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Amerika, Almanya ile Olan Diplo

matik Münasebetini Kesti . 

BlRlNClKANUN PERŞEMBE 1938 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON OÇONCO YIL IA Yl: 4041 

TORK • SOVYET OSTLUGU Lütfi Kı~dar is-Almanya Japonya İtal 
tanbul Valiliği· ' I . ' 

Hariciye Vekilimiz Tass ajansınaıbeyanatı: ne Tayin Edildi ya Arasında ttıfak mı? 
Türk - Sovyet Dostluğu, Teessüs 
Ettiği Andanberi HiçOeğisrnemiştir 
Büyük komşu memleket için olan dostluğumuz yalnız siyasi 
bir mefhum değil, Türkiye ve Sovyetler Birliğinde yeni rejim 
kurulahdanberi geçen hadiselere kök salmış olan bir hakikattır· 

Ankara, 30 (A.A.) - Ha · hi.dlıelere kök aalmıt] olan 
tlclye Vekili Şükrü Saraçof· btr hakikattir. Size ıunu da 
ha Taı Ajan11 mubablrlnl söylemekle bllhatıa bahtl· 

lcalaul ederek kedlılne aıa- yarım ki naııl memleketi· 
lıdakı beyanatta bulunmut· mın So•yetler Bırltilne 
t\lr: karıı olan ılyaeetl deilıme-

- T a11ajanıı mubabtrlnl mit lae Türk mlllettntn de 
.. ,,lk bir memnunly~tle ka h111iyatı derlnltklertode hiç 

ı~ul ediyorum. Şefimiz lıml't bir deiitlkllie uiramamııtır. 
~ininin ıeçen gün ecnebi Geçenlerde eskı · ve aztz 
b,'hiüaa yaptıjı umumi be . doıtum ve Sovyetler Btrltil 
haatta A.emaltll rejtmlnln mo mümtaz mümeulll Ha· 
~ll•ud yaıfının onun devam · B Şükrü Saraçoğlıı rlclye komfıer muavJol Bay 
lılıtıncla mGndemtç olduiunu bum deitl Türkiye ve Sov rPotemkını burada kabul et-
t•11d eden clmleyl ber hal · yeller Bırllflnde yeni rf'jlm tlilm ıırada doıtluk batara 
"• bizzat ılz de kaydetmftıl · ler kurulalıdanberl aeçen larımızı :vadetmek ve ılze 
tal~dlr. MJlll faallyetln bütün ıtmdl ıöyledtklerlmln bfrkere 

••lııalarında hakikat olan bu /ngilterenin ye- daha müıahedeıtnl yapmak 
••1 harici ılyaeette evlevl- la bahtıyar olduk. 

)etle bir bakıkattir. Bürün ni ailahlanma 
l.tııa •ercltilnlz flreattan la · ., 

Memnuniyetle öfrendığı· 
mlze 1ıöre Manita Valısı 

Doktor Lutfı Kırdarın lıtan 
bul vall lt ğlne tayini yüksek 
tasdike arzedılmııttr. 

lkt ıene kadar önce Kü
tahya mebuıu olarak vtll· 
yetimiz C. H. PArtlsl baı 

kanlıfmda bulunan Doktor 
Litf ı Kırdar muhitte derin 
bir aempatl ve ae•ıl uyan· 
dırmıth. 

Parti baıkanhklarının •a · 
IJlere devrolunmaaı Gzerlne 
Lutft Kırdar vlliyetlmlz Par· 
ti baıkanlıfında ıöllerdlii 

İngiliz Gazetelerinin Verdikleri Haber
lere Göre Bu Üç Devlet Arasında 

Askeri Bir ittifak Hazırlanmış. 
Londra, 30 - «Deylt 

Ekıpreı» ıazeteelne ıöre, 

Almanya, ltalya •e Japonya 

araaında, halen me•eud ko

münist aleyhtarı anİa1111adaa 
baık~. bir aıkeri lttlf akın 
eıaıları da baztrlanmıttar. 

Yakında lmzala•maeı bek. 

lenen bu ittifakın batlıaa 

maddeleri f unlardır: 

1 - Akıd de•letlerden 

biri harbe ılrfttlil takdirde 

dtfer iki de•let bu•a her 

türlü dlptomattk müzaheret · 

te bulunacaklardır. 

2 - Aktd deYletlerde• 
bir' yabancı bir de•lettn 

taarruzuna ufradıiı takdir
de dljer iki devlet aıkerl 

yardımda bulunacaklardır. 

3 -Üç lktd devlet toplu 
olarak harbe .ıirlttlklerl tak
dirde, tkiılnln rızaaı olma. 
dıkça üçüocüı6 münferide• 

ıulb aktedemlyecekUr. 

4 - Aalaıma on Hne 

mOddetle mt1teberdlr. Müd-

detin hltamındaa 

taraflardan biri 

Dl tıtemedlil takdirde, an · 
latma kendlltflnden heı H

ne daha temdld olunur.» 
Alman Hariciye Nazm fon 

Rtbentrop bu pakhn derhal 

imzalanmasını lıtemltUr. 

itala H a r 1 c 1 y e Nasm 
Koot Cıaoo ise daha bir 
m6ddet tehire llzum 161-
termtıtlr. 

Nahiye adedi 2\ Alman-Rumen 
bine çıkarılacak Ticaret Anlaı· 

Ankara, - Dahiliye Ve. maaı İmzalandı 
klletı de•let menuah••• ttf a4e ederek ılze Ye ıtztn 

tlııtanızla da Sovyet ef ki.· 
tı \lmuml1eılne demek lıte 
"ltn ki T6rklyenln harici ıtya· 
lttJ T6rk.SoYyet müaaeebatı -

progranıı 

Londra,30(A A.) - lnılhz ma· 

Mısır-ltalyan 

Ademi Teca
v'ii.z Palıtı. 

B. Lülji Kırdar daha kolaylıkta tatblkt •e Blkreı, 30 (Radyo) - Al
man - Rumea ticaret mlu
kereleri dün laltmlıtlr. Ôire· 
nlltlıttne gire IUllf Hklıln

den daha ı••lttlr. Bllha11a 
Almaayaaan Sadet au•ta · 
kaılle, Afulluryayı ilhak 
m • ı e l e ı 1 aalaı•a . 
da nazarı itibara alınmıtht. 

Almanya Remanyada• pet · 
rol, bufday, m111r •• m6hlm 

llye nazırı avam kamarasında 
b4k6metln önilmilzdekl ıeae 
içinde yeni bir ıllihlanma 

lıtllnazı aktedmek niyetinde 
olduiunu bddtrmittlr. 

b6yük muvaffaklyet dolayl kallu•ma pllnlarının lalraa 
ılle Manlıa •altlljSne tayin 

Kahire, 30 (Kadyo)-la· edllmlıtı. 

ılllz-ltalyaa lul&fının M11ırı Enerjik bir ıahıl1et elan 
allkadar eden kmmları ara· Litfl Kırdarıa Manl1&da lu-
1tnda ltal1a- M111r müzake- ıa bir ıı:amaa zarfında çok 

Deylı Telıraf ı•zeteıl der· relere baılayacaktır. mühim imar tılerl baıarch · 
Oey it T elsraf razeteıloln tına yakınen tahıdız. 

Ka bire muhabirinin bl ldırdl · ICendllerfnln lıtanbul gibi 
ııne röre M111r- ltalyan ıö TürklyeniD en mümtaz •e 

._, tn6tealhk bütün tezahüratın 
"- llıl memleket ara11nda ıa 
llııl•t doıtluk rabıtaları te 
~leGı ettlfl aadanberi de 
l•t11ı•mtttlr. 81y6k komıu 
llııe1nleket için olan doıtlu · 
hınuz yalnız ılyaai bir mef rGtmelerlnde bir ademi te · mihtm bir •lllyetlne tayla 

---=-====---=======--_,,,,,-========-==== ===• cavüz paktı aktedllecektlr . edilmelerini ıe•IDçle karııll -

ptı edilen bu feykalide 
ıtllhlanma masrafını 44'0 

milyon lnıllız ltraıı tahmin 
etmektedir. 

ll • K ık el Ayoı ıazete ltalya111n Ha be· yoruz. Sayın ve deierll lda . 
ıtıerınos oyunu tlıtan üzerindeki •torlteılnl reclmlzl tebrik eder yeni va· 

Mmrın tanı1acefı ftkrlnde· zlfelerlne de muvaffaklyet -

evvel ıerçekleı•••l•I temla 
IJID memleketteki tam teı· 

ktlltlı nahiye nyııınıa art· 

tmlm .. ıaı kararlaıtırmııtır. 

