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Köy ve Ziraat kalkınma 
Kongresine davet. 

Su kongreye iştirak etmek istiyen alaka
darların 20 Birincikanun akşamına kadar 
kongre katipliğine müracaatlarllazımdır. 

Ankua, 17 (A.A) - Zt ·f1.-r--r-~· 

ttat V ekllettnllen teblti 
•dUaıı1t1r: 

1 - Birinci k6y Ye zira · 
lt lrallnnma konıreal içinde 
blltundujumuz btrloclkinun 

lJı 27 inci salı ıünü ıaat~ 
I l de Ankarada açılacaktır. 

2 - Bu konıre1e Büylik 
~illet Mecllıl Azaaı, Cumhuri
)et Halk Parllıi umumi idare 
he1~t1 •ek ileti er ve müıla · 
len umum müdür müme11ılı, 
ihal•eratte •e dlfer yilktek 

lbektepler müme11tli, mat· 
buat •e Anadolu ajan 

lJir harman makinesi başında çalışan çiftçilerimiz~ 
Urak edeceklerini bıldırecek · daYet yerine: kabul etmeleri 

'' m6me11ılı, vlliyet 
lbGlbeulllerl, reımi aza ol
''•lc da vetltdlr. 

3 - 8uodaD baıka ztra 
•t •• zerlyat maddeleri Üze· 

"1ııııe çalııan kooperatifler, 
'-ctıunı müe11eHlerln bu ilin 
tarıbtaden tubaren 26 blrlo
cı lc&nua akıamıaa kadar 
IÖoderılt>ceklerin Ankara 
lco.,ıre umum kltlplljloe 

blldıreceklerl müme11lller •• 
lreıa aynı tarihe kadar ıah· 
.!!!! •eya fnmaaı naauna it 

hr azaJ• mabıuı hukuk ve 
salibt1etlere tıtırak ed~bl . 

lecektlr. 
.t - Konıre üyeleri tçln 

hazırlanmıı olan neırtyat 

azalar tarafından umum ki· 
tlpllfe müracaatla alınacak 
tır . 

5 - Kooıre dört ıüo de · 
Yam edecek yıl baıı ıece
ılade konar• azaıı ıereflne 

bir re.plıyon vardır. Elbiıe 

kaydı yoktur. 
6 - V aklin darhiı haae 

bile allkadarlar1n bu tebllil 

Mussolini Bugün 8 i r 
N u t u k Irat Edecek. 
Sardollyada bir küşat res
llıini yapacak olan Mussolini 
nutkunu orada söyliyecek. 

Parlı, 17 {Radyo} - Muı. 
•olı.ııı, pazar ıGaü Sardoa
)'Ja ıtdecek ve orada bir tne içinde teala oluoao 

lrboaya k6yün0n açılma 
lire111ınt yapacakhr. 

Karbon1ada küllüyetlı 
llıaUuarda madea köm6rü 

hal btr hük6met dairesi ve 
bir de hallahane vücude 
ıetlrlİmlıtır . 

Karbonya körü, Sardon · 
yanın ıarkında ve 1ahllden 
aekls k ılemetre dahtlinde.llr . 

Mu11olrnı, klıad reımln . 
den ıonra ılyaıt bir ıöyleY 
verecektir 

rica olunur. 

v,ıayıtlmiz murahhası 
Haber aldıiımıza 16re zl· 

raat konırealne vilayetimiz 
murabba11 olarak Raatm Ça
ğan ayrılmııtır. 

Parti Büyük 1 

Kurultay 
1 Toplantısı. 

Aakara, 17 (A.A.) C . H . 
P. Genel batkanı •ekili bü 
yllk kurultay• aıaiıdakl teb 
hile ayın 26 ıeoda fevkal· 
ide toplantıya da•et etmlt 
tir. 

Cumhuriyet Halk Partlıl 

bü1lk kurultayını •tafıda· 
ki maddeleri ıörüımek üze· 
re Ankarada Blrlncllclnunun 
yirmi alt111nda f e•kalide 
topla•tıya davet ediyorum. 

C . H P Genel baıkanı 
Vektll Bat•ekll 

Celil Ba1ar 

MÜZA.KERE RUZNAMESi 
1 - Nizamnamenin ee· 

nel brııkan intihabına ald 
maddelerlntn tadil ve tan . 
zlml. 

2 - Genyönkurulun ta . 
tthabı . 

Ekonomi Ve Arttırma Kurumu Baş
kanı General Kazım Özalpın Nutku: 

Yerli· Malı Davası .. 
------------------········-------------------

«Tasarruf İşinde En Çok On Sene İçinde 5 O O 
Milyona Varmak Hedefimizdir. Bunun için 

Vatandaşları Yeni Bir Hamleye 
Davet Ediyorum.» 

Ankara, Dokuzuncu 
yerli malları ve artırma haf · 
taıı müaaaebeUle Milli Mü
dafaa Vekili ve Ulusal Eko . 
nomt Ye Arttırma Kurumu 
Batkaoı G,neral Kizım 
Ôzalp radyo:ia ıu kooferanıı 
ver mittir: 

" - Aziz yurttaılanm, 
Her yıl 12 - Btrlnclkaouo· 

da baıhyao ve bütün mem
lekette bir ekonomi bayra
mı halinde kutlanan "Tasar 
ruf ve Jerll mah bafta11 .: 
nın buıüo dokuzuacuıunu 

idrak etmtı hulunuyoruz. 
Bu yılkı haftamız, milli 

kurtuluı hareketimizin kah. 
raman önderi AtatGrkün 
ölüm yılına teaadQf edly Jr. 
Onun yoklufundan dofan 
uoutlmaz acıyı, bıraktıiı 

eıerln blyükl6ğü, onu ya· 
ıatmak, yükaeltm,,.k. gentı

letmek için bütün millete 
düıen vazifenin kudıtyetl ve 
heyecanı ile avutuyoruz. 

B&yGk milletimizin mOı
terek iradesiyle ıeçllen Cum· 
burrefıimiz l•met la6n6o0n 
yilkıek ıahılyetl dlvaları 

mızın devamlıiını, idealleri. 
mızın dalma daha aenlt 
ufuklara dofru hızla Ye mu· 
vaff aklyetle ilerlt1ecellnl 
müjdeleyen en kun·etlt Ye 
en emtn bir ıarantldtr . 

Bıllyoraunuz ki, yurttaıla 
rım, baıkanı bulunduğum . •............•.......... , 

• • 
ŞEHiR KULÜBÜ 

PiYANGO 

.. 
• • • • • • • 

Numaralan İkinci ! 
• • Sayf11dadır . : 
• : . . / ••••••••••••••••••••••••• 

General Kazım Ö::alp 
Utuıal Ekonomi ve Art
tırma Kurumu, 1929 
ıeneıl ıoolarında o zaman 
Raıvektllmtz olan lımet ini> 
nünün 86yük Millet Mecll 
ılnda irat buyurdukları tarıhi 

nutuk ıiinü kurulmuıtur. 

Demek kı, yeni Cumhurrel
almlz, memleketimiz •e mil · 
letlmiz lçla çok ha yırh, Ye 

rlmll ve faydala olan bir 
çok lf 1erln ve kurumların 

olduau ııbı cemiyetimizin de 

kurueuıudur. Kendilerini 
10kıek huzurunuzda, ıonıua 
Hygı ve bailılık htılerlmle 

selimlarım. 

Geçen ve gelecekse
nelere bal(/ş: 

Yurttaılar1m; 
Her yıl, tasarruf ve yeril 

malı baftaaıoı kutlarken, 
ıeçen seneye bü1ük bir ln
flrab. gelecek ıeaeye de bü· 
yük blr ümitle bakarız. Bu 
artık, teamül haline ıırmtf 
tir . Bir milletin de•amlı bir 
ıurette tlerlemHlne ve yük· 
ıelmeılne bundan daha kuY · 
vetll hır delil ıöıtuıleblllr 

mi? 
Muhakkak kt, Türk mll 

letl ve Türkiye, dinamik •• 

mChbet bir ıenlı1eme Ye 
1erpllme ıeyrl içindedir. 

Adımlarımız her ıene bi
raz daha ııklaııyor . Her .e
ne arkamızda bir çok rer
çekleıttrtlmit hedefler bıra· 
kıyor ve öuümOzde duran 

(Sonu ikinci 1ayfada) 

Ekonomik Savaş. 
Taıarruf 

hıftatı : 
ve yeril mal 

Bütün Vatand•ı1 arın aynı 
it batına çalırıldıkları, mGı · 
terek mil i vazifelerinin ha
tırlatıldığı bir haftadır. 

ruz Bunu fllea de 16ıter· 
mıı bulunu1oruz. Neteklm 
pek k11a bir zamanda ban · 
k larımızdakl taaarruf he· 
aaplarının yQz milyon llra1ı 
bulmHı Ye her seneki teza• 
1üd nlıbetl bunun en bn,ak 
deltlldlr. 

Oıfer taraftan, yerli mal· 
larımıza kartı ıö.terllen 
umumi allka b• mllll ter· 
btyenio neticelerinden batk• 
bir ıey deitldır . 

'bevcud olduiundan, bir ••· 
be içinde ıahllde bir liman 
t••lı edılmff ve kömür 
0t•klarında çalııacak amele 
il11ı de bir kilise 5 2 5 ev btr 
~lıt kulübü k6çük bir 

Bayan 
Makbule 

J a p o K u v v e t 1 e r i Y e n i Bir 
T a a r r u z 1 ç i n H a z ı r 1 a n d ı. 

