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Fransız Ordusu Tunusla 
T rablusgarp Arasında 

Manevraya Başladı. 
-------------------········ . Manevrada 100.000Kişilik Bir Kuvvet, Ital· 

Yanların Yapmaları Muhtemel Bir Taarruz· 
da Tun usu Himaye Sistemini Takip Ediyor. 

Roma. 22 (A.A.] - Pa
rlatea Stef aDl ajaaıına bal · 
dlrllıyor: 

Cızeteler, Fran11nın Tu 
llUıtakı aıkerl teıktli.hnın 

kuvvet ve eal•etlnl methet 
lllekte berdevamdırlar. 

Parlı Sotr, balllaazarda 
Cabeı mıntakaaında •e Tu 
lluı lle Trabluııarp araaıo 
dakı budud boyunda I00.000 
lctııntn ııttraklle manevralar 
'•Pılmakta oldujunu haber 
•eraaektedtr. 8u manevrala · 

nn ıayeıl Tuouıu, ltalyanla · 
TID Trabluııarpdan ve StcU 
yaean yapmalara muhtemel 

b'r taarruza karıı himayeye 
matuf sistemi ıtmıun etmek 
Ur. 

lntranıtgeant ıazetesl, Ch· 
oblf" mıntakaaında her tur· 
lü taarruz t~ıcbb6ı0nü ika 
mete ufralacak derecede 
kuvntll bir ıfperler ıebc::lıe· 

si vücude ıetlrtlmtı olduiu
nu ili ve etmektedir 

Macarlar, Dört Slovak 
Köyünü Zap ettiler •. 
NlacaristanınY eniden Bazı 

Metalibatta Bulunacağı 
Zannediliyor. 

Berlıa, 22 (Radyo)-· Slo· 
~llkya baı•ektll Mon Stnon 
lııo; Macar aakerluiolo ha. 
berıtzce dört Slovak kayü 
llCl lıral etmeleranden dola y1 

bıadud komlayoouod ki de 
leıaı1oaunu ıerl çek mittir. 

lkı bük6met araaındakl 
lhtuu, 1ıtukçe büyümekte 
ıılı ... 

Budapeıte, 22 [Radyo] -
'1acar ajaaaı btldırlyor: Ma-

~'' - Çek hududunda bır 
ldııe olmuı, Macar budu 

:unll tecavOz edllmııttr Çe 
otlo•akyada kalan Nadııa · 

'-•11 •ahtyeııade beılediye te· 

~t1nı yapılınca Macarlar 
•aaıunıı. bu yüzden ka 

~tıldıklar olmuf, Çek ler, 
Uduttakı Macar kuvvet 

lerı -uzerJoe ateı açmıvlar-
dır . Macarlardan bir teğmen 
hralanmıc bir aaker de il ... 
h •lıUlr. Macar askerleri, 

Udutta .. •Yl§I temin et-
'-ltlerdtr 

Berlıo, 22 (Radyo) - Al 
"'•nya, Slovakya ıle Ma· 
~rtıtan ara11nda baıhyan 
1 Ulafı yakından takıp et· 
~tıie ve bununla ciddi ıu 
' tt ll'-l e a aıad r olmaia bat· 
•rnııtar . 

Maraıal Görlnıln natlrl. 
tfklrı olan (Naayooal) Gay 
tung) razeteal, Macarlıtanın 
~•Jln olunan hudutları ka 
h ul etcnedl(ilnl ima edecek 

'reketlere b&tl dalını yaz 

'Qı•kta Ye yakanda Macar· 
•tan k lb Yeni met lıbatı Jle 
•rııl ıılaca ından endtıe 

ttlbektedır. 

~ 8udapeıh·, 22 (A.A.) 

~ar •Jansa teblti ediyor: 
•c•r · Ç k hududunda 

Çekler tarafandan Macar top
raklara ihlll edllmlttlr. Çe 
koılovakvada k~lao Naıv• 
zalan mantakHıoda yapılan 

nahiye lntıhabaiında ekseri · 
yeti Macavlano kazj'} nmaıı 

üzerine Macar hlllkı ı l e Çek 
hudud muhafıaları arasında 
çarpıımalar olmuı ve Çekler 

hududun hemen üzerinden 
ateı açtıldarınduı hudud ka· 
rako\larıodan bir Macar te 
jmeo &ilf ıurette yarnlan
nııt ve bir Macar askeri de 
ölmüıtür . 

Bu tecavüz barek~u kar 
ııaands Macar hudurl lutaaı 

bütün hudud boyunca • ıa 

Eden 
Londrada. 

B. Edtn 
Londu, 22 (A.A) - Eı· 

kı lngılız barıciye oazm 
Eden Amerlkadan Londra 
ya d6nmüıtür 

Bden t<oyter ajanıına, 
Amerika eflırira umumlyeılnln 
sureti umumlyed düo1• 

Pariı, 22 (Radyo) - Bat 
nktl B. Daladlye, 2 kanun 
aanlde fot krovazörıle Kor· 
alka adaımıı gidecektir. 8aı 
Yekllln bu tt'yahatına bGyük 
ehemmiyet verılıyor Foı 
krovazörüoe Aljeri ve Dsr 
tao luonzörlerlle mütead 
dıd torpltolar ve deniz ha 
va ftlolara da refakat ede 
ceklerdlr 

Baınklle, renelkurmay 
baıkanı, Fransa kara ve ha 
va erkiaıharbtye relılerl re
fakat edeceklerdir. Franıa 

bahriye nazm, Baıvekll 8, 
Daladtyeyl Korslkada karıı · 
layacaktır. Beıvekilln Kont · 
kada mühim ve ıtyaai blr 
nutuk lrad edeceil ve ora 

dan da Tunusa gldecefl an· 

laıılmııtar. 

Yeni Yugoslav 
Ka6inesi. 

B. Stoyadinovlç 
Belrrat, 22 ( ~ . A] - Yeni 

Yuıoıla•ya kabloeılol ylneB. 
Sto1adtno•lç teıkıl ctmftllr. 

Yeni kabine ile eski ka· 
bine araalodakl en miihlm 
fark d hıl,ye nazırınan çe· 
kflmlt olmaııdır. 

Romanya Ha
riciye Nazırı is

tifa etti. 
liikref, 22 (A A. J -· Ro · 

manya Hariclyn Nazıra Pet· 

resko Komn~~ lıtıfa etmfı 
tir. 

Bükreı, 22 (Kadyo) 

Romlloya Hariciye Nezırı 

Petreıko Komnen bu abab 
tstlfumı vermlıUr. 

Baıvekıl Mlron KrlsUA, 
Hariciye Nazarının fıtlf uını 

Kral Knrola ıötürmüı ve 

kral da kabul eylemııur 

Harıcı ye n ztlretloe, Gre
gon. Gavenko getlrilmtıtır . 

Petresko Komnenln, Roman· 

yanın Va tıkan sef aretlne ta· 
yin olunacağı eÖ)0 lentyor. 

meadelerlnt! ve bllhatsa 
Uz k Şuk m ıelelerlne 

büyük bir alalc ~östermek 

te olduiııdu ı6yleaalıtır . 

Bu sene~i tütü, 
rekoltemiz. 

Aolcara, 22 ( A.A . ) -
Memlekettmh:ln 938 yılı tü 
tOn rekoheıt altmıt tkl mtl · 
yon kilo olarak tahmin edil · 
mektedlr. 

Şark tütünler! yetlttlren 
komıu devletlerden Yunö-
nlatanın bu ı nckl rekoltut 
altmıı milyon. Bulearlstanın 
otuz üç mllyoo raddesrode 
dlr. 

Hatayın 939 
senesi bütcesi. 

Antakya, - 9J9 Senesi 
bütcesı tamamen tanzim edtl-
mtı •e meclise verılmlttfr.Ye
nl bütce, geçen Jıl bütcesln 
den ancak 50000 lira fazla · 
ılle 1.060 000 Ura olarak 
tevzin eddmııtlr. 

Bu f azlal.k, herhangı bir 
vergi lbduından veya ver 
ıılere bir zam yapılmak ıu · 
retlle <lejll, ancak benzin 
ve tütün rıbı mevaddın faz
la lsttblaklodeo ve balık 

ıaydı rüıumundao temin 
edılmlıtır. 

Dljer umrani lelere eıkld 
ıtbl ıentı tahaıaat •az edıl · 
mtıtır. 

Mangal kömü
rii ihracatımız 

Bu ıene memlekeUmlzden 
M11ıra 128 ton mangal kö 
mürü ihraç edtlmııttr. Bu 
~ömürlerJn tonu 8 - 1 O Mı 
sar lıra11ndao satı l mııtar. Hu 
sene M11ıra Hulıarııtan da 
360 ton monıal kömürü fh · 
raç etmtıae de Bulgarya kö· 
tnürlerl Türk kömürlerine 
nazaran daha •talı kailte 
de olduğu tçlo tonu 5 6 
Mmr Ura11ndan fazla ya sa 

tılamamııtar. 

