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Cumhurreisimizin T edkik Seyahatı Dün Başladı. 
• • • _.. ,... •••••••••••• Paris, Korsika Ve Tun usta 

HALK 1.NONUYU .YOLLARDA C~N AN iTALYAALEYHİNDE 
VE BUYUK TEZAHURLERLE SELAMLADI Nümayişler Yapıldı .. 
Yeni 
Kurultaya 
Doğur 

CumlnarJyet Halk Parttsl
laln 5 acı büyük kurultayı 

1939 mayııı içinde toplana 
C•kta Umumi Relı Atatür· 
lc&11 öl6mü, toplanhnan ta
cil edılmeılne sebep olmuı· 
tur. Umumi idare heyeti 
•••ları, partiye menıup me· 
bu.lar, Ylllyet idare heyet · 
lerı baıkanları Ye: kongreler
de seçilecek deleıelerden te
'•ld,üp eden kurultay, yeni 
•enenin baılarrnda Ankara· 
d• •azlf Hine be ılı y ft ca k tır . 

PartJ nizamnamesine gö 
re oc:•k ve nahiye kongre 
lerı senede bir, kaza ve vl· 
llyet lronırelerl iki ıenede 
laır, bGyük kurultay dört 
.. nede bir toplanmaktadır. 

8eıınc1 kurultaym btr huıu . 
•IJetl, vtli.yet idare heyet· 
lerı retslert 11f atı ile, tik de
f• Yalılerlmlzln hazır bulun 
llııaları olacaktır. 

Büyik kurultayların bi· 
llnı rejtmlmlzdeld eıHlı 1 

•lıemmlyeU söz ıötürmez Sı
"•ıı ile, mahalle, semt, na· 
htye, kaza ve •lliyet kong· 
relerl•de kayıtlız prlıız m6-
"•k•ıalla bulunan halkın 
batın dlleklulnt kurultay
lard• 6irenlrJz. Holcumet ve 
Parti, kurultayın bu dilek
lere lıtJnad ederek vermlı 
0 1tluiu kararları yerine ıe· 
Urrnek lçlo m6rnldıo olan 
tedbırlert alar . 

AtaUlrk, büyük nutkunu 
tl'fDcl kutultarda ıöylemlt 
tir. Oçünctl büyük kurultay · 
d• Paru ldeolojlılnln altı 
•na Y .. fı teıblt edtlmtıttr. 
l>ırdüncn büyük kurultayda 
~t•tGrk demlıU ki: ((Geçen 
lc-.rultaytlan ıtmdlye klldar 
bt.ıardıfımız Jıler, Türkiye 
Cunıhurlyetlnln mtlli çehre
•lta( kati çizgileri ile ortaya 
çılr•r11111hr. Yeni harfleri, 
lllltlli tarihi , öz dJll, ıanatı, 
... U•llclıl Ye tekDlk kurumla
rı ile kadın Ye erlleğe her 
;•ft• •tltlık veren modera 

Grlc cemiyeti bu ıon yllla 
'1" eıerldlr. 

<<TGrk milleti varlıfını de 
rı._ 
I •e 1aflam ,ldUtür ıınır-

•rı tle çerçeveledlkten ıon. 
~•dır kı, onuD yOkıek kabl 
1htı ve ıayeal milletler 
''••ınd• tanınacaktır . Türk 
~lllettne fıtri renıJnl veren 
u hılullplardın her biri, 

ÇoJr 
0 

t•nlı tarihi devirlerin 
d IGtıebfleceil büy6k ııler 
't, •ta ıayılıa yeridir . Bütün 
u itler partimizin projra· 

~ı, ltlrı• tle ı&~önünde tu· 
'
1
;re.lc, bat.rıla bt lmiıtlr. » 

Del b01lk kurultay, 

Kastamonu halkı sonsuz bir sevinç içinde Şanghayda Fransız-Italyal) 
bulunuyor. Cumhurreisine arzı tazimat askerleri arasında çarpışma

etmek üzere kazalardan heyetler geldi.~ lar oldu. Italya, Süveyş ka
Ankara, 5 (A.A.) - Ret · 

ılcumhur lımet lnönü bu 
akıam Hat 18 de huıuıi 

trenle Kaatamonuya müte
veccihen hareket buyurmuı · 
lardır . 

Ankara, 5 (lluıuıi) 

Cumhurre11lmlz ismet l oö 
nü, bugOn aaat 18 de hu-
ıuıi trenle KHtamonuya m ü · 

teveccihen hareket etmJıler 
dtr. 

Cumburrelıtmiz lıtas)'oo- İ 
da lataıabu ldao bugün avdet ı 
elmtı bulunno Baıvekil Ce 1 

ili Bayar, Vekı ller, mebuı 1 
lar ve kalabalık halk tanı ' 
fından ujurlanrnıılardır . 

Kcblcum bur ismet İnönü 
Fllyoı Irmak hattı üzerinde 
kt Eıklpazıu lıtuyonunda 

trenden lneceklerdır. 
Buradan ot:>mobılle doğ

ruca Ka1tamonuyu ıereflen. 

dtrecekler oradaki tedktk
lerlot bitirdikten ıonra ine · 
bolu ya r•decekler, ha va 
müıaid olduiu taktirde de 
ntz yolu ile Zonıuldaia ıe 
çeceklerdir. Bu taktirde 
Cumburretılmtz, Zonıuldak · 

tan Karabüke ıeçerek bu-

T\irk mtllettnıo en acı gün ~ 

lerlnde, Türk milletinin, ye 
nl Şef t lımet in önünün ar · 
katında, aanılmaz ıuür ve 
lr•de bırllğinl , Kemalizme 
candan bağlılığı ilin ede 
cekUr. C. H . P . Büyük ku 

rultayı, dofrudan dojruya 
milli kaynaklardan ıelir ve 
bizim demokraalmizln , halk 
hlklmlyeUne yükıek ve alil 

hürmetini temıll eder. 

927 Kongreıl Cumhuriyet 
Halk Partiıl ndına birinci 
elmakla beraber, Atatürk, 
bu partinin «Anadolu ve 
Rumeli Müdafaai Hukuk )) 

cemlyetlerlnln tekamülü ol 
dujuna lıaret ederek de 
mitti ki: « - Cumhuriyet 
Halk Partisinin büyük kon· 
ıreılnl açıyorum Partimiz, 
geçen izi lrıp ıeneJert içinde 
mtlleUmizln hayat ve ıerefi 

için ıöıterdlfl yükıek azim 
ve iradenin mümuıili ola 
rak bundan dokuz sene ev 
vel teıekkül etti. l ı k umu 
mi kongremiz Stvaeta ak 
tedtlmtıtır ! » 

Yakında, cıhanı, milli bir · 
ilk ve iradenin yeni teza 
hürlerlne ıahit kılacak olan 
büyük kurultay, ııte böyle 
ce kurtuluı ve kuruluı ta· 
rthimlzln •nane1lol devam 
ettirmektedir, 

f'. R. 11tay 

Cumhurrtislm i::. wvtlki yillarda memltktl için de yap-
lt {jı seyalıatların birinde 

radakı çelik endüatürl teıt · ı nudan sonra lneboluyu da 
eahnı da tedkikten ıonra ıereflendlrece-kleri hakkın · 

Ankaraya avdet edecekler 
dtr. 

Kaıtamonu, Rrlılcumhur 

İımet İnönüyü karıılamak 
üzere Azami t ezahürat ha
zırl ığı de meıgul olmakta· 
dar. 

Koylüler, Re illcumhurun 
geçeceil yollar üzerinde 
taklar kurmuılar, yollara 
çıkmıılardır . Vilayete bağh 
kllZalardao lımet lnönüyc 
erzı tazimat etmek üzere 
bir çok heyetler gelmlılerdtr 

Kaatamoau vıllyeU hal
kı büyük bir ıürur ve eeTlnç 
içindedir. 

Cumhurı el ılnln, Kastamo 

dakl haber sonıuz bir ıe· 
vinç uyandumııtır. 

Ebedi Şef Atatürkün 1918 
de milli davayı yürütmek 
karartle Samıuna , İnebolu 
yolu ile ıeçmeılndekl büyük 
ve tarihi gün(i dalma lftl· 
har)" hatırhyen İnebolulu · 
la r loöoünün bu ziyaretini 
de daima hataralaunda ya 
tatacaklardır . 

Ankara, 5 (Huıuıi) 

Relılcumhur lımet lnöoü, 
geçtiğ i iatuaon l ıuda hara
retle karıılanmıı ve teıvt 
edtlmltlerdlr. 

Köylü ler yollardn Cum· 
hurrel11 ınl candan tezahür
lerle ıeli.mlamıılardır 

Ukr ny hl r da Muh
tariyet Is iyorlar .. 

-
Polonya meclisinde Ukranya 
mebuslarının muhtariyet ta
lebi şiddetle protesto edildi. 

V arıova , 5 (A.A ) - Po 
lonya mehuu.o meclı11lnd e 

fırtınalt bır celıe olmuıtur . 1 

Uhanyalı ekall iyet ınebuı· 

larıudan ve meclıı re lııt ve 
kdlerinden Nudrey t lddetll 
bir nutuk lrad ederek Uk· 
ranyanın anul bakım1ndan 

muhtcrlyctınl l ııtem ft ve Uk
ranyalı mehuıl rın bu bab
da bir kanun llyiha11 tevdi 
edeceklerini ıkylemlttlr . Ha 

ttb , Polon ya hududunun öbü' 
tarafındtt bir Ukraoya dev
letınıo teıekkül etmİı olma· 
11ndan dola yı bahtiyar ~l
duğuou beyan etmek ıure-
tt le aözlerlne nihayet ver 
mittir . 

