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Cumhurreisimiz Dün 
Ankara ya Avdet Ettiler. 

Bir Harp Halinde ı --
Ingiltere 

Fransaya Yar
dım etmiyecek 

lt'lilli Şefimiz; Meclis Reisi, Başvekil, Genel 
l<urmay Başkanı, Vekiller Mebuslar Tara

fından İstikbal EdiJdiler. 

Loodra, l 3 ( A A .) - lo 
giltere Batvek ılı Çember 
liyo, Avam Kam•ra110-
da İtalya ile: Fransa 
arasında bar harp takdırınde 
fransaya yardım lçtn logıl
t"rento böyle bir taahbüdQ. 
uıucıp mukavele mevcut olup 
olmadıAı hakkında aorulao bir 
suııle herhangi bir nıulıı:ave· 
le veya ftolaıtma ile huıuıi 

bir taahhüdüo mevcut olma 
dığmı h ıl dırm tıUr 

~ .\ı.lc•ra, 13 (A A .} - Com
._~'teııt~ lamet İbönu bugün 

~ 't: 19.5 cie~huıuıi trenle 
d,~t•ınonu,Lluebolu, Zonaul-
1 l'e ha•altıtnde yaptık · 
'ta ~ ledkık ıeyahatu.dan An 
) 't'Y• döndüler ve ııtu 
ıı011da Blyük Millet Mecllıl 
4'•1 -
tı~ı '' Abdülhallk~Renda, Ge 
ki l<ur .. ay Beı9'ana Mara· 
"' Fe•zl Çakmak, vekiller, 
~ılar, •elılletler;il~rl ge 

!enleri tarbftndtln ıe . iımlan 

m1ılardır 
Beıvekıl C•lil Bayar. Da. 

h!lıye Vekıla ParU Genel 
Sekreteri Refık Saydam An 
kara Vali ve Belcdtye Relıi 

Ne vzat,1Ka eclk lıtuyorıun 

da Reıııcumhura mülaki 
olmuılardır. 

lımet loönü, henden ıner 
inmez doAruca kabul aalo
nuca te11ıf et~~ıl.-r ... bu · 

Elektrik şlet ele
• • 

rını Satın Alma İşi .. 

rı~da L.~ndil<'r lnl lıarıılıY•D 

ların el !Htnl aaluu&k Htlfat 
t bulunmuılardır . 

Hüyük Şef, dojruca köık 

lulne tf'frlf buyurmuılardır , 

Nafıa,· Milll' Müd~ faa,1Hariciye 
Ye Maarif VekıUeri .Ankarada: 

Ankara. 13 (AA) -
Erzincan' ilteıyonunun açıl · 

ma tör~nlnt yepan Naha Ve
letli Alt Çt-ttnkay• ıl~ mlaa 
flrlerı Milli Müdefa 8 Ve"tlt 
Geıı~ral ~azım' ô:ı,,. l p, H ıı rı 
clyc Velcilı Şükrü Suraçoğ 

lu, Maarif Vektlı Saffet Arı 
kan ve diğer davetlilert hu 

ıud trenle bu allıam Anka 

Çehoslovakya 
Milletler Cemi

yetini Terk 
Edecek. 

ıtDeylt licrald» gözeteıl-

nln yr, zdığma göre, yeni 
Çekoı .ovcıkya hükumeti mil 
letler cem ı ycUnı terk etmeie 
hıı zırlannıelstadır •e ıhu 
mal ki « k omlnterD aleyhte rı 
mlıalıl Y> a ıırecekUr . 

Gazete ıunları tlave edi
yor: 

«Bunu tlk defa olarak 
Beıvekıl D'.uavlnt Sıdor ıöz 

l~rlnde anlatmıt ve «eski 
idare bızl dlnıız Ruıya 'fe 
Y ahudl CHı evre ıle bir!ettlr
mtıtl . » duntıtır Baıvekıl 
mue"Vıntnın Ctntvreye (Ya 
hudı) d'muı açıl< hır ima 
dır . 

Sldor ıö2lt ı ne de-•em 
edere.de: «l1ukl itlerde bol 
ıevlznıle mücadele eden mtl· 
letleFle doıt olmek tıttyo· 

ruz» Burada da ima açık -

~~tın ATinacakTesTsat Ne Şe- 'H·"'"·d·~•l ;m,,ı .. dıd ıı •. Atatürke 
~ilde V~neKadarTakattadır.1j in IS an a 
Y-t Tutulan Matem .. 

~ ! 

~ Şehrimi: Elektrik Şirketi 
11~ t.fı~ Vekaleti, Buna, Ba 8, 1 ~5 d !r . 
l. ~. r E ''I~ • dırne, Gaziantep, Edirne elektrı k anonim 
ı. taın 
ıl,l ve T eklrdnğ elektrik tlrketı mala olan Edtrn ft>.b· 
~' lta~l t' tlot de aahn almağa rlku: Dizel molörG ile mü 

t~ .. 
~G Verrntı bulunuyor teharrıkttr . 530 Kilont ta-

~- 1 

Gandi Başta Olduğu Halde 
Hindistanın Büyükleri num 

tuklar Söylediler. 
Beoarea, - Şulun t:n bü 

yük kahramanı Büyük Gazi 

Atatürkün hutahğı bnber l 
Htodlıtann •a1.l olunca, bü 
tün Müalüman Hintlileri b6 
yük umumi btr lztirap kap 
lada. Hlodiıtaaın bütün ca
mileri cemaatle doldu, taı . 
ta . 

Suriyede İsyan mı? 

Aleviler HükQmete 
Karşı Ayaklandılar .. 

~~------~----------

Mü ş kil Vaziyete Düşen Su-
riye Hükumeti Fransanın 

Yardımını istedi. 
Halep, t 3 - Llzklye mın

takaaındakt Cebel cl•arında 
bulunan Ale•ller 3 eünden· 
bC'!ri ıilibh bir kıyama kalk
mıı bulunmaktadırlar Mak· 
ıatlan Lazklyeyt Surtyeden 
ayırarak mü.takti bir Alevi 

de•leu •Ücude rettrmekttr: 
Bunlar cuma eüaü bomba 
•e ıılihlarla mücehhez olaı 
ra k Arap köylerini v~ Su
riye jandarma lıarakollarıOl 
bıumııludır. Kendtlerlne Sü
Jeyman Hurtıt lımlnde bar 
Alevi ıeyhı kumanda etmek 
tedlr. 

Hidiıe Suriyede büyük 
bir eodite uyandırm11tır. Bir 
çok mıotakalardao toplana-
rak ıönderllen 400 den faz 
la jandarma tik çarpıımada 
bozıuna uiru111ıtır . Jandar
malar ara11ndald Ale•ller de 
ıtlihlarlle beraber aailere tl
tıhak ~tmıılerdir . 

Dün .. bab ığoderllen ik 
inci bir jandarma müfrezeıl 
de L&zluyfniD bet kilometre 

ıarkında bir ıaatlık bir ~arpııma 
dan ıonra ka~maia mecbur 1 

olmuıtur . Bu çarpıımada 35 
jandarma eılr dOımüıtür. 

Aıller t:airlerin ıllahlarıoı 

ald.ktan aonra kendilerini 
Hrbeıt hırakılmıılardır. Hü
kumet uzlaımak lçlo Alevi· 
lerle ternıua eeçmlfte de 
Şeyh tlurıldlo yaphil afar 
t~k li fler teroulorı akim bı· 

rakmııtır -

VAtaoi b6luimet ııyanı 

haltırnmıy•cafını anlıyarak 

Fran11z.lara müracaat etmlt 
Ye mu , hcdc oıuclblnce yar

dım l•temııur . Bunun üzıe
rln~ frnnsız deleee1ı Hurııt 

ıle temaalara beılamııtır. 

Oüo akıam Suriye Cum
hurrelıl Haılm Ataıınıa kar
detl Mükerrem Ataıı, Lizki
yenln Telkeleb kaaabaııadan 
dönerken aıtlerln baakınına 
maruz kalmıı. btndlil oto
mobil lcurıunlarla delik de· 
tlk olduju halde bOJDk bir 
teHdüf oetlcea&nde kendtılne 
bir ıey ohnamııtır. Karaıık· 
lak yüdlnden Hatay ile L6b· 
nan araaıntlakt münakallt 
da durmuıtur. , ................................................. '\ 

! Ulusal Ekonomi Arttırma Haftamız: : 
• • 
i Türkiyenin Ekonomik i 
i Kalkınması : • 

Doka2uncu uluaal eko
nomi ve arttırma hafta11nın 
bagOn üçüncü ıünündeylz. 

Her yeni gelen yerli ma . 
lı ve biriktirme haftHıada 
ıeçmlı günlere bu noktadan 
yaptıfımız kııa btr balıUt 
bu yolda ne kadar iyi netl
ler aldıtım1zı bize çok iyi 

lçeulnde 
yapmak 

yerlı mallarımızı 

imkanlarını elde 
etm.ı olmamızdır 

Yurd içıade m6temadlyen 
uzanan, tlerllyen demlryol. 
larımız Lç pazarlarsmızı ıe · 
ntıletmiı, mallarımıza yeni 
ıntıf lmklnlerı hazarlam11tır. 

Bu ıuretle de ekonomimiz 
daıma dahM iyiye ve daba 

&lerlye g•tmek imkanını elde 
etml9t ı r 

BuıGn her TGrk ferdini 
hakh o'arak övümHirecek it· 
lerrleu blrlll de ihttııadl var. 
lığ ım ızu' en ıııflam temellere 

ıat l n"d cttlr l lmlı olmasıdır. 