Uzak Şarkta ihtilaf 

Sovye e 1 Japo 1 1 

A ası Açliı or e e 

Balıkçılık müzakerelerinin 
ikinci hi ,·Çangkuf eng gailesi 
doğurmasından korkuluyor 

Rus Japon hududurıdakl Sovyel kuvvttleri 
Tok)'o, 22 [Radyo] - Ha- •elde anlaımanın tecdidi bak

rfclye Nazan Artta, buıün kıodakl Japon tekltflnto ka
lmparator tarafından kabt1l bulu için MoıkoYaya •er
edllmıı ve Ruı· Japon mi· dığl bir haftahk mBhlet bit-

mektedir. Salihlyettar Ja
zakerelerl hakkında malt. pon menablladen 6irenlldl· 
mat vermtıttr. Balıkçılık fıne ıöre bu a bah Japon. 
hakkında baıhyan Rua·Ja- yanın Moekova b6y6k el~I· 
pon miizakerelerl, ıon za· ıl Togoya telırafla talimat 
manlarda zorlu blr ıafhaya ıönderllmlt •e Japon tek. 
ıtrmlıtlr . Alakadar meha· lıflerlnfo reddi takdirinde 
fıl, bu meselenin, lktncl bir tahaddüı adecek neticeler-

den meRultyetln Mo,kov . 
[Çaaaı Kufenı} ıaliea l dofar· ya raci olac ğınd n Sovyet 
ma11ndan endiıe etmele hükumetini haberdar etme· 
baılamıılardar. ıl btldlrllmtıtlr. 

Tokyo, 22 [ A.A.J - Ja Reımi mebaftller bu ne-
ticelerin mahiyeti hakkında 
ketumiyet mu haf aza etmek· 
tedtr. Fakat Japon matbua· 
tına ıöre, Tokye l6zumu 
baltndc Sıberyn ıablllerl bo
yunca avlanan J pon balık· 
çılarıoı barp ıemllerl ile mu
baf aza ederek balak avı ıer 
hest ıt ni ıdameye azmetmtı
Ur, Bu takdirde ciddi bir 
gerrlolttın orta a çı muın· 
dan korkuluyor. 

pon efklra umumiyeti slber · 
ya tahlllerlndekl balak avı 
meselesi hakkında Japon 

SoYyet anlaımazlafının Can
kufeol' tılne yani iki rnem· 
lekett yenl bir kuv•et dene
metine ııtthale edip etmtye . 
ceflnl ıoruıturmaktadar. 

Jıtponyanın Moıkova mat· 
lahatııüzarının 13 kinunev. 

Romada4 D vletArası
da Neler Görüş·· ı c k 

o t 
Ciano 
Romaya 
Dön ü. Almanya, İtalya, İngilt re ve fransa arısmdı islişari 

bir ıdemi tecavüz itilifl imza edilec k. 
Toprak terkinden dojan aı

ler bütün meseleler bir ta 
raftan Çekoslovakya ve dl· 
fer taraftan Almanya, Po · 
lonya ve Mecarletaa araaıa · 
da halledilmek lcapeder. 

Romo , 22 ( A.A.) it 1-

ya hariciye n zırı Kont Clane 

Peıteden Romnnyay dön 
müttür. 

Nazır ayrılırken Macar ha· 

rlclye nazırını Romayı ziya
rete dant etmlttlr. 

Londra, 22 (A A.) - Ro- 1 
madao Dally Mail gazeteıl · 1 

ne bfldlrtldıtJne gt>ı e Çem 
berliynan ziyareti esnasında 
Almaaya, balya, lnglltere 
ve Franıa araıaoda lıtlıarl 
bir ademi teca•ÜZ l tılifa im· 
za edilecektir. lttllf Hit ler 
ve Daladtyeoin tedkıklne ar
zedtlmek Ozere prcnıtp iti 
bari le bazırlanmııtır. 

Bu ıazetentn muhabiri, 
bunzlyaret eına11nda İtalya 
ile Fransa ve Almanya ile 
lnıtltere araamdakt b6UID 
meıf!lelerln müzakere edile 
cP.flnl tahmin eylemektedir, 

lngi iz B şve i i 
Roma Seyahatı .. 

• 
ın 

Loadra, :?2 (A.A .) - Av
am Kamarasınds Çember
liyn Çek hudutlarının ıaran· 
tlıl hakkında bir ıuale ceYap 
ver~rek bu hudutların kati 
ıur .. tte tahdit edllmtı oldu
fuou •e artık bir itiraz me 
•cut olmadılını ka Jdetukteo 
ıonra demlttlr kı: 

Garanti meae1eılne ıeltn
ce, bu huıu•ta bundan e• 
velkl beyanahma blrıey ilAve 
edecek •azı,ette deftlım· 

Londra, 22 (A.A ) - Ro

madan Tımeı gazeteılne bil · 
dırtldtflne göre Çemberlayn 
•e Lord Halıfakı tarafın . 
dan Roma ya yapılacak 
ziyaretin protramı üç me· 
raatml ıbtt•a etmektedir 

Bunlardan blrlul lortliz 
devlet adamlaramn geldik

leri ıünün akı mı V enedık 
Hrayanda Yerilecek olan 
resmi bir z iyafet teıktl et 
mektedfr. Erteıl gunü 6ğ 

leden evv l İnılllz nazarları 
•ata mihrabına bJr çelenk 

koyacıaklu ve bundan ıonra 
Vatlkan giderek Pap ta
rafından kabul edilecekler
dir. Mlaafirler Papalık nez-
dinde lnılhz ıeflrlnln •ere
ceil öğle yemejlne lttlrak 
edeceklerdir. Ôiledeo ıonra 
lnglllz ve ltaly n nazırlara 
uzun bir f iklr teatlılnde 
bulunacaklardır. Akıam mi· 
ıafırler Kont Ctano tarafın 
dan ıereflerlne tertip edile· 
cek bir kabul reımlne tıtt

rak edecelıler Ye operanın 

ıala temıtllnde hazır bulu. 
n caklardır. 
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Yıpranmış Kağıt Para. 
lar Nasıl Değiştirilecek? 
Üzerinde seri ve sıra nunıara
ları, imzaları bulunan bank

notlar geçecek. 
finans Bakaohjı esklmlt 

vey• yıpraamıı •eya k11men 
zatata ujramıı kiiıt para
larımızın deilttlrllmeıl tek -
it hakkında C11mlaurlyet 
Merkez Bankast!e birlikte 
bazı eıaılar teıbJt et mittir. 
Bu eıasları yaıayoruz: 

Üzerinde ıerl •e 11ra numa. 
raları •e hankanın imzaları 

bu1u•an her banknot kir· 
lenmfı dahi olıa renkleri 
ltelll •e yazıları okunaklı 

olmak ıartlle çerçeve içinde 
ekslil olmadıkça" ıeçecektlr. 

Yazılar kolayltkla okun· 
mıyacak derecede klrlenmlt 
burutmut. yaflanmrı renıl 

uçmuı. yaamıı, yırttlmıt ye. 
ya parçalanmıı banknotlar 
aıafıdaln ıartlar dahilinde 
yelultierlle deilıtlrllecektlr. 

a) Baaknet bir parçadan 
ibaret •e çerçe•e içindeki 
aethı eksllmemfı oldufu hal
de en az bir sert •e bir 11· 

ra numaraaı açılıça -:>kuna· 
bilmek ıarttyle tam hedelt 
mukabilinde deflıtlrtf ecek· 
tir. 

it) Banknot bir parçadan 
ibaret oldufu •• çerçe•e 
içindeki ıathında ekılil bu· 
lundufu takdirde deflıtlrlle· 
lttlmek için iki seri Yeya iki 
11ra numar .. ının •~Jahut se. 
rl numaralarından hlrlJle 
l•salardan birinin tamam 
olarak hu parça lzerlnde 
ı,ulunmaaı •e açıkça eku· 

nabllmesl llzım olacaktır. 

Bu ne•l baaknotların 

deltım• tutarı üç6acü mad· 
dede lzala edilen Kaltarlt 
usulunun tatbiki ile heHp 
edtlecektlr. Yırhlmıı bank
notlar muhtelif parçalara 
ayr1lmıı olm..ılıkfa bir par• 
ça ıayılecaktlr. 

c) Parçalanmıt bankno 
tua muhtelif parçalarını• 

aynı banknota ald oldup 
anııldıfı takdirde «h~ fık · 
raaında -.azıt. ıartlara ıöre 
deilıttrllecekttr. 

Çerçe•e içinde elcılğt bu· 
lunan baalrnotların deflı · 
me tutarı her kuplr için 
a1rı ayrı tabetttrllmtı enine 
•• boyana çizgilerle ylz 
mGsa •I bane1e höl6nm6t 
olan •Kabarlt., lere t'atblk 
edilmek suretıle •ı•iıdakl 
eNılar dalatllnd~ hesap olu · 
nacaktır: 

a) Beher banealn yar111· 
•ı ıeçen ekılkltk için ban
koaot deferlnln yüzde biri 
ekıtkllk farkı olarak lndlrt. 
lecektlr. 

b) Her han~nln içine te
sadüf eden bankaot ıatbı 

lattlt ık haaelere lıabet eliea 
kısımlardan ayrı •• müıta 
kıl olarak heıaba kahla· 
cakhr. 

c) Eksiklik farkı çıktıktan 
ıonra kalan perça büUln 
banknot sathının yüzde onu 
•• buadan atalı elduiu tak· 
dtrde bahsolunan ıartları 
haiz dahi olaa deilıttrtleml -
yecekur. 

