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Başvekilimizin Mühim Beyanatı: 
• 
iktisadi Kalkınma Proğ· 
ramımızın Esasları .. 

............................................. 
Üç Şeker Fabrikasından Biri Vılayetimi:zde 
Kurulacak. Karadenizde iki liman, Kütahya 
Ve Zonguldakta Elektrık Santrolları, D, ğer 

Mühim iktisadi işler4Senelik Proğrama Alındı. 
Ankaradakt Heyeti Vekt 

le toplaahlannda memleket 
•lconomlılal allkalandaran 
lbübım mOzakereler cereyan 
•Utfını tı:ten Anadalu ajan· 
•ı, bunun memleket efkarı 
'-lbumf yealne arzı huıuıuada 
a.,.ektle ricada buluamut. 
8•t•ekıltmlz de ajanıa tu 
lbalCimah vermlttlr: 

11

Cumhurrelıl, Şefim, Ata 
tGrlccın geçen ıene Büyük 
~•ilet MecUıtnln açılaıında 
lrad buyurdukları nutukla· 
rında mil li endüıtrlletme ve 
'-'e11ıleket için yapılma11 la· 
11

11l ıelen itler hakkında 
'•rilmıı direktiflerden mül• 
belb olarak devam etmekte 
~lan meıalm· z, ıon zaman· 
•rda tekılf edUmtıU . 

\/alrtl arlratlael•••-1- -r-· 
lJrı ve heyelt umumtyeaale 
hep bir arada çalıt malan· 
lbıı ıonunda dört ıeneltk 
iç numaralı yeni bir pllnın 
tatbık ıaha11na konulma11 
lcatarlaıtmlmıthr 

lıtanbula'1geldlilmde bent 
lc,bul buyu;an Cumhurretıt, 
Şefı111 , AtatGrke kararımızı 
bGtGo tafallitlle arzettım, 
talllamen tanlp buyurdular. 

Bırtnd bet aenelık endüıt
tl Protramı ve buna ılive · 
tea Japılmakta olan "Font 
boru,. fabrlka11 •e kliıt fab 
''"••ının bir misli daha b6-
J6tGlmeıl gibi itler, bildce
lerle Vekaletlere vazife ola 
'•le .. erllmlt ve muhtelif ıe· 
llelere nazaran proğramlat 
tıralarak tatbtkatınada glrl 
ıtl11ııt olan aıkerl ıhllyaçlar 
•u •e1afre gibi m6hlm .. mev 
tular, bu planın liariclnde· 
.ıır. 

Bu yeni proiram geçen 
•ene ilin ettiğim iz üç ıene-

hlc llladen prolramımızı da, 
lcııaaen içine alarak geoit · 
1•t111ektedlr. Bıllndlil (iz ere 
lbaden proiramımızda baı· 
laca ele alınan maddeler: 
Ş,,lc kromları, Ergani bakır 
lbadenı, Murgul demir ma· 
cl•aı, Ereilt taı köm6rG bav. 
laıında kömQr lıtlhıallert . 
sıı artırmak ve maliyetini 
dGtlrmek için tesisatın lılah 
•e tevzii, Kütahya linyit 
havza11 ııletmeıl gibi it 
lerı iıtthdaf etmektedir. 

Yeni proiramın tatbikine 
~afıa lkttıat ve Ziraat Ve
lclletlerl ve bunlara bağlı 
olan ıahılyetl • hnkmtyeyl 
'-•tz dn·let mOe11eleleri tav· 
1.lf edılmıılerdlr. 

Yapacaıımıa ıılerlD mal 

kredileri, hariçten on sene 
müddetle tamamen temin 
edılmlt olduğundan hemen 
faalıyete ıeçmek imkan da· 
hlllndedlr ve bundan dola · 
yıdır ki, (iç numaralı bu ye 
al proğramımız dört aenelık 
olarak_te.l_>it edtlmı9ttr. 

Şimdi ılze yapacağımız 

ıılerl ıöyllyeblllrlm: 

Karadenızde modren bır 

kömür ve demtr limanı, ay· 
uca [Trabzon] limanı . 

Bı lhaua Karadeolzdekl Jı. 
man. (Karabnk) demir sana 
yliml~tn ihraç yolu vazıfeıl 

ol de gö receği lç ın ehemmi 
yeti haızdtr ve en teknik 
teçhizatı ihtiva edecektir. 

lstanbulda Sirkeci - Hay 
darpaıa araıında bir feri 
L-a. ----ı-ı 

Maden proğramımız ikmal 
edlldıkten ıoora tlmendüfer 
Ierlmtıln nakliyat hacmi ta · 
blatlle artacaiından, bunu 
karıı1amak . nzere, muhtaç 
olduğumuz ıtmendüfer nakli 
va11talarının mübayauı. 

HükQmel merkezinde ta 
hakkuk ettlrmeie karar ver 
dlğtmlz bir it de 11hhl mo 
dern memur evleridir. An· 
karada mesken meıelealnln 
ehemmiyeti ve hayat paha· 
lıhğmd11 rolO mal6mdur Ce · 
man dört yüz elil ıl Qç bina · 

1 
lı ıkı yeni mahalle teııı edıle · 

cektir. lkt, üç ve dört odalı 
ve her Uirlü konfor terattlnl 
haız olacak olan bu binalar, 
kanaltzuyon, umumi bahçe, 
yol, gazino gibi teferrüatı 

da ıhuva edecek ve eldeki .. 
heaaplara göre 3 900.000 it· 
raya mal olacaktır tlu lf 
emlak ve eytam..:ı bankHana 
tevdi edllmfıtir . 

Antalya bavaliıtnde jüt 
yetııtırllme11 Zıraat Vekile 
tlml:z:ce tecrübe edılm lttf · 

Müsbet netice alındığı ıçlo 

sanayii kurulacak, iplık, 

kanaviçe ve çuva ılık doku· 
nacaktır 

Ankarada bir ziraat alet 
lerl fabrikası, Trabzonda et 
eanayll fabrikaları yapıla · .. 

Bu arada bilhuıa mem· 
leketin muhtelif aahalarınea 
vücude ıetırllmelerl mukor· 
rer bulunma11 Uıbarlla mey 
va ve domateı usareıl, ıüt 

ve peynir sanayH, muhtelif 
ıebze ve meyvalaran taınlf, 
ambalajı ve nıuhafaza1(te · 
ılut ve aanayllnl ve yeıtl 

ııtlolan da ilave etmeliyim 
Kütahya ve Zonguldakta 

b6yük mınbka elektrik aant · 
rallerl yapılacaktır. Zonıul 
dak santrali maden lıtthaal· 

(Soou üçünc(i ıayfada) 

Polonya, MiLlet-Japon,·anın F ev 
ler Cemiyetin· kalade Asker( 
den Çekiliyor. Masrafları. 
Varıovl\ , 19 ( A.A. ) - Tokyo, 19 (A.A) - Do· 

Komar01kl , Mtlletler Cemi mel ajan11nın bıldtrdlğ lne 

yeti aeamb leıl relılne btr göre bu ıenenlo fevk alade 
te ı araf çekerek Polonyanın fi 3 i'ı • aıkeri maıra arı m yar 
cemiyet kooıeylntn pazarte yeni aıacak ve gelecek ae 

::0::0:a!::~l~~:~e::';~a:~ neler :z: arfıodakl a1keri ma1-

' yetinde olmadı tını btldlrmlı - raf bütcelerl bu meblllı 
ur geçecektir. Dti~r cihetten 

Polonya, dıılmi delegaayo· Oomel bu fevkalade tahıl· 
uunu 1 - tklncltetrlnden iti- ıatın bir k11mıoın ha va kuv· 

baren geri çekmeie karar vetlerlnln takvlyeılne tahılı 
veormlıtlr. edtlecei!ol tahmin etmekte· 

Bulgar Kralı 
Seyahattan 

·Dönüyor. 
Parlı, 19 {AA.) - Bulear 

Kralı Borlı , Sofyaya ıitmek 
iizere aaat 9.20 de Şark ekı
preılle Parlıten ayrılmıtllr . 

Kendfllnl lıtatyonda Ketıl· 

cumhur namına yarbay Sud 
ve B Bonne namına Harf 
clye nazareU teplf at müdö 
rG B. Loz uiurlamıılardır. 

dır. 

Alman İk
tisat Nazırı 
Geliyor. 

Berlln, 19 (A.A.) - Al· 
man ıktlıat nazm, h6kfıme 

ttmlzl reımen ziyaret etmek 
(lzere d(in Berltoden latan· 
bula hareket etmlıtlr. 

