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Aınerika Parlamentosu De
niz Bütcesini Kabul Etti 

Paılimento 22 harp gemisi yapılmasını kabul re iki 
zn~h yapilması ha~~mda~i teklifi redetli 

NeYJork, 22 ( A A ) - rı9ma itliraki. 
~2•tlnaton mebuaan meclisi 5 - Büyük Okyanulla 

harp ıemial lnıuını der Amerikan bahriyeılnin ve 
Plt eder. deniz bütcesini ka hava kuY•etlerinin faaliyeti 
bul etnıiı ve 70 milyon oo · 
lar lııyllletındeki tkl zırhhnın 
Yapılnu~11nı mene matuf 
tadU tekllfint red- ve 1939. 

ve Honolulu ü11ünün deniz 
tayareleri ile takviyeıt. 

Buraya 18 deniz tayyare· 
sinden mur~lckep tik grup 

bnorınal bahriJe bütceeinl ka · 
ut etmııur. aönderılmitlir. Gelecek nut . 

Londra, 2'2 (AA.) _ iyi kunda RuzvelUn Amerika 

lıaber alan Londra mehafil· bük6metinin ne dereceye 
lerf V · k d 1 ' aııngton ile Londra a ar 936 tarihU Londra 

( . . \. 

Nobel.Sulh Mükafatı Habeş 
imparatoruna Verilecek .. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON İKİNCi YIL SA. YI: 3764 

Rusya JapOnya,OrduVeDona Romanya 
1 

Türk KonSölÖsluklaıının ~a- nmasını T akviyeEdiyor Uluslar sosyetesinin mO
patılacağını .~esmen bildi!di Japon Basvekili; Japon hedefinin ıahakluku için bütün dahalesini kahl tlmiyecek 
Moıkova 2 {A A ) Bu · Bükreı, 22 (Radyo) - Ro-

yük Sovye; - Mecİiı;nin ıon millelin Sif 8f~er edileceğini SÖJIB~İ. manya hariciye nazırı B. 
celıeıtnde Baıvektl Molotof Tokyo, 22 (AA.) _ Ja · Japon orduları, bu gün de Miçeıko, Romanyanın. azlık· 
söz ıöylemiı ve bazı tenkit· l lar hakkında ve b1Jha11a pon baıvekili Diyet mecli· i erlemişler ve ( Ohayen ) 
lere cevap vern ittir, Ecne sindekt nutkunda Japonya· ıehrlnl tıgal eylemiılerdir Muıevi unıuru için aldıjı 
bi konıoloıluklar meselesi nın Doğu Aıyanm iıtlkrarcı Son gelen haberlere, gö· tedbirleri Uluslar Soayeteai 
bu noktalar araıımdadır Mo· 

lotof: 11 Bazı konıoloı 

ların memleketimizde tecviz 

edılm lyecek hareketlerde bu-

lundukları , caauıluk ve ta· 

botej tılerine gtrııukleri doi 

kuvveti olmak itibarile va re, Çın orduları, Japonların konıeyinde izah edecek ve 

zifeai memlekete ağır mec· Çlode ilerlemelerine mani buhuıuıta malOmat vere· 
buriyetler yüklediğinden mil · olmak için eıaıh tertibat al- cekUr. 
lelin maddi, manevi ıefer makla me11ul bulunuyorlar. 
b"r bir bale gelerek ordu ve Şanghay, 22 (Radyo)- Ja · 

Uluılar Soıyeteıi, bu lza· 

don!lnma111n1D kuvvetlendırtl poo orduları, ıtddetll kar 

lllUahedelerl 35 bin olarak 
tahd· 

mua hedeaioe kendini bağlı , 
rudur Buna kartı tedbirler 

alınmııtır.,, Demit ve Japon 

ya ile Almanyaya alt baz1 

konıotoılukların kapatıldığı · 

nı ltalya, İran, Türk , Afgan 

meıint finans ve ekonomisini fırtınasına rağmen Şangtonı 
ve son hedefin tahakkuku için havallıinde llerllemekte de 
bütün milletin hük6met ar· vam ediyorlar. 

battan ıonra Romanyaya btr 
komisyon·~ göndermek sure· 
tile tahkikat yapmak isterse, 
Romanya hükclmeti, buna 
katlyyen rlza g6ıtermiyecek· 

tir. 

ıt edilen tonaj mikta · 
~nda Yapılacak deiitikliğtn 

ondra Parı. Vaılngtoo ara 
1anda Yakında yapılacak ko 
tıuıaıata~ın mevzuunu teıktl 
edeceflni btldtrmektedırler. 
B Vaıınıton, 22 (A..A.) 

addettıitni bildırmeıl lhti· 
mali vardu. 

Her ne oluna olaun iyi 

haber alan mebafl ler mem 

leket henüz ahvalden iyicf' 
haberdar olmadıjı ve müte 

reddit olduğu için efkarı 

umumiyenin Ruzvel lehinde 

ve diğer devletlere ait kon 

soloıluklardan blrçojunun 

kasında birleıecejl ümidinde Tlyeo Çin - Koceo hattı 
bulunduğunu ve ihtilaf~ hal üzerinde yürüyen kıtaat, 
tarzı arsyacağını söylemtılir. Yeytlnge yaklaım11tır. 

Diğer taraftan bahriye Hankao, 22 (Radyo) - Çtn • 
oazareli namına söz ıciyle· Ajanıından! Nüfus 
mele ealahlyeltar btr zat 43 Vazlfeılnde ihmalleri aö· 

kapahlacafım tllve etmittir. 1 k d d d l y 'lkb h d ' k bin tonluk krovazörlerln in· rü en 9 uman an 1 am e 1 - mı ' ' ar 1 yan ıcı abri h>ıaat için istenilen 
SSJ lllllyon dolarhk tahıiıa· 
tın - ı olmuına raamen hüku~ m'"'lfo o.uec iste büyQk itirazlar· n "" 

B. Molotof, Franaada,Sov şaat hakkındaki ıeyta\erı tek . mittir. Bunlar araıında bir 81\ il il 
yet Rusya al eyhinde yuva zlp edemiyeceğini söylemfttlr. kolordu kumandan°1, bir dl · lıtanbul, 22 (Huıuıi)-llk· 

la ka l harici slyaıet hakl~mda mü "tı anmadan kabul edi· kuran ıenerilıerden de bah· Şanahay, 22 (Radyo) _ vanabarp reisi, iki alay lıu · baharda nüfuı k6tüklerlnln 

l~ceğt tahmin edılmektedir 
ununla beraber bazı me 

buılar b·t . ve ı ha11a ın9aat pr· 
oğramının rn illi müdafaanın 
hllldki il\ d tlyaçlarını aımaaıo 

1 
an korkan ıulhperver grup 
arın -... uıneuılleri harici si 

Yaset hakkında blr münaka· 

'' açılrna11nı memnuniyet le 
karıılıyacaklardır. Bunlar l\l 
nokta! 

arın ayclıolanmasını 
tıtenıektedir1er 

1 
· Çın-Japon ihtilafın· 

da hit"r fi k k • a ı anununun tat-
bi'< edılrnemesi hakk1nda 
h~ 1c-u uıneun ar:ıuıu . 

2 Ruzveltin ananevi 
lnfirad · 

k 11 Y•ıetlni terkede 
re beynelmilel ılyaaele ds 
ha faal bir tekilden iftira k 
ehn~k hakkındaki arzuıu . 
d 

3 
- Şıkaao nutkunda 

.
1 
erptı "dilen pratik tedbir · 

er. 

=-~ Avnerikanın silah ya 

Hava 
- -

Kurumu reisi istifa etti. 
İıtanb ı 'J 2 T- u • .. ( Huıusi) 

urk Hava Kurumu genel 
rei&i B Fuad Bolca sıhhi 
vaı:ıvetinden dolayı it;lf a et-
1Dt1Ur y . 
B C · erıne , Bolu ıay lavı 

· evad Abbasın tayin o1u 
necağı &ôyleniyor. 

Ankara 
latanbul 

MuhtelitıBil ·amında ya-
pılan birinci maçı is

tın~ul kazandı 
Ankara 22 

kara t ' (Husuıi) An · 
· •l•nb j 

araııod u muhtelitleri 
0 bu .. 

yapılan Run Ankarada 
nıaç, 1 3 · ı t 

muhtel 't ı e stanbul 
t t ka 

Muht 1 1 zanmıştır . 
e ıt er b .. 

karıılaıac ._ ugun yine 
"•hr 

zakere cereyan etme11ni ter· 
cıh edeceğini beyan etmek 
tedirler . 

ıetmit ve Franeanm bunları mandam, Posta ve telaraf tebdtlioe baılanacaktır. Bu J11ponlar umumi bir taarruz • 
himaye etme.ine hayret et- h 1 h nazarellnln yüksek memur· ıuretle umumi yazım da ya-için umma ı ıurette azar · 
mittir. 

İti-Fransız Kabinesi 
mat Reyi Af dı .... 

Şotan kabinesi parlimentoda ~üyük ekseriyet kazandı. 
Yalnız bir saylav tnuhalıf kaldı. 

Paris. 22 (Radyo) Fran· 
11z kabmeal. bugün öğleden 
evel Elıze sarayında Curn 
hurreiıi B Lebrunun riya · 
setinde toplan'Tlıf ve hüku 
metin, parlimento ve ayan 
mecltslerinde okuyacağı be 
yannameyi tetkik ve tasdik 
eylemftlir. 

Kabine; Dahıliye Nazırı 

Alber Saronun, Şimali Afrika 
f ranslz müstemlekeletı hak 
kında verdıil takriri kabul 
ettıkten sonra, Harbiye Na 
zm B Datııdiyeoin . general 
Gamlenin erkinıharbiyei 

umumiye riyasetine tayini 
halikındaki lt-klıfını tasvip 
eylemittir. 

