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~7 BIRINCIKANUN CUMARTESi 1938 G 't:1'NDELİK SİY ASAL GAZETE 

Cumhurreisimizin Hükfı· 
mete Direktifleri. 

-----------------········-----------------Cumh urreisimiz Köy Ve Ziraat işleri Üze-
~inde Hükumete Direktiflerde Bulundular. 
C .\nkara, 16 (Hu•ual) - Ankara, 17 [A.A.} 
\l111h.urretılmlz lımet in- Veklller heyeti dün Retıl-

61aG •- A k J cumhur l•met lnöoQaün rl-)•aında n ara vl a-
,etı dahilinde bir tedkik • yuetınde Ztraat Veklletlnde 
~hhatına çıkaeaklardar. toplanmıı ve ziraat kongre-
'1ıt i Şef bu ıeyabııttode ıl ve memleketin muhtelif 
laa h ziraat lf leri hakkında zira· 
l u telif kazaları dolaıacak- at Vekili tarafından verilen 
ltdır. 

[) lzabatl dınllyerek taevlb et· 
" •ier bir ılaUmale göre 
'-U h mfıtlr. 
h lb urreııımızın bu aeya- Ziraat Kongresinin 
L 'tine orta Anadolu da da 
11lldır. a .. takdırde loöoü Günü Tesbit Edildi. 

l
llaotu1a ulrı1arak dlfer vl- ~nkara, 16 ( A..A. ) -
l 1 Jetlere ıeçecekler, halkla Dün Reisicumhur •met 
'-'uht l f l d loönünn rlyaaetl altında al· e 1 it er üzerin e ıö· 
tGıecelderdlr . raat vekaletinde toplanan 

C vekiller heyeti ziraat •e· 
urıahurrelılmlz Kaıtamo· 

tı'I ktll tarafından lzab edllmlı 
ıe1ahat1nden edlndtil 

tı bulunan kay Ye ziraat 
•tlcelere ı&re hOkümete dı kalkınma konıuı•I lçlD· 
telcufler •ermlılerdlr. de bulunduiumuz birinci 

lnönO ziraat vaka'atinda: kanun yırml yedinci Salı 
l Curnhurrelıtmlz don ıaat aüoü Partt f evkalide kurul · 
S,5 de Ziraat V ekiletlDe tayının hitamını mOteaklp 

ttırıf b1.1yurmuılard1r. toplanacaktır. 
~ Bu sırada beyeU vekile Ankara, 16 (A. .A.)- Bü-
l lltada tctlma halinde bu- Milli Şef ismet [nönü yük Millet Mecllıl buıi.\n\lü 
Uııurordu ra t p?inı ve k61 kalkınma· toplantı11nda Şarayl De•let 

Parti Vilayet ongresi 
dün çalışın larını bıtir i. 

c •n•• •o •~---------------------

Sabahtan Başlıyarak Akşama Kadar De
vam Eden Kongrede Dilekler Üzerinde Açık 

Ve Serbest Göriişmeler cereyan Etti. 
C. H Parttıl vlllyet kon· 

ıreıi dün çalıımalarını geç 
valllt bttlrmlıttr. Konıre sa· 
at 9.30 da toplanmıı ye 12 
ye kadar görüıtükten sonra 
çalıımalarına bir müddet 
ara vermlttlr. 

Saat 13 30 da tekr1ır top 
lanan ve ruznamcdekl bü 
Uln itler üzerindeki ıörOt 
melerlnt bitiren konıre aaat 
on eektze doğru dağılmııtır. 

Konuşmalar: 
Sabahleyin celse kongre 

baıkanı Etem Aykut tara· 
fmdan açılm11tır. Baıkan bir 
ıün ince ayrılan d ilek lco· 
ml•yonunun kazalardan ge· 
len dtleklerl tunlf ederek 
rapor halinde mfitalrHlle 
birlikte heyeti u mumlyeve 

B. Etem Aykut 
•evltettiğlnl bt\dtrmlttlr. 

Dilek komfıyonuoun h -
sırl& dıiı ra por Sekrd er Ha -

1 s p a ya HUkQ 
Müşkü Vazi t e .. 

• 
1 

cim Adat tarafından madde 
madde okunmuıtur. 

Raporda ııhhat, nafıa, 

Dlftarlf, ziraat, köy itle -
rfne ve diğer müteferrik 
itlere dair bütün kazaların, 

nahlyelerln lateklerlnl bıldl · 

ren eıaalı noktalar teabıt 

edılmtftl . 

Bıaıkan Etem Aykut bu 
dileklerden her biri üzerinde 
ayn ayrı durarak hunlardan 
yapılabilecek olanları. olmı· 
yanlann he banıı ıebepler

den dolayı yapılmalarının 

mnmkün olmadılmı birer 
birer tafell dtl. 

Etem Aykut dılekler üze· 
rinde izahat V.!rlr!erken llğıll 
olan kazanm mümu&tllerlnl 

( Sonu üçüncü sayfada) 

Sovyet Radyo
sunda Tiirk 

Konseri 
Cutnhurrelelmiz beı buçuk 11 hakkindakl bıu:arlıldarı kanunun müzakere•tne de· 

~~'~t~ı=ar=e=n=~=J=cl=tm=ad=a~-z=ı-~=te=d=k=ık_e=t=m-•~~=er=d=ır=====~Y=am==d=m='='t=ır=.===~==~mhur~etOr•sunun~kbe 
Moıkova, 16 ( AA. ) 

TaH Ajansı bıldlrlyor; 

Hatayd IA ~ rle imiz 1 Orta Anado- Çalmasına imkan GörülmiJyor. 

için Kışla
1

lar Yapı ıyor. Iuda Şiddetli 

Yabancı memleket!erl 

külttlr mOnaHbetlerJnl ida 

me için umum Sovyet • Vo · 

kı" cemtyetıyle S. S. C. B. 
r dyo komitesi, 16 blrfnct

klnun cuma günil Moılco•a 

radyo lltuyonu ile «Dalga 
tul(l 1744» Türkiye için ter-

ZerzeleOldu 
l'urk Kıtalafi Geri Alınını- Ankara, 16 l A 1-.. 1 -
.....__ Bugün ••at 13 . 4 de ıeh 

yacaktır. rlmizde bir yer ıanıntm 
hlnedllmlıtlr. 

Halaydan bir görünüş 
Antakya, 16 (A.A.] 

lilltay hGklimet relıl Abdür. 
'•lunen Mel•k Dub. Ajanıı 
"-uhabtrlne beyanatta bu
hınarak l•kenderuo limanı· 
tını TGrklyeye tlhakı Vf! bu 

~" tnukabtl Hatayıu dtfer 
••unlarının Suriyeye terkine 

datr Ankara - Parlı ve Şam 
"'•ııoda m6zakereler cere· 
tan etttiladen haberdar ol 
tlladıfını ı6ylemlt Ye demff 
tır kı: 

b Gazeteler tarafından bu 
d •Pta tın edilen haberler 
l' 0 1ru değlldlr . Ha taydaki 

Cide ve Fran11z aakeri kıta · 
~tınuı ıerl alıomHı için An · 
"'• ile PArlı ar .. ında ya 

:ılraaakta olan mtlaakereler 
-.ııı bltmemlıtlr. Yapıl 

m•kta olan kıılalar da ıöı
terlyor ki aaker i kıtaııtın •e 
btlbuıa Türk kıtaııtmıo ya· 
kın bır atide rerl alıoması 
beklenmemckted&r. 

CeneYre mukavelesi htli.· 
fın• olarak, Suriye, Ha. 
taydan giden mallora gtl01-
rük reamı ko1ınuıtur . Bun
dan dolayı Hatey h6kumetl 
de Suriye mallarına ithal 
reıml koymayı derplf ediyor. 

Hatayla Türkiye arıumda 
ıerbeıt mübadele rejimi mev
cuttur. Türkiye yalnnda Ha
tay ıtaUllticün kendfolne 
verdlil hak muctblnce, lı 
kenderun Umanmın teni 
amellyeılne baılıyacakhr. 
MeYzuubab~ olan fOJ' bfr 
harp lım m deill bir Ucaret 
limanıdır. 

Meteoroloji tılerl Umum 
Mii<lürlüğünüo bazı Yer 

d•Al mal<imata göre Kar· 
ıehtr ve bavallılnde de 
aynı aaette 6 aanlye de
Yam eden ve ıarktan 

gelen ıtddetll bir zelzele 
olmuıtur . 

Klfıehlr, AYanoı, Mu· 
cur, Çrçekda ğı ilçelerinde 
binalarda çatlaklıklar bu· 
ıule gelmlftlr. 

Kırıohlr clYarındakl So· 
fular, Akpınar, Tununbur· 
nu kö1lerlndelcl binalarda 
ehemmiyetli çatlaklıklar ve 
bazı duvarlarda çöküntQ. 
ler olmuıtur . lnaanca za . 
ylat yoktur. 

Yer aaraıobtı Kayıerl, 

.Sivaı, Kooyada hafif, Yoz 
ratta oldulfça ıtıldetll ola· 
rak bl11edllmi1tlr. 