Oımanlı lmparatorlufua· 
dan &Calmıı bllık vatan par· 
çHını ıoıyal ve ılyaaal bakı · 

mandan yapılan itlerin de· 
T mh. ıerl, Hilam, oluıunu 
temin için ekonomik bakı· 

ma da büyük ehemmiyet 
ve rildi. Bu mühim aa•aıa 
geçiltrken - her .. vaıt• ol· 
duju elbl • ıuurlu bir birlik 
temin etmek, bunun için de 
aıırlardanberl ihmal edılmtı 
kafaları deflttlrmek lcabe · 
diyordu. 

lıte T .. arruf ve yerli mal 
haftaaı böyle umumi bir ter 
blyenln telkin edtldlil büyük 
ıüaler ıllıtleıldtr Bu tarblye 
yolu ferdlerln vfcclanlaran· 
da tasarruf etmeain ve yer· 
il malı kutlanm nın lüzum 
ve ehemmiyetini pek kua 
bir zamanda uyandwrmııtır. 

V atandaılano umumi ali.· 
kaaı Cumhuriyet Hükumeti· 
nlo büy6k azml1le toprak
laramız ü~erlaele hayret Ye· 
rlmt bir endOıtrl f aallyetl 
doimuı bulunuyor. Bundan 
ylrmt 111 evellne kadar ba
kımıızhlını haykaran her 
bucakta bu ılo bir it ba1a • 
tı, f abrıka bacalarından 10k· 
selen dumanlar 16ze çarp· 
maktadır. 

Vasiyetna;,eye bir iti· 
razı olmadığını bildirdi 
~ -'11ıkara, 17 - Ebedi Şef 
1 

latlrkQn •aal1etnameılnJe 
•l-.ılerf ıeçeolerln; bir iti· 
~'ıları olup olmadıfı, ka 
t.~aun tarif atı dahıhade ma· 
lG ~llııece ıorulmuttur . Ata· 
b t liıı Hemılreıl Ba. Mak· 
lb\lle, buaün ıulh hukuk 
~ 'hkernealne mClracaat et · 
~:• b "'e vasiyetname baklun• 
._ iç bir itirazı olmadılı-

1 bt1ctır•1tt1r . 

-600 Bin kişilik Çin Kuvveti Bunun Uzerine 
Derhal Mukabil Harekete Gecti .. , 

Sunektog, 17 (AA.) -
Çın ajın11 bildiriyor: 

K.vanıtuoıdaki Japon kuv· 
•etleri tak•lye edilmlı ve 
ıon alanan •alftmata ıöre 
Japonların pek yakında 
K Yanııı Yiliyetlnde taarruza 
ıe~eceklerl anlatılmıf oldu 
jundan Çıo kuwvetlerlnln 
600 bin ktııdeD mürekkep 
o1aD k11mı killllıı derhal 
Kvanııı - Kvanrtunı hudu· 
duna tabıtd edılmlıtlr. 

Tok10, 17 (AA.) - Aaa
hı SJm w 19ntetl diyar ki: 

Japon ılJHI mehafdlnde 
beyan olundufuna ıöre ln
glltere Ye Amerika Çtnde 
Çan Kay·$ek hükumetine 
tlmdlye kadar olduiundan 
daha ziyade yardıma karar 
ver1ntıe henzlyor. lnılltere 
•• ı\merlka Japonyaya kar · 
ıı mOıterek zecrt ekonomik 
tedbirler tatbikini ı6rütll 
yorlar . Japoa1aaın Vaıtoı· 
ton Ye Londra hlJDk elçl · 
lerl bu keyft1elln dofru olup 
olmadılı ı 6fr 11 ek loln t•· 

lhnat almıılardir . Ancak •a· 
zlyet her ne oluna olıua 
hiçbir f~Y Japoayanıo ılya· 
ıetl üzerinde müe11lr olamt · 
yacaktır. Uzak ıarkta hadlı 
olan yeni yazlyet dokuz de•· 
let muahede.inin imzasında 
meYcud eıkl zamanların dip 
lomatllc mefbumluını tam•
ınlyle dellttlrmlıtlr. Bu mef
buınlar buıGn artık tatbik 
ecillemoz. Btnaenale1h Çınde 
açık kapı prenıtblnl ve hu · 
kuk muıavatını e11ı1b ıuret-
t~ d laıl eı lhımcbr. 

Bugün hemen her T6rkün 
para btrlktlrmenln kendi 
menfaati kabı oldufunu 
bildiği kadar milli bir 
va:alf e olduf unu da tdrlk 
etmlttlr. En kGçüiümüzden 
en büyüAümüze kadar ta 
ıarruf paralarının nlıbetlyle 
bir milletin nefılne · olan iti 
madınıoın artacajını ve bu 
parlar da topraklarımız Gze
rlnde faal, medeni bir ha· 
yat uya dırac: ını blf 110 

lıte Ka1aerl, Erıanf, Kara· 
bük fabrikaları .. Yalnız bu Oç 
fabrika daha dün ite 1ara
maz diye ıöylenen Yatan top· 
raklarından TOrk mucizeıl· 

nln bir bayatın na11l fııkıra• 
cağı bntün diln1aya ıl&n et· 
mektedlr. 

Tasarruf ve yerli malı 
haftaaı, mtlll benllilml:ıl bt. 
ze daha fazla kazandıran 

aOnler ıilıtleeldlr. 
V atandaı; Ebedi Şef Ata· 

UlrkOn 16ıterdlil bu kurtu
lut parulHındaa keadlDI 
bir ao a1ırma . ... 

Kemsi Demiray 



SAYPA 2 

Ver i Mah D vası .. 
( Baıtarafı birıocl sayf&da) 
bir çok yeni bedeflere doğru 
ılerltyoruz 

Geçen 11enenlc zafer mer· 
halelerinden beıhcuma bir 
ıöz P\talım: 

Fevkalade büdce il~ 300 
milyonu aıan devlet büd· 
cest. 

Türldyenln en yükıek de•. 
Jet bldceıt. 

Ve bu, bir çok versıllerJn 
ve resimlerin lndlrilmtı ol
ma11na rafmen, yalnız bu 
bicllıe, bir rr jlmln muvaf· 
f aklyetlnt tıbat tçtn kifJ 
gelebilecek kadar kuvvetli 
bir abidedir. 

Btr devlet bütcHlotn y6k
ıelmeal demek, gelir kay
naklarının kuY•etleomeıt Ye 
artmaaı, milli g~ltrln çofal· 
maıı, it hacminin büyümesi 
demektir. 

DeYlet maliyemizin kuve 
tine, dGrOıtlOfüne ve ltıba
rına ve Türkiye tktlsadlya 
tının fıtlkbalıne olan em
•lyet ıayeslndedtr ki, her 
ne•I tılerlmlzln in!ctıafı Jçfn 
ecnebi kredıl.erl temin olua· 
muıtur. 

Dıt ticaretimizde de aynı 
müsbet lnktıafıoı 16rüyoruz. 

"Malımızı almın, malını 
alacajız,,. ıtarına sadık ka 
larak hem ihracatımız, hem 
tthalltımız atmeden ıeoeye 

dört ıeker fabrlkaaı daha 
düıünülmüıtiir. 

Bu ıene hariçten en aıa 
ğı 50 bın ton ıeker ithal 
etmek mecburiy~Unde kal· 
mamız fç pfyıuamızın hu 

nıcıut lnk ıaf ını tabat eden 
çok kuvvetli bir miaaJdır. 
Artan talebi karıılayabılmek 
Jçfn daha fazla teker iıtıh

aal edeceğiz. 
Aynı ıeyl pek yakın bir 

lıttkbaldc pamuklu endüst· 
rlmlz için de ıöylıyebilece· 

ilz Görülüyor ~t. iç plya· 
samız çok geotılemlye mü 
aalttır. 

Milletin ahm kabiliyeti 
arthiı nlıbette istıbaal saha
ları Ja genltllyfcektlr. 

Böylehlde d ima bir lo

kltaf halinde bulunan nam
zet olmak bahUyarlığında

yız . Onun içindir kı, ıstık· 

halimize büyük Omttlerle 
bakıyoruz. İatıhıal bablinde 
fena kalltela mallara karıı 
devletçe Ye mlUetçe müca
dele husuıundakl azmimizi 
bildirmek btulm. Meıeli 

çorap endüıtr!mlztn bazı 

dnılerlnden btlba11a kadın 

çoraplarından ıtlıayetler art· 
mftktadır . Bu tlkiyetlerfn en 
k11a bir zamanda müıbet 
blr ıurette tlemtn edılmeal 
lazımdır. 

Bütün endüatrilerlmlz, dev_ 
artmaktadır. lettn ve mllletın btmayeal. 

Ziraatimiz, endüstri- t ne, ancıık ona 11,,k olıtuk-
. l&rı müddetçe mazhar ola· 

mız.. ı caklarını bılmcltdirler. 
Ztrai lıtlhıallmlz, gerek Bilhasıa büyük eodüatrl· 

artan threcahmız.ın, gerekıe 
da htldekl ham madde lhra · 
catımızın taleplerini karıı· 

hyacak kabiliyete giriyor. 
EndCiıtrlleıme hareketi. 

mfzfn ilk merhalealni beı 

yıHık aanayl programına da 
bil bütün f abrıkaların bir 
çolun.. ltl•tmeye açmıı ol. 
mftk, ıerl kalan kt!ıçük bir 
kısmını da IDf& halinde bu · 
lundurmak suretiyle ikmal 
etmlı bulunuyoruz 

ikinci dört senelik sanayi 
proiramımızın tatbikatına 

ıe-lınce: 

Maden lıtıhsalitımız bü 
y6k bir lnkltaf göıtertyor. 