Bu nutuk, Polonyalı me 
busl r tarnfından ııddetll 
prot llolarla karıılanmıth· 

Hükümet taraftan birlik 
f1rka11 mebuslarından Oıt · 

nalı meselesini de ele alıyor. 
Parlı, 5 [A.A.] - Diin 

Tunu.ta, Konlkada, Franıa 
lehınde tezahürat yapılmııtır. 
Şanıhay, 5 [A.A.} - Şanı· 

hayda Franıız konıeıyo

ounda bir kahvede Fran11z 
ve ltalyao bahrlyeltleri ara
sında ıtddetlt bir müısademe 
olmuı bir Amerikalı yara. 
laomıı , yedf ltalyan tevkif 
edtlmııttr . 

Londra, - Deylı Telgraf 
ga:ıetea !ne göre. ltalyan ba
rlcı ye nazarı ıöz ıöyjerken, 

f aıtıt mecltalnde Tunuı, Ker . 
ııka ve NJ.lıa Fransadan al · 
ınm ıuı için yapılan nümayıf , 
evvelden haztrlaoan bir pli. · 
nan netice.ldir. Bu nüma1it 
t ran11ya matuf yeni muta · 
lebat hakkında İtalyan ha· 
rlci ılyaaetlntn tik ıvaretl· 

dır. Lotoro Faıtsta gazeteıl 

yazdığı bir makalede ltal· 
yaya kartı yapılan haz1rlık · 
ları aaydıktana ıoara Tunuı 

üzerinde durarak, ltalyan 
müatemlekeıi olan Tuauıun 
Fran11zlarıd eline ıeçmeıl 
ltalyan milletine karıı bir 
harekettir Ye ltalya Tuauıu 
unutmamııbr, demektedir. 
Brıtıı Yüoaytet Oreı ıaze. 
tl!ıl de, Clano aileıınln or
ıanı o lan Teleırafo ıazete
ılnde çıkan bir ihtarı kay-
detmektedir. İtalyan aazeteal 
ıayet lıalya tatmin edilerek 

ronkl, tiddetlı bir nutukJaı 

tlledıklerl yerl11e ıetlrllecek 
oluna bir harbe kadar ıl· 
dobtleceğ l nl yazmııtır . Sin
yor Gaydanın fran11z ıaze
telerloe cevap veren yeni 
b ir makalesinde: İtalyan mil · 
leu hü" umetln arka1ında 

herıeye hazır bir hı ide bekli 
yor. Eğer matlup lıe bu 
mıllet Fran11aya hücumda 
da hazırd ır, d iyor. Buaiiokü 
dljer İta l yan ıazetelerl , Tu
nuı, Konıka ve Ntlten baı· 
ka Süvcyf kanala meıelul· 

nin de hıslli icap ettlfinl 
yazmaktadır. 

Deyl ı Telgraf, Franıa ha.· 
r lclye nazırı Bonnentn Pa
rııtekı ıtalyan ıeflrlne yapı· 

lan nümayııler hakLnnda 
bir nota verdlflnt yazıyor. 
Siyui mehafflde ıöyledlilne 
göre, Romadaki Fran11z Se· 
fırı Franıua Ponıe mezuni
yet babanHlle Remayı terk 
edecektir Maamaflh, Fraa· 
1anın henüz buıünlerde b6y· 
le bir karara kadar ıtdece
ıı ıüpbeh ıcbülüyor. 

Soıyaltıt mebuılard•n 
Hendenon, Baı•ekll Çem
berliyn A•am Kamara11nda 
ltalyan · loıılız anla1mB11111a 
Franıaya kartı olan loıılız 
taabhüdlerlnt thlil edip et· 
mlyeceilne ve Franıaya kar· 
fi devam eden ltalyan hü 
cumları durmadıkça ~Roma 

zlvarettnln yapılam iyacaiı · 
na dair btr ıual sorarak 

mukabele ederek Ukranya• . Anm Kamaraaının temin 
lı mebuılarıo hattı hareke·I · edılmealnt fıtlyecekttr. 
tini tee11üfle karıılamıı · v; 
Polonya mtllettnin bto seneden 
beri Polonyaya atd olan 

Ankara Valisi 
cenubu ıarki arazlılnl kanı . Başka bir 
nın ıon damla11na kadar vazif ıye ta-

müdaf aa edeceilnl ıöylemlttlr. yin edilmiyor 
A701 fır!ıcanın relıl Gene - A k n ara, 

ral « Skvvarczynıkt» de mü 5 ( A A ) 
hım bir nutuk ıöylemlıt.ir, · 

General btlha11a Polonya . - Son ıün · 
lerde İının Macaristan ile müıterek 

btr hududu bulunması lüzu · tanbul ıa-
mundao bahıetmlı ve buJ zetelerl An-
lüzumun yalaız hl11i eıbaba ka ra vah 
mü&ten ld olmayıp aynı za . ıl Nevzad 
manda Polonyanın menfaati Taodoğa · 
lc abatından olduiunu ıöyle
mlttır. 

G enera l oeltce olarak, Po· 
lonya için en mühim mu· 
elenin Yahu dl meıeleıl olup 
Polonya m illetinin Yahudi-
leri o nüfuzundan tahllı edll
meıi lazım gelmekte oldu· 
iunu ıöy i emlttir. 

Mebuılardan Ponklenlez 
de Polonyanın müstemleke· 
ler elde etmeai muktezi ve~ 
emeli tahakkuk edtnclye 
kadar mücadele etme1t li · 
zım olduiuau ıö1leml1t1r . 

nın bııka 

bir vazı 

feyetayln 
edtlecejfne 
dair hızı 

haberi e r 
neıretmek. 

tedlrler . 
Haber al . 

dıiımı z a 
göre, bu · 
na dair ya· 
pılan neı · 

rlyat tama 
mile Halıııdar. B. Nevzad 
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Katil Heykeltraş .. 
-------- ---

Sawdi~ kıdmın karda~le annasiıi feci ~ir şekildı 
öldürdu. 139 Sanıye mahkum ol~u. 

Bir Haedeoberl b6tün 
Amerikan efkarı umumiye· 
ılnl me11ul eieD 
hayet ıneUceleDtDlt 
139 HD• hapıe 
edll•lttlr. 

daYa nl· 
Ye katil 

mahkam 

Ana, kız iki kadınla on · 
larıa eYIDcie kiracı olan Itır 
Üamı ölliiren Robert lnın. 
IRa cJnayetlerl bazı mlıtık 
ilıthıcelerle ltledlflnl aöylü· 
yordu. Katılın müdafaHını 

da 20 ıeoefienbert, üzerine 
aldıfı bitin katıl daYalar.ua
tla ıuç.lu1a idamda• kurtar . 
mıt olaa bir aYukat deruhte 
ebaffU. 

Rolııert !ıvo ıeçen ıene 
Neci Jortuıu ıeceıl e•Yeloe 
keadlıloln kiracı olarak bu · 

•uadufu ••• wtdtyor •• ey 
aahtblnla kar111 Meri Cede· 

oola klçük kızı V eroalkayı 
Ye eYln dtier bir odaııada 

yatan fnıtllz Bırneıl öldürü-,.,. 
Erteıl aabab, cinayet mey· 

dana çıktılı zamaa katil 
Ştlraıeya kaçmıthr. Bır mld . 

det baıka bir lılmle orada 
Jatıror. Nihayet, lrendlıln

cleo ıephe eclJlmeye baılan· 
.lıtını aalıyarak pollıe teı· 
lim oluyor. 

«oberl inin, 29 yaıında 
bir heykeltraıtır. Pollae t••· 
hm oldutu ıGn bulunduiu 
Ye ıonratlaa mahkemede 

tekrar ettlfl lfadeılae ıöre, 
'9u elnayetlerl aanat hakkın· 

ea keadhlnta dlıünmekte 

elduiu bazı prenıl1tler uf
runcla tıle•lttlr . 

Heykeltraı. Cedeonluın 
bGy6k kızı Stela •••fJor .. . 
Fakat k.ız bir müddet ıenra 
e•lenlyor.~. Robert onu unu · 

ıtamıyer .. Kızın bir heykelini 

yapmak lıtlyor. Z1hnlnde 
«Yılan Ye HaY'fa» ismiyle 
bir heykel taaarlamııhr . Bu 
1ıe1kelde hır yılaa ıörülecek 
,.. ralanın b~ı Etelln çehre· 
al olaıak .. 

Robert inin bu d01üace1 

karıı kadının kOçük kızı 

Veronika ıellyor. O zaman 
Roberl, kızın anoealnln kim 
tarafındın öldürüldQf6n6 
aahyacafından korkuyor ve 
.öylemeıln diye onu da öl 
dürüyor. 

Üçünoft cinayete de aynı 
ditünee ıehep olmuıtur: Ro· 
bert aktım eve ıeldlff za 
m•n, bltlttk odadaki kiracı 
Blrnea ODU rörmüıtür. cı. 

nayetler tıleotrken kadınla· 

na bafırmeaını bu adam 
herhalde lıltmlttlr fakat, 
korkuı•ndao dııarı çıkama 
yor. 

Y al•ız po1ııler ıeldlfl za
man ltlttlklerlnl anlatacak
tır. ÜDUD için Robert inin 
bunu da lldürmeye kanr 
vertyor •nı lııu ıuretle tiçin
eG cinayetini ftllyor ondan 
ıonra kaçıyor . 

lu•G• Kunder lımlnde bi
riyle eYll olan Etel de Yer. 
dlfl lf adede ltobertla kendi · 
ıtnt öldtrmek lıtedlilnln ya· 
lan oldufunu ıöylüyor . Çün· 
kü, heykeltrat, onların çok 
yakıa bir ahbabı Yazlyetln -
deymlt Ye 11k 11k konuıur · 

larmıt · Bınaenale1h, kendl
ıfntn o rece eYlne ııelmtye
ceflnl Robertln btlmeal la · 
zamdır. 