SODETLER '5 BİN KİSİLİK 
BİR ORDU TESKiL ETTiLER. 

Haynlaynın Emrile Südet Gönüllü Kıtaları 
Çekoslovakya Hududunda Toplanıyor • 

Berlıo, 19 (AA.) - Al ı siyle pek yakından takıp 
man lıtıhbarat büroıu Dreı · edtlmeıl lüzumundan babıe 
ten aldıiı btr telgrafa atfen dılmektedlr. 
Südet-Alman gönü lü kıta Hükiiınet, kanunu eaaıl 
larının timdi artıl' tamamty- nln temin etmekte olduğu 

le teıekkül etmlt bulundu· bazı hukuku ı lga veva tah 

dıt etmek ıurettyle Gç ay 
fçln jıtlınal tedbtrler alacak· 
tır. Şahsi hürriyet veya mea· 
ken hürriyeti, mubaberatan 
mektumlyetl ve lçtıma bak 
lu da tatıl o luoabılece:ktlr . 

ğunu ve bu kıtaların dört 
gruba aynlmıt 45 000 ktıt Çek Meselesi Üzerinde Görüşmeler: 
den mürekkep olduğunu 
bildtrmel. tedlr . 
Diğer cıhetten Alman lıı · 

tı hbarat bürosunun Berlln 
den bildirdli•ne gibe Al 
manyaya llt ıca eden Sü 
detlerln miktarı 84 OUU kiti 
yl bulmuıtur. 

Fransız Başvekili 
Londraya Gitti. 

- -----
Bu ıkı tefgra fı birbirine 

yaklaıtırır11tk Al manya ya 
t ı llca eden bütün eli 11 ı ah 

tutan Südetlerio gönüllü 
kıtalarıoa al ı ndığ ı nı veya 
bu kıtalarm ~üdet olmıyan 
anatırları da ıhtlva ettiğini 

Çemberlaynla Daladiye Ara
sındaki Müzakereler Dün 

,Gece Geç Vakte Kadar Siirdü. 

istimzaç etmek mümkündür 
Neıretllğı üçüncü teigraf 

ta Alman -ııtıhbarat büroıu 

Provolıbuda çıkan makale 
hakkında tefsirlerde bulun 
um~inı öır ıfarp 'çıKa'rmall. 
lıtemekle lltlham etmekte· 
dlr. 

Prağ, 19 (AA.) - Hayn
layn tarafmdan eön61lü Sü · 
det Kıtaahnın hudutta ıe
ferber edılmesl haberi Prağ 
ıtyali mehafıhnın bilhasaa 
nazarı dıkkatlnl celbetmekte 
ve bu mehafal, bu tedbirin 
hakiki tum61 dereceıl ne ol· 
duğu ıuallnl lrad eylemek· 
tedlr . 

Gönüllü kıtaatın hudutta 
tahıtdl Almanlar tarafından 
yapılacak bir hareketin mu
kaddemeıl mi addedilmek 
tcap eder? Gön6llü kıtaahn 
hudutta tahıtdi keyfiyetinin 
iki gündenberl ıükun ve in

tizamın teılı edllmıt olduğu 
Südet mıntıkasında ha11l 
edebileceği akisler dolayl · 

Lo Burje, 18 ,( A.A. ) -
Daladley ile Bonne beraber
lerinde huıuıi kalf'm müd6r 
leri, hariciye umumi katibi 
ve Avrupa tı lerl datreıl mü 
dür muavini olduiu halde 
saat 8 05 de tayare ile Lood-

::H "ncü · ıayare · lıaf ıum 

bir bölüğü ihtiram raelme · 
nlnl ifa etmlttlr. LNazırl ar 
tayareye binmeden evvel 
arkadat larından Camplnchl 
Kentlle, Dhampeller:. Rtbea 
ve lnglllz ıeflrı Phlppı ile 
görüımüılerdlr. 

Durmontun ıevk ve idare 
etmekte olduiu iki mot6rl6 
tayare, taat 9.26 da Croy· 
don tayare meydanına vasıl 
olmuttur. Çemberllyn ile 
Lord Hallf akı, Franıız aeflrl 
Korben, Fran11z nazırlarını 
kartılamıılardır . 

Loodra, 18 - Fraa11z 
baıveklll Daladlye ile hariciye 
naz ı rı Bonne bu sabah Lon 
draya ıelmltlerdlr . i lk top 
lantı buıün saat 1 1 de (lı 
tanbul eaatile) 13 de yapıl· 
mııtır . 

loıılız nazırları, evvelki 

aktam uzun m6ddet ve dtlD 
de bütQo gün Barhteaıaden 
mülakatının neticeleri hak
kında uzun mGzakerelerde 
bulunmutlardır . Ôyle zanne 
dlhyor ki lnglltz kabtneıl 
bugün, Franıız nazırlarına ...... - ._ ...... _, --------
metrul olmuttur. 

Daladtye ve Bonnet, Parl· 
ıe döner dönmez, Fran11• 
kabinesi relılcumhurun rl
yuetl altında toplanacaktır. 

Müzakereler erken biter· 
ae Fran11z nazırları bu ak
tam Parlıe d6neceklerdtr. 
lnıtltz kabinesi pazarteat ıl
nü sabahı toplanarak vazı 
yeti bir kere daha tedklk 
edecek ve Çemberllynın 

Hltlerle yapacaiı ikinci ml
llkatta ileri ıürGlecek tek· 
lifler hakkında kararını Ye· 
recektlr . 

Londra, 18 (A.A.) - Ha· 
vaı muhabirinden: 

Fran11z nazırları Çember· 
]lyn tarafından tererlerlne 
Carltoo otelinde verilen 61-
le yemeğini mClteaklp Fran-

( Sonu üçünc6 aayfada) 

Bir Amerikan Mecmuasının Şayan Dikkat Yazısı: 

" Yakın Şarkta yeni Bir 
Kuvvet Doğuyor .. ,, 

''Çanakkaleden Afganistana Kadar Uzanan 
Bir Saha Dahilinde Nasyonalizm Büyük 

Devletlere Meydan Okuyor.,, 
(31 Temmuı: 1938 tarih li 

Nevyork Tımeı Maaazlne. 
den:) 

Bu makalenin muharriri 
Amerlkada Srnlth Colleıe 

de tarih profeıörü
0

olan Bay 
Hanı Kohn bılha11a Şark me
ıelelerl üzerinde etüdler yap
nııt olan bir mGteha1111tır. 

Şimdiye kadar neıretmlt ol· 

dulu kitaplar ara11oda •Şark 
la nıuyonallzm tarih i" ve 
"Yak ın ıarkta ıarp &cOltürü,, 
adındaki eıerleri loıılazce Ye 
Almanca olarak lntltar et 
mtıtır t 933 Seneıl birinci· 
teırln lnde Türkiye Cumhu 
rlyetın ln onuncu yıldôn(imQ 

milnuebetıy le Amerlkada la
ttıar eden f orelın Affalra 

mecmuasına memleketimi• 
hakkında entereaan bir ma· 
kale yazmıt olan Bay Kobn, 
bu kere Ne•york Tim••• 
yazdı§ı aıalıdakl makalede 
Yakıntarkta TGrklyenln mey· 
ki yazlyetınt etraflı bir ıu. 
retle izah etmektedir: 

.. Şarki Akdeniz kıyılarında, 
(Baıtarafı birinci aa1fada) 
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YAZAN 

Avukat l'edad Çalalofjlu 
-6-

Şımdl artık avukatların 

göreceği lılerl ıtrahyahm: 
Yukarda ıözü geçen 33 ncü 
maddede avukatların gö· 
re.celi ııterden buli.satan 
bahıedtlmelctedir 

Avukatlar, hakiki ve hük
mi her ıahıın aralerandald 
kanuni lhttlifı hakku idtl 
dalreılnde halle tavauut 
edecekleri ve bu yolda rey· 
terini verecekleri için mua
melih beıerden avukatın 

ıalihtyeU taalluk etmiyen 

hariçte bir ıey bırakılma

mıt demektir Çünkü eıhaı 
mahkemede yalnız tah110 
davaılyle itini ikame ve ta· 
kip edeblltrlene de, davasını 

t•klbe ehliyeti olmak tar· 
tiyle hiklm o ıahıın ehliye
tini ıörmez.e yine yerine 
ve refakatine bir avukat 

ı~cwtlr. 
Uıul ve filru ıle ikinci de· 

receye kadar civar bmmlan 
matike.melere girmeyip yal
nız devlet dairelerindeki 

itlerini veklletle takip ede
btltrler. 

