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! Büyük Millet Meclisi j 
--------------------~·········· : 

~ bugün toplanıyor. ~ :«Vazifeni İfayaHeran Hazır Ve AmadeOI-, 
• • • • • • • • • • • • • • 

• •••••••••• • i Parti Kamutay Grubu Başvekil Celal Ba- ~ ! duğuna Benim Ve Büyük Ul~sumuzun 
1 A l Tam Bir inan Ve itimadımız V ::lrdır.» 
--· ···················~ i yarın Riyasetinde Yaptığı Toplantıda Mec-i 

i lis Reisi Ve Reis Vekilleri Seçimi Yaptı. i Ot>duya · 
Mesaj 

Bü1ük Rele, Cumburıyettn 
15 ncı yıldönümund•, Türk 
Ord Uıuoa ıevgl ve lt lmed 

bıt,bını b ir daha tekr r et· 
ıı 8 u hitabın içinde 8Aıhu· 

llln bir ve değlfmt'Z emri 

••rdu: Kurtuluı nizamın • , 
1 
ç •e dıf, her türlü tehl ike · 

ltr kar1111nda lıorumnk! 
Ordu, zafer sencakiarınan 

"e büıüo stlahlarının üstüne 

btr dııha yemin rttl. Onun 

~lllrtnı dinlemek yalnız a. · 

~trltk ve Türklük borcu de. 

Olldır. Bu emir, mutlaka, 

l•fer ve kurtuluıa götürür. 

8u erolr, ıahsi ve milli bü

lG11 oereflerin yolunu göıte
tlr. Ne k•zandıkaa, ona Ua

\tten ı•ımadığımız içindir; 

bizler ve gelecek nice nesil. 

ler, hür ve mesut olmanın 
b,tka hiç bir sırrını aramak 

lçın yorulmıyacağız. 
Htç klmıenln inanmadığı 

~Uclzelf'r, ona lnanmıı olan· 

larıo mükafah olmuıtuı. 
Vatanın kanla ve karanlık 
0 nıüdhlt günlerinde Baıbu 

lun ıeılnl hatırlayınız Ana

fartalar, Sakarya, Dumlupı 

hllr ve bu zaferlerden gelen 

tbllli ıan ve gurur, hepsine 

o •esin arluısında kavuıtuk 

Baıbuğunuo tek ve değlı

tbez emrine, kara. deniz ve 

b•va kahramanlarının tek 

Ve değlımez bir cevabı var· 

dır: Evet! 

Sancak ve silahın ycmlnı 

bu! Türkün namus sözü ile 
tvet! Türk ~albt ıeref hissi 

ile çarphkça, sözün ve em
rin yerine gelecel1 ttr. Sen 
bu milleti iç ve dı§ düvm n 

lttrının elinden vatansız, hür 

tlyetllz ve stlih11z teılim 

•ldın. Bir bir hepsini kurtar· 

dın, kurdun, yarattın ve mil

lete teslim ettin Eserinde, 

rıeaıllerln vazife ve meıull· 

)etleri tamamlanmııtır. 

Zafer sancaklarının gölge 

•l altında, gençliiln ve hal 
lun ııleraguıu içinden akıp 

ılden bu ordunun gözlerine 

Ve ıöiıüne bak: Sen inan· 

dırmağı bıldıaın kıadar sev 
gi Ye itimadında yanılmaz . 

•ıo! Bu gözler bir tek bakış 
'fe bu göğüsler bir tek k lb· 
te kaynaıarak, aana dönü 
Yor; evet, diyor; ebediyen 
•vet! 

F. R. flllly 

r 

• • • • : B. Abdülhalik Renda Meclis Riyasetine; 8 Tevfik Fikret : 
• • : Sılay, B- Refet Cantez ve ::: a. Hilmi Uran Reis : 
i Vekilliklerine Ayrıldılar. i 

Ankara, 31 (A..A.) - Bü 
yük Millet Meclisi yarın (bu 
gün) açılarak dördünc(l içti 
ma devresine b4fhyacaktır. 

Ankarıı, 31 (A.A) 

ılnkuracla ' :ıımlıuriyd 

bayramı buyuk fr:aıwrnlla 

kıılla11mış. lnıyıık lıir yeçil
rcsmi yapılmışltr 

Büyük Şefin, Baş
vekilimıze Cevapları: 

Cumhuriyet H ili Partisi Ka· 
mutay Grubu heyeti umumt 
aı bugün Baıvekıl ve Ka· 
mutay Grubu .f<.elıl H. Celil 
Boyarıo bısıkan l ığıoda top 
lnnmıt ve Kamutayın bu 
devresindeki riyaıet divanı 

intihap ve Kamutay Gru 
hunun relı vekilliklerıle ida-

Geçlfresmindnı önce Haş 
vekil B. Celal Uayar, orduya 
hitaben Reisi<'ıımluır Atu-
lıirkün bir mesajlarLrıı oku 
mı;şlur. SLirekLi alkışlar ve 
le:olu1rlerle kar:j1larıa11 bil 
turihi mewjı aynnr ya:ı 

yoruz: 

Ankara, 29 (A.A) Bıso 

vekil Celal Bıı.yar:, Cumhurl 
yelin 15 ncl yıldöoümü mü 

naıebetıyle Atatürke aıefı 

dakl telgrafa göndermııttr: 

Relılcumhur Atatürkün 
yükıek huzurlarmr.; 

lstönbul -

"Memleketi, milleti mutlak 

re heyetini seçmittir. 
Kamutay retslliloe Çan· 

kırı mebusu Mustafa Ab
dülhalik Renda; rlyaıet diva
nı relı vekıllıklerine Refet 
Cantez (Bursa), Te.,.flk fık
ret 5,}ay (~onya), Htlml Uran 
( Seyhan ) umumi heyetce 
müttefikan intihap f!dtlmıı· 

K.OMTA Y BiNASI 

"Zaferleri ve m•zfst lnıon· 
hk tarihi ile b..4fi.yan, mem 
leketlnl en buhranla ve müı 
kül anlarda zulümden, fela

ket ve muıibetlerden ve 
düıman istıli.undao naaıl ko 
rumuı ve kurtarmıı ise Cum 
huri yetin bugünkü f eyızll 
devrinde de ukerlık tekna· 
ğlnln bütüo modern 11lab 
ve vuıteları ıle mücehhez 
olduğu halde vazifeni aynı 
bajlılıkla yapacajana bıç 

füphe yoktur. 

ıatilı.li.ltne ka ~ uıtur duk tan son· ı 
ra kurdutunuz ) üluek tf'jhn 

lerdtr. 

Maraşalm ve Arasın teşekkürü 
HATAYDA:CUMHU· 

RiYET BAYRAMI 

Bugün Cumhuriyetin 15 
ncl yılını mütemadıyen Rr 

tan büyük bir refah ve hud 
ret içinde ldrnk eden büyük 

Türk milletlnin hu~urunda 

kahraman ordu sana kalbi 
sükranlerımı beyan ve ifode ' 
ederken büyük uluıumuzun 
iftıho.r hislerine de tcrecman 
oluyorum. 

Türk vatanının ve Türklük 
camlaımın ıan ve ıerefını 

dahili ve harici her türlü 

tehlikelere kartı korumak· 
tan ibaret olan vazıfeni 

heran ifaya hazır ve amade 
olduf una benim ve büyük 
ulusumuzun tam bir loao ve 
itimadımız vardır. 

Büyük uluıumuzun ordu 
ya bahıetuji en ıon ılatem 

f abrlknlar ve ıilahlar iie bir 
kat daha kuvvetlenerek bü · 
yük bır ferağatl neftı ve Is · 
uhkerı hayat ile her türtü 
vazifeyi ifaya müheyya ol 
dujunuza eminim. Bu kana 
atle kara, deniz, hava ordu 

laramızm kahraman ve tec· 
rübeli komutnnlarile ıubay 

ve erabnı ıelamlar ve teb
rikleriml bütün uluı müva· 
ceheıinde beynn ederim. 

Cumhurl)•et be.yramınan 

15 ocl yıldönümü hllkkı· 

DJzda kutlu olıuo.,. 

dahilinde yarattığınız ıoıyal 
ve ekonomik inkılapların 

mesud semereleri müvacehe 

sinde Şefimize kıntı duydu 
ğumuz minnettarlık bi11i çok 
bQyüktür Bu duygu ile bü 

yuk bir eıerlnlz olan Türkl 
ye Cumhuriyetinin 15 ncl 

yıldöoümOnü vekil arlıadaıla -
nmla birlikte tebrak eder 1 

ıaraılmaz bağhhklarımızla 
hürmet ve tazimlerimizl el 
lerıoizdeo öperek aızederlm 

11 

Reisicumhur Atatürk, Ba1. 

vekllın telgrafına ıu cevapla 
mukabele buyurmuılnrdır: 

Celil Bayar 
Maıvekı l 

- Ankara -

" C: T eıekkür ve b~n de si· 
zl tebrik eder hepinizin mu 
habbetle gözlermlzdeu öpe . 

