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Kamutay Grubunda Baş· Frankist 
Kuvvetler Kastellonı 25 

kilometre yaklaştr. 
• • 

vekil,Hatay işini izah Etti. 
Burgos, 8 (AA) - Fran· 

kist kıtaat ileri hareketle· 
rlne dün de devam etmtı 

ve Kutellona 25 kilometre 
ya klaımıılardır. 

Paris Müzakereleri Memnuniyet 
Verici Bir Şekilde Neticelendi .. <'' Tbmm '!lllıllı __ _ 

Mensucat 
Satışı .. Par is lüyü~ Elçimizle, f rans1Z Hariciye Nazın arasında geçen müza~eref er nelice

sini izah eden Baıve~il Ceıaı Bayar. ~a~iseler bu müsait seyri ta~ip elliği ıa~rirde 
anlııma üıidinin beslenmesıne im~in olduğuna işaret etti. 

Ankara, 8 (A.A.) - Bı 
ze verilen malumata göre 
metre murabbaının ağırlıiı 

100 gramdan az olan boya 
sız meneucat ile her ne ağır· 
hkta olursa olsun kuarlı, 
topu boyalı, ipliği boyah 

Ankara, 8 (A .A) - C H. 
Partisi Kamutay Grubunun 
dnnk6 toplantmnda Baıve 

kil 8. Celil Bayar; Hatay 
meselesinin tarlhçuinl yap 

mıı ve bu lı üzerinde Parıs 
BQyQk Elçtmlzle, f ransız Ha-

riciye Nazırı arasında geçen 
m6zakerelerln neticesini an 

latarak, hidiaeler müsa 
it. ıeyrltaklp ettığl takdirde 
bir anlaımaya varmak üml 
dinin beslenmesine imkan h11 · 
111 olacağını söylemııtır . B. Celal Bayar 

Parl•, 8 (A.A) - Hatay ne arasında oo gündenberi 

hakkında Türkiye 86y6k cereyan etmekte olan mü 

Elçisi B. Süad Davazla Fran· zakereler memouolyete ıa · 
n Hariciye Nazırı Jorj Bo· 1 yan bir tıurette bltmtıttr. 

Kamutay 
Çe~ ve Yugoslav ticaret 
mutavelelerinin munzam 
proto~olunu ıasdık elti. 

Ankara, 8 (A.A ) - Ka · 
mutayın bugünkü toplanh 
sında, Çekoslovakya ıle ya 
pılao ticari anlatmanın ve 
Yugosiavya tlcar~t mukave 
lesine munzam protokolun 
tasdlkler'ne ait kanun }iyi · 
haları müzakere ve kabul 
edilmtıtır. 

ve hayvani veya nebııti el · 
yaf ıle karııık olao pamuk 
lu mensucat sanayllmlzde faz 
la istihsal olmad ı ğı yapılan 
tedklklerden anlaıılmakta 
dır. iktisat Veki!eu, bu gibi 
mamiilltı imal etmek ıarttle 
fazla lstihsalitı temfn için 
nizamnamenin tesblt ettiği 

altı aylık mOddet zarfında 
müracaatta bulunanlaran 
1055 sayılı teıvıkı aanayi 
kanununun bahıetuğl müsa 
ade ve muafiyetlerden isti · 
f ade etmelerine karar ver · 
mfftlr 

Fransız Topraklarını Bombalıyan: Japonlar, Kanton Ve 
_Meçhul Tayareler G~? Hankovun Bombardı
neral Fran~oya n:ıAıd. manınaDevamEdecek. 
Meçhul tıyareler taraf mdan yapılan tahn~atta ~ört 

yüz bin franklık zarar ~usu1e geldi. 

. 
B. Da/adiye 

Parla, 8 (A A ) - Baıvekil 

Dalavlye, bugün Bayona ve 

oradan (Serper)e gitmtı, av· 
cı tayarelerlnfn takvlyeılnt 

emretmtı ve meçhul tayare 

lerln attıkları bombalar yü 
t.ünden dört yüz bin f rankhk 

bir zarar husule geldi 
it hakkanda beledıye rel · 
aıoın verdiil raporu aldık· 

lan sonra , tayareye binerek 
buraya dönmüttür . 

Perplnyan, 8 (A.A ) - Saat 
l t 08 de milliyeti meçhul 
d6rt taya re t ransız Serdan 
Jasından Burgmadama dört 
kilometrelik mesafede kaın 
lrafn 011e-ja ismindeki Fran 
llz ha.ava müdafaa batar 
Jalarının derhal harekete 
l•çmeıl (berine üçer tay 

yareden mürekkep gruplar 
halinde uçan tayftrelerde 
bir karıııklık huıule geldiği 

görülmüıtlir. Takrıben lkı 

bin metre yükaeklığınde uçan 

bu tayar~ler ln bariz vuıfıa · 

rını teabtt etmek im anı ha 

111 olamamııtır. Hiçbir bom 
ba atmamıt olan bu tayn ı 

reler liarselon hlikftmetınde 
uzaklaımıılardır . 

Fua. 8 (A A} - Daladıve 

Orjeksln geçen paza r günü 

meçhul tayareler tarafından 
bombardıman edilmesi me· 

selesi hakkınd" tahkikat 
yapmak üzere dün öğleden 

sonra sııal 16,IO da burayl\ 
gelmtıtir. Burada hül<ümct 

memurlarlyle görüımüt ve 
memurlarla h11lkı bizzat la · 
Ucvap ellikten 8onra bom 
baların düıtüğü sahayı gez 

mittir. 
Dün Orjeks mıntakasıoa 

hava müdafaa kuvvetlerine 
menıup bir bölük gelmtotir. 
D"ladiye bu bölüğün ku· 
mandam ile de görüımüı 

ve Fransız topraklarırım 

tekrar bombardıman edil
mesine mani olmak için 
layımgelen ted b ı r l e r t n 
a lınmasmı emretmtıttr . 

Perplnyan, (f ·ransada) 8 
(AA.) -- Dün saat 11 08 de 
mllllyeti meçhul 4 ta} are 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Kantonun ~ombard1mamndİTaponlar tar alındın f rınsız 
hıstahenesine yapılın tecavüz inf ııl uyandırdı. 

Japon Askerleri 
Tokyo, 8 (A A ) Harici· Ierlnl, fakat bu kuvvetlerin 

ye nazllfeti müme11tlt gaze müstahkem ıehtrlerle Kan 
t~cilere beyanatta bulunur ton ve llankovu bom bardı · 
ken Japon teyanderloln mana devam edeceklerini 
ıımdıye kl\dar Çın sivil hal ıöylemııtır. 

kına u 1a tecavüz etmedik ( Sonu ikinci sayfada ) 

Rusya; Çine Yardımda 
mı Bulunuyor?·· 

Oıs Mo~olistandan gönderilen (gönüllü) Rus as~erlerile 
300 bin kisilik muazzam bir ordu vücude getirildi. 
"Taymis,. gazeteıinln Ri · 

g" muhabiri bildiriyor: 
•'Sovyet hükumeti tarafın· 

dan, Çtn parlamento rei · 

1 

si Sun Fonun Moıkva ziya· 

reU hfll<kında kafj derece 
1 de tatm ı n edici malumat ve 

rtlmemekle beraber, bu zl· 
yaret t'sna11nda bir Çto Soyet 
anlaıması imza edlldlil an· 
laıılmakladır. 

