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Beiyük Endişeye Düşen MuısOlint ln
&iltere ıle Anlaımak lstlyor .. 
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RELIDlYE UMUMi MECLiSiNiN: 

yat Umumi Meclisinden 
Bir Dileği .. 

Yunan .Alma. yada • • 
1 

• 
er ~lleğin Yerine Getirilmesi; Balıkesir 
~n Büyük Bir Bahtiyarhk Olacaktır. 

Maliyd naun i'di 
Attne 9 (Radyo) Ati 

na a)llneı bi\dtrtyor: 
Uzun müddttttenberi ra 

hatsız bulunan Mahre Nası 
rı kurtulamırarak bqln 61 · 
mltUlr. 

karşısında ItalyaEndiş~de 
a...., lecltye Umumi Mechıı, dünkü ıon loplaollıında be 
-. .;:..• l&apatıl1Dakta olan ç ... , deıeıinin 11eri kalan lına
cle• w v •• ,,.t Umumi Mechılnden OD beı bıo Jtra yar· 

Alman-itılyan ~ıstluğundan ıüpbaltaeı Muııılıaı inıılfarı ilı uıııı6k iıtiıır. 

ç. •p edllm .. ıoe karar verdi . ···- Diğer rıraltın iıpınyıdıki itılıın ııkıılıri jı ~11~11 ıui cekil&Cel 
rı...: derftinio buıinki açık vazıyeUnin ııhbat Oze· 
,.-.., •azarrat11u 16,lemeie bale her halde Uizum 

~1•; buJal bOtceıloe koyduiu tabıiMtla bu 
lllla bar kaa1Dını~kapatmak.lzeredlr. Ancak ıerade 
....... ._bar lue.ının ıe&ecek yıllaratb1rakdmuı zarureti 
-~ ....... Çiınki ... ıetirtme, ıehlr pllnı r•pma 
-. .. •J11t c&.-=ede milaim ııled de batarmala ç•ıtan 
.. _ _!9Dta tlu b6tce•l• Çardere11nl 41erhal ka)l9t•bil 
---- lmkln roktur. 
~ laalde bareda iki tn6hlaı .....,a. ile k•r•lat•,oras~ 

.,.. - lelair halkıDID 11hbatını tehdit eden •• tehrla 

2 '•ladea ua.yıp ııdea mecranın kapatalmaıı . 
de - Oıter ''""' •e a1aı derecede Driibim,tfleı •h 
il.,. beleciaıe•. dar bOıceaUe bu kanahu•,onu ılr.U. 

f&aaamak mecburt)dınde kalma11 . 
laı ltaa •laemmi1etani takdar eden beledl1e mecU• 2ti 
t • :a..r nif uılul ıebrin ı1hbl duruaıun• 16&önliade ta· 
•.~a blrbir•ne zıt bu ika~ madde önünde hakh olarak 

C&••r b · laıa I ir Jol aramııtır. lıte Umumi Mech•ten on tieı 
~ra yardana aıtenmeal bunun nctıceaıd&r 

... lce 48
U1DI Mecliı bu_yar .. ımı yaptıia t•kdırde belediye 

iti liae koaacak tahıiaat da buna inz•mam edecek, 
'~•ce birçok lilımlara, çbkeflerl içıne alarak 11tma 
~ •r tirli baıtahk yatalı halinde uZaJıp ıtdeo Çay. 

•u; buıOakü feci vaziyetinden kuıtarıhnıı olacaklar. 

.,_,~ buMDelu we ıeret&ae ı~çea MDelerdelu parta --. •U'1~. ti;. " nt&1et k....,.,..., • ç., •• '••I•.. 1 telıl P•ll ma11 dilefi partlUlertn en 6nde ıel.. ... 
•rt •raıında 7er almakta idi. 
Vtll1et Umumi Meclisimiz; Heledıye U1numi Mce 

........ '- dUeiine mtiıbet cevap vermek ıaıkinmı bet. 
::::-- talcdtrde Balıkeıtrln, ııbbatJ ile alikadar çok mü 

itır dercftnı lnlemtı olacaktır 
a. Sa,ın Valimiz K Ethem A,kutla , Umumi Mecllı aza. 
'-"••ıı1t 1•&..th, 1ik"k dltlnce ve kararlan erHında 

dtl.tın de fer aldılt••Jı6rmek Rahkeatr için elbf't· 
t• lıt biyik blr bahttyarltk olacal.ttr. 

Prens Pol 
Pıını Nikalımn il üıü ıi· i 
ıısa•ııılı Alinırı ıitti 1 

Londra, ,y (AA) - Day · 
it Ekıpreı ıaseteıt Alman· 
ltalran te1aal.tln6D ._ doıt 
lufunun ku•••tlMeD f6phe 
eder ı&bl ola•· lluaeollnleln 
lapan1adaa. kırk ..... 7akın 
aekerleriat ..,t plcmeie 

Belarad, 9 ( RadJo ) •e müteak~bea lnıtltere tle 
Kral naibi Prenı Pof, kain mflna1e~r teeiı etmeie 
pederi bulunen Yunan PfeD• IMsv olduiuou we Muıeollni•in 
lertndea Nıkolaa;a illmi ı A&maa1adakl IOD h6clt1elerl 
mlnaıebetlle bafln buradan 1 pek yakında Anıturrada 
Attb•J• hareİet etm•tt•r. 1 bir nazı tetebbGeOaGn taktp 

etmellnden korktuimau yaz 
1 maktadır. 

Yugoılavyada ! Londra, 9 [Radyo) - Bu 
hafta toplanacak olan tali 

' ademi mOdahale komıle .. Umumi Al 
Bel ... at, 9 (RaclJo) toplant111aı ıelecek baftanı11 

Kıliıe •e h61&4met tuafın ıonuna barakmııtar . 
daa verilen umumi af ka - Ruaaamede bpaayadakl 
rarını halk bGyll( btr ınem ılolllll.,in ae zaman ıeu 

! auıriyetle kar1ılam11ttr. çekdeceii •• ma .. nfın ki · 
1 __ ..;......,,,_,......,......;__. ................ -----=-----=-=-=. 
J apony aSil~hJanma işi 
ne Ehemmiye ·Veriyor ____ ..,.....___,.,_ - - -

J4pın ~ırıılllf i, oc aylık bir tıııkkull• uarı ıimD 
Çın ıı yanidın bırekıtı ııçtilıı. 

Loodra, 9 (A.A) - Oç muka"met- i6•termelrt ... 
a yhk bir te•akkwftan ıonra ler. 
~meli Çınde yenl Japon ta• Şa.,,baydaki ıalAhlrett ... 
erruzu mCiblm kuvvetlerle ecnebi mütahltler ıhttllfın 
din yeniden baılamııtar. btdayettndenberl Japen sa 

•• TOrkdili ylatmın elit binden •fi '::::::::::==::::==========~;;~~~= Çin kuv•etlerl ııddetlt btr 
:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~ ~m•d••m•~ y~Rlılanada 

Belediye M e c 1 i s i Şubat ~~:~;::~:::~ _.a:·~ 
zeteler Çaade vukubulmakta 

T ı B 
· d olan dahili kariaıalaklua 

Qp antlsınl ı•tı•r 1•. bı,akbtr yerayarmakt"d" 
lar. Fabl ıazetelerau Y•• 
dıiı bu ha vadlaler re1ml ma · 

Diinlıı Toplantıda Zabıta T alimatnameaine Ba
zı Maddeler Eklendi. Şehir Haritaaı .. 

• Uzerinde GöriJf!ildü. 
c1ı:-;:ı, .. Uaaumi Meclili muvakkaten tııal '!derlerae 
lan 6 

11 B. Naei Kodana bunu en lnM bir "'amanda 
' ,._etlatle ıubat ayıaıa ııdermeİe mecbur oldukları 
~ letlant111a1 yapmııttr . ıekltncledlr . 
tlkt 

1 
.. bıttn okunma11 bit· Meıai encGmenı ıldnci 

._ ea •• kabul edıldlkteo maddeyi tay etmlfti. 

man için dahi olM fdna11· 
nın kaldmlarak diler luımı 
•tn aynen baralnlmaıı tek 
hf iade buluada. Neticede 

kamlar tarafındep te,tt · ecltl · 
memektedtr 

Tokyo, 9 (AA ) Ja 
pon harbi re nazm. be7nel 

milel mlnaıebetlerln buıün 
lr6 durumu, btlhaıM So•yet 
ler Btrhiinln •e Çının ml
lemadlyen artan ılllhlara 
clolay11tle Japon teıilhat 

protramının ıen•ıletllmeılnl 
wa Ç1"4191 aaker me•cudu · 
DllD arttıralmall liztm reld• . 
l•ni 16 iemtıttr. 

mln tarafından iclenecell 
ıtb• mGblm meıeleler •ar
dır. 

Parlı, 9 (Radyo) - Ga -
zeteler lıpanyadakı ı&nllll · 
lertn ;wt pltralma11 ha•· 
inada mltal•lanla ltuhm. 
maktaclır,ar. Ftpro ınet ... 

1aeauııer ıı•llCle, belrlellfl. 
mtyen aerl ıarette bir W 
1aret1 muhtemel b•landata
- Jasmaktadar. 

