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Büyük Parti Kurultayı 

Yarın Toplanıyor. 
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Büyük Parti Kurulta· 
yı Yarın Toplanıyor. 

lfEb;diŞ~fi~lı 
1 Anıt - Kabri ; 

Anknra,24 [ Buıuıi] icra 
Vekılleri Heyeti Ebedi ,:;>~f ıo 
anıt kabri hakkındaki pro 
jeyi Cumhuriyet Halk Partlıl 
Gurubuna tevdte karar ver· 
mittir. 

Topraksız Köylüye 
Toprak Verilecek •• 

Bir inci ~öyziıaat vekalkınma ~ongresindıo ıonra bış 
sıne lik pı ogıam tısbit edilmiş olıcıktu. -----------------········ 

Kurultay Başvekil Celal Bayar1n ' Ziraat Vekili F atk Kurt· \ harflerinden alınmııtır. Zira· 
ojlu, blrlnd k6y •e ziraat at, baytar, orman luımı 11 -

Bir Nutkile Saat Onda Açllacaktır .. Bölgeler Ara- lılallnnma kongreel m6aaae. bl 11oıf tddıalarına mahal 
betile ıu beyanatta bulun. vermlı tefılrlerdea de ııyrıl· 

Serbest ve Terakkiperver partilerinde vazi
fe almış olan eski mebuslar Halk Part!sine 
girmek isterlerse müracaatları tedkık ve 

sındaki Tarki- muıtar: mak lçio Vekaletin adını da 
«Kongre ruznameılne da· aırtkiiltur VeklleU ıekltn• 

ye F utbolBirin- hıl her madde için Veka- ıokmak mevzuu bablıtlr. 

l • ., • letçe dGıinülen ıeylerl •• Akbank; Ztraat, ıaaayll 
ci ıgı. takip edilecek politikayı ay· zlraiye, ormancılıll ıubelerl-

Ankara, 24 ( Huıuıl ) - rı a1rı teılttt etmlı bulunu . nl ıbttva etiecektlr. Buıln 
Üç gündeberl devam t'den yoruz. Bunları tabettirme· devlet ziraat ıılemelerlae 

bir karara bağlanabilecektir. lıtanbul, Ankara Ye lzmlr dik. Konıre azHını• ıüphe· •erllmlı ve devlet ormanla · 
verilecektir. bölıelerl hariç dtjer bölıe· ılz çok kıymetli olacak fi· rı için dütünülmüı eermaye· 

A•lıara, 24 (Huauıl] -
C. H. ParUıl büyük kurulta· 
Jıaıa f ••kalide toplant111 
hrın Baı,ık Mallet Mecltıi 

btna11ada Genel Baıkan •e· 

lıt11 Baınıkll Celil Ba1a· 
ruı bır nutku ıle açılacaktır . 

Baı•eldl kurultayın •aktln · 
den ••••I toplanıı ıebep· 
lerını anlatacaktır. Miltea· 
lcıben lld baıkan •ekili, altı 
llelueter, on beı nizamname 
lıo1nııyonu aza11 Parti nizam 
lı•IDeılnde yapılacak tadı· 

lltı tHblt edecekler ve ba -
lırhyacakları projeyi kurul
l-y umumi heyetine ar
•edıceklerclir Projenin umu· 
llal heyetce milzakereatn-

den ıonra Partinin yeni Ge
lıel Baıkaaı eeçtlr.cekttr. 
Yenı Baıkanın, ıeçlml •Ü· 

te-lcıp bir nutuk lrad ede
Cejı umuluyor. 

Parti Umumi a{elıllilne 
16plaeıtz Cumburrelıimlz lı· 
ilet laönü eeçlleceklerdlr. 

U11t11t idare hıyıllna kimler 
saçitıcek: J 

...... Dolatan ıaylalua göre 

B. Ctldl Bayar 
Kntahya Mebuıu Recep Pe· 
kerle, CeYdet Kerim incede. 
yı, Necip Alı K.lçüka, Nafi 
Atuf, MGmtez, Baıye 
kilet Huıuıi Kalem Müdü
rü Vedid, Rııhml Apak, 

ve Müotr, galıp ihtimalle 
yent tdare hey~tl azalıkla
rına ayrılacaklardır. 

Celll Bayarın kurultayı açıı 
•6ylevlae büyük btr ehemmiyet 

atfedilmektedir. Kurultay 
akıamı aza ıereflne Baıve· 
ktl tarafından bır çay zıyafetl 

lngilterenin iUi Mü
d af aa P r o ğ r a m ı .. 

laıiliz Müdafaa Hazırı inaillerenin ~ünyanın en müthiı 1 

hava kuvvetlerine mıhk olacağım söyledi. 
Londra, 24 (A.A ) - Mil 

h MGdaf aa Nazırı lr.sldp, 
dGn al&ıe m ıöyledtğl bır 
tıutukta ioırıiterenln dünya 
Gın en mllthtı hava müda -
faa kuYvetlerlne malik ola 
C•lını, loılltere bOluimetl· 
•in •on tkl ay zarfında lo
ıllterenln lluvvetlnl artır· 
~ak için fevkalicle tedbtr-
er aldıtını kaydettikten ıon· 

'- ıerek kendi. ıerek ha· 
hı arkadaılaranıa ıahııla rı 
l •lcluada dolaıan rivayet· 
erı •••zuu babıederek ar 
lcadaılaranıa memlekete mü 
1Dlıin oldufu kadar fazla 
hlz1net etmeleri temenotılo· 
de bulunmuı ve eler ıerek 
lcendeıı, gerek arkadaılan 
1•Ubllf edilecek olurlarea 
onlara daha btıyük muvaf· 
f •lcıretler dllemlıtlr 

lnılclp, memleket ıelime 
Unı ıahıi menfaatlerin 61 

tinde tumak lazım ıeldl· 
ltnı ka1dederek nutkunu 

bttlrml~tır 

Eden, kabıneye girec&k m\? 
Londro, 24 (A.A] 

Deyli Elup reı gRzetu., hü -

k6met mehafıllnde deveran 
eden bir ıaylayı kaydetmek
tedir. Bu ıaylaya göre Ede 

nln milli müdnf aa lılerlnt 

ted•lr eden nezaretlerden 
bJrlnt deruhde etmek ıure· 
tile önümüzdeki ıene zarfın· 
da kabineye ılrmeıl muh· 

temel dır . 

Bu ıazete, Edenin kendi 
ılnln kabineye tekrar a•det 
etmeıl ihtimali yolunu ıed· 
dedecek olan bir hattı ha· 
reket tttlhazıodao daimi ıu 
rette lctloap etmlı oldutu 
nu yazmakta ve Edenin il 
tıfaeına ıebeblyet vermıı 

olan İtalyan münaaebatı mo· 

ıeleılnln lupatılmıt bir fa -
11\ t~laklo edilmekte bullln· 
cluiuou lllve etmektedir. 

ler ara11ndakl maçlar dün •-ı l ı ı l l el b k ı 1 •çık mobusluklara aösterile- a r er D Ve muta ea AflDI en 81 a yea Hrmaye 1· 
A v a; ıona ermtıur. da nazara alarak kati ıekh· tt'mtyoruz. 

cek namzetler: Gurup blrtncllljtnt kaza - Dl verdikte• IODra baıtıra- Bankanın ziraat kıımı 
Mılli mücadelede çalıımıı, nan Adana, Aydın, Eıkııe- caiız •e bu Ziraat Veklle- v&1i pamuk zlraatl jlt zira· 

T k '-f ar bir, Samıun talumları cuma L ı ı•- t ı ·ı Serbeat ve ere • pener P - , linin •U it ere ald beı eeae· ati, ıenit m •J" a v rJ aya 
ttlerlne 1ırnılı ve vnzıfe al - I ıünü Kıktıebtr - Aydın ve ltk planı olacaktır. tütünü ztraatl, ıoya ziraatı, 
mıı btr kıaım eakl nıe~ . Samı un - Adana teklinde Sureti umumi yede düıln· meyvacılık, vaıl yiiac6llk, 
buılar Cumhuriyet Halk çarpıttılar Eıktıehir, Aydını d6i6m6z ıudur: sebzecilik, hayvancılık Hlek· 
Partıılae ıırmek ve me· 2 6, Samıun da Adanayı 1· 4 Partimizin proiramı her ılyone tohum yetlıttrlp tla· 

yenerek fınala kaldılar. Vek&lete: iıtmak albt itlerle uir•-· 
buı olmak arzuıunu ıöı· 2 30 • .-

Dün, final maçı ıaat · l - Yapıcı •e •umüne caktır. · 
terlrleue, üzerlertnde leem · S 

da Eıkiıehlr- amıun ara- olucu, 2 - Yaratıcı, ölr•· Sanayii zlralye k11mı, 
mül olunduktan yanı ıa · ç k 

aında yapıldı. o çetin ıe· tici, hıalayıcı rol •er•lıtlr. memlekette büyük klçlk 
hıalerı hakkmda tedkıkler ı b - d ı d çen tr muc& e • en ıonra, Bunlardan blrlnclılnl «Ak. deYletce k .. rulmuı ziraat 
Yapıldıktan ıonra m'lli bir E k hl lıl bl ı · d d ı ite r er r ncı evre e bank» namı altmda buıün- k11mını kuracakbr. 
ltğtn ve nedametlerlnln bir bir, ıkınct tle•rede üç ıol kil devlet ziraat tıletmelert- Akbank aynı zamanda'ıu 
ifadesi ıcklınde haklar>nda atarak O- 4 bir vazlyette938 le orman ııletmeelnl tevhit Qç mühim me•zula ela itti· 
bir karar verilebilir aeneat bölgeler arası ı••· ıuretlle yapacajımız banka ıal eclecektlr: 
Kurultayı müt~aklp Umumi plyonluiunu ka:ıaadı. ıle temin edeceilz. 1 - Mem1ekeUmlzla bu· 