Mahkemenin kararına ıö· 

re , Robert inin bu cinayet· 
feri «Etell batkaıı ile eYlen· 
diler!» Diye Cedeon allealne 
bealedlfl kinle ltlemfıttr. Bu 
1üzden, iki kadını öldürmOı 
olmaktan dolayı 20 ter ıe· 

aeden 40 seneye üçlncü el · 

aayetl Jçtn de 99 aene ce· 
man yekun 139 aene hapıe 
mahk6m edtlmtıtlr 

Fakat adJt tıbbın Yerdtft 
raporda Roberlln haatalıkla 

elr adam olduiu, ancak 5 
1 ıene yaııyablleceil bildlrll 

mektedtr . 

Heykeltrat, hakkında ve · 
rllen karara IUraz etmtı Ye 
ı6yltyecefl bir ıey olup ol
madıjı ıorulduiu zaman hi 
kime: 

- Elinizdeki eılre «ıö1lı
yecck bir •ÖzGa var mı?» 
Dlye ıormak bir göz boya

cılıktan ibarettir. Siz burada 

acialett t.emıtl dtlilnlzt ıöy 
liyeraunuz. Ben bu fikirde 
deilltm.J> 

Demltttr. 

Nobel Edebiyat 
Mükafatını Bir 
Kadın Aldı. 

lıveç akademeal, Nobei 
edebl1at müklf atını bu yıl 
Amerikalı Madam P h'l Buk 
lımlode bir kadana Yermlt · 
Ur. Edebiya t i.l"mlnde hiç 
kimse mükafatın Madam 

PJrl Buka tevcıh edlleceilnl 

tahmin etmiyordu Hatta 
İneılız ıiı rt Mannfjf d ile İı 
vlçre\t roman muhurlrt Her 

man Heı Ye bir de Ç .. koı 

lovakyalı Czapf'k Iİe Fınlio 

dtyalı romancı Stlampaayı 

kuYvetle namzet göıtertyor

du. Fakat lıveç akademeıl 

bu muhtelıf ıahıiyetlertn 

propafanda ve f aaltyetlerl 

oe bakmluızın, bu Amerl 
kalı muharriri aamut ola· 
rak aeçmlftlr. 

Madam Ptrl Bulu!an ev· 
Yel Nobel edebiyat mükifa. 

haı üç 
Bunlar 
razgua 

kadın kazanmtttır. 
Selma Lı gerlöt, Ct· 
ve Sterıd Undeattlr. 

:>ulh mfikif atını kazanan 
yalnız btr kadın vardır . O 
da Berta Fon Sutnerdır. Ay 

rıca kadıalar, bir tek f lzık Ye ikt 
taDe de fen mnkafatıoı ka 
zanmııttr. Bu ıonuncu mü
kilf ktlara liyik ıörülenler, 
Madam KürJ ile kızı Madam 
Jo1yudur. 

Bu ıuretJe muhtelıf Nobel 
mükafatını ka:ıaDan 197 kt· 
tiden ancak 7 ılol kadın 1 ar 

teıktl etmektedir. 

Bu ıeo müklf atla, ıon 
ıeklz ıene zarfında Hırletl k 
Amuıka ÜÇÜDCÜ edt'blyat 
mnkifatanı kazanmııtır. Fa· 

kat bu mnkifatları kazan 

malda, btr klmıeoln clhac 

ıumül edebiyat kıymetinin 

m6nakatHız kabul edflece· 
ceaı zannedılmemeltdlr. Ne · 
tekim yeni mükafat ıahlbl 

nl• yaza huıuıundakl yfiık· 

ıek kıymetini inkar etme 

roekle beraber bir çok lı 

•eçll muharrirler Matlam 
Pirit buna llyik ıörmüyor · 
lar . 

ineç gazetelerinin verdik

leri haberlere ıöre Madam 

Bükün kazanmıı olduiu Çe· 
ki almak üzere yakında AY· 
rupa ya gelecektir. 

r---:.-------.. I TURKDILI 1 

le Etell öldürmeye karar 
••rl1or. ÇGakü, ODUD aöyle . 
dlflae ılre, diin7ada htçblr ' 
t•J ka1bolmaz: Ejer l"zı 

ilaürecek oluna ~•11n ıah · 
ıl1et1nl kendlıl alacak, :ıhu 
ıaaretle Etella ruhunu kendJ 
........._ tophfarak onu laey · 
lreküe daha iyi teaull ede· 

Mlecüur. 
'f.lae e7keltrat.• ıöyledt · 

11•e ı'ire, bu dOılnceyle 

1 P azarteılnden baıka her 1 
Bir harp mılôlünün Kızıl- 1 ıüo çıkar. Slyaıal aıazete •. 1 

1,L• • 1 Vıllığı: 800 K.uruı ı 
c...ı..1...... ••ine ıtdlyor. 
F.akat Ete1 orada yoktur. 

ayı teşıııuru. I Altı A,1ıı·=•oo • 1 
Umumi harbin meıum ıfin Say111: 3 • 1 

lerlocle aziz yurdumuzun mü· I G ünü ııeçsnıt ıayılar 2sl
1 
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~===========================================!~ 
HABERLleRi il $EHiR 

@'============================================~ 

Köy Ve Zirai Kalkınma Etra.. 
fında Tedkikler Yapılıyor. 
Ziraat bankasının bir yıl içinde yaptığı zi
rai ikrazat yekunu 43 milyon lirayı buldu 

Ztraat Veklletl, köy kal · aıılıyarak ver imli bir ba le 
Lıınma11 ve zirai ka l kınma ıettrmek gı bı itler baıarıl-
ıefer'berllğ lnde mali plin mııtır . 

tç D mevc.ud menbafan ted· Z~raat seferberltftnde malt 
ktk ve teıbit etUrmtıtlr. Ak plio menbaları me Yzuu ted 
tücl b ir deierl olan bu teı - kik edilirken, en mühtm 
bit iti , zirai kalkınma için nokta olarak mtlli kreel mü 
elde mevcut talı lmklolarla easeaelerlnln i t hactmlerl 
temini üzumlu olanlar hak· gözden geçtr ı:m ııur . J 924 

kıada vazıh bir f ıklr vere 
cek mahiyettedir. 

Yapılan tedkikte, eYvell 
ınüfuıumuzan köy ve tehir 
bünyeıt üzerine taluimt eHı 
tutulmuı, köyler oüfuılarına 

ıöre ıruplara ayralmııtar . 
Bu rakamlara göre vuati 
köy 22 kilometre murabbaı 
Ye nüfuıu 345 tir 

Mali plln tçln, umumi 
bütcelere Ztraat Veklletlne 
ayrılmıt o!an miktar hesap-

ıeneılode 21 .532.536 llrahk 
ayanı, borç cari heaap ve 
her tGrlu lfkraz muameleıl 

yapmıı olan milli kredi 
müeaseıelerl; bu aahadaki 
ite miktarlarını 9 3 7 
ıeneılnde 1 29 06.C 238 
liraya kadar yükıeltmlt· 

lerdır . Bu andtı Ziraat ban · 
ka11 tarafından •on ıenede 
yapılmıt olao ztral tkruatın 
yekunu 42.979.923 lirayı 
bulmuıtur. 

Birinci köy ve ziraat kal 
kınma kongrcıloln me11ul 

Vali Muavini 
Gitti. 

B. Ekrtm Yalçınkaya 
Malatya vali muavınllil· 

ne tayin edılea vali .ınuavl· 
nl Ekrem Yalçınkaya, iki e611 

önce yeni vazifesi batın• 

ıttmek iizere ıehrlmtzd•D 
ayrılmıthr 

Ekrem Y alçınkaya, tetar 
yonda vtli.yet erkinı 111e· 
murlar ve birçok tanıdıkları 
tarafından tetyl edtlmlttlr· 

Yeni Yali muavlal buııo· 
lerde ıehrlmtze ıelecektlr· 

lanmıthr • 938 Mali yıl büt· olacafı mevzular için dokü · 
ceslnde ziraat tılertne man mahiyetinde hazırlanan ilkokullarda 
7, 153,700 lira ayrılmııtır. bu tedklk, ziraat ye lcöy it · 
Veki.let malt kaynaklar ara lertne ıarfedılmekte olan 
aındakt huıuıi -Jdarelerfn · zl· mulatelıf bütce rakamlarını 
raat ltlerlne ayırmıt olduk· Ye bunlarıa dayandıiı kanun 

NıimaralO a 
Çıkarılacak 

ları miktarlar ve buaların hiikümlerlal de thtl•ıa et· Haber yerlltllflne 16r• 
dayanmakta olduiu kanuni mcktedlr. ilkokullardaki numara ıek · 
me"Yzuah da tedldk ettirmlt · tını KülUir Bakanhiı dellt' 

Ur Bu arada Ylliyetlerln Ziraat Kongre- Urmeğe karar vermlttlr. 
937 mali ıeneıinde ziraat 1 llkokullarda balıhazırd• 
tılerlne ayırmıı oldukları Sinde bulunmak tam numara 5 tir Bu eı•· 

ıa göre talebeye numaralar 
yekunlar, huıuı1 idare btıt · • • / k 

ıstıyen er. pek iyi, lyt, orta, zayıf 1 p• 
çelertle ol n nl•betlertle .be. zaylf olarak Ycrllmektedlr· 
raber tublt edtlmttUr 62 Ankareda toplanacak bü Bu tekil deiltUil takdir" 
Yıliyetlmizde 937 bütce yük ziraat konıreal hazır- de 1 numarada• 5 •u · 
yek ii n l a r ı 20. 65 l. 320 lıklarana deYam edilmekte· maraya kadar net alan t•· 
lira ve zlraate ay- dır · le be ıınıf ta kalacak, befte" 

Haber aldıiımıza göre 1 fi ,,. 
ayrılmıt olan miktar 792 260 faz1" not alan ar da ter 

konıreye lıUrak arzu•unu nıf edebileceklerdir. 
liradır . Ayraca Ttcaret Oda- - l ı ~ ı d •·I goateren erin •I ayet er en Bakanlık bu huıu•d•• 
ları bfidce rak•mlarlle, bu d k ı hh 1 d •· al ece o an murra aı ar an tedkiklerJne devam et111••· 
rakamlardan ziraat itlerine 
ayral•ıı olan mıktarlar ara· 
aında mukayeaeler y~p1lmıt · 

, ayır.& edllmlyerek kooıre1e tedir. 

tar. 

