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Avrupayı Meşgul Eden Veni Bir Mesele: Edirne 

~elasında ı kurtuMu. 
Tr lerde Tenzilat .. 

Sıt Aym 2 8 nden 31 nci gününe adar bütün hatlarda 
yüzde 2 O tenzilat yapıla cık. 

• • 
Fransız Gazetelerinin Verdiği Bir Habere Göre: 

Ankara, 25 ( A. ~ ) 
Trekyada yeniden birçok 
bataklıklar kurutulmuı Ye 

bu arada Edlrnenfn Gülbab 
bataklığı da akıtılınıı, ıazlık 
yakılmıı ve b6yleiıkle Edır 
ne sıtma belasından kurtul 
muıtur. 

• 
emıte· A s ttitler,F 

cavüz Misa , ı Teklif Ettı. 
Ziraat Vekale
ti Baş Müte

hassıslığı. 

~üstemleke Talepl~;i.;;iM.evzu ubahs Etmeğe 
aaşlıyan Almanyanın Bu Teklifi Karşısında 

Fransa Mütereddit Vaziyette .. 

Ankara, 25 ( A.A. ) 
On beı seneden beri beynel · 

milel zirai tedri1at komlıyo•u 
; 

reisliğini yapmakta olan Ro · 

uco ilnlventeıl prof eıörlerln · 

den ve Belçika ziraat naza

reti umumi klttbt V ander 

V areo, baımüteha1111 11f a 

tile Ziraat Vekaleti hlzmctt
ne ıtrmlıttr. 

--- :,.. ----- __.. ,..--.. ..-""' 

Balıkesir İstasyonu 
DeYlet Demlryolları İcla

real, Cumhuriyetimizin on 
beılnct yıldönümünde Yatan 
daıların yurd dahlllnde ıe· 
yabatlarını teıbil ve her lı · 
tlyenln biik1imet merkezi ile 

büyCik ıehtrlerdekl meraıtm
de hazır bulunmalannı te
min için miibtm bir karar 
ittihaz etmııur. Bu karara 
aore bu ayın 28, 29. 30. 31 

Berlın, 25 [Radyo] -Dan 
:ih:ı A.lmanyaya ladeal için 
d 010111• tle Almanya araıın-
' Qıüzakerelere baılandıiı 
'otlenıyor. 
l Alakadarlar, Dançtıde Po 
~oa:ıh fçtn bir mehreç bara· 
•lacafını Ye bunun, Alman 

~'c' da kabul edildiğini ha 
tt •eriyorlar. 

Son haberlere göre, Ver 

"' muahedesinde Alman 
~'d"a koparılan Mcmelln 
d'deat için Lttvanya ile de 

1 °•tane mükE.lemelere baı
'a:ıınııtır. Bu müki.lemelerfn, 
)'~•rıd• ıona erecefi ve Me · 
~tlıa Almanynya iade edl 
tcefı kuvvetle tahmlnı olu
'1110 ... 
t 8etlfn, 25 (Radyo) - Bu-

G1a, 111Gıtemlekeler için bu 

t,d, hır tbtlfal tertip edil

~11 •e eıld Alman m61tem 
b lcelerinde bulunmuı olan 

GtGn kumandanlar ııtırak 
')le1nı1t1r. 
t.t Cenevre, 25 [Radyo) -
e '•dalar komisyonu; buıün, 
d elçtka murabha11 Ptyer Ha 

llQ rlyaaetlnde toplanmıı 
'le 

lbandalar meaele1lnl ko 
"~tı.ıuıtur. 
b Pı1er Had, uzun izahatta 
~bduktan ıonra, lngiltz 

C mh 
na Oku 

e 

delegesi Lord Haleye ıöz 

vermlıtir. Lord Hale; lngil 
terenin, Fıltıtlnde yeol Ya 
hudl muhacir kabul etme· 
mek kararanı Yermekle man · 

da hakkındaki taahhüdatım 
thlll edip etmedtilnt anla· 
• 
mak iıtemfı ve komiıyonun 
bu noktayı bir kararla tea 

bit etmealol teklif eylemtı 
Ur. 

Cenene, 25 (A.A] -
Mılletler Cemiyetinin man· 
dalar daimi komtteslnln 35 
ncl celıeıi bu aün 8. Ortl 
Belçı kanın baıkanhğındrı. aç 

!

zırhğı .. 

Geçen l'ıllardaki Bayramlarda Mektepliler 
da Dün ilkokullar üçüncü, bandonun i§tlrakfle Cum· 
1 bdüocü ve heıtncl ımıf ta· hurlyct bayramına hazırlık 
te eaı öğleden ıoora baıöğ 
et- olmak üzere yürüyüı vap · b -enleri ve öğretmenlerile 
~tlJkte ıtadyomda toplan· mıolar V'? ht'p bir arada lı · 
•tlardır. ttklil ve Onuncu Yıldönümü 
lalebeler burada Hkeri martlarını proYa etmlılerdlr. 

ılmııtır. 

Roma, 25 ( A..A ) - Bü. 
tün ltalyan gazet~lerl, Al· 
manyaoın müstemleke ta· 
leplerlnl tebarüz ettirmekte 
ve Alman mctaltbatanın htç

blr itiraz götürmiyeceiiol 
kaydetmektedir. 

Parlıı, 25 [A.A.} - Jur -
Eko dö Parfı gazetesi yazı 
yor: 

"Münlhte fmza edılen 

dörtlf:r lttlif ıoıo ferdıumda 

Çemberliyn tle Hlller, ln
gıltere tle Almanya ara1ın 

Bulgar ·stan 

Üç senelik silahlanma 
proğramı tfis~it etti. 

Sofya, 25 (A.A.) - Ma-

( Sonu ikinci ıayfada} 

Ro anyada Esash is
i aha t Yap il a c ak .. 
Romen ordusunun manevraları sona 

erdi. Ordu Erkanına verilen ziy&fette 
Kral Karol bir nutuk söyledi. 

Bükreı. 25 (Radye] - aun yapması mukarrer ı•-
ltye oazm mebu1ao mecllıl· Adltye nazırı Dlyamandl, çltreımlnden ·raz ıeçllmeal-

da bir doıtluk muahedesi ~ d B b 
ne tevdi ettiği bir kanun buıün ıazetecllere beyanat· .. nı tra • etmtıtlr. u iti ar-

ekdetmek garabetini göster projeıl ile harbiye nezareti ta buluamuf ve timdi ye ka- la, tertip olunan bet JIZ 
dıklerl zaman bu hareketin dar aeren hükumetlerin, ktıtltk zl1afet, &~lende cı. 

1 için 4 mtl yon 250 milyon • T • 

en hafif maolsly e fayanı eaaılı hiç bir it •apmadık· aıta •erllmlıtlr. Bu zl•afet· 
d lev11lık {Takriben 63.5 mil ı ı 

hayret oldutunu kay ctmtr lannı, Mlron Krlıtea hük6· te; Kral Karol, •ellalad Gran 
uk. BerUn lngtltere ıle oy- yon Türk ltra11) munzam 

kredi lıtemlıtlr. Bu munzam melinin, ılmdiye kadar çok VoyYod Mıabll, Preaı Fre-
nadıiı bu oyunu Franıayla mübtm tıler g6rd6iünü Ye derik Honrolen, ••zarlar, 
tekrar etmek lltiyor. Hitler kredi üç ıene üzerine mln bundan ıonra da esaılı lıll- ateıemlhterler ve büUln or-
tarafından franıaya teklif kaılmdtr •e milli mudafaa bat yapacağını ıöyleml1t1r. c1u kumandanları hazır bu· 
edilen bu muban·el ademi levazımı ahnma•ına harce- Dlyamandı. bundan ıonra lunmuılardır. 
(Devamı Dördüncü Sayfada) dtlecektlr. Romanyada munakaıalara Ziyafet CIDHID.fa harbiye 
~============,=======-======-~--==---==---===-

Eski Avusturya Başvekili ve faydaeı~ münazaalara nazıra general SOperto bir 
meydan kalmadıfını lliYe nutuk lrad etmlt Ye kralın 
eylemtıttr. orduya verdlil ehemmlJet ------------------~---

Ş • w • h k • Bülueı. 25 (Radyo) - ılta1tıle anmııtar. 

uşnıgın u a emesı ~:;~u~l:·::~.~:~::IDdo~y~ rın~::u~k::~ ::~;·.:::~ 
Vak ın da B a s l ı y 0 r . . m•n .... ı .. d.n •on•• ordu· (Sonu tlçllndl •• ,,.d.) 

Vadesini suiıst m 1 ve vhhna ihanet SUÇU ile ittiham J p o K u v ve t 1 eri 
edil -n Su sn io ley hin de bir sır orı ğı 'şahitlik ed Cef kovu İ şg a 1 Etti . . 

Eıkl Avusturya Bo§vektll 1 

Ş U§oi§ln Alm oya hü ·ümeti ı 
tar•f ıodan muhakemeılne 
gelecek ey baılanacakhr . 

Malnmdur ki, Şuınlg Vı 
yena Alman tarafından it 
gal edtldtil zaman tet'klf 
olunınuı ve bir müddet Vı · 
yana civarındaki tarihi bir 
ş tod muhdaza altında 

bu' undurulduklao eonra btr 
tecrit kempına scYkf'dllmfgtl. 

