
Hariciye Vekilimiz e. Şükrü Saraç· 
oğlu, şubat içinde Moskovaya gidecek 
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MiLLİ SEF İN.ÖNUNON KAŞ· 'Hariciye Vekilimiz,Şubat· 
TAMONUDAKI TEDKIKLERI. ta Moskovaya Gidecek. 
Cllınhurreisimiz, fffikfi~et Konağında Öğ
l'etnıen Ve Memurları Kabul Ettiler. Lise
~i Ziyaret Ettiler Ve İnşası Yeni Biten 

Halkevini Açtılar. 
..... ra, 7 (A.A.) - Rel · ! izahat al•ıılardar. 

::::' lımet la6nl, din 
1 

86y6k ln6n6a6n ıeçtlil 
... aonra KHtamonu 1 bitin yollar binlerce kadın 

6-et konaiında memur •e ı •e erkekle doludur. ln6al 
~ll••lerl kabul etmıı.müte nln ellerlae sarılanlar pek 
~ llıeyl ziyaret eyle çoktur. Kaıtamonunun bu 

'-it •• ondan IODra Kaıta - kadar içten coıtuiu hiç 16 
~lllda yapılan yeni ve ıB rülmemtıtlr. Havanın J•I· 

Halke•tnt açmııhr. murlu olmaıına ralmeD ıo· 
~•ıtamonu, 7 - Mılll Şef kaklar lnHn kalabalalınclan 
"-et ln6nl don aaat on , ıeçtlmlJecek bir manzara 
'-ı. • halkın ıevln9, 16zya1 arzetmektedlr. 

•e candaa alkııları ara Kaıtamonu, 7 (A.A.) -
~~ KHtamonuyu ıereflen · Anadolu ajan11nın huıuıl 
~ Cumburrelıl otomo· muhabiri bl dtrl1er: 
-. badea lndıktea aonra bir Relılcumhur lımet ln6nl, 

ddet laalk araaında ytlr6 don 6fleden ıoara Kuta· 
~r, tebe11lmlerle halka monu hlk6met konatıada 

•t buyurm .... ardır. Cumhurreiıtmlz fnönü memur 'H muallimleri ka 
ı_ hhır baıtaabaıa bayraklar· Cumhurr~fıl Pıutlde bir bul etmlı, mlteaklben llaeyl 
ı., •ı clefae dallarlle ılıleamlı mtiddet lıtlrahat buyur· ı ziyaret eylemlı ve oadan 
'9İ Bıtın Kaıtamenu Milli muılar ve bu arada vali ıonra da Kaıtamonuda ya · 

llatr tek kalbııbı Y•f& Yarol A•nl Dolandan muhtelif \ pılan yeni ve ıOzel Halke 
......... e Hllmlamııtır Halk memleket itleri hakkında vlnl açmııtır. 

Arttırma Haf
tasını Baıvelıi
limiz Açacak. 

Ankara, 7 (Haa•ıl)- Mılll 
ekonomi •e arttırma laafta-
11nı Celll Bayar ay• 12 

ncl pazarteaı ılal Halke•ID 
de ıöyllyeceıı bır natukla aça 
caktır. Baı•ekllımtztn nutku 
radyo ile neıredllecektlr. 

Aym ıünOn akıamı KGI · 
tür Bakanlıiı Taltm Terbiye 
Hl'yetl Reıı • fh1an, aym i3 
nde Zıraat V ekdı Fallı 
Kurdotlu, 14 nde Mllll 
ekonomi ve arttuma kuru 
mu relıl MılU Müdafaa Ve· 
kılt Klzım Ôzalp, 15 nde 
TGrkiye Ziraat Banka11 
Umum MüdOr Muavini, ]6 

ncı sin& HarlclJe Vekili 
Şükrl Saraçof lu, 17 n&le 
SOmerbank Umum MBdlrl 
Nurullah Slmer, 18 nde 
yani haftanın ıon ıBal de 
Ekonomi Bakanı Şakir Ke
ıeblr Ankara rad7oıu•da 

birer nutuk •ereceklerdir. 
"'-• bir ıe•lnç lçlndedır. 
ıla.ı:.Vlllyet konaflnı ıereflen· 
~ Reııtcumhur bir mGd 
~ lıtlrahatten ıoara Ylli 
)" laalramın• teırlf buyu 
'lttlr proto1cola g6re me 
~Dl kabul buyurmuılar
~ Mllal Şef. bundan ıonra 
'-t •Jı ziyaret etmtıler ve 

FRANSIZ·ALMAN DEKLARAS· 
Y O N U O 0 N 1 M Z A LA NDI. 

t 17 de Halkevlnln kD-
~ teemını yapmıılardar. 

Fransa, Akdeniz Statiikosunun Muhafazası 
Hususunda Almanyadan Teminat Aldı. 

8ttyiJk Millet 
Fransız - Alman hariciye nazırları arasında Fransız - Sovyet 

Mecli•inde paktı, italyadaki hadiseler ve Yahudi meselesi ile diier Av-
IL.a· ~ rupa meseleleri de görüşüldü. 
Lı""''' raiı Yl~İlliğina T 8· Parlı, 7 (A.A.) - Harici· 1 ve bu ıuretle umumi ıl· ,,,.... b ı f 'L 'ld 1e nezaretlade aaat 15.45 k6n Jolun&la milalm bir 

11111 Dil . Ilı SIÇI 1 de baıb1an Bonnet-Fon Rı adım tepll eden bir dekli· 
4alıara, 7 (A.A.) - 86 bentrop ıörüımelerl lR.25 e raıyon lmzalamıılardır. 

taJı Mıllet I Mecllılnln bu : kadar de•am etmlı ve bu Reaml teblliln okunmaıın• 
~G toplant111nda AdllJe ıaatte iki harlcl1e nazm dan ıonra ı6z alan 8. Fon 

•lr&lettne taJID edilen Htl· Horleıe ıalonuna ıeçerek Rtbentrop, Franıa •• Al -
~I Urandan inhilal eden burada Alman ıazetec ı lerl manyanın medeniyetine yap· 
..:chı ikinci reıı11ilne Tekir· ile Fran11z gazetecilerini ka tıklara yardımları haurlat 

l 111ebuıu 8 Faik Ôzhrak bul eylemtılerdlr. mıı. harp eına1ında lkt mıl· 
~U111tıt1r. E•vell 8. Boanet, Fran· lelin ıöıterdlil karıılaklı ce· 
~akara, 7 (Huıuıi)- Bü 11zca •e Almanca olarak nretl yadetmıı ve demtıtır 
~ Mtllet Mecllıl buıün H neıredilea aıaiıdakl reıml ki: 

14 de toplanmııt1r . tebliil okumuıtur: «Buıünkl deklira17on, 
"-Ordu hizmetinde bulunup .. Alman Hariciye Nazmnın tarihi 1anb1 diitincelerl bir 
it.., 12 Jaıını bltırmlı ıdıı Yl' 6 klnuneYvelde Parlı ziya . tarafa ltırakacak ve iki 
._ •lılarla, 15 Y•ıını bitir retl ı•nlı bir Fran11z . Al· memleket araıındakl mi•• 
~· lcatarların yerlerine baı man fikir teatlılne veılle teı· ıebetlerln aerılnltll izale 
._ 1•rı alındıkça bunların kıl eylemlıtlr. B. Fon Rlbent- e11lyecektlr » 
ita tal•a11 ve ordu ıhtl1acı rop ile 8. Bonne araaında B. foa Rtbentroptan ıon· "il tabancı memleketlerden 1apılaa ılrüımelerde. eıaıla B. Rlbentrop ra B. Bonne ı6z almıı •• ltu 
-. ta1a alınacak beyılrlerln A•rupa muelelerl ~e bllbaı- tin mOıterek menfeatlerlne ıGn lmzalaaan mlıterek 
l '-tacel ve fevkallde ah- aa doirudan doiru1a Fran- yaramakla kalmayacak fa· dekliraayonun Fran11s Alman 
' 1"• Vekiller kararlle bu ıa ve Almanyanın politik kat ayaı zamanda ıulhu hududlaranı kati ıurette ta· 
~burlJettn muvakkaten ve ekonomik minaıe . ıdame ve eıaala bir 1ardım aımakla uzun bir tarthl da · 

daralmHına dair olan ka· betlerini allkadar eden teıkll eyllyecektlr. Bu ümld vaya bir nthayet •ermlt ol 
' l&,ıhaaının dahllı,. en· meıeleler tetkike tabı tutul · ledlr ki, iki memleket heri· dujunu ve iki memleket ara· 
::::•ine bavaleıl kararlaı· muıtar. Her iki taraf ıu el clye nazarlara, her iki laGk6 · ımda ııbırlıtınt hazırladıfını 

1• hett kabul etmıılerdlr kl,tkl metin Gçüncü de•letle olan tebarlz eturmııtır . 
'-e l•ınamede buluaan dıter memleket araaıntla, hudud huıuli minaHbetlerl hak · Parıı, 7 - Franıı~·Alman 
~~- madde Gaerlnde de tarının kati ıurette tanın· kındakl ihtiraz kayıdları ile delcllraıyonunu fmzahyacak 
~"ltlldlkten ıoara Mecllı ma11 eıa11 ftzerlne dayana - beraber, karıılaklı hGrmet olan Alman hariciye Nasm 
~ '-rteıı,e teplanmak ize· 1 cak miiaaMbetlerln lnklıa· e1aıı dahilinde ıulhpener Fon Rtbentrop, beraberinde 
... ltla. 1 fı, 1alaıs bu ı'kı memlelre· ltblrlill azimlerini bildiren reflkaıı ve 1lrml kltlllk ma· 

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

Bulgar Başvekili Köse İva-
nof da Sene Başından Sonra 

Ankaraya Gelecektir. 
Soba, - «Zora• ıasete· 

ılnln 1asdıiına ılre, Ata· 
tOrkln eeaaze meraatmı mG 
na1ebetlle Ankara1a ıelea 
Sovyetler HarıclJ• Komlıer 

llua•lnl Potemkın, Hariciye 
V ekilhnls Şlkrl Sara~otla

nu Moıkova1a davet etmlı· 
tir. Bulıar ıazeteıl, bu da 
•etin kabul edtldıtını ve Ha. 
rlclye Vektllmtzın ıubat ayıa 

da Moıkcnaya ıtdecettnl, 
bildiriyor. 

