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Vekiller Heyeti Atatürkün Riyasetinde Toplandı .. 
Başvekil Söylüyor: 

• 
"Hatay işi Bir Haftaya Kadar hal 
Edilmiş Bulunacaktır.,, 
Dün Savarona Yatında Hatay Meselesi 

Üzerinde Mühim Müzakereler Cereyan Etti .. 
Bafvelıil Celal Bayar, BiJyak Erkdnıharbiye Reiai Maratal 

•• 
FevziÇakmalı,MilliMiJdafaa Vekili General Kdzim Ozalp Ve 
Diğer Vekiller Mazakerelerden Sonra Ankaraya Döndaler •• 

letaabul, 22 (A.A.) - Bat· 
••kil B. Celil aa,., ııe ea. 
y 1 k Erklnıharbl1e Retıl 

Marapl Fe••• Çakmak •• 
burada ltuluamalsta olen 
V eklller d6n Sa •arona Ja · 
tanda Atattlrkin baıkanh 

ltncla toplanarak uzun 16· 
ren bir mlaakerede bulun· 
nauılardır. 

Bu mOukerelerde Hata, 
.....ı.ı me•auubaht olmuı· 
tar. 

Mlsakerelerclea eonra An· 
karafa cl6nmek Osere liare 
kett e1Da11ada Baıvekal 8 . 
Celll e.,., ıazetecllere: 

., HataJ lfl bir haftaya kadar 
halledllmıı bulunacaktlr. ,. 
Demlıtlr. 

Ankara, 22 (A.A.) - Baı 
•ekil B Celil Ba1ar ile Bo· 
Jlk ErklaıharblJ• Retıl 

Mara .. l F •••I Çakmak ve 
dıter Vekiller buıOn bu 
ra1a ıelmıılerdlr. 

l.taabul, 21 (Huıull) -

Relılcumhur AtatGrlr, Sa•a· 
rona 1atında Baı•ekil B. 
Cel&I Ba1ar1, ao,ok Erk&· 
nıharblJe Relıl Mara .. ı Fe•· 
l'I Çakmafı, Hariciye Vekili 

B. Tevfak RGıtO Aruı, Dabtllye 
VekUI 8. Ş&krO Kafayı ve 

Milli MGdafaa Vekili Gene· 

ral Kasım Ônlpı kabul bu· 
1urmuılardır. 

8616k Şefin busuruada, 
Maratalan •• V ekallerlmlaln 
lttlraklle mlhlm bar toplantl 
yapıimaftar. 

lıtanltul, 21 (Ha ... ı) -
HataJ meeeleılnde Franıız · 

larla aramızda bir anlaıma 

ba1ıl olmuıtur. 

Gelen haberlere 16re, or· 
dumus, tayare filomuz bu 

ıOnlerde Hataya ıtrecektlr . 

lıkenderun, AntakJa, hu· 
duttald kaNbalar •• dlfer 
kanlar, nahiyeler ılmdlden 
ba1raklarla donatalmıı bu· 
luamaktadular. 

==: 

Amerika Çinliler 
hr~ırin inanllı-irllıııi lırırı 11~ın~n Jı,ıı ıı· 
icin bir praır11 ~ıznllyır. k11l1rini 1111118 iı~ı 

Vaıınıton, 22 (A.A )-Ha· 

rlclJ• Naa1rı 8 . Hul; ı&•IUe . 

rln bava bombardımanların· 

elan korunmaaı Ye barb• la· 

NDllettftmek için bir prol .. 
ram has1rlamaktadır. 

attil11. 
Hankeo, 22 (A.A.) - Ta

tukaoda karaya 91kmıı olaa 
Japoa alkerlerl JJrml Nat · 
ltk bir harpten ...,a tama· 
mile mah•eclJlmıılerdlr. 

ispanya işlerine Ademi Mu
dahale Komitesi Toplandı. -
lııitı dlnkü tıJlıntıııi alılllillıin ııri çıki1111i 

hıkk1ndıki ioıiliz plln111 tıdkikı baılıdı. 
Loadra, 22 (A.A.) - Ade· 

mi mldabale tali komlteıl 

buıln toplanmıı •• 16· 
nllll&erln ıerl çeldlmeıl 
hakkındaki lnıilts, pi&-
nını tedktk etmlıtlr. .l.o· 
mltenln bir prenılp anlaı · 
maıına •ardılı zannecltl· 
mektedlr. 

rln, bakald lıpanJollara bi
tap eclerek ıunlara 16,lemlı· 
tir: 

•Kazanacaflmız teJı her 
tlrlO feclak&rbia l&Jıktlr . 
lıpa•J•nıa, lapanıollaran ma. 
h olmHı için m&caclele ecll· 
1oruz •e ma•aff ak ela ola· 
catıa.,. 

1 ngiliz Gazeteleri YaZ1yor: 

"Hatayda Türk Menfaatleri,, 
-- -

•Kıtıy mııılaıi Tlıklerin zııınn ~itil. ıınflıtinı 
uygun bir 11~ldı hal ıı idarı ı~ilıcı,tir. • 

((Türk - Frans12 dosuuıuıu-iii'ieı tı•ıkkuk ımrecık aııı 
pakt ırlar~ııbart 10zak111 ı•Hıaktı" bızııııııkt•ı.» 

Tlme1 ıazeteıloe lıtanbul 1 dua ıelen bir TGrk ....... 
muhabiri bıldirlJor:) Jonuna kabul etmlt •• ti· 

•·franN btlkimetlnl• An. klJetlerlal dınl .. lftlr. 
karadaki alkerl ata .... Al- K•ıa ılrlfll reaml bir 
baJ Decour10DU HataJ• sin· •ifablt aeçe11lenle T•kı
dermeıl •• HataJda TGrk Jede Hatay ııl•I halsldacla 
meaf aatlwıatn emnlJet alb- blldm ıı .... u tlJle tuYlr 
na abama11 makıadlJle ma· etmlttl: 
halli Fran11a ajanlara tara- TlrklJ• ideta tlph•J• 
fından tatbık edilen polltl· dlti1or: Acaba 18 ar .... 1 
kanın ıdu bir tetkikten ıe · doiradaa doiraJ• harekete 
çlrlleceıa hakl11ada TGrklJe · ıeçmMMk ha9'1uada •--it 
re •erilen temlaat TlrklJe· olduju karar .,..,... bir ... ı 
deki heyecanla hlMIJatı, hiç mı tellkkı .. ,ı,or? O sa• 
detıl1e ıımdlltk yatııt1ra111 maaclaabert 1apıı.11 ola• 
bulunuyor. Son dınlerde mulatellf aal .... lar, ..rt&ea 
Baıvekıl Celil H.1ar HataJ (Soau lolacl aa,facla) 

San Nehrin Setleri Yıkılınca: 

Çinde 3,670 Şehir Ve 
KöySular Altında Kaldı. 
111,n Dzıriu ırllı 11'91 llZJl~I iri. Fıbt JI 
in Çinli urblc Mr lı~ib brt1111jm lluaJı. 
Uzakıark memleketle · Hakikaten, verılea ...16 · 

rinde Çın ve Japon Hkerle· 1 mata ıöre, S.,ı MhrlD Mel· 
rl HHıada cereJ•D eden harp lerl Jakılm••Nlaa mlteY.Ult 
durmak11aıa de•am edlJor. 1 fe,ezaa dhaa ukerltk tarı · 
Sazanda hatar •• ba1ale hl•cle tlmcl&Je kadar mllll 
ıelmlJen ıarlp ınklpflar ılrtllmemlf bir hlda•cbw. 
ı61ter1Jor ÇıaUleıla Sara Çınlder Sarı nehrin Mdlerl
nehlr 1edlerl•l Jakarak ıeaıı al Ke1feaı aa. Çeaça• ara· 
bir arazı aaba11m ıa altında 11Dda tam on bet noktada 
b11akmaları, bu ıuretle o Jlkm11lardar. Çınla H...a 
arazi lurlade keadtlerıae ı ayalerl tama•IJle ıula 
karıı taarruza ıeçen Japon lıtlll11na marus kal•fbr. 
orclalerıaı ıu ıle boimaıa Japon ukerlerl Jılulaa 194· 
çahımalar1 itle bu tlrlO in· lerl tekrar kapat .. la ça-

ldıaflardandır. ( Sonu lklacl NJfada) 

"Küçük Dünya Harbi,, 
Karşısında Amerika .. 

------- ------
lantıl dirin hir buhran a ıçirmıktı alan lıırikı lir. 