Şuıniğın llham edildi~I 

suç vazlfesınl ıu 1 latlmal ve 
vatan hal nllğld ır Eski bat· 
vekilin aleyhinde ıöaterllen 

veııkaların batında da 19 
ıubntta ~;azdıiı bir mektup· 
tur Şuınlg bu mektupta, 
Hlllerle Berhtesgadende gl· 
dip lıecndlsloln zorla mecbur 
edıldlğJnl ıöolemektedlr. 

Eski A vuaturya baıvekl 

linin ., V aıtfetlDI 1Ulfltlmal" 

. -
Ingilterenin Tavassutu ile Çin 
lilerle,Ja ponlar ArasındaSulh 

Müzakerelerine Başlandı. 
Puiı, 25 [A.A.)- Japon· 

K~~11• lar bugüo Hankova glrmlı· 
Honkoog, 25 (Radyo J -

Japonlarao motörlze edllmtı 
ileri "u•vetlerl bugiin Han. 
kov ıthrlnln kenıır mahal· 
lelerine glrmlılerdlr. 

B. Şuşnig 
A•uıturya banka1ıaın tfli· 
ıındakl ıuçluları tayinde ıö · 
rülen aczidir. "Vatana iha
net,. ıuçuna aellnce, bu da 
A•ulturyanao AlmaDJ&Ja il. 
( !oau OttDOI 11 ,l.da ) 

lerdfr . 
MılU Çfn hükumet mer

kezinin Japonların eline ıeç· 
mesl üzerine Japonyad• bir 
hafta ıürecek ıenlılder ter
tip edilmlt ve Hankovun zaptı 
ıünü Japonyada milli bay
ram ilin edtlmlıtlr. 

Honkr, 25 [ Raclyo ) -
Japon donanma11, Yaarçe 
nehrindeki torpilleri tarı ya· 
rak Hanko• &zerine ıeyret · 
mektedlr. 

HankoY ,.hrlnde panik .... ,. 

Şehirde örfi idare ilin 
edılmııur 

Japon! rın, gece açtıklara 
top atetl çok tlddetll olmuı 
Ye mermilerden biri bir la· 
ılliz gambotu•• dlıerek 
yanıın huıule getlrmlttlr. 

ParJı. 25 [Radyo) - Ha
vaa aj nıı bıldlrJyor: 

logll•:ıı eef Jrinla ta vauut 
ve hakemllil altında Çln·Ja. 

(.Soou clAPdl-.I u!hv ) 



• • 

Çekoslovakyanın Bugünkii 
Askeri Kudreti NP. Halde? 

Çekoslovak ordusu; düne 
kadar fÜphe edtlmezdl ki, 
Avrupanın küçük fakat çe 
tin, tyl teıkllith , iyi lllıhlı 

asri bir ordusu ldı. Zaten 
Çekler ile Slovaklarm; da 
ha cihan harbinden evvel 
sabık Avuıturya - Mncar 
ordularının en iyi askerleri 
oldukları bıitnlyordu. Cthan 
harbinden ve tatlklilJertnl 
kazandıktan sonra Fransız 

ordusunun ve hQkiimettnln 
çok ıenlf mikyasta yardımı, 
eski A vuıturyanın en mühtm 
harp Hnayl müe11eaelerlnln 

dBobemyada bulunuıu, mem · 
leketfn her buıusta zenıto 

kaynaklara malik oluıu sa· 
yealnde Çekoslovak orduıu; 

doiduktan pek az bir za 
man ıonra Avrupanın ılyaal 
~muvazenesinde çok mObim 
roller oynamaia batlamııtı. 

Çekoılovak orduıunun A•· 
rupa muvazenesinde ııttttkçe 
artan kıymet ve ehemmiyeti 
Çekoılovakyanan bllha11a Al
manyaya karıı coirafl vazı· 
yetinden ileri ıellyordu . Al· 
manya hen6z Veraay mua
hedeılnln afır balları altın

da lnledlil zamanlarda Ber · 
lin• .. ancak birkaç yüz kalo
metre meaaf ede duran kuv
vetli Çek orduıu; o zamanın 
100 bin kltlllk Alman ordu 
sunu bir hamlede bofablle 
cek bir vaziyette bulunuyor 
ve o zamanki Almanyayı 

adeta titretiyordu. o zaman
lar 35·40 ılyaıl fıkranın iti 
rlblrlyle mücadelelerine eah· 
ne olan AlmaDyanıo; baıını 

kaııyacak ve etrafına baka 
cak vakti bile 1oktu. Ne 
Sovyetler, ne Lehlller ve ne 
de Fran11zlar için bir Alman 
tehhkeıi yok demekti. Çek 
orduıunun bu oöbetçlllii 
klfı adı. 

Alman1a Httler iktidar 
mevkt111e ıeçtlkten sonra 
•azlyet birden bire deitıme
ie baıladı. Yeni Almanya 
çok kıaa bir zamanda bütün 
bağlarını kopararak eıkl 

kuvvet ıatvettnl yeniden ka 
zanmak tıttdadını ıöıterlnce 

bilbaua Franıada büyük btr 
eodlte uyanda. Ahnanyanın 

dirilmesini ve kuvvetlenme 
einl kendlıtntn adeta ölümü 
sa1an Franaa; bu yeni ve 
büyilk tehlike karıısında Le
hiıtan ve Çekoılovakya ile 
lttlf akını kuvetlendirdl Le 
hiıtanın ayna zamanda yeni 
Almanya ile uzlaıma11nı gö
ren Fransa; nihayet Sovyet· 
lerl kendine celbederek Al· 
manyaya karıı emniyetini 
bir taraftan Sovyet - Fran· 
aa - Çek, dlier taraftan 
loılltere - Fraoıa ittifakla· 
randa buldu.. 

Artık gün geçtikçe daha 
fazla diri len Alman kudret 
ve kuvveti karıııında Çe. 
koılovak orduıu da Franıa · 
nın ve Sovyetlertn Berltn 
önüne sürdükleri bir ileri 
karakol mahiyetini kazan· 
mııtı . Şayet bir harp oluna 
bu ileri karakol; Almanya· 
nan içerisine bilha11a Berlt· 
ne kartı yapılacak akınların 
hareket nseünn teıkll ede
cekti . Bele Çek ve Sovyet 
hava kuvvetleri için böyle bir 
harp tehlikealnln tlk saatle
rinden ttlbaren Çekoılovak · 
yadan Berllne, cenup ve or· 
ta A.lmanyaya derhal taar· 

ruzlara batlamak çok kolay 
bir it olacak, bu esnada Sov· 
yet ve f ranıız ordulara da 
Almanyayı iki baıtan çiğne · 

meğe baılayacaklardır. 

Rom1'- Berltn aiyHİ mih. 
verinin kuvvetlenmca.lnden 
ve Avusturyanın bir günde 
harltadan ılllomeıioden ıoo· 
ra Çekoılovekyanın aıkeri 

vaziyeti de yeni baıtan Hr
ııldı. Bu ileri karakolun ta· 
ıına, topraiına Ahnaayadan 
Leblltandan, Mecartllandan, 
ve hatti Slovakyadan müı · 

teriler çıkmaia koyuldu 3 5 
Milyon SüdeUn Almanyaya, 
bir milyon Macarın Maca
rlstana, birkaç yiz bin Leh
linin Leblstana iltihak me· 
seleleri resmen ortaya dö · 
külmüı ve reımen pazarlık 

baılamııtı. Nihayet bu tı; 
btldlilml• gibi, ıeçen eyl6l 
ayının ıoalarına doiru bü · 
tün dünyanın rahatını kaçı · 
ran, çapraıık bir meaele ha· 
hal aldıktan ve fak at bir iki 
160 içinde eulh yoluyla bal 
ledılmealne karar verildikten 
ıoara o aari Çekoılovak or
dusu da artık maziye ııöz

lerinl kapaauı oldu. 
Bence, Çek orduıunua en 

bubraolı dakikaları; ıon Mü 
oib ve Godeabera aörüıme
lert eanumda deill. balaklı 
o aöıütmelerde verilen ka· 
rarların tatbıkatı eınaaında 

geçmlıtır . Ve daha da ıe· 
çecektlr. Bu ıörüımelerde 
bir harp,. tahakkuk elıeydi, 
Çek orduıu da biç ıüphe 

yok ki memleket müdaf aaaı 
için ıon ıa1retle çarpııabl · 
lir ve m6mkün olabileni 7a· 
pablltrdt. Nellcede, belki de 
nlsbeten kıaa btr zamanda 
imha edilmektea kurtula -
mazdı. Fakatlmüttefıklerlnln 
muaaff erlyetlne yardım et· 
mlı olur "Ye onların., bir za 
feri halinde' lıe bAUin zarar· 
larını telifi edebtlırdt. LTıp
kı cihan harbinde biitün 
yurdu elden aiden Sırpların 
ıonradan Yuıoıla"Wya halin · 
de dirilmeleri ııbı.] 

Lakin Çekoılovakyanı11; 
bizzat kendi mülleflklerl ve 
dostları tarafından fedakar · 
lıia icbar edllmealdlr ki, Çek 
orduıu için en ehm ve na· 
zlk vaziyeti doiurmuıtur. 