Pariı , 22 (Radyo) Fr· 
ansız parlamentosu. bu gün 
aaat 15,30 da toplanmıttır. 
Tribünler. baıtanbaıa dolu 
idf. Reis B. Edvar Heriyo, 
celseyi açtıktan sonra, sözü 
Başvekil 8 . Şotana vermiş 

tir . 
B Şotan ağır adımlarla 

kürsiye gelmıı ve hükume 
tin beyannamesini okumağa 
baılamııtır 

Baıvel<ıl, sık sık ve ıki 

cenfthtan del alkışlanmış. bil 
haaaa B Leon Klumun va· 
tan severliğinden bahıeder 

keo, Sosyalistler tarafından 

sürekİi suretle a l kıtlanını, -
tı r 

13 Şotan, beyunnamesınin 

bir kısmında demlıtir ki: 

Bu gün Fran~a ıçin en 

çok lazım olan, sükün ve 

emniyet içinde it ,;e lam 

bir itllhaddar. 
Baıvekilin bu sözleri ıld· 

detle alluı\anmııtır. 

B. Şotan, y~ni kabinenin, 
harici ılyasettt: ıulhu koru-

mağa çalııacağı ve muhtelif 
devletlerle aktedılmıı olan 

bütün muahedelere sadık 

kalacağını ıöylemtı ve be· 
y_annamesini bllirmlıtir. 

Hükumetin beyannamesi 
okunduktan ıonra birçok ha 

tipler ıöz söylemiştir . B. 
(Deberjeri), halk cephesinin 

aleyhınde bulunmuı ve 1936 
da halk cephealne rey ve · 
renlericı. l<endılerini bekliyen 
akibett nazara dıkkate alma . 
dıklarını . bundan sonra da 
ha müdebeniane hareket et· 
mek lizımge ldığın', F ran11z 
mılletinln bankaların ve ko 
münııtlığin boyunduruğun 

dan kurtarılması ve bılhassa 
spekülatörlerin ti<ldetlc ta
kip edılrnesl iktiza ettığini 

söylemiş ve yeni . hükumet· 
ten enerji lıtediğlni de ıli.ve 
eylemlttlr 

Paris , 22 (Radyo) .\yan 
m~ cliat, bugün öğleden ıon · 
ra saat 15,30 da toplanmış 
ve reiı Jol Dojanene, hü
kumetin beyannamesini ok. 
uyacak olan Bıı~vt'kil mu 

1 avini ve harbiye Nazırı R. 
1 Daladiyeye söz vermiıtir 
1 B Daladiye hül<funelin 

beyannamesini okumuı ve 

alkı1lanm1ştır. Ayan meclisi 
nıüt~aklbt>n celıe)'e ıon ver

mlıtir 

lanıyorlar . larından bir kiti vardar. pılacalıtır. 

Alakadarların verdlii ma
lumata göre, Japonyanın ti· 1 

mdlye kadar ltral etmlt ol 
duğu yerlerin umumi nüfusu 

• Mançuri de dahil iki yüz el-
li milyona yakındır. 

Askerlik Kanununda 
~Değişiklik yaprlacak .. 

Şaoghav, 2..! (Radya) 

aelçika 
Yeni askerlik mükellef iye hizmetleri tar.ununa kadın

lann askerliğine dıir YEni ~ölümler · tonuf acak 

italya imparatorluğunu ta
nıyacağım bildirdi 

Berlin. 22 {Radyo) - Bel· 
çika hükumeti. İtalya hüku 
metini tanımağa karar ver· 
diğinl, Pariı ve Londra se· 
fırleri vatttastle F ranaa ıle 

lnglltere hükôrnetlerJne btl· 
dirmiıtir. 

Bir seoedenberl tatbik 
edilmekte olan kızlarımı
zın aıkeri hizmetlere ha· 
zır lığı f aaltyeUnin vermfı 
olduğu neticelere göre, bu 
ça lıımanın ıumullendırllmesl 
ve kanunlaımaaı etrafında 

hükumet yeni bir proje 
hazırlamaktadır. 

Projenin lıml ''aıkerlik 

mükkelleflyeU dahilinde 
ı olan vatandaıların aakerlik 

KrediKooperatifleriOr
tak Sayısı Artıyor .. 

- -----
Bütün memlekette, ~ooparatifler bir yd~a köylüye 

16, 15 9, 709 lira yardım~a ~urun~u. 
Hükümelin köy kalkın · 

masınm bir ana unsuru ol 
arak ele aldığı zirai kredi 
kooperatif leriode 1937 yılı 
içinde büyük bir inkiıaf 
göze çarpmaktadır: Ortak 
sayısı yüz bine, sermaye 
dört milyon11 yaklaımııtır. 

Kooperatıfler ortak l ıuana 16 
milyon lirayı geçen büyük 
bir para yardımında bulun
muılardır . 

1930 Senesinde; 191 koo 
peratif sayısı 20.170 ortağı 

vardı 1931 de kooperatif 
say111 341. ortak ~a 
yısı 34,070 oldu . 932 de 
kooperatıf sayısı 590; ortak 
sayısı 52,733 e çı&cfı 933 de 
653 kooperatifte 60,585; 
934 te 661 kooperatıfte 
63.934; 935 de 668 koope 

ratiftf' 67 .333; 936 da 668 
kooperatifte 61 ,07 l ortak 
vardı . 

Şımdı 937 de ortak aa 
yısı 86.631 ve kooperatif 
sayısı 650 . . 

K ooperatlflerin ortakları
na yapmıı olduiu yardım· 
lar; bilhasea son eene içinde 
12 buçuk milyon lira gibi 
çok yüksek bir miktarı bul 
muttur . Bu rakamlar, sene· 
lere göre ıöylece takıim 

edilmektedir: 
Kooperatiflerin ortakları 

na ikrazları, Ziraat Banka11· 
nın Kooperatiflerine ikrazla 
rı : 

ı 93L1 3 463.458 
J9JI 7 562 768 
1 ~32 12.508. 73 l 

2.346 636 
4.288.747 
6 616 863 

hizmetleri kanunu,, dur. 
Bu liylhaınn ilk madde· 

ıine göre, Türklyede 16 ile 

~O yaı arasında olan ka • 
dın erkek her vatandaı, 

memlekeUn müdaf aaeının 
birer temel unıurudur ve 
kendtaine bu sahada verileD 
bütün vazifeleri yapmakla 
mükellef tir. 

Erkeklere 20·45 yaı ara· 
11nda aıkerllk mükellefiyeti 

veren bugünkü ı-. kanunun 
hükmü dııında kalan 16 20 

ve 45 60 yaıları ara11nda 
kadın erkek bütün vatan-

daılar için yeni h6kümler 
konulacaktır Bilba1ea ka

dınlarımız için cephe gerlıi 

hizmetlerı , 11hhlye hizmetleri 
hava hücumlarından l<orun
ma . hizmetleri, aekerl mü· 
eaeeseler emrindeki büro 
mesaisi ve ordu için lüzum· 
lu giyecek, yiyecek hazarlı . 

yan müe11eıelerde çalıımak 
vazifeleri vardır. 

Bunlardan baıka; hlkim, 
mühendis, doktor, muallim 
vesair meelek ıabiplerl olan 
kadınlarımızdan kendi eaha · 
larında ve ordu hizmetinde 
faydalanılacaktır. 

Harp haHnde. bilhassa 
( Sonu üçüncü 1ayfada ) 

1933 14.627.566 
1934 ı 6.497.430 
1935 18 388 271 
1936 17 816 351 
1937 16 159.709 

7.589 114 
8.044.741 
8 145. 745 
9 04Jı..446 

12 48CJ 736 
Ziraat bankasısınıo kredi 

(Sonu iklncı ıayfaela) 
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SEHİR HABERLERİ 
Nobel Sulh Mükafatı 

Anadolu Ajansa birkaç 10n önce, çok aarip btr ha· 
ber Yerdi: lıveç toebuıları. Nobel Sulh Müklfatına 

Habet imparatoru Neıüıii namzet göıterul'fler , aralerında da 
tmza toplamıılar; bu, mecli11n Nobel komu .. sıne tevdi olu 
oacakı1111. 

M•lleunt, yirminci asrın ö1üm &açan harp \· .. tta ları 

Türkçe 
Konuşmayı teıin isi hılk
evJari proğrannna ahnıcak 

BütQo memlekttte, bılbaı· 
karıaaında terkederek , göz)aıları ıuaamda ya· 

bancı memleketlerde adalet peıinde l<oııuktan ıonra tnkl · 
tara ufrayan bu imparatorun böyle bar m6kafat almaıına 
ftİHn ıevlnebiltr. Fakat, Nobel Sulh Mükifatı, aylarca yalçın 
dallarında kanla muharebelerin vukubulduiu ve nıhayet 
buılln de eıaret boyundurufuna vurulmuı hlr uluıon ıö3(i 
,aıh imparatoruna neden vertli) or? 

, ıa umumi yerlerde TürJcçe 
konuıulmaıının temini itı nin 

halkevlerine b11ak1lması ha 
ber yertlmektedir. 

ff •r ıene dünya ıulhuna en büyük bızmetı vıtpan 
lara v~rslmekte olen bu nıükafatm bu tJef11 m"jlüp 

bir imparatora verilltl doiru n ı udur? 

· Hıç tereddüt etmeden 

- Evet doıtrudur. Çiinkii. o milletler araııoda adalet 
denilen Anka Kuıuna kanarak felakete uiramıı bjr ıulh 
ha vvarlıtdtr, dl ,ebıliriz 

M uhdkka", Ha bet imparatoru ıulh yolile vatanını ko· 
ruyacafını Omttederken A vrup.-yı da, sürükleomeıi 

çok muhtemel btr fellketten kurtarmııtar. 8u lltbarla bu 
miiklfat, Avrupanın beliyl bttından Hvuıturma tadaka11 
o1acal&br. 