Bir ltalyan 
TayaresiDüştü 

Kahire 16 (A.A.) - lin · 
ıazlden gelmekte olan btr 
İtalyan tay1areal Helltopo· 
Ilı tayyare meydanı clYartn 
ela recellyen yere dGtmtlı 
ve parçalanmııtır. içinde 
bulunan iki tay1ared alır 

•Urette 1•ralaDmııtır. 

tip edilen bir radyo konıerl 

oef'edecektir. 

Bu konıere, 11piıdald Sov· 

yet yük•ek s nRtkarları fı · 

tırak edecef.cllr 

lspanyol Askerleri 

Sovyetler Birl ı ğl h lk ftr

tıaU B oraova C< tP nenin , vük 

•ek artist Koz1ovakl «tegan
ni» ve entern nonal mO• -
bak IRrdft mü ' afat clmıı 

olan Yak1:>v Z k «piyano)) 
ile Lir:A Gtlelı •keman». 

Parla, 15 (~ A }- Cum- 1ı::::::==-=====-========-=-========= 

Erzi ca Hat ı içi 
T rif e Yapıldı. 

hurlyetçl f ,panyadan ıelen 
haberlere röre Relıtcumhur 
B. Azana, lıpanyanın ıon 
~erece nazlkleınılf olan Ya
zlyetl hakkında fıtlıarede 
bulunmak üzere Cortealerin 
nüfuzlu azu1Ddan •oıyallıt· 
lerln ıefl B. Be.telroyu Va
linılyadan B.r•elooaya cel-
betmlttlr. 

B Beıte•ro, cumhuriyet 
orduıunun ıalebe Çftlm nnın 
artık mümkQn olmadıeı kana· 
atini ılzlememlt ye mütareke 
talebi için Burroı hOkumetl 
ile münaaebata glrtıecek bir 
milli birlik kabinesi telkll 
edllmeıl teldtflnde bulun· 
muıtur. 

Madrldde DJahrukat flk · 
d•nı ht11edllmektedfr. Hal
buld kıtın pek ıofuk olaca 
il anlaıılmaktadır. HaYaJJcl 

1 {Sonu derdttMtı tayfada ] 

Çetinka - Erziilcan arasında 
Haftada Dört Gün Yolcu 

Katarı İşliyecek. 
Devlet dcmlryolları 

ldarent Erzincan lıhıyon
una kadar ııtlyecek olan 
trenler için yeni bir tarife 
yapmııtır. Bu tarlfe1e göre 
Ç tlnkaya Erzincan kısmın
da heıft da dort rGo mub
t lif yolcu katarı ltliyecck 
tir. 

Ba katarlard rı biri Er· 
:a:locandau p zart al ve per
ıc:mbo gOolerl ı al 7, 15 tc 

k lke rak 20 24 te Çetlnka· 
yaya varacaktır. D lierl ıah 
ve cuma ınnlerl saat 14 15 
t~ Erzlncandan k lkacak Ye 

5 10 de Çetlnkayaya vara
ca ·tir. Çetrnkay dan tee çar· 
ıamba ve cuma ıOnlerl ıa· 

t 8 de kalkacak olan ka
tardan biri 20. 10 da Erzla 
oaoa Yarauk, dljerl de pa
zarteel ve per mb gOnl rl 

( Sonu 6çftn Q ıayf ad ) 



SAYFA 2 

Yab&ncı gazetelerden : 

Sovy 
Avrupada cebir 

vasının hak 
gü ler çok 

28 11 tarjhfi «İzveıtl · 
ya»nın ilk aayfuında im 
zHız olarak «Sovyetler btr 
liif ve LehlılftD «baıhiı al· 
tında bir maka le nttınolun 

muıtur . Bu makalede ez
cümle ıunlar vardır: 

«Sevyetler Brrlftı efkarı 

amumlyeıt, Sovyetler Birliği 
ve Lehlıtan münuebetlerl 
hakkında ıon ntırolunan teb 
lifi h iç f6phe yok lct bü yük 
alika ve tanlb He telikkt 
etmlfUr. iki hiUulmet ara -
11ndakl bu tik temaılar ke 
za Lehlıtanda da bOyftk 
alika ve taıvfb ile karıılan· 
mııhr . 

Ta11 ajan11nao ıon tebllil 
A nupa merkezlerinde de 
slltlk~e artan bir dikkat 
uyandarmııtır . Bu tebllide 
iki memleket araaındakl mü· 
naİebetler iyi oldujunu te· 
barGz ettiren ıahrlarla be · 
raber ve bilhaHa bu müna 
aebetlerln müstakbel lnklıa· 
fma mütealık olan kaydlar 
ve ltaretler allka •yandır
maktadır. 

Sovyetler Bırllil ve Le· 
hlıtan ara11nda ademi teca · 
•iz paktı zaten bu teblli· 
den ev,el de mevcuttu ve 
bu anlaımanın mevcudfye· 
tini ıon zamanda Şarki A• 
rupada ıulhu bozanlarcada 
mal6mdu. Fakat o muhitle 
de ıunun da bıltnmeal ll
zımdır il t timdi Lehlıtan ve 
SoYyetler BırJtiJ aralarında 
ki anlaımaların ıalibetfnl 
ifade etmektedir. 

L hi • 
ve tazy 'k ha- 1 

olduğu 
iihimd· . 

llğf, d•i r bükiimetlerfn d , 
ynı maksatla, ıu veya bu 

maotakada ıulhun tahkimi 
fıtlkameUne müteveccih ol
duğu zaman ılyaaetlerJode 

'ıttkliltn değerini t kdtr ede· 
bilmektedir. Sovyetler Bırlt. 

ilnln teca •üze karıı çok 
tarafla v eya akı taraflı an~ 

latmalarla istihdaf edilen 
ko\lektıf emniyet içi• mü· 
cadeleıt de, b~ynelmil el 

ıulh totne aktif bir fotlra· 
k inden bıııka bir ıey deitl · 
dır. 

Kotlektlf emniyet Jse bir 
çok unıurlardan teıellk6l 

eder ve bun1arın f çlnde fae, 

komıularla iyi münHebatı 
tanzlm eden anlaımalar 

elbette mühim bir mevki 
alır .· 

Bunun Jçfodlr ki, Sovyet 
ler Blrlljl, ıulhu lıUhdaf 
eden bu ıon temaa ve mQ· 

zakere baılanııçlarına ciddi 
mahiyet arzedecek anlıı ı 

malara biiyük kıymet atfet. 
mektedlr » 

Sovvet - Leh münaıebet 
lerl hakkındaki tebliğin Av· 
rupa merkezlerindekJ aklı· 

lerloe •tt haberler bugünkü 
eazetelerde ehemmiyetli yer 
almaktadır. 

Moıkovadan baıka Le 
nınırad, Tıfllı, Harkof ve
aatr büyGk ıehırlerde, Al· 
manynda Y ahudllere karıı 

yapılan muameleler doloyt 

ılyle tertip olunan miting· 
lere v~ bunlarda ıCSyf enen 
nutuklara 29 · 1 1 tarihli ıa
telerde mühim yer verilmek-

tedtr. Protesto mttinılerl 

memleketin her tarafında 

yapılmaktadır. 

Avrupada cebir, f ıtı l a ve 
tazyik havaaınıo hlklm ol
duiu bu ıünler için bu hi· 
dlıenfn manuı mOblmdır· 

Böyle bir zamanda Sovyet 
ler Bır11il ve onun garptekl 
büyük komıuıu, aralarında 
ki mQnaaebetlerl tanin ve 
bu ıuretle Şarki Avrupada 
ıulhu muhafaza azimlerlnt 
ortaya atmıı bulunmakta · 
dırlar,» 

İf is eden ~ir s:gorta şirketi 

«Sovyetler Birlltı Lehi• · 
tanla datma hüınü müaaee· 
bet tiılılne çalıımııhr. Bu · 
nu labate bile hacet yoktur . 
Arada bir çok an1aımalar 

•e muahedeler akdedilmiş

tir. fakat bir çok halter
le datma aradal<I bu hüsnü 
münaıebet gayretlerini aka· 
mele uğratmaya Çftlıımıı· 

lardır . Bin enale yh timdi 
So,yetler Birl iğ i yeni ve 
verimli anlaımal ran huıulü 

nü tablatlyle hüanü •telakki 
etmektedir Biz de ıoo teb· 
ltf fistünde Leh ıt o tel"graf 
ajan11nın kaydettlft gibi bu 
ıon nlaımanın her iki hü 
l umctln d imi ve deftımez 
lrad ler,nln bir lf adeıl oldu 
ğunu kabul ediyoruz 

Bu takdirde, bu on te 
maı ve müzakereleri Sov 
yet Lehldan m6na ebet · 
lcrinln cldd! b ir surette sa· 
la ha erltrQeıfn!n muk dd" 
mah olarak almak icap 

eder 
Sovyet hükumeti müat · 

k len Te baıknların b k 
m d n devamlı olarak bir 
su'h polmkaın takip etm t • 

d l r. Çünkü Sovyetler Bir 

1934 Senetinde Vlyanada 
ki merkezlerloio lfliaı üzeri 
ne buradaki ıubeıl de tflaa 
eden Lö Fönllu d~ Vtyeo 
hayat ılgorta tlrketlnln kft · 
nunu tuffye müddeti geçen 
ayın 21 tnde t m mlımmıf· 
tir. Faket memlelıetrm tzde 

oldukçe genlt ıı yapan bu 
müflis lrketın le.afiye mua 
melesi henüz tamamlanm · 

mıı olduğundan taıflye he· 
yeti ikinci taıflye müddet! 
nfn temdıdlnl teltp etmeılnln 
21 ine k d r temdit etmlr 
tir. 

lktocl tfcBret mah kemesi 
bu huaustakl mürecaah tet 
ktk ederek yerındc bulmuı 

ve müddetlnf 9.>9 ıeneıt 

mayısının 21 ne ka::lu tcrrıdlt 
ctmtıtır 

Müf la La Föotka dö Vt 
yen bayat sigorta ıtrketl ıl

gortslıl rm § mdlye le dar 
yüzde 15 bfr ve yüzde l O 
da bir otm k üzere yüzde 
25 n ıhPtlod tevziat y11p · 

mııtır. Tufiyeye b~ılaodığı 

<'Sn da ılgortıılar yüzde 60 
nıııbetıode tevz latta buluoa 
bilecflğf ümat cdllm kteydl. 
Fak t timdi l gortalıuıo his 
ederine diigecek mıktnrın 
belkt yüzde elit e balllj ola
bil ç il ümit etmekt dır. 