Yurdun&,.müdafaaaı lçlo ıe· 
nelerce verilen bunca emek· 
ler ve maaraflarla vücude 
ıelmtı müdafaa teatıatını, 

yurt parçalarını reıml emir 
lerle ıayet acele tahliye 
ederek çekilmek; vatanıe· 
ver bir ordunun efradı üze· 
rinde ne kadar fena bir te· 
slr yapar? Çek orduıu; ha· 
klkaten çok metin oldufunu, 
btlha11a bu devrede göster
mııttr. Eğer böyle olmaıay-

dı orduda tam bu tahliye 
ve ıerl çeklllt eıoaıında bu· 
yük panikler, karıııklıkiar 

zuhur edebilirdi. Tahliyede 
böyle küçük bir irıza; Al· 
man ordusunun Prafa kadar 
dayanmasını intaç edebilirdi. 

Şımdi bundan sonra ple· 
biat devrinde de Çek ordu · 
ıunun rolü çok naziktir. 
Kartı taraflar arzu ederlerae 
çok ciddi ıbttlafların çıkması 
çok kolaydır Yalnız baıına 

bırakılacak veya bu ihtilaf· 
lardan yeıine meıul tutula
cak Çek orduıu artık bun· 
dan sonra ne yapabilir? 

(Sonu dördüncü sayfada) 
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SEHİR HABER E 
Bi v ~ a ı K 
Av -K öpeği 

•• o 
ı: 

Sahibi öpeğini öldür~ükten sonra sokakta da halka 
bir hayli heyecınh oak~k lar yaş ttı. 

Eıklkuyumcul r mahalle· 
sinde oturan Mehmet Cema· 
lettln adında biri kendlılne 
ald herhangi bir meseleden 
mütee11lr olarak fazla alkol 
almıt ve fena halde ıerhoı 
olmuıtur. 

Şu<irunu kaybeden Cema -
lettln tabancaaını çekerek 
evinde birkaç el ılllh a tmıı · 
tar. Bu ıırada evin bahçe· 
ılnde dolaıan avköpeğlne de 
tabancayı çeYirmlı ve hayvan' 
ölü olarak yere sermlıtlr. 

Tabanca ıeelerl üzerine 
vaka yerine poltaler yetıı· 
mtılerdlr. ~Fakat Cemalettin 
elinde tabancası olduğu bal · 

de bir don bir gömlekle dl
ıarı fırlamıı, ıokakta bulunan 
çoluk çocuk ve kadınlar, 

yoldan seçenler açık bulduk· 
ları kapılardan evlere ııjın· 
mıılardır . 

Polııler uzun sürea bir 
uiraımadan sonra Cemalet· 
tini yakalamıılar, adliyeye 
teılım etmiılerdtr. Bu ıuret· 
le vaka da bir köpeflo ölü· 
miyle netlceleomfıttr. 

Dün cürmümeıhud mah 
kemeslnde yapılan duruı· 

maıı ıonunda ıuçlu haplı 

ve para cezasına mahktim 
edllmlıtlr. 

Bir Manda Bir Kadınla 
ir Çocuğu Varal dı .. 

Düğünde Çalınan Davullardan 
Huylanant.Manda Rastgele 

Koşmağa Başladı. 
Savaıtepede bir düiünde 

davulların çalındıiı esnada 
o civardan eeçen bir manda 
davul aeıindeo ürkmiı, koı · 
maia ve raatııelene aaldır
mağa baılamıttır. 

Mehmet oilu Muataf aya 
atd olduiu anlaıılan manda 
baııboı bir halde böyle ko· 
ıarken ıokak ortuında raat 
ladıiı Erollu Ahmet adıoda 
birinin Ane adındaki •D· 

Parti Ocak 
Kongreleri 
Bitti. 

C. H Partlel İnönü ve A.y
g6ren ocakları yıllık koa· 
ırelerlnl dün akıaaı kendi 
binalarında llçeyönkurul Baı 
kanıt B. Hilmi Şeremetllnin 
baıkanlaiında yapmıılardır: 

Her iki konırede de bü
tün partililer hazır buluo
muı!ardır. 

Görltmdlerden ve yapılan 
dileklerden sonra yeni idare 
heyetleri ayrılmııtır. 

Aygören ocağı idare be 
yetane Sabri Sözen, Nadire 
Evrenoı, Haydar Çorapçı, 
Abdullah Erdener. Ômer 
Toköz .. 

lnönQ ocağı idare heyetme 
Hil111t Yırcalı, İbrahim Ka· 
raman, Abdülkadir Sükmen, 
Muıtaf a Kemerkapı, Meb 
met Altıparmak ayrılmıılar 
dır. 

Bu ıuretle ayın 12 nci çar
ıamba günü baılıyan yılhk 
parti ocak kooırelerl bltmit 
bulunmaktadır. 

Nabiye konırelerl de bir 
teırlnaanl salı ıünü baılıya 

cak, bir hafta devamla bet 
tetrlnaanl pazartesi günü ne. 
tıcelenecektlr 

neslle oğlu üç yaı 
lar1Ddakl Cabldl çlğnemlt 

ve her lklıinl de buynuzla 
mııtır. 

Çocuk ve kadın ağırca 
yaralandıklarından Memleket 

hasta hanesine ııeUrllmtıler 

dır. 

Mandasını baııboı bırakan 
sahibi Muataf a hakkında da 
tahktl<ata 1lrl1llmtıt1r. 

Yankesici 
Kadının 

Marifeti. 
Ane adında 37 J1ttların· 

da bir kadın, eıki beledi· 
ye meydanında Y ajcılar na
htyeılne baih Alankuyu 
köyilnden Hasan ojlu Meh
medln yankesicilik ıuretlle 
pantolonu cebinden 20 lira 
96 kuruıunu çalmııtar. Yan
keeicl kadm paral rla bir 
likte..,yakanlanmııtır. 

irem 'tliktt! 
Kacarken . 
Yakalandı. 

Düo gece Seyfettin adındo 
biri ıerboı olarak Atıke ad 
ında bir kadının evine gir 
mlş, yakalanncağıoı hlı 

ıedlnce bu eve hltıeik Fet
hiye ve Fatma adında ikt 
kadının evlerinin kiremitlik 
lerine ııeçerek kaçmıık tele· 
mi§, fakat tutularak ııd

llyeye verlhniıttr. 

in tayin. 
Bandırma ilkokulu öğret 

menlerinden Bedriye, ıırzuıl. 
le Sivas vJliyctl emrine ve
rilerek Şarkıola öğretmeo

llflne tayin olunmuıtur. 

e f o • ı .. 

liği Bir 
isi Ge el Se reter

üsabaka Actı. 
, '" Cumhuriyet Halk Partisi, 

memlekette kultür ve ıanat 
hareketlerine yeni bir hız 
vermek için çok eaaalı karar· 
lar almaktadır. Parti, bun· 
dan bir müddet evvel 
H all k e v 1 e r 1 aabnel rl 
için pfyea ve büyük, 
küçük memleket hikayeleri 
müeabakaaı açmıı, diğer ta
raftan 10 re11amımızı tablo 
1apmak üzere memleketin 
muhtelif yerlerine gönder· 
mtıtl. 

11u defa memnuniyetle 
öjrenlyoruz ki, Parti, sanat 
karlarımızı çalııtırmak ve ko 
rumak, aynı zamanda mem
lekete eser kazandarmalt 
makıadlyle bir milli senfonı 
müıabakaaı açmııtır. Bu mü· 
ıabakanuı ıartları tle jürinin 
ne ıuretle teıekkül edeceilnl 
ve Hçlmln nasıl yapılacağını 
aıağıya aynen keyuyoruz. 

Türk besteklrları arasın. 

da açılan ve mllll karekter· 
de beatelenmiı senfoni mü· 
aabakaeıoın memleketin H 

nat hayatında çok kıymetli 

tesirleri olacağı ve buna bil 
tün beııekirlarımızm tıttral: 

edecekleri muhakkaktır. 
Müsabaka tu tekilde ola 

caktır: 

Beateklrlar tarafından en 
ıeç 30 mart 1939 tarihine 
kadar Halk Parttıl Genel 
Sekreterliğine gönderilecek 
olen milli lıerekterde but · 
lenmiı ıenfoniler iki jüriden 
ıeçecektlr. 

a) lhzari jüri: 
Bu jüri; Cumhurbaşkanlı

ğı Ftlirmonlk Orkeıtraıı Şe
fi Profeıör Praelorıuı ilt
Devlet Kooservaluvarı öğ

retmenlerinden Halil Bedi 
Yönektl'n ve Ankara radyo 
ıu ıeflerlnden Mesut Cemil 
ve lıtanbul Konıervatuverı 
öiretmenlerlnden Ferdi St t
zerin lttlraklyle 4 kitlden 
terekküp edecektir. 

ihzari jüri; yukarıda zik · 
redllen tarihe kadar gönde 

Treni rde 
• 

enzı "'t 
(Ba~tarafı birinci aayfad ) 

ncl günleri Devlet Demir· 
yoll rına ald olan bütün 
hatlarda bilet ücretler inde 
yüzde yirmi tenzilat yapıla
caktır. 