' 
1 
1 

Ankara, 31 (A.A.) 
HuJciye Vekili Doktor 8. 
Tevfik Rüıttl A.ru, Genel 
Kurm:sy Baıkanı Maraıal 
fent Çakruek, Cumburl 
yetin 15 ncl yıldönümü mü
naaebetıle aldıkları tebrik-

--------- --------
Antakyada Ve İskenderunda 
Büyük Tezahürat Yapıldı. 

ler ıle teıekkürlerınin bıl Devlet Reisi T &yfur Sökmen, Bayram 
dlrllmeılne Anadolu ajan· 
llDI memur etmlılerdlr. Günlerinde Kabul Resmi Tertip Etti. 
===============-=-·-==-=====--==- 1 Antaky•, 31 ( A.A. ) -

• l Cumhuriyetin 15 ncl yıl dö· 
nümü Hatayda fevkalade 
parlak bir surette ve büyük 
tezahüratla kutlaomııtır. 

Devlet Reial Ekıelanı Tay
fur ~ökmen taraf ındao An· 
tak yada ve lskenderunda birer 

kabul re.mi yapılmııtır. 
Antakya, 31 ( A.A. ) -

Hatay Maliye Vekaleti bir · 

tebliğ neırederek, Surlyeden 
gelecek etyalarm gümrüğe 

rim.,, 
K. Atatürk ı 

tabi tutulacıianı, bu huıuıta 
lazım gelen bütün k•nunl 
formüllerin yapılacajını, an-

cak ıtmdıltk gümrOk resmi-

ü y ü k B a y r a m Şehrimizde 
s vinç Heyecanla Kutlandı .. 

----..... -------------········------------------
Binlerce Halk Bayram Günlerinin Gündüz Ve 
Gecesinde Caddeleri Doldurdu, Milli Giin 

Layık Oldıığu Ehemmiyetle Kutlandı. 
Cumhuriyetin 15 ncl yıl 

dönümü bayramı Türkiyenln 

her yanında olduğu gibi, ıeh· 
rlmizde ve mülhakatta çok 
canlı, çok heyecanlı kutlan
m111 halk geç vakitlere ka 
dar neıe ve ıürur içinde ıo· 
kllkları doldurmuıtur . 

29 Teır&nevvel günü aaat 
9.30 da ~Vali Etem Aykut, 

1 
hükumet konağının büyük 

salonunda hükumet na· 

mına tebrlki.tı kabul etti, 

Saat l O. 30 za doğru bü 

Uln caddeler ve bllha11a Mtl· 

likuvvetler caddesi iki taraf 

h, Cumhuriyet alanı çok ka· 

la balık halkla dolmuı, kıta · 

at, mektepler 1 teıekküller 

alaadakı yerlerini almıılardı. 
Vali, yanında Korkomutan 

bulunduiu halde Cumhurl· 

yet alanında topl nmıı olan 

grupların önlerinde ayrı ay · 

rı durdular, veciz httabele

rtle her birinin bayramla· 

rmı kutladılar. Milteakıben 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

nin tahsil edtlemiyeceilnl ilin 
et mittir. 

Atatürk Evi
nin Temeli 

Atıldı. 
Ankara 3 l - Dün Anka · 

rada Atatürk evinin temel 
hafr•yatına baılanmııtır. Bu 
Atatürk evi, C. Halk Parti · 
ıl kurağı ile Anadolu kulii· 
bü , resmi ziyafetler ve balo· 
lar lçıo 1500 kiti iatlabına 

müıald bir aalonu, bir genç. 
lik salonunu ve aalreyi ihtiva 
edecektir. 

Kongre ve bu ıtbl top 
lontılar muazzam bir ebad
da yapılacak olan bu bina 

da akdedllıcektfr. 
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Beynelmilel Mevzular.. I? .•. . .... ,_ . ,·. \.. : .;1 
. .. _, • ,_ '. ! -.'(til, 

Fransız Matbuatının Nazarını 
Romaya Sefir Gönderme 

Meselesi Celbediliyor .. 
Pravda aazeteslnln 13 ilk· 

teırln tarihli nüıbasının be1· 
nelmllel mevzular bathkh 
ıütuaunda lntltar eden le· 

maide ezcümle ıöyle denli · 
mektedlr: 

"Münth konferanıından 
ıonra Fran11z hükumetinin 
harici ıiya.etlnln lıtlkametl 

mütecavlzlerle uzlaıma ci
hetine daha fazla bir tema· 
yül aöltermektedır. 

Hallhaz1rda Fran11z mat-
buatının dtkkat nazarını 

Romaya ıefır ıönderme 

meıeleıl celbetmektedlr. ltal. 
yadaki Fran11z sefiri mev · 
kUne ıöıterllen muhtelif 
namzedler hakkında Parlı 

ıazetelerlnde hararetli bir 
ıurette fikirler Jürütülmek
tedlr. 

Malam olduiu \bere, ıon 
zamanlarda Franıayı Roma· 
da ıeftr defli bir mulahat• 
güzar temıll edeaelmekte
dır. Buna ıebep tae ıudur: 
FranHnın Roma1a ıeflr 
göoderme1I ltalyaoın Habe
flıtanı zaphnı tanımak de
mek olacaktır. Çünkü yent 
aeflrlo lthnadnameılnde ltal 
yan krahnın a1nı zamanda 
"Habeılltan imparatoru. 
OnYantle anılma11 leap et• 
mektedır . Franıa hükametl 
ite b6yle bir adım atmafa 
uzun zamandanberl ce1aret 
edememlttlr. Halbuki Mii. 
nlh görüımelerlnden birkaç 
ıün ıonra Franıa, Romaya 
ıeflr ıönderme kararanı al
makta lltlcal s61termtttlr. 

Bu kararın ltalyan meha
fıllerJnde kartılanmıt tekli, 
buıünkü Franıız - ltalyan 
müna1ebah için ~ok karak
terlıtlk . ltalyan gazeteleri 
f ranıız hükumetinin bu ka· 
rarını nümayltklr bir çekin· 
genlikle netretmJtlerdlr . [Trl 
buna] ıazeteıl , bu kararı 
.. Btr taraflı bidlıe. olarak 
teımt1e etmekle, FranHnın 
buna mukabil hiçbir teY 
alamıyacaiınt thda1 ettJr· 
mittir. Bu tebdlcUerJn ma 
hlyetl reımi muharrJrlerden 
Gaydanın, ltalya "Jcap eder· 
ıe" Franıaya kart1 harp ede
cek, dl ye beyanatta bulun · 
muı ile daha iyi bir ıuret · 
te açıia çıkmıthr. 

Hebetlıtanın ltalya tara
fından zaptının Fran11z bü · 
kameti tarafından haktkat 
halde taaınma11 kararınan 

Romada karttlanıt tarzı -
Daladlye hükdmetlntn Fran· 
1a Jçln öldürücfi olaa ıl1a· 
tetl oetlceılnde Franıanın 

cıhantümdl otorlteılnin dGt• 
metine iyi bir delildir. 

Aıkerl avantür netlceıln· 
de tkt11adi •e malt ıfliı 
haddine aelip dayanan ve 
bugün Parlı ve Londranın 
kredilerine sözü kızan ltal· 
ya bile f ranıaya karıı had 
bir lht1yat11zlık gölterıneyl 
mümkün addetmektedir. 

Faıı.tler bu ıefer de ken· 
dt tantaj Ye blok ıiyaıetle· 
rlne ıadık bulunmaktadırlar. 
ltalyan ıazetelerlnln tarzı 
lf adeıı, Mu11ollnln Roma ya 
yeni Fran11z ıeftrfnln ıel

meıl müna1ebetlle yapıla· 

cak •iizakerelerden lıtlfa· 

deye haz1rlandıiını tahmin et
tirmektedir . İtalyan dlktatö 
rG, loglltere tle Franıadan 
lıpanya meaeleılnde yeni 
mOıamahalar elde etmek 
için, Münib konferanaından 
ıonra eline seçen bütün fır· 

( Sonu dördoncQ ıayf ada ) .............. _ 
"' lngiliz T abiiye-
tine Gecen Ya-• 

hancılar. 
logilterede yabancıların 

&ittikçe daha fazla yeri etme 
lert ve memleket tabiiyeti · 
ne ıeçmelerl loıtllzlerl tiki· 
yete aevk etmektedir. 

Netredilen bir lıtatlıtiie 
göre, ıon alb a1 zarfında, 
lnaılız tabiiyetine ııeçen ya -
bancıların yekdnu reçen ıe 
ne zarfırdaklae yakındu. 

1Y37 Seneılnde 1.804 kiti 
lnıllız tabll1etlne ıeçtlil 
halde, bu ıenenln martın 
dan e1l(llGne kadar 1 .379 
ecnebi lnılllz ol mut tur. 

Bu yftlueUtln ıebebt, bil· 
haıH A•uıtur1a Ye Çekgı

lo•akyanın Almanya tara
fından tttallnden ıonra ora 
dan ve dlier orta A nupa 
memleketlerladen lnııltere· 
1e relme1ldlr. Bunlar, ken · 
dılerlne it bulabilmek tçtn 
lnılllz tabUyetetlne reçmek· 
tedlr. 

Bundan batka, lnglllz ta
biiyetine ıeçmemft olan ya 
hancılara da bazı ilerde ça 
lıtmak müıaadeal verilmek· 
tedtr. 