SEH R HAB RLERI 
\ 

J 
izd Ku:u a

ca Fab ik Si .• 
-------------

Fabrikaya Aid T edkiklerin Mü· 
him Kısımları ikmal Edildi. 

Hülulmetln hazırladılı 

iklcct beı yıllık kallanma 
proiramında memleket da
htltnde iki ıeker fabrtkaaı· 

oın kurulma11 da kabul edıl · 
mfıtı. Bu fabrıkalardan en 
büyük olanının Marmara 
ha vza11nda b1lha11a vlliyeU. 
mlz dahilinde kurulmasının 

tekerrür ettlflDI daha evvel 
cede yazmııtık. 

Bu huıuıa ald tedkıkler 
ıeker fabrikaları umum mO 
dürlüiü tarafından yaptırıl

maktadır. Bu tedkıklerden 

araztnln vnztyetl, ıuyu. lk· 
llml pançar yetııttrme ka
blltyetfne dair olan zirai 

k11m1 ikmal edllmııttr. 

Partılılerimıze 
Vertlenziyafet 

Dün ıaat 20 de ıehrlmfz 
Halkevlnde C. H. Partlıl ta · 
rafından konırede delege 
olarak bulunan Partlltler ıe· 
ref ine btr ziyafet 'Hrtlmtıtlr 

Zlyafetde konıre müıaht· 

dl Burdur aaylavı Halit Ona· 
ran, baıta valimiz olduğu 

halde bfitün daire direktör
leri konıre deleıelerl bulun
muılardır. 

B Etem Aykut ziyafet· 
te verdiği ı~ylevde partili · 
lerden müteıekl.H olan bu 
toplulufun en eüzel bir tab 
lo teıkll ettiğini, her zaman 

böyle bir arada toplanma fır 
ıatları ele 1ıeçmlyeceğtnl ıÖ · 

yltyerek bu tablonun deie
rJne tıaret etti . Valimizin 
ıözlerl alluılarla ıona erdi. 

Zıyafet ne.t 21.30 da ıo
na erdi. 

Konereye tıUrak e tmek 
ilzere m61be.kattan gelen 
mOme11ıUer bugünden ltıba 
ren yerlerine döomrie baı 
lıyacakl rdır 

Finans Memur
ları Arasında 
Tayinler 

Balıkeılr varid at kontrol 
memuru Server Türkmen 
Kayseri kontrol memurlu
ğuna, Edremtt eakl muha· 
ıebe kltıbi Vaafj Ôz İpe 
dördüncü tümen mubaıebe 

cıliğı veznedarlığına, Gü 

müıhcrne tahıllit kontrol 
memuru müdürü Yrızal Ba 
lıkeslr tahıilat lcon rol me 

murluiuna tayin edtlmftler 
dır. -
Kulflp p: ngosu ç ki'd i. 
Şehir Kulübünün tegbit 

ettiği pi ango htr gün ev 
velkl akıam Not r ve M 
ltye mcmurl r1nm önünd~ 

çekllmlftfr. 

Bileti r muhtelif hediye 
er leabe:t elmfıtlr. 

Z iraat m6teba1111Jarından 
Mazhar GClneken pançar 
ziraatla elverııll olaa mınta
kalaran, bılhuıa ova kC5y-

lerln tamamen plinlarını 

hazırJamıı ve alakadar yer · 
le re ıöodermJıtır . 

Ş ımdikl halde 

müteha11111, bir 
ve bir ıef vazife 
dır. 

üç ziraat 

müfettlı 

ıörmekte· 

Fabrıka 940 yılında fa · 
allyete ıeç~cektlr . 

Fa brik anın vJllyetfmlz 
dabıltnde kurulması hıç ıüp
be rok ki vlllyet tktııadl

yatının ıentılemealne mü
e11tr o1acaktar. 

Hususi Muha• 
sebe memurla

rı hakkında 
bir karar. 

Huıuli idare memurları 

için kabul olunan tip kad
rolar üzerine vıllyetler ara . 
11nda memur değlıttrmek •• 
kıymetli addolunan memur
ları almak he•eal uyandıfı 

ıörOlmOtlür. iç Bakanlık, 
memurlarının menıup olduk 
lan Bakanlıfın muvafakati 
alınmadan diğer bakanlık· 

lara nakledtlmeıl hakktnda 
ki Bakanlar Heyeti kararı 
nıo vlı lyet memurları bak 
kında da tatbakınıa tabii 
bulunduiunu ıörmüı ve Va· 
llhklere bu buıuıuıta bir ta. 
mim ıöodermtıtlr. Bu ta
mime ıöre her h ongl b ir 
buıuıi idare memurunun 
meoıup olduğu vtllyetlo 
muvafakati alınmadan dıter 
bir •lla1et kadroıunde. ta yi 
nl cıbetlne rıdılmtyecekttr 

Resmi aldnıet
leri sökülen ~ı. 

bisele . 
Memleket içinde ılvll fa 

hııların ve hatta köylülerden 
bile bazı lttmıelerıo reımi 
allmellerJ ıökülüp çıkarılmıı 
ıubay ve polis ınemurla!ıoa 
alt elbtaelcri giymekte oldu 
ları ıörülmDıtür. fç B an 
lık bu hususla ve.IHıklere bir 
emir göndererek lam tlerl 
ıöküluı mit subay ve zabıta 
memurl n ctbı ıelerlntn sntıl· 

mıuma ve givllmeıtrıe mü 

sa de edtlmemeılnl lllemlı 
tir Alametlerf 11ökülmemlt 
ıub y v e zabıta memurlıırı 
elbl&elerlot giyenler hcıklun · 

da Turk ceza kanununa gö 
re takibat yapılacal<tır, 

S g r ç fm ı s 
Kepıüdün lh,nn ıye mah l · 

lesinden Seiım oğlu 1 yasın 
paıa cıırnti clvuunda bak~al 
Altnlo dn kanından yirmi 
beı pııket 11ıgare çaldığı o•· 
k" yet olunduğuodıın auçlu 
yak Janrıuotır 

q., . .,~,..~ . :;._- ..,. . . - ~·k . ;·.-:' " ' -
-r-< :r ıtf;; 1" ••·- ...... . · - · · · • · 

Halk l.cin Hazırlanan 
G a z M a s k e le r i . 

Küçük, Büyük, Orta Boyda 
Olan Bu Maskelerin Fiatları 

Altışar ·Liradır. 
Kızılay Cemiyeti tarafın· 

dan, Ankara civarında kuru · 
lan eaz maekeal fabrtkaaın 
da iki ıenedenberl ıe11tz, 

aadaaız, fak at hummalı bir 
tekilde devam ttden çal ıtma 

ların m6ıbet neticeal nıhayd 
ıörülmektedlr. 

TOrktye vatandaılarının 
muhtemel bir hava bücu· 
munda zehirli ıazlardan 
korunmaları için huıuli btr 
tip olarak tertip olunan ve 
tecrübeleri muYaff aldyetll 
neticeler veren • Halk gaz 
maıkelerl,, büy6k mıkyaata 
lmil edllmlt ve hü"Qmet bu 
maakelerın aatrıa çıkarılma 

aını tenılp etmtıttr. 

Kızılay Cemiyeti Halk 
maıkelerlol Ankara •e lı· 
tanbulda toptan ve pera· 
kente olarak aatmaktadır 

Her maıke, afrı btr kutuda 
bulunmaktadır. Kutunun 
içinde maakenln na11l kulla· 
oılacağına, hanıt tıe•t ıaz 

lara karıı müe11fr olduiune, 
gazlardan ne ttkılde koru. 
nulacağına dalr ıenlı mal6· 
mat bulunmaktadır. 

