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Alman iktisat Nazırı Bu- 1 

gün IstanbuldanAyrılıyot 
Doktor F anlı, Dün···:;~J;simdeki Cumhuriyet 
Abidesine Bir Çelenk Koydu, Bazı Zı"yaret 

---------------------··········---------------------
Eski Bir Bulgar Zabiti, General 
Peçefi Tabanca ile öldürdü. Ve Gezintilerde Bulundu. 

1 . 
~l •ttnbul, ıo (Huıuıt) -
B "''llJa Milli tkttaat nazarı 
t; I Funiı refakatinde müıa · 
h' •rt olduiu halde 
ll•llıl trenle bu aCin 

~~t 11.40 da lıtanbula 
~' llllı, Haydarpaıa ıaranda ·•it 
-

1 4Uonlyet mild6r6, AL 
~ ' 11 ıeneral konıoloıu ve 
~ ' 1•bahk halk tarafından 
L ''ılltDmııtar . Polıı ihtiram 
ll(ıt, 
~ reıml ıellmı ifa et· 

l11giliz Hava 
/l,f cır aşalı 
Pariate. 

f n l c burıet, 11 (A A) 
tllı 

t hava maraıalı yanaoda 
~ll••lnl oldufu halde bugün 
'hre ile Londradan Parlıe 
telrntıtır . 

_., 111• 

lngiltere 

l~tiııı turvetlerini artırıror 
londra, 11 (A. A.) - loıtl

tete harbiye nazaretl ihtiyat 
0'd\lıunun yeni baıtan ten· 
•llttne karar vermlttlr. 

f Ordu mevcudu on ıeklz 
•ricaya çıkarılacak ve lca · 

~111da derhal mu•azzaf or 
h '- takviye edebilecek bir 
ille ıetırllecektlr. 
~-

lngiliz Kralı 
Kanadaya 
Gidecek. 
1 

Nevyork 11 (A .A.)- lngt 
lı hGkQandarların1n gelecek 

•ene KanadaJa yapacaklara 

tlhrettn Ne vyork gazetelert 

tllrafıodan aansaıyonel bir 
lele.ilde haber verfldiil bildi 

tllQlektedrr . Bu gazet~l er, 
l(tlll ve Krallçenın Be yaz 
~ ~raya geleceklerin! tahmin 
etQlelcte ve ıöyle yazmakta
dır: 

b "Bu zlyart tkı milleti bir 
lrlne baflayan doıtluiun en 

IGıel ıembulü ve Hıtlere 
1°nderdtil meaajdan dolayı 
londranın Ruznlte karıı 
beıtedııı derin minnetin bir 

lfadeıı olacaktır.,, ................. _ 
Balkanlar 
Deniz 
r oplantısı. 

k Belgrat, ] 1 (A.A.) - Bal· 
ao Aotaoh deniz mecltsl 

1•rıo Yuaoılavyan1n, Adrl 
Yatak aahihndekl bir ıeb
tllıde toplanacaktır. 

1 
mittir. 

Nazar, Haydarpaıadan bir 
vapurla lıtanbula geçmlf, 
Perapalaaa bir müddet lıtl 

rahat etmltUr 

Almanya Mılli lktlaat Nazırı 
aaat 12.30 da Takıimdekl 
Cumhuriyet iblde1tnl zfya · 
ret ederek lbideye bir çe
lenk koymuı . bilahere vila 
yet makamında lstanbul va· 
lııı B. Mühlttln Oıtündağı 

ziyaret etmlıtlr . Nazıra Ber· 
lln Sefirimiz 8. Hamdı Ar· 
pağ refakat etmektedır . 

lıtanbul , 11 (HuıuıiJ 
Buraya gelmtı olan Alman 
Mılll fkttaat Nazıra 8 Funk, 
ıehlrde ve adalarda ıezintl 
ler yapmıf, halk tarafından 
hararetle alkıılaomııtır. Na· 
ıır, yarın S emplon ekıp · 

resiyle Aİman1afa hareket 
edecektir 

---------------------·······~··---------------------
Katil; Generalin Yanında Bulunan Bir Mirala

yı,)da öldürdükten Sonra Son Kurşunu da 
Kendi Beynine Sıktı. 

Sofya, 11 (AA.) - Bul- , 
ıar orduıu Genel Kurmay 
Baı\c anı G ene röl Peçef diln 
Sofyada bir ıtvıl tarafından 
ta banca tl f! öldürülmüıtür . 

Sof ya, 11 ( Radyo ) -

Hldtıe bütan Bulgarlıtan· 
da derin aklıler uyandırmıı· 
tır . 

Kral Borlı, cinayetten ha 

berdar edlllnce, ıayffyealn · 

den huıuıl trenle hareket 
etmlt ve akıam buraya ıel· 
mittir. 

Generalin ceaazeıl yarın 

kaldmlacaktar. 

Hl.tler, Sarburgda Yen·ı Bulgar ord usu erkanıharbl · 
yel umumiye retıl G eneral 
P eçef; d üo harbiye naza . 

Çin Kuvvetleri 

20 Bin Kişilik İki Japon 
Fırkasını İmha Etti .. 

Bl·r so··ylev Daha Verdı· . . rct ınden çıkarken b ir teca· vüze maruz: kalmıı Ye mak 

Kitler nutkunda, rumbeıliynm siymtini ıatdir etti ve ın.11 tu lA~.:::ü:::r me lQmata gö· 
Y re, üç h afta evvel baplıha- ~~~~~~~---~~~~~~~ 

gifİZ mu~al ıflarinin harekat ı nı lehli~d ı boldugwunu sövredi neden çıkan ve eık fden Bul-
, gar orduıunda zabitl ik yap Japon tayareleri Pekin -Hankot demiryolun~a tahribat 

Berlın, 1 l ( Radyo } -
Hıtler, dün Sarburgdll bir 
ıöylev vermiı ve Yahudtle · 
re hücum ettikten ıonra, 

Nevıl Çemberliynın ılyaaetl 

ot takdir etmiıtlr . 

Führer, lngllterede muha· 
Uf geçinen Eden. Düf Ku 
per, Lord Çurçil ve buna 
benzer adamlardan da bah 
ıetmlt ve bu gibiler iktidar 
mevkıtne geçtikleri takdırd~ 
cihan ıulbunun aaraılacağını; 
Almanyanıo, böyle bir hal 
karımnda hazırlık l ı bulun· 
maaı llzımıeldtllnl beyan 
eylemiıUr. 

Loudra , 11 (Radyo) -
Matbuat; Htt ler in S arburgda 
ve rdı(tt ıö ylevden ! ahııle 
uzun makaleler yazıyorlar. 

Taymiı; logllterenlo ıer 
beıt bir memleket oldujunu 
ve Avam Kamaraaında me 
busların ıatediğ ı gı bt söz 
ıöylemekte muhtar oldukta 
rını, d"h ı li meselelerinde 
ktmıenln karıımaaa hakk ı 
olmadıjını yazmaktadır. 

Oeylı Telgraf gazetcı : de 
Hıtlerın, lngl ltere hakkında 
tecavüzkar bir lıı"n ku llnn 
dıfını iddia t>y lemcktcdır . 

Parts, 11 (Radyo) - Hu 
lerln nutkunu bazı gazeteler 
mevatmılz telakki etmıılerdlr. 

Berltn, 1 J (Radyo) - Al 
man mıı.tbuatı, Hıtlerln nut 
kunu muılp telakki etmek 
te ve Münıbte ıulhu kurtar 

mak için bir anlaıma huıu 
le getlrmeie muvaffAk olan 
dört dev let adamına kar
tı cephe kurmak istlyeo 
lerfn mevcudiyeti karıuında 
derookratl.ıırın t edbir olma 
ları lüzumunu tebllfüz etlf r · 
mektt>dlr . 

Hanburger Krodooblaı, 
gazeteıl, Almanyaoın, 1919 
dan ıonra ma ruz k e.ldığı ha k 
11zlıkları hiçbir zaman unu 
tamıyacaaını , Almanya al 
eyhlnde ~ahıanlaran ekılk 

olmadığına kaydeylemektedlr. mıı olan Glaıef adında bir 
Londre., l 1 (Radyo) - 1 ıa hıı , General Peçefl bekle · 

yaptt, Lug - lingde şiddttli çE pışmalar oluyur. 
Hitler ın nutku , para borsa mit ve harblJ e nazaretınden 
ıınd ııı mühim tt!ıf rlH yap çıkıp biraz uzaklaıınca ken · 
mıı ve ıterltn, beklenmlyen dtslne ansızm hücum etmlf, 
b ı r ıukuta uğ ramııtır. tabancaaına çekerek lkt el 

Londra, 11 (Radyo) - ateı ettikten ıonra, yanında 
Düf Kuper, ya rın lı!r al<ıam bu lunan Miralay Stoyanofa 
gazeteılode Hıt lere cevap da a teı açmıf, lklılnl de öl · 
verecektir. dürmüıtür . 

Lord Çurçtl de birkaç gün Katil, tabancaıındakl dör · 
içinde mukabelede buluna· dünc6 kurıunu da kendi 
cakhr. beynine ııkmııtar. 

Londra, 11 (A.A.) - Bır 

Japon aıkerl meobaından 

alınan malOmata atfen Lond 

radan bıldtrıldıtine göre 

mevcudu 20 bin kltlre balll 
olan tkl Japon fırkaıı y anr-

çlnln cenup cepbeatnde Çin -
lt1er tarafından imha edtl· 

mtıttr. 

Tokyo, 11 { Radyo ) -

Macar Or usu da 

Macarlarla Meskiin 
Yerleri işgale Başlıyor. 

