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hürat Do!ayisile Romayı Şiddetle 
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Cumhurreisimizin Seyahatları a deniz anlaşma· 
• 

Muhterem Şefimiz Seyahatlarını Kasta-! sına girdi. 
V 1" İ. y ki : Roma, 3 (A.A.) - ltalya, 

IDOllU İ aye ille apaCa ar. i 1936 Londra tienlz anlaı-
Aollara, 3 (A.A.) - lı 

tanbulda lntlıar eden bazı 
lazeteler Relılcumhur lımet 

lolnünün uzwo bir ıeyahata 
'1azırlandıfın •e bu meyanda 

lıtanbul Te Trakyayı da ıe 
'•flendlrecelılerlnl yazmak· 
tadır. 
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Başvekıllim" ~!. karıdan İslan- Londrada protokolu ımzala-

ÔirendJilmtze ıöre, Ret 
•lcumlaurumuz ancak Kaata 
Qıoıau vtliyetl dahilinde nll 
beten küçük bir seyalaata 

bUl3 f ittiler. Mi1steşarlığı ••ıhr. 
Ankara, 3 (A.A .) - Baı· Ankara, 3 ( Huıuat ) 

Yekıl Celil Bayar dün ak Dahiiıye Veklleu müıteıarı 
ı•m lıtanbula 1ıtmı1t1r Sabri Çıtakın Menin vali· 

Ankara, 3 [Husuıi] - Baı · ; ltjlne, eıkt müıteıar Vehbi. 
vekilimiz B Celil Bayar I nln de müateıarlıla taylal 
dün akıamkl ekıpreae bafla· yükaek t&1dike arzedılmlı· 

nan huıuıl kompartmanla 
latanbula harek~t etmlıttr 

tir. 

Alman Harici
)'e Ncızırının 

Paris ziJıareti 
Berlln, 3 (A.A.)- Alman 

Yeni Mani•a 
Valisi 

Hariciye Nazm Rtbentrop 
pazarteıt alııamı Berltoden 

hareketle aalı aababı Parite 
transa aleyhinde yapılan 
!!zahürat dolayisiyle 

- ııelecek ve o ıüa Franıız 

PAR I• s R o M A y 1 Ma~~~·::uı~tın~H=:~?, va· Alman münaaebetlerl hak. 

' 

• 

ltıl Oıman Şahinin tayini kında müıterek dekleruyo-
yükıek t .. dıke arzoluomuı· nu lmzalıyacak ve perıem-

p ROT E_~TO ETTi. i Orta Avrup~d~dAt'· an 
l{oı~~ika ~eyeean içinde .. Halk iktisadi Hakimiyeti .. 

hır mıtıng yapacak ve 1 " • • • " 

italyaya p:retestoda 1 Al~an->:anın bakım ık~ısadı 
bulunacak. ı vazıyetıne karşı lngıltere 

Partı, 3 (A.A) ltalyada, ı 
F'ranaa aleyhinde yapılan 
ttı:ahürattan Ye ezcllmle 
'-'ebusların Tunuı!.. Tunuıf .. 
l>ıye bairıımalarından Ye 
ltaı,a Harlct1e Nazırının nut 
lcuncla Ua lyan taleplerini 
QleTzuubahı etmeıinden do 
1atı Franıa.ltalya nezdinde 
llddetlt preteıdeda bulunmuı · 
tur 

Parlı, 3 (Radyo) - ltal· 
h bari el ye nazırı Kont Cı · 
htıonua 19arliımentoda lrad 
tttıı nutuktan ••nra bazı 
lalyan mebuıları tarafından 
ICorıtka ye Tunus için ko 
Parılan yaveyli, Konlkada 
lllerıa aklıler uyandırmııhr 
~outkalılar, buıQn Konlka
llırı her tarafında nümaylı· 
ler Japmıılar Y~ İtalyayı 
•roteıto etmlılerdlr. Pazar 
lilnü, K.ontkada mu zzam 
~lr nıltlng akdolunacak ve 
l t•lya tekrar proteıto edl· 
etektır. 

lı l\orılka hallu, dündenberl 
tJecandadır. 

Roma, 3 [Radyo) - fran· 

'•z ıeftrl Franıuya Ponıe, 
~ C: 111611 Hariciye Nazırı Kent 

1•ooyu ziyaret etrolı ve: 

[l'unuıu lıterlz] diyerek 
il~ 

b 11nıaytı yapan ıaylavların 
•helrett etrafında izahat 

1•tenıı1ur. 
Parıı, 3 (Radyo) - Harl· 

Cly N . e azın JoıJ Bonne, bu-
~lln ltalyanın bura ıeflrlol 
d tbul etmlı ve uzun miid
et konuımuıtur. 
~ Gal!eteler, halya Hariciye 
'tırı Koot Clanonun parll 

~eııtoda frad ettljl nutuktan 
thııte uzun makaleler yaz 

dllı•lct l'e ltalyaoın, F ranıa 
•n ı. llrazt koparmak ııtedlil 

'l'taa atını ıöıtermektedtrler. 

ltoma. 3 lRadyo) - Kont 

ılnde imza edılen Franıız · 
hatyan ltllafmı hükümıüz 
addetttğıoe delalet 
yazmaktadır. 

ettlilni 

Bu ıazeteye ıöre Muuo· 
llnl derplf edilen Frao11z -
ltalyan ttllifınıo m6zakerv 
lerl ean .. ında franaadan 
Akdeniz aalihlyetlerloln ye· 
ntden takılmlnf ııtiyecektlr. 

Varıova, 3 (A.A.) - Kont 
Cıanonun nutku hakkında 
tefıirlude · bulunan Gazete 
Polıkanın Roma muhabiri 
Çekoılovakyanıo yeni budud· 
ları meıelealnln mevzuu 
bahıetmemek buıuıunda 

ltalya ve Almanya tarafın
dan ittihaz edilen karara 
rafmen ltalya hariciye na 
zırının bu hududların ıaran . 

Uıinden babıetmemeslnl 

manidar add~tmektedlr. 
Muhabire ıörc bu ıükut 

Vtyaua hakem kararına raf 
men Çekoılonkya hududla · 
rımo garantlıl meıelealnln 

hen(iz halledllmedl§loe y•nl 
bir deltl teıkil etmektedir 

mukabil tedbirler alıyor. 
Londra, J (A.A )- lnıllte 

Bazı şehirlerde yapılan muhtelif suikasd
l~rla alakalı olarak Demirmuhafız teşki
latına mensup birçok kimseler yakalandı. 

Bükreı. 3 (Radyo) - Hü-
k6tmet, üçüncil holordu ku

mandanı General Antüneı 

konun tevftkınt emretmtıtlr. 

Alakadarlar; Generalin, 
demir muhafızlar teıkila 

tına menıup olduiunu teıblt 
etmıılerdlr. 

Zabıta, demir muhafızlar 
teıkUitı rüeıuıoı takip için 
kati emirler almıttır. 

General Antüneıko teYklf 
edılmııur 

Sükref, 3 (A .A ) Su. 

ccva eyaleti valthftnln bir 
tebllflne göre, 29 teırlnlıa · 
nıyl 30 te1rln1aolye baih
yan ııcce ean11ımda Cernu 
•tzı ıehrlnde dohuz yanıın 

çakmıı ve ıkt Yahudi evi 
yanmııtar Yangını çıkaran 

ların büyük bir lnımı yaka · 
lannıııtır . Bunların aruında 

eıkl Oemlrmuhafız tefklli -

tına menıup Blıartchuk kar
deıler de vardır . Hepıl ıuç · 

larını tam ıurette itıruf et
mlılerdır 

Bükreı, 3 (A.A.) - Cluj 
ünlYeulteıi rektörüne kartı 

yapılan ıutkaıdıo faillerinden 

birisi yak•lanmııtır Bu, Fr 

ancu isminde Demlrmuhafız 

teıktli.hna menıup bir ıenç · 
tir 

Bükreı, 3 ( A.A. ) Bu· 
kuvln valtıı ırk meıe,ealne 

taalluk edea bir kararname 
neıretmtıttr. Bu kararname 
halihazırda tatbik edilen 
otoriter rejim makamların · 

dan hlrlnln Y ahudller aley
hinde ittihaz ettiği ılk ted
bırl lhtln etmesi Jttbarlle 
ıayanı dikkattir. Kararna 
mede ıon zamanlarda Ya· 
hııdllerln toplu bir halde 
bulunduldart bazı mınta 

Alm yada V hudi Al
yhtarhğı Şiddetlendi . 

Almanyada bütün Yahudiler ayrı mahal
lelerde oturacaklar ve kendilerine mah

sus işaretler bulun&cak. 
Berllo, 3 [Radyo) - Al 

man dahiliye nazırı bir em· 
Jroame neırederek, Alman· 
ya içindeki Alman Y ahudl
lertnln, ıünün bazı ıaatle· 

rinde eYlertadea dııarı çık· 
malarını y&1ak etmlttlr. Mu. 
ha lif hareket eden Y ahudl· 

ler, 150 mark para cez .. ıoa 
Ye bir haftadan altı laaftaya 
kadar hapıe mahkam edl · 
leceklerdlr. 

Londra, 3 [Radyo] - $ı· 

mal memleketleri Y ahudl 
meıeleıi ile alikadar olma· 
ia baılamıılardır . İılundl
na vyanan en büyük gazete
leri, Yahudi meaele1lnlo bal 
!ı lüzumunu İf&ret eden ma · 
kaleler neıretmektedırler. 

Beril o, 3 (Radyo] - Naa· 
yonal Zaytunı ıazete1l, 

A merlkanın Y ahudl me" 
lesine ıenlf mtkyaata alika 
ıöatermeılne rajmen, tim· 
diye kadar ancak on bin 
Y abudi mubacl rlnin Amerl · 

kaca kabul edtldiilnl; ter
cihan Amerlkaya ıttmek tı· 
ti yen 250 bin Y ah udinin 
paaaport bekledtfln yazmak
tadır. Aynı gazetede, Japon
yanın, Çınde Japon nüfuzu 
altında buluaao yerlere Ya · 
hudl kabul ettlit lcayd ye 

Y ahudtlere bwralara ıltroe
ıl tavsiye olunmaktadır. 