Taıradaa yapılacalc ıl pa· 
rıılerlnde Ankara •e lıteo · 
bulda Kızılay depoları tara· 
fından kabulü •e karıılao· 

maıı münaalp görülmüıtür. 
Bıllhara daha ıenlt bir 
teıktlatla bu maıkelertn tt-v 
ztı yapılacaktır 

Kızılay maıke fabrlkaaı 

her Türk vatandeıı maake 
sahibi oluncaya kadar imala· 
tına de vem edecektir 

Mukeler üç boy üzerin
dedir. Gerek büyük. gerek 
ıe küçük ve orta boyl!lrao 
fıye.tları altııaı· liradır 

Hava taarruzlanndan 
korun.71a kan unu 
Ha•a taarrüzlarından ko · 

runma kanunu viliyete teb 
ili edtlmtıttr. Kanunla , bü 
tün reımi, milli •e buıud 
müe11eıeJer ha va tehlık~le 

rlne karı• teıkt l at vücuda 
getırrueie mecburdurlar Hu. 
ıuıi tdare ve Heledlyelerın 

bu makııatla Lütçeler io lıo 
yaca ler ı par altır D hıl ye 
V ekaletince tonıp oluna· 
caktır . 

l 5 Ya ıını bitiren ve 60 
yaııoı ikmal dmiy~u bCltüo 
vatandnılar hava tehlıkcılne 
kcnfı korunma tedbtrlerl al
mak v~ korum:na bilıtılnt 

edlnm,.k ile mükellefttrlcr. 
Bunun için berlceıln 30 Hat 
dera ve talim görmeal li 
zımdır. 

Hava tehlıkealne kartı 
korunma için yapılacak tat 
blkat ve monevralıuda bu 
kanun ve nlzamnamPlertn 
hükümlerine uygun olarak 

pılacakhr. A1rıca alikadar· 
lar tarafından kendıııne ,,. 
rtlen yazıfeyl btr mazeret• 
mebni olmadan kabul et•I· 
yenlerde 15 ıüoden 6 •18 

kadar bapıedtl•ceklerdlr· 
Keodtılne te•dl edılm't olaD 
her nevi hava korunma ıf 
yasını temellCik ve tabrlP 
edenler de 6 aydan 2 ıea• 
ye ve bunların iyi muhafa· 
zatına dikkat etmlyenler d• 
1 aydan 3 aya kadar ha· 
plı1e cezalandmlacakrır. 

Hava korunma teıktlittll· 

da aldıkları vazife ııra11nd• 
ıfıaaı ıır aayılan feylerl ha· 
rlce bildiren klmaeler d• 
Türk ceza kanununun 198 
lncl maddeatne ıöre cezala· 
nacaktır. ' 

OoğLm 
1 vrlndl baı6iretmenl Şe~· 

ket Gönencin bir oilu düa· 
yaya ıelmfıtlr. Anne ve ba· 
bayı tebrJk eder, yanuJ• 
ömürler dileriz. 

1 RADYO 

lNllRA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 
163~ m. 183 Kes. 120 Kv"· 

T.A.Q.t9.74m. 15195Kcı. 20 KYl'· 

T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 KV\'· 
11 12 938 Cuma 

13.3() Mü:ıık (Keman ve 
çello ıololan · Pl), 13 50 Sa· 
at ayarı ve haberler · bora• 
haberleri, 14 00 MClzlk (bir 
kaç ıarlu) . J7 30 Müzik lTOrlı 
müzlil ıaz eserleri muhte· 
lıf ıark ılar), 18."'0 Konuıaı• 
(dıt polıtılıa hadıaelerl), 18. 
45 Müzik (lnceeaz f aalı), 19 
15 Saat ayarı •e baberler, 
19 25 Müzık (ıan reaıtaU · 
Nurullah Şevket), l - Si· 
mon Bakanelra opera110· 
dan - Fıeako romanıı - Ver 
dı), 2 - Don paakale epe. 
raıındao - Mftlateata romaD· 
ıı (Domızettl), 3 - lfıjent• 
in Aultı opcraatnd&n · Aıa
memnonu arlaeı · G1uck · 
4 -- Fauil operaeındao • 
Mef ı ato kllae aahneıtnden · 

(Gunod ), 5 - Salntor Ro· 
za .operasından . Duka ari · 

atı (Gomeı), 19 50 Mentı 
le ıatı l mıt radyoda (1. De 

ltdenlz, N. Berküren), 20 00 
Müzik (fo klor: Kudıl Tezel, 
•e Halil Bedti Yöoetıencl 

nin lttlrakıte), 21 00 Saat 
ayara ve Arapça ıöyl ev. 2 l 

Vahler ve Hava Müdafaa 
Genel Komutanlığı tarafın· 

dan verilecek emirlere h er
kea uym"ğ" mecburdur Bu 
kanun hükümler!.ne avkırı 1 

hareket eden heriu'!ı 5 lira· 

1 O Müzik (küçük orkeatr•) 
1 - - Dıhter und Brauer (Sup· 
p~ ), 2 - Erate ltalıenlf 
ıu ıt (Becce), 3 - Ot htdro 
paten· (Joı. Gungl ), 4 
Traumland ( Ruıt), 5 - Dl 
leybeıbotıaft (St~ıl), 22.00 
Konuıma (haftalık posta ku• 
tosu). 22.15 MOzlk (opertt 
aelekıyonları}, 22.45 MOsık 
(cazban cl), 23.45.24. Soo 

Y" kJdar para ••zHına çar· haberler ve yarınki prolr~• 



TUrkiye Cumhuriyetinin · 
YeniReisi .. 

Cenç Ve Dinç Türkiye Cumhuriyeti Mukadde
ratını Kemali ltimad ile Onun Eyi 

Ellerine T erkEdebilir. 
.loaraal de Moatreal11 ıa 

"'-•ad .. : 
'1eıhur Itır darbımeHle e- her atdenla rerlne s•· 

.. olarmUf. Fakat laakıkat· 
)._ ba, tlalma ••rltıl delıldır. 
~ bır adamın popller ol· 
.... ••da ltazaa onaa haklla I 
~•tirle allkadar ol••J•• 

takım Jaltancı anıurlar 
~ OJaı,abılır rahat ancak 
. .._ilde lalil1elerla teba
'tl etllrtltll Itır taka• mest 
htl., ml•ılr olaltıltr Htç 
...... Joktar ki, lluıt0ltnl 
"'• a • .._ ,..... .,. ......... 
~ _ •l•rlar .. , ODiara bir 
~ ltalm.k I•• edecek 
~ '- laalef de kolarlılrla 
-. ... t.,. Ancak kattrea 
~ ...... ,... .. •••• ,acak-
...:. ~a ıerek Httler, ıeıek 
~lal, tamamen farkla 
~-- .,.... btr de•rln 
~~landar •e ı11al ettikleri 
...._ar ... 1ı11ne eok baeul 
"- •'-•atı• f&rllar dalallln· 
ltha~t.rclfr. S. sıltt ıah 
-~ el ..... cleD biralı · 
"-la ••bar olclalslar1 clla
.. _.. r••kl• rakalamak 
•• ktallaamak atltı m•ulı · 
~etli laar •••f• ile .akollef 
'ealı klm•lerln IH, her· 

..,._ enol • ...aıJ cleatlea 
' llllllaım neıaere malık el. 
~~• lbımdar kt, bu ela 
......:_ llolaJ laerkeee aallb 

4Jaı ıey, bir kaç 1611 •• 
•11. alt.11 ratmda olarak 
)'-t dalaa laa,11 SeDÇ Ilı• 
~· n .-ef içinde 61en 
••~iye Relılcamhura için 

:•14de.. Ba alam aeaç Ana . 
1• cu•harlyetlal, az 16 

:rı •• laı~blr maald• 
t IDerea •-rJlk bır Şef 
~·Q -.ıuum edtror. Atatlr· 
~. l8tlhllf lddlHını blhak· 
~ llert ıllrebılecek telr btr , 
1 • •ardı ki, o da lımet 
~I ldt Buna 1ebep, Tir 
'• lı•lçre medeni kanunu· 

'" lr L ~ aval etmeden ••el da· 
t 
1
• taala lımet Paıa ••mini 

'llJan adamın, cumburlJet 
~Qlılntn ea IJI tı arkadaıla 
~dan biri 11fatlyle, onunla 
\, ldıte ltltln tehltkelere 
iti• mlca•elelere ııurak 

''-•ı, •elhaıal Atatlrlrln 

'- ı,ı ra•erllllnl yapmıı 
t"•••a11dar. ltmlal taııdıfl 
t ... saferi ı1e ona sene 
t "lllllartyetı• bltGa minnet 
~tlalıaı kazandarmııtır. Bu 
~tla fımet inini Gaziyi 
f l ela.. •• bir preıUJle 

1~at heıMW. araı etorlte 
t letdalaf et••I• l&yılk. 
it. 