Sovyet hariciye komiser· 
lığlnfn teslim ettliine göre 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

• • 
94 Qğretmenin Maaşı 
Bir Derece Yükse,titdi. 

Viliyel ilkokul öğretıanlerinin kıdım cıtveli 
Bakanhktan Direktörlüğe bildirildi. 

Vilayet ti kokul 6ğretmen -
lerfndeo kıdem müddetlerini 
dolduranların listesi .. ültür 
0Jrektörlüğ6nce evvelce Ba· 
kanlağa göndertlmlıtf. 

Kültür Bakanlıjıoce liste 
tedkık edilerek, gönderilen lfı· 
teden iki yliz kadar 6lret· 
men arasından doksan dör
dQn(in birer derece terfi 
ettikleri blldirllmiı, Kültür 
Dırektörlüğ(i ali.kadar ölret
menlere teblffata baılamıt· 

tar. 
Bu 6fretmenler önümüz

deki eyl6lden itibaren yeni 
dereceleri Ozerlnden maaı

laranı alacaklardır. T erfl 
eden aıretmenler ıunlardır: 

Aıll maaılara 25 liradan 
30 llra7a yükselenler: 

Merk~z Kaya6eyden Ab· 
dülkadlr Çantayoğlu, Ban· 
dırma birinci okuldan Re 

Benzin 
Fiıtlarmdı yanidın tın-· 

zitit yıpılıcık. 
Ankara, 8 - iktisat Ve 

kiletl benzin flatlarının ye

niden indtrtlmesl etrafında 

tedklkler yapmaktadır. Ted · 

klkler neticesinde benzinin 

litresinde 1 kurut kadar 

tenzilat yapılacaiı tahmin 

ediliyor. 

~in ıa ispanrıdaki ~om~ır. 
dımanı nalretle ~arıılıyar .1 

Nevyork, 8 (AA.) - Tay 
mi• gazeteıt; Çfnde ve ls · 

panyada açık ıehlrlerln ta · 
yareler tarafından bombar 

daman edilmesi kar111ında 

Amerıka halkının duydlakta 
olduğu nefreti kaydetmek· 
tedfr. 

ffa Sajun. Manyaı merkn 
okulundan lsmall Hakin Ar
mık, Bnrhanlye Karaağaç 

k6yünden Alt lnceol· 
lanoğlu, Ayvalık BaiyGzGn· 
den Sabri Ergün, Ze7t1nll 
okulu baı6fretmenf Necati 
Ôzkal. 

22 Liradan 25 liraya ylk· 
selenler: 

Merkez Gazi okulundan 
Tahsin Gener, Bandırmadan 
Fikriye Şensu, Edremit Ga
zi okulundan Nimet Sezer, 

20 Ltradan 22 lira ya y6k. 
ıelenler: Biiadıçtan İsmail 
Hakkı Ok7a7, Bandırma bi
rinci okuldan Oıman S6n
mez, Ayvalık Altano•a 
okulundan Fabrettin Ôztaı
kan, DGvertepe baıoiretme · 
nl Nuri . Tun9a7; Sarılt6y
den M. Nuri Çakır, G6nen 
Ket.eler köy6nden Şe•ket 
YOcel, merkez Mltbatp•f8· 
dan Şaziye Uraz, Namık· 

kemalden Sami Kodanaz, 
6 Eyl6lden Sadberk Erdin, 
Haclllbeydea Vecihi Eraun, 
Paıaköyden A bdGlhay; Su 
sılırlık Muradiye k6y6nden 
Necip Aydın. merkez Alfıu· 

· riden Ayte Ôzbtlıtn, Kep· 
sütten Akif Karaman, Çay
bınardan Fikri Uyıal, Ban. 
darma birinci okuldan Şa. 

hap Ağartekin, Bandırma 

fkloct okuldan Muıtafa Do· 
lan, Manyas Kızıkıa baı 

öğretmenl Sıtkı Y Gce, Cö 
nen Tuzakçıdan Hikl Ôzkan, 
Karaalçtan Recep Altul; 
Ayvalık lsttklil okulundan 
Mihriye Akten, Manc•hk 
köyünden Kemal, Balya 
tklocı okuldan Klmıle Şa 
hroğlu, Edremit Cumhuriyet 
okulundan HayrlJe Tunç, 
Edremit lsuklil okulundan 
Zehra Kutluer, Gömeç baı· 
öiretmenl Fazh Tunçer, 
Göbel nahiyesinden Şeh

riban Kutlu; Dursunbey bt. 
rlncl okul bat 6 i r e t
menl Şemaettln Solmaz, 

Aıll maaıları 17 ,5 dan 
20 liraya yOkselenler: 

Mnkez Gazi okulundan 
( Sonu ikinci sayfada ) 

, •................................................ ~ 
1 • 
l • 

i Kırşehir Ve Y ozgad Fel8- i 
i ketzedelerine Yardımlar .. i • • • • • • • • 
• Lira Kurut • • • 
: 1697 42 E,•velkt yekun : 
•. 3 35 M k J . •. 1 er ez Kaza andarması Kumındanhğı • • : 8 75 C. H. P Kualea ocaiı : 
: 3 50 Orman Baımüheodlsliğl memurları : 
•. 2 80CH .• • . . P Dınkçfler ocaiı • 
: 1 20 Balıkesir Meteoroloji istasyonu memurlara : 
: 1 20 lvrlndl Gömenlç k6yü okulu talebeleri 1 
• • : 95 Suıığırlak Muradiye k6yü oku1u talebeleri : 
: 1729 17 Yek6n : • • • • • • 
'·················································-' 



S.(Yl:A 1 : 

Meçhul 
Taya reler 

( Baıtarafı birinci nyfada ) 
Fransız Serdanyaaıodan Burg
mandana 4 lulometre meıa
f ede kilo Ouf!ja ismindeki 
fıanaaz kaaabeema kadar 
uçmuıtur-

frao11z hava müdafaa ba 
taryalarının derhal harekete 
geçmeıl üzerine üçer taya
reden mürekkep guruplar 
halinde uçan tayarelerde 
bir karıtıklık buıule geldığl 
görülmOıtür . Takrlb~o iki bin 
metre yükıeklliıode uçan bu 
tayarelerın bariz va11flarmı 
teıbıt etmek fmkinı ba11l 
olamamııtır. Hiçbir bomba 
atmamıı olan bu tayareler 
Banelon lıtlkamettnde uzak · 
laımıılardar. 
~·-

Japonların 
Bombardımanı 
(Baı tarafı birinci aayfada) 

Parla, 8 - Kantonun bom· 
bardımanları dolay111le ıl 

vll halkın, kadın ve çocuk
ların bombardıman edilme· 
meıl, ancak askeri mahiyet
te olan hedeflerin alete tu 
tulma11 yolundaki diploma 
tik teıebbüılere Japonya ce· 
vabını vermtı bulunmakta 
dır. Kanton ıehrl don tekrar 
bombardıman edilmtıtır Bu 
ıehlr böylece 11 gün fçtode 
8 ncf defa olarak bombar
dıman edilmektedir. 

Gelen haberlere göre hü 
cuma lttlrak eden Japon ta· 
yareler! elif kadardı. Bunlar 
tehir üzerinde kark beı da -
klka uçarak birçok bomba 
atmıılardır. 

1000 Ktıi ölmcıı, 2000 kııt 
de yaralaomııtar. Maamaflh 
bunlar kati rakamlar değildir. 
Kurbanların daha fazla ol
duiu muhakkaktır. 

