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Suriye Başvekili Is- Kamutay 

tanbula Geldi.. Sına1110111mlaricin Tür• 

Fransa Hariciye Nazırı 
PariseDöndü 

lnbradı. Tüık-franıız iikirı hıyıtlari arasında ya- m~~ur '~ ~uıa~assıı yıti~ 
pılaııktı alan ıızahreler sanı erdi '"!~!~~~120~!~~k1era ~!~ 

. 
8. Delbos Perağda Müttefik -
Devletlerin Elçi/erile de Görüş .. 

Ankara, 20 (A.A.) - Su· 1 flne bir öğle yemeli ver · mutayın bcg6nk0 toplantı 
l'IJe baı•eklll dün Pariıten 1 mittir· ımda ıın.lİ müe11eae' erle 
l.taabula relmlttlr. Franıız 81kerl heyeti reiıt ıiğorta tirketlertnde kullana 

melerde Bu/u.,1du. 
Ankara, 20 (AA.) - Şeb Anadolu AJanıına •erdiği lan ecnebılenı mukabıl Türk 

11 memur ve mütehaafüı yetlı· •izde bulunan Fran11z aı· beyanatta Cenevre mukar· 
~ tirilmeslne. Vakfa ait h 11ell 
eti heyetlle yapılmakta rerah çerçl•ui içinde bula mahl<k\ yerlerin hiHedarla 

tl,a mOzakereler baıOa nan bu tema1ıo Franıız· rına ne ıuretle ıatılacafına 
._. ermlf, Genel Kurmay Türk doıtluk ballarını daha datr kanun llylhalarının bl 
llıtacı baıkanı Orıeneral ziyade ıailamlaıtıracaktır, rlncl müzakereleri yapıl 
4.ıın GGndOz mlıafırler tere demlttlr. mıttır. ,..,,,,,,,. 

Karahan 
idııı ııhkOm adıldi. 

· lngiliz Krah, Uzakşark 
işini Tetklk Etti .. 

B. Eden Hadiseler Etrafında 
KralAltıncıJorja izahat Verdi. 

Parfı, 20 (AA.) - fran 
11z hariciye nazıra Oelboı don 
Perafdan Parlıe ıelmittlr. 

Peraf, 20 (A.A.] - Sall 
hlyettar bir membadan bıl· 
dtrildlflne ıore, 8 Benea 
dün atleden ıonra Delboıa 
Çekoılovak bOlc6metınln Al. 
man Çekoılovak mOnaae 
betlerindekl ıerıtnllil izale 
etmek makıadıle Alman 
ekallı,etlerl meaeleılnln hal 
f j lçın ilzam ıelen tedbirle
ri itlihaz etmele hazır bu 
lunduiunu ı6ylemlıttr 

Bununla beraber bu bu· 
ıuıta Çekoılo•ak h6k6metl 
apfıdakl f&rtları koymak
tadır: 

J - Çek0tlo•akya devle 
tinin btrllil muhafaza edıle 

~ cektir. Bir federal devlet 
f teıktlı mevzuu bahıola111az 

2 Çekoı\ovakya hO-
kQmelt rnemleketfn dahili 
itleri çerçlveai içinde tam 
bar iltiklil ve hlklmiyetle 
kararlar itUhaz edecektir. 

Perai, 20 (Radyo) 8 . 

Fran.,.mn teıebbOate bulun. 
mHını iıtemit ve Çeklerin 
bu meıelenin muılihane bir 
aurettt: halledllmeainl arzu 
etmekte oldufunu btldlrmlı· 
tlr. 

8. Benea bu meıelede Yu-
11otla-.yanın btlh1111a tU iki 
tartının daima göz6n6nde 
tutulması lizımgelecefinl de 
lllve eylemtıtır. Bu tartlar 
tunlardar: 

1 - Çekoılovak devleti· 
ı 

ntn birltfl muhafaza edile-
cek. Federal bGkt\met mev
zuu bahıedılmlyecektlr . 

2 - Çokoılovak h0k6me· 
U, dahili ıılertnde tam bir 
iıtiklll ile kararlar 'ittihaz 
edecektir. 

8. Delboı, Almanyadan 
geçerken yapacatı tem11lu1 
anlatmıı ve Alman · Çek 
anlaıma11na onlaran da ta· 
raftar olduklarını be1an et 
mittir 

Lira 
Oıılıt muımelitmdı ısıı 

olarak kabul edilıcık 
Devlet muamelelerinde li· 

ranın eıH ittihaz edllmeıl 

hakkındaki llyıha kamutay 
ruznameıine alanmııtar. 

Llylha hükGmlerine naza· 
ran, bllümum verıl ve re 
ılmlerln tahakkukuna ve 
devlet borçlarının ılbutuna 
eaaa olan mlktar~ve:nııbet
ier deiitmemek ıartlle, ha. 
zinenln makbuz ve tedlJe 
muamelitında~ve:be1ap ka · 
yatlarında lira eıaı ittihaz 
edilerek kuruı onun kesri 
itibar edtlecektir. 

Tahakkuk tahıll Ye tediye 
de yirmi para ve daha •f&I• 
keatrler tay ve yirmi para· 
dan fazla k •. ıırler kuruıa lb· 
ili edilecektir 

'U&ı 

Gaziantep 
Saylar; lığı 

Ankara, 20 (A.A.) - Bot 
olan Gaziantep NJla•hlı 
için bugiin yapılan aeçtmde 
C H. P.ırtlıl namzedi Tftrk. 
dili Tetktk Cemiyeti aza· 
11ndan Doktor Mehmet Alt 
Afakay ittifakla MÇllmiftlr. 

KARAHANI 
Moıkova, 20 f A .A ) -

Sov,etler Bırllll yükıelc 
'-lllbkemeıl tedbltçilık •e 
C.ıuıluk cürGmlerladen do

lt,ı sekiz kııtyt idama mah· 

~'-ID etmlıtır. Bunlar,n ara· 

"nda Karahan da dahildir. 

lNGILIZ DONANMASJ 
Londra, 20 [A.A·] Ja lngHlz ftloıunun büyOlc 

poo ar buıün Hangkovaya bir kıımının Slngepora gön 
karıı taartuza, geçmıılerdir . derlleceğl ihtimalinden bah· 

lvon Delboı dün rece Fren. 
ıız ıefarethanelinde Yugo•· 
lavya, Franıa Romanya, in 
glltere ve Sovyet Ruıyanıa 
Perağ elçtlerlnl kabul etmit, 
Çekoslovakya rlcalile yap 
tığı görüımeler etrafında 
kendilerine izahat vermlıtir. 

Gece ıereflne verilen zi 
yaf ette Reisicumhur 8 . Be
neı ve Baıvektl Milin Ho· 

Pamuk ihracatımızın 
Bu Seneki Vaziyeti~. 

lirinciıesrin içinde izmir ıe Mersinden muhtelif 1111-
leketları 23,045 lirıhk pamu~ ihrıcıtı y1pıld1. . 

Hanıkovda Mllra14l Şan ıedtlmektedir . 
Kay Şekln reiıllğlode yapı· BugQn Kral Altıncı Jorj 
lan bir toplantıda Japonya - Edeni kabul etmlt ve hariciye 
ya karıı n.6dafaaya devam nazırı Uzaktark vekayii hak 
ed ılmeılne karar verllmittlr. kında malumat vermtıtir Bu 

dza da bulunmuılardır. Pamup ihraç vaziyetimiz 

M0tlcova, 20 [ A..A.. ) -
...... •Jan11nın blldirdillae 

t6re V arıo•a ~ o•yel kon 

~loıhanetl l 4 illclclaunda 

leh - SoYyet hududunda vu 
~.... ıelen bir bldiıevl Po· 

lon,a hOlr6metl nezdinde 

~oteıto etmltUr. O tarihte 

l)olbonon veye rttmekte 
Olan bir Sovyet treni dur-

Perağ, 20 (Radyo) _ Re ve ıtoklarımız ne haldedir?. 
lıicumbur R. Bean ile Fran Menin limanından birinci 

Japon razetelerl bu lconı kabil istisnai kabullerin ya(. 
renin arluuında Sovft tlertn nız pek ciddi ahvalde ya · 
teairınt gör6yorlar. Çinliler pılmakta olduğu aöyJen 

1a Hariciye nazırı B. Delboı teırin 1937 ayı içinde yapı· 
araınndalct mCllilcat aaat lan ihracat geçen a1ın 23,045 
13,30 dan 16,30 a kadar lira deieriade 50,602 ktlo
devam etmittlr luk ihracata mukabil J 42 16-1 

8. Benea Alman ekalli,yet- lira deierlnde 336.20i kllo AıtnRtanda Japon mGe11eıe 
lerinl Jakmalrtadırlar. Ha · 
rap olan mQe19eıeler araıan 
da aekız dokuma f&brllcuı 
vardır. Japonların buraya 

mektedlr. ""=====-===--===-=...:r•===le=r=l =mec;:::ııe=l=-=e=-ıi=nı_n_h_a_ı_ı ı===ı .... çı .... n_, tutmaktadır. 

d'-rulmuı ve trenin Sovyet 

~Ondokt6rü te•kif edilmit 
lir 

" 

taarruz etmeleri ihtimaline 
karıı burada bulunmakta 
alan lnırtlız ve Amerikan 
harp gemileri takvty~ edil · 
mittir. 

/apanya Sularında 

Bir F r a n s ı z Gemisi 
Taarruza Uğrad1.. 

İtalyın " ııı 1111ferin bifİrada görülmasi ingiliz isçi 
pırtiıinllı ılnıkıııları rol 1çt1. 

