
da lınıl geçen araz kısmen 

b,fıflemtı ve nabız dakikada 104, teneffüı 20 ve hararet dereceli 37 olmuıtur . 
t C - Yapılan muayene ve mütavere neticeıtnde ·teabit ve tatbik edtlen mudavat· 
b\Q •onra umumi ahvalde hafif bir aatah ıörülmekle beraber vaziytl ctddtretınt mu 

1 
'f•aa etmektedir. ,3 - Müteakip 11hhi vazıyet raporlara netredılecektir. 

Cenubi Cinde Kolera 
Salgını Başladı .. 
l&Jon k~bınesı, tek p ıtlllsulUnün teşkıli etraf.oda 

müzakarelerı başladı. 
~'tokyo, 17 (AA..] - Ka ı lıfı, hükClmet mahfillerinde 
tılt:ae dün, Prens Konoyenln tedklk edılmtıttr. Teklif tld. 
t '-•ettnde toplanarak bir detlt itirazlarla karıılanmak 
~~ Parti ibda11 hakkındaki tadır. 

lllakerelertne devam et 
~~lllr. iyi haber ala n m~h•· 
'-lrt'e göre Prens Konoye, 
h lakerelerlo bıda yetinden 

d~tl kabul etmek iıtemedlğl 
~ hr nazırlarıo h~uıne ni 
'Jet tıurak etmııt lr . mü 

~•lc,ıat ve demlryoltarı Na· 
"'ltl t llrı müaaid raporlar ve 
,.erıetc liberal muh f azakir 
)ıe •oıyal kütleler partllertle 
c 'ı:>ılıuı müzakereler neU. 
l taınde ıerl ilerleme imkan-

''' ~ ._
1 

b ıoateren bir itilaf zeml 
l 111undufunu taarlh etmtı· 
trdtr. 

tı StJaai mehaflıler, h!k par 
t,~Ucrının kiti surette fılea 
lı.a llldcuk elrnek üzere bu. 
dıtlıdutunu beyan etmekte· 
lıt' er Umumi haya l, lota· 
t ~r de•letler örnek tutula-'!{ . Jenıdeo tanzim ed ı ic 
~tlcu,. 

~~okyo, 17 (A.A.) - Mü
"' erelere yeniden baılan · 

'•• hakkındaki lnıllız tek-

Tokyo, l 7 (A AJ Do 
mel ajan11 bildiriyor: 

imparatorluk erkanı bor
btye büroıundan bıld ırildiğl · 

n e wöre, puor günü öğle 

zamanı ftrar eden Çinliler, 

Kuantunı eyaletinde kitn 
Ouafçen ve Oualyeng ıehtr
lerinl terk E:tmtılerdlr . 

Bu ikı ıehlr, Ja.poo ihraç 
kuvvetle ri tuafıodan iwgal 
edHmittlr. 

Tokyo, 17 (AA) 
me! ajansı bildiriyor: 

Do· 

Cenubi Çin cepheıtndeo 

alınan bir habere ıöre, Çın 
mıotakaaınd b ir kole ra sal
gım hüküm sürmek tedir . 
Burada oturan 100.000 kıı 
ntr~ 20.000 den fazlası ko 
leraya tutulilluıtur. Şimdiye 
kadar 8 UOO kiti ölmüıtur 
Japonlar buraaını lfgal eder 
etmez kolera ile mücadeleye 
baılamıılardır. 

Tokya, 16 [A.A.J - Do-

_) 

Doktor Funk 
Berline Vardı. 

Berlin, 17 (A.A' - Al· 
man lktiıad Nazıra Dr. funk, 
doiu Cenubu Avrupastle 
Türkiye ıeyahatandan bu ak 
ıam dönmüı ve ıarda Tür · 
kiye büyük elçlıtle Bulıartı 
tan maahhatıüzan tarafın · 

dan ıelimlanmııtır. - -
lngiliz Domin
yonları Nazırı 
··ıd-0 u. 

Londra, 17 [A.A.) Domın 
yoolar Nezm Lord StanleJ, 
Kaoadadan avdetındeobert 

geçen ay nakledılmıf olduğu 
Londranıo bir "hhat yurdun 
da ıaat 2.::SO dıı vefat elmıı 
tar. Müteveffft 44 yatında ldt. 

nıeı ajanın bildlrıyoı·: 

Eyalet merkzt olan Ka 
goshlradan telofoola a lman 
bir meaaja ıörc tuğyan ne· 
ttceımde 81 kiti ötmÜf, 270 
l:ı ı ı kaybolmuı ve 357 ev 
harap olmuıtur. 

fokyo, 17 ( ı\ . A .) · Kan· 
tona yapılan sefer bütün 
tarafından şevk ve he yecan 
la kartılanmıthr. Guzeteler 
bu müotııebetle lngıltereye 

kartı ekıerlya ltlda\ çerçe 
vt>ılni aıan ihtarlarda bulun· 
maktadır. 

r ' Yedine; illi Tıb Kongresi Dün An-
karada Açıldı. Türk Hekim Kadınlar 

Kongresi de Bugün Açılıyor. 
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Başvekil 
Istanbulda 

