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Donan ı tamızyakında Kara-
denizde manevraya çıkıyor. 
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ltalya Tunus Ve Korsikayı istiyor. Atatürk ün Ebedi 
Faşist Meclisinde Mebuslar Tu

nus, Tunus Diye Bağırdllar .. 
~eclisin içtimaından sonra tezahurcüler so
ltaklarda dolaşarak aynı şekilde bağırdılar 

ve Italyan talebini açığa vurdular. 
Parıı, 1 [A.A.] - Matln dağlıktır Vadilerinde ve 

t•ıeteılnln Koma muhabtrfnla onalarıada sfraata elverııU 
btldtrdlilne ve Havas aj;.;:- yerler vardır 
11

• 10 neırettlflne ıare dün Zeytin, Qs6m, portakal, 
•l&tam toplanan feılıt mec- ve limon batlıca mahıuherl 
lııı lçUmaınden ıonra teza arıuındadır. 
hGrcGler ıebrln ıokaklannda Bütün adanın nüfuıu 300 
dolaımıılar ve Korılkavı, bin kadardır . 
r ...... u lıterlz diye baiır
"'•tlardır. 

Mecllıla zabıtlarının 10-

'-U1ada da nıebuılar ayafa 
~-llrmıılar Tuouı! .. Tunus!. 
Dı,e batırarak Duçeyl al · 
~lflamıılardır. 

Türkdlll: Koralka, malum 
01duı. Gsere Akdenlzln rarp 
~1••unda •e İtalya aahtllerl 
~'t1111nda Franıaya ald b&r 
•eladır. 

B. Mussollni 

Tunuı da yJne bıltndlği 

üzere ıtmali Afrlkanın garp 
kısmm" düıer . Bu da ltal · 
yan aabtllerl kar111ındadır. 
liuradll muhtel ı f hu bu· 
batlıa btrhkte hurma. limon, 
portakal rıbı muhtelif m-ey 

ı valar yetiıtırir, münblt ve 
800 Kilometre kadar ve mahıuldar ııırazlıl vardır . 

Talebe Adedi Her Yıl 
G i t t i k ç e A r t ı~y o r. 

Koralka, Napolyonun va -
t,bı olma11 ve halk ara· 
••tada Vendetta denilen kan 
dtıne davaları ıtbl garip 

'c1•uerı ne ıöhr•t .ımıı bır On beş yıl evvelaine nisbetle er· 
•dadır. 

Franıanın cenubu ıarki ı/ıe/ı talt!be JS, kız talebe JO 
'-hlllerlnden 100 mil kadar mı·-ıı arttı. 
'••lcta olan bu . ada Genoa o 

la&rfeztnln cenubuna düter Memleketimizde talebe 
•• Sardlnya adaamdan Ba- adedi ve dolaylılyle mek 
ltlfaeo boiazı •a11taılle ay. tep ihtiyacı her ıene çok 
tllır mühim miktarda artmakta-

........._ ----== 

DlJNANMAMIZ MA· 
NEVRAYA ÇIKIYOR. 
r 

Kocalepe ue Adalepe mıılırlplerimiz 

lıtanbul, 1 (Huıuıi) - Do· derhal Karadenlze Çlkarak 

"'btn•mı:ıın Karadeniz ma · manevraya baılanacaktır. 
'-e•ra11 yakında baılıyacak· Donanma bundan on beı 
tar. Baıt• Yavuz olmak üze gün kadar ev•el de manev 
'•, doaıanmaya menıup bü raya çıkmak üzere be liyor-

tG• ıemller Sar.ıyer Ye Bü du. Fakat yaa dolay11tyie 

"lcdere önlerinde beklemek- manevralar tehir olunmuı
t•dır. Fırtınalı btr havada tu. 

dır 

Bu artııı rakamlarla fU ıe· 

kilde hulaıa etmek kabildir. 
1923- 1924 Dera yılında 

orta mekteplere 4723 O er· 
kek ve 1182 ıl kız olmak 
üzere 5905 talebe deYam 
etmekteyken 1936 - 1937 
den yılında orta mekteple
re sıs1 ı 1 erkek ve 1840 1 

kız olmak iizere 71021 ta-
lebe devam etmekteydi. öu 

rakamlardan aulaııldıjına 

ıöre erkek talebe mıktarı 

15 yıl evvellılne nlıbeUe 11 
nııaiı ve kız talebe de 15 
miılt ve bütün orta mek
tep ler e devam eden talebe
de 12 m11l ı artmııtır . 

G~n" 1923-1924 yılında 
ltac e rm ıkıucı devre ıınıf

larınc 91 O u erk~k 331 l kız 

o mak Ü7..er" 1241 t nlcbe 

devam etmekteyden 1936 • 
1937 ders yılında bu ıınıf 

!ara 14305 1 erkek, 3972 ıl 

kız ol.nak üz.,re 18277 t" 
lehe devam et mittir. On bet 
yıl cvelılne nazara o bu 11 · 

nıflara de•am eden talebe
ye nlıbetle buıün 15. 7 er· 
kek talebe ve l mhlt de 
kız talebe miktarında bir 
artıı söze çarpmaktadır . 

Orta m~kteplerle liıelerl• 
talebeslne muallJm mektep. 

(Sonu llclocl sayfada) 

T aymis gaze
tesinin Türkiye 
hakkındaki bir 

kitabı. 
1oıılterenln en büyOk we 

ciddi ıezetut «Taymlı» T6r
kiye hakkında bugüne ka
dar yazdıklarını bir araya 
ıetlrerek zarif bir cıld balın· 
de neıretmlıttr 

«Yeni Türkiye» adanı ta · 
ııyan ve kırmızı zemtn üze 
rlne beyaz av - yıldızı mub 
te•I bir kapak içinde çıkmıı 
olan bu kitap, dünyanın bü· 
tün merkezlerine ıöndertl 
mtıttr. 

Memleketimize 125 lcuru · 
ıa mal olen bu neflı laıt 
lızce eser, «yeniden dofao 
btr millet» adındaki meıhur 
makale ıle baılıyarak, yeni 
Türktyenfo ıiyaat teıekkülü, 

halkevlerl, müterakki kadın· 
ları, zlraati, maltyral. deniz 
ticareti, tayyareclllil, edebi
yatı , pllıtık sanatları, mü 
nakalitı, ıporu •e bütün 
dljer ileri hamlelerlyle eıaa 
la bir tedktklnl yapmakta 
dır. 

Kitap, bütün garp ve ıark 
memleketlerinde b6y6k ali 
ka uyandarmııhr. 

franııdıki ırıı muvıff ı
kı yetsizlikla nıticılındi. 

Parlı, J [A .\.) - Fran 
ıada mali kararaameler 
aleyhinde ıeDel ıı federu
yonunun düa yapılma

ıını kararlaıtırdığı ıreY mu
vaffakıyetalzlıkle neticelen· 
mittir. 

istirahat M aha 11 i 
Parti Kurultayı yakında toplanıyor. 

Başvekilimiz Parti Meclis 
Grubunda izahat Verdi. 

Ankara, 1 (A.A.) - C. H. Parttıl Büyük Millet 
Mechıi Grubu Trabzon mebuıu Hasan Sakanın 
baıkanlaiında toplandı. 

Söz alan sayın Baı••kll Celal Bayar, Ebedi Şefin 
daimi iıtlrahat mahallfnln tayinile yaptırılacak anıt için 
taıktl olunan müteba1111 komlıyonuo tanzim edecell 
raporu Grup taıvlblne arzeyledıkten ıonra tatbikatına 
geçlleceil•I beyan etmlı. bu beyanat heyeti umumlyece 
tan ip olunmuttur. 

Bundan ıonra, Baıbakan, Ebedi Şef in ufulü ile hl· 
dlı olan Cumhuriyet Halk Partlıl Reııliiinln intibahı 
meıelealnln ballı için Parti Kurulta yanın yakında toplaD· 
m111na llzum ha11l olduiunu bıldlrm ııttr. 

Ruznamede baıkaca ıörüıül~cek bir madde bulun· 
madıiından celseye nl .. ayet vertlmlttlr. 

Mebus 
Seçimi 

Ankara, 1 - Ônlmizdekl 
pazar ıünl, münhal 14 me· 
buıluk fçtn intihap yapıla
•aktar. 

Y anğçe Nehri 

Harp gımilıriıı mln~ı
sır kılıcı~. 

Tokyo, 1 [Radyo] - Ja· 
ponya deniz bakanlaiı, (Yaa
eç) nehrinin, harp ıonuDa 
kadar poıta ve nakliyat 
yapurlarına açılmama11nı 
ve yalnız harp ıemllerlae 
münh81ır kalma11aı •e yal· 
nız harp gemilerine emrey· 
lemltUr. 

Maarif Şura•ı 
Hazırlıkları. 
Ankara, 1 (Huıuıt] 

K61Ub Bakaahiı, bu yıl için
de toplanma11 mukarrer olan 
Maarif Ş6ra11ntla 16r61üle
cek itler hakkında hazırlık
lara baılamııtır . 