Madrtt, 9 [A.A.1 - Bar
•elon BeledlJe relltaln n•p•t· 
tttt bir ••llnçoJ• .. ,. 1937 
ıubatımhtnberl telare all 
tayarelel'I f•nfıadae 23 ta
ann yaptl•lf 814 •• ta · 
mamen ft'Y• k•ll!aeD haw.p 
olma,. eiMrill katlı• • ç.
calc olmalt lsere 3467 'itti .. ,, . .,. , .......... . 
Hafaf 1anlalar ltu h•w 
uMI deitldl.. 

Siğorta Şirketleri Ka-
nunu Değiştirilecek .. 

S :i1rtı ıirtıtlıri ıiiııll 11~:,11ri11 ''"""" 
bitlır ~in ~litıttı taıinll nrıct~ı~ 

Ekenomt Bekaahiı ...... 

ta ıır~et&erinla t.,tıı " m•
rakabeıi hakkı.dakl kaba-
nuo itası ............... ta· 

dalı• ..... "-- .... 
hlldlml• tlA••.._ clatr Mr 
ka•- pro)eıl Marla•11••· 
Elloaoml 8.-kanlatı pwo,_.. 
hasırt_ .. ..., mudlt ...... 
ler l&,.t.aı-. .. ,ı. •lıl 
etmektedir: 

Stiart• ve .a11..,... il· 

ıortanıa .. içtimai, ılstiıadl •• 
mali Mhalardald lnklpfa
mızla muvezl bir terakkıre 
mazhar olma11, ba •halar· 
dallı teeebb6ı •• hareket· 
lerlmlzde mle11lr Ye kı1· 
metli hedefler bulua•a11 
hlkflmettmlzln takip eWll 
bir saredlr lç ıııre dıt Uca· 
relimtsln ıaaart f aallr.etiml · 
zin. ticaret ve taUhlal hafa· 
tllla kredt te•atatmın, nak· 
ltJe unayUnto, kuv•etll bar 
•lorta "' mlkerrw ııtorta 
teıktlltl ile it lleraberlıitne 
ihti7acı vanlır Bu ıa1ere 
ancak ıllorta 1ana7ltnl mem 
leketimızde de •llorta lhm 
ve teknıiinln beJnelmılel 

mlcerrep eMılHı tlzerlncle 
kurmak ve yflrltmek ile eri· 
ıebillrlz. 

Anabadara U~ arz ve 
izah olunaa llJlha ile btr 
••lorta kolu meJda- ıeU· 
rtlmıı olmamakla berab., 
bu llyıba kabul edtldtil talr--

ha bu .. , ... ,ı ........ 
tetkil edecelsur. 

Proj..- alatawa etUll ... . 
lua lire IAiftrt• ....... . ....... ,.. ........... . 
_.,plertDe bıp tula .. tlle- ·· 
riDiD tfUID& tem6Mt .a..k 
kere bila6mcte ltaqa, biri 
Mbıt dıpti mll•••il iki 
aevl kefalet ata .... mecbv 
olac:aklarclır. Saldt kefalet, 
ıtrkettn f aallJeU ,.ı... , .... 
ıın ie1alnat ,alnı• ba1at 
k11mın• m6nha .. r oldtai• 
takdirde 75000 lira ı•rketaa 
f aallyeU her tkl k11ma ı•· 
mil iae 150.000 lira, dti• 
ıttorta muamelelerinden her 
tube ıoaa de 75,UOO ltradn 
ibaret olacaktır. 

Mütebavvd kefalet ha1at 
hart~ ohDak bent d•ler 9'-

lort• ıubelert için, sene 
içinde Tlrklyede tahıil etti 
il bittüD 6cretler yek6ou 

&~erinden maeraf verilen 
tazmtnet •e mükerrer ılior
te ıur41i11e tlev'r M laava· 
le •Jledift leNtl•ln t•azi 
linden MDH lialaa bakt,.· 
ntn fhde ytrml beti, m6 
tealrip MBeler bu kefalet 
Milrt.rı. o .... içtDclel&t tala· 
dl eclllen1 lcret v6t rapalan 
mHraf a nazaran vul&u tta-
laa tm•dle ılre •1•• •.• 
Milblt olunacaktır. 

ldald ıkcr teri:· ••r:k •Dc:Oıtnenlerden ıelen Retı 8 . Naci Kodanaz bu 
.... ter~" olcaama11na ıeçtl maddenin Hyr6•efer ta'i -

bu madde ıa telulde omy. 
landı : YoUar ve meJdanle11 
herhan,. bir ,eyle kapat 
mak, tutmak, ıel •p ıeçene 
mani olacak zorlulct.r ver 

-::&ın= ==-•:=====ı::::.ı::::ı;::ı=-=-=:=-.·ı dirde •• lortacıhk •891Uaa · Natrh,. ..... talan •• bta 
... Ntııeçn •n•t•IMtl .... 
len Gc'telin. yMılle 12.1 ofa 
caktır . Sabit •• mler .. .,.tl 
ktfaltt ~·,. ,.,..e inal 
lanılncaktır: TGrkı1ede l&J• 
rl meakiif emıfef tttlran. ha : 
kiki kı1metS.rtnln Jtade- el-

D•tııııaı matnameııne u,ıun bulun 
ı.._. ••clmence hazır dutunu etraflıca tzah etti. 
'-rt •e ..... ı enc8menlntn Enc8men adına 8. Hilmi 
hıad:ct• incelemelerde bu Yarcala, enc6menln bu mad 
tı.._~ belediye zabıta ta- deyi birinci maddedeki ftk 
ci6rt •-.•ine eklenecek re uyıun olduta dltllacestle 
-.ille ••dcleclen lklıl tadil llzumıuz bulundafunu. onun 
"-tı." l•kdde, lkiıi de aynen tç•n kaldualmıt olduiunu ı 

Bul edHdı . anlattı 

' mek ya .. lrtır . 

Mot6r16 vaıtalar1n ve ara. 
balar111 yük al ıp, indirme 
herhanat bir ıebeple bir 
yerde durmalan eana•ında 
mot6rl0 •eHitia ınotlırlerifti 
dvrdurmuı •eziyette olma · 
lar1na; arabacıların da at 

Yemen 
Valiıhdı ııılıkıtiıizı 

ııliyer 
Aalrara, g [A.A.J B•r 

tımızda ehemmlretif bir ada 
atalmıı olecal181 zannecllJO" 
ruz: 

Ml181 ten ... etmemek .. r · 
ll)lfıl!I .. 111s ........... .,. 

: 

..,_ ••ddelerden biri het- B. Halli lbrahtm de daimi larının batında basar bulun 
... ı•ne• aft olan Gç6nc6 
madde arnen kabul ol~aJu. 

94ndhel maddeyt tefkll 

Kahire telırafı Yemen •• 
lıabdnna bu ayın 14 •de 
Londradan harelcetle ..... 
leketlmtat •lyarettea Mnra 
Mııtra ,.ıeeeflal bildirmeli ... 

Ticaret kanununun ılfor 
tacıhla dair hGkGmlerlal de 
ihtiva edecek bir lllorta 
metoclb 1927 ...._i ıarfe 
dilen ..... ıatn ıonanca ••· 
haleal elabl .. r . Bu merb• .. · 
ye ıiratle NHc•lta· Faa..t 
ora1a va11l elmalr tçln df 
dea ıonra bir diiw .. kimll 
__.aleııncha .. \*ek il· 
aım idi kt ......_.. 

IMt TGrlr llra11 olarak •• 
•n ....._t. cle9f« mealnt1 

,, 

le. 1 nalaıınde Mkaldann j eaclmenln bu maddeJi ko,, r ettı18 ..... ltaıı • 111••, aokakta odaal melctekl mak1adıaı •nlath 
ı._. •-...ala JHalc ~u B. Sa•t bu •adcledeki 

"h, t pek aı bir 1er we aa bW aa. (Soma tldma ..,, •••• 

ın,m.t19rl.\ lk•aoml ta••• 
....... kab•l ...... ~ 
,S... ..... cl•·.-.-. 

;. 



, .. 
Tarihl tetkikler: 

Bürha iye J arihine 
Bir Bakış .. (1 

YAZAN: Kemal Ôzer 

Borhan•ye BahLı"'eırın bir Btındau 80Drft: ( f'uruve) 
~1ıazHıd1r. Ka2a merke~l sa muharebeıtnden birçok •ene 
f.tlde Te aııl 86rh•nlve adtle ev•el Trıı ya kıta~andan •'-na 
~nılan hkeleıtnden (3,!>) kf doluya vaki olan hıcretlr.r

lometre dahılde. dOa bir o•a de Mtalerle beraber Ltdya
üaerlnde Ye Kar1nc.dere•f lılar d" geçmııtır . Mııler; 
kenarındadır. Veçhi teımlye Marmara , Çanakkale boia:u, 
• . ıerek BOrbarıi1e •e ı• Akdeniz tle muhat olan icat. 
fekıe Kemer - menkullta anın ıevabll kııinını tııal. 
"'Gtten\ttir. T e ık -dılem~ 1.tdyahlu ııe Muı kıt11110 
,.,tıtlr . dan a •i• olan btr lcmma 

B6rhantye; Yunan muver ki Deha ziyade iç arazi. 

.. .. o 

Vali DiJ.n 
Geldi 

lkl gün öne~ Edrc-mtde 
atd~n Vali B. Ethem A"kut, 
beraberıud~ bu'unnn Emnl· 
yet Müd6ıii B. Snıt Özgür 
ile Vıt6.yet J~n..tıuma kuman 
danı dün ffJlırfnıhıe clnn 
mOıtür. 