Madrlt, 21 (A.A.) - Eıt· 
remadua cepheatnde Fraa· 
kiıtler, Cumhuriyetçilerin 
mukavemeti kar1111nda Pe· 
narroJ• mıntaka11ndakl ileri 
hareketlerini tevkife mec · 

lngiltere-ltalyanMua- Korkunç 

h d . . T b . k . Bir Kaza .• 
lııik Oıılıtlıri yıni hir lillıtlu cııiyeli 

~urulıııııı tırıl tar. 
· bur olmuılardır. Franklstler 
, Penarroyanın kark kilometre 

cenubu ıarkıılnde tevakkuf 
etmlflerdir. P•rl - Soar ıautealade 

1 

dlnyanın buı6ok6 •aaiJe-
Jr k FraD1Alet ıaaı,or: tinde Amerikanın roll he· 

•Amerika buslnlerde, Pa· men hemen halli lmkloıız 
Neırln, din akpm rad,o 

ile aeıredllen bir nutuk ıa,. 
lemlfltr Mumalle1h bu nu 
tukta Cumlmd.Jetçl kıtaabn 
kabram••laiı~an. ku••el
mane•IJelerlDtn fevkal&cle 

aaJın bat1rllma11, AvUllur
ıaa.an ı11alt, ıeçen aJ zuhur 
•den Çekoıl•••k buhranı 
•ıaaunda blı etmıı olduiu 
devri he1ecan buhranların
d• birini daha .. çlrmek
t..ttr. 

LmoJ, blrkere daha 
dıı lleme dotru tevecclh 
etliJor. Bir kere daha her 
AIDerlkah keadl lrendlılnl 
'°'IUJ• çeklJor. Bırkere 
dalaa Blrleılk Devletler, ka 
rar11a •e heyecanb, dthlJ•· 
ıa karp olan TazlJetlerlne 
h&kım •lteud tema,aller 
ara ... , keadlllDe JOl afi• ,., 

Orta ...... ~ ... 

bir muamma mansara11 ar-
' zetmektedır. Ona ıare me· 

1ele, dıı llemln ıılerıne dol· 
rudan dotru1a kara11naktakl 
pek tabii korkusu ile en 
Nmlml kaıaaatlerinl hlklm 
kdmak arzuaaau ualaflu' · 

yükıek olduiundan bahıet· 
mit •e tekrar CumhurlJetçl 
ordu1a llrmlı olan 43 ncl 
f1rkaaın eehat •e metanetine 

maktar. tpret •Jlemlıtlr. 
Esaı itlbarlJle Amerika Hatip, mukaYemet eaba· 

lnflradcı kalmaktadar. Ka- bını ıa IUl'elle tadlt etmlıtır: 
mo,un eluerlfetl, Amerika •lıpan1anın lıtıklll •e 
ile beraber a1nı manewl •e tamaml1eU için, halkç. de
ılyaıl aileden olan lnııltere mokrat cumhurlJet için, 
•e Franıa ıtbl milletlere topratan onu tıletene alt 
karıı dabl taabbGdlere ıı· olmaıı için, lktlıadlyalln 
ıırıımek düılnceılnden tlr laklıafı, Hrbeıt ve mGreffeh 
kG1or. Fakat, lnflrad arzu· ı' ispanyanın imarı için har. 
IUDUD, saman ile, •ereblle bedı1oras • 
(S-. lçllactl aarfa .. ) Ntptlmaa bit 

e esının at ı ı .. 01 • .;, ...... c 
. 1 h .. c ,.,. 1 uqn 111-
111 rın ırıcı11 ıızırı l1nt iano ilı inımz ıfiri 111- ttr ••riu ynarW. 
lllİ ıuıhı~ınin lll~ki ııkli Üfff İl~I kını11tllr ıldu Mı1e1eıı,.Amerıka 21 (A .. 

A.) - Ol1mplaD atlrat b · 
Roma, 21 (Rad10) - lql· 

lla ıeflrl Lord Perd ile ltal-
Ja HarlclJe Nasan Kont Ct 
ano ara11ndakı mOzakereler 
hakkında blyOk bir ketami· 
1et izhar edılmektecltr. iki 
deYlet adamının lıpanJada. 

ltalyan 
0.11ııaın bir lilı 
lılllyı ziıarıt ıdıcık. 
Roma, Z2 (A A.) - ltal1a 

donanmHına menıup bir fı. 
lo, Malta11 reımen zl1aret 
etmek için hareket etmlı · 
Ur. 

ıönllltllerln ı•rl çekllmeıl 
meMle1ıaı mkakere ettlkle· tar1 1oldan ç.karak Cua&er 
rt tabm•n olunuyor. nehrine Ja•arlaamıfbr. Ka· 

56ylaadiilne ıöre lnıılterel aa nelk:ellade 29 ldıl 61.eı. 
hlkimetl, Jakında ltalya 65 kiti yaralanm11tar. SaJa 
lmparatorluiunu taaıyacaktar. batan •aloalann ltlade 40 

Londra, 21 (RadJo)- St ceeet bultlaCluiu tahmlD etili 
Jael mehafıllerde ltalJa im mekt.br. 
paratorlutuaaa taauama11 
için lnllllalerce hiçbir mah 
zur bulanmadılını, f•kat 
lnııhz . ltalyan anla1ma11· 
nıa merlJet me•kllne ıfr 

metl için ltal,anın, lıpaa 
fadaki 16nlllOlerlnden ml
hlm bir k11mınıa ıerl çekal· 
meıt llzımıelcltil btldl11lmek · 
tedlr. 

Londr•, 21 (Rad10) -
(Sonu ikinci .. ,facia) 

Ahau tik laaberlere '6 · 
re, ıl4hletle Jalaa , ..... 

lardaa Caıterla 1alan ka· 
barmıı Ye cen1a• demir 
kiprllnthl ortaımdakl a1alı 
aııncl11dıiı için tn• ıeçtllt 

emacla klprtlnln merknln· 
deki kemer ç61ualıtlr. Yal· 
mur devam etmekte•• kur· 

l 
tarma amellJ•ta• ı.lçi .. tlr· 
mekteclır. 
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Çinde 3,670 Şehir Ve ' 
Köy Sular Altında Kaldı. -

,. -. ! ' •" 
.. :··;.; _ _._ ~ • # 

SEHİR HABERLERİ ' 1 ,; 
( Baıtarafı birinci aayfada ) 
hı mıılar laede Ç•nhlerln ateı 
ile hücumuna uiradıkları 
fçln buna muvaffak olama
mıılardar . 

Dıkkate çarpan cihet tU · 
dur ki yıkılan ıu ıetlerl yal
nız Japon ordularının hare· 
kettoe mani olmakla kalma· 
mııhr. Aynı zamanda Çin· 
lılerl de biiyük zayiata uğ 
ramııhr Hem Jıponlaran td
dlaaına aöre Çınlderln zarar · 
ları Japonlarınklnden çok 
fazla olmuıtur. Çıolller tara· 
fında ıular ile J 50,900 kiti 
bojulduğu halde Japon ... 
kerlerinden bofulanların H· 

y111 5000 ktııden ibarettir. 
Bundan baıka 7000 Japon 
aıkerl de ıular tle thata edıl 
mtı tekltkeU bir vaziyete 
dGımnıtür. Nıbavet, Japon· 
lar 250 top tlo 80 tank ve 
yQzlerce zıhlı otomobil kay. 
betmıılerdlr. 

Bununla beraber ayle an 
Jaıılıyor ki, Sarı nehrin 
ıedlerinl yıkarak ıuları bot 
araziye ıalı•eren Çınltler ne 
zirai mahıul, ne de tnıan 

zatyatına ehemmiyet ver · 
mtyorlar Belkide Çinin 450 
milyon nnfaıu olduiunu dü 
tOnerek aayıları yetml11 ıek

aen milyon olan Japonlar · 
dan kat kat fazla nüfuı 
zayiatı veraeler bıle yine ne· ! 

ticenin kendi lehlerine ola 
cafını düıünüyorlar . 

Sarı nehrin ıedlerl 400 
metre ıentılıflnde yarılmıı· 
tır. Sular bu geofı boıluk

tan taıarak cenuba dofru 
80 kilometreye kadar git· 
mittir. 2000 Kilometre mu· 
rabbaı ıaha ıular altında 
kalmııhr- 3,670 ıehlr ve 
k6y bu arazi üzerinde aular 
içinde bulunmaktadır. 

Boğulanların hakiki ıayı 
ıını anlamaL henüz mümkün 

olamamııtır . Herhalde 700,000 
kftlden fazla nüfuıun 
açıkta kaldıiı heaap edil· 
mektedlr 20 Kilometre ge -
nlılttınde ceılm bir ıu küt
leıl Honan ovalarında etrafa 
daiılmaktadır. 

Şunu da itiraf etmek il· 
zımdır ki, Sarı nehrin aedle
rlnl yıkmakla Çinliler aıke· 
rl maluadiarını elde etmtı· 

terdir Yani aular Şanghay 

ıtmendüferfnl tutuju lçtn 
Japonların ılerl taarruz ha. 
riketlnl durdurmuılar ve Çın 
h6k(imetlntn buıüokü mer· 
kezi olan Hankov üzerine 
yiir6melerlne mani olmuılar · 
lardır. Çinliler halı hazırda 
Honan eyaletinde Şenı Şo 
nu ellerinde tutmakta olup 
ıımendüfer vaaıtluile Hankov 
merltezl ile irtibatlarını mu · 
haf aza etmektedirler. 

Rıvayete göre Japonlar 
Hankov üzerine yeni btr 
tayare hücumu yapmak 
için hazırlanmaktadırlar. Bu 
makul ile 300 Japon harp 
teyyareıt Ubonda toplanmıı 

bulunmaktadır. 