Bu tenzilat yalnız umumi 
tar!felerde olup halka ko 

l yhk olmak üzere ıhd s 
edılmt bulunan bilcümle 

blletler ve karnelerde, oo beş 

ıünlülı hnlk ticaret biletle 
rlyle ylık ve iki aylı se
yahat karnelerınde cari ol
mıyacaktır. 

Cumhuriyet bayrammm 
üç gününde Şirketi H yriye 
ile Denızbank, rakın 11 hal
ler v purlarında ve Üıkü 
dar tarmvayları da bilet üc· 
retlerinde yüzde elli tenzl 
lat yapac ldardır. 

rllen eserleri sanat, tekP 
ve eatetlk bakımlarınd•0 

tedkik ederek müıabaka1' 
glrmeıl uygun görülenleri 

ıeç cektlr. 
b) Müsabaka J0 Ürlsl: 

bl' İhzari jüri faaliyetini 
Urdtkteo ıoora teıkil edile 
cek ve yukarda adı geçeP 
dört ihzari jüri üyeııtfler 

l nr H lk P rtlalnden ve Kü l 
de· Bakanhğından lftlrıık e 

cek birer üyeden ve se0 ' 

KOltür Bakanlıiı taraf ınd•11 

diğer müzisyenler ara1ıod•11 

ıeçllecek üyelerden terekkiiP 
edecektir. Bu jürtolO 
heyeti umumlyeat 1 1 klf1' 
yl geçmly cektır. Müsabak• 
jürisi; 25 mayıs 1939 tarl 
hinde toplanıp Cumhurb•f 
kanlıiı filarmonik orkestra•• 
tarafından çahnacak eıerlerl 
dinledikten eonra üyeler ara 
smda gizli reye müraca•l 
surettle blrlncihii ve tkiP'1 

llğl kazanan senfoniler te•· 
bit edilecektir. 

Müsabaka şartları: 
- Senfoni normal bit 

orkestra fçtn yazılacaktır· 

(2 3 lü tahta sazlar V· ı.)· 
2 - Scnf onl 25 dakik•· 

den kua. 35 dakikadan uıuP 
olmıyacaktır. 

3 Senfoninin mürek· 
keple ve okunaklı yazıllll11 
bır partisyonu, en aeç JO 
mart 1939 tarihine knd•' 
ihzari jüriye tevdi edilaıek 
üzere Holk Partlıi Geoel 
Sekıeterliğıne gönderilecek· 
tir. 

4 - lhzert jOri, geleO 
eıerler arasında müu1bak•)' 
ittin kleri U) guo görülen ıeo·9 
fonilerlen geç 15nlsaD 193 
tarihine ked r ayaracalı 
ve bunlar orkestra partileri· 
nln yezdmlmaın için beste' 
karlarına iade edilecektir· 

5 - Bestekarlara orke•· 
tra partilerinin yıızdırıla>•11 

masrafına kaıılık oloı•" 
ü~ere yüzer lira verilecektir· 
Orkestra partileri en geç 1 O 
m y.s J939 tallhice kadar 
Cumhurb vk nlığı Flfırınoo1" 
orkestrası şefliğine tcıllrP 
edilecektir. 10 Mayıstan 2l

1 

mayısa k dar yazılan scnfo· 
oiler Cumhurbaıkanhğı f"{ır· 
monlk orkeıtra11 lıe pro\'3 

edilecektir. 25 Meyuı 1939 
tarih nde Cumhurbaıkaolıi1 

Fl6rmonlk orkestr ı, seo 

fonllerl müsabaka jilr si hır 
· zurund lklşeı defa çalaca" 

ve müteakiben gizil reyle 

blrlnctllğt ve lkincıltği ka· 
zanan senfoniler teayyilO 
edccekUr. Is iyen bestekiıt' 
lılf eserlertoln provasını "e 
müse.b ka jürisi önündeld 
çalııını bizzat drije cdebtle· 
ceklerdır. Aksi t kdtrde ıeo' 
fonl, Cumhurbaıkanlığı f(fır 
mooık orkestrası ıefliğl t 
rafından drJje edılecekU' 
Müaabakeda blrJnct.ığı ka .. 

zaneo senfoninin bestekarıo• 
10001 ıkıoclllğl luızanan ıeo· 
fonlcin besl arına d 700 
lira mükaf t verilecektir. 
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ulmak isti or? 
:sıovo. gazetesinden: 

eşhur Gezele Kralının Talii 
rtık endine Yar Olmıyor. 

F lnıan iktisat Nazırı Dr. 
"Utıkuo Y nkın Şukta bir 
"hhat yaptığı ve- bu me
''tıd 
t d memleketimize d ui· ' ,~ .. •I malümdur. S yın na· 
... t ile -J i gundenberl ıehrJmlz-
" e olup resmi bazı zavetla 
t~ ekonomik teıekkGlleriml· 
ltı •al hlyetlt §eflerJle te
~ '•la bulunmaktadır. Dr. 
link ot un bu ıeyah tına haklı 

,, ltak büyük bir ehemtnl· 
ıtt 

Verilmekte •e bu dolat 
ıtı, b 
l'tı ' Gtün Avrupaca. ehem· 
ç~Yetle takfp edilmektedir. 

l llkü Almanya son hadise 
ttd 
ltı en muvaffak olarak çık 
t 

11 
l'e kedi preıUjlnl kuv 

t lendırmlt bulunmaktadır. 

1,:lnıanyanın Yakın Şark
' 1 ekonomik tesirleri on 
a lledenberl hf11olunmaktadır 
L Iİ)Gk btr endüstriye m ilk 
Qulu ilan Almanyanın ham 
~lddelere ve bitbaaıa Ya 

IQ ıark memleketlerinin zl· 
r,i 

lıtahsalatına olan lhUya-
cı ~ 

41 
llıalümdur. Buna mukabil 

l'tı lııaoya bu memleketlerin 
le •kıne ve bilumum teknik 
"'ıunatı huıuıunda ·ı thti· 

:'çl rını temin eylemekte 
ır B - ı cıı · uıun, cınıl ne o ursa 

1 •un Bulgariltanda kull m 
,'11 Ilı klnelerln ) üzde ıek
l tnı •iman ıanayl müe11e e 
~trının mamü atıdır. Bu, ye· 

ıı:ı Ş rk memleketlerınln 
:~htlertnde de böyledir )'ani 

"eya bu gektlde Alm n· 
''11 tlı ayı, bu ) önden gerl t.al-

11 bulun D nıtmleketlnde 
"'•I pazarlnr kuınıel;a mu· 
a'ffık olmut bulUD1138kladır 
u ~uvaff ktyet, btlhusa 

~tı 1 t \lıdan ve Südet arazlıl 
tıın ilhakınden ıonra deha 
ıı, 

tde artm k lıtıdadını ar· 

zetmektedlr. Çünkü; Alman 
yaya iltihak eden bu arazi· 
de de lıuvvetlı ıanayf mües 
eeseleri mevcuttur Bundan 
maad bu yerler, ötedenbe
rl 8 lkan memleketlerlle e· 
konomlk temaıl rd bulu
nuyorlardı. 

Büyük harpten ıonra müı 
temlekeılz kalan Almanya 
kendi mamiılatına pazar bul· 
mak ve böyleltklc milyon
larca balkın zaruri lhUyaç
lorını temin etmek için Bal 
kani rle. ııkı bir ekonomik 
temasa glrlımek mecburiye · 
tıade kalmııtı Dıier y ndan 
dan Balkan memleketleri de 
kendi zirai mahıullerlne pa 
zar temin etmek zaruretin· 
de idiler. Böylelikle lkltaraf 
ara11nda hararetli bir mü· 
badele ahı vertıi baılamıı 

oldu. 
Dıier büyük devletlerin 

Balkanl ra ve Anadoluy lk· 
tleadi ıokuJma teıebbüılerl 

aadece laftan, va•dden •e 
rırzudsn ıbuel ka1mıı ve bir 
türlü kuvveden f Ule çıkma· 
mı§tır. 

Bizim Almanya ile olan 
iktisadi münasebetlerimiz çek 
ıükür, müıbet blr ıekılde 

lnktıaf etmekte ve iıtıkbal 
de daha ahtnkll bir durum 
lnklsap etmek iıtldodını göı 
termektedfr lkt ıene evvel 
memleketimizi ziyaret etmiı 
bulun n Dr. Şahtın halefi 
olan Dr Funk. bu söyledik· 
lerimtzi ye kından ~ müıe bede 
etmektedır ıanı)oruz Fazla 
olarak bu iki memleketi, 
büyük heı ptekt ıile h arka -
daılığı ve bir arada alntılan 
kanlar, daha ziyade yakın· 
laıtırmaktadır. ,, 

- Slovo -

/jir Balıkçının Geçirdığı Macera 
b Seylen d si açıl.darında bulnı~ğe batledıjı bir 11ır11 
'ıı balıkçılar uzaktan bir d b11l1Lçılaıden birinin ta . 