23 ncÜ madde mucl-
hince avukatlık kanununun 
hllkiiaılerl dalrealnde yalımz 
baroda kayıtlı avukatların 
örebilecell tıler: 

A - Kanun tılerinde ve 
hukuki meaelelerde rey ver. 
mek keyf iyeli hiçbir ıektlde 
maddeten mürakabe edile 
mez. Çüokü avukatlara aid 

itlerde iUyad ıert olmıya· 
rak bu tılerl bir defa btle 
lyfa dahi cezayı davet ede. 

... .J, }&••- r•\ı.l•JU l,..,.~"'-. tAJO 

ltoe ıettrllmedıkce ve tôh
ret ve anane peyda etmo
C:ltkce ıöze çarpmaz. Aaet 
tir, herket ftl olana akıl •e· 
rfr, baataya da ilaç tağlrğı 

verir. Htçblr köylü bakkalı
na, köyQne ıelen nalbandı 
na, berberine danıımadan 
lnanmez, davalara ve dev· 
let dairesi itlerine bu eıoaf
laran akılları ermlyeceğlne 
onu fnaodıramauın . Senin 
kanuni tavılyen bir kere 
bakkalın ve -nalbandın vize. 
ılnden ıeçer de ondan sonra 
mazharı kabul olur. Köylü 
lerlmtz henüz avukatlara 
ıaıoma,rıuıhr. Yalnız bakkal 
ve nalband deffl daha ne 
kadar manialar vardır kt, 
zavellı köylüyü rıvukata 
tıal etmez, yara yolda boca
latır. 

B · Mahkeme, hekcm ve 
dlfer kaza meretleri buzu 
run'tla hakiki ve hükmi fil 

h11lara ald dava ve müda· 
faa bakin da münba11ran ba· 
roda kayıdlı avukatlara atd· 
dır. 

Aıkeri •ceza muhüeme 
uıulü kanununun 206 nca 

maddeıl tıbu avukatlık ka
nununun tahılı ve takyldloe 
muhalif hükmO havidir 206 
ncı madde mucibince aa
keri mahkemelerde avukat· 
lardan baıka askeri hakim 
ler ve zabıtlar ve eakeri 
memurlar ve mütekatdler ve 
orada ıtaj gören mektebi 
hukuk mezunları da ıuçluyu 
mGdafaa edebilecekler, gerek 
Hkerl uıu1ü muhakemesi 

·kanunu ve gerek avukatlık 
kanuQu l<a va ini huıusf ye 
dendir. lıtıenai ._ka11d bulun 

ınadıkea birbirlerine muha · 

lif hültümlerdc yeni kanun 
eıklılnl ılgn etml§ o lmak li 
zamdır. Bakalım tatbılult ve 
lçtthadda bu ihtilafı nazar 
ne halle iktiran edecektir. 
Atıkeri temyiz mahkemesi 
müddetumumlıl kıymetli 

üstadımız B Rtf at, ıerhle

rlnde askeri mahkemelerde 
müdefaanın avukatlara in 
hisar ettlrilmemlt olmasına 
sebep olarak suçların blr 
çoğunun hııllı ıhtleaaa taal 
luk etmel,te olduiunu göa· 
terlyorlar. Müıa üol!eyh bu 
kanunun müzakeresine lıtı

rak etmiı olduklara için 
meıhur ıerhlerlndeki müta 
lealarını vazu konunun kas 
dinden mülhem bulunduğu· 
nu kabul ve tahmin ederiz. 

Y almz bir ihtimal de bizim 
hatırımıza geliyor 206 ncı 
maddenin bu ıuretle tedvı

nlne yalnız bu amil değil -
dtr. ÇGnkü ihtisasa taalluk 
eden huau1atta ehlolan ze 
vat mahkemece ehli hibre 
olarak dinlenirse beyanları 
bakJmto kanashoı takviye
ye yarar. Bendenlzce ücret 
meselesi de Amil olmuıtur. 

Çünkü askeri mahkemeler· 
de harç olmadıfı halde, maz 
nuolar efraddan olduğu tak-
tirde onların müdafaası avu 
kata hcsredllfnce hiçbir mu· 
rafla mükellt'f tutulmıyan 

efrad, ücreti vekalet külfe 
tine diiçar edılmlı olacak. 
lardar . Halbuki avukattan 

maada müdafi olarak ka
bullerine cevaz verilen ze 
v.-v.,t.:-tr.!.. ed\~ 'Çh ıl}'lre'.i" 'a?· 
dır . 

Yalnız avukatlık kanunu 
da mü&aheretl adliyenin 
mühim mevklt vardır ve ayrı 
ca teıkılatı haizdir. Şu ttl
barle, efradın m6zeherett 
adliye yollle maıraftan ıl · 
yaneUne imkAn haııl o1ur. 

(Devam Edecek) 

İngiltereyi 
Meşgul Eden 
Cinayet. 

BütOn logllt~r~yi "kadın 
hangi gün öldürüldü?,, ismi 
verilen bir c inayet ltııal et 
mektcdlr. 

Fllilı Mey lamtndekt bir 

k dın bir ıehlrde botulmuı 
olaralc buluonrnıtur. Fakat 
yapılrı.n muayenede kadının 
boğulduktan sonra nehre atıl 
dığı ve bunun bf r kaza de 
iti bir cinayet olduğu nla 
ıılmııtar. 

Ko.<lın 23 mayısta ortadan 
kaybo1mut ve cesedi 26"f!Ja· 
yuta nehirden çıkanlmııtır 

Fakat ne ınn ölciürülmüt 
tür? 23 le mi, 24 te mi, 
yokıa 25 te mi?. 

Bu Qç ihtimal için de 6ç 

ıüphelt adam vardır Bun 
ların üçünden de aynı de 
recede fÜphc edilmektedir. 
Fakat blrf bu cinayeti ayıa 

23 Qnde, diğeri 24 ünde, 
üçüncüsü de 25 inde iıllye· 

bılır. Bununla beraber, ci
nayetin bu üç günün her bi· 
rinde tılenmlt olmak lhtıma· 
il de aynı derecede kuvvet
lidir. 

Diğer taraftan, ıahıtler-

TORKDILI 

s 
s 

Ankarada cumartesi ve 

kiye Grekoromen gürüılerin· 
de Bölgemfz ıüreıçlleden 

87 kıloda lbrahtm Tut· 
vur, rakiplerine ealebe çala-

rak bu sıklette Türkiye bı 

rfncllığ i ııl kazanmııtır. 

Yfne gür ıçtlerimlzden Şe 
rlf Ünal da ağır 11klette 
Türkiye lktnclıl olmuıtur. 

lyi blr derece almaia mu 
vaff ak olan ıüreıçtlerlmlzl 

tebrik ederiz. 

.... 
Sütçü dü~~amnda~i cina

yetin mu~a~emf si. 
15 Haziran çarıamba gü 

nü A)'tebacı köyünden Ka 

mil oğlu Celıl , lzmlrler ma 
halleslnde ıütçü Mehme-

dfn dükkanında aynı höy 
muhtara Bekir Bozdemirl 

tabanca ile yedi defa teı 
ederek ö ldürmüttli 

Katıl Cclılin muhakeme 
sine ağır cezada dün de de 

vam edilmittir. Muhkeme 
netlcelend tğlnden iddia ma 

kammın dava hakkındaki 

mutaleuı blldlrtlm~ ıl fçln 

muhakeme 23 eyliil cuma 
gününe barakılmııtır. 

den bazılara kadını ayın 25 
inde gördüklerini söylüyor. 
Jar. O halde k dm aym 26 
sında öldürülmüştür. 

O takdirde kattl oldukla 

rından .füphe edilen üç ki 
ıtyl de ıuçlu bulmak kabil 
değildi r. 

Şimdiki halde kadının 
hangi gün öldürüldü~ü an· 
lııılamamııtar. 

- . . .-.,. . . . . 

-· -· .... -n· ---···~.,, •• ...,. __ • .., ........ 

lılara itin süratle ve tam bir 
intizam içinde yapılmaıı tçln 
baıı emtrler vermtıllr. Buna 
göre malul raporları iki nüı · 

ha o1arak yapılacaktır. Ra -
porlarda ıorulan ıuallere in 
&a ve vazıh cevep verilecek 
tir. Veıikalara latinad etmek 
suretiyle memuriyet vazlfe
ılnlo haatnılıiın fazlalaımaeı 
na amil olup olmadıiı da 
rapora yazılacaktır. Rapor 
larda hutalık kabili tedavi 
görülmedljl takdirde kati ve 
tarih tekilde bildirilecek ve 
bizzat malıetlnl tedarikten 
ac iz olup olmadığı )'ftzı}a

caktır . 