Vıllyetlerln straat ıılel'lne 
ayarmıt olduklara paralarla 

aelmelerl ve müzakereleri 
takip etmeleri kararlattml · 
ınıttır. 

Konırede zirai tt?tkı l at 

ftl de tedktk edtlecektı r 

Ziraat V.ekll e t t n d e k 1 nümuoe, tecrübe çif tllk Ye 
tarla f ldanlaklarlle çiftli k • üç a yra zira at, baytar• or 

mao, m ü d ü r 1 ü k 1 ~rlntn 
mektt!plerl, damızlık hay · 

bir müdür taraf andan idare 
al de düıünülmektedlr . 

Konırede, okullarda zira 
at tedrlaabnın da görütüie· 

lar ıerıaerf ve müaabakaları ceil anlaııhyor. 

Yanları, ziraat il etleri, 
depolar kurulma111 toprak 

mahıullerl ve ehli hayvan 

açmak, at yarıılara yapmak, 

mahıullerln ctoılnt l•lib et-

mek Ye yJlayet iklimine mü· 

ıaid yeni mahıuller yett ıtır 

mek lçtn para11z tohum ve 
fidan dafıtmak, ziraat Alet · 
lerl temtn etmek , orman ye· 
tltUrmek, yabani ağaçlara 

Bunla rdan batka harala· 
rın ıtmdikl teıkılataoıa de· 
ğtttlrllmeıf , ziraat enıtıtüle · 
rlne zfraatamıza uvgun bir 

iki kişi yıralamıs. 
Karul mahallealndeo J.t.ff. 

oğlu Abdullahın ıerhoı ol•~ 
rak AltnlD kahveıındelı 
müfterileri r a h a t • ı z •' 
Raııt oğlu Muharreme b• · 
karet ettlil, Kepıüdün Ete· 
ler köyünden Oıman oilıJ 
Oar..aanı da dudaiından 1•1• ' 

ladığı f •kiyet olunduğuad•" 
tahkikata aır ııtlmtıtır . __..,,, 

'( . 
veçhe verllmeıt batlıca 111• 

zular araaıadadır . 

Kongre ıünü henO:a 
edllmemtıttr. 

~lel~ lm~ı• 
11hpor. ~attl, 

b•ıa e&ror 
lldirlıor. 

anneıl kar
bu kadınla 

Ye boiarak 

daf aaaı ujrunda her iki aya · I kuruttur. I 
ğım tle ellerlmln oa parma il ADRES: ı•---------
lını kaybetmlı bedbahd fa- BALJKESİR ·ı ÜRKDILl Ş UŞDİg 

BirKadını öldürenin Mu~ 
ha kemesi Neticelendi. 

lR•'Mrt kadını 6ldArmek 
ı.te•.aljlal, buaa Taziyet 
k:a1M mecbur oldulunu ıöy 
l•rer •• ltunu ııbat için dl . 
:r• iki: 

c&.11 lldürmek için ce · 
IHmM ucu elmaılı heykel · 
traı pidct ı~Urmlıtlm . A.o 
ae1191 ılaDrmek l•t•ae1clJ• 
bu çeıldct kullanırdım. Hal· 
bukl u•ın ka •ra eıaa11n.ta 
........ akarken oldl .. » 

Katti• ıire tldncl clnaret 
.-. t611• 'tılealll'tftlT: la ilaha 

kat ıerefll bir Türk evli.dı · ~-----------.. 
yam. 

Maluliyeti müteakip bana 
t.lk yardım ellnl uzatan ka 
ra ıün doıtu Kızılay olmut· 
tu. Bu aail Ye f aalletlı ku 
rumun ylkıek lutuf ve hlm
metlle •• Bahkeatr merke 
sinin deliletUe yeniden yap 
tırılan ıunl ayaklarımı kul · 
lanmaia baılıyarak yerde 
ılr6nmei• malakum btr za 
ya\h olmaktan kurtulmuı 
bulunuyorum. 

Sa71• yurtltılaıla•ımıD Kı · 

zılaya Yerdikleri paraların 

ne ııbı hayır itlerine mu 

ruf oiduiuna naçiz bir ml
ıal teıkıl etmekterlm. 

Cumhurl1et bükümettml 
zln feyizli btr tefkat ocafı 

olan Kızılay cemiyetine ıon

ıua: minnet ve ıükraa duy· 
ıularımla teıekkürü bir bor, 
bilirim. 

Kauoflan mahalleıt 

cami cl•uıuda No: Sıt 

mal~l Alkm•l ÇaYUf 

Suclu, Dün Yapılan Muhakeme' 
Noel ynıtosundı serbest siS~nunda 12 yıla Mahkum 0 1Jt1 

~naktlacık Attı ay kadar önce Ma-
Parla, 3 (Radyo) - A 'IUı · 

turya eabik batvekılı doktor 
Şuıntıın, NoeJ yertuıunda 
ıerbeat bırakılacağı ıö yle 
nlyor. 

Bazı rl•ayetlere ıöre, ltal • 
ya bat••kllt Muaaohnl, Mü · 
nth müllkatında Şuınljln 

affedllmealnl Httlerdeo rica 
et111tıt1r. 

ntaaı. Sal!m oğlu lımall adın · 
da biri , metreal Necmi 
ye adında bir kadını ken 
dlılnl terk etmesinden müte
eHtr olarak Hacalıak mahal· 
lesinde bıçakla ajır ıurette 

yaralamıf. Necmiye aldıiı 

yaralarm teıtrlle kaldmldıiı 
haıtahanede bir hafta ıonra 
ölmlıtl. 

Bu cinayete dair ola• 111 
.... 

hakemeye dün de aaat J4d' 

ağır cezada deYam edtldltf 

ve karar tebliğ olunauıftı.ıt, 
lımail, mahkeme he1etl,,1 

t. 
verdiği bu kararla Necrl' 

10 · 
yeyt yaralamak ıuretlle 0 tZ 
müne ıebep oldujuodaD ıf) 
ıene aiır laapıe mahk6 

edil mittir. 
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Atatürke En Liyik Halef 
TUJU(OJL) 

1948 A vrupası Bugünkü 
A vrupaya Benzemiyecek. - --• • •• •• ismet lnonu «llmanyanm gayreti şarka müteveccihtir. Hu hususta 

~-----------------··········-------------------
lamet İnönü Türkiyenin En Göze Çarpan Bir 

her gün deliller görünüyor.)) 
~Avrupa daimi istihale iç· ıftnebtllrtz, nasıl ki buıünkü 

indedir. Bütün bu hidlsele Avrupa yirmi eene evvelki-

Devlet Adamıdır. Onun Feyizli mesaisi, Türk 
SovyetDostluğununİnkişafına HizmetEtmiştir. 

Sovyet gazeteleri «Ata
tGrlcün öliinı:ünden sonra» 
•ttlevbalarlyle Ankara ha 
betlertnl ılk s"hıfelertnde 
"eırctmtılerdlr. Hu haberle· 
tlıı en batında lımet laönü· 
"Gn müttefikan Cumhurre 
1•lt§ıne dair olan Aoadolu 
'l•1a11 telgrafları ve bunun 
'hı.,da ismet lnönünün Tu 
'hnıı tarafından verllen 
\etcGmelhall vardır. Bu ter 
tfırneıballo sonunda ıu 
tGrnleler vardır: 
l dımet lnön6 yeniden 
b ~tlctyenln en ıöze çarpan 
fit devlet adamıdır. Onun 
tJbh mesaisi, Türk - S•v 
)et dostlufunun lnktıafına 
•e kuv•etleometlne çok ht:ı 
~et etmlıtlr. İsmet loönü, 

Mustafa Kemli .Paıe, cihan 

harbinden matlup çıkan 

Türklyenin vazlyttlnl bu 
açık cümlelerle tarif etmtr 
U Bu mağlubiyetle emper· 
yallst devletler, TürLttyeyl 
parçalamııtı Sultan hüku -
mett lıe her gün yeni yeni 
tazyiklere ve hakaretlere 
mutavaat edip duruyordu. 
Bu ıuretle Türklyentn kati 
tasfiyesi ameliyesi süratle 
ilerliyordu . 

Ancak saltanat yardakçı 

larından farklı olarak, Türk 
milletinin gentı tabakaları 

müttemleke esaretine düı 
mek lıtemlyorlardı . A.nado -
lu içlerinde ve bflha11a İz· 
mir, Samsun gtbi şehlrler

de, hem emperyallıtlere, 

hem de padtıaha karıı, iç · 
den gelen bir kurtuluı ha · 

932 de SoYyetler Bırlliloi 
~1hret eden Türk heyetinin 

t _,•tında bulunmuıtur. reketloln kımıldanııları ıe· 
l\.abınenln lstlfaıı ve ye- zlllyordu. Aoadoluda mllli 

burjuyazfıl, kütlenin fçtn 
den doian bu hareketinin 
batında bulunuyordu. 

lifi hükumeti bu mektuba 
«Türkiye için afır olan bu 
ıünJerde, 1 urk ve Huı mil · 
letlertnt birbiriyle yaklaıtı · 
racak olan doatluk temelinin 
!kurulmaeı ile bahtiyar olaca· 
iı» cevabını verdiği. 

Kemli Atatürk Sovyetler 
rejimine vücut veren tepin· 
evvel tnkllibıoın müstemle 
ke ve yarı müetemleke 

memleketlerde milletlerin kea· 
dl antl emperyaltıt mücade · 
lelerini kolıtylaıtırmaktald 

büyük mani.11nı anlamııta. 

Bu aokta kendisinin 29 tef· 
rlnlsanl 1920 de SoYyetlu 
hükumetine röoderdlll tel -
grafın ıu cümlelerinde vazı· 
han anlaıılmaktadır. 