Boton bunların yanıbaıında , bu, Avrupanao hili kan 
d6ken bir uluH kartı oynadıfı difer btr komediden baıka 
lttrıey deitldir 

Kemal Demiray 
--------------ll!ll'll!l!-"'ll!!!"!mll'"-ll!!!!m!!!!m!!m 
' Mısırda Kabine Değişikliği 

(DGnkQ Sayının Devamı) 
. .. Daily Mali,, ıazeteıine 

16re Kral Faruk ile Vefd 
parttıl ar .. ında çıkan ve 
Ve'd h61c6 metınln •aatfesl 

. ne nihayet verdiren thullf 
bu partiye bafh olarak bu· 

landurulan 25 bin l&tıthk 
mavı 16mleldtlerfn mevcu 
dtyetıdır. Yenı baıvekll bun· 
larla blrhkte sayı ittbartle 
daha az olan yeııl İ6mlek· 
itleri de dağıtmıtbr Gazete 
•••elce lnıtltz aleyhtarı 
olan yeni baıvekll Mehmet 
Mahmut paıanın, M111rın 
iıUkliltne kavuıma11 6zerl
ne lnııiltereye kartı daha 
doıtane harekete baılamıı 
oldufunu memnuniyetle kay· 
dedtyor Dıfer taraftan Mı 
11rın hlkGmranlık haklarına 

ıahlp bir memleket olmaıı 

ıtibartle buıüo ıeçlrmekte 
olduiu krlztrı tamamile da 
hlli olduaunu itiraf eden bu 
ıazete lnıtlterenln de kendi 
hayati menfaatlerini tehdat 
eden vaziyetler karıı11nda 

llkavd kalamıyacafını , Mm 
ran bimaveııoden fnrtlterentn 
rneıul olduiunu ve Ml51rda 
ıeç .. cek olan devamlı ka 
rıtıkhlın esaıen aıa yi9i pek 
tyt olmı1an d6nyanın bu 
k11mında Jf'ni m6ıküllere 
yol açacainu bildiriyor 

11 Dally Herald,, gazeletl 
Kral Farukun, her tOrlii ma· 
k61 tavıfyeleri dlnlemlyerek 
bOyük bir parlamenter ek · 
terlyetln mOzaheretıne da 
yanan bir baıvekilln· vazıf e 
tine nihayet verdlflni . onun 
Jerine ancak cebir poltttka11 
tle hlkOm ılrebilecek bir hü· 
k6met ko1dafunu, kral Fa · 
rukun baba11aın d• yine aynı 
ada'lllara dayanarak bir oto 
kral ııbı deyletlnl idare et· 
mek ıayretfnde bulunduk 
tan eonra netıcede ademi 
ma•affalnyete ufradıimı, 
h•lz on ıeklz Jaıını doldur
mamıı olan Kral F arukun da 
aynı çıkmaz 01una kapıldı -
iaoı •e kralın bu hareketle 
kendiılnden pek çak ıeyler 

IMldlJ• Mııır halluaı •• 

meırutiyet tdareılnt veya 
kendaalni terctb etmemeie 
mecbur kıldıiını kavdedlyor 
ve dı1or ki: 

.. Bu mOcadele btrhayh 
uzun ıOrebiltr Bu mücade. 
lenin netlce~i genç krahn 
tacını ve tabtmı kaybetme 
sine kadar varabilir Sülı6 

net, ıyl bir Jdare ve terakki 
reformalarına r.1uhtaç olan 
bir memleketin dah ıL henüz 
rüıdiinii iıbat etmemit bir 
çocufuo hırt ve ıafleu y6 
züoden böyle m69kül btr 
vaziyete dütmeti büyük bir · 
faclad1r ... 

.. Mancheller Guardtao,. 
gazf!tett lıe "milletin taavlp 
edecefl bir hükdmet,. kur · 

mak teıebbüıOnde bulunan 
Kral F arukun anlaıılan 
bu tibarle umumi ıe . 
ıeçimden baıka btr mina 
murad ettiğini. çünkü bu 
gilnkl} mebu,an medfılntn 

d6rtte üç ekıertyetinl elinde 
tutan Vdd pHtlı!n•n yeni · 
den yapılıtcak bir ıı-çimde 

de bGyük bir ekıertyet ka 
zanma11nın oıuhakka k oldu· 
iuou ve Kral Farul&un. hal 
k~n muhabbetini kaunmıt 

bir hikümdar lıe de M111r 
lılarl yeni koalfıyon kabine 
ıtne rey verdirecek kadar 
.em pati temin edt' ınedl~trıt 
bıldirtyl'r. 

Bu ıazeteye ıöre M11ırda 
buı6nk6 vaziyet 1928 tene· 
ıt oldufu ıtbi, 19:.i7 1ene1i 
de lnıiliz · Mmr muahedeei 
nio mOzakerelerlle haılamıt 
halkın miizaheretlnf'l daya 
nan k11a bir Vefd hülcüme· 
U denetini yaıamıı •e da -
ha ıoıua bu hük4met ın va. 
zifeıine olhayet verilerek 
Mahmud paıanın ıiyaaeti 

altında tarayın tenılp ede 
ceft bir h0k6met kurulmuı 
tur Mukayete bununla da 
bilmiyor 

19'28 de lnılliz·Mıaır mu 
ahedeıl milzakerel~ri muva . 
ffakıyetli bir neticeye var · 
mamıı olmaıına mukabil j 
1937 deki mGzakerelcr bu I 
tıcl• mu•affaluyetl t.emta et• 

Bu meıele, cent tedbırler 
almaktan ziyade, ıiıtemli ve 

ıuurlu tedbir alma iti oldu 
tundan, halkevlerı . Türkçe 
nlo bütün Türk o lmıyan va 

landa9la.r laraJandan da Ana 

llıan oll\rak kullanalmaaı ve 

büt6o vatandaılarıo Türkçe 
öğrenmeleri için proğramh 

•e devam!& bir çahıma faa· 
ltyetioe 1iri9ecelderdir. Bu 
ıaye için kurslar açılacak, 

kooferanılar yapılacaktır . 

-···-·----·..-... 

Yurt- Güç 
Maçı 

Buıün, İdmanyurdu ıle 
İdmaoıücü bl,tnsi ve ikinci 
takımlara General Alı Htk 
met ıtadıncla kartılaıacak 

lardır . 

lılaçın ali.kah o l acajı 
umulmaktadır. 

mittir Hinaenaleyh loıtltere 
biililmeU, ıamtm1 ve aeme· 
reh bir if bır ıtfl temi o et mit 
olduğu Vef d hü~dmetlnın 

ıukutuna tee11üf etmektedır 
l 9~8 de Mahmut pafa 

hüktlmetı mebuaao mecliıınf 
lljvetmif ve aoaya1ayı or· 
tadao kaldarmııta Yeni hü
kılmet hedefinin anayuay1' 
bajh bir idare teıJıi oldu· 
tunu ilan ediyor. Bunu ya · 
pabllmek içiıı ekıeriyelı ~e 
min edebılmek üzere Vefd 
rnenıuplanmn müzahereUae 
muhtaçtır . 

Yeni hül&ümetın " mavi 
ıömleklılt-r.,\ tlejıtmıı o lma 
ma1t belki kendaıtne bir de· 
rece,e "'adar müze.berat te· 
min edebılir. Fak&t buoun 
harlctnde yen& kabineoın 

Mı11rh'au heyecana ıevke · 
decek bi~ bir tnüıbet tarftf ı 

yoktur . 
.. Newı Chronlde"' gazete 

il f aıtıt uıulü üzere te9kıl 

edtlmıı olan M11ardald "ma 
vl ıömlekler., in dağıhlmıı 

olmaaını memnuniyetle ltu 
tıhyor. Kral Farukun bu te 
tebbüıün6n Mısır namına , 
demokrasi namına ve lnıl 
ll:ı. Mmr doıtluju namına en 
iyi neticeleri verebtlmeei 
muhtemel bir hareket oldu. 
tunu. yeni baıveklltn bir lo· 
ıtlh: doıtu olmanoa naza· 
ran Kral Farukun ltalyan 
nQfuzuaa kapılmakta oldu 
fu ıekl inde çıkan ıayialaran 
da a11l ve eıatı olmadıfanın 
bu ıuretle meydana çıktılı· 

111, yeni baıvekılin umumi 
bir ıeçlm yaptaracaiım bil 
dırmit olduiunu. vakıa bu 
ıeçfmde Vefd µartlılnln yine 
ekıeriyetf kazanacatına ve 
bu suretle yentden bazı kart · 
oıkhkların zuhur cdecefine 
muhakkak nazarla bakıla · 

btlirae de yeni baıvektlin bu 
1olda yilrümealnın her hal 
de memnuniyete deler bir 
hartket •ldufuau bıldlrlyot 

Kredi Kooperatifleri Or
t a k Sayısı Artıyor .. 

Çay 
- ~--

------- -
Y etiıtirmek için bir kanun 

p·ojes\ haznlındı Bütün memlekette, kooperat.fier bir rıldı kiJlüye 
16.159.709 lira yırdımdı bulundu, 

Zfraat Vekaleti memle 
kettmızde çay yeli4Urmek 
için bir kanun projeıl ha· 

zırlam ı ıtır . 

Bu kenuo •ın tatbıkatından 

sonra meml~ketimnin muh 
telif yerlerinde ç ay yetııtlrl · 

lec .. k ve iıtihıo lat az zamlia 
da çay f tihla ldmt:ı.ln mühim 
bir kı ıımın ı k artılıvacaktar . 

Panıuk 
Haatalıklarile 
Mücadele .• 

J Ziraat Bakanhiı, pamu· 
-· '

1 lun iyi va11fta , kurala da. 

l'amukçu Kooptratift Ortakları ~anar , elyafı uzun •e m6te· 
canlı btr ıekilde yettıtlrtl• 

reaandu. 1937 Seoeafnde 16· mesınt temin için çalıımala. (B"t tarafı birinci ıavfada) 
kooperatifleri11e yapbğı yar
dnrı . 1930 danbf'rl daimi 
hır lnkttaf ve arht halinde 
dir Kred i kooperatifleri , 

henüz kendı sermayelerile 
borç verecek kadar kuvvet 
it bir b6nyeyc aahıp olma · 
dıklarındau Ziraat bankası, 
lüzumu halinde bu yafdımı 
daima artaracaktar 

Kooperatiflerin, ortaklara 

rfllen artma, bu müuaesele· nna devam dmektedır. Ba
rin köylüuftn en büyük dfttJ• kanltk b• çahımalannda ya
manı ollln faizcilerin ve ıpe• lrın bir llt ıkhalde pamuk iı 
külit6rl!rle yaptığı milcade· tlh llhmızın s00,000 halyeyi 
lenin baıarı dereceaınt an· bulmaaını gö~önOne almak 
labyor. tadar. 