---------------------··········----------------------
Südet Mıntakasının işgali Sona Erdi. Polonya 

Kuvvetleri İleri Harekatına Devam Ediyor. 
------------------··········-----------------Macaristan Ve Polonya, Uluslar Sosyetesinden Aynhyorlar. 

Daladiye, Fransız-Sovyet Paktı Etrafında Beyanatta Bulunacak. 
Parlı, 1 l (Radyo) Polon· 

ya orduıu. Moraaka Oıt ı ova 
havallılndekl Orlova kasa-

baıını lıgal ey lemıılerdtr . Bu 
kasabanın niifuıu, btn Lehli 
ve yedi bin Cekten iba ret 
tir. 

Kasabaya giren milfreze 
Dfo baııodald Lehli zabıt 

alkıılanmamııllr. 

l11alden ıonra kaaabaya 
giren Lelali j andarmalarla 
polisler , derha l v zif e baıı 
na geçmlıler. muhtelif ıemt. 

lere dağı l mıı ' a r dır . 
Otğer askeri kıta at, gece 

leyin k11sabl\ya gtrmittır . 

Budapefte, .. l 1 (Rad yo) -
Dun Komarın ıehrinde topla
nan Macar ve ~lovak he· 

yelleri; Macarlarla meakiın 

yerlerin Jıgall için mutabık 

kalmıı lardır. 

Haıı l olan tttlif • röre, 
Macar kıtaatı , 36 111at için· 
de lfi'al edeceklerdir. 

Komlıyon müteferrik itler 
için müzakerelere devam 
etmektedir. 

Moskova. 11 (Radyo) -
lzvestlya gazetesi; Ruı•Fran 

ıız doıtluk muohedeılnln, 

ıtmdiden hükümsüz kaldığı· 
nı ve Ruıyaoın. yalnız İogı · 
llz doıtluğuoa ıüvendtğfnt 

yazmaktadır. 

P Arb, 11 (Rad yo) - Ruı 

Fıanaız <loatluk muahcıln ln 

hükümaüz kaldığı hakkında 
Baıvekil Daladlyenln beya-

natta bulunması bekleniyor. 
Bu, Franıa ile Almanya 

araaıoda bir an evvel bir 
anlaıma huıule gelmeıl için 
zaruri telikkt edilmektedir. 

Budapeıte, 11 (A.A.) -
iyi bir menbadan 6irentldı -

atne göre Çekoslovak ma · 
kamatı dahil thndiden Ma 
car ıiyaıi mahbuılarının tah· 
ltyeılne ve Macar aıkerlerl · 
nln terhisine karar 
tir. 

Berltn. 1 l (A.A) 

•ermlf· 

Al -
man gazeteleri bu aababkl 
nüıhalarında Sidet mıntaka· 

laraoan tıgall keyfiyetinin 
dün niha yete ermtı oldufu· 
nu tebarüz ettirmektedirler. 

Partı, 11 . (Radyo) - Ma 

Japon orduları Hankov Qze· 
rlne J ürGmekte bugün de 
de•am eylemlılerdtr. 

Tayareler Pekln.Hankov 
hatta 6zerlndekl bOt6n lı · 
taayonları bombardıman et· 
mlılerdlr. 

Lug Llng havallılnde 
kanla muharebeler baılaaur 
tır . 

Yugoslav 
- ~ 

Mıbuıan ve ayan meclis· 
teri dağıldı. 

Belgrat, 11 (A.A .) - Neı· 
redllen bir kararname tle 

Yugo.la.•ya mebuaan mecli
si feıhedllmlı •• ayaa mee· 
llılnln tçtfma devraıl de •I· 
bayet bulmuıtur. Yeal 11\M· 

lııler lklncik&ounda lçUmaa 
davet edtlecekttr. 

cariıtanıo, yakında Uluılar 
Soıyeteılnden çekılecell •e 
onu, Polonyanın talılp ede 
ceil r ivayet olunu,or. 

Praf, 11 (Radyo) - Çe
koılovakya cumhurrelıUll•• 

General Sıro•a ti~ Rodolf 
Beran namzeddtrler. 

Londra, 11 (Rad10) -
Belediye lordu, hır aıkerl 

heytle birlikte layare ile 
Prafa ııtmlttlr. 

Aıkerl heyet, bugGalercle 
Çekoılovakyaya :ııdecek olaa 
askeri müfrezelerin kumaa · 
daaını derbude edecetfr. 

Belediye lordu, Çek ••· 
baclrlerl için Londra•a t•ıa · 
lanan ianeleri g3t6rm0ıtlr. 

Parla, J 1 (Radyo) - Cu• · 
burrelıl Lebrun, Çek •ulaa· 
ctrlerlne tevzi edilmek Clzere, 
kızıl ıaltp vaaıtaalyle elli bla 
frank iane_ ı6ndermlttlr. 



SAYFA Z 

a 
ı Vergi' r 
Projesi.. 

Hükumet Projeye Kati Şek
lini Ve di. 

Hükumetin r.ti şeklini 

verınif olduju vaaıtasız ver
giler kanunu projeal, mert · 
yettekl vere• kanuolariyle 
muhtelif hükümler ihtiva 
eden teblliat ve m6ddetlerı, 
zaman müruru, tahakkuk 
ve tahıtl, aırları lfıa eden
ler, vazife1erlol yapmıyan 

memurlar, defterler Yeaalr 
huıualar hakkında yeni hü 

kllmler koymuıtur. 
Projede yazılı tebliğlerde, 

itiraz ve temyiz müddetle· 
rlnln hesabında hukuk mu 
hakemelert uıulü kanununda 
kabul edıleo hnkümler cere· 
yao edecektir. Projede ya
zıla dljer müddetlerin ıon 

ıün6, reaml bir tatil günü· 
ne teıadüf edene, müddet, 
tatili takıp .... eden günün ak
tamına kadar uzahlacaktır. 

Zaman müruru, tahakuk 
ve tahsil: 

Verelolo tarhı lcep eden 
mali yılın ıonundan tubaren 
herhangi bir ıebeple olursa 
olıun hakiki tahakkuklarda 
Oç ve hükmi tahakkuklarda 
dört yıl lçlnde:tarh edllmi
yen ve, tarh edilip de kati 
lettlil mali yılı takip eden 
mali yıldan ıtibaren beı !e· 
ne içinde tahıll olunamıyan 
verıller zaman müruruna 
uğrıyacaktır. Ruhıat tezke
releri Ye vergi karneleri 
harçları da bu hükümlere 
tibldlr. 

Ya ba11cı memleketlerde 
bulunan mükellefler lçln_tah 
ıll müruru zamanı oa ıene· 
dır. Verıioln taallük " etufl 
mali yılın ıoouna kadar ta · 
ho.kkuk ettlrllmlyen hayvan 
lar verglıl tahakkuk zaman 
müruruoa ujrıyacakhr. 

Maltye Vekili, ıöreceji 
fevkalade lüzum ve zaruret 
ler dolaylılyle, tahılli vacip 

bir bale ıelmlt olan verei 
lerl, talulte: bajlamak aali 
blyetlnl haiz olacaktır . Bu 
takdirde tahakkuk edılmıı 

verıt .. borcu mlkdarınca bir 
banka teminat mektubu alın
muı, ıeclkme eünleri fçio 
f alz lstenmetl mecburi ola
caktır. 

Verıl~tarhı huıuıunda va 
zlfeıi o ıınlerla heıop müte 
ha111ıları .:1 reaen takdir he
yetleri itiraz ve temyiz ko 
mlıyon relı Ye azaları ynp 
tıkl rı vazife dol y laiyle öi · 
reodlklerl ıırları ıf t• edemi · 
yeceklerdtr . Akatne hareket 
edenler Türk ceza kanunu 
nun l 98 net maddeıine göre 
cez ıörecelderdlr . Bunlar
dan suçları tekr.ulananlar, 
bir daha maliye hlzmeUnde 
kullanılmıyacaklardır 

Verilen vazifeleri yap 
mıyan memurlarla hesap 
mütehaıa11lara takdir heyet· 
lerl reisi ve az tara hakkın · 

da inzibati cezalar tatbik 
olunacak, ayrıca haklıırıoda 
memurlar mubakemat ka 

nununa tabi olmaksızın ta · 
ki bat yapılac ktır. Yanmak, 

ıu b ımak albl mücbir ıe 

bepler yüzünden mahvolan ı 
aliorta11z ticarethanelerin bu· 
na takaddüm eden takvim 
yıhoa ıöre talaakkuk ettiril-

mlı olan Yerglluı ile lıidl 

senin vuku tarihine kadar 
olan vergılerlnden henüz 
tahııl edılmemiı bulunanlar, 
mahallin en büyük maliye 
memurunun takriri emriyle 
terkin olunacaklardır. 

Kara, deniz nakliye Ya 
utaları için belediyeler ve 
liman idareleri ıeyrüıefer 

ruhsatlyesl veya plan verir 
ken bu vaaıtaları itleteolerln 
•ergi karnelerini anyacaktır . 

Vergi karneal olmıyanlara 

vergi karneıl göıter l oclye 

kadar ruhsatiye ve plan ve 
rllmlyecektir. Bu ıekilde 
hareket etmlyen memurlar 
haklarında lnzlbati cezalar 
tatbik edtlecekUr. 

Defterler: 
Mükellefler, •aaıtaıız ver 

ıller kanunu projeıl hüküm -
lerlne göre tutacakları def 
terlerJ, ikinci nüshalardan 
terekküp eden ve yıl ıonun 

da citlenmlf olan kopya 
defterleri hariç -Türkçe tut 
mıya ve ticari yılı rlrmez . 
den veya yeniden ite baı 

lamazdan eyci bailı bulun· 
dukları mal müdürlüğüne 

veya varidat tahakkuk ıu 

beıt teflfeıne taıdık ettırmt · 

ye ve bunlarft geçirilecek 
kayıtlara ald müabet evrakı 

tahakkuk zaman müruru 
müddetloce aaklamıya, lı . 

tendiğl zamanda ibraz ey 
lemlye mecbur olacaklardır. 