« Y aloız kendi zincirlerini 
kırmakla tkUfa etmlyerek, 
iki yıldanberl büUin dünya· 
nın kurtuluıu için mücadele
eden Rus halkına karıı Türk 
mllllettnln duydufu hayranlı · 
iı lblii etmekle bahtiyarım. 

Keza Ata türkün gerek 
cumhurrelıltil mevkllne çık· 

rlo bizi nereye götürf!ceğlni 
ıoylemek güçtür, fakat isti
hale ıöı:lertml:r.lo önüode ce· 
rey an etmektefür ve 194R 
Avrupuının bugünün Avru· 
paeına benzemly~ceflnt dü 

neırl temin olunmuıtur. Bu 
icraatın da bazı mürteci mu 
hitlerd~n gördCığü roukav•· 
metleri kırmak için mücade· 
le etmıı ve rneıef a 1928 de 
memlekP.t dahlllnde genlt 
bir ıeyahat yaparak halka 
yeni harflerl bizzat öiren-
mek için çalıımııtır Ata 
türkün rehberliği altında 

baıarılaa ııterden, tlmdt 
Türklyenln gayet "ebcmml
yetlt bir çok f abrlkalara 
malik olmasını mGmkün kı 

lan aanaytleıme hareketlnl
de ita ret etmeli dJr. Bu ıa · 
hada Türkhe, Sovyeıtlcr Bir 
ltfloden ıeniı müzaheret 
görmüıUir. 

T6rk mllletınln milli kur· 
tuluı nıücadeleılne ismi sı· 
kı sıkıya bağlı olan Kemal 
Atatürk ün ö 'ümü tle Türkl · 
yenin gerek kendisi, gerek 
dostları tçln kayıbı ıayet 
büyüktür Türktyeoln en sa 

mimi dostları arasında bu 

~I CumhurrelsJ tarafından 
· Celll Bayarın yine kabl· 

:• teıklltne memur edıldtğl 
\ 'ltkandakı telıraflar ken 

11 tünün gazetelerinde neı
toı 

llamuıtur. 

f\ 4ynı tarlb\l ıa:ıetelerde, 
d t-türkün ölümu hakkın· 
'kı hükumet beyannamesi 
\)ııen neırolunmuıtur. Ôlüm 
d 'berınln Aokarada uyan· 
tdıit tt-uıür hakkındaki 

J 9 Mayıa 19 9 da Ata
türk, Türkiyeyi bofau cm· 
peryalt:ı ve onun ajanı olan 
padtıaha karıı mücadeleal · 
ne baılamak üzere Samıu 
na ayak baah. AtaUirkün 
yüksek bir muharip olmak 
11fatıyle kazaDmıt olduiu 
ıenlt ıöhret mutlakıyete 

kartı inkılapçı burjuva ha . 
reketlerlne esasen çok eakl 

rıunan ~ovyet efkarı umumi· 
yeal, devrlmlzln bu parlak 

deYlet adamının ıaybubiye

tlyle pek müteessirdir. 

ma11na müncer olan mesai 
ve mücadeleleri eınaunda, 

gerek Türkiye cumhuriyeti 
nln baıında bulunduğu müd· 

detçe Türkiye tle SoYyetler 
birlljl ara11oda eo dostane 
müne.aebetler !damestne ça · 
lııtıiını da ayrıca takdir et· 
memek kabil deitldlr. Tür 
kiye aulh davasında Sovyet· 
ler Blrlfll ile aktif bir su· 
rette teırlkl mesai etti l 9.!91 
Terki tealıhat konferansında 

Türkiye Lttvinof teklifine 
tluhakını btldlr-dt . Tecavüzün 

"-dolu ajanu telerafı lce 
~, 

• Joen Yeril mittir 

"-'iA.1nı tarihli lzveıttada 
b ~t Türklyeoln Yaratıc111» 
~llıiı altında ve 1 Vaıt 
k ._ztmle -büyük -bır ma· 
'le çıkmııtar . Bu makale· 

~'" -tercumesl ı•dur: 

denberl karıımıı olmaaı, 

onun ıilratle bu milli kur 
tuluı harelellnln rehberliiJ 
meYktlne Çtkmaaında amil 
oldu. Atatürk eskt lmpara· 
torluk ordusu enkazı, köy
lil partizan gruplarından 

Türk mtlletlnln milli men· 
'- '0ı1nanlı imparatorluğu 
bil' ıt1-.umi lıat"pte dahil 
\ lllurıduiu müttefikin gru - faatlerl ve Türk toprakla-
t il tlıallüp olmuıtu . fmpa rından yabancıların atılmaaa 
~'torluk her tarafta münhe· için fcdakarane çarpıtan 
~~dt. Afır ıartlar içinde yeni bir ordu yaratmak 
b \ltareke •mzalanmııtı. Uzun muvaffakiyetlnl elde etti. 
\tp yılları milleti yormuı Atatürkün rehberliği altın · 
:~ Parçalamııtı. Memleketi da birleıen milli kuvvetler . 
, ''1 harbine ıürükleyenler den, lstanbulda lngll!zlerln 
k t •o"anlar, kendi hayat dafıttıiı mf\buıan mecllıl 
~'Ytılarına dalarak ortadan yerine kaim olmak üzere 
v')boloıuılardı Mütereddi Ankarada bir milli meclis 
'hd 1 lçtımaa davet olundu. Bu t tttın hlllfet Vl' sa laaat 
'~t meclis, Atatürk& kendine 

JI 1 '1ı ltgal edlJor ve ken-" h reis ıeçen, Türkiye Hüyük 
ll •Yat ve sa1tanatından 
Q t Mı ilet Meclisi oldu. b tey kurtarabilmek için 
tt 
~ hJe razı oluyordu. Bat· 
b~ F'ertd Paıa bulunan ka . 
~ be'>in ne ku•vett, ue llya . 
'tı lt11.' be de ceearetl vardı . 

9' af de•letlerl mütareke 
ttı 

ı, atına riayeti katlyen 
~.~lllb(u tellkki etmiyorlar. 
t1 10rduları -.e donanmala 
~d •tanbulda bulunuyordu. 
l.J,f-Qa Ylllyetl Fransızların, 
t,.1 -İ Mareı, Antep vilayet 
~, 0ıllızlerln t11all altın· 
1,,1 bulunuyordu Konyada 

'ltıı~'n, Merzifon ve Sam 
~,td' keza lnglllz kıtaatı 
laı9'· Nıhayet 15 Mayıs 
l~f da Yanan ordusu ltt 
tı,ı, ~e•letlerlnln müzahüra• 

t l1t1lre çıktı » 
'•ıı ~lllhurlyct Halk Fırkası 
\., 927 l&onırealade, bili 

4tatlrk ismini ala• 

Büyük Mtllet Meclisi. is 

tili.cıların toplarından ve 
keyfi müdahalelerinden uzak 
ve Türklyentn kalbgahmı 

teı"il eden bir yeri «Anka· 
ra >)yı kendine merkez olarak 
seçti 

Genç milli Türkiye, em · 

peryalızme kartı bu müca · 
deleıindc yalnız değildi. O 
zamanlar ecnebi müdahale· 
~ilerine karıı bizzat kendi· 
si de mücadeleye ılrltmlf 

olan Sovyetler Rusya11, Tir· 
klyentn yardımına koıarak 
ona dostluk elini uzattı . Hü 
yük Mıllet Meclisinin açılı-

tından üç ıün 
türk Sovyet 
Türk kurtuluı 

sonra, Ata
hükumetlne, 

hareketine 
müzaheret lstl1en bir mek· 
tup shderdl. Se•1etler Bir· 

tarifi meselesinde keza aynı 
suretle hareket etti Kemal 
Atatürk tarafından 1936 
dakl mecllıl açıı nutkunda 
Türk - Sovyet dostluiu ea 
deferlt bir ıektlde ifade 
edtldı . 

Aynı suretle So•1etler Etr
lıti ile 11k1 doıtluk münase 
batında Atatürk, ıayrJ ka -
bili taksim ıulh prensibine 
muhtelif veıilelerle teveccü· 
hünü ve müzaheretlnl göı · 

termek ıuretlyle kollektif 
emniyet davasına da taraf-
tar ve müzahir 
Meseli 1937 de 

olmuıtur. 

Ankarayı 

ziyaret eden Romanya na· 
zırmın bu ziyareti münase
betiyle olan tf adelerl bu 
meyanda ıayalablllr. 

Kemal Atatürk, Türkiye 
iıtlklal mücadeleıtnln orıa -
nt:ıatörü, Türklyenln iç. ve 
dıı politikalarını• rehberi 
olduktan baıka gayet esaslı 
bir sıra reformların, Türk 
haikımn içtimai hayatını 
esasından deilttlreo bir sıra 
inkılapların da yaratıcısıdır. 
Yeni cumhuriyet kanunları 
na ıöre memleketin hayatı· 
na timdt kadın da erkekle 
müsavi h aklarla lttlrak et
mektedir. Tek keler, tarikat· 
ler, medreHler taıflye edil · 
mit ve din, dünya itleri 
birbirinden ayrılmııtır . Yeni 
Lltln harflerlala kabulüyle 

Maarifin ıeotı mil&7asta 

11 T eırtnıanfde toplanan 
Türkiye Hüyük Mtllel Mec
lıat Cumhurrelsltğl makamı 

na İımet loöoünü ıeçmlttlr. 
Bu keyfiyet, Türkiye Kemi.l 
Atatürkten boı kalan yere 
en layık olan halefini ıetlr· 

mesl demektir. İsmet İnönü 
mtlli mücadelenln kahta · 
manlarındao ve Atatürkün 
en yakın arkadaılarandan 

btridlr. lımet lnöoünün bu 
vaziyeti, Kemal Atatürk 
tarafından TürktycnlD uUk· 

lalı Ye müstakil ko lııı ve 
sulhün hakiki dostları j e 
teırtkimeıai yolunda baıla· 
oılan mesai yolda verımlt 

bir surelte yürünüleceiinin 
bir zamanıdır. 