DJL 

... ,.. • .• ', .- o :.ı:•'r"' ~ T -~-. . .,.-1.,.. ........ , ... ı,.;:,, , . .a.-.: j, ' ı._.-,. .• 
?' "· -·· ~-··~~-- - . 1 • 

Karilerim ize 
Varın Kurban ~avram1 · 

nın btrincı günüdür 

Grtzctemb 8ftvrcm "' 
tcsınde neşir va zif~ıf ne 

bselıy.acaktır 

Sevrtli luuilt-runızio Kur 
bu) Bnyremmı bu-ünden 
h•brık ederiz . 

clis·ş b 
• 

Vila;·et 
Umumi 
lYleclisinde 

vt1·yet Umumi 
düo lkınci retı B 
Söıeaeritt rlyHdind 

landı. 

Meclııt 

top· 

E lci zab1t okunmuş 

an&ylanmıı\n 

Meclf8e ~eYkedllen ~vrakı 

veride bulunmı~·ordu 
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Gö 
Yapılan 

i ; 
de 

aı matı uumesi 
o~u'ır 

G6oen; {Hu&uıl) Mar 

ıibferlnin ve d•ier bası mü- den ıayıhr parçslara yer · 
verrahlerfn rı•ayetlerine ıö leımıılerdir 

e diye 
Topla 1Si 11 ı .. 

R Avni Sağhkç•nın Hd 
ün lzın nin uzlltılınaıun 

ve B Mehm~de ( Man•·H) 
bir gün izin .,,erilane&i k r r . 
la tırılaı tf•n onra a6rüfDU!• 

!ere ıon verildi . 

me.ra güıra -rılnin üç{lncü lor 
ko~u&u hurada yap.ldı lhk 
lerlnıiz kadar • lf en btr 
eoğuk. ııuıratımı'Zdfl kırba, 

gibi aklıyeın bir rüzglr 
-.ar.. Bun rl\tmen bine yı 
kın m"'rakh lnhhun yapı•• 

6ai\nde aetfcey"' tnUı.ardıt • 
re, mıllddan birçok ıene Mıı ve I.ldya ı.ıtaları Yu · 
.,vvel ıayrl meıkün olup yl · n nhlar.n bire' muıtamere · 
•• muhtelif rl•a,etlere na- lcri hükn.Dnde iken Ltdya 
~aran da kablelmılit (14, 15) lnah (Knazoıun) babaaı (Al
ecl aıırlarda bu havallyt arkı 1at) zamanında Mtı kıtHı 

byasıe (Artyan) kıımından zaptalunaralı (Turu••) ha· 
(Ptllıç). •eyahut ( PıliJ ' valiıtne kacıar yedi ıdere• 
lıa •mi lttlıal etmltUr (2 ı Bu ıtnde kalmııtır kt ( Bür ha · 
ka•mlo a11l vatanlar1 (Belb), niye) araztıi de bu kıtanan 
(Herat) taraflar1nda iken içinde idi . Lldy krallarıo· 
(Arller) elen ayr1latak Ay. daa (Alyat) ın oilu (Kıraı:oı) 
rupe,a •• oradan da lıablle kardeıı namına Edremıt ka · 
kabile Makedonya, Trak1a , ıabaaını tnıa ile katdeıınin 

TisalJa, lutalarana doiru ya· lımlnt •ermltUt. 
r•'m•ılardır. (3) Edremtd•n İDfallD• vakın 
Şahıt tetkiklerime naza. aenelerde (Eıki EdreD"lit) na · 

ran (PıllJlar) aılea Yunanlı· mile anılaD •-= Büıbanlye 
tandald (Arkadya) ba•ali · ile iıkeleai ara11nda, Aahtll 
tladen ıelmlıler Fakat bu· babırde elan harabeleri •e 
lun Juklar1 yer (Gorina) 1ay· k11men deniz ~çeuınde ta
la11dar. (Larlıa) ıehrt bu bak haneleri bulunan (Ana · 
lcavmln lıarındaadır . mor) kaaabaaı inıa ~dılmtı · 

Pılljlar btllhare Trakya, 1 tir Bu kasabanın ktmın la· 
Propootıt ( 4) aahillerlnl, kG· ı rafından, ne auretle ve han · 
çGk Aıya lnyılarını lıgal gl tarlht lnftt. edıldı i an· 
ettiler. Buralar1nı mamur Jaıalamamı tır . Maftmafıh bu 
bir hale ıetlrdtler . Bu kınlm barabelerrle yapi)ftcak ciddi 
(Ze•ı=Jabiter} adında. m _ bafrly t bunu da meydana 
betıtz1 beykelı• :ı allaba ta· çıkarabilir Ehıt!rlr ki eaer 
parclı (lda) (5} oltmp 111. bulunıun!.. Mevcut harabe 
ıtlel clhallyeıl bu daiıoık 1ere b•kıhraa bu ıehrın vak 
kavmi etrafına toplıyan din tıl bi1Gk btr tıcartt Uma 
bt.- merkez olmuıtu . PilaJ'ar nı olduiu aa~~ çarpmakta · 

KazdafıDın •erdiil ~ad~n d•r. (7ı 
Bundan ıonra; Biırhaoty~ 

1eri. sahlrelerf, ıahıl tle dar 
era~11i hd1alaı rın taltıne tl 

karalar araıına aakıımı, ve bt olarak lranhlaı terafın 
büy6mele imklna olmayan 

Finl eden deniz tariklle bo. 
raya ıelea ak•amın aetir· 
dikleri eıya ile mübadele 

dan z"ptedihntı v~ bh hay· 
li zaman Bonra da. Make 
donya hfakümdarı lıkende' 
tarahndan itcal edıtmııtar 

lıkenderJn Yf'f atlfe ku 
mandanıardao <llzımak > 

(Blltlarafı birlncı sayfada) 
eden huauıi otomobil ve 1 
ara.,alıuıo ıokak ve cadde- f 
lerl kaplamı·ya ~k bir 3ierdc t 
durmalftfl dtt a~oeca onaylan., ı' 
dı 

Nt:tıc d ıe11 , her madd 
yi ayra ayrı ve beyetl umu• 
mıyeılnl ,.,. koyuak yu 
karıda v•~dıf1mı1 tekilde 1 

ttaf akla lt•bul edıldl. 
EncGmeolerd~n Kelen baı · 

ka cvt ak bulunmadıimd o 
taluırl~re gl!Çildi 

B. Htlmi Y ı r c a l t n ı n, 

i n h 1 ı a r J 11 r Jdare1fnın 

kartı ta' aflarandaa ve: tren 
haltının AtaUlrk parkımı 

dojru olan kuıtnından d ıa 
hır plinına ıdhal edUmui 
hakkında ıeçcn toplantıda 

okunan takrlrı nıew:.mbub 

~rhld! . 

8. Nar.! Kudanaz: Geçel' 
celı~de ruabaU"n tedkıkat 
yapılmak Or.erı: bu t 1n r 
hakkmdakı 1ıöıüea:ıenin bu 
toplantıya buakılnııı bulun 
4ujunu, tzah eltı . 

Şeref Eiınlt: lohisaı l8r 

tdaruintn karımndan ıhb 
ren Atatürk pur)nnıo üıl 

luımına adar olar> yerın 

ft'hır p loın dah•l f!rblme· 
•ini tekJıf etti 

Ren bu ıay• i me kön yer 
ı lt!rdton pek büyök bır k11mı 

nan Atatüık parkına dabıl 
bulundujunu, bu k111mlar 
aynldıktan ıonra ıeriye pt,k 
az 1er kaldıimı ıöyledı. ederek tıcarel r•parlardı. 

PıliJlar bu vazıyette iken 
(6) ( LeleJ) ka•mı Glrldden 
çdıarak timdlka Antalya 
avallılnl teıkıl eden k111m-

müb•m l!ıiktarda"i hazine ı 
lerinl Uergamaye n<lkledc 1 

Ntticede Fazhkuyuau ı::t: 

"anndan parkın dıv rlorı 

hudut olmak auretıle bu kat 
IDID ıehtr pliotna dahil edii 
me11ne ait temenni)IPıtla dan ıımale dojru daiılarak 

b6y6mt'lc ıurettle Ptlijlarla 
ıhtllit etmtıler ve bu aeYa· 
hllde yerleırnıı' erdir 

( 1) 1Juıhıınlyt11ln d(ijer 
bir lıml dt (Ke:ner) dir. ı Sille 
sı:bltıt 11~ mit el/) turlhlndt 
(Kemer · Edremit) adilt bir 
ka:a oldıığun11 tık/ müh. 
kem< l ıtrlyt slcıllc:rinde gör. 
dduı. 

(2) (Piltfjın) maııdsı ukl 
lhtl:ıar demtk olduğunu vt 
bundan maks ·ıl drı Yunqn 
tılardan cvvtl Yunan/dan· 
da sakin akvamın mur .. ı 
tdlldlğinl K"m· ıaıit<Aldm ya 
ııy'>r. (Kara si l'ildytll 7 a · 
rihçııi) • 

{3J lKaraıl Vildyell Tarih 
çtıh 

(4) Marmartı Denizi 
(5) Kazd11ğlar1 
(61 (Ld.J) akvamı hak

kında; Hc111yalı mııltv "f Ja 
H11s ·yln Kdmll Beyin yal
nı: bir elltll nrırtdilmlı 
o/;ın (Giril ta,.lhl) adlı t•~ 
rinde hiçbir bi1gi11t ı~ıadü/ 
ıfl~me& (Kı:mcd Ôur) 

rek (f ıleter) admdalu mu 
temel bar adan>ma 'feya ku 
ruandanıoa kale ve haz•oeyı 
beıa11 muhafaza bnakmıı, 
<faleter ) de billhare bu ha· 
zineyi zapt ve müatakıl hü 
lt.umet teaıı etmııtır . 