Defterlerini, ıelecek yıl· 

larda da kullanmak lıtlyen 

ler. her ticari yılın birinci 
ayı içinde ıon ar.uamelelerlnl 
yukardakl makamlara ltaret 
ve taıdik ettireceklerdir. Bu 
mecburiyete riayet etmtyen 
lerden mahkeme kararlyle 
100 liradan 1000 liraya ka· 
dar para cezıuı alınacaktır. 

V aaıtuız vergiler kanunu 
projeılndekl komlıyonlar ve 
h eyetler, prajede yazılı adet · 
lcrlyle topl nacak ve ekıe· 

rlyetle karar vereceklerdir. 
içtimada buluomıyan azaya 
yedek aza Yekalet edecektir. 
Reyler müsavi oluna relılo 

olduiu taraf tercih oluna
caklar Komlıyon Ye heyet· 
Jerln relı ve azaları Qçüncü 
derecede dahil olmak üzere 
akrabalartyle alakalı itlerde 
bulunamıyacaklardır. 

Komlayon ve heyetlerde 
bulunan mOntehıp i.za, ma 

zeretlcrl olmakıızın btrlblrl 
ardınca üç lçtlmaa gelme · 
dikleri takdirde istifa etmlt 
aayılecaklardır Belediyeler 
ve meılekt teıekküller tara · 
fanda o seçilen aza için de 
aynı hükümler tatbik olu· 
caktır. 

Umumi, rnülha veya 
reımi büdcelere dahil veya 
bağlı daire ve müe11eseler 
tarafından akdedılco muka· 
velelerde •ergi ve resim 
muoflyeUoe veye verıı ve 
resimlerin tedlye11lnln daire 
ve müeueıelerce deruhde 
e~ilecejlne drılr hüküm kon 
mıyacaktır Ancak hu daire 
ve müe11elere ald mukavele 
lerde kartı tııraf mukavele 
ye mevzu olan itten dolayı 

akdla icrası ııraııoda mevcut 

TORICDILI 
&&E&.E 

Eski Alman 
imparatoruna 
Göre Hitler .. 

Maruf arazetect Bruhardt 
sa bık Alman imparatoru 
Kayzer tarafından kabul 
edilerek entereaan bir mü 

likat yapmııtır . imparator, 
gazeteciye buıünkü Alman· 
ya hakkında bittabi Alman · 
yadan u.aldaımıı fak at, 
tahtıDln haarettnl çeken bir 
imparator 11f atlle dikkate 
çok ddğer beyanatta bulun 
muıtur. 

Gazeteci töyle diyor: 
A.ltıncı defadır ki, Doorn 

ıatoıınıo on iki baaamajı 

üzerinde yürüdüm. Sevdiği 

köpejl bent gorur ıörmez 

taoıryor Ye ha•lıyarak ko 
ıuyor. 

imparatorun yavarl tara
fından k•bul edildim. Bıraz 
lltlrabat için btuılk odaya
götürüldüm Burada çok 
kıymetli ve biraz latif edil
mtı bir halde duran ve lla
raltlkaya ald eıerlerl ihtiva 
eden kütüphane ve tablola
rı aeyredtyordum. 

Ytrml ay aluyor ki, impa· 

ratoru görmemlt bulunuyor 
( Sonu dördüncü ıaybda ) 1 

olmıyan vergi ve resimlerle 
mükellef tutulamıyacaktır. 

Şubelerinin yıllık heıaplarını 

bir merkezde toplayıp kazanç 
vergilerinde beyannameye 
tabı mükellefler, kazançları 
nın her ıubeye düıen mlk 
tarım beyannamelerinde ay
raca göıtereceklerdlr. Şube

lerlo bulundukları yerlerin 
mahalli idarelerine ald vergi 
bt11elerl bu mtkdarlara göre 
hesap ve tahıllınt müteakip 
tevzi olunacaktır. 

Projede yazılı varidat da . 
lrelerı ve varidat tahakkuk 
memurları tüblrlerl; tahak 
kuk ıube tetkUitı olan yer 
lerde tahakkuk tubelerlni; 
ıube letktlitı olmıyan yer· 
lerde varidat mahallerini ve 
projede taarth edılmemlı 

olan mahallerde bina ve 
arazi verrıler1yle alakalı hu
ıualarda en büyük mali me 
muru, varidat mGdür Ye me 

murluiu tahakkuk ıeflifl 
elbl ti.birler huıuai mahue
be müdür ve memuriyeti, 
huıual muhaaebe Yarldat 
müdür •e memuriyeti Ye ta · 
hakkuk ıefllilnl lf ade ede-
cekttr. 

Huıuıi kanunlarda veya 
bu projenin neırt tarihine 
kadar devlet9c akdedtl it 
olan Yeya akd 11raıınd me
ri hükümlere göre muteber 
bulunan mukavelelere müı· 
teniden bu kanunda yazılı 

verıtlerdea birinde muafi
yeti kabul edilenler kanun· 
larında Ye oıvkavelelerde 

yazılı vergilerden ve temel · 
tü n·ralılnden lıtbnalı~ı lca
bul edılenler de aınai ve ti· 

c ri kazanç Yergilerinden 
muaf ol&caklardır 

Fazlı tahsil, noksaı tahsil: 
Kanun yollarını teıkıl eden 

itiraz mercılerlndco verilip 
katlyet keıheden kararların 

mükelleflere teblığl tarihin· 
den evvel tahsil edllmtı olan 

verıllertn bu karara eöıe 

fazla alındığı ani ııl n m ik 
darı ıahtplerhıe red veya 
.borçlarlyle mahsup, eluık 

olan kıtmı lıe tahsil oluna. 
caktır. 

Hizmet erbabı lıtlhkakla · 

1 
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C. H. P. 
Ocak 
Kongreleri. 

C. H. Partl•l ocak kon
grelerinin yıllık toplantıları 

bu günden attbaren baılıya
caktır. 

Ocak kongreleri bu ayın 

24 dünde bltecekUr. 
lkınclteırinln blrloct gü

nü batlıyacak olao nahiye 
kongrelerinin de en ıon 7 
tkıoctteırlnde ıoou alma -
caktır. 

Bu akıam Martlı, Hacıgay 
bl ıemt <icakları toplanarak 
konırelerlnl yapacaklardır. 

Sıh~at mü~ürü 
Bır aydan beri mezun bu · 

lunan Sıhhat Müdürü B. 
Mubllı Suner, izinini kulla · 
narak vazlfeılne döomüttür. -
S~ğhk korucuları ~öyle

re variliyor. 
Sailık .. ., korucuıu yetlı

Urmek ·, makaadile vilayetçe 

bir kura açılmıı ve yapılan 
imtihanda muvaffak olanla -
rın k6y aajlak koruculuk
larına tayin edileceklerini 
yazmııtık. Kura mezunları 

nın . bütcelerlne tah•lıat ko 
nan nahiyelere tayinlerine 
batlanılmııtır. 

Bir tayin 
Tebhtrbane memuru Zey

nelabidin tekaüde !ıevkedıl

mlt, yerine küçük sıhhet 

memurl rıod u Salih Çuna 
20 lira maatla tayin..,_ olun 
muıtur. 

-~ 

Gene , 
öğretmenlerin 

Tayinleri. 
Kültür Bakaolıtınca, öi 

reımen okullarına• e)·lO.I 
deneıt mezunlara muhtelif 
vilayetler emrine verllmlt· 
lerdlr . 

Şehrimiz. Necatlbey öiret 
meo okulu eylCil deneal 
mezunlarıpın tayinlerini ya· 
zıyoruz: 

Mehmet Şençalıı Afyon , 
Fehmi K6prülü Deniz iye, 

Oıman Okan •e Recep Kü · 
çükler Balıke•lre, Ekrem 
Gnter Eıkiıehtre, Hasan Uj 
uz ICarıehtre, Yuauf Do
i nel Mania ya, İbrahim 
Sattekln Eıkltebtre. Fuat 
Şehirden Rlzeye. Naci Ôz· 

duyar Dentzllye. HJkmet Er· 
dem Çoruma, lbr hım Euo1 
Kaatamoouye, TevfU: Hal· 

köıe Burdura, Neıet Turan 
Kat hyaya, Abdulkadlr Vu 

ral Gireıon , Radı loanç vl! 
Bürha• Summan lzmlrl" .. 

rı üzerinden 2888 numa
ralı kanun mucibince alın 

akt olan hav • kuvvetle· 
rlne yardım ' verıtat tçln de 
bordro •ereceklerdir. 

Hav kuvvetlerine yudım 
verglıtnln kanun hükümleri 
d lreılnde te•L:ıf ve tedıyf! 
edilip edılmedlfini tayin lçlo 

allkalı daire ve müeaaeıe'er
le bak iki ve hükmi ıahııla · 
lar1n defter ve ka7ıtlarının 

Yeni Bele iye 
Meclislerinin 
Toplantısı. 

Belediye mecllıl aza ıeçl 
mi vJllyetln her yerinde bit· 
mtıtlr Yalnız Gönen ve Dur· 
ıunbey kazalarında bugün 
veya yarın oetlceleoecekttr. 

Eıkl belediye mecllıleri 

olu vazlfelui bu ayın ıo . 

nunda nihayet bulmaktadır. 
Yeni ıeçılen belediye .. mec. 
ltılerl kanunen 1 teırlonol· 
de ilk toplantıtıoı yapacak, 
dlYan, ... reta, daimi encümen· 
le dlfer encümenleri teçerek 
f aaltyetıne• ve ııöröt melerloe 
baılıyacakhr. 