SefJa, - Huaul ıurette 
llr•lldlllne ılre, Bulıar 
Baıveklll Klae l•anof 1enl 
1ene baımdan aonra Anka· 
raya ıelecektlr. Haı•eklltme. 
Celil Ba1ar ıeçen ıe•e Sef· 
Y•Jı zl1aret etml,U. Retli· 
cumhunmua l....ı lnl.a 
de daha evYal Baı•ekll .... 

Sümer bank 

Hıtıı~ı yırli 11llar ıı
~ııi ıcııır. 

Ankara - Somer bank, 
Ha tayda bir yerli 
mallar ıubeıı açma la 
karar ••rmııttr. Bunun l~l• 
banka teflerlnden lımallle 
bankanın Ankara ıubeıl te· 
fi Ekrem HataJa 11tml1ler· 
dır. 

B. Şükrü SGr•çoğlu 
rak Sof1ay1 slyaretle Kral 
Borlı tarafından kabul edil· 
mlfU. Kaae lf'anof, hem bu 
slyaret!erJ iade et•ek, hem 
de TOrk · Bulıar tloatlufuaa. 
lıu••etlentıltrmek mabatltle 
Anlıaraya ıtdecel&tlr . Seya
hat tartlal heaGs lratl elarak 
taJtn edılm .. lftlr. 

Dınizlıri ırıı11i ~ir ~ı 
nıl ıcıllıır. 

Vafl•ıton, 7 ( AA. ) -
Ne•Jork Tımeı ıaaeteıı .. 
16r•, reaml mehaflller •e 
konırenln V aılnıto• aza ... 
AtJaı denizini Nıkaraıua ise· 
rlnden Pallfık deaistH bal· 
hyacal& reni bir lr•-h• in· 
ıa11na blylk Itır al&ka ıll
termektedtrler. Amerika or. 

------------• duıu bu ,rojeJe mlaaberet 

lyetl erkbı elcla.. haltle, 
din Parlıe mu•a1alat et 
mtıttr. 

Saat 10.30 da bısut Pa. 
rlı pollı mld&rG lıtaı1ona 
ıelerek pollı kordon•nua 
ldareılnl eline almıı ve bir 
mOddet ıonra da reımi ze. 
vat lıtaayona ıeimele b•ı• 
lamıtllr . 

Saat tam 10, IO da .A.lman 
HarıclJe Nazarı de matyetınl 
hamil bulunan tren ııtaıJo· 
na 1ırmı1t1r . lıtaı,ooda ha· 
racıye nazıra Boonet, harici 
ye ıenel ıekretert Leıer, ha 

rlcı1e naaaretl erkl•ı Al 

man1anın Ye Fraaaaaın Pa 
rlı ve Berlla elçileri ve dl· 
i•r birçok seftt hasır balu. 
DUJord•. 

Harıct1e nazanna aekwl 
meraılm ya,ılmqtar. Fon Rt· 
b•trop Parlıtalst Almanlar .. 
her birinin 6a6nde ayrı a1n 
durmuı ve onları Nazi Mil· 
mı ıle ıelimlamııtar. R .. mı
ol çekmek lıt11ea fotolraf 
çılar1n önladen ılratle ı•ç· 
mit ve F ran11• hallnB& hita
ben lıtaıyoaa konulan rad· 
yoda blrlıat ı6s llJlemeıl 
rica edıldtll baltle beyanat 

(Soau lldacl M,fatla) 

etmekteclar. Zira tek bir Pa-
nama lcaaah laarp •uk•un• 
da kolaylıkla tahrip edlle
bılecelr.tlr. 

Yeni kanaha ınıaıı mHra· 
f ı 725 milyon dolar •• •zua· 
luiu 277 kilometre olacak-
tı r . --
lıtkın ıınıl kurııy~n 

toplıntııı ıını 11di. 
Atine, 7 (A.A.]- Attnada 

toplanan Balkan Aataata 
ıenel kurmay baıkaDlara 

toplaat111 din ıaat 18 de 
aaha1ete ermıı ve neıredl

lea reı•I teblll• naaaran 
meaal çok bl1lk bir kar· 
d.,Uk ha vaaı lçlade cereJan 
etmlı •• tedkık edilen bGtl• 
.... leler lserlaclea tam bir 
ittifakla ve • mlkemmel 
teaaald ve aatat stlanlJetlle 
kar..,.r alanmııtar. 

,,. ...................... ~ 
• • 
: Hedefimiz: Her : • • 
: Türkün Bankada Bir: • • i Tasarruf Hesabı 01-i 
: ması. : 
İ Son Pişman/Jk Pa- ! 
: ra Etmez Oenç Ya- 5 
1 şındtJ lirtfJrmağa Alış.; 
"--··------... ·-rl 



SAYFA 1 

Lise Ve Orta Me ep
lerde Aske ti De sleri. 

Bu Yıl Talebeler Askerlik 
Derslerinden Sıkı Sınava 

Tutulacaktır. 
Orta mektep 

bu ders yılının 

larına yakında 

ve ltıelnde \ 
tik Jmtlhao 
bstlanace.k-

keri kamp yapma11 kanunen 
ıarttır Kız talebe fçio kamp 
yoktur 

MemlekeUmlr.de, yabancı 

mektep\ re den.m eden 
Türkiye Cumhuriyeti vatsn· 
daıl,.rınde.n bulunan talebe 
ler de kendi okullnrda, mu 
adtl derecede!kt Türk mc k 
teplıertoe aid proğramları 

takip etmek ıuretıle aıker 

Uk deralerlni görecekler, as 
kerlık kampla• ıoa da ltUrak 
edeceklerdir. Bunların ıulcu
llk tedrleatına ald notları, 

11nıf terfi ve mezun olmak 
nılyetlerlne reımi okullar 

da ol dulu ıtbı tesir edecek· 
tfr. 

Beden kabiliyeti ve sıhhi 
halt elYertıH olrnadıiı Hke· 
rl bir 11bhl he1et raporlyle 
aablt olaDlar yalnız aekerl 
derelere devam ile mükel
lef olup talim ve kamplara 
devam mecburiyetinden 
mütteına tutulacaklardır. 

Dahiliye Veka- Belediye Reis
'leti Hususi Ka- liği Tasdikten 
lem Müdürlüğü 

B. Hasan Şükrü Adfll 
Ha bu a ldıjımıza göre, Da · 

hllfye Vekaleti Huıuıi Kalem 
M6dürlüjüne lıtanbul Poliı 
Müdftrlüfü Beılnc• ~ube MI 
dürQ Haean Şükrü Adalın 

tayin edllmeıl kararlattırıl 

mıthr. 

Haaan ŞQluü Adal. daha 

Gecti. , 
Nııcl Kodanezıp Beledlve 

Relılığlne ııeçilmeıi hakkında 

B ledlyıe Meclt81ml7ce veri
len! karar· Heyeti Vekfü~ ce 
t111d ık edılın l fllr 

Bel ... dive RPfıımlzı tebrik 
eder ve baıarılar dtlerlz. 

evvel gazf"tcmlzlo tahrir fı · 
!erine de em~k vermlt Sa· 

lıkeılrln değerli gençlerin· 
dendir. 

Mülkiye mf'cmuutnın yıl· 

lardanberl bafında bulunan 

ve Mülkiyeden mezun olan 

Huan Şükrü Adal, l.taobul 

vlliyett maiyet memurluiun· 

da. kaza kaymakamlı~ında 

vazife görmüı •e bundan 

üç yıl kadar önce de İıtan· 
tanbu\ Emniyet MüdürlGiü 
Beılnct Şube Müdürl6füne 
tayin edilmııu. 

Kıymetli arkadeıımızı teb· 
rlk eder ve yenı ltlerlnde 
de muvaffakıyetler dileriz. 

Memlekette Nüfus Deneme 
Yazımları Yapılacak. 
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RLE 
u bol Grup iri. cilik 
Mü abakaları .. 