Şanıhaydan blldlrlldtilne 
ıare Çın Cumhurrelıl ve 
Baıkumandanı Şan Kay Şek 
ıazetecllere beyanatta bulu 

. narak ıöyle de mittir: 
" - Artık Çın orduau ha· 

zırlanmııtar. Gerek aıker 

mık.tarı. ıerek ılllh itibarile 
bGtla thttratlarımıs tamam· 

lanmıttır. Japonlar Çın te· 
hlrlerlnl tayare ile bombar· 
dıman ederek halkın maoe· 
vi kuvvetini ıanmak lıtl · 
yorlar.. Halbuki onların bu 
hareketi akıl neticeyi veri 
yor. Onların hava taarruz 
ları ntabetınde Ç ı nlilerln dür 
mana kartı kinleri artıyor. 

450 Mılyon Çinli bu g6n 
Japonyaya karıı harbi ıonu · 

na kadar götQrmek üzere 
blrleımtı bulunuyor. 

Ôyle 6mlt ediyoruz ki, bize 
muahedeler ile bağla olan 
doat devletler de ellerinden 
ıelen yardımı yapmakta de 
vam edeceklerdir Benim 
aıkeri harekit p'i.nım ıudur: 

Japonları muhaf aza11 zor 
olan arazide bırakmak, on · 
ları dallık arazi üzerinde 
habl kabule mecbur etmek. 
Japonlar için büyük zorluk· 
lar verecf'k olan bu plioın 
btllklı Çinliler için büyük 
favdaları olacaktır. Keybe
dtfecek arazinin bizce ehem· 
miydi yolrtur. Eo muhım 
meaele bOyük zayiata uğ 
ramak11zın düıman ordula 
rım eo ağar surette hırpa · 

lamaktadır . ,, _____ ...,.. __ _ 
ingfltere - İtal

ya Muahedesi-
nin Tatbiki 

(Baıtarafı birinci tayfada) 
Avam kamaraıı mehafıllerln 
de ıöylendıfıne göre ltalya 
hükümeU, lıpanyada ıulhun 
biran ev\·el laiJeılnl lıtemek 
tedtr . 

Bunun için, aynı zaman
da logtltz · İtalyan anlatma 
aının biran evvel mertyet 
mevkllne aırmeıl için ltal. 
yanın, lıpanyadakl gönüllü· 
lerinl ıerl çekmek arzuıunu 
aöıtermeat, Londra styaai 
mehafıllerlnde büyük bir 
memnuniyet uyandırmııtır . 

lnıtlterenın lstedıil de za -
ten d•plomuı yolıle gönül· 
lülerln lıpanyadan ıerl çe 
kilmeal idi. ispanya tılerlne 
ademi müdahale komiteal, 
yapacağı toplantıda olgun 
bir karar verecek ve 
bu karar tatminkar olacak 
hr. Bu ıuretle ltalyanın, la 
paoyadald gönüllülerlnl ıerl 
çekmeıl tıt, daha çok ko· 
laylaımıı olacaktır . 

Taymlı gazeteal diyor ki: 
"İıpaoyadaki gönüllüler 

derhal g ~rl çekılmelldlr 
Ademi müdahale komlteıl. 

yakında en mühim bir toplan 
t11ını yapacak ve her halde 
iyi bir neticeye varacaktır. 

Deyll Meyi gazeteıl, lo · 
rılterenln , lneıllz İtalyan an· 
laımaaıoda en küçük bir 
defitlkl tjln yapılmıyacaiını, 
Deyll Ekıpreı ıazeteıl de, 
aöoiill6ler meselealnln uzun 
zaman ıürilnceme de kala 
mıyacaiını, ltalyamn da lı · 
panyada mailöbtyeUnl dü 
ıünmedığlnl yazıyor. 

Noma, 21 (Radyo)- Roy· · 
ter Ajanıı muhabiri btldırt 
yor: 

halya hükümetlnce Lon· 
dradakl ademi müdaha 
le komlteılnln yapacağı mn
htm toplantıya bQ1ük ehem
miyet atfedtlmektedir. Ko 
mltentn, lnalllz ltalyan an· 
laımaaıoın ıOratle tatbıkın~ 

yarıyacak bir karar alaca~ı 
kuvvetle tahmin edilmekte· 
dır . 

T re Tarifelerinde De- İskan işleri Hakkında 
ğişiklik Vaplldı.. Bir Tamim .. 
Es~işe~ir trenile lzmir :-Bandırma ekspresleri dünden 

~----------------~-----

177 I Humarah kanunun neırinden evıel yapılııı olan 
itibaren her gün islemeğe baslı~1. tahsis. tasnif ve tavsif muameleleri. 

Balıkeılr • Eıklıehlr, iz 
mir . Bandırma ha tları 
tren tarJfelerlnde yapı · 

lan değııtklık dünden ıtıha· 
ren baılamıt bulunmaktadır. 

Yeni tarif eye göre; Bahke· 
ıfr · Eık fıehlr ve Eıklıehlr 

Bahkealr aruında ıtmd tye 

kadar haftada üç defa itli· 

yen trenlerle iz mir 
den· Bandırmaya ve Bandır 
made.n lzmtre haftada üç 
defa g idip gelen ekıprealer 

herıün tılem~ğe baılamııhr. 

Buna mukabıl lzmlr Ban 
dırma hathnda haftııd ı.t dört 

defa gidip gelen poala ka· 
tarları da dOnden itibaren 
kaldırıl mıttar . 

lzmir · Bandırma hattında 
tıliyen ekspreılerle Eakltc· 
htr-Ba1ıkeslr araaındaki tren 
lerln gidlı . gellt ıutlerlode 

Kaya bey 
O~uluna bir pavyon ilave 

edılecek. 
Kayabey ilkokuluna ilave

ten yapılacak pavyon tnıa · 

atı ; keılf bedeli olan 4997 
lira 97 kuruı üzerinden Vi
layet Deiml Encümenince 
ekıtltmiye koomuıtur. 

9 Temmuz cumarteıl aüaü 
ıhaleal yapıldığı takdirde in· 
ıaata hemen baılanacaktır. 

- - c»c> c:,_.. __ __ 

Vilayet BiJtce
si Ta s dik ten 

Geldi. 
Vilayetimizin huıull ıda . 

re bütcesl yükaek taadikten 
çıkmıı . ve dün vlllyete 
gelmtıtlr. 

--...-ırtı!ifr---

Emekli ve 
öksüz maaşları 

Huıuıi Muhaaebeden ma. 
aı alan emekll ve öksüzle· 
rln 938 aeneıl birinci üç ay 
!aklarının tediye emri vlla · 
yete gelmııttr 

lıtthkak Hhiplerlne bu 
günden itibaren Huıuıi Mu
haıebeden maaılarıom ve · 
rllmeıtne batlenacaktır. 

-~ 1 Lıı• 

•• 
Oğretmen 

Okulunda 
Müsamere .• 
Öğretmen okulu ıon ıınıf 

talebeıl tarafından okulun 
temıtl ıalonunda aktam bir 
veda m6ıamereıl •erllmiıtır 

Okulun öfretmenlerlle ta · 
lebelerlntn bulunduiu müıa 
merede gençler çok muvaf 
fak olmuılardır 

Müsamere bu akıam da 
davetlilere tekrar edtlecek 
tir . 

bir defltlklık yap•lmamııtır . 

Oetlet demiryollan ve li· 
manian teşkilat ~ınununda 

yapılacak değisiklik. 
Devlet demlryolları ve 

limanla r ı teıkı lat vezalft 
hakkındaki 1044 ıayılı ka
nunun 31 ncl maddealnln 
tadilin edalr olan kanun layl · 
haıı Mecltı ruznameılne alın · 
mııtar. 

32 ncl maddeıi ıu tekil · 
de değlıttrtleceklir : 

"Kara, hava . deniz ve 
jandarma ıubayları ile er· 
le rl, polfı amir ve memur· 
ları Nafta, Milli Müdafaa 
ve Dahtllye Vekaletleri ara 
ıında teahlt edilecek ıartlar 
dalreılnde ve Devlet demir 
yolları üzerinde üçte bir 
ücretle ıeyahet edeceklerdir. 

Halkevi 
Temsil kolu radyofoni~ 

bir temsil hazuhyor. 
Halkevl temıll kolu 

cumarteıl gQnü akşamı ho· 
parlörde radyofonik bir tem 
sil verecektir. 

" Kır Çiçeği ,. adındaki 3 
perdelik piyes güzel müzik 

parçalarlle ıüılenmlttlr. Tem· 
ılle dünya hnvadlılerlndeo 

ıonra ba~anacakbr 
'!J• 

Bursa da 
Koza satışlın başlad1. 
Bunada ipek kozaıı ıaht· 

ları batlamıt, dünkü koza 

aatııları 55.74 ve 89 kurut 

üzrerlndeo olmuıtur . 