Bu ıuretle Bürhanıye ara 
Zlll de (Apama) (8J mu · 
ka•eleoameıile Beraama 
lınatııtı tdareıloe 1ırmi1t1r 

Likın {Ana.mor) ka1abaeı 
kara ile büyük hendekler 
vaııtaıile irtibatını keımıt 
•e thtıyecı olan ıulaunı tah· 
telarz Kule mf!vkitndl'n (9) 
ıetırmlı ve kasaba kemerler 

üzerine tnı• olunrnuı ada 
ııbt olduiundan bitaraf bir 
vazıyet almıı • ., uıun miid· 

det lıtikİihnl muhnfeza 
ederek bu ha• ltnıa çok 
zenain bir m evkii halini 
almıthr. 

{7J huh. ıratıeleri:92:J 926 
ıentsludt üç dtfa git
m:ş . g6rmüş, ltdkilwt ya. 
parıJk bazı nutlar ol mş 
lım. (Ktmal Ôz:er) 

181 Mudanya 
(9ı Kule mevkii (Purtıll 

kiJyli clvarlndadır) 

planM ıllve edilecek kıaun için 

gereken tahılıat kabul edıtdi 

B Necati Uiur ile Vaeaf 
hpartah verddder i müıterek 
bir takr1rde Ça dereıt ka ~ 

n li.cuyonunun yepılmakt• 

olan kı mı bıttikten ıoora 
geri kalan yt:rlaın 8eledı1e 

tohaiaahle tanıamlanmaa• 

güç bulundugu, onun için 
Vılavet Umumi Mecllıtnrlen 
bu it için oo bet bta lint 
yardını talep edılm ıi 1 te 
nlyordu. Takrir tttif•kla k• 
bul edlldt 

Rıyaaet mallamaoJn oku 
nan bar yezıımda a2edeın 
8 . Aziz, B Sadri ve B Rıfat 
Ôzün üıt üıte üç defa rnec 
ltı toplnntllarma gelmedik
leri , bınaenalevh bu azıımn 
belediye kanunurun 69 ncu 
maddttafne göre t Ufa t:tn1f 

added1lmel~r; iop • tUf.i htl 
dırıltyuı tfo 

Üç azanın ıstifa" d~ iU 

falda onaylandı 
G6rOıOlecek ba kt bir ~ey 

yoktu 
8 . Nld Kodeıuut f&a '61:· 

ferle medı 1 kapadıl ı : 

Meaal orkadaelerım: 

"f ugiio Şubr.t fçUmıumı:r: 
nih yet bulmuı oluyor. 

Şubat y2 lçtımeında ittihaz 
ettı ımfz kar rlar 11e mdn 

kal 1 r mf! at prolramımızı 
da tam .mlamıt olac ktır. 

Kabul etUllDlı• bet bin kü· 
ıur liralık o.Gaa\c:ole tahıl· 

aaUle har ita, ıu v ıalr mil 
htm tılerhntzin ba1arılma11 
huıu und ıı verd lflnl~ karar 
larla dıjttr kararlaremsden 
.ve hazerladıtırnz talimatne-
melcrden dolayı tükranle.n 

mı arzeder ve hepinizi « 

lômlarım" 

Kurbön deri erini Hava 
Kurumuna erelim 
MÜFTlJLOK TEN: 

Re anthnne dfrektörlö 

ğüoün te bitt veçhilP. ı 1 

ıubl!lt B38 Cun ~ ıüou 
Ku oan f:Sayrnnudır. Boy. 
rf\mde keıtlecek kurbon 
hayvanlaruun deri vr- beı 
~ıu- kl r1m Hav Kurumu 
na verdıfinıt:z 21bi deri 

•e b ğntaklann toplan· 
i maetnda acap '".den yı:udım 
' ve '-rolayhğı ôa göstermek 
hoıcumuzdur . Zamanımı· 

zın "" ınük .. mmel v~ en 

1 
kuvvetli ılahı tıl!l11are ol· 
dugu mıdiimdur . Her hiı 

t kdme t h va ku\•\ etlerini 
dalma rttırmftf,tad1r. Bı.ı 
d~ her fırutt.an u.tıfeııde 

ederek bu atlihlarımı:ıın 

1 

çoğ,.lmH1 için e• bıdıiıle 

çaiı tl maeaom muhterem> 

1 halkımızdan rica olunur 

l 81Syr~m narna71 

Sa•t dakd<fl 
7 54 

Eve im girmiş? 
Oiokçıler mah1llJe1tnden 

Adı ojlu fgmatl polııe mO 

racaatla btr 111atle bır ten 
cerealnin belli olmıy n bı 

rfıi t.ı\fafandan ç ı hndıfiını 

ıddıa ve f •kiyet eltifınden 

tahlctkllt baılanmı ur. 
- -

G~nel eıi tashvan1ar 
Oruçıazl mahalleainden 

Muıtaf oi'u AbdUikadtr , 
GGndoAan m e h llesloden 
Mehmet oğ\u Zıy adında 

iki kiti serhoı olara dün 
ıece ıaot 23 ııral rında 
Dinkçiler mahalleııinde f 

Emıalin genel evrn gltmf • 

l~r. orııdft bulunanlardan 
Karaoğlıın mah~lle inden 
Alt K dır oğlu Ahrnede ha." 
1<11rette bulunmuılar ve ge 

aelevi de t ladıldarınd n 
fa alaam11l.udu 

Umumi M"dıı 17 ıubetta 
toplıtnacelıtar. 

.. _.._....~~--. 

lar, Ôoee küçükler koıtular. 
8irlncı ve ıkinct koıularda 
~lrtncallfl elden bırakmıyaD 
Goo,.n ldmen Yu,dundan 
Mehmet Ş~nkn) yine &nde 
Hak k ZcSnıitfı ıdkıı tufıoı 
tçlode oıuıunu bttlrtyer. 

· şehir ulabü~ 

de Verilec k 
Balo 

.. Soiulun rdı 1 utremei• 

" Bahke.ir Oni•er81teh 

gençler • Kurumu adına 

b1'yramrn t ı..1oe ı •kıamı Şe~ 

bir kulGbiiode Yerilecek o an 
balonun hez.,laklan yapıl 

maktadır. 

Betlonun "ilenceıli Ye zevk· 
it aeçmeal içın enıin btr 
proğrem teıblt olunmutlur 1 

1 
1 

ı 

heyecanan t\rpermeel ketalıoc• 
to&an yeriod dura mı yor. 

8ı1yiikler llo uıu daha bar 
çın, daha ıava h oluyor .. 
B'°dırma Doi"oıporden ~a
lth betlnci bıne kıtdar öneü· 
lOğü b.rakrntyor fakat Gö· 
nen İdman•ıırduodan Mut 
taf a 11.dunlarını ı ttıkçe açı 

yor Meıttfe glttıkçfl daralt· 

or. Soo • ir.n d6nülmedeD 

ustafa &ne geçli ... R.rdeo 
kırk elit tnetre araladı. Bue· 
dl\o önce in ko~uların blrirı 
cM Nec.atide ralublni eth Hurde 

ltinların 

Kontrolıı 

tlerledı. vt' ikinc-tilk 

1 
.Y arsı 
• kotovo bitirdi 

ı Mai19 , veki.lcU. ahın tı· 

c.areti hakkındaki ~hnan 

l ledbirlerd~u onra 1'eırbeatçe 
, ahnır satılacak olun masnu 
' ve hurda ltınlnrm d .. kont 

foluou t~nıtn J;l~ ıttth E 

1Jdıleet'!k tkıoe;t kmm tedbir 
itl'!tı te bit dmekt~diı 

au '! oaıındeo itıbıırr.a 
anerEyet mıevldtlle a:ıire n ye 

n i altın alım vr natunıe'lab 

ı:nurakube&i h•kkmdıı t ka 
rarnameye ıöre, tkkt: hn 
hnd11 bulunan altınlar lı, 

Ziraat Türk ticard. Emli • 
v~ Oımanlı lı6nkaluı tara 

1 
f1ndan lmıp 11atılecak, hur- 1 

Küçükler ta ım tsıı?Jifiı;de 
Bauclarma Doğ nıpor birin' 
ci. Gönen ld~a~yurdu iki.,. 
et. Göne" Y f!nl Dotuuıpor 

üçilncli oldu Raviilderde G 

rten ldm•nvurd'.ı 9 f'Uvanh~ 
btrlncl , 12 pn nla Bgndır 

ma ikhıcldir. 

Gooen gençll~iı:.i epnruıt 

her ,ubetinde bilh aaa. etler 
zttn kummda bA11trıiııı" he 
zırhsr n h~r ik kuıüb n fr. · 
r('fa~ !'.ah ıbi tdarecil~rfl~. 