Ekonomi Haftası için 
Vapllan Toplantı .. 

Pazu günü Cumhurif ıt ıtınındı hılktn, ıtıllınn iıti
rak; ile ~Oyü~ bir lıplıntı yı-ıldt. 

ValimizHaftayıVecizBirSöylevleKapadılar. 
Uluıai Arttırma ve Ekono· 

mi hafta11 ıehrlmlzde pazar 
rünü mera1lmle kapanmıı 
tır. 

O ırün ilk okullarla, liıe, 

öğretmen okulları ve kala
balık halk ıaat J 4 de Cum 

bııındakt eski devirlerden 
kalan büyGk boıtufu na11l 
doldurdufuou veciz btr ıe 
ktlde anlatmıılardar . 

B. Et hem Aykut, Baıba 
kanın T aıarruf haftHmda 
verdlil nutkunun Tasarruf 

huriyet meydanında toplan · ve yerli malları hafta11nda 
londra, 20 (Radyo) - lı 1 mamııtır. mıılardır . btıyük bir müjde getlrdlilnf, 

ıl Putlıl relıl B. Atleyln lı Bahriye lordu Ouf Ooper 1 lıUklal martının aayıı i)e 8 senede bankalara olan 
8'nya aeyabatt etrafındaki buıuıi bir toplAnt da bir nu- din 'eomeaini müteakıp Va mevduatın 90 milyona baltf 
"Gaakaıalar bir kaç ifçl tuk Irat ede,ek Atleyln lı· l ımız 8. Ethem Aykut Ulusal olutundan da bu mesainin 
-..buıun lıpanyay• aeyahat Arttırma ve Ekonomi baftaıı- na11l fyi ıonuç verdlilni 16r· 
a.. panya seyahatine telllaa et 
"'lllek arzuıuoda oldukları nı bir söylevle kapao:nılar- menin açıkca mümk6n bu 
"ı btldlrmelerl üzerine ye- mit ve tıçi ljderinın teıci dar. Valimiz ı6ylevlerlnde lundugunu ıöylemıı v19 ıöz 
"'elen aleylenmltUr. edeu ıözlerlnln lıpaoyaya arlt&rmflDIO ehemmiyetini, bu lerloi: 

Nubfazalslr parti, Atleyin top. mitralyöz ıöodermek itle bOtün uluıun glhterdlfl "Hımmetı koca olan, ka· 
"'•bati aleyhJode bir karar ıuretıle yardımdan çok da allkayı anlatr.ııı, Cumhuriyet faaı, enerjisi çok olan Ata
"-reu kabul etmiı. batvekil ha fazla müeeııir olduaunu Hflkt\metinin yer yer kurdu 1 türkü miooetle anar ve ya· 
ç.lllberliya buna imzala- be1an etmlıttr. iu fabrikalarla ekonomi ta• 1 (Sonu iklaei Nyfacla ) 

lzmlr limanından, Alman· 
yaya 919, ltalyaya 26 balye 
pamuk ihraç edilmtıtir. 

ıstok pıınklır 
Şimdi Meninde 1, 148. 

Adanada 12,708 lzmlrde 460 
ton iıtok pamuk bulunmak 
tadır 

Piyısı ııziyeti 
Ayın birinci •e lklncl ha 

ftalarında tamamen durıuo 
ve fiatlarda düıme temayü· 
lü g6ıteren Menin pamuk 
plyaHıı, ikinci hafta •onla · 

rnıa doiru Japon mubayaa 
tanın batlama11 dahili f ab 
rikaların fazla miktarda mal 
almaja baı amaları netıcetl 
canlanmıı ve hattl f ıatlarda 
cOzi yülııelmeler ka1dedtl · 
mlıttr. 

İhracat yapılan memleket· 
lerden ltalya, bu ay zarfın 
da alacı bulunmuı ve lron· 
tenjan hadleri dahlltnde (Slf 
7, 1 O liret) mOıalt f tatlarla 
bu memlekete aatıı yapıl 
mıttır. 

Polon1a için alaterllen 

ıevklyata ald mallar ıeçen 
ay içinde 48,5 kuruıtan ma• 
ba1aa edilen Kle•land clnıl 
pamuklardır. iyi flat veren 
bu memleket dlıponlbllte az · 
lafı dolay11iyle ihracatımızın 
mahdud kalacafı tahmin ol· 
unmaktadır. 

Japon,a mubayaata Sif 
234 - 28,44 kuraı Clzerinden 
yapılmaktadır Almanya için 
ıöıterilen ihracat eılcl 1atıı

lara taalldk edip mezk6r 
memlekete flat farkı ve 
tediye vaziyeti dolay11lyle 
1evklyat yapılmaktadar. 

lzmlr plya1Hında tik haf· 
talarda durıun bulunan pi· 
yua Mersine uyarak dahili 
fabrıkalar mubayaatlyle ayın 
ortl'llaraoClaa ıonra canlan
mııtır lımlrden Alman,aya 
yapılan aevklyat da eıkl ıa . 

tıılara lıtlnat etmektedir Ce 
çen ay 50 ton kadar Polon.] 
yava ••tat yapılmıt•" da fi 
at ferin dola yııiyle bu ay 
lmkAn bulunamamıthr 

Polonyanın bu plya1aya 
verdiği fiat Sif 41 lruruıtur . 

Dahı lt (abrlkalar mubayaa
tile vaziyeti telifi eden pa· 
muk plyata11 btlbl\11a tbraç 
vaziyeti bakımından dur· 
ıun görOlmektedlr 

Japonya ve Polonya ma• 
bayaabnın iaklıaftyle plJa• 
ıanın can)a,..acalı •• flat· 
larm daha fazla dtlımeılnln 
ön6ne ıeçalebllecelt tlmlcl 
olunmaktad1r. 
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- VATAN SALNAMESİ --.. 
Gerek hükumetin, gerek yıırdımcı kurumların, 

memleket bi!gllerl çevresinde, devam edegelen ilgili 
çah,malarını kıvanç ve sevinçle karıılamarnek müm 
küo değildir. Eıkidf"n ıönük, münferit ve mahdut bir 
surette yapılan memleket tedki"leri bugün uzvileıen, 
zümreleıen milli kurumlara mal olmuf, bu sayede, 
yürüyen çalıımalar daha umumi. daha feyizli netice· 
ler vermiye baılamııtır. Bu feyizlerin en ehem mı) et
liıi ıençlerde tebarüz etmektedir. Gençler yaıadık
ları muhitin tedkikl hevesini bir aık derecesine ka
dar yükıeitmlye hazırlanıyorlar Demek, henüz keıfe· 
dılmiyen zengin Türkiye hazinelerini arhk meydana 
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çıkarmaya azmetmit bulunuyoruz. Demek, tabiatta 
kalan gizli ve müphem 11rlar gibi asırlarca bize ıöy 
lemlven aziz Türkiyemlzi artak hem biz, hem diğer 

milletler güzelce anlayabileceğiz Bu, ne büyük ittir 
Görüyoruz ki çıkan eserlerin birçoğu doğrudan 

doğruya Türklyenin kaynağından ve Türk varlığından 
fııkmyor. Bu eserlerin çoğalma11nı öz yürekten dile-1 

1 I riz. 
1 Yalmz, taıralarda da hararetle devam etmekte 
1 olan bu çalı§maları daha ilmi ve umumi bir surdte 1 
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1 proiramlaıtırmıya çok ihtiyaç var. Evvelemirde Türk 
1 münevvJlerinfn tedkik ve ke;fedeceği mevzular neler 
1 olmalıdır? Bir çok kollara ayrılacak olan bu mevzu· 1 ları teabit ve ıalahiyyettar ve hatti reıml bir proi
I ram halinde ilin etmek, o proğramı bütün münevver· 
1 lerİn eline vererek, onlardan aranan cevapları daima 
1 ve tsrar ile takip etmek, iatemek lazımdır. 
1 Mesela, bir (Vatan Salnamesi) ne bugün pek çok 
1 ihtiyacımız var Her sene çıkarılması liZlm olan bu 1 ıalname her vilayetin kendi teıkilitlyle meydana ge-

tireceii matbu (V:iliyet Salnameleri) ntn d11ha mcel -1 mit ve zübdeleımit bir (kül) lünü teıkil etmelidir. 
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1 Vilayet salnameleri vilayetlerin tabii, tarihi, coğ 
1 rafi, ikUsadi, bani. idari.. . Bütün mevzularına te· 
1 mas etmek üzere (ll)lerin hatta en küçük köylerini, 
1 . obalarını da kucaklamalı, viliyetlerJn o mevzularda 1 idt!ta küçük birer haritasını teıkil etmelidir 
1 Fakat, her aalnamenln münderecah yalnız ve 
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1 mutlaka sorulan ve tedkikl icap eden mevzuların ce 
1 vaplaraodan ibaret olmalı, bu suret le vilayetlerin 
1 vereceği cevaplar ( Vilayet Salnameleri ) nl, vilayet 
1 aalnamelerlnln hazırladığı tedkJkler de (Vatan Sal -
1 namesl)oi meydana getlrmlt olacaktır . 
1 Bu. blr ihtiyactır ki (Halkevleri) mlz başta olmak 
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üzere bütün köy muallim ve heyetlerine kadar her 
kesi alakadar etmiye, dalma muayyen hedefe doğru, 
daima pro~ram dahilinde yürüyen bir {çalaıma birli 
ği) nl doğurmaya kafidir. 