Bundan dolayı lnglllz tıçi 
mebaflli ıtkl1ete batlamıt 

tır . Onlara aöre, hükumet, 
hemen her yabancıya küçük 
ıanat itçlıl olarak çahtına 

müaaadeal vermlttlr . Meaeli 
ıeçen aene müracaat eden 
24.431 klılden yalnız 3.112 
kitinin talebi reddedllmİı, 
21 .319 kltlye bu millaade
•erilını1t1r. 

Halbuki beı ıene evvel, 
1933 de lnıllterede tıçl ola · 
rak çalıtma11na mOıaade 
edllenlerlo ıay111 8.584 ldl. 
Bu rakam ondan ıonrakl ıe· 
nelerde 11ra ile ) 0.286 ya 
Jl.314 de Ye 11.340 açık 
mıt' fakat seçen tene he
men hemen iki mtılt artmıt · 
tır. 

Geçen ıene lnıilterede 
çalıt ma11na müaaade •erJlen 
21 bin kuıur yabancı kG · 
çük ıanat erbabının yarmn
dan fazl .. ı ev h izmetle· 
rinde, 2 bini ticarette, 3 bi
ni tiyatroda çalıtmaia batla · 
mıttar . Otel ve lokanta ıar

ıenlufu, lııan mualllmllil 
gibi meıleklere ıtrml~ olan· 
lar da blkaç ylzü bulmak 
tadır. 

Bunların 7 bini A vuıtur
yalı, 4 bini Alman, 2 bini 
lı•lçrelı, bini de Frao11zdır 
900 Kadar Çek, 8 JÜZ Hol 
landalı, 500 İtalyan vardır. 

A1nı lttatlıUie söre , ge· 
çen ıene lnıtlterede küçük 
aaıaatlarda çalıım•i• baıh
yan ec.oebiler araıında Türk
lerin, lranlıların, Danimarka 
lıveç •e Noneçlllerln de art
tılı ıör6lmektedtr. 

Dahiliyede 
Terfiler. 

Dahiliye Veki leu, da h iliye 
idare amirlerinin terfilerini 
hazırlamıttır . 

Bu ıuretle Ayvalık Kayrna· 
kamı Celil izsi , E rde k Kay. 
makamı Nuri Ôıer ikinci 
ıını f ka1makamlığ,.; Nüfuı 

Müdürü Hikmet Çıoar lk lncl 
ıınıfa terfi etmıılerdtr . Ken· 
dtlerJni tebrik ederiz. 

Maaşları artan 
posta memur

ları. 
Posta · Telgraf müdürlüiü 

memurlarandan bazıları bl · 
rer derece terfi etmltlerdlr. 

Merkez ıefllilnde Ztya Yal
çın, Şükrü Karcaalan Ye Ta h · 
ıln Türkbeotn a1li maaılar1 

l 750 deo 2000 nf; 8•ğadıç 
memuru Aziz Cihaooflu ile 
Du11unbe1 memuru Lat ifin 
maatları 2250 den 2500 u ; 
Bandarmadan Bekirio 1600 
den 1750 ye; .4yvalıktan 

Hikmetin maat1 da 1750 den 
2000 ne çıkarılmııtır. 

Belediye Mec
lisi Bugün Top

lanıyor. 
Yeni Belediye mecllıl bu

gün aaat 15 de ilk lçtlmaını 

1apacaktır. 

Mecllı; relı, relı vekllleri 
ile, katipler, mecllı encü· 
menleri ve daimi encümen 
tntlhabını yapacak, müte · 
aktben metal raporu tle 
hesabı kati Ye evrakı varide 
üzerinde görütecektlr . 

Tahsile Gön -
derilen Geneler , 

KQltir Bakanlıiı he1ab1Da 
Anupaya tabıile gönderile-
cekler için bir imtlhan açıl 
mıth 

imtihan enakınm tedklkl 
bltmtı, muhtelif lhtlaaı ıubele· 
rlade talııılle devam etmek 
üzere 11 kiti ayrılmıtbr. 

Şehrimiz Necatlbey ôiret· 
men okulu tarih öğretmeni 

iken bu den yılı batında 
Ankara Gazi llıeılne tayin 
edtlen Kimli Su da Türk·lı· 
lim unatı tahılll için Alman· 
yaya gönderlleceld er ara · 
ıındad1r. 

Bahkeılr tarihine ald eaer
lerl bulunan değerli öğret · 
meal tebrik eder kendisi
ne muvaff aklyetler dılerlz . 

öğretmen oku
luna alınanlar. 

Kız ve erkek öfretmen 
okullarına parasız yatılı ola
rak alınacak olan talebenin 
ikinci lllleal hazırlanmıttır. 

Huna göre vilayetimizden 
Necatlbey öiretmen okuluna 
Hatan Konakp1Dar, Huluıl 

Gençer; Edtrne kız öiretmen 
okuluna Ayvalıktan Nuriye 
Ôzaılan; lıtaobul erkek öğ · 
retmen okuluna Bahkeılrdeo 
Faik f.ryaman, kabul edil 
mitlerdir. 

Acıklı ölüm •. 

Muhum Bclıctl Tunçok 
Viliyetlmlz Veteriner 01· 

rektörü ftehcet Tunçok cu -
marteıl geceıl bayata göz 
lerlnl yummuıt ur. 

Üç a ydanberl hasta bulunan 
ve 29 ıene altı a y gibi uzun 
müdde l ıehrlmfzde, bir müd
det Bandırmada, btr sene 
kader da Rızede yazlfe gö
ren Behcet Tunçok kendtılnl 
herkeıe ıevdlrmlı, çok ha· 
luk, çalıtl:en . vazifeılnaa bir 
memurdu. Ölüm haberi bü · 
tiin memurları, kendfılnl ta · 
nıyan ve çok ıe•en Balık · 

eılrlllert der6o tee11üre ıe

vketmlttlr . 

Şahti mezlyetlertle btr . 
ilkte meılejln ln de değerli 

bir uzvu olan Behcet Tunç-

okla memleket kıymetli bir 
veterinerini ka ybetmlttlr. 

Cenaze.i; 29 teırlnevvel 
cumnrteıl günü saat 12 d~ 

göz yaıları ara11nda evinden 
kaldırı lmıt, namazı Paıa· 

camltnde k ılındıktan sonra 
yeni mezarlığa gömülmüı· 

tür. Cenaze.inde Valf R. 
Ete m Ayk ut, Bele diye Relıl 

B. Naci Kodanaz, pollı Ye 
janda rma müfrezesi, daire 

müdü rleri, me mu rlar, kata · 
balık halk bulunmuıtur. 

Ailesinin ve arkadetlarının 
tee11ürlerint payla tır, tazl
yetlerimfz l ıunarız . 

BekçiJ'e 
Hücum Eden 
Hıraızlar .. 

Evvelki gece ıehrlmlzde 
bir hınızlık vakıuı olmuı 

ve bir ktıi yaral n1Dı§tır. 

Yakupköylü Nıyızi a dın -
da biri ile üç arkacları, za 

hireci Alinin Aziziye ma 
halleılodekl huğda y mağa · 

zaaına girmek üzere kap ısa· 
nı açmak için uğratmağa 
baı lamıılardır. 

Bu eınoda o cl•ardan 
geçmekta olan mah lle bek-

ç isi lımctl bu üç meçhul 
adamı görünce kendilerini 
yakalnm a k i ıtemf§llr. Fa
ka t üçü de bekçinin üze· 

rlne ıald1rmıtlar, bekçi lıma
ıl de tabancaıtlc ateı ederek 

mütecavtzıerden Niyaziyi aaf 
kuığından yoralamııtır. 

Yaralı haıtahaneye kal
dmlmıı, kaçan dtjer hırsız · 
lar da araamaktad1r. 

t IKINCIT!ŞRIN ı938_...--

v gisinden 
af an 1 a r .. 

Muharrik kumti günd bBŞ'heygiri geçmiyen ve iş~isi 
az olan maiden muaf ıuıu ı c k müesseseler .•. 

Muhnrrlk kuvveti be§ hey kapı tokmağı, hurufat ve be 
gtrl ve günde çalııtırdığı tı zerleri imal edenler vergl1~ 
çl sayısı onu geçmlyen ve tabi tutulaca klard1r. Bu idi 
maktu vergiye tabi tutulmuı ali.ta id döküı11 ıılerl de 
11nat müe11eselerden bozıla aynı müe11eıeler tarafıod•0 

r1 hükumetçe vergiden mu yapıldığı taktirde, ıeoellk 
af tutulmuıtur. Bu müeB&e tat ı ş kıymetinin tayiotııde 
geler ıunlardır: döküa!e tarıllôk eden kıııll' 

Madeni etya sanayllnden: 
Muıluk dökmecılerl, bıçak, 

deıtere ve çakı yapan mü 
esıeıe-ler. 

Ta hta sanayffoden: Araba 
tamtrcllerl (ylllnız tamir do · 
laylıtle], kun dura kalıbı ve 
akçeıl yapan müe11eıeler. 

Müteferrik aanayldeo: Ağ· 
ızhk, teabih ve tarak imar
eden m6e11eıeler. 