Maarif ıuraımıD hanıl ay· 
da toplanacaiı ela yakında 

teıhtt edilecektir. 

Bılçikı a~ımiıidı~ılı kı
mitııindan çıkildi. 

Londra, l (Radyo)- Bel
çika hlk6metl, ademlmGtia
hale komıteılnden 9elrlldtl1· 
nl buıün komite retıl Lord 
Pıhmuta reımen blldtrmtıttr. 

F ilistinde· Çok Feci Ve 
Kanlı Hadiseler Oluyor. 

--------·~--------··········~--------------~ 

Pazar yerleriııde h iç günahı olmıyan köy
lülerin ortasıı1a bombalar atılıyor. Araplar 

geceleyin çocuk ve kadınları katlediyorlar. 
Yazl!n: 

VlNSTON CHURCHILL 
"Dünya efkarmm pek z l 

yade meııulıyetl orta11nda 
Fıl ııttnln ahval ve vaziyeti 
huıufe ufradı . AvrupADID 
ıükuneU, muzaffer Nazi ıa . 

nimetlerini toplarlarken göz· 
lerlrnlzi ahvalinden meıul 

oldufumuz bu çılıın mem · 
lekete çe•lrmete mecbur 
etllyor. Nazarlara çarpan bu 
manzara hakikaten Yelh. Ye 
hayret •ermekte; bu küçGk 

eyalet baıtan aıafıya karıı 
anarılye yuurlanmaktadır. 

Kanlı ve feci Yahudi Arap 
kit al ve muk•bll kltall de · 
vam eeliyor; pazar yerlerin· 
de hiç rünahı olmıyan köy 
lülerln orta11na bombalar 

ahlı yor . Geceleyin bukın 
yapan Araplar kadınlarla 

çocukları katlediyor; yollar 
bozuluyor; ılmendAferlerlD 
çoiu durup tılemlyor; ku• 
•etli muhafaza edllmeıtne 
ratmea boru hattı defalarla 

keelllyor. 
DiK IA TÔRLERIN TENKlDl 

lnııltz muYazzaf oreluıu · 
nun hüyfik hır kıımı mltel · 

llh bOy6k pollı mlfrezele

rlle t.ırllkte ana h6k6met 
merkezleri tutmakta Ye ltaı-

kıncılara karıı buru~ •• ka
rakel yapmaktadır. Aıl Arap· 

lar tarafındaa bük6••t• 

muhalif ve rakip bir idare 

tealıl edtlmlt Ye pek b6Jlk 
(Sonu lçlDcl aaJfatla) 



SAYFA 1 

i g·ı ere i Cas · sluk 
T eski atı Nasıl Çahşır? 

Bu leş~ilat herkesin nazırmda ~oyutüle, büyutüle 
tecessüsü tahrik e~ici bir mahiyet almıştır. 

lngl\tere imparatorlufu· lnıiltzlerln Scotland Hou· 
nun tnsant1ete •erdiği iyi •~, dedikleri G. O. G. ılya 
ıeyler ltateıınde-çaydan, sa ıl pollıl, romancıların ve 
r1ıın güzel kızlardan ve Yo hıkayecllerln muallarını 
nalan Svtftın eserlerinden tekzip etmiyor, ıüpbeaiz bu· 
maada-en şerefli mevkllnt nun bir ıebebl •ardır. lnıt 
hfç ıüpheıtz, meıhur ve ef ltzler ananelerine uygun ola· 
ıanevJ lntelltcenı Serviıtlr. lkı rak böyle gizli itlerle met· 
asırdanberl eıkl ve reni dün gul olan müe11uelerlnln da· 
yayı ıarsan bütün tarihi ha ima ıölgede kalmasını ter· 
dtıelerln bat aktlrü İntelll· clh eder ve bir takım oet· 
cenı Servlı, Brttanya kral· riyal ıürültüeüne meydan 
hiının ftı lntellicenı ~ervlıl · vermemek fıl~rler. 
nln b!r an için, mevcut ol· Scotland Yardın nasıl ça 
medıiını farzedelım. O za. lııtıfını bilen bir arkadaıım 
man polis ve mac~ra ro· bir gün bana dedi kt: 
manları y zan müelliflerin «Bu m6e11eaede bulunan 
ne yopııcakle.rı cidden merak lar, klmıeoln merakını cel 
edJlecek bir ıeydir. Anglo. betmlyecek bir tarzda rahat 
Sakıon haftalık mecmuala· ve ıızlt çı.lıtabllmek fikirle 
rında, boyuna lntltar eden. rıle herkesin dtklıı:atlnl ora· 
kısa hikayeler imalatçılarını ya çevirmek lçfn b&yle bir 
bunun dıtında tutuyoruz. efaane uydurmuı ve olmıyan 

Pek tlbUdJr ki, bu saval· bir lntellkenı Senlıl ortaya 
lı yazıcılar, men:ularını can· atmıt olmahdır!... 
!andıracak .. lr ıey bulama- ~cotland Yardıa huıuıl 
yınca kalemlerini yürQteml- ıubeıl kral alleıl aza11nı, in· 
yecek Ye neticede ltılz ka· ııhz de•let adamlarını mu
lacaklardır. Ôyle ya, artık bafaza etmek, caauılufa 
bltün casualar1n •• macera kartı mücadelede bulunmak, 
edehlyatını dolduran eıra. fena unsurları meydana çı· 
renılz adamlar1n ıu veya karmak •azlfeılle mükellef 
bu mlHetten eldukları ıöyle· bulunu1or. Bunları hakklle 
nemiyecek. baıuabılmek için çareye 

Hele ıenaryo yazanlar, baıvurmuı, her türlü teda-
yahut sahne yazıları karma· bire müraeaattft bulunması 
karııık vaztyetlerden eıerle· pek tabii oldujundan, muh-
rlnl kurtarabilmek için me· telif nezaretlerde çalııan lı· 
ıela bir loglltz eılbayının bir tihbarat dalrelerlle elbette 
müzikholün 1ıenç danıörü temasta bulunacak •e hatta 
kıyafetinde •e eararenılz: bir birlikte çalııacaktır. 
ıurette sfthoede ıörüniıünu Bütün bu lıtıhbarat dal· 
nasıl uydurabilecekler? releri, merbut bulundukları 

lntelllcenı Servlı olma· naznretlere taalluk eden b6· 
yıoca gazeteciler, meseli Gu· 
atlamada çıkaD bir ıhtılill, 

yahut Monrovıyadnkl kabi
ne buhrananı ne ile izah 
edeceklerdir? B6tün bunlar 
ve bunlara beazer bir çok 
esrarengiz ıeyler için lotel· 
licenı SenJa, en kuvvetle 
daranılacak, her derdt' de· 
va olacak tonsuz blr kay· 
naktır. 

Halbuki hakikat halde bü· 
tün romaneıhğioe, bütün 
euarengtzltğine raAmeo, ıöy· 
lenilen, hay l edilen, btldı · 
rllen tekilde bir lntellicenı 
Servis mevcut değildir. Va· 
kıa hariciye, harbiye, mesai, 
tlcuet nazoretlcrtle amlral
lık dairelerinde çalııan birer 
latıhbarat büroıu vardır ve 
bunlara (lıtıhb-.rat dairele· 
rl) adı verilir, lakin bir tek 
reli tarafından idare edilen. 
Rusların e<Okhrana» ıı, Al· 
manların e<T. ıubeahl ltal· 
yanların e::Ovra» ıı gibi mer· 
kezi bir teıktlita tabi bir 
lntelllcenı Servtılerl yoktur. 

logllizler hu kelimeyi ıöy
ledildnı zamao filin veya 
fa.hm nazrıretln blihbarat 
dedrcafnl kastedt>rler. Frau 

ıızlıuın ( f!"ansız emnlyeH ) 
dcdcklerJ memleketin harici 
emnlyetlle ii.kalı olmek 

·üzere lnglİtzlerln de Scot 
land Yard iımiol •erdtklerf 
bir emniyet idareleri vardır. 
lıte romancıların efsanevi 
lotelllcenı Servlı dlye orta· 
ya attıkları müesseseye fili· 

•ad ettikleri itler bu daireye 
atd bt1lunmaktadır. 

tOn malumatı her yerden 
toplar •e bunları taınlf ıle 

blrblrlerlle münasebeti olan
lar1 bh- araya ıetlrirdl. Bu 
daireler ıayet ııLu bir inti
zam •e dlttplln altında ça · 
lııarak hizmetlerine ald olan 
en kQçük bir noktarı kaçır· 
mazlar. 

İtle bir misal: Hındiıtan
da yahut Malez1ada asker· 
hk •azlfeıfnl yapan bir mii· 

lazım aynı zamanda istihba
rat itile de •azlfelenmlıtlr. 