H. l'asiltf 
14 T eıriosaol tarihli Sov · 

yet guetelerl Türkiyede Ke 
mal Atatürkün ölümlyle ha 

sıl olan tee11ürden bab
aederken, Dolmabahçe aa • 

rayında Atatürkün naoıları 
önünde yapılan halk geçi· 

dtndC'n ve son merasime it 

rlrak etmek ü-ıere ecaebt 
heyetler geleceflnden bah· 
setmekte ve bu meyanda 

gönderilecek Sovyet heye 
tinin aza1arının tstmıelerlnt 

yazmalttadnlar. 

18 Teırıoıaanl tarthll Sov 
yet basını yeni Türk bükü
metioe karıı millet Mecliıi 
nln ltlmad reyi verdıttoe 

dair olan telıraf haberleri 
tle, ~ükrü Saraçoğlunun bir 
Fransız muhabirine yaptıi• 

beyanatın huliıaaına ver · 
mektedır. 

19 Teırloaanltarlh1i Sov 
yet basını Atatürke yapıla· 

cak son merasimde buluna
cak ~fovyet heyetinin Tür· 
klyeye varmış oldufunu bil· 

.ıırmtılerdlr . 

ne benzemiyorsa. 
Almanya hueuıunda §UDU 

ıöylemeli ve tekrar etmeliyiz 
kt ooun gayreti hemen tn· 
mamlyle ıarka müteveccih
tir. Her gün hu hususta bir 
veya d h ziyade delllle 
karıılaııyoruz Bunların •on 
ikincisi bize Daozfgden ge · 
len hab.!rler ve Mncarlstan 
da naıyona l ıoıyaltzmtn can· 
lanmaudır. 

Oanztgde, Polonya ve Al· 
manyayla mutabık olarak, 
Danzlıdekl Milletler Cemi 
yeti müme11lltnla vazifesin 
den ayrılaceja ve icra kuv 
velinin btr nazı müme111lline 
bırakılacaiı hı.beri ıayl ol 
muıtur Serbest ıehrln nas 
yonal - sosyaltst reım1 organı 
Oanzlger Vorapoeten. bu 
münaaebetle ıunları yazmak· 
tadır: 

Bu habert Polonya kamo· 
yunu, iki alikalı mt!mleket 
arasında b ir anlatma yolty
le Danı.lgln slyui ve lktlsa 
di vaziyetinde bir değlımeye 
elııtırnıak maksadını güttü
iü aanılablltr. 

Btz de, bu clefı tlkllk an 
cak memnuniyetle seli.mla
aabilır. 

Nihayet, ılrodlye kadar 
Oanzlgle Almnnya arasında 
vukua gelen ahenkleşme do 
laylslyle, euıh bir revizyo
nun mutaleaya alınman za
ruridir 

Gerçi, Oanzlg henüz teyit 
etmtı dejtldir, fakat ateı 

olmadıiı yerde duman tüt
mez ve mevzubahls rlTayet 
naıyonal - ıoıyaliatlerln ruhi 
haletini tebarüz ettirmekte 
dir Büyük bir Alman ıchri 
olan Danzlı Polonyanın ih · 
racatının ye pıldığı iki büyük 
limandan btrtdır ve Cdyula 
llmanı Polooyanın bütüo ıh · 
tlyacana karııl"amıya kafi 
ıelmez. Üçüncü Rayh Dan· 
zlgl Alnıanyay ilhak etmek 
lst~mektedlr, fakat onu ifla-

sa aürüklemeden; Trlyeste
nln misali ona büyük bir 
ltmanıo htoter1andtyle lrtlba • 
tı kestldıjl takdirde iflasa 
mahkum olduğunu göster 
mektedir. 

A!manyanın Oanzııltlere 
yaptıjı salnr ta nlyelerlnln 
baıka aebebt yohtur. Bu 

nuola b"'raber - Dao-ıigfu 
naayonal - sosyalist gazetesi 

b6tün Alman gazeteleri ıtbl 
Gibbelıln emrine tabidir -

Almanyanın Baltıkan eıkl 
büyük tehrl karııaında le· 

tik durduiu hissedtlmıekte· 
dtr. 

Tabı ldlr ki Alman ma· 
nevrıuı, çok daha ıtmalde, 

Memele kadar u:r.atnaktadar. 

Yazan: Plyer Domlntk 
Tuna boyunca Macarldan 
nereye gidiyor? B. f mredl 
düomüıtür. fak t bizi btl
huıa ali.kadar eden ıey 

Bıobaıı Şalazl partisinin al 
dığı ehemmiyettir. lkınct teı 
rinln 23 nde, B. Şalazl 
haplıaneye gireltberl parUnin 
ıefl olan B. Hubay, btr par 
ti toplantısında söyledlfl nu 
tukta, aaayoDal Hıyallstle 

rJo dört ay zarfında ıihtidar 
mevkfıne gelerek rejlmlerlnl 
organize edecekıerl ümidin · 
de olduğunu söylemiıtlr. 
Ôğüomek mı? H yır. Ma · 

carlıtamn nesyooal ıosya 

ltıtlerl evvelce Alman uar 
yon&l - soıya lıetlerlnln yap 
tıklan gibi, hoınudsuzluk 
kozunu oynamakt dırlar. 
Raıka yerlerde olduğu gibi 
Macarlıtanda da fakirler, az 
ücretli "l.lrnat lfçllerl ve bun· 
ların karıısında - bu bllhaa 
H Mac rtstanda bariz bir 
tezaddır- muozzam malıka · 

neler vardır. Her h:ıngl bir 
demaıoj~k mücadel~ için bu 
vaziyet bir nfmetUr. 

Fakat dahası ~ar: Nuyo 
nal-eoıyallııt1er vatanperllk 
ve lntıkamcıhk mücadelesi 
de yap naktadarl >r. ki bu, 
Tranıtlvanyadan baohyarak 
pek uzaklara kodar gldebl. 
Jtr Şüphesiz ki, bu davada 
muvaffak olmak tçlo Al
me.nyaya lsttnad etmek la· 
zımdır: B Salad ve adam. 
ları buna aruat.ledtrler. 

Macar nuyonal - •oıya

liıtlera bu suretle muv ff ak 
o 1mak için iki ılcrıt talihe 
mollktlrler, çünkü demaıoJl 
ve intikam blHI herhangi 
bir de'fletl lnf ıla!k etUrmeye 
kifı iki mü ·emmel dinamit
tir. Gençlik olıun adamlar 
gibi düıürımcz; kanın hara 
rett meıeleol . Evvelce Al· 
maoyada gençlik bGyük bir 
k11rııı UlbarJyle Hltlerln ta· 
ro.fını tutyor, yahut da ko· 
müolmze mensup bulunu· 
yordu; A vuaturyada gençltil 
de macera yo iş.ktır ve ona 
knvuım ı, için kendini en 
fazla ıevene vermlye ami
dedtr. 

1938 Martından ~nce, 

Şaasöliye Hillerin orta A•· 
rupada ve Tuna.da dört 
adamı vardı: B 8. Seys -
İokuart, K.onr d Henliyn, 
Btnbaıı Salazı ve B Kod· 
reaou. Bugün. B. Sayı İn · 
kuart rolünü oyn mııtır ve 
Avuduryada ıtmdl büyük 
itibar sahibidir. 8 Konrad 
Henlayn Südet ülkeıinln 

umumi valisldır; B. 8. Salazl 
ve Kodreaou henüz haphha
nededtrler. Fakat § möltye 
Hitler de hapl1tıınede yat
mııt1r, Lenin de S lblryaya 
aürulmüı ve MusııoHnt hal · 
yadan kovulmu tu r. Şürgün 
ve hapishane d ntm& hareket 
noktasıdır. Macarf11t1tn Bin· 
baıı Şalazlyl batına geçir
mıycbllir. Bu bir adam me· 
selesidir . Bir' muvaff k olur, 
dticri olamaz . Bu aynı za · 
manda bir görüt meselesi . 

dtr de. fakat Almanya 8. 
Şalazlnio ka2anm&aını lttl
dtğı gibi Çünkü yarın Ma-
caristan nuyonal-1011 ·llıt 

oluna açıkc.a Almanyaoın 

nüfuzu altına glrecekUr ve 
o aün bir Roma - V arıova 
mihveri husuıundakl Roma· 
nın tasavvurlara suya düıe · 
cektlr. Polonya ılın le ve 

haiya cenubıı atıl mı~ ola · 
caklardır. Bunlar 8. Muuo· 
llniye daha 1936 da ve 1937 
de ıöylenen ıeylerdı . Fakat 
o anlamadı , veya anladığı 

halde anlamnmıı göründü. 
Nefti emare ona lıpaoyayı 
göıterdt ve Mekslkasmı bul
mak için oraya koıtu. Bu 
esnada, Şanııöllye Httler ya· 
vaı yavaı eıkl Habsburglar 
lmparatorluiunu ihya ederek 
Almanyaya ilhak etti. Bu 
filozofları gülümıetecek bir 
maaz:aradır . Politikacılar için 
it baıkadır . 
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lngiltere Hariciye Nazın Lord Hali
faks ile Gandi Arasında Münakaşa 

Buıiin lnıdtereoiD harici 
Je nazırı olan Lord HaUf ak 
ıın hayata cidden tedk ıke ta 
7aod1r . Eton kollej ınde te 
neff üıllıaoenln bir kötHine 
çekilen ve tmre11e imrene 
ıpor bahçednde koıup oy 
nıyan arkadaılaraoa bakan 
bu za1ıf •e uzun bo1l11 ıenç 
hayatının hiç bir ıünGnde 

ıpor yapmamıı, hatta iç be• 
.laklka olıun bahçede kof 
mak ceaaretlnl kendlılnde 

bula mamııtır. 
Sonradan Okıforda ıtren 

Ha lif akı, K.embrtçle kendi 
mektebi araaaada yapılan 

koıu münakaıalarını dinler . 
keo tçinln ezlldlilnl, ıözle · 
rlnln hasret bulutlarlyle ka · 
rardıjını ı:r.tlrapla bt11ederdl 

Her lnıtlt:r. ıencl için ıpor 
il irinci ıaf ta ıehr. 

lnılhzler, ıperda muvaf
fak olaa ıençlliln hayatta 
da mu•aff ak olacaiına ina 
narlar. Gerek K.embrlç ve 
ıerek Oluford 6nl•enltele
rlnde ıpor kurumları, den 
mahlyetlndea lllçte a1rı de 
iHdırler. 