Şehirde yeryer yangınlar 
yüluelmektedlr Manzara 
yürekler paralayıcıdır Ölen · 
lertn çoiu kadın ve çocuk
tur. Bombaların çoğu nehir 
kenarında çok kalabalık bir 
mahalle olan Sampana d6ı
müttür. 

Japon tayarelert çok al 
çaktan uçarak bombalarını 

atmıılar, batta mitralyöz 
ateıt de açmıılardır. Bu, Kan 
tonun müttahkem bir ıehlr 
olduğu binaenaleyh bombar 
dıman edllmeslnio aayrl ln
Hni bir .hareket aayılmıya 

caiı yolundaki lddlalıuı kö 
küoden çürütmektedir Çün· 
kü bava müdafaa vuıtalara 
bulunan müıtahkem bir ıe
hlrde tayarelerin bu kadar 
alçaktan uçabtlmelerlne im 
kin tasavvur edilemez. 

Halk araaında panik hü
küm ıüTmektedlr. Pol Du 
mer lılmU Frao11z haatahaneıl 
ve luzılhaç binalara da bom 
bardıman edılmlıtlr. Bu bl 
Dalarda bulunanlardan 50 
kiti ölmüı Ye yaralanmııtar. 
Aralarında haıtanedekt dok
torlar, kızıl haç memurlara 
Ye izciler de bulnmaktadır. 

Kantondaki lngıl'z konıo· 
loıu Japon kooıoloıu nezdtn 
de bu bombardımanı da 
bermutad protesto etmfttlr. 

f ransada infial 
Kantondaki Frannz hasta 

hanesinin bombardımanı hak 
kında Jurnal gazeteıl ıöyle 
yazmaktadır: 

M Hiçbir yanlıılık neticesin 
de vukubulmadığı muhakkak 
olJn bu tecavüz, kabul edl 
lemez Hastahane göze çar
paca" bir ıekilde f ranıız 
reaklerlle c>rtGlmnıuır Ye ıe· 
htr blnalarıaıo tamamlle ha-

Ru y 
Çine yardımda mı ~ulunuyor? 
(Baıtarafı btrlncl ıayf ada) 
iki hükumet arasındaki mü
zakereler geçen yaz baı 1a-

mııtır; beı senelik ademi 
tacavüz mlı kı, ismi ile mu· 
vakkat bir ımlaşma 21 ağuı· 
tosta imza edilmittlr. Dıı Mo· 
ğollıtan (buarsı hakikatte 
Sovyetlerln bir eyaletidir) 
Harbiye Nazm Maraıal De · 
mit bununu üzerine der hal 
Ulan Batordan Moıkovaya 

gelmek üzere bereket etmlt 
fakat bir Sovy~t treninde, 
mua vlnl ile beraber zehirle-
nerek öldOrülmüıtür; dıt 
Moğoltttanın Sanbu la 
mtnde yeni bir müme11lll, 
kinuoıantde Sun Fonun ilk 
ziyareti esnasında Moıkova 
ya gelmtıtır . O zaman mü
zakarelerin ne safhada bu 
lunduğu bıldlrllmfyor fakat 
Sun f o mayısta tf'krar dön
müıtür •e bu ~ün Sovyet 
hül< umetı, Sun Fonun tek 
rar Moıko'fadan ayrıldığını 
btldfrlyor. 

Resmen teyit olunm>yan 
haberlere göre. ıon aylarda 
Ruıyaden Çine giden yollar 
da, btlha11a dıı Mofo 
ltatanda büyük bir f aaltyet 

görülmektedir. Buradaki bütün 
aakri hareket Kızıfordu za · 
bitlerinin idaresi a !tında bu . 
lunmaktadır 

Gtzlt olmıyan btrıey var· 
aa o da ıudur ki, dıı Moğo 
liıtanda bir müddet talim 
gördükten ıonra, Çtne gö· 
nüllüler gönderilmektedir; 
bunlar Çinin ıeklzlncl (ko 
müntst) orduıunu gen it mlk • 
yaıta, takviye etmektedirler, 

Bu ordunun vazifelerinden 
biri büyük çete muharebe · 
lerl yapmaktır. Bugün Moı· 
kova hükiimettnln neırettiği 
bir teblığe göre, halen ıekl · 
zinci ordu ldareılnde 300,000 
kiti vardır. Bunlar 200 ka · 
dar ayrı teıktliıta takılm 
edılmııtır. 

Sovyetler Birliğinden Çine 
ne miktarda sllih ve mühim · 
mat gönderildiğine dair bir 
malumat yoktur Fakat bu 
nun külllyetlı miktarda ol 
duğu zannedilmektedir. 

Yeni anlaıma hakkında 
umumiyetle verilen malu 
mattan anlatıldığına göre 
Sun fo; Çinin, Ruıyayı en 
fazla mü.aadeye mazhar 
devlet olarak kabul ettlğfne 
dair bir fıkra da lmzalamıı 
tır. Öyle zannedUiyor ki Sov 
yet bükum tinin adamları 
bütün Çinde, halkı Japon 
müıtevlılerl aleyhine hareke· 
te getirmek, " ıulh ve ko · 
münlzm,. remzi altındaki 

propağanda ile Japon kuv· 
vetlerlnln manevi kuvTeUni 
kırmak huıuıunda ı rbeıtçe 
ça lııablleceklerdtr. 

Bu propafanda proğramı 
oı tatbik etmek iizere Çıne 

Ruıyadsn gentı mikyasta 
adam göoderll~celctir Sov 
yet slyaallcrl bunu en büyük 
bir imtiyaz olarak kabul 
ediyorlar. Bu ıur tle Çinin 
idaresinde lrnvvetlı bir adım 
elde edtlmtf ol11calctır . 

rtcinde, geoit bır aahayı lf 
gal eylem~.ktedlr. Tokyoda 
ki Fransız ıeflrJ hukuku dü 
vel kaideleriyle en iptidai 
insani prenılplere muhalif 
olan bu taarruzun Franıada 
huıu1e getirdlil lnflalJ Japon 
h<ikOmetln b ildirmek için 
emir almııhr ,. 

TOTKDlLt 9 HAZiRAN 1938 

• 

1 ABERLERİ i ... , 
Zulmün Bu Derecesi de. Az Görülür: 

Bi Ada 
• • 

Ç Si 

e 

işi 
• 
1 

ediği Hiz
öldürdü .. 

Bu afi Değilmiş Gibi; Dayaktan Bitkin Bir 
Hale Gelen Zavallı, Dağ Başında Bir Kulübeye 

de Hapsedilerek Aç Bırakıldı. 
Bandırmanın Edlncik na

hiyesine bağlı Hızar köyün· 
de bir adam htzmetçlılol; 

öküzlerine tyt bakmadığı 

için sopa ile döğe döğe öl
dürmüıtür. 

