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Fransa, Britanya ve Müstakbel 
Avrupa Mukadderatı .. 

YflZflN: Winton Churchill 
Franıız Cutnburlyetl ıle 

lnılltere tmpara torluiu . harp 
•e muvaff aktyet günlerinde 
btrb&rlerlne ilzam ileler, ıe· 
rattln pek baıka oldufu bu 
zamanlarda birbirlerine da
h• ziyade l&zımdırlar. Hep· 
ıialn fevkinde de müıtakbel 
emniyet •e lstlkllllerinl bun· 
ların ittihadına bugüne ka · 
dar olandan çok ziyade bat 
h olan bu iki memleket ara· 
11nda anlaıamamazlık bu
lunmamalıdır. 

Ccibrlnefu devri devam 
etllil müddet bütün halk 
kltlealnlo parlak ittihadı, ha
zırlandıkları müthft lmtlba· 
na ıokulmıyacaklarını öiren · 
melert üzerine açık ve tabii 
tnıtrab Ye ıe•lnç izharı her 
iki memlekette aynı ıektlde 
olau. 

Fran11z aıkert maklaealol 
tam hazırllfa ıetlren tabii 
ceNyaaındakt kudret ve ki· 
f ayeti ve yurdlarlle ıulh ve 
sükun içindeki ıılerlnl terk 
ve mukadderatlarının ıetlr
meıl melhuz fenaya g6jib 
germek lçtn kendilerini mem · 
leketlnln hududuna kadar 
mllyolarla efradı canlandı

ran ıadakatle vatanpener
llfl herkes takdir etti 

Franaa, zamanımızda bir 
kaç ai1r darbe yedi ve bun 
larıa bepılnCl.,n daha kuv 
vetll olarak ııyralıp çıktı. 

f ranıaaın bu atrın tik ae
aelertnCle tekrar ele alClıiı 
kuvvet ve itimadının tarzın
da tarihte daha ıayanı bay· 
rdt biç bir ıey yoktur. Harp· 
,u o QIUDUn adetçe i. 
ır fey~ im onu korkulma· 

••ıtrr. 

Orta Avrupa da •ukua ıe· 
laı muh kkak Ô«tllflAltkle· 

z hmlo e lmem .. ı 
l&zımdlt'. Yuıturyanıo z 
tı Çekoalovakyaaıa tahrip 
e l refl.,t111lm Küç6k 

Antamo. çökmeıl, Polonya· 
nın aczi, Rusyanın Avrupa 

• -.Mumeılnden nklaım111 

ihtimali ıbtthaç ve ıür6r 
l,çlndekı n_aalltje enrelıız ya· 
hut maniıız Tuna vadtıinden 
aıafı Clolru Karadenl~ yo
lu açıyor. Bu tebltke PoloDJa 
Romanya ve 1Yuioılav1aya 
me•ktlerlne nuıl kuv
vet it tesir ettlitnl anlat 
maya ve bunlardan yeni 
ku• vetlt ve birinin öteklıl 

tle lıtlrak meıalılnt çekme· 
te sebep olmadıkça bu b6 · 
yQk hıra ameliyesi bu Avru· 
pada lmlrltil hülyası bir tek 
kurıun atmakıızıo, ıekllde 

deillae de. hakikatte pekala 
tahakkuk edecektir. Alman 
manzumeıl hariçteki bütün 
devletlerin ve bllba11a Fran· 
aa \ile lnıllterenln mevkii bu 
yeal hlklm hakikatlere ıö · 
re tanzim edilmek mecbu · 
rJy.etlndedtr. 

Orta ve ıarki A vrupadakl 

Fraoaa •le loglltere taraf1n 
dan Çekoılovakya hük\lme· 
tine "Dayanamıyacatı taz· 
yık altında çô üp teslim ol 
du. Büyük btr mllleUn, kü · 
çük bir memleket menfaati· 
Din, çok büyük menfaatlerin 
tetiUkeye girmemesi için 
muayyen hudutlar dahilinde 
bu k0ç6k memleketi tazyik 
edebllecejinln iddia edile· 
bllecejl üpheslzCllr. Böyle 
olmakla beraber, relı Bene· 
ıtn bükdmetl eyf Qlün 20 tin· 
de önüne ıürüleo ıartları ta· 

mamlle tedklk etmekıtzln 

reddetse ve bunuo ne-
tlceıl olarak nazı Alman 
ya taraf andan hücum edllıe 

ve zalim kanla lıtlliya kah· 
ramanca kartı dursaydı, Mü· 
dahale etmek Franaaya ve 
Fransaaın yardımına gitmek 
BGy6k Brttanyaya f arzolur · 
du. 

Fraoıanın ıözünde durma
dıiı ne ıekıl, ne de hakikat· 
te iddia edılebıhr Çe · 
koılovakya tle a1raca 
taahhüdü olmıyan ve yalnız 
milletler cemiyeti ahtoame
tlnln umumi mecburlyetlerl
le batlı o1aa logllterenln tak 
tik itibariyle lıtlnkif ettiği 

daba az iddia adileblleceil 
tabiidir Maahaza ıarp de· 
mokraıtleUnln ıeref ve itibar 
•e nüfuzu, bunların her çeılt 
küçOk memleketlerle nlifuzu 
ıayanı eıef ıurette azaltacak 
bir zarar görmüıtür. Kaybo. 
lan itimadı tekrar elde etmek 
kolay olamıyacak. Siyaset· 
lerlnl Nazi kaaallarına doiru 
meyle.ttlrmeie çahıao de
mokraıllerln zayıflığım ve 
parlmanter ılıtemlerlnln ha· 
rekete manialar koyduiunu 
gösteren ~vrupanın tali me· 
mleketlerlndekl ricalin hep 
sine timdi ablJ hak verile 

- SONU VAR -

Japonlar Kan
tonu işgal elti. 
(Baıta fı birinci ı 

Royter ajaoıının 

muhabiri ya:aıyor; 

yfaiia) 
On kon 

Japon Jıataatı. Seoklom 
,ebrlnl -aaptetmıılerdtr. Çtn · 
itler de Kanton civarında 

b6yük •ıtlbkimlar yapmağa 
ve yeni kuvvetler tahııt et 
mele baılamıılardır. 

Londra, 21 (Radyo) Roy· 
ter ajanaını Onkan muhabi
ri haber veriyor: 

Japon orduları, ıü ratle 

ılerlemektedır . Ordunun er 
zakı tayarelerle yetfıttrJlmek
tedlr. 

Parlı, 21 [Radyo] - Ha· 
vaa ajan11 haber v,1riyor; 

Japon kuvvetleri, Çin or· 
duıunu pllıkürterek, Kanto 
na 26 ktlometre yaklaımıı 
lardar. 

franıı:a ıtyuettaln biıtün te · ,.----=:-------
melinin ortadaa kalktıiıoı 1 TURKDILI 1 
inkar etmek yalancı nez•· i Pazarteıinden baıka h~ı 1 
ket olur. Dlier taraftan Çe· 
koılovakya ile olan aıkert ıtn çıkar. Styaıal gazete .. 1 
taabhüdünG ifa etmemekle 1 Yıllıiı: SOO Kuruı 

1
ı 

Franaa itham edilemez. Te- Altı Aylıfı:400 .. 

ca•üz bllf Ul vaki olmadıkça Sayısı: 3 • 
bu taahhüt meri ve muteber ı Günü geçmlı ıayılar 2sl 
olmıyacakhr. Müaellih bir I kuruıtur. 1

1 mücadelenin lnftlikl ancak ADRES: 1 
Fran111: mecburiyetini kati BALIKESiR TÜRKD1Ll 1 
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SEHİR HABERLERİ , 
Fua a 

iştirak eden pavyonumuz 
için gümüş mad lya varildi. 

lamlr Fuarına fftlrak eden 
vJliyet ve müe11eıelerln pav
yonları Fuar jüri heyeti ta
raf mdan o zaman teClktk edi
lerek icap edenlerine muh
telff marılalyalar verllmeıl 

kuarlaıtmlmııtı. 