Toplu imalat yapan ma· 
den döküm müe11eselerl, ez 
cümle muıluk dökmectlerl· 

ne aid muaf iyet münha11ran 
döküm it l yapan lara ald ola
caktır. Musluk dökmecllert 
tarafından dökülen maden. 

hariç tutulacaktır . l 
Muaflyet..-llstu lnde yaıı 1 

ıanayt erb hından mubarrl~ 
ku vvet(bet be ygiri Ye ,oo· 

ıdellk lıçl ıaym 10 u geçOI 
yenler adma~ıtmdlye kad•' 
gerek maktuan, gerek bf• 
yannıune eııasına göre tarh' 
edılmtı olan muamele •er 
gller l terkin olunacaktlr. ftl· 
razı olupta komtıyonlıt• 
ıevk olunan muamele yerı1' 
IH I hakkında Yaridat dair• · 
lerl verglo!n terkini lc•P 
edeceğini komlıyonlara bil 
d lreceklerdlr. Tahıtl edthı>lf 
buluna n mua mele verıılerl 
de müe11eıe 1abtplerlne ıade 

lerdeo muıluk, kilo nksam1. olunacaktır . 

Parasız yatılı 
imtihanını 

kazananl r .. 
Bu ıene llll!lere meccani 

olarak alınacak talebenin 
imtihan eYrakı Kültür Ba
kanlığıca tedklk edilmiı ve 
kazananlar belli olmuıtur. 
VtliyeUmlzd~n parasız 

yetılı okuma hakkını koza· 
nanları yazıyoruz: 

BALIKESiR LiSESi: 
Muıtafa Kırcaalı, Safiye 

Unutmaz, Emin Eıcn, Mus
t fa Yoldemlr, Hılml Küçak-
lerlı, R if lmrahoroğlu, Hü· 
dal Süsoy, Mehmet Alt Af
ııo, Aliye Ôner, Ahmet i e· 
rf, Te•ftk Oogan, Ahmet 
Ereken, Bedlülh yır, lıımııtl 
Yılmaz. 

AYVALIK O R fAO KULU: 
Y aıar Yatmaz, Cemal 

Yada , Maclt Adah, Bekir 
Tu rgut, Hayati Akol, Fikri 
ye Gökçay, Şermin Göl:kea, 
Hilmi Ereldoğan 
BANDIRMA ORTAOKU U: 

Necdet Enünlü, Mu· 
zaffer Demir, Şemıettfn Tu 
r n, Muıtaf a Yalçıner. lia 
aıın Çok yaman, Ay§e Y llGUD, 

Remzi G eldlay, Şerife Biç· 
kicloğlu. 

EDREMiT ORT AOKULU: 
lbr htm Ünal, Melek 

Ünal, Huriye Ünal, Necdet 
Özgele , Alt lhaan Baıaran. 

Tekaütlerin 
Maçı. 

Pazar günü bölge tekaü t 
ıporculan ile Devlet Demir 
101lar1 Üçüocn lııetme lda · 
real tekaüt sporcuları nra 
11nd a bir maç yapıhnııtır. 

Kalabalık ıpor meraklala· 
rının bulunduğu bu mııç çok 
elakah olmuı ve 1-5 bölge 
t ekaüt trıkunının galibiyeti 
ile netlcelenmlttlr. 

Büyük hayranı 
şehrinıizde se,, 
vinç ve heyecatı· 

la kutlandı. 
( Baıtarafı birinci ıayfadı) 
a1keri bandon un çaldığı, ok' 
ullar t a lebeıinln de hep bir 
den tıUrak ettiği lıtıklil mar· 
şı ıaygı ile dinlendi. 

Geçitreıml çok parlak ,e 
heyecanla oldu . 

Caddeyi dolduran binler· 
ce halk Valin in ve Korko· 

mutanın önünden bü1ük btr 
intlzamlo ıeçen kahramaO 

alayın erlerini, topçuları, nalı ' 
Hye kıtaların ı , poliı , jandar
ma kıtalarını, tzcilerJ, ltıeı 

öi retmen okulları sençlerıle 

ılkokulların mini mini yav · 
rularmı , sporcuları, parttU• 
lerl dsklkalarca heyecanla 
alk,ıtadı 

Gec. her ta raf pırıl pml 
ıtıldar içinde yaoıyordu, 

tenvirat pek mükemmeldi. 
Iıılsh ıütunlar halk tara 

tından bllb ısa alaka ile ıey · 

redtliyordu. 
fjal!ı, gece yarııına kadar 

büyük bir sürur içinde cad
deleri doldurdu 

Asker ve o rta derecedeki 
okullar tarafından yapılan 

feneralayları ıehlrl dolath· 
Üçüncü günde de keza 

büyük bayramın ıindilz ve 
gecesi aynı co11uoluk içinde 
geçti 

Bayramm devam ettiği 
günler zarfında halk ha· 
tipleri tarafm dan saat ] 4 ile 
18 araı nda H alkevl hopar. 
lö rü vaıntaaile 15 yıllık in · 
kılapiarımızı a nlatan ıöyleY · 
ler verildi 

Huli.11; Balaku lr büyik 
ve milli bayramını liyık ol · 
dui u ehemmiyet, ıevlnç ve 
he1ecaD içinde kutladı. 
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~aza Salihiyetini Haiz Denizlerde 
ııı.alıkeıne Ve l\falianılar .. 13.000 Metre 
liazırlanan K;;un Projesi Ad- Derinliğe inile· 
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ir ima • artisti tecri~ 
k mpma oon~eril~i. 

Almnn sinema artlıtl olen 
Güstev Fröllh, eık!den 

bir Mac r Y ahudlıl olan Git · 
ta Alparla evliydi. Almanya 
da Yahudi aleyhtarlığı baı · 
ladığı zaman bir Alm o nr· 
tlstio Y ahudt lie e•ıil olmuı 

iyi ka.rıılaomamııtı : Fakat, 
kat Güıtav Frölih1 kenrllıl 
gibi meıhur bir artbt olan 
Gıtta Alpardan ayrılmak lı 

temıyordu . 

/iye Encümenine Verildi.. bilecek. 
liGkG.met, kaza 1alahlyeU misi muhtara hakkındaki Bir ltalyan genci, deniz 

111 h !erde 13 000 metre kadar 
• alz m•hkeme Ye ma · mutaleasıoı yedi gün içinde 

l 
"llllar araaındakl anlatmaz· mahkemeye tevdi ~e bun- dertnltklere inmek için hu 
ıtı h ıu~i bir alet ketf et mittir 
1 tl allhae tlalr J 684 sayı· ların birer ıuretlerlnl a yoı ı le Malum olduğu üzere Pro 
ı>to~nunu deilttlreo yeni bir müddet içinde tarflfJara teb feıör Pıkar 10 OOO metre 

~e bazırlıyarak kamulaya ltğ etmeye me-cbur olacak · d~rfnltğe inmeye h•zırlaoıyor. 
:::~ııu. Kamutay dahiliye t ı r. Bır balyan gezct ... ının ver 
h U11ıeoı , proje üzerinde Mahkeme, muhtıra müo- diğl malumata göre bir de 
-~· tadiller yaparak ptoje· derecatınt haklı görerek dava nlz aletleri mütehuııııının 

)I A.dlt•e "' T encümenine ver- oın Yazlfeıl dı~ında olduğu· oğlu olan bu genç bu aleti 
llllıtır. na karar verirse 1 dığer ta - Profeıör Plkarın llratoıfer 
h Proje hükümlerine göre, raf kararı temyiz edebile- için haztrlamıt olduiu llet · 
Uıuıı mahkemeler. askeri cekttr Muhtaranm verilmesi lerden ilham alarak yepmıı-

'-''hlcemeler, idare heyetleri üzerine mahkeme davayı tır. ;e kaza ı:ılihlyeUnl h&lz riiyete kendlılnl vazlfedar yen\ alet, kutru 1 40 met · 
'aer merciler ile umumi görür"'Yeya temyiz mahke · reden ibaret kürre •ekltnde· 

~'hlr dtr. Dıtından 1.300 atmoı 
• e1neler Ye ıorgu hl· meatnln kararına ltba edene fer tazvlklne tahammtıl ede· 
d11blerı ara11nda cez• tılerln bu huıuıta bir karar vere cek derecedP mukaylm ola· 
etı dolan Yazlfe lhtllifları- cek •e mahkemeyi muvak- rak vapılmrıtır. Ru tazvtk 

11
''1 hallı, temyiz mahkeme- katen tehir edPbllecektır. 13.000 mfltrf' derlnltlctekl 

•I Ceza umumi heyetine atd Bu karar bt"t gün içinde ıuyun vaptıaı tazyikte llc-
ot,c,•·t h 1 bJ 1 ti x l " 10 d S " ır. mu tarayı veren ere te 1 n a"ır ı5ı ton ur. u 
d 'Vazife anlaımazhkların· olunacaktar. idare makamı, yun içinde 7 tona lnmelct~dlr. 
~Q dolayı mOracaat için teblıf tarlhfnden itibaren on 13 KllometreyP kader 
~ tlflflı meretler kararlarmın beı triio içinde mOıb~t veya uzatılacak olan 1rab1onun fıe 
ı. 'ti olmaıı ıart olacak; ted· menfi ittihaz edecefl karar1 100 ton tutftcağ1 he11tp edil -
•ile) k d mfıttr. Kabloyu kullanmak · .:ı er evra üzerin e ve mabkemeyt- hlldtrecekttr. Bu 
ııta 1 b tan çekinmek fçfn, bu &lete 
•fır tı ere terci an ceza müddet içinde bir karar btl 

'b L kutru dokuz metre olan bü 
Unakeme Oıulü kanununa dtrdmedlil takdirde mabke· 

t" y6k bir yat hazneıl eklene-
0te yapılacaktır. me davayı rüvete devam cektır. 