Relı lımel loanünün riya Umt'!'!ll tuntfte, Eılcltehtr Akbank •ırlk6ltur kalkıo - ıünlilk ancak ıayılı yerle· 
eellnde toplanacak olan rl · btrtc::cl, Samıun ikinci, fiçüo· ma bankası keltmealnln ilk ( Sonu dörd6acü ıayfada) 

yHet dınnı mebuı namzet · cülüğü de Adanalılar kazan · ,•••••••••••••••••••••••,,••••••••••-•••••••• .. 
ler lni teeblt edecekttr. auılardır. ~ 

ikinci F=ot===-===oğ=raf=S==er-=' KÖY VE ZİRAAT ! 
• • • 

gısı Dü_n _Aç 11 d1. E ANKETiMiZ. ; 
Sergide Tiirkiye giizellikle- · i Birinci köy ve ziraat kalkınma kon· ! 
rİDİ gösteren güzel fotoğraf. i gresi birkaç gün sonra toplanıyor. Kon- ! 

: grede köycülük ve ziraat işlerimiz üze- ; 
}ar teşhir ediliyor. ! rinde esaslı görüşmeler olacaktır. Zira-

Ankara, 24 [Huıuıi] -
Matbuat Umum Müdürlü
ğ6nce hazırlanan "Ye TOrkt· 
ye tarihi güHlltk ve lı mem 

leketı adla ikloci fotoiraf sergi 
ıl bugün aaat 15 de eerrl evin· 

de açılmııtır Açılma reıoılnde 
Dahiliye Veklh Parti Ge · 
nel Sekreteri Reftk Saydam 
diğer vekiller, mebuslar, ba · 
zı elçilik erkanı haz.1r bulun
muflur. İki ıene evvel açılan 
ve onun devamı olan bu 
ıerglde yurd •e tarih ıü 
zelllklerlne , memleketteki 
it hayatına ve çalıımalarına 
ald ıüzel fotolraflar teıhlr 
edilmektedir. 

Franko Kuv-
vetlerinin Yeni 

Taarruzu. 
Ankarıı, 24 [ Rııdyo ] 

Frank11tlerh1 nepettlklert bir 
tebliğe göre kıtaları Katalon. 
yada taarruza geçmlıtır . 

Fnnkocular bu tebllie gö 

r~ dört nıuhtelıf noktadan 
llyrılmıt ve 1 O k ilometre 
kadar ilerlemıılerdır. 

B. Rtfik Saydam 

İran Transit 
Yolunun Keffi 

Trabzonla lıan hududumuz 
araımdakl tranılt yolunun ıon 
51 kt1ometrelik k11mına atd 
keılf ve planları hazırlan · 
mııtır. Yakında münakaaaya 
konulacaktır. 590 kilometre· 
ıl tamamen ikmal edılmtı 
olen traaılt yolumuzun bu 
son 5 l kil o metrelik lnımın · 
da da bazı muvakkat tmll 
ve teBVbe ameJtyeılle laer 

t&rlü mftnakallt Ye ıeyrüee· 
fer temin edılmtı bulunmak· 
tadır. 

• at Vekaleti gazetelerde bu mevzua dair 
çıkacak yazJ/ara da büyük bir ehemn1i
yet atfetmektedir. 

Türkdili: Kongre münasebelile bir köy 
• ve ziraat anketi açrnağı kararlaştırmış-

• ftr. Gelecek cevaplar gazetemizde neşre- : 
• dilecek ve bu yazJ/ann çıktığı nüshalar : 
• Ziraat Vekaletine gönderilecektir. : 
• Ziraat Vekaleti bu yazılarla yakından : 
• alakadar olacağını gazetemize bir mek- : 

:
1 

tupla bildirmiştir- i 
i Şu suallere cevap veriniz: : 
• • 
: 7 - Merkez hükümetce, : • • 
: 2 Vilayetce, : 
. = i 3 Şehir ve belediyece, : 

• ! 4 Köyce : 
• i Köy ve ziraat kalkınması için v•pJ/a- 1 
• ! bilecek şeyler nelerdir? i 

i !3 Bizzat siz kendi işiniz ve imkan- : • ! larır11z dahilinde neler yapabilirsiniz? 5 
i (Bu suallere memur. öğretmen, ser- ! 
! best meslek sahipleri, şehirli ve köylü İ 

: h~~~~~-.:~~~~-~:~~:~~~----············-~ 
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Sovyetler Birligi Nüfus 
Sayımı a Hazırlanıyor. 

- -
1937 de Trocki•tler Nüfus Sa-, 
yım Neticelerini Kasden Nok-

san Yaptığından Yeni Seçi
me Lü:zum Görüldü. 

So•yetler Bırllğl, umum 
nGfuı ıaJımıaa hızarlanmalıı:

tadır. 1937 de yapıla• nü.· 
fuı ıayımıaın neticeleri ha· 
zarhkların trotzldlt eleman· 
ler tarafından kHten nok 
HD yapıfmaaı flbl .. bepfer · 
le illa edtlmemlt olduiu 
için, timdi ıayet ıenlt mlk
yaata yopılan hazıriıklara 
baıanlmaıı lç1n düılnülen 
yeni nüfuı ıayımına Soyyat
ler Bırllil teıkdltlarınca pek 
blylk ehemmiyet •ertlmek· 
te •e huna atd netrlyat 
ehemmiyetli yer almaktadır. 

Y eat nifuı sayımı 17-1-939 
da yani bir ay ıonra yapı
lacaktır. Bu arada •aktlyle 
Lenin trafından ortaya atıl 
mıt olan «Soıyallzm demek 
hesap demektir» ıları ıtmdl 
bu yeni basırlıldarın hare
ket noktaaı olarak ıentı 
propaiaada yapılmaktadır. 

Bu arada Stahnln .. Bıztm 
memleketlml:ade lnıan, en 
kıymetli •• en katt ıerma · 
yedir. ı~z6 keza btr tlar 
olarak kullanılmaktadır. 
3-12 1938 tarihli cPravda• 
b•ımakaleılnde SovJetler 
Btrllilnde ıermayelt sınıflar 
•• köylerde Kulak denilen 
köy •laları ve zenıtnler 
tanlye edlldtkten ıonra tim · 
dl yapılacak olan bu yeni 
nüfuı sayımının, Sovyetler 
Blrltilnln bl•yeslni Te bu 
ıuretle ıoıyallıt ltrüktürGnü 
açıkça aöltermek itibariyle 
içtimai bakımdan da ıayet 

tayanı tllkkat olacağı me•
zuu üzerinde durmaktadır. 

Bunda• ev•el yapılan ve 
netrolunan en ıon nüfuı ıa 
yımı 1926 tarihi idi. Halbu · 
ki o eı•ada Sovyetler Birli · 
ilnde benO:r bet yıllık plln
tatblk olunmaınıı •e ıaaayi 
hanuz kuruluı safhaıına ılr-
memlıtl. K6ylerde heniz 
f abıt taıarruf •e btlha11a 
Kolak denilen ataların bl 
ldmlyeti •ardı. HuliH Sov
yetler Btrlfitntn b6tün eko 

nomlk •e ıosJal bünyeıl nln 

aucak bu ıa yım de teıblt 

•• ilin olunacafı kaydolun· 
maktadır. Çünkü. elde mev
cut huıull tahrirlere eöre 
So•yetler Bırllilade meılek 
birliklerinde mukayyet ame. 
le ve memurların ıayıaı 

1937 de 27 milyona •armıı 
yani mesela 1930 yılına na· 
zana bir mllll artmıth 

Şehirlerde yaııyan halkın 
1926 ile 1938 ara11oda keza 
bir misli arttıiı •e btr ta
lnm Hhralarda ıayet büyük 
aanayl ıehlrlerloln teıek 

k6l ettlil ifade edilmekte· 
dır . Nüfuıun büyük ıüratle 
artııı memlekette artııının 

bir allmet olarak göıteril · 
mektedlr. 

BOtün bu ılbl ıabeplerle 
yeni nGfuı ıayımının neti
celerinin dünyada ıoıyah

smfn muvaffakıyet •e ha
yatiyetinin bir tesabGrü ola· 
caiı noktasında durulmakta. 
dır. 

Halen tahririn feruı için 
rehber •e aktif memur ola· 
rak 400 000 kiti ıeferber 
edılmfıttr 

Nüfuı ıayımı ıehirlerde 7 
g6D ve köylerde 1 O gün 
ıürecektlr Ru middet için 
de her olfuı vazıc11ınıo ıe
hlrde 600, köyde 900 nüfuı 
kaydedeceil heıaplaomakta
dar. He1ap itine ayrılanların 
yiizde 42 ılnl fırka azaları ve 
üçte lkiılal de 30 yatından 
az gençler tetkll etmekte· 
dir. 