Bu tedktkler ıonunda, iz· 
mir mebuıu 8 Rahml Kö· 
lıenlo rlyaıetınde bulunan 
jüri heyeti vilayetimiz pav· 
yonunun iÜmüı madalya ile 
mükafatlandırılmaıını karar· 
laıtırmııtır. Karar vlllyete 
btldlrllmlıtlr. 

Kurun arkadaşımız 
22 yaşında. 

lıtaobulda çıkmakta olan 
Kurun refiklm6z dünkü sayı
ttle 22 ncl ıeneılnl bltirmlı· 
tir. 

Türk matbuatınm de-
ierh bir uzvu olan emektar 
arkadaıımızı tebrik eder, 
uzun ömürler dileriz. 

Gönen Müdde-
• • • 
ıumumısı. 

Şehrimiz müddeiumumi 
mua vlnliil vekiletln<le bulu
nan Gönen müddelumumlıl 
B. Sadık Yırcahya, Bandır
ma asliye hukuk ve asliye 
ceza hakimlik vazifesini ıfa
J& vekaleten sallhlyet verll · 
mittir. 

- -

ilkokul 
öğretmenleri 

arasında .. 
Gömeç nahlyeat okulu baı· 

öğretmeni Fazlı Suıı · 

ğırlık okulu öğretmenliğine 

tayin edllmlıtlr; dünkü ıa-

yımızda yanlıt çıkmııtır, 

düzeltiriz. 

Maoiıa 8 Eylul ılkoku. 

!undan Hatice Özıoy merkez 

Dumlupmar okuluna, Şamlı 
Yağcılar köyü öğretmeni lh 

aan Alpgiray Sa•aıtepe 

öğretmen lifine verllmıılerdir. 

Kecelerin , 
Kontrolü 
Başladı. 

Bıı Ne Ucıızluk! .. 

İki Liraya 1 i Sığır 
Satı Almış .. 

Fakat Dolandırıcılık Çabuk Mey 
dana Çıktı Ve Suçlu Yakalandı. 

Şehrimizde iarlp bir do· alıp ıötürmüı, Köıeler 
landarıcılık vakuı olmuı, bir köyOnden Nuri o~hı Ah. 
ad m, iki liraya iki 11ğır met ile Bandırmanan Or· 
ıaha almıttır. haniye köyünden Ferhat 

Belediye korucuları Men adında iki klılye teıllm et · 
ztlçayırı mevkllpde tarlalar· mlı ve hayvani rıo Havrana 
da baoıboı iki 11ğar görmOı · götürülmesini, kendlılnln ae 
ler ve alıp belediye hanına arkadan geleceğini bıldlrmlı 
kapamıılardır. tir. 

Bu hay•anların belediye lkt arkadaı, ıehtrdeıı beı 
korucuları tarafından yaka kilometre kadar mesafeae 
landığını ıören Köıeler kö· bulunan Karagedlk civarı-
yünden Süleyman oğlu Alt na geldikleri zaman jandar
adında biri, çok geçmeden 
belediyeye müracaat ederek 
tutulan aığırların kendtılne 
ald olduiunu ıöylemlı ve 
iki lira ceza vererek hay
vanları belediye haDından 

l/Jiinkü 
Yağmur. 

Hava don öğleden ıonra 
yaimura çevlrmlttlr. 
Yağmuru~ ekilen ve eklle· 

cek olan yeni yıl mabıulu 
ile btlhA11a toplanma zama · 
Dı yaklaımekta olan zeytin 
mabıulu için faydalı olduiu 
anlaıılmalctadır. 

ma devriyelerine rastlamıılar· 
dsr. Jandarmalar ıüpbe ü-ze· 
rlne hayvanların nereden alın 
dıklarını eorup araıtırmala 
baılayınca Ahmet telita BOı · 

müt, müabet bir cevap were
memlı, nihayet, naaılsa bir 
fırsatını bulup kaçmıftll'. 

Bunun üzerine jandarma 
bayv oları alarak Ferbatla 
birlikte karakola ıetlrmtı •• 
böylece de meıele meydana 
çıkmııtır. 

Bıllhere iki liraya iki tt 

Am 1ahn alan açıkgöz Ali 
ile Ahmet de yakalanmııhr. 

Hayvanların hakiki 1ahtp
leri de bulunmuıtur. 

C. H. P. Ocak 
Kongreleri·· 
C. H. Partili Karalla o•· 

hlyeıloln Muıtaf akkı oc•l1 

akıam tlçeyön kurul bııka· 
nı Hılml Şeremetltnln b&~ 
kanlıiında toplanarak yıllı 
koogreatol "Japmııtır. 

Pı· 
Ocak fılerl üzerinde ya 

or• lan ıörliımelerden ıo 
ocak yönetim kurulu ıeçdoıff 
ve Necip inal, Recep OzgOOı 
Bürhan Kocabıyık, He••" 
Serpen, Naci Öogür; ..,o .. .,. a. 
me11llllğe de Bürbaa ~oc I 

1 • 
bıyık, Hatan Serpen aY' 
mıılardır . 

Yine Karlla nablyeı1P10 

dl 
Okçıkara ocalı da dün keO 
binasında toplanmııtar. d 

Bu ocak konıreıtnde d: 
partililer muhtelif dilekler 

ff bulunmuı. ocafıo heıı•P ~, 
lerl üzerinde 1örü16l1Dütl\J ' 

Yapılan seçimde Hurlfe 

Koçak, Sabri Sarfakl•'": 
Baarl, Hasan Tanır; aınro:,, 
ıllltie de Şükrü Sayın, Sı • 
Sarf aklarh ocak y6oeUaı k\1 

ruluna ayrılmıılardır. 

7 Günı mahkOm ol~u. 
Y enlce mahalleıtndeu f af' ,. 

toocu Enver adında biri, ·~e 
hoı olar•k mahalle ıçto 

e· 
bafırıp çağırmak ıurettle 'tt· 
celeyln halkı rahatsız et 

1 
iloden meıbut cürihıJ1:. 
mabkemeılne verılmlf -ve 1

1 
pılan duruıman aoou d• I 
güo hapse mahk6m 0 

muıtur . 

Memleketteki 
Çuval, Sicim 

ıNecatibey Öğretmen Ok••· 
1 luna Alınan Talebeler·· 

ihtiyacı. Şehrimiz Neeattbey öğret- Hilmi Erdoian. lematl "::. 
men okuluna para11z yablı ıa, Muttafa Ştıko; Balı . 

Memleketimizde her ıe · Lli)te olarak muhtelif vilayetler· ılrden Emin Baıaran, rı 
ne artmakta olan lıtthıalit (CO den verilenler ıuolardır: ytn Avanuroilu, Ctbat . 
dolaylılle bu mahsullerin vumcuo"lu, Rahmi Tu~rkbe"' Turgutludan Ali Karaaı· ı • 
ambalejmda kullanılan çuval, B Ô iP• 

lan; Sımavdan Hakkı, Emin, andırmadan Necip 0 9 

sicim, kanaviçe ve halat lh· ıı:nO ' 
Ahmet; Denlzltden İbrahim Vehbi Türkıever, lımaJI.,.., 

1 tlyacı da aynı ıekilde ıeo•ı · A d O S l K H .ı. 1 M_ıı..,.ne 
J Y aı, ıman ağ atn, e gür, a w öre, euw 
emektedir. Bunu gözönün · 

d rtm Kayahao. Dev•lı"den su-ıu·n. Şemıettln Tur80
' e tutan hükumet memleket· ' ~ { 