- - ----
Grup birincilikleri bu yıl Aydmda yapllacık ve 

altı bölge iştirak e~ecek. 
Futbol grup bi rinctlıklerl 

bu yıl Aydınd11 birJnclkanun 
ayı içinde yapılacaktır. 

Aydın gıu bu fU bölge · 
lerd~n mGteıel{kıl buluomok· 

tadar : 
Aydın, BalıkHir, Çanak · 

kale, Denizli. Manlıa, Mui· 
la . 

Bu altı b6tgeden lttlrak 
ed~cek takımlar 15 blrlncl

ki.nun perıembe aünO Ay 
dında bulunaca&dar, ve aynı 
gün hep birlikte bir geçit 

reıml vapric klerdır. 
17 Cumarteıl günü batlı' 

yacak olan maçlar 20 .-h 
günü ıona erecektir. GrUP 
birioclltğloi kazenen talıtlfl 
21 çarıemba günü Ankara· 

ya hareket edecektir. 
Balıkeılr Tekıpor takıtıl' 

bu maçlar dolayıtıle h•rı6P . 
muntazaman ekıen•zler .,., 
maktadır. 

Bu maçlardan ıençlertıııl
zln üıtün bir netice alacak· 
lan ümidi çok kuvvetlidir· 

Kaçakçıhk V kaları .. 
~----------

11 Ay içinde Vilayet Dahilinde 
385 Kacakcılık , , 

Merkeze bağlı köylerde 
teorin ayı içinde 17 kaçak ~ 

çıhk vakaaı olmuıtur. Bu 17 
kaçakçıdım 48 ktlo yaprak. 
7 kilo kıyılmıı kaçak tütün· 

Vahası OIJıı., 
bu lkt kaçakçıdan iki ha,,•"' 

'>5 4 bıçak, 11 kilo kıyılmıf, "' 
kilo yaprak tütfto mlıader' 
olunmuıtur 

8 

tır. Bu ıene, imtihan •ere 
cek talebelerln Rsknltk den· 
lerloden ııkı bir 11nava tlbi 
tutulacakları öğr•nılmlttlr 

Bu cümleden olarak orta -
mekteplerde ukerlık dersi 
yüzünden bütün talebelerin 
bu dersten ıınıf geçmeıl ll· 
zımdır. Orta mektep üçüncü 
ıınıf talebeılnfn aıkerllk der 
ıtnden ıınıf geçmeıl, orta· 
okul ıına• tallmatnameal h6· 
kümlertae uyıun olarak D· 
60 ıayıh aakerllfe hazırhk 
dereler& tallmatnameılntn 36 
ncı maddeıl•e ı&re olacak
tır. Her dera yılında llaenln 
btrlncl, ikinci 'fe üçüncü ıı· 
nıflarında Hkerlik deralertn · 
den iki yazıla imtihan yapı· 
lacak; aıkerlık kampının ıo· 
nunda da her talebe bu dera
den bir ıözlü bir de amelt 
hntlbana tibt tutulacaktır. 
Ltselerln üç6nc6 11nıflarınıo 
aıkerllk kampı ıonundald 

sözlü ve amelt sınavlar D · 
60 tayılı atkerllğe hazırlık 
dertleri tallmatnameılntn 36 
neı maddeıl h6kümlerJne aö· 
re icra edilecektir. Aıkerllk 
dersine tabi olan talebe, bu 

deraln Jazıh 11nn·larandaaldıiı 
not ne oluraa o1aun kampa 
f9tlrak etmeye •e kamp ıo · 
nunda yapılacak sazlü ve 
ameli imtihanlara glrmeie 
mecbur olacaktır. 

Bir ıeae içinde Hat heaabl
le aekerltk dereleri tutarımn 
içle biri nlıbettnde devam
aızltit ıörünenler kamp im . 
Uhanlarına ıtrmek hakkını 
kaybedeceklerdir. 

Ortamektep yedinci sını · 
fıadan baılanmak üzere kı:a 

talebe de nazari aakerltk 

Haz1rlanan Kanun Projesi, Dahiliye Ve
kaletine Bu Hususta Salahiyet Veriyor. 

Nüfuı yazımı hakkında 

hükumetin bazırlamıı ve Ka-

mutayın kapanma devreılne 
yakın bir tarihte Kamutaya 

sunmuı olduiu kanun !ayi-

! 
le bir havan yakalanmııtar. 

KaçakçılarınŞamlıoın Kurd 
dere köyünden Ali oğlu Ahmet 

Haber &ldığımıza ıöre 9J 
tklnclkasaun baılaogıcınd•0 

lldocltefFIO ıonuna kacJ•' 
on bir ay zarfında YillY•t 
mınt.akauında kaçakçı ve it' 
tıhlakct m a h i y e t t e ol· 
mak üzere 385 Yaka ola>\Jt 
Ye bunludan 650 kilo y•P· 
rak, 265 kilo kıyılmıı ki ceııı· 
an 915 kilo kaçak tütüoltı 
1 1 adet havan ve l 2 bıç•" 
tutulmuıtur. 

Lıaelerln birinci, ikinci •e 
iiçüncQ 11mflarında her ta· 
lebenln aakerllk deratnden 
bırlncl yazılı imtihanda al
dıtı not 1 ile, ikinci yazılı 
imtihanda aldıiı not 2 ile, 
kamp ıonunda Japılan ıöz -
lü Ye amell 11naYların aeu
ceıtnde alınacak not da 2 
ile zarbedtlerek bepılnln tu· 
tarı bete bolGnecek bu ıu· 
retle elde edilen not, o ta

lebenin aıkerllk deulnden 
11mf aeçme notu olacaktır. 
Notlar1n tutarı beıe bölü
nürken yarım ve yarımdan 

fazla keıtrler l ıayılacaktır. 
Aıkerltk derllladen ıınıf ıe· 
~ebılmek için bu dersten alı· 

nan 11nıf geçme notunun 

beıten aıaiı düımemeıl ıart· 
tir. Aıkerltlı derslerinden 
ikmale kalan talebenin im
tihanları yenJ dere yıla ba • 
tında 6tekl deraletln bltün · 
leme lmtlhnnları yapıldıiı 
ıırada y pılacAktır. Talebe 
ııhhi •azlyetl dolaylıtle aa-

kerlık kampına devam ede
medlil takdtrde ııhhi Tazi
yeti aallhlyettar bir heyetin 
raporlle teıblt ediline en
ıel imtihanlarının yapıldığı 
11rada bu huıuıtalrı talimat
nameye ıöre k•nuni mua
meleye ti.bl tutulacaktır. 

Ltıelerlo ıon 11n,flarında 

aıkerll'I deralne tlbl ::>lan 
talebe, askerlik deratnden 
baıka derelerden ııoıf aeç
mltte o ders yılanın birinci 
dene olıualuk 11na .,larına 
girmek hakkını haizdir. Ha
rlçden liseyi bitirme imtihan· 
larıaa ıtrea taleltenla 41e u -
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Fransız-Alma D kla-
rasyonuDün imzalandı 
(lııtarafı blrl•ct Sayfada) yeıl ve bu paktın Alman 
ta bulunamıyacaiını ıöyllye- yaya kartı mütcvf'ccth olup 
rek uzaklaımııtır . olmadıiına dair Bonnedeo 

Alman laeyetl doiruca izahat latemtıttr. 
Konkordla meydaDındakl Bonne,kendlıloln hariciye 
büyük Palae oteline ınmlı nazırı olduğu müddetçe Al-
Ur. Meydanda ' ıeyrüaefer manyıı.nın bu pakton endlıe 
muvakkaten tadil edllmlt etmesine hiç mahal olmadı
bulunuyordu. Halk tH pollı iına dair muhatabına temi· 

müfrezeleri tarafından çok oat vermlıttr. 
uzak meaafelerde buluadu- Buna mukabil Bonne de, 
rulmuıtu. ltalyadaki ıon hadiseler mü-

F on Rıbentrop, öğle üze- naaehetlle ve btlhaaaa Akde
rl b6yük üniforma de Ely· nlz ıtatükoıuoun muhafaza· 

ld k Rel.I 11 husuıunda Almanyadan 
ıe ıarayına ı ere 
cumhur tarafından husuıi temtnat almııtır. 
olarak kabul edtlmlştlr Al· Bundan bııı"a Yahudi 

meıelesınin de görüıülmüı 
manyanın Parla büyük el· 

olduğu anlatılmaktadır. 
çisinin de hazır bulunduğu Fon Rıbentrop aktam aeç 
bu müli"at 25 dakika ıür vakit Parlıtekl ltalyan ıefi-
müt •e Reisicumhurun me· rlni kabul etmiıUr . Sefirin 
ıal odaaında cereyan etmlf ziyareti ıkt ıııat kadar ıür-
tir. 

Alman Hariciye Nazırı 13. 
15 de baıvekilete aıtmif 

ve baıvekllln öile zlyafe 
ttnde bulunmuştur. 

Saat 15 de hariciye neza
retine ıtden Fon Rtbeolrop 
orada Fraa11z Hariciye nazı· 
rı Bone ile Fran11z - Alman 
dekli.raıyonunu lmzalamıı· 

tır. 

&.i.fc. lmzayi müteakip lkl hari

ciye nazırı konferanı ıalo -
nuna çektlerek uzun müd 
det ıl5rüımGtlerdtr . 