• • 12 Tarihinin, Soyyet · 
ler Btrllilnde iki ıeneden · 
beri meri olan yeni anaya· 
ıanın kabulunun yıldönümü 
olmHı münasebetiyle ı•ntı 
neırlyat yapılmaktadır. Bu 
tarihte her tarafta mttlnı . 

ler tertip edllmektedtr. Ma. 
e.maflb aoayaH yıldönü

miinün tları, her tarafta o 
gün daha fazla lıttbHI eaa. 
il olduiundan, telgraflar btr 
takım llUhaal rekorlarından 
babıetmektedtr. 

22 . 

Duvarlarından Altın 
Dökülen Eski Bir • 

ına 
------------------------------------------------

8u ıltıılann vıkfila bir krılm mabeyinci bışısma ver-
diği paralar olduğu ınlıstld1. 

Partile e1kl bir bina yıkı· 
lırken du•arlarından altın 

clölrOldüfftnü ve bu alttnla · 

rın •akttle bir kralın. ma
.,eynctbaıına verdlfl paralar 

olduiunuo a•laııldıiını yaz· 
mıthk. Ondan sonra, bir çek 

e1kl binalarda, kazmayı eli
ne alan altın aramaya çık
mııtı. 

it .. zenıln., olduiun5 bir de · 
iti 1ayılablllr . 

fakat, altınların efaanHi 
her halde .. Şalıamlı Venüı .. 
iin hlkiyeılndtn daha fazla 
allka uyandıracak. 

Vlnoz imindeki bir köyde 
Ntkola K.ole lımlnde bir adam 
bronz bir çömlek içinde 
bir alay bakır •e ıümüt pa 
ra buluJor. Sayıyor bakıyor: 

SEH.R HABERLERi 
A ka 

Fi la 
Radyosu da 

diya Gecesi.. 
Şehir Telef onunda 
E s a s l ı lslahat .. 

Radyomuz ilk Servisini Finlan- Şehir dahili telefonu kurfatl 
diya Tü kleri icin Yapacaktır. kablo ile cift hatlı yapılıyor. 

, , el• 
Ankara radyosuna korıı bakasını teıkll eden Turk Şehirdeki müteaddit ıan- lıtlkametlnla malzem••' 

memleket dııında görülen topluluğu Ankara radyoıuna tralların kaldmlma kararı ıiparlt edllmittir. Bu •alıe· 
büyük ıempatl •e e laka ıö kartı alakaııoı mütemadiyen verilmlıttr. Bunun için de me de ıeldlkten ıonra kı .. 
zöaünde tutularak ve bin· d k l ı ı } d 1 ık· yaz ı arı mektup ar a göı . bütün hatların hükumet bt- bir zamanda lkma o 1 ıc 
lerle mektupla yapılan mü · termektedir. F inlindtya ıece- nasında teılı edll•n büyük Ur. 
recaatın yerine getirilmesi d b rı 

sin • u doıt Baltık deTle- santral ile tevhidine baılan . Muhteltf k111mlara af · 
için radyomuzda sık 11k doıt •· 
me'Dleketlerl alakadar ede- tinin ıevlmlt halkına hitap IDıttır . Devalr ve müeı~ laa bu faaliyet ıoountla f tl 

cek •e Türkiye ye alakalan· 
dıracak neırlyat yepılmaaı 
takarrür etmlıtlr . 81lha11a 

edi lecek ve oradaki T6rkle· bir .&ablh telefon te'9ek• ile kazalardan, nahı,. ve 
rln lamnmen Orta A.ıya mü· 

ztklertnl taııfan kar1ıık fi· 

mal muılklıl ve ıarkıları 

radyoda çahoıp ıöy)eoecek
tlr 

köylerden relmekte olan te tamamen çift de.reli olaoa~ 
ğından lcabmda oto111atl 

muhtelif memleketlerede top · 
lu halde bulunan Türk küt· 

lefon ha tları da ıelılr dahi · ıantral ve telefonları b 
lıade kurıun kablo tle ve k ı ak· baflamak mGm ün o ae 

lelerini ıı.lakalandıracak •e 
onların mahalli m6zıklerale 

çift devreli olarak yeni ıan · tır . Şimdi de ltlr takıa:a eo· 
trala raptedıleeektlr . Bu hu · 1 ı ki• 

kendilerine en yakın ıektlde 
hitap edecek neırlyat yapı 

lacakhr. 
Ôirendtllmlze göre Anka

ra radyosu ilk harici seni 
ılnt Flnllndlya Türkleri için 
Japmaia karar •ermlfttr. 
Fıalandlyanın zenıln bir ta· 

Bunun içinde Fınlindiya

dao btr muıtki heyetinin An 
kara radyoıuna eetırılmeılne 
Te burada aramızda bulunan 
fln Türklerinden de tlltfade 
edllmes!ne karar verllmlıtlr . 

Radyomuz zaman zaman 
boyle ııeceler tertip edecek-
Ur. 

ıuıta birkaç ılndenbert all· 
kadar memurlar müe11eıahn 

telefonlarını tevzi kutularına 
ba~lamaktadırlar. Bu ltlD 
birinci kıamı yeni hiik6met 
binası arkaıındakl telefon 
kuleaınden llıe civarına ka
dar uzatılan yirmi altı tele · 
fonl•k ıllblon kablo teni 

11 k T d • tt s kutularına, kutulardan da e rısa a eyyar müe11e1ata tevzi olu.mak · 
tadır. 

Başöğretmen Teşkilatı n•ş=~·::~: .. t:1~.:;.::··;~~. 
Udnct kaaım olan lnhlıarlar 

Maarif Vekaleti ilk mektep öğ- 8 l d. C 
retmenlerinden sey)·ar baş mu- e e Çıyecet e· 

allimler alacak. za.yal alrp ırı-
Maarif VeklleU, mektep- le ıeyyar batmualllmllk ya- an ar. 

ılz k6ylerde bulunan çocuk . pacaklarına datr, menıup Belediye talimatnamesine 
ları okutmnk için seyyar oldukları maar6f idare.ine aykırı müıtamel elbiseleri 
mektepler teala etmf!ye karar müracaatla birer ta.abhüt se tebhtr ettirmeden satııa 
•ermtıttr. Bu mektepler tlk ned iYereceklerdlr. Kuralar çıkaranlardan lzmirler ma
tedrlıat muallimleri arasın· btttlkten ıonra seyyar bat halleılnden Fatma, 
ıında &eçllecek olan ıeyyar il l k il l mua im o ara mua hD ere Ahmet ojlu lımall, Elif ve 
baımualllmler tarafından bu Qç ıene zarfında uli Alt 
idare edilecektir. Vekaletin yine aynı mahalleden 

maoılarından ıayrl ayda 
bu husuıta hazırladığı tali· 50 lira da ücret verilecektir. kanaı Zeynep ve Turan 
matoemeye ıöre , ıeyyer b ı· cadde.inde bakkal Mehmet 
muallim bn•an,nı alacak Bundan baı • ıayabat mH· 
mualllnıler, nisanda, mub rafı ol arakta seyahat ettik kokmuı ıucuk ıattığından, 

on lira cezaya: Btfad~ca tıH · telif vilayetlerde açılacak lert beher ıüo için bir lira 
olan eiltmenler kuuunu ta alacaklardır.Seyyar baımual· yen 13 numarala ıöfer Ah· 

kip etmtye mecburdurlar. timlerin laıelerl de mahalli 
Bu kurlll lıtlrak edecek maarif idarelerine ald bulu. 
mualtmler, üç ıene aıiiddet- nacaktır . 

M rlus 3 ncü asırda yata· 
mıı bir adamdır . Onun z -

monına ald olan paralarda 
ancak o devirlerde kullanıl· 
mııhr . 

Poıtumuı tarihte çok f e · 
na bir nam bırakmııtır 

Kendl•I «30 zalim hüküm· 
dar» dan btrl olarak sayılır. 

GaUorom devrinde yaıa 

mıı olan bu hükü .ıı dar zama

nında ortalığı kaııp kavur 
muı çol.; zalim bir kıral · 
dı. 

T arihlerd" Poıtumu1a meç: 
hul bir aııldon gelme» diye 

teıadilf olunur. Gol erdu · 
sunda aaker olarak bulunan 

Marluı ıonradan yii&uelmlt 
zabit muavini , daha ıonra 

lere •e fıpayaoın bir kıımı
na hlldm olmuttur. 

Fakat, onun imparatora 
eynadığı oyunu bir baıka · 
11 da kendtılne oynamııhr: 

Memleketten biraz uaak. 

laıtıiı bir sırada, Poıtumu · 

ıun adamlarmdan biri: Lol 

llanuı keodldol imparator 

din ediyor. Poıtumuı aılle· 
re kartı yürüyor fakat ıeh-

rl alfJıfı zaman aıkerlerlne 

yafmayı yaHk ediyor Aı · 

kerlerlde buna kızıyorlar •e 
hükGmdarların1 oilu tle be· 
raber öldür&yorlar. 