Vilayetleri daha ilmi, daha proğramla ve daha ala · 
kah ve umumi çahıtırmıya en mühim amil ve çığır 

olacak olan bu teıebhüııün ilk adımını müıtereken 

Dahiliye ve Maarif Vekiletlerioln atmasını hürmetle
rimle teklif ve rica ederim. 

H.B. Çantay 

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

Kllıç yutan adamın mari- lin~~ergin çocuğu mu? 
f etleri 

Amerikada, aslen Fransız 
Kanedahl.rdan Frett la 
Reyo adlı bır adam vardır . 

Bu adaman aanah kılıç yut· 
mak, yani aahnelerde bir 
kılıcı ağzanda• mideıine ka 
dar sokc:ak ve hiç bir ıey 
olmamaktadır. 

Geçen de ya'ldığımız gibi, 
bu adamcağızın son güo· 
lerde bir bacağınm kesilme· 
ıine ihtiyaç hasıl olmuıtur. 

Freit, ayağıom kendisine 
uyuıturucu te dbirler tatbik 
edilmeden keailmeıılode israr 
etmif, yalnız ayağı keıilir -
ken bir armonik çalma11na 

müsaade •ıtemittir. 
Ve hakikat bu adamca 

iızın bacağı 8 · 12-937 tafr 
hinde Nevyork hastahanele
rinden birinde kesilmit ve 
bu ameliyat yapılırken de 
kendlıl armootkten ıuh ve 
ıakrak havalar çalmııtar. 

Bizce, bu aaamcağızın bu 
ıon marifeti, kılıç yutma· 
undan daha büyüktü~ 

~füm saati 
Kovono, Rostak ve Bar· 

burg ıehirleri istatistik dai 
releri, ölüm vakalarının en 
ziyade sabahın dördünden 
beıloe kadar: vuku bulduju 
nu teıblt etmlılerdir. 

1933 Seneııi 13 eylülünde 
bir papaz Brabaoda bir kô· 
yde madam Vandenboıa üç 
buçuk yaıında bir çocuk te 

slim etmltUr. Adı Jan olan 
bu çocuk umulmadık bir 
zaman ve bir yerde bulun 
muı tabıi o larak hüviyetide 
meçhul idi . 

Küçük Jan bir gün bir 
mecmuayı kazııtırırkeo ma 
hud Hopmanan, Ltndbergin 
küçük çocuğunu kaçırmak 

ve öldürmek töhmetıle idam 
edilen adaman resmini gör
müt ve akıllara hayret ve -
recek derecede büyük bir 
korku ile mecmuayı elinden 
atmııhr. 

Hu hadise Madam Van 
derboıun nazarıdik!.atlnl cel 
betmlt ve Jana bu defa da 
Lidbergin bir resmı göıte 

rılmlttir. Küçük çocuk bu 
resimden korkmamıf ve hal· 

ta büyük bir muhabbet ve 
meyil ile "Dad, bu benim 
dadımdır!,. Demlıtir 

Jan 'timdi tahii büyümüı, 
6 . 7 yaıına girmi~tir. Çocu
iun hafızasında kalmı~ bazı 
lngtlizce kelimeler de gölle· 
riyor ki bu çocuk. ıufırun 

ınkiıaf etmediği bir ~11::ada 

büyük bir maceraden ıonra 
sokakta bulunmuıtur . 

Acaba? Bu çocuk Ltdber
ıln çocutu mudur? 

TORK.DIL 21 BiRiNCi KANUN 937 
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1 SEHİR HABERLERİ L ' Kızllayı 60 ıncı Ylldö- MoskovadanOvaköye 

,. ... . ..- . - . . ~ .. 

nümü Hazırhklan.. Uçup Gelen Ördek .. 
Buna ait proğramı hazırlama~ üzere ayrılan ~omisyon 

akşam Halkevin~e topland1. 
Bir avcı Ovaköy dıresmde Maskoııdan uçurulmuı olan 

bir irdaği vurdu. 
Kızlayın 60 ıncı yıldönü· 

mü hu ayın 25 inci cumar 
test günü yurdun her yanın 
da olduğu gi bi, ıehrimizde 
de tesid edilecektir 

O günkü proğramı ha -
zırlamak · üzere teıekkül 
eden komitede n Kültür 
Direktörü vekili B. Vıc · 

dani Ataseven , Emniyet 
Direktörü B. Salt Özgür, 
Halkevf Retıl B Feyzi Söze· 
n~r. Avukat Sadık Deniz, 
B. Hasan Kaptanoğlu, ilk 
tedr ı sat müfettiılerinden 8. 
Sırrı Oymak, ilkokul baıöğ 
relmenlerlnden Raif Erdem 
Cevdet Demiray, İzzet Tan 
ve Kızılay ikinci reisi Avukat 
Niyazi Akyürek ve Kurum 
idare heyeti akşam Halke
vinde toplanarak yapılacak 
proğramın esaslan üzerinde 
görüfmüıler ve bazı esaslar 
hazırlam ışlardır . 

Runa göre ogün saat 14 

de Cumhuriyet alanında 
büyük bir topla oh yapıla· 
cak, Halkevi hoperlörü va-
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Boks 
1alimi apan 
Hammallar ... 

Börekçiler mahallesinde 
oturan Halil oğlu hammal 
Rüstem, Aygören mahalle· 
tinden Hayrettin oğlu ham 
mal Abdiyi yumrukla döğ
müt ve gözünden yaraladı· 
ğından yakalanmııtır. 

C. H. P. Kaya~ey kamunu 
idare heyeti 

Kayabey kamunu yeni 
idare h eye:U toplanarak ara- 1 

larmda it bölümü yapmıı· 
lardır 

Baıkanlığa flatim Üogör, 
muhaılpl ığe Mustafa Apak, 
katip l iğe Mustafa Kırım 
ayralmıılardır . 

Bıça~ çe~miş 
Sakarya mahallesinden 

Şaban oğlu Ahmet, aer· 
hoılukla Muıtafa oğlu ı,un 

duracı Muharreme bıçak 

çektiğinden yakalaomııtır. 

Haf ~evi başkanhğm~an: 
Halkevi kuralar ıubeıf 

tarafından erlrekler açan 
Allıuud , Bayanlar için de 
Mithatpıııa okulunda hiç 
bilmtyen ve az bilenlere 
Türkçe, okuma, yazma ders 
haneleri açılmııtır . 

16 Yatandan yukarı olan 
ların bu iki okul baıötret 

menlerine müracaat etmele 
ri rica olunur. 

Mithatpaıa okulunda da 
bayanlar için dikit, nakıı 

metodu dershanesi açılaca 

ğandan ders almak istiyenlP. 
rln bu okul başöğretmen li · 

ğine adlarını yazdırmaları 

aynca rica olunur. 

ııtaalyle neıriyat yapılarak 

Kızılayın 60 yıllık ıereflJ 

maziıi anlatılacak ve Kuru· 
mun her fırsatta yaptıiı bü 
yük iyilikler anlatılacaktır. 

Pazar gunu ıehrimizden 

bazı avcılar, avlanmak üze 
re Ovaköy civarına gitmit · 
lerdir Avcılardan Koopara
Uf katibi Ahmet Ôzer dere 

içindeki Mızgır ördeği adı 

verilen bir yabani ördeğe 

ateı etmlf ve vurmuıtur. 

Ördek tutulduğu zaaran 
ayağında alaminyum bir bal· 

Spor Bölgesi 
Takdir Edildi 

\ Belediye İle Evka!Jn 

Namazgah 
ka görülmüıtür. Dün bu 
halka ördeğin ayağanda ol· 

duiu halde idarehanemize 
getirildi. Halka üzerinde 

Kı§ spor proğramıoan tat 
biki huıuıunda böleemizln 
gösterdiği alaka ve f aallyet, 
atletizm federasyonunca tak
dırle karıılanmıı ve bölgeye 
teıekkür edilmiıUr. 

- .................... . 
•• 
Oğretmenlere 

Ait mesken bedelleri bu 
Ytidan ilibaren verilmeğe 

başlanaca~ 

• 

Kültlr bakanlığı ilk ted
risat muallmlerinln 1930 yı 

lından beri tecil edilmekte 
olan mesken bedellerinin 
1938 yılından itibaren tek 
rar verilmeğe baılanmaıını 

kararlathrmııtar Bakanll", 
bu kararı alırken hususi ida
relerin bütcelerlnde ıon yıl

larda baılamıt olan ink itafı 
gözönüne almıı ve ilk ted 
rlsat müfettıılerinin maaı, 

ücret ve yol paralarının dev 
let bütceııine almma11 için 
Kamulaya teklif edilmiı ol 
an kanun projesi doleyiılyle 
hususi idarelerin edecekleri 
iatıfadeyl de hesaba katmıı 
tır . 

Bakanlık, bu karariyle 

Davasına 

Dün de Bakıldı 
Namazıahın kendilerine 

ait olduğunu iddia eden Ev, 
kafla Belediye arasındaki 

davaya dün d ! aalt1e hukuk 
mahkemeıinde de•am edil
mifti . 

Dünkü muhakemede ev· 
kafan ıahlt olarak gösterdi
ği B Saadettin Serpen dın
lenmlttir. 

Bu ıahit mevzuubahı ye 
rl ötedeoberi Namazılh 

olarak bildiğini, cumaları 

ve bayramları namaz bura 
d a kılındıjını, m e y -
va ajaçlarının k i m e 
ait oldufunu ve bir bekçi 
tara fan dan bakılıp bakılma -
dığını ve Sular idaresine ait 
olup olmadıiıoı da bileme 
diğini ıöylemittir. 