T1ttsıye eamhartyetlnl• 
''at reııı 2S eylet 1884 ta-

~'-1••• lzmlrde doirnuıtar 
lr •rlalr bir ıekllde ıeçen ... 
..:ti tahıılden tonra 1906 
ol •rlr&aıharblye yGzba1•11 
'-l ..... tar. Erlrl•ıharblye re· 

llıaı •• allaayet harbiye 

~ .. sar --~lell ... 1 
• •llelldaltr 
~ Mart 1920, General lam .. ... , .............. . 

yetil bir tarihtir, zira o ıG• 
l.tanbulda padlpb, tnııhz 
aıkerl makamlaranıo emir
lerini itaatle tellkkı eder
ken, Anadoluda Yunaahlara 
kartı mOcadeleJe ılrlımıı 

olan aıl ıeneral Kemllıo 

mılll hereketlDe ııttrak et· 
mek lzere Anadoluya hara· 
ket etmlttl 

General lımet, erklnıbar 
biye relıt 111 attyle, Kemli 
de bırhkte, parçalamak tela 
lakeılne maruz iaulana• 
memleketinin lıttkllll lçta 
prpııta lolnlnde, Sakarya 
nehri kenarlarında, Tlrk or• 
daıundaa daha kalabalık 

dalaa •yl teçhiz edllmıı olan 
Yan•11 ordaıuaa tamamen 

hezimete ufrattı Bu•aa O.· 
rlne Ankara Blylk Mıllet 

Mecllal, milletin mlanettar
lıiıaı ifade tçlo, kendlıtne 
e••ell tulıeneral, eoara ela 
Tlmpmeral rltbeaJal te•cıh 
etu. 

Muharebe meJdanlaranda 
haıhyan bu ftbtrlıtı, luı• 

htr zaman ıoora hGk6met 
kablnelerlede devam ettt. 

Neteldm Kemli 1923 1ene · 
tinde bu en Jakıa it arka · 
daımı dtplomatlk mlzıke· 
relerle mtlfterelt sat...lerlDID 
Mmereelnl talata emnlrete 
almak izne Lauun .. ı&a· 
derdi. 

Moder• Tlrldyeain bani 
•inin bu intihabı çok laa 
betli idi Zira 24 nt•IKI• 
Oncla,de B•a - Rıveıe ote· 
lınde. SurlJ•JI, Llb•anı ve 
Flltıtlnl ka1betmlt oiaa T6r· 
kiye, yeniden fethetUfl Ana· 1 

doluya re•men mulaafasa 
ediyor, dfier taraftan bl 
ylk sarp devletleri de birer 
muıtakıl Ermeni ve KGrd 
de•ldi kurmaktan •azs•ct
yorlardı. Bu ıaretle blyGk 
Hker de, ayaı zamanda ., .. 
•affak bir dıplomat olda
iunu lıbat ediyordu. 

Franıada ancalc kı18 bir 
mlddet ikamet •tmlı olaa 
Kemli Atatlrk yabancı 

memleketleri pek az tanır 
dı Buna makabil lımet 
inini, ılya•tlne belkl de 
daha atracle ıarpla Itır faa· 
danı •erea bir A•rupaladar. 
Maamaflh bu, aadece bir 
tabml•den ibarettir •e hl 
dtıatan tamamen akılnl la· 
bat etmeıı de lcuvntle 
mih1>k6ndur Bir•• ev•el 
ke11dlıln111 1923 de Lau•an. 
neda toplaDaa r•k• prk 
koaferan11nda Tlrlk iı.er.U 
ne rlyaHt ettlflDI hahrlat 
•1ttılr lıte bu •1Dda ı..et 
Pata refa~atl.de dlfer bir 
TGrk zabiti •• A\bay Bor 
naad oldulu halde d Orıe· 
veaakeclalcı ••k• mlHbaka· 
ııaa ııtmıı •e fevkallcla 
allkadar olmuıtu Bu orta 
boylu, kartal nazarlı, ince 
ç,. hreİI T6rkde ıakacı bir 
tfatle ile luw•etlı lttr trade 
bırle11aı1t1r. lımet ln&ll 
Kemli ıtbı bir .. kerdtr. fa· 
kat dtplomaıl ile afratmalı 
ıuretlyle incele .. • bir ••· 
ker! 

Genç Ye 41•c T 1 r k ı ye 
cumharlyetl, mukadderataaı 

kemlll ltlmad ile o•a• lyt 
ellerine tetkeclellllır. 

Ch. ıab. M. 

Japonyada Maymun
lar Himaye Ediliyor. 

Neali Bitmeğe Yiiz Tutan Bu 
Hayvanların Vurulmalarına 

Mani Olunacak. 
Tuıı dallara cl•ara Japon

J•Dın ea ılzel yerlertnd~a 
b6rtıl •rılar. 8Qtln Japon· 
lar dinlenmek ve 16zel man· 
saralar MJretmek Qzere 
akın akın buralara ıtderler. 

Bu clYarın mlhlm bir huıu · 
ılyetl sayet ıartp maymun 
ların •Gcududur Japon ıey. 
Jabları tabıi memleketteki 
eıe doıta bedtye 16tlrmek 
lzere bu marmunlardao bol 
bol vururlar. 

lıte ıon ılDlerde vurula 
•urula it• ma1munları• DH 

11 bttmele yGz tatmuı onua 
için maymunları btma7e et
mek llsımmıt·· A•rupada 
oba bu kararı halka bıldtr
mek için belki «maymunla 
ra aeıJıaız» le,,baıını Hmak · 
la lktıfa ederl~rdı . fakat 
bu bavallaln •allıl, anlaıı· 
••• ananelere ~le batlı •• 
arat amaDda taualarıo ille 
cıecldtnte maJmun oldufuau 
14Wia.._Dar ...... ..,ı . 

yeılne •akıf olduiu ıçln 
maymunlaran ya1&dıiJ n11a· 
takalara aabrdıiı le•halarıa 
üzerine b616k harflerle ıu 
cGmleyl razdarmıı: «Sey
yahlar, ecele dınıaa lalrmet 
edlnlzb 

Jeponyaclalrı maymualar 
Danen nazarlyett aareelnde 
llümden kurtuln uılar au, 
kurtulmeanılar au? Ba ha-
YadJaJ aaklettıtaaıl• Fran11a 
saseteal bunu yazmıror Fa· 
kat Dar•• oazarly••I Ja· 
poaJah •altyt makamından 
etmııttr ÇlnkG bu levhala. 
r1 Japonlara hakaret MJan 
hlkOrnet valiyi azletmıı Ye 
mahkemeye •ermlıtır. 

Eınirtt mo lılüiOndın: 
De•rlye memura tarafın· 

dan 10kakta 9 adet beı ca 
•al bulun1Hak miclllrlJetl 
mlze te1llm edtldlilndon 1a 

htpl"••ln mlracaall illa 
ola•tar. 

fOll~DILl 

Radyumun Kaşifi .. --
Kdf if Karı Koca Dilnyaya Bir 

Saadr.t lıığı Getirmiılerdir. 
Ytrmlncl a1rın b61ük ıcad· 

larıadao Rad1umun lı&it fle · 
rl olan Pıe... Ye Marl Kiri 
ata eeerlertndea auula. bu 
zeminde çalııan rötıen Be 
kerel, Hen: ıtbı fızılc ilim 
lerlnln keııflerlde ıeç•11 haf 
ta Parlıte kutlulanmııtı . 

Hu kutlulama, kanıer haf 
taıı,ıe btrltkte ,erit ve ya 
bancı lllmlerl blraracla top -
lamıı •e beJnelmtlel bir 
haYa içinde ıeçen m8aake· 
reler, lnıanhk için eltiden 
harırlı temenntlerle ltltmlt· 
ti. 

da partalamııtı. 
O, bu dalımhk anında 

' da hl ıene beıerlyett •eni 
bir keıfJe ıöyllyecek ~lan 
y•al bir formGI aramaktay
dı Ne yazıklrı lıam7on ha
y Atına nlhe yet •erdi. 

Franıız htUı6metl möıyö 
Kirinin yertne Subon fazlk 

profeı6rlGfGne karı11 ma. 
dam Kiblrt tayin etti . Ma 
dam Kiri de bu vaztferı 
h•J•hnı• ıoauna lıaclar 
munffalrlyetle tkmale ,. . 
tı. 

Bağdatta 
Komplo 
Haraketi. 

Hatdat, 16 (A.A.)- De•
letln emalyetlne karıı komp
lo J•pmak ıaçundan te•lrlf 
edılen ıahılyetler, 1937 •· 
aeıl temmuzunda 6lcllrll
m6t olan General Bekir Sıt· 
kının rakınlanndanclır. e-
lar, e•lerlnde mewkaf ltu
lunmaktadar. 

Aralaraada ıabık mlıdafa· 
a nazırı Mahmut Şeyh, Gr 
aeral Bekir Sıtkının •bık 
raverl rlzbaıı Alı Hallı, ıaltık 
Londra ateıe mllıterl Albay 
Şakir •ardar. Baroya mea
ıup 5 kiti de me•kaf ita· 
lunmaktadar. 

Kanıer lsonıreıfade biz
zat Pranıa Retıieamhuru 
Ba1 Lebran aas1rlarla ltera· 
ber bulanmuıtar. Kırlı deY. 
letln lttlrak ettlfj •• dılJh 
ilim cemiyetinin marahaılar 
ılnderdlil koapede biatin 
fazla beynelmılel t6hretl laa 
iz btlıınler yer alm11ta Ban· 
lardan mGbtm bir k11mı ken· 
dı memleketlerlnlo lnl•ert 
ltelerlal temııl etmekteydi. 

Parti VilAyet Kongresi 
Dün Cahşmasını bitirdi. 