Meml ketin muhtelıf yer 
lerinde yüknlen, ıplık, bt'Z, 
ıekıer, kij1d. cam, ipek. ku
maı, dert faf>rlk alerrnnzla 
1939 dn tnıutı tıtmaanla 

n .. cai< olan Karabük d~mir 

fabrikamız bunun en büyük 
d.-llltdır 

~ il lteh td elektrik ıtrkett kattnde •e mütenavip cere-
lr1~ llı&. ı ı olfto Balıluir elek- fanlıdır. Alçak tevcttürlü 

Atatürkün baltalığı devam 
cttlil eünler zarfmda Hintli 
Müslümanlar her oamazda 
Büyük Ôaderhı ııhhat• için 
dualar ettiler. Atanın 11hhll 
ti hakkında her yerde, her 

ıöıterlr. 1929 Yıltnda Anu
pada boıgölteren ikt11adi 
buhran yavaı yavaı her 
tarafa ılrafd ediyordu. 
Memleketler buna karıı 
kf'ndlİerlnl korumak için 
Ulriü t~dblrlere baıvurmak 
mecburlyetlni ht1aetttler. Bu 
tarihte Türklyenla yerli ıa 
nnyiı pek dardı. Gerekli bu
lunan ihtlyaçlann.11zın pek 
çofunu dı,arıdan alıyorduk. 
Mtlli varlığımızı korumak 
ve tablt ıervetlerimlz.den ll-
1tkılc lıUfade etmek için 
yeril Hoaylln kurulmaaa ve 
kökleımeıl hedef tutuldu. 
Hükumetimizin hazırladıfı 

· beı yıllık entüıtrlleıme 
proğramile ıktlaadi ıab111da 

Ke 'lli. t ııt Türk 
yurdunu en kıu bir zaman · 
d.ı. en mamur •e en müref 
feh bir yurd parça11 baliae 

ıı~ f&brtlcaıl Dizel motörü h 
Qı- 3600 metre hatta avafıl, 

~il U lıt: h•rrıkur. Takati 105 
0•att yükıek tevettürlü 5615 met 

~~:~ba:~~u?.er~::k '!:t::~ re kabloıu, 3600 metre ba 

~'••:Ür . 11 000 metrelik vai hattı vardır Abo:1e ade· 
C b•th vardar. dl 1700 dür . 

lı ,t" ele~trlk ıtrketlnln ma Müttehld elektrik ıtrketl 
~,, 'n Buru elektrik fabrl · malı olan Cazlantep elek · 
~Q: da Dızel motörü ile trik fabrikatı ıazofen maki · 
\110 "'bıatrUıtır . Takati 770 neılyle müteharriktir. 48u 
ı.. •'tt c '41~t ''· ereyan ıfıtemi Kilovat takatlnded~r. Müte· 
~'bı~0•hıbdı r 130 Metre avlp cereyanlıdır. 27.000 
\\t Qıu, 99,550 mette ha•al Metre alçak tevett6rl6 ha 

1 
••rdır. Aboae miktarı •al hath ve 1600 metre 

(Sonu dördüncü 1ayfada) 

yükıek tevettürlü kabloau 
•ardar. Abone miktara 1500 

dGr 
Menin elektrik ıtrketl ma · 

la olan fabrika Dizel mot6· 
rüyle müteharriktir. 248 Kı· 
lovat mi\tena•lp cereyanlı 

dır . 2300 Metre alçak te•~t · 

t6rlü ha Hİ haltl ve 2500 

metre yQk1ek tevetttrlG kab· 

Gandl 

loıu vardır . Abone adecf I 
ı 200 dür 

Telclrdaf fabrlka11 da bir 
anonim flrkelln roahdar. Dizel 
motörü ıle mütelıa rrlkllr 370 
Ktlovat takntfnd~ ve müte
na•lp cereyanlıdır. 15000 
Metre alçak tevettürlü havai 
hattı mevcuttur. Abone ade
di 788 dır. 

büyQk kazançlar el.le edıl 
dl Yurdun her yıl bir köıe · 
alnde yükıelen fabrikalar, 
ulU1un eo mühim ihtiyaç 

. larına ce•ap vermek ıure-

Ule paranın barice akıp ıtt
meıloe ıet çekti. 

Türkiye ekonomlılnln çok 
kısa zamanda tnktıafının en 
mühtm ıebebi hiç 16phe yok 

ki, bir taraftan yerli malı 
yapmak kabiliyetimizi falt 
rlkalaramızla arttırmamız, 

tllfer taraftan tla memleket 

retırmlıttr. 

Onun ülküaü; 
durakıız olarak 

bu yolda 
faaliyetin• 

denm etmektir. Yakın 1e

aelerde bu mtbtakll Türk 

vatanının daha mamur, da· 
da ılera olmak va1fuu kaza 
nacajına hiç ıOphe yoktur. 
Buna bütOn kalbimizle tna • 
nıyorus. 

Ceythf ~miray 
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Nafıa Vekilimizin Söylevi: 

Demiryoiu Siyasetimiz 
« Şlmendüfer Hatlanmızın Pek Yakında 
Komşu Ve Dost Memleketlerin Demir
yolfan ile Birleşmesi Bir Emrivakidir.)> 

EHİR HABERLERİ ' 1 ; 
Erzlncıo, - En:toean is · devaın etmekteyiz Cumhu· 

taa1onunun açıl ıetareolnde rlyet hazlneılnden son 12 
Nafıa Vekıll AU Çettoka- Cumhurl1et 1ıhada demir · 
yanın nutku: yol IDfHına ıarfedtlen pa-

«Muhterem •atandaılu; ranın yekunu 300 lı usur 
Vekil arkadaılarımız, Bü · milyon Jtra1a baliğ olmuıtur. 

yük Mdlet Mectlıinl~ ıüzlde Ecnebi idarelerinden ıahn 
bir heyeti ve mebuılarımızla alınan imtiyazlı demlryolları· 
bü1ülr ordumuzun yGkıek nın bedell~rlni n yelıünu dn 
kumandanları, hükumet, or- ha 200 ~ fuur milyon lira· 
du, parti, halk •e matbuat dır . Ke11dl yaptığımız hat-
müme11lllerl btr arada Er- larla ecnebi tlrketlerden aa-
zlncan ••t••JODUllUJI açılma tln aldığımız hatların yekü · 
töreatnde bulunmak ve ılzl nu 7 btn kilometreye var· 
ıelimlamak Ye tebrik etmek maktadır. 
6zere bura ya ıelmtı bulunu · 
yoruz. Erzincan ve baYallıl· 
nln fedaklr •e kahraman 
halkını böyle meıut bü1ük 
btr hldise ile ıellmlamak 

•e tebrik etmek fınahna 
nafi olmak brz•m fçln b6yük 
bir bahtiyarlıktır. Sizlere 
ınııll Retaıcumburumuz la· 
met ln6o6n6n aelitnlarını ve 
BatYekıl muhterem Celil 
Bayarın aeYıtlerint beraber 
ıettrmelıle ayrıca ıeref du1· 
maktayım . Curnburlyetln 
baıardıiı birçok feyizli eıer 
Jer ara11ada YOcude ıelmtı 

olan Erzincan hath milleti · 
mlzla kendi para11; kendi 
emejt ile munffak olduğu 

parlak bir eıerdır. Hattın 

ıii~ıı&hında Çaltı ve Fırat 
ıuları boylarında ve Atma. 
geçidi üzerinde gördüiümüz 
kipr6, tünel ıibl fen Ye 
aan-.t eıerlerl mtllettmlzla Ye 
fen .damlarımızın ıurur ve 
iftiharına ıayaadıt. 

Milli tarihimizin •e milli 
kader•n ne ıarfp bir tecel· 
ltıldlr ki hemen bir aaırdan· 
beri Oımanlı devletinin eau 
btlınyeıhıde ıarp manl11nda 
hiçbir lali.hat tJaıarılmı1arak 
ıulıtlmallere upılmıt •e alır 
.. rtlar altında ecnebilere 
lmtlrazlar •ererek demlryo 
lu yaptırmak heveılne düı 

mOt olan saltanat ıdarul 
ntha1et kendlıtnl lıtlımar 

etmek lıt11en emperyalist 
de•letlerle beraber Büyük 
Harbe ıilrGklendl ve birlik
te parçalandı. Neticede ıenç, 
taııe, çalaıkan muharip bir 

milletin bırlljlne •• eakl 
Türk ıed1eaındekl irade 

kuYntlaln canlanmasına 

dojru bJr zemin ve ımkln 
buıule ıeldJ. Türk mtlletinln 
kabllt1et ve .-uıflarına en 
lyt tetbilt koyan Ebedi Şef 
Atatürkün yarattıfı inkılap 

Ye Kemalizm r:ejlmtnde Mu 
danya Ye Lozandan ıonra 
1urdu demir atlarla örmek 
•uretlyle mtllt blrllil ve ıl· 
yaıi, iktisadi ve ukeri bü · 
tüolüiü vücude getiren Cum· 
hurrelılmlz Milli Şef Büyük 
lımet lnönüoün ıaımaz proi· 
ramına ve azmü tradeılne 

borçluyuz. Cumhuriyetin ip· 
t1d111adanberl muntazam bir 
projram •• tertip dahilinde 
demlryollarım1zıaı lnıaıına 

Bundan böyle daht de · 
mlr10Ju lnıaaına devam ede
ceilz. Ôn6müzdekl 1939 ıe
nealnln ortalarında Erzincan 
hattının Erzuruma •arman 
mukadderdir . Dlyarbalurdan 
dahi ıarka ve cenubu ıarkl · 
ye dofru hatlarımızın tnıa· 
sına de.-am etmekteyiz. Bu
günden itibaren Diyarbakır · 

dao öteye ray ferılyahna 

baılandıjını da tebılr ede
bılirlm. 