Haydar O h Ç k ıdan Ahmet Topozlar. Mu• " ş te her ıeoe mtlyonlarca ll- ' r an; •n ır 
ramızın harfe ıttmeılne ve· Ahmet Tahir Selenay; iz· Y alçınu; urdurd o f\11.1

9 

sile olan bir jQt lpllil sana yit mirden Ahmet Kızılı n, Meh · j tafa K tluel', 1 m ti Saf''' 
teılı etmeğe karar vermlıtt. met Tok, Ahmet Kemal Be· Alı Hoıafçı, Nuri 011a1'. 
Bu cümleden olarak Ziraat ki.roflu, Ahmet Aıihkurftl. Mehmet G~oder, Talat ôı:. 
Vekaletinin Antalya ve ha- Hüseyin :Abacı. Hüaeyfn ral, NureUlb Çabkay ' lı 
vallılnde yaptığı tedklkler Akaç~e. Sadık Çuha. Halil rahim Şenek, Halil Kab" ' 
çok iyi nelfceler verm•ı ve Sayır, Rafet Erkayaca, Ke Şevket ~araca, Süleydl•" 
burada yettıttrllecek keten· mal Solun, Sadık Belglr, Ôzcan; Bergamadan R•gıP• 

Hasan Sabri Tüzün, Ah Nu· Mehmet Züht"· Ôde-tıt'" 
lerde en 1ıüzel jüt lpllil u, ~ 6· 

rl Ôzkan·, Muc;ıaaan Ahmet Ceta· tettlo llkme Ali G imal etmenin kabil olaca . • n, ... .,. 
Salah« Baıku, Halil lbrabJm nen Hayrull h B kıç ,,.. 

ğı anlaıılmııtır. ' a ay 1 
\1 ' 

Bıber, Şefık Necdet Eroğlu, harrem Çtftrl Bedrt 1<0° 
Öğrendlg"'imlze g5re •eki. - "'' dol· Ah Seyit Özdemtr, Ômer ıur, Mehmet Bnke, .Ab " 

let bu tua vvuru fiil ıa · Bozkurt, Mehmet Salih Şa· kerim Özgen, Sülef'11~ 
baıına koymak tçln hemen bin, Alt Karadeniz, Muıtafa Mukte lt, Alı Benzet, fde b: 
tıe baılamak ilzeredlr. ilk Bakırkaya, Kemal Ödeı, Ali met Emin Günkavuıtu, fdt 
olarak vekalet Antalyada Kemal Görıüer, İıpartadao met Mut, H6ıametllo 111", 

geoit zerJyet yapacaktır. Sami Alhan, Ali Koçyfğlt, cay, Cemal Aday, MebJJJ;, 
Bundan baıka halka da jüt lımall Balkıran, lımatl Ku- Cengiz; Uıaktan Mutt• 1 
imaline mahıuı keten ye· ram, Emtn Oren, Tayip Öz· Bal, Mehmet Sezer, Sa~ 
tltllrmek üzere tohum ve· veren, Fehrettln Çelik, K:e· Çınar. Muzaffer Daogı, »' , 

Şehrimiz Ticaret ve Sa- rllecektfr. Bu mabıulu it· malettla Baydar. Mehmet mal Gündüz, Ahmet 111:, 

nayl Odaıının keçelerin kat· llyecek olaD çiftçiler de Aldan; Manlsadan Halit Akan çer, Kemal Peker, Mehdi tı 
k 1 R 

,e,. 
ıaız o arak imalini karar al· de•let tarafından himaye Muhittin Çiftçi, Ramazan Evrem; Turgutludao e ~ 