Hu ıörüımeler ıtzll tutul · 
nıakla beraber, ıallhlyettar 

mehaflllerden aı:ıan haber
lere ıöre Foa Rlbeotrop, 
F ranııa: · So•yet paktının ıa -

müttür. 

Parlstekl Komüol ıt meha
filler, fon R lbentropa ksrıı 
nümavl§ tertip etmek 
mtılerae de, muvaff alc 
mamıılardır. 

lıte . 

ola-
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ile, aynı köyden Ali oğlu 

hası, adliye encümeninde 
tetkik edflmittir Proje ka 

nunlaıtıiı zaman, nüfuı it 
lerfmlzln en büyük elulil 

Yusuf ve Küp~lerln Dereçift· 
ltğinden Mehmet Güngör, kah 

1 

nci Ahmet Necati ve kardeıi 
Mehmet olduğu anlnıılmıı 

tamamlanmıı olacaktır. 

Projenin ıllı maddesine 
göre, Dahiliye Vekili mem 
leketın muhteltf k111mların· 

da d.-neme yazımları yap 
mı ya mezun bulunmaktadır. 
Vali, kaymakam ve nahiye 
müdürleri okur yazsr m üte · 
husıılardan münaılp gör 
düklerini yazım ve kontrol 
rnemurluju tle kullanabile· 
ceklerdlr. Bunlar, terc•han 

reami devlet daireleri me 
murlarıodan ıeçilecek ve bu 

vazifeleri ıf a ile mükellef 
olacaklardtr. 

Yazım ve kontrol memur

larının vazife ve aalihtyet· 
lerl ile yazım hazırlıkları 

yazımın yapılma zamanı 

ve sureti, yazım zabıtlarının 

§ekil, bunlatın neleri ihtiva 

edeceği ve ne ıuret 1 e doldu· 

rulacağı ye yazımın icap et

tlrdtği tedbirl~rln almmuı 

huıusunda hülnirnete aalahl · 
yet verecektir 

Y erit, yabancı mlıaflr 

herkeı kendini 'fe atleti ferd-
lerlni velayet vesayet 
hizmetinde bulunanlar; 

ve 

Otttlciler, hancılar, panıl 
yoncular mlıaflr ve kiracı 
larını; reaml, huıuıi miie11e 
ıeler, müe11eselerındeki me· 
mur, müıtahdem ve lfçllert 
ıahıi hallerini hakiki ıurelte 
göıtererek yazmıya ve yez 
dırmıya v~ lıtenllen malu
mat ve veılkalara vermhe 
•e göıtermlye mecbur bu · 
lunmaktadır. 

l 

br. 

Bundan baıka Gönende 
de iki kaçakçı yakalanmıt ve 

Ordu, jandarma, poliı kı· 
ta ve müe11eaelerln i.mlr ye· 
ya müdürleri maiyetlerhıde 

bulunanları yazdırmak hu. 
ıuıunda aynı mükellef lyete 
tabi bulunmaktadırlar. 

Makbul mazeretler bulun. 
makıızın teklif edilen yazım 
ve kontrol memurluğu va· 
zlf eıtnl kabul ve tf a et mi 
yenler, yazım memurlarının 
lıtedtklerl malumatı vermı

yenler •eya haklkat htlifı 

beyaeatta bulunanlar ıahlh 

olmayan veılkalar gösteren 
ler kanunun tayin ettlil mü 
kelleflyet ve mecburiyeti 

lf a etmlyeoler veya etllrml
yenler, yazımın yl\pıldığı ye· 

rln idare heyeti kararlyle 
on liradan elli liraya kedar 

haf ıf para cezasına çarph 
rılacaklardır. İdare heyetleri 
hükümlerinin para cezaları 

kati olacaktır. 
Tertip edilen para ceza 

sının ödenmemeal halinde 
mahallin en büyilk mülkiye 
memuru tarafından yazıla 

cak müzekkere üzerine cuın 
hurtyet müddeiumumiliğince 
alakadarlar hakkında Türk 
ceza kanununun 19 •e 24 
üncü maddeleri mucibince 
muamele yapılaca ·tır. 

Oeaeme yazımıom masraf · 
ları, dahiliye bfttcestne ko· 
nacak tahslaatla temin f'dl· 
l~cekUr . Memleketin ıon 

pQfuı yazımı 1320 seneıln· 

de yapılmıı •e 34 ıead" 
varan bu devre içinde oii· 
fuı kütülderlnln çoiu yıp· 
ranmıı ve hiç kullanılrıuY•' 
cak bir hale ıelmtı old\J. 
ıjundın, hükumet, proje 1'•· 
mutaydan kanunlaıaralr. çık · 
taktan ıonra derhal tatbtk•· 
ta baılıyacaktır. Yazımın bir 
keç sene daha ıectko>eıl 
es ıen tamir v tecllt k•' 
bul etmlyecek ale gelo>l1e 
bsş\amıt olan eldeki kütük· 
lerln büıbütün mahYolar•"' 
halkın medeni ve hukulı1 

vellkalarının müıtenidatıo•" 
ortadan kaybolmall ve de•1~ letlo askeri ye bazı o>• 
mlkelleflyetlerlnln ıerçelıı· 
leımealnl tmki.a11z bir h•1" 

aetlrecekUr. Eaaıcn yörürlii" 
te bulunan nüfuı kanu"\J. 

ı · nun 17 nci maddesi, y•ı 

mın on yılda bir tekrarlao· 
muını eıu kabul ettlil h•l · 
de ıtmdlye kadar buna ırıı · 
kan bulunamamııhr. 

Neşriyat: 

Çocuk 
Çocuk Eıireeme 

rumu Genel Merkeı:l t•· 

rafından aeıredıleo mecı:ıı\J ' 
aom 1J5 ncl ıayııı ~1kııı 1t 
lır. 

İçinde faydalı yazılar bll 
lunan mecmuayı çocukl•'' 

,. IJ· 
Ye eb•Yeyne ta niye e•er 
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ismet 1. .önü Ve Yabancı Gazeteler Para ile iman Kimde
Büyük inkılapçının açtığı çığırdan yürümek azminde bulunan 
lürk milleti, Kemalin başladığı işin fasılasız devam etmesi için 

talii ismet lnönüne emanet etmiştir. 
(\Elltnikon mellon)> ge ze maaı lüzumu h"kkındft ft- hislerini tlka f'tmektedtr .:» 

teıı 12 . lklnciteırln tarihli kirlerini izhar etmlftf. Ogün· «Atlnallıa Nea)> gazeteıl: 
t\üıha11nda « Y ~nt Baıkan» kü düıürıceler bugün haki· Bu gazetenin yezı beye· 
baı)ığı altında yazdıiı baş · kat olmuıtur. Ve bu hftkt tinden Konyalı Vaıtl İliadlı 
trıakaleılnde ıöyle diyor: kat Balkan yaramaduında «Ankarada lımet lnönünü 
l "Dün Ankara BüyOk Mil· ıulhun korunmeıında en bü · nasıl tanıdım?» Baıhğı alhn· 
et Mecllılnln Cumhurreiılt- yük imli o\mu~tur. ~a ıunları yazmaktadır: 
flrıe intihap etUjt iımet io· B. Jımet İnönü baıbakan «Ankara Büyük Mıllet 
ana, Kemli Atatürkün bu· 11fatıyle poytahtımıza tkt de- Meclisinin Kemlltn yerine 
R\inkü Türkfyoyt vücude ıe· fa gelmtıtı . İki homıu mil- ıeçtlği zat için tarih tkt par· 
tlrtnek için sarfettlil ıuı.yı lettn yakınlP.fmuıodan hu· lak ve nurlu uhtfe açmııtır: 
hYret!~rde baılıca ve en ı& ı ıule ge!ecef< faydalıuı mü· Btrfti savaıçı ve diğeri coı 
dılc rxıeaat arkadaıı adı. Tür · kerreren lzrıh etmfıllr. Türk kun sulhçu ıayfaları . Bırbl
~1Yenın büyük tnkılapçuı tle milletini 1aran büyük matt'!m rtne zıt olan bu iki vuıftan 
'Ynı taa11uplt~ çalıtmıı ılk içinde lımet loönünün en İsmet loönüoün parlak ffzl 
d,ktk4dın itibaren onunla yükıe!ı mGkama ıetirılrn~ıl ooomlıt nebean etmektedir. 
ber,ber bulunmuı ve milli büyük bir te~ellldlr . Bundan Harp ve dram devreıt et 

hrattlıı itinin kuvveden ft - komıu milletin doıt ve müt nıuındfl, hen6z albay olan 
lle çıkma11 fçln mücadele tefli, memleketin aynı yolda lımet loönü, harp kasarıaar 
'tCblttır. yürüyeceğl de vazıh ıurette nın ruhu ııbt kılıcı elinde 