Pek 1akında komıu ve 
doıt memleketlerin demlr
yoJları ile btrleımea• bir em· 
rlvaktdlr~ Memleketimiz ve 
hallm:oız lçfn yaphfımız de
mfryollarımızı Jine memle. 
keUn ve halkın i.~ami men 
f aatlne olarak tıletmekteylz . 
5 Sene evvel ıenede 5 mtl
)On raddeılnde olan yolcu 
adedi bu ıeoe 20 milyonu 
•ım11 Ye ıenede 2 mtlyon 
ton olan etya nakliyatı bu 
ıene 5 mil1on tona yaklaı
mııtır. 

Ecnebi ılrketlerden ıahn 
aldığımız dcmlryollarının ta · 
rlfelerlnt lialkın içtimai Ye 
tktlıadt ıartlarına, hayat ve 
••ltet derecelerine uygun 
olarak tanzim edı1oruz. 

Cumiiurlyetln tik 1923 
yılında demlr1olu biidcemt· 
zln •artdatJ 1 milyon 179 
bin lira tken 1937 ıeneıl 
•arldatJnın 36 milyon liraya 
kadar yükıeldlih>4 ıftlhrla 

ıöf llyebtllrlm. 
Erzincan hattının Jnıaıın

da hlzmetlerl ıepkeden fen 
adamlarımıza, memurlarımı · 

za, müteahhit ıve lfçilere 
yGkıek huzurunuzda bir da
ha ve alenen h§ekkür ede· 
rim . 

Hatlarımızın mlllettmize 
ve komıu milletlere Ye yük
ıek loaanlak alemine hayariı 
ve müb rek olmuıuı dll<!r, 
ılzlerl de candan tebrik ede· 
rlm.» 

Muntazam Bir He
sap Defteri Olma/J-

d1r. Hesapsız Har
cıyan, Pus/asız Ge-

Yurddaş! 

Tasarruf af Si .• 
Halkı ~aftamn ehemmiyetini anl&tan el if inlan 

tevzi adildi, söylev verildi. 
9 ncu yerli malı ve art· 

hrma haftası müne.aebetile 
bu yıl mitingler yapılmıya · 
cağını yazmııtık. 

Ulusal ekonomi ve arttır · 
ma kurumu tertip ett iği 

proğram mucibince haftanın 
devamı müddetince Halkevi 
hoparlörü vasıtuıle t .. arruf 
ve lktlaad m~vzuları etra
fında muhtelif hatip lere 
verdtreceil konf ernnslara 
dün baılamııtır . 

Dün akıam ıııa t 20 de 
Dumlupınar Baıöiretme· 

ni Ce.-det Demiray (Eko 
nomik kalkınmamız) konu 
lu Halkevl hoparlöründe 

RADYO 

INIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 

I
T.A.Q.19.74m. 1S195Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

14 12 938 Çarşamba 

12 30 Müzik [Flamenko 
Pl) 13 00 Saat ayrı ve ha

berler. ı 3 10 Müzik {halk 
türküleri •e oyunları] 13 50 

14 Müzik (bir donat Pi] 
J 8 00 müzik l sarkılı cazba · 

ndJ 18·30 Konuıma 18 45 
Müzik [Gttar ve mandolin) 

J9. 15 Saat a1arı ve haber· 
ler 19·25 Müzik (Türk mü-

zlil muhtelif ıarkılar) 20 -00 
Müzik [Radyo o:-keıtra11 

ıef: Praetoetuı 

l - CZA.R unda Ztmmer· 
man - u•ertür (Lortzlng) 

2 - Bir masal tçln Pre · 
lüd (Erneat Toch) 

3 - L.a dam blanche -
uvf!rtür - (Boteldyö} 

4 - La daose macabra 
(Sent Saenı) 

5 - li"'auıt operasının ba
leti - (Gunod) 

6 - Minyon • uvertlr · 
(A, Tomaa) 

21. 00 Saat ayar1 ve 
Arapça ıöylev . 

21 10 Müzik [ince saz fas 
lı] 22.00 Konuıma [Mizah 
aaati) 22.15 Müzik [Küçük 
orkestra) 

1 - Paraphrase - [Joze 
Paduk] 2 - Arlökenln mil · 
yooları · ıerenad (DrJıo] 
3 - Elfentanz danı of Elvcı 

- [Flnl Haorlk) 4 · Kol nid · 
rel [Maks Bruch] 5 · Nor· 

wrıfııcher Brautzoug im Vo · 
rüberzieheo - [Grleı] 6 • Ro 
mans 1an parol · [Rebıkof) 

7 - Edera · (Karoılo) 8 Z•v· 

eite İtalfenlach ıult [ Becce] 
23.15 MQztk [ıüz~l ıesler J 

23.45 24 Son haberler ve 
yarınki proiram 

btr konferanı •erm fıttr . 
A yrıca Ztraaı Vekili f alk 

Kurtoğlu tarafından Anka· 
rn radyoıunda vertleu ıôy · 

lev Halke•lmlz tarafından 
hoparlörlere verilmek ıure-
ttle halka dınlet1 lml1ttr. Yt
ne kurum tuafından Jerll 
malı kullanma k , tasarruf et· 
mek •e yeril yemlıterlmlz 
den ylmek hakkında el 
ilanları bastırılarak halka 
hafta profra mile birlikte 
dajıtslmııtır. 

S inemalarda da haftanın 
manasını canlandıran (Jltm 

hallndekl cümleler aöaterJl
mektedtr. 

Parti Vilayet 
Kongresi Yarın 
Toplanıyor .. 

C. H. Partiıt •lliyet kon 
gresi yarın ıaat 14 de Par
ti kur11ğında toplanacakhr. 

Kongreyeo kaza parti tef · 
kıfatından ve ıehrlmt z mer
kez kazaaından 57 mümeı

ıil ftUrak edecektir. Aynca 
daire müdürler i de kongrede 
hazır bulunac•klatdır . Arzu 
eden partililer de dinleyici 
olarak konarede bulunab:
ltrler. 

Müşahit dün geldi: 
P arti Genel Merkezince 

kongrede müıahlt 11f atı le 
bulunacak olan Burdur aay 
lavı 8. Hıdtt Onuan dün Kü· 
tahya yolu ı ie ıchrl ııı lze gel · 
m ittir. 

1 Vali Muavini 
Geleı-ek Vazi
fesine Başladı. 

Vali muavlnllğıne tay!n 
edUdiğfnl evvelce yazdığ ı · 

mız Seyhan vali mua Ylnl 

8. Emlo K.ırıı . evvelfıt gün 
Kütahya yolu lle ıehrimlze 
relmı,ur . 

8. Emin Kı rıt dünden iti· 
haren Yazlfeılne baılamıtt,·r . 

Kendfılne hoı geldin df!r, 
yeni ödevlerinde baıarılar 
d tlerJz -•• 
Olcülerin , 
Mua,·enesi. 
Şehirdeki ölçü ve tartıla 

rın aımelik muayenelerinin 

yapılması lk lucikaounun bl · 
rinde baılıyncak ve ay ıo

nuna kadar devam edecek · 
tir. 

Ölçülerinin bu müddet 
zarfmda ıenelik muay~nele 
rint yaptırmayanlar hakkın · 

ka kanuni takibat yapıla

caktır. 

. 

1 Zehirli Gazlara Karşı 
Ko unma Çareleri .. 
Sı~hlye Ve~ileti ~u hUSllsta hal~ için faydalı 

resimli levh&lar ~aznlıdı. 
Muhtemel hlr ha va tehlt 

keıloden halk10 korunmaaı 

fçln Kızılay cemiyeti tara
fından cemiyetin maake fab
rikaaında imal edilen gaz 

maskeleri bir t s raf tan An· 
icara ve lataobulda ıatrıa 
çıkarılırken dljer taraftan 
Sıhhat ve içtimai Mua•enet 

Vekaleti zehirli gaz tehlike · 
sloe karıı bütün memlelıette 
balkın tenvir edtlmeıl için 
ıüratle faaliyete geçilmesine 
ve bunun fçf n <le her vası · 
tadan tıtlfade edllmulne ka · 
rar vermfıtir 

Sıhhiye Vekaleti her ıcy· 
den evveJ bav tehlıkeıl ve 
zehirli gazlardan korunma 
çarelerinin halka nlaıılabl · 
lecek bir tekilde ve pratik 
olar k göııtcrilmeıtol la · 

tehlikeden nasıl kor\ID .-
l t••· caaını reılmh levhalar a 
1 b• bit et mittir. D :>kuz e• 

e" halinde teablt edilen bu r I 
ılmli btlıllerden tik parti 0

• 

arak 2700 nüıha baatırılar•" 
dl· 

bütün memlekete' tevzi e 
b•' lecektlr. Halk bunlara 
ı•· karak ha.-a tehlikesi •• 

k rıl' htrlt gazlardan naaıl 0 

., - k buo• 
naeagını gorece •• 
göre tedblrlerlnl alacaktır· 

ı · 
Dtier taraf tan zeh•rll 18 

rtlP lardan korunmak için te 
ıo• edilen kuulano devaOJ . 

da büv.6k bir ehemmi ,et "e 
rtlecektir 

Geoit halk kntlelerlnlD k;, 
runma11, hava bücumlarıP . 

de" yapılacak yardımlar için ~ 
1 

,. 
let ve belediyelerce a ın• 
tedbirler üzerinde a111" 

zumlu görmüı ve bu me11ıul olunacaktır. ~ 

-K.ız Kardeşile Gayri Safi iraJ 
Birlikte Bir Ka- laıın Kazanf 
dın Kocasını 
Döğdü. 