Belediye buramn kendi· 
sine ait bulunduğunu tapu 
sicil veaaiktle iabat ede
ceğini bildirdiğinden muha
keme 17 tklncıkinuna bı

rakılmııtır 

ıu yazı ve rakamlar bulun· 
maktadır: 

"Moıkova 53106, E,. ör· 
değin ayakları küçük ve tki 

zarlı dır. 

Bu gibl halkalar, muhtelif 
hayvanat istasyonları tara• 

f andan tecrübeler yapmak 
üzere kuı ve hayvan ayak· 

larana takılmakt&dır . Bu ör· 

değin de. 1az111ndan Moıko· 
vadan bırakıldığı anlaıılayor. 

Yapılan tecrübeye bir hiz· 
met olmak üzere bize göıı· 

derilen alamlnyum halkayı 

bu1ıün alakadar daireye ve· 

receğiz __ ,.. ............ . 
KömiJrii almış 
Parasını 
Vermemiş 

Küpeler oahlyeılnin Kara· 
manlar köyünden lımatl adııı· 
da biri 1ıeceleyln bir yllk 
kömür getlrmittir. Kömürii 
Yenice mahallesinden HaıaP 
oflu Niyazi alarak eviııe 

listi~leri kaçırtrken çektirmiııe de parasını ver· 
memittir . 

YB~alandı Köylünün tiki.yeti üzerine 

Su11ğarlıjao Orta mahalle- tahkika•a baılanmııtır.____.. 
sinden Haaan oğlu Salt; man oğlu Canıtezln ayak· 
Emin oğullarınm yaptardığı kabı lAıtiğini alarak kaç· 
binada çahıan ameleden Oı - makta iken yakalanmııtır · 
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Ekonomi Haftası için 
Yapılan Toplan 

(Battarafı birinci sayfada) 
ıasın . Derim" Diye bltlr
miılerdir . 

ve diğer yerli mallar 
ye olunmuıtur . 

hedi-

mecburi ilk tahsil kanunu -
nun hükümlerini tahakkuk 
ettirebilmek için her ıeyden 
evvel ilk mektepler muaL 
!imlerini çoğaltmak ve bu 
muallimleri bütcelerin im 
kanla ra niıbetinde refaha 
kavuıturmak esaamı güt 
mektedır . B . Ethem 

Bakanlık, bu kararanı va· leri fiddetli 
lılıklere de bı l dirmıı ve vi 

ııla nmııtır. 

Aykutun ııöz 

alkıılarla kar· 

Teşe ~kür 
Ulusal Ekonomi ve Arttır · 

ma haftasının kutlulanmuıo· 

da yükıek müzahereti ve layet bütcelerinin hazırlan- ı 

masıoda bu mesken belel
lerin ı n de h el!lba katalmasa 
nı ve bu yıl bütcelerlnde 
yapı lma11 mecburi olmıyan 

itlerde de tasarruf edilme 
sinin teminini rica etmiıtir. 

Boks ve halter 
Sporla ı 

Bölge spor çalıımaları ara
sına bokı - halter ça lı§mala 

rının da konduğunu yazmıı
tık. Şitndiye kadar, bu spor· 
lara çalıımak üzere 28 genç 
talip olmuı ve bunlar öğ

retmen B İhsan tarafından 
sala, perıembe ve cumar 
lesi günleri sabahları ye 
diden dokuza kadar çalıttı · 
rılmağa baılanmııtar. 

Liae, öğretmen okulu ve 
tik okullar, baıta Halkevi 
muzıka11 olduğu halde bir 
geçitresmi yapmıılardar. 

Okulların ellerinde yeril 
mallarına ve blrikUrmeğe 

dair afiılerle , banka kum 
baraları bulunuyordu Hu 
suretle küçükler biriktirme. 
ğe verdikleri ehemmiyeti 
pek canlı olarak göstermiı 
ferdir. 

Kulüpte toplantı 
Ayna günün gecesi Şehir 

Kulübünde kulüplüler ara 
ııırıda bır ıule toplant111 ya · • 
pılmıf , bu toplantıda yerli 
ye mitler yenmff, Kurum 
adına tombala oynanmıf, 

çok neıell ve aamimi bir 
gece geçirilmlttir. Tombala· 
da kumbara, yerli kumaılar 

deierli irfAtları bulunan 
aaym Valimiz 8. Ethe~ 

Aykuta , birkere daha minnet 
ve saygılarımızı sunmaY1 

borç bilirim Elbirliil ile 
hazulanan proğraman tatbi 
kinde büyük yardımları do 
kuDan Belediye Reiıi, Halk 
evi Baıkanı , Kültür Direk · 
törü vekıli ve Lise Direk 
törü. Nt-catibey Öiretmef1 
okulu Dırektörü . Kulüp Baf · 

kanı , ilk okullar baı öğret · 

menleri arkadaılaramıza ve 
yerli mallar serglıine lttirak 
etmek, vltrtn ıüılemek buıı..a · 
ıunda faaliyet gösteren te · 
cim iti ile ilgili eıhua Ktı· 
rum adına içten teıekklir · 
terimizi ıunarım . 

Uluıal Elconomi ve Artur· 
ma Kurumu Baıkanı 

M. Kamil Su 
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No: VI 

Ekonomi 
Ekonomi, kazaocımızm bir 

~••rnını arttırmaktadır . 
İnıan bunu öz ihtiyaçla. 

tından deği l , lüzumsuz mas· 
'•flarından keserek yapar. 

Hiç klmıe hen:aman bir 
durumda bulunamaz. Küç· 

lilcler büyür, gençler ihtiyar 
ltıır, kuvvetliler zayıf düıer, 
•ağlam insan hasta olur. lı
te bunun için ilerisini düı -
GnQlek mecburiyetindeyiz. 
İleriılni düıünmtyenler me

deni dejlldir. Atalarımız 
(Ak akça kara ıün içindir.) 
Derniılerdir . Bunun ne ka· 

dar doğru bir söz oldujunu 
hephnlz biliyoruz. 

Eier geleceği gözetmiyen- I 
ler , bugün var diyerek har-

~Urup harman savuranlar ıo . 1 

tıunda herkese avuç açarlar . 
kı . bu çok acı bir ıeydir. 

Az kazançlılar, artlıraca

iını hiçe ıayıpta tutumlu 

olQııyanlar çok yamlarlar. 
Bunlar atalarımızın (Oamla 

damla göl olur ) ıözünü ku· 
lağıoa lcüpe yapmalıdırlar 

Btr de ulu&al ekonomi var 
dır ki: Bir millet efradının 

kendi malını kullanmasa, pa
rasını yabancı illere kaçar

tnamaaı demektir . Yerli ma 
lı 1rlymeliyiz. Avrupalılardan 
alacağımız göz boyay ı cı çü · 
tük ıeylerden , bizim emeği· 

tnizle yapılan aade ve ıai · 
lam mallarımız daha kıy-

llıetltdır Yokaa onlarm al · 
datıcı reklamlarına kapılıp 

dııarıya verdllimiz paralar 
Yarın, kalbimize bir kurıun 

1 

gg 

Dünyanın En Zengin Adamları: il 

HANRY FORD --------- --------
N <tsıl Zeııgin Oldu \1 e 

Nasıl Yaşadı .. 
Hanry ~· ord, hepinizin 

zannettiil ıebi kliıık Ame 
rika milyarderlerinden de · 
ğildir . O, her ıeyden önce 
mükemmel bir Amerika 
amelesidir. Realist görüılü · 
dür. Bir Amerikalıdan farkı 

haaaa ve miıtlk oluıudur. 

Onun garabetini mlıtikhilnde 
aramalıdır F ord aslen lr
landa lıd1r . Eğer İılandada 
büyümüı olsaydı ancak iyi 
bir mühendis olabilirdi . Fa
kat Alla bu ıünkü şöhret 
ve mevkiıni elde edemezdi. 
Tabiatın kendiılne bahıettiği 
harikulade meziyetleri Ford, 
Amerikanın sanayiletme 
devri ıayeılnde ortaya ko· 
yebildi. Bu huıusta Amerl· 
kaya borçludur. 

Hanry Ford dünyaya ta. 
lihle birlikte ıel mittir. llk 
1rördüjü buharlı bir silindir 
kar111mda uyanan teceaaüıü 
ona müstakbel meıleiini l.t · 
yin etti . Hundan ıonraki 

zamanlarda her yerde ka· 
fasını kurcalayan ve kendi· 
ıin l lzaç edecek kadar ileri 
ılden makine yapmak fik. 
ri nihayet kendlıl ni 15 ya· 
ftnda ebeveyninin çiftliğin 

den ayırıp haftada 25 do
lar ücretle madeniyat fab · 
rikalaranın birinde amelelik 
yapmıya kadar ıürüklemiı · 

U. Artık bulunduğu fabri 
kaya teık il eden her maki
neyi ayrı ayrı müıahede ve 
tetkik edebiliyor •e gördü · 
ğü her yeal likten bir fıkır 

alabiliyordu. Nıhayet talihi 
onu Edlsonun yanına da sü
rükledi . Bu sebepten artık 

bir muvaffakiyet addeden 
F ord ve ortaklara, lkiacl te · 
ıebbüıte akıllara hayret ve· 
ren bir lokltaf aöaterdiler. 
Aıağıdaki fatatistlk bunu 
pek ıüzel ifade etmektedir: 

Sene Araba sayısı 
1903 175 
1905 20,000 
1913 500,000 
1916 1,000,000 
1921 1,250,001) 
Zamanımızda Hanry Ford 

yükıek maliye ilemtne mey
dan okuyacak kadar kuv
vetlidir. 192 J senesinde va
deleri gelen Senetlerin öden· 
meıi güçletllil bir sırada 
Amerika bankalara Forda 
bir memur göndedıl~r ford 
gayet nazikgine kartaladıiı 
bu memuru, gene aayet na -
zikine davranarak defetti. 
Fakat vadeleri gelen senet
leri tam gününde ödedikten 
sonra hir gazete satın ala
rak bakla olarak bankerlere 
tlddetlt hücumlarda bulun· 
du. fakat hakıız olarak Ya · 
hudalere de hücum etti. 