Demlryollar1mız, her se 
ne ıüratle memleket içleri· 
ne dofru ilerliyor. Brzloca· 
na Yardık. Erzurumun ka. 
p111 önGndeyfz. 

Deniz tlc&ret filomuz yep· 
yent ı•mtlerle hem evıaf, 

hem miktar bakımından ıe· 
neden ıeneye ilerliyor. 

Kt1aca, ıkttaadi h rı vatım ı 
zın hangi 1&huınıı. bAkar· 
sak, bepalnde aynı hareket 
lillği aynı c nlılığı, ayna be· 
reketUllil görüforuz 

İktisadi b yallmızdBki bu 

ıelıtnıe tabiatıyle f hacmi· 
nl gentıletiyor lı hacmlolo 

aıenıılemesl ile millet n lı· 

tıhlak kabiliyetini artmyor. 

Yerli malı davası, bir 
istihsal davası htJlini 

a/mış!Jr. 
Bu itibarla yerlt ru la da 

vaaı, artık aadece lıtıhlak 
div ıı olmaktan çıkrnıt bir 
lıtlbBal davaıını almııtır. 

. Me11Jla ıeker endüıtrlmt · 
z bakarsak, dört ıe erfab 
rlkamızm oneak ıhtlyacımı· 

zın yanımı kartılıy bildiğini 

e6rüyoruz. Şeker laUhlllkt o 
kadar ıırtmııtır kt, fldncf 

df.rt !!en .. 11' it! rı :yf pll.nınd 

mizln raa1onel fıletmede ön· 
ayak olarak maliyet mat · 
raflarını indirmek l!lflam •e 
ucuz mai lıtıbıal etmek ıu 
retıyle devletin hayat' ucuz · 
latmak davasında en bQyOk 

ynrdımcı olmalarını bekle
riz Bunu mutlaka yapmnlı · 
dırlar V azlfelerlol ancak bu 
ıuretle ıf a etmfı addoluuur
lar. 

Aziz dinleyicilerim; 
Tuarruf ıahıuıoda ise 

mllletımJz ve bankalarımıza 
ıeref veren bir merhaleye 
varmıı bulunuyoruz Banka 
larımızdakt küçük tasarruf 
mevduatı 100 milyon lıraya 
çıkmııtır. 

1920 ıeneılnde bankalar· 
daid taaarruf heaaplarınıo 

ancak bir milyon lira tuttu · 
iuon düıünecek oluuak 17 
ıene içindeki bu 100 mfıli 
artııın ~hemrnlyell daha iyi 
anlaıılır 

On sene içinde 500 
milyon ... 

Ştmdl en çok on sene için· 
de 5t O rnııyoo Yarmak he 
deftmlzdlr. Yani bugünkü 

tesarruf hesaplarını be-t mis· 
il rtırmak için el btrlığıyle 
çalııacağız Btr teraftan 
mıllı relbtn artması. dtğt>r 
tarnftao da tas rruf terb. 
yeslnln millet içinde btr ah 
lak htıllne g!rmeıl ııayulo 

de bu gaye lerfmıze de erı· 
şeceğimlze eminiz. 

Tatarruf par larını bala 
evlerinde. çıkınlarında, ltup 

le rinde aa yıklıya vatan det 
larımız v ru, onlura acı 

maktan bl\t\ca eltmızden btr 
fey ıelmez 

Bu pl'\fa lnrı bankalarda 
emın btr tarzda lılctmek ve . 
faızınden faydalanmak ım 
kloı varken, hala emniyet· 
s'z Zftma • lardan kalma bir 
an De)' bejJsoar•k çalın-

Ulusal Ekono
mi Vı! Arttır-
ma Haftası. 
Uluıa l Ekonomi ve art· 

hrma bahasının bugün ıon 
günüdür. 

Ankara radyosunda bu 
münasebetle dOo verilen 

konferanı H&lke•i boperlör6 
•a11taıfyle halka dlnletdmlt 
tir . 

Ayrıca e•velkt akıamcla 
Halkevl hoperUh6 Yaaıta11y · 

le Gazi öiretaıealerıodan 

Zıya Kozan arttırma Ye yer
li mallar hakkında bir s6y 
lev Yermtıtlr. 

Paı ti ddt gJeri yerlerine 
gıtti. 

C . H. Parttıl •llayet kon 
ırreal münuebetıle miUba · 
kattan ıehrlmlze gelen mü
me11lller dOn 1erlerlne av 
det etmlılerdlr. 

Yeni harfli 
banknotlar. 

TOrklye CClmhurlyet Mer · 
kez Bankasından: 

Bankamızın 1 S llkteırto 
937 tarıhınden iUbaren te · 
da•üle çıkarmıya baıladıiı 

yeni harflt banknotludon 
ıs . ı 2 1Y38 tarlh•ne kadar 
ceman, dokaan dokuz mtl 
yoo yedi yüz yirmi iki bin 
yedi yüz ıekseo ltra teda vü 
le çıkarı l mıı •e mukabılınc:ie 
eıkt harfli banknotlardan da 
ayni mlkdar, yani, doksan 
dokuz milyon yedt y6z ytr · 
mi ıkt bin yedt y6z ıekıen 

lıra tedavOlden kaldırılmııtır. 

mak, yanmak ka1bolrnak 
tehlikelerine maruz bırak· 
mak Ye ölü bir halde meh· 
puı tutmak ne ıabıi ne de 
milli menfaatlertmlze u1ıun · 
fiur. Onun ıçln e•de sakla· 
nan paral rın bankalarımıza 
yatmlması, hem akıUıhk lca· 
bı, hem de milli lkhsadı • 
yatımızm bir hakkıdır. Türk 
paraaı aail mlıjı tle kendi· 
ıtne milletçe ıöıterden ttl 

madı haketmlıttr. 
Hu itibarla, p ra kazanan 

her vatandetın küçük de 
olıa b nkada bir t Hrruf 
heıabı açmama11 için hfç bir 
ıebep yoktur. 

500 milyonluk hedefimize 
en kıea za Anda varabtlmek 
için bütün v tand ıtarımı 
yeni hır hl\mleye danl edt 
yorum 

Cemiyetimiz, 100 nıtlyoo· 
luk hedeft ortaJ altığı zn 
mBn, bunun bu kadar kıaa 

bir zamanda t ı:ıhakkuk ede. 
btlec~ğhı inanmayanlar var 
dı. Hunlar, ne kadar yanıl 

dıklarmı anladılar. 

Sız, en geç on sene fçln 
de bankBlarımızdakı taur · 
ruf beıaplerınan 500 milyon 
lıraya bulacafına t anıya 
ruz 

Aziz .vurtt ıl rım; mil etı 
mlz n ve memlek tımu~ n 
her Hhade.kl p rlok bt kba 
llne olan inanımız:ı bir k~rc 
d ha tekreu·lıyar&k dokUZUI'\· 

cu taeerı·uf v :rerlt "'ah 
heftamızm hepimiz ıçin Lıut
lu olmaımı dflerlın ,, 

ıs alRINCIUff1.M ı• # 

Şehir Kultibünlin Piyango
sunda Kazanan Numaralar. 

An af ar talar 
Caddesi İkmal 
Ediliyor. 

----- --- ---
Radı o 6664, O,~ ı ş ml kınEsi 5&32. Bısı~let 85 79, 

laumlik edilmek ıuretıl• 
ıentıletden Anafartalar cad· 
deılnlo tevılyeal ye park• 
döıenmeat itine baılaaıhD•f· 
tır. 

Kısrık 2677 numarayı isabet etti. 
Şehir Kulübü ptyanıoıunun 

•••elkl ıOn çekıldıiınl yaz· 
mııtık. Çekllıı eana11ada tut 
tufumuz notlara 16re tkra 
mt1e kazanan numrolar ıun· 
lardır: 

Büyük ikramiye düşen numa
ralar: 

Radyo 6664, dıktı maki · 
aeal Sb32, o:ıaıa aaaU 2072, 
baaır oda talumı 73R3, hala 
uccade 9570 - 313, inek 
40t0, fototraf makıoul 483, 
bııtkJet 8579, kıarak 2677 

llıık yanak için 
3025 1560 859 4214 228 
6158 1813 7703 1315 7292 

Albüm bez ta~rı 
6019 1557 8079 1223 
5176 8798 7895 9322 
7916 4906 

Boyun bağı 
4148 4792 5385 7296 
752 3758 8715 2182 

8428 9124 9973 7042 
4077 33J2 2371 4360 
6946 5236 9931 
2410 1375 3709 1968 
4620 1160 4Yl6 

Birlyantin Atlas 
7862 2~36 8U74 99J8 
4594 9035 4824 3757 
8770 1540 

Bebek mum 
3131 5430 1881 165 
9348 8962 6294 7964 
6s3ı 3563 3569 3857 
7265 205 7786 3436 
3678 