Ziraat baokatJ: köyln Bak1ınhk, pamuk hHtalıl' · 
b6nye1tne atı mit olan bu laırtle de ıııvııımaktadır. Bal 
te9ktlatın ıGnftn tbtiva~ları~ ha11a pamuk kurtlarlle m6· 
na ve 7aruretlerine ıöre et. cadele lçın Amerlkada" ma· 
hazlanarak Vt" inktıafanı hı· ki.nıelt!t vt" ilaçlar getir1lmlt 

na yaptığı borç vermelerin mın için yenf tedbirler al · tir. Şımdiye kadar yapalan 
tnkitaf ıeyrı tfe çok ente maktadır. mücadelede !lcyhan vlliye · 

~....-..... ~'""""!~~~""'!'!!!!!!!!!!!-~~~~P-ı "l'!LC!!S~!'l'•'!!'!lt!'!"!!"lt!l!ı !I tinde 7 5, 7 72 hektn r kurtlu 

Emniyet Umum Müdürlüğünün bir karan: ko:za:ar toplnnmıı, Malatya 

Kaçan Suçlular Hakkın 
da Yapılacak Takibat.. 

vdiyetiode 430, Seyhan vl

liyeUndt" 7153, bmir •ili · 
ye:tinde 11 l 8 hektar erar.l 
tli.çlanmıı ve zıırarh bftcek · 
1erden temizlcnmtetir. 

Sıy adlınmn yıztıı - ----·-
Bir çok Avrupa mımlıketlerinde ıfduiu u~~i, bunların 
fotoğraflan, adresleri ve su elan bOltınlerlı nııredilıce~ 

Ôiüm cezıuı"a çerpllrılan 
veyi\ lıa kl..rın d a ta ki bat ya· 
pılma11 için lı;ın ltt ıhıell ica· 
beden eıbaı h&k~ıoda ıön 
cferil~t\ lczkt"re ve ilitlkte Emniyet un um müdürlü· 

ğü ıuç tıleyip de kaçanların 
en ıleu Avrupll memlekel· 

l~rende olduju gibl derhal 
tutulmalarını temin için haf 

talık bir bülten 1teıret ou•i(e 

lcarer vermlttir. 

Bu kuara göre memleket 
dah1lınde auç ıtleyip de ka 

çanların ıuçları, muvaı.zah 

a.dreı lrm , ıe kil ve ıelJlalli ~e 
kabii oluna fotoğrnflau ali · 
kadu makamlar tarafından 
derhal Emniyet Umum M\i 
ıHlrlüjilne bildırtf'!(ektlr 

Hunlar, haftalık bülten ile 
Uefr«!'dilecek ve bültenler Yİ 

liye.tl•re! kazalara. oabtye· 

lere n jandB rma te9killtına 

gönd*"rilecektlr 

Bültendeki vaaıflo.ra aöre 
bu ıuçlular menıleketin h~r 
tarafında aranacak ve bulun · 
mıyan ıuçlu kalnı.yacalıtır 

Bu bült~nlere , mahkeme · 
lercc muhakeme edılıp de 
hapis hikmü ıtyenlerin ko 
nulmHı da muhtemeldır. 

Kaçan ıuçlulardao tutulan 
lar da gene Emniyet Umum 

Müdürliijüne bildirılece-k ve 
bu ıuretle bültendeki yerine 
i9aret konarak tam ve aari 
ittaliıuk l"r vlcudfl aetlri le 
eektft. 

l'ıu biiltenler, ıabıka lılarrn 
takibfnf' "'!" vsk:t iyı btr 
e11aa teıktl ed~t:ekUr 

Amerikan bezi 
Ucuzluyor 

Pamuklu menıucat fabri · 
kaları mödGrlen :'\nk•""'de 
toplanmıılar ve İktınt Ve· 
kiıett ile temulara gırltmlı· 
lerrlır. 

l'oplanttlıu ıon" I!' mit, 
veri len karara go· 
re. 4mertkan b,. -ıi fiatla 
randa yüzde 12 ileı 18 aruı 
bir tenzilat yapılmııttr . 

Bu euretle, köylü)·e daha 
ucuza ıtyecek temin edllmıı 
oluyor. 

ihraç ıdilıa 1111111r için mın
ıa ıe•ıdetıımasl nı ııkildı 

11rnacık 
İhracat menıe teh.adet· 

namelerı tiakkında iktıaat 
Vekaletinden allkadarlara 
gönderilen bir emirde de 
nillyor kt: "Menıe fehadet · 
namHlz ihraç edi len mal· 
lar için billhare ıehadet · 

name ver1lmeaı istenmekte 
dtr Halhukl bu taleplerin 
isafındl\ muıküllt çıkmak· 
tadar ihraç edılecek tlcart 
mahf yetteki her mal için 
atanacak ınerııe tR.hacltotna · 
metert haldunda uı ,oitl• 

l 
rıode •likildt>.ı eıh311n ıov 

adlarının yazılm.:ımakta ~ı
l dui•ı siirölmt:ktto;dir. Bundan 
ıonra f la m ve lll!bıtnarneler 

le muh"'were e H. ktle adli 
evrakla her türlü •mçlu müt 
telc i. ~ ıı hıl 11f atfle veya 1atr 
'IUretf P. Y tni geçen b6t0n ea 
hıalum soy ~uUerının yazıt · 

mfuım• ıttoa ıve Jtlclırat edil· 

m~aı Adliye- Vek&'etlnden 
a tlı kadarlara btldirtlmtıUr 

Acı bir ı:ıın 
Lite Dikit ve Naluı öjrel 

meni ve gıtzetemlz mQtevel 
li heyr.t mden Bayan fai · 
kanın aonel~rı ve Yeni Tür 
kiye Eczahaneıi tahıbt B. 
Fahrinin kain valdeıt Bayan 
Cen.aliyc , çekmelcte olduju 
hutahktan l<Urtulamıyarak 
dOn vefet etmi~, namazı Pa 
tan.ınitode kıhndıklan ıeo 

ra a tlesl kabrtıtamnda top 
rağa bırakılm1ıtır . 

T6rkdilf , merhumenfnalle· 
ıd ~fradının 'llcılarana lfUrak 
erler. 

muamel~ vapılnceğı 1 :?·8 93~ 
tarihli ve 1584 numarah 
ıenel Jazıda 16eterilml1tfr. 
Bu genel yazı hük6mlerl 
nln tatbikine it ina 16ıteril• 



il lklllcl UNUN laJa roıutoıu 
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Vaıinıton Dertlz Anlaşmas~nın MOddeti bittikten Sonra: 

Deniz Silahıar1nı Azaltma Konf e 5 Senede 

r ansı Ne iş Görebildi? .. 
Vaıtıtonda alctedllen de· • landı Alman ıazeteleri sa· 1 

011 ıtllhlarıaı ttzaltma mu- dece bu ıemllerta harp ıe · ı 
•hedeatade lcro•ai6rlerln to· miti ıa,.atında hır ibkt!lp 
::jı aı .. ni J 0,000 ye ea yapacak auahly• tte olduıu 

On iki kisiyi il~Oren kadın 
57 Yaılartnda , Marıe Bac 

kera iıimll bir Belçikalı dul 
kadın beı 8ene •çınde 12 
klfiyl ehtrlernek ve Oç ki 

Yfik topu 8 puı olarak nu yazmakla ıkttfa ettiler. 
tahdtd edtlmtıtt . Daha ba Bundan tıbam alan dGnya 
muahededekı lmzalann mü· matbuatl bu ıemtlerln mi· 
rclskebı kurumamıttl ki, de•· kemmellyetl hakkında tOn· 
letler 0 d k . 

ra • 1 azami ölçüleri lerce ılltunlar doluıu yazılar 
•ııarı alço olark tellkki et yazdılar. B6t6n bunlann pek 
rnefe "• aralarında "Va- mftba•ltala oldulu blllhare 
ıtnıtowı lcrov•z6rlerl lika · anlatıldı . Maamaflh bu ara 
bını talct LI " 

••arı btr ı6rö harp da , Fransa, Almanyadan ı~· 
~emlleri Ya pmata baıladı - rt kalmamak düıtlnceııyle 
ar · 26,SOO tonluk ıemi ler yep 

uydurmafa çahfıyor . Bun 
lar tam bir mahremiyet ıçln 
de yapılıyorlar. 

İngthzler , Rodney ve Nel 
ıon dretnotlannı muahede 
61ç61erJne uydurmak ve alır · 
hktan kazanm"k için ıe 
milerfn havatl noktalar1n1 
zırhın en aajlam olduiu bir 
noktada temerküz ettirmek 

flyi de öldOrmek ıuçile 

meh\(emeye vtrllmltl•r Ka 

1 dının kurbanlar• aratında 
koca ıi1e , 1evgtl ı ıi de bulun 
maktadır. Suçlu aeri kalan 
ve hepıl de kadın olan on· 
zava lhyı da 1935. 1936 ııe 
ne'ertnde n~h · rliyerek öldür· 

ıztırannda kalmıı•ardtr Bu · ' 
mGıtür. 