Nafıa Vekili Adanada .. 
~~~~~~~----~~~~~~~ 

B. Ali Ç~tmkaya, cenup mıntakasm~aki açılmakta olan 
su kınıllın in saatim tedklk edıyor. 

B. Ali Çtlirıkaya 
A.daoa, 17 ( A.A..] - Nafıa 

Vekılt B. Ali Çetlnkaya, bu
gün ıaat ıO da refakatinde 
bir fen heyeti oldulu halde 
Adanaya gelmtı ve ~atasyon· 

da vah Tevfik Hadi Bayaal, 
belediye relıl Cemal Berlker, 
kumandan, Emniyet müdü
rü, bir aıkert kıta, memurin 
ve halk tarafından karı•lan· 
mııhr. Vekil, on dakika ka · 
dar gar salonunda lıtlrahat · 

ten ıonra otomobile binmlı 
ve Adana ovasına açılmakta 
olan büyük ıu kanalları Jo· 
ıaah tle baraj yerini ıez

mittır . 8 . Alt Çetlnkaya, btr· 
kaç aaat kadar civardaki 
teahatı tedkik ettikten ıonra 
Seyhan bölgeıl ıu itleri teı· 
kili.ta ıeflerlnden ııler bak 
kında izahat almııtır. 

Ôğle yemeilnl •aionda 
yiyen Vekıl, buıün yapıl· 

makta olan itleri müteakip 
baılanacak olan inıaatın pro· 

jelerinl tedkik etmlt ve bun· 
dan ıonra Vekdımlz, ıehir 

hipodromunda at koıularını 
takip etmtıttr. 

B. Alt Çettnkaya saat 16 da 
buıuıi vağonuna dönm6ıtür. 

Vekil ıeceyl vafonda ıe 
çırecektlr . 8. ,Ah Çetınka
ya yarın Tauuıa giderek 
o bölge ovasında açılan bü· 
kanallara görecek ve reogü· 
latör yerlerinde tedklkatta 
bulunacak, ıoora Ankaraya 
denecekti. 

Türkiye-ltalya 
- - ------- . 

- lıtanbul -
Dahtltye Vekili ve C. H. 

P. Genel Sekreterinden al· 
dıiıcn l 4 blrlnclteırtn 938 
tarihli yazıda, kanuni ıebep
lere mGıteotd bir kaç bele
dıvenln bir hafta lçtn tehir 
olun"n fntJbapları müıteına 

olmak üzere b6tün Türkiye 
belediyelerinin totlbaplarının 
blttlilnl •e her yerde ırey 

aahıbl Yatandatlarıo büyOk 
bir tehalük ve ıevlde inti
haba• ittlrak ederek reyleri 
nl C. H P. aamzetlerln• 
verdiklerini blldlrlyor ve TClr
klye halkının tıtlıoaaız Ulu 
Şef tmtz AtaUhkün emrinde ve 
izinde De kadar derin bir 
imanla yQrldüklerlnln •• 
Atat&rk inldllp ve rejimine 
bailılıklarının ve Cumh11rl
yet Balk Partlıine ve hlkfl· 
mettmlze satlam tumatları· 
nan bu yeni tezaltlrüni lll
•e ediyor. Yüksek Türk mtl
letlnlo her zaman ve her 
yerde Ulu Şefimize •e oD•D 
yarathiı rejime ıonıuz bat · 
lıhklarınıD bu en yeni ve 
kıymetli tezabür0o6 ıoqıqz 

uyıılaruııla arzetmeie m6· 
aaadelerintzl lıtlrham ede· 
rlm. 

Batvekil, •e C.H.P.U. 
Rela Vekili 

Celdl lJayar 
Atatürk Baıvekıl Celil Ba· 

•yara •t•iıdakl cevabı ver· 
mtılerdtr: 

Celll Bayar; 
C. R P. U. Reis Vekili 

ve Baıvektl 

- Ankara -
Belediye lotlhaplaranaa btt· 

tığıne dair olan telırafınıza 

Ticaret Mukaveleleri Bir ikin. 
aldım. Rer aahıbı vl'ltandeı
lar mızıo bôyük bir tehalük 
ve ıevk ı le tntibaba tıtırak 
eUıklerlne v~ reylerınt C.H. citeşrinde Meriyete Giriyor. 

Ankara, 17 (A.A.) Tür· 
kiye tle ltalya araıında iki 
memleket mübadelatının tan
~lml makıadlle, bır zaman 
daoberi cereyan etmekte 
olan miizakereler hıtama 
ererek dün bir wtıcaret,, 

ve bir de "tediye,, anlat · 
muı. Bunlar müteferrl mü· 
zeyyell.itla birlikte ve mera 
ıimi mahıuıa ile hnza edil · 
mit \'e bu mOnaaebetle Tor 
klJe heyetl murahhaHll re· 
lıl Nuo an Menernenclojlu 
ve lfalyan heyeti murnhhaıı 
reiıt ltalya üyük Elçtıl 
Ekaelinı OtR vio de' Peppo 
tarafından Türkiye . İtalya 
münaııebatma aid umimi 
ve doıtane nutuklar lrad 
edil mittir. 

Mukaveleler 30 baıslran 

B. Numan Menemencioglu 
1940 tarı blne kadar mert 
kalmak üzere 1 tklnc ı te ırtn 

1938 ta rihtode tatbik mev 
klin• girecektir. 

• 

Pıırli&i namzetlerlne verdik· 
lerıne büyük memnuniyetle 
muttali oldum. 

lıuklit ıaveıı ve Türk inkt· 
labı, her hamlesinde ve her 
ıathaaında, mtlietlmlzln yük· 
ıt:k saya.t ve medeni karak· 
terl ile memlellet tıleriod~kl 
ıuurlu bırlıgioe dayanarak 
ınuvafft'k olmuıtur 

C. M. Partlılntn )dealt ve 
proğramı ve CumburJret hil
kumetinio icraatı da ancak 