l k 
_,,,, 

tına a dıiım evvelce yazmıı· edllece tir. Kanıoy, Şınaıl Balabaı, Mu . Taıdıvar, Kenan K• .... 1• 
tık. Bu karara aykırı ola- Bundan ıonra Aotalyada harrem Kemerli; Nazilliden Muıtafa Güryereklf; Y~11 
rak hareket ettlil anlatılan büyük bir jftt lpllfl fabrl Ahmet Çakır. Muıtafa Al· vaçtau Adıl Uyar, S• le 
Abdullah adında bir keçeci, ka11 kurulacaktır. En mo• tıoel, Ali Dinçer, Abdullah Gürbüz, Hüıeytn Biif~( 
bu defalık, odalar kanunu· dern ve teknik eıaılara Erkut, NJfdedeo Ercüment, boyacı ; Vefa llıeılndeO de" 
nuo tayin ettlfl aagari ceza gire yapılacak olan bu fab. Akhlaardan Gani Özcan, tuğrul Öder; Eıktıehif "' 
ile tecziye edtlmtı, katkılı rlka jüt tpllil lıtlhaal ede· Enver Öğütçü, Alt ~enyJğlt M. Kemal. Bekir SüleY"''ı11 
keçeleri de muıadere edtl rek çuval, balat ve ılclm Yaıar Ön, Hıuan Salcıoflu, Hüseyin M111taf a; Er:ıuraJ 
mittir. imal edecektir. Hamdi Aralan; Ayvalıktan dan Hüıeyln Mehmet. 
~~~~~----~~.;.__:_:~~~~~~....:....:..:..=.:=-=..--=..:..=~.....::....:..:.:..:.:.:..:.:._:=....::..::.==.:.::::....==:..::..-... 
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ispanyada 30 Aydanberi K· 

Devam Eden Boğuşma .. 

Bir Yugoslav Gazetesi Yazıyor: 

iR fo mu 
Türkiyede Eski Pazaı·lık 

Usulü Lağvedildi .. 

maıinY 

fliikumetçi lspanyan·ı,; iİ~riciye Nazırı: Bütün .. V reme,. - Belgrad gazete 
ıl 12 teırlnevvel tarihli nüı 
haaında yazıyor: 

kaldıran 1eni Türkiye re 
form sahasında yeni bir 

Dünya Davanıızı Anlamıştır, Diyor. adım deha atmıı oluyor. 

~ ''fıpan1ada rerek General 
k ttblconun, ıerek hükumet 
1 u'•etlerlnln ıaflarında bu . 
ıaa,b Yabancı gönüllülerin 
eat ernuyonal bir komlıyo· 

ıtuıı kontrolu altında geriye 
:tktldıklerl ve bu ıuretle iki 
'1~tf ın yalnız baılarına kar· 

fll( 
I ''O•Y• kaldıkları bugün-
tde, hükümetçl lıpcnyenıo 

d
•ticlye nazırı B. Alverez 
el v ayonun aıaiıdekt ya· 

ltıa L ausuai bir mani taıı· 
'-'•lctadır. 

• * • 
1
• Vatanımızın yabancı isti· 
d'•ııaa kartı m6daf aal\nıo 
~•aaı ettiği otuz aydan· 
b tl bütün dünya davamızıo 
1ı'"lı olduğunu anlamııtır. 
d iç btr düıman propağan 
'•ı bu davayı ihlal edemez 

•e lıpanyol cumhurlyettnln 
:'Ptığı kahramanca müca
e~enıo kuvvetini azaltamaz. 

b 1Panyada, ona muayyen 
lr Poltuk sistem • empoze 

~tnıek için deill, fakat mem· 
tlceu bir dlfer laarp ve re
~ılerne vasıta11 haline ge· 
b Qaek için randerll •• , ya 
lllcı istila orduluının bulun 

'-ltıı lıkandallı vakıasını art-

~'" için düımenlarımız es 
1denbcrl cumhuriyetin de 
)tbaocı tesirler altında oldu 

tunu iddiadan reri durma
~1ttır. Fakat ansızın, bu pek 
0ılandıkları delilden mab

tu1ıı kalmıılardar. Çiinkü 
tuı:nhurlyet orduıunda harp 

:den bütün gönütlülerl ken· 
lliflnden geri çekmek bu
•uıunda lıpanyol bükdmett 
11111 •ermlt olduiu karar bü · 
•Gıı dilrüıt mClıahltlerln na · 
lttınd• hiç bir ıüphe barak· 
~•ınııtar. Bir yenda milli 
lrlık h6k6metl etrefında 

''ilaın bir ıekllde toplanmıı 
~eınlelcetın varlıiını ve mil· 
F~t olarak istikbalini muha· 
tı, etmlye lmade lıpanyol 
~llleu, •e öte yanda bütün 
toUerı yabancı Jatili11na pa
"••llnlık etmekten ibaret ba· 
ıı •si generaller vardır. 

~ Milletler Cemiyetinin bir 
"'arı netlceılnde teıkll 

~dllnıtı olan enternaıyonal 
t 0tntıyon iıpanyol hük6me
lntn cumhuriyet orduıunun 
''flarında harp etmlt olan 
r-bancı ıönüllülerln geri çeki· 
111111 ne hudutsuz bir ıaml· 
~1htle lf a etmit olduğunu 
lıb,t eder. 

Burada ılperlerde lıpanya· 
"'11 hürriyeti uf runda harp 
td k t ere ıeref almıt olan en 
eraasyooal livaları ıayslle 
''-tıı•k bterlm Ben harbin 
;~trajik anlarını onlarla bir 
1 te geçirdim. onların hü 
~um anında harikulade hal 
''1nl ıördüm. Ceaııretlerlnln 

'9'1deliflnl ve düımanlanmı· 
ı, karıı mukavemetin en 
~•ıık anlarında kahraman-
ıldarını cördüm. Mükemmel 
:•lcerlerdı Onlar lıponyaya 
'tnokratlk imanlarının da

~ettne uyarak haktld gönül-
6~ler 11fat1yle reldtler: Genıı 
~Gde Avrupanm ve belki 

tGa tl6nf &DID lıllkball 

mevzuubahiı olduğunun far
kındadırlar. Şimdi tarif edil 
me.z bir minnet hlnfyle ay 
rılıılanna ıabit oluyoruz; bu 
ayrılıı bizi derin •urette mü· 
teha11ls ediyor Fakat karar 
verllmlıttr ve milletler Ce 
mi1et1 komlıyonu har~ket· 

lerlnt kontrol etmek ve lı · 
panyol hnk6metlnln gönül 
lülerin çekllııtnt en dürült 
ve en kati ıektlde yaptıjını 
müıahade etmek için her 
türlü kolaylıklara nail ola
caktır . 

İıpanyol milleti, memleket 
tamamlle yabancı lıUlaıın 

dan kurtuluncaya kadar her 
zamankinden daha enerjik 
ıurette mücadeleye ftZmet: 
mlıtlr. Son haftalar zarfın· 

da Avrupada vukua gelen 
müthlt ve örküoç badlsele
lerln verdfil tecrübe onu 
ümltalzllğe sevk edecek yer
de, bilakıı lıpanyanın küçük 
milletlerin mevcudfyeUnl teh· 
dit eden teshmlyet polttlka · 
11na kurban edtlmeı!ne ra· 
zı olmamak azmtnl takviye 
etmııur. 

A vrupada ıulbun tee11ü 
ıünü herkesten ziyade lali· 

yoruz. Harbin dehıetlerlne 

biz herkesten ziyade aılna -
ylz. Hava taarruzlarının par
çalanmıı kadın ve çocuk vü· 
cudlarlyle dolduğu eodtıe ve 
azap dolu gecelere itlnaylz. 
Harp meydanlarından uzak
ta ıehlr ve köylerimizde i · 
İtalyan ve Alman tayare ft · 
lolarının bombalarlyle yerle· 
re serilen zavallı ltntanlaran 
verdlil dehıetle ıözlerlmlz 
bili. doludur. Blztm harp 
hakkandakı fikrimiz onun 
lztlrabını çekmemi• olanların 
taaavvurlartyle aynı deilldlr. 
Biz, tabrllı ve erzu etmed .. n 
otuz ay harbe katlanmıı ol · 
duiumuz fçlndlr ki, ondan 
nefret ediyoruz 

Avrupanın sulha kavuıma-
1101 lıUyoru~, fakat hakka 

müstenld sağlam bir sulha 
Yoksa bir kaç ay içinde aah· 

te bir ıükılnet hf11I veren 
ve bu eınada harp kuvvet· 
lerlnln tahripçi alulyonlarım 

hazırladıklnrı bir ıulhn de 
ğll. Mütecavız kuvvetleri tat 

mln için burün Avusturyayı, 
yaran Çekoılovaky yı ve ya · 

vaı ya vaı büUin küçük dev 