Erdekte seçim: 
Erdekte.:ı.yapılanZ ıeçlmde 

belediye} azalığına aeçllen 
C. H. "Partlıl namzetlerinin 
adlarını yazıyoruz: 

Hamdi Yücel, Ahmet Gür, 
Alı 'f ıkveı, lımatl Halıkçı, 
Nazmı .. Eıen, Hüıeytn Ayıen, 
Huan Plav, Ferit Koç, Gay · 
bt Türel, İımall Ener, Sab· 
rl Diler, Fevzi Sarıaül, Cev 
det Ôz, Ahmet Y ükıel, Alt 
Nalbanto§lu, Abid Y etııkın, 
Ahmet Okçu .. 

Susığnhkta alay savgi ile 
~ırşılan~ı. 

Su11aırlık, ( Huıuıi) BJr 
kaç aündenberl manevrada 
bulunan alayımız_ dün dön 
müıtür. 

Halkımız, batta kaymakam 
iımall Hakkı Gider olduğu 

' halde alayımızı kaaeıba ha
ricinde alkıılarla karıılamıı· 
lir. 

Za~ıt katibi ıhnacak 
1 

Şehrlmi z:ıulh.bukuk mah ı 
kemeıine 40 ltr aylık ücretle 
bir zabıt katibi alınacaktar. 

Memurin kanqaundaki ıeral

u' haız "'bulunanludan ma 
kine &le yazı b ilenler ara 

11nda bir mütabaka_ımtıha · 

nı yapılac ktır. 

-
Ooau 

Duraunbey jandarma ku
mandanı Yüzbaı ı B. Cebba. 
rın bir erkek çocuğu dtin 
yaya gelmııtır . Ebeveyni 
tebrik ederiz -- -

Hakaret etiniş 
Yıldırım m halleılnden 

lımall oğlu Refik, Dinkçiler 
rnahtılleılnden Adem oilu 
Muhtarla arkadeıtı,K.adrl ha
karet ettıklerl lddııuile ya 

ksl nmııtır. 

tedkık bordroların vaktinde 
Yerflmeme!ıl veya hır k111m 
lttihkakların bordroda htç 
ıöaterllmemeıt veya nokıan 
1öaterılme11I, keıllcaı vergıle
rhı ıınmanında yatırılmomaaı 

hallerinde yapılacak muame· 
lelerle ceza kı&ım la rı hnk· 
kmda hızmct erbabının ka
zanç vergisi hakkındaki hü
kümlerin aynı tatbik edile 
sektir. 

Tıb Kongresi"_ 
ne GidecekDok .. 

torlar. 
Yedinci tab konrreal A•· 

karada toplanacaklar. Kooı· 
reye ıehrlmtzde ve nıül· 
bakattakl doktorlardan bir 
kıımı da lıtırak edecektir· 

Bu arada Do§um ve Ço· 
cuk Bakımevl Baıtabtbl 
Halit Üzel,•Memleket Ha•· 
tahan~ıl Baıtabibl""Raıf pe• 
mlralp, G6:1 Mutehu1111 lb· 
ıao Ôıkay, Cild Mütehaııı· 
ıı Ekrem Bayıan, Edreoılt 
Belediye haatabanetl oper• · 
törü Bedia l ErteuıalP 1 

Balya hQkumet doktoruiS•· 
ip Gıra y, Sıodırıı hcıkaıııet 
doktoru Hilmi Aıtan, kurul· 
taya lttlrak etmek üzere oO 

ıkı gün iz.inle ,Ankaraya ıl· 
deceklerdlr. 

Doktorlar 17 teırlae•· 

vel pazartesi ıüoü Ankarad• 
bulunmuı olacaklardır. 

Hafıada~ bir tayin 
Nafıa ' müdürlüi6 ıoaal•' 

müheodlıliğıoe yükaek ..,o· 
hendiı..ımektebl bu ıene_a>e 
zunlarıodan~ _ Otman Nuri 

Onıan tayin .. edllmtttir. 
_...._ ........... , ..... 

Zeytinyağları 

Standarize 
Edilecek. 

ihracat maddelerlmtzlO 
arasında en iyi mevkllerdeO 
birini tutan zeytioyajlarınıO 
da ıtandarizealoe karar~ Ter 

mittir . 
· Uzun müddetteoberl İktl 

.. t Vekaleti iç ticaret umuo> 
müdürlüğü ve ıtandar 
dtza1yon müdürlüiü tarafıo· 
dan: yapılmakta~ olen~ t~dklk
ler bir haylı lnkiıaf et111lt 
Eğe mıolakumdar;ve Kar•· 
deniz mıntaka1ile İ.. Gazfao· 
tek zeytin bonolarından top· 
lama malümat ıoauDda çok~ 
eıa1lı maddeleri lhUYa edeO 
bir nlza•name prejt".ıt_ b•· 
zarlanmııtır. 

Y afları taııdıkları hakiki 
kahte ve nef uetlerl ıle ıat· 

mak,..•e ıık aık~ halkın ııb· 

hallol ihlal eden t iflt edll 
mtı yejlarınr piyasada yrt 

bulunma ına ımkln bırak

mamak lçlo nhnmıı olan bu 

tedbir b6tün J allkadarlar 
araaında~ ve bllh ısa halk 
tarafından büyük bır~ mea> 
nunlyetle kartılanmııhr 

Söylendlfloe ıöre . projede 

zeytin yaflarımızı..ı kar•ıao 

lier türlü bileler ıözönünde 

tutulmuı, buua imki.n barak 
mıyacak 'ıektlde çok tlddetU 
eezai hükümler lconlmuıtur. 

Zcytıny jlorı illaadut ni· 

zamnameıl, nüfuıu kalaba 
lık olan lıtthla~ı çok yerlerde 
gayri mefrU kozaoç yollatl · 
rın& sapan yağcılara doiru 
yolu ıöaterecektfr Bu iti · 
barladır ki, tetkiklerin nıühlf1J 
bir kısmı d• zeytinyağı lstıh 
lakı çok olan yerlerdeki 
piyasalarda yapılmııtır. 

Nizamname projuı pek .. 4 

yakında Büyük Mıllet mec· 

llıloln tanibine arzedtlecek· 
• tir. 
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Süde Mıntakasının ilha· 
kı Ve Alman matbuatı. 

alad· eve Ve-.. 
r 'fecek Hedıye 

Çekoslovakya mesel~slol 

harp çıkarmadan halle mu 
vaffak olftn lngill-z v Fran· 
11z Batvekfllcrl, son Münth 
toplllnh11ncfon •onr1t m,.m 

leketlerlne döndükleri zaman 
halk tarafından büyük he
yecanla korıılandılar 

Es 

e 
ce 

a b 
Os y 

Gi-
ı .. 

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

; l giltere Kra ı Edvardın 
e Olacaktı? lir liman gazetesi((Sü ~et mıntıkasının Çekoslovahadan ayrılmbt, Ç~koslovakyanıR • 

hayatım hiç bir suretle tEhli~eye snkmaz.)) Diyor. 
Siidet mıntakaıımn MO· 

lngt\tere bir harbt'! girecek 
o\ saydı eıkt Kra l Sekizinci 
Edvardıo, y1t nl ıtmdtkl Vtnd· 

raberlnde getirecektir. 
SCJo buhran devreıl eına · 

11nda, Vtndıör Dükü, müte• 
addit defalar saraya telefon 

blb , 
de elde edilen anlatma 

Gazetelere ıöre, bu bü· 
yük muvaffaklyetl temin 
eden dört büyük devlet ~llctbınce Alman askerleri 

t:tllf •ndan tıgall münaıebc · adamı, bugün bu neticeyi 
f tle Alman matbuatı tara· elde ettikten ıonra her ne 
~ ı b •n Yapılan neırlyat pek kadar birbir erinden ayrıl · 

I 'r•retlıdtr. Bütün gazete mıtlana da, vücudc getir 

ı:'• bu hldlıe m6naıebetly dikleri büyük bant eıerl, 
b hıdıklan yazılarda bil . onları btrbtrlerlne bağla 

a'''' tu iki noktayı teba maktadar. Südet Almanlara 
t ı ettırmektedırler: nan kurtarılma11 ıulh yoliy 
l l - Httler baraf taraftarı le mümkün olmut ve Al-

: dutunu bir defa daha ve manyanın Avrupadakl ıon te 
b ll •efer her zamandan da- rritorlal talebi Adolf Hıtle · 

' Parlak bir ıekilde tıbat rlo azmi Hyaılnde tabak 
ttoıtıttr. Aynı zamanda Al kuk edebilmtttlr Bu ıuret· 
1rı,ll tnlllettne verdtil ıözü le Avrupa politikası için 
t'ın•oıen tutmuı, yani 1 yepyenı bir devir açılmıttar . 
teırınevvel tarihinde Sadet Bugünler içinde ıade Südet 
lrııııtakaaının Almanyanın Almanları kurtulmamıt, fa-
tlı 
lrı ne ıeçmealnl temin et- kat bütün Avrupa, müıterek 

1tllr. btr ı, birliği ıtvasetlnt eüt-
1 2 - Alman · lnglllz doıt · mek tçin keodııtnl bağlı yan 
ll~u eıklılnden daha kuv- bağlardan halaı olmuttur. 