Bu geoç zabit topladıjı ma· 
lunıata da.tr rctporuou yaz· 
mıı, hazırlamııtır. Rapor, 
bulunduju taburun İotelli· 
cenı Offtclerlne '4'erlllr. Bır 

yüzbaıı bu raporu kolordu
nun istihbarat dalreılne tea· 
lim eder. 
Kolordulardallıtthbarat dal· 

reli bir çok zabttl•rden te 
şekkül etmlı bulunur, bun· 
farın hepıtnde de huıuıi ıc · 

hadetnarneler vardır. Bu te 
.. adetnameler, htlhbara t 111-

nl batl\ra bilmek için, alın· 
maıı kep eden bır çok hu 
ıuıi deralerin öğrenelmeıi 

üzerine elde edılir. Çüokü 
aerek kolordu, rerek genel 
kurınay lıtıhbarat büroıunda 

çalsıacak olan zabitlerin, bu 
itte gayet kuvvetli ve mü· 
tehr.t1111 bulunmaları icap 
eder. 

itte bu lhttaa11 temin ede 
bllmt-k için ıuretl mahıuH · 
da açılmıı olan kurslara gl· 

der ve orada tahsilini ıö· 

rerek, neticede •erecejl Jm· 
(So•u dlrdenel ıa1fada 1 
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SEHIR HABERLER 
Dün Vilayetir 
Azalığı 

zd Um i Meclis 
Vaplld1. e • 

eç ı mı 
----------------------·· ······--------------------~ 

Gerek şehrimizde ve gerekse kazalarda seçime 
saat 13 de başlandı önümüzdeki Umumi Mec

lise gelecek azaların adlarını yazıyoruz. 
Dün ıehr lmtzde ve •ila 

yetin her yerinde Uı:ıuml 

Mecliı azalıiı ıeçlml yapıl. 

mııtır. 

Şehrımtzdekt ıeçlm ıeıet 

13 de Hükumet blnuındakl 
Umumi Meellı salonunda 

yapılmıttır . 

Salea bayraklarla donatılmıı 
h . Ônce müntehip eanllertn 

' yoklamHı yapıldı. Mütea· 
kıben Vali ve Parti Beıka · 
m Etem Aylrut müntehip 

aaollere hitaben bılha11a ıu 

1 ıözlerl ıiyledl: 
1 «Aziz hemtehrtler, kıymetli 

1 
kardetler, ·,ayın hazıroo; 

Hepinizi hürmetle telim 

larım. 
Buraya ılyaıi hakkınızı 

kullanmak ve kanuni vazı· 
fenlzl yepmak için ıeldlnlz .» 

Etem Aykut bundan ıon
ra müntehlp sanı olarak ge 

·. 

B. Sadık Dtniz 
len birkaç köy., kadını ile 

bu toplantıdan ev•el yaplıfı 
görüımeyl nakletti ve 
ıözlerlne ıöylece de· 
vam etti: 

« - Bu aeçlm büyük ae· 
çimden ıoara ıellr Fakat 

lJ. Hilmi Şertmetll 

her tktılnde de ıeçtciler bır 

dır. 

Baıta devl~t bütcPs! vı 

ıonra vıla,et ldare11 ve büd 
ceal, ıehlr ldeıre ve 
büdceal daha ıonra da köy 
idareıi ve büdceıl gelir.» 

Vali bundan ıonra v:Ji 
yt:l idarelerine kıvmet ver 
menin MeıruUyettf'n ıonra 

baıtadığını ve aııl re.ndıman 

almakda Büyük Atanm kur
du~u rcıjlmle b111ladığını 

ıiyledl •e: 

sim Çtığan (C H. P rUıt 
tdare heyetinden), 217 reyle 
Pertev Etcloğlu (Partl 

ı vilayet ide re heyetinden. Ye 
deklere de ııra He Avni Sait 
iıkcı Fuat Bıla'l, 1 Hakkı Vor 
nah, Muuffer Uıkur, Hılmf 
Yırcah. lbrahlın Sami Kay 
yum ayrıldı 

B. Eltm Aykut 
çimi yoklama "'yapmata lü
zum görmemlt Parti teıkt· 
litını mümeyyfz bırakmııtır. 

Ben l 2 aza kararladım . 
Tahtaya yazdırıyorum 

bunlardan baıka arkadat da 
ıeçeblllralnlz » 

Etem Aykut.Ebedi Şefin· 
adını ıaygı ile andıkt•n 

ıoora,Refılcumhur lı;met lnö· 
n6nün ve hü"umeUrı herıüo 
artoo bir muv ffakıyetle bü 
tüa T6rk mllletiot maluud 
olan 1ıayeye ul ıtırmaıını 

diledi ve böylece tözlerine 
ıon verdi.» 

Etem Aykut tebt ya 8 
Umumi Meclis azaıı tçln 
12 namzet yazdı. 

lkfnct müntehıpluin bun
lardan ve dlKer Partılilerden 
aza aeçeblleceklerfnl de 
ili.ve ttı. 

Seçimde (azananlar: 
Gtzlt reyle yapılan aeçlm 

ıoounda reyler vilayet idare 
heyeti tar fından tunif 
edildi. 

~Bu ıuretle ıu Jıtmler üze·& 
'"'rinde reylerin toplandriı ve 
Umumi Mecllıe aza uçlldtk· 
leri anlatıldı: 

293 Reyle Süheyla Karan 
{Umumi Meclis nzr.amdan), 
268 reyle Haısı1D Kaptnnoğ 

lu (Umumi Meclis azaıındao) 
260 reyle Hilmi Şeremetlt 
{Umumi M~cliı azrıımdan), 

;260 revle Avukat Sadık De· 
niz (Umumi Meclfı azaıan· 
dan), 246 reyi Sabrı Sc· 
zeo (Eıkl Maarif Müdürü ve: 
ölretmen), 235 r eyle Cavi
de Ağabeyojlu, (Merkez 
Dumlupınar öğretmenlijln· 

den müıtağft), 227 rl'!yle a· 

Kazalardaki intihabın neticeleri: 
Ktt zalarımızdeı. da dün na · 

nt 13 de lnllhr.p yepılmış 
ve neticeleri b l olmuvtur 
Kazalarımızdan çıkan 

Umumi Mecllı azaları dn ıun 
tardır: 

Ayvalık: Melıhll Alatur, 
lkrem Çavuldur. 

Balya: Hamide Engin, 
Mehmet Doğanlarlı. 

Su11fırhk: lbrahlm Çay 
lak, lımet Al!ıtlre, Muıtafa 
Bulca. 

Edremit: Feyzi Sözener, 
Salih Denizer, Hasan Kara. 

B. Sabri Söun 
8ürhaolye: Hüseyin Be•· 

derli, Ferit Karan. 
Dununbey: Mediha Müı· 

tecaplı, Ahmet Seçal. 

B. M. Pt!t ltv Elcloylu 
Man)aı: Mehnıet Menyeı, 

Ahmet Kalyo1Jcu. 
Gönen: Hı.cim Adaı,Mns i 

C\Umum1 Mecllıln a:ı.a ıc· Umıımi Muliıfrı geçen serıekl lupfu11lilarrndrı11 bir lrıliba 

Kalp Elli 
Kuruslukfar 

' j· Tütün bayH Fchrl de•• I• 
hk ecnhancsl srıhtbl karalıO 
müracaatla tammııdıklar• 

1 \'erit 
iki kiti toraf ından a •I 
esnasında kalp olmalarıodatl 
ıüpbe ettikleri bfrer elllıer 
k - "ld"ğ- - btldtr' uruı suru u unu f 
dirdiklerlnden tahkikat& bıı 
lanılmıttır. 

-~-

Çakı ile yaralamış. 
Dinkçiler mahalleııode1' 

Hüıeyln oğlu 16 yaılarınd• 
Kara Ali, aralarında çık!" 
kavgada aym mahalledeO 

lb· 16 yaılarıoda Ali oğlu I 
r hlml çBltı tle ıol kulağı ş 
tından yarolamııtır. 

Tahkikata hoolBnılnnıtır· 

Romanya ıJe 

Bulgaristandafl 
gelecek göç "' 

menler. 
o· Romanya ve Bulgarlıtıl 

dan bu yıla ald göçmen pak· 
llyatı iti bu hafta ıoouııd• 
bıtmlt olacakhr. 

Vtttau ve Nazım vapurl•· 
ra ıon ıef erlerini yapıne.1< 
üzere illi gün evvel KösttO' 
ce ve V amaya gltmtılerc:llr· 

Yeni gelecek kaf ılelerle 
beraber bu yıl Romnoya ~e 

tl' Bulgarht~ndan mcmlekt 
mlze 20 bin göçmen gelıı>1f 
olacaktır. 