Burmalı kurşun kılım 
9110 8317 1011 a026 
8742 

Cep defteri bezkap 
3100 3346 8122 9432 
6562 

Çorop kadm için 
9ı01 5824 2071 6369 
2769 8280 1777 •494 
5984 

Çorap erkek için 
~3Y9 9159 8016 9861 
32J8 4330 377 754~ 
7452 4090 4114 

Dolma kalım 
4054 6097 4006 7428 

Diş fırçası: 
9496 2590 4740 8652 
675 1434 9265 4894 

555.3 9670 

Eınıselik kumaş erkek için 
4136 9456 2553 

Elbiselik kumBş kadın için 
1074 3404 994 1578 
6051 

Esans Çalıkuşu 
9467 2668 2t97 9544 
8657 876 3713 7239 
9445 701 4784 

Elektrık cep fener 
3172 6782 4899 548 
2930 9~56 605 2904 
9 .,34 9138 

Futbol topu 
8643 7723 9717 8242 
7365 3753 594 2521 
1465 2758 

Fanila atisi 
1229 55 12 3741 4992 
3121 2184 ıa39 79ôt 

6595 3085 8238 9868 

Faber kalam açacaaı 
6585 ~4 177 4059 
4331 

Gram af on ınası 
8247 239 1468 9846 
3177 

ffHIU 
7212 3046 7690 7273 
9980 901 l 9125 9889 
1120 2155 1939 8213 
2287 9290 662 91s 
Jl4J 293J 3173 1608 

ipek mendil 
787 ~25 2843 2905 

5397 8362 5619 t797 
7377 4873 

ipek mendil bayan için 
6940 4U78 74~~ 1725 
9173 7537 8481 4277 
3ı05 8370 

Jılat biçağı paket 
78~7 364~ 3801 8208 
239Z 

4835 
6871 
62.65 

5749 
4981 
3778 
385 

2022 

8392 
7086 
3672 
7J66 

841 
5~56 

9237 
2720 
1798 
4035 
1955 

5836 
6421 

Krem yağsız 
Sj681 Jb02 9366 

839 3960 5U89 
7935 

Kol düğmesi 
7193 1~5 3170 
186Y 43~9 39J9 
1020 83ü5 2100 
2802 6591 4t82 
6730 8908 2629 

Kedi mum 
1095 5994 6439 
2437 3763 8395 

963 786J 184 
9967 3687 2477 
63l8 6662 7534 
1918 

Kılemtraş top 
2406 7511 6745 
2144 2735 3037 
4775 879 1346 
8935 4068 289J 
i258 1631 1601 
Krıı tavi 

6004 9880 3617 

Kalam sapı 
9684 4451 4362 226U 
3045 

Bu caddenin bir m6dd9'* 
tenberl yapılmallta olan lr• 
nallzaıyonu da tamamla•" 
mak Ozeredtr. Ka•allzaıJO"' 
oun Zarbalı oteli 6nGud•O 
Partiye kadar olan k110J' 
ikmal edllmlttlr. 

Bu ikmal edllea k11111ıo 

Belediyece ıtllndlr• j ı yapıl"' 
makta Ye parke döıeaaıek· 
tedır. 

Caddenin bu mGnaaebetle 
ya ya kaldmmı da ıeaıılettl" 
mektedlr 

78 Lira Para"' 
yı Çalanlar Ya' 

kalandı. 
Köylü k6yünde kalaycıbls 

yapan Mustafa oflu Ayh•O 
poltıe mOracaat ederek At• ' 

türk parkında dolaıırkeo lld 
meçhul adam tarafından 78 
llra11oın 1anke1Jctlık suretti• 
çahndıfını iddia etmlıtlr. 

Yapıl~ n t& h"ıkat aettce· 
ıiode lıtaobuJdan relen b• 
danacı Alt ile, yine lstall' 
buldo Sakın Sn eycnan oil• 
Mahmut ıüpbe üzerine y• · 
kalanmıılardır Yapılan ar•· 
mada çalınan para tamam.O 
iizerlertnde çılımııtar. 

Ma~k~melera yazı mıti .. 
nısi varihc&k. 

Adltye Bakanlıfı mıbk• 
ınelerlmlzcle zebıtalarao ta• 
mamen 1azı maldneal ti• 
yazılmuını temlmen bOtilO 
mahkemelere yazı makın•
lerl 16odermlye devam et· 
mektedtr. 1936 mall ıyıh 
içinde yazı maldaa11z lal~ 

btr mahkememtz. lialmainJf 
bulunacaktır· 

Suriyede Han
ı carla Yarala· , 
nan/ar. Kolonya çoban 

4451 536ö 6117 8375 Halep, 17 [A.A J - H•· 
n11 Ajansı htldlrtyor: 

Mendıl erkek için Surlvede muhalefet ret• 
7236 1525 8869 9327 j ıerlnde.n tkı kiti Halepte t• 

7020 5510 cavüze uiramıılardır. Abditl 
723ö 1525 8869 9327 
7020 5510 

Makas ince 
8957 • 5942 5542 4497 
4490 . • 566 6837 26 ı 7 
8073 8653 

Oja liva 
7701 9881 5341 ggg 
5585 2029 J 147 ı 946 
7346 

Pulluk 

gaffar Mesud ajır surett1 

hançerle yaralanmıı re"' 
eakl mutediller partlalnlD t• 
nınmıı eza11ndao Şeyh Ab · 
d61kadtr Marn1aml cam111 

ılderken bıçaltlanmıthrr. 

Miiteca-.ızler kaçınıılardıt· 

Mısır ta~vilitı ~azanın 
numaralar 

202 1J44 767 1432 Kahire, 17 (A.A ) - ya: 
2641 de üç faizli •e lkramt1•l 

.:ı h ••. Para cuzdanı ufak Mmr kredi F?nulye ta y ' 
lerlnin dünku çelclltııod 

6225 68U8 6357 2~08 ·ı 1903 ıeneıl tahvlllerınd•~ 
7539 8768 9466 5760 61ı,1 )3 9 e 191 1 ıeoeıl t• 
5877 4865 j vtllerlnden f 57.309 nu••' 

Pertev LOSYQA 1 ralı tahviller ellııer bı• 
2272 897 4549 2309 frank tlcrarolye kasa1t••f 
f Sonu d6nl0aı6 eapf ad1. ) .1 la rdır. 



ÇINDE UYANAN ECNEBi 
DOSMANLIGI .. 

Çin Hariçten eklediği Yaı,..dımı Göremeyince 
Mağlubiyetin Acılığı Çinlıler Arasında 

Dü:şmanlık Uyandırdı. 
Çınde vaziyet ıüratle tı· laıan çemberinden knrtul Şüpheılz baıkumanclamn 

tthale ediyor . mak için ne ıekılde here· mltavlrlerl hep onun ııbı 
O kadar ki baılaDııçtan ket edeceflnl kestirmek ko düıtlomezler, flipbeslz 1936 

16 J lay deiıldır. Terkedılmlı top dakı macerHı esnaaında baı ay ıoara, Çın - apon 

ita/yanın ihra
cat ve ithalatı. 

lta\ya bükumc:ttoio ıtbe 
lit ile ıhracat araaındaki 

açıfı azaltmak tçin ftballtıo 
teaıiklne mütemeytl olan 

ılyasetl btlha11a llkteırln 

1938 de tam ıemeıealne 
'lermtı bulllnrıaaktadır 

1lkte1rlm 1938 d,., ı thalat 
ve ıhracat 7 47 milyon liret 

olup aradak fark yalnız 8 
milyon ltrelteo ıbarel kol 
mııtar 

Haibukı ıl~ teırlo 1937 de 
ıtbalat 1. 104 . ve ıbracat 709 

~ b rak1arı aılab lrnv.,eUyle ye kumandan bazı ta.,a:slerde •r 1 mOoba11rıD aıkerl 11f- mtl7on tlcar t ı 
L bulunmuıtur Fakat Çay Kay ' e mu•azeoeı D •-1 k b lb Çı oiden znptetmek tç•n ıtmdt 1_ 1 aıara - t aHa D Şekın sözlerinden ziyade j deal •ıık 395 mtlyoa lfrettt· ltı.. ı h kir k d ilk ümit yoktur. 

..-r Çin - ta a u •• · M k o aman ı Dlier taraftan 1937 ı•ne· 
'••lne ıtrmlı bulunuyor. Dembyollarının hfmen ta 1.:;a oÇ.,~::o k~~.: ~.~ ıllib sının ilk 10 ayındaki nh:llt 

Me111leket1n iç taraflarsnda mamı Japonlarıo elıode bu h klh 1 
d l K H k •e mü lmmat vermeıl, 11,222, tbracat 6 415 ara· ••a111 eden mecadele, f ti unu yor. ant on an eu ı. d h 1 , ' 
... ._ ı_ battı henüz Çınlilerlo ltaa merkezi bG.Qmetl • a 11.n· dakf fark 4.807 mtlton liret 

•.:illa en zenıln •e en ı ı d b k bl 
ltndedlr, fakat bu hattan da •Y•f 1 Ye • a yumuı• r tken, 1938 ıenelloln ilk 10 

"lokeılf mıolakalar1n tıtl- kaybed•lmeel ancak btrıiln hale ıetırmek için bunları ayındaki ithalat 9.071 thra· 1lıına m6ncer olmut •o bu birdenbire keımemeat, Ruı 
- me1e eal oldutu tahmıa ola. -retle Japonlar lçlo kıta oOtusunua Çın hüldımetl üze 
l 1 nabtllr. Demek ki Çln ordu 
_,, tarafıada• ı_. edilen l rinde pek müe11lr olmadıiını 