4dll mahkemelerle idari edecek ve- tahrik hakkı su · Yaf, ıudan heftf o1duiu 
'-'lhkeme Ye merciler ara- kut etmlı olacaktır. için alf'tln a~ırhiı h•flflt•e· 
""da hukuk itlerinden do- idare mercle vermlı oldu· cek ve alet lıtf'nd!izl yerde 
f,11 •azıfe anlaımazlıkları · ğu muhtara ile bağlı olmı· durabtlecelcttr. Yeni aletle 
'%, hallı . Adliye Vektltnln yacaktır. Mahkemenin va- vakınd" lnlt tecrObel,.rtne 
t~1•hğı altında Gçü temyiz zlfeıl olduiuna da lr vermlı glrleilecelctfr. 
"• Gçü Devlet Şuraıı relı olduiu kararda göaterllen •-s-,.-1-i_h_lv-~-. t-h_a_k_r_m_ın-d-,.-n·--,h-t-l·-
'te azaları aras1ndan seçilen ıeb.-plerl yerinde buluna, laf kararnıtmuf rıoıddolun · 
'ltı uttan milrekkep bir lh · keyfiyeti mahkemeye btldf. dulu takdirde. thttlif, sala· :lllf mahkemesince halledl · recekllr Akıt takdirde bir hlyetlt makam Ye ıah11lar 
ecelrttr. Aza nokaanm1 ta · thttlif kararncmeal tanzim tarafından Vt'Df baıtan tah 
~'tnlamak üzere her iki ve muayyen mOddet tçlnde rlk olun 9 btlecektfr. 
q~Yetten ayrıca tkfıer yedek mahkemeyf' verecektir. Ka- ihtilaf mahkemeıt, trlui 
,... mercfln kararım . lhttlifıo c.' ıeçllecelcUr . Müddetleri rarnamenfn bir ıuretl, aynı 
bıt e1111t b"kımından kanuna 

en azanın yeniden ıeçll - müddet içinde cumhuriyet ~ uygun ıörüree lhttllf karar· '•I caiz olacakhr. müddelumumltılyle dtfer ta· nameılnl bııdlk edeceLtlr 
Adliye Vekilinin relallk rafa teblti olunacaktır. lhtt Bu takdirdf! adli mllhkeme 

•t11ıedıxı zamanlarda relıhk llf kararnameılntn mahke· • lelerden f'linl çekecek ve 
~•ıtfeatnl yapmak üzere ve meye verllmeıl, daYayı thtl · dava, alakalaların müracaa-
1hn buzurlyle ba mahke laf mahkemesi kararının teb tt hııltnde aalahtyetli idari 

ttte tarafından ve kendi iza · lifine kadar durdurac&ktır. mıthkemedP. görült"cektlr. 
11 ara11ndan blr reis veıklll Cumhuriyet müddeluıumlıl ihtilaf mahkemeıl, idare 
•eçflecektlr Relı vekllıntn ve dtfer taraf ihtilaf karar· mercilnlo kararını kanuna 
~'l1unmadığı celselerd~ relı nameıl hakkındaki itiraz ve uygun bulmadıiı takdtrde ıh 
1
•1r vazifesi, menıup olduk- mutalealarını kararnamenin ttlif kararoameılnl iptal 
'rı dairelere tntlıap ltlba· lrendll~rlne tebllil tarihin- edecektir. Bu buauıtokı ka. 
;ıJte en kıdemli aza tara · den itibaren on b.-ı gün için· rarın tebliği üzerine adli 
•ndan yapılacaktır. Kadem de vazı ile mahkt"mev,.. bil · mahkemede davanın görül -

1de rntbavat halinde en Y•t dlreceklerdlr Bu müddetin meılne devam olunacaktır 
1 aza bu vazifeyi yaprıcak- httamında dava doıyae1 lht!lif mahkemesinin karar· 
tar mahkeme tarafınd•n ihtilaf tara katidir . 

Selbi thtıliflarda lhtllif mahkemeıfne gönderile · lhtılaflı dava doıyaıının 
"''hkemeılne müracaat ede cektlr. ihtllif mahkemeılne gelme · 
~ilinek için araluıoda an- Selbi ihtilaf kararları aJl- ıl tarihinden itibaren üç ay 
ıc'tnıazlık çıkan iki merci kah tarafıo vazifeli merclin içinde bir karar verllmul 
ltaranın kattleımlı bulunma tavını haklcmda vereceil ar · mecburidir. Bu müddettn 

j• ıart olacaktır. fcabi an . zuhal üzerine ihtilaf mahke bitrnesind~n on beı gün ıon· 
'tnıazlıklar merkezde ali · meılne ıevk olunacaktır. Bu ra kararı tebellüğ etmlyeo 
kalı vekil ye Ylllyet)erde arzuhal lc orarı ıon olarak adli m hkeme, davayı gör 
••h tarafından ileri sürüle katıleıen mahkemeye Yeva meye devem edecektir. 
~'lcttr. icabı anlaımazhk id· idari mercle verilecektir. Bu ihtilaf mııhkemeılnlo yazı 
lası daya hükme tktlrao arzuhalde ihtilaf mevzuu ıılerl, ikisi Devlet Ş<irall mu 

hdlnclye kadar ileri sürüle olan me5'ele hakkındaki ka- avlnlerJnden ve diğer ikisi 
llecelctlr Temyiz mahkeme· rarın ıuretlerl rebtolunacek temyiz mahkemetlnden ay· 

•t nezdinde icabı anlaşmaz· tır Arzuhal ve karar ıuret· rılan iki raportör hakimden 
llıatlık iddiası yapılamıya- lerl, dtier tarafı teıkıl eden· mürekkep dört zat tarafın 
Clktar. ler kaç kiti tıe o kadar dan idare olunacaktır . Mah 

lcabl anlaıma:dık tahrike olmak lazımdır. kemeye arzedlleo tıler. he 
••llhtyetll merciler davanın lhttllf mahkemesi, ted - yete, rapor halinde tevdi 
tötiildGlli mahkemeye bir kiklerlnl enak üzerinde olunacak ve netice hakkın-
... h k k arını vere k da lalç bir hüküm ve mü ·~~u tara verecekler ve bu yapara ar ce 
lbuh b tir. Mahkem~. ıhttlaf karar · taleayı ihtiva etmlyecektlr. 

tarının lr ıuretlnl de t 
l kıl .la~ ht t cabında dava doıya11. relı 

tl:ıabalh cumhuriyet müddei- oamelln n ıe • 1 ye 
\l ye eıası bakımından kanu - tarafındın azalardan birine 
l ltluıntltilne teblli edecek· na uyaun olup olmadılını tedktk ettirilecektir. 
trdır . • 8 tedklk edecektir. Şekil ook· Bu proje ile 1684 numa-

u nııhtarada davayı gör- ta1Jndan fesih haltnde, ıali rah kanunla, 1631 numara-
~•k adli malakemenln ıali· hiyetli idare mercii, ıhulaf h askeri mahkeme usulü 
b1Yttı dııında olduğunu lı · mahkemesinin kararına uya- kanununun 282 net madde· 

1 
'te. yarayan hukuki ıebep rak nokıanları tam 8 mla- ıl hükümleri kaldırılmakta . 
tr ve kanuni hGk<imler göı· dıktan ıonra ihtilaf karar · dar. 

terllecekUr. oamealnt on beı gün içinde Proje oeırt tarihinden Hl· 
C-.hurlJ•t milddelum•- yealden tanzim edecektir. baren Jliriirllle ılrecektlr. 

-------
Times gazetesinin pavyonumuz ha kmda snrgi komi

seri 8. Süat Şakir K baç ile yaptığı bir gör üşm . 
- -- -- -

« Yurdda Sulh, c·ha da Sulh .. » 
Nevyork Tımeı ıazete· 

ılnden: 

"Dünyanın en genç cumhu· 
rlyetl olan Türkty 1 mahsul· 
lerlnl ve seçme hazinelerini 
teıhtr etmek ve derooktaıl 

prenıiplerloln bugün dahi 
revaçta olduğunu göatermek 
üzere cihan sergisinde bir 
pavvon tnıa edecektir 

Türklyenln ıergi komf~erl 

B Süat Şakir Kabaç, ken · 
dlıl ile goruıen bir mu
harrlrfmlze T6rklye büku 
metinin p)aolarand n bahıe
derken Tiirk mtlli proğra· 
mının .. demokrattk bir ida. 
renin muvaffaklyet1 11 elllıla 

rına dayandıiını blldlrmlı · 
tir T6rklyenirı ıergldekl pav· 
yoounun duvarma yazacaiı 

düıtur Cumhurretıl Kemal 
Atatürkün ıu ıözlerl olacak 

ttr: 
.. Yurdda sulh. cthanda 

ıulh,.. 