İzmirler mnhalleılnden Nı · 
ha l kızı A.ttle adında 30 yaı · 

larınd tı bir kadın geçlmılzllk 

yüzünden aralarında 

kavıa da kocuı Faik 

çıkan 

oğlu 

Kazımı çakı tle kolundan 

yaralamıı, Atılenln katde · 

ıı Eıma da Kazımın batına 

sopa tle vurmuıtur Şlki.yet 

üzerine ıuçhlar yakalanarak 

adliyeye verllmlılerdlr. 

- ~ 

Gelenler, Gidenler: 

Pazar günü Erdeğc giden 

Kültür Direktörü 8 . Nazım 
Ôrenıun dün avdet et rn'ıttr . 

Parti vilayet · kongresine 

mücnc11il olarak ıeçllen par· 

tılllerden b•r kıımı dün ka • 

zalarındoo ıehrlmhe gelmlt · 

lerdlr. Yarın hepsi gelmff 

olecaktır. 

Bir suçlunun muhakemesi. 
8 Jr ·aene önce Müberra 

adında btr k ızı yarala -
ma kla ıuçlu oll'ln Sermetln 

muhakemeılne dün de ıaat 

14 de alır cezada devam edil· 

mlştlr. Muhakeme bazı el 

betlerin tahkiki için 16 ikin 
clkanuna t ahk otun muıtur. 

Vergisi 
-kk- " alı! 1111 au an ve magaz 

veaalr ticaret maballerfo1' 
ıayrl safi Iradı üzertod•" , . ., 
kazanç verglılne tibl 0 

11 
ticaret ve sanat ıehtplerl01 

~·· hep~nlkanundaıaymak 
1 d•., 

bil olmachiındaa bun ar 11 
bir b11mının •ergi nııbetl 
kanunda ıöıterllmtı. ot•b' 

d•· gösterllmemlı olanlarıD e 
bunlara benzi yen tf car el ~e 
ıanat sahipleri derece•1" lı' 
vergi ile mükellef tutulac• ,ı 
ları zlkredilmtıtlr . ve;,,. 
niıbell kanunda tayin e I 
memtı olan A mükellef :ı 
rln hangi ticaret ve ••" 
erbabına benzediği batılı•" . 

b' da ticaret odalarının ye 1r 
ledlyelerfD mutaleuı ah0bı 

- l tı ve ona gore Yerı ye d•' 
tutulurdu Fakat ticaret 0 ıe· 
larlyle belediyelerin mul~1;ı 
a1kr1 birbirine benzem• el 

için, muayyen bir ttc::•', 
h ld b• 

Ye sanat her ma a e, - · 
ka btr tfcnrct ve aanata tıe 11• 

ıil edilmekte ve aynı ııf 
car~t erbabından mubte~lı 
yerlerde birbirinden f•' 
•erıl alınmakta idi. d•" 

Aynı tı1e uiraıaols' ,. 
havle muhtelif nlıbette ,..e.,. . ,,. 
ıt alınmasına mahal bıf ,ı 
mamak için, 20 -7-938 ti 

1 
h inde neırolunan bir ka";ı· 
l" Maliye ve lktiaat V• lf 
letlerlne ao.lahlyet .-er11~1, 
Ur Maliye Veklletl bu rt 
lt-şttrmeye eıaa olmak oı~,· 
vıllyetlere gönderdlil bit tt' 

mim ile bazı malumat 1' 

mtıtlr. 

Türk Köylüsü V urdumuzun Eşsiz Mah ullerini Se ·1 i için Yetiştiriyor· 
Onlar1 Bol, Bol Ye Ki; Köylünün Yüzü Gülsün .. 



Endüstri davamız .. 
Tarkiye HPr Yıl Artan Bir Hızla Bu Davasını 

En Mükemmel Şekilde Yürütmektedir. 
Harpler, yakıp yıkarak, hk profram1n ıözettifl le- ıonbahar1nda tamamlanmıı 

6~ertne geleni ılltp ıOpGre ılılerden en mühim kısmını aııl kuvvet mubarrlke ean
'• • lneanlık denizi üzerin· ilk iç ,ı1 içinde b6yük bir tralının kurulmHına lntlza
dtıa bir kaeırga aibl gelir munffaklyetle baıarmıı ve· ren, muvaffak bir ıantralla 
:::' · Fak at ıulhun zahiri Ja baıarma yoluna glrmlı f abrlka tecrübe çalıımaları · 
L D Ye nizamı altında, ti na ba lamıı ve tik 1 1 
1111'r11 karııya ıettren ekono· r . 1 f 0 a-
llatlc ıavaı bütGn hızile de- Beş yJ//Jk endüstri r a k m em 1 e ket plyHa 
:'ın eder. Bu milletler için proğramı: eında hl11edilen t P l t k 
ıalr 0·ıu-m ve dirim ıa·aııdır. O buhranını izale için ehemmi· ff ... evletin, tatbikine Sümer 
L •rp zamanlaranda ılli.hla Banin memur etliği ilk bet yetlt miktarda iplik imal 
;runan lıUklil, bu defa yıllık endüıtrt proframı ıu ederek ptyaeaya arzetmlıtlr. 

OQomlk vaeıtalarla ıuüda- enıları ıhllva ediyordu: Aııl ıantral ıene baıında ta· 
'-• edilir. J _ Dokuma endCbtrlıl mamlandıiından fabrika 937 

lozan ıulhtle Türke tam (Pamuk, kendir, yln) de normal faaliyet devresine 
latt ılyHi lıtllrlll kazandar 2 _ Maden endüıtrlıl ılrmlt bulunmaktadar. lvrlı 
._11 olaa blyOk kurtarıcı ve (demir, ı&mlkok lcömlrü, dereılnfn ıu kuvvetinden iı · 
08

110 lcurduiu rejim, bu kıy mGıtaldar1, bakar, kllk6rtl tifade eden ıantral ıenenln 
llaetlı emaneti mu haf aza et 3 - SellOloz endGıtrlıl büyük bir k11mında f abrlka. 
llaenın, ancak yurdun eko- ( ıelllloz. lcAfıt ve ıunl nın cereyan thtiyacını daha 
"0ınılc lıtlklillnl de temin ipek) ucuz bir ıurette lıttheal ede-
"-etlle mümkOa olacafını 4 - Seramik end6ıtrlıl cektlr. 
~ole iyi biliyorlardı. Cumhu· (ı'te• cam. poreel•) 20 1 
tlJet de-.rlnln Ye re-jlmlntn 15. O i ve 300 dokuma 

5 - Kimya endOıtrtıl ah ıl ı b 1 E i tlrlhı, bu ikinci lltıkli.l ui- tezg 1 • ıe •ı ıyan re · 
'tlnda kahramanca bir eava (zazyakı, klOI', ıltlroltlr ıO· il fabrlka11nda ılmdlden 700 
ıı h perfoıfat) . kadar tıçl çalaımaktadır Fab-

n ık&yeıldir. Bu proiramdan a6mllrok, 
M l k t ıl lAk rlka f aaliyetlnl gentılettlğl ~ em e e e yen mez çe cam Ye tlıe f abrllralarının 

lr ordu hediye etmfı olan lrurulmall Türkiye it Ban· ve geceli ıündüzlü iki ekip 
Cuınburlyet. ıtmdl o ordu- '"" tarafından deruhte edil · le çalııtıiı zaman ifçl eay111 
h IDemleketl J•tatacak oL mlıtlr . l 500 e yükıelecekttr . Zira· 
' 11 ekonomi kııla11nı eodüıt B 93 at Vekaletinin Sakarya va · u proiram, 1 4 mayı· r teınell (izerlnde kuruyor. 1tnda tatbik mevkllne lro· dlılnde yeUttlrdtil akala cin· 
"'P•ratorluk gibi muhteıem nulmuf. SOmerbanlr 0 ıe. ıl pamuklarla ayrıca Adana 
bır Gnvan altında bir yarı · ne zarftnda, tik hamlede ye Nazilli havallılnta uz.un 
16ını- olmanın ıefalet ve ·•- lrurulma11 gereken fabrika· ely•fh pamuklarıadan bam 
'-haletini taııanı olan bu lar üzerinde tetllctkle~fnt ta- madde ihtiyacını temin eden 
"•ınleket, Cumhuriyete, en· mamhy.aralr eeas projelerini f abrlka l .S milyon kilo pa 
~Gıtrı eabuında hemen bir hazırlamıı Ye projelertn tat· muk harcayarak 4.S mllyoD 
ç&l baıluille intikal etti. blkt itine ılrlımlftlr. metre bez ve alh, lll yedi 