ılleUmlzin bu yükıeh ab
lak ve huletınde ıır;ıgget1 
bularak her ıüo f eylzll -lr 
eserini göıterebtlmektedlr 
Diıo 't'e bugün olduiu ıtbi, 
y.uıo da h 1 memlek~t 
ve millet için yeılne 

( Devamı Dördüne il S~f aub 



SAYFA Z 

«Mukaddea 
ittifak.» 

Zora: Trampet teranele· 
rl1le imzalanan bar11 mua
hedeleri , ancak fırtınalar 

tevlld ederler •. 
Yazan: Danafl Krapçef: 
"Umumi harpten ıonra Pa· 

ril clvannda imzalanan ba · 
rıı muabedelerlnln llglll mil
letlere menıup halk kOme . 
lerlnce nHıl telikkt edılece . 

il nazarı itibara alınmııtır. 
Tarihte ltu hidlıelerln ve 
bunlarla muvazi yürüyen ye· 
kayHn uyandırdıf ı bir çok 
reakılyonlar •ardır . 

1815 de Vtyanada topla
aao konıre, barp ıonra11 
Parlı muahedelerfne pek çok 
benzemektedir. Bu kongre 
mukarrerata mucibince te · 
ıekkol eden •mukaddes itti · 
falı. meaıupları, karıılar1n · 
daktlere Ye o mtlletlerln mü

me11lllerlne lnıanca deill, 
haJvanca muamele etmlt 
•e onların aJrı bir milletten 
yine bir hlı Ye ruba malik 
insanlar olduldar1nı nazarı· 
itibara almamıılardı Yapı. 
lan muamele saclece bir ke· 
mlJete yapılan muamelede 
baıka bir ıey befildfr. 

Bu kongrede tbttliılcl Yu · 
nanlılardan bahsedıhrken 
blJGk AYuılurJa devlet ad
amı Meternıb aynen ıunları 
16yleml1t1: 

- Ne? .. Yunanlılar mı? .. 
Fakat •Yunanlıtan" ıadece 
cofrafi bir mal6mat ifade 
eder. 

Baı•ekll Meternıble mü 
te•eff a Klemanıo nazarın· 
da milletler aadece tedaviil
de bulunan enak nakdiye 
•a•lfeılnl ıareblllrlerdl. 

Napol1on harplerinden 
ıonra Avuıt•r1a b6k6mett 
vı,ana konıreıl mukarre 
rab mucibince tlmall ltal1a· 
yı kendi e1alet1 halinde ella· 
de tutmuıtu. 

Maamaflh Viyana ko•ıre
ılDde de btr Vllıon vardı. 

Çok Jiik1ek ve fazlletkira
ne blılerle dalaa o zaman 
cemiyeti akvamın temelleri· 
nl atan bu adam, •mukad· 
de1 tttlfak.,ın asaaından bu 
lunan ldeallıt Ruı im para · 
toru birinci Alekıandırdı. 

Rubu Ruılara baı olan mlıU· 
ıl•mle balı ltbaa ıelmlt bu 
lunaa Alekıaadır, bırlıtlyan. 
lık esaılarına dayanan eski 
Anuı-anın mevkflnl muha· 
fa•a etmesini lıtemlt ve ye· 
al baılamak (lzere bulunan 
meDfl milliyet cereyanları· 
nıo aleyhinde bulunmuıtu . 
Ruı imparatoru böylelikle 
harplerin 6oüne reçmek ve 
lurlıtlJanlak esaılar1aa daya· 
aan Arrupa itlerini tedklk 

. lçla de bir akvam cemiyeti 
kurmak emelinde idi Btli
laere bu cemlJetio kuruldu
la ve fakat ıallplere &let 
olduiu mahlmdur. Eıaıeo 
imparator Alekıandır. bu 
raJe iledir ki • mukadtles 
ltUfakı. meJdana ıettrmlftl. 

Fakat kurnaz A•uıturya 
Baıveklll Meternlb, lmpara -
tor Alekıandırın bu rlıel 
idealinden lıtlf ade ederek 
labdll etmekte bulunan mu
asaam AYuıtur1a imparator· 
luluau takviyeye muvaffak 
elmuıtu. Bununla beraber 
bu, çok uıun ıürmedl ve 
1830 1148 lbtd&llerl ve harp· 
lerl ıulıaur etti. 86tün bu 
lruh b&dl1eler Viyana kon-

TORICDILI 18 BIRINCITEŞRIN 1931 ~ 

Alman Matbuatı e -
~neşe Hücum Ediyor • • 

Bir G&zete Diyor ki 

((Beneş, bu müflis politikae1 artık gidiyor. Milletinin 
onun arkasm~an hayır ve dua oku va cağı şophelidi r .• 

Berhn, -
Son eünlf'rde Alman mat

buall, neıriyabnın bir luı · 
mını, Çekoılovakya cum · 
hurrelıl Doktor Beneıtn lıtl · 
faıı hidlıeıine ayırmııtır. 
Gazetelerin hemen bepıi, 
bu eınada ıu nokta üzerin· 
de durmaktadırlar: Benef, 
büyQk garp demokraeılerl 
parl&mentoları va11taelyle 
yeni btr ılyaset mektebinin 
dk mücahıtlerlni hararetle 
tasvip ettikleri bir ıırada 

lıtlfa elmtıtır. Bunun çok 
büyiik bir ıembollk ehem. 
ml1et ve mana11 vardır Be
oeı bu ıuretle kendlı l nln 

eıkl blr politika al.temine 
menıup oldufunu ve bu 
ılıtemln de artık lfliıı ettt · 
ğlnl bilfiil görtermlıUr. 

Berltner Bönenzeltunı dl· 
JOF kf: 

•eeneı, bu müfllı polm · 
lıaeı , artık gidiyor. Mıllell· 
nlo onun arkasından bayır, 