ıu rahat mDoak e va ı . ı.ıa 
topraklana orıanl:ıuyoou klft derecede gösterir. 

rı olmıyan mıntakalara 16 
~. k17metleadırıhneıl ııbı Baıkumandan Çan Kay 

rülm6ı 'bulunuyor . B•ıku· 
loo derecede atrıft bir me mandanhk JO!hır yapmak Şek SovyetlN BırUjıoden yar 
•~lert ortaya ,.,•·armııtar. dım temin edemlylbca veya 

... a •e mevcut olan mahdut 
K.nronuo ıük6tu .,. Hrıo il llh k etmek fıtemeylnce ıöz.1utnl 

t yo arı 11 etme için ace· 
.ıteuoun zabh m6teaelıH le çeıhtıJoraa da, Çaag Kay cenubi garbiye, yani Htnd 
"''lltblyetlerdeo ıonra Çanı· Şeklo ıtrat~jık uzıyeU:._ma- •e Hıodl Çandekt arazileri 
IC,, Şakın ıtratejlk vazlye · oe•ra kabllıyeUnı haız bır udıodan f ranıa ve &oıtlte · 
tı l re~· e çcvırn.ıek mecburıyetln n Q IDaruz bulunduiu hü d61manın karımnda ümıtaıs 
tGlc de ka lecalıtır. Ve bu thtl 

IDOtkalit, harbin loıa ıörüomekten ıerl kalmıyor. mal Franaızlar lçlo, yakın 
''"-anda bltecellne mi de!l· Bu tartlar içlode Ç1n teb 
let eder? Çan Baıkumanda · ''kelerloln me•cudtyeUodea bir gftnde nazik hır va&tyet 

1 cat 6 482 •e aradekı fark 
2.S89 milyon liret olmuıtur. , •...................... " 
! Yılbaşı piyango- ! 
; . "b" _,./ • : su sızı 1r anua zen- : 
~ gin edebilir. Bir bi· : • • : Jet almakla hem ta- : 
i liinizi denemiş, hem i 
: de Hava Kurumuna : • • : yardım etmiş olur- : • • : sunuz.. : 
~--··············~······-' 

'-ıo e• yeni beJanalloa .,e habıettildert ılllb ve mühım- Y• ratabUlr. 
\,u bey t T k d u••n mat bolluiu betti. ültrö - f ilh klka, j•pon oıduıu, 1 RADYO 

ana ıo o JO l'I. , .. • maflup etmlye azmetınft ·--------------dırd 1 b ._ l b k modern harp •aaıte.1arı kıy· ·-
1 ı ı arpçl aalı ere a ı· olduöu ve Japonya . Mao· 
'c•'- t bô ı d i l metlertol luybt:tml'k tekit 0 

"'" o ursa, Ye e 1 çelco Çın araımda taıar 
tlbt kealne maruz bulunmakl•· ıaraaür. l11dıi& birll il h.h,kkuk ettlr-
l Eıııeu, Çanı·K•J Şek her dır· mıve kartı v~rine ınlnt 
~a..ıı ı•-~-ı-ı b"ta ı Demek •. oluyor ki, ukerı ... • ... uea u un ID ca• olan Çın orduıunu Hındı çi 
det 1 k yazı yetinin n•zak•U muka • •a11ta arını tü etmtı ne bajlıyao münakal~ hat 
dtltld V l h vemete azmetmtı olan Çın tr. e vaziyeti e tne tını kesmek tıtne ıırttılebı 
~'•lrtnek mOtkül olıa bile hOkılmeti. mOstekbel muka · lır Ho y•an ada•ınm ruuh 
J vemellnl bir ecnebi yardımı 'S>oaların mutlak olacalı · temel bir it1•llndan ıoora h ümidine tstınat etmlye ve 
t a.a hıandakları bir uferı , Yunaofudan Hındt çıntye ae· 
QI muhtemel rtc.tlanoı aempa 

t dereceye kadar oeçikttr len demıryolunuo HADi Konı 
'b • tiyle karıalanacalını : umdu. 

•le lçfa eJtnde mukavemet 1 Kanton hattının iktbeUne 
"' , ju yabancı toprak arı ııtikft b 
L •Utları •ardır. Bunlardan d k d uiremıyacafına •e u ııra-
QI metin e yapmıT• ıe v e e 
d •ı Japonlaran t11all ahın cektlr. ÇaDI Kay Şekln ar· ltn hududumuzda hldıı~ler 

1-lıtt topraLlı..r.;aa baılanmıı k t. ı. sebebl1et Yermlyeceflnt kam 11 
• u dında t ı lıU"amet açaatar. 

~ lQ partizanlar harhldır, G ._ d ıddta edebilir? 
Q arp lıthıametl, ~ani ıf 
lr dıierl de Hankeunuo Moiolıatall ve Sıa Ktan..c kı Çtn hükumettntn harıçte, 

'-•bı .. da ı,ı lr6tu• t•L::tld ki d yant bılhaHa Franıız ve in· .. n So•1et topra au ır; cenubi 
•dt11aı1 olaa •• ıtmdı -u~ r. b k F ııltz demokrHllerlnde lhtl. 

a ıar i lıtı ametl yani ren 
:tle tefka ltlanaD Çtn ordD. ıız Hindi Çınııt ve lnaıltz yacı olan büyük yardımı ıi · 
~~rıu• ben(iz bekleaebılecek Bırmanyuı istıkametl Ve rüp ıörmlyeceilnt tayine. Vf' 

d -il faaliyettir; nlbayd bir derhal farkadlltrkl hu itti · ya bu yardı mm ölçüıü hak · 
l llerı de Çan-Kay ~ekin kametler, çın hGktameU için kmda fikir beyao1na kaUuı 
qt mak müık61dür Buna mu· 
L blı vahaocı devletlerden rical mlhverlert olmaktan b 

1 ııe, L lııa l ıadcce btr mGıabn il · 
Q&nıt bı el tld ld zly1;do oynenacak ı•yrı1i bt 

'd b r t e e e fııtıyle btlha11d ıu ıon za 
e lleceğı yordımlardır. rer koz mahiyetindedir 

manlarda Çiode ikamet edeon 
b Ç•te harbi Japonları mu Çeo·!<.ay Şek Moıkovava bir çok yabancılarla bOyOk 

1 'lclcak ıurette taciz ediyor mı yoku Avrupa demok - btr miktar çınlilerlo blrtblri · 
k~t:; bunların tulrl Japon raatlerıne ml teveccüh, ede ne kartı görüılerlndekl de· 
k •r11un vaztyettnl t~hlt · Ct!k? Ve umum,yetle umu ğJıtkllil kaydetmek faydHtZ 
b •te dGıürmekten ziyade lan bu yardıma mnzhar ola olmaH geıekUr Çanı Kay 
ll•larıo lzz tt fı l i • cak mı? Ve baogl tanftan Cifle e ne • er n. ren Şek ordusunun ıorı ıaman· 

tlb etmtye inhisar eder bu yardım kati mahiyeti tarda ufradıiı aıkert munf 
ldır haiz olacak •e artık tamiri fakıyetıızltkler, ~cn~bllertn 

t MulcavemeUn aktif unıur tmkln1tz garünen bır vazl· Çin ordusunun aczt hakkm · 
''• •ra11nda, ıcrıllanın kı).. yeti dür.eltecek kuvvette ola · dıskl kanaatletlot taL. vıye et · 
--~t( le cak mıdu? , Pe elaemlyetaızıe de m!t ıörünüyor Dıfer taraf 

hı,. i 4skeri bakımdan o~rp b 1 d ~ "" o mazaa nazari ha · a tan ya ancı arın yar ım et· 
>•illada-. - Baıkumandaaın mıntakaiar1 rleat huıusunda mcmıt olm•larmt tttıhem 
ıa't~lden topladıiı ve teıkı bQyük müıklllt arzeder, bu etmeleri ve Japonların garp 
) •ndırdıfı ordunun faali · mıntakalar çöllerle tnldt ft itlerin ttibarınn o1ao mOte· 
l)~tıoın neticeleri b" m baıka ufrar ve Çtatn en yolguz valı teca vüzlerl dola yııl1· le 
l\~-lc tkttza eder. Çan· ha• llılol teıkıt eder . O.fer Avrupa lı nın itibarım kayb..:t · 
bıt:b Sekta Çın mıllet lne taraftan koman'at t~mayülO mtı te.ikkı edllme1l de Çinli 
)' en ıon netrettıfl be· Moıkova bQkümetıntn ılerı ler de aarpliiere kartı eıki 
• Qll-nıe ••r•ıalan za.af ı6rmekten .ıerl kalmıyacafı il bar ve hürruell ıılmlıttr . 

t ti 16ıtermeden mGcadele- ıartlarıo kabulü Çıo dfrek· Buradl'l dı!ntl l or ki: <1 Çınfo 

tNllRA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv . 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 K.,, •. 