~- ' 

Talebe Adedı 
Her Yıl Artıyof 

(Baıtarafı birinci aoyfada) 
lerl talebeleri ilin• cdılcrelc 
1923-1924 yılında bQtlif1 
muallim mekteplerine de 
vam eden talebenin ıaY111 

7378 1 erkek ve 2295 1 kıs 
olmak üzere 967 4 iken bıJ 
miktar 1936 · 1637 ders yı· 

[hada 67949 u erkek ve 23ı 
753 ü kız olrnak üzere 91, 

702 ye ba!lğ olmuıtur. 

1924 1925 Ders yıl.od' 
orta mekteplerden ] 78 t er· 
kek ve 12 ıi kız 01111•" 
ÜZl!'re 190 mezun ohneıııt' 
mukabil bu miktar l 936; 
19j7 de 7497 tıl erkek 242 
si kız olmak üzere 9919 : 
çıkmıl'lır. Ru rakamlar 1 
yıl öncesine nazaran erke" 
talelJenin 42 misli ve 1ııı 
talebenin de 201,8 nlıbetıo· 
de oldu§uau ıöatermekte 
dır. 

Maarif V cklletl bu b6' 
yük ihtiyacı izale etme" 
üzere bazı mühım tedbirle' 
alın11 yn baılemııtır. 
~--~--~---__,/ 

tefo Kınık, Kl\drlye Ooliİ· 
eslcı nnhıye müdürlerındt" 
Fuat Baydl'lr. 
Bandmmı: H mdı Arab"' 

cıoğlu, Doktor lımııtl Go~· 
men. Must"fo Batu. 

E dek: Salihattln Yüce1· 

Smci rgı: Mürtide E..,refl'
1 

İb:ahtm Dedebaı AIJ Ref' 
Göksldnn .. 

Bütun y nl Umumi Mecll' 
aza !arını tebrik eder ve keıt 
dılerlne batanlar dllerl& 
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Filistin de Çok feci Ve 
kanlı Hadiseler Oluyor. 
b(Ba~tuafı birinci sayfada) 
ır ıaheıdn hükmünü yürüt· 

lllektedır. Bu 1920 lrlao

~••ının tekerıürüdiir, fak t 
Unda Alman ve İtalyan 

llıernbalarından asilere ıtlih 
dı0 d arnıt, para ve propaf n 
b" ile kuvvetll yardımda 
Ufuouluyor. 

b Manzara üflclendlrmekle 
~raber ıeref ve h yılycte 

de dokunmaktodır. Kendisi 
~in d ğl), bu gün Arnp ile 

•hudı ara ındrı lmış yü-
t~ 

bllttJüı çok ucı ve ıldd,.tll 

13
1r ırk ktu·grıtn lçfn Büyük 

l trltanya tekmıl acı çehre 
@r le§ıyan ıtddetll bfr bu -
tıt'11a ılyasetlne dev m 
ll:ıe.JcaadHe büyük mnsrof 

"e ıahmete ve bir miktar 

hııan zlynınn sokuldu Dtk· 
l'törler uıullerlmlzln cohoı 
ll:ıuvaffaklyeUylerile alay edt· 
~or, Asaylı ve fntızamı mu· 
lfaıaya teoebbüste zaruri 

olan ııddetlerden dem 'fU 
tuYor, İngiliz manevi kıfa 
)ttaızllğinl gösteriyorlar 

flu sonuncu lttlham pek de 
ÇiirGk değildir. 1924 de ko· 
d,, Fılııtlnde her hueustn 

)(iı ağartacak bir irademiz 

~lltdı. Memleket dev adam 
llrfyle tlerltyor, sükun ve 
refah v11r; yollar mekteplu 

hıı cdHi)or, büyük kuvvd 
l>tojelerl rneyden gellrlll 
)or, ekilip blçı!en yerler 

lllütemadlyen gentılıyordu. 
fier lt!Df" Ftllstfne ne mllstBr 
'\' e.hudı getır llec .. kıe hıç 11 -

ııltı çıkmndan getlrılfyor, 
bunların hepsi mEmleketln 
Çtrkına ağır askeri müe1111e 

•eler yül ü vükletllmekıl zin 
baılıyordu. f ro.naızların 50. 
ÜOQ den fazla mevcutlu bir 
0 tdu bulunduröuH rı Suri· 

hnın zıddın , &darectlertnin 
ltkasmda ycııoız bir kaç ta 
bur ve bir kaç yüz poliı 
kuvveti bulunan Fılisttn 
lnuntazam ve ilcrlıt tç•n 
Grrı ıtbahı bir manzara arze
d )ordu. 

«Parçalama planı Harp 
teçeted 

Hıt erin zulmü, mtılları 
hg~a ve kendticrl v gibi 
~vl n n ııcınncek hnldekt 

Y Qhudllerln doğduklnra mem. 
1
eketlerden ıürülüp çıkarıl
tnaıı, her sene Fılıııtlne htc· 
tet edr-cek Yllhudl mtktnrı 
llın çok ziyade crtmaama 

;cb p oldu; bir ıenede Fl-
1•llne 60 000 den zly de 
)' aıhud getlrtld l Vakrn Y n
huJı parnaı veya Y ı!!ı hudl 
te~ebbüsü tekmil he.ika it 

" Yerleınıe temin ettlyıe 
de Ar pi rıo korkuıu tabii 
fdı. Bunlu yakıo bir itide 

lc:end!lerlnfn ekalliyette ka . 
l caklerını gördüler. fı'l8U
tl in nüfusu beletmc kudreti · 

n .. t h mmül e-:Jemtyeceğln 
Cf tı f ıtzln yül L:oı•du rah-

~·:~:.,~.~:n~ı~.~~ı~t:.ı·zc l~~i 
kuıueu açık ve s rlh bır ka. 

tıı.r \'eremf"d l H6dlı tı cere· 
~~ıa bır.ııktı Nczırler era-'' ---- - --rıd k ihtilaf, yükael< ko· 
"-1•~rltkte gf:d mit olao de· 
~ 1 llrntye m ıt oldu. En ha -
rır le nıukv -ınet yolunun hfr 
tallık komlıyonu gönd~rtl

...... olduiuoJa ıör6ldü. Bu-

na tevfikan müfeveff a Lord 
Pe lln rlyaıetl altında de· 

ğerh btr heyet Fillıtlne mü 
te9ecclhen yola düzüldü. 

Memleketi gezdi bir yıiın 
delili topladı.Halkın ve all 

kaların ht'pılnl gördü ve 
dinledi. 

Sonra teenni de har~keti 

ta niye ve uzun olan rapor 
larını yazmak için bunlar 

lnglltereye avdet ettiler. 

Dsha fazla tehlrden ıonra 

r por n~ıredildlğl zalJf'an ko 
mlıyonun parçalamayı ta• 
ıtye ettiği ıörüldü. Bir ya 
budt devleti bir Arap devle · 
U ve bu fkl ırk arasında 

müvazeneyl poltı\e muhafa· 

za etm~ğe ve birbirlcrlnf bo· 

ğazlatmağft teıebbüı eden 

lorılız bulunan iklıi ar&&ında 
bir lnılllz mıntakuı olmak 
üzere memleket üçe ayrıla
caktı. 

Fa.ta tehlikeli olmaıın 

drı.n daha baılangıçtan bu 
projeyi kabul etmedim. Bu 

rapor lnrlliz idaresini gayri 

mümkün btr vaziyete koku
yor; her ili lal de milletler 
\!er.ıiyetl aza11 olacak ve iı· 

tedtklcrl kadar ordu yapmak 
haklarını tamamı tamamına 

tanıyacak blrlblrlne düıman 
tL.1 dev1et vücude gcllrifor 
du. Ehil adnmlarıd en yü 
luek ıaiklerle düıündüklerl 

bu proje hakikatte bir harp 

reçetesinden baıka bir §ey 
deilldı 

GECiKME TEHLiKELi 
VE LÜZUM=>UZ: 

Bununlıı beraber hatta 

bu proje derhal cıtnh bir 

ıuretle b.tbık me.,kllne 
kon.aydı. bu projeyi takip 

eden beyhude kararaızhkt&n 

daha iyi olurdu. 

lnıtltere krallık hüki'ıme 
tt karar vermcğe muktedir 
olmadığını ıöııterdl. Krall&k 
komlıyonunun raporunu enı 
itibarile knbul ettiyıe de 

buna ıtlmad etmediği aıt 

kardı. Daha fazla teehhür 

den sonra, kt memleket bu 

müddet içinde yav ı yavaı 

bozuldu. Birinci ltomtıyonun 

raporunun tatblka koo11cağı 
uıulleri blldtrmek için iktn· 
el bir komisyon göıtderildt. 

Aynı zamanda daha be
ter bir hal aldı. Kltalter 
baıladı ve mukabelel bllml 
ılller yap1leı, kuvvetler azar 

azar getirildi, kuvvetli ted 

birler yanmıar yarımıar 

alındı. Ve höylece ardı ara· 
sı keıılmtyen tereddüt \ e 
zaaafın teıel&ü1ü memleketi 
bugünkü tüyler ürpertici 

haline g~tlrdl, ve ıonu ılm 
dtdf!n kestlrilmiyen Arapla 
Y hudl arasında kanla bir 

k. n daveaı yükıcloı. Tabii 
loglllz hükumetinin bu ha le 
lu~rar ve bir vahit kazım

mak ı ç:n hlleieı lcıu~ etmek 

ve ıürüklenmek ılyrı.o ctlne 

ıon vermesi lazıradı. 