Fordun dlier sanayi mü 
measlllerlnden farklı olutu 
bu noktadır . Ford, yalnız bir 
ıanayl kumandanı olmayı 
da kabul etmez . O, aynız&· 
manda bir soıyoloğ da olmak 
heveılndedir. 

Kendi eaaı prenıiplerini 

dört kmmda toplanmıthr: 

1 - latikbalden hiçbir 
zaman korkmamak, maziye 
hiçbir zaman bakmamak. 

olarak aap!anablllr . 

Ne mutlu bize ki . Kendi 1 
takip edeceği yol iyiden 

2 -- Rekabete hiçbir za
man ehemmiyet vermemek. 

3 - Kardan evvel hiz · 
met etmefe bakmak. 

rnahmızı kendimiz yaptığı · 

rnız, bütün ihtiyaçlarımızı 
kendimiz karııladıiımız bir 

zamanda yaııyoruz . Bundan 
yıllarca .evvel nice vatanıe 

verler yürekleri 11zlıyarak , 
lıtıraplar içerainde bugünle· 

rl göremeden ha yata ıözle· 
tini yumdular 

Cumhuriyetin ~u aydınla 
tıcı çaimda fabrikalarımızın 

göklere yükıelen bacalarmm 
dumanları yurdumuzun uf -

uklarını bereket, varlık bu 
lutlartle dolduruyor. 

Atatürk devriminin baıa 
rıcı çocuklara olan bizler, şu 

eıılz Türk ılınin ekonomi ta· 

hasında da üıtünlüf ünü kur-

rııakla tükenmez enerji . var · 
hk kaynağı olan biricik Bü 

yük Atanın öz ve güdücü 
çocukları .olduğumuzu göate· 
receğ\z . 

Arkadaılar; lntanlak ve 
medeniyet tarihini kuran 
tek uluıun çocukları ! 

Her ıey bizimdir. En bü 
YÜfümüz tarafından bize 
emRnet edilmtıtir . Yolumuz 
açıktır . 

Türk ıücünüo k artmnda 
her türlü engeller kmlmağa, 
yok olmaia makht\mdur. 

Uluaal ekonomi ıavaıında · 
ki yükıek ve parlak za feri 
mizi ıtmdlden kutluhyabillriz. 

Ne mutlu bizim gibi, Tür· 
küm diyene 

Selçuk Özçelik 

iyiye taayyün etmiı oluyor· 
du. 

Nihayet kafaamda sene 
lerdenberi taıarladığı oto· 
mobili yapmak üzere yalnız 
batana çalıımağa baıladı . 
Uzun çalıımaları neticetinde 
l 891 ıenesi niaamnda yap
tığı ılk otomobille evi civa · 
randa dolaımıya da muvaf
fak oldu Karııı elinde bir 
ıemıiye olduğu halde ken
disini takip ediyordu 1937 
Seoeıi adamları için gayet 
gülünç olan bu ıa hne 
onun bu günkü mekiinin bir 
dönüm noktaaını teıkil edi
yordu F ord komandit ıerik
lerı aayeıinde bir fabr ika aç· 
mıya muvaffak oldu. 

ilk düıünceıini makioele· 
rini az karla aatmak ve her 
ıeyden önce müıterilerini 
arttırmak ve çok makine 
yapmak teıktl ed ıyordu . 
Halbuki ortakları bu ite ya· 
tırdıklara paralarından fazla 
kar almak istiyorlardı. Bu 
ıebepten aralarında anlata 
mamazlık oldu ve F ord or 
taklarından ayrıldı . 1899 da 
yapılan yarııta birinci gelen 
Ford makineleri herkeain 
dikkatlnı üzerine çevirdi. 
Gördüğü rağbetle yeni bir 
ıirket teıi ı etti ve bir çok 
yar ı ılarda da ima birinciliği 
muhafaza ett i. A.rtık Han· 
ry F ord ve otomobilleri 
Amerikada meıhur olmuıtu 
1899 ve 1902 ıene l eri ara · 
ıına iaabet eden üç ıenede 

.. 20" otomobil çıkarmayı 

4 Kaide olarak bir 
mala yapmayı dütünmek ve 
yalnız ucuz ahnmıf bir teyl 
pahah satmak çareıinl ara· 

mamak. 
Hanry Ford dünyayı an 

cak makineciliğin kurtara· 
cajanı dütünmekte ve bunun 
için bir çalııma incili neı · 
retmektedlr. Valther Rathe 
nan tarafından Velmar ka -
nunueıaaiılne konan fU düı 
turu bütün kalbtle kabul 
ediyor: "Mülkiyet hakh in· 
sana bir takım vazifeler 
tahmil eder." Kendisi elindeki 
serveti ve dolay11ile mülkü 
cemiyetin bir hediyesi gibi 
telakki eder ve bu sebepten 
Cemiyete hizmet etmeii bir 
borç bilir . 

Hanry Ford Seltlerden 
kazandığı miıtıklik ve Anc 
lo - Sakıonlardan kalan re · 
aliıt görüıü dolayıılle diier 
sanayicilerden farkla bir ha-
letiruhiye taıır . 

Ford, aanayicilerin para 
kazanmalarının vaaıta ola 
rak kalmaaını; ıayelerinin 

cemiyete faydalı olabilecek 
tekilde bir çahıma yolu ta · 
kip etmeleri lazım ıelece· 

flnl ileri ailrer. "Para kazan· 
mak kayıuıu, hlzmetteo:son· 
ra ıelmeltdtr." Der. Muaz· 
zam amele lr6tlelerine hem 
iyi yaıamak fıraatım ver · 
mek ve hem de ıatın alma 
kudretlerini çoğaltmak için 
yüksek ücret siya.etinin en 
kuvvetli taraftarıdır. lıçtle· 
rlnln kendi ortakları oldu · 

TORKDILI 

Sinekler 
Tehlikede 
Hastalık mı var? Hayır. 

Mevzuubabı inekler bizim 
diyarın inekleri deitldir; 
Hindistanan inekleridir! 

Ktımirde zabıta büyük 
bir faaliyet ve telit içinde · 
dir. İnekleri Müslüman 
Hindliler öldüıüyorlarmıı. 

ineklerin öldürülmesi, ar · 
zıo her tarafında ve mezba
halarda yüzlerce seneden 
beri tatbik edilmek suretile 
devam etmektedir. Bu Hind 
lllere ne olur böyle? izah 
edelim: 

Mecuıi Hındlilerce inek· 
lerin kudsiyetl vardır; bu 
sebeple bir Hindli ineğini 

kesmekle maznun üç Müı 
lüman yedlıer sene hapıe 

mahkum olmuılardı . Bere
ket versin ki temyiz mah · 
kemesi bu katti (!?) hadi
sesinde esbabı muhaffefe 
bulmuı ve bu cezayı birer 
se•eY e lndlrmlıtir . 

lıte bu temyiz kararı, 
inek doıtu veya kulu Hind· 
liler arasında müthlt btr 
heyecan uyandırmııtır. 

Btr inek için üç ktıiye 

birer sene hapis verilirse ... 
Htndlılerin bütün inekleri 
tehlikede kahrmıt . . 

Hey gidi cahil ve muta · 
anıp lnaanlar. . Btr inek 
için üç lnaanan laterae birer 
gün hapse mahkum olabil
diji yerde aaıl tehlikede 
olanlar lnıanlardar!. 

Mü ide 
Vaılngtondan btldirtlayor: 
En eski insan tipi, 500,000 

ıene evel yaıamıı olan Pi
tekantropoı Erektüıün de 
pabucu dama atalmııtar. Çü
nkü Cavada ~maymun · in· 
san tipi olarak birkaç dit 
ve çene kemlii bulunmuı· 
tur. 

Karnecl müe11eıeıl direk · 
törü bay Merrlan diyor kt: 

- Bu keıtf, timdlye ka
dar yapılan ketiflerln en 
mühimidir Çünkü inıaoın 

zan ve tahmininden çok ev 
el, yani bir milyon senede 
nberi yaıadıiı anlaıılmıthr 

Ayyaş hayvanlı~! 
Köpeklerin aarhoılujun

dan babıetmlttik Hayvan
ların )abia tlerlnden anlayan
lara göre, mevcut hayvan 
lar içinde karıncalar kadar 
ayyaı mahluk yoktur! Ka
rıncalar içkiye dayanamaz
lar ve hemen istifade eder 

ler imlt· 

ğunu kabul eder ve ileri 
sürer. Fordun. "Ratervells· 
men denilen bu 111teml bü 
tün Amerika amelesi tara· 
dan beolmıenmittlr. 

Ford, ıayet nazikr ve sa 
mimi bir intan olarakf tanı · 
nıyor . Bu. onun için az bir 
tavılftlr O, yumuıak miza
cı, çok temlz kalbi ve sa
y111z mealyetlerl ile temayüz 
etmtı bir tnaandır , Milyar · 
lar sahibi olmaaına raimen, 
hayata gayet ıade ıeçer. Hiç
bir zaman hatalarını itiraf 
tan çekinmez ve dalma te 
vazu ıöıterir . 