•etli bır ıekılde tezahür et · Zıra aon buhren herkea 
~1it ııbı, bundan sonra da ıçlo büyük bir tmtıhan o\-
~er lkt memleket birbiriyle muı, herkes blrtey öğren· 
•rp etmemeye kati suret- mııttr . Eğer Münib görüt 
t~eylemtılerdlr . -===s melerl muvaffaklyetalz ikle 

Çekoslovakya Hadisesinde
ki Şahısların Iztirapları. 
Herb,rinin 

Derdleri 
endisine Göre 

ulunuyor. 
H&dlıelerln birinci pl6nın 

d, rolleri bulunan bükümet 
•e devlet retılerlntn hayat -!'''• htç de bızımkinden fark 
1 dettldır. Onların da buıu· 

•l hayatlarında tztlraplu do
ludur. Fazla olarak me,ki · 
lerı icabı omuzlarında pek 
'iır ylkler tatımaktadırlar. 

Nevıı Çemberlayn: 
Büyük Brttanyanın Batve· 

lcuı kan deveranının gayri 
ı:tluntazam olma11odan muz 
larJptır. Onun haatalıiı ciddi 
dtr. Zaman zaman kendlıloi 
''"•r. 

Neovtl Çemberlayn bo· 
lılc avını çok ıever. Ancak 
balıkların bol zamanlarında 
0 •vlnde oturmak mecburl 
httode L:alar Çok defa par
ll111ıeoto lçtlmalarana bile it 
Ur•k edemez. Hutalıia bu -
lla ananıdır. Bn Çemberlayn 
lcocuına pek f zl" ıhUmam 
IÖıterlr. Yemeklerini b zznt 
tertıp eder imparatorluk 
Batvektll, ııkı bir perhize 
tlbı oldufund • her istedi 
ltaı yiyemez 

Franklan Ruznlt: 
AmerlkaRelılcumhuru Ruz 

•elttn maıuman üzerinde 
btr~ok t~\ fo:aiar vardır. Bu 
telefonlardan mühim bir kıa· 
Qıı dGnya •tlerlyle alakadar 
olabılmeıt tçlD A vrupay 
b-tladır Fakat bir taoeıi 

man bütün Almanyayt sar
Hn; bir yığın hoparlörün 
önünde, kuvvetleıen ıeıtnl 

radyolarla dünyaya duyuran 
Alman devlet relll Adaolf 
Httler boi zıodan muztarlp 
tir . AlpdRğlarınan eteklerin 
deki, Berghellgaden köıkünü 
bu ıebeple tercih eder Dok· 
torler, Berlanın havıuına na 
zaran burama dsha iyı ol
duiuou ıöylemtılerdır. 

Edtar Daıadiya: 
Fransa Baıvekılı Edvar 

Daladlye, ceuretl• tuttujunu 
koparan atılgan btr deYlt'.l 
adamıdır. Onun da bü)lik 
bir derdi vardar; çocuklı\rı! 

EdTar Daladtye 932 ıene· 
ılnde çok aeTdlit kar11101 
kaybetmlt ve iki yavruıu 

ile dul kalmıthr. Şimdi ak
ıamları çekild tii küçük 
apartmanında çocuklarının 

terbiyesiyle me11ul olmvktn · 
dar. 

Benito ussolini: 
FiUmlerde hazan bir köy · 

tü, hazan da kumandan ola 

rak gördüğünüz halya Bat 
vekili va tile 11hhatıne ıtınn 

ıöslcrmemittlr. Bundan bir 
kaç ıene evvel bağıraakla 
rında tehlıkell bir Olıer me 
lıyatı ıeçlrmlıtar Sebze ve 
meyvadan baıka bir fey 11 i · 
yemez. Kallyen alkol kul
lanmaz Her ıabab dol:rtor. 
lann tavılyesl üzerine 
İaatlk yapar 

Prens Konoye: 

jım -

neticelen memlt olıa} dı o za 
man bu. A•rupa insanlığının 
ifli.ı ettiğini göllerirdt. O 
zam GD Avrupa, medeniyet 
aleminde oynam1 ya mecbur 
olduiu rolden vaz geçmek 
zorunda kalacaktı. 

F r a D k f u r t e r z~-
ı tun8, Hltlerin vaad ettıği 

gibi 1 tetrlnevvel tarihinde 
Alman ukerlerinln Südet 
mıntakasanı ltgal ettiklıP.rlnl 

hatırlatarak diyor ki: 
"Tahliye müddetinin 

teırinevvel olarak t e ıbtt 

edılmeıınden dolayı az kal 
ııo btr harp kopacaktı Ya. 
hud hıç olmazaa hakikaten 
harp kopacak lmlt gıbı, 

her tuaftao lazım gelen 
aakerl tedbirler aılndı. Bu 
tar'h ve mühlet ned<n bu 
kadar ciddi te lakki olundu? 
Çünkü evvll: Alman milleti 

nln önderi, 1 teırlnevvel 
tarlbınt diğer devletlere ıor· 

madan kendi kendlılne ta 
yln etmlttl. Sanlyf'n bazı 

kimıeler, Südet toprakların-
da yaftyan naıyonal ıoıya 

lizm alevhdorlarının ••ktln· 
de hicret edemlyeceklerln· 
den korkuyorlarnı. Bundan 
baıka Prağ hükümeU, ken
dlıloe verılen mühleti yent 
hadiseler hazırlamak ve 
tahktmahoı artlrml\k lçtn 
ki.fi göremiyordu. Saydıil · 
mız ilk iki mülahaza bıl· 

hasaa lnellterc efkara umu. 
mlyeılnde taraftar kazan 
mıttı. Bu .eınada Almanlar 
tarafından ileri sürülen bir 
"dikkat,. a karıı duyulan 
nefret . bütün diğer htılere 
baklmdt ve İngiltere. preıtl 
jının kaybolmaaından kor 
karken a11l ıoğuk k•nlıhğt 

01 kaybediyordu. Hakikat 
halde lngilterP, Çekoılovak· 
ya denilen ıuni devletin 
akıbeti He f1ızla a lkadar 

deitıdı, franaaya ıellnce o 
da, bir hayli zamandanherl 
Çekoılovak1a kartının de· 
ğeutzltiınl le•ekkülle ka· 
bule batlamıth Halbuki 
Almany bu eıoada ıadece 
bir tek teY dOıiioüyordu: 21 
May11 tarihinden beri Südet 
mıntakaeanda ıüratle lnkl 
taf eden bi.dlaata, aflıyan 
in.antyet namına bir nlba· 

yet vermek. 

«İtiraf etmek lazımdır kt 
Londra, Praj tarafından ir · 

ttklp edilen bütün hatalara 
Südetlilere edilen bütün it-

keocelcre ve Moıkova tara
fandan tdere olunan bütün 
eotrJkalera rajmen, Çekoı· 

lovaltyayı iltizam edi yordu 

Bundan batkııı normrıl za 
(Devamı Dördüncü Sayfada) 

Bir Fran11z ıazeteal bu 
münasebetle llalk araaanda 
güzel bir anket yapmııtar: 

- Sulhu kurtardığı iç n 
Baıvekile ne verluinı:ı? 

ıör Dükünün vaziyeti ne 
olncakltr.? ' etmlt ve kardetl Altmcı Jor· 

Büyük, küçük, kadan, er 
kek ve muhtelif meal ekler · 
den klmıelere sorulan bu 
ıuııle muhtelıf ce•aplar alın 
mııtar. 

Sebze aatan bir kadın: 

Madam1.;.Jozef hu ıuClle tÖY 
le cevap veriyor: 

- Möıyö D ladtyeye ko 
Cft bir ıt'pet doluıu mantar 
veririm.. Hem de ~n irile 
rlnden; birer birer kendim 
ayırarak ... 

Şöfer Hararro daha cö
mert da vraoı or: 

Bat vektle ne venek 
azdır, berteye hakkı var, di· 
yor. Fakat bt"n keadlaılne 

büyük bir teY verecek ıktt · 

darda değiltm. Yalnız. eier 
tenezzül edip kabul buyur. 
lana kendlaini bır kadeh to· 
kuıturmaya davet ... edebili 
rlm. 

KQçük kardeıtnt lrncsfına 
alıp gezmeye çıkhll btr at 
rar\a anketçinin suali ile kar 
ttlaıan 9 yatındaki kız bt 
raz ıaıarmıttar . Fakat kOçük 
matmazel Nıkol Marnlye fn 
la tereddüt etmiyor: 

aptyl veririm, diyor. 

c - Kapl nedir? 
t~enlm küçük köpellm. 

Oa ha yeni dojdu, btr buçuk 
aylık 

Za•allı kız bu çok ıe•dl
ğt hayvana Baıveklle ver
mekten çekinmiyor . 

V aaati bir ücretle çahıan 
bir ltÇI de evvela ne ver 
mek tıtedtğml söylüyor: 

- Şehir kıy111nda güzel bir 

ıato 

Fakat bunu verecek ıer 

vette bar lnaan dejt\dtr . 
Onun için timdi verebılece

iı tey: •ytrml Frank. dan l •batettir Lakın tli. ve ediyor: 
Bu parayı hem de ıe•e 

ıeve veririm. 
Edmon May ..ıı- büyük 'bir 

binada kapıcıdır . Suali çok 
ciddi kartıhyor ve: 

Ben, babam harpte 
ölmüt bir ökıüz olarak bü 
yüdüm, diyor Möıyö Dala 

diye yeni bir harbin çıkma · 
ıına mani olarak, yer yüzün
de milyonlarca çocujun ök 

ıüz kalmumın önüne geçtt 
Ôluüzlüiün ne demek oldu 
iuou bea btltrim • Böyle bir 
felakete mani olan adamın 
lımlnl Franaanın her tehrin-
de bir caddeye, bir ıokaja 
vermeli, bütün mekteplere 
heykelini dikmeli 

Geçen ay kendlılnl göate· 
ren buhran dolaylıiyle bu 
meıele. İngl lız makamların 
da mevzuubahı olmut iıe 
de gazetelere ancak ttmdı 
aksetmlttl . Bundan anlatıldı 
ğına göre, memleket dıtında 
bulunan V iodıör DükQ tle 
Düıuinln bir harp Zllmanın· 
da ne yazlyet alacağına dair 
ıtmdiki logtlt:ı k.ralt Altıncı 
Corç ile Baı•ekll Çember
liyo araamda bir anlatma 

ha11l olmuıtur. 
Harp eın sında, Vtodıör 

Dükü derh"l logıltereye ge 
lecekllr. Daha ziyade ken 
dlılnln arzuılle memleket 
dıtında kalan aabık kral, 
bu vaziyeti hemen deflttlre
rek, harbin ilanandan itiba
ren biri iki Hat içinde ln
glltereye ayek baamıt bulu 

n cakhr. 
Bu anlatmalar ıon birkaç 

hafta içinde Kral ile Batve
ktlln etraflı görOtmeıl neU
c~ıılnde yepılmıttır . Anlaı· 

mllyı müteakip kral, Taltde 
kraliçe ıle ~e eileatnln diler 
ef radtle de ıörütüp aynı 

mevzu Qzerinde umumun 
ittifak ettiflnl görmüıtür. 