Malul memurlara old ra
-porlar heıtalığın müteha1111 
da bulunmı. k ıartıyle en ez 
üç kıııl ık hekimden mürek
kep ııhhi bir heyet tarafından 
verlfecektlr. Tabip imzaları 
na aid 15 kuruıluk puld_an 
beıka ıeflak m6dürlerlnlo 
t 11dlk edcceil yere de 15 ku-
ruıluk pul yapııtarılacaktır . 

Husosı mu~asebe varidat 
mü~üriüğü. 

Vtlayet huıuıi muhuebe · 
ılnde yeniden ıhdaa edilen 
varidat müdürlüğOne Anka · 
ra defterdarlıiı vergl1er ıefl 
8. Tevfik Tüzer. tayin edil 
mit gelmlf, 
bnılamııtır. 

ve vazifesine 

Müşteri yüzünen ~av
oa etmiıhr. 

Anafartalar mahalleılnden 

Salih oflu töfer Mehmet 
müıterl almak" yüzünden 
Martlı maallealndc Vehbi 
oğlu Memduhu çakı ile 

yaraladıi1ndan yakalanmuıtr. 

ve lıkele tarafındaki sandık -

Memleketimi -
zin Krom Cev-

• 
heri lhracatl. 

Memleketimizde krom cev 
heri thracall artmala baıla · 
mııtır . 

Bu ıene mayıs ayı fçer· 
ılnde 567 bin 938 ltra kıy
metinde 22.613 ton krom 

cevheri ihraç edllmiıt •r. Beı 
aylak ihrııcat 1 377.632 lha 
ve 69.134 ton olduğuna gö 
re, bu devrede 702 391 lira 
lık ve 115 79 ton fazla ih

racat yapılmııtar. ihracatın 
fazlası bıll1a11a İtalya, Avuı 
turya, franaa, l1Vlçre, ve 
Amerlkaya yapılmııtır. 

Afyon ihracatımız lıe bu 
ıene azalmıı bulunmaktadır. 

Bu ıene mayıa ayı fç tndc af • 

yon ihracata 84 083 lira 95 

80 kilodur Bet aylık ihra
cat iıe 369.699 lırn 42083 
kılodur. 

Geçen ıenenln beı aylık 
ihracatı 657 989 lira ve 90.· 
398 ktlo olduğuna ıöre bu 
ıenekl ihracat da 282.290 
lira, 4S3J5 kHo ekilme ol 
muıtur. Bununla beraber va 
ıati ihraç fıatlarında 937 
ıeneılne nazaran 938 beı 
aylık devrealnde yüzde 23 
nfıbetlnde bir yülueltı vardar." 

Miraç gecesi 
Mıifltiltikten: 

21 Eylul 938 tarihine te 
ıadüf eden çarıamba günü 
Recebi ıerlfln yirmi altııı 
olrnnkla akıamı (perıembe 
aeceat) Leyleyi Miraç oldu· 
ju bildirilir. 

20 IYLOL 1938 · 

tır . 

Her ıkt vapurun o ana 
saat 3 de Bandırma tıkele 
ılne yanaımaları lazım ıe· 

lirken tabii bu mümkün ol· 

mamıı ve ancak er~1 

günü, yani ayın t8 sıo· 
de ıaat l 2 ye dojru tık•1., 
ye yanaıabtlmıılerdlr. 

Bu 1aatte tren de hareket 

etmtı bulundulundan akt•111 

ıaat I0.30 da da ayrı bfr 

po~a heni bu lklvapurf~
cularını alarak lzmlre hare· 

ket etmlıUr. 

Bir ~ayık ~ath: 
,o· Yine aynı gün fırtına 

zünden dört tonluk Şahlll 
bahri adında incir ve bot 
çuval 1Gklü Bandırmalı f"· 

lı•~ a...... M ... ,.,.f.,. 7 o. ald bir 

yık da limanda batmıttar~ 

Yeni Külıiir 
Direktörü 
Geldi • 
Açık buluoan kültür dl 

rektörlOiüne tayin edıldlffOI 
evvelce yazdıfımı~ bpaft• 
kü'tür direktörG B. NazılO 
Ôrenıun, pazar 1rüoQ ıehrl ~ 
mtze gelmııttr . 

8. Nazım Ôrenıu, düotlef1 
ltlbaren vazifesine baıtarrut· 
tır. Muvo.ffuklyetler -dtlerl:t· ________ ___.,,. 

~IUl RADYDS( 
20 - EyJOI - 1938 Salı 

18 30: D4ns muııklıl (PIAlı)· 
19: Konferans: EmlnÖO~ 
flalkevl namına, Naki Teıe 
(Türk halk edebiyatı) 19 30: 
Keman kooserl: Alı Seılr>ı 
Kon11ervatuar profeeörlerıo· 

den. Piyanoda Rana Seve0. 19 55: Borsa haberleri 2 · 
Saat ayara: Grenvlç raıat· 
haoe.tnelen naklen Nth•1 

Asım ve arkııdaıları tar•· 
fındın TOrk muılklıl •e 
halk ıarkıları. 20.40: AJ•111 

haberleri . .20.47: Ômer R~•• 
Doğrul tarafından l\ra~• 

or· ıöylev. 21: Saat ayarı· 
1 keıtra. 21 .30: Cemal Karıt1 

ve arkadatları tarafınd•ll 
Türk muıtklıl ve halk t• 

,. 
kılan. 22 10: f:lava raport.1; 
22. 13: Darlittalım muılk 
heyeU: Fahri ve arkadaı'-'' 

hll .. 
tarafından • 22.50: Son 
berlı!r ve erteıl aorıOo 
proiramı. 23: Saat ayar•· 
lıttklll mart•· 



20 !Yl!OL 938 

Bir 1'merikan Mecmuasının Şayan Dikkat Yazısı: 

''yakın Şarkta yeni ır 

Kuvvet 
w 

oguyor .. ,, 
c'Çanakkaleden Afganistana Kadar Uzanan 

Bir Saha Dahilinde Nasyonalizm Büyiik · 
Devletlere Meydan Okuyor. ,, 

(Baıtarafı birinci ınyfada) 
~tabjıtan çöllerinde ve Nil 
boyunda dün)·a iılerlnde her 
laraf a meydan okuyan yeni 

bır faktör zuhur etmektedir 
lcı, bu da \ akmıark mtllet· 
lerının naayonalizmldır. fi . 
11•ttode Arrıplarla Yahudıle · 
tfn çatıımaaı devam ettikçe 
ı:.'•Yonalizmln hararet dere· 
teıı yükaelfyor. Daha ıımal 

:ele, içinde binlerce Türkün 

"•t•dıfı lıkenderun Sancağı · 
llın Tnrkler tarafından aıke· 
ti ltral altına almmuı yeni 
TGrkı,entn ıünden güne ar· 

tan kuvvetine delil teıkıl 
ttnıektedtr . Yakınıark a le -
tnlntn bir batından diğer 
baıına kadar nuyonallzm 
;ntelektOel, ıoıyal ve polt-
tlc bakımdan büy6k deil · 

tllchkler yaratmaktadır 
\'irrnı ıene kadar evvel 

\' akınıarkta nuyonelb:m, 
"aka baılaoııcı fark edlllyor 

~· da ehemmf yeti haiz btr 
''eket sayılmıyordu Av -

;"P•nın emperyallıt devlet. 
lt.erı mahir politikaları ıle ve 

ll'tvet tezahiirlertyle Yakın · 
l•tl&takı bu hareketi kolay 
c, kontrol edebileceklerini 
l•bnetmlılerdi 

Burün artık böyle dGıü· 
~eını1orlar. Onlar timdi Ya 
•bı,rk memleketlerine ko 

rlcu ile bakıyorlar, bu top 
talclarda yaııyan lnHnların 
'Gıdlerlnt labat ettiklerini ve 
Clban haritaıı üzerinde ken 
d· 1 lllevkılerlnl yine kendile 
thaıo taJin etmefe baıladık 
laruu ıör6yorlar 

Cthaoıo ıe•kO!ceyt bakı · 
llllından çok mühim bir nok

taıı GıerJne yerleımlt bulu 
ilan Yalunıark Çanakkale· 

den Hindlllnn hudutları üze· 
;ındekt Afgan dağlarına ve 

/•aer aahıllerlnde lran kıyı · 
arından baıhyarak Arabtı 

tan çölleri ve Kızıldenlz üze 

'
1hden reçerek Nıl vadileri · 

be kadar uzanan bir ıaba
dır. Bu saha içinde büyQk 

•e lcGçük devletler vardır. 
l'Grktye, lran, Afganistan, 

lr,k, Suriye, Lübnan, Ftllı 
lin, Ara blıtan ve M111r . Ta 

rıh, tik l&ayıtlarmı bu hava· 

hdeld dağlar, çöller ve müo 
bıt vadıler aruında teablt 
tttt ve üç biiyük dtn yine 
Otada doğdu. 