B. Kabaç ıu lzııhetı ver- · 
mittir: "Bu ay sonunda Tür· 
kiye Cumhuriyeti 15 net 
yıldönümünü idrak edecel·
ttr. 1923 denberl demokra 
tik btr ldeıre altında yaııyan 
Tiirklye dtğer rejimlerde ge 
çlrdlğl bir asırdaktnden faz 

la terakki elde etmlıtlr 

Pek tabii olarak Cumhu 
rlyet devrinde nP. gibi ba~a

rılu elde ettlllmizl Amerika 
halkana göstermek letlyoruz 

Fakat ilk makıad1mız hGr 
lneanların sulhperver olaca· 

ğını ve ıulhperver olııo kim· 
ıelerlo refahe kavutmalt na 

ılıyetıoe erlıeceklerini '8bat 

etmektir. 

Türkiye CumhurlyeU Muı 
tafa Kemalfn i\hacn llderliğl 

a l tında ılk kurulduğu zaman 
Türklyenio ıerv ti en aı ğı 

d~receye varmııtı S 1tnnat 
zamanında mağlubiyet de 
neticelenen bir harbe ıürük 
leomtıtik Harpten sonra 

ekonomik vaziyetimiz gün 
den güne daha kötüleolyor· 

du. 
Bu glbl mütküli.t içinde 

baı\ıyanCumhurlyet devrinde, 

nlıbett kt1a bir müddet içinde 
halkın ıerbeet bir loklıaf 
ünkinı bulan enjerlsl meaı · 
nunlyetin mucip, müsbt:t ne· 

tlceler verdi. Türkiye sade· 
ce tarkta •e gorpta kom§U · 

larlyle h nklki •e devamı!ı 
bir ıulb temin etmekle kal

madı, aynı zamanda mem· 
leketın ihtiyaçlarına luu§ılı 
yacak ve harici alem ile ti

careti arttıraca aıtlli sana· 
yl kurdu. 

Türklyenln Amerika ıer 

glılndekl pavyonu Amerll<a· 

lı ilimlerin arkeoloji ve um 
umi terbiye bakamınd n ala-

kalarını celbedecek huıusatı 
ha1z olac•ktır Cumhurrelıl 

Atatürk, Türkfyede ıon za
manlard4 yapılan kazılarda 

meydana çıkarılan eıkt me 
denlyet eıerlerlnln tedldkt 

için ve bu medeniyetler üze· 
rinde münakaıalar yapmak 

üzere düoye.nın tanınmıı 

alimlerini Türktyede akde 

dilecek bir kongreye davet 

etmtıtlr. 

Sergideki pavyonumuzd 

Türkiyedekl kuvvet muhar 

rlke projeleri vesalr endüı 

trt f aallyetfoe ve modern zl

reatçlllğe ald r slmler, izah 

lar bulunl\caktır, fakat Tür· 

kiye Cumhurly~tlntn 1923 

deoberi elde ettiği maddi 

baıarılardan bavka Ameri· 

kaya getireceğimiz en mü 

hım meuj .. demokrasinin 

muvaffaklyetı,, olacaktır . 

Demokrasi bugün dünya· 

nın ber tarafmda mühim bir 

tecrübe ve imtıhsn geçiri

yor Bugün en eakt ve en 

yenl demokrasiler birbirleri 

ne huzur Ye emniyet içinde 

bakarak yine birbirlerinden 

ku 'Pvet tılıyor'ar. Amerika, 

bizzat kendi göziyle Türkl

yento demokratik idare al 

tında ne gibi baıarılnr te 

mln ettiğini gör ünce Ameri· 

kan demokrua!st daha bü · 

yük bir kuvvet bulec:aktı r ,, 

Bununla beraber, arllıt 

nihayet k rısından ayrılmeya 
karar verdi ve Ltd Berov 
la evlenmek üzere bo~aodı. 

Güıtav Frö\lhin bu ikinci 
karısı bir Çek filim art atıydı. 
O zamanlar Almanlar bu 
güzel earııın ertıstln tem bir 
Alman gencine yakııtığını 
ileri ıürmüılerdl H ttô. Al· 
nıeo propaie.nda nazırı Dr. 
Gobbelı A lman ırkıou ıüzel 
bir numüae olar k göıtermlf 
ve bu münasebetle Ltda Ba· 
rovu Hıtlere takdim etmlıtl. 

Ondan ıonra Alman ılne· 

macalıiı ıefl sayılan Leni 
Rtfenıtalin yıldızının ıöndü 
ve bunun yerin Lıdanın ge 
çeceğt ıöylenmlye baılamııtı. 

Bunun üzerine Ledayı ko
c 11 k11kanm1ya baılamıı 
ve bir gün Dr. Gobbel1e 
hücum etmlıtir. O zaman 
had!ıe Httl re akaetmlı ve 
bır müddet propaganda na· 
zarının gözden düımek üze · 
re oldutu söylenml§tl· 

Fakat bugün hadise bao 
ka btr netice vermff ve 
Güıtev Frölih lecrld kam
pına gönderilmlıtır. 

(Sımdey Ekıpree) 
~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~?:'!!!!!!~!!'!!!!!!:~~ 
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«Bu ut Meseleler ·n iri Or

ilir en Diğeri Or
Çıkıyor .» 

tadan Çe 

Nıyuz Kronlkl gazeteıl 
başmakaleılnden: 

"lapaeya, Ç n, Çekoılovak· 
ya,.; Çekoslovakya, Çın, la 
paoya. Bu anud meseleler· 
den biri ortadan çeklllrken 
diğeri ortaya çıkıyor. 

Bugün gene Çın ıahnede 
görünüyor. Ve hiç ıüphe yok 
ki, oynanmakta olan Çın fa 
clasıntn mühim ve kati bir 
parçası temıil edilmektedir. 

Japonlar 1 lıttlaya baıladı· 
ğı zııman derhal muvaffe.k 
olmuılardı. Fokat memleket 
tçlne tlerledlklerl va.kit, mu 
vasala hatları uzadı . Bu ıu 
retle, çete muharebeılne 

p ek alıtlnn olan Çtnlllerln 
hücumlarına matuz bulun 
dular 

Şimdi harp talihi bir ke · 
re daha dönmÜ§lÜr. Kanton 
tasavvur edtlemayecek kadar 
k11a bir zc.maod J aponla-
rın ehne düımüştür 

Bu netıceyl hazırlıyfto ya 
Çın liderlerinin ıh nettdır. 
yahut J pon1 rı açıktan 
açığa memleket içine ıokul 
m ğa teıvik ediyorlar. 

Çın tarihin" bakılacnk 
olursa, birinci ihtimali göz 
den uzak tut mayız. lktncl 
ıbttmal de doğru olabilirse 
de kabul etmelc biraz güç. 

Keıotonuu Çınlller elinden 
çıkmaeı Çının itibarına bü 
yük bir darbedir. Ve Çtnln 
denizle olan ıon r hıt 11nı 

kesmektedir. 
Evet, f ran11z Hındiçlnlıl · 

ne, Btrmanya •e Ruıyaya 

oçılan kara yolları varsa da 
bunlarıo hiç biri Kantonun 
elden çıkmaalyle kaJb dilen 
ıymeti telafi edemez. 

Kantondan ıonra da Han· 
kovu ancak bir mucize kur· 
tarabillrdl. (Nitekim o da 
düıtü). .. Daha fenrı11 Çın 
aakerlerl araeıoda kuvvet 
maneviyenln de kmldağı 

görülmektedir. 
Bu kuvvet maoevfy kı-

rıklığı, ltder Şımk nekln 
değlıttrilmeıiııl l uhdaf eden 
bir takım talepler şeklinde 
tecelli etmektedir. 

Çın, Şankanekln liderliği 
ahanda memlekete vaki 
olan tnarruza muannidane 
ve zekice kartı koymaktay· 
dı- Fakat garp demokraılle · 
ri onu yalnız bıraktı . An
cak ıon birkaç ay fçlode 
yalnız Ruıyad n yardım ıö · 
rüyor. 

Çin doğruden doğruya ıl· 

lah kuYvett karçıııoda mai· 
lup oluyor. Fakat Çtn or· 
du arını mağlup etmek ve 
Çın şehirlerini tedhlt etmek 
baıka, Çlnl edebiyen tıgal 
etmek baıka .. Japonlar. Çı . 
ne ne kadar fazla okulur
larsa-daha ıtmdiden-ümlt 
ettikleri menfaatten deha 
fazlasına mal olan bir ta· 
.,ruz hareketine o derece 
miltee111lf ol"acaklardır. 
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(Baıtaraf ı ikinci ıayfada) 
utlardan her vecblle lıtıf a· 
de etmeie çalıımaktadır. 
Duçe, Führerin Çekoılo 

vakyaya tatblk~ettljl metod
ları lıpanya da tatbik etme
ğt tahayyül ~tmektedir.O 

Fransız - ltalyan müna· 
sebatının bugünk6 vaziyetl
fatlıt devletlerin iddtalarıDID 
Münib konferansından sonra 
daha fazla artbiını, Franıa
nın ise lnıtltereyl takip ede
rek m6tecavl:ıe müsamaha 
ıöıterme ve mütecaYlzle 
uzlaıma t; çareleri arama yo 
lunda daha derinlere bat· .... 
makta oldujunu ıarlh bir 
surette ıöstermektedlr • 

Tlmpulfıazeteal yazıyor: 

"Ortaya J konan mesele,, 
baılığı altında neırettiil bir 
makalede ezcümle töyle di
yor: 

.. Alman milleti aekıen 
milyonu bulmuıtur. 8-.gGn 
kü Franıanın en iyi düıü 

nen adamlarından biri olan 
Luclen Romler, Le f lgaro· 
gazetesinde oeırettliı bir ya· 
zmada ıöyle dl1or: "V azl· 
1etl, çok derin tedkık et 
mekllflmiz lizımdır. Müı

takbel emal1etlmlzln unsur
ları hanaderldlr? bunların 
kıymetleri ne derecededir . 
Harici ıtyaaetlmlzln kadro 
ları nelerdir?" 

lıte Franıaya teveccGh 
eden' ıualler ... 