Ştmdl asıl hadi.eye ıele· 
llm: 

met, zahire halindeki kaldı 
rım taılar1nı sökmekten d~· 

layı bet lira cezaya; Vtcda 

niye mahallealoden f ırancı 

Zekerlyya tle Haıtm, hamur 

ltlem• odalarında yetmtı 

randımanlı andan ekmek 

yapmak müaaadealnl aldık

ları halde buna aykırı olarak 

ıekıen randımanlı un da 

bulundurduklarından ıüpheyl 

davet etmtı ve kendılerlne 

beter lira para cezası veril· 
mtıttr. . 

Belediye taraf andan ek-

mekleri muayene edilen ye · 

ıtlltde fırıncı Muıtafa, De· 

veloncasında f mncı İb 

dıkılyon ardan kurtu 111a 
beraber lıtaobul, Ank•'' 
•lbl tehirler arası telefof 
mükalemesi açılan meml•" 
ketlerde her abenmanın t•· 
lefonlle ıörlımeal temin edl· 
lecekttr . 

Telefon ıebekeılnla bu f 1 

ktlde lıllhı •e eıasb bir h• · 
le ı•tf rllmeılnde Vallmls 8· 
Etem Aykutun b6y6k hlllf 

metl vardır. Valimiz telefoO 
teılıahnıa en mükemmel bir 
bale konmaaı itile .. tllaa ... 
yakından allkadar olmakt•· 
dır . 

Parti Kurulta" 
yına DO.n Gi

denler. 
Parti Kurultayına tıttrak 

etmek üzere •lliyet ko•ıre· 
sinde ayrılan m6me11tllerdeO 
Belediye Relıl Nact Koda.-• 
•e Perte• Etcloilu ia .ıao 
Aakaraya gltmtılerdlr. 

Tek•por Kulıl· 
bü. BugiJ.n Açı· 

lıyor. 
Buıiin Tekıpor kul6b6a00 

açılma t6renl •ali ve 8611• 
Baıkana 8. Etem A1lrut ta· 
raf1ndan ıaat 1.5 da yapı· 
lacaktır. 

Töreni müteakip kuhibl• 
kırmızı - beyaz takımları 
araaında bir de futltol maçı 
yapılacaktır. 

Törende Parti idare lııey•· 
ti, daire midlranı ve bütl• 
ıporcular davetli elarak bu· 
hıaacaktır . 

Genç-~ir tılı~ınin ıcıkh 
illmi. 

Ôjretmen olculu•u• lkt•c:I 
ıınıfının C ıubealnden Ak· 
ıarayh Memduh adıada bir 
ıenç vefat etmtıttr. 

O k u 1 d a öiretmenle-

Bu ıün Franıada ıeçen · 
lerde V eaOı heykelinin bu 
lua"duiu köy cl•arında, yer· 
den bır define çılun11tır . 

Şalıam tarlaaında Venüı 
bulunduktan ıonra ylae o 
topraklardan bir alay altın 
para çıkma11 o araalala '-ay· 

Tam on bin tane. Bunlar 
üzerinde imparator Mariuı 

Ka1ılnus Lutlnuıun ka hart 
ma reıml bulunaıa paralar· 
.&ar ve e• aıaiı on altı on 1 
yedi aıır evvelıne aittir.Çünkü 

Gol •alııt o l muıtur. O za 
mankl Gol hükümdarı Gal-

len isyan çıkarm k üzere 
Poononyaya eittıif zaman 
Marauıta memlekette ken· 
dlıtnl hakim ilan etmlı ve 
Gallıenln oiluou ildürterek 
lıll&ln Col ülke.ine Cermen· 

Buıün Etrlnyide bulunan 
1 O bin parça bakır •e g6 · 
müı paranın ııte bu kral 
tarafından o tapraklara ıö
müldüiü zannedıllyor . Şüp · 

hesiz ki. böyle oluna para
nın hükümete ald olma11 li 
:ı:ımd1r . Yalnız Po&tumuıun 

mlraıçıları çıkar da ••raaet 
iddia eder lene it deilılr. 

rahtm ve lzmtrler mahalle· 

ıtndekt fırıncı Yahya 40, 

30 ve 60 ıar ıram nokıan 

ekmek çıkardıklarından be· 

ıer lira cezaya çarptmlmıı· 

hr. 

Selimi ye malııa lleıladen 

bakl<al Ahmet, kömür 1atı

ııoda taıtan lıllo kullandıiı 

rörülerek ölçiller kanununa 

rlne •• arkadaılarına keadl
ıtnl çok ıevilrmlt olan ıenÇ 
öiretmen namzedini• ilGmii· 
nü derla btr acı ile lcartıla

d ı k . Gencin ce•azeıl 
öfretmenlerlntn, ~ok kalalta" 
lık öf ret men okulu, llıe ta· 
lebes ıntn ıöz yaıları ara1ıa· 

da kaldmlmıı, Paıacamll• · 
de aama:r.1 kılınarak ebedi 
medfenlne bırakılm1thr. Ar· 
kadaılar1aın •e ölretmeal•· 
rintn acılarıaa pa1la11r1z. 

tarihte Poıtumus lımi ile ı 
taaınmıı elan imparator 

a1kırı hareketinden dolayı 

•ahkemeye 'Hrllmıı"r . 
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Bir Ecnebi Gözile: 

Türkiyenin Geçmiş Günlerine 
Bir Bakış Ve Atatürk 

«Kemalistler Ne Yapıyor?» Herlıeıin Sorduğu 
Stıal Bu:« Türkler Çarpışnıalıta Devam Ediyor» 

Joarnal ile Geaeve ı•z• . nını yenide• caalandırmıı, bereber Balkanlarda daha 
l•ılnden: Anadeluyu baıtan bat• ka- ziyade alerlemefe tetebbGı 

• 1920 T •mmuzundalcl J1• tetmlf, reımi makama tin bile etme mittir. Ankara bu· 
tanbal: Beynelmilel bir ,e- lantan aczine ralmen, milli ıün m•vakkat bir payltat 
llır. GGmrlk muameleleri mukavemet ımlrlnlarını or- deilldır . Atattlrk eilenceal
Fr E Si at ve ze•klnl ıeven bir •Dıız aakerlerl tarafında• ı•nlze etmlı, rzurum, 
lf l l kd t 1 adam olmakla lteraber, lı-a o unuyor. Paaaportlar vuda konıre er a em fı 
ltaı 1920 d A k ada tan bulun ılhrlne moka vemet Jan zabitleri tarafından 23 alaan e D ar 
~lae ediliyor. Marmara de _ Btlytlk Millet Mecllıtnt top . edebilmtıttr. Artık Oımanla 
•lılntle toplar atılıyor: tnıl · lamıt ve oaa relı intihap lmparatorlufu hakikaten il· 
hz harp ftloıu, endaht tali- olunmuttur. Geaç Aıya Tür. müı ve onun yerine millet
iDI ile m .. rull Şehıre ayak klyeal , mlıkla Avrupa ler manzumealntle ehemmi· 
....... Myyalalar, Tlrk oto- Tlrklyeılae karıı laarekete yetlt bir mevki tııal eden 
Plteıınıa aerreuDI bile ıöre ıeçmlıttr. Türkiye gelmlıtlr. 
IDIJorlar, 6 ncı Sultaa Meb· lıte t920 ıeneat temmu· Türkiye Mtlletler Cemi· 
lll•t, ıarayıntla uyuyor. lı zundald vaziyet. Fakat bun· yeline ıtrdlil ıtbl Dıı lılerl 
ltabul aolsaklaraada lıe, ıa . dan ıonra b6y0k kahraman- Bakanı Dr. Tevfik Roıtl 
•• lhtı1arlar tarafındaD ıl- destanı ve Yunanlıların he ArH, orada çok pyanı dik· 
Jtl .. çer .. fı terk etmfı ıenç zlmetl geldi. Yunanltlara bu kat bir . rol eynamaktadır. 
11 .. ..1 ı .a •kit btl ak TGrkl•e ile Yunantıtan ta· ••ın ar dolaııyor. maceraya turu yen Ju ı 

•Kemlltıtler ne yapıyor?» devletler, onları korkakça11· mamen 1'arıımıılar, hattl 
lterkeıtn ıorduiu ıual ltu! na terk ettiler •e ylzlerlnl Balkan paktanı imzalamak 
lı iri d L 1 T• k • ıuretl•le mGtteflk elmuılardar r er «çarpıımakta devam olma.ta o an ur ıune· ı 

-.ltyorlar• diye cevap •eri- tine çHlrdller. Buaa rai••• BuıGn bir uc• Romanya ve 
Jorlar •• ya•aıça ılive edl· eakl T&rklye ile yeal Tirkl Yuıoılavya, diler ucu da ta 
Jorlar: «Onlara cephane te· ye ara11ndakl zıddiyet da. lrana varan bir bareıçı ha· 
"• ıL h b dd d ti reketln en laaıhca unıurları· r a etllyoruz. Kendileriyle a lr mil et •••m et , 
•Dl k J 2 d A k d ki dar. Sellnlkte Bulıarlarla 
l. •tacatımız ıOn, laeran fa at 9 3 e n ara a 
" 1'•• yaldaııyeruz • B , M Mecllıl, latllfeftn ılıa· bir pakt lmzalanmıı •• ta· 