~t~ı enkazı ıörnıüıler ve hanıaıülü ltalmoyıp ıon ne 
0 

larefa doğıu dCımen kır feılni vernıtı ertul gün ikin· 
llııılar. el arkadaoı da 6lmüı böyle 

trıkaza yaklaıtıkları za. ce yalnız kemdaıı sağ kala· 
ı~'n bunun batmıt bir ba rak ölümü beklem~te bet 

Çı kayıiına ald oldufunu lamıı· Açlık ve ıuauzluk ki· 
\le -b uıcrlnde aılu sıkı bağlı fi gelmlyormuı gibi bir ara· 
~ Ygın bir edem bulundu lık aç köpek b&lılJarı en 
Utıu görmüvler, derhal suya kazın etrafını ıarmıılar lrnr 

~tıle.rak çözüp kendi tekne· kudım çıldırmalc raddeılne 
trtne almıılar. geien zavallı balıkçı bu cıı 

l\urtenl n dam ınğlam na varları yanınd n uz k · 
~'l>ılt olduğundan denizde laıtırmak için ölü arkada§ 
'~rın bir halde birçok aa. larınm cesetlerini onlara 

lltler geçirmesine rağmen yem olarak bırakmaktan 
aı'b baık bir çare bulamamıf h er:niı y luız götürüldüğü 
.ı •ıtahanede btrk ç günken ve zavallıl rın lplol kop 
~ı rıp denize tmıı. Aradan bir 
,6:' gelemcmlt ve bir tek gün daha geçince rtık ıoo 
) söyltyememfttlr. Nıha . kurtuıu~ ünildlle beraber 
l'et •öz: söyliyecek kudrett kuvvetini de kaybetmeğe baı· 
ıctı, 

d e.p elliği z man geçir lamıf ve kendinden geçmlı 

1 lıfı ltorkuoç mııcer yı n tir. -- ---

Vllyam Hörsün lımlol bel 
ki hepiniz tanırsınız O A me 
rıkanın aazeie kralıdır. Ooa 

yirmi dokuz gazete körü 
körüne itaat eder. On dört 
haftalık mecmua onun dt· 
rektifiyle çıkar. Üç radyo 
lstaıyonu onun netretmek 
lıtedlğl haberleri yayar. 
Onun içindir ki, Hörıt, bu· 
güne kadar Amerikanın 

matbuat kralı telakki edil · 
mlotlr. 

·Bugüne kadar. diyoruz: 
Z~ra bugün haber alıyoruz 

ki, bütün o nüfuz çökmüı, o 
munzam feıkılit bozulmuı 

Hörat bütln kudretini it adam 
tarından mürekkep bir ce · 
mlyele terketmlye mecbur 
olmuıtur. • 

Hönt oe o!du da her ı• · 
yl terk ettl? Bundan babıet · 
mezden evvel, bu adam1D 
romana benzer hayatına 16 
ratle bir göz atalım. 

Vilyam Hörat, on altı ya· 
tında Honard ünıveraltealne 
girmlftl Üniversite tahııll 
nln, onun gazetecilik haya 
tında yapacaiı fıkır müca
delelerine çok f aydaaı do 
kundu. O aırada babaaı San 
Franıtıkoda Ekzamtner adın 
da büyük bir gündelik ıa· 
zete çıkarıyordu. Mefküre 
ııahlbi olan genç Höut bu 
g zetevl, s6ratle Kalifornl · 
yanın en büyük gazetesi ha· 
Hne getirdi 

Babaaı 1885 de ö!dü. Vtl 
)'e.m, der kadrolu bir vlli. 
yet gazeteılyle aktif a ede· 
mezdl. Nevyorlce aıtmek, ev 
vefa orada, ıonra da bütün 
A merıkada lıtıhar ttoı k lı· 
ti) ordu. Bu Jhtlrula yanıp 

tutuıuyordu. 

Bu düıGncealnde muvaf 
fak olabilmek için, annesi 
kendlıine "kOçOk bir yar
dım,, da bulundu. Vtlyama 
yarım milyar frank verdi. 
Vtlyam Höut bu ctp harç 
lığiyle Nevyorka geldi. Ora 
da ıuürlu bir me~kl ka
zandı. 

O zaman Nevyoıkta Pu
lllzerln Vörld tamindekı aa· 
zete bGyük bir Urej yapı· 

yordu. Hönt tıe o kader aze 
metle girlttl ki. Amerıka 
ta meıhur varlatan Bunum 
dan ber! böyle bir ıöhrel 

d ha görmedi. Höulün tik 
tatbik ettiği uıul hiç değıı 
memfttlr. Kendlılne rakcp, 
olan gazetelerdeki kudreth 
muharrirleri par ıle kendi· 
sine celbetmek.. Nitekim, 
daha ilk teoebbüıte, rakibi 
olan Vörld gazetesinin baı 
muharririni, yazı tılerl mü. 
dürünü ve dlAer gazetecileri 
aııyısız par dökerek Nev
yorkta çıkarmaya baıladığı 

Jurnal adındaki gazeteılne 

topladı. 

Fakat Pulıter yılmadı : O lk:"blluııo. Ad açıklarında --
' l rkada ile beraber balıl. TÜRKDILI 

\> "dıkları eırada blrdenbl
te k 

çı an fırtına kayıklorını 
'çık denız doğru 11ürükle
ttıı§, çok geçmeden kayık 
l>"tç l 

Paznrteılnden b ıla her 

gün çık r. Slyaı l gazete . . 

Yıllığı: 800 Kuru~ 

ltı Ayhğı:400 • 

1 Gla gazetesine yent eleman· 
lar, yeni muharrirler buldu. 

1 Hatta gozetecılik tarlhtnde 1 büyük bir nam k zanen Ar 
1 tür Brlıbanı da elde t'derek 

g zeteelne baımuharrir yap· k e. anmıtı ve d lgaların 

1 tndllerln1 alıp götürmesi 
~Çin kendi l·endılerinl enka 
~ b ğl mıılrır, üç gün kor· 
b Unç dalgaların kucağında 

Y tla ölüm araıvıd 
ç''Pıtırı lar. D nlz ıültlnet 

s yuıı: 3 • 
2sl 

1 
Günü geçmtr ı yılrsr 

kuru§tur. 
ADRES: 

