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Milli Ve Büyük Şefimizin Dünkü Tarihi Nutku 
Sözüne Güvenilebilecek Ahlakta, Sözünü Yürütecek Kudrette Bir Türkiye ... 

Kaybedilecek bir saniyemiz yok gibi dikkat ve süratle ve büyük insanllk 
ailesinde yüksek mevki ve vazifelere namzet bir büyük millet sıfatile: 

-------------------·--------..-.------------------------------Ve Kahramanlıkla Hazırlanmak Mecburiyetindeyiz .. 
Sınıf ve zümre farkı tanımaksızın büyük Türk Milletinin yekpare bir insanlık ve medeniyet kütlesi olmasını ideal tutan Par
tinin başhca kuvveti bütün vatandaşların muhabbet ve itimadı olduğu gibi; 

hürmet ve ihtiyaçlannın teminidir. 
bat ilca v2zifesi de bütün vatandaşların 

l<utamonu, 9 ( A A. ) -
Anadolu ııjsoaıoın huıu•i 
Qaubablrl blldlrıyorı 

Buıüo ıut 11 de l<elıl
curnhur lımet loöoü, Kaıta
bıonu Parti vilayet kongre 
•tnı ıerefleodırdller 

V.ıı Avni Dolan tara 
Fından yapılan yokla 
'na11 ..;ütealıdp Relıicum 
hurumuz rlyaıet mevkilnl 
•larak her cümlesi alkıtlar · 
la karıılaaan aıalıdakl nut· 
le• lrad buyurduları 

C<Arkadaıları 
Cumhuriyet Halk Partlıl· 

btıı Kastamonu vilayet kon
ereıtnt açıyorum . Konıre 

•ıa1101 ve kendılerlne ıa 

l&hıyet veren Parti ttıktla· 
ltnı muhabbetle ıelimlarım. 

Bu nııleden lıtıf ade ederek 
t>ır kaç ıüodür beraber bu 

t lundufum Kaatamonu vıla 
)etinin muhterem halkına 
ltıekkür ve HYil duygula 
tılbı ı6ylemek lıterlm. 

kutamonudan bilUln Tür
lttyeyt haberdar etmekle 
bahtiyarım ki, halk içinde 
teçtrdlflm bu günlerin intl· 
baından pek memnunum. 

Bü1ük Tftrk mtlletl, Çan 
kırı ve Kutamonu merke
lftıde, kazalarında ve köy-

:ertnde yaııyan vatandaı. 
lrtn çahıkan, yüluek ah 
llklı, iyi ve vatanperver 

•-tandaılar oldufundan emin 

"e llaüftehtr olabilir. 

kadın ve erkek vatan 
d - ı l a r 1 a temaslardan 
lldıfıaı intiba ıudur ki . 

Onlar ıuurlu ve fedakar 
olarak bOyük Türk atlulnln 
lçıodc milliyetçi ve laik Tür
lctye Cumhuriyetinin •ıın· 
Qaaı ve ıanılmaz kalesi ol· 
ltııak meziyetini lıbat etme· 

ie her zaman hazardırlar . 
kaıtamonululara takdir duy· 

lularım büUln memleketin 
lceodılerinl emin olduium 
te•eccüblerloden dolayı teb · 
t'k 1 arzuılle beraberdir. 

Vatandaıların meselelerini 
ldılrlt ve k6ylüıüodeo 
'lrı ayrı dinledim. Sa . 
de, terbiyeli ve hula -

~' ıöyll1erek düoyanan 
er Yerinde aGzel konuıur 

1
•1alacak olan vatandaılarım 

"-Yahat aünlerJml lıtıfadell 
HtQı\erlle ıüılemtılerdtr. 

Vatandaılarımı11, kendi hu· 
•ı.aaı ihtiyaçlarını aöylerkea 
""l•nıa umumi mesele ve 
lluıYaçlarını d• beraber dü· 
160ec:ek kabiliyette oldukla· 

Şefin Dünkü Nutkundan: 
Parti flzaltğını Hususi Menfaat Ve Miilfıhazasına flsla Tenez
zül Ve Müsaade Etmiyen Bir SJYaSi Terbiyenin Sıfatı Ve Şartı 
Telakki Etmek Sayesinde Partiyi Bütün Vatandaşlan Kucak/ıyan 

Büyük B.r !life Ocağı Haline Getirebilif iz. 

ranı takdirle zikretmek iste· 
rlm. 

A11rlardanberl vatan hu
dudlarma ylflt eöodermlt 
olan Şimali Anadolu vatan 

daılarımızın tarihe ıöhre t 

salan kahramanlak vuıfları 
nın en temiz bir canhlıkta 

bulunduğundan büyük Türk 

mılleU emin olablltr . 
Vatandaılarımın Cumhu 

rlyetl aaaıl kendi öz c11nlara 
nydıklaranı, Büyük Millet 
Mecllalne ve Cumhuriyet Hü · 
kümetfne na11l temiz bir 
ıuretle bağla ve lnanmıı ol 
duklarını yakandan bir d a · 
ha ıörmek bent ıüvenle 

ve~ifuharla doldurdu 
- Cumhurjyet Hü&itimetl ıle 
vatandaılar aruındalct bu 

yakın lkaynaıma vatanın 

umranı lçlo büyük müjde
dir. 

Rahatca ıöylenebilen 

ve vatandaıta devlet me. 
muru araaanda ciddi ve ıa• 

mhıı i ahenk bulunan yer
lerde lhtıyaçlum tesviye Ye 
temtn edilmesi muhakl<aktır 

Memleketimizin servet •e 
kudretini arhncak o kadar 
ıüzel lmloanlar görüyoruz ki, 
az ::aman içinde Kastamonu 
kelımHtlc huli!!a etmek ia 
tedijfm Şimali Anadolunun, 

,-
kültürü Ye umranı ile mftm· 

taz bir cevher albi paralı -
yacafına kati olarak emin 
bulunuyoruz. 

Koogrenln ıayın aza11; 

Cumhuriyet Halk Partııı-

nln vllivette ılzlo ıibl 16-
zlde azalara aayeılnde 

teınln ettiği 1e•ıl Ye 
itimadı muhabbetle ka1det· 
mek lıterlm . 

Unutmayınız ki, ıanıf ve 
zümre farkı tanımaluızın 

büyük Türk mllletlnlo yek
pare! bir lnıanlık ve medV!· 
ntyet kütlesi ohnaıını ideal 
tutan Partinin baılıca lıuv· 

Yeti bütla vatandatların mu· 

Harbiye nazırı vekili, milli 
müdafaa ihtiyaçlarını temin 
için bunun katiyen lazım ol-

duğunu söyledi. 
V•ılnıton, - Amerika 

HarbtyeNezırı •elcllı Cooıon 

mu•affak bir aınai aeferber · 
lik yapmanın Amerika Bir· 
leılk bükümetlerlnln herhal · 
de bııarma11 ıerek bir it ol
duiunu ıöylemittlr. 

Bırleıtk hlk6metler mil · 
daf aa kuvvetlerinin muhtelıf 
aahalanoda faal 180 miimu· 
stilo btr toplanh11nda bu ı6z
lert ıöyliyen Conıon, ıözle

rloe devam ederek, «Harp 
ilim aünlle taarruz kabili 
yetınt haiz kıtalarımazın cep
heye aöadertlmul araamda 
ıene 14 ay geçmealnl arzu 
etmiyorum. 1917 ve 1918 
ıenelerlode •akı tecrübele 
rin tekrarı arzusunda deil · 
ltm. » Deıntıtır 

Conıon, ıınai ıef erberltk 
ıahaımda yapılan ve yapıl· 
muı taıarlanan ıeylerl el· 
raflıca anlatırken, büyük 
küçük 10.000 Amerikan 11 

nai müeue.ealnln imalatını 

habbet ve itimadı olduğu 
gıbı, baılıca vazıfe~ de bü 
tün vatandaıların hlzmet ve 
thUyaçlarıoıo temloldtr. 

Parti azahiını,huıuıi men· 

f aat •e mülahaza11na aala 

tenezzül ve müıaade elmlyeo 

bir ılyati terblyealn 11f atı 

ve ıartı telakki etmek ıaye

ıtnde Partiyi, bt'itün vatan · 

daıları kucakh1an bilyGk 
bir aile ocaiı hallDe ıetlre
blhrlz. 

Şimdiye kadar aldıjımız 
yol daha ıüç ıdı . 

Geçmlı parttlerden yılmıı 
olan 1 ürk milleti Cumhuri 
yet Halk Partlılnla huıu -
ıi menf aatatz ve •atan -
perverane çahtmHına iti 

mad ettikten ıonra ılyaıi 
bayahnda huzur Ye emnl· 
yet bulmuıtur. 

Milletin kalbinde kazan· 
dtiımız bu kıymetli ıltıma · 
dı ıelecek zamanlarda daha 
alyalle arttırıp yllueltmek 

harp thtıyacına uyaun ölçü 
ve tekilde tanzim etttklert
nt ıöz l ~rlne katmııtar . 