I:"~._ T 1 rlbte ı11t1lmeml1 hldlıe -
l:..lıd lrlrlye arhlr ölmüı· ıına, cumhuriyetin 1 lnına 

tı Ôl R Yuaaa hlk6met relıl B. Me· 
' · imanla baılıca aelte· karar verdi ve Gaziyi et .,. K 1 takıaı tarafı•dan konulan • •1ıer kinci Vtlhelm ıtcumh•r lnttbap eyledi. !1• •kdettlfl ittifak, harim· Bu andan lttharen, Avru· tek Itır imza, Tlrkl1eyl de 

•rlaclen çıkmayan ihtiyar panın hayretle açılmıı ıöz- anıaje etmeie klfl ıelmtı-
hdıtablare•ın ataleti ve ıeç· lerl 6ainde Türkiye modern- tir. Bu, larkl Akdeniz hav· 

lllıılı fermlllere kartı olaa leımei• baıladı. Hiç ıOp za11 etrafında hareket ve 
"-•••i b.flar1dar. Ancak heılz ld bu hayatımızda ınkltafa ıelen yepyeni bir 
•btıaar inmda, •ahfl bir ener- ı&rdll6m0z bGtl• mucize· ilemdlr. Ôyle hır &lem ki 
Jı •• taıkı• bir laayatlyete lerln içinde en laarlkilide aade ıulh için.le ıulh için 
llaalak ı••ç bir ada•, yep- olanı idi . Flllaaklka eıkl T6r çahıar, ayle Itır ilem ki dl. 
'•nı Itır Türkiye kurmala klyenln en karakterlıtlk all· fer taraflar.la medeniyet 
le ıerllerken, o ilerliyor .. 
trar •ermlıtlr . Adı Muıtafa metleri birer birer erta Kemli Atattlrk Vakıa 

ltem&ldır. Yaıı 42 dlr, aı· dan kaybolmafa baıladı. lı· 1 le Şarkda lau eaaıh tahavv6 Gn 
•rlerlal ıallblyet •e zafere •içrede, Glarııde imal olu- d L 

1 en baıhca hanilerin ea 111lrl· 
1 llrmektedlr ve pek yakın · nan feı, Boiazlçl kıyıların· da dır . BuıGn lae, altmıı ya-

Gazi •••anını alacaktır . dan kalktı, payitahtlık hak· d 
O 

ıında tan ve teref lçla e 
lna kadar macera dolu laranı Ankaraya terk eden 

l:.t öl•GtUir. Yeni Tlrldyenln 
r hayat ıGrmilıttlr. Sell- Conttantlnople, aadece lı. 

llllıte dolmuı, ı•n,.llflnl ld tlmaall •e miltemaylz talaıl-b " tanbul 0 u, çareaf yaıak yetlerle dolu olan zamaaı-
trp ••ydanları ile lbtllllcl edildi, hllifet llivolundu, mızın en blytlk tahılyetle-

~o111ıteler fçtnde çarpıımalr· tlın, devletten ayrıldı, Litln rlntlen biri olan bu adam 
' ıe,.lrmlf, dinamizmi ile b f t k b l dıl~ı 1 ı Griı " uru • 1 a 0 • • • ıv ç- bir zafer ve ıeref haleılyle 

lttlll padlıah tarafın- re medeni kanunu metlyete mahal olarak hayata ılz 
dan IDenfaya ı6nderlllnee ıeçtl, herkeı bir .. ,atlı al· ierlal kapamqtar. «Tlrklerl• 
Ş.• civarında lıyan eden mala mecbur tutuldu ve bu baba11• olan cGazl» arbk 
D&rallerle mlcadele etmek eınada Gazi Muıtafa Ke· ebediyete kar;t••ıtır.• 
•uretı,ıe keacllatal teıellı et- mile, en ıon , en yGlrıek bir Y. M. 
llD•I• çalıımııtır. Kııa bir hürmet ve teref nlıaaeıl ol· .. • .......... • 

~lddet ıoora Sultan AbdGI. mak üzere e<Atatilrk• yani in giltırı kflhftlft yıı ıınu 
allltdı tahtından indirecek TGrklerla babaıı lıml veril 

•lan S.llnlk hareket ordu lnılllz Kralı Altıncı C•r~ 
IUnun erlrlmharbl•• relıll· dl. bu ayın 13 n4e Sekizinci 

1 Kım.. mllli kalara•anın ld tıaı ifa etmlf, claha .. ara •arttan aoara tahta ıeçl· 
l' 1 ı11al ettlil en ylkMk me•· tinin lklacl yıltlönlm6, 14 

rabluacla talyaalarla harp kll ona "Ok 16rmeclı. T6r· 43 
•d•rek yeni ye•I aıkeıl tec . " nde de yaııaa baıma-

kıyede Relılcumhurl•k iti fok ıını k•tladı. 
' 8beler elde etmıı. ikinci olmı•an terefll bir mevki F k K l 
8ılkan harbtncle, yani 1913 1 

• at, ra 
111 

Y•t ıGnl 
d deitldır: Atat6rk bitün tela- içi• yalDız ıarayda ve huıuıl 

e, Edıraeyl Balıarlardan reyi blaaat elinde tutmak· o1arak meraılm yapılmııtır. 
l•rl alm11, 1914 ıeneıl bat· 
l tadar. Neteklm kıaa bir za- ÇOnkl, lnıtllz aarayındalıl 
•Daıaıada .Sof ya Mf aretln· 

d maa ıonra muzaffer •• mu· bir iclete 16re, Kraha Y•ı 
• ateıemlllter olarak bu -

l vaffak bir aılrer olduiu alı- ılatl ile o ıün kutlanmaaa 

:.~::. f ~=~a~a:da::tl~~ hette mahir Itır l'Olltlkacı da olabilir. Ekıerl1a bu me. 
tl'-ak ederek 1916 ela A•uı· da oldaiunu lıbat etmlıttr. raalm içi• daha mÜD•ılp Itır 
balıahların Çanakkaledekl Yunanlılarla mevcut olaa ıüo beklerler. Meıell Kral 
tllcıılaranı plaklrtmlı, daha huıumet derhal maziye ka- Corcun 43 acil yaı yılcllnl 
IODra Kafkaıyaya kopralr raımıı, Yunanhlara Yunanlı· mi lnıtlterede ön8m0zdekl 
ErlDealıtaaı Ruıların ellnclea tana, TOrklerl de Türklyeye yaz 9 laazlraada Kanadada 
~rtlad etmlıttr . 1918 ile iM ıladere• mibadele lfl, her lae Kral •• Krellçealn ziya. 
... alep tarafında, Tlrk kuv· iki memleket ara11nda zu· retl mlaaıebetl, daha •••el 
••tlertaın Toroılara dofru buru muhtemel ıerılnllkle 20 Mayııta kutlaaacalrtar. 
rtcatını idare eylemlttlr. rl 6nclea lmkln11z lnlmıf, lnıtllz ıarayaada ayıa 13 

IGtün ltu ta• ve zafere Türlrlyenln kuıtarıc111, tek· ntle bir yaı yıldinlml ilaha 
ratmea, daha karl1erlala rar Yunanlılara ıeçea Ma· kutlanmıttar. Bu da, Kralaa 
'-tlanııcında bulunmakta· kedenyadan tamamen ıarfı· kardetl ltent DlkOnln ka
dar. Ta .. mea ç11s .. 1ı. lakr aasar eylemı,, Edtraeyl ııkı rıllDID ,., ılaltllr. Keat 
,_ .. .ı .. 11 ı .. e .... ••ta· aaka1a mulaafasa ......... oı, ... lJ 1aıaa• baı••ıtar. 

Karpat Ukranyası Han- BlumAm_erilıa· 
e O I M •. •1 ya Gidıyor. 

gı ev ete utemayı •• Parlı, 23 (A.A.) - lu-
rada dolaıan ıaylalara ıl-

Esaı itibarile Karpat Ruayaaı 
Adını Tafıyan Bu Memlekete 
Almanlar Karpat Ukran
yası Demeğe Başladılar. 

Noye Zürher Saytunıtap: 
«Avrupa ıazetelerlade bu· 

ılnlerde Karpat Ukranyaıı 
na da•r birçok yazılar çık 
maktadır; fakat, bu klçik 
memleketin niçin bu adı 
taııdıiı, nlf uıu ne kadar 
olduiu, politik ve lrtlltür 
ltakımındaa hanıt devletle 
re m6temayll veoya haaıl 

deYletln nOfuz •e teılrlne 

tlbl bulunmakta eld•iu hak 

akufa eden ıark Slavlanna 
menıupturlar. 

Fakat, ıerek «birinci» •• 
1 ıerek ikinci dalıa, «R•ı 

m&lleUotn beılll» dtye tarı · 
he ı•ç•lı olan « Klyeb ıeb 
rl, hük6met merkezi olan 
Ruıya de•letlaln çebrealnde 

Ukranyaya ald hen6z bariz 
hatlar bulunmadıiı, btlylk 
•e küçük Ruı1a arasında 

bir fark ıörmedlil günlerde 

kında hemen hemen hiç vukaa ıelmlıtlr; Karpat Ruı
blr kayıt yoktur. Eaaı iti· 

bartyle Karpat Rutyaıı adı · 

Dl taııyan bu memlekete, 
ltuıGnlerde Almanlar yeni 
den Karpat Ukranyaıı de· 

mektecllrler. Ancak, bu ad 
def ittirmenin Alman hıma· 
J•I altında bliyük bir Uk 
raaya devleti yaratmayı lı· 

Uhdaf eden politik bir ı• · 
Je ile allkalı olduju bOlrmi 
verilen baıka memleketlerde 
de, (ROtealer) ID Ukraoya. 
lıların k6künden bir parça 
olduklarına dair ıüphe edil· 
memektedır . 