«Ş•artH Kor» ıazeteıl 
Y a z d ı i ı bir baımaka -
lede, Y ahudılere karıı yeni · 
den alınacak olan tedbirleri 
birer birer sayarak haber 

Termekte, yabancı memle, 
ketler, ıayet Almanyadakl 

Yahudilere yeni bir ülke ve 
bir mekln temin etmlyecek 

olurlana bepıloln öldüriUe· 

ceğinl ıoo tedbir diye kay · 

detmektedtr. Bunlara, ıırf 

korkutmak mak1adiyle ya-

pıl1tn alelade bir tehdıt Ye 
ya ciddi olmıyan btr manev 

ra ıözlyJe bakmak hatadır. 
Son yıllarda cŞvarhe 

Korun• Y abudller hakkında 

deri sürmliı olduiu fikirler, 
lıtedlil kadar hanalauıo 

almıyacalı ıeyler olıun, hep

ıl de nokteıı nokta11na tat. 
bık edılmlttlr. Bu gazete, 
cıhe.o efkirıumumlyeıl deni 

kalarda Y ahudılere atd fala 
rlkalarda ve evlerde yan· 
aıa çıkmıı olmaıı clolayııtle 

umumi nizamın muhafaz.aıı 
lçtn aıaiıdakl tedbirin itti 
haz edildJfl bıldtrllmektete · 
dır: 

Bukınzlnde bulunan Ya 
hudılerln mafazalarda fab· 
rlke.larda Ye endnıtrl müea 
ıe1elerlnde Romenceden baı· 
ka ltaan lcullanmaları mem· 
nudur Y ahudılerln bu karar· 
nameJI tatbik etmedlil mn 
eueaeler kapatılacaktır 

len ıeye ehemmıyet verme · 
mck llzımıeldtğt ç6nkü ey 
hil buhranını atlatmıı olan 
bir Almanya için yabancı 

1 memleketlerin hOkümlerl, 
ancak bir muka ••a kılınç 

kadar keıkln olabılecefl 

mütaleaaındadar. 

Alman ılzlt pohs teıkıll
tının organı olan bu ıazete 
ilerideki hidlaelerl ıu ıek&lde 
izah etm•ıttr: 

ı ahudıler evlerlmlzdea, 
mahallelerimizden defedlle-
rek, yalnız kendt aralarında 
bir cemnat olarak yaııyabi
lec~klert Te Almanlara 
mümkGn mertebe temas 
jmkloı bulamlyacakları h11n · 

lara, ıokaklara yerleıttrll

me lt<Jırlt!r. Yahudilerin ken· 

dllerlDe mahıuı Te tanına -
c"k bir ıekllde ııaretlerl 

olmalı, Almanyada ne e•, 
ne tarlava maltk bulunma · 
malıdırlar 

Bu tarzda hareketle, ıah 
damarları keıtlecek olan 

yahudıler ellerinde kalmıı 

olan ıermayelerlnl de çok 

ııeçmeden tlketmlı elacak· 

hr Bu takdirde, Y ahudtle· 

re, ancak meıra olmıyan 

Tuıtalarla, yani ıuç sayıla-

cak YHıtalarla yaıamak im· 

kana kalacaktır. B6yle olun · 
ca da, Almanya kendilerine 

kartı ateı Ye ıılihla hare· 
ket etmek hakkını kazana· 

cak Te onları tamamtyle 
mahvetmlt olacaktır Bu iti · 
barla, Almanyadekl Yahv · 
dılerl mutlak olan hl r mah · 

vden kurtarmalı, 
bir tnıanhk dava11 
koıan devletlerin 
dtr. 

çocukca 
peılnde 

nztfeıı · 

Oıfer bir makalede de, 
tedbir olarak, ltalyada 14 

ve 15 locl aaırlarda, Alman· 
ya da 16 ıncı aıırda yapıldı · 

fı eıbı y e.hudılere tlmdillk 

urı bir damga vurulmuı 

iıten ı lmektedır. 14 J8 de 

Salzburg ruhban mecllıloln 

vermlt olduju karar bir ör· 

nek olarak ileri ıürülmekte 

dır. O vakit Yerilmıı olan 
bu karara göre, Yahudi 
kadınları ayırt edilmek için 
atkılarıoa cıaıırak tak-

.m a k m e c b u r tyettnde 
tdtler . Alman aazetelerta· 
de Y abu dl ıöçü hakkında 

çıkan rakamlar aklın, haT
salanın almıyacafı derecede 
korkunçtur. Almanyada bu 
lunrn altı lla yedi yQz bıa 

Y ahudlden maada, Lehlıt••· 
dan çıkarılacağı iddia 
edilen 3.000.000, Romaaya
dan 800,000, Çekoılovakya 
Ye Macarıstandan 800.000 
Yahudi yurdlarını terk edip 
baıka memleketlere 11iın· 
mak zorunda kalacakl rdır. 

• 
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Memleket işleriüin daha emniyet ve sürntlı yürümesi 
için yeni t&f tiş proğramı yapılacnk . 

O hllfye Vekaleti memle 
ket JıleıJnln daha emniyet 
selamet ve süratle yürümesi· 
nl temin için vlllytt, lcaza 
ve nahfyelerJo çalı§m larını 

kontroı iti • nl İr • pro~· 
ram hazırlamııtır. , ,, 

62 Vtliyet, 370 kaza 876 
nahiye ve 40240 köyden 
mürekkep olan memleket 
8 büyük lefUı mantakasına 

ayrılmıttır. Ru mıntakaları 

ihtiva edtp tefti§ tarihleri 
934 · 935 olan bütün vilayet 
kaza merkezlert tertip edil 

mi§ olen müfettlı grupları 

tarafından teftl§lerfne baı-

lanmııtır. lçtnde bulanduiu · 
muz 938 mali ıcneıJ zarfın 
da tefti tarihleri 934.935 

olan vilayet, kaza ve nahı 
ye merkezlerinin tefUıleri 
bitirilecek ve ondan ıonra 

936 ıeneılnde teftıılerl ya
pılmıı olan vilayetlere heçl· 
lecekttr. 

Bu teftlıler yalnız vilayet 
ve kaza merkezlerine fnht-

, 

aar etmeyip beledlyeıl olan 
ve tam teıekküllü bulunan 

Dahiye merkezlerlyle köy 
kanunu ta tblk edilen köy· 
lere de teımll edilmektedir. 

Dahiliye Veki etine bağlı 
memurların ıerek tef tlı 11-

raeında görülen. haber ah· 

nan ve gerek haber veri

len ıuçlarından dolayı tet. 
ktkler ve tahklklcr yapıla· 
r k neticeleri suçun mahi

yetine göre fezllke ve rapo· 
ra bağlanacaktır. Şimdiye 

kadar olduğu gibi müfettlı 
lerlmlzln ellerindeki tef Ut 

ve yfikıck derecelt memur· 
lar haklnodald tahkik tıleri 
dolayJılyle tali memurlara 
ald bir çok tedklk ve tahkik 
itlerine yetfıememektedir · 
ler. Dahiliye Vekaleti bu 
vaziyeti gözönünde bulun· 

durarak yeni bir ı,anun pro
Jeıı hazırlamış ve Başba· 
kanlıia takdim etmlttlr. Bu 

proje ile müfettt~ler aaym 

50 ye çıkarılmakta oidu§un
dan bu yfiluek kadro Ka . 
mutayın k bulündt?D geçe-

rek kanunlnıtığından bütün 
memurlara ald tahkik ve 

tedkik itlerinin müf ettiıler 
tarafındnn yapılmasına im. 

kan hasıl olacnktır. Böyle· 

ilkle teftlı heyetinin baıar· 

dığı itleri, bir mlall artaeak 
tedkık ve tahkik itleri liylkl 
~eçhile karı•lanacnk ve ne· 

tlcelenmelerl temin edllmtı 

olacaktır. 

Bugünkü ihtiyaçları kar 
ıılarnak üzere geçen ıene 

hazırlanan ve fakat bütce 
vaziyeti dolaylıı,ıe geri alı· 

narak bazı tattllerle yeniden 
hazırlanan b.ı kanun li.ylha· 
ııodan baıke. tefttı heyeti 

· için yeni bir nizamname 
bazırlanmııtır. Bu nlzamna · 
me, mülkiye müfettlılerl 
hakkındaki proje kamutayın 
yükıek tantblnden geçerek 
k nuolaıtıktan sonra taıdlka 

arzolunacaktar. 
Müf etttılerln teftlı edecek· 

lerl Da hll!ye Vekaletine 
bağlı dairelerin vazifeleri, 
kanunlardan, nizamname· 
lerden, tnllmatnamelerdcn 
ve emfrlcrden hulüu edil · 
mek suretiyle bu d lrelerln 
ne ıuretle tcftıılerl yapıla

cağını gözteren ve l:anuni 
takip ve tahkllderin tcra ıu· 

retlerlnl izah eden 15 kı· 

11mden ibaret bir tef lfı kı 
lavuzu bazırlenmı~tır. 

Altı ıenedenberl tatbikat· 
la tecrübeden alınan netice· 
lere ve kanunla nlzemna· 
melerde yapılmıı olan ta
dlllta ve bu müddet içinde 
yeni kanun ve nizamname. 
lerneıredılıntı bulunmaıına 
btoaen bu kılavuz münde· 
recatı yeni baıtan tedkık 

edilerek, bugünkü ihtiyaca 
cevap verecek yeni bir tef · 
tıı ve tahkik kılavuzu ya 
P.ılmuına baılanmııtır. 

lngiltereye ve
receğimiz mal
lar v takas .. 
loglltere ile aramızda ev· 

velce tmzalanmı§ olan tica
ret ve klerlog anleımaları 

mucibince, bir teırlnevvel
den Ulbaren lnglltereye aev· 
kedllecek takaıa tabi mal· 
larıo yüzde 60 üzerinden 
takaıa tabi tutulması icap 
etmektedir. 