Conaon, harbiye nazare· 
ttoln dojrudao doğruya he
defi ne olduiunu izah yollu 
izahat verdi il ıırada 

da, bunu l « - MOhlm 
bütün harp malzeme.inin 
llandardtze edilmesi , 2 -
T eçhlzat endüıtrlıl ka pulte· 
ılntn büyütülmeıl 3 - Teç
hlza t eodüllrtılnln harp zu· 
huruoda faaliyetini ıüratlen· 
dlrebilmeal busuıunda hazır. 
lak.» maddelerıle huliıa et. 
mııttr 

Panamerlkao konfera•aı· 

nın aç1lııı Yeılleıtle, Cumhur 
relı l RuzvelUn, Amerika 
Bırleı ı k Hükumeti ahallaloe 
radyo ıle bir hitabede bulu· 
nacağı, bütün yeryüzündeki 

ılyaai huzunuzluklara lıaretle 
A.nıertka ahalıılne aradaki 
bırhğt muhafaza etmelerini 
ta vıi1e ~dceğl ıa yldlr 

Ali Çetinhaya 
Erzincan 
Yolunda. 

Ankara, 9 (Huıuıi) 

Nafıa Vekllt Alt Çetinkaya 
bu akıam davetli zevatla 

birlikte Erzincan baltanı it · 
lehaeie aç•ak Qzere hare
ket etmlıtır. 

Hattın açılma reımt pa· 
zar günü yapılaeaktar. 

====================== 
baılıca hedefimiz olacaktır. 

V atandaılarım; 
Buıüa birçok milletler 

ılyaai ve içtimai bakımdan 

ıerek kendi içlerinde, ıerek 
hlrblrlne kartı karanız bir 
kaldedlrler. 

Birçok memleketlerde 
ıerek komıuları ve ı•rek 
kendi halkları arHında ya
rının beklenllmlyen oe hi. 
dlleler meydaaa çıkaca · 

iını bilmemek endlt••I Yardır. 
(Sonu ikinci tayfa.la) 
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Tunusta Halk Italyan Kon
soloshanesini Taşladı. 

NeYyork, 9 (Radyo) - ltal
yanın müıtemleke meıeleatn· 

deki hattı hareketini mevzu
ubahıedeo Ne•york Herald 
Tribüne «Bir dikta törfin ıö 
zü» bathiı altındaki yazt11n· 
da ezcümle dtyor ki: 

Habeılllaoın ilhakı meae-
leılnde Mu110Unl bundan 
böyle halyanan keodtıinl tat· 
mtn edtlmtı de•letlerden ad· 
dettlflnl •e ltalyao mtllett • 
nln müıtemleke bahılnde 
statüko taraftarı oldujunu 
ıöy1emlttl 

G6rül\iyor ki baıka11na 

ald bir maldaa ufak bir par
çanın kenllf •ltnde çok kıy
metlt olacaiıaı keıfetllil 
za maw btr diktatörün •erdi 
il ıözün kıymeti pek de kal 
mıyor. 

Roma. 9 (AA.) - ltalya
nın cenup merkezi ve ıtmal 
ıebtrlertndea btrçoklarmda 

halk Tunuıta ve Korllka· 
da ltalya aleyhine yaptlmıı 
olan nümayltlerl prOteıto 
lçta teıablrlerde buluamuı 

tur 

T orlnoda 6ç bin 6nl•eral 
te talebeıl •• bunlara tltl 
hak eden her ıınıftan halk 
Pranaız kooıolothaaeal öo6n· 

de nümayJılerde bulunduk
tan ıonra Alman konıoloı

hanealne ılderek ora.la da 
doıtlulı tezahürleri yapmıı · 
tır. 

Floranıada halk bir mltlnı 
akteduek Tu•uıta •• Kor· 
ılkada bulunan halJaDlarla 
berabef olduiunu llln etmıı
tlr 

Roma, 9 (A . ~ . ) - hal· 
yanın muhtelif ıehırlerlnde 

1 
bılha11a Bologne, Ancone, 
c~neve ve Palermoda Tunuı 
KoHika ve Nllle ltalya aley
hinde yapılmıı olan nüma
vtılerl proteıto etmek •• 
İtalyan halkının bu mıntaka. 
larda oturan kardeılerl ile 
tHanitlerlnl ilan eylemek 
maluadtyle birçok tezahürat 
yapılmııtar . 

Sa11arl, 9 1 A.A.) - Dün 
Saaurl ünlveuttesl talebeıl 

Koratka ve Tunuıta İtalya 
aleyh•ne yapılmıı olan ttza 
b(jrtere mukabil nümaytıl er 

yapılmııtır . Zabıta kuvvet · 
lerl nümaylıcılerln F ranıı:ı 
konıo1oıbaneııne yaklaıma -
larıoa mani olmuıtur. 

Tal ebe thtılil marıları 

terennüm ederek ve Duçe 
yl alkıı 'ıyarak Opera f1rka 
kumandanlığı btnaalle hü 
kiimet kooaiı önüne g~l

mtıler ve ordu ile İtalyan 
kardeılerlnl ıeli mlamıılar 

dır. 

ParJı, 9 (A .A.) - Radi · 
kal Soıyahat parlamento tn 
tıhabat encümentndekl mü· 
menıllertne intihabat kanu · 
nuada tadilat yapılmaaınıo 

hemen müzakere edilip edll
memeıl hakkında talimat 
Yermek üzere toplanmıf ve 
bu babdakı 111(bakerelerln le• 
htrtne karar •ermlıttr 

Roma, 9 (Radyo) - Tu· 
auıtalct ltalyan ıeneral kon · 
ıoloıu orada yapılan ltalyan 
aleyhtarı nGmayrılerl brr lıe· 
re daha umumi Yali nezdln· 
el• ıtddetle protesto etmtıtır . 
Allıam ıazetelerl bu ha · 
bert b6y6k baıhlclar alttnda 
neıretmekte ve bu nüma
ylılerln Franıız makamatı 

nan çirkin bir taraf ıırliğt 
eaerl olduiunu yazmaktadır 
lar . 

Parla, 9 (Radyo] - Tu· 
nustan haber vertllyor: 

Dün ıece ltalya aleyhine 
nümayıı\er ve tezahürat ya
pılmııtır . Btnden fazla nü
maytıçt İtalyan lıonıoloıha · 
neılnln önünde toplanmıı. 

:ntlrekkep hokkası ve t•ı 

atarak konsoloıhaneoln c•m· 
larını lurmıılardar Nüm•ylı 

çiler ltalyan kulQbü önünde 
tle tezahlrat yapmsılardar . 

Poltı, bu tkı binayı ıtçlük 

le muhafaza edebtlmiıtır 

NümaytıçUer, bundlln ıoo
ra ıokaklarda ıezmlıler, va 
tan ıarkıları ıöylemlılerdtr . 

Milli Ve Büyük Şefimi
zin Dünkü Tarihi Nutku 

(Baıtarafı birinci ıayfacla) 
lnaanlık için lztlraplı olan 

bir karanızlık karııaında 

Türk milleti içerde ye dı

ıarda fikirleri ıade •e açık 
ve kararları kati olark •• 
•ertlmıı bulunmakla bahU· 
yar •e mairurdur. 
İçHde lltk. cum· 

hurlyetçt •• mllllyetçl bir 
r~jlmin huzur v

0

e lıttkrar 
içinde bütün vatandaılaran 

ıamlml hizmetinden latif ade 
etmek, vatanı imar etmek, 
vataadaıların maddi ve ma 
nevi ee•l)'elerlnl yükıeltmek 
fıkırlerlle meıb6dur. 

Milletler araaındakt mü· 
naaebette ıulh ideali •e icar. 
ııt.ldı ıemnlyet ha•&1ının v6· 
cut ve ku.vet bulma11 ana 
ılyaıethnlzln açık hedefidir. 

S6ztne ıü•enllebtlecek 

ahllkta, 16&6116 yGrütecek 
kudrette btr Türkiye buıiin · 
ki T6rlrt1e elbette mdletler
ara11 ıulb ve llleaıJalo baı · 
he• ıaeaıedlerlnden biri ve 
kıyınetllıtdtr. 

T6rk vataad .. ı •• millet 
hizmetinde Hzlfe ıa .. lbt ola
rak dlayanıa husGnkl va 

ziyetlnde elimize geçen her 
zamanı fsrıat bularak vata
nımızı imar etmek ve mille · 

Umtzi yükıeltmek istiyoruz 

V azıfoe ıf a ederken kay
bedilecek bir aanlyemlz yok 
ılbi dtkkat ve ıüratle ve 
büyiik lnaanhk aileılnde 

yüksek mevki •e vazifelere 

namzet btr b6yük millet 11 

faule de tıtlkamet kudret ve 

kahramanlıkla hazulanmak 
la hazırlanmak mecburiye· 
Undeylz 

Yüce hedefler 1 ç 1 o 
taıkın btr ıevk ve azlm tle 
çahımak ha va11 .. lıte Türk 
mtllettntn buı6o clierlerlnl 
dolduran temiz hava budur.» 