Katil kadın hattft bu1unan 
oun netlcui o!arak gf'mile 
rtn ane batarya11nt teıkı l 

lhtlyar ve kımıeslz kadınla 
eden 16 btntn baı ve kıçı · 

1 rı ıeçnıelcte, on'ara bakm11k na mdsavi ~~kilde üıtüıte 
J•poııya , Londradaki de mııta . ltalye, Fransaya kar. 

niz •llib larını azaltma kon · ıı koymak için hemen 35.000 1 

fer•nı d l ki 

b&ha neııle kendilerinden. le baı tarafa yerl.-ıt•rılmitt i 
franı•z'ar da 26,500 ton• hinde para veyahut vasiyet 

•n an çıkınca dlfer ton u ar tnıaatana ıırtıU 
de•letl ı 8 k 1 

luk zuh l ılarında a ym pllnı name kopardıktan ıonra, 

•r te•iıa düımifler u yanıta ıeri a mamala 
~e 0 konferanıta teıbu edl azmetmtı ı6r6nen Fr•nM da 
ea ralcalDların icabında de derhal 35.0UO tonluklar için 
ilttlrtleceıı kaydını maahe tesılh l&urdu. 

~eye '°"muılardı . O mua· Almanya bir fırıatını bu-

J _:deye 16re de dretnotlar lup kendtııni VerlaJ mua
J 000 t 

tatbrk etm ıl.-rdi Ancak bü 
tün ana top,art baıta te · 
merkOs etmıı bu tıp ıeml• 
terin bir kuıuru vardı: e., 
toplar, ıemlnla luç bodoı 
lamHı lıtikametinde muay 

b ' onu ı•çmlJecek, hede.inden kurtarınca he· 
unlaun ea b&,ak topluı men FranMJ• teklıt etti Bu 1 

14 Puıluk ol•caktl. Bu ıftn ıırada tabii Japonya, lnıtl· l 
utdc devletler, ahlcimına tere ve Amerika da boı du. 
;•~Y•t edtlıntyen bir korku rmadllar ve laıtlterenin or· 1 

yen bir aoktayl d6vemlyor· 

du Şımdtkı 35,000 tonluk 
le.rda bu mahzur bertaraf 
edtlmittir. T~n11j kaydı ol· 

u ta .. •baret kalan muahe taJa ılrdüi6 dea•z ılllbla· 
delerle le d 1 l en 1 erini yormu· r1nı tahdıt etme iti imzala· 
YOr ar. Şicndı IODU n ... ı bt 
tec il ra ve muahedelere r•imen 

e tah1Dln edllemf yen bir 
IJlihl IUJ8 d0ft6 

•oma Yarııı baılamıı 

1 
tir. la,tltere ııda maddeltıtri 

Muahedelertn bir faydaaı ntn mlhlm bir luımını ha 
~hnuı•• o da bnton devlet· rlçten celbetmek mecburi 
ere ba Y•rııta bir batlama yetinde bulandufundan lcen· 
no\ct•ıı lP.ttctl etmlt olmala· dııiae diıman olabilecek 
rıdtt devletlerin yaptırdıiı kadar 

Yarıı• tik baıltyanlar. \e hatti onlardan daha fa 
IO,OOQ toftluk cep dretnot zla deniz harp ıemlıi yap 
lviyle Alınanlar olmuıtur tarmalc ınecburiyetlnde ka 1 dı 
Verıay rnuahedeıloto de 8a~ı milletler nedenıe 35 
otz atllb ' •rı fulı Almanya· b1n tonluk bfbOk dretnot 
nıo ıntlll •ururonu pek tör lara pek heveıli görtlnChor 
pfllGyordu. Almanya d616n lar. Bu iti adeta milli bir 
dö, htıındı ve muahede de ıeref meaeleıi olarak telilıc 
teıbıt edilen ölçüler dahilin· ki ediyorlar Ôyle ki, yarı 
de Pek lıuvwetll bir cep nın harp filoları f'kıerlyetJe 
dretnot ı be u •Gcude ıettrmefe 35 bin tonluk dev ere n • 
~uvaffa.k oldu . O ~amanlar zer ıeıul lerden teıekkOl ede 

u l•111Uerl11 teferrüatJ bir cek, her memleket. yaptı 

madıiından ı-.mller tıtenll 
dili kadar btlyOk yapılıyor 
ve toplar ıemının baı •• 
luçına mlıavl ıekilde tak· 
ılm edthyor. 

Bu tip ı•milerden ilk 6n · 
ce d.-nfze inmesi me huz 
olan ltalyanların Lıttorlo 
ve Vıttorlo , Veneto dretnot· 
laradır. Fran11z ann Dunkerk 
zırhh'arına lo.arııhk olarak 
epeyce evvel tnıa11na baıla 
nan bu z&rhhlar. araya Ha 
b~ı •ıtan pahrhıı ıirrlıfi ıçın 

henüz ıkmal edı l ememııUr . 

Mcımafıh ıeçen yazdanberi 
İl\faata bOyük bir hız • er 
mit bulunuyorlar halyada 

' pek ıılcı btr ıamör mevcut 
olduiu için bu ıemılere ait 
daha etraflJ mal6mat elde 
edilememiıae de dııar1 aazan 1 
haberlere nazaran ıemiler 9 / 
adet J S pusluk topla mü 1 

zavalhları zehirlemekte imlf 
Kadınların p•ıi ııra ölmele· 
rl oazar1dikkaU celbetm•ı . 

kadın tevkif o unmuı. ce 
setler mezarlann,..an çıkara · 

larak fethtmeyt yapılmıı , 

h•pıınde de zehirlenme ati · 
metleri bulunmuıtur. 

Kadının bütün bu clna· 
yetieri para yedirdıjl genç· 
bir ıevıiltıl uğrunda y11pll · 

1• ıöylenm•"tedfr. 

iltaretlerle ıeminln baı ve 
k çana takıım edll•cekttr. 
Bundan baıka torpıtolara 

karı• 6 bulunaca ktır . 

Rivayetlere nauran bu 
ıemiler d6rder tane tayare 
taııyablleceklerdlr . Kolayca 
ıurat lıazanabtlmelert , için 
ıemilerın boyu ı•yel uzun 
olac•ktlr. Ya lmz bunun bir 
mahzuru •ardır Bu ıemıler 
kendi 1ahalannden hariç bir 
yerde kola)'ca toplanamıya 
cak\ardır . Siyl~ndlilne- ıöre 
ı ·mtle rin ıftraU 34 mil ola 
caktır. Dünyanın en ıürat l i 

krovaz6rlerlot yapm•i• mu· 
vaffak nlan ltalyadan bu 
beklenebtlir1e de rakamda 
müballfa olduğu da muhale 
kaktır 

Rerı 'de 
Meydana ç kan bir Yahud ı 

skandah 
Alnıan aazetelerl yeni btr 

"l abudi ıkandah ., hakkın

da ıfttunlar dolusu yaaılar 
yazmaktadırlar. Garip oldu· 
iu kadar da tuhaf buıuoım 
bu hidtıe elyevm Berlrn ce 
za mabkemeıinde görü lmek
tedir. Davanın me•zuunu 
anlatalım: 

Bır Y dhudınin Koblençte 
küçük bir oteli varmıı. Otel 
çok p ı ve tahtakuruları ile 
doıu bu unurmuı F.ı kat Ya· 
hudt . ot~linde tahtakurula rı · 
nı R t n ln muvakkat itııall 
zam mnda vazıyet eden aı· 

kerlerhı getır dtğıni tıbat et · 
meğı becererek o va katk i 
R en idareıı lnden 150,1 llO 
mark tazmınat koparma ia 
mu•affak o1muıtur . 

Baıibare Rentn Al manya 
tarafından kat•yen tıg•l edil 
meıi iherine Y ehudtnln, bu 
t.szcntnat meıeleıl nazarı 

dıklutt ce~betmtı ve yapllan 
tetktkattan ıonra otel sahibi 
dolandmcılık cOrmUe mah · 
kemeye verılm tıtir . Şimd i 

hGka met Y ahudtnln otelin •n 
eakıdenberl pıı ve tahtaku. 
su kaynafı olduiu ha kkında 
mahkemeye birçok f "hlt 
aeUrm•ttir Buna mukabil 
Yahu eli de eılciclen . otelinde 
tahtakuruıu bulanmay•p mu
vaklcat ttıral z& manınd11.lrt 

&ıkerlerln getlrdıf•ni ı•htt 

ile fıl.ıa t ed ecef ı nl iddia et 
melctedır. 

Berlln efkanumumtyeeinı 

hararetle iti" 1 ed~n bu hi · 
d11e biit6n Hulerct gazete 
ler tarafından yeni bir " Ya· 
budt skandalı .. o lmak üı.ere 

teıhir edilmektedir 
Kark sekiz aaat ıonra , po· 

lis dörd6n6 de O.xfordda ya· 
kalamaia muvaffak olmuı 
tur. Bunlar, içlerinde biriıl 

bir aeneralln oğlu ol ma k 
üzere en iyi ailelere menıup 

•en~ 1 erdir . Yaln ı z mücevhe· 
rat henü z: ortaya çıkmamıt• 
hr. 

Londrada 
Döıt OnüYeriste tılı~ııin~ı 

mar if ~ti 
Londranın bft vük mlce• 

herat tüccarlar1ndan biri . bir 

otele 14 btn lnıillz ltrahk 
mücevherat ıötürmeie tele. 

fonla dıtvet edılmiıU. 1 üc
car i yi bir müıterl buldufu 

müllhazaıile telefonla ••ki 
olan da•ete hernen icabet 

etmek üzere m6cevherleri 
bir çanla içıne koyup atla · 

dıi• bir otomobılle yıldmm 
gibi otele yeUtmifU. Otelde 

dört genç kendıslni bekliyor· 
du Mücet'h f'rat tüccarmın 

kapıdan içertye glrdilınl 16· 
rür aörrnez dördü birden 

adamın üzerine atlayarak 
yere yuvarlamıılar Ye otel 

mOıtabdem'erl itin farkta& 
nrancıya kadar içindeki on 
dört hın lnıtliz lıra11 kayme· 
Unde müce~herat bulunan 
çantayı kapıp ur olmuılar

d ır. 

Aakerlik 
Kanununda 
Değif ıklik 
Yapılacak 
(Baıtarafı birinci ıa1fada) 

mGdaf aa h ·ametlera ve c•p 
he ıeriıı faaliyetıaın kadla· 
larımıza bırakdma11, ordu 
mevcudunun yOkıelmeaial 

ve cephebtn kuvvetlf!nmeal
nl mQmkün kılmaktadır. 