Bundan evYelkl ar.ılaıma 

da takas mi tan yüzde 70 
idi. 

Bır le§rincvvel tarihinden 
evvel yola çıkmıı olan mal· 
lor, lngiltere toprakltırına 
harp tehlikeleri ve saire do 
laylılle geclkmlt olduğun-

dan bunlara eski e.olat maya 

göre lnl,yoksa yeni ani şma

ya göre mi mu mele tatbik 

edilmesi üzerinde tereddüt 
hıuııl olmuıtur. Neticede 

tüccarl rımız aleyhine bu 
malların evvelce yola çıka · 

rılmış olduğu gözönünde 
tutulmamıı, yeni anlatma· 

ya ıöre yüzde 60 t k ıa 

tibi tutulmasına k rar ve· 
rllmlttlr. 

Halbu ·ı bu mallar anı ş 
manın imzasından evvel yo· 
la çıktığına göre, eski an-

1la ma üzerinden takas ta
bi tutulmaaı tazım gelmek· 
tedir. 

Akıl halde tucc rl rımız 
btrhaylt zarara girmekte
dir. Gerek ithalat, gerekıe 

ihracat tüccarları Meı ez 
Bnulcası vaııtulle bu husuı· 
ta alakadar reımi m ka
mata müracaat ederek hak· 
larını 1 temekte yeni nlaı 

mada bu huauıta böyle bir 
karnr verecek ıarlh bir 
madde bulunmadıiını ılerl 

eürmektedırler Merkez Bon· 
kaaı ayrıca bu iti ehemm -
yetle takip ederek tüccar 
lerım1:zı zarardan lcurtara 
cak h~ıebbüılere glrtımlı
Ur. 

HAB RLERI ' 1 ; 
•• a o Ankarada Mayısta 

Ziraat aletleri 
Lütfi Kırdarıtı 

Beyanatı. 
ç 

f i 
e Bi 

d • sergisi açılacalı M;;a.. 
v a l 1 -

(iğin den 

lstanbul 
valiliğine 

tayin edil. 

dijlnl 
memnunl· 
yetle bil 
dtrdtihnlz 

Bir öylll tarla ım sürerken bir kap içinde mühim mik
tarda ftltm buldu. 

Kepıüdıln Saraç köyünde 
bir d flne bu lunmuıtur. 

Kıymeti mühim bir yt kıl 
na bııllğ olduğu rm\e.1 lan bu 
defin ıu suretle elde edil
mittir: 

Saraç köyftnden Osman oğ · 

lu 45 y ılarmda Raif Gök· 
çe adında bir adam, köy 
civarındaki tarlıuanda çift 

sürerken snbanmc kapak ol· 
duğu hıssıot veren bir teı 

takılmııtır Totı kaldıran çift 
çl hrıyaUnden bfle geçirmediği, 
kendisini ı ıkına çeviren bir 

a:cozara kartıııında kclmıt 

tır . Çünki bu kapak altın
da meyd•na çıkan itina 
ile yap1lmlt bir kabı ondt· 
ran yerin altıola dolu ol· 
duiunu görmüıtür. 

Raif karanlık bastıktan 

ıoora ıeceleyfn altınları giz
lice bir tarafa uklamııtır. 
Hiç ümit etmediği zaman · 
da büyük bir ıervete ka 
vuşm om ıevfncl ve heye· 
cıını içinde olan köylü o ge · 
ce snb ha kadar uyuyama· 

mııtır. Altınları henüz hangi 
s rraf ın o.ldığı anlatılama · 
mııttr Bundan eonra Raif 
köye dönmüıtür. Fakat ha
reketlertndekı gayri tabiilik 
köylülerin gözünden kaçma· 
mıı ve keyfiyetten jander 
mııyı haberdar etmlşlerdlr. 

Bu ıuretle yakalanan Ra
lfde yirmi kadar eski devir -
lere aid altın bulunmuıtur. 

Kendisi 11kııtırılmıııa da 
baıka olmadıiında tsrar et
mfı, nihayet dlğerlerlnl de 
gettreceğtnl, kendisine ltlmad 
edilmesfnl söyltyerek müıa
ade almıı, ortadan kay· 
bolmut ve kendlıl bir 
hayli aranmııtır. Bu arada 

köylüler ve jandarma Ratfln 
def ıney( buldu~u Allpmar 

mevklhıdekl tarlaya da 
ıttmııler ve eski devlrlere 
aid olduğu anleıılan hır 
nevi harçla yapılmıı defi· 
ne yerini görmüşlerdir. 

Raif vakadao birgün son
ra ıehrimlzde yakalanmııtır. 
Altınlar aran01aktadır. 

mıt sabah olur olmaz Ayoı köyden evvelce bazı 
altınlardan bir mlkdar alarak kimselerin de böyle deftne
ıehrlmize gelmiı ve bunlf\rı ler ele geçirdiği "ıaylaaı 
bir sarrafa göstererek sat· dolaımaktadır . 

Karo.denize bü- Erbaşlar yedek1 

yük bir liman teğmen olabi- ! 
yaptırılac k. lecekler. 

Karadcnlzde Ettbank ta -
rafından kurulacak olan 
büyük Çatalaizı ltmanıoın 
lnf lllmn ald hazırlıklara 
devam olunmaktadır. Kora· 
bükte kurulmakta olan de· 
mir ve çeUk fnbrtkalaramı 

zın mıımek\ maddelerini ıh 

raç ve h m meddelerlni de 
idhal etmek bakımından fev 
kalade mühim btr rolü olan 
Çata1eğzı, teçhizat ve teıl 
tıatı ltlb rile dünyanın ea 
modern ltmanı olacaktır. 

Burada en ıon ılatem bo 
ıaltma ve yükleme tertibata 
vücude getirilecektir. Yeni 
lıme.nın rıhtımlarına t 3 bü 
yük vapur aynı zamanda 
yannıabtlecek ve aynı za· 
manda yükünü bııı it cak 
ve yük alabilecektir. Liman 
da bu 13 gemiden baıka 25 
gemt dah barıoabllccektlr. 

Bu büyük liman ınıaetı 

t.1krlben 11 -12 milyon Türk 
lfrau aarflle üç yıld bltlrıl
mlt olo.c ktır. Umanda yol· 
cu salonu, 11hhi ted vl yer· 
lerl tahlisiye tertibatı da 
vücude getir ilcc:ektır. 

Çctalağzınd , kömür, m11-
den, maden cevheri m müt 
maden ve ticari eıya yük· 
lemek ve boıaltmak ve ge 
n11lere lhraklye vermek için 
elektrl le müteharrik nyrı 

ayrı teıfsat yapılacaktır. H · 
lıhazırd kömür sevkıyatı
mızı munhı.zom ynpac k 
aari bir lfm nımız bulun· 
madıiı için, yeni liman kö 
mür nftkllyalı bakımından 

ihtiyat zabitleri ve llıtl· 
yat aıkeri me111urlara kanu 
nunuo 4 fJCÜ maddeılnln 
değtıUrtlmeal hakkındaki 
layiha milli müdaf a encü· 
müntnden geçerek ruzname
ye alıamıthr. Maddenin en· 
cümendc aldığı ıon ıekll 
ıöyledfr: 

lsteltlt olmak tarttle ge
dikli erbaılardan erbe~ nıu
bından ltlbaren f a11la11z en 
az on yıl hizmetten tonra, 
o rduyu terk edenler imtihan 
la ve jardarma, gümrilk, 
muhafaza ve orman muha· 
faza kıtııları gedıkh erbaı

ları üç ay evvel orduya cel· 
bedılmek ve imtihanları or· 
duda yapılmak ıarUle keza 
imtihanla yedek teimen 
nasbolunurlar. Bunların or
duya celbinde tahılsatları 

Milli Müdafaa V ekllctince 
tenfye olunur. 

Sıhhiye, nalbant, muzıka, 
tüfekçi ve emsali gedikli er· 
baılar ıse yedinci 11nıf ye· 
dek askeri memurluğuna 

ntubolunur ve ıllah altına 
ahndıkl rı zaman meslekle 
rl dahtlındekl hizmetlerde kul
lamlırlar. 

Ordu ıtlihlarınan gittikçe 
terakki ve tnktıaf etmcıl 

h sebile bu layiha tle er· 
b ıların ~n az on ıene lıtz· 

metten ıonra yedek subay 
ol bilmeleri esası kabul 
edilmektedir. -d çok büyük faydalar te· 
mln edilecektir. 

Ziraat Vekaleti, memleke · 
ketin ihtiyacına en uygun 
gelecek z!raat aletleri tiple 
rint teıblt etmek makıadt. 
le önümüzdeki mayıs ayı 
içinde Ankarada bir ıergl 

açacaktır. MemleketlmJzde 
muhtelif çeıtd ve markadaki 
ziraat aletlerinin yedek par. 
çalarının birbirine uymaması 
Ye bir kıımınm güçlükle te · 
derik edtlmeıl ztrftatfmlzln 
maklneleımemcalnde ba,lıca 

bir amil aayılmaktad ır. Zı 

raat Vekaleti bunu önlemek 
üzere muhtelif ihtiyaçlara ve 
tecrübelere göre en uygun dl· 
tecek ziraat aletlerini teıblt 
edecek ve gümrük resmin 
den muafiyeti valnız bunla-
ra hasredccektir. 