Kongreye Bahşedilen 
Şeref: 

Nutku müteakip kongre· 
nln normal meaaıılnl tak ip 
etmeıl için riyaıet mevlrllni 
Vali Avnt Dofana bıraktı · 
lar 

Valf, Relılcumhurun kon 
ıreye bahıetttlcleri ıereft hl!· 
yacaolı tlkran clmlelerlle 
ifade elti. 
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lstanbul Valisi Dün 
Şeh i izde · Geçti.. 

Eski Parti Başkanımız Tre
nin Tevakkufu Esnasında 
Balıkesirlilerle Görüştü. 

latanbul V a lt ve Belediye 
Reııi Doktor Lütfi Ksrdar, 
dün lstanbuldan ıehrımiz yo · 
lile eski memuriyet mahalli 
olan Mani .. ya ıttmtıttr. 

Jkt yıl önce Parti hatkao 
lığında bulunan ve kendaalnl 
mubtte çok ıevdlren sayın 

Lütfi Kırdar, ıehrlml z tıtaa

yonunda rahateız bulunan Va· 
ltml?. adıne Mektupcu tara • 
fmdan, ayrıca Parti Yili 
yet ve keza tdare heyetleri , 
dtjer Partthler ve kendileri 
nin ıeçecellnl haber alanlar 
tuafından lıarıılaoaıııtır. 

Belediye Relıl Naci Koda· 
nez da aynı trende ve yanla· 
r1nda oldulu halde ıehrlml · 
ze dönmiiıtü . 

C. H. P. Kaza 
Kongresi 
Toplanıyor. 

C. H. Partlıl kaza kon · 
grrıl buıün aaat 15 de mer· 
keze ballı nahlyelerden ıe · 

len müme11ıllerln tıttrak1le 

toplanacaktır. 

A vıo J 5 net perıembc ıft 
nü de uat 14 de kanlar · 

dan gelen m6me11lllerln it· 

tlraktle Tilayet kooıreat top
lanacaktır. 

Her tkl konıre ParU bl · 
nHında yapılacaktır. 

Kredi Koope
ratifleri Ve 
Rehin. 
Tarım kredi kooperatif · 

lerinio büt6a ortaklarının 

m&baulaUyle zirai alil ve 
edevatı üzerinde relaln 

hakin bulunduğundan bu 
mahıullerln. devlet alacalı 

için haczi cihetine aıdtleml 
yecejl, ancak devletin hak· 

kı bu mabıullerin aynlne 
taalluk edlyoraa haciz yapı · 

lablleceit maliyece vekllet · 
lere tamim e-dllmtıttr . 

Pul yapiştudma11 icap 
e~en evrak. 

T anztmlerl ııra11nda pul 
yapııtıralmaaı icap eden e•. 

raka, tanzlmlerlndeo bir 
m6ddet ıonra pul yepııtml 
dıiı takdirde hem realm, 
bern ceza alınmayıp yalnn: 
ceza ohnmakla iktifa edll
meıl llzım gelecejl Maliye 
Vekllettnce kuarleı ıtarı lnuı · 
hr 

Bun.lan ıoora lcürıiye gelen 
Parti azalarından Bayan Ha
cH Dicle heyecanla Uhlyen 
bir aeıle Retılcumhur lımel 
lnönüne bütün memleketin 
h111ettlil bafhlıit btldtrdi 

Relıkumhurumuı:, ruzaa-

Lütf • Kırdar, aıelenlerle 
ıamlmi ıörütmelerde bulun 
muı. Balıkealrtn mlaaffrlerl 
olmak üzere bir müddet 
kalmaları yolundaki rlcaya 
karıı bundan zevk du1aca · 
tını, fakat tılerl dolaylıtyle 

ıe•d•ji Bahkeılrlllerln bu ar· 
zuıunu yerine ıettrememek 

mecburlJeUnde buluodujunu 
ıöyltyerek teıekkür etmlıttr. 

lıtanbul V allıt, trenin ha
reket ı:amanımn gelmul 
üzerine ı~len zevata veda 
ederek ayralmıılardır. 

Lütfi Kırdar, Manlıalılara 
veda edecek ve iki g6n ıoa
ra alleılle blrltkte yine ıeh 
rlmlı. yolu ile lıtanbula ıe 
çecektır . 

Susığırlık Ço
cuk Esirgeme 
Kurumunun Fa

aliyeti. 
Suııiırhktan yazılı1or: 
Çocuk Esirgeme Kurumu

muz bu yıl çok lyt çalıt 

maktadır. 

Kurum, burada mevcut 
iki okulda bulunan kloı 

acılz •e yardıma mulitaç 
çocuklardan altıaı kız olmak 

lzere kırk iki yavruyu baı 
tan aıaiıya kadar giydir· 
mittir. 

Bu glzel ve hayırlı faa· 
ltyetı göıteren Kurumu teb 
rik ederiz, 

Adliye Men
auplarının Ter
fi Cedveli. 

Hlklm ve aı6ddeiumuml· 
lerJn ıtclllerl iizerlnde ted 

ktkler yapmakta ve terfi 
defterlerini hazırlamakta 

olan komlıyonlardan lkt nu · 

maralıaı müddelumumllere 

a ld olan terfi defterinin ha
zırlıjını bltfrmlıtlr . Bir nu. 
maralı komtıyonun da bu
ıünlerde vazlfeıtol bittrmeıl 

beklenmektedir. 
Her iki terfi def teri ret · 

mi gazete ile ilin oluna· 
cak, hiktm ve müddelumu · 
mllerden terfi m6ddetlerlne 
lUrazları olanların tllrazla 
ram yapmalarına muayyen 
bir müddet müıaade oluoa 
caktır. Bu müddet içhıde 

itiraz edenlerin itiraz ları 

tedktk ve muhik görlinen -
lerin terfi defterlerine tHhth 
yapılmak ıurctlyle düzelti· 
l~cektlr . 

meye seçen kongrenin me -
aalılnı yarım aaat kadar ta
kip ettikten sonra yeol ya 
pılan vill)'et hutahaneılnl 

ve ıtatıiyumu zıyaıtt <ltıl u . 

Piyasada istik -
rar Husule Geldi. 

Geçen ay içinde yabancl memlıkellera 111 kıdır 
mal ikracatı yaplldı. 

Mt111 yaı •e onu takiben iç ce•lz: lhracahn dev•"'' 
de ı.ayramın araya ıtrmeetle me•cud ıtokları azattoaakt• 
iki haftadan bert karanızhk d1r.Bu ıebebleftatlar da " 1' 

içinde geçen piyasada, haf· miktar yülnelmtıttr. Plf11' 

tansa ıonlaranl'l dofru vazı. 

yelle bir istikrar görülmtye 
baılanouıtn Mevrudat nor· 
mal ıeyrlnt almııtır 

Bujday: Ply81aya bir haf· 
ta içinde 2970 ton buiday 
ıelmtı, 1 2 ça•darh Polatlı 
malları 5.38-6,08. 4 5 ça•-
darlı Ankara ve bu ayar 
mallar 5.30·5,35 6 7 çavdar· 
lı aıra Anadolu sertleri 5,08 
9 10 çavdarla Trakya ıert · 
lerl 5 ·5,03 arasıoda muame· 
le 16rmG1Ub. 

AJmaayadan Adana, Urta 
bavaltıt ıert buiday1arına 

klilllyetlt talepler •ulrubul-
muı ve ebemmtyeth parti 
ler Hhlmııtır . Maamaflh pi· 
yaaadald fıatlar Alman talep· 
lertnden daha y6luek ol 
dujundan ntııların de•am 
etmlyecell memuldür. 

Arpa: PJyaaaya ıelen mal 
miktarı ihtiyacı kar · 
ııhyacak mlkdardan ookıan 
ohııası dola1tı le flatlarda 
3 4 para lıader l.lr yükaeltı 

husule aelmtıtlr. Talepler 
fazla ve bllhuıa beyaz mal
lar aranmaktadır. 

Anadolu malları dökme 
Haydarp•ı• teıltm1 4,05 4, 
08, Marmara Ye ltrakya 
malları çuvalla lıkele teıllml 
4, 1S-4,18 kuruıtur. 

Mıaır: Bazı tıtlhaal mınta

kaiarında bu mahıulun nok
ıan olduğu anlaıılmııtır . Bil 
ha11a bu nolna•h4' Bandır-

.. , 
aaflam ve clnılertae ıor 
44-47 kuruı araaında ll'uı

mele ıörmektedtr. 
Tıfuk: Almanya •~111 

ebemmlyeth miktarda ttftllı 
mübayaası de•am etmekti 
olmuına raimen bu mıı.-· 
yaatın mabdud ftr••l•'' 
lnhlaarı ftatlarda bekle .. • 
teıtrl ııöıtermekte berde••"'' 
dır. lnalltere için de ktçAI& 
parti ıatııları olmuıtur. pt· 
yaaadan 3000 b.lya kad•' 
ıatıı olmuıtur. Fıatlar: Ot· 
lak 130· l 40, Karahlıar, "a 
tabya ve ayarı mallar ıı5· 
J 17, muhtelıf de;f ••il•' 
70 80 kuruıtur. 