T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

18 12 9.J8 Pazar 
J 2 JO Mü dk [küçG, or 

keatr•J 1 - freudf' · Vof 
kıfut • Karne•al [Güııta• 

Llodner) 2 Ave Marla 
(Şarl G11nodl 3 - Danı lı 
paaJol No. 6 (Eartk Gran· 
adoı) 4 - MoonllılaUD V •· 
nh (Joae ArmandoleJ 13.00 
saat ayarı .e haberler 13. IG 
Müzik (küçük orkeıtraoıa 

devamı} 5 - AndaatfDo in 

modo ... C&DZOD• (ÇaykoH 
kt) 6 - Var Vundera um 
Oıe VVeh (Nıko Doıtal} 

7 - Etn Abead in St . Pc· 
tersburg (Helmund) 13.45 
Koouıaıa (ev kadını saati} 
14.0014 30 Tark müztı• (Ta · 
obur, kem~nçe J 17.30 Mü 
zık [danı ıaatı] 18.30 ıaat 
ayarı ve haberler 18.40 Tü 
rk müzlkl [ince saz faıltl 

l 9 35 konuım• (Dokuzuncu 
arttmm haftHı dolayaıtle 

S~kır Keseb&r . lidtıat Ve 
kilt} 19.55 T6rk müılkl [Ze 
ybek türküleri] 20.25 Mü 
zık [oda mfiıigi · Cumb. 
Haık, bando • sundan O bua 
· Alc boıtancı Klarnet · Ra 
uf Ökten Fağot · Muıtafa 
Seaar Korno . Necmi Ôaüo 
Piyano . l:emal Retlt 1 -
Sonat · fl\ m jör (Bencdet 
to ManelloJ 2 Sonat 

et_ b.deva11t1 arzuıu huıuıun· törüaün htç btr zaman ak hetrlçten beklediği. Çınden 
~-le iç bir tOphe bualrma- hndrın ıeçmemfttlr, o bUi japoo tehlikeılol hüıbütün 1 
tQ tadır Fakat Çtn btık6 kıı her zamaa l<omünlzoıle uzaklaıtır bilecek ıçık ıarlb 

tlint J _ı "ti ııa ""taopenerane mak· ıtddeth m0cftdele etmAıtlr. ve aıutlak bir mıld"h eynl.» 

Fa d•yez mınör (Jaorjıo An 
tonıottt) Vtyolonıel · Meıut 
Cen>ll Piyano . Cemal Reıtt 
21 25 eaat e yars ve Pero' 
Karoftyo 'le topr k mahsul 
lera borauı 21 . .>5 müzık (Ya 
ryettı] 21.55 Konuıma (at 
yar11ları neticeleri J 22 05 
mGıılc [rumbalar PJ) 22.30 
müzik {Operet parçaları} 
22.45.23 Son haberler Ye 

~~ ~' •eınerıtz S.:alıa d~ Japonların Çan K.ay · Şekl Mailöbtvetln ac:ıhiı Çınhlerle 1 

~' t eıı hGlı6met ordueunun lremihdaıoe mSHheretle it- ecn~bi dGıtrııııınlıfını uyan
•111tııu• ııt ııde dılaa 6ı· Ulaam etmeleri lalr t•.aa.dchr iitm•llte4tr. ı yarı•ki proftam. 

600 
K 

AYFAı 3 

h iZ 

Ha ici .. 
ov yet G zeteleri Almnn Ya

hudilerine Böyle Diyor. Ve Al
man yaya Çatiyorlar. 

Almanyada Yııhud:ler h ak· 
'anda verilen kararlardan 
biltıtifado, Ruı matbuatı, 

hem lma•yaya, hem Fran 
saya taarruz etmektedirler. 
Buıüo b61le bir makaleyi 
neıredlyoruz. Okurken, tkl 
taraf araııadakl diltmaohiı 
da hesaplamak lizımd1r. 

Moıko•ada çıkan «lzveıl· 
ya• gazetealnde, fraoaada 
ıoo ıOalerde, umumi ıre• 
münaaebeUle çıkardan f ev· 
kallde kararlar •csslleaıle 
olmakla beraber, Yabudl 
moıeleıl kar111ında Franıa· 
DJD HZIJ•tfnt ıayet tlddeth 
bır ıekdde tenkıd eden ve 
ll1a Trenbur• tarafından 
yazılan alır hlr makale •ar 
dır. 

Bılba11a ıu ıatırlan dak 
kate ıayandar: 

cParlı hoınudıuz Herkeı 
aynı ıcyl konuıuyor: Yahu-
dl Dreyfuı haksız yere mah · 
k6m edl l mtıtır. Zola Rey· 
nakı, Joreı ve Klemanıo 
bakıız yere mahk6m edilen 
bu Yahudtnln lehine ortaya 
atalmıılardır. Joreı dtyor kt: 

(ı(Blz, hak11z yere 11tarap 
çe!ıe•, batta bir tek ktıt bt· 
le ol••, bGtGo memleketi 
bu haluızlık için ayaklan-
d1rmaktan çe-klnmeylz.» 

Bu •akıa 40 ıene e••el 
olmuıtur. 

Fakat ıimci• Almanyada 
proiramlar (Yahudi katil · 
imları] cereyan eta>lfUr. 
Hük6met tarafından teıkt 

tatlandıran çeteler 1anıınlar 
çıkarmıtlar, yakmııl ... , yal · 
ma etmtıler, öldürmGılerdlr. 
Almanyadaa ıelealer, kendi 
ininde ıkt luzıDt• ıazlerl 
oyula•, memeleri keıllea 
bir ıbtt1ardaa, pençeredea 
atılan çecaklardan bahaet-
mektedarler. 600.000 ıüoab · 
uz lnıan kanun harlet 111.n 
edtlmtıtlr. Ormanlarda ·~ •e 
perııan insanlar dolaımakta 
•e bunlar vabıı hayvanlar 
ıtbl taktp edilmektedir. 80· 
tün dün1a ıazetelerinln say
faları bu •akalar karıııında 
heyecanlı netrlyatla dolu 
dur. Dün Kolombtya cum · 
burlyetl . Berllndckl ıeftrloe 
bu •ahıetlere kar11 protesto 
makamında Berlını terket· 
meıını emrttmlıttr. Küçilk 
Kolombly böyle hareket 
etti. DJğer taraftan hatta 
Çemberliyn btle aleni ola 
rak yapılaaları takbih et 
mek lztıram:u Yermlıtlr. 
HGtta tiollandadakl reaks · 
yoner büluimet bile Hıtlertn 
katltimlarındaa k çan Ya
butiılcre yardam itini teıkt· 
latlandırmıthr. 

Fakat ocaba, vakttle bir 
tek insanın uiradıfı baluız-

hk karımnda ayaklanan 
memlekette · yant Fran.ada 
• bu 600.000 giine:hsazıo uj. 
radıiı haluızhk ne lnlklılar 
y pıyor? f raaıanao hGhdmet 
raactelerl bu hldıaeler kar 
111ında hllk11zca ıükut et· 
mcktedlr. Çiink6 buole.r azls 
Rayhıo hlikdrnet reisini mil• 
tee1tlr etmekten çekinmekte 
dırler . RadtkRllere gelince, 
vaktıle Ruıy dald, prolram 
ları o l<adar telin eden ra
dıkaller her nedenıe Al· 
•••1•tlalısl lcaul&mları si· 

remedtler. Duymadılar. Fa· 
kat Almany ya o kadar 
uzakte olan Amerika Ber· 
lıodekl ıefırlnl Berlfndea çek· 
ti. Halbuki yeni Franıız ••· 
firl Barltne ıellr ıelm z tik 
iti Httlerln ıulhperYerllk de
hası karımnda hayretini lf •· 
de etmek oldu. 

D6nyanın her tarafından 
aeJen telıraflar, Almanya
da cereyan eden hldiıeler 
kar111ıoda medeni llemla 
hoınudıuzlufunu bildirmek· 
tedlr . Fakat dtjer taraftan 
birçok telıraflarda Hıtlerle 

Daladlye ara11nda yeni an. 
laı malardan haber Yarmek
tedtr. Hattl her ıün Fran· 
sız budad muhafızları Al
manyadakl katlilmlardan 
kaçan bazı Yahudi firarileri 
yakalamakta •e bunları be· 
men ıerlye iade ve Alman. 
lara tuilm etmektedirler. 

Ev•elkt aün Metzln ıt

mallnde Bitte orman1ada 
Fran11s jaadarmaları yaka-
ladıkları 74 Yahudi flrarlal . 
ol uzun bir 11ra haltnde ıe· 
rlye çe•lrerek derhal resta. 
ponun eline t~ıllm etmtıler· 
dar. Şimdi Zola •e Joresla 
memlefcetı bu •ald dır.» .. 
ltalya Kralının 
Kızı Evleni)"Or. 

ltalya krala ve Habeıtıtaa 
ımparatoru Vtktor Eman11e· 
ita en k.Gç6k kısı preaıeı 
Marya Sa•oyspa ile preaı 
LGyl Burbon · Parmıklnl• 
nlıanl aadıkları yazılmııı Nt
ıaahların dajaalerl kla•••· 
1&nl nlh&.yetlne dolru yapı. 

lacaktu ltalya krahna da · 
mat o1ae k prenı Liyl Pa • 
rlete hır kollejde ok•mut · 
tur. ltalyanca, Franıızca, 
Almanca, loılllzce •e Arap· 
ça koouıabtllyor Eıki Avut· 
huya lmparatorf9HI Zttanıa 
kardeıt olen o prenıln Per· 
te iz A.f rlkasında ıenlı çlfl 
ilkleri vardır. Bu ~lftltldert 
kendi idare eder. Vakttnt 
orada ae~lrlr . Preases ise, 
çok hııyar ıever bir kı~dır. 

24 tatındadır Güz llfil •e 
Jyi kalplllljl tle Lt ndlılal 

bGtGn ltnlya•lara ıe•tllr · 
mfttlr. 