'( •kınıarkın bir çok ka: 
••tnlarında nüfus keaafeti 
S>tk azdır . lnnm cenubu 
lllrbııı tle Iraktaki petrol 
lttıına edilecek oluraeı. bu 
ltııntaka tabii menabl bakı · 
~ından bir bayii fakirdir. 
•aınıukın bir çok genlt 

:•h,ları kavurucu güoeı al 
•ııda yanan kum çöllerldfr. 
\' alnız Nil veaalr nehirler 
boyunca ve tna ve lika im 

lclnı bulunan mahdud yer · ~ 
lerde münblt toprak ve bol 

1 

tltdııul bulmak imkanı var· 
dır. 

Bcı1nk harpten ıonra 16· 

rOlen değtııklıkler dünyanın lıf gençlik gruplarını bir 
hiç bir tarafında Yakıoıark· araya toplamaktadır. Din 
takt kader büyük ve bariz ölmüı değildir, fakat o ar-
olmamııtır. Bugünkü Türki- t&k &l}'&ai ve lçtlmni hayata 
ye Cumhuriyetinin 1920 de hakim olmaktan çıkarılmıt 
parçalanan eıkl Oımanh im tır. Bu iti nasyonalizm gö· 
paratorluğuna benzer hiçbir rOyor. 
tarafı kalmamııtır. Mlllrda Türkiyedc lalô.mlyet, dev 

iki bin ıeoedenberl tik defa letfo dini olmaktan çıkmıt 
olarak Firavunların tahtında tar. Şamda olduğu k&dnr, 
demokratik teıkılah esaılye Kahlrede de müılümaolarla 
kanunlarlyle kuvvet •e kud· hıriıtiyanlar her aahada teı 
retlntn hududları tayin edil· rlkl mesaide bulunuyorlıır. 

m it olan müıtakll bir kral Pek çok zamanlar naıyona 
oturuyor Yakanıarkın her ltıt hareketlerin batında hı 
tarafında nuyonalfzm lalli rlıtıyan liderlere rnstlam-
zm ve endüıtrlyalızm eski yor. 
bayat tarzını deflttirmlıttr. Siyasi ve içtimai hayatın 

Bu dei tlkllAlo en canlı aem lltkleımesl ile beraber ka 
·bolü, çölün hakimi olan de dının hayat tarzında büyük 

venin buııüo yerıol tutmuı bir değlılklik olmuıtur. Pe 
olan otomobil ve toyare- çe ortadan kalkıyor Tiirkt 
dır. yede kadınlar tam bir hu· 

H~r tarafta ıazeteler, kuk müıavat•na atl olmuı · 
umumi toplantılar, k !Opler, !ardır. Suriye ve Mmrda 
parlamentolar, festivaller ve ltuvvetli btr femlnl!l hare 
nünıayııler vaaıtaslylc halk keti kad ı nlığın ıcrbeıtlslnl 
yeni ıosyal ve politlk düıüo- ve musavatmı temin için 
celere ıevkedıliyor ve onla mücadele ediyor. Her taraf· 
rın çerçevesi içinde terbiye ta yerli kedın1ar erkek kar· 
ediliyor Eski paıif :zihniyet deılerloln polıuka mücade 
ortadan kaldırılmııtır; yeni lelerine lıtırak ediyorlar. 
bir teıebbüı kuvveti uyandı · Garp uııulü spor . da Ya 
rılmtıtır . lunıarka alrmiı ve ıark 

imar fılnde Türkiye en hayatma yeni bir e1emnn 
baıta ıelmektedtr . f&kat dı · ıokmuıtur. Garpten alınan 

ğer memleketler de terakki d ha bir çok yenılıkler eski 

yolunda onu takip etmekte· ıark adetlerinin y~rlerini al 

dırler. Şehirler (Ankara ol maktadır. Şarkta hayat da · 
duğu gibi Kahire ve Bağdad) imi bir tebeddül ameltyeıl 
yeniden lnıa ediliyor, ıotomo ne maruzdur. 
bil yolları köylere kadar YakmıarklBkl değlılklt-

uzahlıyor Ye elektrik telleri ğlo ne derece tam olduğunu 
ile fabrika bacaları ıemala- anlamak için bir lkaç nesil 

ra kadar yükseliyor. Ticaret ev.-ele bakmak icap eder. 
ve aantyfe yerli ıermaye akı On dokuzuncu B11rda Türki · 
yor, ilk defa olarak fabrı yeye "bula adam,, adı ver-
kalar, bıınka1ar1 ve nakliyat mııtt; fakat bu him lrana, 
tlrketlerl yerlıler tarafından Mmra ve bütün Yekmıar. 

idare ediliyor. ka da veral ebllırdL Hu nlem 

Umumi ııhhatın vikayesi leketlerio huta yataltJamuo 
ne ve zlraatlo terakklıine bota ucunda Anupanın bü 
büyük lttnalar gösteriyor. ' yük devletleri, birbirlerine 

Köylerde ıu le.islerine ehem 
1 

karo• hascd ve ftlmadaızlıkla 
mlyet veriliyor, niimune çift dolu hialerle ölen hastanın 
ilkleri ve kooperatifler çift 1 mallkioelerine tevaıüı el· 
çilere mahsullerinde tenevvü mele için bekleılyorludı 
lemin etmeyi öğretiyor. Bun y akınıark ılyaai. içtimai 
dan baıka yakın ıarlun her ve ıktııadl balumdnn çfüü . 
tarafında tahıll ve terbiyeyi yor ve tefeuüb ediyordu. 

artırmak maksadlyle mek Halk kütleleri büyük bir se 

tepler kuruluyor. falet ve cehalet içinde yaıı· 
Yeni nesyonallzmln Yakm yor ve dini ananelerin ed 

ıarka soktuğunu en büyük el hakimiyeti altında hayat 
yenllık ve değltlklık din aa· ıürüyorlardı Müslümanlarla 

huındadır Düoyanın bu par· hırtıtlyanlar birbirlerinden 
çasmda bugün dine verilen 

ayn, miıtekabll fÜphe ve 
kıymet ve ehemmiyet eıklve 
nazaran çok daha azdar. 
Son ıenelere kadar Yakın 
ıark aaklnlerlnln lçtlmnt ha · 
yatlann hakim olt1n kuvvet 
dindi . Baıka bır dınden ola 
na kartı huımane hisler es 
ki nesli teıktl eden ihtiyar· 
larda uyuıuk bir halde dahi 
olıa halen raetlarıao ve ee · 
zil en blrıev tıe de 
genç nesilde çok ıumOllü 

btr tahavvül vardır. MOıte
rek mektepler, müıterek ıt 

yad idealler ve müıterek 

lktlsad teıebbüılerl, muhte· 

nefret içinde y varlardı. Btr 
tarafta lıllmlyet kendi mu
kııddeı adetlerini ve anane 
!erini muhofazoya çalıoırken 
öte yanda hırlıtiyan kthııele 
lerl Ehlıullp zamanlarını 
thyaya çalııırdı . 

Yüksek tabaka mensupla 
rı Avrupanın lilka içindeki 

zevahirinl takltd ile lkttf a 
ediyorlardı Modrn lktlaadi 

hayat namına ne varsa ec · 
nebilerin ellerlrıde tdl ve 
bütün menfaat ve kir da 
onlara ıtdlyordu. Halk kQt· 

DiLi 
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(B&ıtar fı l>iı' el eayf atl ) 

lerınde f atları indirmek !çln 
rasyonel bir dü§üocenln msli
r;uliidür. Kütehyedakl ııntral 
Kntahyaden l.tanbu!a kadar 
olan vilayetlere ve fetanbul 
enjerl nakledecek ve bu sa · 
banın ihtiyacını temin ede· 
cekUr. Buna Burso. ve Es· 
kfıeh.r vilayetler• dahildir. 