--
1 

~~~[)i~J 

tı. 

Fakat Pullterln zahmeti 
boıa çıktı En ıonunda Brlı 
banda dayanamıynrak Jur 
nala .ıeçti Çünkü Hörıt 

ona Hoede bıı milyar frank 

1 

ı 

verecekti . İki sene ıoora 
Vörld. artık ötmüı bir ga · 

zete idt. Ulğer tarafdao Hönt 
ıöhret kazanıyordu. Mılyon

lar harcadıkça, mllyoalar 
kazanıyordu. 

Hakikaten Harat gazete· 
siyle ve büyük merkezlerde 
teıia etttğl dtier guetelerle 
birlikte Amerlk•yı ••ucu
nun içine almııh. Denilebl· 
lir ki, Amerikan - lspanyol 
bıubloe H6nt ıebep olmuı 
tur. Çünkü mütemadiyen 
kızdırıcı haberler ntfretmlf, 
Amerıkan lzzetnefalnl ayak· 
landırmıf ve •atandaılaranın 
ha11lyeUnl tahrik etmııttr. 

Bu harbin ıonunda Jurnal, 
1.300 000 nüıha ba11yordu 
Artık HöraUln zaferine pa · 
yan yoktu 

Hant, o ıırada Nevyork 
belediye relıt olmak lıtedl, 
muvaffak olamadı Kendlıl· 

nl cumburrelılıiine namzet 
koydu, lntıbapta kazanmak 
için y6zlerce mtlyoo harca· 
dı, fakat gene muvaffak 
olamadı. 

Cihan harbi geldi çattı. 
Höret açıktan açığa kendi· 
ılni Alman muhibbi ilan et· 
ti. Hörat matbuatı: Ameri· 
kanın müttefıklerine tltthak 
etmesine senelerce muma
neat etti Bılha11a f ranıaya 
oyun oynamıı oldu. Fakat 
okuyucu! r, ona artık ta· 
hammül edemn oldular. 
Mütarek~den ıonra gazete
lerlnhı Unjı birdenbire düı· 
dü. Artık lııhllal devri l-aı 
lamııtı. 

Birkaç milyarlık muaz 
zam bir senet sahibi olen 

bu zengin adam, Holhvuda 
yakın çok muhteıun bir 11· 

uy. kurdurdu. Sııa)'a bir 
krel gibi debcieiıe >te ta1>ta
ne de yerleıtı. Yüzlt>rce te· 
lefon battı, ıa:zetelerlnl sa
raya bağlıyordu. Sarayda 
yü:zme havuzları, tayareler, 
otomobiller, golf meydanları 
ve hayvanat bahçeleri vardı . 

Bu saraydaki ihtfıam, bınblr 
ıece masallarına tef çıkar· 

tecak derecededt. O kadar 
kı, bugün bu aaraya urın 

acubelerınden blrlıl nazarlle 
bakılmaktadır. Kendlılne yal· 
nız saray bir milyara mal 
olmuıtur. Saraydaki tezylnel 
ve kollekılyonlar lçto de beı 
milyon aarfedılmtıtır. 

Fakat bu1ıün bütün bu th· 
ttıam zeval bulmaktadır . 
Çünkü Hörat, hep zevk 
ve aafa içinde yoııyabllmek 
için para tutmaaım bileme 
mittir, Ştmdı üç radyo tıtaı 
yon unu gündelik gazetele· 
rlnden beı tanesini ve iki 
mecmua tle Nevyorlda Rıtz 
- Tuver adındaki kırk bet 
kath grııtalyellol satmaya 
mecbur olmuotur. 

Bu yetmlı beıllk adam 
ılnema yıldızlarından Mart· 
on Davlı ile yaıamak •çln 
kar111nı beı çocujuhu terk 
etmlıtlr. Bununla da kalma· 
mıı Hörat yıdız f çln bütün 
nüfuzundan ve ıervetlnden 

vaz geçmlıttr. 

s 

ata la, T e efonl 
ş Ücreti • r ı .. 

Yurdumuz Dört Mıntakaya Ay· 
rılmak Su etile Tesbit Olundu. 
Poıta Tclıraf Genel Direk 

törlOiü Hat6y, Suriye ve 
LOb an ıle yapılac k tele
fon görüımelerlne atd üc· 
retleri teablt etmlıttr . Gö · 
rüıı:ne ücretleri yurdumuzun 
beı, Hatay. Suriye ve Lüb 
nanda dö·t mıot kaya ayrıl. 

mak ıuretıle teablt olunmuı · 
tur. 

Türkiye mıntakalarından 
birinci mıntaka Adana, Dört-1 
yol, Menin, Payaa ve Tar· 
ıuı; ikinci mıntaka Kayaert 
ve Slvaa; içftncü mıntaka 
Ankara, Eıktıebir •e Konya; 
dördüoc(i mmtaka Balıkeılr, 
Buraa, Edirne, Hereke, lı
tanbul, lzmlr, Yalova, iz mit, 
Alpullu . Beılnci mıntaka 
ben6z teıblt edtlmedlil için 
üçüocO mıntaka aynı sa· 
manda beıtncl mıntaka ota

rak kabul edflmlftlr . Fakat 
ücret üçüncü mıntaka beıa · 
btyle tahakkuk ettırllecek
Ur. 

Hatay, Suriye ve Li.ibnan 
da dört mıntakaya ayrılmıt· 
tır. Bırınct mıntaka Hatay, 
ikinci mıotaka H lep, Cea
rltuur, Ceble, Trabluı, Humı, 
ldltle, Hiram, Hama, Tar· 
ıuıtur. Üçüncü maotaka Alil 
ye, Ayıntura. Batrum, Blu· 
dan, Be.hı, Beyiye, Cüniye, 
Duma, Dumbar, Merclyun, 

Meze, NP.bfk, Trabluı, Su 
far, Zahte, Zehedanı, Rı 

y k, Erut, Beyt ıebap. Bt· 
hemdun; dördüncü mıotaka 
Banyas. Dere , Kuneytara, 
Nııkur , Sur ve Sayda . 

Tilrkiyenlo birinci mınta
kaaından Hatay, Lübnaa •e 
Surlyenln birinci mıntaka. 

ılyle üç dtıklkalık konuıma 

ücreti 93 kuruı. ikinci mın
takastyle 135 kuruı, üçGn
cü mmtak ılyle 184,5 ku
ruı, dördüncü mıntakaalyle 

221 kuruıtur . 

TirklyenlD ikinci mınta · 
kasından Hatey, Lübnan •e 
Surl1enin birinci mıotakaaı
na 160, ikinci mıntakaaına 

197, üç6ocQ mıotakaaına 246, 
dördüncü mıntakaalyle 283 
kuruıtur. 

Türklyenia üç Te beılnc:t 

mıntakalarından HataJ, Lüb· 
nan •e Surlyenla birinci 
m>ntakaıına 22 J ikinci mın· 
takasına 258; üçüncü mınta
kHına 307,5; dördloc6 mın 
takaıına 344 kuruıtur. 

Türktyenlo d6rdüncü mın· 
takaaınd•o Hatay, Lübnan 
ve Surlyenln birinci mınta· 
kaaına 283, ikinci mıntaka · 
ıına 320. üçüncü mlntakuı
na 369, dördüncl mıntaka 
sına da 406 kuruıtur 

Eski Avusturya Başvekilj 

s ş 
y 1 

"ğin 

d 
uh kemesi 
B şllyor .. 

YaZ1fesini suiistimal ve t tını i~2net suçu il ittiham 
~ıl n ~uşnig aley~ind bir su orlığı şah th~ e~ecek. 
(Bııtarafı birinci sayfada) 

bakma mani olmak için ça· 
lı~oıuıdlr· Çünkü Almanlara 
göre. her Alman için milli 
vuife Ctrmen btrlliıne iliz· 
mettir . Avulturya baıvelcilt 
buna mani olarak mım •a 
zıfeslnl yapmamaktan maa· 
da bu vazife htllf ına hare· 
ket etmiıUr. 

Dlier taraftan Şuınljln, 
Ber hteıgt dende Hıtlerle ~ar· 
dığı anlaımaJ·a riayet etme· 
mes: de bir ıuç olarak ileri 
sürülmektedir. F k t bu ıt · 
y ıi bir harekettir ve Alman 
vatandaıı 11fah ile bir ala· 
kaaı yoktur. 

Şuıoliln muhakemeıl hak· 
kıbda verilen dlier bir ha· 
ber hakikaten büyük bir 
aklı uyandırmııtır. Buna göre, 
eıkl baıvekllto mubakemeıln· 
de onun aleyhine f ıhlthkte 
bulunacak olanların baıında 
Şuınlğln en yakın arkadaıl 
ve ıır ortağı Baron Fon Fröh .. 
lthıtal bulunmaktadır. 

Baron Şuınlğln baıvektl
llil zamanında kabine ıefl 
veya huıuıi kiubı olarak 
çala~mııtır Baıvektl bütün 
kar rlarıodan ona bahıeder, 
hatta hazan akıl danııırdı. 
Ôyle ki, A.yuıturya hükQme 
tlntn ıırhuına Baron Fon 
Frôhltbıtal herkeıten fazla 
vakıftı •e bu huıuıta bat ve· 
kilden ıonra o geliyordu. 

iBaron, baıvektlln huıuıi ha 
yatında . da en yakın arka
daıı olarak 16r6lilrdG. Şuı 
•111 ilk karm bır otomobil 

kazaıında aJdükten ıoora 

artlıt Vera Çervln ile e•len· 
o:ıe) 1 düıündüğü zaman ev· 
veli bar ona babıelmlıtt ve 
~adınle bt>rabn bir yerde 
bulunduğu zaman arlıadaıı· 
nı da onlerın yanında ıör

aıek kabildi. 
Eıki A vuıturya bııveklll 

Barona hüyük itimat ıöster· 
mulnde o zaman için bek. 
lıydı. Çünkü arkadaşı onun 
sırlarından hiçbirini ıfıa et· 
memlı , her hususta bu iti· 
mrıda layık olduğuou lıbat 

etmifll. 
Fakat bugün Şuınllfn da· 

vaaında onun aleyhinde en 
kuvvetli ıahtt olarak Baro· 
nun bulunacağı haber •eri
liyor. Eıftlen. Şuinlg tevkif 
edildlAI halde Beron Fon 
Fröhltbıt ltn ıerbeat gezme· 
ıl Vıyanada merak uyandır· 
mııtı . Halbuki, Şuınlg kabl 
oeaioln bütün aza11 Şuınıgle 
beraber tevkif olunmutlu. 

--=--"Dwr---

Romanyad 
Islahat 

(Batt rnfı birinci aayfada) 
ve Romsnya hanedanının 

orduya kartı bealedıklerl iti· 
madın eıkl olduğunu, ken· 
dlılnln de ecdadını takip et
tiğini •e veliahda da ayna 
telktnatta bulunduğunu ıöy· 
lemlı, Romen orduıunua 

yüluek kabiliyetinin tebarüz 
ettlrmııur . 
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Çekoslovakyanın Bugünkü 
Askeri Kudreti Ne Halde? 

(B~~tarafı t!.<focl sayfada) · 
Yurdun hududa civar kı · 

·sımları terk edllmif 
-eı&aen d;;-;e gay;I _tabii' 
.bk ıekılde uzanan Çekoslo· 
vakya daha ziyade darlat· 
mıt v~ uzunlaımıı. doğlık 
tabll hudutlar ve ıuni ma
jino hatları haybedılmlf, ov-

" alara düıülmüt olduktan ıon
ra Çek orduıundan arlık bü 
yücek bir rol beklenemez. 
PUeblıtten ıonra nüfusu bel· 
kı de 1 O - 1 1 mil -
yon tutecak olan Çekoılo 

vakya; lıtlkbalde emnlyettnl 
küçük orduıu~' ıle uzaktaki 
doıtlarlyle taarruzi ltlf aklar · 
da deill, daha ziyade yakın· 
dakl komıularlyle tedafüi it 
birliğinde aramaktan brıka 

çare bulamıyacaktar. • Eğer, 

daha ıtmdldeo gazete ıü 

• tunlarında okuduiumuz rl -
vayetler tBhakkuk eder de 
bugünkü ~ Çekoılovr:kyanın 

yerine Bohemya, Slovakya, 
Rütenya veıalre glbl par 
ça parça 3 · 5 milyonluk 
küçük hOlnlmetler çıkarta 

o zaman Çek orduıu da an 
cak munlı bir kuvvetclk 
olabilir. 

Yazan: R. E 
Çekoılo•akyada Alman 

aksiyonunun .._ lnklıafmı çok 
büyük_bır dikkatle takip et
mek lazımdı . Bu akılyoa üç 

muhtelif ıahada tezahür et 
mektedlr: 

1 - Evveli ekonomik sa· 
hada meydana re1ecek .. ııkı 
bir anlatma aktl makıadly· 
le Prağa yapılanı.. tekhfler. 
Çünkfl bu ekonomik anlaı. 
mahÇekoılo•akya için haya. 
ti bir zaruret ballnP. ıelmtı 
ve tnftaltnden daha kuv•et· 
il olmuttur; fak at böyle bir 
anlaıma ister lıtemez poll· 
Ukisahada[teatrler yapecek· 
tır. Berlln bir gümrük itti 

hadına taraftardır; Prai ken· 
dlıine ~ dlfer memleketlere 
kartı teıebbüılertnde btr 
miktar ıerbuU bırakacak bir 
uzlatma elde etmeie çaht· 
maktadır. 

2 - Polonya · Macart ta 
lepleılne kartı betbabt diye 
taavlp~edllebllecek bir ihtiraz. 
AlmanyanıD aöaterdlil 

mallktyet ... hırsında~ kaamen 
de kendlılnlo ıöz dıktıjı~ba· 
zı topraklar üzerinde Polon
yanıada emelleri olmaaının 

da tesiri vardır. Ktm daha 
önce ltııal ederae:aahtbt olur 
zihniyeti hükQm ıürüyor! 

Birkaç gün ev•el Polonya or· 
duıunun, Bohumln mıntaka· 
11n1 mühletinden 48 aaat e•vel 
ltıal etmeıt de bu rekabete 
delalet etmez mt? Çünkü 
burada ıtrajık kıymeti bü 
yük bir d~mtryolu merkezi 