•trar P ındeıl uk&11nda aalc tı ıemilerl kendi ıeraltine 
·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~.~~~~~~~~~~~ 

Veılland baisrdı: 

cehhe2 olacaktır. Bunlar üç · 

Ôoümüzdekl ders ıeneıln· 
den ıbbaren kızlarımız daha 
ıenıı ve esaslı aakerlıfe ha 
Zlf lı k deralerı ı6rmfye baı· 

lı yacaktır Bu huıuıta • 'lkah 
ma kamla r, flmdtden hastr· 
lala baılamıılardır. Memle· 
kette gençlik teıkilltı da 
kurulduktan ıonra çahıma, 
mektep talebesi olıun olma. 
ıın bOtfin memleket çocuk · 
tar.na t•ımtl edil.,c~ktlr. 

lyt , artık bana '"16n

•Jdıa,. def!Jete rellnlz bari. 
Vha•too erta yaıta . ve 

Yeteaıntn ıuitıtime U •e ha· 

d
J•hn Joruculufu ile yüzün 

1 damh, ince. oldukça eımer 

ve çok ıüzeldı , onda cenup 
Amertkaıa tipi vardı: Son 
derece latif mat bir cilt, ra 

mel fle koyuleıtm lmıt uzun 

ek· r1 
d 1 • -eleler fitmlı bir adam· ! 

ı ; FUhaıcu,a Golf ve Polo l 
OJUQfarının meıhür bir ama · j 
tfir6 idi. 

O batudı: ı 
tftn b Allahun, bu Bob, bü 

unların neye delalet 
~ttitıaı izah eder mlılnız? 

Voodbur1 : 

d - Sızı ha kadar iyi bul · 
u~uradan bahtıyaruD , dedi . 

1 

da lfbe1, ance, eımer 
ıea lav.,ı. bı d d Vba r a am ı . 

d 
rton, Veıtlaoda cevap 

~er t: 

- B b 
falsat ;ra lrt•Y bilmiyorum, 

•nldeıteln muamma 
lllD aaallt 
d •nnt elinde bulun· uruy0 ,. 

" Kdapıya tlddetle t'urulu· 
~or u 8 1 •lrdt • 0 •ton ı8rmeyi çe • •e direktör Buckholtz 
un JlaG kapının arahtında 
rôrlndı. 

Neıeh: 

., Daha tki kııı. d~dı. 
~•1aclı11a lr 

hı e ararmıı 1açla 
r adalbın refakat ettlll bir ••aç "•d - ıo içeriye atrdı. Bu 1 
JaD MartıDdea daba ... 1 

kfrpıklt pa rlar gözler, zaman 
zaman tıtıhf af ve ıeh•et sa· 
çan penbe dudaklar, Marıo 
Breatlno, V eatland.n eıki 

klttbi id ı ; babaıu Şııaıo tla 
Napolı bankaaımn iklrıcl re · 
fıl idi. 

Veıtland tıcaret evinin te 
fi olan ıdlilnç ihtiyar ada· 
mın tıml Amoı Spraıue idi, 
fakat o kadar ılllk bi r ıah· 
ıtyetl yardı lıt , tıml pek az 
hahrlansrdı. 

Veıtland ıelenleriıı eltni 
ııkh •e onlara iki taharri 
memurunu takdim etU. 

Hayan Mutia, bayan Bre 
ntlno1e çek •otuk l tr aellm 
verdi . 

;.·fakleıteio direktörün bü. 
roıu taraf ıadakl kapıJı ör · 
terek: 

Herkee burada, tledt. 
timdi 16tfen hepiniz ot uru · 
nuz ... 

Gran, ocırettlil lıolanya 

tle ortalılı kokuya gark eden 
bayan Breatinoye bar Mn· 
dal1e verdi ve açık pençe· 
renln lcorlmluiu th.,rln~ "tur· 
du 

Avukat denm elU: 
Hepinizi buraya deve• 

timi ıüpbeaız ıarip bu'acak· 
11nız, fakat muhakkak ıu· 

rette ılz ın yardımın•• ihti · 
yacımız var . Bay Veıtland 

masumiyetini tıbat edeblle 
ceilnl sannettlren bir mek 
tup almıı bulunuyor lıte bu 
mektup : Hepentztn bunu 
olcuma11aı lıtlyorum 

Voodbary onu dk defa 
okudu •e ıevınc•at ıtz. 
lemtyen bayaa martine uzath 

Rayan Martin hafardı: 

- Fakat aslzlm, bununla 
aenl tahliyeye meebor ola -
caklarchr. 

V eatland cevap verdi: 
- Ev•ell M. G. yl buL 

mak ıcabeder 
Emlly Lou Martla, Bolı 

teaaa •ll•rltldea melstub• 

aldı ve Vharton da bunu 
okuyabtlmPk ıçl n onun omuz 
!arından tzerlnden etıldl. 

Bolıton mahbuıun elin 
den 11karak bağırdı : 

- Falcat, azizim Veatl"nd. , 
bu korkunç itin b idayetin 
den beri bu ilk ııı ktar . 

Altahım , Olck! 

Vhartonun seıi camlar1 
titretiyordu. 

. . Stztn mücrlmlvetlni · 
ze lrattyen emin df' fildim . 

Anııaın umumi ıaılunlıiı 

ıörerek de•am ettı: 

Dellllerln mebzullyeti 
beni tatmin etmedıflni ı&y. 
lemek lıtlyorum . 

Fınkleıtet•e dinerek 111. • 
•e etti: 

- Zaten onan ıtbl ıere 
flnl bilen mfttekaıt bir aft 
..,.,ı bnuaı lldlrmn. 

Mektup elden ele •eçti ve 
avukat herkese hareket et· 
mek zamana oldufunu hatır· 
latarak tebrık mtrılt ılerını 
kestirdi. 

Ba yan Brentıuo birden 

Bu mektuba imza ata· 
nı to.mr:hAım ı zannediyorum, 
d edi , l?u Ha latead bir 
İtalyan lokanhıı lfleten 
Capooein eıkf bir doıtudur. 

Litt( bir du dak bilıkmeıtle 
tlive etti: 

. . Şnpbeli bir ada m. 
Fınkleıtein : 

Şüpheli veya dejil, onu 
ıörmek muh4"ka k llzım , fa 
kat tak•p edtlecek hattıbare· 
keli tayinden evvel , ıtzın nl· 
çln buraya aeld•iln•zl ıöylt· 

yeyim : Bay V estf andm belki 
kurtulmak için zayıf bir 
ıau11 vardır Doiru olması 

için binde bir ıanı 
kabul edelim Falıcat ben 
eminım kt . alz b6tün lcu. 
vetioizle yar.:lımı arzu eder 
ıinız Garıp bir vaziyet kar 
1111nda bulunmaktayız; eli 
mlzdeki son derece k ııa za· 
manda meaeleyi halletmek 
içtn her poliı hafıyeıi mCithlt 
,Oçllklere ulrıyacalıctar. 

Ed•ard Granee d6nd6. 
- Bay Grane, bu mfitale. 

amı yerinde bulmuyor muıu · 

nuz? 
Poliı hısfiyetl ce•ap •erdi: 
- Şüpheılz, e•et. 

Bu •ı e meııul o1malc 
için diler bır hareket ıeklt 

var, lıu belki ııze de ilce 16 
rünecek bır ıekıl, falı at bu· 

nu deneyecefiz: 

Sızlerio bır pollı haflJeti 
gibi hareket edeceğinize ıG· 
veni yorum. 

Vbarton ı•tlcıo batırdı. 

- Bız ha! Fakat nazik 
bir inıan, Şarlok Holmeıln 

bOtOn 11natının cahılldt. 

Say Veıtlandın cinayetini 
ihata ed~n vaziyetleri orta· 
ya koymak için bir pohı 

h,.fıyeıi birçok ıGnler Mrfe. 
decektlr. f ·akat muamma 
ç6ıGldOiO zaman da bay 
v .. tıand ... 

- Mezar1nda olacaklar, 
dedi. EmilJ Lou Martine 
Veıtlaad, aevıtle aarı laralc: 

Ah! SevııUm! dıye ha· 
iırdı, Bayan Martinin lltıf 
baldırlarandea ı6a0n6, mG· 
teeaıir ayır•a, Valham11n ku· 
Jatına Grand f11ıldadı: 

- Bu manzara ne kadar 
çabuk, bitti . 

-- Bay Ftnkleıtein, katili 
yalca l ıyabtlecellrntal mi ••· 
lemek iıttyorıunua? 
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F sa H a r i c i ye N a z ı ı B. D e 1-
o Sey h t ı n ı 

Fransa Hariciye Na:.ıırı 

Detbo un Bukreş ziyareti et · 
rafında Fransı z gazetelerin· 
de görülen oeırtyatın başlıca 
mahiyetin i, bazı i üçü k fa r 
k larlo, umumi bir halde te · 
celli e den bedbinlik teskil 
etm~ktedir . Bütün gazeteler 
Delboıun Bükreıte çok aa· 

m imi bir tarzda iıtikbal ed · 
ıldığini teoarüz ettirmekte 
ve fakat . 20 llkki.nunda Ro· 
maoyada intihabat yapı lma · 

sı mukarrer hulunduaundan 
ve bu münasebetle politik 
partiler arasında gayel tid 
detli mücadeleler vukua gel· 
mekte olduğundan ziyareti
ne fena bir zaman tesadüf 
ettiğini ka ydeylemektedirler . 
Franaaz gazeteleri Romanya 
muhalefet partileri reıaleri · 
nin Delboı için yapılacak 
meraefme Jıttrak etmemeye 
harar vermelerini tee11üf le 
karıılamaktad1rlar . "Tempı,. 
Fransa hariciye oa'Zarıoın 
Lendura konuıaıaları hak 
kında kral Karola izahat 
verdiğini yazdıktan sonra 
Avrupada umumi bir hercü · 
merc vukuu halinde orta ve 
ıarki Avrupa devJetlerJnio 
en ziyade tehlikeye maruz 
kalacak devletler oldukları · 
nı beyan ve bu devletlere 
tesanüt tavaıye ediyor. Sağ 
cenah ga zetelerinden bazı · 
ları Alman propagandaıının 
Romanyada çok ilerlemekte 
olduğunu, Sovyetler tle sa -
mimi müoaaabat keyfiyeU 
nln Fransayı eıki doıtluklar· 

dan mahrum kıldığını yaz · 
makta darlar ; " Echo de Parlı,. 
Romanyadan babıederken 
Polonyaya dônüyör ve Mir· 

. alay Beckin Fıranıanm cc 
milekirlığını ıul iıtimal etti· 
ğini beyan ediyor. Aynı ga 

zele Romanyanın Bükreıtekt 
Fıran11z ıefarethaneıinin bü
yüh elcilik haline ifrağ ed 
ilmeıl hakkındaki ta le Del -
boıun isaf edemediğini ilert 
sürüyor. 