Karpat Ruıyaaı, Vlyanada 
hakemlerin verdtklert ha 
kim.len evvel Çekoslovakya 

cumhuriyeti•• batla bulun · 
duiu zaman, partilerin po · 

ittik entrika ve oyunlarına 
bir llet olmaktan baıka bir 

it ıördülO yoktu; fakat, bu 
arada cereyan eden etaelo· 
jlk m8cadelealn hiç klmıe 
farkıaa varmadı. Maamaflh, 

yaııada, ıoaradaa aynı ıu

retle tlmal ve cenup Ruı
)·aaına dalılmıı olan eıkl 

bir .Slav milletinin buralar· 
da yaıamıı olduiu ihtimali 
de çok kuYvetlldır. 

1933 de llu huıuıta ken· 
dlılndea l:nhlarda bulunma-
ııaı lıtedlflmlz Uzborod be
lediye relıl, bize Ukranyalı 

olduğunu 161lemlttl· Ancak, 
laaklkatte btly6k Ruılara ve 
ne de Ukraayahlara men••P 
otdupnu, aahnın Moravya 
dtllni andıran ayrı ayrı bir 
dtlt olan «klçGk Ruılar» bir 
millet e\duiuau tllve etmtı · 
ti. 

Bu vaziyet karımnda, RI· 
tenlerin veya rOtenlerden 
bir k11m1nın Ukranyalılarla 

alikaları olup olmadıiı mü 
nazaah bir meıele olarak 
kalmaktadır; Ancak, bu 
memleket lrGltGr bOnyeıl 

tedkık edilince, Ruı karek
terl derhal keadtna ıöıter. 

mektetllr. Zaten •Poclkar 

re, Leoa Blum, kiaunuıa 

nl ayı içinde bir tedklk ıe· 
yabala için Amerika Btrleıık 
Delvetlerlne ıldecektlr . 

16 metre 
Boyundaki 
Balıklar. 

Balina bahklarıaın blr~k 
clnılerl vardır. &ahna bahlı 
yavruıu 7 metre uzunlukta 
dolar 7 ayda ıltten kealllr. 
8 aylık mavi ballnaaıa lao · 
yu 16 metre olur. 

Dltl balinalar daha uzun· 
dur. iki yatında bir dııı ba
llaanıD boyu 24 metre ilin 
aa deilldtr. 

Balina balıklara 12 yaıına 
ılrlnclye kadar her a1 uzar; 
ancak ilk ıeaekl ıelıı meıl 

çok ıüratll olur. GOnde 3-4 
ıantlm bOylr •• atırlıiı 
her ıın tOO kilo artar. 

Mavi balinanın dltlıl 2 
yaıında iken ıebe kalar, laer 
iki aenecle bir kere clofurur. 
Hamile middett pek belli 
deitlclır. Ekaerlya bir ıeaeyl 
ıeçmn. 

Yer y8z0n6n en blyük 
deniz mahl6k• lallaalaraa 
6m0rlerl lrıaadar. Buna m•. 
kabil yer y6s0a6a ea btlyilr 
kara mabl6ku fillerin 6m6r· 
lerl çok uzundur. 

.. --
' T0RKDILI 

PazarteelndeD batka laer 

ıln çıkar. Slyual ıazete •• 

Y ıllqı: 800 Kurut 

Altı Ayhfu400 

Sayısı: 3 
GOnü ıeçmlt 

kun11tur. 
ADRES: 

• 
• 

tayalar 21 

yalnız politik ve aılreri ••
beplerle deial, bu memle · 

kettekl Ruı karekterlnl m6-
daf aa makaadlyle bu ka •· 

gaya kablacak bir Ruıya 

hulunH idi, Karpat Ruıya11 
meıeleıl bambaıka bir 

manzara arzederdl. Bu mem
leketin, « Poclkarpatakaya 

patikaya Ruılyln,. tarihine 
aad~ce bir ılz atmak bu LB_A_Lı_K_ES_IR TÜRKDILI 
memleketla Ukranyaya kar- --

Ruıaly » yani (Karpat etek· 

lerladekl Ruıya) diye anıl· 
muı veya anılmıt olmuı, 

keyfi ltlr ıey tellkkl edil
••meliydl. 

Ruı klltlrlne kartı içten 
hluetUi• bailalık yanında, 
Ukrayanhlathrmanın, ıunl 

bir hareket oldui• derhal 

ıezllmekte olan Karpat Ruı· 

ya11nda Raıluiu mldaf aa 
etmek da•aaı bltOn laan · 
ketlerin ilk pliaıada bulun· 
maktadır. 

Dlier taraftan, buıünkü 
ırk nazariye •• mefbumlye 
davanın halledllmeılne ıı 

rlıdmlı olaa, Ritea mllletl· 
al dofr•dan dofrura Uk· 
ranyahlardaa aaymak mu•• 
fık deitldır 

Hakikaten, •ulatellf k6k 
•e lehçeyi temıtl edea RI· 
tenlerin içinde, ırk bakımı•· 
daa Ukranyala oldukları 
mulaakkalı olan Husııııller 
•ardır. Bualar cOçlncl clal· 
••» cll1e ifade edilen mem· 
leket deilıttrme laareketlyle 
~arpatlara ıelen ve cetlerl, 
vadi •• dal eteklerlnln 
münblt lr111mlartaa önceden 
yerl.,mlı oldukları için, or· 
•a•lartla o•u• keı .. kle 

ıı hiç bir zaman ıempatl 

.. eılememlı ve dalma bir 
Ruı büttlaliliil mefldi!eıl 

için mlcadele etmlı olduiu
nu llrenmek için klfldlr. 
l 84CJ da, Macar lıyanını baı· 

tırmıt olan Ruı ıenerall 
Paaklyavtçlo karpat Ruıları 
tarafından ne bilytlk bir he· 
yecanla alkıılanmıı oldui•
nu batarlamak. bu bakımdan 
çok eotereaanc:lar. 

Vtyanatlakı imparatorluk 
hDkiimetl, daha o tarihte 
laalkın gayet açık elan bu 
hiılerlnl 16zi•lnde tutmuı 

ve Macar devletine balla 
kaldıiı a11rlar içinde Ruı· 
lutunu mu haf aza et mit olan 

bu memlekete mulıatarlyet 
vermtıtl . A•uıturya de Ma· 
carlıtan 1867 de laarııtıktan 
ıoora, bu memleket yeniden 
Macarlıtanın büklmraahfı 
altına ıokul•uıtur. Maama· 
f ab, .. u arada R6ten milleti 
içinde de blytlk Ruıya ede· 
blyah ile bealenmlı •• 19 
acu aarın cemiyet telil&kl 
terinden lllaamını almıı olan 
bir milnevver silmreal mey· 
dana çıkmıı, çarlık jandar· 
maııaın taklltlne ralmen 
anaeal Slavyaya kavuımak 
l~la uiraımııbr 

20 acı aarın dk yıllarına 
kadar " Ukrayaahlar • .ilye 
Itır 1•1 Hla bahlı me•zuu 
olmu1orclu; Avuıturya ıallç· 

ya11n••• ıelmıı elan Uk 

raayah muhacirlerin tahrik
leri hiç bir aklı bulamıyor· 

du; yalnız cihaD harbl•d• 
Budapeıtede ııltyea ltir pro
paiaada maktneıi, Karpat 

Ruıyaııadakl Ruı duyıaılle 

ıentı ölçlde mlcadeleye ıl· 
rlımlıtt; fakat biç bir mu· 
vaff aklyet temin edememlt· 
ti. 

Orta AYrupa deYletlert 

lnhlzama ufradıktaa ıonra, 

Karpat Ruıyaaıaı• mukadde· 
ratıaı tayin etmelr üzere 

olan üç Ruı «Rada» 11ndaa 

biri olan Huıt, bOylk Uk· 
rayDaya iltihakı tlerl ı6r 

mOıtG; fakat, o ıOnlerde 

Ukraayanın heailz Soyyet 
lere katalmıı bulunma11 b6y. 

le bir fllrtln ileri ıiirllme · 
ılade blylk Itır rol oyoa · 

mııhr. Memleketta ıarbıada 
toplanmıı olan Rada, So•· 
yet reJl•lne de alchrıı et

meden, memleketin RoıyaJ& 
ilhak edllmıı oldutau ıll
•e etmlıtl. Uzlaaddakl Rada 
lae, Macar lalklmranhfl al
tında bir muhtartJ•t kurul· 
ma11 t•••JllOal ılstermlt· 
u. Nihayet, Amartka .. ld 
Karpat Ruılaranm l•lrlyle, 
bu memleket Çekoalovak. 
yaya llltalr ecllllace, Karpat 
Ruıyaııaıa, Ruı karekterlal 
mulaafaza etmeel .....ı.ı 
Prala kotulaa tik tart 
elmu,tur. 
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lngiltere vaziyetin icaplarına göre hazır bulun- Topraksız köy- r---- A V U K A T 
malı!Çünk · tehlike dnının geçtiği iddia edilemez lüye !oprak ve- J E s a t B u d a k o ğ l u 