V akllet bu lauıuıta •lllyet. 
lere hlr tamim J•parak nl· 

f uı, cofrafi •azlyetl, lktlıa · 

dl lmklnları mlıald olan 
nahiye •e k6ylerln teebltinl 
lllemlttlr. Yeni kararla 900 
kad•r olan nalalye eayııı 
2.000 De çıkarılacak •e kly. 
lerln umumi nüfuı mikdara 
20.000 Dl aımıyacaktır. 

miktarda deri alacaktır 

mQhlm bir kıımı lnılllzler 
tarafından telef edtlmlıler· 
cllr. 

M il yona Çıkanlacak .. j' T 1 1 A d•I····· 1 A 
au suretf;-eursad-;ki Merinos fabrika- ngl iZ er e rap ar raSI da Çok 
sının muhtaç olduğu Merinos yünü kıi· s i d d e t 1 i Müsademeler o 1 d u. 

milen temin edilmiş bulunacak. 

Londrada yapılacak olan 
konf ;ranı •eeelesı Fıhıtln 

mehaflltnl H komtularını 

me11ul etmektedir. Bir rl•a· 

yete .ıöre Kudiiı müfUbü de 

bu konferaDıa lttlrak ede· 

liük6metlmlz, yün eodüs datıttlmııtır 
ltlıtnde çok mühim rolü Hu yıl için ayrıca (Kara . 
•l,ıra merlnoı koyunlaraoın cabey) lle ( Mustafakemal. 
htıılirllmcılne azami ebem paıa ) da 36.000 koyun ıu
._lJet Yermekteclır Hükd . ni olarak tohumlanmıı b• 
~•t Bureaclan Çanakkaleye luaduiu ıtbt merinos koçla · 
~ ldar olan Marmara dentzl rı •atıtaelyle de ta bli ola 
'•~••ını merlaoı mıntaka11 rak 28.000 den fazla koyun 

'cldetmektedlr. tolaumlanmııtır. Bu sene ya 

1928 Seneılndenbert bu pılan bir sayım netlceıl köy 

'•ht.da merlnoı yetlıtırllme- lü eUnde •e huınıi çtfthk -
ıı itine çok ehemmiyet •e lerde btr •e iki yaıtnda 
tllı.tekte ıdı. Fakat atal 30.000 köyde mer&aoı oldu· 
~etııurme ftlae 935 JIİındaa Au aalaıılauıttr . Bu ıene 
tlbt.ren baılanmııtır. 936 Merlnoı J•P•iları 150 ku· 
)thnda 19.000 &coyua az.eri · ruıa ıatalmıt ve hundan bat 
'• •uııı tohumlama yapılmıı ka 111erlnoı müfettiıltil de :t çok iyi neticeler altomıı · kilo batına ayrıca 15 ku · 
~;· Bunu• üzerine ıeçen ruı prim daiıtmıtbr. 

7 •e•eılnde bu miktarın Hük(imet merlaeı koyun· 
'"'ttırılmasına çahtılmııtar . Bu laraoı aaaıari iki milyon ya 
'•ııa 8 'l e Urlllda balkın mert- pacaklar ve bundan ıonra 
0

• Jetlıtırmeılol teıvlk mak tlureadakı merinos fabrlka · 
~'dlyle JettıUrf len merlnoı 11nın muhtaç olduğu merl · 
()YUnları araeında bir m6 · noı yflı"ü lcimllen dahilden 

''b le a
1 

" • açılmıı •e 90 klıtye temin edil mit olacAlc h r. 
So lira t•t•lk mOklfatl 

• 
~---------------··········----------------- cektlr. 

Çarpışmalarda Ingiliz Kuvvetleri Arap Çe
teler; ni Tard Ve Mühim Bir Kısmını Telef 
Ettiler. Lond:ra Konferansında Mlişkilat Çı-

Salahiyettar makama ta 
ıöre lbn111uut hikümellnln 

lraka müracaatı izerlne 
konferanıta her iki memle · . 
ketin müdafaa edecefl eıas· 

kacağı Anlaşılıyor. lar için lıttıare baılamıı· 
hr. Ytne bu mebaf ile 16re 
Fıltıti• meeeleslnlo Araplar 
lehine balledtlmeıı lazımdır. 

D ıeer ta raftan ke•feraoıta 
mühim müıkılltın ortaya 
çıkacağı anlaıılmaktadır. 

Kudüsten bir manzara 
Londra, 30 (Radyo) - da ıtmdlye kadar olan m6· 

Royter ajanıı ltlldlrlyor: 
Hayfanın cenubunda lnıl · 

llzlerle Arap çeteleri araıın 

ıademelerln en ııddetltıt Ye 
eu mühimi olmuıtur. 

lnılllz ku•vetleri, Arap 

1 
çetelerini tamamile tard et
mlılerdir. 

~ rapfar ıon bir ümitle 
,.- muhuara hattını yarmak 

üzere hücum etmltlerae de 

r---------~---------------. i \ 'illlyet Makamından: 1 
1 1 
1 1 Kanunun·•el 938 tarıbine rastlayan perıembe 1 
1 1ıünQ Hal 13 de Mecliı Umumi aza intihabı yapılaca 1 
il fmdao a.yın müntehip santlerlo yeni hDlc4met binaııa· 1 

1 
daki Mecltı Umumi aalonuncla toplanmalarını rfca il 
ederim. 

1 Balıkesir Valisi 1 
1 Ettm Aykut 1 

L---------------------___J 

• 
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T ek~mül Eserle imi
zi Gösteren Bir Yıllık. SEHİR HABERLER 
~ 

istatistik umum miidürlüğiJnün 
hazırladığı dokuzuncu istatis• 

tik yıllığı yakında çıkacak. 
lıtatlıtlk Umum Müdür- ıörllen hufatık hutahklar 

lüiil dokuzuncu lıtatlıtlk daülLcelp tedavıhaneıf, ço 
1ılhiına ald malümat ve ra· cuk ııhhat ve balnme•lerl 
kamları bazırlamıt •• ba- f aaltyeU Terem dlıpanaerl 
aılmak üzere DeTlet Mat- faaliyeti, Ankara merkez 
baa11na Termlıtlr. Yeni yıl- hıfzı111hha müe11eıeıl f aalt
lık, sene baıından önce çık· yeti, 11tma, trahom, verem 
mıt olabilecektir. Birçok müca41elelerl. ölüm lıtatlı 
formalar baaılmıthr · tikleri Yardır. 

Kllt6r k11mında okul ve 
Her aene yeni teklmül 

eHrlerl 16ıteren yıllıkların ölretmenler, talebeler İıta•-
dokuzuncuıunda, hemen he· bul ünl•eralteıl, Kültur Ba
men biUün memleket mü- ka•hiına baflı yükıek mek
neY•erlerlnl, tedklkçllerl Te tepler' dtfer bakaalılclara 
memleketin bütün tı ıaba

larlyle ufraıanları yakın

dan alak dar edecek ente-
reıan malumat •e rakamlar 
•ardır. 

Bu ıenelcl yıllıkta eYYell 
coirafi maltmatla kit mata · 
lojlk rakamlar, havai terea
ıübat raaatları, memleketin 
mulatelıf mıntaLcalanna ıöre 

verılmektedır. lkıacl kııım 
I 935 nOıfuı sayımına aittir. 

Bu kııımda 927 ve 935 ıa-
yımlarına ıöre nOfuıun yaı 

ırupları, tabllyetler, doium 
yerleri, ana ltıanları, dinler 

Te medeni hal, yaı ye tab
ıll, okuma btlenler Te bıl

mlyenler itibariyle ayrılııla-
rı vardır. 

Üç6acn kııım, binalar lı · 
tatlıtlildlr. Bu kıaımda bi
naların lıtlmallerine ıöre 

ayrıfıfı, blnafarıD oda adet-

feri itibariyle ayrılııı, irtifa· 

larına 1ı6re ayrılııı. loıaat 
malzemeleri itibariyle ayrı· 

ballı yükıek mektepler Kül . 
tür Bakanlıfı orta meılek 
okulları, difer bakanlıklara 
bafh meılek okulları, bu

tün tik, orta okullar Te lt 
Hler' yabancı memleketler
de bulunan deYlet talehel• . 

rlnln bulundukları memle . 
ketler UCbıırJyle ayrılııları, 
lıtanbul fialnralteıioden dip· 
loma alanlar, bütln okulla 
rın bütcelert vardar. 