Deilıtlrme itleri TürklJe 
Cumlaurlyet Merkez Banka-
11 ıubelerl •c muha .. lrlerl 

tarfından yapıtacaktır . 

Deilıttrme gtıelerlne tb · 
raz e tl tlea banknotların ıah · 

te olmadıiı yukarada tklnol 
maddede yazılı ıartlara uy· 
ıun bulunduğu •e Kabarlt 
tatbikatı tereddiide mahal 
bırakmadıfı takdirde hun
lar dotrudan deiruya hu 
ı•teler tarafından kabul edt· 
lecek deilıtlrme tutarları H

htplerlae 6denecektır. 
Bu huıuıta tereddüdü 

icap ettiren bir noktaya te
sa416f edlldlit takdirde ih
raz edilen banknot mald:mz 
mukabtllad.. alınarak ehli· 
hlbre komfsyonuna 16nderl
lecekttr. 

Ehlihibre lcomfsyon• üç 

asadan mOrekke,, olarak 
T&rklye Cumlaurlyet Mer 
lrez ftaalcHı idare merke · 
zinde thtlyaç basıl olduk· 
ça toplanarak kendisine t,.v. 
dl edilen banknotları tedktk 
edecektir. 

Katt mahtyette olan ko· 
misyon kararları azanın lttt· 
f akl1le •erilir. Bu kararlar 
delltttrme ılıelerl tarafın 

dan banknotu ibraz edene 
tehl•i olunacaktır. 

Komls1on azaaı ara1Jnda 
herhanıt bir meaelede tbtl
l&f eıktıfı takdirde vazı tle 
Umum Müdftrlük kararana 
arzedtlerek alınacak taltmA· 
ta ıi>re hareket olunacak· 
lir. 

Komlı1ona havale edtlen 
itlerin en ıeç bir hafta 
içinde aetlcelendlrllmtı •e 
•erilen kararları• bu m6d. 
det zarfında değlttlrrue ı•· 

t•lerlne ıe>nderllmek ftsere 
postaya •ertlmtı olmuı ll
zım ıelecektlr. 

Y entlerl1le deflıtlrmek 
aehlplerlnden alınan bank
notların her iki tarafı 

M.,rkez 8anka11 tarafından 

yeknesak htr tarzda imal 
ettirilerek tubelere •e mu
habirlere ıönderllen «iptab 
damıaslylf! ve aablt mürek· 
keplerle def ittirme •ezna · 
darları tar"fından damgala· 
nacaktır. ftu damga ile btr· 
lıkte defltUrllen ban kontla· 
rın 6zerlne muamele ıünl· 
nü ıöateren bir tarih dam-
1•11 basılacaktır. Ancak 
rerek iptal ve ıerek tarih 
damıalarının banknotlaran 
11ra •e ıerl n•maralarlyle 
imzalarını bozmıyacak tarz· 
da bıuılma11na dikkat edi
lecek tir. 

Deilıttrllebtlmek için ara · 
nan ıartlara uygun olmadı · 
fı ıörülen banknotlar ıene 
bu tarzda deflttlrme •ezne· 
darları tarafından iptal edl · 
lerek ıeçmez bir bale getl· 
rtldlkten ıonra sahiplerine 
ıerl •erllecektlr. 

Deilttlrme ıtıelerlne ib· 
raz edilen banknotlar ara· 
11nda sahteleri bulunduğu 

takdirde ke1flyet hakkında 

uıulen btr zabıt tutularak 
sahte banknot Cumhuriyet 
müddelumumlllflne tevdi 
olunacaktır. 

Hundan batka tesblt edi· 

•••• ~ .'~,. '4 ~ • • .... \ ' ,. f • ; 

SEHİR HABERLERi ' J 
Kalkınma Ve Ziraat Köy 

Kongresi Talimatnamesi .. 
Kongreye iştirak edeceklere zi
rai (ilimler de gösterilecektir. 

Bu ayın 27 net günü An· 
karada toplanacak olan bl · 
rlncl kö1 kalkınma •e zira· 
at konıreılne •lli1etlmlzden 
üç murahhas tıttrak edecek 
tir. 

Bu murahhaslar Ziraat 

Müdftrü Hüdai , Zirai Kredi 
Kooperattflerl ' namına Zt 
raat Bankası Müdürü Sadık, 
çlftçtler adına da bilfiil zira 
atle me11ul bulunan Rasim 
Çafandan miirekkeptlr Bu 
üç kltlllk ıurup tarafından 

konıreye arzedllmek üzeri! 
raporlar hazırlanmaktad1r 

MurahhHlıır cumartesi ıö 
nft Kütahya treni ile Anka
raJ& gideceklerdir. 

Kongre haz1rlıklın: 
Konıre saat 11 de Halk· 

e•I konferans H lonunda 
BatYeklltmlzfn hlr nutktle açı· 
lacaktır. Nutku müteakip yük· 
ıek ziraat enstltüıü talebeleri 
zlraa t marıını ıö1llyecekler · 
dtr. 

Bundan ıonra ilk 
çahtmaları ıövledlr: 

1 - Umumi refı 
2 - Umumi relı 

~ - Retı 
fahri reisler .. 

günün 

veklll 

1 1 Komisyon tçtn relı •e 
mazbata muharrirleri inli · 
babı .. 

Gece Hat 2 l de Halke•lnde 
zirai fıltmler göaterllecektlr . 

lktncl ıün talı komisyon· 

1 lar çalııacak, ~ü~ünct\ ıü• 

komlıyonların tali komtı1on
lar ~·raporlarını müzakere ede· 
cekttr. 

Dördüoc6 gün umumi ko · 
mlıyonlarca kararların m6· 
zakereıl fçln umumi toplan· 
ta •.. 

Kongre fçfa Vekllet tara· 
fıodan bir tahmetname ha
zrrlanmııtır. r. Gidecek azaya 
tent edilecektir. 

A1rıca Ziraat VeLll~tl ta
raf,adaa ziraat •e kiY tıle· 

rlne atd seri baltnde birçok 
klta,lar bastırılmııtar . Bu ki · 
taplar konıre lyelerlne t"•· 
zt edll~cektfr. 

V ekll•t 219 dane muh · 
tehf l!•anlarda ıeaslz, 
49 adet de aeılt filim 
tedarik etmlıtlr. 8u flllmler 
ziraat kongresine lttlrak edea 
mütebuaıslara ıöstertlecek· 

tir. 
Fthmler zlrat ttlerlndekl 

bütün fenni yolları anlat-
maktadır. • 

Bu ftllmlerl memleket da
hilinde ıöıtermek lıtlyen 

m6e11eıeler, halkevlerl zira
at kongresi umumi kltlpltfl · 
ne müracaat •derek bu fl
lımlerl halka ıöıtermek üze· 
re ala hıleceklerdlr. 

Ziraat Vekaleti konıreJe 
gelecek üyelere muhtelif 
otel •e lokantalarda yftzde 
Jlrml tenztllt da temin et-
mittir 

Radyo Makinelerinin 
Ucuzlatllması işi.. 

Memlekette 1 DO bin radyo abonesi var. mık ineler 
ıcuzlarsı bu mikdır çak artıcı~. 

r.afıa Vekaleti, büyük fe~ 
da ki rlaklarla kurulmuı olan 
Ankara radyosunun bllha111a 
100 ıtınlerde çok eüzel bir 
ıekle ıellrllmlt olan zeoıln 
proğramlarından b6tün mem· 
leket halkının tıtlf ade etme· 
ıl için proiramh bir tekilde 
çahtm•i• karar •ermtıtlr. 

Büt6n ıayretlere raimen 
Ankara radyoıunuo buıün· 
kü abone miktarı 40.000 
dır. Halbuki medeni mem 
leketlerde beynelmilel ölçü 
olarak radyo aboneleri mtk 
dar1 oüfuıun beıte blrl ola . 
rak kabul edllmlıtlr. Bu mlk · 
da rı çok geçen memleketler 
de vardır. Şu heaaba göre 

len eıular araamda topla· 
nacak kaiıt paraların {iptal 
ve zımbal•nma ııt, iptal he 
yeti, imha tekli hakkmda 
h6kGmler vardır. 

Bu yeni eHslar Cumhu · 
rlyet Merkez Bankaıanda 
tayin olunacak bir zaman 
da yurdun her tarafında ay
nı zamanda tatbik oluoacak 
ve o tarihten ıonra meri 
para deilttlrme taltmatna · 
meal yürürlükten kaldırıla· 
cakhr. 

memleketimizde •taiı yuka
ra 3 5 mılyon radyo abone· 
ılnln bulunma11 bir ıaye 

olarak ı&zönüade tutulacak· 
tır . 

Mem!ekettmlzde radyo 
aboneleri mlkdarınıo 100.000 
al seçmeıl ve bu neticeye 
ıüratle •arılmaıı bir hedef 
olarak ele alınmaktadır. 

Bunun için Nafıa Veklle· 
ti, radyo mııkfnelerlnta mem· 
leket h•llnnın iftira kabili · 

yetine uyıun bir flatta ol · 
ma11nı temtne çalaıacaktır 

ki hu buıin el6tlerl :yapıl 

mıı ve yalnız tatbik saha· 
ırna konulma11 kalmıı bir 
meaele halinde bulunmakta· 
dır. Azami 10 liraya kadar 
radJo makineleri dütünül
mektedlr. Bugün her türlü 
gümrük reımlnln ödedikteD 
ıonra 30 Ura ya kadar ıatı · 
labllecek makineler vardır. 