Maaş artması, 
Mektupçu B. Süley 

man Sami Alemdarın ma 

aıının; 10 lira zam ile bir 
derece artırıldığı vlllyete 

btldlril mittir. 

lakin tılerl hakkında Ma · 
liye Vekaletinden vlll yellere 
mühim bir tamim gönderil· 
mittir. 1771 Sayılı kanunun 
neırtnden evvel yapılan lıkln 
lı1erlle filli tahılı vaziyetleri 
hakkında yapılacak muame· 
le ıu suretle izah edllmtıtlr: 

"1771 Saydı kanunun neı· 
rlndeo evvel yapılmıı olan 
tahılı ve tefflz muamelele· 
rlnln tatbikatında tereddüdCl 
mucip olan baza vazlyetl.rln 
tahaddib ettlfl anlaıılmıı 

olduğundan bu kabil tered · 
dütlü vaziyetlerde ıu ıekll· 
de muamele yapılmaaı mu· 
vafık görülm6ıtür: 

1 - lıtıhkakı mübadille 
re tefflz edilen mallar ne 
gibi btr ıebeple ellerinden 
çıkmıı bulununa bulunıun 
bu mübadillere l 77 J ıa yılı 
kanundan sonra teffız edile· 
mez. 

Ru mallar 1771 ıayılı ka
nunun neırlnden evvel elden 
çıkarılmıı olduğu taktirde 
kanunun dokuzuncu madde 
ılnde tayin edilen müddet 
zarfında mllracaat etmlı lıe 
ler kendilerine taaflye veal· 
ka11 verilir. Malları 1771 
ıayılı kanunun neırlnden ve 
dokuzuncu maddeılnde ıöı· 
terilen müddet geçtıkten ıon 
ra, kendi ıunntakalrleri ol · 
mokıızın ellerinden çıkmıı 
bulunanlara da , iatibkakları 
nlıbetlnde ve kanunun on 
birinci maddeıtnln tarifeleri 
dalreılnde taafiye veılkuı 

verilecektir. 
2 - İıtıhkak11z ve Mil 

lıkina tabi mübadil ve mu· 
hacırlerden mülga 885 aa . 
yılı kanunun tayin ettlil 
müddet zarfında iıkinını iı · 
temlt olupta kendilerine 1771 
aayılı kanunun netrlnden 
evvel hazineye ald bir meı
ken irade etlılmlt bulunan
lardan veyahut Şurayı Dev· 
let dea vl dairelerinin milte
addıd kararlarlle lçtahad olun· 
duiu veçblle muhacirlerin 
üat tarafı borçlandırılmak 

eurctlle uhdelerinde ipka ve 
tapuda teıcil muameleleri 
ifa olunur. 

3 - 1771 Sayıh kanunun 
neırioden evvel gelmlt ve 
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mülga 885 aayıh kanunun 
tayin ettlll müddet zarfında 
müracaatla fıkanını lıteme · 

22 Haziran 193 8 "arşımba mı, veya ikinci maddede Y mevzuubahsedıldtil tekilde 
Öğle neırlyah: hazlnefe ald bir meakenl 
12.30: Plakla Türk muıl- ltıal ederek llkln görmemtı 

ılkt. 12 50: HavadJı . 13.05: olan mübadll ve muhacirler 
Plakla Türk muılklıl. 13 30: haklarını fıkat etmlt ola· 

Muhteltf plak neırtyatı . halk ıarkıları . 20 45: Hava 
Aktam neırlyatı: raporu. 20 48: Ômer Rtsa 
18 30: Pllkla danı muılkl tarafından Arapça ıöyle \' . 

ıt . 19 15: Konferanı: Fatih 21: Cemal Kamil ve arka 
Halkevl namına: . Dr. Fah · daıları tarafından Türk mu· 
rettin Kerim (Yaz ve ılnlr) . ılklıl ve halk ıarkıları 
19.55: Bona haberleri . 20: 21 45: Orkeıtra 22 15: Ajanı 
Saat ayarı: Grenvlç raaatha. haberleri. 22.30: Plakla ıo · 
nesinden naklen. 20 02: Ne lolar, opera ve operet par · 
zihe Uyar e arkadaılara ta · çalara. 22 50 Son haberler 
rafın.lan TOrk muıtldıl ve ve erteal ıftoOn proframı . 

caklarından bunlara blrıey 
verllmemeal lizım ıeltraede 
251 O aayıh kanunun 15 net 
maddulnln 3 ünc6 fıkra11 
alelıtlak muhacirlere lmkin 

olan yerlerde ev yeri, top· · 
rak, bat ve meyvalık yeri 
verllmeılnl amir bulunmakta 
olmaaına aare bu gibi muha· 
clrlerln de mezkur 15 net 
maddenin üçüncn fıkral\ dal· 
reılnde iıkinları yoluna al· 
dıldıtı taktirde mant olun· 
mamaıı llzımdır. 

4 - 1771 Sayılı kanunun 
neırlndeo evvel idi takana 
tabi tutulup kendilerine 
borçlanma ıurettyle mal ve
rtlen mübadil ve muhacir· 
lerden mezkur kanunun 4 
ncü maddealnden lıtlfade 
ederek Adi ilkin hadlerine 
kadar olan borçlara affedtl· 
mit olanların aldıkları bu 
mallardan bir kıımını veya 
tamamını mezkdr kanunun 
neırtnl takip eden zamanlar· 
da müıtabikkl çıkarak elle· 
rlnden alınmıı lıe, lıtlrdad 
olunan mala mukabil veri· 
lecek malların adi lakin de· 
receatnde olan k111mları da 
borçlandırmak11zın affa tlbl 
tutulur. 

5 - Mülga 885 aayıh 

kanunun tayin ettiği müddet 
zar fanda müracaatla lıklnı · 
m lıtemlt ve lıkln haklarını 
haiz bulundukları anlatıla
rak 1771 ıayılı kanundan 
evvel idi tıkana tabi tutulup 
kendilerine aayrlmenkul ve
rilmiş iken bu ıayrl men· 
küllerden bir luımı veya 
tamamı, kendi aunütakalrl 
olmak11zrn mibtabıkklntn ıu· 
buru ile ellerinden çıkmıı 
bulunan mübadil ve muha
cirlere eıkl tahıtılere lıtlna· 
den verilecek gayrlmenkal 
lerln de lıkanı lll derecealne 
kadar ol~n k111mlarına borç· 
l•ndmlmakıızın neccanen · 
temktlt eski tahılı kararla· 
rana müıtenlden baıka mal 
verilmek eaa11nın kabulu 
mübadil ve muhacirlerin 1771 
aayıh kanundan evvel teenüı 
etmlı olan haklarının iade · 
ıinden baıka btrıey olmama 
ıma ve 177 l ıayıh kanunun 
neırt tarihinde mallan elle 
rinde kalanlar tle müıtabtk · 
lerl çıkma11ndan dolayı, bu 

mallar ellerlnden •lınmıı ve 
fakat mükteıep hakları ta · 

mnmıı olan möbadtl ve mu· 
hacırler araıında hukukan 
bir fark bulunmama11na bt· 
naen muvafık ı6rülmüıtür. 

Yukarıda heı maddede 
izah olunan huıualardan do · 
layı lakin tle mah1e arA11n· 
da tereddndü mucip ı6r6 
lerek me;kezden alınacak 

direktife talıkle teıclle aev · 
kolunmıyan lakin doıJala · 
rının tedklk edilerek derhal 
teıcıle aevkl ve mnlhakata 
da tebhlal lc:ra11 rica olu 
nur,, 
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1 ngilterede K dınla 
Ordusu Teşkil Ediliyor .. 
Bu ~arınn paılamentoda muzıkeıesinde haıbiye na· 

Zln ~ükOmetin nokıainazanm izah atti. 
loılllz Harbiye Nazırı 

B. Hor Beltıa ge· 
çen ıün parlimentoda hü 
kümetln kadınlardan müte· 
ıekkJI bir ordu kurmağa ka
rar verdlilnl bildirdi. 

Muhalif mebuslardan btrl 
kendisine ıu ıualt ıordu: 

- Peki. bu kadınlar kar
~ılarındakı kadın ve çocuk· 
lara bomba atmasını nerede 
6f renecelder ! 

Bu lıtlhzalı bir ıualdı. 
Bunda kadınların aıker ya 
pılmaıına kartı tlddetll bir 
muhalefetin kokuıu vardı . 

Fakat Harhlye Nazırı bu 
na ıGkünetle ıu cevabı ver· 
dl: 

- Kadın orduıu bılaklı 
kadınlara ve çocuklara bom
ba ahlmaaına mani olmak 
için çalııacaktlr. 

Nazırın verdlil diğer ma · 
lumattan da anlaııldıiına gô· 
re kurulması dütünülen ka · 
danlardan mürekkep ordu 
cephe gerlıl vazife görecek · 
tir. Bununla beraber bu, ha 
va müdaf aa11na kartı eıaaen 
toplanan g6n611ülerden ayrı 
ve daha muntazam bir teı 

kilit olacaktır . Kadın ordu· 
ıu ıulh zama01nda harp ea · 

nasında fapaceiı vazife üz 
erinde taltm ıörecek ve her 
emredilen anda f aallyete 
geçmeie hazır bulunacak
tır. 