Fakat bu sualler, bize da· 
ha sarıh bJr tekilde tenc
cüh etmektedir. Bunlara ale · 
lacele ce•ap vermenin im· 
kin haricinde olduiu tabu· 
dır. Bunun için dikkatli dü· 
ıüomek ve doılarımızla mü· 
ıavere ederek memleketimi· 
zln yükeek mefaatlannı göz
önünde tutmak lazımdır. 

BJlha11a 8. Romler makale· 
ılne ltaret ettiği veçtble 
"sadık' ve baslretki.r Roman
ya için., Fransa tarafından 
verilecek izahatı beklemek 
lazımdır. 

Acaba dünya, birbirine 
düıman olmak ıuretiyJe ye· 
nlden ikiye_ ml ayralacak 
DJjer memleketler gibi biz 
de bunlar ara11nda mı ola · 
cafız? Yokıa, Münlh.&tıltlli.fı 

bir müddet:dalıaa de•am ede 
cek mi? Bu suretle bizde 
Tuna ajızlarındakl vazifemi-
zi kemakin tf a edip 
duracak mıyız? ~eaele· 

nln acele tedkık edilecek bir 
ciheti vardır. O da iktisadi 
sahadır. 

Bugün, her zamandan da
ha ziyade milli servetimizi 
takviye etmek ·••zlfemizdir. 
Bunun için de ec.oebi mem · 
leketlerle olan mübadelele
rlmlzl aailam eıular üzeri· 
ne kurmak ıerekUr. 

Dünya Jktlaadi teıktlatın 
ıajlam eıular üzerine bina 
eddmeal, dört büyük devle · 
tin teırtkt meaalılnden do· 
ğacak mıdu? Bunu btlmlyo· 
ruz . 

Fakat ıunu bıllyoruz kl, 

Almanyamn merkezi ve ıar· 
ki Avrupada tatbik sahasına 
koyacajı bir vaziyette böy . 
le btr planın mevkii tatbika 
~onmuıoa çok müıatttir. 

Merkezi Avrupanın iktisadi 
vaziyeti Alman iktisatçıları· 
nı çoktanberl me11ul et· 
mektedlr. 

Bay friedrlch Neumanın 

umumi harp eanaeında ID· 

ttıar eden Mıtteleuropa 
adlı bir eseri vardır. Bu eser, 
yalnaz tktlıadi teıktlita de
jtl, aynı zamanda da Şimal 
denizinden Alplere, V lıtol 
nehrinden Voıgiye, Adrlya· 
tik denizinden T unanan ce· 
nup hud11dlarına kadar ıl

yaıi bir teıkılatı da haiz bu· 
luomaktadır . 
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İıbu eserde, "bu ıentıltk 
bJr vahdet, bir tkttıadi feda-

~---------"' 
raıyon •e bir kardeı yuı du 
aibt tellkki edilmelidir.,, 
Vahdet Fıkrt kar1111nda her 
türlü tarihi buıusl1etler 
kaybolmahdır.,, Deniliyor. 
Hitlerl Almaoyaıı btç fÜp· 

beılz, bu projeyi tamamtle 
kabul ve tedkik etmlı de~ 

jllir. 
Tarihi huıuılyetlerl 8 . Hlt

lerto iıttnad ettıjı rasizm 
fikri bertaraf etmektedir. 
Oijer taraftan, büyük harp 
sonunda dojaa veya biyü· 
yen Çekoılovakya, Polonya, 
Romanya, Macariıtao rtbt 
de•letler tkttaadi bir ıaye 

ujurunda feda edılmelertnl 

istemezler. Soruyoruz: Baı· 

ka plinlar var mıdır? Cıddi 
dOtünmentn zamanı relmit· 
tir.,, 

Tlmpul ıazeteıl "Doıtlutn
muz,. baıhjı altında neıret
tıjl bar yazıda; Romanya 
ıüoün iaarici meıelelerını 

buarüne kaclar vaki olmayan 
bır ıektlde sojukkaııılılık1a 

•e ıarabatle karııladıiına 
ve devam etmekte olan ıu 
llarııık zamanlarda tıbu haı· 
letlerin mu haf azası lazım 

ıeldiilne ııaret ederek ez. 
c\imle ıöyle dayor: 

"Son aünlerde btlhaaaa 
Münih anlaımaıındao ıonra 

11k ıık me•zubahı edilen 
dei•ııkhklert kar1111nda biz 
zat kendi rahatımız için an. 
anevi . ıojuk='-kanlıhl}ımızın 
tekemmülüne hak•katen ıh-
Uyaç vardır. 

Le T emps ıazetHl, 8. 
Beneıln tıtifa1ı dolaylıiyle 

neırettlğl btr bültende fÖ) .. 

le dtyor: "Bu istifa, dinya 
siyaaet:ıııteminl altüst eden 
ıembohk mahiyettedir. 

AIUllt olaD ıistem han. 

ılıtdlr. Yeni met odlar ne · 
terdir? 
Tempı ıazeteılnln, pakt 

ları ve mütekabil yardım 
alaımaları muhtevi olmak 
suretiyle mev:ıuubahs ettiği 

slyaıi slıtem, Fran&ız ordu · 
ıunun ve ıark cephesinin 
ıefıerberllilne dayanmakta 
idi. 

Lakin· ne Franıız orduau 

ve ne de ıark cepheıl ıe
ferberllk yapmadı. 

Dtier taraftan da Frank
furter Zeltuaı dlyor kt, ''Mü· 
nibte karar verilen deilıme
ler ıarka. altUr. Garp, garp 
hlara kalıyor. Şarkta yapı

lacak yenilikler, Franıa ve 
lnglltereyl birçok yüklerden 
kurtaracaktır. Baze eelloce, 
btltyoruz ki, tıbu devletlerin 
tabii partönerleri, Fransa ve 
lnıtltere defli, biziz. Bfltün 
ıark ileml presUjlmtzln art· 
hğıaı bilmehdir.,, 

Bundan bir netice çıka· 

racak dejlliz Mlnlb anlat· 
ma11 blzi memnun etmlıttr. 
Çünkü bu anlaıma Avrupa· 
nın MQntb meselelerini bal 
buıuıuoda dört büyGk dev · 
lettn tılerlnl kolaylaıtıraca• 
jını lmlt ediyoruz. 

Hu anlaımanın ma· 
niuı ve kıymeti, dört bü
yük de•letln teırıkt meıal 
etmelerJne bağlı bulunmak
tadır. 

Yeni ve eıkt partönerler 
meaeleılne gelince; 8. Da· 
ladienln ıu ıö.zlerlnl hatır

lamak kifldlr. 
.. Eıki dostlarımızı yenilerle 

deilımek meıeleıi yoktur, eı 
kilere yenileri ilave etmek 
mcıeleıl vardır.,. 

Milletimiz, fedakar cloıt

larıoı unutmamııtır. Kendf
ılne dostça uzatılan her eli 
de 11kmaya hazırdır. Liktn 
dostluk, bir nüfuz mıntaka 
ıındaa diğerine nakledilecek 
bir meta olmaıın.,, 

Pravda aazeteıinin bey
nelmilel mevzular baılıklı 

sütununda . ınttıar eden ic
malde ezcümle ıöyle denli · 
mektedir: 

Münda konferansın dan ıon -
ra Fransız haluimeUnln ha· 
rlci styaıettnln tattkameti 
mütecavlzlerle uzlaıma eihe 
tine daha fazla bir temayül 
göıtermektedır. 

Halihazırda Franıız mal· 
buatının dikkat nazırını Ro
maya sefır aönderme meae
leıı celbetmektedlr. İtalya
dakl Franaız ıeftri mevkUne 
ıöstertlen muhtelif namzet
ler laakkında Puta arazetele
rınde hararetli bir ıurette 
fUurler yürütülmektedır. 

Malum olduğu üzere, ıon 
zamanlarda Franıayı Roma 
da ıefır deitl bır maılahat
ıüzar temsil edegelmekte · 
dır. Buna aebep.ııe ıudur: 

FranaanıD Romaya ıetar aön· 
dermeal ltalyenın Habttlıta· 
nı zaptını tanımak demek 
oiacaktır. t Çünkü yeni ıefi · 

rln ltlmatnameaınde ltaıyan 
kralının aynı zamanda lHa · 

beıtıtan imparatoru\> ünva
nlyle anılmaıı~ lcabetmekte· 
dır. Franıa hükumeti lıe 

böyle bJr adım atmıya uz. 
un zamandanberl cesaret 
edeme mittir. Halbuki Müolh 
arörüımelerlodeo ':\birkaç ıüo 
ıonra Fransa Romanya ıe

ftr ıöoderme kararanı al · 
makta lıtlcal eöıtermtıttr. 