Dünyadaki bütün sayl 
kumandanları Hanry ford 
aılbl olaaydı, kapıltallzml 

kaldırmıya çahıan bu ıilnkil 
tehlikeli kuvvetler meydana 
ıelmezdt. 

H. flrmen 

Çok 
Yaşıyanlar 
Bulgarlıtanda uzun ömür· 

lüler çok imtı Bir iıtattıllje 
göre, her milyonda 426 tane 
bir asırdan fazla yatamıı tn · 
san bulunuyormuı. 

Kolombiyada, her milyon 
nüfus 31 1, Brezilyada l 40, 
lsveçte altmıı beı, Belçika· 
da 25, Almanyada 2 tane 
aaardlde varmıı. 

fil istiyenlere müjde! 
Kedi ve köpek merakla11 

çoktur. Amerikanın maruf 

mizah muharririne göre ftl 
de bir ev hayvanıd1r. Ame · 

rikalılardan bu kanaate lt
Urak edenler olmuıtur. Eğer 

evleri için bir fino köpejl 
aibi fil iıUyen varsa, merak 

etmeıinler, İngiltere hükii · 
meti 10,000 adet fili aatıh· 

ğa çıkarmıttır. Arzu edenler 
Htndistandaki lngiliz askeri 

levazım ambarına müracaat 
edebilirler! 

Doktor Gö~els .. . 
Almanyada bir papaz, üç ' 

ay hapıe ma 1lkiim edilmiı 

tir . 

Sebebi nedir biliyor mu
ıuauz? 

Bu papaz, büyük bir ha 
it iılemlt ve Propağanda 

Nazm Doktor Göbeleln el· 

zvit mekteplerinde tahıtl et · 

tiğl ve henüz 1 O yaıında 

bulunan bir kızının da clz· 

viyetler nezdinde olduğunu 

söylem ittir . 

Doktor Göbels bu iftirayı 
redettikten baıka, papazı da 
hapsettirmlttir. 

Birbuçu aıuhk bir ateş 
Bir ateı , tam 147 sene · 

denberl yanmaktadır. Bu 
ateı cenubi Karolinde bir 
dağda 1790 senesinde yakıl. 
mııhr. At~ıi yakan ölmüı 
ve oğlu tarafından da: tam 
77 sene ıönmemesine dik· 
kat edilmtıtlr . 

Bu aleti yakanlar bizim 
bildiğimiz merkezi Asya ate 
ıpereat terinden değildirler; 
fakat bunlar da kendilerince 
atete tapanlardandır. 

Gene T utankamenin mezan 
lıkenderlye müzesi mü

dürü, maruf flravan Tutan 
kamenln mezarında bulunan 
eıerlerio kataloğunu netret 
mittir Bu l_ eaerler araaıada 
bir çok ıanat eaerlerl, ev 
eıyaıı , mücevherat ve saire 
vardır. En garibi kemana 
benziyen bir muıiki aleti 
bir uaturadır ki bunlar 34 
aıar evele aittir. 

Hanri f ord na ~azam yor? 
Hanri F ord otomobil yap 

mağa hayatının kırkıncı se· 
nesinde baılamıthr. Tam 
otuz dört senedenberi de 
otomobil yapmaktadır. 1903 
de fabrikaaında 75 amele ve 
memur vardı. Bu ğün Han· 
rl F ordun fabrikalarında 

125,000 amele çalaımakta 

dır. 
Hanrl F ord 34 ıene için · 

de otomobil imalinden tam 
844 milyon dolar kazanmaı· 

1 tır . 

SAYFA: 3 

Türk 
İngiliz 
Dostluğu 

Deyll Telgraf gazetesinin 
ılyaai muharirlerinden Her
bert Sidbatham, memleketi· 
mlz hakk ında tetkiklerde 
bulunmak üzere latanbula 
gelmif , dün aktamki trenle 
de An karaya gltmlıttr. '"Se· 
rutator n müstear ismiyle yaz · 
dığı ılyaai makalelerle bey· 
nelmilel bir ıöhret kazan
mıı olan mlaaf ir lnıiliz ga· 
zetecisi tereflne dün Parko
telde İstanbul Basın Kurumu 
taraf andan bir öile zlyaf eti 
veril mittir. 

İngiliz gazetectıi ziyafette 
bir nutuk söyllyerek demfı· 
tir ki: 

" -- lstanbula ilk defa ıe
liyorum. Fakat ümit ederim 
ki. bu son ıelitlm olmıya

caktır. Bundan sonra ıene 

memleketinizi ziyaret etmek 

arzusundayım. Geldlilmden· 
beri dalma nezaketle karıı

lathm. Bu büyük ziyafette 
de bana göıtertlen teveccühQ 

Türk mlaafirperverltiinln bir 
örneği olarak aaymakla kal· 
mıyorum, aynı zamanda bir 
doıtluk eser( olarak telli.kkl 
ediyorum . 

İngiltere ile Türkiye ara
aında hakiki ve sılu dostluk 

bulunduğuna kanllm. Geç
mit günlerde birbirimizle 

düımanhklarımız dahi oldu 
ve hakikat& söylemek lazım· 
gelirse, ıiz, bizi, lstanbulun 
dıtında mailfip ettiniz. Fa· 
kat bütün~ bu mücadeleler 
içinde hakiki dostluk emeli 
asla sönmedi. Gerek lngilte. 
re, gerek Türkiye dalma 
sulh ve terakkiden ibaret ol· 
an aynı gaye için çalıııyor. 

Büyük Şefiniz Atatürkün 
hayranıyım . Hakiki bir de· 
mokrat olarak tanıdıfım o 

büyük lnaan hakkında ma
lumatımı daha derlnlettlrmek 
lüzumunu durmaktayım. 

Eier bütün dünya, Atatürkün 

dehaaından ilham alan Tür
klyenin yarm kadar tedbirle 

hareket edebilseydi, su\h, 
terakki ve hürriyet uğuruna 

çalaıan modern TOrklyenin 
yarısı nisbettnde kendi mil· 

leline ve lnaaniyetlne hizmet 
edebtlıeydi d6nyanın man· 

zarası hiç ıüpheıiz bugün
künden daha lyl olurdu. Bil· 

yüklük, cU&Zi fethetmekte 
değil , Türklyenin muvaffak 

olduju gibi. ıönüllerl fethet· 
m.ektedır. 

Garip bir dııa 
İnıllterenin en maruf ıo 

lf oyuncularından Lord Çt-

pıkon Corc Plt adlı bir ad
amla birkaç defa golf oyn -

amııtır . Bu oyunlardan bt • 
rlıinde Lordun attığı top Pi-

tin kafaıına lıabet etmiıtfr . 

Bu lıabet tabii bir mani 
ifade etmez. Fakat Pıt ara . 

dan bir müddet ıeçtlkten 

sonra Lord aleyhine bir da · 

va açmıı ve dl malının f aa -
liyetlnl bozduğu için de on 

bin lnglllz lirası tazminat lı· 
temlıtlr. 

Mahkeme, davacıyı mua
yeneye sevketmlıttr Bu mu 
ayenenin neticesi timdi sa
bırıızlıkla beklenmektedir. 



SAYFA~ 4 

Yirminci Asırda Parhya 
En Büyüğü 

"Mussolini ıtmdiye kadar 
mesut bir adam idi Herf"Y 
ona gülüyor, hatta onun fa · 
allyetine mani olmak husu 
sunda acemice gayretlerde 
bulunanlarm hareketlerı bi
le Muuollnlye bir hizmet 
halind ~ tecelli ediyorlardı . 
Mesell Habeıistan harbi eı· 

nasında Muuollnl f azl1ı He
ri varmamak niyetinde idi 
ve Fransa ve loglltere ab
dalca hareket etmemit ol -
salardı İtalya Habetistanda 
kumen ilhakda bulunmak 
ve protectorat tesis etmek 
ile ıktıfa ederdi. Fakat Ce 
nevrenın temerrüdü Mu11110 
lioiyi daha mütecaalrane ha · 
reket etmiye (kt, bu tarzı 

hareket zaten onun meıre· 
bine de uymaktadır ) Mec 
bur kıldı ve tam ve ümidin 
f evkiode bir ıüratle tecelli 
ed~n zafer, hadiselerin yar 
dımile loktıaf etmlt olan ve 
tau.vvurların haricinde bir 
ıumul peyda eyllyen Habe 
tlllan teıebbüıünü teclan 
dırdı. Doğrusu talih müte· 
caslrleri seviyor. 

Mu11olininln muvaff akl 
yetine talıhin hisaeıinl te · 
barüz ettirmek, onun ıahıen 
malik bulunduğu yükıek 

kıymetin ve eısiz zekanın 

küçültülmesi demek değil dır. 
Uu huıuıta Mu11olinln hem 
takdirklrlnrı hem de düım 
anları müttefiktirler. On bet 
ıene içinde memleketini ad
eta tanınmayacak derecede 
deiltlkliklere mazhar kılan, 
İtalyanların rubunda ıönmOı 
bulunan aletleri canlandaran 
mukadderatları hakkında 

ltalyanlara itimat telkin ed 
en, hlddetlere kafa tutan ve 
yumruk kuvveUle İtalyayı 
birinci derecede kuvvetler 
ııraıına ıokan bir adam, ba
ılt bir insandan batka her 
teydlr. İıtıkbalin faılzm eı· 
erine tahılı etmiı olduğu 

akibet ne oluna olıun faıt 
zml teıiı etmlt olan Mu110-
linhasrımızda parlamıı olan 
yıldızlar~n en büyükleri ar
asında yer alacaktır. 