8Gyük lnlulipçıoın açtıiı anlaıılmaktadır. Yunan mtl· ileri doğru yCirGrken, etra
Ç•indan yürümek azminde leu bu intlhabı derin bir fında haklı bir efsane yarat· 
bulunan Törk milleti, Keml· memnuniyetle karıılamııtır.,. mııtı . O lcııa boyunun fçln 
lın baıladıfı tııo fu1luız de u Atınalka Nea,, gazetesi de btr kahramanlık. çeltkten 
j'• •tmetl lçtn talltnl lımet «Yeni Bısıkan» baılıiı al · btr ruh ve vatanıeverltk 
ııanıne emanet etmlıUr. tında baımakaleslade fôyle alevt gizli olduaundan katly· 

Ankara Büyük Mıll~t Mec · diyor: yen geri dönmez ve dalma 

~1•1otn İımet lnönüne verdi - «lımet loönünün Cumhur muvaffak olurdu. 
1 llıutlak ekıerlyet reyi, mu retsltğloe ıeçllmeslol Yunan Likln onda aaırludaa te· 
trı•Ueyhtn Tftrk ml11etlne efkarı umumfyeıt coıkun bir varüı edılen ıoy taaaıubw 
hptığı büylk hizmetlerin eevtnçle ıelimlar. Yeni relı yoktu. O yalnız vatanına 
debdebeyle tıudlkl ve Ke· memleketimizde iyi tanınmıı karıı olan vnlfealnl mlıirlk
Qıll Atatürkün muazum olup tamimi ve sadık doı- ti. Bunu da tamamlyle •e 
1
11ni tamamlıyacıfına emin tumuz aayılablltr. liyakatle yaptı . 
olduğunun keza debdebeyle r ı - T- k y lımet lno·nünün savaıcı ı ımet nooü ur unan 
lharı mani.ıındadır. barııma ve t,bırltilnlD bat 11htfeıl burada kapanmakta· 
lıaıet lnönünün i ntihabı laca müe11fsldfr . Bunu kuv · dır. Bundan sonra (Sulhçu) 

Yunanlılar için muud bir veden f:ile çıkaran Ankara tartht baılar. Memleketini 
hldııedır. Paytahtımızm mü I anlaımıaları onun lmzumı dfplomaıl aahaaında da ko· 
retrcren mısafır ettiği lımet ' taıamaktadırlur Mamafth Lo rumak tıınt 6zerlne aldıktan 
'önü Yunanı.tanın ıamlmi zandan baı\ıyarak ismet lnö- ıoora, kıhcını yerine •Hrak 

~:, hfaırrasartetıa: ı l~boaıttueotmld1u1gt"'1~nu 
1 

nünün bu ujurda ıarfetUjt zeytin dalını eline almııtır. 
" • gayretl~r karı111oda anlaı· Simdi o ciddi, cenlcçl, COf· 

'Yunan - Türk doıtluğunun 1 malar gölgede kaldı. Bina- kun bir ıulhçu olmuıtu. Er 
ltııı ve tuslnlnde yeni Cum- enaleyh bütün bunları bilen ıimuında tebe11üm bellrl· 
h\lrrelılnln yardımı büyük· ı' Yunan mtllettnlo bu intihap· yordu. Eltnl haamtna uzdır· 
tGr· tan doiayı pek çok ıevJodl· kcn. Yeni bir devrin ıafalı 

l(emil Atatürkün bekle· 1 jinl ıöyleuek mübaliia et· ıöküyordu Harbin Kurmay 
tıU-ı ı d l mlı o l mayız. Saıkanı sulhun, 11ulh zaferi -... , yen ö 6mü üzerine e 1 
tin Ye tztlr&plı bir yes du . ismet loönü AtatGrkün 
j•n Yunan mfllell, lımet ıadık bir doıtu ve en yakın 
'Önünün doıt ve mGtteftk bir lı arkadaıı idi. lkı aıker 
l'nrk milletinin Şefliilne gerek harp gerekıP- ıulh ııln· 
•tçıhoeıinden de çok mesrur de ayrılmadan çalıt mıılar· 
olrrıuıtur dtr . 

D l Yeni Baıkanın geçlcl has · 
b 

oat •e müttefik mil etin 
Gyük ölüıüne karıı ıeref talığı bunları muvakkaten 

• ayırmııtı. Bır aeneyt geçmt 
e'tisinl ödemekte olan Yu 
~ yen kml bir ayrılıktan aon· 
lı lnlıtan, yaratılı§ l.ılndekl ra lımet İnönünün Büyük 

1••cıi aynı ayarda kıymetli 
ı Millet Mechıt tarafından Cum· 

o ltı fent ıeflnln ıdar~ıt al· hurrelıllğtne ıeçllmeıl akı 
tında. da, Türklyenln büyük ioaanın aynı gaye uirunda 
)oluna devam edeceğinden h•.liı Ye ltlli. gayretleri tçln 
llıutink ıurette emindir " yeoıden bırleıttklerlne tıuet · 

((Vradlnt» gazetest yazıyor. tir. 
l ((Ankara Büyük Millet Mec Meydandaki eıer btla ıüp· 
~ıt, lımet loönünü mutlak he bu iki erin müıterek ese· 

1
1t eluerıyetle Cumhurreiı rldlr. Büyük Mil let Mechıl 
1iloe ıeçmlıttr Doıt vr. müt · azaları bunu tudık fçlo hep 
ltfı~ devletin yeni ö oderl, birden reylerini loönüne ver · 
~t•türkün ıllih arkadaıları- mtılcrdir. Atatürkün datn.i 
~t\ en yüceıl idi . Harpte arkadaıından b11ıka d&ha 
b Urrrıay Baıkanı ıulhte Bat · yükıek bir lıekçi bulamamıı-
l '"•o olarak onunla birlik- lardır. Keza bu lntthapla 
' Çalıımııtır. Memleketinin ö len Büyük Ônderla çtzdtil 
~Ilı, karıı ıöıterdfği itlmad çığndan yürüyeceklerini de 
l'ıc~ IÜ:ılde lnıanın kıymet •e dünyaya ilin etmlılerdlr. 
tld•rı içln kuvvetli bir te Atatürkl kaybetmekle ıtd 

~hı~ttır lımet lnönüofüı se detle 1&nıl0Hf olan Türk 
~11 tııcıi Kemal Atatürkün •nllletl tçtn dümenin baııoa 
1 
'ıladıaı yaratma ve barıı lsm~l lnönünün ıeçm~sl ve 

1
11"in de aynı muvaffaktyet· memleketinin ceıur. aktl, 

be devllm edeceatne kuvvetli ıotuk kanla ve fedakir omuz· 
~it Rlrantt t eıktl eder. TGr· larına yüklenmesi büyük btr 
t 

1
h Cumhuriyetinin yeni te1ellidtr. Memleketinin dı 

•''•1 Ellen Türk doıtluiunun ıında bile meziyet ve vatan-
h '1tüllerlnd~n btrtıldtr . Mu aeyıorliil ile tanmmıı olan 

Din öncüıü olmuıtu . 

Yunanlaluın ıah11nda ta · 
bli ve ••mimi doıtluk aör
müıtü. Onları ta de bir te · 
masla tanımıı deilldt l 921 
denberl onların kahraman 
lığını kuvvetli ve ceıur ol
duklarını velhuıl biyük me · 
ztyetlerlnl biliyordu. 

Sakaryada onlarla çar
pıımııtı. O kuv•etlı, ıaltp 
olmakla beraber kG•Yetlt 
mağluplara hayran olnıuıt•. 
Ve onlarla doıt olmayı kur· 
du. 

Eıkl husumetler Oımanla 
lmparatorluiu tle beraber 
gömülmüıtü. Fönlks kuıu 
ıtb!, külünden yeni blr llem 
doiuyordu . Ve Atatürldio 
arkadaıı bu yeni ıulh llU· 

kametinln öocüı6 oldu 
Eski arkadaıları bu yenl 

slyısn karı111nda ıaıtılar. 
Halk bunu ıüphe ile karıı · 
ladı. Fakat harpte olduiu 
gibi burada da muvaffak 
ola-.:ağıoı olllyerdu. Vekayi 
bunu tıbat etti Ellen Türk 
doıtluiu kuvnden f lile çık 
mııtı. 

Onu Ankarada aoleıma 
yapılırken tanımııtık. Bu 
kıaa boylu zat, muhatapla· 
rına içinden bir ıey üfle 
mektedtr. O Şarkın tylltğlnl 

Avrupa f lnestle mezcetmlı 

ti. Gözlerinden onun içini 
görtıyorduk. 

lamel lnönü öncüsü oldu . ._.'"ebe meydanlarında du İımct lnönü tarafından idare 
r 'nlar tüterken Lozan kon edılmeat Türki1n ruhuna em · iu büyük eserden bahse· 
•t•••ıhda ıkt mllletlD barıı· niyet, ılkunet ve htlrahat tlerk•n, kendlıladen lıenıil 

dir Belli Olmaz! .. 
Ö~ünç pdra istemeğe gelen diplomatlın kabul adın. 

basit bir hıyıt yaııyın adım. 
Eıkl bir darbımeıel ~'para 

He imanın kimde olduiu 
belli olmaz;; der. Bu darbı· 
mesel doğrudur. Dünyayı 
paralarına güvenerek lıte· 
dikleri lıtıkamete ıGrükllyen 
btr çok ad&mlar vardır ki 

adlaranı btle f11tmemı1ızdır. 
Size (( otuz yaıında bir 

adam tanmm. Kendtıtnden 
daha aenç bir kadınla e•lt· 
dır. Dalma üçüncü mevkide 
ıeyahat eder. fakat bu adam 
ilteue koca foglllz lmpara 
torlujunu mali müıktlit 

Jçeralnde bıı-akabtllr. » Denıl· 

se bu ıözlere kolay kolay 
lnanmaz11nız 

Çok m6te•azl rörünGılü 
olan, Londranın Noret Od
ley ŞtrU ıtbı en kalabalık 
bir mahallinde ilç ocl,~ h kü 
çllk bir apartmanda otı..ran 

bu karı kocanın m•'' yar· 
damları olmaaaydı «deniz· 
ler harikeaı • lımlnt alan 
muazzam Kuin Ellzabet ya
pılamazdı . 