Y apai: iç ve dıı pt1•,.. 
lar için yapılmakta ol•• 
mabayaat plyaaayı .. ,1a
•azlyette deTam ettlrmekt• 
dtr . So•yetlere ıatıı taahhiil' 
lert ıona ermemtı old•i••· 
dan müba yaatın artacafı •• 
yerli fabrikaların da m6b•· 
yaata devam etleceklerl ao· 
laıılmaktadır . Flatlarda ...... 
ıuı bir hararet Yardır. Be•' 
dırma, Bursa •e Karaca9'•1 
malları 63 66, lzmlr, lıotlt 
Gelibolu ve Çanakkale 59· 
62, deri Ye beıl malları 46· 
iO, yıkanmıı y6n 70, tıırlt 
4 7 52 kuruıtur . 

Pıya1adan 1700 balya k•' 
ciar ıatıı vukubulmuıt•r, 

lzmlr Ticaret Ye Sao-11 

Oda11ndan ali.kadarlar• 
gelen haberlere 16''' 

ma ve Karabtıa ha Yahsı lı tklnclteırlnln ıon baf· 
tlhıalltaoda hl11oluour dere- taaı içinde lzmlr ltmanınd•• 
cededlr. Bu havali mallara 
fop çuvelh 4,30 -4,35 kuruı
tan muamele görmüıtür. 
Adapazarı malları çuvallı 

Haydarpaıa tealtml 4, 15 4,-
20, beyaz 4, l 3·4, 18 kurut · 
tur. 

Pirinç: Piyasaya mühim 
mllıdarda mal mevrudatı de· 
va• etmtıttr. Bununla bera
ber lzmlr •• havallıtne pi· 
yaıadan inal it devam 
etmekte o lduiundan fiatlar 
da lt111ol~~ - bi;- yülueltİ 
kaydedtlmııtlr . Birinci mal 
Toıyalar 32,5 orta mallar 
20 2 l kuruı tur. 

6 Kişi Bir Kızı 
Kacırdılar. , 

Küpelerin Bozalan k6y6n· 

den Mustafa ojlu Mustafa· 

nın kazı on beı yaılarında 

Aneyl Savaıtepenln Me-ct 

diye kövünden Hü1e1tn oğ 

lu Hüteyln ve arkadaıları 

Mehmet oilu Ali, Ali oilu 
Hikmet, Alt oilu Hiheyln, 

Muıtafa ojlu Muıtafa, Hü
ıeylo oilu lbrahtm adında 
altı ki~! zorla evden alıp 
ı•tmıılerdir. 

Kızı llaçıraolar yakalan. 

muhtelif memleketlere ••· 
hım miktarda mal thr•ç 
olunmuıtur. lktnclteırtolO 
ıon haftasında, lzmlrden 47, 
402 ton llzllm, 1, 142 t•O 

iuclr, 180 toa pa••k, 419 
ton hurda lncfr, 483 ton pa· 
lamut, 269 ton aeytlnyafı• 
286 ton arpa, 200 ton bak' 
la, 68 ton darı, 25 ten b•· 
dem, 186 toa ce•lz, 141 tol' 
meyan"ökü, 4 toD ke•t••' 
521 kilo balı, 5 ton d•''' 
50 ton zımpara, 3 ton aı•'1 

23 ton ıuıam muhtelif ee•e· 
bt memleketlere röndertholf 
tir. · 

Maden KömiJ" 
rü Çalan 
Çocuklar. 

Aluacılar mahalle.tadcıtl 
Mehmet oflu 1 l yaılarıod• 
Şaban ve Kayabey mahal 
leıtoden Cemil otlu 12 

yaılarında Nuri adıadalı1 

iki çocujuD Ôjretmen olı11" 
luoa ald maden kömGrlerl•· 
den 23 ktlo kadar çatiıiılı · 
lara Ye çarııda aattılıları ı11 

rülerek yakalanmıılutlır / 

mıılar ve adltJ•Y• •erıf 111lf • 
lerdlr . 
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ismet İnönü Ve Yabancı Gazeteler 
ı.ıt İninü sade pıılık bir ıskeıi munffakıyate 11ılit değil her ııh adı bir poli

tikıaım hı iz olıaıı lium gelen ıvsıf ı da nıf sin~e caat111iıtir. 

Siyaset Ufuklarını 
Karartan iki Bulut. 

•0.,rAqrlfh ıazeteıl ya · kabiliyetler aayeıinde onu hin hayatını naklederken 
tı1or: tekemmül ettlreceilne a:ıu ıöyle diyor: 

8&y6k bir adamın b1rak hakkak nazarı,le bakmak lımet lnönü de, meılek 
hfı btr eıeri temadi ettir ıerekUr Bız. Almanyanın, itibariyle telefi k'.emil Ata 
'-ek, ko1ay değlldlr. Ztra o bu verimli faallyetı allka türk gıht askerdir. Kendlıi 
\&Jük adamın eıerl ıle ale He takip edeceğın ı •e Ata Ba\kan harbine, ltalvan • 
ilde bir tnıanın kaltthyetl türkün halef t ile dahi iyi T6rk harbine ve Umumi 
''•••Dda bir mukayeıe ya. doıtluk münaaebatı teaiılol harbe ltllrak etmlttlr. Muı 
Pddığı zaman. bu karıılaı- arzaladığını, ıtmdtden temin tafe Kemal. ltıllf de•letle· 
tarıma, ekHrJya ıklaclıinl• edebılır•:o: » r•nın taleplerlne ve Sevr 
''•Jblne neticelenir. Bunun Roma ltalyarıca ıazetelerlııla 

1 
ınuabedetlnln ağır ıerattlne 

lçın Türkiye, lımet la6aü kuryemlzde çıkan nuıhaların rıza göıterea Konıtantlnopl 
11~•let relıllllne lntıbapla. da lımet ln6nünün TQrklye hük6metlne kartı iıyan et · 
teleftnln dereceılne heıkkıyle Cumhurbaıkanl.iına intl · tliı zaman lırnet lnöoClne 
••rabılecek •e onu• yerini babı dolaylılle mütarlleyhln Kemiliıt orduların erlıinı 
~-•men doldurabilecek btr hayatını anlatan •e mezl· harp relıllği •azlfealnl te•dl 
...... bulmanın •erdijl mem· yellerini tebar6z ettlrea ya· kıldı. lımet ln6nü llttn 
'•ntyet •e ze•kl duymaladn. Jılar tntltar etmtıtlr . Bunla- harfleri tnktlibında •• ma· 

Bunlardan biri ispanya faciasıdır. Diğeri de fn· 
giltereye karşı beslenen iyi niyetin Fransaya 

karşı esirgenmeaidir. 
«Brltanya - ltalya muahe balyan kadınlar1n ktrbaç- hareket dalma tehhkelldtr. 

deal merlyete ıırdl Bu mu laama11nı emretmlt olan Doıtça bir atmoıfer içinde 
ahede, ltaly8nın milli birllil mChtevltlerden btrl Londra· baılaıint btle ol .. , bu ılbl 
ıerçekletUil ıündenberl iki yı :ziyarete ıeldlfl zaman, mfinakatalar, tkıerlya bir 
millet araıında ıınevcut olan hiddet ve tebev•Cirden ken· lıttal ile ıona -ermekte •• 
m6nasebetlerl yeniden taze · dini zaptedemlven halk yı· münazaa yeoıden baılamak· 

llyecektl . lkı memleketi btr· lıoları onu ıokaklarda lco · tadır . Bundan dolayı ıeçmltl 
ı.,urea batlar, tarihimizin Yaladı. Garlbaldtle, ltalya · unutmak •e ı&zlerlmtzl ltl· 
en yeni de•lrlerlne kadar da oldut• ııbt loıtlterede ye çevirmek lltlyoruz Att· 
ulaımaktadır . Amerikanın de btr kahraman ıöztyle ba nto r ö r ü n n t 6, hıç 
ılmürıelettlrllmele baıladı · kıldı . de cesareti k&racak DJahl• 

Müte•effa Atatürk ıtbl rın arasında yalnız objektif arif miie11eaelerine •erilen 
l.waet lnöaQ de, bCiyük harp· bir f tekilde tercümel hal yeal lıUkamette olduiu ka· 
tea e•vel •e ıonrakt Türkl · den babıedenlerle ,ayanı dar, bet ıenellk proframın 
•tbla JenOe.tDeil utrıand• dtkkat 16rGtea'-et a .. tıtla tatbikinde ve demlryolu ıl · 
Çalıtan nesle meoıuptur, hOllNten blldırılmektedlr: yaaettnde Atat0rk6n en 1&-