Haltf akı, lnııllz arlıtok 
raıiılnln en zenıln ailelerin· 
den birinin ojludur. Aııl lı 

mi, Ed•ar Fredrlk Lındle1 
Vooddur. 

E. F. L . Voodun ıol ko 
lu tamamen kötOrümdür. 
O, yalnız kolunu dejU, par· 
maldarıaı •e a •ucunu bile 
kı•ıldatamamak bedbahdlı· 

lındadır. Bunun içi• ıenç 
k6t6rüm, k6çlk yaıtaa beri 
ıol eltnde daimi bir eldiven 
bulu•tl11rur. 

E . f . L. Voodun ba~Hl 

Vılıront Hallfalu, haklkatf!n 
tuhaf bir ihtlyardar. lnılllz 
hük6metlnln mütemadi mG 
racaatlarına rafmen o, ken 
di arazlll dahilinde btr ka
rıı elıun demlryoluoun ıeç 
meılne ııddetlt miimaneat 
etmlf •• b6yle bir teıeb· 
büıün ıeytant bir ıey oldu 
luou reıml makamlara ale 
nen blldtrmlıtlr . 

Ancak Vikont .Haltfakıın 
bazı cemiyetlere rell ıeçıl · 

dtilnl ve ha1atıDJD uzun blr 
zamanını, loglllz ktlt1eılle 
Vatlkanı barııtırmaja hat · 
rettlilni ıö1lenek bu lhtl· 
yarın netlceılz de oba, ba
zı faaliyetle eaıtermek lı

tedlilne ııaret et mit oluruz · 

na1ında E Vood attan düı 
tü . 

Bu defa fıe u j kolunu 
kırd ı . l kı kolu da kötürüm 
bir ha le gelen E . Vood , Lon 
draya bir et külçcat olar•k 
girdi. Tekrar alle ocajının 

kar1111na ıeçen mefluç za · 
bit, babaaının ltrarı üzerine 
Kont Ooılovuo kızı baya• 
Doroty tle evlendi. Bu tz 
divaçta aıkında bü1ik bir 

rol oynadıjını ıöyllyenler var 
dır . 

E. Voodun harpte ıakat· 

lanan aai kolu yıllarca ya
pı lan teda•I netlceıl biraz 
tyıleıu . Bütün ıünüaü kü
tüphanede ıeçlren ve ıön· 
mek bllmlyeD btr okuma 
lhllraılle tutuıan bu adamı• 
aeıt 1avaı yavaı parlimen. 
tolla aklıler uyandırmaya 

baıladı . 

O, meclııte baılıca ıu um 
deleri m6daf aa ediyordu. 

- . .. lngtlterenin yeni 
bir kültiir ha vaıı yaratması 

llzımdır. Bu ha Ya, klllıeye 

Ye ahllka lıtlnad edesekttr. 
Ancak 1920 yılıadadır ki 

mebuı E. Voodun 1lya1i fi
kirleri alalaka , dine •e kül
tür tılerloe büyük bir ehem
miyet atfetmeğe baıhyan 

lnıtlız mQne••erleri tarafın· 
dan ıtddetle alkıılandı . 

1921 Tarihinde E. Vood 
müıtemlekit nazarı ve bir 
yıl ıenra da maarif nazırı 

oldu 
KabJnentn dejlımeainden 

dolayı açıkta kalan B. Voed, 
Baldvln kablnealnde ziraat na· 
zırı ta1tn edildi. İngtlterede 
ziraat nazırlıiı yapmak çok 
ıüçtür. :Sana1I mem!eketl 
olan lnıt !tere , her ıeyden 
e••el ıana1llnln lnktıafını 
dlıünür. Sanat erbablle zl · 
raatçtlerl burada memnun 
etmek lmkan11z ıtbt bir ıey 
dir . 

Halbuki E. Vood bu im· 
tlhandan JÜZ aklıjile çıktı. 

O zamana kadar hiç bir zi· 
raat nazırının yapamadıiı 

ııJahah, tarif edilmez bir 
muvaffakıyetle Vikont Hall
f ak11n kötürOm oğlu yaptı . 

Artak onun lımt bütan 
lngllterede ve müatem. 
lekelerde du1ulm11a baıla · 
dı . Ezcümle Lerd 
Redlngln yerine Hin· 
dl.tan valll umumlllil me• 
zuubahlı olduiu zaman, 
mOteaddtd namzedler me 
yanında Baldvln, E Voodu 
Hınd latan •aiti umumlllilne 
tavın etti . 

Garo•by ıatoıunda , baba 
de ojul ıece yarılarına ka· 
dar bat bata •erirler •e 
ardı aratı ıeJmtyen din •e 
ıtyaıet minakaıalarına r l· 

1 
rerek •aklin naaıl ıeçtlllnl ; 
bir türlü anhyamaalardı . 

O 11ralarda E. Vood lu-

Bir ıGn laa1ta ve kötürüm 
E. Vood parlamentoya mu 
hafazaklr mebuı olarak ıe · 

çlldl. Londradakl mecltı lf · 
lerial bitiren E. V ood hiç 
durmadan babaıınm emanet , 
ettlil ıatoya ıelır ve onun 
dizinin dibinde •e atle oca · 
jının karımnda tekrar dini 
münakaıalar baılardı. 

Umumi harp baıladı f ı 11 -

rada E. Vood otuz üt ya 
· ıında tdt . 

Sol kolunun hiç bir it 
ı&rmemeıine rağmen o 
ıene hududa koıtu . 
Elinden ıeldığı "•dar cep
helerde çarp ııtı Fakat bir 
aabah çetin bir taarruz ea-

rk yatlarında kadardı . Her · 
kes bu tayin dolay laıle ha 
1retlerlnl takhyamıyorlar, 

onun bu mühim vazifeyi 
baıarablleceilne pek te ih
tima l •ermlyorlardı. 

E. Vood, baıvekll Baldvi· 
ntn yanından çıktıktan ıon · 
ra dojruca Gra•by ıatoıu· 

na koıtu. Sekıen 1edl yaıı · 
na rı ren ihtiyar baba, otlu . 
nu he1ecanla kabul etti, 
nu göiıüne batU 

E Vood, babuına danıı · 

m adan hiç bir ite teıebbüı 

etmezdi Baba ile oiul ara· 
11nda ıeçen küçGk bir 16 · 
k6ttırn ıonra E. Vood. 

- Raba, dedi, bana hü
kQmet, Hındlttao •alil umu· 

mfllfinl teklif edl1or. Ne 
denlnlz, kabul edeyim mı? 

lhttyar Haltfakı ajır alır 
a1aia kalktı: 

- K.ıllıeye ghieltm, dedi. 
Orada bu ıualtnlzl Allaha 
ıoralı•! Ona danııalım! 

Babayla olul klltıeye ıtt 
tiler; dualarını yaptılar. E"Ye 
d6ndikteo ıonra baba, oi· 
luoa ıu cevabı verdi: 

_ Ôyle hl11edtyorum ki 
Htndlıtana ııtmek mecburi· 
1etindeatn! 

lıte bu Daalhattan aenra 
E. Voe.I , Htadtıtanda lngll 
tere lmparatorluiunu tem· 
ıll etmek üzere Londradan 
hareket etti . Artık bu •azl· 
fe dolaylılyle oaun lıml de 
ilımtı ve E. V ood ıimdı 
inin Of Ktrby Underdal 
unvanını almııtı . 

Yeni •alU umumi Hıadıı 
tana ayak buar baa•az ıa 
rip bir talth eıerl olarak 
Hındlatanda lhttlll tıktı. C.an 
dl ve onun fırkaıı, arkaaıo 
da milyonlarca Hindli oldu 
tu halde lnılltere1e •e in· 
ılllz emtlaıına ıtddetlt btr 
boykot ilan ettiler. 

Htndlıtanda belır~n bu 
milli kı1amı baıhrabtlmek 

için, ıtllhh kuvvetten zl1a 
de genıt bir bıl1l1e •• ıar 
11lmaz bir seciyeye eahlp ol
mak lizımdı . 

Bir ıün Bombayda ••lli 
umumiye yapıla• muazzam 
retml kabule o, dehıetli ıu 
rette ıtnırlendl. Y aaında 
bulunan Hind büyüklerine 
ıunları ıöyle dı: 

- Size tee11lf ederim 
Benim bu ne•lden ıenhkler · 

le, balolarla kaUJen alakam 
yoktur. Yarın cumadır. Mu· 
kaddea bir 160! Ben o gü
nümü ibadet ve taatla ıe · 
çlreceilm. 

Hakikaten vahi umumt 
tam Qç ıaatlnl lıılı1ede ge· 
çirdi Orada Allahı ile baı 
baıa kaldı. Bllha1aa yeni 11-

mlle Lord Underdal diye 
çaiırılan E Vood bir akıam 
Gaadiyl ziyarete ılttt. 

Gaadi , lnıtltereye karıı 
1apılan lıyaoın büyük llde· 
rl idi. Onun a1afına ıltmek 
lnılllz ıereflnl a1ak altına 
almak demekti 

Tam dört ıene E. Vood 
Hındlstanda valH umumi 
olarak kaldı. Onun lnrtlız 
rlcalıle Hladtıtan meaeleat 
etrafında yaphfı münakaıa · 

lar , kabinede ııddetlt aklı· 

ler uyandırdı. ValU umumi 
en çok ıu nokta 
duruyordu . 