Ekonomik kıamın ilk faı . 
lı ziraattfr. Vıli.yet •e zira
at mıntakaları itibariyle 
baılıca lıtlhaalit, ormanlar, 

kereıte iatlluıditı, hayvan· 
lar, ıanayi, umumi madeo 

fıUhıalltı, ıanayll teı•lk ka· 
nunuodan faydalanan mü· 

etıHeler, ıeker fabrJkaları 
f aaltyeU, haya.razı ıtrketlerl 

faaliyeti, dıı ticaret, baılaca 
ihracat maddeleri kıymeti, 
batlıca maddeler Ye mem· 
leketler tttbarlyle ithallt 
miktar ve kıymeti, banka· 
lar, yirmi vıliyet merkezia-

Ye i Avukatlık Kanunu 
Meriyete Giriyor .. 

Çanakkale Avukatları da Şeh
rimizdeki Baroya Gireceklt!r •. 

Yeal avukatlık 

l - klnune•vclden 
kanunu 
itibaren 

merlyete alrmektedlr . 

Bu kanun mucibince avu
katlık yapabilmek için her 
halde bir baroya kayıtlı ol
mak lazımdır ve yalmz baro · 
ya kayıtlı olmakda klft de· 
detıldır .Bu kanunla daire

lerde, mahkemelerde bütün 
ihtilaflı meseleleri ve taki
bata ancak baro levhasında 

iıml bulunan aYukfttlar ya· 
pabdeceklerdlr. Bunu temin 

için baro, levhalar bastıracak 
ve bunları mahallin cn b6yük 
mülkiye memuruna. mahke· 
melere, noterlere ve dlfer 
alakalı yerlere verecektir. 

Dava Tekilleri bet avukat 
olmıyan yerlerde •azlfe iÖ· 

reltıleceklerdlr. 

Yine bu kanunla a•ukat· 
lar memur hakkını haiz ola
cak, haklarında takibat için 
ancak Adliye VekileU mü· 
Hade •erebilecektir. 

Avukatlar aleyhinde itle · 
nen ıuç da. maznunun bir 
devlet memuruna kartı yap· 
tıiı ıuç ılbl nazarı itibara 
alınacak Ye o ı•kllde ceza 
ılrecektlr 

Devlet daireleri de yeni 
a•ukatlık kanununu müra· 
kabe ed~ceklerdlr . 

Yeni lc.nun aııari on bet 

avukat bulunan vtllyet mer. 

kezinde baro teıklİIİle müaa 

ade etmektedir. Bu sebeple 

Çanakkale •lliyellnde 
mülhakattle birlikte J 5 a vu 
kat bulunmadıiından Adliye 
Vekaleti bu •lllyet a•ukat

larını mllhakatlle birlikte 
ıehrlmlzdekt baroya batla. 

mııttr. 

Şehrimiz baroıu kendi 
mıntakuına dahtl · bulunan 
kazalerımızla, Çanakkale 
Ylliyetlode mevcut avukat. 
)arın lılm Ye Jkametrlhla-
rını lıtemlttlr . Bu 
malümat ıeldlktea 

ıonra baroda yeniden kayıt 
muameleıl yapılacak ve ba
ro mecllıl tle baro relıl ae
çtlecektlr. Bunun için de bl· 
tüa ••ukatlar bir içtima ak. 
tedeceklerdir. 

Yeni kaaun - eıkl ka-
nuoda olduju ıtbl arzubalcı 
•• muaklp diye bir 11fat 
•• meılek de icabul etme· 

mtıttr. 

----------------------------------lir ~öy ıvin~ıki ~usızhk. Yani resimli kırtpoıt llar 
bastın il yır. 

lııı, ıu, ha•aıazı, elektrik 
teılaatı tamame• •eya k11· 
men me•cut binalara ılre 
ayrılaıı, lıtanbul telırl lnıa
at lıtatlltlil, vlllyet Ut barı . 

le kaza, nahiye, köy •• 
muhtarlık aayııı bulunmak· 

de 26 maddeye ıire laayat 
pahalıhiı, hayat pabalıbiı ı 

Naipli köyOnden lbrablm 
•ilu Ramazanın eTlade kim· 
ae bulunmadıiı bir ıırada 
pencere kırılmak ıurettle iç•· 
rl ıtrılmıı evha 

Poıta, telıraf •e telefon 
umum mGdürlOiü İıtanbul
cla 300 bin adet reılmh kart 
poıtal baıtırmaktadır. Kart
postallar üçer kuruıluk ıo 

ğuLc damgalı pullu olacak
tır. Yurdun tabu manzara · 
lannı ve ibldelerlnl ılıte 

ren otuz muhtelif nevide 
olacak olan bu kartpoıtal

lar Cumhurtyet rt•jfmlnlo ya
pıcı ve baıarıcı vasıflarını 

göıtermeli itibariyle ente · 
re11an Ye aynı zamanda 
yurt propafanda11 için de çok 
faydah bulunmaktadır. Ye· 
nl kartpoıtallarımız önümüz
deki ay içinde tamamlana· 
cak ve Hlıta ~ıkarıla
caktır. 

tadır 

Bunda• ıonra eYlenme, 
boıanma, adliye istatistikle
ri ıelmektedlr: Vilayet iti . 

bariyi• evlenme yakaları, 

ay itibariyle evlenme Taka. 
lan, medeni hal Ulbarlyle 
evlenme vakaları, yaı ltlba· 
rı7le eYleome va kal arı, vl 
liyet itibariyle boıanma ıa-

ym, çiftlerin ikamet mahal
leri itibariyle boıanma ıayı 
ıı, da•anıu de•am midd•tl 
itibariyle boıanma vakaları, 

ıebep itibarile boıanma Ya
kalara vardar. Adliye k11-
mıada Temyiz Mahkemeıl 
heyeti •e teıktllh, adliye 
teıkllitı, hlkimler. Temyiz 
mahkemesi faaliyeti, bitin 
mahkemeler varide •e ıa
dlreıl, haptıbancler harekl
tı, mahkCımlar islatlıUil, aci· 
il tıp itleri vardır. 

Sıhhat, küllür, ekonomik 
durum: 

Dekusuncu yıllılın eo ıe· 
Dit k1tmını bu üç fa11l it · 
ıal· etmektedir: Sıhhat ve iç· 
tlmai muavenet lnımında 
doktor •• 11hhl memurlar, 
eezaha•eler, ııhbat vekiletl· 
ne ballı müe11eaeler hare· 
ketleri, huıud idare me .. -
leket laaıtahı•elerlf a aliye ti, 

endekıl, ticaret boraalarıada 
ıenellk fiyat •aıaUleri, bor
sa haricinde ffat veaatıleri, 
İıtanbul perakende erHk 
flatları vardır. 

Diğer kısımlar: 
9 ncu yıllılın ihtiva et· 

tlil ıon kısımlar ıunlardır: 
DeYlet maltyeıf, varidat 
bütçeıt . Vilayetler itibariyle 
taf ıflit, aylar itibariyle maı. 
raflar, mllhak bütçeler in
hisarlar, tütlıu, lıpirto Te 
lıplrtolu içkiler, tuz lahlıarı, 
kl~rlt lnhlıarı, tapu ve ka 
daatro vlllyet huıuıt idare 
lerl varidatı, belediyelerin 
•arldat ve matrafları, me· 
mur Ye müatahdemler, ıay
rlmenkuller, belediyeler ban· 
kHına tıttrak hl11elerl tah· 
ıllit dereceleri ve idari ma · 
hlyet ltlbartyle b6tçeler, 
deYlet memurları fıtatfıtfil, 
yenlaen yapılaa ve tamir 
edilen yol •• kiprGler, tl
menclüf er laatlarının tulü, 
de•let demiryolları, devlet 
ha•a yglları, Te tramYaylar 
ll•aa hareketleri, poata tel · 
ıraf ve telef••. 

Yılhiın ıon luaımlarını 
J&baacı memleketlerhıe ald 
mal6mat teıkll etmektedir. 
lıtatfıtlk Umum Müdürlüfü, 
ıeçen ıene J•pılmıı elan 
blyfiık anketin neticelerin 
ihtf •• edecek elan memur· 
lar lıtatlatlifal hazırlamak· 

la • ıaul.llr . 

içinde bulunan 22 lira 
He bir tabanca çalınmııtır. 

ı Ş!kiyet üzerine kendisinden 
ıüphe edilen köyden lamall 
ojlu Mehmet yakalanmıt 
adliyeye Terli mittir. 

16 Yışmdıki 11kı~ 20 yı
şmdıki ~iZİ ~1ç1rd1. 
Çaadır kiyibıclen Sefer 

kızı 20 yaılarında 

Medineyi hu köyden 
Mehmet otlu 16 yaılarıntla 
lı•atl adında blrlotn kaç1r. 
dıiını ıiklyet edilmesi ilze · 
rlne ıuçlu yakalanmııtır. 