letlerl feda eden bir ıulba 

deftl. lıpanyada, biz, Httle· 
re "Bizim en büyük vazife · 

mlz, binlerce vatandaıı ma 
f(illyete veya ölüme g6tür-

meden milletlerin mukad
deratını dlrlje elmelctir,. dl 
ye bitap ederk~n B. Ruz 
velte ilham vermff olan ada
let idealine müttefikan it· 

llrak ediyoruz. 
Bu millet anlamııtır ki 

bugün, ıon haftalar zarfın 
da Avrupada vukua gelen 
hidiıelerden ıonra, harbin 
en tehlikeli safhalarından 

birine gtrmlı bulunmaktadır. 

Büt6u bu güçlGleri önlemek 
için ıaımaz bJr enerjiyle bir 
ordu 1aratılmııtır; bizzat 

milletten relen bu enerji lı · 
tlklalloln en iyi garantisidir. 
Hariçle. Ebre taarruzu, hı · 
ttliı kuvvetlerine karıı iki ay 
müddetle t!n haıln bir mü 
dafaa yapmıı olan cumhu · 
rtyet orduıuoun kapaalteslnl 
anlatmııt1r. 

Dünya harbine lttlrak et· 
mlş olan mfiıahıtlerin gn
çek ıehadetlerl röıterlr ki 
bazı safhalarında bu taar. 
ruzlar, Almanların Verdöne 

"Bu ayın birinde merlyet 
mevkllne giren yeni bir k•
nun mucibince Ankua, Is 
anbul ve lzmirde bütün yl· 

yecek, içecek maddeleri ve 
hatti ıalr mallar bile, tes 
bit edilen flatlara görf' aa 
tılacaklardır. 

Düodenberl lıtanbul dük 
kanları baıka bir ıekil al 
mıılardır. Vatrınlerde bulu 
nan bütün malların üzerine 
maktu flat etiketleri kon 
muıtur. Ahalı vitrinlerin 

kartı tarihi taarruzlarıodan önünde toplanarak y~nl fl 
daha ııddetll olmuıtar. Aı- atları öğrenmektedir. Bu re· 
kerlertmlz her gün 500 ki· form yalnız Türklyede yaıı· 
lo aiırlığında bombalar ser· yanin için değil, aynı za
pen bava kuvvetlerinin faaı· manda hariçten ıelen ya· 
laaız bombardımanlarına ve hancılar için de ehemmiyet-

Evvelce, bir ıey ıahn al· 
mak tçlo yarım ıaat pazar
lık etmek mecburiyetinde 
kalırdınız, ıtmdl lıe, bir ke· 
lime bıle ıarf etmeden arzu 
ettiğiniz mala alablllnlnlz. 

Yeni kanun merlyet mev· 
kUne girince birçok mağa 
zalar daha fazla alııverit 
yapmaia baılamıılardır. 

Halk, bu çok nafi ve el
zem reformu büyük hır ıe · 

vinçle karıılamııtır. 
Corce Bukdllza 

---'!llM __ _ 

Almanyanın 
Balkanlarla 
Münasebeti 

cumhuriyetçi hatlarına dur ltdlr. Çünkü, evvelce oldu (Baıtarl:lfı birinci ıayfada) 
d d d §u gibi, bır yabancı bir ıey ma an öven üıman top· rloe ıivil idare kaim o~du. 

l 1 salln aldıfı zaman muhak çu aranın ateı erine katlan· aunu beyan eylemlttlr. 
kak aatıcı tarafından alda • 

mıılardır. Onu ioktyat et Lf 21 ["' A} Hıtl tıhrdı. Ştmdt iae bu alda· oz, ·"'· · - er, 
Urmek için ispanyaya getl talmak tehlikesi izale edfl- beraberinde General Fon Ltb 
rtlmit olan b6tün harp va- 1 M l ıle B. H*vnlayn oldug-u halde m ıttr . a umdur ki, ıukta .,., 
11taları en azim "randıman• ananevi bir •pazarlık" alıı· yukarı Tunaya hemhudut 
larına çıkarılmııtır. Aıker · verlfl büküm ıürmektedir. olan ve bilhuaa mevsim so · 
lerimiz, sanki toprağın ak- Bu tarz pazarlıkta ıahcı, nunda tekrar kuna avyuka
aamıodanmıılar gibi toprağa tik aradığı ftatın nııfma, rı Moldo vadlılni ihtiva eden 
yapıımıılardar; göğüı göğO · batta bir az ıonra da çey· Südet arazisini ziyaret et· 
ıe muharebelerde, görülme- reğfne bile razı olurdu. Eıkt mek üzere bu aabah bura 
mit bir mağl6blyete uğrat· ananeleri tedricen ortadan dan ayrılmııtır. 
tıkları düımanıo bütün Berltn, 21 (AA] - Al· 
va11talarını akamete uğrat· ı-------------ı man matbuatı, cenubi ıarki 
mıılardır. Ve bütün bunlar' tardır. Onların gözleri tim ziraat memleketlerinin Al 
la birlikte, cumhuriyetçi or. diye kadar b eri teıanli· manya ile teırlki mesalslntn 
du bir kaç aya kadar mu· düo lıpanyol ılvtl halkının mukadder bir ıey olduğuna 
hakkak ıurelte erltmlt ola- fztlr8ıplarma karı• anlayıı ve ve hu teırlkl meaafnln yal· 

cafı mükemmeliyet derece- ıempatfıtnln bunca delilini 
oız Almanya için değil btz. 
zat bu memleketler için de 

sine henüz varmıt deilldir. vermiı olan demokratik fayd•la oldujuna datr logl-
B muazzam a.keri gay memleketlere dlkllmlıtlr. u ltz Tımeıı i zetesinde çakan 
t i l k ı l Ônümu .. zdeki kıı eın .. •ın· re e muvaz o ara ıpanyo ...... makaleyi tebarüz ettirmek 

cumhuriyott demokretlk re- da, bu yüz binlerce insanın tedlr. 
jlm •ıfattyle mevkUnl tnh· görülmemlf azaplara kat· Angrlf diyor ki; 11Alman. 
kimde devam etmtıtlr lı lanması latenmlyoru, bu yanın orta Avrupada her ıt 
panyol hük!imeUyl~ milleti gayretlerin çoğalma11 l!zım · yaıi ad mıoı azami fllmat-
araıında ahenk hfç bir za- dır lıpanyol milleti f'fıiz ıızhkl& karııhyao bazı ec · 
man bugünkü kadın· .. tam bir tevazua nhlptlr Bu nebi matbuatın neırlyatile 
olmamııllr lıpaDyol tarihl- yüzden onun yardımına koı· Ttmeıln bu yaz111 birbirine 
nln mltleUn müzaherettne mak meıeleıl ıon derece taban tabana zıttır. 
ve nizamın muhafazaıuna lı · baılttlr . Onun gıdaımın baı· Funku Balkanlarda yap · 
tlnat eden otorite anlayııı· lıca unıurlarınden biri ek- tığı seyahat olıun, Polonya 
ıım bugünkü kad r kuv•et. mcktfr. Buğdayı, mahreç bu hariciye nazırının Bükreı 

1 k k d b 1 1 ziyareti o\ıun, hep Alman· 
il olduğu hlr baıka devrini amıyaca a ar o o an 

memlelıeıler lakayıd mı ka. yanın ıarka doğru tlerleylıl 
hatırlamak g 6 ç otur. hlkiyeıtnt ortaya atmak için 

~h lacftklar ve lıpanyol mllle-
Barselonanın ava taarruz- veılle ittihaz olunu•or. Bu 

tlne muhtaç olduiu ekmeil ' 
ları dolaytıde karanlJ~a ıö nun içindir kl, Ttmealn ma . 

vermekten fıttnkif mı ede· 
mü!ü oldulo ıecelerdc her kul ve temkinli mutalealan· 

cekler? Kıtlığın bizi teslimi· 
vatandaı, bir kaç sene ev . yete mecbur edeceğtnt ıa . nı memnuniyetle karıılarız. • 
vel me•cudlyetfnln tehlikeli · b l "Ag. E. c. et Fin • - Parlı 1 

nan vana, unun ıpanya · 

olacağı kenar mahallelerd" da harbi bitirmek için bir ıazeteıl yazıyor: 
rahatça dolaıablllr. Baıına çare olduğu hayaline bey- "lstaobul, 5 tlkteırln (Hu · 
hlç bir ıey aelmt1eçe§loden hude yere knpılmasıo. ıuai muhabirimizden) · Al -