Dış polıuka uhaıında bu ınao bilhıuıa milli müdafaa oldulundan da ıüphe edile. rılecek. 1 POSTAHANE SOKAGINDA 14 No: lu YAZIHA 
blrlıae eritmenin çareleri meıelelerlnde hafi celseler mez. (Baıtarafı birinci ıaJfada) 1 NESiNDE iŞE BAŞLAMIŞ VE JDARI DAVA-
ara,tmlına bunun an keı · vap ılmasmı talep ettlrmtıtır. Münlh konferanıı netice. rinde ele ahnmuını ıerekll 1 LARLA. HUKUK. Vt. CEZA DAVALARINI KA· ı 
t trmc yolu b ı r harp zama Bu §ektHerin blrlnclıl logtlı z sinde Avrapa vaziyetinde ıördQğOmüz toprakaız köy 1 BUL ETMEKTEDiR. . J nanda teıkd edHruesl icap mlllettnln karakterine uygun huıule ıeleo df"ğlıtkllkler va lüye veya topraiı bölilk bü· ~------------------------41111 
edeceği ıekllde bütOn par o\man ıerekttr . Fakat dı~ htmdlr, tumüllüdür •e De ka- çük köylülere yekpare ara· 
Ulerlo içinde nbbi ıekıldo politika ve m llli müdafaa clar önce anlatılırsa o kadar zl temini 
temıll edtlecefl bir hülu'.i mevzularında kati ıurette iyi olacaktır. Orta ve tarki 2 Köy bankaları ve •'l•'l'l-.:l:~:t:l:t:l'l'l'l-.:1.'l'l'l'l .. .'f.'l'fı 
met kurmaktır. Bu ıOphe birlik vücude ıelıe, bu ıe AYrupada lnglllz Ye Franıız köy kredileri, ~ -
ıiz ki bugün mümk6n de ktllere ıımdt münakat ların nüf•zu yerin\ Alman nüfu· 3 - Zırat sliorta, ~ TQrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
ilidir, fakat neden merha- ıiddettnln müaaade ettiğinden zu11a ter ketmlttlr; ve bunun Vekalet teıktlitına ıeltn· ilJ. K 'f j JOOf)00,000 Tı ~ 
le merhale bu neticeye Ya ziyade ehemmiyet atfetmek nereye kadar gldeceil de he ce: ,,ı apı •. : ürk lirllSJ ~ 
rılmaıın? ilk merhale hü mümkOn olabıllr. n6z tahmin edilemez. Her Memleketi bölgelere ayı · .,ı. Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ---
kdmetle dtier partfler ı~f - Tabii bu neviden ıeyler halde, Uzaktarktakl harpten rıyoruz. Her la61ıe.le teıkt- ~ Dünyanın Her Tarabndeı Muhabirler = 
lerl araaında mal6mat tea leLlnde mu-dafaada bulun- zarara ufrı•an lnılllz tu-c· ı·t kö lü ü i .,. ~ • ~ a ımız Y n n aya ına .,ı. Her t6rll zirai ikrazlar~ diier btlcü1Dle banka 112u· ~ 
tlılnl Ye bu uıulun herke mak, imklnsızı " ııtemekUr, carı durumu üzerinde bu kadar ileri tekntil ıötüre ftJ. amelerl büyük tubelerlnde klralılı kaaalar. '~ 
ıin mutaleaaı nazarı itibara d ı k h ld d k ..ı dife cevap vermek kolay· keyflyelln et di netice eri ce ve er JO a gl ere .... lhbaraıs taıanuf ve kumİ>ara beaaplarında tkra· ~ 
alınmak sur•tlyle lmki.a ) k 1 t ll d kö )• 1 t f l dır; bununla beraber, harp o aca tır. nıl iz mi eti ün- Y u ıe.lrln ti en arttır ı l 
nlıbetlade ıenltlettlmeıl ola ılin edıldlil takdirde buna l d k d 1 maia ~ahıacak yayım ıer. ~ m ye er. t bilir. ya ô çüıGn e ea 1 umum .,. ., 

teıebbüı edilmekte tereddüt ticaret vaziyetinin ctddt bir Ylıl haline koyuyoruz Kem· "'- ikramiye: Miktar/: ikramiyenin tutan: ~ 
Dıt politika huıuıunda, en edllmlyecektlr. Harbi 6nle pllaçoıunu çıkarmak ye bina tetkllatı da bu aervlıln ..ı ADEDi LİRA LiRA rr: 

11k ıörilen ıü~lülderden biri, mek için milli btrl•i• tahak kendlılne elzem olaa pazar makanlzmasında mühim bir • ıooo 1 ooe ~ 
hareket tarzının ıebeplerlnl - kuk ettirmek makaadlyle lan muhafaza için llzumlu yer tutuyor. ~ 
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laatta bu sebepler mükem ıayret ıarfetmenln harbi tedbirleri almak mecburiye- Zirai tedrisat itibarile .,. rr: 
mel olıalar tla - alenen iz- kazanmak için buna benzer tinde kalacaktır. meYcut yükaek enıtltülerl ~ 11 108 ıOOO ~ 
ala etmek lmklnıızlıiıdır. bir ıayret ıarfetmek kadar Fakat teblıke ıuradadır ki memleket ihtiyaçlara bakı- ; 25 50 1250 ~ 
Fra•sada bütün parttlerla makat oldufunu iddia etmek bu tehlikeli dört yol t aizın· mından yeni deuler •e ay· ..ı JO 40 1200 ~ 
müme1111lerlnclea m6rekkep bana mantık11z ıörOnmGyor: dan uzaklaıtıktan ıonra fr- nı zamantla tatbikatla tak· ; 40 20 SOO ~ 
parlamento komlıyonlarınıa Vaziyetin lmkln ntıbetfnde anıa ile lnılltere yeniden Yiye ediyoruz. '* 108 6000 -; 
teıekkllGae de bu lmklnıız- kııa bir mu-dd t ı ı d ı ti b ı 1 d ld i Bizzat Vekalet mımurları • B k.r - ,~ e ç n e • ı · er tey n yo un a o u unu b .. ,

1 
• d f ~ • l amtyeler h~r dF •yd• •tr olınak üıtre sı· ~ 

)ık ıebep olmuıtur. lnellte- nal tedbirler alınmaıını hak dtııOnebiUr ze_mazlde oldu· için uıun mh i mii a aa- ı ~ dı t d .ı L iLt ( d k il ~ 
lcl

0 
..1 k nıue ur eıa .,u ın " ar uzer n tlt ura t ti•~ılı· ..:-

rede bu zaruret, zaman za· lı ıöıterecek kadar nazik iu ıtbl teaadüfe ba)r,h me nın ılttlil yo an ıtaere l kt ;.ı, 
----------------- • k 11/. aca ır. ~ 

A 
todlarla takip edebıUrler. eenft mı yut~ tatbikat kura· • W .. 'J. 'i "I '1- 'W "i 'i 'l 1f 'i). 'I 'W 'W 'I 'i 'I '1-"1-J. ... WI m erik ada Mai i Bu .. yol hemen muhakkak lan tertıp .. : edilecek ve bu 
olarak_ fellketei ıörür. Bü- terfi• esaı alınacaktır.___ ~ 

Bl·r Re z 1 e t yftk Brttanya, ıenlt toprak· tlmdtkl sivil •eya aakerl ha. ~~~~~~~~~~~~~ a • e larıJ içinde,: aıkerf zaaf Ye zırJık 178 zlyetinln bu Dl arla 1 i 
sı.ıi hazırhkla yaıamay• •e herhanı• bır ıektlde kıya•- ~ Yerli H_ alı Döknıe 1 

Amerika efkiı umumiyeıi f ransıdaki Staviski ıezılati
ne benzer bir hidis& ilı kuşılaştı. 

Fillp Muzlka lımlnde bir 
Amerikan ıahteklrı pollıler 
kendlıinl takip ederken oto· 
mobili ile ufradıiı bir ka · 
sada ölmüı ve hcılıumetln 
ellne ancak bu suretle ae· 
çebllmııur. 

Nevyork poltıl büyük bir 
ılrketln mütlürü olan Do· 
nald Kolter hakkında yap· 
tıiı tahkikatta bu adamın 

aahteklr olduiunu meyda · 
na çıkarmıtlı Aııl lımlnln 

Ftltp Muzlka olduiu da an· 
laıılan bu ıtrket müdür6nün 
dolandırıcıhiını ve haydut 
luklarını keıfetmek de po · 
hı için ılç olmamııtır. Bu 
ıtın Amerikan efkirıumu 

mtyeıl Franıadakl Stavlıkl 
rezaleti ıtbl büyük bir do 
landmlıcık bAdlıeat karıııın 

da bulunmaktadır. 

Denald Koater ismi ile, 
büyük bir kimyevi müıtah 
zerat tirkeUnln müdürlüğü · 

nQ yapan Fillpln Corç ve 
Dıtrlb lımlndekl iki ortağı 
nın da kardeılerlndeo bat· 
kaaı olmadıiı anlaıılmıt· 
tır. 