Yunanisıandı zeytinlır 
cıhz kal~ı. 

Ağuatos •e eyldl yların· 

da zeytlolert besltyecek de· 
recede klfl miktarda Y•i 
mur diitmeyen bölıelerde 

zeytinler cıhz kalmıı oldu· 
laodao bunların Jai •eri· 
minin çok az elacafı tlıılı 

zatlar tarafıodan blldlnl· 
mektedır. Bu ze1Unlorln ilk 
teırin zarfıada yalan 1ai· 
murlardan latlfade edebil· 
mek i~ln zeytin toplama 
itine ı 5 ıonteırloden ıonra 

baı1anma11 . hu1111unda nıa

halli idarelere karar verfldi· 
ft haber ahnmııtır . 

z~,unyaiı fi tlerl ıeçen 
birinci haftaya nazaran be
ller okkada 1 ,5 draitml ,.. 

rflemı,.ır . 



!AYfAı 4 

Şehir Kulübünün piyango . 
sunda kazanan numaralar 
(B•ıtarafı jldocl ınayfada) ı 
9542 

Podra 
9341 7041 
1231 

6191 

Plak fırçası 
3604 7864 2042 
2961 

Ruj Dudak 
4630 9184 8745 
8339 5263 2958 
6488 6599 

Ropluk io· jet 
6972 4655 1676 
8612 62Z 5992 
5300 3110 

4602 
5079 

Sabun Turan 
1125 2519 

Sür mı 

2422 

6854 

9306 
4560 

1476 
3430 

1747 

705 7093 373 4669 
4300 785 ı 4568 9757 
9729 9612 8734 

Saat kordonu krom 
877 8154 9711 5981 

2373 3631 954 5680 
1613 335 

Şıir ve hatıre datteri 
4883 3 IOO 3346 8122 
4:.mo 8490 2064 

Taşlı iğne krom 

9991 1926 7986 7103 
3764 9006 2U45 1326 
8360 7462 

Traş fucası 
9523 260 7733 9995 
1484 7159 7365 

Traş makinası 
6070 2g56 3632 2903 
7139 5233 4597 1237 

Vapur dumam gözlük 
333 2247 7390 4955 

9054 

Yumak 
229 8ıs~ 3193 sss4 

Yumak kotan 
3054 171 2932 1356 
2985 2175 

Zarf ve ka.ğt f antazi 
paket içinde 

1983 6887 4633 9527 
5190 3656 7794 1028 

655 3140 

1939 uhtıia '"kalemi 
9471 2695 750 1112 
6747 

12 Renkli resım ve harita kalemi 
1799 7926 6312 9233 
2252 

Şiir ve hatna defteri 
3020 1366 6903 6057 

817 9607 

1 n g i 1 iz Harici Siya
setini Te kit. 

Ekserisi gençOian m-ebuslar 
Edene taraftar olanlardır. 
Londra, 17 (A.A) - Mu- ı mebuılar ıene ayot meıele · 

hafaaakir De1ll Me1I ıa- nln müzakereılne de•am 
zeteılntn ılyaıi muharriri için bu akt•m da tekrar 
1azıyor: parllmento blnuında topla · 

.Eıld Hariciye Nazırı Ede· nacaklardır. 
nln taraftarlarından birçok Ekıertıl ıenç mu haf aza· 

mebuı dün akıam toplana - klrlardan mürekkep olan 

rak parlamentoda hAkiıme - b• mebuılar Çembf'rliyna 
Un .. arlci ılyaaetlnt tenkit Almanya ve ltalynya kartı 
etmek üzere bir ıurup lef· daha u:lmkir hattı hareket 
klhnı koouımuı1ardı. Hu ittihaz ettirmek arzuıundadır. 

Suriye Muahedesi e 
Yapı I an itirazlar. 
f ransı Hariciye Encümınliih ~u muahadmin mevsi.m-

siz ol~uğı va ıısdi~inin tı~ir edilmesi istın~i. 
ParJı, 17 [A.A.] - Ayan ımda larar eylemtıtir. 

hariciye • encümeninde Ber-

ıon •e Ha1e Franıız.Suriye 
muahedeılnlo tHdtklne ıu-

rez etmltlerdlr. Bergon bu 
mualaedenln t81dlkioin timdi 

me•ılmılz oldufunu ıöyle· 

mfı •e taıdlkln tehirini tı 

temtıtlr. 

Haye, Surlyede manda re· 
jtmlnlo •e doirudan doiru
ya Freaıız ıdareılnln ibka· 

Bu lkt ayaa azuının mü· 
teaları hariciye nazara Bon 

neye bir mektupla btldırıle · 

cek •e hükumetten sGratle 

blr karar ittihazı lıtenecek· 

tir . 

Enclmen fe•kalide top· 
lanarak hariciye nazarını• 
yakın ıark meseleleri hak
lnndakt izahatını dınltyecek 
tir. 

Troçkiye göre Rom nya ~uğ~ay ıhracat-
İh tilal çılanna pirim veriyor 
Çıkacak. 

Mekılka, 17 ( A. .A . ) 

Troçkl, kapltehzmlo ıon de

.recede hiklm btr •azlyete 

ıelmlı oldulu Amerllcada 

yakında:bır lhttlil olacajı 

kehanetinde bulunmuı •• 

kapitalizmin umum bir herdi· 

mercin mukaddhnoai ola1:1 

Romanya bü iımrtl but 

dai ihracatlarına beher on 

tonluk vafon için verdmek· 

le olan 12 000 leyltk primin 

9 1 938 tarihine kadar ya· 

pılacak ihracata da teımıl 

ve temdidine kerar vermtı 
tir. 

ltılzllk yü:dlod n aıınmıt ol
duf .. uu ili• •llillftlr 

rottKnıu 

Lehista ve Sov
yet Mün se

betleri. 
Soopoata ile aelen So•-

1•t gazetelerinin dıı •e iç 
politika bakımından ıayanı 
dikkat mevzulara ıunlardar: 

Sovyetler birltit ve Lehlı 
tan mOnuebetferl hakkında 
ıon tebllftn, yalnız bu iki 
memleketin m6oaıebetlerl 

bakımından dejll, Avrupa 
ve b1lha11a ıarki A nupada 
yeni bir kuv•etler muvaze 
neılnln doiut alimetlerln 
den biri olma11 bakımından 
atzelt il ehemml7et malum· 
dur. T ebltğ Sovyet ıazete 
lerlnde Tası •jan11nın bir ih-
bara teklinde neırolunmuı 
ve ilk ıüa bu huıuıta ayrı· 

ca y zı Ye mütalea 
luomamııtır. 

Teblıi ıudur: 

neıro · 

Son zamanlarda Sovyet· 
ler Bırltjl hariciye komlıeri 
B Llhtnofla, Po'onyanın 
Moıkove af:fırl 8. Grzy 
bovv11iu aratında cereyan 
eden bir ııra mülil<atlar ne· 
t ıcealode tavıszzuh etmtıtir 
kı : 

1] Lehi.tan cumhuriyeti 
ile Sovyetler Uırltği araaıo-

dakı 11yaaei münaaebetler 
bundaD ıoora da, 1932 de 
imzalanan ademi tecavüz 
muahedeıl de dahil olduiu 
halde, me•cut muahedeler 
ahkamı dabılıode kalmakta 
ve beı .enelık bir aaman 
Jçln imza edHmlı olup l 934 
ıeneılne kadar temdit edil
mıı bu muahede, iki mem-
leket araıındakı ıulh mü · 
oaaebetlerinln maıunlyetlnl 

garautl için klfl derecede 
ıentı eıaılara malık bulun. 
maktadır. 

2] Her iki laükümet, ara · 
larındald Ucari müoaıebet-

lerto eenlılettlmeıloı müı · 
bet olarak telakki ederler . 

3} Her iki hükumet mü· 
tekabtl muahede ve anlaı 
ma münaaebetler:nden do· 
lan bir ııra cut meselelerin 
ve bllha11a henüz hallolun· 
mamıt bulunan meıeleler ile 
ıoo zamanlarda hidlt olan 
hudut badııclerlnln müıbet 

bir ıektlde halli zaruretinde 
mutabık kalmıılerdır. 

loıallz f renıı z gör üt 
meleri ile, Anupada yeni 
diplo..ıatik lemaalara b..ıır 
landıjın• dair olan haberler 
ayni tarihli So•1et baıının 
ilk aayf alarında ıenlı yer 
almaktadır . Ancak bu ha 
berler yalnız telgraf haber 
lerile, logihz ve Fran11z ga· 
zetelerinden yapılan lktlbaı · 
lardan ibarettir. Tahld ya 
zm yoktur . 