dua okuyacaiı ıüphelldır . 

Bu millet mazisinin hatala. 
r1nı tamir ederek · yeni bir 
atiyi saflam bir eıa1 Ozerl 
ne kuracak derecede milli 

f azıletlere ve taze kuvvet· 
lere maltkllr. Bu yeni iti, 
tarihin, cofraf yanın ve ıku -
sadın kanunlarına riayet et
melidir. Dlier zaruretlerden 

biri de Almanlarıo ve Ç~k · 
lerin ilter lıtemez yanyana 
yaııyacaklarıdır. Şimdiye 

kadar blrbırlerlne ktn zıo . 
clrlerlyle baih bulunuyor. 

lardı . Bundan ıonra lıe bu 
zincirlerin yerine it btrltil 
bailar1nın ıettrtlmeıl lizım-

d1r. Biz, Alman milletinin 
buna h•z1r olduğunu ılan 

edebiliriz Şu halde iki mem · 
leket mOnasebabnın atiıl. 
Çek milletinin devlet relıll 

ilne seçeceği adama baila 
dır.,, 

f ranfurter Zeltunıa ıöre, 
Beneı Çekleri, kendi boyla· 
ra ile mltenaılp olmayan 
bir rot oynamıya mecbur 

eresinin mahıullerlydi. 

Buıün Orta A vrupada vu . 

kua ıelen na11onahzm ha· 
reketlerl de bu kabil badı-

selerdlr. Keza ıabldl bulun
duğumuz Kamil Atatürk 
lbttlill de aynı mahiyette
dir Harp ıonrası Parlı el· 

Yarında imzalanan barıf mu 
abedelerlnin bugünkü hali 
meydandadır Y ar1nkl vazl · 
yellerini de aöreceiiz. 

Milletler hiç bir zaman 
ıadece "malOmat., ifade et· 
mit deilllerdl ve buıün de 
deilllerdlr . Bılaklı mllletlert 
dtl, tarih, idet, anane ve 
bıılere malak· insanlar terkip 
etmektedir'. ve bunların her 
birinin ayrı birer tarihi ve 
mazlıl vardır. 

V azlyet bu merkezde iken 
bu manevi varhkların mü· 
cebbtr ıebepler tahllnda ve 
trampet teraneleriyle imza 
lathrılan muahedelerle imha 
edilmelerine elbette imkan 
yoktur. 

ediyordu. Halbuki hakikat 
halde, A.vrupaoın ta ortu1D 
da bulunan bu küçük mil
let, bütün komıularlle iyi 
ıeçinmek zaruretindedir. 

Onu bir taha kküm ıldeml · 
Din temelt haline koymak, 
bir ehramı zlrveıf 6zerJne 

ne oturtmaya benzer. İıte 

Beneıln sahneden çekllmeıl 
ile bGtün bu ılatem ve bü. 

tün bir devir de nihayete 
ermlttlr. Edvard Beneıtn 

Çek milletine çok faydaları 
dokunmuıtur. Ancak o aynı 
zamaada pek çok da hata 
ırulc ap etmt ıttr . Bent>f, btr 

Avrupalı devlet adamı ol
mek lıttyordu , hakikat hal 

de bütün Anupayı kendi 
aleyhine çe•Jrdt. Bu vaziyet 

karımnda milletine kartı 
ifa edece~I ıoo~blzmet: Git · 
mektt. 

Sabık Çekoılovak cum· 
hurrelıl hakkında yazılan 

yazıların bir, k11mı yukarı 

da mtıal olarak göeterdlfl · 
mlz ıu bir iki yaztdan an 
latılacağı veçhtle bir dere· 

ceye kadar itidal damgasını 
taıımaktadar. Ancak biç ıüp· 

hesiz ki, bazı ıazetelerln il 
ıanı çok daha ıtddetlldir •e 
Doktor Beneı hakkında pek 
alır ithamları tbttva e1le· 
mektedır. 

Aynt ıazeteler, yeni Çek 
kablneıl ile de meıgul ola· 

rak bir takım Doktalar üze
rinde durmaktadırlar. Meae· 
la Nachtauıgabeye göre ye· 
nl kabinenin en ıayanı dik

kat tarafı, içinde ıoıyal de· 
mokratlar1n bulunmaylfı, 

Doktor Beneıtn partlıl olan 
halk ıoıyaltıtçllerl parttılnlD 
de ıadece ıabık Prağ bele· 
diye relıi Zenkl tarafından 

temıll olunuıudur. Hariciye 
vekili. dahiliye vekdt, zira
at vekili çiftçi partiılne men
ıup oldukları ve General 

Huıarek ile Kajdoıda aynı 
partiye yakın bulundukları. 

•a ıöre , he1ett u mumiye 
IUbarı le Hğa dofru bir me· 

yll 11.tütahede olunabilir. Bu 
vaziyet karıııında Çek hü 

kftmetlnln Retçh hükümetlne 

kartı ı t mdiye kadar aldıiı 

ta varda bir değltikllk um · 

mak, pek de hak11z bir mu· 
lalea olmaz 

Magdeburger Zeltunb da
hi aynı meıeleye temaa tle 
ıöyle söylüyor: 

'"Çıftçt partlıl, Südet par 
tlıt de nlıbeten kabili ta · 

hammül b ir münaeebet teılı 
etmek huıuıunda müteaddtd 

def alu teıebbüılerde bulu 
nan ve Beneıln pollllka11nı 

sık ıık tenktd eden yegane 
partidir. Diğer taraftfto bu 

parti menıubundan olan ye· 
ol hariciye vekili Doktor 
Şvalkovoıkl, bir zamanlar 
Berl lnde elçi 11f atı le bulun· 