Bu ıevahat münasebetile 
yazdığı b ir makalede "lnfo 
rma. harici politikanın da· 
htlt politik" gibi dar bir 
vazlyeden tetkiki doğru ol · 
mıyacağıoı beyan ediyor ve 
vukua gelmekten olan değl · 

tiklikleri a ~ağına görüleceği 

veçhtle, memleketımızi ileri 
ıuretlle teyit etmek iıtiyor . 

Rad ı kal ıoıyalist "Repu· 
blipue ,, Bükrer ziyaretini 
müıbet bir iarzda vukua 
geldiğini iddia etmekle be r · 
aber Rom nyanm vaziye t in i 
e ne k lntihabattan ıonra 
aydın lanacağını yazıyor ve 
eski ha r iciye nazırı Tttuleı 

ku yu Franaaya katı entrık 

ala r ya p mak la ittiham edi 
yor . Soayal lst "Oeuv~e .. da· 
h a n ik bin ha reket etmekle. 
Homanyanm yaln ız Fra n ss 
ya değıl Milletler Cemiyeti· 

ne m erbut knldığını yazm a 
kta ve te.,Hhatını yapcbılme 

si i ç ı n Roıneınynya mali ko · 
! a ylıkla r gösterileccğınden 

bahsetmekted ir Komnülst 
"'Hu monlt e ,. ise Rornanyanm 
Fransa ya merbutı yelini ka · 
bu l e tme kl e bera ber k ral 
K rolu Alman ta refta rl ığ ıyl e 

Htham etmekted ir Bu ga~e · 

te kral Karolun Hutlerd kn · 
dın niüa nvlrlerinden bahset 

m ekte ye k ra l Karolun, 
m üfavirlerinin ve Hutle rci 
kadın müıavirler ln Roman· 
yayı temsil edemiyecekleri · 
nt beyan e ylemektedir . 

( " Tempı,. · Pariı , gazete 
sine göre: Frensa ha r iciye 
nazırı Bükreıte gerek kral 
ve hükumet ve gerek halk 
tarafından gayet dararetli 
bir surette isti kbal ed ılmiı· 

tir . Romanya milletı bu z i · 

yarett franıız milletine kar · 
tı beslediği d ostluk duygu · 
larını ortaya atmak için bir 
fırsat ııaym ııtır . Fransa Ro· 
manyanın dosluiuna huıı•i 
bir kıymet i7afe etmektedir. 
Kral Karol .Delbos izazda 
protokol kı:ıide leri hericine 
çıkmn ve Fran1a ıefaretha· 
nesinde Delbos ıerefine ve· 
rilen ziyafete bizzat rlyaıet 

etm ıtı r . İlk konuımalar az· 
ami derecede karıılıkh ani 
aoyıı ve itimat çerçivesi iç · 
inde veku bulmuılardır. Bu 
ziyaret Roıranyada intihabat 
terası zamanına teıadüf et 
mektedir hihatbat yalınız 
Romenleri alakadar eden 
dahili bir ittir Fakat, Fran
ıaya kllrfı dostluklarını teb 
arüz eltirmit bulunan muh · 
alefet reıllerinin Franıa ha · 
rlciye nazıra.. ın istikbaline 
ittira kten çekinmeleri teeı 

ıüfe ıayandır. Del boı l oo
dra konuşma l arı hakında 

Kral Karola izahat. ve rmit · 
tir . Avrupa da derin bir her · 
cüerc vukua geldiği iakdir· 
de orta ve ıarki Avrupa 
memleketlerinin herkeıten 

evvel tehdide maruz kalac 
akları tabiidir. Bunun ıçin 

hali hazırda ıulhün lakviyeıi 
huhuıunda büyük rayretle 
1arfolunmaktadır. Bu. gay 
retle rin muvaff aktyetli geti
ceJer vermeleri k11men orta 
ve ıalki Aurupa delrrteri · 
n in gölterecekleri himmete 
ve t eıanüt çerçi vesi içinde· 
kı faaliyet lerine baihdır . 

Orta - Avrupa istikrar her · 
ıeyden önce g~lenb bir ıart 
tır 

Bükreı mülakatı hakkın· 

da mevcut malumat L~oman · 

yanın yalnız kolloktif em· 
niyet ılstemlne dejıl , Millet 
ler Cemi) eti çerçiverl için· 
de i~ Hrl lğine sadık ka1aca
ğtnı göıtermekt,.dirler . Zat · 
an , part ıler arasındaki dal
galanmalar ne o luna olııun 

lar, Romanya meoafı i bunu 
icap ettirmekted ir . Küçük 
ltı laf del etleri arasındaki it · 
birL lğinln hayel samimi ol 
ma"ı temenni olunur Üç de· 
u let ın , müdaf e a tedb irlerini 
birbirine uygun bii hale 
getirmeleri ta bii bt rıeydir . 

Ancak bu hal herhanei bir 
devl ~te veyahut devletler 
grup .J na ka rtı tehd it m a na
sını almamalıd ı r . Del boıun 

yapmakta olduğu do1'tl uk 
ziya retleri esnasında Fra nsa 
nm bu istıkamelte b ir l e ff' b 

hüst~ bul unrr, a"lı ıüöheziz 
mevzu ba hs değild i r Varşo 

vada olduğu g ibi Bükreıte 

de umumi vaziyet ve bun 
dan tevellüt edebilecek teh 
tehlıkel e r gözden g <? çh ilecek
ti r . Delbosun Bük r eı ziya .. e· 

ti Fra nsa Romanya doııtlu 

iunun par lak b ir ıürette te· 
yid i tle beraber Orta Av · 

• 
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rupa görünüılerinden bazı 
larını aydınlatılmatı mahi· 
yetlndedlr. 

lhtibabat dolay•ılyle Del· 
boıun Bükreı ziyaretinin fe· 
na bir zaman tesadüf elti· 
i lni, muhalet partileri rües 

' asının Delboı için yapılacak 
merasime iıtirak etmlyecek· 
lerinl kaydeden sağdan ( "Jo
urnal deı Debata" - gazele· 
sine göre: Bu zorluklara ra · 
ğmen Fransa hariciye nazı
rı Bükreıte çok hareketli bir 
kabule mazhar olacaktır. 

Alman propağanda11 Ro
manyada oldukça zemin ka 
zanmııtır Fakat Franaanın 

Romanyada gerek devlet ad 
amları ve gerek halk ara· 
ıında çok doıtları vardır . 

Seyaheli eana11nda yapılmıı 
olacaiı tecrübeler dolaylsiy · 
le Delboıun bir hakikati gö· 
zönünde bulundurmasını te · 
menni ederiz. Bu da Sov · 
yetler ila bajlı\ık rolttıkuı 
nın Franaadaki eski dostluk. 
larını uzak laıtırdığı hakikat
dtr . Delboı bunu dün Var
ıoveda gördü; bugün Bük
reıte görüyor ve yarın Bel 
gradda görecektir' Bu seya
hatin iyt neticeler vermesi 
fçin Orta · Avrupa yolların · 

da değil Partile çahımak 

lazımdır. 

Sağdan (w Echo de Pa · 

riı,. . Bükreı ziyaretine tah 
ılı ettiği makalesinde bu 
mevzuu e\e olmazdan evvel 
Polanyll hariciye nazırına 

tlddetle çatmak tadır. Perti · 
na a göre: Delbosun Varıo 

vadaki vazifesi zor olmuı 
tur. Biz MlralaJ Beckl ve 
takip ett iği politikayı 

biliriz Ancak miralay Beck 
bizim cemil Erltanlarımızı 

azçok ıui ~iıtimal etmekte · 
dır. Po!onyanın silahlanma· 
11 masraflarını veren Fran · 
dıi: bunun sebebi bir harp 
zuhuru halinde po1nnyanın 
bızlmle beraber yürüyeceği 

hakkında teminat verllmit 
olmasıdır . Halbuki feci • an 
ların hululüne mani olmak 
için aarfettlğimiz ga yretler 
de Polonyayı ekıeriya ya nı 
batımızda bulunmamakta 
yız 

Delbos Bükreıte de üzün
tülü bir vaziyettedir. Roman 
ya intıhabat are ' esinde hu 
lunuyor. Bir nevi ıahl\ ne 

faıizm yapmak istiyen kral 
Karol ıahslyetleri yalnız 

kendisine itaat etmeleri ıar 
tiyle t ıbaıına çağırma kt a dır 

Rrman ya gaye t ıiddeth bir 
intahab~t mücadelesi içinde 
çalkanmaktadır İhraz ettiğ i 
beynelmilel ıöhre t dolayılle 

kranlın ı :tifatmdao mahrum 
olan Tıtuleıku mill i kö~ lü 
pıutisin e girmış bulunuyor. 
Delbos böyle bir gü rü ltü lü 

zamanda Bükreıe varmftkta 
dar Bükreşteki sefi rimiz meb 
hutiyet anl a rı geçır nıektedir 

Bir def n kra lı ve devlet 
ad mlarını , ondan sonra d n 
di ğer rica li yemeğe davet 
etmd <tedir Buna ra ğmen 

Tı tul esku ve d i ğer l eri bu 
ziya fet nevet in e itt ira k e t 
m eye bilirler. 