Bu takdirde Vicdıör Dü· 

kü, Vindıör Düıeıl ni de be. 

bardıman edildlil zaman bir 
hafta öyle heyecanlı anlar 
yıııadık ki; her an ha timdi 
6ldük, ha tlmdi öleceilz dt · 
yorduk . 

"Benim Daladlyeye ve -
recek hiçbir teylm yok: 
Neyim var ki •ereyim! Fa· 
kat para toplanacak oluna 
herhalde ben de verecek bir 
tey bulurum. Bence para 
toplayıp Ba4Yekılın güzel bir 
mermer heykelini dtkmeU .• 

iyi bir blılkletçt olan 
ı Hanrl Guerra da batveklll 

ıporcu Közüyle &Örüyor: 
Galiba möıyö Oaladi

ye •aktlyle lyt bir btılkletçi 
lmlt . Hakikaten çok ıporcu 
bir adam Besaim bıaıklet 
pek yeni deaıl amma, ona 
verecek batka bir ıeylm de 
yok. Kabul edeceğini Te ho· 
tuna gtdeceğlnl b!lıem onu 
•eririm . 

Harp malulu bir poıta mü· 
veztt de harp olmadıAana 

çok memnun: 

ja telefon etmlt ve kardetl 
Altıncı Jorjla ıorütmOı, kar· 
detlnto taavip edeceil tekil
de vatana hizmete hazır ol
duğunu btldlrmfıtlr. 

Hatırlarda kaldıfına göre, 
Vındıör Dükü, İngiltere tah
tından çeklldıkten ıoora 

verdiği bir nutukta, memle· 
kete hizmete her zaman 
için hazır olduiunu ıöyle· 

mitli Vindıör Dük<i bu de• 
fakı teklJfl ıle ihtimal bu 
Taktln gelmtı olduiunu tak . 
dır ediyordu. 

Vındıör DükQnün bir harp 
eıoa11nda lngtltereye gelltl
nln teferrGatı bittabi teıblt 
edtlmemlıttr. Yalnız ıeleceğl 

kararlatmıı bulunmaktadır. 

Bununla beraber, aaray 
mehafıltnde ıabık kralın 

memlekette göreceği müı· 

takbel itlere dair bazı tah
minler yapılmaktaydı. Bazı 
mehafil, onun muhafız kı· 

talarının kumandanlığını ele 

almuını muhtemel görüyor· 

du. 
Preoı dö Gal olduğu 11-

ralarda albay 11fatı ile bu
lunduğu Gal muhafız kıta· 

larına kumanda edecell zan· 
nedılmekte idi. 

Diğer bir mutaleaya gare, 
Vındıör Dükünün cazip tah
ılyetınden ve tetkllltçı ka· 
billyeUnden lıtlf ade etmek 

düıünülebllırdl. Bu bakım
dan Vindıör Dük6nün, ılllh 
f abrikaıı amelelerlnden yi
yecek nakllyatile me11ıul 
olanlardan Te buna benzer 
ahaliden terekküp edecek 
"ılvll ordu. nun organize 
edllmeal itinin kendtılne teT
dı oluomaaa muhtemel ıö

rfllüyordu. 

F kat Diikön bizzat lıtl

yeceil T zlfenln ıu olacafı 
kanaati yardır: Harbi umu
mide lttlrake çalıttılı ve nl
kayet muvaffak oldulu ıı
bi ılperdekl aıkerlerle be· 
raber fiili hizmet görmek. 

Oouo bu arzuıunu ta · 
hakkuk ettlrmlJe mOıaade 

edlleceil zannedilmiyor. fa · 
kat unutmamalı kt, Vındı~r 

- Ben harpte malul ol 
muı bir adamım . Onun için 
harbin f eliketlni çok 1 yl bi· 
lirim. Buıüıı yeni bir .. rp 
çıksa ydl klmbliı r daha kaç 

DükünOn tlmdlkl vaziyeti 
harbi umumideki vaziyetin
den bir hayli baıkadır . O 
zaman lngtlterenln veliahdı 
olmak gibi nazik bir mev
kide bulunuyordu. 

G6r ülQyor ki. Möıyö Ed · 
mon May. Daladlyeye verile 
cek delerde maddi bir mü· 

milyonlarca adam malul ola· 
c ktı! 

Bence her malul ma ıın 
dan bir miktar fedaklrlık 

etmeli ve bu ıuretle topla 

nac k •ara ile kamp ku· 
rulmalıdar "Daladtye kampı. 

Şımdl lıe bu neviden bir 
11fatı yoktur. lnglltere tah
tandan da tamamtle feraj•t 
etmltUr. Onun için kardet· 
lerlnln 1914 1918 de yaptıiı 
aıbı, harp meydanında faal 
bir ıubay olarak hizmet et
meılne mani olacak hiçbir 
kanuni engel yoktur. 

lfat bulamıyor . Onca, Hat· 
vekilin hizmeti ancak ma 
oevl vazife lfa11 ile 6deoe· 
cek büyuklüktedlr. 

oıton ıehrlndeki bir kıllnf · 

ie s:nerbuttur. Ve retılcum · 
hurun bu kıltodekt doktorla 
Qıuha•ereılol temin eder. 
auzveltın oAlu Ceymtı bu 
kıltnıkte tehltkeU bir emeli 
Yat aeçlrmlttir . Amertkn rel 
•lcuaıhuru e•ladının ııhhat 
raporlarını her ıabah 
••zlılda bekler. 

Adolf Hit ıer: 

aabır-

Ellal maıaya Turduiu za. 

Koca Japonyayı idare et · 

mek kolaydır . F kat inıanıo 
oğluna ıöz dıoletmeıi çok 
fÜçtür İşte Japonya Ba ıve· 
ktlinla oğlu Kamlmara Ko
ııoye de babaıını diolemi
yen bir eYlittır. Ve pren 

ıln en btyük derdi de bu 
dur . Preaı oğlunu Amerika 
da bir üniversiteye gönder 
m it. fakat o burada eğlence 
ve zevk ıle günlerini geçlr
mtıtlr. Sene ıonunda da 
mümeylzler kend11lne not 
vermem itler, zavallıyı 11nıf· 

ta bırakmıılardır. 
Oğlunun bu fena halleri 

Japonya Batvekılinl çok mü· 
tee11lr etmektedir. 

Madam Rüdmı'° 11minde· 
ki bir hizmetçi de umumi 1 

harbin f ellketlnl görmüt bir 
kadtodır. Aolatayor: 

- Harpte az kalsıo bır 

Berta topu mermlıi altında 

kalıp 6lü1ordum. Şehir bom. ! 

lımlni taııyacak olan bu 
kampta her ıene yaı.ın ma 
lQller tolanır •e hep bir ara · 
da güzel vakit geçirerek 
baovekilı anarlar 

Matmazel Jlruan bir dai · 
(Sonu dördüncü sayfada) 

Bütün bunlarla beraber, 
ıulh devam ettlil m6ddetçe 
bu pllnlor ıadece plln ol. 
makla kalacaktır. 

logıltere ıazetelerlnin lı· 
tthbaratma göre, Vindı~r 
Dükü ancak milli fevkalade 
bir zaruret karı111nd" vata• 
na dönecektir. 
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Südet Mınrakasının ilhak. Ve ' 
Alman Matbuatı. 

( Baotaraf ı üçüncü ıayfada) 

m !\nlutl a demokrnt parla· 
mant er devlctlt'r •D makeoız· 

maaı süratlı ve kati mürı a 

halelere kadir değildir . Oo· 
ların harekete gelmeleri 
için büyük buhran er, hat
ta vahim harp ve felaket 
tehlikeleriyle karıı karııya 

gelmeleri lazımdır. Bütün 
bu aaydığımı~ aebepler bel. 
ki kabul ve taadlkt güç olan 
ıeylerdtr, amma ne çare lrt, 
hakikat böyledir. Almanya 
cebir ve t•ddet Jatlmal et 
memlt ol1aydı, daha uzun 
müddet gayeıtne eritemezdl. 
Dünya böyle ıeylerl itilme
yi pek arzu etmez. Fakat 
ae yapalım?., 

tekilde kartılamRkta idi . 
Ancftk Çeko~ovakyRya, en 
büyük kımıı Slov" kyada o l 
mak üzere, büyük orman 
uhaları ka l maktadır. 

SİHİRLİ SARI BİR 
MADEN: Al TIN .. 