ııadanberl lt!ÇeD devre ka O yanhı fikirler, tıpkı za- yette defıldlr. Jt..,ıde , 86· 
dar uzun ıGren bir mlddet ı rarh otlar ıtbı, Grerler. Ha- ytlk Brltanya ile l talya ara• 

ftla4 • lamı• el•• de• · La Gazz,tta dl Puplla dık meHI arkadatı olmuı · 
1-t relıl laöaü, etki Oıman iılmll ıazeteıle, «lamel lnö• tur. Aynı zamanda d•plo · 

sarfıada Brıtanya, bir Roma 
eyaleti idi. Romalılar 400 
yıl leıtlter•de yaıadılar ve 
oraya kGltürler•nt ıetlrerek, 
arkalarından bu kültürün 
tzlerlal bı,.khlar . 

la l•paratorluiu deninde, nü TOrk•ye Cumhurbaıka· mat olarak mu•affaklyerler 
l.11ıet paıa olarak parlak nı» baılılı altında aeırettlil ihraz etmlı ve bılha11a Bo· 
bır aıkerl kariyer yapmıı- · bir buçuk ıQtualulc bir ya · fazlar meıeleel mevzuu 

Romalılar ııttıllten ıonra 

bu memlekete ıelen bar 
barların bGtGn ıayretlerlae 
ratmen, bu anane canh bir 
ıurette ya,.clı. 8Gy6k Brl· 
tanya, halyaya kartı olan 
teteklrür borcunu aala unut· 
mach. Geçen aıırlarda, ltal· 
yan milleti korkunç bir ya · 
bancı doıtluiu altıada bu 
lunurken, Brttanya mllleU, 
onun lztlrabını paylath ve 
ltalyanların yabancı boyun· 
duruiundan kurtulmak için 
sarf etttklerl ıayretlerden 

derin bir heyecan duydu. 

ltr. 1901 Maeıtndekl ıenç zıda, devlet relılmlzln ha- 6zerlnde olan MontreuX 
l'Grk hareketine lttlrak et· yah anlatılmakta •e eakerl malra•eleal ıtbl meseleler• 
-.ı,, Tibklyenln ıen zO · 30 •e ılyut muvaffakıyetlerl mOzakere ederek muvaffak 
•eoe içinde ılrdlll b6tün zikredilmekte •e ezcümle olmutlur. 
la-rplerde asker olarak me · fÖyle denilmektedir: « 1924 Bütün bu meziyetleri, Mıl 
•uliyetll me•kder i11al eyle· Seneıl mart ayının teıkıli.ta let Mecl&ılnln biitln reyleri · 
"'•ıtır. Bılba11a Çanakkale HAllye ıılibata onun riya al tahııoda toplamata lmtl 
'-•rbıncle Türk kararıihı ıet ettlil lılabinenln zama · olmuttur. Son Hneler zar 
'-llaumtılnde harekit tubeıl nında yapılmıttlr Ytne onun fında 1enl Türldyede yapı 
telıllflal ıf a et mittir. zamanındadır kl memleketi lan reformlarda Atatürkiin 

lıaaet p•fa, eoyadı o!an 1rarplalattırmak huıuıundakl batlıca yardımcııı olduiunu 
Onönü) ıımlnl TGrk · Yunan bütün dijer radtkal reform· töylfdlilmlz yeni batkanıa, 
laarbtnde laönü me•kUnde lar yapılmıthr. ( Sonu dördGııcü aayfada) 
'hr•z ettıtı muzafferiyete Mlıarinlleyb K6rt asilere 
lıtteaden almıttır . Zira bu •• yeni cumhuriyet Hjlml 
""' mücahit , )918 mail6bl · nln haıımlarıoa kartı enerjik 
'ettnı müteakip derhal, Ke bir ılyaaet kullan ınııtır Oou 
lbll Pat• tarafından idare bathca mesai arkadatı te 
oluaan mil i tstlklil m6ca· likki eden At.türk, keodt · 
deleıtne ııttrak eylemlftl . ıtne, TGrktyede elyevm lktl 

darın lalklml mutlaln olan 
Cumhuriyet Halk Partlılnln 
btlftıl rlyasellal tevdi etmlt 
bulunuyordu. 

Fakat buıünkü Relılcum· 
laur lımet ln6oü, ıade par 
lelı aıkeri mu•affaktyet •e 
tecrübelere malik bir tahıl 
ht dejlldlr Bunun harlctn · 
de •e hemen her ıahada bir 
Poltttkacl11nın haiz olmuı 
ll:aımıelen her türlü enaf 
•e kabiliyeti nefılnde ce · 
llaetmlttlr. lımet lnönü Tür · 
lıtyenln kaUunmH·nda çok 
"•ti bir rol oynamıtbr Ata
tGrkGa yınıbatıncla ve onun
la beraber, kendi batına 
dütGnen ve hareket eden 
1,ır lnıan ııf atlyle 'H büyük 

bır aatlakatla çalatmıthr. 
k.•nd .. ı J 925 ıeneıindeo 
1937 aeoeılae kadar bllilo · 
lcıta Baı •ektilik nzlf eıinl 
1f• etmıı . fakat bundan e•· 

•el de T6rktyeyi Lauıanne 

lconferan11nda btlylk bir mu· 
••ffaklyetle temıll evlemlt· 
Ur. fiarp ıonraıı TOrklyeal· 
taln ıerek harici ve ıerek 
dabıli •olltlkaıından bahıe· 
derlaen, bu, arada ln6nünün 
lıatt •e mtıhlm ro1Gn6 teba · 
rı~ ettlrmemeje lmkin yok· 
hır. 

AtatGrkln eski ıllih ve 
tecriibell it arkadatı lamet 
laönlnüa, T6rklye Büyük 
"•ilet Mecltıl tar•fından 
llQ6ttef ık an relılcumhurluia 

•eçılmeıt pek tabiidir. lımet 
ı .. 6.,ün6n Büy6k ölü tara 
fııadawı lreadlıtne denedllfl'D 
tıerı elinden ıelen bütün 
l•Jretle ıdue et•ekle kal · 
11ıu,.rak, haiz oldufa ,.11ı .. 1r 

Kendlıl 1931 ıeneaınde 
Atına Ye Budapetteye ıeya 
bat etmlf, ertesi ıenenla al· 

ıan ay•nda da Molkovaya 
ve may11ta Romaya reaml 
ziyaretler yapmıttır .... 

1934 Sene1lnde bOtOn 
Tlrk tebaaaanıa birer aile 
tamı intihap etmelerini amir 
olan kanunun kabulü üzeri· 
ne, btzzat Atatürk B•ı•eklll 
lımet Pataya, kazanmıı ol· 
duiu lnonü tiarblne izafeten 
kendtllne bu lıml vermlttlr. 

lımet ln6n0 memlek~tte çok 
ıevgtye mazhar olmaktadır. 

Aynı tarihli «La Stampa» 
gazetesi, yukarıda tıml ıe

çen ıazetenln makalesini 

aynen almııtır . Yalnız yeni 
kabloealn Celil Bayar tara· 

rafıadan teıktl edıldlil ve 
üç •ekllette tebeddül vaki 
oldupnu komaoter ya.al· 
madan kaydedılmektedtr. 

Ayni tarthll « il Popolo 
d'ltalta » gaazeteıl de bil 
liümetla intihaptan e••elkl 
reımi tebhilnl neırettlkten 

ıonra lımet lo6n6nüo haya . 
tanı mu•afaaalan anlatmak· 

tadır . 
Yine bu tarıhli «il Glor. 

nale d'ltalla» ıazeteal, lı
met laönüaün. intihabı mi 
teaklp lrad ettlil nutkun 
es .. aoktalaranı tebar6z et · 
Urtlllıten ecmra mGıartHley · 

ATAMA 
Ne olur ıüzel (Atam} beni de al yanına, 
Kaldır batını bir bak kurdujun ntanına; 
BltOn millet ajlıyor ıırmek için koynuna, 
Ne olur ılzel (Atam} beni de al yanına. 

Biliyorum elbette o yerdir ııdecejlm, 
Fakat lıtlyorum ki bir an ev.el ıldeylm . 
Sen orada yatarken ben naaıl fatıyayım, 
Ne olur 16zel {Atam) beni de al yanına. 

Bir gün hain bir rüzgir çupmıth bizi yere, 
Kalkmak l~I• zorlail.t&: belkı de birkaç ker~; 
Fakat kalk•ak defli ya rlofrulmak btle ıOçtQ, 
Bu anda öaümCbt• belılenen dibi düttü 

Ôyle bitkin iır halde yatıyorduk biz yerde 
G6zlerimlz arıyor bir kahraman ılerde; 
O olmuıtu aztmle dGtmana ilk ıaldıran, 
Vatan için atılıp bizi yerdea kaldıran. 