ıporcularıDı her vutle ılr 
ıpor lf!Verlt ğl 1 aöıta.rtıO 

Hu"uıvl Bafkonı B Oşnu'" 
G&neM tcbrll ederb~ . 

Susığır lıkta d& ve uuunu ıckildekı .a itan· j 
tarın ahm ve Mtıuı c~rbeıt 

bu unacektır Yalnız ierelı ; Halk wa m~murlu için bir • bankalu ıer~kee dııçi vtı 

kuyumcu gthl ltm ü-ıerındtı 
uiraıanlar alım ve ınhmle 
nnı beh~mehal bır deft rt'I 
geçirt'ceklerdlr 

J kulüp açı!dı 
Suıığırhk . (Huauıl) 

Burada bir kulOp açılmae' 

mıtkse rlı'e Ku•ma tam B. İ• 
maıl H k1u G1derln rlyase 
tinde m.,murlcrın. tüccarlar•" 
itU•eld tle bir toplunta y•· 
pıldı . Kulübün açıfmuınıt 

karst v rılerek bu ı ~le rnef 
ıul oins"l üzer,. üç ktttlf\( 

hlr h~y.et seçildı. 

Şımd• vek~let bu l\erl>esl 

alım ye •~tımlardR t,,.lkın 

ld nma masını temin içıu 

gerek •ti r nrnıs, gerekı bur 
da vey k61çe haUnd sah 

ıa çıkarılan altanlarıo ıty11r 

derecelerinin devlet eİiyle 

tesblllnl muvafık ıörmekı 
dır. Bu ıuretl~ altm 7ıynet 

fJAlı aJarılarıo a'danmatl 
ıhtımalı orl dan k l~.Rt.A" 
tır. 

HemeD biit6n • tlerı mem 
lekıetlerdt• L:abul Pdilmtı 

olan hu uıul uzertnde meri 
olen hutün kanunlar t etkik 
edil er . bb k mm te vthMı 
hazulenmıo ar . 

Yeni ft'!kıld bır tıunft•n 

halkm nld&nmamıuı tcmto 
olunurken dıfer taraftan 1 

alınan ve ı tılan 111 ltın 
1 rda ontral ..,.J h'9'1f ala· 
ca tu 

f aalıvcte gecen bu he 

et her tiirl' haznhklan •" 
mal eder '< pazar göni1 

azl:i l ra '1erıien bir çay :ti 

yafetl tle k•ı1iip oçıldı 

Bövll"r.e dahe u ilk toP 
lantıda ııanıtnıi h tr muhit ttt ' 

mln edllerek geç vnl<tf! k• 
d r boı vakit gcçirtldı 

Kul bün çılm ı ıle huli' 
ve mP,murlar ht r 211man içffl 

lopio, muayyen \: c neılfl 
bir yapıda buİunm k ftr&f 

tanı elde etml letdir 

K.ulüblln tlmchhı aı:•'1 

al lf n al da 



*' lO $U8AT l9Ja 
• La __ •• _ rwıw alt! '" •• 1 

htılde .4\pıutımeoı eyi bır 
1 1 tl'iuhaf a~a edebtlmek 
ç n d 

Crnek lıtiyorum. 
Ftn~ı 

1 "•teh1 cıddf bl" "dl 
l ~: 

.ı ,- 80Yle har<"keUnizden 

... o fl•ı 
tehlıİce ~evkiini.d kaybetme 
dt. Kı •ıtıe düıüyorıunuz. de 
vı ta et ye, evine- çıkaca. 

d tllhı~ı haber vernıek üzHe 
er al t 1 

,. "t' efon edinlt . Eier .. partı 
ll>arıda en ldiçük bir 

fey tıok 
•dılanı '1tn lıe veya tahrip 

l•e taı.mloat verecek 
"'"•~ .. 

Mndli _ G re ıırtını donerek, "•ne,., V 
11 •• tlU"mM bir 

... t , .. ti 

- Si:ri rıshahız ~tmek 

faydanı.. dedı . Stzl kafi de 
recede ı&rdOk Bur da ka· 
lını7 •e Atlaba dua edan ki 
yuknrıda hiç bir ıc ooluM1 
olma un 

Aaanıöre bindıler ve 303 
numaralı apubmanı çaldı 
lar. Kapı t•ddctle açıldı •e 
porlaksl rengı saçları bulu· 
non, k1rmnılı dudaklı, ıöz 

kapakları "oyu bır ıelcılde 

raorarmıı bir k dm on1ara 
ııert bir te vlT'ta: 

Zıyaretıot11 için acatp 

lr •••i latihap •tmlplal• 

TOltKDIU SAYFAı 3 
1 2 >U li'i&ilk 1 i 

Ftnklest .. ın, ııık alhtıda 

elmaıunan lfıklannı """ettire 
cek tınzda ıapka11nı tuta 
rak d ••P verdi 

Bayan. •lzı ' rahatsız 
ettığimi:ı içfo mutee11lrız 

fake.t son tlkbahu factaaı 
hakkında tetkıkat vapmayı 

deruhte ettfk. Apartımaru 

tetkik etmemiz ıarthr. 

Kadın yüıüğtln farkına 
varmakte. gectlrmem•ıu . 

Oturıma aalonu11da oolar11a 
6nünde olduiu halde: 

Her tarafı arathrmanıza 
müPad.-. •lmel~ m•chu,.m, 
d.dı 

• "' -· 
babal•r, yürliyemolyea çocuk· s • w t ş • k t 1 • K 
~:;~.~·:::.,,:~:~::~·:.:d·:~ ıgor a ır e en a-
mahrucu gabi çocuklar ve d • D w • t • • f k 
ba kinı lPr bu1vnma7.dı. On- t n unu e gı ş 1 r ı, ece .. 
lar h6vl danerler ve lı6ıe 

lere teıe.düf eden dcht çe-ı (Bıı t&rafı birıncı sayfadı1l mamıya mahk6m edilecek· 
mentn muıluiunu kıımet ı•rketleri htı ~ seoedlerl ve lerdtr. Bu k"nunun latb1ktnı 
fçıl' açıp kapari rken camıin tah,d&tı. murakabe vazıfeıılni 16ren · 

ui m lnarestnde eelA devam R Jr Z"ı ıh·ı'y2t a""al ı)ri: ter •akıf oldukları gırları tf. 
eder, rki HnUt hocalar, Hli iv il •a a ederleue 3 aydan 1 ıe· 
11eyio, Rt:cep, Saim kalfalar Hayat Cbertne it yapan neye kader haptı olunacak· 
ve deha lımlnl hatulıyama · ıljorta tirlııd ı e". tahıll ey- (ardır. 

dıtım birçok kalfa ve hoca- tedalderı ga,rt ıafi prim ilze· MutaLkat mıdJe 
lar münacatta bu'unur, aıa r-tndeo 1ığortalılar1ne kıuıı l U 
ğıda rlönenltrtn ba~ örıüle taahhOd eyled.lder• milem· 

rinl. çu9afl11rım 1 np•laraoın 
meo aermayenlo teminata 
o mak üzere rf1azi jhttyat 

eıııahtarlaraoı , ltalem kitap. kçeıl ayıracak ardır. Rtyazi 
deft~rterlnt , kuru özüm ln• ihtıyat beıspları her yıhn 
car Ye riaha bin Uirlü eıva 4 sonunda teıbit edıldiktea 
yi aıaiıya sallar dururlardı. ıonra. bunların kart•lıklau 
Bu sırada haı lm•m Sakıp ve teminat tekilleti ai:iiteril 
Efendi dt! u~uo cübbeıtna r.ıt · mek suretiyle azanıl 6ç ey 
vura, sa•ura camtyt> ıtrerdt içinde Ekonomi Bakanlıfına 
Bu uzun tı erden baık•; Ha tevdı edılec•"tir. Riyazi ıh 
cı Beıır Ağa tOrbeınnde mü· tıyaç akçelerinlD karıılıkla· 

hürlü ıular ıçlllr. çıfte re 
linlere ıGpür«e adanır , ca 

mi aYluıunda vasiyetname 
ler, ı•rinUk mudcalarr alanıp 
1atı!ırdı. Cum namazıuden 

ıonra. •Jaretl bıllren cem 
mi •• fır mcvı;me aare ya 
falya tulaaına, ya ııfa ha· 
yuzuna veyuhut Kllıtha · 

neye kadar uzanırdı Kadın

ların büyük bir kıımı da 
(Türbe Bahçeıt) denılen yer · 
de, dut ve çınar aiaçlarına 
lcurulmuı salınca ·tarda ko · 
lan vuı urlar, çarııdan ıetlrttik 

lerı yoğurtlu kebnpları , kay· 
m8klara givd-eye ındirirlerdl 

Buraya erkeli ııremezdl 

Tabıi u umnn biz erkekten · 
madut olmadığıınız tçı n ka 
danlar hamnmı g ı bl buraya 
da ııerbeelçe lret çıkardık. 

Geç vaHte kadar darbu~a 

lat defler. zlllı maıalarla, 

yaheyler, rrı dıetler. ortahf1 
çınlatırdı . 

Ha-.;a kerarrneğa batlayan· 
halkın bir kıtmı arabA 

nm hayat dolu portr~nf; mer 
rn~t ıömloe karııaınds . ıtyah 

ipekten büyük bir dl•an 
aoora ko1tuklar ve tki antika 
mlıl5a Odg, 11.ydınl•R• tl.t ta 
raflı yftkıırk p~nçe~elerden 

alıyordu . Ba, en Hogan Co
mütatövü çevtrerek endtrelc 
tenwlrahn tatlı •t1klnrını f ıe· 
kırth. 