muı ve makul, lneafh. dlra · 
Jetli bir insan hl11lnl u1an· 
dırmııhr . Beneı de kendhl
nl ıırf bu yüzden Berliaden 

= § _ __ .. 

SEH • 
1 R HABERLERi • 

İlk Okull ·a Der Le -
v a z ı m ı Alınacak .. 

A; -

Ders Aletlerinin Arada Tekaif 
Edilmesi Kararlaştırıldı. 

Kültür Direktörlüğü, bütün btklne merkez ilkokulların· 
ılkokulların den aletlerin . dan baılanacaktır. 

den faydalanmalarını temin M6fredat proirammın icap 
için bllzı tedbirler almalı ettlrdlil ders vasıtalarının 

kararlrııtırmıthr. 

Yeni Kültür Direktörü 13. 
Nazım Ôrenıon; tedrlaatın 

bu çok lüzumlu itinin, büt· 
cenin müıaadeıl nlıbetınde 

ba1arılma11 eıa11nı ıözöniinde 
tutmaktadır. 

Ders levazımının bütün 
okullara temin edtlmeılode 
maddeten imkan görülmedi 
ğlnden mevcut ve bundaa 
böyle alınacak aletlerden 
aynı yerdeki diğer okulla
rın da tıtlfade etmesi mu · 
vafık görülmüıtür . 

Haber aldıiımıza göre, tim
dıki halde bu kararın tat 

okullarda mevcut bulunma · 
yanları direktörlüğün müna · 

ılp göreceil herhangi bir tik 
okulda tekıtf edılecektlr. 

Böylece her okul talebesi 
ayrı ayrı den saatlerinde 

öfretmenlerlnlo nezareti al
llnda bu den va11talarından 
faydalanablleceklerdlr . 

Dün tlkokul baıöfretmen
lerl ve ilk tedrisat lıpekter· 
lerl ders levazımını teıbtt 

etmtılerdir. 

lıpekter 8. Sırrı Oymak, 
bu ıünlerde lstanbula gide

rek bu etyayı mubayaa e~de 1 
cekllr. _ 
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Orhanlar 
ilkokulu 
Tamamlandı. 

Bal1a. (Huıuıi) - lnıaatı 
biten Orhaniar nahlyeıl ilk· 

okulunun~ açılnıa töreni pa
zar günil yapılmııtar. 

Açıhıta Kaymakam B. 
Bedri ilhan, Belediye Relıi B. 

Abdullah Eral, daha birçok 
davetliler ve kalabalık köy· 

lü hazar bulunmuıtur Balya 
Halkevl bandoıu lıuklil 

marıını çaldıktan ıonra Kay· 
makam, Nabiye Müdürü B. 
Z6ya ve Belediye Retı\ birer 
söylev vermııler. btllhere 

okul gezilmlıttr. Okulun açı

hı töreni ile Orhanlar ıe · 

vinçli bir ıüoünü yaıamıt 

tar. Köylülerle külUir ve dl· 

ter ihtiyaçlar üzerinde fay 
dalı gôrüımeler yapıldıktan 

ıonra Balyaya avdet olun· 
muıtur. 

lnıaatı tamamlanan Ka · 
dıköy okulunun açılma tö 

reni de önümüzdeki pazar 

ıünü yapılacaktır. 

uzaklaıhrmıı bulunuyordu.,, 
Gazeteler yioe aynı mü 

naaebetle Südet mıntaka11nm 

Retch hükumetinin politik, 
ekonomik ve ıoıyal mevzu· 

lar hakkında koyduiu eıas · 

lara göre tanzim edılec.-ğlni , 

ancak bu husuıtakt kati ted
birlerin, anc"k pleblıtteo 

ıonra alınabil eceğini tebarüz 
ettirmektedir. 

Alman aazetelerintn ıü 

tunları ara1tnda huıuııi hır 

mevki ayırdıkları meıeleler · 
den blrtıi de, kıt yardımı 

akılyonunuo yeniden baıla· 

mıı olmaaıdır . Bizzat Şanıol 

ye Hitlerin ıon günlerde lrad 
ettiği bir nutukta lıaret ey. 

led iği nçhlle, t lmdlye kftdar 

yani beı ıenedenberl bu 
makaadla toplanan paranın 

mlkdarı 2 mJlyar markı bul
muıtur. 

Cumhuriyet 
Ocağı Kongre

sini Yaptı. 
C. H. Parllıt Cumhuriyet 

ocağı, B Abdi Afabe1oilu. 

nun riyaıettnde toplanarak 
senelik koogreılni yapmııtır. 

Geçen yıl raporu okun· 
duktan ve bütce teıblt edtl-

d•kten ıonra ıeçlme geçti · 
mtf ve yeni ocak idare heyeti 

töylece t eıekkül etmltllr: 

BB. Haıan Korur. Tevfik 
Budak, İbrahim Erdayı, Meh· 

met Emlek, Mehmet Edip 
Sındıkcı; nahiye konıreıl için 

müme11illiie de 8 . T evflk Bu. 
dak, ve B. İbrahim Erdayı 

ayralmıılardır. 

(ğe ocağinm loplıntısı, 
C . H. Parllıl Efe ocağ ı 

da akıam B Sadık Denizin 

baıkanlıimda top lanmııtır. 

Yapılan ıeçlmde BB. Meh 
met Baydar, Hüıeyln Adem, , 

Terzi Mehmet, Süleyman 
Tahsin, Hüıeyln Vehbi idare 

heyetine ; 8. Mehmet Ray 
darla, 8. Hiıeyln Adem de 

mümeaal lltie ayrılmıılardır. 

•• 
Oğretmenler 

İcin Gaz Kursu. 
' Öiretmen okulu tle liae 

öjretmenlerl için bir zehirli 