Müstemleke nazarcti Ft 

ltıtı e da ir ne varsa hepsi

ni çok evvelden bıltyordu; 

bu krallık komlıyona kati · 
yt:n hiçbır lüzum yoktu. 
Peel parçalama planının terk 
edilip cdtlmlyeceil erteal 
birkaç hafta içinde parll-

mentoya ıöylenecektı. 

MANDANIN NAKiL VE 

DEVRiNE K.ARı\R YOK: 
Parçalama kabul edtl 

mezae, gayri kabili hal ola
rak yazlf em izi terk ve 

mandayı Milletler Cemlye· 
yeUnc geri mi verecektrn? 

Bu hal suretinin lnıtliz mat· 
buntında müzabirler bulu 

nacaiıoa ıüphe yoktu Eli· 
mJzden ıelenl yaphiımızı 
ve vazifemizi icraya kendi-

mizi muktedir bulmadıeımı· 

zı kabul ve itiraf edecektir. 

Bu hareket tarzını müdefaa 
edenlerin sükunun, eziyet 

ve ueraımadan tçtlnabının 

nllli ıeref ve hükumet 111ec· 

burJyetl gibi hlaae mültentd 

mülahazalara takaddüm 
edeceğini ileri ıO.recelderlne 

ıüphe yoktu. Fakat böyle 
btr ılyaııete de ctddi mani· 

alar da imkan dahtlfndedlr. 

Tabii fiç devlet lıt üzeri · 

ne almak tıtlyecektlr Ftllı· 
tin kendilerine yalınız ıev

külceytı faydalar temfn ede
cek oluru Almaova ile ltal
ya lıtekle ileri atılacaklar · 
dır. 

ÜÇÜNCÜ DEVLFT TÜR
KiYEDiR; Ancak Ftllıun
dekl buıünkü vaziyeti harp 

den e•vel . Türk tdareıi al 
tındaki vaziyetle arhk mü
aald surette mukayHe edı · 
lP.ml yecejl esefle kabul et
meje mecburuz. 

Böyle olmakla beraber 

bu hal ve te1Vlye yolların 

dan herhaneı birinin ka· 
bulü acı ve ıoo derece ıe
ref i muhil olacaktır. Fazia 
olarak Genev de çıkacak 

olan münazaa ve müoaka· 

t•nın uzun ıürecejlnt Öe 
tahmin edebiliriz. loıillz 
meof aatlerini, teba1ını ve 
a1kerl Fılı.tlnden çekip 

kurtarmak 1tl ınuillk ol
makla beraber uzun ıüre 

cek; hatti ne kadar çabuk 
yapılsa bir ıeneye mütevak

kıf o'•c-ktır. Aynı zaman

da mütemadiyen artan müı· 

kül ıeratt altında ıükun ve 
an y!ıl muhaf.-za etmek 
mecburiyetinde bulunacaeız. 

Şu h ide yalnız sadakat 
ve tkeı!am · ılyaaeti kalıyor. 

Yılmıyarak sebat 'fe mota
netle flükuo ve uaytıi tek 

rar teıta etmemt:z ve iki ırk 

o.raaında kital ve mlılile mu. 
kn be1e harbini baltırmamaz 
lazımdır. Memlekette ~yer 
leımff büyak Yahudi ce· 
maatını muhafaza etmeliyiz, 
fakat hiç değtlıc 10 sene 
bir müddet için her •~ne Fı 
llstıne hicret edecek Yahudi 
rnlktarrnm muayyen bir 

Bdedt geçmlyeceğint Araba 
resmen temin ve mümkün 

o lablllrae bunu ttılafname 

ye dercederelc Yahudi ile 

Arabı bunıı fmzalamaia da

vet etmeliyiz. 
Bu tarzda hareketin da

ha fazla vaveylaya balı ola

c&.ğı ve bizi uzun ve mOı

kül itlere ıokacağma ıüphe 

yokH da, ye1ıine tutulacak 
yelun bu olduiu ıir6lüyor.,, 

TtJJOt.oh.J 

Kralice Belkis , 
zamanına aid 

eserler. 
Arabiıtan yarımada1mın 

cenubundakl Hatramutta meı· 
hur kraliçe Helkia zamanına 
aid ıayet eıkl ve muhteıem 
bir medeniyetin bakiyeleri 
garip bir tesadüf eaeri ola

rak meydana çıkanlmııtır. 

Geçen ıenc teırlnunl lle 
mart ara11nda Mis Gaton, 
Mlı T omıon ve Mtı Stork 
l•mlnde üç logtltz ilim kız. 
Hadramutta arkeoloji ve je

oloji noktasından renıı mlk· 
yaıta araıtırmalar yapmıı 

lardır . 

Bu araıhrmsların netice · 
lerlnl müıterP.k bir raporla 

lngtlteredekf Krallık cofraf
ya cemiyetine blldlrmlılerdt. 

Cemiyet bu tedkiklerl fcv 
kalide mühim bulduiundan 

raporun umumi heyette oku 
tulaıaıına karar vermlıtır. 

Meyd•na çıkan eıerlerden 
en mühimi Hureyde civarın 

da bulunan Kamer mabedidir· 

Rapora nazaran bulunan 
eıerler p&leotık kültür deni· 

nin hududunu göstermekte -
dtr. 

Bu medeniyet Arablıtan 
yarımada11na münhasır kal
mıt Afrlkanın ve Aıyanın 

dfier eski medeniyetleri tle 
temas ve m6oaıebetl bulun· 
mamııhr. 

Burada çıkan eserler Ara

blıtan yarımadaaıom yakın 

zamanlarda Afrıkadao ayrıl· 

dığına datr fen altmlerl ara-

11nda mevcut zen ve fıklrle 

rln do~ru olmadığıbı tsbat 

etmfıtır. 

Kızİarın buldu~u eaerlerln 
en yenlıl milattan altı aaır 

evvele aittir. 

Sahte miralay 
garson. 

Fran5antn Bel9lka hududu 
civarındaki blr ıehtrde Fran· 

!llZ zabitlerinin sık devam 
ettılderl büyük bir lokanta· 
DID yenl bulunan garsonla -
rıodao biri aklından bir za

bit elblsealoin kendlıine ya 

kıııp yakıımadığını tecrübe 

etmek heveai geçmtıllr . 

Lokantaya devam eden 
zabitlerden bazılarmı ıtvJl 

ılylnmek üzere lokantanın 

veatlyertrıe emanet bıraktık 
l arını btldtğlndcn bunlardan 
btrtnı nçerck odaaına götür

müş ve gtylnmiıtlr . 

Geylodlğl bir mirı&lay ünl· 

forması idi. Gsuon bu par· 

lak üniforma ile :>da1md& 
bır müddet dolaıtıktan ıon 

ra bu kıyafetle ıokağa 
çıkmağı da düıünmfiıtür. 

Ôoüodekl gazetede o aun 
Belçika krah Alber için f ran· 
11zlar taraf andan rekzolunan 
abidenin küıat meraılmi ya 
pılacağını ve bu meraatme 

aıkert menıuplardan da it 

tırak edeceğı hnberl gözü· 
ne ilıtlr. 

Adeta lradeılnt kaybeden 
gauon miralay kıyafetiyle 

bir lüks otomobile atlayarak 

merasim mahalline ılıier, 
kendllıoe erkanı atkcrlye 
araııoda yer eöıt0riltr. 

Fakat htç bir ı:abu ken· 
dıslnl tanımıyordu. Uzun 

müddet müılemlekel~rdeht 

ıarnizonlarda kalmıı bir za 

bit zannetmlılcrdlr. Fakat 

aakert meraılmde aıkerl at 

1 

Ansızın Faaliyete Ge
çen Bir Yanardağ .. 
Antil adalarında bir yanardağ 
faaliyete geçti, 300 kifi öldü. 

Antıl adaları yamnda in- lerl arasında birden toprak 

gillzlere atd Sent Luııl ada- 1anılm11, halk neye uiradı
ıında 200 kitinin ö?ümlyİe jını aolamağa vakit bula· 
neticelenen çok feci volka· maden müthıı bir gürültü 
olk bir hi.dtıe olmuıtur. .,e çatırdı içinde, adanın 

Korkunç hidtıeotn vuku· en yüksek dajından koca 
undan blrKaç gün evvel ha· koca parçaların koptuiunu 
fıf yajmurlar baılamıı. bir dehıetle ıörmüıtOr 

iki gün böyle devam ettik Adanın en büyük ve eakt 
ten ıoora, felaket ıüoü hır. yanardağı hiç umulmadık 

denblre tiddetli bir nğanak btr zamanda birdenbire ye· 

halini almııtır. Gök gürültü- nlden f aalty~te g;eçmft ve 

zamata uymıyan tavur ve 

harekette bulwndujundan 
yanına uıulca yanaıarı.k iki 
aıkeri zabıta memuru ken 

dlılnl ıürültüııüzce alıp gö 
türmüı\erdir. 

