehliyet veslkaaile kanunun ikinci ve üçüncü ınadd11' 

1 •' rinde yazı ı belgeler ve teminat makhuzlarile muayy~o 
1 atte komtıyona müracaatları llln olunur. 4-1 34 

R<ılıkesir Askeri Satııı 
lına Koınisyonı ııd••": 

Ket lf bedelı 4223 lira 82 kuruıtan ibaret olan Balılı1~. 
slr kor merkez haatahaslnde yapılacak ıoıaat açık ek•' 

meye konmuıtur. lı' 
Eluilt meıl 20·20-938 pertembe günü ıaat 15 de s~ . 

ı ıo 
kesir kor ıatın alma komısyonunda yapılacftktır· f1u 

1 
. 

- il e 
taata aıd ıartnııme, keııf komtıyonunda her güo ıo' 
btltr. 11k teminatı 316 lira 70 kuruttur. .,. 

T 1 b·,11" 
alt p erin muayyen gün ve saatte temtnatlartle 1 , 

le. kor satın alma komlıyonuna müracaatlara ıliP oW 
nur. 

- -- 4 ., 1 - 35_2/ 

Edrl~ınit BeledİJ'e 
Bi)rasetiııtleJl: ~ 

,çı 

Beledlyemız elektrik s otıralı tçfo 20 ton mazotul1 ı5 
eksiltme ile müb yaasmn karar verılmlt oldusuod•" ô' 
tetrinuıni 938 cum rteaı eünü ıhaleal f'rcünıeo huzuroP e1' 

- rcı> 
yapılacağından taliplerin bu hususa ald ııutnameyl go St 
üzere belediyeye müracnatları ıl in olunur. ~ 
S a hibt ve 8 ımuharrırı: Hahkeair Mebuıu H. KAR~ 
Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT BİL'AL 

Baaımyert: Vtlayet Matbaası - Balıkeılr 