•ardı ve aynı yerde Alman 
yanın da aözü olduğu bıll
ntyordu. Şunu da kaydedn· 
llm kt ,Polonyaya terk edilen 
dört mıntıkada 17.000 Al· 
man yaıamaktadır ki, Pra§ 
da ıöylenelilne nazaran bun 
lar Polonyaya tlhaklarını 

kabul etmeraektedırler. 

ha ileri giden ve Çek reıml 
mehaf tllerlnce kabul edilmez 
olduğu bıld ı rtlen Mocar ta 
leplcrlne gelince, Serltn bu 
hususta Budapeıteye mü:ıa 

hır diye tavılf edılrniyecelc: 
olan bir ıülı:ut muhafaza 
etmektedir ve Mac!\rl r, Pra· 
tıı l ava köprüsüoüu batını 

Almanların tııal etmft ol· 
maııodan endlıe duymakta· 
dırlar. 

3 - Slo•akya ve K.arpat · 
laraltı Rütenyaaına ibzal et · 
tlfl doıtluk emareleriyle, 
Berhn, her ıklılnl de kendi· 
lerlne •erilen muhtarlyetle 
ıktlf a etmemeie tetvik 
etmekte d i r. Geçe o 

'ün .. Doyçe Alrernanya 
Çaytung. Prala, Slovak 
meıeleılne bu yarım ttdblrle 
halledtlmlt nazariyle bak
maaını ıhtar ediyordu. Bura
da denıfıyordu ki, Slovak)a 

Ftamanlar gıbı, kenal teırll 

mecltılne ve aakeri muhta . 
rlyetine ıahlp olmalıdır! 

Bu tekllfAerln ardında giz· 
lenen düıünceyi ıezmek için, 
bu yazıyı aynı gün "fölkı 

ıer Beobabter,, de çıkan bir 
makale ile luyaılamak li. 
zımd1r. Bu ıazete, dikkaU 
yeni btr azlık meselesi üze
rine çekiyordu. Ukranya az. 
hfı, dört devlet araıında 
takıim edllaıif olan 30 mıl

yon nüfuılu bu mtllettn de 
yabancı boyundurujundan 
kurtulmak hakkıdır, denlll· 
yordu. 

Ukranya... Hozenbergln 
hayalini ciddiye almanın 

zamanı ,elmlı değll midir; 
~arkta, mazlumların tarafı· 
nı tutarak, ıulh yolile bir 
kolonlz&1yon... Bu, .. yarının 
büyük meseleat olacaktır. 

Bu nüfuz 1olunda Slo•ak· 
ya tlk merhaledir. Siovaklar 
Almanlar1• ııbı ~ Yabudılere 

ve kolllüntıtlerc düımandır 
lar. Slovakya, Alm11nyaya 
lıarıı müıbet btılerlnln bir 
delilini, Karpat AIDlenlan 
partiııni dtriltmekle vun:ıtı. 
ur. S lovakya Preğa fazla 
ıamımt ıurette baila11mı111ak 
ve onun ıtreyet Hbaaına 

ıtraıem~k ıartty)e Almanya 
için kıymetli bir m6ttdık 

olabilir. Fıkat kendine ben· 
dedemediii takdirde Slovek 
yayı kendi haline terk etme· 
ıl de mümkündür. 

lkincl merhale, yarım mil 
yon Ukr11nyah11 ıle Rüten· 
yadır. Onun tçindtr ki, Po 
lonya •e Macarlıtauın müt 
terek bir hudud emellerly 
le Almanyanın yolunu ka 
pamaları Berltn mehaflllerl · 
ne göre mevzubahlı olamaz. 

Bazılarını endtıeye dütü 
ren bu emeller mutalea edl· 
lirken lıte bütün bu vaziyet 
eözönünde tutulmalıdır. Bu 
aörüı, dört veya beı devlet 
araamdıı lüzumlu trUbat VA 

ııtalığı edebılır: Polönya, 

Difer tardtan ıark me· 
ıelelerlnde mütebıu111 olan 
bazı Alman organları Polon 
ya lıttkli.llertolo doiruluğun 
dan ıüphe etmekte ve T eıen 
mıotaka11oın büyük eluerl· 
yetl Slovaklardao mürekkep 
olduiunu iddia etmektedir. 

Mecarlıtan, R o m a n y a, 
Yugoılavye, İtalya ki, IUraf 
ehtnler veya etmesinler, 
Alman kolonlRlnio tazytklnl 
göğüılerlnd"' hi11etmektedtr 
ler Bunlar Almanyayı kuıat
m , ha taamı tekrarlıyecak 

bir fttlf ak ıeklinde değil, 
fakat fit il bir teıanüde fstl 
nat eden elbtrltilyle ağır 

bir mütekabil kuvYet teıkıl 
edebilirler. 

Beklenıldtilnden çok da· Bununla beraber ıeoe 
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Balıkesiı· Vilayet D< 
Ent/ümeı i 

. ,, 
ımı 

den: 
1 - Memleket haat hanesinde mevcut bir adet 16 

beyılr kuvvetinde dizel motörü 1 O 11 938 tarihine raıtlı
yan pertembe ıiin6 ıaat 10 da ihaleli yapılmak üzere 15 
gün müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 

2 - Mot6rin muhammen ıatıı bedelt 350 lira muvak
kat teminatı 25 lira 25 kuruıtur. 

3 - İıtlyenler motörG. hastahanede, ısrtnameyl encü. 

men kaleminde G"Örebllirler. 
lıttyenlerin yukarıda birinci maddede yazılı gün ve sa· 

ate kadar mu•akkat lemtnatlaranı malaaodıfına yatırdıkla
rına dair makbuz veya banka mektubıle birlikte ve ihale· 
ıt yapılacak olan vilayet makamında müteıekkfl daimi 
enc6mene mGracaatları ilin olunur. 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
pon ıu h müzakerelerine bu· 
azlin batlanmıttır. 

Çın baıveklll Vaaın Vey 
müzakerelere bizzat lttlrak 
etmlyerek mlme11U aöoder · 
mittir. Müzakereler çok ıtz· 

11 cereyan etmtıtlr. 

Maraıal Şan-Kay-Şek, ga
zetecilere beyanatta bulun
muı •e ezcümle ıunları ıöy· 
lemtıtır: 

- Ben harbe devam edil· 
meıine de, sulbe de razıyım 
Çının kurtulmaaı Jçln Jcap 
edene lkttdar mevkaınden 

uzalıdaımaja da hazırım. 
Maraıal lnıılterenln •e 

Alman1a lle ltalyanıa yar 
dımi) le müsakerelerln de· 
vamını arzu .. etUiını •e ken
disi karıımıyarak batvekal 
V aıln Veye ıenlt aallblyet 
verdlilni ili~ e e1lemıtlır. 

Tokyo, 25 [A A.j - Do· 

mel Ajansı bildiriyor: 

Haokeuya doiru derlem· 
ekte olıo Japon harp ıe· 

mllerl 20 kiloDJtlre nıuate 
dek• Yanaloya varn-ııılardır. 

Cepheden bildirıldıjıne aöre 
Japon ıemlltıi t:.u ton 20 
klloa:ıetreyl bir aünde )apa 
btleceklerdır. 

4 - 1 375 
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Batıya dofru cenup kıyı· 

ıı üzerlndrn tlerlemekte 
olan kıtaat balen K.ootlen 
aende buluomaktadır. Hu 
~evkl Oıenaın 32 kilomet
re batısında ve Uçaneın 36 
kilometre doğuıundadır. 

Şimal kıy111nda derlemek
te olan kıtaat lıe bu lfılbah 
Hankeunun 40 kilometre 
doju flmalınde bulana11 Lt
kiataıye, öileden ıoora da 
Hankeundn 20 kilometre ti · 
malinde bulunan Huangılye 
Yarmııtır. 

Japon kıtaatı Ktuklana 
ile Nancun~ ara11ndnki Ta -
iana kartı da umumi bir ta 
arruz hareketine baılamıı · 
lardır. 

Londra, 25 \A.A.) - Aml 
ralUk daıreal tebliğ ediyor: 

Aıtı bombardıman tayare 
ıl Sanabada Sandpayar 
aambotuoun drafına bırçok 
bombalar atmıılardır. Gemi· 
nıo yukarı akıaaıı bu bom 
balıudan müteus r oln uıtur. 
iki kamara harap olmuıtur 
Ga111botuo :ı.ııhı birçok yer· 
lerlnden dehnmlıtlr. 

Amlrallık dahui tayare 
inin tabiiyetini bıldh a tlllt k 
tedır . Nüfuıça; taldat yok 
tur. 

Avrupayı Meşgv.l E.cit:n Yerti 
Bır Mesele 

( Bııterdı birinci ıayf ada) 
teca•üz pelıtı, Alnıa1>ya 
ıloıdlye kadaı bir çok imza
larını ır. lılr ttttjı tçın bize 
htçbir tDıDi)el tenılo etnıez 
f •zla olarak yalnız uıul ıa· 
haaıoda ev•ela Fraoıaya 10 
veya 20 atnelik bir ademi 
teca•Üz vaadettıkttn ionra 
müıttmleke aehuında ondan 
vicdanlı ve eklaıellm ıabibl 

hiçbir Fran11zın kabul ede
mtyecefl fedakarlıklar, fera· 
iatler ve imtiyazlar lıtemek 
oldukça mana11z ve garip 
bir hareket olur.,. 

Londradan (Ftıaro) gaze 
tesine bildiriliyor: 

•(nglliz efkarı umumiye· 
ılntn ıtmdtkl haleti ruhiyesi 
karııaıoda Çemberlayruo tm· 
p&ratorluğa atd müstemle
ke maadalarmden bazııa
rını terk etmeli müm üo de 
illdir Bu itibarla Herlin ile 
yapılacak istıoerelerln mahl 
yeti ne olabtlec~ğlnt tayin 
etmek oldukça müıküldür 
Çünkü Almanya rık: I müı 
temlel:elerlntn hdeıloden 
batka bir mevzua d lr Lond-

tekrar edelim bu tes nüd, 
yeni muv zeneyl eskfat ka· 
dar denmınz yapacak mil 
ltyetlere karıı yeni tecavüz 
ler bahasına teala edilme
mek ıarttyle . 

ra ile müzakereye ılriımeJI 
kabul etmiyor.,, 

Varıo•a, 25 (A A.] 
Havas muhabtrtnın llluıtro· 

••nl Kruıer Kcdztenl geze· 
tealnfn nrdı ğl haber Polon 
ya politik mehdıllerlnde Is 
rarfa dolaıen ıol' l alara ter 
cOnıan olmı:ktadır . Bu tayl· 
al ara göre 26 1·934 tarihin 
de Almanya ile Lehfltan 
ara 11ndn on ıene için ak 
tolunan ademi tecavüz dek· 
larasyonu yakında daha on 
ıeoe için tecdit edilecek Vl" 

yahut belki de iki memle~ 
keti alakadar eden bıızı me 
seleleri lıtthdaf eyli ven hu . 
ıuıi anlaıma larla takviye ol 
unacakhr . 

Diğer taraftan &ynı me 
hafı ller, bu yeni anloımanm 
Danztg mcıele8lol nlakadar 
<'tm si jht ımallnl reddetme· 
mektedlrler. 

fransa Su ı iy. fevkali~ 
~om ·sarim değ · ştiriyor. 

Parls, 25 {A .. . ) Havaı 
ajansından: 

Franaanın Suriye fevkel 
ide ko:nlıerlfğınde deği§lk 
ilk olacağı ve Dö Merteltn 
yerine Franaan o eski Viya· 
na elçlıl Puaugoun tayin 
edıleceil haber ahnmııtar. 
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-~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~*~ ! Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 
~ ~ 
: Kapita_I: JOOf]00/)00 Türk Lir11sı ~ 
,,;. Yurd içinde 261 Şube Ve Fljans '-:J Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ~ 
1'J Her UirlCl zirai lkrazlar-dt8er btlcümle banka GJU" ~ 
llJ. ameleri büyük ıubelerlnde kiralık kaaalar. ~ 
!1 lhbaraız tas rruf ve kumbara hesapl rında ıkr•· ~ 
; mtyeler. ~ 

ikramiye: lktari: ikramiyenin tutarı: ~ 
ADEDİ LiRA LiRA rr: 

1 1000 1000 -,; 

ı s~ ~o ~ 
ı ~o 2~ ~ 

ıo ıoo ıeoo ~ 
25 50 1250 ~ 
30 40 ı 200 rr: 
40 20 800 ~ 

,ı, __ 10-S • 6UUO ~ 
; Bu lkramlyelu Jıcr uç ayda bir olmuk üzere se· ~ 
~ nede d6rt defa bu miktar uzerindın kura ile llağıtı· -; 
~ lacaktır. ilk keşide 1 Eııltll 938 dedir. ~ 

·---~~~~--~~~~--~-~~·~~~· 
~MM~~~~-~~~§ 
1 UJDE: ~ 1 -~ - '-
1 Piyano Meraklılarına.. 1 

·~ Elbette evinizde, müc11eıenızde bir piyanonuz bu 1 
~ lunur ve iyi bir .tekilde akord edtlmtı tatlı bir ıeıle bir 1 
4J!. iki parça çalmak lıteulnlz, Akord bozukıa bu zevkteP 
~ mahrum kalıyorsunuz demektir. Ohalde ayeğını~• 
it, gelmıı:bır piyano uıtaaı ,vardır. Bu ulto piyanoları iyi 

bir tekilde akort. eder, daha iyi bir piyano satar. Ete; 'l 
plyanonuzdan uıendınızuı onu da ıalın alır. I" 

Adres: Piyano ustası Balıkesir 

Cilıan otelinde Mehmet Ôzgıil 

~ 
~~~ı 