T eıklll dOtünlen kadın or· 

duıunun batına Leydi Rtdlng 
ge9lrllecektlr. 

lnrilterede. kadınların her 
hakka malik olmaları lçln 
senelerdenberl uğraımıı olan 
Leydi Rldtng hakikaten ln
gllterede. kadınlar araeında 
bOyük nüfuz ıahtbi bir ıl · 

anadır . 

Bu kadın, fngtlterenin eı · 
ki l llndtıtan umumi vallıtntn 
karaı ı dır . Lord Rtdlng bun· 
dan yedt ıene evvel Mıaır· 
dakl bir ıeyahatında Lukıor
da tutulduiu zatülcenpten 
ölmütUir. 

Leydi Rtdlng Lordla ev
lenmeden evvel bir avukat 
kltıbeal1dl. Sonra Hindi.tan 
umumi vahltilne bir katibe 
arandıiını duyunca derhal 
talip olmuı ve Delhiye ıtt 
mlftl. Umumi valinin her 
itinde kendlılne bQy6k bir 
yardımc111 olan genç kız, 

onun aai kolu meaabeılne 
gelmfttl· 

Lord Rldlng izinli olarak 
Avrupaya geldiği birkaç ay 
zarfında yerine kittbeslnl 
bırakmıf, genç kız da tılerl 
o yokken o kadar iyi idare 
etmltU ki, Lord, Hındlıtana 
döndüiil zaman, onunla ev
lendi. 

Leydi Rldlng kocaatlc tam 
43 ıene çok iyi b ir hayftt 
yaıamııtır. Kocaaı öldükten 
aonra da kendlılnl tamamtle 
lnıtllz kadınlık cereyanına 
vermlıtir . r-----------.. M l' .. . 

1 T"·· k · 11' 1 uaso ınının 
ıur ıye ve 1 

l Yabancı Gazeteler ı Yerine Damadı 
----~------.. Gececekmiş .• 
Türkıyede Ha- Ro~adan Taymlı gazete 

va Kuvvetlerine .ının muhabtrı blldırıyor: 
"Mu11ollnlnln; yazlık otur-

Y ardım. duiu yer olan Rakka Delle 
Kamlnatede nazırlarla yap· 
tıiı toplantı hakkında bir 
çok ıeyler ıöylenmektedtr. 

"Datly Teleıraph,, ıazete · 
•ine Ankara muhabiri btldi · 
rlJor : 

•Türkiyeyi Y akınıarkta 
en kuvvetli hava fıloıuoa 

•ahtp kılmak içi• bOtün 
ınemleket balkı tıbtrllitne 

ıtrıımtı bulunuyor. Son ye 
dı yıl tçlode T ayare Cemi· 
Yeti tarafından satın alınmıt 
olan tayarelerln adedi eo 
•t•iı 250 yl bulmuttur. 

Memleketin her tarafında, 
her ıehlr bu huıuata uhde· 
•ine dGıen yardımı eıirge
lllemıı ve birçok yerlerde 
her köJ kendi batına 
bır tayare satın alacak ka· 
dar para top'amıthr . Milli 
h
1
a•a kuvvetlerine bu ıuretle 

1 lve edilen her tayare, la-
neoın temin edıldlil tehirin 
veya kö1ün adını taıımak 
tadır, 

Her ıene Cumhuriyet bay· 
ramında - bu ıuretle aatın 
alınan • ta1arelere meraalmle 
itim konur •• bu tayareler 
Tayare Cemiyeti tarafından 
••kert hava kuvvetlerine he-

b
dlye edilir. Tayare Cemiyeti 
undan maada memleketin 

Y•ıine plfanıo faaliyetini 
idare etmektedir. Tayare Ce· 
llllyetl ayrıca uçut ve pli· 
rı&rcülGk mektepleri açmak 
•ureUyle memlekette uçuı 
heveıtnl artırmaktadır Bu 
Faaliyet AtatGrk lnıı Sabiha 
C&lıçenln ldaretl altlndaclır ,, 

Bu toplantıya bir kabine iç· 
timaı olarak bakılamaz Çün· 
kü Kont Clano da dahil 
olmak üzere. dört nazır bu 
toplantıda bulunmamııtır . 

Fakat, Mu11oltnlnln, mü · 
hlm bir karar alacağı za -
man f ıkrlnl toplamak için 
Rokka Delle Kamlnateye 
çekildiği çok g6rüldüiü için, 
bu toplantıya büyük ehem· 
mtyet verilmektedir 

Umumiyetle ıöylendtflne 

ıöre, Mu11ollnl tekrar, ken
di yerine geçecekleri tayin· 
le me11ıuldür. lıtikbalde 
Mu11ollnlnin yerine geçecek 
nazır olarak Kont Cıano 
göıterllmektedfr Bunun için, 
bir müddet evvel mevzuu 
bahıolduiu ılbi, timdiki ha· 
rtclye nazırının keodiılnl 
memleket ldareılne daha 
yakandan alııtıracak olan 
bir vazifeye, dahiliye nazırlı· 
jına veya parti ıekreterlığl· 
ne . ıetlrllmeıl düıGnüldüğü 
ıöylenmektedlr. 

Diler taraftan, Maraıal 
Balbooun da Habeılıtana 

umumi vall tayin edılecejl 

ıayluı do1aımaktadır. Bu· 
gQnkO umumi vali Dük 
d'Aoata halen halyacla bu· 
lunmaktadır. 

Bununla beraber, Ha be· 

IGRKDILt 

"Hatayda Türk Menfaatleri,, 
(Baıtarafı birinci sayfada) ne maruz kalmaktan kor 
kararlar, hazırlanan mOte· kuyorlar. 
hat111 raporlar1 vesaire esH Sahtpleri hır lıtlyan olnn 
meseleyi karııhrmakten baı· bütün dnkkinlar kapatıl
ka bir ite yaramamııtır. Ha· mııtır Vaziyet gergindir 
tay, lımeo Surtyenln baki Franıız müsellah kuvvet· 
mtyetl altında olmakla be lerlnin batında bulunan •e 
baraber, fllllyat ıahaamda Türklere kartı aempatlal ile 
Türkler tarafından ltlare edil- tanınmıt olan General Co 
melidir Hu huıuata birçok let vali vekili tayin edil · 
mlaaller göıterlleblllr : Tuouı mittir ve Türklerin tedhtı 

Bosna Hersek, Girit veıalre.. hareketlerine karıı ıtddetlt 
Maamafıh Hatay meıeleıln · tedbirler almıt olon eakl 
de tU fark vardır: Bu mın · vah B. Garo Franıaya ça
taka Türklerin zararına de - iırılmıttır . Yükıek idari 
ğll , TGrklerln menfaatine vazifelere tayin edılmlı olan 
uyıun bir ıekllde idare edl- tkl Türkten blrt mutedil dG 
lecekUr. Allkadar partiler tüncelerlyle tanınmıt olan 
bunu ne kadar evvel idrak Doktor Abdurrahman Melek, 
ederlerae it o kadar kolay· diğeri de bir mahallt Tlrk~ 
laımıı olacaktır. çe ıazetentn aahlp ve baı 

Readlog Eveolog gazete· muharriri olan Doktor Bel. 
ıtne Antakyadan bıldırtllyor: gendir . Bu iki zat ıtmdlk' 

" Hatayda TOrk mıntakaıı halde aaaytıl muhafaza et· 
nın himaye ve mQdafaaaı mektedırler. 
için yeni taleplerde bulu· Milletler Cemiyeti tara 
nulmaıana ıebep olan An· fından Halayda intihabat 
takya hadlıelerl llzerlne bu hazırlıklarına nezaret etmek 
havahde örfi idare ilin üzere tayin edtlmit olan ko 
edilmtıttr . mlıyon müntehiplerln kay · 

Hatayda yaııyan bütün dı itine yeniden baılamw 
unıurların hukuk ve ıerbeı hr. Şimdiye kadar kayde 
tlılnl lzaml ıurette emniyet dilmek imkanını bulmamıı 
altma almak için yükıck olan birçok Türkler vatan· 
komiser bu tedbire müra· daıhk vesikalarını almıya 
caatı IGzumlu ıörmüıtür. batlamıılardır. 
Sivil makamlar buıüu lda. Milletler Cemiyeti komlı 
reyi .. keri makamlara dev · yonunun Avrupedan hare· 
retmtılerdlr Türklere lıte· kettnden evvel Halayda 
dikleri teminatı verecek olan Türklere ekaerlyet temin 
tedb!rlertn Ankara ile Parlı edileceğine dair Fraoıanın 
arasında anlaıma zemini Türklyeye vaadede bulunmuı 
hazırhyaceğı ümld ediliyor. olduiu bugün açığa vurul· 
Parlıte lyl haber alan meba muı bulunuyor. Bu elbet 
fillerde vaziyetin çok nazik nazarıiUbara alınacak olur 
olduiu itiraf ediliyor. Ha ıa seçim faaliyetine deva· 
tayda ılerlde vaki olacak mın manasız olacağı iti 
ve Türkiyeyi tahrik etmek kardır. 
ıuretlyle bu meaeleyl doıt· Suriyeli Arap liderleri ye · 
luk havaıı içinde halletmı . ol vaziyeti kabule ve mü· 
ye çalıtan Franaız politika· zakereye ıtrltmlye hazır 