emin olabt11r. lnglltere ve B h man iktisat Nazarı Dr. l- unk iz er neye mal oluna 
Blrleıık Devletlerin en bü olıun ve en acı lztlraplar· ref aka Un de reflka11 ve kızı 
yük gazetelerinin muhbirle ve birçok milıabttler olduğu 

dan çekinmeden mukave-
rl bu iddiayı teyld etmıekte- met etmiye azlmlly&z. halde bu gün buraya aelmtı 
dlrler. 1 

ve aynı akıam kendlılne bü· 
spanya, kendi mukadde· 

Millet, ispanyayı baıka L yük bir reıml kabul hazırla
ratı vuoa bağlı olduiunu mnkta olan Ankaraya hare· 

türlü kurtarmak mümkOn bildiği için mukavemet et 
olmadığı için her ıeye ta . mektedlr ve edecektir. O 

kel etmiıtlr, Merkezi büku-
mette ıkameU eena11nda 

hammül etmlıttr; akıl hal bilir kt, bir kere harp bitince kendileri ıereflne bir ziya-
de onu mütearrız devletle. vetanlarını ıeven bütün lı · k fet verilece ve onu müte· 
rlo hırsına terkemek icap panvolların el btrllğtle hür k b ~ .a ip lr ıuare tertip oluna · 
ederdi. Şimdi, çetin bir kı- ve kuvvetli bir ilpanya ya· caktır 

flD baıında bulunuyoruz En ratmak kabil olacokhr H6 Dr Funk, Ankarada Tür
aiır fedalcarlıldar bahaaına kumetln fıpanyol milletinin kiye lktısad Vekll,nln mlıa 
ödedlğimtz ylyeceklerl Is- arzuıunu aerbetçe ifade ede · flrl olarak kalacakllr . Bun· 
panyayıı getiren lngll ı z re· bilmesi için bütün garanti· dan baıka Alman ıefaretba · 
mllerlnln batırılma11 keyfi - lerle birlikte vadetlJil ple · nesinde de bir reıml kabul 
yeti gıda meıeleılnl bir hny· blıt, yabancı latlliı~ ortadan yapılacaktır. Dr. Funk An· 
li ctddlleıtlrmtıttr . Haricin kalktıktan ıonro lıpanyanın lurada üç ve dönüıünde lı
cömert yardımı olmasa. ytız btrleımeslol mümlıün kıla - tanbulda birgün kalarak ayın 
binlerce kadın ve çocuk kı caktır ,. IO nda l.tanbuldan ayrıla-
§ID açlıjın tarif edilmez f§ YAZAN: caktır. Doğrudan doğruya 
keııcelerlne maruz kalacak. Alverez del V ayo Türkiye ve Almanya ara 

SAYfAı3 

Moskovada 
Yeraltı 
Tramvayı 

Pek yakında Moıkovada 

ınıaah yeni bltmlt olan yH
altı tramvay Grokl mınta
ka11nda ıeyrüıcfere baıhya· 
caktır. 9.7 kilometre uzun· 
lujunda bulunan bu bat, 
Sokol kaıabaaınıa tayare 
meydanının, Dinamo ıtadı 

ve Bleloruıya demlryolu ~. 
taıyonunu ıehirln merkezlae 
bajlamaktadır. 

Bu eıer, Sov1et mimari 
ve heykeltraıhfında elde 
edilen terakkileri, çok ıa
zel tebarüz ettirmektedir. 
Yeni hat üzerinde 6 iıtaa
yon •ardır. Bu tıtaayonların 
her birinin ayrı kaıesl, ayrı 
mimari tarzı ve çok zengin 
mozaikhn ve heykelden 
tezylnatı mevcuttur. 

5verdlov meydanı • ki bu
na bizzat mimarları dahi 
beyaz ıato lımlr.t vermtıler· 
djr, bnotan baıa beyaz mer· 
merdendlr. Kubbenin etra
fında, Sovyetler Btrltll mtL 
letlerJnln ıanatlarını temıil 

eden kabartmaları va'rdar. 
Bır Ukraoya genç kadın 
mllll danıı o\an gopak rak· 
ıedlyor. çok zengin bir beı· 
met alymtt bir Güren ıencı 
lizglnka oynıyor, ihtiyar halk 
ıi.trl Cambul bir ıarkı oku. 
yor. 

Malakoıkl meydanı tstıu· 

yonu, hemen tamamlyle me· 
talden yapılıdır. Artlıtlk de 
koraayonlar için, paılanmaz 
çelik kuUanılmııtrr. 

Salonda çelikten zarf sü· 
tunlar vardır. SGtunları ıüı· 
liyen kırmızı taılar, çeltk 
renıl tle pek gfbel uymak· 
tadır. Yer, elvan renkti mer. 
me~dendtr: İstasyonun tava· 
nı, 35 kubleden mdrekkep
tlr ve burada Lenlngrad G-ü· 
zel Sanatlar A:kademlıfn1n 

yap\ıfı renkli camdan veya 
aef alttan p12nolar vardır . 

Bıeloruıya garı ktuyonu, 
klasik ıUlCie battı müsta
kimlerle yapılmııtır . Duvar. 
ları, emaye beyaz karolar· 
( Sonu dördüncü Aayfada ) 

11ndakl ticari münasebetle · 
rln loklıafının teminine ça. 
lııacak o1an Or. Funk, A:n · 
karada b6tün gayretini bu 
yaz Londrada T'Ürkly-loglltere 
araaındakl ıkredı anlatma
larının akdi esasında İngi . 
lterento Tür ki yede temin el· 
tığl ~ktııadi avantajları kır· 

mak için kullanacalı tahmin 
edilmektedir ,. 

"Tempı Parla guetest ya. 
zıyor: 

.. Ankaradan telırafla btl
dtrılmektedlr. 

"Almanya lkttaad nazırı 
Dr. Funk dünkü perıembe 
aüoü Ankaraya muvaaalat 
etmlt ve Baıvekıl Celal Ba· 
yar. Hariciye Vektll T. R. 
Arat ve lkt11ad Vekil Şakir 
Kesebtrle, Türkiye - Almaa 
ara11ndakl ticari minasebet · 
lerl tnkiıaf ettirmek huıu

ıuoda tatbiki llzım ıelen 
uıuller hakkında uzun bir 
mubahasede bulunmuttur. 

Türkiyedekl yeni iktisadi 
p\i.nın tatbik mevkllne va
zmı mümkOn kılmak huıu · 
ıunda uzun vadeli krediler 
vermek imkanını müzakere 
etmek için blrka9 hafta ev -
vel Ankaraya bir Alman 
HD&ylcilerl rrubu reldlğl 
hatırlardadır. 
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Sofya, Son haftanın en 
büyük hidiıe 1, oüphe yok ki, 
Sofyada 8ulgcır genel kurm ) 
baıkanı General Peçefe yapı
Jao ıulkaattlr. Geoer 1 ayın 
onuncu günü ıaat üçü on 
geçe evJodea çıkarak harbi 
ye oezarettndekl çalııma 

oduına giderken yolda meç 
bul bir ıahım ani taarrruzu· 
na uiramıı ve aldığı kur· 
ıun yaralarından müteeaalren 
derhal ölmü§tür. Katil, ge
neralin yanında bulunan er· 
kanı harbiye harita ıube1l 

müdürü Bınbaıı Stoyanofu 
da öldürmüıtur. 

Gazetelere göre hadııe 

yalnız Sof yada değil, bütün 
Bulgarlıtanda çok acı bir 
teıir ve derin bir nefret uy 
aodırmııtır. Bütün basın, 

General Peçeftn ıah11oda 

Bulgar orduıuoa indirilen bu 
mütbtı derbeyl prote1to et
mektedir . 

Zora gazeteıi, bu menfur 
darbenin ıebeplerlnt bir tür 
lü tahlil edemedlilnl ve ne 
gibi bar ıebep tahtında olur 
H yalnız Bulgar orduıuna 

deill, Bulgar milli menfaat
lerine indirildiğini yazmak
ta ve generalin ıahınnda 

Bulgar milletinin çok acı bir 
ziya• uğradıfını kaydetmek
tedir. 

Mir gazetesi de General 
Peçeflo ıahımda Bulgar or
duıunun çok mühtm bir uzvi
yetini kaybettlflnl yazdıktan 

ıoora ,müteveffa renHalin 
çok münevver, çok kültürlü 

ve kendlılot bütün mevcudl· 
ttyle münha11ran vazlfufoe 
vermlı; gerek orduda ve 
ıerek halk kümeleri araım-
da derin bir ıempatı ka 
zaomıt blr-tı adam olduğunu 