Parlıtekı beynelmilel kae· 
ıer ve fen kenıer•aın ter 
Up •e tanztmlade Bay To 
marka• bUhaı•a çok mu•af 
fak olmuıtar. Ba, Tomarktn 
lcaneer cemiyetine lklçlk btr 
odada pelr ukı bir yaSI 
maldneetyle •• borç içinde 
baılamııta Baılın onun 1& 

yeılnde zenıln btr blldceye 
ve en verimli teıklllt ma
lik olan cemiyet durumun 
dan tlerlemekt~dır 

Kanıerln (Radyum) dan 
lıUf adeıl m8ıbet btr .. ha 
ya aırmtıtır Polon,ala ma· 
dam Kırınta ilim cllny .. ı 
na hedtJe ettıklerl bu ha· 
rlkullde kealf ile haneerıa 

mlmkla mertebe l•l•e ıe· 
çlldlfl artık tebeyyla et•lı
tlr 

(Radyam)a keıfet•ttlerl 
dolaylıtyle ba kara kocaya 
Nobel mftalfaatı •erUmtı, 
möı16 Ktlrl, Sorbon darGl
f ün ununa fizik profeı6r6 

taJln edılmltti. Bu adam, 
iirlcek bakıılı mGterazl Ye 
kendi keadtol yettıtlrea bır 

ılım adamıydı . 

Ondaki (ıcad) kal»lllretl 
ancak maclam Kürl •le eY 
leodlkte• tonradırkl lokltaf 
etti. Deaebıhr ki (Rad1um) · 
un bulunma1ından en çok 
emeil ıeçeu ve tht•ra Jolu 
nu en •••el acan Polonya · 
h bir ılk mektep hocaıınıa 

bu laarukulide zeki kızıdır. 
O, Parlıte f aktr bir tele

be hayatı ıeçlrmekte lkea 
Pıer Kort ile tanıımıı •e 
oaanla eYleamlıU. lktıl de 
f lzlkcl olan kerı lroeanın bu 
bırleıc• lıUdatları nihayet 
dGnyamıza yeni bir eaadet 
•t•i• setlrmlıtır. 

Ancak Pi• Klrl•I• laa
yattaa korkma11 ve iıtlkba · 
it dalma endı,.,le karıılaı
maıı btr ıln laaldkat ol
muıtur. 

Belki o, batına ıelecek 
feci lkdM'ti e•Yelden hlaıet· . 
mit atblydi. 

17 Alaıtoı 1906 da fen 
fak&lteılnln prof eeörler iç· 
tlmaıodan çılrıp ta evla• 
s•tt•tı bır 11rada •tır b6r 
ylk kat11yo11u P•,er Klrlye 
alratle çarpmıı we za•allı 
lltml t.kerlelderı ara11D-

(Ba,tarafı birinci •Jfada) 
de lna tıler lzer&Dde ne dl. 
tladlklerlal eoruror •e ıc:ap 
eti• noktalarda allkadar 
tlalre relıtndea lzalaat •ıtlJor· 
da Bu ıuretle ortara ~ılran 
nettc:e,ı heret umumiye lttr 
karara bailıJordu. 

Dılelderl oku•maıı •e 
her biri lzerlade bir 
lece karar •erllmeıt hl
tlrllemedt. Saat 12 de baı· 
kaa toplantı,• bir bucak 
Hat ara •erlldlifnl 16yltre · 
rek ılrltmelere aon •erdi. 

Öllıdıı soırıtı laplınh: 
Ôiledea ıoara .. at 13 30 

da Etem A1kut celıeyl a~ll· 
Okunma11aa ara •erilen at 
raat dilekleri Gzertnde 16-
r61menl• de•am edeeellal 
btldlrclı. 

DAlekler berindeki ko· 
euıma •at 16 ,.a iratlar 
•lrdl. V • .. tıc:eleaclırlldt. 

[Bu dilekler lzerlnclelıl 
komuı•alara ta•ıllltll• baı· 
ka bir sinde ••recetıa.) 

YDnkuruı 11~111 
M&teaklben ıeçlme s•· 

çlldl. Baıkan elan Hlda iki. 
ııllk llkurul aza11 ayralaca· 
I•. bıllbara •Jra bir eecl•
le de yeclelklerl• M~lecellal 
bildir.il. 

GızU reJle 1apılae .. 
~im ıoaunda Etem Aykut 
tly6n kurula a ı a 1 ı d a 
adı elanların ekıerlyetle ar· 
rıldıld•rını blldırcla; 

NIJazı Akrlrek, Naci Ko · 
danaz, Sellbattın Ylcel, 
feyzi Sözener, Ha•an Kap
tlanoilu. Ruım Çaiaa, Per 
te•Etclotlu, Sadık Deniz, 
yine ıtzlı reJle rapala11 yia· 
kural yedeklerine ıualar ay. 
raldılar: 

Abdı Ajaberotlu, Halmı 
Şeremetlı, Aam• Sakol, Ne 
c:att Ulur, Hamide Enıl•, 
Hamdi Arabacıotlu, Muzaf
fer Uzpr, Doktor Raif De
miralp. Birik kurultaya 
sıtlecek •lme .. ıllıklere ay
ralaalar: 

Naci Kodaaaz, Pertev Et· 
çloflu, Klııf Acar (laaclar • 
•a), Muzaffer Akpı•ar rEd
remlt ), Ba1rl Akıa (Arvalık) 
konıreatn kapan111 bu 1eçl 
mi mltea ktp Baıkaa Etem 
Arkut konırenla meHlat11I 
bltlrdlil•I ılyllJerek memle
kete atd tılerla Partililer 
6atlode 16r61Glmetınden el· 
bette bliyük faydala ılrlne
cellnl lllve etU ve Cumhur 
reııı l. .. t '-- .._ 

•Yı• ·ııe aaarak lhlertne 
1011 Yerdi, konıreyl ka .. 4t. 

Mlşıhldlı ılzllrl: 
Konıre kapaadıktaa ton. 

ra mGıahtt Burdur Sayla•• 
Halit Onaran Bal .... ır Parti 
lronsre1ıade Parttlllerta 161-
terclıklerl .. mlmlyette•, te
.. Dlttea, ahenktn ltaJltl• 
balaMttl Ye m .. DaDIJd-'· 
Dl bllcllrdl. Haltt Onan• 
V alı Ye Putl batkam Etem 
Arkutaa dilekler ......... 
•erdill tatmin edtd ce•a•· 
lar•a •••saabah ... enk 
konar.de bu ıaretle 1arat· 
takları Hrbeıt ha••• .... • 
durdufu memaaal7etl.. ay· 
nca zikretti. 

Türkdlli: 81& de baratla 
iki ıb ılrn Parti "l&Jet 
konarHlnele partllalerta ıle· 
terdıklerl ••lmlpt Ye be
raberllli zlkretmedea pp· 
•lyecellz, 

Konpecle memlek•tl• ltl
tla ıhttraçlan, tılertlerl acak-
ca ılrlflldl •e t•ltlt ...... 
Ilı 8aıka• Ete• Arka· 
tua da dılelder lserlatle 
lıenuıul•rkea ta• bir ..,. 
IMtt ha•••• yarattılım itti· 
ha ... tayl ... ek llterls. 

Etem Arlmt dilekleri ay
" ayra lsah ettiler. Her tılert 
lzerlade .. rtdllerl •• llera
berce bir çare ara .. k fır. 

ıatı111 •erdiler. 
Konırnta partl•ID ta• 

ıa yeılne .. ,_.. bir 0111111· 
lulda ıona ordlital ıa Hbr
larla tıaret etmeli luull11ı
aatlık addederiz. 

Erzincan hattı 
için tarife ya• 

pıldı. 
(Baıtarafı blrlacl S.yfaa) 

ıaat 22 20 de kalkarak 12.45 
te Erzincan• •aracaktır. 

Erzlncaadaa 7 .15 te Ç• 
tlnkaraaa 8 de kalkaa lra· 
tarlaran Sı•.. •• llerlatyle 
Erzt.-c•nda• 14.45 ta ç.u.. 
yadaa 22.20 ae kalka• ka. 
tarların da MalatJa •• ile. 
rlılrle mlna1ebab olacalıbr. 
Aakarada• Eralac:a•a ....... 
mil•a1ebata temin et•elr...,. 
her .. bala Aakara.laa 9 JI • 
kalka• katara cumart..a " 
ıah sinleri Itır ......... •• 
ddacl Itır de lçlncl ...nı 
••sea takılaeaktır. EnlMaa· 
da• dotru A•kara .... ,.. 
aartul •• per....... • .... .. 
bir lllrlnel •e tldncl lllr • 
~ .... o1.a1s ...... 
tiri ..... ..... ... ..... ittir. 
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YUNUSTA NOFUS VE İTA 
YAN SİYA ETİ .. 

• \ Af ganistanın 
Moskova Yeni 
Elç ·si. 

Ankare , 16 [A.A) - Af· 
ıaolıtanın Moekova büyük 
elçilığlne tayin ecltleo tehrt· 
r:ılzdekl büyOk e!çlıl Sultan 
Ahmet Hım, bu kıam bir 

-~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~ 
~ ~ 
~Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 
~ K apita_I: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
; Yurd içinde 261 Şube Ve f'ıjans ~ 
~ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = = Her tilrll zirai lkrazlar-dlfer bılciimle banka 11>0" = 
llJ ameleri buyük ıubeJerinde ktralıll kaealar. ~ 
.. İhbanı:ı ta .. nuf ve kumbara beıaplaranda tlua· ~ Nüfusun <:Jnda Dokuzunu Yerli Teşkil Eden 

Tunusta ltalyanlar Gaye Ve Hedeflerine Var
mak için islamcılık Politikaaı Güdüyorlar. 