Pılisi ta~~f r etmiş. 
Etem oilu H6aeyln 

adıada biri ıer· 

boı olarak Dlokçller mahal 
leılnde do1aıtılı , etrafı ra -
ballız etmek Ye pollı memu · 
runuda tahkir •e blçak teı
htr etmek ıuçtle yakalanmıı
tır. 

Amerikanın Al
manya ile Arası 

Açılıyor. 
Vaılnıton, 30 (A.A .) 

Amerika Cumhurrelıl Ruzvelt 
aazl latikümetlae ekalliyetlere 
karıı takip ettlil din ve ırk 
polltlka11na devam etttfl 
müdd•tçe Almanya ile dtplo· 
malik münaıebet teılı etml· 
1•ceilal ılylemlıllr. 

-Uç Çocuk Beş 
Giindenberi Or

tada Yok. 
Çay mahallesinden KavH 

Ali oflu lbrahlm, mütekaltl 
komlıerlerden Ali Riya oi-
1. Ômer, kunduracı Muıtaf a 
ojlu lımet adlarında l 3 1.C 
raılarındakl ilkokul çatın. 
tla üç çocuk cuma gO. • 

nlndenberl e•lerlne iltme

mlılerdlr. 

V elllerl çocukları ıtmdly• 
kadar bulamaaıklarından 

bldlıeden zabıtayı haberdar 
etmlılerdlr. 

Zabıta alakadar yerlere 
vaziyeti btldırmlıtlr. 

tr ıaylaya ıire çocuk
ların lttanbula ılttlklerl ıöy. 
leamek tecllr. 

Okullarda 
Ziraat 
Dersleri 

Kültür Bakanlıjı, çocukla· 
rın ziraat hakkındaki btlgl · 
lerlnl çoialtm Le ve ziraat 
ıevglıinl keodtlerlnde uyan -
dırmak makeadile öoümilz · 
dekt den yılı baııodan IU 
baren yeniden bazı tedbir· 
ler almeğa kıuar vermiı, 

hazırlıklara bıı ıtamıttır . 

İlk it olarak öiretmen 
okulları müfredat projram
larına ziraat deni ilave edil
mesi d6t6nllmektedtr. 

Ôfretmen okulundan me· 
zun olacak ve yarın yurdun 
muhtelif yerlerlnde vazife 
alacak ıençler,icabında gerek 
köylüyü ve ıerekıe halkı 
alraat bakımıncan tenvir ede· 
bileceklerdir. 

Ôjretmen okulları ziraat 
derslerini bllbaua ameli ola
rak rörebilmelerl için oku. 
lun blna11 bu ite daha el. 
•ertılt aahalarda intihap edi
lecektir. 

Dlier taraftan okullarda 
ki talebeye bu bllıtyl •er
mek için de lcıap eden ted
birler alınmaktadar. Hayat 
btlıtsl mQfredatında bu tıe 

anneler tahılı edllmiı ve 
talebeye bir mtktar zlraatle 
uir•tma lmklnları verile -
htlmlttlr. 

Fakat lıtenllen makıad 
buna ki.fi gelmedlilnden 
önümüzdeki den ıeneal ba
tından itibaren proiramlar
da bu ite daha fazla yer 
verilecektir 

Çay 111bıllaılndı cı~ın 
bir yınııı. 

Çay malıalleılnden yaieı 
.Arap Ha •va oilu Muıtafa 
nıa e•tnde ıeceleyln bir yan· 
ıın çıkmıı, bekçi tarafından 
ıir6lerek ltf al yeye Terilen 
haber lzerlne büyümeılae 

meydan verllmedea ıöcdü 

rülmüıtür. 

ı-·---

Fransa 1 

Bugün Umumi 
Meclis Azalığı 
İntiha ı ar. 

Bugün aaat ; 3 de hükü · 
met konağırıd n Umumi Mec 
llı azalığı tntlh bı y pıl cak· 
tır . 

Merkezdeki ve merkeze 
bailı nahiyelerle köylerde· 

ki müotebtp ı nllcre Volt .;e 

Paru Baıkaoı Etem Aykut 

tarafından ayıı nyrı tebllğat 

yapdmııtır. 

intihap buıftn netlcelel'I · 
mit olacaktır. Kazaluda da 
aynı tekilde bugün ıeçlm 1•· 
pılacaktır . 

Matem pulları 
çıkarıldı. 

Posta, Telıraf ve TelefoP 
ldareıl tarafından ebedi Şef 
Atatürkün cenaze töreni ınii· 

nuebettyle ıureaylı pullar 
çıkarılmıthr. Pullar muhte· 

hf kıymette yüz biner del'" 

tir. Mc•cut pullard n 3,5,6· 
7,8 ve 12.5 kuruıluklarıo 

Üzerlerine ıiyab bir çlıl1 

9ekllmtı ve çlzılaln üzerıne 
de 21 - 1 1 • 938 tarihi y•· 
zılmııtır. Pullar dünden ıtl · 
baren tedavüle çıkarılaur 
tır. 

AtKöyü de ir 
Delikanl! rka
daşını öldürdB 

Atköyünde bir clnay•t 
olmuıtur. 

Molla Abmel oğlu 16 yat· 
larında Mehmet, arkadat1 

aynı köyden İbrahim oilu 
16 yaıtarında Bebçetl bıçak)• 
ıöisudden yaralamıt ve öl· 
dürmüıtür. 

Yapılan tahkikatta vak•· 
ya bir kıakançlıjm ~ebep ol· 
duiu anlaıılmııtır. 

a 
A laş a bi 1 i 

A 
le 

lnıllter~, İtalya ile olan 
anlaımaıını tmzaludıktan 
ıonra Franıanm da Alman . 
ya ile yakında bir anlatma 
yapacajından bahıolunuyor. 

Bu, tüpheılz kt, ıon aünle
rfn cn mühim ılyui bl
dlıelerinden blrlal tetkll ede 
cektlr, 

f ranıa Jle Almanya ara · 
ıında bir anlatma kabil mi· 
dtr? Bu ıual tle vaziyeti 
eözden r•çlren bir franıız 

ılyaıl muharlrl btlhaaıa fUD· 

ları yazıyor: 

"Bence, Franıanın lnıll
tere ile olan münaıebatını 

11klathrmak Te ıtya1etl bu 
gün kendlılnlalclne muarız 

olanlarla, aerek onların ıe· 
rek bizlm menfaat ve ıere 
fimlzl kurtaracak ıektlde bir 
anlaıma yapmaktır, 

Böyle bir anlaıma, bllhH· 
ta, aıırlardanberl « an ••· 
Ti dGımao )> ıMız halla• 

ıeleo Almanya tle lazımdır· 
Bu gJbl bir teıebbüıün kar· 

ıı laı cağı güçl klerl in kir et · 

mlyorum. lkı memlebet ra · 

11nda büyük bir aykırı hü· 
küm v.e lhtll f denizi, derlıı 

bir hfı ve ültür forkı, 
ehemmiyeti derhal teslıııı 

olanacak fikir mu alefetle 
rl var. 

Almanya taraf andan, ıol1 

hldllelerden ıoara, müfrid 

bir kibir ve ıurur. Fr n•• 
tarafından da hakıız bit 

tahkire ujramıı elmak hl• · 
ıt balkı bütün bunlara tla "e 
olunuyor. 