Hu müten-? vvi dekor a r 
clında lrnnuıulııcak mesel~ 

ler oedır? Franııa 1 H36 se· 
neıl iklociteirintnde Roman 

Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine 

. -
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ya ve Yugoılavyaya karıı 
lıklı yardam pakb akdin i ve 
Çekoılovakya hakkında mu 
teber hü~ümlerin bu lkt 
devletede teımtl olunmeaını 
teklif etmltti Garpten gele 
cek yardımlara karı• tüphe 
besliyen Romanya ve . Yu • 
goalavya bu teklifi kabu le 
c esaret etmemitlerdir Bun 
lar terettüdlerinde ıebat edl 
yorlar; biz iıe Polonyayı ol 
duğu glbt Romanyayı da 
ıllihlandırıyoruz. 

Meıela Romonya Bükreı 
teki sefaretimizin bOyük se 
f aret haline lf rağını talep 
etmektedir. Delbos bu ta · 
lebi iıaf edem1.?z. Çünkü İn · 
glltere hariciye nezaretine 
bu gibi teıebbüılerde bulun · 
mamayı vaad etmtı bulunu 
yor . Halbuki fngiltere harJ 
ciye nezareti böyle bir ye 
nillk yapmaya lüzum gör 
memektedlr. 

Delboıun Bükref ıeyahati 
hakkındaki makalesinde Tür 
kiye hakkında da bazı dik · 
kate ıa yan m iitalealar be · 
yan eden (" lnfonmahon ,, . 
1 O • l ı · 1937 ) gazele.ine 
göre: Delbos Romanyada 
nazik bir vaziyet ile kartı · 

laımııtar . B UDU gizlemeye 
lüzum yoktur intihabat ya· 
kındır . 

Fırkalar ara11ndaki çar 
pıımalar,1 hırçındır. Çarpıı -' 
ma l arın baılıca mevzuunu 
harici polltıka teıl<il etmtk· 
tedir. Rivayete göre T•tu
leaku, Franııada mahar ol 
duiu parlak kabule raemen 
Chautempı kabı.oeıioin po 
lıuka11nı tenkit ediyormuı. 

l:fotüu bunlar lfratkaran~ 

ve acıkh ıeylerdir. Hadise 
ler Romanya) Fransa doıt · 
luğunda ve bunların arasın 

da mevcut olup sulhü temi· 
ne matuf bulunan itbirlıği o 

den herhanğt bir değiıiklik 

yapmıy~caklardır Ancak ha · 
la h~raretll müdafiler bulan 
ve beynemile l ıneselele tln 

dahili polıtika gibi dar bir 
zaviyeden tetfdki tarzında 

t ( celli eden hatala rdan ko· 

rumak gerektir. Dahe şlm · 

dıden ba zı değ lı i kl ıkler vu 
ku bulmakta ve kökleımek 
tedir A ristide Briandın ıa h· 
si lnııi yakı il\ yesin de Türki 
yede tesiı c dılmiı bulunan 
f ransız töhretioın za yıf la 
makta olduğunu müıahede 

etmek için Anltaray a bak · 
ma k kıif ı dir Senca k kav 
ga11ndan ve bi lhaua İıme t 

paı anm ııbaıından çeki lme· 
sinden beri Türkiyenin, va k · 
tiyle hc rfey id dıt ı ndn addet 
tiğı Ruıyadan uzak la ~ııra k 

Berline ve hatta Roma)·a 
y akın l a ştı ğı ve Lord Hnl i
fa ksın seyahati ile Cham 
berlainin n iyetleri ni yenı la· 
savvurlarrn bavl angıcı oln 
ra k telfı~ kı ~den !ng\lız ef 
karı ümumiyasinio plfda rı 

haiini almakta.olduju açık 

1 - Hükumet kanağının bodrum katında iki odadan 
ibaret ve ıenevi bedeli icarı 120 lira olan Hükumet büfe· 
ıı ıartnameıl mucibince ve 7 ·ıubat-938 tarihine raalıyan 
pazarteal günü ıaat 15 de ihale edilmek üzere 13 1-938 ta· 
rlhlnden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya konul. 
muıtur. 

2 - ihale "ilayet makamında müteıekkil Daimi Encü
men tarafından yapılacaktır 

3 İıteklilerin yüzde 7,5 niıbetinde muvakkat temi-
natlarını mal sandıiına yatırdıklarına dair makbuz veya 
banka mek tuplariyle birlıkte belli ıaatte Vilayet Datml 
Encümenine müracaat elmelf'ri lazımdır. 

4 - Hususi ıartoame daha evvel Vilayet Daimi encü· 
men kaleminde görülebilir . 

Manyas Su,h Hukuk 
~ ikimliğinden: 

Manyu kazasının Salur 
köyünden Hrıcı Ahmet oğlu 
Hüıeyln Kılarcı 936 yılı Ey 
lül ayı içinde · ölüp vuku ıh 
bar üzerine terekeıl muha· 
kememtzce yazılmıı olduiun. 
dan kanunu medeninin 561 el 
maddeıine tevfikan tereke· 
den alacaklı ve borçlu olanla 
rın tıbu duyurma tarihinden 
itibaren bir ay tçtnde ta · 
leplerlni ve beyanlarını mu 
hakemede açık bulundurulan 
tereke defterine kaydettir 
meleri alacağını vaktirıde 

kaydttirmiyen alacaklıların 

569 ncu maddenin hükmile 
kart•laıacakları ili.n olunur 

blrıeydlr. Onima muvaf 
f aklyetle taclanmıı olan bir 
politika vana o da ana hat 
lan keıfedebllen, bunları 
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Bandu ma icra 
Memurluğund11r. 

Bandırma eytam idareılne 
• 

izafeten hazineye 136 lira. 

38 kuruı ve ayrıca faiz n 
ma1raf vermlye borçlu Ban 

dırmanın Dere mahalleılnd-
saraç Hüseyin kızları Berire 

ve Şahindenln İf bu borfla· 
rına karıı teminat verdikleri 

ıayri menkul hakkında , •• 
pılmakta olan lcrai takip 

üzerine borçlulara ödeme 
emri yazılmıı iıede ikamet-

gahlara meçhul olunduiun · 
dan teblifat yapılamam~ıttr. 
lıl:. u ilinın ıazete ile yasal 
dıiı tarihten itibaren taktbta 

mahiyeti itlbarıle borçlularnt 
on eün zarfında itirazlara 

olduğu takdirde btldirmelerl , 
akıi halde bu on gün mlcl · 
det de dahil oldulu halde Itır 

anlayan ve bunları yabanci ay zarfında borçlarını öde · 
memleketler fırkaları tara meleri , ödemedıkleri takdirde 
fından gölgede ve ıürünce 

mede bırakılmalarına mey · 
dan vermiyen,pohkadır . 

merhunun paraya çevrilecell 
ılln olunur. 

Fransız gazeteleri Yugoı 
lavya baıvekili Dr Milan I · 
Stoyadlnoviçln Roma ziya 1 betlerinin ara s1ra ayar ed 
retı hadileaini ve bu ziyare· ılmeaine lüzum vardır . "&:· 
t\n geçirdlğı tnklıaf ıafhala- 1 ho de Pariı,, halya Yu.
rına i:ıami dıkkatle takıp 

' la vya münasebetlerinin ta 
etmiıler .. ir. ltalya · Yugoı 
lavya münasebetlerinin ıyi , mamen menfi olduiu , Yu 
leımealnt tasvib eder gibi goılavyanın dünya arazi du· 
görOnen " Temp,. Stoyadı · rumunu a l tüıt etmek gaye-
novıçın Roma ziyaretinin ıini takib eden antıkomlnt-

ltalya haridlye nazırının zi ern pakta lttirak etmiyecei 
yaretlni iade maksadına ği fikrindedir . Sağdan basa 

matuf o lduğunu ya zmakta. gazeteler hal ya - Yugsslank· 
İtalyan mutbuahnıo nf'ş ri 
yatına mukabl Yugoslavya ya dostluğunun derin bir .. 

matbuatının ihtiyatkar b ir kil a lmıuma ıaımaktadırlar. 
tarzda id&rei kelam ettiğint Muted il ıol cenah Yugoslav· 

be yan ve Yugaslavyanın an 
t ıkomint~rn pakta it tir a k 
etmt)'eceğinı te barüz etur· 
mektedir. Sağ ceıuıhtan ba 
zı gezeteler Yugos lavyanın 
İtalyaya yaklaımasını icap 
ettiren amil bol,evizm hu 
sumeti olduğu fikrinded ir · 
ler . Sağdan bütün gaze te· 
ler Yugaslavyanın a ntiko-
mintern pakta ittirak etml
yeceğini tebarüz ettirmekte 
d ir . " Del boh .. Yugaslav 
yanın F ransaya ka rıı ta kip 
ettiği politikamn istihaleler 
geçırdiğini , Echo de Pa riı1 .. 
Bıı ıeyaha ti en Mussoliofnin 
a zami fa ydala r elde e tmek 
gayeıinde olduğunu ka yde 
dt yor. " De bıı h ,. ya göre. F r -

a nsa · Yugos lavya m unu e · , 

ların Fransay knrıı beıledlk· 

leri dastluk du ygularını 

ifaret ederek Stoyadinov~ln 

İtalya ıle müne e batta faala 

ileri varamıyacajın muleclel 
bir lısan ı le anlatmak iıte· 

mektedir. Müfrıd sol ceDah 
Milletler Cemiyeti hakkında 

Fra nııa ve Polonya ara11ada 
mutabakat mevcut olmadı . 

nı tebarfiz etttlrmektedlr. 
Gnek u ğ ve orta ve gerek 
ıol gazeteleri Dr Stoyadi
viçin Roml\ aeyahatıoın , ıe· 

çen martta Belgradı ziyaret 
etmif olan halva hariclJ e 
nazırı Conte Clanonun ztra· 
retini iade gayeıiy le vula• 
bulduğ unda müttefiktirler 
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