Hız ı r köyünden, olduk 
ça mühim miktardı. arazi 
ve havvana bulunan Şerif 

oğlu Ömer; epey zameo 

Okullarda 
Sözlü imtihan
lar Başladı. 

danberl flalil oflu Mehmet 
adında birini, hayvanlarına 

bnkmak üzere yanına hiz
metkar almııtır 

Mehmet, it ini beğendlre
mediğ•nden Ömerln dalma 
fena mul'lmeleılne maruz 
kalmıı. nihayet Ömer; 
ök6zlere iyi bakma-
dığı için Mehmedl bağlemıı 

Köy Büroların
da Çalıştırıla
cak Memurlar 

Dahiliye Vetcaleu, köy bü
roları hakkında vilayetlere 
fU tamimi göndermlıtır; 

ve zavallıya aaatlerce dayak 
atmıı bu da yetmlyormuı 

gibi, dağ b !' ıındakf bir ku · 
lubede dört gün hepıetmlt 
ve aç bırakmııtar 

Vaka nuılaa haber alı . 

nınca derhal birkaç jandar

ma kulubenln olduğu yere 
giderek kap11ını kırmıılar, 

vücudu yara ve kan içinde 
bulunan Mehmedi baygın 

bir halde dııarı çıkarmıılar· 
dır . 

Mehmel; Bandırma haata
haneılne g~Urlllrken ifade 
almağa bile vakit kalmadan 
yolda ölmüıtür . 

Ömer, Bandırma adltye
ıfnece tevlclf edtlmııtır. 

Manyas Pana
yırı Bu Yıl Baş 
ka Yerde Ku-

Tuldu. 
Many s hayvan panayıra 

3 haziran cuma günü açıl-

mıı ve yedi haziran talı 

günü akıamı kapanmııtır. 

Manyas panayıra bu ıene
ye kadar yapıldığı eski 

yerinden, · beledlyenln vari
datının tez\•ldl düıünü

lerek kasabaya yakın bir 
yerde kurulmuıtur 

Bu defakl panay1r yerf 
tamamile ihtiyacı karıılaya 

madığından dııarıdan gelen 
1er bazı zorluklara uğra 

mıılardır Eıkl panayır ye 
rfnln bet yüz ıeneye yakın 

tarihi bir maziıi bulunuyor · 
du . Maamaflh panayırda 

alıı verit çok hararetli ol
muıtur. 

Göuen panayıra da l 2 ha
ziran pazar günü açılacak 

ve bet gün devam ederek 17 
haziran cuma günü kapa -
nacakt1r. 

Şehrfmfz Ltee Ye Ô§ret
men okullarında dünden 
itibaren sözlO imtihanlara 
baılanmııtır . Bu imtihanlar 
ayın 22 ılne kadar devam 
edecektir 

Llıe birinci devre mezu · 
niyet imtthanlarlle Öğretmen 
okulu meslek denlerl mec 
huri imtihanları da keza baı 
lamııtır . 

"Vilayet husuıi muhasebe 
müdürlüklerlle kaza memur· 
larının köy bürolarındaki 

mürakabe ve meııuhyetlerl 

munhasıran bu büroların he 
sap ve yazı itlerinin mevzu 
atına ve umumi tebllğata 

uygun bir tekilde ve zama · 
nınde çıkarılması01 takip ve 
teminden ibaret olduğu, me 

94 Öğretmeni Maaşı 
Bir Derece Yükseltildi. 

At firengisile müca~ele 
net c len~i. 

Memlekethıılztn Cenup 
mıntakuında çıkan "At fi 
rengiıl,, hastalığı ile mücn· 
dele etmek üzere Diyarba
kır ve Mardinde bir müca
dele heyeti kurulmuıtu, bu 
heyete riyaset etmek üzere 
bir müddet önce Ziraat Veka · 
lettnce o havollye gönderilen 
Garbi Abadolu isliıhı hayva
nat Müfettıoı B. f ehml lmre, 
mücadele nihayet bulduğun· 
dan . ıehrlm fze avdet etmlı 

1 
tir 

A a~~a~ı çalma~ suçile 
mah~emeye verilenler. 
Çandırlı Ali kızı 21 ya~ta . 

rında Sinen, Hatan kızı 21 
yaıında Sultan ve 16 vaıın 
da Muıtaf a kızı Şahlndenln 

Cumhuriyet mahalleılnden 
lımatl kızı .:)ıddlkanın evin -
den iki çift ayakkabı çal
dıkları iddlaılle yakalanmıı

lar ve mahkemeye verllmıı 

lerdlr 
Dün meıhut cürümler mah 

kemeıinde duruımnlıırı ya 
pılan ıuçlulerdan Sultan ve 
Sinen fcvklf edilmlf, Sıddı 
kamn da nüfustan y11ıının 
sorulması ve bazı cihetlerin 
tahkiki için muhakeme 1 1 
hazirana bırakılmııtır 

Bir f nila i~i defa saldır mı1 
Seyyar satıcılardan Mustafa 

ve kardetl Saldln çarııda 

Ômerköyln Asiye ıle Umur
bey mahaHealndeo Hatice 
ye ıattıkları ve bedelini al
dıklara f anllaların tekrar pa · 
ruını almak fated ık l erl flka· 
yet olundufundao tabı ikata 
baılanmııhr. 

· salnln lüzum gösterdiği ve 
bu büyük davanın icap et · 
tirdlğl bütün taallyetlerde 
mutlak bulunan meıuliyet 

ve salahiyetlerine binaen va 
il ve kaymakamların tayin 
edecekleri muamelat ve ., 
takvfmlerlnl takip etmekle be· 
raber günün muayyen aaat 
lerinde fzahat vererek emir 
telakki etmeleri makaat ve 
mevzuata uygun dü§eceğln · 

den bunun haricinde reııen 

fcari ve tatbiki mahiyette 
herhangi bir harekete ma -
hal ve imkan verdirmlyecek 
tekilde itin tedbırlenmesl, 

lcöy bürolarmda köy lt1 erini 
kavramıı ve muaoıelata mev· 
zuat dahilinde lıtıkamet ve 
rebılecelc kabill)·et ve du
rumda bulunanların istihda
mına itina olunma11 lazım· 

dır,. 

lSJANsuL RADYOSU, -
9 Haziran 1938 Persem~e 

Öğle neırlyatı: 
12.30: Plakla Türk muıl

klıt 12 50: Havadiı 13 05: 
Plilda Türk muılkiıl. 13.30: 
Muhtelif plak neıriyatı . 

Akıam ne~rlyatı: 

18 30: PIAkl11 danı muıl 

ktsi. 19.15: Spor müı ha be · 
lerl: Eıref Şefık 19 55: 
Borsa haberleri . 20: Sadi 
Hofeeı ve arkadaıları tara· 
fından Türk muıiklsl ve 
halk ıarkı l arı . 20.45:· Hava 
raporu. 20 48 Ömer Rıza 
tt.rafından Arapça söylev. 
21 : Semahat Ö.zdenses ve 
arkad tları tarafından T6rk 
muslktıl ve halk ıarkıları, 

(Baıtarafı ikinci ıayfada) 
Zelıha Çekin, Ergama kö 
yünden Remzi Gönül , Er 
dek Yukarıyapıcı okulun
dan Şükrü Ôkmeo, Bandır 
ma üçüncü okuldan Afıfe 