Bır vatandaı da 3 liraya 
kadar makineler teklif et· 
ılllfllr. 

Her halde ku••etU radyo 
istasyonumuzdan •atantıaı

ların en kolay bir tekilde 
lıtlf adeıl temin oluaaca ktır. 

, ~ • • ·• * ... .. ,~w • •. 

Rakamlarla 
Balıkesir 

Köy ve Kaza 
• 

Nüfusları. 
Bahkeılrfn vilayet ve ka

zalar ltlbartle töyledlr: 
Balıkesir ıehlrde: 26.699, 

köylerde 127.618 yekun: 
154.317; AJvahk: 13.088; 
köylerde: 9451; yekun: 22 539 
s.ı,a = 2731; kö1lerde; 28.091 
Jekiin: 31.632; Bandırma 
13,285, kövlerde: 37 706; 
1ek6n: 50,991, Bftrhanlye: 
5598. köylerde: 15 . 998. yelc6a 
21 .596; Dursunbey 3278; 
köylerde; 25 256. yelc6n: 

28534; Edremit: 12.556; köy
lerde 33 513, yelıün: 46. t3g, 
Erdek: 4689; lrövlf'rde 9000; 
Yf"lrfın: 13.689; Gön,.n: 9687, 
kö•lerde: 38.903. Tekiin: 
48 590. Sındırıı: 2573; köy· 
lerd•: 30.398, Telnia: 32 971. 
Su11lırhk: 5569. köylerde: 
24 805, yfllı6n: 30 374 d6r. 

Merkezin •e kazalardaki 
n6fus vek6nu: 99.753. bGtftn 
lc6ylerfmlzdelcl nüfus; 381.619 
vtli.yetln umumi n6fuı 1e· 
kun• Is• 481.372 dır. - ----
Mefhut Suçla
lorın Mikdarı 

Metbut ıuçlar1n mulaake · 
me usulune dair kanunla 
aiır cezayı mucip ıu<:ları• 

da meıhut suçlar kaaununa 
göre muhakeme edthaeıl 
hakkındaki kanunun tathikı
ae ıeçtleltdea l:tert takip 
edllmlı olaa ıuçların teshttl 
kararlaım•ıtır. 

Adliye Bakanlıl,, bu ıu~· 
ların mlkdarl1le nflttcelerlnl 
•e bunlardan taklhi kanuni 
sebeplere binaen umumi u · 
sul hükiimlerlne bırakalmıı 
olanlarla ademi takip ka 
rarı •erdenlerln mlkdarını 
cümburlyet~ muddelumuan · 
ilkler bu hus•ıta birer cet. 
vel hazırlıyarak en ıeç ikin· 
clklounun ilk laaftaaına ka
dar Adliye Bakanlıiına röo 
dereceklerdlr. 

Kacakcılılıtan , , 
Doğan Saçlar. 

Kamutay, kaçakçılıktan 
baıka lnhlıar suçlarından do· 
lan para cezalarından •az· 
ıeçtlebllmeılne izin •erilme
si hakkında kanun 1trojest 
nln ılk ıörütmelerlnl yap· 
mııhr . 

Proje, 790 sayıla kanunun 
19 ncu maddesiyle 2 3 
ncü m~ddeılnln nakil tezke· 
reıl olmakıızın lıplrto Ye 
ispirtolu içkiler nakline atd 
f ıkraıında ve 2441 sayılı ka
nunun 4 ncl •e S ncl mad
delerinde ve 3078 sayılı tuz 
kanununun 18 net madde· 
siyle 20 ncl maddesini• ht
rlncl f ıkra11oda yazılı fiil ve 
harekette terekk6p edecek 
cezalar için lnhtHrlar idare · 
ıl Gümrük •e lolalaarlar Ve
kaltala muvafakat11le hii
kümden evvel v•J• · kattlet· 
mit olsun olmaaın-hük6mden 
ıonra sulh olablleaeil ıtbl 
bu cezaları takip ve tahılL 

den ••z ıeçebllmek aalihl
yetl •ermektedir. 

Pazarlık Uaa
lunun Kaldırıl
ması Hazır

lıkları 
Bütün memlekette .,., •. 

keade ıatıılarda paı:arbfı• 
kaldırılmaıı hakkındaki k•· 
aunun lkttıat Vekaletin• •er· 
diil salihlJete lstlnatlen V•' 
lcilet kanun hük6mlerlolD •f· 

1 ,,. 
vell Ankara,lıtaaltul •e slll 
de tecrUbe edilmesini Vekili" 
HeJetlne teklif etmlı •• bd 

••• üç ıehrlmfzde tatbikat• 
rltllmtıtl. Üç ıeblrde pas•r· 
lıkıız ıatııın muayyen 111ad· 
deleri• parakende .. t•ı• 
6zerfnd~ tatbiki ara.lan ı•' 
Jet kıaa btr m6ddet ıeç•lt 
olma11aa rafmen çok ıff 
netice •ermlı ye pazarlak 
hu tehirlerde tamamen t•' 
rlhe mal otan unutul1111Jf 
bir mevzu haline ıel•tıtlr· 

lktlHt V ek ileti timdi d• 
dlfer baıu ıehlrlerlaals~• 
daha pazarhfıa kaldar1l111• · 
11 için hazırlıklara baıla1111ı· 
tır. Bu huıusta hazırhkl•' 

lı ilkbahara kadar yapılac• 

ye llkbalaarda it tlc•,.t 
umum m6dlrl Mlmtaz Relı 
bu tehirleri de sezerek tal· 

blkata ıırııtlmetl•I te•1' 
edecektir. 

Viliyıt idı11 ~ıyıti tı~ 
lantıs1. 

Vilayet idare laeyeU dl" 
vali mua •lnt Emin Kır•f111 

baıkanlıiında toplaaar•lı 
muhtelif ııler üzerlade ,,. 
rütmüı •e kararlar •ermtıttt· 

Moskovadatı 
Uçurulan örde~ 
Balıkeairde· 
Şeı.rtmlz avcılarıntiaD ,411' 

met lrep taraf ıadaa bir ,ao
1
, 

önce Kotuçınarı me•ldıad• ~ , 
yabani ördek vurulmuıt•r.V11 

••• rulan ördefln ayafında alidl 
yüm bir halka laul•amutt111

" 

Halka üzerinde 58507 r• · , 
kamları ve «E Moıko•• 
tıaretlerl hulunmaktadır. 

r ' Hayvanın Moılco•aliao t 

r\iee mahiyetinde .. ,ur11l•~ 
ördeklerden oldufu a•l•f1 

maktadır. 

Alimlnyüm halka a•cıl•' 
tarafıadan allkadarlara .,,. 
rtlecektlr. 

Köyler için 
Posta TeşkiltJl1' 

Dahiliye Veklletl bit~ 
nahiye Ye kö1lere muot•~, 
man poıta tetkllita yap111• _, 
köJ gazete •e mektupl•'' 

1 vaktinde mahallerin• f•1": 

tlrmek lçtn tedklklere a,at 
lamııtır . 

Bir dayık i•di111. " 
Hakkıça••t mahallealO 

1
. 

oturan ve Savaıtepe ••", 
ye.ine ballı Mecllitye ki1a~, 
den amele Alloto lı•rdet1~, 
karııı Saniyeyi d6idlll ~· 
kl1et oluad•iundaa tall 
kata lıtatla•ıl•ııtır. 
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Reisicumhurumuza Aid Bir Al
man Generalinin Hatıraları : 

«Bir vakitler Küçük Asya meydanlarında Türk silah arkadaş
larımızla birlikte harp etmiş olan biz Almanlar içinde müşa

rünileyhe yabancı değildir.)) 
AlmanJada Breılauda çı- ııbırllfl baıladı. Daha ken· bir kumaadan olarak tak

lıaa « Shlealaelae Zeltunı)I) tllılnl ıelimladıfım anda ae· dtr ederek Çanakkaledekt 
ıazeteılnfn t5-t 1-938 tarih. beni pek tyt hatmnda tut· y6kaek htsmetlerlnf ıona 
lt a6ıba11nda IJlrlacl ıabtfe · muı oldutunu anladım. lptl · eJledl. General Falkenhelae 
.. e mutena bir yerde müte- dalarda yalaız •azıfeten kea kartı lıe haylf ıofuk da•· 
lcaıd ıeDeral Cuhr ımzaıtle dlılne m6llkl olurdum. ranmııh. KıH bir müddet 
lelılcumhur lımet lrılnüye Fakat ıoaralara 11k 11k Yıldmm orduları ırubuna 
•it laatıralara ılatl•a e.lea ltlrleıerek polltllıa, harp T6r· kuma•da etmlı olan Pal
btr yazı ınttıar etmlıttr Ter- kiye ve Almanya ah•all keaheln Türklerin haleti r•· 
C(h11eıl ber•eçhl lUdlr. hakkında efkar teatlıtnde hlyeılnl anlamai• maaleıef 