Diğer taraftan Vekaletin 
yeni Jhdaı edtlmft olan zf· 
rai mahsuller plyuaaı ıer

v!ıl de ayrıca bir ambalaj 

ıerglıl hazırlamaktadır. Bu 
ıerıide, mümaıll mallar f çln 
dünya piyasalarında tatbik 
edilmekte olan ambalaj nu· 
münelerıteıhfrolunacak .bun-

ların nerelerde ve noınl imal 
edilecekler! gösterilecektir. 

Mlili mahıullerlmlzln am· 
laj lbtlyaçlarımn orman mah· 
ıullerlnln bakiyelerinden te. 
mln olunabileceği de nla
~ılmııtar. 

Useda bir ı yin 
Gazi Terbiye Enstitüsü 

ıekıiyon kıımıadan imtihanın 
veren Şazlmend Altan, Li
ıe yardımcı öğretmenllffne j 
tayin edtlmlıtır. 

eıkl Par· B. Liitfi Kırdnf 
ti Ba,kanımız Doktor Lütfi 
ICırdar ıu beyanatta t.ulun· 
muıtur: 

«Cumhuriyet kaaunlarıoı• 
vali ve belediye relılerfoe 

babıettlğl HIAhtyetler ve •• · 
zifeler malCımdur. Bu hf:ı
m~tleri ıeflerlmla verdtklerf 

dfrektlfler dalreılode ff a '' 
bütün kuYvettmle çalıtacai•111 

lıtanbul, yurdu• tabii gl· 
zetltklerlle maruf bir kaı•· 

ıldlr. 1'u güzel ıehtrln t•"' 
maniılle imarına, kültlr, 
11hhat ve her türl6 ıahad• 
yiikıelmeıhıe 1rayret Ye fa· 
allyet aarfedeceffm. Geoç· 
ilk ve mem1eket ı,lerlle ya· 
lnodaD allkadar olacafıdl·' 

Cenup mmtakılarnnızda ıır
f lndı meyıı yıtiştirilacı~, 

Ziraat Vekllett, uaLIP 
mıntakalarında yetlıttrll•• 
turfenda meyva ve aeb:ıe 
ihracatını artırmak mak•• · 
dile bir proje hazırlaaı•I• 
karar vermlıtfr. fi'u mınt•'"' 
katarda halen yettıtlrllaıek· 
te olan muhtelif ıebze, rne1' 
va ve çilekler, halkın ihti· 
yacı na kıf ayet etmedlilodeO 
ziraat aahalarınıa gentıletl1 

meıtne lüzum görülmlıtüt 
1 

Bu huıuıa aid tedkikler :ı 1' 
at kongresine arzedtlecektlr· 

ağcıhğının lh ... 
ya 1 Çahşmalar .. • ÇI ~~ 

-
Bu yıl da bağcılara Amerikan 

asma çıbuğu verilecek. 
Vdiyet dahilinde bağcılığı 

fhya etmek ve her çiftçiye 
vasati bir dekar miktarında 
yemeklik bağ yetlıttrmek 

makıadıle bu sene de Ztraat 
Mudürlüğü tarafından Ame-

rikan asma fidonhğından 
meccanen kökUi Amerikan 
fidanı tevzi edilecektir. 

Yeniden baf ekilecek ara· 
zlnin topraiının her yıl rtbl 
Zfrtuıt dalreıt tarafından tah-

lile tibl .tutulmaaı bu yıl da 
esaı olarak kabul edilmtıtir. 
Bunun için de Erdek, Gö-

nen, Manyas kazalarında 

bağ yctlıttrmek tstlyenlerln 
verecekleri topraklar mahal
it ziraat memurleın tarafın· 

dan Bandırmaya, diğer ka· 
zalarla merkezin ve merke· 
ze bağh yerlerin topraklan 
da Ziraat datrealne teılım 

edtlecekttr. 
Toprak ıu ıuretle alına· 

caktır: 

Tarlanın dört köıeılnden 

a.ltmıı santim derlnllitnde 
açılacak çukurların dibin-
den alınacak birer a-.uç 

toprak btrblrlerlle karıtll'1 

larak bir torba ya konulacalı 
ve torbanın üzerine tarl• 
sahibinin açık adreılle tar· 
lanın mevkii yazılacaktır· 

Topraiın tahlil lçfD btı 
ayın 20 ıtne kadar Ztr••t 

dairesine teslim edllmlf ol· 

mau ıarttır . 

Bu muayyen vakit d•hf· 
llnde toprak tahltlt 1apur· 

1 e· mıyanlara çıbuk veriluı Y 
cektlr. 

fidanlıktan çıbukl•' 
a l ı n d ı i ı tarihten ıtl' 
baren aihayet 3 4 ıün ı•' 
f mda mahalline dikilecektir• 

Bu itlerin mahalle ıoO 
me11illerf t6rafmdan hallı' 
blldirilmeıi de kararlaıtırıl· 
mıthr. 

B y d ~e ag yettıtlrme itin e 
çıbuk daiıtmada ıözettle" 

1 ,., 
gaye daha ziyade çlftç " .. atleılnl üzftmüo kuvvetll 1 
daıından bizzat latif ade elft' 
tlrmek ve bunun için de ç~l 
çiye nüfusuna göre birle 1 

tlt dekar ara11nda bai yetil 
•ek tmklaını vermekMt• 
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4tatürkün Eseri Ve ismet lnönü .. Avrupayı ikiye ayıran fikirlerin Plot ve makini-
. . ......... ----------

•l ıme t in önü Kemal Atatürkün vefatı dolay isi-
~ münhal kalan mevkii işgal etmek iJzere en 

'hü.mtaz bir şahsiyet olarak belirmektetir.» 
)G~UQaen baaını, Atatürk6o 
~ •ele ıahıtyetlerlnl ve eaer 
'- ııu tahlile devam et · 
• •ktedtrler. Nitekim Uol· 
~•ul ı•zeteıl « Atatürkün 
~ ' 1 » baılıfı altında ve N. 
~llrla lmzaaı altında neı· 
ı 111 bir makalede ezcüm· ' , .. 0 Yle denilmektedir. 
L. 1cE:ıer , acaba mftelllflnln 

1111 
)lhtu ld•me ettlreblltyor 

ı il? Türkleri büyük keder
'tte 
4 •e Turklyenln bütlln 
Oıt( 

l •rını tee11üf ve teeaaür · 
•te 
,1 ıark eden onun banlıl 
't' •bedtyen hayata ıözlerl · 
.... lcapallıiı ıu eanada bu .,.,h 
~ Pek mühim telikkl et . 
c •h1ız Bu ıuale etraflıca .. , 
, P •erebilmek için ilk 
••eı~ ~ il Kemil Atatlrkün, 
~,~ıl•ruun anladıiı ıekilde, 
• lr •e ılddet lıtlmal eden 
,~ lblllettn arzularını ıaleye 
!la "'Jan ve kuvveti ıulıtl
d ' 1 •den bir diktatör olma · 
ft~~'"' izah etmekt lazımdır. 
~ •lcıı memleketi büyOk bir 
'dı d ı,k re en kurtaran ve mem· 

t. •t dahıltnde harici hfçblr 
~:)'ika maru'& kalmak11z1n 
~ ' •e aerbut ,aıamak ıart· 
~ tıbı temin eden Atatürkü, 
'ile "- 11l arzuıu, hayranlıi• ve 

• 
11lııettarlıiı TürkJyenln ba

,ı,, 

ıeçlrmtıtlr . 

tı 8u 11f atla o, Türk mllle· 
~~lıı •zmlaln ve ideallerinin 
t,' llıüme11tll ol•uıtur Son· 
tG llbutulmamalıdır ki Ata. 
ld tlc, bir ılyui partinin ıefl 
) 1. fialk Partisi - ki Türkl · 
~e Curnhurlyel!nln ~n kuv· 
•ı'tlt ve belki btrıcık partl-
dı, 
~ - Parti tefi 11fat1yle 
'ta Gı•rünlleyhtn, veyahut 
ı_ Uıı tlhamı ile bütOn aaha
•t'da eıHlı ıurette tahakkuk 
Urııen yapıcılıtın lüzumu-

"' kail ıiyaıet ve eadık me· 

"' 1\ arkadaıluı da vardı. 
b ~lldtlerlnio de mühim nls · 
raı'tte lttlraklerf ıebkat eden 
d 6ttrünlleyhln meaaı arka
~ •ıları, ılyHi, içtimai, milli 
~ 1ktııadi yapıcılajıo ıar11l· 

1:racafına ve tarihe karı
hn 
il lnGe11eıelerio ve eıkl 
• •ullerın canlandarılmıyaca. 
ıe, •tı,.. lcUı bir zıman teıkıl 
dt'-'ektedtr. Bu mual arka 
b '11•rı meyanında, 11raalyle 
~'Çok defalar Baıvektl olan 
~ ~lleral İımet İnönünün, 
il 6•teına mevkllnl zikretmek 
ı1-dır. 

11 l'Grktye efkarı umumiye 
•ilde •e harp ıeha11nda ka · 

1 'lldıiı preıtıj ve otorltealy 
~ • d k e lplomul ıahada Tür. 
t~i'•nııı hududları ıle birlik· 

•lraıl •e lkttıadl hakları 
t,~I 
, " edilen Lauaaane ka-
~haıında Türlıtyenlnln mü· 

._ .. '••Ilı aıf atlyle lımet lnö 
'il~ bu baklar Türkiye ve 
._ Gdaf 11 için pek büyOk bir 
d "•df •kiyet addedilmekte 

t •r-ltemil Atatürkün vefa· 
l d 1 ... o •Jlılyle munhal kalan 

... ~•k11 t11al etmek üzere en 
"qii 
b,

1 
tııtız bir ıahılyet olarak 
ltnıektedir. 

d .\tat(irkiin eıerl kendlıln. 
•aı ,1 •onra yaııyacak mı? Su. 