ı Cumhuriyet h&kum•t1 ' 11 Dokuma endüstrisi, yüzbın kılo ıpltk tmal ede 
'rdanberl bu boıltığu dol· 
d._alt ıçrtn bütün kuvnt· Pamuklu dokuma: cektlr. Fabrikanın 6zerlnde 
lerUe çalııma baltndedtr. ffo . K••••rf Bez fabrllıa11 - çalaıtıiı mamiiller, mermer· 
11111 teıebb6ılere her ttırlil 1934 Yılında, tamamen ye· ıahı. aalaıpur. eattelre, ıaten 
lrotaylaklan ve mOzahereU nileıtlrllmff ye genlılettlmiı mendil ıtbt ince dokuma (':e· 
b•hıetmlt olan ılk devre ıekllle ltlemeye açılan Ba- ıltlerdlr. 
1933 çe kil dar devam etti kırköy bez fahrlka11nı lıtlı Nazilli f abrtka11 - Nazilli 
F'alcat endüıtrlyel kuruluıu- na edereelr. SGmerl:tankın bez fabrlkaaının inıaah ta -
lbazun daha hızlı ve huıu 1935 yılında, profram mu· mamlaamııtar. Proir•mın 
itle daha orpnlze •e dlrıje clblace, tik tılemeye baılı- dördüncil dokuma fabrlka11 
btr ıekllde ileri ıötürülmeıi yan fabrlka11 Kavıerl bez ltlemeye baılamııtar. 
IG h __ ..ı l d 1 komblna11dır 20 May11 1934 B•karköJ Bez Fabrika11 -ıumu lıscul ince ev et, 
tnclGıtrJ çahtmalarına yalnız; tarihinde temeli atılmıı ola• Beı yılhk projraman tatbl · 
le l •- bu fabrika. 1 temmuz 1935 ke konulduiu tik yıl olan oruyacu g tnt uzatmaata 
le ı de tamamlanarak çalııma 1934 afuıtoıunda binaları • IDıyarak bluat kurucu 
ııfatlle ııe karıımak lüzumu tecrilbelerlne baılamıt Te 16 ve teıkllitı tamamlle ıenlı· 

eyfulde tılemeye açılmııtır. letll:nlı, P~ eay111 3 binden 11• laı11ettl ve beı yıllık en. " 
d Y aloız Türklyenln deial. Ja· l O bine lblll edtlmtı olarak 
t 
6ttrı proiramı bu lbttyaç- kın ıarkın ds en blyGk Jenlden ııe baılayan Bakw 
18 

dofdu fabrtkaıı, bu ıuretle 483 köy bez fabrllcaeı o zaman-
Sümer bank: 1rünlük bir müddet zarfında danberl, her ıene J6kaelen 

Devlet, beı yılhk proiram Cumhuriyetin endüıtrl ıa· bir koojukturla faaliyetine 
llauctbınce kurulma11 ıözetl . ha11nda ilk bQyük eaerl ola- de•am etmektedir. Senede 
len fabrikaların lnı ve itlet rak, kurulmuı ve mllll eko bir milyon kilo pa1nuk kul-
lbe lılerlle uiraımak üzere nemi içindeki vazlfeılnl lanarak 5 milyon metre bez 
b ifaya haılamııtır. ve bir milyon kilo pamuk ip 
llıuıl bir ftnanı ve idare 

_ 33 Bin li ve 1080 tesglh· Jlğl imal eden Bakırk6y bez -Ge81eel vücude ıettrmek 
la ite baıhJan Ka,ıerl fab· fabrlkallnın mamtillerl pl-

tQalceadtie, 3 hazira n 1933 l 
rJka11nan ima kapHlteıl ıe· yasada ıünden 16ne artan 

tarihinde KamutaJın kabul d 30 l ne e mi 'o• metre, ya- bir ra~betle karıılanmakta 
ettı~ı bir kanunla, 56mer- h t b ıl kil b dl " • u eı m yon o ez r. Ye plyua ıatııları pek yQk 
bankı tealı etti. Ônce 20 Bu fabrika daha ziyade ka- ıek nlıbetler dahilinde art
llatl1on ıermayeel 65,5 mil - put bezi, Japon dlmlıt ve 
tona lblll edilen Sümer· muht~\ıf renklerde bezler 
baotr, Sanayi ve Maadln üzerinde çalıımaktadsr, fab
b•olıuının halefleri olan Sa- rlkanın ıeneltk pamuk ıar 
laayt Kredi Banlraeıle devlet fiyatı 5.5 milyon lirayı aıa· 
Sllnayt Oflıtnı çok .iaha ıe· caktar. 
lalı bır te1kı1ltla tıtıhlif edi- Şimdi tıçılerlntn 1ay111 
Yordu. 3000 nl aıan o fabrika iç 

Devlete ald olan ve Devlet ek iple ve tam kadroılle fa· 
etıı allJete ıeçtıfl zaman bu e kurulacak bütün en 
d miktar 4500 e çıkacaktır. 
lıtrı mileaaeeelerlnin, etild Kayeerl fabrlkaıının plyaıa 

•~ Projelerini hazırlamak, ya arzettlfl mamtlller, kall
bunları kurmak ve idare te bakımından benzerlerln
•tınek, faydalı endlıtrlyel den çok yükıek kurulmuı 
leıebb6ılere lıtlrak veya ve blylk bir raibetle kar
bıanlara kredi temin etmek ıılanmııtır. 

maktadır. 

Malatya bez fabrlka11 -
Kuruluı ve kurulmaları tler 
lemlı bulunan bu d6rt f ab· 
rtkadan m•ada MalatJada 
kurulacak olan bezJ.abrıka11 
için Slmerbank, ""·Banka. 
11 ye Ziraat Bankaıının itti· 
raklertle bir ılrket vücude 
ıetlrtlmlıtlr. Projeleri tama · 
men teabtt edtlmlı ve hazır · 
lıklarına baılaamıı olan bu 
fabrika 10.000 il •e 430 
tezıihla çahtacak, 750 lıçl 
Ye ıenede t .4 mllJoD kilo 
pamuk kullanarak yılda 
650.000 kilo plyaıa lpllil ve 
792 bin kilo bez imal ede 

SGınerbankın vazife Ye ıa· Ereilf Bez fabrika11 -
~htyetlert meyanındadır. Beı yıllık proiramın ikinci 

u 11>Uli müe11eıe. idari ve pamuklu f•brıkaaı olan ve cektlr. Bu fabrika daha zl
teknık kadroılle en modern llkteırln 1934 de temeli ah · Jade ıark plya1a11nın thtlya. 
bar e11ıd61trl bankaıı halinde laa Erelll bez fabrlka11Dın cıaı karıılamaJa çalııacak
f--aı,ete ko7ulm .. " 5 7ıl- l••t •• m011tej tılert 1931 tır. 

Nankör-bir top· 
rak parçası. 

Nankör, hiç bir ıey yetlı · 
mlyen bir toprak olan Ju 
balaod 111 ncü Relche mi · 
raa ıekllnde dütüyor. 

1924 de İngiltere huraıı
nı, Alman kolonilerinin tak 
ılmfnde bir pay alamadıiı
nı ıöyllyen ltalyaya, veri
yordu. Ve bu Fatlzmio tik 
Beynelmilel muvaffaklJetl 
olmuıtu. 

Bu beynelmilel hidlıe 
mevzuubahı olan arazinin 
meeaha11 60 bin kilometre 
murabbaında tdı . Ve bura11 
Kenyadan alınarak ltalyan 
ıomallılne laarakılmııh· 

Jubala11d, Galla MOalü
man bir halk tarafından 
meıkQadur. Ecaebtlere kar
ı• büy6k bir huıumet ora· 
larda normal bir koloni kur 
mayı lmkin11z bırakmakta· 
dır. 

lnrtltere ldareetne karı• 
Callalar hareketsiz, ıe11tz bir 
mukavemet göaterdtler. ltal
yanlar da aynı mOıkıllta 

düçer oldular. J 924 denberl 
Juboland, bazı fevkalade 
tedbirleri lilzun. lıı kılan lda · 
ri bir ekonomi altında bu 
lunuyordu. Somali hükumet 
balkı toprafa, büy6k imli· 
yazlar vererek raptetmek 
tıtedl. Tatlılık la ııt beceremt · 
ylnce Gallalara ııddetle, 
kuv•ıetle yola getirmek fa· 

tedller. ltalyaalar buuda da 
muYeffak olmalıdırlar. Da
ha bir cok terakki hamle 
lerl de muvaff akıyehlzllie 
uğrayınca Mu11ollnl yorula 
rak Httlere, Jublandı ver
di. 

Halbuki 1924 deki lngl· 
Uz • ltalyan anlaımHı bu
raaının ltalya tll'afından di
ler hiç bir de9lete terk 
edtlemlyeceflnl lmlrdl Bu• 
nun içindir kt Mu11oltnl ta . 
mamlle Almanlara Yereme-z· 
dl. Bu ıebeptendlr ki Roma 
ile Berlla arHında, Jublaad 
ın Alm•n tıçllerl tarafından 
kolonlzaeyonu ıeraltılz tes
bıt eden anlatma yapıldı. 

Şimdiden 2000 Alman bu 
ha valide çahımaktadır. Ge 
lecek aylarda bu tıçtlerlD 
acledl 5000 kadar olacaktır. 

Jubaland ılmalde, Juba 
nehri tle tahdtd edllmııtır. 
Bu nehir, çıvarana biraz ha · 
yat vererek akmakta ve 
ıeyriieefere ıallb, az derfn 
lalr eeytr 16ıtermektedir. 

Burada teefı edllmlı bir 
ziraat fazla miktarda lıçı 
kullanmak tartlle vücut bu· 
labıllr ve içeri mıntakalar 
da yGn ve dert verecek hay· 
van ıürOlerl yettıllrllebilir . 
Yalnız bu nehir denize ıel· 
meden evvel kumlarla dolu 
olduğundan bu kmmda eey· 
rüıefer lmkanıız bir hale 
girmektedir. Bu ıebepten 
bir Alman ıoıyeteıl manıa · 
bı temizlemek için harekete 
1reçml1tir. 