Fakat bunların cee r ti · 
mlzl kırmağa ve bizi hıtre· 

kete ıeçmekten hkoym i• 
kift bir ıebep olduld rıP1 

zannetmiyorum. 
Belki, miıall ly !ntih•P 

etmedlflm ıiyle ecektfr. fa· 
( Stoau Ot actl ıay a) 
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etının acılarını paylaşıyor sına !Cumhuriyet Alanında Yap-
··-··-·· 

«Doatsuz, ailesiz ve lıimsesiz olan Muataf a 
/(emdi, iradeıi ve bütiJ.n şahsi servetine TB.rk 

tığı Hazin ToplantıyaAid Resimler 

milletini varis yaptı.» 
•solYo,. ıazeteıl yazyıor: rak meydana çıkta . Bununla 1 bir adam, hlr aıırda ancak 

4tat6rkln ölimilnii. beraber Muıtafa Kemli yal- bir defa yetcıe.,tllr. 
Yazan: Yer.lan Meçlaarof. 111z bir ıtlih kahramanı ol· Muıtafa Kemalin biyoi · 
•Baıka türlü dlıGn••" makla kalmadı; yurdunu raftılnl 1apaa laıılterenl• 

iablc&n11zdır: Türk milleti· k•rtararak onu zeaıtn hlr eıkl ate .. mlllterı Kaplten 
•Ua keatllılae bir ıikraD nl· •e mllıtakll bir •atan hali- Amıtronı, bGyCllk eıerlnlD 
9'aeıl olarak Gazi Atatürk ae koydu. BClUln milleti ıon kıımıa .. ı• milhlm ılz· 
'dıaı •erdlil Muıtafa Ke- tarafından bir kalaramanlak lerl yazmaktadır: 
llalhn llümü haberi, komıu semboll olarak HYllen YO - Doıtıus, atl•lz •e kim· 
-••lekette felefln mlthlt bltGn lnRnlfazlletlerl ken- 1eıls olan Maıtafa Kemli, - -
~I Ayın 21 nci pa:arlesi gıimi Cumlıurlyet alanında yapılan hazirı toplıınlıdan bir g6rünü~ 

.. darbeıf ılbl karıılandı. dııtade toplanmıı bu1unaa ldareıloe •e bitin tahıi ,.. 
tGnldl; bu feYkallde adam Muıtafa Kemli aıkerl za - 1enetlne Türk mllletial •a· 
ltlun ıulkaıdlarına karı• du- ferlerini mlteaklp yine on· rlı Japta. Onan Japtıla dık. 
'•bllmek lçla Türk milleti· lar kadar çetin •• diler bir tatlrllil• aeYl tah11na mOn· 
lllıa bltün kudretini ıahılada mlcadeleye ıtrltmlttl. Bu ha11rdır. TGrklyede ondan 
toplamıı bulunuyordu. ıoıyal tnkıliplar mGcadele· ıoara ikinci bir 4'1kt•tir0n 

Ptttlletlerln hayatlarında ılydl ve Cumhuriyeti• teılı - meydana çıll•a11aa lmkln 
-Jrete ta1aa anlar •ard1r. edlldlil ıGndenberl llu b6- yoktur.,. 
ffıtbaaıl bir fellket Jfl- yGk hareket b6ylk bir hız. • Slo•o,. ıazeteıl yazıyor: 
lladen her t•yln yıkılmak- la ee•am etmektedir. TOrk Atatllrk 
t, olduiu blyOk acı ve ke- lakıli11 tarihin.le Atatlrk Yazan: Todor Kojabarof 
der ıtinlerlnde, milletler, ba devri, bitin emellerla ta- Atatilrk .. Ne manidar, ne 
felaketlere kartı durmak haklruk ettlll de•lrdldlr. lhenldl •• ae ıGzel bir 
~'-dretlnl bulunmaktadır. Yaphfı lalnllplar ıerek dev- lılm Bu, Ankara kal•laln 
l'trlc milleti de blylk 56· let hayatının •e ıerek mil· yalçın kayalaldanaa hOylk 
ı.,•an tarafından kurulan li hayatın bitin tlehalanna harflerle h&kkoluamalıdır. 
'-ıtlak lmparatorluklannm teımıl edll•lıllr. • .... yar- O,le ki zaman her teJI ... -
9'tlchlara baı bir hayalpe- blma11ndan •e kadanlana llp ıötlrae bile bu kelime 
t'ttl&kle parçalanmakta ol - çartaf •• pe~eden kurtaral· kayalıkları• lzerlade ebede 
d•luau nevmit bir halde maıından tutunuz da poll • kadar okuaabllıl•. Oaa, 
ltJrederkea o f ellketll an - hk Ye idari bayata maarif, oraya lyle yasma la, ki ~u 

Ebedi Şt'fin çt!Lenkler ara-t 
smda yükselen alandaki 

blislü 

d, kar1111aa Mustafa Kemil ekonomi, arda, bahriye 1&1· çetin kayalara kaderin · ıö· 
Çılct111ı ye 1abaacı fıtill11na hk, dlplomaal .• Gibi her rtlnmeE eli tarafıadan oral
lc.rıı mfıcadoley• ahlmak ıeyde yapılan muaaı.am te- muı ıanılıın .. 
tQırını n :rmittl· Ferit Paıa·! ceddüd ve takıllplar, bop Etki •amaatla umaaın 
taıa uydurma ıl1aHtlal red onun biç bir fOJ laa.4le lalk8mclarları •e kahraman· 
'-lerek memlekette her tir- durmı1an •• eltlmlyen lda· lan zaferlerini •e kahraman-
IG •eYaıl •e tesiri kaybetmlı reılnln eerhıllr lıklannı hiç bir eltn dele· 
al,n Ye her türlil z ı lleti ka· : Franıaaın eıkl Ankara IO mlyeceil yerlere, kayahlcla-
~tlle amade bulunan ıu,taaa firı Graf da Şanbrln. Bayok ra hlkkettlrlrlerdı . 
1•t eylemtyen Muıtafa Ke· Petrodan ıonra yapılan illi Atatlrk ıtbı tanlı •• btl· 

Aym .4cı Vt Aynı Sonıaz Hıçkırıklar 

r .. . 

Gö: yaşlurı <1raıında top
lcwtıda duygulannı açıklı 
yan Dumlupmardan ltüçük 

Şükran Tampınar "ll, yurdunu ve milletini laat ara11ncla Tiirklyedekl ka ylk bir lılm, Ankara kaya -
~1attarmak için ıbttlll bay· dar muazzam bir laklllbın ya· larının lzerlnde, mua11rıa11z 
'•11111 çek•lttl. Muıtafa Ke pılmamıt oldupnu itiraftan olan Ye, bize ~·le yalnn ya· 
llıll Sende Oımanla de•I•· çeklnmemlıtlr. Harem ala· ıamıı ~•luaaa blyGk •• 
tını merbametalzce parçala- larını Ye imamları bertaraf kudretli bir ı•hıl1etln ıllln· 
llıaakta olan cerrahların elin· eda Muıtafa Kemli, TOrk mez bir bltıraıı olarak ka~ 

Aynr Eltmli Toplantıdtrıı Dlğrr Bir Görıim1~ 

~kı bıçafı çekip alan adam- milletine yeni bir ruh atıla- lacaktar. 

Fransa ile A 1-
manya Anlafa· 

bilirler mi? 
(laıtarafı ltlrlacl Sayfada) 
kat ıuna laatarlatmak lıte· 

dır. Parlıte cllrtler mecllıt · mak için fe•kalb.,.r bir Bir zamanlar Napelyoaun 
"'- büyik ~lr entlrlka ve ıayret ıarfetmlı Ye Tlrk mezara baıında: «Ba efR
"•danhk atmosferi fçlade milletini yepyeal bir millet no•i f&bılyotl• muaıırlara 
tllıirıaı 11arç•lamakta oldu· baltae ı•tlrmeye muYaffak ol•p tla enu yallıatılaa ılr~ 
h bır anda Muıtafa Kemli olmuttu. Muıtafa Kemli mek; eaua teaeffla ettlll 
'-Juyaa milli eaerjlyl uyan- mllletlala mukadderatıaa ki· baYayı teaefflı etmek ve rlm ki, buatlaa 40 ıen• 
~ırdı •• •llletlala ralal ha· rl kirine ıaanı1ertılu. Bır allaaret la• tut ya,ıb atla· ••vel,1191 ele Fra•••ı• in· 
etinde yeni ~lr idare mey· milel.et ev•ol kealıllıln• aaı· mı yakaatla• tMlllk •t•ek ıtltere ile olaa •ha•Htı 
~na ıettrerek tarihin 1eyrl· 1oaallatler maflip oldui• balatlyarlaiına aatl olaalar, da buıla Fraaıa lle Alman· 
lal deilttlrdl. talrdlrtle 1110 yapmayı dOtl•- ae •atlu fanllermtı .• » Biye ya mGnasebata kadar ıer· 
Oımanla aeYlellnlD merk•· diiOnl ıorau bir Amerika- tlltlamltUim. ıtndl, 

ll olan lıtanbul hor türl6 laya ıu ceYabı ••rmlıtlr: Eter tali yar olur ela 16· 
~Gdafaa kablllyetlerlal kay- - Kendi lıtlkllll uirua· ala birinde Atatlrkla me · 

taaıı ve tam maai.ıiyle da hiçbir fedaklrlıktan çe. zarıaı ziyaret edorHm, aJDı 
ltfahate dalmııtı. Muıtafa klamlyeo bir millet, lalçhlr hlılerle meıb6 elacalama 
t•aıll Tark milletinin da· n••• mail6p e.lllemu. tlplae J•ktur. 
~•rlaranda •• ruhundaki Matl611 ecltllne, 6lmlt de· Bl10k Petr• Mvlr••tıleld 
b •Jat lzlai bulmak içi• meldir. lıllhatcılarla llçllelallecek 
f ı .. ıece bu bayltahttaa bir Atatürk yarattılı Tlr~lye· olan bu mlıt•aa tahılretl, 
lrarı ıt~I kaçarak Anado· ata yeal yoluau itte bu tm · maattee11lf, hayatta ıirmek 