Maamafih birçok ıahala · 

rda ve bilhasaa birçok ve 
muhtelif noktalarda yapılm 

akta olan faaliyetlerin teıkıl 
ettikleri levhl\ ve bütün bir 
milletin bazolarını neye mal 
olursa olıun, gerginleıtirm· 

iye matuf gayrette göıterf 
leo iıtical karımnda inıan, 

.. mübalağaya lüzum yok,. 
demekten k~ndlnl alamıyor. 
"Temps,. gazetesinin İtalya 
yı herkeıten iyi tanıyan ve 
halyaya kartı husumet zan· 
nı altında bulunmıyan Ro
ma muhabiri Gentizon, üç 
hrafla antikomiinlıt anlaı
madan humle gelmeıi mel 
huz olan akıbetleori tetkik 
ederken insanı dütündüren 
tU utırlıuı yazmaktadır: 

"Af,ıka artık mazi deme· 
ktir, İtalya Afril..ada kendi · 
ne bir imparatorluk vücuda 
getlrmııtlr. Bundan ıonra 
Romanın hedefi Asyadır .. 
Ne, Afrika artık mazi mi 
demektir? Ooğruıu bu ya, 
bunu ıddia etmek bü fıde 

acele etmiı olmak demektir. 
Gonlfzonun verdiği izahata 
göre. Habetlıtaod" ihraz et 
tığı zafer ıayeıinde Hind 

Okyanoı sahillerine yerleı · 

mit bulunan ltalya nazarla · 
rım yeni ufuklara çeı lrmiı
tir. Ba~lıca vasfolarak bir 
Avrup• ve Akdeniz devleti 
vasfmı haiz bir devlet olm 
ak artık halyaya kafi gelm· 
emektedir; ltalya coğrafya 
ve politika bakımlarından bir 
Okyanuı devleti olmak iste
mektedir. Ya ben ne diyo
rum? ... 

ftalva zaten bfr okyanoı 
devleti ol muı bulunmakta
dır, dıyorum irade za man 
ye mekan mefhumlarını yı 

ksr. Napolyon da böyle dü 

ıünüyordu . 

Ancak Napolyonun bu dü · 
ıüncHi f azlastle muvaffak 
olmuı değildir . 

Mu11olini Alman politik . 
aıına ve buna munzam ol · 
mak üzere Japonya politik 
asına hizmet etmeye karar 
Yermekle takip edeceği yolu 
kati surette tayin eimit ol
uyor. Mu11ollnl İngiltere ile 
yakınlaıma vücuda getlrm· 
eyi reddetmekle beraber bö · 
yle bir anlatmayı daha az 
ve hatta imkansız bir hale 
getirmektedir. 

Mu11olhıi logiltereye mu· 
anz olan uazlyetini idame 
ve batta tekid ediyor. iogil -
terenin ve Fraosanın müıl. 

üman memleketlerinde ma · 
ru :.ı: kaldıkları zorlukların 

çetinlettlği bir anda Mu110• 
l!ni müslümanlığm ıampiyo 
nu oluyor veyahut olur gibi 
görünüyor. haha M111rda ve 
yakın tarkta İngiltere zara -
rına çalıııyor. Papa ile ara . 
sanda mevcut ittifaktan im 
vvet alan ltalya yarın uz.ak 
ıarktk da logtltere aleyhin
de çalııacaktır. Bunun cesu
rane, mütecashone ve genit 
görOılere dayanan bir poh· 
lika olup olmadıiını elde 
f'dllecek muvaff aklyetler gö
sterecektir. Bu politikanın 

bir perva11zhk veyahut me
galomani politikuı olup ol
madığı hakkındaki hüküm 
istıkbale aittir. Yalnız, tarl
hJn dahi göıterdtğl vcchıle 

Büyük Britanya ile açıktan 

açıAa muhaaamaya kalkıtm · 

ak ciddi bir tehlike teıktl 

eder. Duçe bu tehlikeyi gö 
ze almaya karar •ermiı bu 
lunuyor mu? 

~ 

Eler karar vermlt iıe, ez· 
eli bir iğfalkar olan Alman 
kati surette muvaffak oldu 
iunu söyltyehtlir. Bu t.akdı
rde Orta Avrupa olgun bir 
meyva gıbi Almanın avucu
na düıecektir O zaman iıe 

ltalya, 8rennerde Almanya 
ile komıu oluıuna, belk l de, 
tesadüf edecektir. 

1. Delebeque 
Bulgar Harbiye Nazın Ge 

neral Lu~of, yüksek askeri di
vanın t!>planmauna lüzum gör

düğünü kral" arzetmiı ve 
divanın aynan 20 ıinde Sof 
yada toplanmasını temin et 
mittir Gazetelere ıöre har. 
biye na7ırı bu lctımaı icap 
ettiren sebeplui kırala bü
tün tafsılitıyle anlatmııtır. 

Divan, tik defa olarak, za
bitlerin vazifelerine müteal 
lık bulunan yeni talımahıa 

m~y l <le tatbik edecektir. 
General Lulcot, bütün ve

killer gibi, kendi vekaletinin 
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olduğunu ve bunu yakında e · : Günü gcçmlt sayılar 25 : 
killer Heyetine arzedecefini : kuruftur. : 

• • ıon seyahati, esnasında gar· 
nlzonları teftlt ettifinl ve bu 
teftıılerden son derece mem
nun..,bulunduğunu, bütiln or 
du menıuplarınm nllendtleri · 
ni ıadece meılekt ve vatani 
vazifelerine verdiklerini mem· 
nunlyetle gördüiün6 ıöyle-

mitllr. • 
Ztraat Vekilinin beyana

tma aöre Bulgarlıtanda bay· 
va n ılforta tıleri günden gii 
ne inktıaf etmektedir. 

Vekalet, köylülerin hayvan
larını ıiğorta etmelerini meç
buri tutacak olan bir kanun 
projealihazırlamaktadır. Bul
garlstanda hayvan sliorta 
organlzaıyonları ziraat ve 
kooperatif bankasına aittir 
Bugün {Bulgarillanda 2520 
hayvan ılğorta birliği vardır. 
Bunlara hayvanlarını ıifor 

ta ettiren köylünün adedi 
125 bindir. Bu ılğortalar top 
yekiin olarak 700 milyon 
leva mukabilinde yapılmıı 

bulunmaktadar. 
Zora gazeteai m6dürü Gaı · 

podln Karapçef " Sovyet 
Ruıyada bugünkü i n t 1 -

hapların mani11,, bathiı 

altında 7azdıiı bir makale 
de bu lntıhaplara garpte ne 
mani verildijinl bilnıedliim
lz ve fak at Ruıyada bunla 
ra halkın çok derin bir ma 
na ve~çokıı:ı. büyük bir önem 
verdiğini. ihtillldao yani yir· 
mi yıla yakın bir zamaodan
berl Ruıyada~kadın, erkek 
bütün bir h1ı.lkın ilk defa ola
rak reyine baıvurulduğuou 

kaydettikten ıonra ,,Stalln 
artık kendi dıktatörlüiiinü 

kanuni inlihaplara illinat et· 
tirmektedir,, demektedir. 
Muharrire aöre Sovyet Ruı
yada intlhapların yapılma11, 
boltevizmin; Ruı ibtililinln 
ve belki de Sovyet,..Birhit 
rejiminin sona ermlt bulun· 
ma11 demektir. Bu lntlhaplar 

Ruıyayı belki de bir ünrt;;' 
Ruıyaya, harbe tekaddüm 
eden zamanlaran Ruıyaaına 

doğru götürmektedir. Ara ~ 

daki fark ıudur: O zaman 
devlet relıl olarak memle
kette bir Çar vardı. Bugün 
ise, mecllıln mevcut bulun· 
maıına rağmen, ortada yal 
nız bir Çar'! yoktur. 

Saltnin diktatörlüiü. bu 
karakterde olan bütün rejim 
ler gibi, müken mel bir dtk. 
tatörlüktür. Bu rejim, bugün 
Rusya da vatantaıın hakkını ' 
tanıyan bir eıes kurmaktadır. 
lntıhabın ılatemi ve tekli ne 
olursa olsun. ne arlbl tazyik 
ve haksızlıklar yapılıraa ya. 
pılıın . orada Mtık bir bü
tünlük ~prensibi~ kabul edil 
mtı demektedtr. Orada art 
ık bir proleter~diktatör 1üfü 
voktur ve Rus ihtt lili htt 
ama ermittlr. 

Sovyet thtalali artık yeni 
bir safha ya girmiıtlr. 

Şanghay , 20(RadyoJ- J4 
pon ordulara, Doho ıehrini 

lı~al eylemlıler ve muhtelif 
kollardan gelen kdvvetlerde, 
y~ni Nankioln mühim bir 
kHmını zaptetmislerdir. 

J11pon donanma11, _., Yançe 

nehrinden ıehri f bom bardı f 
mana hazırl anı yor . 

Vatinaton, 20.[Radyo] -

• ADRES: • • • : BALIKESlR fÜRKDlLl : 
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Nanklnde kalan Amerikalı· 

lar 18 kltidir ve bunlardan 
üçü kadındır. Paney torpi · 
tosu, icabında bu Amerika 
laları ıehirden almak üzere 
Nanklnde kalacaktır. 
Şanghay, 20 [Radyo] -

Meçhul bir ıahıı' buradaki 
Ruı gazete idarehanesine 
bir bomba atmııtır infila
kın tiddetınden camlar kr 
rılmııtır.~ .. : Sambayı atan 
adam kaçmağa muvaffak 
olmuıtur. 