Almanların eeaı ıaJHI 
ltalyanlarla birlikte Habe-
ılıtanın lıtlımarından zt1ade 
ıarkl Afrika eahlllne ayak 
baamaktır. ltalyanlar Moıa
dlıeto; Ma11aoua ııbt yap
mak için 400 milyon lira 
earf edilirken Almanları Ruı 

chtamboMda Itır bahri üı 
teılılnl taaa vvur ettikleri ha· 
ber verilmektedir. 

Fakat bu kiçük koyu 1re 
alı, modern bir liman haline 
koymak çok mlıküldQr. ZI· 
ra aahllln tllz •• kumlu ol-

IAYFAıl 

Yabancı Gazetelerden: 

ATATORK • • 
«Toplu teşebbüslerin mühim işler yaptığı in
kar olunamazsa da büyük tarihi değişiklikler 
bafl sırasında dönümü kavnyan tek bir kişi-

nin eseridir . » 
Tlpoı ıazetesl •Mühendlı,. 

baıhğı altındaki baımaka 

leılnde ıunları yazmaktadır: 

"Bundan 250 vıl evYel Fe
lemenk teraanelerlnde ldi 
btr amele çalıııyordu. Ruea 
bea•lyordu. Bu, ehemmiyet· 
ılz lıçlnin kim olduiunu tah · 
mln edeblltneniz ılze Zaha
rofun ıervettnl bafıılanz Bu 
lıçl yeni Ruıyanıa temelini 
kuran büyük Petro idi. Bu 
nu burada bırakalım. Tek· 
rar 1rört>ceflz. 

Kemli Atatürkiln öld6fü 
duyulunca onu benzetmele 
kalkııanlar çofaldı . «Krom 
vele benzedi>) «Türklyenln 
V •tln1rtonudur » Tıpkı Ka 
vur gibidir.» 

Muaadan tut da buıOnkG 
Portekiz fnkılipç111 Salzara 
kadu b6t6n yaratıcı ve in· 
kılipçıların birbirine benzi
yen noktaları vardır. 

Bugiln btr insan kendi 
kendine ıu ıuallerl aorablllr; 
Hıtlerelz AlmanJa, Mu11oll 
nlılz ltalya, Kemllılz Tiir 
kiye ne halde olurdu? Bu 
ıual makul olahılır; fakat 
aralarında müıterek karak 
terlıUkler bulunmaıına rel· 
men Hıtler, Mu11ollnl ve 
Kemal bambaıka kfmıeler 
dtr 

Tarihin ıayenı hayret ha· 
dııelerl ekılk deilldır. Bir· 
çok mıntakalarda fe•kalide 
meziyetlere malik bulunan 
ktmeeler çıkmıılar eearet ıü
k1lt ve izmıhlil içinde bu 
lunan, mllletlerlnl ellerinden 
tutmuılar, kurtarmıılar, can
landırmıtlar ve onu ileri doi 
ru götürmüılerdir. Bitün bu 
mucizeler dalma tek bir in· 
ean tarafından yapılmııtır. 

Toplu teıebbiblerln m6hlm 
tıler yaptıjı lnkir olunamaz. 
•• da büyük tarihi dei'tlk
likler batma 11ra11nda dG 
meni kavrayan tek bir kiti 
•in eaerld&r Bu aıbı lnHD· 
lar dlrljan olmak tçln dol-_ .._..,, ..... 
Hatay manıı şahadıtnı

meli ma~sullır. 
Hatay meoıe ve mevrldll 

mabıül ve mamüllerln Türk 
kanunları hükümleri dahilin · 
de ıerbeıt olarak TGrklyeye 
ithal. hakkındaki Vekiller 
Heyeti karara alakadarlara 
teblii edllmlıtlr 

Birçok ecnebi memleket· 
lerden takaı uıulü ile ıelen 
kalay. kauçuk, pamuk ipli 
il, bakır, bam deri. çuval, 
jOt ipliği, jlt menıucat bak 
kandaki kararname hük6m
lerl Hatay menıel etyaJ• 
tatbik edtlmlyecektir. T6rkl· 
yeden Hataya yapılacak bui· 
day ile k6m0r dahli o!malı 
ilzere bil6mum madenler 
ıhucah da ıerbeat olacaktır. 

maeı aılrlıı çok zor yapaca
i• ııbı mGdaf &Hını da ıüç
leıllrmektedlr. 

Yalnız, ılpheatz ki çok 
muraflı olacak bu çalııma 
lar 1ayeılnde Almanya Kea 
yaya bir tüfenk menzili ka
dar btr meıafede, komıu 
olacak •e bir ihraç nokta•ı 
elde edecektir. 

mutlardır. Bazan bunlar kım· 
ıenfn hatırlaraoa bUe ıettr

medıklerl lııaanlardır. 

Btz burada birkaç yaratı
cının blyoiraflılnt ani.taca. 
f ız. Bunların Kemale ben
zlyen noktalarını okurları· 
mız bulıun. 

Şura11nı da kaydedelim ki, 
Jaratıcılar yalnız maddi •e 
harici müıkllitla çarpııma· 

mıılardar. Onların kiffut 
dahilde k11kanç1arın muba
fazakirların kötülerin reak
ılyonu ile karıılaımıılardır. 
Llkln hunlara ralmen laep· 
ıl büyük baıarılaranı tamam
ladılar. Kem11 de aynı ıeyl 
yaptı. 

Corc V aılnıton ltıern diri• 
jan hem toprak Aııkı idi. 
Vatanının da•etl Ozerlne 11k 
11k harp etmlt veyll ıdsre 

adamı olaralı çalıımııtır. Se
ferberllk bitip de tıler yolu· 
na girdikten ıonra Vaıtng· 

ron d& terla11na dönerdi. So
nunda yine tarlıu1nda öldG. 

V aıtngton mühendlı ola
rak fıe baılamııh · Birçok 
arazi 61çm6t ve 1atın almıı
ta. Bu ıuretle yavaı yavaı 

unıln bir çiftçi oldu. Ame · 
rlkadakl lnıtllz mlıtemllke 
orduıuna dahil olduiu vakit 
daha çok aenç idi. O de. 
vlrde bir ayalı Amertkada 
olan Franaııya karp harp etti 
ve müıtemleke ordaıuaaa 

klfayetıtzllitnl kaYrıyarak 

muntazam bir Amerika or· 
duıu kurdu. Mütareke e1na-
11nda Kemal de At>adoluda 
Jenl Türklyenln orduıana 

kurmuıtu. V aıtnıton çok ui· 
raıtı. 

Amerlkalılaran bile muha· 
lefetloe maruz kaldı. Bu11lar 
İnglltzlere yardım ediyorlar· 
dı. Fakat neticede Amerika 
lıtikliltnl kazandı Buıünkil 

Amerikayı bilenler için 155 
ıene evvelki hHta ruıeyml 

taıav•ur etmek zordu. Her 
tarafı açlık ve ıef alet kap
lamııta . 

Nüfuıu 3 m ilyon blle de· 
illdı. lıttklilden ıonra dahi
li kavgalar baıladı. Olma 
Vaııoıton çlftllflnden çairı· 
hr ve meeelelerl ha llederdi. 
lkı defa cumhurrelıllftne ae· 
çl fdı. Oçüocü ıef er lıtemedı . 
V aılngtonun tavazuu hlçl:tlr 
hallılcirda ıörillmemlttl . 

Ka Yur da Hkerdl. O de
virde ltalya parça parça idi. 
DüayaJı dolaıarak malüma· 
tını artbran Kavur töhret 
kazandı lıe de ıempatl ka
zanamadı. SıYaıtapol muha
rebeelnde lnılllz ve Fıanıız · 
lara yardım ederek ltal1an 
birlıflnt temin lıaıuıunda 
bunlarda• müzaheret lıte · 

mittir. 
Ka •uru baıka bir devlet 

adamı da ıelııı ıüzel taklld 
etmek lılemlıtt . Bazıları oaa 
bu eebepten Kavur adını 
Yermrılerdı. KaYur Jek•6cut 
bir ltalya kurdu. Bu da bü
yiik milli yaratıcı ve inkı
lapçıdır. Ô'en T6rk Ô•tlerı 
Kavura benzer mtrdt? 

Yarın birkaç lnkılipçıclu 
daha bahıedecell•· 
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(Bııtarafı blrlnct Sayfada) 
adamdan hl\ber bekleniyor
du. 

Gazetder Rtyasetfcumhur 
Umumi Katipllilnln tcblliıni 
büyük baılıklarla neıredl · 

yorfudı. Teırlnıaolnln JO 
uncu günü radyolarda Bü
yük Gazi Atatürk6n Yefet 
etttil llln edildi. Bu haber 
üzerine b6tün Hındletanm 

aematını kayıu ve matem 
bulutlarlle kaplandı, bütün 
balkın hatretlt ıözlertnden 

yaf telleri boıandı 
Htodleta nın mlllf fa brlka 

laranda, mekteplerde, med· 
reaelerde tatal 11atı llln 
edllcU . Bütün halk eYlerladen 
ıokaklara d6külüp tOkuoetll 
btr vakar içinde kara bay · 
raklarla feyç feyç mevdan · 

lara döküldü O gün, aza· 
metlt bir ıün oldu. 

Hindin en Dleıhur hatip 
lerı en ydanlarda topl11oan 
halka Büyüh. Atcının kahra 

! manhklarını, mücadelelerini 
anlattılar. Hıntltler, BüyQk 
Ölünün ruhu için dualnr et
tıler . lelimın en büyük fail 
rl, t rlbtn en bGyük ıtma

ıı olaa AtaUirk içten, 16· 
nOlden yadolundu . Ben tim · 
dtye kadar Hındlıtanda böy· 
le muhteıem bir manzara 
ıörmedlm o aüo biit6n ıa. 
zetelu kara çerçevelt ıOtun
lar içinde AtaUirl&ün ölClmü 
haberini y aıp Çanaklıalede, 

Sakaryada, Dumlupınardakt 
kahr• man lıklarıoı dere etti 
ler. 