üzerinde 

« Hindııtan dahi Kanada 
Avustralya ve NuYel Zelind 
kadar fltlklal ve hürriyete 
hak kazanmııtır . B ıneenaleyh 

Htnd latan ın ıeıl de dığerle r l 

gıL ı dtnleno1elld ır . 

E Vood bütün ıararlarına 
ve lıtlrhamlarsna rağmen 

bir 160 Londradan ıu ceva 
bı aldı : 

- .1\ oktal nazarlarınızda 

yanılıyorsunuz! Gandlyl der· 
ha l le•klf ediniz . 

lıte bu emrin tatbiki, va-
111 umumi için ömrünün eo 
afır ve en feci bir hidlıeal 

oldu. 
Nihayet o memurdu! 
Lonr.lradan gelen ııddetll 

emirler •alil umumiye •azt. 

Vereme Karşı 
ilaç Bulunmuş 

Yuıoıla•yanın Ge•8felf ka 
ıabaıında Madam Vera Yo· 
vano•lç lımlnde bir kadıa 

•ereme karıı kati bir ilaç 
bulduiunu iddia etmekte· 
dır. 

Bu kadın veremden 20 
aene haıta yattıjını •• bir· 
çok doktorları• teda•llerlne 
•e birçok lnaanların ta nl1e 
ettikleri ilaçları l&ullanma11-
na raimen lytleıemlyerek 

ölüm derecesine ıelmııken 

kendlıtnln bulduiu tli.cı kul· 
lanmak ıuret11le yeniden 
sıhhat ve hayata ka.-uı•uı· 
tur. 

Geae en atar derecede 
veremlllerdea birkaç ktılyl 

tedavi etmtı ve teda•l mu· 
vaffakt1etle netlcelenmlıtlr . 

Keadlılnln teda•lıinden ıon . 

ra doktorlara tekrar •tira 
caatında yapılan röntıen 

muayenelerinde •eremden 
eaer kalmadılı ıörülmüıtür. 
Bu kadının iddialarını, ken· 
dlıtnl teda •i eden doktorlar 
da teyld etmektedir. Kadın 

bulduiu tllcın formülünü 
henüz ıöylemek lıtememek 
tedar. Yalnız tllcın ma yl 

halinde oldujun• •e ıuretl 
lıtlmaltaln de, teda•I eana· 
tında ıu yerine btrlncl ü~ 
ıünde yarımıar litre üç 
ıünden ıün deaonrayle ka· 
dar ıüode 750 ıram, ondan 
ıonra ıOnde bir litre içmek 
ten ibaret bulundufunu ıÖJ· 

lemekta ve bu middet zar 
fında baıka ıu lçtlmemeıl 

ilacın dahe çabuk tealr e1 
lemeıl bakımından lüzumlu 
olduiunu ili .e etmekte · 
dır . 

fealnl hatırlatıyordu . Bir ıün 
E. Vood, Gandiyl te•klf et· 
mek mecb urlyetfnde kaldı. 
A ocak üç beı ıün ıonra 

haplıbaneye meçhul bir zi
yaretçi ıeldı . 

Bu ıdyaretçl dojruca Gaa 
dlnln bulunduiu höcre1e 
ıirdi •e orada aaatlarca kal · 
dı . 

Neden ıoara haptıhaoenta 
dııarmnda beldlyen zabitler 
meçhul zl1aretçlden mala · 
mat almak lıtedller. Haplı 
haneye ıtrerek Gandıntn 

höcrealni af talar . içeride 
meçhul ziyaretçinin, yani 
vahı umumi ile Gan -
dinin kitabı mukaddesi üze " 
rinde derin bir münkaıaya 

tutularak vakti hil~ unuttuk 
larına haytetle aördüler. 

Unutulmamaladsr ki Hın · 

diatanın mllıi kıyamını bu 
tıran, valıi umumi E. Voo. 
dun bu ıooıuz meaalıl ve 
Gaodi üzerindeki f ikri ve 
dini oüfuı:udur . 

Neden ıonra Londra dip· 
lomatları bu hakıkatı anla 
mıı ve Gendi Ue müzakere 
yapmak için onu Loodraya 
davet etmıılerdl . 

Bay Edenin akıln~ olarak 
Halıfakı çok blult ııy toen 

ve ıGaten aliytıten tlddetle 
içtinap eden bir dıplomattır 
H alı fakı Ed~nden ıoora ha
riciye nezaretini kabul eder 
etmez birdenbire kızdıiı bir 
değ • f'kltie uğrada. 

Onun boyu unkl uzunlaı 
h Hareketlertndekt çalliı 

elttlk çe ııklaıtı ve aeat artsk 

milletler 1Df'clltlnde, lnglllz 
pullmentoıund" mütemadi 
yen yfikıelmeğe baıl;dı . 

(Sonu Var) 

6 llRINCllCANUN ... ~ 

···~~~~·~~~·~~·~~·~~~~~*·~ ~ , 
~ TOrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
1'J K apit•I: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
: Yurd İçinde 261 Şube Ve ~jans = = Dünyanın Her Tarafında Muhabirler . '-
• Her tnrlt ztral lkrazlar-dlier bilcümle banka 111u ~ 
llİ. ameleri bGyilk ıubelerJnde kiralılc ka1alar. 'ri. 
• ihbarsız tasarruf ve kumbara bHaplarmda ıkr•· ~ 

: mfyeler. ' = IJrramlrt: lllktarl: ikramiyenin iut•rı: ~ 
• ADEDi LiRA LiRA , 

"'- 1000 ıooo 

"" 500 500 ~ ! 1 250 250 ~ 
.,. 1 o l Oo ı UOO • ,.,; = 25 50 1250 ~ 
.ı. 30 -tO 1 200 f": 

ili. 40 zo ıoo ~ 
.,. ıöl 6ôöi ~ 
.. Bıt lkra•dytltr htr ılı egfi• •tr olırıak üzırt Si' -;,-

~ nıdt d6rt tltfa •u mtkt•r uztrindın kura ilt ""ııtı· ' 

;~;~~~~···············~~1• 
Balıkesiı· Askeri Sa.tın 
Alnıa Koınisyonıındıııı: 
Kolordu birlikleri hayvanatı için kapalı zarfla eluiltdl' 

d•" ye konulmuı olan 200 ton arpa için talip çıkmadıjıO 1 
bir a1 zarfında netlcelendlrmek lzere pazarhia çık•'' 1 
maıtır Pazarlıkla lhaleat 19 12 938 pazartesi ıüoii ••• 
11 de Kor Satın Alma Komlıyonunda yapılauktır. 

6
_. 

Muyakkat teminatı 675 liradır. l.tekltlerln mukür • 
ve ıaatte komisyona gelmeleri 

4 - 1 - 390 

----------------------~ ' 
B•tlıkesir \ 'ilayet DııiıJJ• 

' Eııc ünıenindell' 
1ır 

Memleket hutahaneatnde mevcut bir adet 16 be1 , 
ku••etlode dizel motörü 350 ltra muhammen belelt ü••'1; , 
dea ntıhfa çıkarıldıtı halde t•llbl çıkmadıfından 29 ı. 1 •' nunevvel 938 tarihine teaadüf eden perıembe ıünO • 
1 O na kadar bir ay zarfında parlakla verilecektir . tı 

I•' lıtekltlelln bu müddet zarfında encümenin toP ~o· 
ıünleri olan pazarteat, perıembe ve cumarteal ıOnlerl ti' 
kômet konajında mCiteıekktl •ıliyet daimi eac6111'' 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

4 - ı - 393 , _____________________________ ____,/ 

' 

• 
B(tlıkesir Iııhisarl<ır , 

Başuıüdürlüğünde••· 
,,,ıı 

Kabili tezyit •e tenktı olmak ıarttle •e kam10• oool 
Balakeılr tren duraiına taıınacak Sıodırıuian ( 100· ,,. 
ve Btiadıçtan <15.000) kilo hlaret malt yaprak tOtod' 
lerla nakil iti 18 1 1 ·938 ıinünden tuharen 20 ıüD " 
detle açık ekılltmeye konulmuıtur. 0111 

lateklllerln 8· 12 938 tarihine mGaadıf perıeınbe I 
ıaat 14 de karar Sındırıı tnhlaarlarına müracaatlar• · 

4 - 1- 387 
,__;,... ___ ,/ 

B<•lıkt~sir Taptı Sicil , 
l\t ıı ha.fızlığ·ıııd•• '1' 

Cınıı: Hududu : Vıllyetı ;ı-
K cıo 

Gündoiuı• •P1 t•"' 
Muıtaf a, ba tıaı 1'.•P 

1
; 

Balıkesir Deveçukuru Tarla 

oilu Haaan, P01~ı1ıl 
Arna•ut Selı111, lı• 1,,ı 
Tabak Mehmet t•~ ,., 

Hudut •e bulundufu yer yukarıda yazılı tul• 3 ıd'' 
nedenberl diler •ere.eler ile yapılan takıtme m0•1~6,,,ıl 
Martlı mahallesinden Canoğlu Mehmet mahdumu ,,· 

f "' Canın ecdadından lnUkalen aenehlz olarek taaarru 1,t' 
raahnda oldufundan bahııle namına ıenet verıt111e•1

2 g'!J 
nilen tarlanın mahallen tahkik ve tedklkl için 14 1 1tl 
gününde mahalltne memur gönderl lf cekllr. Bu 1er ffı' 
kında lHarruf iddiasında bulunanlar varaa bu ıünl•' _, 

de yazı ile vilayet tapu ı !cll muhafızlıiıo• •eyah11

1
' -~' o ., 

balllne ıelecek memura müracaatları lüzumu ılln__/ 

Sahibi v~ Baımuharrlrl : Bahkealr Mebuım H. KA.~ 
Çıkanm Genel Direktörü: FUAT Bh.' AL 

Baıımyerl: Vlliyet Matbaa11 - Bahkeıh 