Pek erken •efat eden Ala· bulunurduk. Bu meyanda muvaffak olmamııtı. 
tlrlı, lımet laönün6n ıah· 29 temmuz 1918 tarihinde 19 Eylül 1918 ile baılı
•••da lryalratlr bir halef bul· yaptıiımıs mlkllemeyl hiç yan Ye nllaayet T&rk ordu
.. aıtur. I• intihap bütün unutmam: larını bozguna ıevk eden ka· 
l&rkt,ede cand•n ıamlmi o •akitler ben yakında ti m6cadelede lımet Be, 
tea.laüratla alkıılanmııhr. zaferi nihaiyi elde edeceft- lmtııal numlneıf teıkll edea 
ttakı eıkldea Baı••ktl olan mlz hakkındaki ümüdlml ve latç bir an akamet 161· 
•••et, memleketi• her tara· buakmak lıtemedlğlm halde termlyen btr kumandan ola· 
fıoda H•tlen •e takdir edl· lımet bana talntlten ıu cüm· rak tema,nz etmtıttr. Onun 
lea bir ıahılJettlr. lelerle cevap •ermtıtl. kumanda eltlfl GçOncü ko· 

Bır •akitler K.Gçllk AıJa <c. Ben lıtlkbalt karanlık lordu 7 ncl ve 4 ncl or· 
harp meydanlarında Türk aörüyorum. Bu ıörGıfim ıl · duların rlcatlnl aetlr •e te· 
•tllb arkadaılarımısla i>lr- ala vatanınıza da ıamtldlr. mln eden dtımdar olmuıtur. 
hlrıe harp et mit olan biz GGn ıelecek ki ılz blslm lnrılızlerln f alk ku•vetlerlae 
4l•••lar için.le m6f8rGntleyh nezdtmlzde buluamaı oldu- •• Araplar1a lıyanına kartı 
J•baııcı deltl•tr. B•ıln ha· funusdan dolayı tallbtnlze bu rlcatte yapılan çetin mi· 
il btz kendlmlal oaa arka · ılkredecektlnls . Sız burada cadelelerde lımet dalma harp 
daıça hllrmet htılerlJle bal· kuıurlu bir devlet mekaaız •• mGcadele aaha1ının mlb· 
la IAY•akta1ız. ma11 f eaa teçhiz edtlmtı bir rak noktHında ıirGlürdl. 

1916- 1911 Yıllara için- ordu, kerruptloa •e laflatl · Demir ıellbetlndekl itidal 
41e •GıarOnlleylaln haJat yolu on tanıdınız . Bu fenalıklar ve ı6k6tu ile o , kıtaahnın 
•lııerlJa benimki ile bırleı · ı lzln memleketinizde ile baı baklyeılnl Bııan cenubunda· 
Qıalftlr . Bu teıadOflerl ((Kil· ıöıterince yeni blrıeyle kar· Elıak tepelerlne g6t6rd6. 
ÇllE Aı,ada •e FtllıUade ıılaımıı elmadığ1nızı ıöre- Burada her tarafı diiımanın 
ltrlı fırka kumandanhlım cekılnlz· BütGn bu fenalık · tamamen çe•lrmtı olduiu 
'••anlı kitabımda etraflıca lar bizde ofduiu ıtbı ıtzde haberlal aldı . Ancalr Şerla 
ı•••lr etmlf bulunuyorum de kaybedllmlt btr harbin nehri üzerinde ceıurane bir 
-•t T6rklye deYletl Cum· avaklbl elacaktı . cebri ı•çl.lle kurtulmak için 
lı•rrelıllltne intibahı de o Bu zeki •e uzalı ılren zayıf bir lmkln kalmııtı. 
t•••lrlerlm timdi yeniden adam m•fer ne kadar hak· Zayiata bakmak11zın bu im· 
•lll&a Ye kıymet bulmakta· lı ımıı! Harptan ıonra bizim lrlndan lıtlfade etmealnl 
dar. düıt6flm6z laazfn •azlyetl kendlıladen rica etml1t1m. 

lı•et Beyi Küç6k AıJada o daha o •akit bir l"'Yı•m· O kararını hemen •ermfttl· 
ICGrdlıtanda kGçlk bir ka · ber gibi ••ve~nden keıfetmlı Bunun tlzerln• 25 eJlulde 
••ba elan Çapakçurda tanı tı! MOıarlnlleyle dafma ıılda · coıkun •e 16rlkle1tcl •ehtr 
1111thm.Ben birinci T6rk pi· ı•n mGnaaebetlmlz bana çok Gzertnde ıeçld muvaffak&· 
)•ele fırkuının ku•andanı ıeyler kazandırdı . T&rk hal- yetil oldu ve baldyet8111iyuf 
•ıfattle kendimi iklac.I ordu kının ruhunu yakında• kurtuldu. Nehri ıeçtllıten 
lcu•aadanı izzet Paı•J• tak· ta•ıdım, malyetlme Japa- ıonra ılk te•akkuf yerinde 
.&a.a •ltlil•~ıırada lımet Bey caiım muamelede ve ıarkıa (Erha k6Jlnde) lımet beni 
de ltu erdunua erkiaıhar- ah•al ve ıeralt •• huıuıl · ıördü. Kendlılne tam ha
bı,. relıl ııfat11le orada bu· yetlarlnl muhakemede lıabet laerl •erdlllmde heyecanla 
lunuyordu. Kendlıtnln Alman· ve emniyet kaaandım. Bu •e ae11ız beni kucakladı. 
C•ya tamamtle •akaf oluıu Hyede me•ldlm ve •••iye- Birlikte yol•aıuza de•am 
•r•IDızda hemen bir Jakın · tim ba1ll ku••etleamlftl. ettik. Yolda kendlılae ıö· 
lale tealılnl kelaylaıtırdı. 80t6n derdlerlm Ye m6ı· 
Uf•k zarıf ya.alı, hareket- kGllerlm için her Yakıt tam 
lerı cınh olan bu ı•nç er. bir ltlmadla kolordu ku · 
k&nıharp rebl aıkerllkte mandanıoa mGracaat ede
lb•tacl k1aa •e kati bir taı· btllrdlm. O beni her Yaklt 

•itle harp aahHınclakl ••- •emnualyetle ve tam bir 
ZIJett •e ordu kumandaalı· açık kalbltltkle makıada 

lıa makMt •e pllnları•ı bu· UJl'JD tedbirler laakkında 
aa izah etti. Akıam verilen lrıad ederdi. Bu ıuretle ken· 
alJafette enun yanında otur. dlılne arkadaıça 1akıalıfım 
•uıtum •e ••un laararetll ıayeılnde lımet Bey hakkın · 
••pirlerle dolu, netolı •e da ıu kati b6kmü edlnmtı . 
laGlctelt ıohbetinden ze•k bul- tim: 
lb111t•m. BGtQn ıabılyetln· Amir ve mafevk olarak 
clea karnıya• ıe•lmltlfjlne kati, Hrfh ve mOıbet ted · 
•• caztbealne tutulmaktan blrlertnde baılretlt, ıaye •e 
lcı ... kurtulamazdı. Fakat hedefinden emin malyyet ve 
ceplaellekı •azlJet bu ılhl madun arana karıı muame · 
hOf mGllkat •e ıolabetlerln leılnde ltltl ve hayırhah ef · 
telserrlr6•e maaleıef mlıa· ra.l için ıefkatll teka11lt 
•tie •t•emlıttr. Ancak lttr •e ihtimam ıahllııtt . 
..... aonra yine blrlııtlrlmlzl Efratl onu ateıl• bir mu· 
' 6'•8tt&lr. Blrlacl f1rka 1917 laabbetle ıeverdı. Alman za. 
llkteırlalnde Ftltıtladekl Yıl laltlerlyle m6naaelaatında 
dırı• orduıaaa meoıup lç6a· ml1arlalle1b fe•kalltle bir 
ti kolordu1a ilhak edılmlı · nezaket •e fetanetle tema · 
ti. Bu kolorda lımet Beyin yüs etmlıtl . Hayli tlerlemlı 
~U•anda11 altında olarak bir yaıta bulunan Maraıal 
\ldlıGa ıtmaltntie ce.hede Liman Voa Sandenln keadl 

i••zll harekat laallade idi. nefalae tahmil eltfjl zor
tl• O&a .. adaa ltlbareD mil · lu l&Jretl~ula fımet a.ayra· 
trlaılerle •r•••tla ııkı ltar aı itil •e ••• •••lı ılrn 

lilı ceblmelea çıkarelıiım ve 
Şerla nehrinin ıuJunda ıı
laaarak tama•lyle yumuıa
mıı olan karıma •e kızıma 
ald reımllerl ılıterlace nük· 
telt bir tarzda ıu ıazlerle 
beni teaelll etmlıU: 

«Aileniz ltahtlrardar, le 
rla IUJU ile •aftlı edllmtı 
oldular.» O ıünüa akıamın· 
da Anadolu da Ah Fuat 
Pa,.,a karıı lııttrlncl fırka

nın hlzmetlerlal •• benim 
iltibas ettlflm tedblrlerlmln 
laabetlerinl Hmlleklr ı6aler· 

le hlk&ye •• takdir etti Kı· 
ı.ar •e aıll bir te•azu ile 
ltlzzat kendlılne alt olaa 
hizmet •• mu•aff aklyetlerl 
•e kendi omuzlarında Jilkl& 
olan büy6k meaultretlerl ıl· 
kit ile ı•çlıtlrdı. Oaun lda· 
reıl altındatlır ki kolurdu · 
ıunun bakl1eıl baadan ıon. 
ra da k11men m••affaldyet· 
it alır muharebeler •ererek 
6 tıırlne•••l 1918 de Ha
lebe ıelmlttl· 21 lll1teırlntle 
bea, m6tareke akdi mukar· 
rer olmHı ıel»ehlJle Tftrk 
hlı:metlndea arrıldım . 