Htot büyüklerinden Ma· 
batma Candı ıöyledlii hl· 
tabede ıöyle dedi: 

D • "h ı «- Gazi AtatOrküo ölü 
l lr l mü Tür"tye tçln büyük bir MaTlen 

Amerikada. 
Alman ıtnema yıldızı Mar 

len Dttrıh, Franıadan Ame 

rlkaya döamiiı bulunuyor 
Yıldız, Franıadan ayrılırken 

Alman tebaası idi . Maama · 
fıh Amerikada ıeçlrmekte 

olduiu günlerinin sellmeti 
Ye mültakbel yuvaııoıo ıa 

adeti namına Amerikan ta · 
bttyetlne ıe~meıl kuvyetle 

muhtemel olduiu bıldtrıl 
mektedlr . 

Bu Yaziyete ıöre yıldızın 

kızı Marlya da Amerikan 
tebaaıı olacaktır. 

Marlen Ditrlb, Avrupada 
yaptıiı turne etnHında çok 

m6sald bir teılr bırakmıı, 

bllbaaaa Franıızların fevkala
de muhabbetini kazanmııtı. 

Yalnız lnıllterede btlhaaaa 
lokanta ıablplerl ıüzel yıl · 

dızdan fe•kallde çekinmek· 
leydiler. ÇünkO Marlen uzun 
seoelerdenberl ıQrOp ıelen 

uıullerl bazı harakellerlyle 
altOıt ediyor, moda ve kop· 
ya merakl111 kadınlar da ıii· 

zel yıldızın bareketlerlnl ay
nen takltd etmekten ıerl 
kalmıyorlardı . 

Marlen Dltrlh bir akıam 

Pıkadel de btr lokantaya 
ıapka ile ııtmft, uıule rlyet 
tizlik enell herke1e tuhaf 
ıörünmüı lıe de ertesi ıün 
bOtün kadınlar aüzel yıldızı 

ta ttlıd etm•ılerdlr. 
O zamana kadar çok gü· 

zel yapılmıı haıler!yle batı 

açık olarak lokantaya g•den 
kndınlar, artık fapka ile ıof 
raya oturmafa baılamıılar 
dır. 

Bu vaziyetten anane pe· 
reıt lokanta ı bfp'erl ve btl 
haaaı menf aatlerl müthft ıu · 
rett bozulan berberler çok 
muıtekldırler Güzel yıldız 

loaıhereden ayrılalı bir hay 
li zaman olduğu halde orta 
ya attıfı moda loka.,ta sa 

btplerl ve berberlerin oidd~t 
il müc deleılne rafmcn elan 
hüküm ıürmelstedlr. 

Mcrlea Dtrlh logllterede 
ıımdtye kadar görOlmedı 1 

ıektlde köpekle beraber lo
kantaya ııtnılf ve bu uıul 
de, bir ~ok kadınların k&· 
pekten müthlt korkmal rına 
raimen, mod ıaltne gel · 
mittir. 

zlyağdır. Türk milletini ta· 
1 ztye ediyorum.» 

Hlad mecllslode Vatani 
f ırka11 relıl Buladlsay ıöyle 

dedi: 
« - Atatürk, dünyanın eo 

büyük kahramanıdır. Yer· 
yüzünde hürrly~t aııklarının 
berblrt bütün llhamlanoı Bü· 
yQk Ölünün ruhundan ala · 
caklardır.» 

Hındlıtanın büyük ıalreat 
Saroclnt Naydo dedi ka: 

«- Büyük hahraman ar 
tık dünyaya ıözlerlnl yum
du. Fakat htirrlyet talipleri 
oto, tıttldll iııldarının kalb 
lertnde Büyftk AtatOrkiin 
hahruı ilelebet yıııyıcak· 
tır.>t 

Vatani fırkaaı relılerlnden 
SübHbuı da ıunları ıöyle 

dl: 
c-- Atatürk büyük bir 

ukerdı. 86yük ılyaıt btr 
ıabılyettl. Büyiik bir lnkı 
llpçı tdı. «Kemal» ıu a.rıa 
bGyük bir slmaıı tc!ı. 

Atatürk ıtbl büyOk bir 
ıahıiyetln ölOmü mazlum ve 
makhur mılletlerln kblble
rlnde ve belkt bütün lalam 
llemlnln kelbtnde derin bir 
11zı bırakh . IO Teırtnıanf 
bundan ıonra « Kemli g6· 
nüdürı> buıün her ıene Hin· 
dtıtanda matem gOnü ola· 
caktır.» 

M~ıhur hukuk i.ltaı lerln· 
den Hındlıtanın en bQyük 
n vukata Doktor ~lr Tıç Ba· 
hadır Sepro uzun bır ma · 
kale lode fÖyle diyordu: 

«Atııtürkün vefatı yıı.!ı:m: 

TOrklere değil, bütün inaa· 
niyet dünyuına büyük bir 
hüsrandır. Zafer hidıaelerl 

1 

tarih aahlfelcriode kaydedi 
ltrk~n vatonın en büyiik 

ı 
htAliıkirı olmak 11fatlle G · 
J(lnlD büyük S nceğı eo p r-

lnk bayrnk olartık kllfac 'k· 
caktır. 

Üç ıen evvel Londrada 
İıpao7a hükumetinin siyaei 
ıah lyctl erlnd~n blrlle ö 

1 

rOıtüm. Bena ıöyle demtıtt: 
«Dünyınm "" büyük ıl · 

1 yasi ıahılyetlerlla, lıderlerlle 
görüıtüm. NOfuzu nazar , fi· 
kir derlndljt, irade kuv..-eU, 
ahlak biiyüklüaü buıuılaran· 
da Atatürk hepıtnden ~at 
k t OıtüodOr. » 

Pençap hükumetinin ve· 
ziri r relıl lıkender Hayat 

TORKDILl ı 4 BIRINCIUNUN ı9JB ,..,. -
İngiliz Saray Ve Şatoların· 

da Ruhlar Dolaşıyor. 

-~~·~~~~·~~~~·~~~ ~~~t~~~~ 
~ ~ 
~ Tilrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 
1'J. K apita/: 100{)00,000 Türk Lirası ~ 

( Dtinkü yazıaıD devamı) 
lıkoçya dallarından blrt· 

ntn tepesindeki Balmoral 
kuranın da bir hayaleti Yar· 
dır. Bu ruh daima ıatonun 

mutfcı.ğmın bulundufu yerde 
ıöriin6r. Onu bazıları iri, 
parlak ıözlerlle loıana yl · 
yecekmlf ıtbl bakan ıaJt t 
uzun bir canaYar olarak tH 
vlr ederken bfr kı11mları da 
bu zlyaretciyl, yOzünde lztl
rap çekenlere bas btr ifade 
olan ve ıöiı6nden kaalar 
akan bir insan olarak tanır 
ederler. 

Balmoral ıato111ndakl ru · 
hun kime ald olduiu ma
lum deiildır. Maamafıh in. 
glltere kralının lıkoçya dal· 
larındakl bu mahklneal eı · 

kt bir lıkoç derebeylnln ıa
toıunuo harabeleri üzerine 
kurulmuıtur ve İıkoçya de· 
rebeyllk devreıl tarih ıayfa 
larına kıpkızıl bir renkle 
akıettıiloe göre hayaJet ı n 

neden tztfraph bir çehreyle 
Ye kani r içınde görü ldüğü 

ne ıaıılmamaladır . 

lıkoçyada tek bir eıkl ıe 
to •e kaeır harabesi yok ur 
ki topraiı, ateı . kao, clna· 
yet, aık, hıyanet ve facia 
ile yuirulrnamıı o'ııun. Bet 
moral bayaletı bu eıkl, lıa 

ranlık aünlere ald olsa ıe 
rekUr. 
Ştmdıkı kralın ikamet et· 

t lil Bucklııaham sarayıııda 
da dalD"ıa btr ha:;ıı 1 et aöıü 

nGr. Bu, b!r papcın alttır . 

Bucklnghım ıaray ınıa IDfll 
ıına kral dördOndi Corc ta · 
rafından beılanmıı, ıarey 
onun halefi olan dördündl 
Vılyam tarafnıdan telmııl · 
len mittir 

Hayalet, ortalık karardıiı 
vakit birdenbire aerayın ıa 
rp cepheılndekl ıen! t teı aea 
ııoda, parka inen uzun me 
dlvenlere yakın bir nol&tada 
belirir ve kaybolur. Sarayın 
ana11 eski bir kıltaeye ait 
tir. Hayalet, belki hayatında 

Han fÖTle dedi: 
«Biiyük Kemllln heıabı 

yok kemalatı~ hiçbir vakit 
uautulmaz. ·JBütnn insaniyet 
dünyaıı ihtiram verıılerlol, 

takdir haraçlarını Büy6k 
K.emllln büyük ruhuna ebe 
dl olarak ödlyecekttr.» 

Bengale hükümetlnln •e 
zlrler relıl ile dlfer hüku 
metlerin ve dljer vıllyet 

lerln reısl ert, de Atatürk için 
sözler ıoyledtler. 