Yeda ıuaruı vermlttlr. 
Kabul reıminde Baınk•l 

Celil Bayar, Hariciye vekili 
.Şükı ü Sa.raçoğlu, kordiplo· 
matık haztr bulunmuıtur. 

= mtyeler. ; = / kramiyt: Miktar/: ikramiyenin tutarı: ~ 
J1ıJ A DEDi LİRA LİRA ~ 

Satıh mesaha11 125.000 ki· 
lometre murabbaında olan 
Tunuıun, buıüukü nüfuıu 

2,6 mtl1ondurr 1936 fıta 

ttıtlklerln~ ıöre bu mtkta. 
rıa 2,3 milyonu yerli arap · 
lar 213.000 i AYrupala ye 
•• 50 000 1 de Yahudidir . 
AhallılnlD onda dokuzu müı 
lümaadır. Avrupaltlardan, 
108 000 1 Franıız, 94.000 • 
ltal1andır. 1926 da ltalyao 
ların aay111 89.uOO, Fraaıız· 
ların •ae 71.000 olarak tea 
bit edllmlftl. 

191 1 de 88.000 klıldeo 
ibaret olan htdyan erupu 
44.000 Franıızın kıut11aoda 
bQy(ik bir ültünlük farkını 

ifade ediyordu. 
O tarlhlerde Tunuıtakl 

ftalyanlar, kendilerine ve 
ahfadın• İtalyan ta bUyettnl 
muhafaza etmek hakkını 

ıaranU eden 1896 anlatma 
ıından batan manl •e tOı· 
multyle Jıtlf ade ediyorlardı. 
Fakat, Tuoullakl İtalyan ua
ıurunun teıırh rolOaden ku
tkulanmaja batlıyan Franea 
tatbalı etmekte olduju btm · 
a1•1•, Fraa11z karakterlnı 
•ermek lüzumunu hl11edla · 
ce, bu •azt1et cihan harbin· 
den ıonra deiltl•erdı. 1921 
Ye 1923 yıllarında neıredl· 
len kararname •e kanunlar 
anne •e babası Tunuıta bi
le olta, rüıde nrmıı olan 
ltalyan çocuklarının. ıayet 
baıka bir tabiiyete kati ıu -
rette ıeçmemft jee, otoma· 
tik olarak Fran11z hukukun. 
dan lıtffade etmelerini em· 
redtyordu 

Bu kanun ve kararname· 
ler, dlfer yabancılara da ta. 
mil bulunuyor ldtyae de, Tu 
auıtakl yabancıların eD bü 
yOık ırupuou teı kil ede o ve 
birçok neaıllerdenber1 ana 
vatana bajlı kalmıt olan 
ltalyanları aanmıtlı 

1923 de neıredılcn kanu 
na göre J 929 yılına kadar 
5 000 Maltalı Ye 5,000 de 
ltai,ao Fr.ıoıız tabiıyctlne 
ıeçmlttlr; o torlbtenbcri de· 
vam eden bu istihale ayoı 
nlıbette fakat daha büyük 

rakamlarla tekemmül etmlt 
tir. Alınao bu tedbir saye
ılode ltalyan tebaaııma ço· 
ıalmuı öo6ne ıeçllmlt dl· 
jer taraftan, Franıız t ba•
ıının aded' çoialtalarak yu
karda kaydeddmlı olan üı 
tünlük temin edtlmltttr. 

1935 Sooklnunuada Muı 
soltnı Laval aörüımesl Fran· 
llZ pohUkaaınao Tunuıtakl 

hal1ao unturuoa kuıı daha 
elvertıh ve hAkkanlyet dal · 
retiade haraket edeceği in 
Uban:u uyaodırmıttı. Muı· 
ıoltnlnla, Almanların A Yuıtur
ya1a 10kleınnelerl karııtıo
da me•kllol kuvvetlendirmek 
ve t•ı•vYur halinde bulunan 
dolu A.f rikaıı bareketloio 
16kGnl hafifletmek aıakıa 

dı1le 7 ıoaklnun 1935 de 
1aptılı ve ltalyanao Fraaıa 
1• Y•lda1111a11nı lf ade .elen 

7 ıonkiuun 19J 5 tarihlt Ko
ma anlaırnHına bir de 1896 
muahedesini mtlltyet baln
mından 1965 tarihine kadar 
temdtd ve ve bu tarihe ka
dar Tunuata doğacak olan 
ltalyaolara pratik olarak 
metni ltalyan tabttyeU eden 
ayrı bir anlaoma ıli.ve edtl 
dı. 

Bu anlaıma tle Mu11ohnl 
İtalyanın Tuouıtald hakları 
Q:ııerlode bir zaman tahdl · 
dini kabul etmlı oluyor
du. ltıe ltalyan - Fran · 
sız yaklaıma arkaaına elz· 
lenmlt olan dütüncelertn 
nelerden ibaret oldufu bir 
türlü aolaıamad•. An 
cak muhakka olan bir 

ıeJ •&11 , o da, Tunuı et· 
rafında yapılmıı olan bu 
Anlaımaoao Habetlıtan bub 
raoı yüzünden tatbik edile · 
memlf olmaıı ve ıarf Tunu• 
takı Franıız hlmayealoe sal

dırmak makı•diyle, zecri 
tedbir anlatmazhiı eınasın· 

da Franaanıo takınma§ ol. 
dutu tanı bahllne eden 
ltalyanın, vaktiyle bu hu
ıuıta yapılmıt olan an
latmaları tanımadığım iliD 
etme1ldtr. 

İtalyan parlamentosunda 
yükıelen seıler arHıoda sa -
yılan «tabii emeller»ln tıtm
lerloi, teker teker, Koralka 
Nb, SaYoya, Cıbutl diye ele 
alacak oluraak, davaaıo çok 
hemde çok daha ıcnlt oldu 
iu anlaııhr. Ancak, flmd.lik 
ilk pllnda bulunan Tunuı 

ftzerlnde mOtalealarımızı yü 
rütaıekle iktifa edelim . 

Hiç tüpheılz "I, ltalya 
kendt mentuplanaın l'uous
ta yapmtf oldukları ıömür ıe 
eeerlnl, onların büy6k bir 
ö'çihii bulan kültir ve eko
nomi faahyetlerfnl iler aü· 
rer,.k bu ıömürııacflerln ha l 

yanlıklıuıuı korumakta ve 

lcendılerlnln uzun yıllard n 

berl muahı!de ile kabtlıyet 
ierile yakandan tt likuı 11 ltıoa 
alınmıı ol n balyan Tu 

ouıta batarmıı oldukları it· 
leri objektif olarak takdir 
etmekle beraber, Franıız1a

l'ID da meydana ıetlrmtı ol
duldarı ıömürıe eıer lnt tak · 
dtrle yad ve Fransanıu , Tu · 

nuıtakl ltalyanlara kert• tal· 
blk etmlı olduiu tobHyet 
polttlkasınıo. ne ool11rın mil 
ltyetler.ol değtıtlrmeğt '\' C ne 

de dil Te kültür bakanımdan 
lta!yanlıklarına ızrar etmeyi 
ııtlbdaf etmemlı olduğunu 

görmektevfz Anlaıılan FraD 
sız bi:.Ctmı,etloln bil· 
haHa bu milliyet koruyu 

culuiu, fatlıt poltttkaıına 

bir milliyet prenılblnl ileri 
ıürmek •e bu prenılbe lı· 

ttoaden de, ltalyaoın Tunuı 
üzerinde btr toprak ve 

mülkiyet ıddlat11nda bulun 
mak ceııuetıot verml ıtlr. 

Clano nutkunda. bahtı mev 
zuu olan Ye f.tlıt matbuatı 

taraf ıodan hiç çekinmeden 

Tunustada de•am tadblk 
edllmeıl lıtenilen Mooıh re · 
vizyon poltttka"nın Jnana 
ve mahiyeti, itte bundao 
blar~ttlr. 

Südet Almanları mesele· 
ılnde tatbtLc edılmlt olen 
milliyet prenılbi, Tunuıta 

200.000 Avr11palı tômOrıecl 
ua11nda eluerly~ti tetktl 
eden halyauların esas ola· 
rak kabul edllmetl ve bu 
ıuretle lta.lyaoın top!"ak hi
kimlyetlne delalet etmesi 
ıeklınde tehir 1;.dl lnı~k 11te· 
ntyor ve bu yapılırken, bü· 
)Ük btr kıtmı FrM111z tr.ıbi · 

ty Une geçmiı ol rın ltaly ıı · 
. l rıo vaziyetler! ıöz önün€ 
g~tırllmlyor. 

Ahmet Han, tebrlmlzdekt 
uzun vazlfeıt devamınca he. 

ı rkeae kendlılnt eevdlrmit ve 
lyl hatıralar bırakmıt bir 
diplomattır. -
Karısının 
D-lini 
Kesmiş. 