'" , e, muhakememlze göre 

1 • l'Grkıyedekl itlere vuku· 
'-ıııa .. z dela1lıl1l• mlıltet 

bir cevap verebileceğiz. Bu· 
güne kadar tıbu eıe.rlerden 

elde edilen neticeler, göze 
çarpacak dereced" pek bil 
yüktir. Ve bütün ıahalarda 
elde edden terakktler pek 
barizdir. Eıkl zamanlar ile 
yeni zamanlar aruındakl 

farklar tla pek aıtki.rdır. 

Binaenaleyh geriye avdet 
korkusu meveut olabllmeıl 

için, iyi teıtrler bırakan it· 
lerln dıkl hallerine irca edil· 
meıl lazımdır. Hak!katen, 
Türk milletinin medeni ve 
terakki amili olmaaına bO· 
ylk bir mani teılctl eden 
bazı batıl lttkadların a11rdl· 
de zincirlerinden kurtarmak 
ve dünyadaki medeni mil· 
Jetlerin takip ettikleri yolda 
yürümek için onlarda uyu · 
yan mitli vicdan duyıuları . 

nı canlandırmak iizere ıu -
müllü •e b6yük bir ceıaret· 
le tahakkuk ettirilen bu in 
kı\aplar, Kemli Atat6rkü, 
Ruıyanın Deh Petroıundan 

daha Gıtftn kılmaktad1r. 

Atatürlcün eserlerinin 
ehemmiyetini tebarüz ettir · 
mek üzere ileride etraflıca 

ve daha kati mahlmat ve· 
receilz. 

Sultanların zamanı idare· 
lerlnde milı11man oldukları · 

nı bilen Türkler araııada 

pek az kimseler, kendileri· 
nln Türk olduklarını ve et · 
ntk IUbartyle ayrı btr ırkı 

temsil ettiklerini bthyorlar
d a. 

Eeaaen Tlrk ve Tlrktye 
kelimeleri devlete aiti reıml 
mukarreratta katlyen tıtlmal 
edilmezdi. İmparatorluia 
«Memalıkı ıahane», «Alla 
hın mubaf aza ettlil memle· 
ket» yahut-ıeyrek olarak
«Memallkl Osmaniye» de · 
nlrdl. Tlrklerln nüfuı tezke · 
relerinde milliyet haneıl ye· 
rlne din baneıl vardı. Fakat 
Atatürk, bu cephede devam· 
lı bir surette baıladıfı inin· 
laplar ile - ıenç Türklerla 
bu huıuıta korkaklık ıöı· 

terdtklerl doğrudur - Turk 
mlllet fne ftzyenoml, milli 
vicdan ve milli ıaur verdi. 

Atatürk, Terkleri, kendi· 
lerlnln teılı ıerdelerl olma
yan dfne karıı deill, '-lzzat 
mi!li •arlıklarına kartı duy
auya icbar etti. 

Merhum Atatürk, tahak
kuk ettirmek üzere tekltfettlğl 
inkılaplarırı ]atlılık karakte 
rlnl daha iyi tebariiz ettir 
mek tçlo bütün müılüman-

larıa ruhani reıilul olan 
ıeyh6ltıll.mlıfı laivettl ve 
tedrlıata da tamamlyle il· 
iıleıtırdl 

Yine terakkiye mani olan 
engelleri kaldırmak makıa
dtyle peçeleri yHak etti ve 
Türk kadını•• da düıük •a. 
zlyetten kurtardı. Bugün 
müıavl haklara aıaltk olaa 
T6rk kadınları erkeklerle 
bir arada ç•lıımaktadır. 

F eı yerine ıapkaoıa ka 
bull bir tualet meMleal de· 
ğildlr. Bu, Türklere, mazi 
ile olan bir alllcuını yık· 

mak için Avrupai bir man· 
zara vermek makıatltle ya-

pılmııtır. 

Türklerin, aaırlarca kullan· 
dıkları ArDp harflerinin ti· 
ıası ·ve Lltın harflerinin ka· 
bulü, Atat6rkiin en mlhlm 
•e en iyi lokıllplarından 

biridir. 
Dini eaaılardan mülhem 

olan eıkl ıeri kanun yerine 
en modern medeni kanunun 
kabulQ de aynı derecede 
mühimdir. 

BiHün bu radtlı:al icraat, 
buıun TOrklerf kültür ve te · 
rakkl unıuru yaphfı ılbi, it 
\>u mt\lete enerji ve yaratı · 

cılık kabili Jetini iıbat f 111a
tıaı da vermtıtlr. Onun içi• 
dt,ebllirlz ki: «Kendlıl ıtttl 

fakat eıerl baki kalacak· 
hr.» 

«Vlltorub ıaııteteıl «Ke
mal Atatürk» baılıiı altında 
oepettffl baımakalede ez· 
cümle ıöyle dtyor: 

«TOrk mllletf, flAhr bir 
kudrete malik olan merhum 
86y0k Şefe «Gazi» Onvanı· 
Dl vermfıtl- Eıerlerf ile ın
ıanlıfın üıtlnde hır dllat 
olarak bulunan bu nlzam
prelt lhtllllci. karakter ve 
hayat ltlharlyle insanlara ea 
yakın e1aa1ardan biri idi. 
Atatürk6n cazip ıahılyetle. 
rlnln ve hayatının ıonuna 

kadar lekeılz olarak mu ha· 
faza ettlil otorite.inin esrarı 
bunda mündemlçttr. 

Dıktatarler, ldetlerl veç• 
hile bir miiddet ıonra haki
katlerden •e bllhuıa laıan· 
larla olan temaslarından 

uzaklaıırlar . Tehlike, itlerin 
realizmden uzaklaııp taıav · 

vuf •e mQcerredat aabHına 
ılrmeılyleıı baıla r. 

lnıan, hakikaten en yük
ıek dereceye çıktıktan •e 
dlferlerln mukatlderatt bak· 
kında karar vermek iktida-

rını elde ettikten ıonra meb· 
del hareket noktuını •e 
milletine lıarıı borçlu olduiu 
vazlf el eri unut•r. ferdin 
azameti ve hodglmhiı, lda · 

re edilen camiadan daha 
üetGn addolunur Tedricen 
kendini, milletinin menfaat· 
lerlne tamamen aykırı de. 
recede dün,aoın kalbi zaa · 
eder •e Seznvarl rQyalara 
kaptırır. 

Atatürk, diktatörlerin bu 
meıdm temay6llerlndea ken· 
dlılnl tamamiyle kurtarmıı · 

tır. Bu zat en radikal lnlu · 
llpları.pılkolojlk ve ıeclJe 

bakımından.realite mefhum· 
larandan uzaklaımıyarak ta· 
hahkkulı ettlrmfıtlr Hayata 
ve halk lle doğrudan doi· 
ruya temaıa ve memleketi
nin hakiki menfaatlerine ıa· 
dık kalmııbr. 

Blrlrıtk Amerikanın btr 
büy6k elçlıl.Mu11ollal,Ruzvelt 
ve Kemal Atattirk hakkında 
yazdıiı eıerlerde, bu ıonuo 
cuıunun tabiiliği ve va11f· 
la,.nın uyıunlufu itibariyle 
en ıeffaf t• slrler bıraktıfını 
te,ıd etmektedir. MlıarOnl

leJh, ateıtn faaliyetle meldf 
bir ıahılyetllr. Ve ıamlml· 

yet damgaııaı da elinden 
.. la l11rakmamııtar . lnıanlık 
IS••• dlrdbel aarfada] 

~ 

çarpı f tığı y e r: Is p a n y a.. st yetiştirilecek 

İspanya 28 aydan~eri dıhliibir harplıPlrçalınıyor, 
bütün silahlar orada tecrübe ediliyor. 

İngiliz - Fran11z nazarlara· 
mn görGıeceklerı meseleleri 
thtlva eden ruznamenln bi
rinci maddeıl lıpanya me· 
ıeleıldlr. Bu bir ...,aluadır . 

Ebemmlyetli vakıa. 

28 Aydan beri lıpanya da· 
hlli bfr harple parçalanıyor. 
Ora11 lıpanyanın dı11nda 
Avrupayı ikiye ayıran tikirle· 
rln çarpııtıiı yer olmuıtur. 

A•rupa, yeni harp ıtllblar1 · 

nı burada tecrübe ediyor. 
Kahramanlık vakalartvle do 
lu 28 av Yıkılm11 ıeblrler, 
bütftn lıpanya evlerinde 
matem, bfttün Avrupada eb· 
dtıe .. 

«Milli ıulh için çalııan 

lıpanyol Komitesi» nln he 
ıaplar1na göre 500 bin ce· 
ıet •e kaybolmuı 50 mil· 
yar altun. 

lkt taraf aruındakl çar · 
pııma bitmedi ff'llketl git · 
tık~• arttırarak da ha çok 
zamanlar da devam edebi· 
lfr. Sarfedilen kuvvetlerin 
•• fedakarlıkların netlceıl 

ne olacak?. . Sıllb lru•vetl 
bu kördüfümü çözemlyecelr, 
meıelelerl halle kafi ıelml
yecek .. 

23 Avdanberl Fran11z ve 
lnrtllz bOkQmetleri lıpan
yada normal hftyabn avde· 
ti için planlar hazırlayıp 

duruyorlar. 1936 yılın1n ilk· 
klnununun 4 ncü gunu 
tkt hükümel lıpanya ve Av 
rupaya aıırlardanberl ıulhe 
talcaddilın ed•n kliılk •e 
mantıki teklifi yaptılar: 

derhal miitareke yapılmaıı, 
f ıpaayaya alt hatün meıe
lelerln lııütlln lıpanyolların 
reyine miiracaat ederek 
halli. O zamandanbert bu 
devletler bu teklifleri ıık ıık 
tekrar ettiler. fftkat laali 
niyetlerini fiiliyat aahu1na 
çıkarmak için müıald btr 
zaman bekleyip duruyorlar. 