Yener, Bandırma Ergili oku · 
lundan lımatl Hakkı Çetin · 
alp, Aydıncık bltinci okul 
da n Kemal Baylar, Bandır· 
ma birinci okuldan Zehra 
Ôoel, Gönen üçüncü okul 
dan Nakiye Ôzbay, Gönen 
Tuzakçı köyünden Hilmi 
Eıen, Gönen Hafıı:hüıeyln 

köyünden Zebıbe Özden, 
Merkez Gazi okulundan Sa· 
bıha Çetin, Hacer Günıöz. 
Merkez Alııuurlden Naciye 
Solmaz, Mıthatpaıadan Ferit 
Öner, Altaeylulden Ekrem 
Özvurt, Ovaköyden Ali t~lza 
Güçkan, Erdekten Nıhat ligin, 
Bandırma ikinci okuldan 
Oıman Yentsoy ve Feyzul
lah Erdoğan . Bandırma dör 
düncQ okuldan Emine Yurt 
ıeven, Bandırma Ereılı okulu 
başÖğretmenl Tuğrul lıık, 
Sarıköy baıöğretm~nt He dl 
Gökddan, Sarıköyden __ ..... ..., ................ __ 
Metresini yarahyan a~am 
23 gün hapse m2~~0m oı~u 

lnönü mahalleılnden Meh
met. oğlu· Hüıeyln admda 
biri metreıl bulunan Sındırgılı 
Veılleyl rnakaıla hö§ründen 
hafifçe yaralamııtar. Suçlu 
dün meıhut suçlulllr mahke 
meılnde yapılan duruıma ı 
sonunda ~3 gün hııpıe mah· 
kum edılmtıttr 

(saat ayarı), 2 l .45: Orkeıtra. 
22. 15: Ajanı haberleri 22. 
30: Plikla ıololar, opera ve 
operet parçaları. 22 50: Son 
haberler ve ert ~ ıı günün 
proğramı . 

Ömer Erdem; Havran 8 
Eylul okulu baıöğretmenl 

Emin Akın, aynı okuldan 
Mesut Ergun, Edremit Av · 
cılar köyünden Nedim Al · 
per. Ayvalık lıtıkli1 oku· 
lundan fahrettln Varol, 
Ayvalık İıtıklal okulundan 
Güzin, Balya btrlncl okul· 
dan Halil Önen, Balya Ben · 
giler köyünden Adıl. Alı 
Oıman Erol, Sandıraı ikinci 
okuldan Naciye Tüzeltürk, 
Ayvalık Gazi okulundan 
Talat Aytekin, Suıığırlık 
lklnct okuldan Münevver 
Ôıkn. 

16 dan 11 ,5 ğa yükıe · 
leni er: 

Keramanköy okulundan 
Muııtaf a Sıtkı Erten, Kaya 
pa köyQodenSaffet Ôzdlnç, 
Sava~epeden fahri Şendo · 
fan, Erdek Araplar köyün
den Nurettin Balkan, Bandır· 
ma Çt>pnl köyünden Hamdi 
Günalp. Manya. Salurdan 
Cahil Gürbüz, Manyas Kı· 
zıkaadan Nevzat Tuğrul, Gö 
nen Tuzalcçıdan Hüıeyln Öz· 
kan, Gönen Aımala Dereden 
Muharrem Özer, Edremit 
Güre köyünden Nevzat Yu· 
ceıoy, Edremit Krzılkeçlll · 
den Süleyman Sıtkı Gürel, 
Bürhanlye Pelit köyden 
lbrahtm Tezcan, Ayvahk 
Bağyüzü okulundan lımlye 
Türen, Balya birinci okul · 
dan fahri Çelen, merkez 
Altıeylulden Füruzan Tardu, 
Hacallbeyden Cahtde Dilmaç, 
merkez Gazi okulundan 
Hayriye Mengu ve Şakir Ôke, 
Mithatpaıadan İffet Karaman, 
Sarıköyden Süad Akboy, 
Edremtt fımetpaıa okulun
dan Fethiye Orbey, Bürhanl · 
ye Şarköydeo Osman Balkır, 
Gönen üçilncü okuldan Ha 
lll Öı.el. 
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HAYAT VE ATSAN 
Hevkeltreı btrkeç gündür 

meydanda yoktu. Eu yalnnr 
arlcadaılara merak ederek 
bir evin harap bodrumunda. 
ki mek&D1na gittikleri za
man kapıyı !çerden kepnh 
buldular Evde oturanlar 
dan yapılan tahkikatta. dört 
gündenberl görünmedtftl öğ
renilerek po1tıe müracaat 
edildi. Polıı ve mahalte bek
çlıl ile beraber kapıyı kmp 
içeriye giren arkada~lerının 

gözüne yerde, büyük bir 
zarf illıtı: Zarfın üzerindeki 
Yazı "Okumak fıtlyen oku
ıuo", münderecah da ıu idi: 
Şu dakikada hayahma 

son ver mele için buradan ay
rıhrken haklı olduğumu zan
nediyorum. Çünkü. bu hare
ketimle hiç ktmıenln hak 
kına taarruz etmedikten baı · 
ka h ıç değllıe l ·lr lneanı 
rneıud ediyorum deyebilt 
rlm, ö1leya , hayatta vücu. 
dumun ltgal elliği boıluğu 
ıerbeıt . bırakıyor, bir toıan 
için yer bazırh1orum . 

Bu hareketimin 
Ümltatzlık değıld ı r, 

düıüoen bir adam 

sa ı kı 

çünkü 
hiçbir 

zaman ümıts ı zltğe dütmez. 
Ben bu hareketi <'ldukça 
ıükun içinde yapıyorum. Bu· 
nunla beraber böyle bir 
adamıo insanı heyecana dü· 
fÜreceflnl de herkes takdir 
eder ve netice önünde kor 
ku duyarak bu harekettnt 
bir günden o blrgüne talık 
edeo IDHD, her halde o!du 
iu yerden memnundur ve 
olduğu yerde bir müddet 
daha kalmak için bu kor · 
kuyu bahane ediyor, demek· 
Ur Ben tıe bu varlığı terk 
etmek dOıünceıtle bir ferah
lık duyuyorum Çünkü bu 
Yol nereye giderse gltafn. 
buradan daha kötü olnmaz. 
Eğer bu yolun ıonu htç ise 
beoim için ölüm, yorucu bir 
ltteo ıonra yumuıak btr ya 
tak gibi rehat olacak. Böy · 
le yorucu btr fıten sonra 
Jatata g 1 r l n c 'e h e r 
bir uzvun gevıeytp ruhun 
vücuttan naııl uzaklaıtığıoı 

tedkik etmıı olanlar ölüm -
den korkmaz. 

insanlar ölüme niçin bu 
kadar büyük bir ehemmiyet 
veri1orlar btlir misiniz? Çün 
kü hayata, toprağa, çeki · 
lıp çıkarken büyük btr acı 
duyacak kadar-derin aap 
lanmıılar. sıkı bağlanmıttar
dır Ben lıe hayatın ve top
rağın lineıtnden çoktanbert 
kojuluak ayrılmış, lnaaola
rı bu top rağa bağlayan ai
levi, lkt11&di, reımi veya hu 
kukl hiçbir baiı olmayan bir 
insanım ve sadece yaıamak 
2evklnl kaybettiğim içindir 
ki bu hayattan ayrılıp gidi 
Yorunı. 