Anımızın karunu olan bu 
adamın apartmanında bult 

döıemelt bir tek salon •ar 
cin. Fakat bu aade döıeme· 

ll salonda, yer yüz6aüo dört 
tarafından devletleri namına 
ödünç para dılenmeie ıel · 
mtı birçok büyük d iplomat· 
ları kabul eder. 

Bir tramvay tevakkuf ma. 
hallinde, btrincl mevki ara· 
baya btnmtyerek datma tldn . 
et meYkU bt'kleyt'n bu mah · 
cup tavırlı o, hastalık l ı oldu
funu zannettirecek kadar 
ıolıun henlzll bu ıenç ada 
mın lnılltz devletine Hnede 
400.000.000 (evet mGrettlp 
hatuı yok, 400 000.000, bı . 
zlm paramızla takriben 20 
mtlyon Türk ltraaı) frank 
vergi Yerdlğlne, na11l inanı 

labılır? Cünde 1.000 000 
fraktan fazla . 

Bütün bunlar inanılmaz 

ıeyler ıibl rözükü1or, fakat 
hepıt doğrudur. lorılız ban· 
kaaının müme11lllertnden bı
rlatne ıoraraanız bütün bua· 
ların dojru ve mübalefa11z 
oldujunu öğrenirsiniz. Lon 
drada b6tün mali mahfeller 
Str Con Ellermanın logllte · 
renin en zenrlnl olduğunu 
bıltrler ve bu adamın lıter · 

ae lnglllz devletlnln baıına 
mali sahada, birçok tıler 
açabileceğini itiraf ederler. 

Bu adam, a11l fsml olan 
Sır Con Ellerman ismini• 
kultanılma11ndan hoılanmaz. 
Funten ismiyle kendlıloe hi 
tap edllmeıtni tercih eder. 

rayretlerlndf'n hiç bahset
memtıu. Bu kuv•etlt asker 
ve ılyaat t:llen - Türk doıl
lutunua ıade bir tıçtıl cıbı 
konuıuyordu. 

Blxl teshir ~tmtıtl. Hay 
ret ve tereddüt kalmamıfh. 
lıte bunun için Yunan mtl · 
letı onun Cumhurrelıltğiae 

fntthabını aellmlamaktadır. 

Dirayet ve ileriyi ıörmesl 

müıtakbel için en bü10k 
tenYlra ttır . 

Ankara Mecltıl bltün dün 
yayı nurlandıran Baıbuiuoa 
daha iyi halef bulamazdı. » 

Vaı lhadlı 

Coo Ellermaom baba11 
büyük Con Ellermandır. Bu 
zat babaıı öldiiiü vakit l 2 
milyon ıtbi ufak btr mirasa 
konmuıtu . Bu paranın bir 
miktarı muhtelif itlere yatı. 
rılmıı, btr kısmı da laglltz 

• 
baokalarının kasalarına yer· 
leıttrllmlıtt. Büyük Con El -
lerman loglltz deniz ticareti 
f ıloıunun üçte blrlDe ıahtp 

olmuıtur . :,oora ıljorta ılr 

ketleri tı ödüne ıırmiı, otuz 
aeoe çahıarak lnglltere Kralı 
kadar zengin olmuıtur. Fa· 
kat o bu kadarla llctlfa et. 
memfıtir 19 J 4 Harbi aıraaın· 
da lnglllz tOccar gemtlerlnln 
hemen hepıl bu adamJD 
mala idi . 

Meıhur Baıll Zıb1tof, b6· 
yük Sır Coo EUermandan 
bahsederken: 

- Eter bu adam lıtene 

lngllız bankakuının kaıala
rındakl bütün parayı evine 
taıı v• btlır ve 1 nglltz banka· 
11nı 3 11at lçerlılnde ıflaı 
ettirir! Dem ittir. 

Fakat bereket veraln ki 
adamın böyle bir niyeti 
yoktur O udece ıemflerl 
nln aaymnı •e böylece mtl
yonlarının miktarını ylkıelt 

mek arzuıundadır 
İogtltere Krala Sa Majeıte 

Beılnci Jorjun az,z doıtu 
olan büyük Coo Ellerman 

da tıpkı oflu gibi mukteeit 
bir aclamdı. lnııltz Kralının 
ıarayına eıkt bir takıl oto 
molıltyle ıeltrdl . 

f ftkat oilu baba11ndan 
daha yaman çılcmııtır . Dört 
ıene evYel bir otomobil ıa 

hn aldı. Ucuz ufak bir oto 
mobil. .. Geçenlerde ıörüıir · 

lıen doıtla undan btrlılne 
benzin flatlarının artmasın
dan ıtkayet etti, «ejer ftat · 
lar biraz daha yüluehue 
otomobıltmt ıahnaia mecbur 
olacafım» dedi. 

Ve hakikatea bir ay ıon· 
ra, :t5 milyar lnıtlız llraıı · 
na malak o lan adam benzin 
flatı arttı diye otomoblll•I 
aatmııtır. 

Slr Con Ellermanın ken · 
dlıl ve karm için senede 
ıarf ettıji para 300 liradır . 

Bu paradan baıka hemılreıl 
Mıı Beyere her yılbaıında 
iki bin lıralık bir çek rön 
derlr. 

Londranın kibar lleml Sır 
Con Ellermanı tanımaz rı4 

hıdır. Karı koca ancak 15 
ıünde bir defa mahalle ıl · 
nemasına ııderler . Karm da 
f ogtlterenln e-n zengin ban 
gerlerlnden btrlıtoın kazıdır. 
Fakat o da kocası kadar lk· 
Uaadı ıe•er Elblıelerlnt, en 
ucuz dıken mahalle arası 
terzllertne yaptırır . Yalnız 
ıoiuk havalarda kocaaının 
düjüo günü kendisine bedi· 
ye ettlfl 1000 loatltz ltraaı 
kıymetlndekl Btzon dertıln · 
den kürklü maatoyu rlyer. 

Str Con Ellermanıo yaıa · 
yıı tarzı da ta dedir. Her 
sabah, ltçller ıtbı erken ev· 
den çıkar . Paraaı aayeainde 
tıllyen , ıayılmıyacak kadar 
çok f abrlkaların blrlılne ıt· 
der. Orada amelenla çalır 

SA"iFAı S 

Türkiye-İtalya 
Ticari 
Anlaşması. 

Ankaraden blldırıldlfiae 

ıöre, Türkiye · ltalya tica
ret ve klerlnı anlaımalarlle 
bunlara mnteferrl protokol
lartn t .. dıkı hakkındaki ka · 
nun li.ylhaıı Büyftk Millet 
Mecllılne verllmtıtlr. .. 
Vindsor diikası 
Cenubi Af ri
ka valisi mi 

olacak? 
Eıki loıılız Kralı Vındıor 

Dükü önGmüzdt'kl Noel yor. 
tuıuou mt111ftr olarak Lon. 
drada ıeçlrec~ii hakkında 
ki haberi, laıtlı~ ıazetelerl• 
ne blr mektup ıöodHerek 
tekzip et mittir. 

lnılllz Kralının dtfer kar · 
deıt Gluçeıter Düka11 Parl· 
ıe ıltllll zaman Vınds6r Dü· 
kaaı ıle de riirOımOtUl. Eı· 
ki Kral tahtını terkedlp 

memleketinden ayrıldıktan 
ıonra bu, atlesinden biri tle 
tik 16r61meal olduiu lçtn 
arttk baraıtaklarıoa biikme· 

dtlmlı ve Edvardın yakında 
loııltereye döneceit ıö1len· 
mele baı\amııtı. 

Baıvektl Çemberllyn tla 
Partıe alltiil zaman Vtndıor 
Dtıkıuı ale ılrüıtü . Londra· 
dan btldirtldtjlne gire Çem· 
berliyn, bugünlerde yapıla
c11k bir kabine toplantmoda 
eıkl K.ralla ne ıörüıtGklerlnl 
nazarlara anlatacak •e bu 
loplaotada Vtndıor Dakaaı· 

( Sonu Qçüncü sayfada) 

ma11na nezaret eder. 
Baz.an da babasından kal

ma araziyi ıörmei'e ııder. 

Trende bermutad üçQac6 

mevkle biner •e yol epeyce 

uzun olduiu için evden ay· 
rılırken bir kliıda biraz 
peynir Ye ekmek ıarmayı 

unutmaz 

Sır Con Ellerman beı ıe · 
nedenberl her gün maron 
reakll el blıeyl ıty mektedır. 