Buıla tam bu müıalt fır
aat zuhur etmlıttr. İtalya, 
Almanya, Franaa, lnılltere 
ıoo dakikada aralarında 
uyuıtular ve Almanya· Çe · 
koılovakya ıhttlifını harbe 
mGracaat etmedea ıulb JO 
lunda ballet'Delerlnl araıtr 
rablltr lıpanya bu koofe. 
ranlla muhakkak bulunma
lıdır. Fakd bu konferanıta 

lıpanya blrlbtrtyle çarpııan 
iki tarafın murahb11ları ta· 
rafından temıll edilemez. 
lıpanyayı ancak umumi 
menf aatlerlnl müdafaa ede· 
bilecek, lıpanyanan vahde. 
Unt anlatabilecek mldafller 
temıll ede'-tllr. 

MuhHamat durunca, bu 
kadar yorgunluktan ıonra 

bile uyuıaauyan lıpanyol 
ruha tekrar kendlılnl göı · 

terecek, lıpanya yeniden 
mukadderat.na ıahlp ola 
calctır. 

Acaba Almanya ve hal · 
ya ne yapacaklar? 

Biiyük Avrupa barblnta 
aleyhin.le olduiunu ıöylr· 
yen AlmanJa, lıpanya harp 
ıahuından memnuniyetle 
çekilecek ıthl 16rGnflyor. 
lu uzun ve kanlı ıefer İtal· 
yada halkın hiç de hoıuna 

ıltmemlıtır . Mu11ellal lıpaa · 
yada ki luıvvetlerlala bir 

k11mını ıerl çatırdı. Neılren 

ecnebi alaylarını lijvettl. Hlt
ler ve Muaaollni lıpanyaya 
aid toprakların en ufak bir 
parça11 üzerinde bile kal· 
mak niyetinde olmadıkları· 

nı dalma ıöylemlılerdir. lı· 
panya ile de•letler aruın 
daki anlaımanın alf abeıt 
tabii ((lıpanyanın toprak 
tamamiyeti ve ıtyall lıtlk · 
lali• olacalctır. 

lkt taraf ara11adakl düt · 
manlıla nihayet vermenin 
zamanı gelmtıtlr. Top çok 
uzun zaman ve boı yere 
ıftrlene ıöz, rnaahfa gale · 
be eder. lıpanyada yaııyan 
yerliler. HOkümetçl veya 
Frankocu olmadan evvel lı
panyollardır. Orada harbe 
den Alman ve ltalyanlarta 
lıpanyol muharipleri olma. 
dan evvel ltalyan ve Al · 
mandır . D6rt devlet kendi 
aralarında ve kendilerine 
ald meselelerde ıulhu tercih 
etmıılerdı. Baılralarına atd 
meeeleler için tabll harbe · 
dem~ zler. 

Lihyen lö Fuvaye 

Yahudilere ia
ne toplanıyor. 

Bu rün Almanya ve 
A vulluryada memleketi ter· 
ketmek mecburiyetinde bu 
luna Yahudiler bir milyon 
kadardır. Bunlar Almanya 
ve Avuıturyadan çıkarak 
baıka bir memlekete ıltmek 
arzuıundadarlar, fakat ne 
reden yardım ıöreccklerlnl 
bilmiyorlar. 

Orta Anupadan ıon ay
larda kaçan Y ahudılerln çofu 
lnılltereye 11tmektedır. Bu
radan da lnıllıx Yahudileri
nin kurduiu teıekk6llerln 
yardımı ile Fillıtlne veJa 
Amerlka7a ıevkedlltyorlar. 

Veya ıene onların yardımı 

ile lnıılterede kalıyorlar. 

lnıtlterede 350 bin kadar 
Yahudi vardır. Bunların teı · 
idi ettikleri kurumlar. Av
rupanın dlfer yerlerinden 
ıelen ırkdaılanna yardım 
için çalıımaktadır. Londra 
Y abudl bir lifi ıeçen !hafta, 
bitüo miiıe-wllerl hicret eden 
ırkdaılnra yardıma davet 

etmlıtır •e birkaç ıün için 
de verilen iane bizim para · 
mızla 250 bin ltrayı bul-
muıtur. Bu parayı 3 
ktıı vermlıtlr. 

bin 

Btrllie verilen ianeler ara · 
11nda bir cok mücevherat 

da bulunmaktadır . iane ve· 

realer kadın, erkek, zenıin, 
orta hallı her ıınıf Yahudl
tiır, 

Fakat, yalnız Almanya
dan ıelmıı olan Yahudtle· 
re yardım için 350 bin lira 
kadar bir paraya lht11aç 
vardır. Bunun için ianeye 
devam edilmektedir. Bu 
makıatla Lord Badvla 
klaunevvelln R inde rad
yo ile bir nutuk •ererek 
bütün memleketi klllıe na· 
mıoa Y abudllere yardıma 
da.et edecektir. 

Dlier taraftan, Lehlıtanın 
Loodra ıeflrl Kont Raılnıld 
lnılltz hQk6metloden mem · 

Devlet Hava yollarının 

hava hatlarında çahıan ta· 
yarelerl ılttekçe çofaldıiı• · 
dan ve 6nümüzdekl mevılm· 
de açılacak reni hatlar da 
bulundufundan pilot ve ma· 
klnlıt kadroıu ihtiyaca kl · 
fi ıelmemektedlr. Buna na· 
zarı dikkate alan Devlet 
Ha va yolları ldareıi ıenç 

lıtldatlardan ılvtl havacılı-

fımızda çahımak Ozere pi· 
lot ve maklnlıt yettıttrmete 
karar vermtıttr. 

Verilen karara 16re, Eı· 

kfıebtr ha •a okulunda. de•· 
let Hava yolları hHabına pi
lot ve maklnlıt olarak ye
ttıttrllmek iizere on talebe 
alınacaktır. Pilot olarak ye· 
tlttlrllecek ıençlerln llıe me· 
zualarından o\maıı, maklnlıt 

olarak Jettıttrllecelr olan 
ıeaçlerln lıe ortamektep 
mezunu ve tercihan aanat 
mektebi mezunu olmaıı ıar· 
tı konulmuıtur. Kezalik pi· 
lotluia talip olaalardan 
TGrkkuıunun mot6rl6 mek· 
tep •• pllnör br6veılnl lla· 
iz olanlar tercih edilecektir. 

Sıhhatleri havacılıfa mG· 
aald olanlar araaından MÇl· 

lecek olan bu ıençlerln tah
ıll müddetince ;kendilerine 
her türlt\ taıe ve ibateleri•· 
ilen maada 40 lira aJlık 
verilecektir. 

Gerek pf lot aerekee ma • 
ktnlstler tabıtlden ıonra ıe · 
klzer aene hizmeti taahbGt 
edeceklerdir. Bunların için
de eblt,et ve kabiliyetleri 
ıörülenler ıtej için Avrupa· 
ya ıöndertleceklerdlr . 

Pamulı ve deri 
ihracatımız 

İtalya, ıon zamanlarda 
memleketimizden m6hlm 
miktarda pamuk almakta. 
dır. Plyaaada ltalya1a ıln . 
derilmek üzere ktloıu 50 ku· 
ruıtan 50.000 kilo akala 1ta
mufu 1&tılmııtır Pamuk pi· 
yaaa11 ••ilamdır. 

A1manyaya da kıloıu 11,57 
kuruıtan tiftik ıatalmııtar. 

Son ıOnlerde Ruılar da 
ttfttklerlmlzle tekrar Jakın· 

dan alikadar olmaia baıla· 
mıılardar 

Y erit f abrlkalar klloıu 54 
kuruıtan 450 balya Anadolu 
yapafı aatın a1mıılardır. Ke
çi dertleri de 21 O kuruıa 

yüluelmtıtlr 

lekete iltica eden Lehli Ya 
hudllerln vaziyeti ile de 
me11ul olmaaını rica etmlıllr 

lnıllterede toplanan Ya-· 
hudtlerJn f lllıtlne ıevkl lçlD 
de acele edtlmeılal tıtlyen

ler çoktur. •alQmdur ki Fi· 
ltıtlne her Mne IO hlD Ya-
budl Mvklne milıaade edil
mektedir. Pakat, lnıtltere
ye iltica etmtı olan Yahu· 
diler bundan pek fazladır. 
Almanyada Yahutlı ale1h
tarlılı baıladılıtaa(Janl5 ae · 
nedenberl) bu ıiln• kadar 
Ftllıtlne 40 bin Y abadi ıır· 
mittir lnılllz Y ahudılerl 
ıon muhaceret edenlerin de 
Fdlıtlae naklini istemekte· 
dırler. Fakat lnıtllz hain\ 
metf, Ftllıtlade Arapları• 

daha fazla ltlraa ve l•J•D 
edeceklerini dGılaerel&, Ya· 
laudi ıevkiyahDı ma.lsla 
olduiu kadar az mlktarM 
tutmaya çalıımakta.lar. 
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Buıünlerde dünya ılyaad 
al~mtode en çok lıml ge
çen dtplometlardan blrlıl de 
tüpheılz İogtlız batyeklll Ne
vtl Çembcrlayodır Çekoılo 

v~lc meıeleal yüzünden bir 

harp thtımalt bahlı mevzuu 
olduğu 11ralarda Nevıl Çem· 
berliyn, her ıeye ve hatti 
hu"udlarda ıeferberltk ha · 
zırlıklarına raamen harekete 
ıcçmtı , Münib konferanaını 

hazırlamıt ve 69 Y•tını he
ıaba katmıyarak tik defa 
tayareye blnmif, Münibe gel 
mıı ve nihayet malum De· 

ticeyi hazırlamııtar. Bundan 
ıonra Çemberliynnı lıml, 

dlplomul tarihine ıŞemıl 

yeli ıulh ha varlıl» diye geç 
mittir. Çünkü Ne.ti Çem 
berliyn, tayaredeyken bile 
ıemılyeatnl yanına almayı 