ve düımanı bulunmayan bir 
a1ker olduju halde böyle 
menfur bir ıulkaada kurban 
ridltlnlo çok acı bir muam 
madan beıka bir ıeyle ifade 
edllemı1cceilnl ileri ıürmek
tedlr. 

Gazete, Bulıar orduıunu:ı 
canevhıe l:.u kadar menfur 
bir darbe lndb~n bu 
muammanın, 1ekeplert oe 
oluna olıun hül umct tara 
fındeo meydana çık11r1l11ca 

tına inanmakta bulunduju 
nu ve heklkatio yııkın bir 
zamanda anlaıılacağını ill 
Ye etmektedir. 

Slo o eazeteıl "niçin,, beı · 
hğı alhoda yazdığı bir baı 
makalede ezcümle ıöyle de
mektedir: 

"Bulgar mUletintn yfcdanı , 

k1rli ve acı bir muamma ile 
kar ıl111mı1 bulunuyor. Bu 
menhfr hadiaenln mablyetl 
ıarth ve kati olarak mey · 
dana çıkarılmodakça, umumi 
efklrın ıükunet bulma11na 
lmkin yoktur. Sofya ıoknk 
larında ve harbiye nazaretl 
nlo yam bıııında General 
Peçef gibi dürüst, kahra 
man ve poletik hayata ka
nımıyaraLı: bütün bir hayc· 
tında ıadece bir nıker gibi 
yaıamıı ve asker olarak kal· 
mıı bir kumandanm katlı, 

herketi bir eodlt e ve lafla · 
le sevketmlştlr. Çüokü Bul· 
garlatanda cere yan eden 
bunca hadlıeler arasında 
ıımdlye kadar bu de· 

rece büyük bir askere el 
U'Zatılmam ıtı. Bütfin haya
tında bir ıövalye k dar dn
rüll yaııyan generalin ıahıi 
bir düt manı oldufunu kabul 
edemeyiz Htoaeaaleyh bu 
menfur ve alçak darbe, Bul
gar ordusunun katbıne ve 
Bulgor devletinin preıtljloe 

lndlrilmtıtır. Ôyle i1e bunu 
haz1rlayao ktmdlr? Ne için 
hazırlanmııtır? Böyle bir al
çaklığa ne lüzum vardı? .. İt
te herkese iıtlrap veren 
ıualler.. Bu menfur ha 
rekeUo iç yüzü ıle 

ıebep ve amilleri ne 
oluna olıuo ıuraıını ıara · 
halle ıöylemcğe mecburuz 
ki erkanı harbiye relıimlzio 
ıah11nda ordumuza lndırtlen 
bir darbe bütün yurthı or
dumuz ve yük1et rehberi. 
mlz etraf.oda tek bir vücud 
haiiode birleıruemiz için 

ııddetU bir tıaret teıirt ya· 
pacakhr. Höylelıkle bütün 
millet yurda olan borcunu 
dürüıt ve kahraman a1ker 
Peçef gibi tam~bır celi.det 
ve ceıaretle ödemtı bulu 
nacaktır.,, 

Kambana gazete1l de ziya
nın çok büyük ve darbenin, 
kimin tl\raf mdao geline gel 
ıin, çok menfur ve alçakca 
otduiuou yaz.makta, dıjer 

gazeteler gibi general Peçef
le Bınbaıı Stoyanof hakkın
da izahat vermektedir 

Gazeteler, ayrıca Bulgar 
hükumeti tarafından oeıre

dllea komünlkeyl birinci sa 

hlfelerinde ba1mıı bulunu
yorlar. __ .... ___ _ 

Yunan 

Gazetelerinin mu~ıehf mev
zular üzerindeki 

mutılealın. 
Pıola razete1I yazıyor: 
lzmlrdeo yazılıyor: .. 1922 

feliketindtn bugürıe kadar 
geçen J 6 yıl içinde lzmlre 
datr yazılan ~azılarda ıehlrlo 
eıkl laallnl kaybetmekte ol 
duiu ve tedrici bir ıurette 
Avrupalıleıtığı ileri ıürülmek· 
tedtr. 

Eekl Anadolu cazibesinin 
yauı:yaveı ortadan k•y-
1:.olmuırlnı m cldd~o mü
teessir" etmektedir. 

Bütün'tramvayler elektrik
le f§lemcktedir . O meıhur 

deve kervanl rı kalmomııhr. 
Yaveı y vaıın yerine ıürat 

kaim olmuıtur. Otobüı ve 
otomobillerin bolluğu ıayonı 
hayrettir. loclr, üzüm, me 
yan ökü v.a. glbt Anadolu 
toprakl rmıo ıarı mabıulJerl 

nl kamyonlar iskeleye in· 
dlrmektedır. 

Binaenaleyh mazinin hu· 
retlnt çeken zlyratçll~r ti 

mendüferdeo batka tanıdıl<· 

larmı bulamamı~lard1r. 
Bu ene üzüm ve incir 

mahıulu pek boldu Gerek 
Ziraat , gerekse İt Bankaları· 
nın çiftçiye yaphkları yar 
dımlar iyi neticeler vermlı

lerdtr. Bununla beraber ah 
nan tedbirler tam verim · 
lerlol vermff d~ğlllerdlr. 

J 922 den evvelki caolılıia 

T0RKDILI 

ulaıamamııaa da ulaımıya 
çalıımaktııdır Hatti o de•
rfn cani.lığına Rum unıuru 
oun da büyük rol oynadığı 

dütüniilecek olursa, bugün
kü durumun ehemmiyeti 
bir kat daha artar. Son yıl 
lar zarfmda İzmirln kıyme
tini arbrao birıey de Enter· 
oa1yooal fuar olmuıtur. 

Türkiye devletinin endüıt

rlye verdlii ehemmi
yet malumdur ve bunun te 
rakkiyatıda her aeoe bu ıer
glde teıhtr olunmaktadır. 

Binaenaleyh bu ıeraıD çok 
eotereıaodır Türk eadüılr1 
ıJnfo terakkiılnde en büyük 
rol oynıyan ıey yerlt iplldai 
maddelerdir. Keza makine 
lthatataodao da büyük ko 
!aylıklar röıter1lmektedır. 

Komıu dev etlerin f zmlr fu 
arma gôlterdıklerl rağbet 

de buna faydah ollnuıtur. 

TürklycoiD gerek reımi, ge 
rakıe buıuıi müe11eıelerf, 

değerlerine otıbeteo, daha 
ziyade Yunan pa vlyooiarın· 
dan memnun olmuılardar. 

Artak perkleımlı olan Yunan 
Türk doatluğu, burada blr 

defa daha kendini göetermıı
Ur.,, 

Etef ter on V ıma gazetemi 
yazıyor: 

Hahcılağı takviye etmak 
makıadiyle, f ınanı ve Eko 
nomt Hakanlıkları bazı ted 
birler almak üzeredirler. Ha
riçten ithal edilmekte olan 
lpUdadi maddeler muvak
katen gümrükten muaf tu· 
tulacakhr. 

~oadolu muhacirleri yurd 
larmda halıcılığı çok ileri 
götürmüılerdt. Hükumet bu 
nu takviye edecek oluna 
çok faydah bir ıervet kay 
nağı olacaktır. Son zaman 
larda yerlHer de halıcıhia 

özenmektedir. Btzde amele 
gündeliğının azhiı rekabet 
için. müıalttlr. ,, 

Etnoı rnete1l yazıyor: 
'' Anadoludao ıelen halıcı. 

lak, bizde çok teral&kl et· 
. mlıtlr.i Hüliuaıet barice H

Yktdıltcek halıların fptJdei 
maddelerinden gümrük re.
mi almımalcla, bu ıervet 

kaynağının daha :fazla lnkt 
ıafını temin edecektir.,, 

Prol gezetul yazıyor: 

•'Yunan hahluı h~r :yude 
rağbet görmdstedirler . Bu 
ev itinin lıtlkbali ıenfı ve 
pnrlakhr. 

Adadolu hahcılıaı Rumf a. 
rm elinde olduğundan, mu 

haclrlerlc birlikte buraya gel. 
mittir. Burada yepıhnakta 

bulunan halılarda Yunan mo· 
lifleri kullamlmağn baılan 

mııtır. 

Hahcıhk yalnız ev iti ha
linde lnkltcf edebileceğinden 

köylülerlmtze bunu öğrete· 

rck mektepler açmahyız. 

Halıcılıkta kullanılan yünü 
dahilde elde edemedtğlmlz· 
den, Türklyeden satın alma · 

ea mecburuz. Bu da Yunan 
Türk lktiıadi ltblrll~lni tak· 
vlye edecektir.,, 

Etntkl gazetegi yazıyor: 

·'Beyoğlundao yazıhyor: 

Varoada büyük btr altın ha 
çakçılıaı ıebekesı yakalan· 