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
' ~ ~ 
1 = K apita/:. 100[)00,000 Türk Lirası ~ 
~ Yurd /çınde 26 J Şube Ve !Ijans ~ = Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 

3 Diğer zirai mınta · 
kal ardıı da bu vaziyet ay · 
oı t'kıldedır . Dünyanın en 
m6him teker imal ve ihraç 
eden memleketlerinden biri 
olan Çekoılovakya, bundan 
ıonra da aynı mevkii lfgal . 
de devam edecektir Çekoı
lo•akyanın ıon ııeneler için . 
de cenubi t•rki Avrupaaın
dan m6hlm mikdarlarda 
hububat ithal ettlil doiru· 
dur. Ancak bu, 1a ılyaıi 

ıebeplerden, yabud da Çek 
endüstri mamalatanı ihraç 
edebilmek kayıuıuadan mü· 
tevellUUr. 

Bütün bunlara mukabil 
Almanya, ilhaktan ıonra 

Johaneıburg, - Altının 

yarattıfı hın insanları, her 
devirde akho almıyacaiı 

maceralara ıürüklemtıllr. 

Bu hırsla hareket edenler, ya 
Alaıkanıa karlı steplerinde 
•eya gölgede bile hararet 
derecesi 50 yl aıan lıtlva 
hattına yakın vahtl orman 
larda altın aramıı, bulmuı 

ve yıka.mıılardır. 

Ayoı ıazeteler, Almanya · 
İngiltere doıtluiunuo bu 
ıon tezahürüne lıaretle bu· 
nuo haiz olduiu ehemmi· 
yeti tebarGz ettirmektedir· 
ler 

ıayanı dikkat ekonomik lı · 

tlfadeler temin edemlyecek· ' 

Tranıvalda çalııan altın 
arayıcı, haaretlle yanıp ka• 
rulduğu bu ıarı külçeye ka· 
vııtabllmek için, yerin altın· 
da çok büyük bir derinlikte 

çalıımak zorunda kalmııtır. 
Bunların bazıları, ekıerlya 

kalınlılı bir kaç ıantimetre 

yl bile ge9mlyen btr altın 

dam"rınının izi .J üzerinden 
y4rümek için, yerin altında 
25GO metre derlnlttınde ça · 
lıt•P taıı ve toprafı kazmak 
mecburJyetındedlrler. Bu it· 
le uğraıaalar, orada, yani 
2500 metre yerin dibinde 
burıu ve dinamitle çahımak
tadırlar. 

Deutıcbe Allıemelne Ze 
ltung, Südet mıntakaaının 

Almaoyaya ilhakından do · 
layı,5Çekoılo•akyanın eko. 
aomik bakımdan zarara uf· 
ramıyacaiını, bllaklı eko 
aomlıfnln daka fayda 1röre· 
ceelnl, zira bu havallnlo it
ılzllkten bllba11a muztar•p 
olduğunu iddia eden bir ma
kaleılnde, bu lddlaaıoı ıu 
ıektlde ıebcplendhiyor: 

1 - Südet mıntakaaı bü 
tün Çeko.Jovakyanm eo az 
Terfmli olan ıanayHyle, yani 
lükı aanayHyle me11uldür. 
Makine •e•ıtlih endüıtrlıly 
le, yani afır ve verimlt sa 
nayile mefiul olan mınta -
kalar, tamamtyle Çekoılo
vakyanın elinde kalmakta· 
dır 

2 - Ftl•akt Südet mın 
takasının ormanları Çekoı

lovak1anın kereste •e odun 
ihtiyacını ehemmiyetli bir 

Ur. Evvela, bir az önce de 
izah olunduau aibi, eodüı· 
trl bakımından Almanyanın 

kazancı ehemmiyetli değil · 

dır. Südet mıntakaıındakl 

maden kömürlerine ıellnce 

bu AllDanyanıa fazlaca iti · 
ne yaramıyacaktır . Zira biz· 
zat Ahnanyadakl ocaklar, 
memleketin ihtlyacmı kar · 
ıılamıya kifıdır. 

Aynı ıckılde ilhak edılen 
mıntaka tardakt ormanların 

•üıatl de Almanyadakt or · 
manlarla mukayeae edildtğl 

zam on kalemle af ade edile
mıyecek derecede ebemml-
yehtzdtr. Bu ıuretle Alman 
ya, bundan ıonra da ke
reste. ithaline mecbur kala 
caktır. 

Velhaııl Südet mıntaka

ımın Çekoılovakyadan ay · 
rılmaaı, Çekoılo-yakyanın 

ha yatıyetınl biç bir ıurette 

tehlikeye ıokamaz ., 

Eski Alman lmparato- i 

runa Göre Hitler .. 
(Beılerafı~lklncl sayfada) 

dum. O nadiren köıkünd~n 
uzaklaııyor •e o zaman da 
yakın dostlarım ziyarete ıt· 

diyor. 
Bır müddet ıonra impa

ratorun odasına glrdlilm va
kit maaaıınıo batında bir 
kıtabıo taahthlerlnl yapıyor· 
du . Bır ıenç kadın kalktı, 
gl:r.llce odadan uzaklaıh 

imparator ile refikası be· 
ni,.mutad oezaketlerlle kabul 
ettiler. Klyom mavJ bir koı 
tüm alymlıtt. Dık duruyor 
Ye sakat küçük elini arka · 
ıında tutuyordu. Kar ren
ginde beyaz ondüleli ıaçları, 
lyi keatlmtı küçük sakalı ve 
bıyıkları, veııoın fler1emlı 

olmaaıoa raemen tıklığa dü · 
ıkünlüğünü ıöıterlyordu. 

Sıhhatı hakkında birkaç 
sözden sonra en afır ılyasl 

mevzulare, ıon ınnlerln dra· 
matlk vakalarına geçtim F" 
kat konuşmamı1;1 daha faz· 
la o tdare ediyor ve bana 
sual ler soruyordu. Bır aralık 
herıey Hltlere dayamyor 
0Jylnclye kadar muhavue 

· yı hep o idare etti. Ve bu 
ıöz üzerine: 

- Evet, herıey ona da · 
yanıyor, onun üzerine duru 
yor. Her tey açıktır 1914 de 

tıler 12 adarxııo (izerlne kal

mııtı, karıııklık o derecede 
tdl ki , her birinin, bugün bi· 
le ht11eıtnl tayin etmek ıüç· 
tür. Dedi. 

Bırdenblre, bir daha eli
me ıeçlremlyeceflm bir fır· 

sat kart11ında bulunduğumu 

hl11ederek ısrarla ıordum: 
- Sır. ılz Hıtler hakkın· 

da oe düıOnüyoraunuz? 
Bırtey .. 

Hu "btrıey., kelimesini ae 
rt bir tekilde ıöyledı Ve 
odanın uzunlujunda dolaı 

mak için bana arkasını çe -
vlrdt, kendi kendloe ıöyle · 

nlyormuı gibi devam edl 
ediyordu: 

- O ailesiz, çor.uluuz, 
allAh11z, yalmz bır adamdır. 
Şüpheılz temizdir. Fakat 1.u 
ifrat temlzlılc onu etya ve 
insanlardan uzak bulundu 
ruyor .. O bır millet mey· 
dana getlrmtror. alaylar ku · 
ruyor. Bir mil let yaratmak, 
ailelerle, bir dınle ve ana 
nelerle yapıl ı r; Ananelerin 
kal blerll , baba tecrübeleri 
tle çocukların heyecan ve 
meacrretlerJo ı meydana ge 
llrlrler. Almaoyada beıerl 
ıllıtl"I merattba kabul etmi 
yen, fıtııkal eplct, ıert bir 
hükClmet Yar. Bu, herteyin 

Altın flatının yükıelmeal 

aiıbetinde, yerin dibindeki 
faaliyet hummalı btr tekil 

---"!lıı.----

Daladiyeye Ve
rilecek Hediye 
(Battarafa üçfincü ıayfada) 

rede memurdur. Ankete ver· 
dtit cavap ıu: 

- Her halde, batvekllln 
yaptıklarına dair pir rapor 
•erecek deillam. Benim ve 
rebtlecejlm, meaela buıe, 
bir demet çiçektir. Eier ha
tırasına dikilecek bır heykel 
veya abide lçtn para topla
nacak olursa bir günl6k ka · 
zancımı veririm. Onun için 
bir ıün ıe•e ıe•e parasız 
çahıablllrlm .. 

ihtiyat efradandan Vanj 
harp tehltkealnt en yakından 
duymuı olanlardan biridir: 

- Harbi yanı batımda 

hl11ettlm. Fakat, ılmdt ter · 
biı edıldık, evime dönüyor · 
dum. ,.Btzl mademki yeni bir 
harpten kurtaran baıvekll · ı 

dır, bence para toplamalı ve 
kendlılne ıulb tlmıall olan 
bir hediye vermeli . 

yerine geçiyor. Bu hükume · 
ti temıll eden adamın da ne 
kutlulayacak allahı, ne mu 
hafaza edecek saltanatı, ne 
bat vuracak mıızlıl var. 

Etrafındak ı lere 1rellnce: 
- Birkaç ay için naayo 

nal ıoıyaltzlme inandım. Hu · 
ou elzem bir humma saydım 
Almanyanın en bü1ük ve en 
akıllı adamlarınıo ona ııu 
rak etuklerlnf ıördüm: Pa 
pen, Sleçher, Norathc gibi . 

imparator bir lahza ıuıtu 
ve tekrar aöze baılıyarak: 

- Bu adam (Hitler) her 
yıl bize yeni muzaff erlyetler 
temin edebilir. Fakat ne ıu
lc.unet , ne büyüklük ıetlrebl

lır Aıker, artlıt, ıa ı r ve mu· 
ıiklttnaılardan mürekkep 
olan Almanyamızı bugün 0 1 

bir endlte ve münze•lrler 
yurdu haltoe getirdi 

imparator bir müddet dil 
ıünceye daldı, ıonra cnevzuu 
del ittirdi. 