Kadın 

Ceıet bu ma111aın ya· 
nında bulunmuı , dedi 

Grane, en mOkemmel bfr 
Şulok Hclmes ha!ile. per· 
taY1ız\• mu1t~·ene rtmek iç · 
1n hah Hrm• • bandl Alt 

rını t"tkıl eden bılcüm'e 

1a1rt menkuller ve menkul 
kıymetler üzerinde aijorta 
lalar imtiyazla al caklı d-
doluaacf'klardır lfı s vuku 
unda bu kartılaklar tasfiy 
aeUeeılnl beklemeluızln mev· 
cut ıılo taları dıier ılforta 

ıtrkellt rlnı devrolunllcakter 
lla1at ıığortaları Tihk li

ran üzerınden yapıletcakhr . 

Sıjorta tirketlerinde on ı&e 
nedenberl iıtıhkak ıahtplerl 

larafmdıto aranılmamıı bak 
lara tekllbOI eden meb ıağ • 
lar merlcez. bani aaınR yatı. 
rılacaktar . 

C na ma~deleri 
Bu kanuna aykırı hareket 

edenlet bin liraya kadaı pa· 
ra ce:ıaıma mehl&um edile 
bileceklerdir. Tekerrüaü ha· 
linde bir haftadan alta aJa 
kadar hap ıı et ze11 ile bir 
lıkte muamele ıcrasından da 
menoluoacaklardır. Rıyazi 
ihtiyatları kaıden ve kanu· 
·na aylnra beaap ve tubıt 

eden meıul mütf'lıe1111 He 
bu ftıl~ kulen iıttraki te 
beyyfüı edt'nler bl• a ,jaa 
bir seneye kadar hapıs ce 
Zl\lına ve bir dah ıliorta 

mÜPsaecıelerhıde e d~vll't 

bbmetlnrle latıhdıım olun 

An kanın yerini i ıuetleyen 

hafıfçe renı1nl kaybetmıı 

l~keye uzun müddet baktı: 
ıuceden mceye masayı tel· 

k ık t!tll, dıvanm yanlarını 

yokJ\\ı:lı . y&1llklan kaldırdı 
ve mobilyanın ahına bakla. 

Bn yan Hogan ınüıtehd 
bir gülümseyııle 

- Cani, bunun altında bek· 
liye beklıye yorulmut olma 
Jı. dedi . 

O. kalçu nı masalardan 
~n Lüyüfüne dayayordu 

Küçük ma anın rnnına 
elmıf olan Grane: 

Bir toplu iğne ile at 

dmfnız •ar mı? dtye ıordu. 

Vestıbille doğru 61cüıü bir 
o.dııtıla uıakl111an ba91\rı Ho· 
gan: 

Belki ded,. 
Gözleri alevli Vtlllamı 

tıoret f!ttl 

Bu kız bana f olıe 
lerin. Burlt'ıquelerln bir tı 
yııtrocusu ııbı gc; . ünuyor 

Grane h•h ilzertne otur 
du, Ve ttbülün medbalt ya
nında , oturma &alonunun 

albayetmde bulunan buzlu 
c•mh lcapılını 

rek: 
itaret ede· 

Haydi, yemek ıafonu • 
DUD kepılarınt ııtlln1z Vıllt 
a11111, dedt 

Proj'!nln mu .. kkat utıd• 
du ne 16re kanunun merl• 
yetinden mbaren altı ay 
içinde thtiyat akçelertyle 
karıılıkları ve ıki ay lçınd., 
de kefalet akçeleri bu ka 
nun hükümlerine ıöre he. 
sap ve tesblt ve temtnat 
olarak lrae edılmtı olmAı• 

ıart o1acakhr. 
Bu kanunun neıri tarlhın 

den kati taaftye dolaytılyle 

faaliyetlerine ıon •erilen 
Ft>nlkı d6 Vıyen hayat •• 
Türkiye Milll Sıiorta tlrkew 
tındu eltortalı olanların hak· 
tarını korumak gayeıtyle 
Millt l\ea11oranı tirk•tıyle 
d 1ier hayat ıttorta tlrk•tle· 
rl ara11nda J•pılan ve Mılll 

Rea11oranı tlrketince tf'tkilt 
zaruri rtzayl ihtiyat alcçele· 
rt kartılıklarının ıkı aenelık 

tectle tabllyt!tl mutazammın 
bulunan aolaırnalar hu hl· 
kümden mlhteına olacak· 
tır. 

Hayat üzerine çalııan •• 
ğorta. ıtrkt!tlerı Türlciyedeki 
faaliyet tarth'erlndenberi ec· 
ne\:n paraaı ile akdetUl&lerl 
ıiiorta muka velenamelerin· 
de yazılı kıymetleri 1'.,tbk 
llraeı ile kıymetlendtrrcek · 

lerdir. Tabvtl ve kıymet'~n · 

dlrme üç ayda ikmrı 1 olu 
nıı.ıcalctar . 

Sıiorta ıirketlf'rl ıermaye 

vf'I ihttyat akçelerinden ı• 
rek r i y~zi ve tPknik tbliyat 
larandan yabancı memlekrt· 
lerde pliıe ettıklert paraları 
d6vlz ve devlet t•h.,ıh ola 
rak •hı ay içinde memle· 
kete r~tirmefe mecbur ola. 
CB ki ar dar. 

Vılliamı kapıları çekli ve 
bayan Hogaoıa oda11 tara· 
fındakl koridora bir oazer 
fırlattı . 

Kırmızı tuila döıeU ye~ 

mel.ı Bıtlonunun ortasında 
demh ay~l-:h, adi tahtadan 
bülil" bir masa bulunuyor. 
du. Dı•ar 61tramodern bil 
yftk bir fresk ile ıilılenmlt
ti . 

Mutfağa ·açılan mütt'har· 
rtk kapı medhali teıkil eden 
veıhbüliln golunrfa buluau 
yordu 

Bayao Hogan bir yumak 
ısictm ve bir iğne tle d6ndü, 
bunları Granenın kucaiına 

alh Kadından leyllk lıoku· 
ıu yayılıyordu . Yarı açık 
entarlıt yeniden baldarını 
göllerdi, polis haftyeıl Ja· 
pon basma11 eota;lılnln al· 
bnda oııun tamamen çıp'ak 
olup olmad1iını d016ndü . 

Grane ıordu: 
Apartmanın yalnız bfr 

kapm •ar deitl mı? 
Evet, ••rdillnlz. k•pı. 
Fakat, bundan maade 

mutfakta paketler için bir 
delik var. 

- Ş6phHiz, ilkin bura· 
dan ıeçmek için m• vmuıı 
•ilcutlu olmalı 

SOR OYOR 
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Kuriyemlzl teıkil eden 
Fransız gazeteleri Milletler 
cemlyPU konıeylnio yüzün
cü içtimaı haklcmda uzun 
malumat ve bunle r arasın· 

da baza makaleler n~şret

miv eler de bütün bu yazı 
larda en ziyade di~kat na
zarına çarpan ıe' bedbin
liktir. Maamafıb "Teımpı,, 

bu içtimada elde edilen ne· 
ticenin heyeti umumiye iti

bariyle memnuniyete ıayan 
olduğu fılulndedlr. Btla~la 

"J. deı Debata,, ve "Epo 
que,, Milletler Cemiyetinin 
vazıyetinl çok fenaleımıı 

bulmaktadırlar. Sol cenah 
Franıa ve İngllterenin müt· 
tHek meaaıleri ıayealnde 

Mılletler Cemlyetfnl mah 
volmakten kurtardıklarını 
yazmaktadırlar. 

Sağdan Journal deı De
b atı ıazeteılne 
g5re: Yüzüncü toplantı ari
f eılnde yarı reımi mahfiller 
Franaa ve İngılterenln faa 
lıyetl ayeıinde Milletler Ce· 
miyett nüfuzunun artacafı -
nı ve bu müeıueslnın mev 
cudıyetlnl tehdit edf"n hare· 
kete kartı zaferle mukavc 
met ~debtleceilnl ileri ıü 

rüyorlardı. Arkadaılarımız· 

dan bazı gayretkeıler bu 
neticenin elde edHdtjfnl id· 
dıa edebileceklerini zenne· 
diyorlar Bunlarm aldandık· 
ları muhakkaktır 06nk6 
içtima bilikiı Milletler Ce· 
miyetınln her zamandan zi· 

yade hasta olduğunu ve onu 
teda vl edecek doktorların, 

b tta tatbık edılecek teda
vi tarzı hakkında bile an · 
laımamıı olduklarını göı 

termtıtır . Fransız hariciye 
nazı rının ıöylediji nutuk 
cemiyete kartı imanı teba
rüz ettirm~kte ldı . lngıltere 
hariciye oc.zırı bambaıka 
bfr haan kullanmııhr. Eden 
Mılletler Cemlyetl eıaalara· 

nın mükemmel olduklannı 

beyan etmekle beraber ce 

rnlyet paktının halıhezırda 

tatbıki bakımından tüpheier 

izhar etmittlr. Zaten Eden 
cemiyetin tadılıne ıenlt bir 

•urette kapıyı açık bırak 

mııtır Eden ıulhüo temi 
ni huıuıunda Mıl letler Ce· 
mlye tmln iktidarsız bir le· 
tekkül olduğurıu açıkca ka 
bul etmektedır. 