Yapılan tahkikata aabte 
miralaym yalnız bir garaon 
deill Hkl btr hıraız oldufu 
anlaıılmııhr. Garsonun zabit 
elblıeal kendlılne yakıııp 

yakıım&dıiı &çtn yaphğı tec 
rübe haplıhaneyl pek uzun 

muddet için boy'ama11na mal 
olmuıtur. 

Pantolonun ici-, 
ne kacan fare 

~ 

Geç~n güo Londra cadde 
lerloden birinde I" 'fet gü -

lünç bır hadtsc olmuı ve 
bu yüzden bet dakıka bü
tün naklıyat ıekteye ufra 

mııtır. Bütün bunlara ıebe
blyet veren de bir f aredlr: 

BorHDID mahzenlerinden 
kaçan bir fare caddeyfl çı 

• 
kıyor. Kendisini taJ:fp eden 
kedi de arka11ndan binanın 

boyunca yarıı edtyorlar. Fa. 
re kaçacak btr dehk bula · 
mıyor ve nihayet, bouanm 
önunde ıon flatları bekll
yeo bir komlıyoocunun pa 
çasından t~nl dalıyor! 

Pantalonunun içine fare 

gtrdljfnl ıören adam çıihk 
atıyor. Etraftan 8hali kofu
yor. Cadde kalabalıkla kıp 
lanmıı bir halde iken z~val 
h adam ıoyunuyar ve ora 
da, kediden kaçarak buldu
fu 11ğınağı terk etmek lale. 

mlyen f areyl ıllldp zorla 
allyor. 

Kedi o · zamana kadar 
beklemeylp glttli& için fare 

öltimden kurtuluyor. Zavalh 
komisyoncu da abalının 

alaylı gülüıl~rl korı11mdn gi

yinmekten utanarak kendt

ılol boraa binasından içeri 

dar alıyor. 

Yapağı f iatla
rı 22 kuruf 

Amerika tle yapılmakta 

o!an yeni tlcnrct anl1'ıma 
ları müzakerelerinin iyi nt!
tıce!er vermekte olduju 

timdlden görülmekt~dtr. 

Evvelce aümrük reı•ıne 
tibı tutulan tiftik ve ya 

p ğ gibi mevaddın reılm 

den muaf tutulacaiı tahmin 
edilmektedir. Bu cümleden 

olmak üzere tlmdıden 10 
balya tiftik numüne olmak 
üzere AmerJkaya rönderll

mfı ve ayrıca da ye· 

nlden 10 balya ıiaha ıGn 

Seot-Luıl aduına dehıet ve 
ölüm ıaçm&ia baılamııtar. 

Kuaba hclkı korku lçtn· 
d~ adama merkezi olan Port 

Kautrlye do2ru kaçmıılar· 
dır. 

Bırdenblre f aallyete g'çen 
yanardağda ııddetll gürülta. 

fer ara11oda tam 13 kilo· 

metre boyunda büyük btr 
yarık ha11l olmuttur. Ya. 

nardağdan kopıtD parçalar 

ve akan kızgın llvlar, dafın 
eteflndekl kaubayı derhal 
harap etmltllr. 

Sonradan öfrenıldtilne 
göre felakete uirıyanların 

••Jlll 300 ze yakındar. Bun· 

ların 200 z&~ölmüt, dlierlerl 
afır ıurette yaralanmıttır. 

Adoaın merkezi olan Port 
Keıoaatrlden .,aka mıotaka-

11na yardım ıönderllmtıllr. 

Felaketzede kasabanın hal 
kıyla birlikte çalıımaya bat· 
hyan yardım kuvveti, ölü

leri teıblt dmefe, yaralıları 
taıımaja baılamııt1r. 

Aynı ıün 1abaha kartı 

birlnclıl kadar ıtddetli tklacl 
btr patlama olmuı Ye civar

daki derelerin ıuları da ta· 
mamen taıarak felaketi büı· 
bütün artbrmııtır. 

Bu 11rada elit kadar çift· 
çfoln 11iınmıı oldukları bir 

evi ıu bumıı. zavallıların 

çofu ıuyun cereyanından 

kendilerini kurtaramJyarak 
boiulmuılardır. 

Gerek dajdan kopan par

çaların retırdlil ölam, ıe· 
relue taıan ıular Ye huıule 
eelen çamur, facianın deh· 

telini arthrmıı, hem felaket· 
zedelerin kaçma1ını ve hem 
de yardımı tmkioıız bir ha

le ıokcnuıtur. 

felaketin tlddeti tamamca 
reçmtı olmamflkla beraber 
panik ıon._ ermlıtır ŞimJıkl 
halde yanardağda fazla bir 

faaliyet yoktur. Fakat teh

like tamamen zail olmadı· 

iından hilkQmet ihtiyaten 

100 kilometre murabbalık 
bir lnımı tamamen tahliye 

etllrmlıtlr . 

Clvarındakt adaların fçln· 

de bir cennet kadar 16zel 
olan Senl Luıl ada11nın çok 
ıüzel bir k11mı harabeye 
döomGıUir. 

dertlecektlr. Anlaımalar ta· 
mamen netlcelendlkten ıoa· 
ra yakıoda Am•rika tle lyl 

ticari münasebetlere baflll· 
nllcaiı tahmin ' olunmakta

dır . 

Anadolu yapailarıaın fl

fttları 51 - 52 kuruıtan 54 
kuruıa Jükıelmiıttr. Yapaj 
ve tiftik flatlarsnın daha si· 

yade yükseleceil 161lenmek· 
tedlr . 
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çilek mahsulu ! TCırkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ Rüyük Brltanyanm eaki 
lıabrlye nazırı Duff Kuper 
lngllteredekl askerlik siste 
m• ve askerlik •aziyetl hak 
kanda entereaan bir m a ka 
le yazmııtır. Bu yazıyı aıa 
iıda bulacaksınız: 

"Çemberliyn, geçenlerde 
parlamentoda söylediği bir 
nutukta, buıün, lnılltereyi 
ıenlt bir ölçüde kaplamıt 
olan sükunetten istifade 
derek siyasi bir töhret te. 
mln etmek tıtem•diilne ifa 
ret etli. 

lnılliz baı•eklll bunu s6y 
lemekle tlmdtlık Hçlm!ere 
ıtrltmek istemediğini murat 
etmlfll . Onun çok akıllıca 

•e dlrüsl olan bu kararını 

berkee hürmetle telakki ede
eekur. 

Aoeak, hem•• hemen ay 
nı nlıbette lnıtltereye y., -
rılmıt olan dıfer bir htıle, 
parti pol1Uka11 menf aatlne 
drill, mllletln •efıae olmak 
Gzere bir an •••el yeni bir 
çıjır aemak çok faydah ola -
caktır. Bu his çok ku••etlt 
btr t•llll almıı olaa •atana 
hizmet an:usudur. 

Blyük Brltanyanın hiç 
•akit ka1betmeden harp ha 
zırlıklarıaı hızlattırı11 takvi 
ye etmeal lazım ıeldlil ka 
aaatlnl, kendisini en çok al
kıtlıyaD mehaflllere bile ver 
mit olan huk<imetln sulh 
polıt1ka1tndakl mu•affakiye 
ti kartmnda, bu biçim bir 
tehirde bulunmak, bellıt bir 
parça btllazayı andmr. An 
cak, bu hf11ln de en kestir 
me lf adeıl, Büylk Britaaya
tla askerlik m6kelleflyetlnln 
tatbik edllmHlal lıtemektlr. 

Bazı kimseler var ki bu 
ıllalrlt sözil söylemekle •a
zlfelerlnl Japmıt olduklarını 
ıanıyorlar. Bu ııbtler, hü
ktimetln bu husuıta alacalı 

tedbirleri sabırsızlıkla bek 
lemekten batka hiç bir it . 
lerl yokmuı kanaatindedirler. 

Tenkitlere boyun •imek 
mecburı,etınde kalanlar ara-
11nda uzun mlddet hizmet 
ettlilm için, tenkitçilerin 
pek az heıaba kattıkları 

ıfiçllklerl göz 6nüne ıetı · 
rerek, hali onlarla l!lirlllde 
tee11ür 'duymaktayım. Ma . 
mafib, bu türlü bir çok 
ıaılükler vardır. Bunun en 
beıında, beıkanın parlimen. 
to devresinde ve sulh ha 
ltnde iken askerlik mükel · 
leftyetlnl tadbık etmemejı 

vatletmlt olması bulunmak· 
tadır . 