( So•u dirdl•cl aaJf atla) 

ttJıtiı<.DU.l 

Fransız HükQmetini 
1560KişiDavaEtti. 

'AYFAı 1 

RADYO 1 
-- ANlARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 

Bu 1560 kişiıin hepsi da 50 milyon f rııgm ıııisi ol
duklın iddiısmda~u. 

T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 

Franıız blkumetlnl 1560 
kiti da•a etmlı bulunuyor. 
Su 1560 kiti 50 milyar fran· 
lua varlıl olduklar1nı da•• 
ediyorlar •e bu pua yı hl· 
k6metten lıtlyerlar . 

Varlılerden biri ıöyle dl · 
yor: 

- Evet efeadlm, Jan Ti· 
ertlnln •arlıl eldufum• id
dia edlJorum. ÇankG ken· 
dlılaln ahfadı•dan bulunu· 
yoru•. 

Jan Tferrl ildOfü zaman 
50 milyardan fazla bir aer· 
•et bırakmııh 'H b• parayı 
muhafazayı Fran11z h61&6· 
•eti üzerine almııh· Çlnk6. 
•arlılern hiçi.iri kendtıfafD 
Jan Tlerrfnln h111ma olduia· 
•• lıbat edememlıU. B•ıln 
bunun kabil oldufunu a6y· 
llyebılır•m, çOnlıü Fraa11z 
b6k6metlnln elinde artak 
lalr nlfuı lrütOfO bulu•mak
tadar. 

«Bizim alleml:r. bu aervete 
elan "•lrlnmızı dalma iddia 
et•lı ve müracaatta bulun. 

muıtuk Bizden ltaıka daha 

birçok •arlıler var ki, meı 
bur Venedlkll tüccarın efıa · 

ne•I Hrvetlnden pa J bekli · 
1orlar. lu Hnete .. ak •ddla 

edenler Onbeıtocl Lul de•· 
rlndenberl yaııyorlar •e bu 
ıuretle ıayı ıttttkçe artı· 
yor.» 

Bu daha bundan 3 a11r 
•••el, 1636 ıenelerlntle de 
baılamııh Jan Tlerrlntn bG
yik baba11 Franıa Kralsnın 

jaadarma11 1111 . Jaa, bahhnı 

deaemek için ltalyaya ıtdl· 
yor, Itır ilan.la çalıımaya 

baılaJor. Sonra Venedtkll 
tOccar Ttpalcll tle tanıııyor 

•• tOccar onu yanına kitlp 
olarak ahyor. Beraber bir· 
çok memleketleri dolaııyor· 
lar. 

1636 da Venedıklt t6ccar 
ôl61or •e bitin ıervetlnl 

klttbJae ltaralnyor. Fakat 
Jaa Tlerrlye imrü yefa et. 
mlyer. Az bir müddet aoara 
.la o öl61or ve ıer••tlnt al· 
leıl•• ve kardeılerlne bsrak · 
hfını vaılyet edl1or. 

Fakat. bu ıervet nerede? 
Jaa Tterrlnln alleıl, kardeı · 
lerl ve daha ıo•r• ofulları, 
torunları bunu bulamıJorlar. 
ihtimal ki Jan da o zamanın 
•araıı tle 56 mllyoD altın 
frank ola• bu ıenetl eline 
almamııtı •• Ulccarın mal· 
larıadan ye alacaklarsndan 
toplıyacakh. 

BuıünkG •arlılerln iddia 
ettiklerine ıire bu para 
Venedlk lııtankaııada idi Ye 
1796 da MapolJon !ta(JaJı 
ı11al ettlfl zaman Venedlk 
baokHındakl para FranaaJ• 
nakledllmtıU . O zaman Jan 
Tıerrlntn •arlılerl bu para
ya hakları oldafunu, çGnkG 
V eaedtk bankaıandan «3000 
ıü•artnl• mubafazau altında 
Frauaya ıetlrllen 22 araba• 
altının b6ylk a,ır k11mını 

Venedtklı tlacana ıerv•tl· 
nln teıktl ettlllnl iddia edl · 
Jorlar. 

1800 Senelerlodenberl 
mulatellf tarllalerlle fran11z 
hall6•etl•I• lt\I ••1ele ile 

ali.kadar olduğu •e davaya 
baktılı ıörGlmüıUlr Ye b• · 
ıftn daYaların raporları me•· 
cuttur. Fakat, hiçbir varlı
ler haklarına tıbat edeme· 
mlılerdlr 

Venedlktl tüccann •arlı· 
lerfni toplu bir halde ertaya 
çıkaran dava 1820 ae•ealnde 
açılmııts. Madam Morel lı · 
mlnde bir kadın Avuıturya 
fmparaloruna müracaat el 
mtı, e za111an Franıadakl 

•arlıler de ortaya çıkmıılar· 
dı . 

Fakat ıoa zamanlarda •• · 
rlılerden biri bu mHele· 
yl halle azmetmtıttr •e •a· 
rlılerln hfi•f yetlerf nl teıblt 
tılnl hükumetten beklemlJe. 
rek bunu bizzat kendlıl 
yapmıya karar •ermlttl 

M · Crueı lımlndekf bu 
zat ıenelerce, bir tarihçi ıl · 

bı, bütün halyayı ıezmfı , 
Venedtkte mahud tüccarın 
oturduiu ev.le oturmuı, 
ıonra Macarfıtaaa, ltuı1a1a, 
Hollandaya, BelçlkaJ• ıtde· 
rek V enedtldı tlecarıa ah · 
f adını birer birer araJıp 
hul111aı •e teablt etmfıtfr. 

M. Grueı hazırladıiı bu 
nilfuı kütüfAnü Fra111ız hl 
metine vermlı ve bu delile 
dayaaarak, artık Jan Tıer

rlnln mlrHına hık tddfa ede · 
bileceklerini ileri ıürmüı· 

tür. 
Bu alfuı kltfiiine 16re, 

Venedlkh t6ccarın varlılerl 

ltugün 1560 kftldlr; fıtenl 
len mlra11 ela 111aranıa hu
ıilak6 kıymeti &zerinden 
50 milyar fra•ktaa fazla
dır. 

Vartıler bu parayı alal!,1-
lecekler mi, ala•ıyacaklar 
mı? Bu, henfiz malum de· 
itidir .•. 

Almanyanın 
Tayare 
Gemileri. 

T elıraf haberleri, Alman 
f abrıkalarsnda yıpılmakta 
olan tayare ıemtlerfnden 
blrlnclılntn lau ayın aeklztn. 
de Kıel limanın.la denlse 

lndlrlldtilnl, meraılmde biz · 
zat Hıtler ile General Gi-

rlnıtn de hazır bulundufu
nu •e bu yeni ıemlye Graf 
Zeplin lıml verildlilnl haber 
verdiler. 

Cemi 250 metre uzunlu· 
fuadad1r. C6verteılnfn ı•· 
nltllil 27 metredir . Elit ka · 
dar ta1areyl rahatça taııya
bılır .. Geminin gerek laar•, 
ı•rek müdafaa tertibatı mı · 
ke1Dmeldır. Top teçhizatı iti· 

barlle harp ıemtlerl•e ir· 
nek olacak bir ku••ete aa 
blptlr . Gemide 16 tane 15 
ltk top ile 10 tane on bu -
çukluk tayare dafi topu •ar· 
dır. Ayraca ıene taJare hG
••mlarıaa karı• koJmak için 
Jlrml iki ta•e 37 milimetre· 
ilk mltralyösle mGcehhezdlr. 
Bu mitralyözler aynı zaman 
da denizden ıelec:ek tehll · 
kelere karı• da kai"U;i;lahllİ; 
evıaftallırla r . 

Sllratl ıaatte 38 mll, hac-

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

23 - 12 938 Cuma 

12.30 Türk m\lı:lll (Türk · 
çe ıarkılar) 13.00 Saat aya· 
ra ve haberler. 13. J0.14. 
Müzik (rlyaıetl Cum. Ban· 
doıu ıef: lhHn Kl•çer) 
1 - Cezalr marı• (Oıtilt 
Boz) 2. -Valı L, Eıtudl• 
antlna (E. V aldtefel) 3 -
Şilr ve köyll u•ertlr · (Su· 
'pe) 4 - EYa·potpurl (P. 
Lehar) 5 - Le THıfl danı 
deı Bohemlenı· (8.C6dard) 
6 - Tlrklıcheı·e•termezo 
(VV. Halım) 18.30 Mlslk 
(cazbaad) 18.45 Saat ayara 
•e haberler. 19.00 Tlrk 
müzlfl (ıarlnlar ve ıematler] 
20.00 Müzik (ltlyaHtl Cm. 
Flarmo. Orkeıt. Şef: Praet
oriuı] 1 - Naclattaıer •on 
rrenada (konradln kre•ozer) 
2 - Çello Conıertoıu St 
bemol maj6r [Luırı bocelae· 
rint] ıollıt (daYld ztrlıln] 3 -
Senfenl . Do maj6r [Kurt At· 
terberı) 21 00 Saat ayarı•• 
para komltlyo •e toprak ••· 
hıullerl, b.raa 21 . IO Tlrk 
mlztfl (halk havalan) 21.45 
koouıma. [Sper faalıyetlert] 
22.00 m6zlk (klçlk orkeıtra] 

1 - Uadlne · u•ert6r· (Lort
zlnı) 2 - Rtgoletto (Verdi] 

Kınte11enzen [Morena) 4 -
Ole Koıenden·(Jozef Lan•er] 

5 - Daı alıaretten madel 

[ıledej 6 - l - Venetla•· 

lıcheı Condellled (Bardlaoldl) 

7 - Eın karae•alı-Traum. 