mııtır. Şebeke Türkıye ve 

Bulırlıtan Yahudilerinden 
müteıekktldir . Kaçakçıların 

Varna - lıtanbul era.ıoda 
iıllyen kömür kayıklarından 
bile istifade ettikleri aolaııl
mııtır. 

Bundan baıka V•yana Ya -
hudilerlnl lıtanbula kaçıran 
bfr ıebeke meydana çika · 
ralmııtır. Hugo adında bir 
Y ahudl 1abte bir pa1aport 
için tam 1200 Türk Hraaı 
vermtıtlr.,, 

Yunan klltıeıtnln ( Salat 
Syoode) mecliıl yeniden te 
ıekkül etmft ve yeni azalar 
kralın bu~uruoda tahlif edtl 
mitlerdir. Bu münuebetle 
Atloa baıptakopoıu ilk iç 
tlmada Metakıaa kabmeıi· 

Din kiliıeye yaptığı yardım 

ları tadat ettikten sonra dev 
letle kılııeoln her ııte mü
vazı ve bere ber yürüdük le 
rıol tebarüz ettlrmtıtir 

Bu tıuahll gazetelerin hep· 
ıi Je aynı tezi müdafaa et 
mektedırler. Elefteron Vı 

ma gazeteıl, bu huıulla 

yazclığı baımakalede diyor 
ki: 

"Mılli hü umetimlz lult. 
ıeyl korumall için bir çok 
kanunlar ve yabancı prop" 
iadanlarıoa mant olmuıtur. 

(4 Ağuıtoı) hükümeti Yu 
nan mtllellnln eıkt imanına 

avdetioi ııtemektedır. Yunan 
klllıul, daha Yunan devleti 
kurulma"Zdan evvei bıle, Yu
nan millellnt Oımaolı eıa -
retloden kurtarmak ve onu 
btlklaUne ka vuıturmak ıçto 

çahımıı vr burün de hükfı 
metle teırık• me1al ederek, 
o e1kl aoane1loe devam et
mektedir. 

Devldle kılııe miioaaebet
lerloln yolunda gitme1I, Yu
nan milletini ıevmdtrmekte· 
dır.,, 

Selaolk aolaıma11nın im· 

zalanma11 müoa1ebet11le, 
Bulıar krah tarafında Yu. 
nan hariciye rüe1aıına oltın 

lar verilmııur. 
Keza yddırım düıen bir 

hudut karakolundaki Bulgar 
a1kerlerlolo yardım•na ko
ıan 3 Yunan on baıııı da 
Bulıar madalyalartyle taltif 
edilmtılerdlr. 

Biltün Yuman ıazetelerl, 

bu münuebetle yazdıklan 

lakonik fıkralarda, bu jeat
lerıo Bulgarların doıtnne ni
yetler ine delil teıkıl ettiğini 
tebarüz ettirmektedirler. 

Moskovada 
Yeraltı 
Yramvayı 
{Baıtarafı üçüncü ıayfada) 

dan ve pllonlnr ise muhte· 
lif renkle Bıroblcan mer· 
mertndendir 

Dinamo atadı fdaıyonu, 

mevzuunu spordan alon muh 
telif heykellerle süslüdür. 
Tayare meydanı, tataıyonuo 

da. he par111ütler ile ve ta -
yarectllk mevzuulu resim
lerle müzcyyendir. Nıbn

yet, on lıtaayon olan Sokol 
mermer ıütuniara, mozaik 
döıemer.i ve g z1 nmi~ ziya 
meobaları ile tebarüz eyle
mektedir. 
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-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 

~ K apita.1: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
1IJ. Yurd içinde 261 Şube Ve lljans ~ 
~ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ~ 
1IJ. Her türli zirai ikrazlar- diğer btlcümle bank• .,u· ~ 
l/İ. amelerl büyük ıubelerinde ktr hk kasalar. ~ 
1IJ. lbbanız ta1arruf ve kumbara heıaplarında ıkr•· ~ = mlyeler. ~ = 1 kramiye: 11.iktarl: ikramiyenin tutarı: ~ 
11). ADEDi LiRA LlRA ~ 

"" 1000 1 000 4 * 500 500 ~ 
"'" 1 250 250 :.r 
• ıo ıoo 1000 ~ = 25 50 1250 ~ 

30 40 1200 f': 

1IJ. 40 20 800 ~ 
1#}. 108 6UlJO ~ 
1fJ_ Bu ikramiyeler Jıcr uç ayda bir olmak üz.ere se: ~ 
~ nede dört defa bu miktar u:alndcn kura ile dağıll ~ 
)\ lacaktır ilk keşide 1 Eylül 938 dedir. " 
~ ' 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*' 
Balıkesir İnlıisa rlcıı· 

B<ışmüdüı·Iiiğiindeıı: 
Merkez emaod aobarmda kanun .ıon kalma müddet

101 

ıkmal eden 14 ekıcıye ald 935 mah•ulünd t n 42 deıııııe 
540 kilo tütün 170 J aayah kanunun 34 ncü madde•' ıı>"' 
clbioce 15 gün müddetle açık artırmaya konularak •011~• 
çıkarılmııtır. SAtalacak tütünlerın evsafı hokkıodn Beto>liJ 
dürlük zlreat ıubeıt imırlığlnden malumat almabıllr· 1 

tekltlerin 27 10.938 gününde Baımüdü ·lüğümüzde ıallf ııo 
mlıyoouna müracaatları alin oluour. 

4 - 1 363 

• 
• 

~ 
Many81 gölünün üç, ıeneltk saydıye rum• ile avla011 

hakkı ve tuzla btnuına müzayide müddetleri içinde t•11~ 
çıkmadığından 14 teırln1ani 938 pazartesi günü ıaat ~ 
de pazarlık ıuretiylecihaleıl yapılmak üzere l 3 - 10 · g 
tarihinden ttlbaren bir ay müddetle pazarlığa koouldıJlLl 
ili.o olunur. 

-------~----~-------------------------------------~----------._../-
Balıkesiı· '"rapı ; icil 

' l\tııhafızlığıııd<ı••· 
Köyü: Mevkii: Cınıl: 

Halalca Değ,rmeo Tarla 
yanı 

Hududu: ~ 
Doiuıu KüçO 

,t 
Hacı Mehll' 
tarla1ı, poY''" 

tto' Cafer ojlu 
1, ••• ıeyln tar 
ı~' bah11 Cafer 

1 

'

imdi Ah"'' 
e' 

lnzı ve~ tlil' 11 
yln kardet• !t 
kenlo ayrıldl11 

bl'~ tarla11, kı 
111 

deilrmen 1° 
Hudud ve bulunduğu yer yukar1da yazılı tarla b•b'

1 
ları Yetimoğlu Hüıeylndtn ıntikalen karm Faınıa 'Ve 0111 

lan İdris ve Kazım ve Ahmet ve kızı Şahındenin 25 ,e 
nedir zlror.tlarında olduğu ve bu kure ıenetaız. tuarruf•' 

t' 
tan o mlanna lnllkaleo teıçllinl fltediklttrl bu köy muht• 
lığmdan verıleo ilmühabule lltenilmcktc olduouodao 01'' 

• t' 
hallen tahkik ve tedkıkı lçinl2-1 J .938 günü mahalltoe 111 

mur gönderılecektir. Bu yer hakkında bunlardan ~bet~' 
.. 1 

t aarruf iddia11nda bulunanlar vana bu rünler içinde 1' 
ile Vilayet Tapu Sicil muhafızlığına veyahut mah8Jllfl 
gelecek memura müracaatları lüzumu ilin olunur. 

Balıkesir tıcareı ıe sanayi o~asmdan: 
b lunun ünvan1 ticareti 

kere (Hilmi Hattatoğlu) ol' 

rak teıçll edıldtil gibi, b 

ünvanın imza ıeklı de rorlı 
çe el: yaz11lle (H. Hattatoi 

lu) olarak ticaret kaou0~ 
nuo 42 ncl maddeııae 1° 

Balıkeılr vıliyetlnio Sm· 
dırgı kazasmda Camflkeblr 
mahalleılnde 55 numaralı 
haoede oturan Türkiye Cum
hurıyetl tabaaaındıın olup 
Belediye caddeılode 32 nu· 
mar~la dükkanı tkametrahı 
Ucari ittihaz ederek 936 yı · 

lındanberl tiltün Ucarettle re Balıkeatr ticaret ve 1•
011 

lııtıral etlfğlnt beyan eden yi oda11nca 971 aleti ıa11•1 

Emin oilu Hflmt Hattatoğ na kaydedıldlğl filo olu00
' 

S ahibi ve Baımuharrlrı : Bahkutr Mebul!u H. KARAN 

Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT Bİ.&...'AL 

Baınmyerı: Vilayet Matbaa11 - Balıkeıir 