Hayatta yalnız 11def e11aya 

merakı vardır. Evi birçok 
ıedef h e11a ile doludur. 

Şabıi ihtiyaç l arı için ıüo· 

de bir ıılln ıarfettıilni rururla 

ı6yler . Günde iki, 6ç defa 
birer bardak çay içer . Ye
mekleri sabah •• akıam bl· 
rer parça pirzola btr bardak 
ıarap •eya tkl elmaden tba· 
rettir. 

Karısı her ıün çar111a çı· 

karak bizzat öteberi alır. 
Satıcılarla ııkı 11kı bir pa
zarlık eder. Hatti bir de· 
f uında pazarlık yüzGodeo 
ıatıcı kadınla kavı• etmlt 
ve btrlblrlne karıılıklı hıka. 

ret ettiklerinden karakola 
ıitürOlmftıler, karakoltla 
para eezaılle cezalandırıl 

mıılardı. Fakat cebl•d• .. lr 
peni bile olmadıf ıaı ıöyle· 
ytnce komiser kendlılne acı · 

mıı, cezuını affetmlf, ıatı· 

cıdan aldıiı para ceza11ndan 
bir mlkdaranı da Ledtye 

Yermlttlr 
Kadın eve y6r6yerelı ıel· 

mtı ve koca11nı 16rQr ıör· 

mez karakolda aldıiı para
yı ıöıtercrek: 

- Bak kocacıfım buıl• 
ae kazandım! Demlıtlr. 



SAJFAı • 

Köy Kalkınması V 
Mali Plan .. 

Tecrübe Çiftlik'kri,Fidanlıklar, 
Çiftlik Mektepleri Kurulacak. 

Ztraat Vekaleti, köy kal. 
kınmHı ve zirai kalkınma 
ıeferberlıilnde mali plin 
için mevcut menbaları ted
kık ve teıblt etUrmftHr. 
Aktüel btr deleri olan bu 
teıblt iti, zirai kalkınma 

için elde mevcut tilt lm
kialarla temini lüzumlu 
olanlar hakkında vazıh bir 
fikir verecek mahiyette
dir . 

Yapılan tedklkte, evvell 
nüf uıum•z•n köy ve ıeblr 
bünyeıl üzerine taksimi 
eHı tutulmuı, kö1ler nüfuı
larana 16re ıruplara ayrıl
mıthr. Bu rakamlara ıöre 
vaıatl :köy 22 kilometre 
murabbaı ve nüfusu 345 
tir. 

Mali plln için, umumi 
bütcelere Ziraat Vekaletine 
ayrdmıı olan miktar heaap
lanmıtbr. 938 Mali yıl b6t
cealade ziraat itlerine 7.-
163. 700 lira ayrılmııhr. 
Vekalet, •ali kaynaklar 
araıındald huıuıl - idarele
rin - zfraat itlerine ayırmıı 

oldukları miktarlar ve bun 
ların dayanmakta olduiu 
ka•un1 mevzuatı da tedklk 
ettlrmlıtlr. Bu arada vlll
yellerln 937 mali ••nesinde 
ziraat itlerine ayarmıı ol 
dukları yek6nlar, huıuıi 

idare bütcelerlle olan nfı. 
betlerlle beraber teıblt edil
mlıtlr. 62 Vtliyetlmlzde 
937 bldce yekunları 20.66 J. 
320 lira ve zlraate ayrılmıı 
olan miktar 792.260 lira -
dır Ayrıca ticaret odalara 
bütce rakamlarlle, bu ra . 
kamlardan zlr•at tılerlne 
ayrılmıı olan miktarlar ara· 
aında mukayeıeler yapılmıt 
tır. 

Vilayetlerin z iraat tılerl · 
ne ayırmıı oldukları para
larla Dümune, tecrübe çift· 
lik ve tarla fldanlıklarlle 
çlfthk mektepleri, damızlık 

hayvanları, ziraat aletleri, 
depola.- kurulmaıı, toprak 
mahıullerl ve ehli hayvan
lar ıerıılerl ve müıabaka
ları açmak, at yarııları yap· 
mak, mahıullerin clnıfnl 11-
llh etmek n vilayet ıkllml 
ne müıatd yeni mahıuller 

yetlttlrmek için parasız to· 
hum ve fidan dağıtmak, zi
raat lletlerl temim etmek, 
orman yetlıtlrıınelr, yabani 
afaçları aıılayarak verimli 
bir hale ıettrmek ıtbl tıler 

baıarılmııtır. 

Ziraat ıeferberllilnde ma. 
li plln menbaları mevzuu 
tetkik edlllrkeo, en mühim 
nokta olarak milli kredi 
müe11eıelerlnln it hacimleri 
gözden ıeçlrlhnfıtlr. 1924 
seneılnde 21,532,536 liralık 
a vanı, borç, cari beHp ve 
her türlü ikraz muameluı 
yapauı olan milli kredi 
müe11eıelerl; bu Hhadakl 

ite •lktarlarını 937 eene
ılnde 129,064,238 liraya 
kadar yülueltmtılerdtr. Bu 
arada ziraat bankaeı tara
fından ıon senede yapılmıı 

olan zirai ıluazatın yekunu 
42.979.923 lirayı bulmuı
tur. 

Birinci k6y ve ziraat kal. 
kınma konıreelnln meuul 
olacaiı mevzular için do· 
k6mao mahiyetinde hazır 

lanan bu tedklk, ziraat ve 
köy itlerine ıarfedllmekte 

olan muhteılf bütce rakam· 
larını ve bu•ların dayandıjı 
kanun hükümlerini de ihti
va etmektedir. 

\ 7 indsor Dükası 

Cenubi Afrika Vali
e • 

sımı Olacak ?. 
(Baıtarafı 6çüncü ıayf ada) 

nın vaziyeti hakkında bir 
karar verilecektir. 

Dlier taraftan, lngllız Kra
lı Altıncı Corçun Vtndıor 
DGkaaına reımen « alteı » 
unvanını verdtjl ıöyleomek

tedlr. V indıor Dükaaı ke rı-
1101 «altes» ünvaoHe 
makla beraber, l:fu 

tanı · 

ünvan 

kadına reımen verllmlt de 
itldır . Hu sıfat ancak Kral 

ailesine menıup olanlara ve· 
rllmektedtr ki, Düıeı «altes)> 
sayılacak olursa, bu suretle 
aileye kabul edılmtı olacak· 
tır 

Bundan ıonra ~•ki logillz 
Kralının da lnaıltereye ka 
bulu ve •araya alrmeıi tabıi 
karıılaoablllr. Ç6nkü Oüka, 
krallıktan fltlfade f!ttlkteo 
ıonra «aite.,> ünvanana mu 
h.faza etmlftl Fakat karı · 

ıına bu ünvan verilmedikçe 
fnglltcreye dönmeie karar 
vermiıtt. 

Bugün d6ka üovanlle ee 
&.t fnglllı kralı karde§lerfn 
den ıonra, dördüncü mev-

1 
kıe gelmektedir. Fakat, ka 
r111 calteı» tanınmadıkça 

1 düteı Hrayda onunla bera· 
ber yer alamaz ve sarayda . 
ki diğer kadınlar karı11ıoda 

eğilip ıeli m vermezler. 
Vındıor Düıeıtne "altes,, 

unvaaıoıo reımen tanınma· 

1101 bizzat eıki kral latemlı 

ve bu talebe Yal~e kraliçe 

Meri ıle Bat Yekti Çember · 
Jayn de müzaheret et mit -
lerdir. Buna mukabil fogllız 

arbtokratlarındaa bir kıamı 
dütete bu ünvanın verilme. 
ıloe ıiddetle muarızdırlar. 

fakat kralın, muvafakat 
edecefl kuvvetle zannoluou· 
yor. 

Bununla beraber . eakt 
kral laglltereye ancak !<ıt 
tan ıonra ııdecekUr ve kı -
aa bir müddet kaldıktan 

ıonra tekrar l''ranıaya dön· 
meai ihtimali vardır . 

Vıodıor Dükaaıoa Kanada 
veya cenubi Afrika umu 
mi valiliği gibi bir vazife 
verlleccğı de mümkün gö · 
rülmektedlr. 