1'-da orıanlze ettlil milli aala çlsmlıttr. ıaatletlae nail elamadım. 
0 rdu ile Sakaryadakl zaferi Dtktat6rler rical tanıma - Belki Atatlrlsla maaıarı 
>'•tattı . Mllbakatta •aıdfe- dıkları için bitin memleket bulu111mamız, eaun hakiki 
tlrnaekte olan bu ıayrl keatllılnl blll teredclOd ta· blylkllPaG anlamakl.iımı· 
'-•r•f zabit, daha k6çük kip etmektedir. Atatlrk bu za •• takdir etmekllll•lze 
)aıta Meltklyl btlylk bir lnkıllp yoluacla Tlrk mille- mani l8fkll etmektedir. 0..n 
'"tlraıla okumuı •e Napol· tini nefeı aldırma••• y6ri1ıt. faallyetlal kıRaa tedklk et· 
)o. laarplerlnln ••rdlil ıb· ti. Çlnk• t.ırkaç a11rhk bir ••k bile, c•k kıta, fakat 
t'et •e lntlbala clenlerlnl devreyi btrd• aımak •e • Dlıltette fe1lsll elaa bir ti11tkatle te4ktk etmlttl. T&rk milletine, ehllyetılz devri• hatarmıt oldufu '-• 
S 'bumı harpte Ermenlıtandaa idareciler ylzlntlen utradı· •••affaldyetl• karııııatla 
d Utlye, oradan Bulaylre ka· lı zararlara telifi ettirmek laayret •• hayraalıla m•clp 
"' b&t&a ce,helerde bulu lıtlyordu. el•aktadar. 
~ta bu kudretli aıker, Ana 8uıüa oaua ltu ıeflnealn Cladltoa 1141kten eonra 
•hı aeferlnde bürlk •• dlmealndekl yerini kim tı- halefi Dlaraell laplls parll

ller Itır 1ı .. auaa ela· ,.ı edecek? A.tatark ıtlıtl ( s- .,..... eaJfatlıa ) 

Lord Klçner kıtalarıaın 

f atodayı talalt1e etmeleri 
Cberl•• bir harbin inine 
ıeçllmtıtl. Fakat FranRda· 
ki aaıyonallıt ıaseteler o 
_umaald barl•lyo nasırı M. 
DelkaıMyo, ateı pOeklrflJ•r 
Ye •nu dlıman 6nladen 
kaçmıt, milli ı•ref ı reaelde 
etmlı olmakla ttlaam ecll· 
yerlardı. 

S.ıyaltıtler DellsalHJl tu
tuyorlardı. Fakat laıllter•· 

ala aldliı •azlyet onlarula 
eatıeye dtltlrlyortılu. Me'-
aell Jeureı bu huıuıta tiy
le yazarordu: 

« lhqıa hldlı• k•11M••ıı 
buluauror ya, zaaae41ror· 
lar ki, lnılltere mlltecl bar 
r•l tutacalr, Hal•ukl lnıl · 
ita •at~••ll lale•mlarıaa 

Atalarına Gö: Yaşı Döken Talebelerimi:. 

tlevam ediyor. lnıllterenla ı 
ılllb\anmaıı faYa1lamı1or. 

Bu vaziyet lrarıı11nda acaba 
lnılltere,m6frltperyerlenatan 
uyup, dtzılaılz lhttraılara 

kapılıp, bir mulaarebe çıkar 

mak arzuıunda deill mi, dl 
ye eadlte ılıtermekte hak
kımız •ar.» 

Bu yazıdaki daıiltere• 
kelimelerinin yerlae "Alman 

ya. kellm .. ıaı koJacak el ur· 

ıak buıtlnlt.6 Fran11• efklrı 
umu•lrelladek ılattllf ıtt· . 
tikçe cllzelmlftlr. 

Halbuki FraDR ile lnıtl· 
ter• arasındaki milnaMbat 
F aıoda laidlıeatnden ... ra 

tabii hıllnı almıı •• 
ıttttkçe dlzelmlttlr. 

Bir ıln olup Fran11a-Al· 
aıan mlnaaebatanın da a,.ı 

.. kilde donleceflnl d6tl•· 
•emin •• maal olaltlllrP 
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Dünya Matbuatı Acıla
r1mızı Paylaşıyor. 

<Baıtarafı üçüncü sayfada) 
mentosunda: dt1raf edelim' 
ki bu büyük politik ıehsl
yetln ölihnünden sonra düo· 
1a daha az entereıan kal · 
dı .. » Demtıu .t 

Bu ıözlerl Atatürk bak· 
kında da aynen •e biç mQ. 
bal&i.,ız ıöyliyeblllrlz .! 

20 acı asrın tarihi ıahl· 
felerlae Atatlrk adı Mu110 
lınt, Httler, Lenin, Stahn •e 
PJlsuıbkı He müaa •f olarak 
ıeçU . Fakat, ben öyle sanı · 

yorum, ki bv yılmak ve yo· 
rulmak bllmlyen volkan 
mizaçlı bü1ük ada•, onla 
rın ıoa aafıada · ıelmlyecek 
tir. 

Bü1Gk Ruı lıllhatçıeı ~o
ca Petro lçla Ruı mtlletıot 
birkaç a11rhk terakkiye ile 
tehtlmek için milleti• ense· 
ılae lndlrdfil darbealn az 
daha lluı mlllettnt felce ut· 
rataıajını ıiyllye•ler var 
tlır . filhakika Ruı •illeti 
bu mlthtı yumruktan ıonra 
ylrlmeje ltaıladıjı bu te 
rakkl •• medeniyet yolun· 
tla ltoyau lirllmlt olarak ve 
yalpalayarak y6rümüıt6. Fa 
kat Atatlrk l~ln böyle bir 
ı•Y s6ylemek detti, taaa• 
•ur etmek ltıle lmkin11z
dır . 

Atatlrk6a ıeçtlfl yollar 
da ıül •6ltstan deilldl O 
da birçok müıküllerle kar · 
ıılaıh ve bu ufurcia pek çok 
kur1'anlar •erdi. Fakat elde 
edilen parlak neticelerin b6· 
yGkliiiü karımnda verilen 
kurbaalar, biç denecek ka 
tlar elaemmlyehlz.11. 

86ylk Petronua çok dur · 
bin bir lıllhatçı olduiunu 
ıöylerler. Maa11rlar ekseriye 
hüy6k adamların eserleri 
hakkında en ı a y r 1 adi-
l i n e hGkümler • e -
ren la&klmlerdlr. Bunun 
içindir, ki buıün BüyGkP et· 
ronun eserlerlyle AtaUirkln 
muazzam eserini mukayese 
edecek olursak, keskin ba
kııh 1trofdl ebede kadar 
Ankara kalHlola ıahtkala 

rıada mahkuk kalacak •e 
ıölıeaı Aaadolu teprakları 
&zerinde ebediyen dolaıa· 

cak olan büylk de•let ada
mı •e büylk asker Atatibk· 
6D eıerlnla Koca Petronun 
ktnden çok daha muazzam 
oldujuau anlarız. Koca Pet

ro, eserini Rusyanın enıtn 

toprakları, tükenmez ıenet 
lerl •e bududsuz tmk&nları 

Dzerlne btna etmltll 
Atat6rk ise yeni Türkiye

yi Anadolu bozkırları ve 
sultanların bakımsızlıktan 

bir harebeye çe•lrdlklerl 
bedbahd bir •atan Oaerlne 
kurdu. Yokluklar tçlnde 
tmklnlar yarattı •e bir kaç 
senelik kıaa bir zaman zar· 
fında .&&aya bir mucize kar 
t11ında &.aldı. Bunlar öyle 
mucizelerdir, kı asırlar zar· 
fıoda ancak bir defa olabt
ltrler. Çünkü; bunlar o de· 
rece oüyüktür, ki biz fani· 
ler bunları anlıyablleeek ve 
bu etılz dehanın kudret •e 
•GsaUnt ölçebilecek ıe•lye 

de deflltz .. 
Bir ıtmıek darbeıtyle müı . 

tevlı dütman ordularını le· 
pelemek; bir kılınç darbesly 
le parlak bir barıı muabe· 

desi imzalamak; bir yumruk 
darbesiyle hllifetln asırlarca 
payidar olan tahtını yıkmak 
ve zavallı bir m tllettn ru · 
hunu kemıren bütün hura· 
felerl b•r anda ayaklar al· 
tına almak ... Ve, bltün bun· 
lardan ıoora yepyeni, mo 

dern ve kudretli bir devlet 
kurarak llkayd, mütevek
kil bir millete milli bir ruh 
vermek .. 

lıte Atatürkün yarattıiı 
muctze ... 