ııı 1 UUO ı 000 rr 
:-1 500 500 ~ 

1 250 zso ~ 
10 ıoo ıooo ~ 

llCJ 25 50 1250 ~ 
; JO 40 1200 rr: 
"" 40 20 soo ~ 
.,. 108 6Uöô ~ 
.... Bıı. ikramiyeler her lıiç agd.a bir olınak üurt se· '-

1 ~ nıde dôrl defa bu miktar uzerlndtn kura ile fia~ıtı· ~ 
.,;. lacaktır. ---_ 

-~~~~~~~~~~~·~·~~····~···· 
Cezaylrde garip bir bldt. r'~~ ~ ~~ ~~~~~~ıı 

te olaıuı, 75 yatında çok llr '1,.. ı • l\I J o •• k 
zengin btr Arap, geçen tene ı I I er 1 a J 0 Dl e 
evleodtğl «GOi» tıminde 20 ~ Ko·· mu·· r ~obaları.. 11 
ya§mdakl çok güzei karm· il ~ ~ 
ııın dtltnl keatlğl fçln me.b 1 J 
kam edtıwııtır. Yerli malı dökme kömür soba/an şeh· J 

Yetm ı b~ılıl< t htıyar, e•· rimizde de ima/ edilmektedir: Şimdi/i~ ~ 
leodlkten ıonra. yirmi ,., n· ~ bu sene bir numarah olarak ımal edıl- ı 
dakl llar111na ancsk bir ba · it 
ba rnuhıbbeU du1abtlmlt Ye meğe başlanmışf/r. Bu sobalar çok ku//a-
ze•cl1ettn kendlıln• bahtd• i nış/Jdır. 
tıil haklardan hiç btr tekıl · ı Fiatlar ise İstanbul fiaflndan muhak-1 
de tıılf ade edecek maddi j 
kuvvete malık olmadıiını g kak iki - üç lira daha lenzil8thd1r. flrzu I 
görmOıtür. € eden sayın nıüşterilerin Emanetçi - fih- i 

Bu v zıyete de razı olan it.. met Gümüş yazıhanesine uğramaları. '-
ıhttyar koca, bu ıefer de ac ·~~~~~~~~~~~
zlnln herkeıçe duyularak alay 
menuu olmaktan korktu· 
juadao bunun önüne ıeç . 

mek için bir çare aramıı •• 
kendt kendine: «Bu iti bir 
Allah bir karım, bir de ben 
biliyorum. Allah betere ka . 
rıtmaz, ben de kimseye bir
ıey ıöyltyecek Taziyette de· 
filim. Bu halde karımın bu 
ıırrı lfta etroeılne mani ol
malıyım» diye dGıiinmnı · 
Ulr. 

Bu fıktr zihnine yerleıtık· 
teb ıonra ihtiyar koca. ka
rmmn dilini keımekte bul 
mut ve bir eece kuıu uyur
ken keık!n bir bıçakla ka · 
rnıuun dıltnl keımlttır. 

Balıkesir Askeri Satırı 
Alnıa Komisyonundan: 
Suıığırlık Ye Kepliit ıarnlzonları lçlD 2 · 12·938 culD• 

rliaü ekılltmeat yapılmak üzere 120 ton maden kömlrÜ' 
ne talip çıkmadıjından lhaleıl 28· l 2-938 perıeml.e ı4oii 
saat 11 de yapılmak 6zere pazarhia çe'lrilmlttlr. 

Muvakkat teminatı 103 lira 50 kuruıtur. latekhlerU• 
mezkür ıGn Ye ıaatte Balaketlr Kor Satan A.lma komlıyo· 
ouoa müracaatları. 4 - 1 - 395 

Edremid Gurup Merkezi 
Belediye Ayar Memurlugundatl 

1 
37 Damıalı ölçOlerlo ıeoe1ık muayeneleri bu yıl yapı 

1 laceıiındao alakadar ölçü eah ıplerlnln J. J 939 tarlbıodeD 
31 1 939 tarihine kadar ( 37) dameah ölçiilerlnl balh ol 

---------------------------------

Bu ı kllde karıaını dtlıfz 

bırakıp onu , 11rrını ıfıadan 

meoedecC'ğlol a:ın n ıhttynr, 

aldaomııtır Çünkü baat,,oe 
dP- tedavi edl lmeıtte olan 
kadın keılk dalı •• hare· 
fut lerloin v"rdım1 ılr. bütün 

dukları belediyelere bır beyaaoame ile kayd ettirmeleri 
ve mukabı lfnde bir mfüaca11t kifıdı almaları tcep eder 
bu tarih~ kadu ôlçGlcwn ı Jo.,d eltlrmlyenier bakkand• Ha:Jf ada kar

gaşalıklar de
vam ediyor. 
Hayta, 16 (A A.] - Ha· 

yf ada tecııvftzler devam et 

mektedır. Dün al:ıllm iki 

Yahudi alır surette yara. 

laomıttar Suikast artn ço 

ialma11 üzeriude hü iimet 

Hayfa ıehrlne iki yüz lngl 

llz lıraaı kollektıf ceza kea· 
mlıttr. 

Kudüı, 16 (A.A) - Tul 

el-Kerim civarında kurulmut 

olan bır puıuya daıen İogi 
lız askerlerinden bira telef 

olmut, tktsl de yaralanmıı 

tar. Bunun iberlae vaka 

malıatJlne derhal bir müf · 

rue asker gltmlt ve müte· 
arnzları ajır zayiata uğrat-

mııhr. 

Kuduı eıraf ındao Şeyh 

MahmudGlenıarl bir Arap 

tarafıodaa ıokak ortaıında 
rthenerle lldOrllmlıtGr . 

ispanyanın 

Vaziyeti 
( Baıtarafı birinci aayf d ) 

zarurfyedea olan emtht gıt 

1tlde nadlrleomektcdir. 

k nuni taktbat yapıtecaeı ı tin oıuaur. 

haluk t ı anlatmııtır . 

Muhakeme netice.inde ıh 
Uyar kocanın, karııuıa bü 
yük miktarda tazmtot.t ver 

Balıkesir "f<tpu Sicil 
Muhafızlığından: General Ml&ja, P.. Negrhle meılne •e haplı cezutle ce· 

bu ıerult altmda. mukaveme· :calandıral maıına karar ve- Mah•lleıı: Cinıl: Hududu: 
tin kabıl olannyacağını btl· rllm•ıttr. Hamdiye EY Safı Yenlk61lii 

dlrmiıtir DJter taraftan or· .t•••-••••••••••••••••••'\ Seher, ıolu dere 
dunun birçok generalleri • y: /b · • arka11 K.aaap Alı 

: I aşı pıvango- = ı· met ravuı babf!•· 
araııoda noktal oezsr ihU- • · b · ,,1 • ... ... •. su sizı ır anua zen- : ı ,,, 6nO yol . 
lafları çıkmıı ve bu yüzden 

tnhaddüt eden mÜDakaıllla
rıo leni bir ıekıl almıt ot. 

duftu öğrenllmııttr. 

: gin edebilir. Bir bi- = ı Hu<ludu •e buluadutu 1ert yukarıda yazdı evin yerıo• 
: Jet almakla hem ta- : 293 tarihinde lıtımyeden ıelen AtauUaba b\ikumet tar•· 
i /iinizi denemiş, hem i fıodao mubaciret hakkı olarak meccanen vertlmıı •e od• 
• Je Hava Kurumuna : üzerine ev inta ettikten ıonra 40 eene önce ıayrt mal60' 

.. 

__ _,, __________ • LJj l h 

ı .. , 1 d · /. : bir bedel e bir kıtrnını bölerek kaup A met çavuıa .,,., 
1 TUR KDILI 1 : yar ım elmış o ur- = ı btllhare Ahmet ,a•ut ta Mehmet ojlu Sadetllne harlc•O 

1 Pazartcıinden he.t:kG h~r 1: sunuz.. : ı temlık ederek halen IOD 'Zllltyet ve mahkt Sadettlnln ta· 

il ! \••••••••••••••••11 ••••••tl ı ıarrufuoda bulunmakta olduğundan bahiste ıened almalı 
ıün çıku. Sty ıal ga:ıete .. ı t 1 K mü"r.r iıtentldlilnden t&1arruf Ye m\IJklyet hakkının uıulen teıbl 
Yıllığr: SOO Kurut 1 ayıp llıl ve tahktld •çln 27 kinunevvel 938 ıünü mahalline memur 

1 Altt Aylıfı:400 • ı Ali Çakır adlı milhürllm6 gönderilecektir. itirazı olanların hu müddet lçtDde yazıla 
Say111: 3 ,. kaybettim Yenl•lal alaca olarak Tapu Stcll MuhafızlafıD• YeJa ıelecek 1Demura mO· 

1 Günü rzcçmlı ı yılar 2sl ğımdnn etklılnln hükmü ol · racaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

1 kuruıtur. 
1
1 madığı •16.n olunur. Sahtbl ve Baımubarrlrı: Bahkealr Mebuıu H. KARAN ~ 

ADRES: Korucu nab!yeıloln 
Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BiL.' AL 

LBALlKESIR TÜRKDILt 1 Geçmtı kGJ6 muhtarı 
.... Ali ç k 1 Ba11111,ert: Vıl.4,.t Matbaau - Bahlıelil' 
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