ıına zarar lraa edecek ha olduklarını blldlrmftlerdır . 
dlıelerln önftne ıeçmek için Maamafıh nüfus kaydı ve ıe · 
btr muhaaara vaziyetinin çim faaliyetine devam edi
konulmaaı hakkında verilen lerek Mılletler Cemiyetinin 
karar. &ıatl bir lüzum ha· de yardımlyle hakikate uy. 
llnde görGlmektedlr. mı1an bir vazıyet meırü 

f ranıız Türk doıtluğuou aayılacak oluna bazı müı · 
resmen tahakkuk ettirecek külit ve hidlıelerln zuhuru 
olan pakt aylarındanberl beklenebilir." 
hazırlanmaktadır. Ankaradan Tlmeı gueteılne Heyrut 
alınan haberlere göre B. muhabiri bildiriyor: 
Boonetoln doıtane müzake "Surlyenin batlıca tehir 

lerlnde muhtar lıkenderun reler ıuretlyle bir anlaımı 
ya varılması hakkında bea Sancağının müdaf aa11 lehin 
ledlğl arzuların Türklyede de grevler ve nilmayltler 

yapılmııtır. Umumi iarar ve 
memnuniyetle kar§ılandığı 

ı talep üzerine Suriye hüku-
ıörülüyor. ,. 1 metl Ha tayın bir Türk ekıe. 

Dally Telegraph ıazeteıtne rlvettoe malık olduiu baha· 
Antakya muhabiri bildiri · J neılyle Suriyeden ayrılmaeı· 
yor: 

"Hatayda Franaız vali ve 
kili General goletnln yükıek 
idare vazifelerine iki Türkü 
ta yln etmesi ve huıuıi po 
Ilı teıktlltının baıında bu
lunan Fransız yüzbeıı que· 
runun lıtifaeı ile onun yeri 
oe bir Türkün tayin edtlme 
ıf bu havallde TOrk nüfu 
zunun hakim olmıya baı· 

ladığ1n1 ıöıterl yor. 

Surlyede mandater devlet 
olmaaı itibariyle bu hava · 
linin ldarHlnden lımen mea 
ul bulunan Franaanın Hatay• 
da fUlen otorlteılnden f era 
i•t etmeıl (lzerlne Ermeni 
köyleri ıaklnlerl toplu bir 
ıekllde kaçmıya baılamıt 
lardır Ermeniler ananevi 
düımanları TOrklerln kıtali -

ılıtan umumi vallılnln deilı· 
tlrlleceil hakkındaki ıayla· 

lar reımen tek•lp edllmtı· 
tir.,. 

' nı Franıızlar nezdinde pro· 
teıto etmif ve bu ayırma 

hareketinin Suriye- Franıa 
muahedealne muiaylr oldu· 
iunu bıldirmlıtır. 

Kumandan Collet ile aaa 
ylıt temin huıuıunda teırıkı 
mesai etmek üzere yükıek 
rütbeh altı Türk zabitinin 
Hataya geldıfl ve Halayda 
ıafrl Türk liderlerin Türk 
lere yeni mecllıte 22 meb· 
uıluk verilmesine muvafakat 
etmedikleri haber ahnmııhr. 

Antakyada nGfuı kay 
dı tılne yeniden baılanılmıt 
lıe de vaziyet eıkt ıergln

hilnl muhafaza edl1or. Türk 
olmayan birçok memurların 

vazifelerine nlhayet verllmlı 
ve yerlerine Türkler tayin 
edılmlıtlr. Gayri Türk unıur
lardan yüzden fazla aile ~u
rlyenln baıka ıehlrlertne 

ittmek \lıere Hataydan çık· 
mıılardır . ,, 

SAYFAı 3 

''Küçük Dünya Harbi,, 
Karşısında Amerika .. 
(Baı tarafı birinci ıayfada) 
ceil neticelerden de ürkü 
yor . Demokrat ve barııçı 
milletlerin, vaktiyle emin 
addettikleri vaziyetleri arzu 
larına raimen terketmek 
zaruretinde kalacaklarından 

top yekun mllllyetçlhk yarı
ımda .. ıulh düımanları" Dl 

yaya bırakacaklarından kor· 
kuyor. 

Böyle bir yarııın, Amerl · 
kahlar nazırında bir tek in· 
tlhaaı olabilir: Tasavvur et· 
ttklert tekllyle demokrat ve 
hürriyetçi medeniyetin ölü· 

mü. 
Çlodekl ve ispanyadaki 

açık ıehlrlerln bombardıma 
oı Amerika Bırletlk Devlet 
terinde büyük bir ululntlye 
ıebep olmuıtur. Derin ıuret· 

te insaniyetçi olan Amerika· 
h. bomba yüklü tayarelerln 
kadınları ve çocukları öldür· 
mealni bütün memleketler 
kamoyunun, önüne geçılmez 

bir talihılzllk olarak tellklci 
etttilnl görerek adeta çıldır . 
makta, ve hiçbir diploma· 
llk protestonun tevkif ede· 
medlil ahlaki bir anar. 
tinin ilerlemekte o\duiuna 
da bıkarak teliılanmakta · 

dır . 

Amerika Bırleıtk Devletle· 
rl tarihinde tik defa olarak 
Anıerlka hükumeti, Aıyada 

ve Avrupada açık ıehlrlertn 
bombudıman keyfiyetini 
protesto etmlttlr. Fakat, fr 
anıa ile lnglltuenln tıtfrak 
ettlklerl bu proteetoların ne· 
ttcelerlnl biliyoruz Protea 
toların ertesi günü Kantonda 
ısoo •ivil öldilrülm6f ve bu 
ıuret1e de, yclnız bu ıe hir. 

1 de bava bombardımanlarından 
aıdürüıenlerln ıaym 16000 
nt bulmuıtur 

Amerikalılar protestonun 
kafi olmadıiını hlı ediyor 
lar . Onların sadece böyle 
tee11ür ve tee11üf göıter· 

mekle dünvada ıene bey. 
nelmllel ahlakın hükmünQ 
icraya batlıyacaiı ümtdlerl· 
nln boı olduiunu anlıyorlar. 
Yeni bir yol arıyorlar . Fa. 
kat taahhüde alrlımekılzln 
nasıl harekete geçmeli? Harp 
teblıkealne atılmadan ıulbu 
lıtlyen diğer milletlerle umu· 
mi ıahada nasıl el blrliil 
etmelt? 

Bu muamma hal edllmlı 
olmadıiı gibi, hal edilmek 
üzere de deilldlr Fakat ıu 
nu kaydetmek zaruridir kt, 
buhrandan buhranı, heye 
candan heyecana ıü. üklenen 
Amerikan kamoyu yavaı 

yavaı yeni fıldrlere dotru 
teveccüh ediyor gibi görün 
mektedır . 

Büyük harbin nihayetin. 
den bert llk defadır ki, 
Amerika Birleıik devletleri, 
ıulhun korunma11 lehinde 
bir cereyanın açıkca batma 
geçmeil tasavvur etmekte· 
dır . 1918 den beri ilk defa 
olarak buıüolerde Amerika · 
nın nafiz ıahılyetlerl Millet
ler Cemiyetini daha dolar
ken terketmlı olmaktan do· 
layı kendilerine taan ediyor 
lar Nevyorkun bilyük bir 
ıazeteıl olan Nuyork Tay· 
mta, ıeçen pazar ıOnO ıu 

bıılıkla bir yazı yazmııtı: 

" Milletler Cemiyeti öldü. 
Y aıaııa milletler cemiyeti!" 

"Ne iıUhza ! ,, Denilebilir. 
Evet, muhakkak. Fakat 

buna bıyık altından a<llünür
ae hata edllmtı olur Baıta 
Cumburrelsl B Ruzvelt ve 
Hariciye Nazırı Kordel Hul ol· 
duğu halde, samimi ve na
fiz ~damlar düt6nmekten 
ve memleketleri kamoyunu 
realtteye doiru tevcih için 
çalıtmaktan ıert kalmıfor

lar . İmdi, bu realitenin ma· 
na11 Amerikanın artık naet· 
halle lktlf a edemlyeceil mer· 
kezlndedlr . Bir ılin onun 
da iradesini lhaaı etmesi il· 
zımdır. 

~ on günlerde bOyOk dev· 
let memurlarından birinin 
radyoda neıredllen nutkun 
da bu zat, B Ruzveltln geçen 
ilk teırlode Şlkaıoda 161le
dlil ve lnflraddan vız geçi 
llp sulhu korumak için m6t
terek bir f aall1ette bulun
mak lüzumuna ııaret etttil 
meıhur nutkunun neticele
rini tekrar etmltUr. 

B. $ayrın bu nutku da, 
tıpkı B. Ruzveltln nutku gibi, 
heniiz bazırlanmamıı o'ao 
kamoyu alUbt etmfttlr. Fa· 
kat bu nutkun b~yle bir 
zamanda ıöylenmlt olmaıı 

manidardır. 