Baı bakan, vermlt olduğu 

söz6 geri almak için, atlat 
mıı oldujumuz . buhrandan 
istifade etmemlttlr. Ben, on · 
un çek dojru hareket etmlı 
olduiuna kaUm. Demokra 
siler menud oldukları müd · 
detçe.. Gerek iç, gerek dıt 
politikada muayyen pren · 
slplere riayet etmek mec 
burlyetlndedırler. Bu pren 
slplerln en ehemmiyetltlerln 
den biri , resmt bir taahhG 
dün, riayet edtlmeeı keyfi · 
yetidir. Fakat, böyle bir ta 
ahhüd , ıeç ıcılere hitap eder
ken, herhanal bir hükd
oıett baıka bir polttlka ta · 
kip etm~kten hlı bir ıuret
le menedemez. 

Bundan baıka, böyle bir 
hltapte bulununclya kadar 
geçecek olen aylar içinde 
eflllrı umumlyeyl bu tarzda 

btr po\ıtıkaya hazırlamak 

ve hu poltttkaoın tatbik va 
11talarını emre amade bu 
lundurmamak için de en 
ufak bir ıebep yoktur. 

Askerlik mükelleflyeU in· 
gılizlerln ötedeoberl nefret 
etoılf oldukları bir ıeydlr . 

logllfzler, dütmanıo ana va 
tana herhanıı bir baskın 

da bulunmıyacağına emin
dirler. 

Demokrasi ile idare edi 
len memleketlerin çoğunda 

hiç ltlraz11z ta tbı k edilebll
mft olan eakultk mGkellefl · 
yetine, lngılterede, eskiden
beri zulmun bir batlangıcı 
ıöztle bakılmııtı. Fakat, bu
eün zaman o zaman dejtl 
dtr. lnııltere, dlier Anupa 
devletlerinin artık lsttf ade 
etmedikleri bir imtiyazı mu
hafaza edeceil uzun mnd · 
det hesaba katamaz. Memle· 
ketin ılyaıetlnl idare eden -
lere bugiinden itibaren düt
en en ehemmiyetli vazife, 
millete bu yeni nzlyell an
latmak, yapmak mecburiye 
tinde olduiu fedaklrhlın 
zaruı i olduiuna onu ikna 
etmektir. 

Hükumetin, harp potan
siyeli bakımından milletin 
belhbatlı rolünü tayin ede · 
cek olan bir «milli sicil>> 
hazırlamaia karar verildlil· 
ol ıazeteler yazdı. Böyle 
bir sicilden ma kaa t, ciddi 
bir •azlyet kar111ında biz· 
mete muktedir her •atan
daıın milli camla neflne 
olarak üzerine alablleceil 
iti daha ıulh zamanında btl 
me•I •e ona ıöre haaırlıkh 

olmaeıdır. 

Bu projenin tatbiki, her 
hanıl bir partlnla taahh6-
dün1i bozacak mahiyette de · 
iıldir . Hattl, tatbik ~dile · 
bılmesl içi•, projenin, ayraca 
btr kanuna da ihtiyacı yok
tur. «Milli sicil» yeat seçim· 
lerden e••el tamamlle ha -
aırlanabılır ve bazulanmalı · 

dır . Fakat bunuDla, da•anın 
yalnız yarısı halledllmıı olur. 
Aııl mesele, lnıllteredekl Jn. 
ıan malzemeslntlen en mu· 
•af ık bir ıektlde na11l isti 
f ade edllebılect.!ğl keyfiyeti · 
dtr. Bu, meselenin, biri arz 
diğeri talep olmak üzere ifa
de edilecek ıkl cepyehesl 
•ardır. 

Arz bakımından, «Milli 

ma11 lazımdır. Deniz bakan · 
lıiına bu hususta düıen va 
zlfe nisbeten hafiftir. 

Deniz bakanlıfı, memle
ketin emniyeti bakımından 

donanmanın ne kadar büyiik 
olma11 lizımıeldlilnl tayfa · 
11nıll kaç klılden ibaret ola 
cafını biç zorluk çekmeden 
tesbtt edebilir. Ha•• bakan 
hiının da vazifesi çapr•tık 

deilldlr. iç bakanhfının es 
aılı f ti erinden biri batk• it· 
lerde daha mlhlm •azlfeler 
baıarmak kbdretlnde olan 
klmıelerln , hava mldafaa11 
kıtalarına se•k edllmemeıl 

dir. En aüç •azlfe, dalma 
oltluiu ıtbı , harp bakanhiı. 

na diımıktedlr. 
Askerlik mukelleflyeUal 

istemekle, davayı balletmlt 
olduklarını sananlar, lıakt 

katle, bu meseleyi henüz dü 
ıünmeğe bile baılamamıtlar · 

dır. Avrupa kıtasındakl dev
letlerde tatbik edilmekte 
olan örnekte bir askerlik 
m6kelleftyetl, memleketimi 
ze .anayurdun midafaası em
rinde, kua müddetle muaz· 
zam btr ordu meydana ıe 
tlrmif olur. Bu ordu, çok 
deierll bir ıey olur amma 
bu da kif 1 deilldır. 

İoııltereal• sınırları, do 
nanması ile korunmaktadır 
Ancak, bu donanma, yurdu 
koruyamıyacak bir hale ıe 
lecek oluna, onun yerini 
kara ordusu tutamaz. Çün-
kü, böyle bir •eziyet kartr 
11nda, lnıllterenla dütm•n 
ları, açlıkla boyuD ejebtle-

alınıyor. 
Zama•ımızda harikalar 

yalnız sanayide deitl, ziraat 
ve mey•acıhk ilemlnde de 
yaratılmaktadır. Malumdurkl 

= K apif .. /: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
-. Yur.d içinde 261 Şube Ve !Ijans ~ 
: Düny•nın Her Tara/Jnda Muhabir/er -; 
1Iİ- Her tiirll ztral lkrazlar-dtğer bilcü111le banka .,u· #. 
1IJ ameleri büyük tubelerinde kiralık kaaalar. 'Jt 
tı&J t k•-~ çilek senede bir defa mah· ..,. hbar11s tasarruf ve l<umbara hesaplarında 1 r ~ 

ıul •erir. Halbuki Almanyada = mlyeler. -;_ 
wefenılebende ötedınberl 1Iİ- . ! 
çilek ve emıalt mayva ye· .. lkramilJt: Jllktarl: lkra111iytnin lut11rı: ~ 
ttıtlrmekle ıeçtnen Cuıta• .ı ADEDi LiRA LiRA -; 
Herzberı Hnede iki üç hat- il/. 1000 1 OOI ; 
tl d6rt defa mahsul 'Yerecek • 500 50t , 
bir çilek fillesl yetlttlrmlıtır. 1'J. l 250 250 -; 

Bu it için on aene müte · 
madlyen tecrübeler yapan 
bu adam bu ananenin ma· 
y11ında çilek fidelerine çt· 
çek açtırmıtbr. 

Haziranın son unda bir da 
laa ~lçek açauılar •e temmu. 
zun ortasında tekrar yeml
tlnt toplemıttar. 

lylôlde fideler üçün•ü de· 
fa mahsul vermlttlr . Ştmdl 

fideleri cam altıaa koymuı • 

tur. Noelde dördüncü defa 
mahsul vereceklerd6r. Bu tu 
retle yont yetlıttrJleD fideler 
ile bütün sene çilek lstıbıal 
etlllecektlr. 

Dört defa yettıeo çil.ekle 
rln clnı itibarile farkı yok 
tur. Yalnız Eylülde yetlten• 
lerln kokuıu fevkalade hoı 

•e kuYYetlldir. 

Almanya, taze yemit için 
hem harice muhtaç olma· 
mak hem de laer mevsimde 
turfanda mey•• bulundur
mak üzere ideli bir tnkı · 
lap yapıyor. 

"' 1. 1 oe HlOO ..,, 
• 50 ~ 25 ] 250 f": = 30 40 1200 =-
: .~~ 20 6~: ~ 
l- Bu lkra111tyelu her üç •!!•• •tr ola-ıak ü:ııre se· -; 
ı nıde d'rt tlt/• '" miktar uıtrintitn kura iit ••~ılı · ~ 
1IJ. lat:•ktır. ~ 

··~~~····~~···········-~·· 
Bıh~ısir icra 

memurluğundan: 
Eıklkuyumcular mahalle

ılnden Kereeteel Hılmı Ye

tlle 29094 kuruı ve mas 
ıarıftan borçlu Hacılshak 

Bıhtısir ailiyı hu~uk 
hikimliğin~ın: 

Susıtarlık · llrhanlye o>' 
balleslndea Mehmet )ııt~ 
Sabriye vekili avukat 5,br 

•• Koçak tarafından a1oı IO 
1 

halleden olup timdi 1er 
belit olmayan Alt oflu ,\b 
met aleyhine açılan bot•11 ~ 
ma dava11nın yapıhn•tııt• 

d• olan durutmaııo 

davacı vekili tarafıod•0 
b' ıbr•z edilen 29·6 938 tarl 

it ilamla müddeaaletb10 

bak11z fiilleri dolaylıl1e bO 
ıanma da •ası devam etdlk'' 
davacının ayrı mesken ıttl 
hazıaa lıaakh olduiu kar•' 

ceklerl bir memleketi ftaal 
etmek ıuretlne katlanmaia 
lüzum ıörmezler. 