Ev mahrukatı sanayii, Ka
rabükte curuf ç imentosu, so 
da sanayii ve Sıvaıta bir 

çimento fabrikası tesis o!u · 
nacaktır. 

Kütahyadakl gen!ı l ınylt 
havzasından ıeotetik benzin 
latihsalt tçin tesleat yapıla· 
caktır. Sentetık benzınln 

memleketin müdafaaamda 

rolünü tebaı üz ettlrmeğe 
hacet1 yoktur ıanırım. lca· 
b1nda milli korunma ıhtlyaç 
!arımızı temin edeceği g ibi, 
plyaıanın ihtiyacına da ge 

nlı mikyaata cevap vermtı 
bulunacaktır. M.T A . tdare 
elnln devam etmekte olan 

tabii petrol aramaları müs· 
bet netice vermediği veya 

veremtyec~ğt ihtimali karoı 
aında llentetik benzin fstfh
aallnl, istediğimiz raddeye 
çıkarmalı imkanı mevcuttur. 

Iğdır pamuklarmı lılemek 
fçln Erzurumda iplik fahri· 

kası, bir molör fabrikası.bir 
hııfıf maden (alümlyom mü

-rekkebatı) fe.br!ltaaı kurula
caktır . 

Memleketfo ıekcr ıarflyetı 

ertmakt dır, Ftatların ucuz· 

latllmaaı ve memleket lstlh 
la1C kablll1etlnln artmaaı ıe 
ker earflyatııım çoğalmaınn · 
d:ı en mtihlm iımlldlr Şe

ker aanayllnin memlel<etlmlz 

de modern zlraatl yaydığı 

ldcrl için ticaret orta ça:ğ 

larda olduğu gıbl, kalabalık 
pazarların dar sokakları 
rçınde inhisar ediyordu,, De 

fitmiyen Şark,. da hayat ta· 
mamlyle durgun, g~çip gidi · 

yordu. 
Bu asrın baılangıcında ilk 

dfliltlklik izleri görülmlye 

beılandı. 
Avruprıi dütürıcelerle te· 

maa haline gelmıı ohm or 
ta ıınıfıo üst tabakası bir 
naıyoı:ıellat hareket uyrıo· 

dırdı Bu zümre memleketin 
ecnebi nüfuzuodan kurtul 
mrısını ve garp usulü re 
formlarıo tatbikini gaye 

edlnmtıtl. 

Dünyanm baıka taraf m 
dakl hadtaeler Yakınıarlsta 

aktı buldu. 

Bır Ş rk devleti olan Ja 
ponyanm Ruayaya galebe 
çalrna11 Yalunıarlttakl naa 
yonallıt harekete )'eoi bir 
hız verdi. Japonya gibi pek 
az tanınan Küçük Asya Dev 
lctlnln modrn wdod ve 
teknliln tatbiki sayeıf:ıde 
n1ua2znm aekeri kuvvetlere 
ıahtk bir A vt upa devleUnl 
mağlOp etmesi Anado~uda 
ve tim lı Afrlkada büyük 

tealrler icra etti. 
Japon zaferinin 1905 Ruı 

ıhtllilinln tesirleri altında 
lranda btr isyan çıktı ve 

bunun neticesi ola.rak Şah · 
yeni teıkllatı esaalyeyt ka 

bule mEcbur oldu 1908 de 
lılllahatçı ve nasyonalist 

olan genç Türkler latanbulu 

ellerine ıeçlrdller ve Ab · 

1 p -

oüphe götürmez L!r hakikat· 
Ur Bu .sebeple mevcutlara 
ilaveten yeniden üç ~eker 

fabrikcısının 5-.urulması ta-
knrrür etmiştir. 

Bunlardan bir tanesi &-
lıkeılr ile Bandırma arasın 
da intihap edilecek bir mev · 
k ide 1.urulacak ve büyük 
fabr ika o'acaktır. Dığer ll;'sl 
devam etmekte olan etüdle· 
rln netle ıtne göre, ıark vl 
!ayetleri nıi:ı:de ya palacak tar. 

Proğrıımımızda ehemmi· 
yetle yer alcn mevzuiardan 
blrlal de denız ıılerlmtzdlr; 

Muhtelıf tonajda yen d en 
28 gemi doha lnta ettirtle· 

cektlr. Halen yapı1makta 
ol•n gemilerimiz 'ele geldtk · 
ten aonra yont iki sene için 
de ticaret filomuz tamamen 
yeni gemilerden mürekkep 
modt-rn bfr filo olacl\ktır. 

Bundan maada Haliçte 

ve lıUnyedekl hıı vuz ve 
teraanelerin tamftmen ıslah 

edilmesi ve büJük gemi in· 
ıa edecek kabili) ete çıka 
rılmıuı korarlıtıtırılm ı ıtır. 

Y spacağımız tol erin aadık 
bir ifadeııf olan bu beyana

tımı ikme.l f'derken bütün 
bu iılerlo 80 Hıaur milyon 
liraya bnliğ olncağını da söy. 
lcmel lyim Bunları c'örl se

nede bJt ı receğ z , on ıenede 

6deyeceğlz. 

Hulau, büyük milletimiz, 
hükumetinin etraflı, ahenkli 
ve dinamik inkltaflı yeni bir 
lf proğramı içinde olduğunu 

görmektedir. Her adımımız 
da, va1nndoılanmızın refah 
ve ltı hacnılol nrtumak, 
yurdumuzun ~mniyet ve lı

ttkbalını gen ! ıletmek gayeıt 

vardır.,, 

dülhamld•n sahcnntana nıha 

yet verdiler Ayn ı aıral rda 
Mıaırda Mustafa Kamil mü
tE'fel<klr z[lmreyi bir milli 
parti içinde topladı ve lo
glltz boyunduruğundan aıy· 

rılmak teıebbüıüne geçti, 
~rablltanda Arap llderlerl 
Arap lııtıklôli ve ittlhadı ga· 
yealyle ilk ihtıla\ gruµlarmı 

te§k ile g rlttller. 
Umumi h a rpten evvelki 

senelerde bu nos~onallst h re 
ketler kOçük bir zabıta, avu 
kot ve muharrir sınıf mm 

ı faaliyetine inhhar edlrordu 
Maaı11afıh u n umi harp bü 

yük bir değtvıkl ık yarath 
Hürriyet te§ebbüı1erlne ge 

nlt hallı: kütleleri de ltUra· 

ke baıladılar. 
Y ıkınıarktakt halkı ıttl 

hada aevk eden ve garbın 
taleplerine muhalefet gös 
teren kuvvetli liderler çık· 
ta Tüı k ordusunda eııkl bir 
znbıt o lan Mustsf ~ Kemal 
yüluek oa hılyelloln izler ini 
cvvelii kıendt memleketinde 

ve dah \ sonra bütün Yakın· 
ıarkta kökleşt!rdl Atatürk 
ten örnek alım Rfza Han da 

lrnn ordufunda bir 111ker 
payesinden ~&kt btr fmpar 

torluğun ıah1ığına k dar 
yükseldi . Arab 'ahnda Faysal 
İbnl Hüseyin ile Abdülaziz 

lbnl Suud, asralermdrıkl ha 
nedan rekabetine rağmen 

Arap toprakların ın bırleotl· 
rllmeıl için tazım gelen esaa 
ları koydular. 

Türkiye keodlaine zorla 
(Sonu Dördüncü ıoyfada) 

Fransız 
~ as ve· 

) 

k · l i Da/adiye 
Londraya Gitti 
(8aıtarafı birinci sayfada) 

aız ıefaretbanes•ne giderek 
aaat 15 20 de müzakerelere 
devam etmfı1erdlr. 

Londra, 18 (A A} - Ha· 
vu ejansı blldlrl)'Or. 

Bu eabnh baıvckalette 1~
glliz ve Fransız nazırları 

arııs nda yftpılan içtimai mü
teakip matbuata hiç bir rea 
mi tebliğ veri l pıemlotfr. Bu 
nunla beraber zannedıld•AI 
ne aöre. fçtimıun büyük bir 
luımı Çemberlaynın, Hitler· 
le yoptı4ı mü ikat hakkın· 

da verdiği mufassal malft · 
mata tahılı edılmlttlr. Htt 
lerln muhatnbma, nutukla . 

rJnda tekrar ettiği, Alman· 
yadan ayra yaııyan biıtün 

Almanların ana v&.taoa dön 
meleri IO?ıumu nazarlye-
&loden uzun uzadlye bah 
ıeyledeğl muhakkak ad· 
dedilmektedtr Eıuen anı 

lue 8 milyon Almanın Cer · 
men ~cmaatlne tltıhekını te · 

m ln etmlelfr. Führ.er Etlmdl 
Çekoılovak hudutları içinde 
yaı•ysn 3 milyon Almanın 

vat na &lt ıhaLcını cebren da· 
hl olaa temin etmek arzu· 

•undadır. H'tlerln kanaati 
Almanların kealf l>lr ekıerl · 
yet halinde bulpndukları 

mıntakalar Almanyanın hl 
klmlyetl alttna girmelidir. 
Çek ve Almanların karııık 

bir halde bulundukları ka11 

tonlarda lıe ahalinin mu · 
kadderah bir pleblıtt tle 
taayyün etmelidir. Htnl

hacette :Almım - Çek hu· 
dudunda bf r ahalı n1ü<la. 
baleıl Je yapılabilir. 