unutmamııtır. Halbuki dün 
yanın en fırtınalı yerine gl · 
diyordu. Bundan ıonra Çem. 
berliynın ılyut faaliyetleri 
daha fazlalaıtı. Anupada 
dörtler paktma dojru •t•iı 
yukarı ilk ve müıbet adımlan 
atan o oldu. Alma•ya ile lo· 
ılltere araaında çıkma11 muh
temel ihtilafı müıa vere 
yoltyle halletmek ve 
hiç bir zaman baıka 

bir ıekil ihtiyar et· 
•emek huıuıunda Hıtlerle 

beraber bir beyanname im· 
zaladı . Böyle bir beyanna 
menin Fransa ile Httler ara · 
ıında da imza edllmeıl icap 
ediyordu. Aynı zamanda 
Çemberleyntn hedefinin ye· 
rlne ıel11ıeat için Franıa Ye 
lngilterentn ayrı ayrı ltal-

ya ile doıt ıeçlnmeat zaruri 
tdı . Bu makıatları temin 
için ıeçenlerde Hariciye 
Nazırı Halifakı ile beraber 
Parıı'e ıttti· Daladlye tle 
yapdıiı müzakerelerde dirt· 
ler paktına varmak için çek 
eauh adımlar atıldı. Bu 
meyaada Franaa'nın da Al 

manya ile beraber ıulh ko· 
rumak yolu•da bir beyan· 
name imza etmeıl kararlaı · 
tı. Bu kadar renin bir faa
liyet aarfedea bir adamın 

.. ayatı hiç ıüplaeılz çok dik 

kate dejer. lıte okurlarımız 
aıaiıdaki ıatırlarda Nevll 
Çemberlayaln ıençltilne 

dair bir f aaıl bulacaklar · 
dır. 

Nevtl Çemberlayn, 1883 
den 1886 ya kadar, ağabey. 
ılnln de devam etmlt oldu. 
iu Ruıbi mektebinde eku

du; kabineye tik defa girdi· 
il zaman, Rugbi talebeılnin 
çıkardıiı «Meteor» gazeteıl 

bu tayin keyfiyetini bir lııte 
de habrr verdi. Bunun üze. 

rlne yeni bakan ıu telgrafı 

gönderdi. "Teıekkür ede· 
rim. - Bır insanı, yalnız 

Meteer kendinin hak ettığt 
yere ıetırebtltr .• 

Çemberli yn, Rugbi müda 
vtmlerl araaından çıkan tik 
baıbakandır. Çemberli yola 
rın en rencl o lan bu zat, 
Ruıbl mektebinden ıonra 
Blrmlnıhandakl Mason kol 
l~jine girdi; bu kollej . ıon· 
radan, teıtılnde babaımın 

büyük hizmetler! dokunmuı 
olan Qolvenlteoln bir kıımı · 
nı teıkll etti. 

1890 da, Çemberliıynın 

babuı, Nevllln tlerldekt ho· 
yat istikameti üzerinde çolc 
teılrll olmuı olan bir ite gl· 
rlttl · Joıef Çemberlayn . reı 
mt hayata atılmak makıadt· 
le hl11elerlnl baıkaaına aat-

Çembe lay 
tıiı müe11eıeılndenlgeri çe · 
ktldi; elindeki ıermayentn 

büyük bir k11mını Cenubi 
Amerika eıhamına yatırdı. 

1880 nlo ıonlarıoa doiru. 
Arjantin parası düımeie 

baılayınca, çok büylk za· 
rarlara ıırdl. Bu ııralarda 

Montrealda raatladıiı Baha · 
ma adaları YalJai, ona, bu 
ıömürıelerde yettıen Sııal 

adındaki bir nebahn çok 
kazanç bırakacaeından bah· 
aetmlttl Bu ot-
tan Manllada yetlımekte 

olan ke•dtnden daha mü· 
kemmel bir nevi kendtr el 
de edlleblleceilol ıiyliyen 

vali, it ıenlt ölçüde tutul
duiu takdirde, bu aayede 
adalard•kl ekonomi lnkltaf 
edecetı albl, ıermaye koy · 
maktan çeklnmlyecek olan· 
lara da çok kir bırakacaiı· 
nı ileri ıilrmOttü Bu meıele 
emperyallıtliitn ele baı111 

olarak tananmıı olan Joaef 
Çemberliyaı, çok alakalan. 
dırmıı ve bir it adamı ııf a · 

ttyle de kendloe çok cazi
beli ıörüamlı olduğu için, 
bu sahada da talihini dene

mele kalkmııtı . Bunun üze
rinde çok ıeçmedea, iki oj · 
lunu. Sısal nebatından kir 

temin etmek imkanları 
tedklklne memur etmiıtl -

lkı kardeı on iki tonluk 
bir yelkenli ile adalara ha· 
reket etmtılerdt. Gemideki 
kamarada bir kiti yerde ya· 
tablllyor, biri de ancak bir 
ıandalyada oturabiliyordu; 
tavan döıemeclen dört ka · 
dem yükıektl. Bu daracık 

Taziyet yetlımlyormut ıibl, 

üıtellk ha va da çok berbad 

olduiu için, gemiye müte· 
madlyen ıu ılrlyor ye iki 
lıtardeıln kamaraıını adeta 
ıu havuzuna çeviriyordu. 

Dalgalar tayfalardan bi
rini alıp götürmOf, zavallı 

adamcalız ıüç bela kurtarıl-

bılmtıtt. F ellket ıade bu 
deiıldı. Ayrıca iki kardeıı 

ıtddetll bir deniz de tut•yor· 
du. Halbuki her lklıl de de 
nize mütehammil kimseler· 
dl. Maamafth, insanın yaıı 

yirmi ıularında olunca bu 
ıtbt felaketlerin teılrl de 
t•ıılacak derecede az olu
yor. K11aca, iki deh kanlı, 
babalarının kendilerine ver · 
mit olduiu vazifeyi batar· 
mıılardır. iki Çemberliyn 
Androı adaaının Slıal otla· 

rıoın yetııttrilmealne çok el
veritll oldujunu teabit ettik 
ten ıonra, babalarına bir ra · 
por Yerdiler. Bunun üzerine 
Joıef Çemberli.ya, oiulları

nın fıkrloe lttlrak ederek 
adada faaliyete ıeçti ve Ne. 
Yill itlerinin takibine memur 
ederek adaya geri ıöaderdl. 

Nevll, ailesine haı olan 
enerji ile harekete ecçtt o 
rünlerde Androı aduındakı 
oüfuı pek azdı Ahalhlnl 
teıkıl eden yokıul zencl)er 
ıilnıer avlayarak ıeftl bir 
hayat ıürüyorlardı Koca 
adada üç beyaz inıan vardı 

Joıef Çemb~rlayn, bu 
adada doğmuı olan Knovleı 
adında bir lagallzl idareci 
olarak anıeje etmlıU; Ne
vll bu zatla birlikte aı:la ya 
geldlil zaman baılarını ıo 

kacak bir yer bulamamıılar, 
bir zenci buakıuına yerleı 
mek mecburiyetinde kalmıı· 

1 Gençliği 
lardı: Baraka, pen,ereılz üç 
büyük odaıı olan bir yapı 

ıdt; d6ıemeal çlı21entodanclı; 

Çatııı, akrep •e kırkayakla· 
ra yuvahk eden ot ve ıaz

larla örtülü idi . Nevll, ken 
dine yaptırchiı ev tnıa edi · 
lirken, bu tkaa.ıetıahta tda
reclıl •e on bet yerli ma -
ranıozla btrllkte ot•ruyurdu. 
A.laçıhlı yaıh bir zenci ka
dını yapıyordu. 

Cenç ptyonlyenln 6zerlae 
aldıiı •azlfeler ~eıttli leli. 
llk iti. tıçt temin ederek 
tarlalara ıürdürmek oldu. lı · 
çiler, ıiindeltklerfni munta
zaman almaia baılayınca, 

onlara mabıuı bir bakkal 
.lükklnı açmak icap etti. Bir 
m6ddet ıonra ıündellk itle
ri bltlace, Nevtl, bu bakkal 
dükkinındakl tezıihın ltaıı 
na da geçti Tarlaların ha 
zırlaıııma iti tlerledlll bir ıı· 
tada, mercan kayaları dloa· 
mitle atalmak ıuretlyle bir 

yol •çmak lizımıeldı. Ne 
vlllo bu gibi itlerden hiç ha 
beri yoktu. Hele lttlll mad · 
delerlni hiç btlmlyerdu. Bu· 
na rajmen bu it• NeYlllo 
nezaret et•eıl zaruri idi. 
Nevtl ÇemberllJn buıünlere 
dair atleılne yazdığı bir mek 
tupta ıunları anlatmaktadır. 

«~abahın 1aat lteıınde kal 
kıyorum. Bir bardak çay iç 
ttktf'n ıonra, eYimden 6ç 
çeyrek mil mesafede olan 
tarlalara gidiyor Ye tı~tlere 
nezaret etll1orum. Bazan biz · 
zat kazma ve küreie sarılı 
yornm. Bu hareketimden tı · 

çiler ıon derece memnun ola· 
yorlar. Saat dokuza doiru 
kahvealh etmek için tekrar 
e•lme ıtdlyor, k11a bir müd 
det ıonra tekrar tarla.lara 
dönüyerum; 6ile yemeğini, 

ıaat bire tlojru oraya ıöo · 

derlyorlar. Ôjleden ıonra aa· 
at dörtte paydoı ediyorum. 
Fakat, ontlan ıonra, milyon
larca ılTriılnek Ye bu ılv· 

rlılneklerl ka~ırmak için 
yakılan ateıta dumanı yü· 
zünden, saat ıeklz raddele 
rinde yatağa ılrtaclye kadar 
bayat tahaamül edilmez bir 

ıektl alıyor.,, 

Vaziyet ya•aı ya•aı dü 
zelmlt Ye evinin lnıaatı btt · 
tikten ıonra Nevllin Y•ıayıf 
tarzı tekrar yoluna ıtrmlt· 

U. Bu evin, ıivrlıineklerden 
korunmak için tel kafesler · 
le çentlmtı bir neranduı 

vardı. Aktamlarını burada 
rahat ıeçlreblllyordu. Baba· 

ıı Ye aiabeyıl ııbt o da oku
maia çok dütklndü. Aod· 
reu adaaında bu ipttli11nı 

tatmin için bol bol vakti 
vardı o alnlerae, bilha11a 
teki.mil leorlılnl okuyor, 
uzun gecelerde Danın ile 
Nalaaı büyük bir allka ıle 

etüd ediyor, aynı zamanda 
tarihi eıerlerl, otoblyoira 
fllerl ıözd~n ıeçlrlyordu . 