Sliğdan Epeque gazeteıioe 
gör : 

Yüzüncü devre elim bir ha· 
va 6çınde vukua gelmektedir. 
Söylenen nutuklarda cemt 

' 
yet faahyetlnin bılançoıu 

yapılmııtır Bu btlAnço da -
hft ziyade menfi mah ıyd 

ıedır. Maomafıh hntıpJcr 

fazla §iddetli harelcet etmek 
istememişlerdir ... F ra!>sa le 

zlnl enerjı le müdafaa eden 
Litvınofoan bıııka dlj"r ha 
tıpleıın lneılız nolıtal naza 
rına vaklaıtık tarını itJref .... 
mele gerektir... Mılletier Ce 
mtyetıoln temelini tf'ıkıl 

eden premiplerın tadiJırıden 

ne fayda l t:J. l ..:nebilır? Ce 
ınıyl'tten Çt!kilmit olan d ev 
letlertn bu suretle tekrar 
cemiyete getirılebilect-k 1erı 

zannedtlmcmelıdir. ÇOnLü 
hunlar ttkrar cemiyete ge 
tirlldıklf'rl takdirde hıı:zat 
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cemiyetin bir faydaıı kal
mıs 2. 

Soldan Oeuvre eazete· 
ıin~ göre: Fransa ve 
loglitere hariciye nazırlarsnın 
mÜıflerek meaaileri Mtll~tler 
Cem1yetı ni mahvolmaktan 
kurtarmıştır . Maamaflh Ce. 
mlyettn ııtlkrali Anupa 
demokraatlerfnin göılt'recek· 
lerl gayrEt \'e enerjiye bal· 
lıdır . 

Bu gllzetenln Lihinofun 
nutku hakkında mOtalea 
ıertletmemt>ıi dıl<kttte ıa· 

yandır. 

Sola mensup diğer gaze. 
leler ıçtıma hakkında u:ıuo 

tafsi lat •ermekle iktifa et· 
mektedlrler '"Humanlle,, 
logtlterenin takip etUft po• 
lttıkayı izah ederken lngtl
terenfn, teslıbıı.tını ikmal 
edince1edefin iti ıürün · 
cemede b1raktığına yazmak
tadır. 

T e rr pı g a z e t e ı i n e 
göre: Yüzüncü toplantı dev· 
resi nahayet bulurken dık 
kat nazarında tutulması icap 
eden nokta bu içtima esna· 
11Dda baılıca murahhas he 
yetler reiılerlnln 'öyledikle· 
rt nutuklardır . h üt6n bu ze· 
vat Mıtletler Cemiyetine 

mer\Jullyt:t ve aadakatlninl 
teyit etmtılerdlr . Bali hazır· 
da bö~le bir tezahürün fay 
daaız oldufu ıddia ediltmez. 
•çUma vuku bulmazdan ön· 
ce korkulan infılaklardl! o 
hiçbiri olmamıthr . Cemiyet 

• 

paktının tadılı ıhUmalı yir
mi sekizler lıomfteıintn ıle 

rfde yapacaiı içttmalardan 
bırlnde mevzuu be hs edıle · 
cektir. Sancak meselesi ıyi 

bir tesviye yoluna elrmlttfr. 
Franı& ile Türkiye arasın

dald alil tefehhümlerio lza · 
leat için samimi bir temas 
kafi ııelmlttir Romanya 
yabudllerı hakkıodakl lıti· 
dalaran ortaya çıkardıkları 

vaziyet, bu meaelenin teh· 
ilke verici ıekUnln izalesi 
ıuretiyle tehlıke..iz bir hale 
aokulmuıtur. Yahudiler ta 
rafından lıteoen milıtace\i . 

yet reddedalmtıtır . Maamafıb 

bu iıUdalar Romanya hü 
kO.mettne tebhıt edilecekler· 
dır . Milletler Ce miyetinde 
me•zuubahıolan meselele
rin en ctd.:itıi , Japonyaya 
kartı yeplaiı milcadeluıode 

devletlerin Çine yard1nıı roc 

ıeleıldır . 19:-:il Çin · Japon 

ihlilafana müdahale11 yüzün· 
deal Mılletler C miyetiotn 
şöhretinden ne kadar &ıay

benı~i malumdur. Mıll~tler 

C ~mtyeti geçen ilkteırtnde 

u:ıu~ına. Çinın muka veır.etl 
nı zayıfı tacak hareketler · 
den uzak lcalma larmı tavai 
ye elmıtli.. Devletlerden 
herhangi birimn bn~h beıı · 
na Çıne yardınıl meselesıne 
g ehnce. bu meselene ala 

kadar olan Hır•eıtk Ameri 
knum Çıne yardıma kallcış 

mıvacakı Brüksel konferao 
~ında ıablt olnıuıtu Çın . 
Japon nıüo11zaHında yapı 

lac!'t k yegine it İıpanya har 
binde oiduğu elbl, harbin 
ılrayetıne mani olmaktar. 

~ağnan Echo de Paria 
guet~slne ıöre: Serbeat bir 
lı ıın ile konut n ve meae· 
leler·ın ruhuna temıu eden 

,. ...................... .. 
! TÜRKDILI ! 
: Pazarteıinden baıka her : 
: ıün çıkar. Siya.al gazete .. : • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylığı:400 ~ 
• s 3 • • ay111: ~ • • • : Günü geçm ı, , yıla r 25 : 
• • • kuruttur. t 

: ADRES: : • • : BALIKE.SIR TÜRKDILl : 
....... eeee•o•~ ........ ... 
yalnız Litvtnof olmuıtur. 

Polonyd ve Belçtka hadcl 
ye nazırluı Almanya ve 
halyaya kartı cemflekarane 
mahiyette olan nutuklar 
ıöylemtılerdir. Polonya ha
riciye naz ırı l 9J3 ıt-neıln · 
denberl paojermanlzmln ıuç 
ortaiı gibi hareket etmekte 
dlr. Belçıka hariciye nazı

rının nutku lae Belçtkanın 
1937 aeoeainde deruhte et· 
t•il taahhütlere katlyen te· 
vefu\c etmemektf'dlr. Bıla· 
ldı Rom•nya ve KOç(lk iti 

laf namına ıöz söyleyen Ro 
manya harıc:lye nazırı taah 
h6tlerlne uygun ıözler ı6y· 

Jemlttlr Maafıb bu suretle 
Romanya yahudılerlnln lali· 
dalarının müıtacellyetlne 

mani olmak iltemlt olması 

muhtemeldir. Yüz6nc0 içti 
ma devreıi ıibi cılız bir ha· 
dlıe cılız bir surette kutlu· 
laamııtır. 

lzveıUa ıazeteıtnde harici 
•eziyet hakkında ıayanı kayt 
iki yazı vardır . 

"Romanın diplomasi ma · 
nevrası,, baıhiı altında net 
rolunan bu yazılardan birin 
de tö r.f-e denilmektedir: 

"Ştmdtye kadar blr türlü 
nihayet bulmayan by&n ve 
çete hücumları n~tıceıtnde 

ltalyanın Habeıııtanda ma · 

ruz kaldıiı fevkallde müt · 
kilat hak"ında dolatan ıayl · 
alar, yeni haberlerle bir ha 
ktkat olarak tebellür etmek 
tedir . Muaaolfnt bilhassa bu 
sebepten, Habeıtatanın tlba 
kının mOmkün mertebe faz · 
la devletler taraf1ndan ta
nınrnaaını istemekte ve 11 
hakın devletler tarafından 

tanınmaılyle Habeılerln kur· 
tulut ümıtıerlnj keıeceklerl· 
ni ve netlcede talıhlerlne 
boyun eğmek mecburiyetin 
de kalacaklarını :ıanoetmek 
tedir. 

Bu llhakın loıtltere ve 
franıa tarafından kolayca 

tonıoma11ndan 6mldlnl ke 
ıeo ve Milletler Cemiyetinin 

önümüzdeki konıeJinde bu 
huıuıta l tr takım menf 1 ka · 

rarlar alınmaaından çel<inen 
Muuollni . tihakın Mılletler 

Cemiyeti konseyınden evvel 
bır kaç devlet tara· 
fmdan tanınm•t buiuo· 
masını eide e tmeye çahımak · 

tadır. Bül<rC!ıtek l ltalyan 
fırinin Mılletler Cemiv ti 

konseyinden ıoorn "Habe
şıstan imparatoru., nu tts 
oımak hakkında Rnnen hn· 
ricıye ve·dll~riyle yaptıiı 

gl.tli nnl1ttma itle bundan 
ileri ge~mel<tedir . 