Milletlerin kendi mukadde· 

ratlarına bakim olmaları 

preoılp nftmıda, ahallılnln 

ekseriyeti Alman olan Sadet 
mıntıkaların memleketine il 

hakmı fıtlycn Führer ne· 
ticede Çekoılovakyanın mQl · 
ki tamomlyetlnl muhafaza 

etmeılnl kabul etmektedir. 
. Almen tezine karıı yapıla· 

cak itirazlar ne oluna olıun 
kati olan nokta ıudur: 

Huler bu taleplui tervici 
için bütün eskeri kuvvetini 

kullanmaia hazırdır. 
Londra v.e Parlıten gelen 

malümat, Almanyanın ehem
miyetle aal~eri hazırlıkları · 

na dcvl!m -ettf41~ ıüpbe bı · 
rakmamoktadır. Bu ~ralt 

!tında Fransa ve lnglltcre 
hükiimetl ne · gibi bir hattı 

herekett ittıhaz eelecekler. 
dır? 

Bugün öğleden sonra iki 
memleket nazırlarının içti · 

maı esnasında bu mesele 

müzakerelerin mevzuunu tEf" 

kil edecektir. 
Bu sabah Dalaeflye, lngl· 

glllz beıvektllnl ceıurane 

teşebbüsünden dolayı heye · 
canlı bir ltaanla tebrik et· 
mit ve ıu 1 hil kurtarmak tçrn 
ıarfettlğl ıayretlere Fransa 
hük6metlotn müttefikan mü 

za heret edeceği hakkında 

kendfılne temlntıt vermlıtır. 

Londra, 19 ( A.A. ) -
faranıız nazırları tle lrıglllz 
narazırları arasındaki müza
kereler ıaat J9.50 de bit· 
m·ıur. Saat 21.30 da mü 
znkerelere devam edllecelr
lir Fransız nazırlara ancak 

yarın sabah Parlıe danebl
leceklerdlr. 



a 

(Üçüncü ec.yfanın devamı) ı 
le bul ettirllmfı olan Sevreı 
muahedeılnl )'ırttı ve 1923 
de Lozanda büyük devlet· 
lerle yeni bir ıu\h muahe 
desi ekdettl. Til1klye bu mua 
bededen ıoor 150 seneden· 
beri malik olmadriı bir kuv 
vette kavuımuı oldu. Mmr 
d tstıklallnl lararla talep 
etti . Mmrh na11onalııtler 
birbirini takip eden ıaf ha 
lar netfceılnde nlbe1et J 937 
de gayelerine erdiler. 

• • 
menfaat birliği vardar. Ev· 
vela bir yakın ıark anlan· 
h vardır ki, bunun azaları 

Türkiye, İran, Af gaolstan 

ve Iraktır. Mısırın. Suudi 
Ar btıtanıo ve Surlyenln 

yak1nda bu antanta gfrmele· 
rl bekleoebllır. 

Yakınıerkta naa1onallzm 
kemale ermek için daha 

TORKDILI 20 EYLOL 19"8 

Bı lıkesir Aske i ~atın 
lll<l 

7 

oııı syo u dıı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: ~Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası= 
~ ~ 1 - Kolordu ıüvari bölüğü için binek beygir ve Ça· 

nakkale müıtabk·em mevki için nakliye koıum. beygir ve· 
ya katarı alınacaktır. 

2 - Satın alınacak hayvanların eveaf ve ıartları ve 
beden ölçüleri kor ıatın alma komlıyonunda her ıün gö · 
rüleblltr. 

3 - Alanacak hayvanlar 4 yaıından,.. aıağı ve 7 ya· 
ıından yukarı olmıyacaktır. 

4 - Binek ve nakliye koıumunal elvertılı ıatal·k hay
vanı olanların eyJul 938 nthayetıne kadar her ıün sabah
saat dokuzdan itibaren Balıkeılr kok ıatın alma komlıyo
nuna müracaatları ılln olunur. 

3 - 1 - 29i 

·ea ıkcsir Asker~i Satın 
Alma lioınisyoı undan: 

~ K apita_f: 100/)00/)00 Türk Lirası ~ 
JIJ. Yurd içinde 261 Şube Ve /Ijans ~ = Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 
JIJ. Her türlO zirai ikrazlar- dtğer bilcümle banlıa mu· ~ 
JIJ. amelerl büyük ıubelerinde kiralık kaaalar. ~ 
Jlıİ. ihbarsız taıarruf ve kumbara heıaplarında tkra· ~ = mt1eler. ~ = lkramiyt: Miktari: 1kramiyenin tutarı: ~ 
J1J. ADEDl LİRA LlRA ~ 
.. 1 1000 1000 ~ 
~ 1 500 500 ~ 
4"" ı 250 250 ~ = 10 ıoo HlOO ~ 
llJ. 25 50 1250 ~ 
..; 30 40 1200 rr: 
; 40 20 800 ~ 

lnglltere ve Franıa man· 
daterllkl~rlnl tadtl ve terk 
mecburiyetlade kaldılar. ln

glltz mandası altında bulu· 
nan Irak 1932 de Mflletler 
CemlyeUnln müıtakll azası 
ara11na ketıldı. 1936 da 
Fransa Surlyeye, üç senelik 
bir intikal devresini mütea 
kip tam lıtildillnl vermek 
vaadinde bulundu. Bugün 
ile faılltere FtllıUnde Arap 
ve Yahudi naıyonalıar hare . 
ketlerinin doğurduğu müıkül 
dava kar1111nda bulunuyor. 

29.165 .. Lıra 23 kuru{ keılf bedeli olan Balıkesirln ç.r-----------.. yırhlsar mevkllnde yapılacak gar&jın lnta81ımn ikmali ka· 
I 'f.ÜRKDILI il palı zarfla münakua1a kooulmuıtur. lhnlesl 26.9 938 pa 

pek çok 101 katetmeltdlr; 
fak at bu hareketin canlı ol
duğu ve ılerilemekte olduğu 
bir hakikattir ve Avrupanın 

emperyalist devletleri bu 
hakıkatı huaba katmak 

mecburiyetindedir. l- 108 6UUO ~ 
11/J. Bu lkramiyeltr lıer üç ayda bir olmcık üzert st· ,. 
~ nede dort defa bu miktar uzerinden kura ile dağ ılı ~ 
)\ lacaktır. ilk ktşldt 1 EylUL 938 dtdfr. · ~ zarteal gQnQ saat 16 da Balıkuir kor ımtm alma komlı· 