gaz kursu açılacakhr. 

Kure haftada üç giln, ıaat 
17 ile 18 ara11oda deYam 
edecektir. 

Evlenme 
Cumhuriyet MOddetumumi 

Muavlnl~rtnden B. Şahin Şa 
hinler ile Bayan Perlhanm 
e•lenme töreni Şehir Kul6 
bünde her iki tarafın doıt 

lara arasında yapılmııtır . 
GeDçlerl tebrtk etılerlz . 

___....~ 

Orman 

Umum mÔdürlüğü memur~ 
nnın göreceği işler. 

f o· Ziraat Bakanlıiı tar• 1 

1 
dan haz\flanan ve De11' 
Şiıraııoca tedkık oluo•P ot· ,. 
man umum midürlOjii Ol 

1 ter 
murlar1nın görecekleri f 

hakkındaki nizamname s-
1
• 

dl. 
kanlar He1etlnce kabul e l 
mtıtır. Nizamname ıe0' 
dlrektörl(ik ve ı•belerıoltl 
vazife ve aalibtyetlertol Jf~ 
ra ayrı izah etmekte '\'llife 
teıkılltında çalııacak or111'•

11 

menıuplarınan yazıfeler1°11 

aalihlyetlerlni eıaılara bıl 
lamaktadır. Nızamnaoı•1e 
16re mekteplerin ıdr•"' 
tahdtt ve 11nırlama, tet'1'' 
fidanlıklar, amenajman, .,.ı 
cadele ve f eool araıtırll'•' 
imar itleri ormaa umulll .,,o 
dtirlüili taraf tndan taoslfll 
olunacak talimatname bO 
kümlerl dairesinde yapıl• 
caktır. Muvakkat madd•1' 
ıöre orman kanunuauo oef 

fi 
rinden evvel aktedtlnıll il 
bir seneden fazla modd•1 

o· 
mukavelelere balla oroı' ~ 
lar vüsatlerlne ve HPılt .. ,, 
tahammOlerl mlktanoa ı0 ,. 
umum müdürlü~çe revir fd' 
ya bölıe addolunarak ıoO 

ıl' 
detlerl bltlnclye kadar Ol 

kavelelerl hilkiimlerlne ı'" 
idare olunacaklardır . 

İdmanyurdu
Sındırgı Maçı 

ldmanyurdu futbol t' 
kamı 20 kıııllk bir k' 
file halinde pazar giinü lı" 
l6p baıkanı 8. Feyzi saı' 
nerln ıdareılnde Sındır11f 
glhnlt\Jr. 

Yurd1ular orada ıaat J 5,3 
da bölıe futbol ajanı B. Ş 
urı Sumerın ıdarestnde Sı 
dırıı Gençlerblrllil ıle b 

m•ç yapmıılardır. Sao>I 
ve alakalı seçen maçı 2 
sayı ıle ldmanyurdu kaı:• 
mııtar. 

Y urdlular aym güa ıeç 
kit ıebrlmlze döamüıler.I 

Doğum 
C . H Partlıl sekreteri 

Hacim Ad•ıın bir kız ç 
tu dünya1a ıelmlttlr. Y 
ruya uzun ömiirler dil 
ebeveyni kutlarız . 

Bekçiyı hakaret etmiı 
Sakar1a mahal eslodeO 

otlu tabak lımail. 

halle bekçlıi Alı ojlu 
mede ıerboıluk 
itle hakaret etUjt ve to 
attıtı ı ıkayet olundutu11 
hakkında tahkikata b• 
nılmıttır. 

Bir ~adıntn iddiası. 
Kurtu1uı mahallesinde 

mail, Dınkçller 

balleıindekl umumi e• 
biplerlnden SOada ıe 

olarak hakaret ettlil l 

olundufundan adll,e1e 
rllmlıttr 





SAYFA z 4 

Hatayda Atılan Terakki Adımlan 

Ve i H ay 
Suriyeni 
(8 ıtarah üçüncü ıayfada) 

parlirneato una mebus inti
hap oluomuıtur. Hat y m il 
let mecl lslnln retıltjıne seçi 
len Abdülgani Türkmen de 
Tayfur Sökmen ıtbl, Hata
yın lıtlklllt için yorulmadan 
çahımıı ve bu mühim 
mevkle geçmezden evYel 
Antakya Halk Partisi relıli 
ftnt ifa etmtıtlr. Keza Baı 
Yekıl Doktor A bdürrahman 
Melek ve dlfer vektllerto 
hemeo hepıl, Türk a11llıdır . 
Mal<im olduiu Gzere, San
caktaki ıeçlmler oetfceılode 
Hatay nnıurları kati bir ek 
ıeriyet kazanmıılar ve bu 
ıuretle mllll)btr~Hatay hiildi · 
metinin tealı imkanını 
haır:ırlamıtlardır. Mecllı re -

' lıtntn ve bunu mütea 
kip devlet refıfnln in-
tihabı, Antakyadakl "Gün 
düz,. ılnema11 aaloounda le · 
ra olunmuı. fakat bu eıoa-

AtatiJrkün 
Tebrikleri 

( Baıtarafı birinci 1ayfada ) ı 

kudret, ikbal ve refah kay · 

da hazır bulun o :mebuıların 
adedi, Antakyadan gelen 
haberlere~ eöre ancak t kırkı 
bulabllmlıttr. Maamafih bu 
nların:araıında diğer . halk 
ıruplara müme11illertnln de 
me•cut olduiu "Şarlun ba · 
ba11,. namını verdikleri Ata 
türke _göndertlen tazim tel · 

, nağı olan lnlcllip prensiple
rinin ve Cumhurıyet njlmt 

1 nln tatbikatı üzerinde fikir 
ve elblrllilnln bu yeni le 

ıraf ında &Ermeni"' Ye Rum 
ortodolu cemaatlerine men· 
ıup zevatın jalmlerlnlo ,ı_. 1 
bulunmasından anlaıılmakta 
dır. Bundan baıka içtima 
Hlonunda Türkiye ve Fran 