Balıkesir Askeı·i Sa tın 
Alma Koınisyoııundan: 
10· 10 938 Tarıblnde kapalı zarfla' eluıltmeye~lconulmllf 

olan 10 too ıebriye ve 15 ton makarnaya verilen fıat lıo 
mlıyonca haddılayık görülmtdlilDd n. bir ey zaıfıDde 1nt•f 
edilmek üzere açık tluıltnıeyt kor.ul muıtur. lhalt> 27-10 938 
perıembeh günü saat J 1 de Bahkuır kor ıaha alma ko' 
mlıyoounda yr.ıpılacnktır . Muva1'Lat teaıhıı~tı 394 l ı udır· 

t Evaaf ve ıaıtlar lco1J1is)o1>da gôıülebtllr Tal p eıln lı• · 

nunun,)ldocf ve üçüncü nıadc'elerlnde =yazılı belgelerle ~e 
teminat makbu:zlerlle blrlil<te mezkur gfin ve ıaatte 1ıo· 

miıyona gelmeleri. 

4 - 1-361 

Bıılıkesiı· ,.fııp Sicil 
Mı hafızlığıı d•ııı: 

Köyü: MevkU: Ctnıl: 

Ova Çalı yolu Tarla 
Hududu: 
Doğuıu ıahib1 

ıenet aahh tar' 
laıı, batı yol· 
poyrazı pehli 
vanoğlu Hnısı> 

fken timdi Sı' 
hh vereıeıl tat' 
lıaı , k ı b 1 e ı 1 

Aııkoğlu Meb· 
met Kara p ~ar' 
h k r111 Allı 
Z eynt'p tulaı• 

Hudut ve bu ıuoduğu yer yufcaudıı y Zl ı t rla t ahar· 
de.o aahn almak ıureule ö lıkc8trın OkçukBre nı a halleıiı>. 
den Hacı Salihın ıenetsız meh iken 1340 d n ölümlle 011 

ra.11 karuı Hafize, evlatları Fatmıı ve kendh;ln rlen evve ölet> 
oğlu Müaıln!n kızı Nurıyeye kaldığından bahtsle namlar•· 
na ı~net almak lıtenıld l ğınden mahallen tohkHrnt ynpılroa(( 
tçlo J. I !.938 aıünü memur gönderileccUlr. Bu yer haklcıO 
d tasarruf tddıasında bulunanlar vana bu günler lçtnd' 
yazı ile Tepu Sicil Muhafızlığına veyahut mahalline eele 
cek memur müracaatları lüzumu ilan o:unur. 

Snhtbt ve Baımuharrirı: Balıkeıir Mebusu H. KARAN 

Çık rım Genel Dırektörü: FUAT Bh.' AL 

Baıımyerı: Vlllyet Matbnaaı - Halıheılr 