Onunla ıltmek için kaynayan kanımızdı, 
O bizim önderimiz O btzlm canımızdı; 
Birçok lakıllp yapıp yarattı hOrriJ~tt, 
lıtıklll aa••tl1le kurdu Cumhuriyeti. 

«Seoı» toprakta delil de, her evlldın kalbinde, 
Yatıyor yatacakıın bir peyıamber hallnd•; 
Katblerlmlz bir mabet, ı616ılerlmiz kal~. 
Bak oa yedi mtlyoa TGrk aana atlıyor hll•. 

Hatirledım timdi ben gençlik için ıözlnl, 
Her uz•un timdi yine açacaktır ıöztloG, 
Sarı ale• saçını, temiz açık y6zlnü. 
Çıkardın ıen ıöklere indirmeyiz biz onu. 

cSeu )) artık Hmalarda ıüneıtn bir eıtıln 
Haykır ki aen, aeıtnt biitün cihan lfltıtn 
Seni yalnız biz detti yerdektler de btlıln 
Ey (Atam) bu mlllettn lıtlrlelk ıtıneıtıln. 

Mehmet Özateş 

kıkat diye bGtQn cihanı kan· ıında menf ul lhUllfını mu· 
dırabilmek tçln, yaıUıt h6 · cıp olacak makat bir ıtbep 
küaıılerio ıık 11k tekrarlan· me•cut dei lld ı r. imparator• 
maıı lrlfldir. Bu yanlıt hl · lufunu Hflamlaıtmp lnkt .. f 
kümlerdea biri de, dlbyanın ettirmek için, ltalyanıo ıul• 
blrlblrJJle erıeç barbe tutuı· ha çok büyük ihtiyacı •ar• 
maları zaruri ıörGleo, dik• dır Anupadalırt hudutları 

tat6rl6klerle demoktaallere tatmin edici bir mahiyette 
ayrılmıt oldulu tddlaııdır oldufu ııbt, ı6mGrıecıbk 
Meseleyi kıaaca btr dOtOn · etmek için Afrıkada klft 
cedea ıeçlrmek, ba fikrin yeri •ardır; yGkıek bir ldU· 
ne derece yalnıt olduiuou tire ıablp olan halkı tae 
gÖ•terlr. harpten nefret etmelttedır. 

Memleketinde eo bilylk Ufaklara karartan yalnız 
•e derin lok,Jlbı yapmıt iki bulut vardır, bunlardan 

' o lan diktatörlerden biri ıe biri lıpanya faciası, dıterl 
çenlerde öldG. Muıtafa K.e de lnıiltereye kartı t ı mdt 
milin yahut ıonradan anıl beıledlfl iyi niyeti, Fransa· 
dıiı ıtbı, AtatOrlıı.ün devlet dan eılrıemealdlr . 

i batında buluaduiu devrin Bunlardan blrlnclılne ı• · 
1 büyük blr luımı zarfıoda lince, lıp•nyada her lkt ta· 

Büyük Brltanya ile Tür· rafı• da birer hezimetle be· 
kiye ara11ndakl münasebet. yun ejmek niyetinde olma
ler, her zamankinden daha dıjı hakikati ıün ıeçtlkce 

ziyade lhen&clt olmut ve daha ziyade tebarüz etmek· 
mütemadiyen mükemmellet· te •e bir hal tarzının her 

mittir. Portekiz de. bir çok iki tarafı da memnun ede· 
yıllardanberl diktatörlük lda- ceil anlatılmaktadır. Böyle 
reıl altında yeniden ıelıt bir hal tarzına varmanın 

mlıtlr; fakat, 8üy6k Britan· önüae dikilen enıeller lıte· 

ya tle onun cıkl miittefıkl dtil kadar muazzam olıun, 
araıındakl doıtluk balları Anupanın devlet adamları 

önceki ııbı ••ilam kal••t · bu da•anın hallini aztmklr· 
tar. lak iyi niyetle ele alacak 

Şayet iıbata tiacet ••na, olursa, bu enıeller aıılm•ya . 
bam baıka devlet teklllerly· cak ölçlide dejıldlr. Brltaa · 
le idare edilen •e dinleri ya hik6metl, lıpanyadakl 
muhtelif olMn mllletlerla, •azlyetln, Avrupa ıullaa için 
aralannda ıılrı bir doıtluk bugün bir tehlike ıf ade et· 

kurabildıklerlnl lıbat içi• melde olduiu fikrindedir . 
ıerek buıGnkü ıOnden re Bu nlkbanitil• haklı çıkma11 

temenniye çok t•yandır· 
rek ıeçmıttea daha bir çok 
mtıaller göıterlleblllr. lnıılterenln Fransa ile 

olan doıtluju, BrUanya d1t 
Dünya ıulhu için tehdidi 

lf ade eden diktatörlükler 
deiil, mGtearrız de•letlertlır . 

Bazan tktıl de biri birini 

andırır; fakat daima delil. 
Harp ıonrHı ltalyaaının ta· 
r lhl bir meıeleye çok ente 
reaan malzeme •ermektedir. 

Roma üzerine yürUyOtten 
tutunuz da Habeılıtaoa _ya 
ptlan baal11na kadar ıeçen 
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ya münuebetlerlnin lhenıi· 
nt hiçbir tey bozmadı; bu 
m6ddet zarfında, Avrupada 
itleri idare edenler ara11nda 
bulunmıyan Mu11ollniatn nü· 
fuzu. kati ıurette ıulh tara 
fını iltizam etu. 

Bu ıırada Habeıtıtana 
dair mümkün oltluiu kadar 
az koauımak daha bayırla · 
dır. Eıkl doıtlar herhanıl 

bir kavıadao ıonra baraı1r · 
lar da ortadan kalkmıt olan 
darıınlıjıo •ebeplerlal ma. 
keı• cderlene, böyle bir 

polıUkaaı için çok derin bir 

ehemmiyeti haizdir; bu doıt· 

luiu biç bir teJlb bozma· 
maaı lazımdır. Bu itibarla, 

yeni kurulan lnıdlz- halyan 

doıtlutunun amrG uzan ıOr· 
meal tıtenlyona ltaı,.. n -

Fran11z m6naaebetlertn ıa de 

behe•ehal dGzeltllmeıl ıe· 

rektlr . Ôncedea old.ıiu ıt 
bl, timdi de bu dOzeltme 

keyfiyettae blrlcık enıel, 
lıpanyol meaeleıldtr. Na· 
polyoaua •akttyle lıpanyol 
çıbanı dedlit teY, en aoara 
llendlılnla de•rllmeılnde en 
büyük rolü oynadı . Bu tür
lü 1eal bir çıban tekmil 
A.vrupa için çok tehlikeli 
olabaltr. Onun alelacele bir 
cerrahi ameliyeye ıhUJacı 
•ardar. iki Lltln kız lrardeı 
lrarıılaklı olarak l»arlk•dler 
arkasında bekledaklerl m6d
.ıetçe, ılblrli uulh» ıözl de 

(LQtfen çeviriniz} 
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F ethedilemi e Çi •• 
( Dftnkü yazının devamı) 

bu ıuret le Japon taarruzuna 
kartı meın leket ı müd~ faa 

etmeje çalıımaları, uçıuz 

bucalııız Çın ovalarınm hn· 
rap olmasına seb~p elmur 

tur 

. lar: Kalabalık bir h alde ha
reket etmek. 

Bütün buolara , harbin ve 1 
harp ıonunun amanuz tah 1 

ribahm da ıli•e ederseniz, 
itin fecaatlai ancak o za
man idrak edebtllratnlz. 

Çin köylerinde evler, he 
men hep bambu afaçından 

yapılmııtar Bu abıap evler 
alete ıelmez: Hemen alev
lenir .. Bundan dol ayı büyük 
bir Çin köyüne düıecek olan 
bir yanıın mermisi pek az 
bir zaman içinde bütün bir 
köyii bir kil yıjaoı haline 
rettrlr. 

Çtn k6ylerine, m11harlp 
kıtalar elbette zarar •eri 
yorlar, fak at Çin köylerlnln 
yalnız derdi bu deitldır . 
Kly)ere ve köylülere bu 
muharip kıtalardan ziyade 
mahalli eıklyaların fenahiı 

dokuDmaktadır. Köyleri bo 
ıaltan Çin aıkerlerl çekilir 
çektlmez,çln köyüne Japoların 
••el taldıran •e muıatlat ol 
an baydutlard1r. Bu korkunç 
eıkıya, köyleri kuıatarak 

her tarafı dehıet içinde bı

rakmakta, ılrdiklerl köyde 
ıözlerlne yarayanı gaıbd 

mektedlr. 
Etklya ıaran mıntakalara 

neden ıonra Japon aaker
Jeri ıırer, ortahk nisbeten 
biraz düzelir . Fakat Çınde, 

ıehlrlere clvar olan köyler 
biraz daha ıükiinet içinde · 
dır. Fakat Japonlar tarafın · 

dan lıgal edilen köyler ber· 
bad bir hale ııelmektedlr. 