Ştmdı bütün milletin ar. 
kaaınclan ajladıiı •e b6tüa 
dünyanın büyük bir IDHD 

sıfaUyle lhtiramına llyık 

oldufu Atatürk böyle bir 
adamdı •e bu derece bil
y6ktil ." 

«Ttmpub ı•zetesl «Şark
taki doıtlar» bathiı altın

da neırettfil bir yazıda ez 

cümle ıöyle demektedir: 
«Büyük ıeflerlnln ve reh · 

berlerlnln •ef atı dolaylstle 
Türk milletinin duydufu ke 
dere bütün kalbimizle lttl 
rak ederiz, Bir mtlletı, açu· 
rumun kenarında ıar11lmaz 

azmiyle kurtaran, kuvvet
lendiren, yükselten zlmam· 
darlar meyanında AtatArk, 
en blrlncılerldlr . 

Maflublyetln ferdasında 

onan hareket kararı katı 
idi. Şarkın en büyük ıbttll· 
ltnl yaph. Muatafa Kemli 
Paıa, millet namına, anane
leri yıktı. Onun tllı tbtllil 
bareketJ, 21 lktnetk&nun 
1921 de aeırettlil bir 
beyanname ile ve latan 
bul hükümettne ademi ita· 
atle batlar. Bu beyanname. 
de, Baıttlln ze ptı esnasında 

söylenen sözler duyulmakta
dır: 

Ast ıeneral, "hakimiyet, 
Büyük Millet Mecllılnla tem
ıtl ellfil mllletıodlr,. dtyor. 
du. Hürriyet için haykıran 

bu ses, T6rk dıktatörlüiü· 
nün eaaaıdır. Zira dtktat6r
lük, ta bit surette kurtarıcı 

nıa ku••etll ıalulyetlndea 

ve onun dtmaiından çıkmak. 
ta idi. Türk milletinin ilk 
•••eli uyanması ve kencllıl 
nl batlran eski •e batıl ••· 
•nelerden, ht1rafelerdea te 
cerrüt etmesi lazımdı 

Payitahtın, Boğaziçi aahıl. 
lerloden Anadoluya nakli, 
lifvı, fesin menedılmeıl, 
Arap harfleri yerine Llttn 
harfJerlnla kabulü, bir çok
larınca maziye kartı bir ıü 

nah, ıtbi telikkl ediliyordu. 
fakat, Atatürkün makHdı 

baıka tdl Diktatör, bütün 
azmiyle ve bütün otoritesiy
le vatanın hürrtyeUnl isti· 
yordu. Onun içindir ki, e•· 
•ell mazi ıle alika11nı kes 
U. Ancak titrlere mevzu tef · 

ktl edebilecek minarelerin muz. 
. llm aölıelerlndcn mllletl kur 
tararak ıözlerini açtı ve onu. 
ha yat• •e it• atll. Atatürk; 
b6yfik de•letlertn tıtahaları-
nı Qzerinde toplıyao <•hasta 
adama » aağhk verdi Mem-
leketimiz. büyük bir dest 
kaybetti Mılletımlz, müta· 
rüoileybln kıuıısında keder 
la bir ••Yll ıle eeılmektcdlr. 
Fakat, memleketimiz, Tar
ldyeye karıı beslediği derin 
dollluğu muh faza edecek
tir . Bu cihet . bizi A.tatürkOo 
muzaffer hltırasana daha •I· 
yade bailamaktadır » 

· rou.o1L1 

Fransadu 
Bir Facia 
Franıanının bir ıehrıade 

beı kıııllk bir aile ha •aıa · 
zı ile zehlrlenmtı •e bir ıil· 
nün lçiade ilmüıtür. 

Rene Juber isminde 35 
yaıında bir adamla kar111 
•e biri 4, biri 5, dtierl 8 
yaııada üç çocufu bir ıe · 

ce yatıyorlar ve ertesl sa
bah komtuları onları ölü 
olarak buluyor. Ceıetlerden 
ikisi- kadı.la kocaıı · yatak
ta ölmütler, ~ocuklar lıe 

boiulma &razı l:ıerlae ya· 
taklarından fırlıyarak oraya 
bura ya koımuıler ve nllaa 
yet ölerek yerlere aerllmlı· 
lerdtr. 

Yapılan tahkikatta anla· 
ıılıyor ki, bu ailenin hep 
birden ilümüae kazara a~ık 
bırakılan kavaıazı muıluiu 

ıebep olmuıtur. 

Ayaklanan 
Zenciler 

: 

fraoıı• Glneaıında zenci· 
ler ayaklanmıttır; oralarda 
altın arayan Anupalı arın 

kendilerini tedlrıl• etmeleri, 
ötedeDberl yerleıttklerl yer
lerden uzaklaıtırmala kal· 
kıımaları, bu aksiilimeh 
mucip ol•rıttur. 

Bu ar•zl, yeryüzihıln en 
çok altın bulunan bir ıahaaı 
bilinmektedir. Flldltl sahille· 
rt. alhn arayıcılık faaliyeti
ne bundan asırlarca e••el 
de sahne olmuısa da, eakl
dea bu tı sadece zenciler 
tarafından en iptidai tarzda 
yapılmııttr; bun11ala beraber, 
yerlileri yeter derecede tat · 
mln edeıelmlttlr. 

Buralarda altın yalnız toz 
halinde bulunmamakta, ay
nı zamanda irice parçalar 
halinde de ele ıeçmektedtr 

Fransız müstemleke oı.za· 
rett bu aabıl topraklarında 

altın arama faallyetlaln ıe 

atılemesladen memnunıa da, 
zeaellerln kendileri hesabına 
sahanın daralmaıından heı· 

ouhuıduk 16stermelerlnl de 
endlte ile karıılamaktadır. 

~ -
Rus ·Kadını ile 
Sevişen lngiliz 

Ev•elce Ruıyada bir pet 
rol kumpanyasında çalııan 

lnıtlız mühendisi Grovlr btr 
Rus kadını ile sevtıerek ev· 
lenmlttlr. Fakat lnııltereye 
dönerken kadının hudud ha
ricine çıkma11na Sovyetler 
müsaade etmemlttlr. 

Bir kaç yıl kendi memle · 
ketinde kalan lnılllz mühen
disi Ruıyaya ılrmek müıaa · 
deal alamamıı •e karısını 
fazla özledljl için bir taya· 
re ı le tzlnılz olarak Ruıya
ya ıltmeie karar •ermtıtlr. 

Stokholmdea btndtğt lttr 
tayare tle ev•ela Hel•tnı· 

toua &ldeo lnıllfz, paHpOr 
tuna •ize alamamıı •e en 
nlhıtyet 600 kilometrelik yol 
katederek Rusya ya ıtrmlt 

Ur Moıkova ile l.enlnırat 

arasındaki Kaltoln kuabaat · 
na inen l oıllız mübendtılni 
Sovyet makamları te•klf et· 
mittir. Malıuadını nnlatan 
•e kar111 için geldJilnl •ÖY 
ltyen lngllizln kurtarılma11 
için İngiliz Hflri müdahale 
etmtıtlr. Bu hldtıenfn ne 
suretle netlcelenecefi mer
akla beklenmektedir. 

1 lllRINCllC!NUN 1.. -
Amerika Deniz Harp 

Kuvvetleri. 
Ballıan genel 
kurmayları top

lantıaı 
Amerikanın deniz harp 

tahıtsatını çofaltmasınıa se· 
beplerloden birisi de Atlaı 
denizinde btr çok harp ıe· 
milerl buluncılurmafa karar 
•ermesidir. Amerlkan1n bu 
kararı dünya deniz ku••et .. 
lerl muvazeneılnl eıH lttba · 
rlyle tadil etmemektedir. 

Oa Hnetleaberi bitin 
Amerikan donanması Biiylk 
Okyanuıta blrtkmtı bulunu 
yer, blylk manevraları era· 
da yapıyordu. Manenalar 
eınaııada donanma7a men
sup bir çek ıemller, Pana
ma lıı:anaI.ndan siratle seçe
rek Atlaı denlzlne çıkıyor, 
tekrar yerine dön6yerdu. 

Bu adetlerden •az ıeçll
mesl, Vaılnıtonun, stratrjtk 
ıörüılerlnl elaemmlyetlt ıu
rette deif ttlrdtflnl lsbat edl· 
yor. 