(Manfred) 23. lO müzik (man· 

tlollnata] 23.45.24 Son ha

berler ve yar rnkl •rolram. 

............. 
/tal yada 
Televizyon 
istaayonu. 

lnıtltere •e Franıadan 
ıonra ltalyada ilk tele•lzJon 
lıt11yonu kurulmak iizere· 
dtr. 

Yeni icatlar içinde en J• · 
••t tlerlemlı elanı tele•lz

yondur. Seılt ılnemadan çok 

ev•el keıf edilen tele•lzyea, 
ılnemada btr diler lnlul•111 

renkli filim lakılil»ı elduiu 

halde, henüz tamamlle tat · 
blk Hha1tna konulmam ıı 

bulunuyor. Buıün Pranaa•• 
•e lnıılterede birer tele•ls · 

yon lıtaıyo•u •ardsr. fakat 

bunlar da ancak muhitle· 

rinde 40 kilometre içinde ki 

bir araziye neırlyat J•••
bllmektedlrler. Çankl tele 

•l•Jonun l»uıl•lrO ıekll •••• 

daha uzak yerlere tele•lz· 
yon neırlJatı kabil olmı1er. 

ltalyatlakl tele•l•J- ıı: 
tHyonu Remada lsur11lmak· 
tad1r •• lnıaatana buılnler · 
de baılanacakhr. lıtaı,on 
iki, iJ aya kadar laltecelr 
•• faaliyete ıeçecektlr. 

ml 39 bin to•dur. Almanya 
hu ıeml ile deniz ku•Yetle 
rint biraz daha fazlalaıbr ~ 
mıı ol•1or. Diler tarar• ,.. 
mlıl ele Klel tezılhlaraatla 
ı.,. etillmektetllr. 
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Italyadan Y tikselen Ses: 

TUNUSI .. TUNU 1.. 
( Dünkü yazının devomı) 

Maamaf ıh. bu 11ıbılere 

karıı, adada, dıl ve m.ı : ı

yeUn İtalyan d~ğll, Koral 
kalı olduiunu söylemek da. 
valarıoa çürütmeie klfldlr. 
Maamaftb, ltalyanlarla Kor 
slkahların bir çok •üıterek 
tarafları yardır ancak, by 
alsbette de aykmhklarla 
tlolu•urlar. Aıırlardanberı 
hlkim bir rol oynıyan pa 
rola bu adadaki zlhntyete 
bir delildir. Bu parola, mek-
tubu devlete karıı dürOst 
hareket etmektir. 

lredaouslerta tahrikleri, 
uzun zamandanberl İtalya· 
dan körOklenmekte oradan 
btmaJ• ıörmektedtr. Bu em
ellerin temerk6z etttlt yer, 
Ll•ornodur. Ll•ornoda dl 
Telırafo» adında ıOndellk 

bir ıazete çıkmaktadır. 

Haftada bir sayfadan iba
ret fakat tema16llerl rayet 
ıarlh olan «Edlztone della 
Coratca» çıkmakta ve Kor· 
ılkanın hal1aalıiını lsbat et 
mele çalıımaktadır. 

Bu haftalık ıazeteden ıon 
ra a1lık mecmualar ıelmek · 
tedlr. 

En laaıında, 

mubaf aza eden 
ktbarlıtını 
fakat bir 

kaç ıayııını bir arada neı 
retmek zoruntla olaa 4<AD· 

Uca e Moderaa Coratca» bu

lunmaktadır. France110 Gu 
errlnlD teelı etmtı olduğu 

Rıvtsta delpenılero Corao, 
ıerek metin ıerek re.imleri 
itibarile o kadar mükem 
mel tertip edtlmektedlr 

ki , polttika •ılerıoe i let ol 
m asma insan mütee1Blr olu 
yor Hu mecmu r.nm metni, 

Koratkada y loıı. ltolyaya 
ıluhak etmek dütünceıfnln 
hakim olduğunu kendilerine 
telkin etmek lfln K.onlkah 
eatelektüellerle yabancılara 

hitap etmektedir. Bu mec
muama, adanın demokratik 
•aziyetlyle yakından alakadar 
olması, dikkate dejer bir 
mueledlr. Abone ıartlarıda 
az enter 11 n dejtldir. Bu 
mecmuanın, ltalyada, Kor· 
ılkada, Nısde, Savoya da, 
Monako, ye Mnltnda, Tu · 
nuıta, Dalmaçyada, lnlçre 
nln. Te11ln, Graubündea 
kantonlarındakl fiyatı 30 it· 
ret, yabancı memleketlerde 
de 40 lirettir. 

FranH, maaleeef, ıadece 

turizm propaiandaaı Jap· 
maktadar. Fakat, protesto 
fırtınaları geçtikten sonra, 
Franea, ıayet Koralka top· 
raklarını müdafaa etmek tı 
tlyoraa, ıerek fikir sllihiyle 
gerek para •asıtaslyle ene
rljlk bir ıurette harekete 
11eçerek evYelemlrde ltal1an 
lredantlzmlnln halk araıın -
dakl kökOnü kazıması la. 
zımdır. 

halyan ıazetelerl Koralka· 
nın halyaolığından ıonra 
adanın ıtratejık ebemmlye· 
tini tebarüz ettirmektedir· 
ler. Meıelenhı asıl rubu ıu 
dur: Frann K.oratkayı elin 
den bıraktığı rün Akdenlzln 
herhanıt bir noktaemdakt 
mevktlnı artık müdafaa ede 
blleeek vaziyetten çıkar. 

Reisicumhurumuza 
Aid H~tıral·ar 

(Üç6ncl ıayfanın de•amı) 
Kendisi hakkında çok de

rin hGrmet hlılerl duydu. 
fum kolordu kumandanım• 
ıabaen Yeda etmek tmklnı
nı bulamadıfımdan pek mü 
tee11lflm. Keadllerı o Yaklt 
alelacele lıtanbula hareket 
etmltlerdı. çünkü orada mev· 
cudlJetlerlne tlddetle ıhtt1aç 
lal11olunm111tu. 

Müteakip yıllarda lımet 
Paıaaın lıttklil kahramanı, 

muzaffer diplomat Ye nlha 
Jet BatYekll olarak yaptığı 
lalzmetler tarihe ıeçmlıtlr . 
Onun adı, mileveffa K.emil 
Atatürk tle ea ııkı bir tarz · 
da bailadır. 

1922 - 2:i lıttklil müca · 
deleıl Türklyentn' kalkınma · 

sınıa baılanııcıdır . Umumi 
harp lıe onun inhitat dev-

resinin sonu olmuıtur. Hiç 
bir Türk ltu inhitat devreıl· 

nt artık hatırlamak lıteml 

1or. Bunun içindir ki vak
tiyle yaplliımız silah arka· 
daıhlı unutulmuı gibidir. 
Fakat harpte düımao kar 
ıı kan dökerek huıule ge · 
len bağlar hiçbir zaman çö · 
zülmez. Nasıl ki mııızl her 
iki mtlletl mGıterek bir mü· 
cadele fçla btrleıttrmlııe Is· 
tlkbalde de muslihane bir 
tıbırliilnln her iki mlllcun 
karııhklı Ucaret, aanayl, 
kültlr •e ilim sahalarında· 
ki münaıebetlerlne fnkleaf 
vermeılnt •e doıtlulderıaı 

daha ziyade kuYvetlendlr 
meılnl temenni ederim. 

Şarkta yaıadıiım baya· 
tın hatıralarını ihtiva eden 
kitabımı bu temennilerle 
bltlrmııum . Şimdi lımet 
lnönünün Türk devletinin 
batına geçmlt olmaaı hldt. 
test üzerine bu temennntle 
rime lllve edecek ıözüm 

ancak bunların hemen ta
hakkuku imld ve temenni· 
ıidtr . » 

Mütekald General 
Guhr 

«Thr: Economlıt,mecmuaaı 
Türkün milli tıtlklill Ata

t6rk kadar, onun aziz evla
dı lnönln6n de eseridir. 
Çünkü lımet Paı , J 919 22 
ye kadar devam cd•n ve 
bir hayat "'e ölüm mücade . 
lesi olan Tirk. Yunın mu-
barebealode Kemil Paıanın 
erklnahorp reisi idt. Bu mu· 

barebeden ıonra 1923 de 
aktedilen Lozan sulh konfe 
ranıından T6rk murahhas 
heyetinin baııoda bulunan 
ıene lımct Paıa ıdı . Bu ıkl 
mihnet ve tecrübe günlerin 
de lnönQ yüksek kalitede 
bir aaker olduğu kadar gP · 
ne yGksek kalitede bir d ip 

lomat olduğunu da tabat et . 
ti. 