1 Pazarteılnden baıkuher 1 1~nunda yapılacaktır.lPlin, feoni ıartname.._ ve~bl.rlncl ke· 
1 ıün çıkar. Stya1al 1azete .. 1 ıtf Ankara, lıtanbul ve lzmlr levazıaı: i.mlrlıklerıle Ba· 
1 Yıllıiı: 800 Kuruı 1 lıkeslr kor ıahn alma komfıyonunda görülebilir. Muvak ~--·····~··········~---~~~ 1 Altı Aylıjı:400 • 1 kat teminatı 2187 ltra 40 kuruıtur. ff~~~~ 
1 Sayuı: 3 • 1 Talipler kanunun lklnclı.;ve üçüncü maddelerinde yazıla ~ 

~~~ ~M4 
1 Günü geçmlt ıayılar 251 vesalkle bu gibi ıılere atd ehliyet vesikası gönderecekler. € oku 
1 kuruıtur. l 1 dir. Taliplerin ihaleden bir saat evvelloe kadar teklif mek- « adan Geçme- ı 

iz ühi dir. j Bugün Yakınıarkta ya
ııyan insanlar araaında bir 

ADRES: 1 toplarını komlıyona vermeleri. 4- 1 - 314 ı i 0 

tBAL::slR_:~!~J -----------------· ı yı 

Belediye İntilıap 
Encüoıeni eisliğinden: 

Reylerin bir günde sandığa atılmaeı kabil olamıyaca
ğından beledf 1e kanununun 38 ncl maddetloe tevfikan teı· 
rlnevvelfn birinci gününden itibaren reylerin aandığa atıl
mağa baılanması ve teırlnevveltn onuncu günü intihabın 

lkmaltle sandığın açılmuı ve reylerin tunif edilerek be 
ledlye mecllı azalarının ilin edılmeıl beledl1e meclflinin 
24-8·938 tarih ve 88 aayıh kararlle kabul edılmıı ve vila
yet makamının 29·8 938 tarih ve 11757 • 8-295 numarutle 
tasdik edildiğinden hanıl mahalle münt~hlplerlnfn hangi 
ıünlerde rey vermeğe gelmeleri icap ettiği aıaiıdakl ced
velde göstertlmlıtlr: 

Tarihi: Günü: 
l • 1 O 938 Cumarteal 

3 ıo 938 

4-10.938 

5 10·938 

6 10 938 

7-10-938 

• 
8 10·938 

J0-10-938 

Pazarteal 

Salı 

Çarıamba 

Perıembe 

Cuma 

Cumartesi 
P~zartetl 

Mahallesi: 
(Altı Eyldl = Hacı gaybl), 
(Eıklkuyumcular), {Yenice), 
(Cumhuriyet= Şeyhliitfullah), 
(Martlı), (Anaf artalar zr::: Ka· 
aaplar ), (Dinkçiler},( Börekçiler). 
(Akıncılar=Hamldlye),(Umur
bey). (Aıarlçl = Sabnlhlsar), 
(Yıldırım = Salibattln), (Ok
çukara). 
(lnönü=Hacılımatl), (Aygören), 
(Karaoğlan), (Karalaa=Muıta· 

fafalub), (Çay=Hacılıbak). 
(Dumlupınar=Sellmiye), (Eie= 
lzmlrler), Altay = Osmaniye); 
(Kayabey = Mecidiye), 
(Oruçgazl), (Sakarya = Vlcda· 
niye), (Gündoğan = Aziziye), 
(Kurtuluı = Mlrzabey) .. 
Yukerıd yezılı gfinlerde ma· 
zeretlne mebni rey vermeje 
gelcmlyen biiHin müntehlpler 
bu iki ıün içinde reylerini kul · 
lanabtl ceklerdlr. 

İntihap sandığı belediye dairesine konacaktır 
teırlnevvelfn ·onuncu günü ıaat on ikiye kadar 
edilecektir. 

Reyler 
kabul 

Sandığa rey atma yukarıda yazılı ınnlerde aaat •e· 
klzden on ııeklze k dar devam edecektir. 

Belediye intihap encümeninin 16·9·938 tarihli kararlle 
tesbn edilen yukarıda yazılı mcvad belediye kanununun 
35 ncl maddesine tevfikan ilan olunur. 

NOT: - Her müntehlbln, elinde nüfu& c6zdıını olduğu hal 
de intihaba gcldtğt zaman defterde lıoydını kolaylıkla bu. 
labllmeısl için mahıılle ve sokağının lımlle oturduğu evin 
numarasını d söylemesi rrca olunur 

13 1 328 

s ~eri S<ttı 
ıa o ııisyonııııdaıı: 

Kor merkez ihtiyacı olan 40 ton un 21.9-938 çarıam· 
ba günü ttaat 1 O da kor ııatın alma komfıyonunda pazar 
hkl satın alınacakttr. Taliplerin muayyen aaatle komlıyo 
na mür caatları. 

Balya Mııl 
Müdürlüğünden: r -. 

1 - Balya Adliye binasının lttmirat loıaatı açık ek
siltmeye konulmuıtur. 

2 - Tamiratın keıif bedeli 800 lira ve muvakkat 
teminatı da 60 liradır. 

3 - lhale ~8 Eyliil -938 çarıamba günü saat 15 de 
Balya MalmüdürUiğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Bu tamirata ald keıtf varakaatle ekslltme ıartna
meıi_.malmüdürlüjünde ıörüleblhr. 

5 - leteklılerin tarihi ıhaleden ıeklz ıün evvel Balı -
kesir Nafıa Müdürlüiünden alacakları ehlıyet ve; mnteab
httltk vesikası ve muvakkat teminat makbuzlle birlikte 
tayin edilen aaatte Balya Malmüdürlüjünde hazır ... bulun · 
maları ilin olunur. 

4-1-323 

Bal~kesir Belediye 
Riyase·tiııden: 

1 -~ Belediyede mevcut ıartnamealne aöre bet adet 
tanzifat araba11 · yaptırılacaiandao on beı gün müddetle 
ekılltmeye çıkarıJmııtır. 

2 - Beher araban1n muhammen bedeli 65 liradır . 

3 - lbaleaı 30-eylül-938 cuma güni saat 16 da Be
lediye encümenlnde~yapılacaktır. 

Taltplerlo J yüzde 7.5 pey_akçalarını ihaleden evvel ya
tırmaları mezkur ..,gün ve saatte ·~Belediyede hazır bu
lunmaları lllu olunur. 

4-1 - 32t 

lıtlıkesir ~ Jafı<ı 
·· dürlüğünde • • 

1 - Açık eksiltmeye konulup talip zuhur etmlyen Ban 
dırma liman dafreıl lnıaatı eksiltme müddeti on iÜn müd· 
detle temdit edllmiıtır. 

2 - lıtn bedeli keıfl 1500 liradır. 
3 - Bu: tıe ald evrak: ~ 
A · Projeler dl! 
B · Ftat bordroıu, meaeha cetveli, hullaa cetveli 1 
C Fenni ve' huıust ıartname ~ 
D • Nafıa vapı tılerl fenni ve hususi ıartnameel it 
E • Bnyındırlık itleri genel ıortnf.mesi. ~ 
Olup lıtlyenler bu evrakı her gün Balılteslr Nafia Mü· it. 

dQrlüğünde görebilirler. 

Harman zamanı gelmlı olduiundan her reoçberl, 
köylOyü, df'ilrmenclyl' ve zahlreclyl düıündüren lfı 

bir buiday çalka maktnul almaktır. Fakat letanbul· . 
dan ambalajlı almak, makinenin ne olduaunu bilme· 
mektlr. 

Biz, Balıketlrde ayağınızda maeraf ıız ve açık ola· 
rak bu meıhur olan ( EMiL MAROT ) fabrlkaııoıo 
buğday çalka makinelerini bu sene de lstanbul fiahD· 
dan yüzd~ yirmi ve yirmi bet nokaanıle ve ehven 
flatla ıatılmaktayız. · 

4, 5, 6 Numaralıları, tek Yet iki parçalı clntlerl 
de mevcuttur 

Mahıulitı 9 kııma a1ırır, katlyen yabancı medde 
bırakmaz. 

Yedek parçalarını derhal tlcarethanemlzden teda· 
rlk edebtlıuınız. 

Bedeli için de ayrıca kolaylık gösterilir. 

MAKiNELERiN Y APTIGI iŞ MIKT ARI: 

No:4 5 6 
Saatte yaptığı iş nıiktarı: 250, 500, 600 

kilo ıuahsul calkar. • 

f1hn1et Ve İbrahim Cumalı Kardeşler 
4 - Eksiltme J . 10 938 pazartesi günü aaat 15 de Ban· 

dırma hükumet kon iında kaymakamlık od sında kurulu 1 Rcılıkeıir: Çlvicller çarşısl No: 12 
~ /Jemirciler Çarşısı No: 63 ı nafıa komisyonu huzurunda yapılacaktır. • 

5 - f11teklilerln bu ite atd 112 lira 50 ,kuruılulc: mu
vakkat teminatı Bandırma mal sandığına yatırdıklarına da· 
lr makbuz veya o miktarda ıayanı kabu\ bnnke mektubu ile 
asgari 5000 liralık iti bir defada yaptığına dair Balıkulr 
Nafıa Müdürlüğünden alınm'ı ehltyet ''es l kası ve tfcıuet 
odaaı veıtkaıını hlmll olarak muayyen olan gün ve saatte 
ekılltme komlıyonuna müracaatları ilin olunur. 

ı~~ . .ı~.~P"'iBo~~~ ~~~ 
~ 

Sahibi ve Baımuharrlrl: Balıkesir Mebusu H. KARAN 

Çıkarım Genel Dire törü: FUAT Bİ~'AL 

aaı - BaM1eslr 