1'911.Ub.J 

Edremit asliye hıkuk 
hakimliğinden: 

Edremldln Camltvaıat ma
halleıloden ıaatçi Haytlar 
kızı Müzeyyen Tiirkalın ko 
ca11 Edremidtn Tuzcumurat 
maball•ılnden iken balen 
lkametgalu meçhul HüıeyJo 
Azmi Türkal aleyhine açtı 
jı beıaoma davasının icra 
kılınmakta olan muhakeme· 
ılnde 2- J 2 138 cuma ıaat 

1 O da müdeaaleyhln mah 
kemede hazır bulunmasına 
dair çıkarılan daveUyentn 
blll teblli iade edıldlilnden 
da vetiyenln ıllnen tcbltjlne 
karar verılerek muhakeme· 
lerl 28 12·938 çarıımba 
saat 14 de talikı icra edil · 
mit ' oldujundan müddeaa· 
leybln vakti mezkdrda ya 
bizzat gelmeıl •eya bir ve· 
kıl göadermul ıelmedlil 
veya vekil de ıindermedlil 
takdirde muhakemenin sıya
bında devam edeceil deve
Uye makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

Oursun~ey asliye 
hukuk hikimliğinden: 

Duraunbeyln Durabeyler 
köylnden Ramazan oilu 
hatip lbrahim tarafından 
Dununbey asliye hukuk 
mahkemeılne karısı Zebra 
aleyhine açılan boıanma 

davaımın muhakemeılode 

müddeaaleyha Zebranın ye 
ri meçhul bulunduğundan 
ilanen teblif at yapılmıı ve 
yevmi muayyencie mahke · 
meye ıelmemtı oldutundan 
hiçbir muameleye bakılmak -

11zın ııyap karan verllmlf 
ve bu kararın dinen tebll 
jöt tcraııoı ve bu babdakt 
muhs kemeoin 29·12 938 ta· 
rlhlne bırakılmeaına karar 
verlldlğladen o ıün muha
kemede bulunmadıjı veya 
bir vekil aöndermedlil tak . 
tirde bütün bak ve müda. 
fealarıodan vaz geçmlt ad · 
dile bir daha mahkemeye 
kabul edilmtyerek muha
kemenin gıyabında devam 
oluoacaiı tlin olunur. 

Balıkesir Tapıı Sicil 
Mulıafızlığından: 

Nahiyesi: Köyü: 
Konakpınar Aktaköy 

« 

(( 

(( « 

Mevkii: Ctnıl: 

Köyde Ev 

Döıeme Tarla 

Kmntıla « 

Fındıklı ajızı « 
ve uzun ıaylar 

Hududu: 
Salı ve ar
kaıı ve öaü 
yol, ıolu Ha
lil kızı Havva. 
DofuAhOı · 
man oflu lı
mall, bat111 
Adem Pehll· 
van Mustafa 
•ilu Hüıeylo 
Ça•uı, poy. 
razı Muıa 

oflu Bmın. 
Deiu Y6rilk 
Veli oilu 
Mustafa, ba
tı Çettnojlu 
Hüıeylo, poy-
razı Muıa 

oflu Emin 
tarlalara lub· 
leıl, harman• 
lık. 
Dojuıu de
ilrmen arkı, 
batı, Kara 
Muıtafa oi· 

lu Haaan •• 
Hüıeyln, poy· 
razı, Demirci 
Ali, kıbleıl 

Hacı Oıman 

ojlu Ali tar 

laları. 

1 11JtlNCIK1NUfl t• 
·········~········~···~~·~ ! TOrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = = K apita_l: JOOIJ00,000 Türk Lirası ~ 
llJ. Yurd içinde 261 Şube Ve f'ıjans ~ = Düny•nın Her Taralındeı Muhabirler = 
fi. Her türlt zirai lkrazlar·dljer bilcümle banka mu· ~ 
'iti amelerl biiy6k ıubelerinde kıralıJ. kasalar. fit = lhbanız taHrruf ve kumbara hesaplarında ikra· = = mlyeler. ; 

1Iİ lkramlJlt: lllktari: Jkramlyentn tutarı: ~ 
..J ADEDi LiRA LiRA ,.. 

; 1000 1000 ~ 
~ soo 50I ~ 
• 1 2~ 2~ ~ = ıı ıoo ıeoo = 
"'" 25 50 ı 250 ~ 
ıM lO 40 1200 ~ 
; ~ ~ ~o ~ 
,. ıoı sooo ~ 
• Ba lkra .. tgelır htr a~ ·~·· •tr ol .. ak Ü%crt se· ~ 
~ nıde d6rt tltf• •u mikt•r uurimlcn kura llt ıl•Dıtı- ~ 
.ı lactıklır. ~ 

··~~···········~·····~·~·· 
• 

Bandırma inhisarlar 
Müdürlüğüııden: 

land11ma lnbtıarlar ltleme ••ine muktezi: 
Adet 

44 lıleme maaa11 
J 76 lıleme ıaollal1a11 
176 Gayri mamul paıtal kutu•• 
176 Gayri mamal paatal ıehpaaı 
352 Cörmez kutuıu 
176 Görmez kutuıu 11karaaı 
l 76 Saz kutuJu 
880 T efrlk kutuıu 
Çeıttlerl yukarıda ıöıtertlen 8 kalem avadanlıiı• ıatıo 

ahnma11 iti 29 l 1-931 tarihinden IUharea 15 rin müddet" 
le açık ekıltme1e konulmuıtur. letekhlerln mevcut ıartDa· 
me ve reılmlert ıörmek ve muhammen bedel olan 1247 
ltra 40 kuruıun ylır:de 7.5 iunu muvakkat teminat akç•-
11 olarak vezneye yatırmak lzere ihale ıün6 olan J 4· 12 93 
çarıamba günü ıaat 15 de Bandırma inhisarlar ldareıtnde 
mOteıekkll komisyona müracaatları. 

3 - 1 - 391 

Balıkesir Taptı Sicil 
Muhafızlığından: 

Nahtyeal: 
Konakpı. 

nar 

Köyü: 
Akça
köy 

Mevkii: 
Koca tar
la batı 

Cınıi: 

Tarla 
H11dudu: 

Doiuıa •• 
poyrazı Yi· 
rük Velloflu 
Muıtafa, ba· 
t111 Omm•t 
ojlu Emlo, 
kıbl .. ı Mu· 
hacir Koc• 
Mustafa oflU 
Yakup tarla· 
ları . 

Hududu ve bulunduğu yer yukarıda yazıla tarlayı 329 
Hudut ve buluoduiu yer yukarıda yazılı bir ev He üç ıeoe.lnde Hüseyin oğtu Halılden harıcen satan ıdmak ıu· 

parça tarlayı Koca Alt kızı ve Halil karısı Emıoeden "'28 1 rettle Hahl ojlu Kaztm Canın ıenetaiz malt olduiundaD 
eene evvel haricen Hhn almak ıuretıle Halil oflu Kizlm 
ca11 ıenelllz malı oldujundan bahisle namma ıenet al 
mak iıtedlitnden tahkik ve tedkıkı ıçln 17 12 938 günü 
mahalline memur gönderilecektir. Bu yerler hakkında tn· 
aarruf iddiasında bulunanlar varsa bu günler içinde yazı 

ile vilayet tapu ılcll muhafızhjına veyahut mahallloe ae
lecek memura m6racaatları lüzumu ilin olunur. 

Bürhaniye ticaret ve 
sanayi odasmdan: 

B6rbanlye tıkeleılnde 3 
numaralı yazıhaneyi lkamet 
ıahı ticari Htlhu ederek 
9J l aeneılndenberi zeytin ve 
yağcılık tlcaretlle ııttga l et· 
tlilnl beyan eden Hasan 
Muıtaf a,üovanı ticareti bu kere 
Muıtafa Komtıyoncu olarak 
teıcll edtldtil ve bu ünvanın 
imza ıelcli de TGrkçe el yazı· 
11 ile (M. Komisyoncu) kul 
landıiı Türk ticaret kanunu· 
nun 42 ncl maddesine tevfl· 
kan Bürhanlye ticaret ve 

Kıyıp mü~ür 
Gönen malHndıiıodan al · 

makta o!duium tekaüt ma

aıında kullandıiım Hasan 

Kenar adlı tatbik mühürümü 

kaybettim. Y enlılnt alaca 
iımdan eıkt mühürün hük· 
mü olmadığı ilan olunur 

Gönenin Güodofan 
köyünden tekaüt 

HaHo Kenar 

eanayt odaeının 66 aleti ın

y111nda teacıl edıldığl ilan 
olunur. 

1 
b'!htsle namıoa ıenet almak lıtedlğlndeo tabkılıt ve tetkıkJ 

1 

için 17-12.938 günü mahalline memur 1ıönderilecektlr. Bıl 
yer hakkında taearruf tddtuında bulunan varsa bu günltr 
içinde yazı ı le vilayet Tapu Sicil Muhafızlığına veyahut 
mahalline gelece.k memura müracaatları lü~umu i lli' 

olunur . 

Bürhıniye ticaret ve sanayi odısmdan: 
Blirbanlyentn Al& Çetıoka 

ya caddesindeki ( ) nu
marala dCıkkinı ikametgahı 

ticari ittihaz ederek 933 
ıeneılndeoberl demir ticare
tıle tıtteal ettiğini beyan eden 
Haean oğlu Ahmet, ünvana 
Ucarett bu kere Abcnet Er 
ıoy olarak teıcll edtldtjl ve bu 

ünvaoıo imza ıekllde Türk'' 
matbaa harflertle mühür kul· 
landıiı ve mühür ıekUd' 
(Ahmet) olduiu Türk ticaret 
kanununun 42 ncl maddetll>1 

tevfikan Bürhanlye Ucarrt 
ve eanayl odasının 43 oıO 
ıicll ıay11ında teacti edıldıl1 

tlan olunur. 

Sahibi ve Raımuharrtri : Balıkeeir Mebuıu H. KARAN 

Çık~rım Genıel Direktörü: fUA T BiL' AL 

Baıımyerl: Vilayet Matbaa11 Ballkeılr 
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