Tokyo.f20 (Radyo} - Cep
he muhabirlerinin verdikle · 
ri haberlere göre, Japn plf 
darları ay ·aydınhğından is
tifade ederek ılerlemCıler, 

Çinlilerin j• {mukabil taar . 
ruzuou tard eylemiıler ve 
ikl tank zaptetmtılerdir. 

Nankfnln tarkındaki hava 
ıatuyonu ile tayyare mekte
bi ve kııla Japonların eline 
geçmiıttr . 

Ookon, 20 (Radfo) - Ja 
pon orduıu, bu gCln Y ançon 
aduıoı iteal etmiı ve ora11-
nı derhal deniz üıtü~ryap · 
mııtır . 

Şanghay, 20 [f<adyo] -
Şantungda vaziyet çok va
hlmdir.~Mahalıi. kumandan, 
henüz teslim olmak iıteme· 
diğioden, burada ılddetli 

muharebelerlob vukuu bekle
niyor . 

Tokyo, 20 (A.A) - Cep· 
henin ön hatlarında bulunan 
Japon muhabirleri Japon 
plıdarlarım ay aydıohğından 
istifade ederek ilerı: hareket· 
lerine~ devam ve Çinlilerin 
mukabil taarruzlarını tar
detmlt ve düımandan iki 
tank zaptetmlı olduklarını 

hıldirmektedir Japon kuv
vetıerl j T aochaodaki Çin 
piyade mektebi ile Nankinin 
ıarkındakl tayyare meyda
nını da zaptetmlıler<ltr . 

Tokyo, 20 (Radyo) - Na 
nktnnıehri, tamamen~Japoo 
askerinin elinde bulunmak 
tadır . 

Alakadarlar .~Japonyanın, : 

merkezi Nankinde olmak 
üzere yeni bir Çtn cumhu 
rlyetl ilan etmek tuavvu
runda bulunduğuuu haber 
veriyorlar 

Yeni Çin.., cumhuriyetinin 
batına, Çtnlllerden (.S•aoko) 
getırilec~ktir . 

Japonya, Pekinde de müs
h kil diğer bır; hükumet tc
ıiı etmeğe karar vermlıtir. 

Şimali (Çin vflayetlerl bu 
hükumete tabi olacaktır. 

Londra. 20 (Radyo) 
Japonya imparatorunun hu
ıusl müıaviri Vikont izi, bu 
aün matbuat mümessillerine 
kaçakçılık hakkında beya -
nalla bulunmuı ve ıunları 

ıöylemiıtlr. 

Çine kaçakçıhk sure 
tile her taraftan ıilah veıa
ire giriyor. Fakat en büyük 
kaçakçıhk, Hindiçini i yohle 
Fraoıa tarafından yapılmak · 

tadır.''Bu ' hal devam'ederııe, 
Hindiçlnidekl fran11z timeo 
diferlerloln bombarmımaoına 
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Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez birlikleri hayvanatıoın senelik ihtiyacı olaD 
{130) ton Saman JJ.)2.937 cuma günü aaat l J de açık 
ekstltme ıureUle mukaveleye bağlanacaktır. Kıymeti aıu · 
hammenesl (1950) lıradır İsteklilerin ıartnameıfot görmek 
için her gün ve ekılltmeye ııttrak edeceklerin vakti mu
ayyenlnde ilk teminat akça11 olan ( 146) lira (25) kuruı· 
luli: teminat makbuzu ile kor ıatın alma komlıyoouD• 

müracaatları. 

Kayıp tastiknamı 
Balıkesir llıeainden aldı

iım 18 12·9l4 tarih ve 653 
numaralı tastlknamemi kay· 
bettlm. Y enlslni ftlacaiımdan 
eaklılnin hükm·l olmadığı 

tlan olunur. 

lnönü mahalleal Edremit 
caddesinde 2.,_numaralı evde 
Mehmet ojlu Halit Kalmuk 

mecburıyet hasal olacaktır. 

Tokyo, 20 (Radyo) - Ja
pon kabineıl, büyük askeri 
ıiiraılle birlikte Baıvekll 

Prens Konoyonun rlyaselfn 
de toplanmııtır. 

Kabinenin, bbu içtimada 
çok m6him kararlar verdlit 
ve bu.kararlarız, yarın llln 
edilecejl söyleniyor. 

Şanıhay, 20 llRadyo] -
Don aece yarıaı Japonların 
müdhit hücumu neucealnde 
Naokln ıehrlnin cenub ka. 
pıları da Japon kuvvetleri · 
nin eline:püımilt . Vf! zapt• 
dllmitlır. Şehrin mühim 
kıımının yanmıı olduiu 
eörülmüıtür. Japon hava 
kuvvetleri No-kJtlolo·ıehrini 
bombardıman ederek bu ıe· 
birdeki ha va meydanında 

bulunan 30 Çin tayyarealni 
hasara ufratmııtır. 

Tokyo,t 20,[Radyo} - Çin 
mareıala Şa Kay Şektn tes
lim olmaaı beklenirken Ja_ 
ponlarla ıonuna kadar mü
cadeleye karar vermesi, Ja
pon efkarı umumiyeıinde 
hayretle karıılanmııtır . Nan· 
kin cenubunda Çın ve Ja
koo kuvvetleri arasında 

miltbit muharebeler cereyan 
t tmektedir. 

Pekin, 20 [Rad10) - Pe 
kinde yeni bir hükümet 
kurulmaıı beklenmektedir. 
Yeni hükumetin eıki11 ile 
biç bir alakası~,. olmıyacak 

ve .J Pekin1payitabt ittihaz 
edilecektir. 

Yeni hükumetin teıekkü
Ulnden ıonra Japonların ti 
mal cepbesindekı · hareki ta 
nihayet verecekleri tahmin 
edilmektedir. 

Pekin, 20 (A A.) - Pe
kinin ıiyasi mahafillerinde 
Çinde harbin devam etme-

ılne raimen yakında yeni
den bir hükumetin kurulma 
ıma intizar edilmektedir. Bu 
h6kiimettn Kuomintang ile 
hiç bir alak&11 olmıy1acaktır. 

Hükiimet-büyük bir ihtimal. 
le Pekinde yerletecek ve bu 
ıehir çinin merkezle.olacak
tır. 

Söylendiğine gl>re bu tak
tirde Japonlar timal 'cephe-
sindeki askeri hareketlerine 
nihayet~ vereceklerdir . 

Tokyo, 20 (A.A.J - Nankin 
deki Japon membalanndan 
gelen haberlere göre, mu 
harebe acı bir ıekilde de
vam etmektedir. Çın kuv 
vetleri çok tlddetli mukabil 
taarruzlar .[yapmaktedırlu. 
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Smdugı asliye huku~ 
Mı~kımısinden: 

Sındırgmın Camlcedlt mah 
ailesinden Zühtii oflu Muı · 
taf a Kara gür tar"fından ve· 
rilen arzuhalde Sındırgı çar· 
t111nda Boyacılar caddeıln

de klin saf tarafı mabacır 

Mütfü Halil ıolu ve cep•eıl 
yol ve arkaıı aabibl mülk 
anası de mahdut iki yOz il· 
ra kıymetinde bir b.ap dOk· 
kin 926 ıeneılndenberi bu 
ana kadar nizasız ve fa11la-
11z malik 11faUle tasarruf ve 
ztlltyette bulunduiundan ka
uunu medeninin 639 ve bu 
kanunun meriyeti hakkında " 

ki kanunun 19 uncu madde
leri mucibince mallk 11fat1le 
tapucu namına kayt ve teı· 
elli talebtle hazlnel maliye · 
ye lzaf eten mal mildClrü baJ 
nuri aleyhine açtıjı dava 
mn yapılan muhakemeılnde 
tapuca da kaydı olmadıfı aD· 
latıldıiından bunun fe,bile 
her ne suretle oluna olıun 

mülklyet iddiasında bulun · 
anlar varsa bu iddialarını 
tevsik edecek ve-saik ve de· 
laillerile bir ay ı.arfında Sın 
dargı uliye hukuk mabke" 

metine müraceat etmeleri ve 
bu itin muhakeme günü olaD 
21 -ikincikaoun 938 perıem
be gün O ıaat 14 de mabke · 
meye gelmeleri lüzumu dave · 
tiye yerine kaim olmak üze 
re ilin olunur. 

Kızıldai üzerine verlettlril . 
mtı olan Japon topçuıu 

Nankin surlarını bombardı

man etmlttir. Tcbunghant 
kap11ı civarında da muhare
beler devam eylemektedir. 

Ç'nlilerfn ' Talgjung ve ti 
mali prki kapı11ndan tar· 
dedildıklerl rivayet edilmek· 
tedlr. 

Şangbay,~20 [A.A.)-Roy· 
ter Ajanıı mwbablriodeo: 

Japonlar, kıtalarının Nan 
kine girdiğini ıöylemektedır· 
ler. 

Tokyo, 20 [Radyo}- Bet 
vekil Konoya beyanatında 

Japonyanın, ıimdikl Çın hü 
kiimetinlo gölgeılnıo yer•nde 
yeni bir devlet kuracafını 

söylemlı: 

- Askeri harekatta bazı 
devletlerin zarar görme1lne 
müteeasif iz. Bu de•letler 
Japonyanın Uzakıarkta ıı . 

tıkrar tesiı ~decek yegane 
devlet olduğunu taıdik el· 
meleri llzımdır. Onlaran 
manf aatlerl/ Çın Japon teı· 
rikl mesalılne bailıdır. Nan 
kinin ıukutu .Çin meseleıi 
nln heyeti umumiyesinin 
halline doğru bir adımdır. 
Ağlebl ihtimal. muhaaama 
daha uzun sürecektir. 
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