.. Voila,. Mtcmuasmdarı: 

almaktadır. 

Tranavaldald altın ocak 
larında hemen hemen mün 
haııran ılyeb deralller çalıt · 

maktadırlar. Bu ocaklarda 
o kadar büyük bir rutubet 
var ki, insan buralara an
cak ıu geçmez enapla gl · 
rebllmektedtrler. 

Elde küç6k bir madenci 
limba1ı olduğu halde 2X2,5 
metre ebadında demirden 
bir kafeıe ıtrllmektedir . Bu 
kafes ltçllerln aaanıörQdür. 

Bir çınıırak teıl, ocak 
geçidinin ıerbeıt olduiunu 
haber veriyor. Bunun üze· 
rine, Johadeıbur1rub ay· 
dınlıjından ayrılarak, zlflrl 
bir karanlıia gömülüyoruz 
Süratle inen kafeı adamakıl · 
lı sallanıyor, daha doirusu 
yalpa •uruyor. Nihayet, ıkı 
kilometrelik bir yol katet 
tikten ıonra, aaanıör duru
ruyor ve biz de dııarı çıkmıt 
oluyoruz. 

Bulunduiumuz yer, bol 
ıtıklı bir lstaayondur. Altın 

cevheri fle yüklü küçuk. va· 
ğonların biri ıclıp, d•ierl gl 
diyor. 

Vağonlar, bamulelerlni, 
otomatik olarak elevatöte 
boıatmakta, ele•atör de yü
künü yukarıya götürmekte 
dir. 

Buradaki hararet derecesi 
Cenubi Afrıkanın en 11cak 
yaz~günlerlndekl halini bıle 
arattırıyor. Onun için, faa· 
liyette bulunan muazzam 
vantilatörler vasıtaalle yuka
rıdan •ıığıya mütemadiyen 
taze bava vertlmektedtr. Ei
er böyle bir tedbir ahnma
mıı olıa, çalıtmak ıöyle dur
sun, ayakta durmaya b•le 
ne dermanilkahr ve ne de 
bbna- can dayanır. Rutubet · 
ten, ocaaıa cidarları ıır11k

lam; durmadan ıu ,;zıyor. 

Önümüzde bize kılavuz.· 
luk eden~ adamın arkasından 

ıtderken, tüneldeki yolumu· 
zun üatOode birçok ıu biri
kıntılerlne raalıyoruz . l üneho 
elektrikle tenvir edtlmlt olan 
kısmı 1.bitlyor. Bundan ıonra 
artık_, madenci li.D~baatyle 

önümüzü ıörüp yolumuza 
devam etmemiz lazım . Ara -
ııra kartımıza bir vağon 

katarı çıktıiı için kenara 
çekiliyoruz Bir yere gellyo 
ruz, tünelin her Uu tarafın

da bellerine~ kadar çıplak 

zencilerin, ellerinde elektrik
li burıular _ı,. oldugu . halde 
çalııtıklarını görüyoruz. Ttt 
rlyen, oynayıp duran ıııjıo 

albnda bu insanların deri
leri cllilanmıt maun ajacını 
andırıyor. 

Burgu ile açılmakta olan 
delikler, dınamlt ftıenklerlol 
yerlettirmek _tçln hazulanao 
yerlerdir. F•ıenkler yerleı 
tikten ıoora, itçıler kenara 
çekiliyor. D~narnlt patladık· 
tan ıonra çöken cevher va
ğonlara - yüklenerek lıtaayo 
na ıevk olunuyor Tüneller· 
deki patırdı ve gürültü in 

sanı aajır edecek.Jbir radde 
ye vardığı halde, alııtıkla

rındao mı, yokıa, zaruretten 
mi, bunun zencjJere hiç te 
ılr etmedlil intibaı haaıl 

oluyor! Belki onlar da, ken 

~ Her türltl zirai ikrazlar- diğer bilcümle bıınl&a 111u· ~ 
~ amelerl büyük ıubelerinde kiralı&& kaH ler. -,; 

~ lbbar11z taa rruf ve &&umbaıa hesaplarında tkr•· ~ 
.,..,. mlyeler. ~ 

= = llt lkramlyr.: lllktarl: lkrandyinln tutarı: -,; 
11J. ADEDi LiRA LİRA ~ 
~ ıouo ıooo -,; 
~ 500 500 ~ 
..,. 1 250 250 f': = lo ıoo 1000 = 
"' 25 50 1250 ~ = !~ :~ ·:~~ = 
"' 108 6000 ~ 
~ Bu ikramlytler htr üç ayca bir olmak üztrt se· ~ 
)l nede dört defa bu miktar uzerinden kura ile «oğıtL· ~ 
~ lacaktır. ilk ktşldt 1 Eyldl 938 dedir. ~ 
~ ~ 

······~~---~-~~--~-~~-~~~· 
Edrenıit Belediye 

Riyasetinden 
Belediyemiz haatahaneıl için J5l hraw ücretli bır bayaO 

hasta bakıcıya ltlzum •ardır . Taliplerin baatahanelerde bıs · 
met ettiklerine ald vestka61 ve bonıervlılerlle birlikte bele· 
diye r•yasetlne müracaat etmeleri ilin oluour. 
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Balıkesiı· Cumhuriyet 
MüddeiuoıunıiJiğinden: 
Bahkesır ıulh hukuk mahkcmeılnde 40 lıra iıcreth ıü · 

vari mubaıtrl tahıfaatlle zabıt kitıplifl inhilal etnıiı oldu· 
ğundan bu vazlfc:ye müouibt tayin •dilmtk üzere n eaıu· 
rln kanunu mucibince müsdabdtm, olabtlnıek ıartlarıDI 
haiz., ve ıüratle~maldne ile yazı yazmak bilen ııtekltler 
arasında müsabaka yapılm11 k üzere evraln mGıbltelertl• 
birlikte 15-Tetrinevvel 938 cumartul ıünü ıaat 9 da Ba· 
lıkeair adliye encümenıne müracaatları tlan olunur. 

diler inden ~ binleı ce kılomet· elde edıltyot kı, Johane• 
re uzakta, Parlı ve Londra burı, bütün tlerlllilnl bundaO 
da yaııyan_ht11ed&ırlar ııbı, elli yıl evvel tatbik edılml· 
a1tıoın heyecanına kapılmıt- ye batlanmıı olan bu uıule 
lardır da, ne dinamitin, ve borçludur. 

ne de katarların ıürültüıüne Bu tik ameliyelerden 100 
aldırıı etmiyorlar. 

ra " kazanılmıı olan altın, 
Altın ocaklarında çahıan 

eritilerek, tufla btçlmtad• 
zenciler, Natal adındaki bir 

külçe olarak döl&61mektedfr. vlliyellen_ kalkarak, omuz. 
l Blr ooı aiırhiında saf altıo 
arıoda_ekıerlya yegioe, ıer· 

•etlerJDI tetkll eden bir yor· kazanmak lçln, üç buçuk 
ıao olduiu halde Jobanea- ton 11ğırhiında kaya kırıp 
burgaL gelmektedirler. parçalamak, yerin dtblndeo 

Bu ocaklarcla üç yıl çalıı· yukara ıevketmek ve ondan 
trktan ıonra,_birıktlrmlt ol- ıonra cıva ve zyantd de 
duklan.:ı bet, on parayı~ har halletmelıt lazım gellyor. 
camak için, ıene aynı yol · Beheri 3000,Jnglllz ltraıı 
dan~ ve ı.. yaya olarak~ köyle· deierinde olan bu altın tui· 
rıne dönüyorlar. Hu, aıyah laların iıtlf edilmekte oldu 
dertlı ı nıaolar, ufak, tefek iu k11ma, yalnız beyazlar 
ama çok muka•emetll kim ııreblltyorlar . Bu höcrelerln 
ıelerdlr. kapılara, büyük bsnkalarııı 

it batında iken hep bir kasa dairelerindeki aıbı, çe· 
ağızdan türkü ıöylüyorlar . lik kapılardır. Ellerinde al-
Yerin dibinde elektrik ııığı· lih o dutu halde dolatan 
na boğulmuı, olan bu aL do~ t kt - :ı. .. r memurun ıe z voz .. 
tın tünellerinde onların ıım ve bütün vakıtleri altın tui 
dı söylemekte olduk ı arı me ı la - l d dl a rı uzer n e r. 
Jodtler, bundan aaırlarca evel _ SONU VAR _ 

cetlerinin vahıı ormanlarda r-----------ı 
ıôyledtkl':!l rnelodtlerdır __ I · TU .. R Dl I 

Mılyon l arca yıl kürrcnln 1 K L 
kabu,ğunda kalmıt olan cev- 1 Pazarteıindeo batka her 

heri değirmenlerde öğütülüp 1 wün çıkar. Siyasal a•z~te .. 1 
toz haline ıetırilmekte son · 1 Yıllıiı: SOO 1 
ra bu toz. ıu ile birlikte 11 Kurut ı 
oluklardan . akıtılmaktadır. 1 Altı Ayhiı:400 
Bu ınretlc sıkletçe daha ağır 1 Say111: 3 • 1 
olan altıo , dibe ç&kerek el Günü ~eçmıı sayılar 251 
va kar1ttırılıyor. Ahının yüz· ı l kuruıtur. 
de ultmııı tıte ... ~bu tıırzda 1 ADRES: 1 
kAzo.oı l maktadır. Gerı kalan 1 BALIKESİR ı ÜRKDILI 1 
nııbetl lıe zyania uıuliyle __ .;., ________ "' 
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