Amerikanın Atlaa Ok1a
nusuada doaanma buluDdur
masıaa ıebep Japoaya•ın 

zayıflamaıı deilldtr. Bunun
la beraber Japonlar. Büyük 
Okyanuıun öte kıyılarında 

bir ıerıüzett hareketinde bu
lunmayı düıünmlyecekler ıt 

bl aörlnüyör. Çünllü Çin le 
fazla me11uldür. O halde 
Amerlkada ııtttkçe büy6yen 
bir taarruz meydana ıettrea 
ıey A •r11pa lılerldfr. 

Amerikanın A nuka itle. 
rlyle ali.kadar olmaıı e:yl41 
ayında cereyan eden hidı · 

aelerden dola1ı deilldtr. Ge· 
çea ma y11taaberl Amerlken 
ıazetelerl Amerıkaa tlonan
maıının 1939 sonkinun ma 
nevralarının Atlaı denizinde 
olacaiını yazdılar durdular. 
Gazetelerin yapılacak ma 
nenalar hakkında •erdlil 
malumata ıöre sonkinua 
manenaları ve PaD•ma ci
varında, ne de K6ba adası· 
nın müllahkem bir .&eniz 
tbsü olan Guaatanornoda ya. 
pılacaktır. 1939 Amerllı::aa · 
deniz manenaları Amerika
nın ıark ıahlllerindea J .000 
kilometre açıklarında, Nev
yorktan hattı üıtüva mınta· 
kalar1Da kadar uzanacaktır. 

Aynı zamanda ••slkalara 
istinat eden bazı makalelere 
ıöre Amerlkamn 1916 sene · 
sinde Danlmarkadan aatan 
aldığı Sentoma aduında bir 
deniz ü11I meydana ıetlrile · 
eektlr. Bu adının limanı An· 
tal ltmanlarının en müaaiddır: 
Burada deniz harp ıemllerl 
ve tayareler için emniyetli 
•e mükemmel bir 11iınak 
alduiu aıbı, büyük batarya 
ların yerleştlrllmeıl için de 
kolazlık temin edecektir. 

Stralf'jl noktaaından dütü· 
nf'nlerln fikirlerine ıöre Sen 
toma adasında teılı edilecek 
bir deniz ü11ü fıtıkbalde ya}. 
nız Amerikanın müdafaası 

aa yarıyacak bir nöbetçi de · 
itl , bütün Amerika kıtaaının 
müdııf aaıını dahi temin ede 
cektır . Söylend:ğlne göre bu 
mesele, gelecek illdci.nunda 
Llmada toplanacak olan Pan 
Amerikftn lıonıreı nde mev 
zuu bahtı edılecek \'C ıark

tnn veya garptan ıelect-k 

her hanıl bir tecav6ıe kar· 
f' iki Okyanuı arraında bu· 
lunan de9letlerln aıkeri ve 

1 llcttııadl menbal a rını m6ıte
rek kıl•cak mukaveleler ya 
pılacalrtır . 

Bu halterler heri.anıt Itır 

Avrupa harbinin intaç ede 
eefl •azlyete karıı cephe al 
mak için Amerikalıların ha 
zır olması lizım ıeldtjinl 

ıöıterlyor. Amerlkadan ıe

Attaa, 29 (A . .A..) - Bal· 
kan Antanta ıeael kuı••1 
llaıkaaları koaferanıı düP 

Atlaada topJaamıı ve 111e .. • 

isine baılamııtır. 

len bu haberler muhtemel r-------
düıman kim olacaktır, ııte ı TÜRKDILI 
bunu kati olarak ıösterml 

1 
Pazarteıtnden baıka her 

yor. ıGn çıkar. Siyaıal ıazete .. 
Amerikan donanma11 ku•- y ll •oo K 

ı ıfı: o uruı 
••t itibariyle birinci ıafta 1 

Altı Aylıfı:400 • 

Say111: 3 • 
Günü ıeçmlı aayılar 25 

deilldlr. Yalnız bir ıene 1 
ıonra donanma mükemmel 1 
Itır hale ıelmlı olacaktır. I 

I kuruıtur. 
1 ADRES: 

Pıriılı 2. 3 dıki~adı hir 
tren geçeı hıtlır . 

Parlıln tam ertaaıa41a 

Sen Lazar aciında bir ıar 
vardır . Partıe ıtrlp çıkan 
yolcuların ekserisi bu ıar 

dan ıeçer. Sen Lazar ıarı 

1890 aeneılnde tnıa edllmtt 
tir. fakat o zamaadanbert 
buradaki f aall1et hu ıün 

biraz daha artmııtır. Daha 

tik kuruluı unda aarın btr 
hareket •e faaliyet merkezi 
olacajı tahmlD edıldlil için 
buraya Parlata dlfer ıarla · 
randan 6ç dört mlılı fazla 
tren tahılı edllmııtt . 

Zıkredıcellmlz birkaç ra · 
kam. Sen Lazar ıarınıa 
•bemml1et ve f aallJetl laak
kında oldukça k&f ı bir fikir 
•erebilir. 

Bu ıara 1913 senesinde 
Parlıln banllJôlerlnden 2-4 
aaatte 313 tren ıelt1ordu. 
Halbuki 1937 ıeae•inde bir 
ıünde ıara ıtren tren adeclt 
1.130 u bulmuıtur. Gardan 
banliyölere 1911 de il tren 
laareket ediyordu. Günün en 
kal•balık saatlerinde, 1937 
aeneıtade bu ıardan bir ıa· 
atte banliyölere hareket 
eden trenlerin adedi 55 e 

L!~!!:.~R-~~!~~ 
tıkmııtır. Parlıtea blylk 
banliyölere •e umumi hat· 
lara hareket eden treoler 

ele laeaaba katıl•cak ol•rdı 

Pariıln yalaıs bu sarına 60 
dakika zarfında 1 50 tr•• 
ılrer çıkar. G6nla en kal•· 

balık saatlerinde bu tre•l•t· 

le bir saatte 52.000 1olc:U 
ıellr aıder ki bu ıuretl• bir 

dakikaya 900 yolca dit•'· 

Sen Lazar ıarıaa bası s•· 
manlarda aaatte J .417 tr•• 

ılrlp çıktılı teabtt edıl111lı· 

tir. 1913 Seaeslnde trenleri• 
Parlıe ıelen •e ıldea yol~" 
yek6au 59 mllyoDdu. Geçe• 

sene bu miktar 11 O mll1• · 
na çıkmıtbr . Bu artııın •• 

mlblm aebebl baaltyilerd•· 
ki nOıfuıun ıg 13 aeneıl•• 

nazaran iki mtıfl hatta b• • 
zı yerlerde ü~ mlılt art••· 
11dır. 

Parlste 1'anlly6 trenleri•'° 
hareket H mantarı ,.no• 
muayyen saatlerine raatl•'· 
Meseli aababları 8 ıle f 
arasında, akıamları 18 tle 19 
araaındadır. Sen Laxar ı• -
rında batlardaa iki Dç d• .. 
klkada bir tren ı•~•r. 

ı~~~~~~~··~·~··~~·~~~~··~ 
~ TOrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası a = K apita_l: JOOf)OO,/)()(J Türk Lirası ~ I• Yurd içinde 261 Şube Ve Ajans ~ 
: Dünyanın Her Tar1J!Jnda Muhabirler ~ 
~ Her türlü zirai tkrıı:der-dtirr btleünıle banka mu· ~ 
.,.. ameleri büyük ıubelerlnde ktralıl. kualar. f"': 

JIJ ihbarsız t .. arruf ve kumbara hesaplarında tkra· ~ 
1'J. mtyeler. -.,_ = • '11i. lkramlgt: .lliktarl: Jkramfynıirı tutarı: ~ 
~ ADEDİ LiRA LlRA ~ 
~ woo 1000 ~ 

~ 500 500 ~ 
... 1 250 250 rr-

1

= ıo ıoo ıooo #. 
.ı 25 50 1250 ~ 

... 30 40 1200 rr: 1• 4t) • 20 800 ~ 
• 108· 6000 ~ 
~ Bu lkramlyt.ler ht.r üç ayd.a bir 0/111.ak ünre st· ~ 
I' nede dôrt d~Ja ~u miktar ıızt.rlntiut kura ile dnğıtı· "' 

1
- lacaktır. ~ 

····~~--~-~·~·~--~~~~-~~*· 
Şehir Kultlbünden: 
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Şehtr Kuliibü idare heyeti baıkanlıjı 

Sahibi ve Baımuharrlrl: Balıkesir Mebusu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

Baı1myert: Vifi:yet ~ath'ası - B&Tiliiııh 