Son zamanlarda Muuoli 
nlnin , Letonyayı bu huAuıta 
huırlamakt<1 bulundufuna 
dair malumat alınmııtır Bu 
nun ıçin 'tıe, Letonya hari · 
c.ye vektli Muntersin Vati 
kıınlR Concordat akdi ıç;n 
Romayı zlyuetındera lıtıfatle 

edılece~i tahmin o 1unmak 
tadır. Letonyanın .. İtalya 

kralı ve Habeıiıta n im pare · 

Hah .esir Ticaret ve 
Sanayi o~asmdan: 

Balıkeılr viliyetln ın Bl
ğadıç nablyHtnde Seryl ma· 
halleainde ( 12 ) numarah 
evde oturan Türkiye Cum. 
hurlyeU tabaaıından olup 
Kaıaplar c•ddeılnde ( 43 ) 
numarala dükkanı ikametgl· 
hı ticari lıt ıha z ederek 9J7 
yıhnclanberi rnanif aturacılak 
ticaretıle ittlgal ettığloi be· 
yan eden llakkı otlu Meıu 
tun üovanı tlcaretı bu ker 
re (Manıf aturacı Hakkı oğlu 
Meıut Çömlek) olarak teıçil 
edildiği gıbl bu Davanın im
za tekli de Tilrkçe el yaz11ile 
(M. Çömlek) olarak ticaret 
kanununun 42 inci madde 
sine ıöre Bahkeıir Ticaret 
ve Sanayi oda11nca 954 ıl 
cll aay11ma keydedald•il 
ilan olunur. 

ilin numaraaı : 216 

nı •erebıtecek yenı btr ıefır 

tayin etmeılne fmkin bu 
lunmadıjandan, Mu11olinln 
Munterain herba nsl bir ban· 
kette '" ltalya kralı ve Ha 
bq11tan imparatoru,, ıereft

ne kadeh kaldırmaıiyle ya 
pılacak tazim harekatı tle 
de Jktıfa ed•cejl rt•ayet 
olunmaktadır. Mu11olınl, Le· 
tonya ılbl dlier Baltık dev· 
ı~tlerlntn de hıç olmazaa ıe 
ref e kaldaracaklar1 kadehler
le ilhakı tanımıı olacaklar1nı 
ümit etmektedir. ,. 

lkıocı yazı da Japon dek· 
liraayonu. üzerine .. Daıon 
bau.. gazeteılnin . makalesini 
ihtiva etmektedir. 

Mev:ıuubahı gazetede 
bilha111a ıunlar kaydedilmek· 
tedtr: 

" Japon emperyallıtleri 

Çini harpsiz yenm"k ve bi 
raz kuvvetle dız çöktürmek 
istiyorlardı . Buna mukabil 
gerek çto hükumeti ıerek 

Çın ha:kı memleketlerin( el 
de ılllh olarak müdrtf aa et 
mektedlr. Çtn hükCirneti ile 
halkı umumi kurtuluı har 
bini ılao etmlt bulunmakta · 
dır. Japon askerleri. mllJi 
hükumetin Çın için ölüm 
demek ola n ıeraltlerlnl ka 
bul eder. zannında bulun · 
muılardı. Çın hüktimeU ile 
Çın halkı iıe Japon uker 
lertne mukavemet etmeye 
yemm ctmıı bulunuyorlar 

Bunun 6zerlne J•ponya . 
kendlaınln bet bin ıenelık 

m 1llt mevcudiyetini roüd3faa 
etmek htaa•yaUyle coıao 450 
mılyonluk h•lkı temıll eden 
mıtli Çio hüttfımetinı lanı 
madığmı alenen bajırmnya 

İıaılı.unııtır . Emperynlııt Ja ·· 
ponya §lmdı utanmadan, 
kendi tara!mdan meydana 
getirile~ vıilaıı haini teıek 
külle '"ııbirli ji., vopaceaını 

ileri sürmel~tedtr . 

Ç1nde artık Japonya Ue 
anlaıma yolunda hıç tema· 
yül yoktur. Ştmdl ortalıja 

kurtu l uı harbiuln rlevaol 
ettlrtlmeıi azmi haki ... bu 
luomaktadır 

Ey bütün memlekeUn t!r 

leri! Bız ıunu iyıcc bilmeli 
ylz k i. düıman hükCametlmi 
zi imha, devletımiL.1 tahrip 
ve halkımızl kendlıioe köle 
f"lmek istıyor. Buna karşı 
bız hülctl.metlmfze yıtrdım, 

deYletlmizi mGdafaa ve hal 
krn ızı himaye etmeliyiz! Bu 
ınukaddeı nzifeyi batııra • 
btlm~k için yerine vasıta 

vana. C> da kurtuluı .evaıı 
toru., namına ltlmatnanı•ıi· , rhr .. 

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

1 - 316, 329 doğumlu plyadel'!rln hepsi ve 330 do .. 
ğumlu piyadelerin bir kıamı bar hafta ıonra celp ve ıevk 
edtleceklerdlr. 

2 - Toplanma rOnU iti Şubat 938 ~arıamba rOnOdUr 
15 ıubat aah akıamına kadar bedeli nakdi alınacaktır. 

3 - Yukarıda doğumları yazılı erat, kendi adların• 

davetiye yazılmamıı dahi olaa vlne ıubeye geleceklerdir. 
4 - Diğer ıubelerden olup rn1ntakamızda bulunan bu 

doiumlu yabancı erat. h.,.me" ıubeve geleceklerdir. 

Bahkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Arttırmaya konulan it: ldareihuıuılye akaratın
dan eıkf Sıhhiye dairesi ilUıallndel<I kahvehanenin bir ıe· 
nelik icarı 60 lira ve muvakkat teminat 4 lira 50 kurut· 
tur. 

2 - lhale 14 2 ·938 Pazartesi günü saat 15 de Hü9'u· 
met blnaın:ıda Vııiyet Encümen odeaında yapılecal&tn 

3 - Şartnamenini görmek latıyenler Encümen kale" 
miode görebilirler 

4 -· lıtekhlerln muayyen vakitte Encümen Oaımtye mO· 
racaatları ilin olunur 

.. - ı - 29 

Balıkeair Orman 
Başm6.hedisliğinden: 

l Balıkesir villyetloln Sındırıı kazası Bardakçı kör 
civarında Sıfır ova Devlet ormanında ( J) numaradan 2 J 3 
numaraya kadar numaralarımıı 481, 911 metremll&ip ıay 
rl mamule muadil dt~th çam ajacı yirmi aOn m6ddetl• 
açık arttırmaya çılcarslmıthr 

2 - Arttırma 16 - 2 - 938 çarıamba ıünü saat (15) 
de Balıkesir orman baımühendaıliji bına11nda yapı'acakttr· 

3 - 8eher metremlkihın1n muhammen fiatı (510) ku· 
ruı yüzde 7 ,5 muvakkat temınat ( 185) liradır. 

4 - Şartname ve"'mukavelename projt-leri Balıkesir ve 

Sındırgı orman idarelerinden görülebılir. 1 - 4- 36 -
Balıkesir Askeri Satın A lma 

Komisyonundan: 
Kor merkez birhklcrlnio 6enelik ihtiyacı olan ( 70CO ) 

kilo Zeytin yaft 24-Şubat 938 Perıembe günü ıaat 11 dt 
açı" eksiltme ıuretile mukaveleye bağlanacaktır Kıymeti 

muhammeneıl (2940i liradır lıtekltlerin ıartnamealni ıör· 
mek için her gün, eksiltmeye itUrak edeceklerin vakti mu
ayyenlnde muvakkat teminat akçası olen ('t23~ hralak tf'· 

mlnat makbuzu 1le Kor Sııhn Alma komlıyonuna milr" 
caatlar1. 4 1 - 47 

Balıkesir Nafıa 
Müdürlüğünden: 

Açık eksiltmeye konan tı: Balıkeair · Baa darm• 
yolundaki Karader~ köprüıile Bahkeılr · Bursa yolundaki 
Yayaköy köprülerinin prf' ıntaall olup ketıf h .. d,.11 t 534 
lira 88 kuruıtur 

2 Bu ite alt doıya muhtevlyllh tunlardır : 
A Ekııltme ıartoamt"ai 

B Mukavele projeıı 
C Bayuıdarhk itleri genel ıartnameıj 
D Fenni ve huıuai ıartoameat 
E Keıif cetvelleri ve projeler 
lıtiyenler keııf tioava,.ıoı Bahkeıtr Nafıt- müdürlu· 

iünde eörebılirler. 
3 Açık ekaıltme 18 /Şubat / 938 tarıhtnc rully••• 

cuma günü saat 15 de Bcıhk,.ıır nafıa müdürlüğünde ku· 
rulu komıayoo huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye ıirebllmek için 1 J 5 lıra l 2 kuruıtulı 
teminatı muvakkatenin mal undıi1na y11hrıidıjana dair 
mllkbuz veya bu mıktarda fdyanı kabul banka mektubıJ 
ve vukarıdaki ııi yapabiİeceiine dair nafıa müdürlüAiiP 
den eksiltmeden en "on ıeki-ı gün evvel müracaatla alına 
csk müteahhıtlık •eılkaaı veya bu ite ılrmiye aalihly~I 
veren evrakı müıbitf': ile birlikte nafıa vekilt-tlnden alıO 

mıı müteahhıti ık veııkaıımın ve 938 yıhna att tıcuet 11e ' 

ıukaamm ibrezı gereklidır . 

5 lıtekltlerın 2490 numaralı kanun ~,ükümlertnt 
göre bu evrakı bamtlen ilan edilen gün ve aaatte Bahke· 
ıir nafıa müdürlüğünde hulunmaları ılan olunur. 
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Sahıbl ve 'Baımuhnrrıri: Balıkeıır Mebuıu H KARA1'4 

Çıkarım Genel Dırektöıü: FU"'T BIL'AL 

Ba .. myeri: Vili yet Matbaua - Bahkeair 