Türk devlet ftSmfsln ln Y•· 
nl kaptanı ile onun Pakt 
dostu Ye selefi araımda gö· 
rünüıte bariz bir tezat var 
ıtbtdtr: lnönü tabıen müte· 
haklcim olmaktan ziyade 
halim 11örünür Fakat Tür· 
kiye Cumburly~tfnln yeoi 
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Katalonyada Casus 
Şebekesi Çıkarlldı. 

sahipleri de vardır. = !~ ; :: i 
RHml bir tebltide Kata- f aallyette bulundukları an. 'f'/ı 108 6000 '-

lon1ada bü1ük bir casus ıe laıılmııtır. .... Ba lkraaıtyeler htr ü~ •glia bir olınak iiuu st· ~ 
bekesfDID keıfedlldlil haber CHuılar düımana cephe- ~ ntdt d6rt defa bu miktar uurind.tn kura ilt cağılı · , 
verilmektedir. Tebltiln bal- lerdekl ••zlyet bakkıncla ma· 1fJ. lac•ktır. '-. 
dlrdlilne ıöre, bu ıebeke hlmat Yermlıler, Franko .... 'i-1-"j. '1-• J. .. 'i-W. J. "I 'I ... '1-"I J. 1-'I .. J. W. ~ ... 
bir mQddet •••el keıfedtl· tayarelerlne hedef ıöster· 
mit, fakat timdi ye kadar 
6zerlade bü1ük bir ketuml 
yet mulaafaza edilerek an· 
cak buıün, tahkikat tamam· 

laodıktan sonra meydaaa 
vorulmuıtur. 

Tebltid• ılmdlye kadar 
200 kitinin idama, 200 ki· 
ıtnln de 20 ile 30 Hne ara-
11nda hapı• malııkôm edll· 
dtklerl bıldlrllmektedır. 

Şebekenin menıuplan za· 
btt, doktor, avukat, rahip 
gibi oldukça yüksek mevki 
sahibi klmseleuilr. Bunların 
bütün Katalonyada köylere 
varıncıJa kadar ıenlı bir 

f ransız parlamentosunda ; 
~ir peynir meselesi gürül

tü çıkard1. 
Geçen hafta Fransız mec· 

lial mebuıanında oldukça 
hararetli bir celıe aktedll 
mlıttr! Bu celıenln ıiJHI bir 
hedefi olduiunu ıanmayınız! 
Celsenin bararett pe1ntrden 
ileri ıeltyormuı. Mebuslar-
dan birkaçı aıkere verilmek· 
te olan yemeklerin az oldu· 
funu daha iyi bealeamelerl 
icap eylediğini btldtrmlıler. 
Bunun üzerine Alo eyaleti 
mebuıla11ndan biri btr ka
nun liylhaaı · teklif etmıı. 
Bu llylhaya nazaran aıker· 
lere yemekte muhakkak 
<Gravyer) peyniri verllmeıl 

elzem lmft. Liylhaıı okunur 
okunmız bir gürültüdür 
kopmuı. Sair eyaletler me 
bus!arı aıkere ıırf (Gravyer) 
defli, fakat munıter, rokfor 
verilmesi de icap eyledtjlni 
iddia eylemlttfr Neticede 
ıu peynir 1üzel1 bu peJ•lr 
fena diye bir müDokaıa ve 
mOcadele baılamıı! ... 
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-"' relıl ile ya.kından tem eta 
bulunan bir klmıe onun 
Atatürkten daba az kuvvetli 
bir karakterde olmadığının 
derhal farkın varır. 

Hul6ıa, rlOn olduğu gibi 
bug&n de l"ürküD taltht li 
}akatlt ell rd bulunuyor.» 

mlılerdtr. Şebeke mGsatd bir 
zaman beklt1erek dahilde 
bir lıyan çıkarmıya hazır
lanmaktaydı. 

Bunlardan bazıları ispan
yada Alk fıyan çıkblı zaman 

hükumet aleyhine kalkanlar, 

fakat o zamaadanbert aak 
lanmıJa muvaffak olanlar
dır. 

T evklf edtlenlerden blrf 
erklnıbarp zahltl Antonlo 
Almathr kı, Frankonun ıah · 
si doıtu olduiu söylenmekte 
Ye ıebekenln baıında onun 
buluoduiu zannedılmekte
dlr. 

E vıı talebe 
Geçen ay Kopeohat mah· 

kemelerlndea birinde çok 
garip bir dava rüyet edil. 
mittir. 

Bundan iki üç ay ••vel 
üninraUe talebelerinden 
ıenç bir kız evlenmek ÜH· 

re buluauyormuı. Hazırlıklar 
ikmal edllmlt· Tam düiün -
den iki gün evvel ntıanl111 
birdenbire keodtnl zehirle. 
mit ve ölmüı. 

Genç kı:t bu beklenmedik 
hldlse karı11ında tam ma· 
nlııle metanetini kaybetmtı 
Kederi biraz tahfif edince 
hemen av•katıa müracaat ~ 
eylemtı . Avukat « öl6 » ye ' 
celb çıkartmıı . Da•anın ••· 
bebl: «Vadin ademi infazı• 
dır. Kız manevi olmaktan 
ziyade pek büyük maddi 
zararlara uiradıiı•ı ileri ıür
müı. 

Dellkanhnıa bütün em••· 
linin aatılmaamı ve bu eatıı 
eımanından uiratlıiı zarar
ların telif tnl lstemıı 

Mahkeme diht aün de -
vam etmlf ve davanın reddi 
tle nihayet bulmuı . 

Ameri~a iki büyü~ ~arp 
gemisi yapl111yor. 

En bQyük yolcu vapuru 
rekabeti Fransıı ile lnl'ilte· 
re arasında devam ederken 
Amerika da en bQyük harp 
gemfllnl yapmaya hazırlanı
yor. 

Amerikan Bırleılk Devlet· 
lerinln yeni deniz kuvvetle· 
rl proiramına sröre önümüz. 
dekf ıene içinde 45 bin ton-
luk bir veya lkl harp remi· 
1 tezgAha konulacaktır. 

Bug6nkü halde en büyük 
harp a-emlıl İngllterenln 
42. IOO tonluk «Hud» zırhlı · 
ııdır . Ve J 918 de denize in. 
dfrilmtıtfr. 

~~~~~~~~~4 1 Yerli Malı Dökme 

1 
Yerli ma/J dökme kömür sobaları şeh-1 

rimizde de imal edilmektedir. Şimdilik il 
bu sene bir num11ralı olarak imal edil- '6 

1 meğe başltınmış!Jr. Bu sobalar çok ku/111-
I nışlıdır. 
~ Fiatlar ise İstanbul liatından muhak-
« kak iki - üç Ji:,a da~a ~~nzl18tlıdır. ltrzu ı 1 eden sayın muşterı/erın Emanetçi - P,h- '-
1 met Gümüş yazıhanesine uğramaları. ~ 

·~~~~~~~~~~)111,1: 

Edremid Gurup Merkezi 
Belediye Ayar Memurlugundafl 

37 Damıah ölçülerin senelik aauayenelerl bu yıl y•P'. 
lacalından alakadar ölçü sahtplerlnln J. J 939 tarthtndeO 
31 1 939 tarihine kadar (37) damaalı ölçülerini balla ol' 
dukları belediyelere bir beyanname ile kayd ettirmeleri 
Ye mukabilinde bir müracaat klğıdı almaları icap ecltf 

bu tarihe kadar ölçGlerinl ka,d ettlrmlyenler bakkı11d• 
kanuni takibat yapılacalı tlln olunur. 4 - 1 - 398 

-------------------------------------~~---__., 
Balıkesir Taptı Sieil 

Muhafızlığından: 

Kö16: Mevkft: 
Halalca Kaynarca 

Cınsı: 

Bal iken ıtmdl 
tarla 

Hududu: 
Dojuıu lım•'1 

oflu Hamit sır· 
ber oilu ft. 

kıamen Şe11t 
ojlu Meb .. et 

lıaatııı T•P'' 
Kadir ofl&J 
Artf, po1r••1 

demirci H•ll1 

kar111 Kroıoeı 
ve kıımea ,. ı. 
tıpıırmak ka' 
rııı Naime, lı•" 
leıi yol. 

HuJud ve bulunduiu yer yukarıda yazılı evvelce b•I 
timdi tarla Halil ojul1araodan Mustafa oflu Mu&ıarredJIO 
ıenetatz malt tken 33J de öl6mlle kar111 Zelıha Ye e•ıat · 
ları Mehmet ve Muıtafaya kaldıfından bahlıle naml•rıo• 
senet almak istediklerinden tahktkt lçlo 2 J 939 ıinü .,, • . 
halline memur ıöndertlecektlr. Bu yer hakkında taaarr.,f 
lddlaııoda bulunanlar vana bu gOnler •çlntle yazı tle vt· 
llyet Tapu Sıctl Mulıafızbjıaa veyahut mahalline ıelee•" 
memura müracaatları lüzumu ilin olunur. 
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