J•pon kıtaları için toprak 
larında tıpkı karmcalar gibi 
bir biri arkuından ilerliyor. 
Eier bazı ıebırlerde garnl 
:zon •ana, buradaki Japon 
aakerl biraz daha iyi mua 
mele eder. Fakat ukeri ıar
nlzoD olmıyan ıehlrlerden 

dııarıdaki •e uzaktaki Japon 
aekerlerlnde ne kontrol var, 
ne otorite. Bunların yalnız 

düıünd6klerl t•Y: Çinlilerin 
tuzaiına dGımemek .. Bunun 
için de bir uınl takip eder 

pratik bakımdan pek çok 
ıey ifade etmtyecektlr 

K.an ve tarih bakımından, 
ltalyaolar, Franaızlara , lu 
ıılıalerden daha yakıodırlar; 
Fransa, bir çok d efalar lt-
al1a ve loglltere artuında 
bir muvaeale •azlfeslnl gör. 
müıtür. ltalyadan avdetle · 
rinde sekizinci Şarl orduıu 

aıkerlerlnln btrlıkte getir
dıkleri röouans fikri, Fran
sa üzerinden lngfltereye var
mıı Ye O lfÜodenberl fraıua 
ile İtalya kültürleri dalma 
11kı b r irtibat halinde kal 
mııtır. 

Geçenlerde ölmüı olan 
titr ve vatanperver Gabrl · 
el d' Anunglo, l ran11zcayı 
ana dili gibi selh konutu 
yordu; tuau itiraf etmek la 
zamdır ki, o, Almanlara kar
t• olduğu kadar, İnıılızlere 
de büyük bir ttlm d11zlık 

besle rdi Maamafıh . gerek 
Ak!ienlzde, gerek ıımali Af 
rlkanıo boydan boya uzanan 
Hhtllertode hem Fransız. ve 
ltalyan ve hem de Brftan 
ya lmparatorluiu tçln kAfl 
yer vardır » 

Ordu ltuvveU bulunmıyan 

Çın kuabalarıoda, çapulcu· 
lar her tarafı kırıp geçlrl 
yor fl atta haydud lrı r, buıın 

ııvılluln e inde ne kadar 
ıllih ve cephane vıuaa, hep 
ıln l ıoyuyorlar. Bu eıkiya 

Jardan kalabalık güruhların, 

ıöıteritlc kasabalara glrdtk· 
leri ve lcendllerlnl hal&ıklr 

gibi tanıtarak köyleri ve 
kasabaları tepeden tırnaia 

ıoyduklara çok vakidir. Bu 
baydutler kuahalara, kol 
larını ca llıye. ıallıya dahil 
oluyorlar. Çünkü karıılarına 
~ıkacak bir kuvvet yok tur 
Bundan b•ıka, yağma et· 
mek için her ı&rdtklert yer 
de, Japonları memleketten 
ıürüp çıkareıcaklarını ıöy

lüyorlar. Makıatları bir ke· 
itmede toplanıyor: Halkı soy
UJak .. Yiyecek ve giyuek - , 
ten mahTum, sefil ve peri. 
ıan kalan bir('ok fakirler de 
çareıiz olarak bunlara tlu 
bak ediyorlar. Her rırdtkle · 
rl köy mutlaka harap olu 
yor. İtte, Çande btrçok köy 
lerl de bunlar yakıyor. 

Çta kaHbalarının sokak 
larında bir sürü eniz bark· 
ıız fakirlere rutlananız. 

Hepıl de dtlenctlık yapıyor 
lardar . Bu perlı•n zavallıla 
un bu kııta kıyemette iki
betleri bir karanlık; petle· 
rlnden adım adım haetahk ve 
ölüm gidiyor. 

Çtnde zaman zaman kor 
kunç kıtlıklar olmaktadır 

Ç&n kö yler& fakirdtr. 
Yiyecek zahlreıl yok
tur . Hiç bir nakil vaaıtuı 

kalmamııtır Btr birini takip 
eden, btrb•rlnden Oıtün ge 
len harp,ıoygun, yokluk fe 
liketlerl bu kııın on binler· 
ce, hatla yüz binlerce Çın · 

lin in hellk olmuma ıebep 

olacaktır. 

Napolyonun 
Resmi ulu-
nan Pullar. 

İoııtlterede loglltere hükü 
metl taraıandan üzerinde 
Napolyonun resmi olan bJr 
pul bastırılıyor . Maliimdurkl 
Napolyon loıılızlH tarafın-

dan Vaterloda mafli'ıp edil - ı 
dikten ıonra Jnatlızlcre teslim 
olmuı . .Sentclcn adaeına 

n efyedllmit ve orada ölmüı · 

tü Bu ada ancak dört bin 
kitinin bar1nabildlğl kayalık 
bir yerd•r ; HD t namına 

htç bJr ıey yoktur. Ahali 
en çok kene,lr eke r ve bu· 
nun satııile ıeçlolr . Fak t 

ıon senelerde art ık k enevir 
esklıl kadar para etmez ol · 
muıtur. O vaktt adada ki 
lnııtlJz memuru Napolyonuo 
hataruın an fıtıfade istemfı 

üzerinde apolyonun re!mi 
bulun n bu posta pulunun 
baıtmlma11na müına de edı l 

mest tçln lngıltere hukumetl 
ne b111 vurm uttur. Hükumet 
bu ta lebi ka bul etmlı oldu· 
aundan yakında v lnız Sen· 
tel~n adaıı poıtahaneılnde 

ku ianılm k üzere pull ır. r sa · 
tııa çıkanlacaktır . Poıta pu 
Harı yaima dereceıine ka
pıo ıl•cağı ve bu yüzden 
ada halkının sefaletten kur · 
tulacağı muhakkak sayılı · 
yor. 

TOllKDILI ıo BIRINCIKANUlll IPI# -
i et ö ü V Vaban- l._._._._._._._._._._.._.._ .._._._'l._._._._._._*! 

Gazeteler
.... ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 

cı 
(Baıtarafı 6çüncü ıa1fada) 

ıeleflnln ıerek dıı ve ıerek 
•ç politlkuını devam ettlre
cejl tüphe ıötürmlyen bir 
keyflyetttr. 

Yine 12 tarihli Mtlanoda 
çıkan «La Sera» ıazetHI de 
aynı tekilde lımet ln&nünün 
hayatını anlatmakla ve reı 
mi tebliğleri yazmakla ikti 

fa etmlıtlr. 
Bu tarihli «il Reıtme f u . 

cllta» ıazetesl, yeni Cum
hurreisJmlzln hayatını nak
lederek, Malatyalı bir aile · 
n ln çoc11iu •e Adliye me
murlarından bir zatın mah
dumu oldujunu yazmakta, 
askeri tahıillnl ve mektepten 
netet ettikten ıooralrl ukeı 1 
hayatını muhtaıar bir tekti 
de bildirmektedir. 

« La Trlbuna » gazetesi 
ise çok kııa bir haber baltD· 
de Tarklye Cumhurrelılıil 

lntthabının netlceetni btlclır · 

mektedtr. 
Bükreı, - « Unlversul » 

gazetul "Türklyede rtjtmın 

devamı,, baılıiı altında neı 
rettljl bir malıaledo ezcüm
le ıöyle demek.tedır: 

«Atat6rk6o &lümü, 1 ürki
ye cumhuriyeti ı,ıo ıüplaeetz 

ağır bir darbedir f!u büyük 
yaratıcının eınleı 1, tıh11na 
o deucede beilı ıdı l&t, lfir. 
klyenln bezı doıtları, kendi 
zamanına kadar uırdlde bir. 
takını ananelerin çerçivHt 
içerisine ıı&.ıııp kalan mem
lekete modern bir manzara 
yermek tçın garp medeniye · 
tini birkaç sene tçıode her 
sahaya tatbık eden utın 

vefatlnden ıoora vaziyetin 
lnklıafını endlıe ile ve 1&· 

bırsızhklarla beldıyorıardı . 

Endlıe bir takım batıl ıtıkad · 

lardan ıeliyordu . Zira Ala· 
türkün tahakkuk etttrdtği 

muazzam tılerln mille-
tin ruhuna liyıkı veç-
hlle nüfuz etmemesi ve 
gerek telikk llerı gerekıe me-

nfaatlerl dolayıaıle cıkl T6rk 
rtjımtne b ğh kalanloran 
adetleri pek azdır Büyük 
yaratıcman ölümü üze .. ıne 
bu eserleri latl•mar etmele 
rl lhtlmall vardı lımet in. 
önünün tttıfakı ara ile Re 
ıaıcumhurluğa intihap edil 
meal, Türk l1enln her tara 
fında görillen ıtıdal ve yük
sek ıef ın hayata gözler in i 

k panaaaınan butün mıllete 

hnsı l ett i ğ i derın tce11üıler 

Türklyenln ı s tı R i tm~ mu 
ledair he rhangi btr eadtıe -

nıo manasız olduğunu tebat 
cttljl gibi aynı umanda da, 
ebediye te ke vuıan merhu 
mun tahakkuk ettlrdlil th · 
tıUı lki.rı eıerlerin de milli 
ruhta çok d erin k6kler aa l · 
dığını d a göıterdl. 