Muhakkak ki lnflraddan 
vaz geçmek huıuıundakl bu 
yeni ve kuvvetli tema yülü 
cihan tılerlne faallyetle ltU· 
rak etmek ıuretlude tellkkt 
etmemek icap eder. Amerl· 
ka bu tahavvill6n henOz 
menfi safhasında bulunuyor. 
Birçok rfcatlere, birçok 
tereddüdlere ve birçok in· 
klrlara daha tahld olaca• 
ğız . 

Fakat bilha11a üzerinde 
durulmak iktiza eden nok 
ta, kadınların ve çocukların 
kıtali ve kendtlerl için hiç· 
bir kanun mevcud olmayan, 
fakat buna raimen kendlle
rlnl hem çok kuvvetli. hem 
de pek kudretsiz hiı eden 
bazı mllletlerln barbarca 
uıüllerl kartmndakl nefret 
bi11lnlo Amertkada 11tt1kçe 
ıabuını g~nlıletmekte oldu
iu nokta11dır. 

Bu derin tahavvüliin ıonu 
ne olacaktır? iyi haber alan 
bazı Amerakah mOıahidlerln 
iddia etttklul glbl 8. Kur. 
del Hulun, ölüm h•ltnde bu· 
lunan Milletler Cemiyetinin 
yerini alacak beynelmtlel 
bir elbırllfl organtzmaıı teı· 
kilini taaavvur eUlitne inan
malı mı? 

Pek htıll, pek heyecanla 
ve hazan pek ılddetli olan 
Amerikan kamoyunun ıenlf 
bir hareketle ideta remi 
azıya alarak ebedi lnflrad 
hülyasından kendini kurta
racağını kabul etmeli mı? 

Şımdlkl halde, bilinmesi 
iktiza eden ıudur ki, Amerl· 
nın fUU infiradına ratmen. 
Amerikalıların daha timdi· 
den " küçük dOnya harbi ,, 
adım verdikleri hidlaeler 
hakkında feci tebllfler kar· 
1111nda Amerikalılar kadar 
ııddet ve thtlraıla heyecan· 
lanan hiçbir millet yoktur. 

Nevyork, Kanza11ltl, San 
Franılıko, Hankeo, Kanto· 
na, Baraelona dGıea bom· 
baların yırtıcı gQrOltüıOoG 

dlnll1orlar.,, 
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Yeni Bulgar Parlamentosu: Muhasebei Hususiye ~~~~~~~~~?j@}"~ 
Sofya, - Hükümetçl me 

buılardan ihtiyat general 
Kalıef, yarı resmi Dneı ga· 
zelea!nde yazdığı "vazife
miz,, baılıkla bir makalede 
bugünkü mecllıı ln, bundan 
cvvell<ilerden teıekkül, Hyı 
v~ intihap ıisteml itibariyle 
farklı olduğunu ve bilha sa 
ideoloji bakımmdan evvel· 
kilere benzemedtğınl ; poil
tlk partileri ihtiva eyleme · 
dtğl için Bul1rar politik ha
yahoda "tarihi bir mecllı" 
ıayılacaimı ıöylemek tedlr. 
Muharrire aöre bu meclh, 
Bulgarlltanda partisiz olarak 
tetekkül eden tik mecllı ol· 
duğu için parlimento ıtıte · 
mlnde bir dönüm noktası 
teıkıl etmektedir. Buıün 

kü parlimentoda ne ıağcı, 
ne ıolcu gruplar vıudar . Ev 
velce muhtelif sruplaran ba
tında yalnız ve ancak mü · 
cadele etmek için yer al. 
mıı tefler bulunuyordu. Hal· 
bukl bug(in ıu veya bu par
tinin deitl, mıllettn ıeçtlil 
millet vekilleri, Bul1ıarlıta · 
nın yükıelııı ve muvaffakl
yetJ tçln bütan bir azimle 
ıadece yaratıcı bir kudret 
olmak emelinde bulunuyor-

zerre kadar eht:mmtyet ve · 
rllmlyen tehlikeli ıünler 
geçırdlğlnl anlattıktan ıon 

ra poletlk hayatın artak 
normal bir ıekle ılreceitnt 
ve daha dinamik olacafını; 

yeni idealler dolacağını ve 
bunun, h iç kimseyi hayrete 
dütütmlyecek kadar tabii 
bulunduğunu kaydt'lmekte· 
dır Muharrire ıöre ıayri 
mesul hare '<etler artık ta
mami1le akarte edtldljlnden 
lıttkbale endlıeılz bakmak 
mümkGndür ve yeni mecllı; 
açılıt nutkunun b1lba11a ıu 
parçasını kendlıl için ılar 

edlnmelldtr: 
Yeni yollardan yürü

yerek yeni ıeralt tahtında 
milli birliği temin etmek ve 
ıaktn bir ıiy hayati yarat 
mak .. 

Muharrir, bunun yeni par 
llmento için en büyük bir 
ilham kaynafı ve parola 
olmaunı ve mazideki bütOn 
fena halleri unutmakla be. 
raber, deYlet ıılerl kontro 
lunun tamamen mil· 
let vekıJlerlne t e v dtt -
nl lıtemektedlr. HGınO 
nf yelle yapılacak biitün iyi 
tenktdlere yer verilmeli ve 
bllha11a: " Millete, kendi 

M .. d .. 1 .. ~ .. d ~ Bagcılar ve ~ 

938 ıeneıl birinci Oç aylık maaılarının tediye emri gelmıı Mahsullerinizin verimli ve çabuk yetişme-
olduğundan m•aı ıahtplerlnln dairemize müracaatları ilin sini isterseniz tecrübelerinde nıuv~ffakı)·et 

olunur. t kazanan "Rus kimyevi Gübre,, terinden 
istifade tıdiniz. 

B 1 k . B 1 d. SARAÇLAR BAŞINDA a 1 esir e e iye ~ Hasan Cumah Oğullan 

Riyasetinden: ~~.®'L~~~~~ 
423 Sayılı belediye vergi ve reatmlerl kanununun 5, 6 

ve 7 ncl maddelerine tevfıkan beledlyemlz hududu dahilin• 
deki ebntyelere 938 yılı tanzifat ve tenvirat vergileri ta: 
hakkuk etllrtlmtı ve tahakkuk cetvellerinin birer nillha
ları ald olduiu mahalleat müme11tllerlne vertlmtıllr. Mes
ken ve akarlarına ne miktar verıt tahakkuk etttilnl öf · 
renmek lıttyen mükellefler maballeıt müme11tllerine ve 
yahut belediyemiz tahakkuk ıubeaioe mfiracaat etmeleri. 

2 - Tahakkuk eden tanzifat ve tenvirat vergilerinin 
taksit ayları temmuz Ye lklnctteırtn ayları olup bu aylar 
içinde ver.ıtıınt vermlyen mükelleflerin veraılıl - belediye 
kanununa tevfikan - y6zde on cezulle tahıtl olunacalı llln 
olunur 2 - 1 - 189 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlıgından: 

Köyü: MeYkll: Clnıı: Hududu: 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
1lıl. Kapital: 100,000,000 Türk Lirası 'I* = Yurd İçinde 261 Şube Ve ftjans = 
l/tJ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler .,. = Her türlü zirai ikrazlar- d•ier bilcümle benka mu· = 
JIJ. amelerl büyük ıubelerinde kiralık kasalar. 'fi* 
'ld ihbarsız tasarruf ve kumbara hesaplarında lkra· 1* 
JIJ. mlyeler. 7* 
: ikramiye: Miktari: ikramiyenin tutarı: = 
ıtJ. ADEDi LlRA LiRA .,. 

""' 1 1 uoo l 000 ,. 
"" J 500 500 .,. 
"" 1 250 250 .,. 
l/tJ ıo ıoo 1000 "'* 
llJ. 25 50 1 250 ,. 

flklrlerlnl açık ve pervaaızca 
lar. Bu yeni ılıtemln belki ıöylemek imkanları bahıe 
de muhalifleri vardır. Fakat dllmc:ltdlr. Çünkü hiç ıaımı 
muhallf partiler olmıyacak - yan biricik ıey milletin ıö· 

Kamçallı Köy civarı Harman yeri Doğuıu, poyrazı, 

kableıl, batısı köy 
harmanları . 

"" 30 40 1 200 .,. = ~ ~ ~o = 
'Iİ. 108 6UUO 'f* 

tar. Buıünkü yeni parlimen d zü Or ,, Yukarıda bulunduiu yer ıle sair evsafı yazıla harman 
yerinin murlılert Llz Kara Hüseyin tarafından kırk ıene 

evvel lılak oflu Muıtaf adan haricen satın alandığa ve ve
f attle kendilerine lnttkal etmeıl haaebıle adı geçen Hüıe 

ylnln veresesi tarafından namlarına teıclh lıtenflmektedlr. 
lıbu harman yeri hakkında tasarruf lddtaaıoda bulunacak 
kimselerin tarihi ilandan itlbar~n on sün ıarfında Tapu 
Stcll Muhafızlıiına müracaatlara Jüzumu ilan olunur. 