ıanın da mürue11illerl bulu 
nuyordu .... Bunlar, laUha batı 
mütakip .bir ziyafet •ermlı · 
ler ve bu esnada Türk Fran 
ıız doıtluiunu teılt etmlı
lerdlr. 

Malum olduiu üzere San 
cak meaeleılnla ballı eana-
11ada~ Suriye. kendlılnl mağ 
rur mevklinde ıörüyordu . 
Maamaflh hadlaatınlaldıiı ıe

kil; karııaıoda bu gibt emri 
vaktlerin lce.p ettlit yeıane 
yola 1aptı, yani kararı te
vekkülle~kabul ettL Bunun 
diğer bı; uıbebl ... de.J Franıa 
ile anlaımanın:ı!biran evvel 
tahakkukunu arzu edtı ldlr . 
Fılvald bu anlaıma dahi hi 
la taıdtk olunmamıı, hatta 
Baı•ckıl.,.Cemll Bey, ıırf bu 
buıuıta f kati bir neticeyi 
elde: etmek lçlneta Parlae 
lradar ıttmtıUr. 

Suriye, Sancak:· me1eleain· · 
de_bır cereceye kadar te· 
YekkGl göıtermekle beraber 
bızzat matbuatanıo da akıet 

._ tlrdlil ıibf, Türklyeye karıı 
hakiki htslerlol glzllyeme
mektedlr. Nitekim ıerek 
Suriye matbuatı, gerek di
ier AraP. matbuata, Hatayın 
Türklyeye ılhaıaı, ancak bir 
zaman, hem de kııa bir za· 
man meıeleıl telikkt et-
mektedirler Bu eınada 

Arap e f k i r ı u m u m ı

yealnl Türkiye aleyhine 
çevirmek için Y chudl meae-
1eılndea bol bol hı Uf ade 
olunmaktadar. Meıela bir 
aralık Arap aaze eleri An· 
k radao aldıkları uydurma 
bir h a bere latlnadeo Türk 
hükumetinin Orta Avrupa 
dan k çan binlerce Y hu
dlyl Hataya yerleıttrmelc 
lBtediilnl yazdılar. Bu ıuret 
le daimi bir Y ahudt mil

e deleıt içinde bulunan 
Ar p fılemlae, Türkiye, H•
tayın coirafi VGZ •) etinden 

zahüründen dolayı aziz Ye 
tandaılarımıza Ye baıta ılz 

olduiunu'Z halde parti Ye 
hükumet t~ıktlitına tebrik, 
teıekkür ve muhabbetlerlmln 
tblljını rica ederim. 

K. . Atatürk 
Türk dili: 

Baıveklllmlz 8. Celil Ba
yar, BüyGk Şefin yukarıdaki 
telırafını dün Vali Te Parti 
Baıkanhtına blldtrmtılerdlr. 

Bandırma icra 
memurluğundan: 

l.tanbuldr1 Hüınüzadelere 
Şina1I ıırketlne 918 ltra borç· 
lu Suıurluklu helvacı Serdar 
oilu Mehmedln tıbu borç 
için merhun bulanan Ban
dırmanın Hayder çavuı ma
halleıinde bulunan 88 lira 
muhammen kıymetli aaiı Dl· 
mıtlrl kahyanın maiaza11 
ıolu Tombalak Alt kızı Fat· 
ma ve Şerlfenln hane bah-
çeıl arka11 Pazarcıklı Alı 
hanesi ile mahdut. Ve yine 
aynı mahallede ıarkan Erik
ll Hafız Sami, ıarben ıayak
çı Mehmet ana11 ıtmalen 
yol cenuben Hafız Sami ile 
mahdut 178 lira kıymetfn
dekl &ki anaıı aatılıia arz 
olunmuıtur. 

Artırma 14 1 1-938 pa -
zarteıl günü aaat 15 den 16 
ya kadar y pılacakhr. 

Bu günden verilen be · 
del muhammen kıymetın 
dörtte üçünü bulmadıiı tak· 
dlrde ıoo arthramn taabhu· 
du baki kalmak ıartlle ıatıı 

29 11 938 aah günü Hat 
15 d .n 16 ya kodar yapı l a cak
tır. Kua bu _günde verilen 
bedel muhammen kıymetin 
dörtte üçünü bulmazsa 2280 
sayılı kanun mucibince borç 
tecil edtlmlf o' acaktır. 

Bu aayra menkuller üze 
rinde hak lddfa11nda bulun-

anların illa tarihinden itibaren 
yirmi ıün içinde bütün ev -
rakı müabttelertle icra daire· 
ılne mClracaatları ve talip 
lerdeo kanun dairesinde lı· 
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Kaba yer ' nam Oı 

maaoilu~baiları . 
. .. 

mail, batıııj Falu 
oilu, poyrazı .. ka
dayıfçı Haaan, ce 
nuben Kürt Ahmet 
karı11 . 

Doğuıu Yuıuf, ba · 
t111 izzet Hoca, poy
razı Gazebln Mu 
harrem, cenuben 
Alt . 

5 Kazıanlar dereıl Tarla Dofuıu Hafıza Emt · 
ne ve Murtaza, ba
tııı Soma caddeıl, 
poyrAZI tabak İb 
rahim Ye luımen ... 
Abdullah ve Pa 

6 Kaıaplar mahalleıt Araa 

buıçu Oı•an, kıb 

leıt Halil lbrabfm. 
Sağı: Emine Hafıza, 
ıolu eıklct Meh
met vere1eıi Keı

klnoğlu Haitl ibra . 
hım ~e gardiyan 
Ômer haneleri, ar
kHı lmaretçl Hak· 
kı ham~ıl, önü yol 

Bulunduiu yer ve dığer evsafı yukarıda yazılı 6 parça 
gayri menkul Bahkeılrln Ka1aplar mahalleıtnden Zarbalt 
oflu Nurtnln ta1arruf ve mülkiyetinde iken ölmeılyle terk 