Bu tıuretla Atatürkün na 
z~rl bir yarahcı ve gayri 
kabili tadblk formOllcr k e d 
edlc t ve ha m b ir ihlllilcl 
olmadığı sabit oldu. 

Mtıı e.ıüntleyh, ze~aılyle 

huvvetli en erjlltyle •e milli 
hayatın h er ahıuında pra· 
tık ol ralt tahakkuk e ttirdi 
ğl yaratıcı münciliğl ile ya 
kından tan1dığı • e mazinin 
p ılanmıf zfnt:lr) rtnden kur 
tardığı mlllctın fılnl lnkııa

fman hakiki bir ıembolü 

idi . Mucizeler bu ıuretle 

.. 1'i. K apita_f: JOOf)00,000 Türk Lirası ~ 
.., .. nııya = Yurd içinde 261 Şube Ve lljans ~ kolay ve hiçbir 

maruz kalmadan 
etmiıtır. 

tekemmül = Dünyanın Her Tarabnda Muhabirler -; 
J1J. Her tiirl& zirai ikrazlar- dlaer btlcümle banka 111u· ~ 

Çünk6 yükıek tef ile 
mdlet ara11nda , eıkl anaae
lere ve batıl iUkatlara müı· 

tenld değil bir takım yeni 
ümitlere, iyiliğe doğru tet 
viklere Ye y6luelmek ezmiy· 
le baz1rhkh bulunan fak at 
bu huıulla mümanlata ma
ruz kalan Türk milletinin, 
medeniyetin merkezine doi· 
ru yapbjı hamlelere bailı 

derin bir bailılık 'tardı . 

Reietcu111hur AtatürkGn 
vefatanı miiteak.lp tezalatirat 
ıekhne Yaran btr ittifakı iri 
ile lımet lnönünün ioUhap 
edilmesi ve merhum baıka 
nan•• yalunlarındaa ve mesai 
arkad•ılarından btrloe, me· 
buıJarın hafj olarak ittifa

kı lıi ile rey ~"m"leri 
bidııenln bütün Türkl)erle 
huıl ettiği ıe•ınçler, AtatOrk 
tarafındaı. blna edilen yeni 
Türklyenln çok ıajlam bir 
temele tıttnad ettlalnı alı· 
te1dlil gıbt merhuDJ mütarün 
ıleyhln ıenıtı. •e parlak bir 
ıekilde açtıiı •e Türkiye 
CuoıhuriJeltni modeın dev 
letler sanıfıoa ebedi olarak 
ıoktuğu yolun • devamı lü· 
zumuna kant oldujunda aa

bn olmuttur. 
ismet lnönünün ıahıı ve 

faziletleri ·ı ürk ty"nan tstık

bah için lrnvutll bir teml
nattır. Ve ha. kcılık ıöhreU de, 
ıdartcı ıle mıllet areıındalu 

kalbi rabıta için bır zaman 
teıkil elmekt~dlr Türkiye· 
oln hudutları harfclnde ka· 
zandığı sayrı da, Türk dev 
letınıo diğer devletlerle olan 
münaıebahnın ink ııafına ve 
büyük Selefinin tak ı p ettlil 
harici ılyaaetln esaslaıını 

takvıyeye medar olacaktır. 

Mümtaz bir aeker •e kah· 
ra man Atatürkün harp mey
danlarında 1adık bir mesai 
arkadaıı olan lımet İnönü. 
Türk orduıu için ıelef• albl 
yoruımaz ve vazlfeılnl müd 
rık btr canlandırıcı olacak-
tır.,, 

Polonya dan 
Parf.se Giden 
Hakikatlı 

Kadın. 
Bundan btr k aç sene ev 

vd hır Po! onyalı karııına: 

- Ben ıöyle biraz dola · 
laıap geleceğim .. 

Demtı, kapıdan çıkmıı. 

Fakat çıkıt o çıkıt Güoler 
geçmlı, ylar geç mit ha tti. 
•~neler ıeçmlt adam bir 
daha ne dcnmüı, ne de n e· 
reye gl ttlğlnt nerede olduau
nu kar111na bildfrmiı . 

Zavallı kadın, buıün g e 
lccek . d iye hep be l emlı . 

F kat bir aün ta Parlıten 
kendlılne ıöyle bir haber 
relmıı : 

Kocan Parhıte , fJlin 
yerde oturuyor ! 
Kadıncağız bu habe ri d u· 

yuoc& deli divan olmuı Ne 
oluurı 'Jlsun Pariıe gid ip 
koc aını bulmeğa ka rar ver
mlı . 

Fa kat yol mıurn fı için on 
paraaı olmadıeı için Polon -

1IJ. ameleri büyük tubelertnde kiralak kaealar. ~ 
1'İ- ihbarsız taaarruf v~ kumbara beıaplarında ıkr•· ~ = mlyeler. c 
,,;. 
lftİ. llcramtye: Miktar/: lkrumlyenin tutarı: ~ 
...; ADEDi LiRA LiRA f": 

; 1000 :ooo , = . 500 501 = 
1 250 250 • 

: ıe ıoo 1000 ~ 
JIİ. 25 50 1250 ~ 
~ 30 '40 1200 ~ 
.,. 40 20 ıoo ~ 

Jt* tOM 6000 ~ 
• B11 ikramlytltr. htr Üf ayda -.ır olınak ıizırt se· -;. 
~ rıtdt dörl dtf a bu aıiktu.r uzerindtn kura flt cağılı· ~ 
,,ı lac11.ktır. '-• • • • • • ·~~--~······~···~~1· 
Balıkesir \liliyet Daioıi 

Encünıeniııdeıı: 
Memleket haatahanufode mevcut bir adet 16 ~tY8 ı r 

kuv•ettnde dizel motörü 350 lira muhammen beleli üzerıo· 
den Hhhğa çıkarıldıiı halde tahbl çıkmadıjırıdan 29 ,.,;· 
nunevvel 938 tarihine tuadüf eden perıembe ıün6 ••'t 
1 O na kadar bir ay zarfında parlakla verilecektir. 

lıtekJilell n bu müddet zarfında encümEnln topf•otı 
ıünlert olan pazarlul, peııembe ve cumartesi ıünlerl bi1• 
kômet kon•iında müteıekktl vtliytt daimi encümeolP1 

müracaat etmeleri ilin olunur. 

4 J - 393 ______ _.,,..._ 

Balıkesir Tapu Sicil 
l\lııhafızlığ·ındaıı: 

Kazuı: Nahiyesi: Köyü: Me•lıil: Ct nıı: Hududu: 
Doğu : H•UI 
oğlu Ma.1•· 

Balıkeılr KepıQt Bajtepe Köy içi Tarla 

maabaf. 
tafa batı: 

' fb Çetin ojlU 
rahim, pof· 
raz: Çet!O 
oflu lbr•· 
rahim, Kıb · 
le: Yol. 

Evsefı ıalrest yukarıda :nzılı tarla maabajın aeneutı 
mahkı Kepaüt nahiyeelne bailı Baatepe köyünden Salih 
oilu Mehmet Baldızın ecdadından müntekll hüınü niyetle 
zlraatlnde bulunduğundan bahııle namına teeçtl ettlrece· 
ilnden bu yerin mülkiyeti hakkında 19 . ) 2 938 tarıh•o· 

de mahalline tahkik memuru gönderileceğinden bir h•lı 
ıddtaeında bulunanlar vana ilin gününden evvel Topu sı· 
cll Mu haf ızhğına veyahut gününde mahalline aelecek ıne 
mura müracaatları ilin olunur. 

yadan yaya olarak hareket 
etmlı. Cızhce Alman hudu
dundan geçmıı, Franıız hu 
duduna gelmıı Oradan da 
ıeçerek Parlıe ıelmlt ken 
disine haber verdikleri ma· 
halde vef aaız kocaaını bul · 
muı. Meğer kocan baı· 

ka bir kadınla yaııyormuı. 

Fakat t a Polonyadan ya
ya olarak ve bin bir cefa-
ya katlanarak kendiılni 

arayan ve ıeven karıııoı 

görünce adamcağız yaptığı 

vef uızlık ve vıcdanıızlıktan 
ıon dere ce plıman olarak, 
kar1ıına : 

Artık ıaoa itizar ede
cek bir tözüm yok. Bütün 
kabahat bende, Beni affet! 

Diye yaivarmıı ve der · 
hal senelerce beraber yaıa -

dığı kadını terkederek öt• 
karııını Parflle alıkoyınıs lı 
lıtemlt Fak t Franıız zabı· 

tası huduttan ılzlt geçtiği 
için kadını derhal gerıye 

çe•lrmek fstemlılerdir . K•· 
dın tekrar Polooyaya döne· 
cektlr. Fakat bu ıefer yar• 
defli, trenle ... 
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