Hayatla meıud veya ra 
hat olanları da benim gibi 
harekete davet etmek lıte
rnem. O insanların bentm 
hareketimi toklid etmeleri 
için hiçbir ıebep olmadığı 

gibi, bu husuıta verilecek 
btr hükümleri de yoktur 
Yaptığım hareketin bir kor 
kaldık nellceıl olup olmadı· 

ğını hiç düıünmed lm, esasen 
bu ıahli bir meseledir, kim
ıeyl alakadar etmez. Ben 
bu hayata gelmek için talip 
olmıtdım . yıllvarmadım . Bunun 

için hoıuma gitmediği za
man gldebllmek de hakkım
dır. Niç in mi g ldtyorum? Bu 
nun sebepleri o kadar çok 
'Ye derindir ki, timdi bunla
rı uzun uzun anlatmaia ne 
vaktim, ne de kudrdlm var. 
Bunun için nefsim ve bu 
ıon hareketim için btlhaıısa 

ehemmiyetli olenlarmı say 
makla iktifa edeceğim: 
Çocukluğumda ve gençli · 

ğlmde hep bedenimle çalıı 
tım. Günrıto doğumundan 

batıncıfa kadar çalıımanın, 
ondan ıonra hRyvanca bir 
uykuya dalmanın ne demek 
olduğunu, beden toprağın 

içinde Clurmayıp tepretirken 
fikrin ve ruhun durgun ha 
linl sizler bilmezsiniz .... apa 
nı çeken öküzün nrkas ndB 
yürüyüp günler, aylar, yıl 

lar geçirmenin, bütün gün 

kau toprağa d ıl<ılen gözle 

rln gök yüzüne bakmağı bi 
le unutmaamm ne demek 
olduğunu anlayamazsınız 

Kızgın güneı altında lt:a zma 
elinde bir çukur kazmağa 

uğratırken nuıl yavaı yavaş 

kara toprağa çekildıgtni ve 
ruhunla bir mezar lcaznıağa 
baıladığ ı nı pek çabuk h is 
edenin S en kl ey meılek · 
daıım , bütün gün tabiatın 

kucağında gOler, eilenlr, 
ıonra kahv ltı ile öğle ye· 
meğl arasında münas p bir 
saatte çahoır, daha sonra 
asalet ve rif at veren bir ha 
dise gıbt gördüğün tabiatı 

seyrederek dlnlentulo 
Tabiatın o güzelliklert top 

rak foçısı fçln nı~vcut değıl
dtr, onun lçın toprak ekmek, 
orman odun, göl ve dere 
bfrer çamaıar teknesi, çayır 

ve çimen tıe ıüt ve peynir· 
dlr, bütün bunlar ruhıuz 

topraktan baıka bir ıey de· 
fıldir! 

Btr k111m inaanlaran yalnız 
fikir ve ruhla, bir k111m in· 
ıanlann lıe yalnı% bedenle ça
lııtıklarını gördüğüm zaman 
evvela dünyada ikt çeılt in 
aan oldugunu zannettim; 
sonra mantıkım, uyanarak, 
bunu kabu l etmedi. 

O zaman ruhumda bir is 
yan duydum ve ben de için 
de doğduğum zümreden ay
rılaralc sanatkar oldum. Onu 
beo de içimde taı ıdığım ıçln 
birçok mün&keıalara mevzu 
olan sanat lıtldadmı iyice 
tahltl edebil irim Bu istidat 
her ıeyden evvel hürriytt aı 
kına, fayd&.lı itlerden hür 
olmak arzuıuna dayamr. Bu-
nun içindir ki büyük bir ftle 
zof '"Güzel ıey, faydasız ıey 
dır" demlt Çünkü kendisin 
den bir fayda beklenen sa
nat eıerl mutlaka bir ıuniltk, 
bir cebir ifadesini taıır ve 
bu ıf edeyi taııyan t>Aer mut · 
laka çirkindir. Sanat istida· 
dının dayandığı ikinci esu, 
gururdur Sanatkar, yent bir 
ıey yaratacakmıı gibi deill, 1 
çünkü yaratamaz; ancak lı 
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18.h. teıkıl ve tadil etmek 
suretlle ssnatands rı llııhlık 

mertebesine yü1uelmek ister, 
ezeli varlığı, tahtatı takdirle 
kalmaz, onu tenkld,. baı1ar 

her ıeyl noktan bulur, ta 
mamlamağa kalk11r . 

Dalma ileriye sürükllyen 
bu gurur ve hakiki çfllııma
dan hür olmak ar:zuıu sa

natkarda herlceıten üstünlük 
arzusu uyandırır . Bu hl11ln 
mevcudiyeti canatkar için 
mutlaka lazımdır, bu olma . 
aa, bu hissi daima duyma· 
sa kendi m&hlyetanl pek ça· 
buk anlar ve görür ki yaptı· 
ğı it bir hiçtir, faydalı lıler. 

den kaçması bir haksızlıktır. 
Hakikatte feyda11z olan lfl· 
nin daima takdir edllmt>ılnt 
beklemek lhtfyacı, ıanatka

"' hodbin müteheyyiç, çok 
defa betbahd eder Varlıfı 

nın iç yüzünü öğrenen sanat 
kar htthaal kabtltyetinl kay
beder ve mahva mahlcum 
dur. Çünkü bir defa hürrlye 
ti tathktnn sonra esarete 
dönmek ancak çok dindar 
insanların l<irıdır 

Deha ile istidat arasına 
bir hudut cfzmek, dehayı 

yeni bir vaa1f t~lakkl etmek 
budalalılctır Çünkü bu tak 

dtrde · mucbelere inanmak 

icap eder. En büyük ıanat
karlar, teknik bir lıtldat ıa · 
hlbl olan fnllanlardır. Bu fs 

tldat da folenmf!zae ölüp gl · 
der . Bunun içindir ki bilmem 
kim " daha çalıımaktır. , ıözü 

nü ıöylemlı. Dörtte birinde 
isabet olan birçok ıö:ıler gl 
bı bu ıöz de doğru olabılır . 
Buna bir de bl lgl ki, bu çok 
nadirdir, çünk (l bilgi tnıana 

aldandığını pek çabuk öğre· 
Ur. Bunun için btlgtlı bir in· 
sanan sanata ıüluk ett ı ğt pek 
nadirdır ve tam bir idrak 
inzimam ederse birçok mü· 
sait oeraftin mahıulu olarak 
daha meydana gelir. 

Ben içimdeki meylin - isti· 

dat dtyemlyeceğfm aalahiye. 

tine olan inanımı pek ça· 
buk kaybettim Çünkü sana 
tım bir tek fikri bile ifade
den acizdi, vücudun düıün 

ceye müterafık halett ruht 
yelerl ıfade eden vaziyetini 
yani düıünceleri, bu üç mer 
haleyi geçtikten ıonrakl va
ziyette hiçbir ıeye mukte 
dır olamazdım. Hu temıll, 

bu eıer sahra telıizine ben· 
zer, lıaretlerl bilmtyenler 
için hiçbir kıymeti yoktur. 
MesP.la benim karmıı ı bir 
bayrak gördüğüm y~rde bir 
a s k e r ileri kumanda11m 
o k u r . Derin dütüncell 
birl idealist olan Eflltun da 
bu hakikatı ıörmüı ve aao 
ah "bir zahirin - haklkahn -
:ıehtri diyerek sanatkArı ken 
dl çizdiği idealizm hudutla · 

rından koğmamıı mı ıdı? 

Ben tıte bu kanaahmla 
tekrar esaretlme dönmek lı 
tedlm, fakat olmadı . Esaret 
dedlilm; ı,ı , bir vazife olınak 
benimsemek, onda bir atalet 
bir ulühlyet bulmak istedim 

Sofya, -
Son yıllar zarfında Bul 

garlatamn taze sezbıe ihraca 
tı lfth ntnlerJn fevkinde ola 
rak ink işa f etmlıtır Bu hu 
susta btrfncilfğı taze doma· 
tesle taze biber almaktadır. 