Bu kararın İtalyan meha· 

f illerinde karıılanan ıekll, 

buıün Frao11:ı - ltalyan ml
n11ebatı için çok karakteri· 

ıtlktlr. İtalyan gazeteleri 
Fraaız hükümetlnln bu kara
rını nümayltkir bir çekıa· 

ıenllkle neıretmtılerdfr «Trl· 

buna» gazeteıl bu 
«bir tarafh hidıae» 

kararı 

olarak 
teımlye etmekle, Franıamn 
buna mukabil hiç bir ıey 

alamıyacağ1nı ihıaa eltlrmlt 

ttr. Bu tehditlerin mahiyeti 
reımt muharrlrlerden Gay
danın, İtalya «icap edene» 
Franıaya karı• harbedecelı 
dtye beyanatta bulunma11 
ile daha tyt bir surette açı· 
ğa çıkmııtır. 

He.beıiıtaoın ltalya tara
fından zaptının Fran11z: hü
kümett tarafından hakikat 

Balıkeatrln ~amlı nablyeıl· 

nin Akredik maballeılnden 
lımall ojlu S lth tarafından 

kar111 Manyas kazasının Ha
cıoıman köyünde Manyaı· 

Jı Aziz kızı Münire aleyhine 
ikame olunan boıanma da
vaaının yapılmakta olan du
ruımaıında: Müddeıaleyha-

Din aösterllea adreıde bu· 
lunmamaıından ve bulua-

duju yerin de belli olma· 
maundan dolayı davetiye 

ili.nen teblli edildiği halde 
muayyen ... aünde duruımaya 
ıelmedtğlnden gıyabında du-

ruıma icra11na ve kendisine 
1ııyap kararı tebliğine karar 
verilerek duruıma 2 1 · 1) . 
938 pazartesi ıüoü ıaat 10 
na bırakılmııtır . 

Müddeialeyhıs. Münire mu 
ayyen duruıma celseılnde 

bizzat " gelmedığl veya bir 
müdafi de göndermediği tak 
dırde gıyabında duruımaya 

devamla dava ve ıohadet 

veçhde karar verHeceği gl -

yap karan tebhğl m lumına 
kaim olmak üzere tlin olu 
nur . 

Bandırma ticaret ve 
sanıyi odasmdan: 

Bandırma_ ticaret odannın 
azalık müddeti olao üç ıe· 

neyi ikmalt eyl~mıı·· olduk· 
larından yeniden oda meclisi 

aza11 ıotıhabı Bandırma ticaret 
oda11l ılcilll tıcarellnde mu -

kayyed ve eda Hlonunda 
aaıh liıtede eaamllera yazıla 

erbabı ticaret ve aanaytin 
odanın bu huıuıla mtıhaba 

~ 

mübaıeıet ıünü olan 1 12·938 
güoünden~tubareo 1~ gün 

müddetle 12 l:L-938 tarıha-

oel kader rey ~ueuklerın 

oda dal me~cut lnhhep ıicJl 
defterine imza etmtk ıure 

tile her ıün ıaat 9 dan 
atlbaren l 6 ya kadar Ban 
dırma ticaret odasaoa münı

caatla intihap ıaodığaoa in· 
tthap heyeU huzrunda rey· 

lerlnl istimal ederek birinci 
derecede intihabı icra ey 

lemeleri ve ııbu rey vere
cek erbabı Ucarettn tıımlerlnl 

havi ve oda salonunda asılı 

lııtede eıamileri o lmayan aa 

bibi reyin dahi tarihi ilandan 
itibaren hır hafta z rfmda 

Bandırma ticaret od sı inti
hap heyetine bilmüracaat 

lıtmlerlnlo derci suretile rey 
lerlnl kullanmalara odalar 
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: mlyeler. ~ = IJıcramlyt: Miktarl: ikramiyenin tutarı: ~ 
J1J. ADEDİ LiRA LİRA ~ 
JIJ. 1000 1 000 :,; 

= 1 ~~ ~~ ~ 
1IJ. ıo ıoo ıuoo ·• 
.. 25 50 1250 ~ 
"" 30 40 1200 , = o 20 800 ~ 
JIJ 108 6UUO ~ 
~ Bu ikramiyeler htr üç ayda bir olmak üzue st· ~ 
JIJ. nıdt dört defa bu miktar u:erinden kura ile dağdı· :; 
~ lacaktır. ilk keşide 1 Eyıtıl 938 dedir. = 
·---~~---·······~~-~---· Be ediye liy<ısctiııllcıı: 

Zahire b.lı ıçınde 176, 177, 178, J 79 numaralı diık 
kanlar kar verilmek~üzere müzaye deye çıkarılmıştır. 

lhale&I 9. ! 1-938 çarşamba cüaü se~t 16 da beledıYe 
encümeninde yapılacaktır . Teliplerln ve fazla ma lumat • 1 

mak istlyenlerin belediyeye müracaRtları ili.o o lunur. 
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Devlet Demiryolları Uçüncü 

İşletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeU aıağıda yazılı Akhisar lıtuyon bU 

feıl btr ıene müddetle J 4-11 -938 ta rıhtne müaadıf paı:I' rte 
ıi ıünü aaat 15 de açık artırma uıuliyle Balı keslrde Oçuo· 
cü lıletme binasında kiraya •erilecektir. 

fstekltlerln 11.25 lira ır.uvakkat teminat vermel~rf ~e 
kanunun tayin ettiği vesikalarla 2490 numaralı kanuou" 
4 ncü maddesi mucibince tıe glrmeğe kanuni bir aı•01 

bulunmadığına dair beyanname ı l e aynı gün ve aaate k•· 
dar komisyon reıılljlne müracaatları lazımdır. 

Bu ııe atd ıartoame lıletme Müdürlüğünde ve Akhl••' 
lıtaıyonunda peruız d ğıtılmaktadır. 

Seneltk 
Cinıl: muhammen bedeli: 

Akhisar lıtaayon büfesi 150 Ltra 

Muvakkat 
Teminat akçatı: 

11.25 Lir• 
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Balıkesiı· \ iila)'el I,< iıni 
Encüıneniııden: 

1 - Memleket hastahaneılode mevcut bir edet 16 
beygir kuvvetinde dizel molörü 10·11-938 tarihine raıth' 
yan perıembe günü saat 10 da ihalesi yapılmak üzere t5 
gün müddetle açık artırmaya konulmutlur. 

2 - Motörtin muhammen ıatıı bedeli 350 lira muvalı· 
kat teminatı 25 lira 25 kuruıtur. 

3 lsttyenl r motörü hastahanede, ıartnameyi encU 
men kaleminde ıörebllirler. 

lıttyenlerln yukarıda bir•nd maddede yazılı gün ve ••· 
ate kadar muvakkat teminatlarını malıandığına yahrdıkl•· 
rma dair makbuz veya banka mektubtle birlikte ve ihale 
ıl yapılacak olan vilayet makamında müteıekkıl daitıli 
encümene müracaatları ili.o olunur. 

R<ı ıkcsi 
L 
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~ 

• " ,,a pıı Sici 1 
ı haJ·ızlığ·ı 1daı1: 

olzamna.mcıtnio 29 - 30 ncu 
maddeJeri mucibince keyfiyet 
bir ay evvel dan olunur. 

Köyü: 
Dallı· 

mandıra 

Mevki!: 
il yas 

Ctocı: 

Tarla 
Hududu: 
Gün doğuau fı· 
mail tarlaaı, gütl 

Bandırma ticaret oduı 
intihap heyeti 

halde taoınmaıı kararının 

Ramada karıılanı§ tarzı Da 
ladiye hükümctlnfn Frnoıa 

için öldürücü oian &tyaıetl 

netfceılndc Fransanın cih o

tümul otoritesinin Jü§mesl· 
ne gayet jyl bir delıldtr 

Askeri avantür nettceı ln· 

de iktisadi ve mali iflas 

haddine gellp dayanan ve 
bueün Paris ve Londranın 

kredilerine gözü kızan it 1 
ya bile t- r nııa ya h:arıı had 
bir thttyatsızlık göstermeyi 
mümkün addetmektedir . 

batnı Osm•"' 
poyrazı lımallı 
kıbleıl boz heli· 

Hudut ve bulunduğu yeri yukftlıda yazılı tarla eaaıetl 

Bahkeıirln Muıtafalckı mnhalleslndcn Hacı Y akubuo 50 
-60 ıenedenberl tas rruf ve zara tinde iken 329 seneslP' 
de ölmeılle kızı Nalme}'e ve btltihert! Naımenlo de 339 
da ölmeaile oğ ıu Muıtııf Kemale lııaldığmdao bah•ıle 
namlarına ıenet almak htediklerlnden l sarruf haklan te• 
bit ve mahal en tahkik edilmek üzer 6 teırlosanl 938 
günü mahallıne memur ııöoderılecektar . itirazı olanlarıo bı.J 
müddet içinde yazı ıle tapu ılctl muhafızlığıoll veyahut m•' 
halline gelecek memura müracaat eylemeleri lüzumu i18 11 

olunur. __.,,, 
Sııhtbı ve Baımubarrm : Balıkesir Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'AL 