'li. Bu Lkramiyder her uç ayda bir olmak ıiure. se .,. 
~ nede dört dtf a _bu miktar ıızerinden kura ile d.ağıtı = 
>' lacaktır. ilk kt·ştde 1 l:.'JJiiıl Y38 dedir. f* 

tonun temeli vicdan, ıuür 

Te abli.k temlzltildir. Buıti· l Ballkes'ır t'ıcaret ve 
zeJ ıeyler fıe Bulgar mdletf · •••••••••••••••••••••••••• 
nln yıllardanberl bekledlil l 
"mtlll btrltfl,, yaratacoklar
dır. Milli birlik demek, kuv· 
vetll ve kudretli bir devlet 
demektir. 

Muharrir, buıünkü mecll 
ı~n gayeıl ııte bu blrhll 
yaratmaktır, dedikten ıonra 
mecllıln vazifesini ıöylece 

hallıa ediyor: 

- Mukaddes yurdumuzda 
soıyal bayatamızın bnuın 

ıafhalarında yaratacajımız 

ve aarılacaiımız milli birlik 
sayesinde ekonomik, knltn
rel ve zirai baıarılar elde 
etmek ve bakaızlıklara me · 

ydan vermemek; ltılzllil ıı 

dererek ıanatçı, amele, tüc · 
car, zfirra ve esnaf ıtbı ha

lk kütlelerini refaha erdir· 
mek . Beynelmilel politik 
münaa~betlerde mllletlmlze 
llyık olduiu hürmeti temin 
etmek .. 

Slovo 1razeteıl de parla
mentonun açılmasını Bulg11 r 
politik hayatında daima te 
barüz edecek olan ÖnP.mll 
bir hıidlıe telakki eyle· 
mektecİtr. Gerek halkan 

sanayi odasm~an: 
Ralıkeılr vlliyeU merke 

ztnln Börekçiler mahallesin · 
de Oojumcvl ıokaiında ( 18) 
numaralı evde oturan TOr
klye Cumhuriyeti tebaaaın 

dan olup Balıkeılr ıehrl çar 
ıısının Yazıcıoğl u ıokaiında 

('4) numaralı dükkanı ika 
metsahı tlcari ittihaz ederek 
926 aeneıtndenberl koyun 
tlcareUle tıttıal ettiğini be· 
yan eden lıllın oğlu Raıl · 
mtn ünYana ticareti bukere 
(Rasim Çatan) olarak teıcil 
edtldlil gibi, bu ünvanın im
za ıeklt de TGrkçe el ya111tle 
(R Çağan) olarak ticaret 
kanununun 4ı ncl madde· 
ılne söre Balıkesir 1 ıcaret 
ve Sanayi Odasınca 56 ılcll 
sayısında taahthen tesçtl edil · 
dtil tlan olunur. 

Balıkeaır Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Balıkesir inhisarlar Baş 
MüdiJrlüğünden: 

Bandırma ıehlr dahılı, Bandırma G6nen, Bandırma.Men· 
yaı içki -.e tütün nakliyatı ektıltmeıl 25 6 938 cumarteıı 
rününe kadar uzatılmııtır . 

Nablyeal: Maballeat: Mevkii: Cinai: Hududu: 

Taltplerin yevmi mezkurda Jhale ıaatl olan 10 dan ev· 
vel Bandırma lnhiıarlar müdürlüiüne müracaatları tlln 
olunur. Btiadıç Cami Hane Saiı Bolbolcu 3 - 1 - 187 

Sepetlik uyu Bal 

oilu1 Emin, ıo 
lu Akkaı oğ · 

ıu Alt, önü yol, Balıkesir Askerlik· ~ubesi 
arka11 Velt ol t./ 
ıu Kerım ha· Bafkanlığından: 
neleri 
D E 

1 - 333 Doiumlu Ye bunlarla muamele 1ıören daha 
ofu yup 
1 Ah eıkl doiumlulardan yedek ıubay yetlıecek aıkert orta eh-

:ı u p ~İt, ltyetnameıt olanlar 1 temmuz 938 de hezırhk kıta1ında 
atiıl aıa ı ı- bulunacak surette ıevk olunacaklardır. ma , poyrazı 

yol, kıblesi Ya · 2 - Memuriyette bile olsalar fıtlına edilmez Bu ka
kup oğlu Muı· bil olanlar niifuı cüzdanları ve lkl fotoirafla 29 hazl· 
tafa kar111 ran 938 çarıamba aıününe kadar ıubeye ıelerek ıevk muh· 
Fatma taralaranı almaları lazımdır Müracaat etmtyenler hakkında 

Kayıp mu
• hu·r Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı evin sahıbı kanuni muamele yapılarak cezalandmlacaldarı llan olu· 

Köae Ahmet oğlu Hüıeylnln 40 yal önce ölümtle yeglne nur. 
lŞemıt Yıldaz] adlı mühü- varlıl karııı Hatlceye ve bai ise Rumelili Ahmedtn mali ---------------

rümü kaybettim . Yenisini ala· iken 45 yıl önce ôlümlle kızlara Hatıce, Ayıe ve Duduya 
ceğımdan hGkmü olmadığı badehu Dudunun da 930 da ö ıümtle oğlu Osman ve ken 
ilin olunur. dinden evvel ölen kızı Ha ticenin oğlu İımalle badt hu Ay 

Ovaköy ihtiyar he ıentode 938 de ölümlle kız kardeıl Halice ve kendınden 
yetinden Şemıı Yıldız önce ölen kardetl Dudunun kızı Hattcenın otlu lımaile 

r•••••••~••••••••••••••-.. kaldıiıodan bahtılt- bunlardan yaloaz Hatace h111esl için ıe· 
: TUR KOi LI : net almak lıtedığlnden tahk1kat yapmak için 3 7 938 pa 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez btrliklerlnin ihtiyacı olan l 1,000 kilo kuru 
ıoğan açık ekılltmeye konmuıtur lhaleıl 29 6 938 çaııam
ba günü eaat 1 O da kor satın olma komisyonu bina11nda 
yapılacaktar. Muvakkat temınatı 33 lıradır . Şartname ko
misyonda her gün görülebiltrA Taliplerin muayyen aıün ve 
aaatta komlıyene müracaatları 

! Pazartesinden baıka her i zar günü mahalline memur gönderllecekttr. Bu yer hak· 
: ıün çıkar. Siyasal gazete •• : kında hır hak tddlaaında bulunanlar vana bu ıünler için 
! Yıllıfı: 800 Kuruı ! de yazı ile Balıkesir Tapu Sicil Muhafızlığına veyahut ma -

: Altı Aylıfı:-400 • : halline gelecek memura müracaatları lüzumu ilin olunur. -----------------4_-_. _ı ___ ı_1_3 __ . . ----------------------------------• Sayısı: 3 • • • • : Günü 1ıeçml1 ıayılar 25 : 
: kuruıtur. : 

ve gerek mebuıların göster · 
dikleri heyecan ve histen, 
Bulgar mllletlnln artık müp 
hem Te meçhul ıeyler p'! 
tinde değil, ıuu.rlu hareket · 
ler ve leler arkasından ko . 
ıacağını lıtid 1 ll eden mu . 

harrlr, Bulgarlstanın tam 
dört yıl parlamentoıuz ya
ıadalına ve bu müddet zar 
fmda milll ananelere, milli 
hislere ve karııhklı itimada 
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: BALIKESiR TÜRKDILI : 
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Balıkesir Tapu Sıcil 
Muhafızlığından: 

Köyü: MeYktt: Cinai: Hududu: 
Şeremetler Alacalıpıoar 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Su11iırltktakl birltiln et ihtiyacı olan 30 ton ııiır ve 
ya keçi veya koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye konmur 
tur. Hanglıl en ucuz oluraa o clnı et 4 7 938 pazarteıl 
günü saat l 1 de Balıkesir kor ıatın alma komlıyonund• 
ihale edilecektir. Muvakkat teminat: Sığmn 56~, keçinin 
675 ve koyunun 900 liradır . Evıaf ve ıeralt komlıyond• 
görüleblltr Taliplerin ihaleden bir ıaat evveline kader 
teklif mektuplarını koaılıyona vermeleri . 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

18, 19, 90, 9, 1 O, Sayılı akarat kiralarına uzatılan 
günüode talip bulunmadığından ve bir lc11m ına da verilen 
bedel haddi liyak görülmedfilnden 3 6 938 tarihinden iti · 

baren pazarhkla verllmeelne karar verlldlil ıl&n olunur. 

Tarla Değuıu dere , bat111 
Kör Halli, poyrazı 

ŞOkrü vereaelerl, kıb 
leıl Kulalı vereıelerl, 

Evsafı yukarıda yazılı tarla ecdadından lntıkaleo 
ve taksim cihetlerine müıttntden Fatk oğlu Halli lbrahi 
mln senetsiz: mülkiyetinde olduğundan babııle teıc l ll tıten 

• mektedlr. Hu yer hakkında baıka bir klmıe tarafından 
mülkiyet iddiasında bulunanlar vana on güo zarfanda va 
zi le Tapu Sicil Muhafızlıfına ve onuncu gün l ·7-938 de 
mahalline ıidecek memura müracaatları lüzumu tlin olu-
nur . 
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