11 BlRINCIKANUN tU. -

Bandırma Sulh hukuk m&b· : •t.-t:u.t.-t:ı:u.-t:ı.t.t.'ft.'f••t.-t:ı.t.'f.~ 
kemesi SBllŞ memD!IU- ~ Türkiye ~umhuriyeti Zir~at ~ankası = 
g-UOdlO' = K apıta_I: 100/)00,000 Turk Lır11sı ~ 

' ,,.; Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ~ 
Bandırma Sulh hukuk .,. ~ 

mahkemeıınc• ıatılerak be- = Düny•nın Her Tarafında .Muhabirler ~ 
deltnın ht11edarlar araaıoda fJ Her türll zhal lkrazlar•dljer btlcümle banka mu· ~ 
takıtmtne karar •erilen •e 1IJ, ameleri büyük ıubelerlndt! kiralık lratalar. ~ 
tapunun ntaan 936 tarih •e 1IJ. lhbaraıs taıarruf •e kumoara hetaplarında ıkra· ~ 
25 ııra numaraıında Aımalı : mJyeler. -
derelt Salih oğlu öltl Muata JIJ. 1f 
fa namına ka,ıtlı Bandırma· JIJ lkramige: lllktari: ikramiyenin tutarı: .,-
n:n dere mahalleıtnde Kato ~ ADEDl L

1
1
000
RA L

1
1
000
RA ~ 

ıağı Ser11akel Ahmet •ere- .,. Jr 

ıl ve k11men beledt1ece ye ~ 500 508 = 
nl •çılan yol •e Çırpanlı .,. 1 250 250 Jt 

Ahmet vereıelerl •e yine = 10 100 ıOOO ~ 
Servetten g~çme Ahmet •e 25 50 1250 ~ 
reaelert ve Mehmet vereıe- 1IJ. 30 40 1200 ~ 
lerl arkaıı Çırpanlı Muıtaf a = 40 20 100 ~ 
•rtaaı önü 8alıkeılr ıoıeıl ile 'f/x 108 6000 = 
mahdut •• 6 J 8 metre murab '1- Bu. fkramfyder her üç uyda bir olaıak üzere st· ~ 
beı •e 42 ıantlm ana •e ~ nıde d6rt defa bu miktar uzerlndttn kura ile ca6ılı· ~ 
derununda mevcut 90 ile 1Iİ- Iacaktır ~ 
100 araba tahmin olunan ... "i .. "i-'i-Jj. "f. "i-"i "1-... "i-"i-"i-"j. 'i-'1-"1-• "i-'i-... -ı. •• 
tat •e 6ç oda ve btr ıof a 
kerpiçten yapılmıt harap ~~~~~~~ ~~~~~~· 
bına •e yine har•p b1r k&h ~ Yerli Malı Döknıe 1 
•ebene ve etre.f ı tut adan ~ 
ynpılmı, harap bır ahır •e ~ Köıııür Sobaları .. 
bir kuyuyu havi mahal bu ~ lf 
müıtemtlatıle bır!ıaıte Jl.12 it.. Yerli mah dökme kömür soba/an şeh- ~ 
938 cumarteıl ifÜl'Ü Hal ~ rimizde de İmal edilmekfedjf. Şimdilik J 
1 ::ı de Bandırma mahkeme it. ~ 
kaleminde açık arttırma ıle ~ bu sene bir numara/J olarak imal edil- ~ 
ıatalacekhr. Yeminli ehil vu ~ meğe başlanmışt1r. Bu sobalar çok kulla- '11 
kuf tarafından ., .. ,a mut it. nışltdır. ~ 
temılaule beraber 2345 lira ~ Fiatlar ise İstanbul fiatından muhak- "ı kıymet takdir olunmuıtur. it. '-
lbale eünu muhammen kıy· ~ kak iki - üç lira daha fenzi/8thdlf. lfrzU 1 
meuo yüzde 1s t ını bulmaz· ~ eden sayın müşterilerin Emanetçi - flh- 1 
.. en çok arUıranın taahbü· it. met Gümüş yazıhanesine uğramaları._ -.lı 
dü baki kalmek ıarUle ikin- ·~~~~~~~~~~»ıaı»•"" 
et ihale 16- t .939 pazarteıt 

güoü ıaat 16 da en çok ar
lhrana thaleal yapılacaktır. 

Alikadarların •e trtıf ak 
hakkı iddia edenlerle tarıhi 
ilandan itibaren 20 ıiln 
içinde ıatıı memurlujuna 
müracaat etmeleri aluı hal 
de hiç btr itiraa dlnlenme
yeceil arttırmaya lttlrak 
edenlerden yüzde 7 buçuk 
nlıbetlnde teminat akça11 •• 
JA bir banka mektubu ara · 
nacağını ve bu ba bdakl t•· 
rtnameler ılio tarıhloden 

ıallt tarihine kadar açık bu· ı1 lundurulmakta olup f ez le 

malümat almek iıtlyeolerln 1 

Bandırma ıulh hukuk mah- 1 
1 

kemeıi 938-382 aayıh doı- ı 
yaama lıttnaden aatat me 
murlujuna müracaatlara ılan 
olunur. 

Kayıp diploma 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

937 Damıalı bilumum ölçü ve tartıların ıenelak mu•f'' 
nelerhıln ya pılmHı lçlo ka yıd mua meleat 1 · J. 939 ile 31 · l tlf 
ıünlerl araııada tam bir ay de•am edecefladen al&k•d•' 
ölçü tartı ıalalpler•nln bu mlddet içinde Balıkealr ıur0P 
merkezi a7ar memurluiuna müracaat etalnler. 

Bu kenuot müddet içinde ıurup merknl aJar me1111J'' 
luiuna baı vurmı1an ölçü tartı ıahtpl•rl hakk1nda kaou01 

takibat yapılacafı ilan oluaur. 
3-J-397 

Balıkesir Askeri Satın 
i\lına Koınisy<,nıındaıı: 
Kolordu birltklerl ha yvaoah için kapalı zarfla ekıllt1111 

ye konulmut olan 20') ton arpa için taltp çıkmadıiıod•0 
1 bir ay zarfında netıcelendlrmek üzere pazarhia çık•'1 

mıttır . Pazarlıkla thaleıt 19 12 938 pazarteal ıünü ••11 

11 de Kor Satın Alma Komisyonunda yapılacakhr. 
Muvakkat teminatı 675 ltradar. lıtekltlerln meakiır ıO' 

ve ıaatte komlıyona ıelmelerl . 

4 - J - 390 

~----------------------------~~------~-Zonauldak y6kıek maden 
mülaendlı mektebinden 1929 

Yugoslavya _ ıene•inde .ıdıiım 2s •um•· Balıkesir asliye ~ukuk 
rala diplomamı zeyi ettim. H k' I' • J 

da İntihabat Yeolalnl alacağımdan eıkltl· i ım lğ1Du31: 

_ _...,.....__ 

1 

Satılık 
Dükkafl 

oln hilkmü olmadı ilin olu. Suııiırlık Bürhanlye ma Çartıda, Abacılar tçıod;, 
Neticeleniyor nur. halleaındeu Mehmet kızı aajı Alt Galip ÔnalrUl d~. 

S v l k s l ç ~abrlye tarafından kocaaı ..... 
Belgrad, 17 [A.~.) - Yu~ u11ıır 1 utan •- kanı, ıolu Eıklıehlrlt ,.. •• ,. 

ayal yerden Ali oflu Ahmet lJ ' goıla• radikal birltjtoln mu yıra boraaıt madttnlerl tafa dükkanı, arka11 •~• 
aleyhine açılan boıanma da- • 

veff akiyaU memleketin her maden mübendlıl Ab· l l d ko-ıelerln dükklnı ve 60 
•aıının yapı makta o an U· Git' 

tcırafında bdyük bir ıevk dullah Nurlttlo Kırıcı d M dd 1 h yol ile mah.lut Ahmet .. 
ruımaam a: ü ela ey la f• 

uyandırmıttır. Birçok ıehlr· 1 mü•ün müıteclreo oturdaJ 
tkuuetıahı b~l ı olmadıfın · ır 

lerde intihabatın neticeleri r----.. ________ , dükkio ıahlıktır. 
ıabıra12lıkla beklcnmlt ve 1 ... , dan ııyap kararının sazete b_,ı 

1 TUR KD LI 1 l Talip olaalar Me ... 
1 b l 1 l 1 1 1 e müddelaleyblne tebltitne 

u oettce er an atı ır an aıı • I• Baul Çantaya mlr•et' 
maz Stoyadlno•lç hükumeti I Paz rteatnden batka her I •e da•acı tarafından setlrl· 

l k b l d 1 etlinler. ./ 
lehinde içten eelen coıkuo 1 gün çıkar. Styaıal ıaıete •. 1 ece ıa it erin in enmeıtne ~· 
tezehOrler yapılmıthr ı Yıllıiı: 800 Kurut ı, , karar verilerek duruıma dıtt t•kdlrde ııyabınd• ,, 

Rtitüa akıam ıazetel~r. I 13 1-939 saat 10 a bırakıl· ruımaya de•amla netlc••1 t 
Hbah gazetelerine ımttHI ı l Altı Aylılı:400 • 11 mııtır. Mezkur ıünde Ahmet ıöre karar verllecelt ı•1' 
ederek Yuıoıla• intlhabatma I Sayııı: 3 • 1 blazat duruımaya ıelmedlii kararı tebltit makamı•• ~' 

G 1 
.,,. 

müteallik olarak ecoebl ı•· ünü geçmtt •ayılar 2S •eya bir müdafi ıönderme· iln olmak Gzere tlin ol~ 
zetelerde iottıar eden •e St- 1 kurutlur. H. KARA~ 
0

,adinovfç lfatulnln muvof- I ADRES: d Sahibi ve Baımuharrlri: Balıkeıtr Mebuıu 
f klycttoden bahlı olan ya · 8ALIK.ESIR TÜRKDlLl Çıkarım Genel Dtrektör6: FUAT BIL'AL 
xılatı Jkut. .. elmekt•dlrl•r. 1 

_._ ...... ___ .. ..,.... ,!Hı•ye~I: Vll&~t ~atba.:' - ~hk•lr 
-"::!' 
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