Nevtl Çemberllynın haya· 
tı dalma çetin micadeleler· 
le ıeçmtıtır. Andreaı ada · 
ııntla bulundulu ııralarda 

her yıl, iç ayını İngtlterede 
ıeçlrlyordu, Onu 16ren ar · 
kadaıları, ıölıedekl harare 
ti 38 derece olan bir mem
lekette yaıamıı olduiu hal· 
de, plrsıhhat oluıuna hayret 
ediyorlardı Maamaflh, bir 
ıiin mercan kayalıkları ara 
ıında delaıırken ayaiı keıyıp 

yu•arlanmıf, bir baıka ae 

fer zehlrh bir afaca yuJan 
:dıjı içi• kanı wehirlenmlt, 

S6D6D birinde de ODU gÜ 
neı çarpmııtı. 

Adadaki tıler yoluna glr
•lt olmakla, eaun. faalıyet 
ıahaıı .laralmamıı bıl&klı 
ıeaıılemlttl· Yeni a~ılaa 10 

lun blrka~ mıllık k11mı ıla
mal edtldfkten ıenra, deko· 
Yll bathnın rayları teftlı 
edaltrkea iti lttzzat idare et· 
mitti, 

Stıalla biyüyüp J•tlıme· 
ıl l~ID beı 71la lü:aum vardı. 
Halbuki, bu beı yıl ı•~tık
ten ıeara, tam mallıul ah 

aacajı zamaa, bttün tarla

lar ıararıp ıelmaia •• bJr 
yandan da lnnumaia baı· 

mııtı Tarlalar lü•umu •eç· 
lalle derin ıirllmemlıtt. 
Buaclaa de layı ekilen 
Slıaller k6k ıaldıktaa 

ıoDH, kurumaja yilz tut· 
muıtu. Bir kaç ay ıüren bir 

ümit deneılnden ıonra, Jo
aef Çemberllynın teıebbüıil 
akim kaldıiına artak klmıe-

de ffiphe kalmamııtı . Ziya· 
nı, 50 000 lnılllz llraaı idi. 
Darbe •iırdı. Çünkü Arjan 

tinde ele büyük zararlara 
uframıılardı. Fakat Joıef 

Çemberl&yn kendlılne hiıı 

olan hüyük bir kalentlerlllc 
le bu zararı ılneye çekme 
ılal bıldt. 

•• 

Ata türkün 
Eaeri -Ve lamel 
lnöün 
<Baıtarafı üç6acü ıayfada) 

camla11ndan ayrılmak lıtl· 
yenlere karıı bealedıtı hu 
tlutauz kini de Türk ıhttlill 

baıkanına fevkalade yükaelt
mektedtr. 

M6ıar0ntleyh, hükumet ile 
millet araıında daimi bir 
irtibat •azlfealnl ıörmek 1 

üzere 1922 ıeneıtnde Halk 

Partlılnl tealı etmlıtır. Se 
lekıiyon prenılplerlne miı· 

tenldn teıtı edilen bu parti 
henüz tebell6r etmlyen de
mokrui kaidelerinden Tirk 
parllmentoıunu 

lundurmaktadır. 

uzak bu · 

Aatatür, bu ıuretle Türk 
milletinin münevver taba 

lca11 ile tam bir ihenk içer 1 

ıl•de çalıımııtır. Müıarüaıley· 
1 

hin ilk lfl, memleketinin ı 

lktlıadi zenıınllklerinln kıy 1 

metlendlrllmeaıoı temin et I 
mek olmuıtur. Oemlryolları· 1 
nın temadi ve itmamı için 
ıentı mikyasta yapılan mü· 
cadeleler, meıel& Meratn Er
gani battı, bakır lıllbaalatı · 

nın f evkalide artmaaına ıe· 
bep olmuıtur. Bu ıtyaıetln 

eıaaım teıkil etmlttlr. Aynı 
zamanda bu de•lryollar, 
Türk iktııatçılıiıDJn ~ol..lıafı 

na temin etmekle beraber 
milli vahdete hizmet ede 
cek milli müdafaanın tak 
Ylyeılne de yardım etmlt 
ttr . 

Türk halkının daha ziya · 
de zlraatle lttlıal ettl§lnl 
g•leye alan Atatürk, toprakla! 

: K apita_l: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
ili. Yurd içinde 26 J Şube Ve ltjans ~ 
~ Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabir/er -;, 
.,. u·-;, ili. Her türla zlral 1kr8zlar-dlğer bilcümle bank• il> -;, 

1Iİ. amelerl büJ.ük ıubelerinde kiralılc kaıalar. . ~ 
'iti lhbaraı:a taaarruf ve kumbara beaaplarında tkr• ~ 
: miyeler. c = lkramijt: llfktarl: Jkramlyenin tutarı: ~ 
ili. ADEDi LiRA LiRA ~ 
.. 1000 1000 ~ 
• soo 500 ~ 
.. 1 250 250 ... 
• ıı ıoo 1000 ~ 
~ 25 50 1250 ~ 
; 30 40 1200 ~ 
ili. 40 20 ıoo -;._ 
• ıos sooo -;. 
... B• ikra.111tyelır htr ıJf •gfi• •tr ol81ak ü:ıırt sı· ~ 
~ ntde d6rt dtf a •u ınikt•t uurlntltn kura llt 1i11ğıtı· ' 

:~a;;~ .............................. ~ .. .,.,. 
Balıkesir Ort<ıokullarSıt' 
tın Alına Koınisyonıı BaŞ' 

kanlığından: 
bı' 

Taabhüdilnü ifa edemlyen mlteahhldi nam ve he"~a· 
na ortaokulların ihtiyacı olan 250- 280 ton yerli kok b' 
müril pazarlıkla alınacaktır. Pazarlık 8 12 938 perıe111 

•• ıına saat 16,30 da Balıkeılr Kültür Dlrekt6rlüilncle 1 1 1ı~· pılacakhr . Şartnamesi Ôiretmea okulundadır. Muv• 

"' teminatı alhyüz otuz liradır. Taliplerin komlıyona b•ff 
maları ilin olunur. _____ __.,/'_ 

Balıkesir Taptı Sicil 
Mııh<tfızlığınd••••: 

Nahlyeıl: Mahallesi: Cinıt: Hududu: 
1 

Savaıtepe Aıaiı Ev ve dükkan $arkan yol, ı•rb'. 
aıhhtye memuru il' ,,, 
cep ha neıt, tllP• ~-
kömür tüccarı rd• 

1 
met Oojan, ceeub' 

Zefure baneat. ,,. 
Hudut ve bulundufu yer yukarıda yazıla eY ye tttl di 

Hndekl dükkan Muıtafa ojlu Hakkı Uyaaloflunun tıell 
arauı üzerine kendi paraıı Ye levazlmale ev ve düklıi" 

•• tnıa etmek ıuretlle aenetılz mail olduiundan bahlıl• 11 ., 

mana ı~net verllmeıl lıtenlldlilnden tahkik ve tedklkl l~J 
14 -12 938 günl mahalline memur 16ndertlecektlr taıarr 

1
, 

tcldlaıında bulunanlar vaua bu günler içinde yazı ıle 1 ~ 
liyet tapu ılcll mubafıslıiına veyahut mahalline ıeleı' 
memura müracaatları lüzumu ilin olunur. 

plf ederek zerlyata müıald 

araziyi f e•kalide çojaltmıt 
tır. Pamuk lıtıhaalitı ve ıe · 

ker sanayii ıayanı kayd bir 

terakki ıöıtermtıttr. Bır hi

maye ılatemt, devletin lkU· 

aadi htlkllltni korumakta

dır. Kemal Atatürk, ıfyui 
lnkıliplarını bu 1aflam te 

meller üzerine kurmuıtur. 

Bunlar, muuır ılyaıllerln 

temin ettikleri tılerln hlçbl· 
rlılyle mukayeae edilemtye 
cek derecede büyüktür ve 
hayretbahıtır. 

Kadıoların aarem haya
tından . kurtarılma11, eakt 
Türk pollgamlıl yerine mo
noıamlnin ikamesi, uzun 

zamanlardanberl karanhklar 
ve batal ittkadlar tçenlade 
yüzea millet için mucize 
!<abllınden ıılerdir. 

Buıün fevkallde büyük 
hamleler ile Anupanın at· 
vaai ve lıphtejel iklimine 
dahli olan T\1rkiye Cumhurl· 

yeti, tnun ihtiyatları .,. ,, .. 
tldai maddeleri ıle 9ok k"'' .,. 
vetlidtr. A.kdenlzde müıte• 

1 •" bir mevkfe sahip bu uo 
L • 0•' Türkiye lıttkballne ıüa\1 

le bakabilir. 

et 
Dostumuz devletin hilrıO . ,,, 

etmeıl llzım gelen yel' 
it ıudur: 

o" Burada kendiıtne eP • I• 
hürmetlerimizi heyec•0 ~ 
ıunduğumuz merhum bii1a, 
ad~mın bıraktıiı anaael•' 

r--;ÖR-ioiCt1 
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