Bu ihracat baılıcn Avustur 
yaya ve Almanya.ya va pıl 
maktadır. Polonya, İsviçre 
Çekoslovakya. Macaristan 
ve Romanya bunlardan ıon 
ra gelmektedir. 

Taze biberin bt)haua pa
zar buldufu yer Viyanadır. 

Son yıllar zarfmda AlmaD 
yaya yapılan domates ıhra 
cah hakikaten büyüktür: 

Bulgarlar 1934 seneıtnde 
Almanyava 132 bin 750 ki 
logram taze domates ihraç 
etmışterken hu yekun 1937 
ıeneılode altı mtlyon 367 
bin kilograma çıkmııtır. 

l 934 Serae&lnde Avusturya. 
ya ihraç edilen 85 b n kilo 
gam taze domale6, 1937 se 
neılode 565 bin kıloğrama 
çıknıııtır. 

19 ,6 Seneı• zarf anda di -
ğer bazı devletlere de taze 
domateı ihraç ed ılmlı laede 
1937 dekt ihracat yalnız Al · 
manya ve AvuıturyayA miin 
hasır kalmıthr. Binaenaleyh 
1937 senesinde Bulgarlsta 
nın taze domates thracatı 
altt milyon 932 bin ktlog 
ram dır. 

l 937 Seneıl zarf anda Al 
man piyasası adeta Bulgar 
domatesi lııttiasına uğramıı 
sayılabilirdi . 40 Vağon toze 
domatesin birden ptyaaaya 
dökülmesi, domates flatları 

nan tenezznlünü mucrp oldu 
ğundan bu ıene yapılacak 

ıhracatın rasyonel bir ıekil 
de ve çok (yl düşünü 'müı 

proğramlar tahtında yapıl 
ması fıtenmektedlr . Bundan 
maada ali.kadar mütehus11 
lar domates tatıhaali' tanın 

tahdıdlnl tavsiye etmelı ten 
de geri durmuyorlar. 

Bulgarların ta2e biber ıh 
recatı için yeaıine pazar da 
Almanyadır . Fakat taze bi 
ber ihracatı son üç yıl zar -
fmda azalmııtır. 

1935 S enesinde, 846 bin, 
1936 ıeneainde 632 bin, 
1937 senesinde 27 4 k ı l o 

muvaffak olamadım Fı kri· 

mtn muvazenesi bozuldu, ru 
hum söndü ve hayYalaoma. 
ea baıladım . Vakit oldu çok 
çalıımanın ruh tekamülü gl 
bt yüksel< b' r gayeye malcüs 1 

bir hareket, bir günah oldu· 1 
ğuna inandım . O zaman iti · 
mi bırakıp bütün bir gün 
tabiattım zevk, teselli, im · 
dat aradım. Höyle zaman
larda tabiatı ıeyretmekten 

duyduğum hodbin saadet, 
sanatımla uğraımaktan duy· 
duğum zevk &;adar, belki on 
dan daha büyüktü 

Sonra içimde vicdan aza. 
bı, vazife duyguıu uyandı 

ve ozamao yine esarete, tıt

me avdet ettim, fakat an
cak bir tek gün için: 

lıte bu tahammül edllnaez 
vaziyetten ltendlml kurtar 
mak, tereddütlerden kurtu · 
larak sükund bulmak için 
tanıdıAım dır akıbete doğru 

gidiyorum. Şımdt cesedimi 
gören sizlere sorarım: 

Ölümde betbahtmıyım der 
ılnlz? 

İsn1el Nükter 

gram taze biber Almanyaya 
fhraç edilmtıtlr. 

Bu tenezzül , Bulgar biber
lerine Mecarfstanm ve Ro 
mıınyanın yaptığı re ka betten 
ilerJ gelmektedir . 

Bu seneki ihracat hakkın 
da henüz birfey söylenemez 
Bu, beynelmi le l ıeralte ve 
ticaret muhade erinin icraa
tına bağlıdır . 

Gazetelerin karakteristiği: 
A - içeride: 
Meclis müzakereleri; 
Anayas yı lrnruyunuz; 
8 - Dışarıda: 
Japonya da harp kabinesi; 
Fransız - lngı l ız münaae-

batı; 

Kodreanunun mahkumiyeti; 
Orta Avrupa meselesi; ön 

plana a l ınmııtır . 

Zorıı gazeteıl , baımakale 

sü tun arını "Son TOrk -
Yunan pakta kime mütevec 

ı 

cihtir?" ' aıhğı altıoda"Man 
çester Guardiyan,, gazetesinin 
Atına muha biri tarafından 

yazılan bir maka leye tahs18 
etmtılir 

Aynı gazetenin birinci sav 
fuında memleketrne dön 
melde olan Yugoslav Harbi
ye ve l~a hrlye Nazarı General 
Mar lçtn Sofya garında Bulgar 
ricclll ve Sof ya e lçimiz Şevki 
Berkerle birlikte çekilmlf bir 
fotoğrafJsl vardır. 

Fransada istihsalit 
"lnformatlon,, gaztesinden: 

"Kre di ve lst ı hHlatı~ Ar 

tmlması uğrunda tabak u\i. 
ettirilen proğramm gayri ka
bili münakaoa vüse.tl, bu ft 

te cele ed ilmernlı olunma 
aıoı haklı göıtermektedır. 

Kararnameleri hazır lamıt 
olanların meıalsl. ins icamlı, 

mantıki, hususi ıahısların 
olduğu kadar devlet maliye 
ılnln de imkanlarını nazarı 
itibara alan bir plana mün 
cer olmuıtur. 

M. lierrlot ıöyle diyoıdu: 
"Yalnız harp htthsalatı ile 

deği l fakat llt ı hsalatın heye-
ti umumlyeslnln lnklıafı iledir 
ki Fransız m lleti güçtüklerl 
yenebtlecekllr ,. 

Şayanı tükrandır kı , M 
Daldlye, haktkatın bunda 
meknuz olduğuna kanidir. 

Kararnamelerin lkınci kıs · 
mı, çalııma imkanlarını ve 
kredi kolaylık laranı ten. in et· 
mek suretiyle, iktisadi fail 

llyetln kal kınmasını tıtıhdaf 
etmektedir. 

ihtiyar edilecek maaraflar 
milli müdafaa ya tahs is edı 

len masrafları gibi ıa yrl 
müımir kalmıyacaktu; bu 
masraflar, hususi ııletmelere 
hayat verecek ve meıaı ile 
ıermayeyl teobıh edecekler· 
dtr. Fakat bununla beraber 
dev ı et mıılıyeılne bfr yük 
olnuyacaklardır, çünkü hükü· 
met bu mıurafları , yeni kre 
diler yara t ma ktan zl)·a de kul 
!anılmakta olan sermayelerle 
kar§ılamal.tta ve fst haalatı 
mıza y nt bir c 1n vermek, 
mıık ıneyl h r~kte getirmek 
için, mevcut paradan istifa· 
de etmektedir Hükumet bil 
mektedlr ki. milli müdafaa 
yüklerinin memleket taraf1n 
dan tahmmül olunabllmeıl
nln yegane çareat, yeni ser 
vetler yarc.tmaktır 

Dahili ve herlci ıulh te 
mln olunduiu zaman, Uttfıu 
edilen yeni tedbılerlu mü 
e11lrlyetl takdir edılccektlr ,, 

Zora gazetesinin Londra 
muhabiri yukarıl<i baıhk al 
tında aıağıdaki makaleyi 
yazmaktadır: 

"Burünlerde lngllt !re par
lAmentoaunda lngıl z hültü
melinln TOrklveye verdlfl 
kredi meseleal mevzuubahı 

olacaklar Malum olduğu 
Ozere bu k redi l ö milyon İn
~lllz llrnııd ı r . ,, ırnl yedi milyar 
Bulgar levaınna yakın bir 
ıey . Türk finans heyetinin 
bu muvaffakıyeti hakkında 

ilk haber, Türkiye Ba ıveklll 
tarafından Halk Parlsi Grup 
toplant111nda verilmiıU. 