Parlamento relıt Abdül 
uıhtm rncclıate Ata:ürk hak
kmda bütüo Hıntl ler ı n hıı 

a ı yııtına tercüman 
ıözler ıöyledJkten 

meclis icttmaını bir 
müddetle tatl 1 ettt. 

olacak 
ıoora 

gün 

1 U T e1rln11ani bundan ton. 
ra Hındlıtanda azametli ve 
ihtlıamh bir güo olacak, 
hn ıene o 1rün Atııtürkün 

muhterem adı nmiıp hiıtı 

raaı yadolunacaktır 

A. H -

büyfik bir aüaah yeya el 

••Jet ltledtil noktaya rubu 
ıayrl mert bir zincirle baflı 
kalmıı o1an Veıtmlntnter 

rahiplerinden blrlDe aittir. 
Taymls nehri üzerindeki 

Hampton saray, ıarayı yap 
tırmıt olan kardinal Volıey 
zamanın.ta ald bir ıürü ruh 
ların ceYellnabıdır. Orada 
en fazla ıöıOnen iki haya · 
let vardır: Bunlar An Bol
eyn tle Gatherlne Hovardın 

ruhlarıdır. Bu zaYallılarıa 
ıktal de krallar araaında ev · 
lınme relıoıuııu kırın İn· 
ıtltere kralı aeklzlncl Han· 
rlnln karılarıydı. Btr gün, 
kraliçe An BoleJn tJe inal 
ıarayın klliseelnde diz çö 
küp dua ettikleri bir 11rada 
içeriye bat plıkopoı Gran. 
mer glrmlt, kralın avucuna 
usulca. luallçentn baıka bl. 
rtyle münaıebetı oldulunu 
lıbat eden bir kiğıt aıkıt 

t1rmııtı. Kral bu kağıdı oku· 

: Yurd İçinde 261 Şube Ve llja~s = 
ili Dünyanın Her Tara/JndfJ Muhobırler ~ = Her tllrlll alral lkrozlar-clijer bılcümle bank~ aıu· = 
ili. amelert büyük ıubelerlnde kiralılc k111alar. . .,, 
JIİ. lhbr.raıs tasarı uf ve kum &Jara buaplarancla ıkr• ~ 
: mtreler. c = lkramlyt.: Miktar/: ikramiyenin tutan: ~ 
ili. ADEDİ LİRA LlRA ~ 
• 1000 1008 

• 500 500 = 
: ı! ~~ .: = = 25 50 1250 ~ 
JIİ. 30 40 llOO ~ 
JIİ. ~ ~ ~o ~ 

• 108 6000 = 
'1- Bil fkramtyelu ha uç ayda bir olmak ıiure st· ~ 
~ nede dôrt defa bu mfkfor u:.erlndr11 kura ile dafjıil ,; 

JIİ. lacaktır ' 

··········-~l~-~--~--~·· 
'ft!~~ ~~ 4-:r~~\~~ ~· 
1 Yerli Malı Döknıe ~ 
~ Köıııüı· Sollal«ırı.. ~ muı, muhafızlarına bir tıa- ~t 

ret etrnı1 , ırı yarı akı ıılah 1t Yerli malı dökme kömür soba/an şeh- .. : 
ıör kraliçeyi rürüldlyerek ~ rimızde de imal edilmektedir. Şımdilik ~ 
kKı ı ı.,edenb d çıkartmııklarddı. 1 S. bu sene bir numaralı olarak imal edil- ll 

ra tçe un an ıonra ~n ı 1.. ~ 

da ı reıtne kllıtleomııtır . :,_ meğe baş/anmış!Jr. Bu sobalar çok kulla- ~ 
Arodao fkt g6n aeçtlkten ~ nışfrdır. ~ 

ıonra kraliçe bır fırsahnı 1 . · b ~· ' h k 1 
b l k h d ldl - 1 d Fiatlar ıse lstan uf ııafJnaan mu a -u ara apıe ı 1 yer en lf 
kurtulmuı, sarayın loı, uzun 1 kak iki - üç lira daha fenzdfıt/Jdır. flrzu '-
dtblı zınden ltoıar•k kılııeye eden sayın n1üşteri/erin Emanetçi - fih- ı 
ınmtk ı ıteır.ı ıtt . met Gümüş y11zıhanesine uğrama/an. -.. 

Kral duada ıdı. Kraliçe ~~~~~~~~~ -~~~"'-' 
onda öyle hatıralar uyandı· 

rac•k, onun merhamet ve Balıkesir Belediye 
ıevgl htalertnı öyle tehrik R • • d 
edecekti &et kral ODU affe- ıyasetın en: 
dtcek, idam kararını eliyle 

937· Damaah bılumum 6lçü Ye tartıların ıenellk mua1•· 
nelerinin yapılmuı için kayıd muım,luı l - 1 939 tle 3 l · l 939 
aünlerl ara11nda tam bir ay de•am edeceilndt'n alllıad•' 
ölçü tarh sablplerfrı ln bu müddet ! çlııde Bahktılr aurPP 
merkezi ayar memurluiuna müracııat ehlnler. 

yırtacaktı. 

Llkln talıh za•allı luall
çeye aülmemııu. Daha uç· 
ıuz bucaluız lıorldorun or · 
tuında iken muhafızlar ta · 
rafından yalcalanmıı, feryat · 
larına reimen tekrar höcre 
ılne ıOrüklenmtıtl -

Ondan ıonra da kralı btr 
daha görememlftl. Son gör 
düğü ıey cel l adın parlak 
baltuı idi. 

Sarayın saklrılut zaman 
zaman uzun koridorda çığ 

lak ıealert duyarlar ve ba · 
zan da bir ıölıenln koıtu
ğunu aörürlerdl. 

~eneler vardır ki, ıarayda 
feryat ltltllmem!fU. Maama 
tth ara ııra bir takım lniltt · 
ler duyulmaktadır. Dehlızde 

her ıeoe btr gölgenin koıtu
~u wörülür 

Aynı dehlizde Catherıoe 

Hovardın h vali de doloı r . 

Cath .. rlo, betbaht ortagı 

om hııyatını kurtarmak lçın 

o dehlizden yüzlerce ıene 

evvel krala koımuı lakla 

onun bu tava11utu fayda 
vermemlftl. Şımdı onun ru 

bu gayet meyuı bir ıfade 

ile ve ıı,. .. ,ız eadaıız saraym 
k d ıll 't " - - k ort or ..... ~a gorunur ve fl y 

bol ur. 

Bu kanuni miiddet içinde ıurup meıknl aJar meaıur· 
lujuna bat •urmıyan ölçü tarlı eahtplrrl halıkınffa kanuni 
takibat yapılacatı ilan olunur. 
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Balıkesir Askeil Satın 
Alnıa Koınisyonundan: 
Edrem!t rarnlzon UDUbU Balıkesir lııtaayou duraıı11d• 

Yağondan almak ve Edrenılt Tünırn Kottıutanl ı iının 16•· 
tertcejl yere teslim edi lmek ilzere Balıkeıtrden Edrea>tde 
taıınma11 pazarlıkla ihale edtlecektlr. Pazarhiı J 7 -12 938 
cumarteat ıünü saat 1 O dil Kor ıatın alma komlıyonund• 
yapılacaktır. Mu vak k t temlna h 135 il radar Şerait i komıı· 
yonda ıörülebılir. 

lıteklılerln mezlı ur gün ve ıtı"tte koml•yoıu' gelmeleri 
ılao olunur. 

1
- lahkcsir Ask(~ri Satı 
1 ııa oı isyourdae: 

Kolordu b r iklerl ht'yvan tı 1çlrı ı,tı p nl ı z '' fı,. ksl luH~ 
ye konulmuı olao 2U') ton arpcı ıç • n talıp çıkmadığmrihfl 

bir ay zarfında nettceleodtrmek ibere pazarlığa çıkarıl 

mııhr . Pezıulıkla ihaletl 19 12 9J8 . pazarteıl günü ıaat 
1 l de Kor Satın Alma Komfıyonunda yapılac'lktır. 

Muvakkat temln•h 675 liradır lıteklıler ı n mezlı.ür 160 
ve saatte 'komCıyona gelmeleri 
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Balık(~si ·Askeri '--~atııı 
.----------- Alıııa Koınisyoııundan: 
1 TÜR KDi LI 1 Suıığulak •e Kepıüt gıunızon~arı için 2 l l·938 curn• 

Almanya. Ro- Pazarteılndeıı b"ıkc. her 1 günü elulhmeat yapılmak üzere 120 ton maden kömilr&İ~ 
gün çıkar. Siyaı l uo.zcte .. 1 ne tahp çıkmadıjından lhaleıl 28-12 938 perıembe ailn 

anya klı.rı·ng 1 Yıllığ ı : 800 Kuruı ıaat 11 de yapılmak üzere pazarlığa çentlmtıttr. 
m 1 1 Muvakkat t"mlnatı 103 ltra 50 kuruıtur. lıteklıleril' 1 Ahı Ayhğı:400 1 
Anlaşması 1 mezkur ıun Ye ıaatte Balıkealr Kor Satan Alma komlıJ0" • 1 Sayısı: 3 • 

1 1 nuna mürocaatları . 4 1 - 395 BGkreı, 13 (A.A.] - Al- Gücü aıeçmlt •ayılar 25 ------
manyrı ile ffomıısnyft erum 1 l ur1ııtur. 1 Sahlbı ve Raımuhurlrı : Balık~ıtr Mebuıu 
da düo Bükreıte bir ticaret 1 ADRES. 1 ç G ı o k - :s. FtJAT Si 'AL 

akarım ene lre toru: L. •e bir kltrlnı anlaımaaı LRALIKESIR 1 ÜRKDJLI 1 
~ Ba11myerl: Vilayet Matbaaıı - Balıkeılr lmzalanmııtır. ------------• 

H. KARAN 