Ecza Ye klmye'ti müıtab · 
aerat Ucarethaneılnl halinde 
çalatan bu müe11eıe earar, 
ılllh ıatııı yapmakta lmlt. 
Bilha11a Cenubi Amerika 
dakl Şako harbi eınaaında 

Ftlip Muz ıkanın ticarethane 
ıl m6thtı faaliyet gôıtermlı · 

tir. Holl•ya ile Parağuay 

ara11nda 3 ıene df'T&m eden 
bu harpte Fıllbto büyük bir 
rolü olduiu anlatılıyor. Çün· 
kü Bolivya bu müe11eseyle 
yaptığı bir anlaırna ile ona 
memlekette lıtıbaal o lunan 
blltüo kinini Yermeyi buna 
mukabil flUpden allih al 
mayı kabul etmlıtl . 

Şako harbinden sonra Fi· 
ltp Muılka ve kard ılerl 

bot durı:namıılar Yt' bu ıe· 

fer de lıpanyaya eızlt ıllih 
ıatmaya baılamıılardır . 

Fllıp MuzlkanıD iki de 
kız kardeıl vardırld bunların 

da aiabeylerlntn sahtekir
lıjında bOylik bir rolO ıa· 

rülmektedlr. Bunlardan biri 
Amerikaya maliye n1ızm 

Morıentaunıo bahçevanı olan 
bir f ran11zla evlenmlttlr. 
Bu kadının maliye nazırının 
e•lnde bir caauı gibi çalıı-

tılı da anlaıılmaktadır. 
Bu ıllah Ye earar kaçak· 

çılarının daha birçok yari 
reımi maliye müe11eaelerly• 
le de alakaları olduğu mey 
dana çıkmııtır . 

Ftllp Muzıka öldük.ten 
ıonra ı~ ardeıleri, yatlanna 
blolp kaçmakta iken yaka-
Janmııtır. 

Balıkesir asliye hu~uk 
~ikimliğinden: 

Balıkesırln lzmlrler ma 
halleıtnde muktm Süleyman 
oilu ldrlı tarafından aynı 
mahalleden fıçıcı molla Ah 
met kızı Hatice aleyhine a çı· 
lan boıanma daYaaımn icra 
kılınan duruımaaı sonunda 
taraflar araaında tlddetll 
ıeçtmılzltk oldufundan ay· 
rıldıkları ve blrleımelerioe de 
imkan kalmadığı ıahadetle 
sabit olduğundan ıkı tarafın 

birbirinden boıanmalerın& 
ve maıarıfı muhekeme ve 

ilim harlclle on ltra ücreti 
vekllettn ihtar müddelıf 

olan ldrlse tahmlltne kabili 
temyiz olmak üzere 21 -
Şubat 934 tarihinde karar 
yerllmtı ve bera1I tebhi id
ris namına çıkarılan ilim 
ıuretl mübaılr tarafından 

ldrtıln üç, dört ıene evvel 
ıemtl meçhule ılttıil meı · 
ruhatlle bili teblti iade 
edllmıı olduğundan da•acı 

ldrl&e tlim tebliği makamı
na kelm olmak üzere key· 
flyet ilin olunur. 

hatta bugftnkü hayat ' ıevl · lanabllecfğlnl klmıe ıddta it. ~ 
yeslnl muhafaza.etmeyi üm edemez. Fakat (lnıllterede \l; K •• •• C. b 1 lf 
lt tedemez. Biz, iyi veya fe ve luıa bir müddett_zarfın· ~ OJD.Ur ~0 8 arı • ~ 
na maluatlarla, büyük uke da bu merhaleye eritebilir. ~ • '"JI 
ri deYletlerln ıon der~ce ve Mitil btrllkte tahakkuk elti· « v /' J d "k k · b ~I 

1 
r er ı ma ı o me dmür so 11/arı şeh· 

devamla bir ıuretle teıkı · rıle bdtrıe, baklkl lnglllz 
lith bulundukları bir devir· lrasdealnl daha iyi tanıtmak . rimizde de imal edilmektedir. Şimdilik J 
de yaııyoruz lnsilterenln mümkün olabllecekttr. bu sene bir numara/J olartJk imal edil- ~ 1 meğe başleınmıştır. Bu sobalar çok kulla-1 
Balıkesir Tapu Sicil 

Mahallesi: 
lzmlrler 

Muhafızlığından: 
Cınıl: 

Ev 
Hududu: 
Safı elblıecl Yahya, ıolu 

Ali Rıza, arka11 Yafcılarh 

Emin, önü yol· 
Hududu Ye buluaduiu yeri yukarıda yazılı evin yerini 

317 aeneat Köıe Muatafadan aatın alarak üzerine kendi 
parası Ye levazımlle bina lnla etmek ıuretlle lımall oğlu 
Okuflu Muatafanın tasarruf ve mülktyeUnde bulunduğun· 
dın bahiıle namına aenet almak lıtedığınden bu elbet tah· 
ktk •e teıbit edilmek üzere 2· 1 939 günü mahalline me 
mur gönderilecektir. hırazı olanların bu middet içinde ya· 
zı ile liahkealr tapu ılcll mubafızhiına veya mahalline 
gelecek memura müracaatlar•. tlan olunur. 

Balıkesir ,.ı~apu Sicil 
l\luhııt'ızlığından: 

Mahalleıl: 

S alihattia 
Ctnıt: Hududu: 
Bir bap Sağı Hakkı Efendi kar111 
hane ve Fevziye ıolu ve önü yol 
altında iki arkaıı bakkal Eyup . 
mağaz ııle 

beraber 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı ev Veli oğlu 
Eminin mal i lkea 50 ıeie ev•el ölmeılle oğlu Hakkı ve 
kızları Şehrlbanı ve Havva ve Ayteye terk edip bunlarda 
murlslerlnlo ölümünden 15 ıcne ıonra aralarında yapmıt 

oldukları hıırlcl takılmde yukarıda isimleri geçen Şehrlba 
nı ve Ane bu evin avlu kısmından hl11elerlne ıaabet eden 
mıkdarı bölerek bltfılilndc komıu olao bakkal Eyuba aat 
taklarını ve Hftvva lıe lıardeıt Hakkının kendtı!ne yapmıı 

olduiu clh za kartı bu evdeki ht111eyl t•Ylatını kardeıt 
Hakkıya terk ederek 35 ıenedenberl Hakkının mali iken 
3J4 de ölümlle karm Fevziye ve evli.ti rı Fahri ve Fev. 
zlye ve Hamideye kalıp bunlarda bu evi yıkarak yeniden 
ev Ye altma iki mağaza yeptıklanndan bablıle namlarına 
ıenet almak lıtedtklerlnden tahkik ve tedktkı için 4 1-939 
günü mahalllne memur gönderilecektir. Bu yer hakkında 
taıarrnf lddlHında bulunanların bu ıünler içinde yazı ile 
vilayet t pu ılcll muhafızlaiın• veyahut mahallıno s elecck 
memura mürac&atları lü~umu ilin olunur. 

1 
nışlldır. '11 

Fiatlar ise İstanbul fiatından muhak- ~I 
kak iki - üç lira daha tenzdat/Jdır. /jrzu 1 eden sayın müşteri/erin Emanetçi - flh-1 1 met Gümüş y11zıhanesine uğrama/an. 1 
·~~~~~~~~~~~~,. 

Balıkesir Askeri Satın 
l)lnıa Komisyonundan: 
Suıığırhk Ye Kepıüt ıarnlzonları için 2 - 1 ı·938 cuaıa 

ıtın6 ekılltmeai yapılmak üzere 120 ton maden kömllril· 
ne talip çıkmadıimdan ihalesi 28· 12 938 perıembe ıilniİ 
ıaat 11 de yapılmak üzere pazarhia çevrllmtıUr. 

Muvakkat temloatı 103 lıra 50 kuruttur. lıteklalerlP 
mezkur ıün ve ıaette Balıkesir Kor Satan Alma komtsyo· 
nuoa müracaatları . 4 - 1 - 395 

• 
Balıkesiı· lııhis<ırlaı' 

B<ışmiidürlüğünden: 
GöneD lnhilarlar tdareılode yaptırılacak bekçi Ye ka • 

pucu odalarına atd lnıaat 18 J 2-938 ıüalnden lttbareO 
yirmi ıün mGddetle ıartnameal mucibince açık ek1Utme1e 
konulmuıtur. Muvakkat ıhale 6· 1 939 eününe raatlıya• 
cuma günü aaat on beıte Gönen müdürlük btnaımda te' 
ıekkül edecek komlıyon huzurlle yapılacektar. 

Ekıtltmeye lttlrak edeceklerin 659 lira 64 kurut •u· 
bammen ketlf bedeli üzerinden yGzde yedi buçuk mu· 
vakkat teminat akçaıını 6· l 939 g6n6aden evvel G6aelJ 
tdarealne yatırmaları ve taliplerin kanuni teraltl haiz ol· 
malan Ye muktezi veaalkt ibraz etmeleri ıartter. 

Şeraltnameyl ıörmek •e daha fazla malumat almak 
lıtlyenlerln Balıkeılr BaımüclirlOjü ile Gönen müd6rl6 
ğüne mGracaat eylemeleri. 
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Sahibi ve Batmuharrlrl: Balıkeılr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: fUA T LSJL 'AL 

Bıuımyerl: Vtllyet Matbaa11 - Bahkeaır 