ı r ------------oıılterenlo bugOnkünden: - , 
çok daıa büy6k_,blr orduya 1 TUR KDILI 1 

mahallesinden Haltl oilu 

Maranıoz Hatim usta na · 

mına tan:slm kılınan ] 2 9 
938 ıGnlü icra emri bortlu

nun lkametıilu me4bul bu· 

lunduiundan teblli edileme· 

mit •e ke1ftyelln lllnen teb 

lijlne karar vertlmlt olclu 

iuntlan bu babdakl icra em· 

rl icra dairesi dt•aalaaneslne 

talik edllmlt olup tıbu ıl ln 

tarihinden 11 ıun zarf anda 

borcun ödenmesi lizımdır. 

Bu müddet içinde borç öden· 

moz ve tedklk mercii veya 
temyiz ve1ahut la det muha · 

alta na alınmıı ve da yacı f 
,. 

S&I ' kili de müvekklleatntn 

muhtaç olduiuna kanll m. 1 PazartHlnden baıka her 1 
Ancak, bu orduya, bıztm 1 ıün çıkar. Siyasal aa:ıete . . 1 
lnıtlterede deill. yurdun 1 y ıllıiı : SOO Kuruı 1 

zaten buıünkü •aztyette 1 Altı Aylıiı:400 • 

ıarlıhğı ıka matıib utıh•ı 
•• ettljlnl •• Su11iarlakta .,,e 

kent bulundufunu s6yle0t1f 
•• olmakla müddea aleyhin s dııında tlıttyacımız •ardır. 1 1 

de kuv•etlerlmlzln blyük bir 1 Say111: 3 • ı keme yollle aid olduiu mah

keme.len lcranıo ıerl bı · 
rakılmasıaa datr btr karar 
getirmedikçe cebri icraya 
devam edılecefl ve ytne bu 

llhlyet hakkında vaki ıt1r•· 
zı yerinde 1örülmedlllod•

11 

reddlle keyfiyetin ke11dftlO' 
teblfllne va duruımanıD 14 

12-938 saat ıO tatıklOe 
karar varllmh olmakla ke1 
flyet teblti oluaur. 

kısmı ana•atao dııındadn. 1 Günü ıeçmtt ıayılar 2sl 
Bundan batka aıkerllk mü · 1 kuruıtur. 1 
lııelleflyetl•tn tadbtkine ıe- 1 A DRES: 1 
çtltnce, kıılaeız, stlih •• 1 BALIKESlR ·ı ÜRKDILI 1 
teçhtzat11z, talim ve terbi- .. ~, 

k 
------------

yeyl ıösterece unsursuz 
muazzam bir ordu ortaya 
çıkacaktır. Bundan delayı, 
ordu kuv•eUofn adım adıhl 
ıentıleulmeıt lazımdır; la · 
kin, bundan, da•anın ya
vaıça yürütülmesi lazımıel

dlji anlaıılmamahdar. 
(Sonu Var) 

. 

çalııtıiım söylüyorlar. 
Her t•JI ıölgelendtrerek, 

ona esrarenıtz bir varlık 

vermek istidadında olanlara 
sorarsanız, onlar, harbiye na 
zaretloe veril ecek olan, dün 
yanın her taraf ıodan 1relm ı 1 

müddet içinde mal be1amn 
da bulunmaz ve haklkata 
muhalif beyanda bulunulur
sa haplıle tazJlk ve eeza 
landmlacafı ihtar ve keyf 1 

yet teblli makamına 
olmak (bere illn olunur· 

~-----------------------------------------~-

slclh> muf a11al ve t6müllü 
malumat verebılır. Ancak 
oadan sonra, mevcut mal 
zemenln en muvafık bir s 1-

rette kullanılmasına karar 
verebilmek de ayrı btr da
vadır. Bu ttıbarla yukarıda 

lngilterenin ca-
en rıı ühtm sırların merkezi 
olma11 icap eden bövle bir 
dalreyı.aleli.de:bır binada ıör. 

mek istemezler 

Balıkesir Askeri Satın 
;\lına Koınisyonııııdafl! 
Balıkesir kor merkez birliklerinin kıtlık thtl y acı ol•" 

7500 kilo lahna, ] 7500 kilo prua, 16500 kilo 11pao•~ 
1500 kilo kereviz 1200 kilo karnabahar, 1000 kı lo h•~ıJÇ 
açık eksıltmeye konmuttur 

susluk tef kil atı 
nasıl çalışıyor. 

ıözQ ıeçen arathrmalarla 
blrltkte, memleketin ihtiyaç 

ları da tesblt edtlmeltdır. 

Bu hususta en basit rnetod , 
üç muhtelif bakanlıiını , ih
tiyaçlarını tastaman olara k 
tesblt etmeğe davettir . 

Bu bakanlıklar, her biri 
ihtiyaç ıördük ler l insan 
miktarı ve bunların ne gibi 
itlerde kullanılft caklarınt 

ıösteren lltteler de hazır · 

!andıktan sonra, bunlar, ge
nel kurmay ve herhangi btr 
anlaımazlıiın ön6ne geçmek 

1 

için müdafaa dairelerinin ı 

itlerini tanzim eden bakana 1 
ıönderllmeltdır. Bu ııler ya
pıldıktan sonra , ihtiyaca 
karıılık olmak için , kabine 
nln , icap eden tedbirleri al 

(Baıtarafı ikinci snayfada) 
Uhand*kl liyakatlne göre 
t ehadetname alırlar . Kurıa 

devam müddett altı a y ıle 

bir ıtme a rasında tehalüf el · 
mek tedtr. 

F kat eıas ıtlbarll e pek 
ehemmiyet la olan btr takım 
malumat vardır ki, onlarla 
daha yüksek bır makemın 
me11ul olmatı icap eder 

istihbar e dilen bu yoldaki 
haberler, harbiye nazaretine 
doirudao dofruya ballı bu· 
lunan lltihbe ratbürosunaıeltr 

Neza retin bu huıuıi dal · 
resinin bulunduju yerde ma · 
sallar ve hayalperest efsa 
neler le k raıtırılmııtır' 

Bazı hayalpereat ve roman-
tik tabtatltler , bu dairenin 
Park Steette eski mütevul 
bir blnacılııta yerleımlt oldu · 
lunu ve erada ıessl:ı sadesız 

H -erkeıln nazıularmda bü 
yüte bu yüte lislendtrmek, 
gizlemek , mt-rakı ve teces 

sütü tahrik edecek btr 
vaziyet vermekten hoılaoır · 

lar • e Taymhi nehri rıhtı 

mınan bir yer inde gizlenen 
esrarengiz bir evde bulun 
duğunu anlatırlar. 

Rıhtımın oereelnde, ve bu 
ev oeaıl ne biçim ıeydlr, 

tabii bunu ıaylemezler. Ma · 
amafıh lntelllcens Servis 11- ,ı 
ml ile za ten baıtanbata ma· 
tala döndürülen istihbarat 
dairelerinden birinin bulun · 1 

duğu yeri de hayal ve es 
rar perdeleri altında sakla
mak ıstemek büyük bir §ey 
detıltltr . Ancak hakikat olan 
bir cıhet •arsa o da harbiye 
nazarelloe bajlı olan latlh 
barat dalrHtntn yine barbl 
ye nazaretl binasında çaht · 
tıfıdır. 

1 

Eksıltmeıl 5 12.938 pnartesl günü saat 10 da Balıke 
slr kor satın alma komisyonunda yapılacaktır . lıbu aebıe 
lertn muvakkat teminatı 147 Ura .68 kuruttur. 

Talıpl erln muayyen olan ıün ve Hatte komisyona ,.,o 
racaatlıuı 

Evad ve ıartlar komlıyonda görülebilir. 
4 - 1 - 38~ 

Balıkesir Askeri Satın 
Alına Kooıisyonıınd<ııı: 
Kolordu b lrlildert hayvanah için kapalı urfla ekıtltot' 

ye kooulmuı olan 260 ton arpa için talip çıkmadığıod•" 
1 bir ay zarfında neticelendirmek izere pazarlığa çık•'' 

mıthr . Pazarlıkla ihalesi J 9 12 9:18 pazarlf'!ıl ıüaü ••'' 
l 1 de Kor Satın Alma Komlıyonunda yapılacaktır. 

1 'O Muvakkat teminatı 675 liradır. steklılerın me:ııkur •" 
ve saatte komisyona ıelmelerl. 

• - ı - Jıo ./ 
Sahibi ve Baımuharrlrl : Bahkeılr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'AL 
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