ettiği varlılert tarafından teıcllt lıtenildığtnden ta1arruf 
hakkı teablt ve tahkik edılmek ilzere 27 10 938 aünü ma
halline memur ıönderllecektlr. İtirazı olanların bu müddet 
içinde tapu ılcll muhafızlliına v~ mahalline ıelecek keııf 
memuruna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Balıkesir icra Bahkesir icra 
mımurluğundan: memurluğundan: 

Kayapa k6yünden bak Abdü11elim oğlu Cemli 
kal Hüıeylne 53 lira ve mas Samkmana borçlu Abdü11e-

raf vermeie borçlu Oıman lam ojlu Kamilin bu bor -
köy nahiyesi eıkl müdürü cundan dolayı (27) lira (95) 
Reıadın lkametıahı meç- kuruı muhammen kıymetli 
hul bulun..iuğundan tllnen muhtelif. etyanın açıl< aı ttır
tebllfat ifasına karar veril ma \fe pf'şln ln para ile ıa 
mtı olmakla bu babdakt 17- tılmatına karar vertlmıı ol 
l O 938 günü ödeme emri duiuodan talıplerio btrlnct 
icra dtvanhaoeılne taltk arttırma günü olan 3 - 1 1 • 
edılmlı olup lıbu tarihten t O 938 perıembe ve ikinci .,-
ıüo içinde borç 6denme ve 

tırma 10 11 - 938 per-
ya borcun tamamına •eya 

fembe günü saat 15 de et 
bir k11mına veya alacaklı 

ya ıaht pıızar yerinde ha· 
nıo takip talebine itiraz 

zır bulunmaları t 'in olu 
edtlme:zıe bu müddet içinde 
7 dd 

nur. 
4 ncü me eye göre mal r----:.-------

beyaoında bulunulma11 akıl 1 U 1 1 
takdirde baplıle tazyik olu 1 T R KD L 1 
nacalı glbl cebri icraya de 1 Pazarteelnderı ba~ her 

vam edfleceil lhlar ve key- 1 ıün çıkar. Siyaıal gazete •. 

ftyel tebhi makamına kaim 1 Yıllığı: 800 K.ınuı 
,_ol_m_•_k_o_z_e_r_e_•_la_n_o_ıu_n_u_r __ 1 Al t ı Aylıjı:400 

tenecek depo veya temina

tın lraeıl ıarttır. 

Fazla izahat almek llt1-
yenlerio 937 454 1ayılı doı 
yamıza mlracaatları ilin 
olunur. 

1 Saym: 3 • 1 
Günü aeçmı, ınyıler 2sl 1 kuruıtur. 1 

1 ADRES: I 

LBALIKES1R I ÜRKD1Lt I 

-----------"' 

1 - Yükaek ehltyetnameyl haiz olanlar 1- lkinctteıriO 
938 tarihinde yedek ıubay okuluna ıevk edllecekl,.rdir. 

2 - Memuriyette bile olıalar lltlına edıhnez. Bu kabil 
olanlar nüfuı cüzdanları ve iki fotoğrafla 26 l0·93b çar· 
ıamba aıGnüne kadar ıubeye aelerek 1evk muhtara\ara01 

almalara lizımdır. Müracaat etmlyenler hakkmda kaouoi 
muamele yapılarak cezalandırılacakları ilan olunur. 

Edrenıit Belediye 
Riyit setinden: 

Belediyemiz ha1tahaneıl için 35 lira ücretli bir bayaO 
hutabakıcıya IQzum vardır. Taliplerin haatahanelerde bt:r:' 
met ettiklerine atd vesika ve bon1ervlılerHe birlikte bele' 
diye riyasetine milracaat etmeleri ili.o olunur. 

10 - ı - 342 

llalıkesir Ask~ri Satın 
Aloıa Komisyonundan: 

- Kor birltk lcrl için binek, dai top koıumu, nalı 
liye koıumu ve maklnalı tüfek için beyılr veya katar ı•' 
tın alınacaktır. 

2 - .Satın alınacak hayvanlar evıaf ve ı rtlara ve b•' 
denı ölçüleri kor ıatın alma konılıvonunda berıfin ıö' 
rülebilır. 

3 - Alınacak hayvanlar 3 5 yaıından aıağı ve 7 y•' 

tından yukarı olmtyacakhr. 

4 - Yukarda birinci maddede yazıla vuıflara el•• 
rtıh ıatılık hayYanı olanlarao herıüa aaat dokuzdan &ttb• 
ren Balıkeılr ıatın alma komlıyonuna müracaatları ali 
olunur. 

2 - l - 360 

Balıkesiı· Askeri 8<ıtın 
1\lma Koınisyouundall 
Balıke1lr kor merkez blrltkleri hayvanahnın ıhtly• 

olan 200 ton arp ya J 2. - 10 - 938 günQ muıı yyen ı• 
tinde kapalı zarfta teklif ed•len flat korntıyonce pııb 

• arörüldüiünden 2490 ıayılı kanunun 4U ncı madde•' 
ıöre bir ay içinde intaç edilmek üzere pnzerlığa koıı 

muıtur. 

P~zarhğ1 1 11 938 salı ıünü uat l 5 de kor ıat 
a lma komlıyonundo yapılacaktır . Muvakl<6t teminatı 6 
liradır Taliplerin kanuouo ikinci ve üçüncü ınaddeleriO 
yazılt belgelerle birlikte kor 1atıo a ima komlıyonuna O' 

raceatlnra illo olunur. 

4 - l 365 

Sahibi ve Baımuharrlri: Balıkeılr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

Ba11myerı: Vilayet Matbaası - Bahkeıir 