Beynelmılel durumun çok 
ağır ve karıtık bulunduiu 
b r zs mıında htllısal edilen 
bu muvııff akiyet , elbette 
mühimdir ve bu itibarla hu· 
IU&i bir m Oftfl hfllZ bu1u 
maktadar. Beynelmilel slan
da nlzamsızlıklarıo ve iti · 

mehızlıklarm hüküm ıür

düğü zamanlarda ekseriya 
banker ler de keselerinin 
ağızlanna kaparlar Bunun 
sebebi ıayet baıtttlr ve çün. 
kü; ortada kendi e l<onomfk 
menf aatlerinln müıbet ve 
müsmir neticeler v receil 
hakkında tam bir ftimad 
mevcut olamaz 

fak at Türklyenln f§gal el
liği coğrafi mevki çok mG
hımd ır. Türkiye; Aıya ile 
Avrupanın btrleşt ı ğl nokta· 
ya hakimdir , bu ltıbarla 

Türkiye devleti herhangi bir 
beynelmilel kriz karıııında 

barıı veya savat amili ola· 
cak bir dur;_.mdadır. lngllte · 

re hül umetlnln ' rk devlet· 
!eriyle olan menf aatl lıe çok 
büyüktür. Bu menfaat, mer
kezi A vrupadalc 1 son hidı -
ıelerden ve Almanya ile lt
alyanan cenuH ıar i A vru· 
pasıoa nüfuz etmek hu 
ıusundaki teıebbüılerinden 

sonra büıbütün tezayüt ey 
lemiıttr . 

Türklyentn İngiltere hü
kümeti nezdinde temin etti· 
ğl bu mali kredi, mült:kabll 
esaslara httnad eylemekte· 
dır Türkiye hükumeti, ala
cağı bu paralara mukabil 
lnglltereden almakta bulun
duğu endüstrly~I mevad mik· 
darını arttıracak ve kendi 
endüılrlyel lnkfıaflarıoı te
min t!decektlr. Bu huıusta 

ilk planda Jnglllz ıllah en 
düstrlsl gelmektedir. Türkl· 
ye hükümetinln bugüne ka . 
dar lnglltereye yaptıfı taya
re vesair aaker1 ılparlı'er, 

mlkdar itibariyle arlmıı ola· 
caktar Bunlatdan maada ln
glltcre Türklyeye alah zirai· 
ye de gönderecektir . 

İngiliz tlrketlerl Türkiye · 
de bazı limanların tamiri ve 
rıhtımların lnşaaı itlerini de
ruhte edeceklerdir. Bu me 
yanda lttanbul ve lzmlr 11-
manlarfyle Çatalaiu Ye Trab · 
zon lımanlarmın ınıaat itle· 
rl va rdır Bu lımanluın ya 
pılıı ııleri, bunlara ballana
cak yeni bazı demlryolları 

nın lnıaalyle tlglltdı. Böyle
likle lng l ten~den demlryolu 
malzemeıl ve lokomotlk de 
eahn alınacaktır . 
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F 17 ı· k _J s ., mJl!JmJmlmJmJ[!]15]ffilmJrfilmlmlmJmlmlm:JmJmJmJmJ~mJmımımı ·~~~~~~~~~~~~ " ransa ve s enaerun ancagı lil mı •• ;r, 
"Marıanne,,-Parııhaftalık toprakları Türk nüfuzuna~ Tekirdagw il _ Kar Ali~ MUHIMDIRJ ~ · 

gazeteılnde 11 Plerre Naquet,. bırakmaya hakb.ımız var ffiJ (fil • ~ 

yazıyor: mıdır? mJ liJ ~ '1f 
·sancak aıeseluı , Frenıa· Orada, bütün Akdentz çl. ~ •• ~ ~."' 1·İre~İ 19 ff<lZİl.(lllClc•l ~.~. it. ISTİFAOENIZI DÜŞÜNÜNÜZ. ~ 

Suriye muahedH nfn imza çek ve nebatahna ma lik a.::.ı • "'t' a.::.ı .: 1J 
ıının hemen akobınde vücut olan ornıllnlar yok mudur? ~ Ban((J ı•ıııadll Y (l(ll lllCll krnı it. Böylt>,gü·'· ~ 
bulmuıtur. Bu beklen ılm ('Iİ Türk le r, lskendcrun hav l:.:J 1::1 zel uir ev- 1 
lazım gelen b ı r ıey ıd ı ; d ı p zaamdıa bir hareketin küçük ~ Banıflrma Halkevf Sosyal yardım şubesi la_rafw ~ de rahat 
lomaalm zln ıeflerin ın Türk bir it olmıyac!l ğmı bilirler. ffiJ dan 1!J lıazlran pazar günü bıiyıik ııe iddialı fJ< lıli IID ömür ge· 

aksülimellnl tahmin etmele. Müdafaa11 kolay olen hu mJ uan f/Cİfeşlul lcrllp edllmişllr _ (ID çlrmek lıı· 'lJ 
rt ve Ankara efendilerinin memlekette, Türkler, kuıı- ffi) Tıirkiye Başpehlivam Tl~K{RDAGL/ HOSI:!.' }'L.\ (ill termlıtntz? l'J 
a11rlarca çizmeleri altında larmda, kendilerine öleılye mJ ve KARA Ali nln de güreşlere l~tiraJ, /e1i ltmln WJ Beklediği · 
buluodurmuı oldukluı aha · bir gerilla yapacak olan, 35. ffil ~dilmiştir. l!J n 'z mevsim 
liye karıı bekledikleri zihni· 000 Ermeniyi bulurlar. ~ Memleketiml=irı bu iki mt şlwr Vt: rakip pehliva ~ geldı Msl· 
yeti nazaraltlbara almaları Böyle bir har~ket, her mJ mmn güreşmeleri ve yenişmtlerf şartile gıirc§lere 
lazım ıelmez mı ıdı? halde aakeri bir tenudih mı brş yıi=. lira ikramiye konmuştur mJ 

Türk iddiıları ten ibaret olamaz mı mımımummıeııı:.ımımımımımımı!lt.mmımırınmımıın. mllBJ mı mı 
lıkenderun Sancafının 1921 

Franklen Buyyon aolaıma 
ları hududu dahilinde, tdart 
ve mali bir muhtariyete ma · 
lik olması lazım fl'llyordu. 
Mandater devlet olan Fran· 
ıa, zamanm relmıı oldufu 
kanaatine varır varmaz, bu 
muhtariyeti kendlalne verdt. 
Franea, bu harekeUyle im. 
za1ına hürmet etmekten bat· 
ka blrıey yapmıyordu. 

Fakat Türkler, vatandaı 
larından 80,000 kitinin bu 
ıektlde Suriye nüfuıuna aeç. 
melerlnl kabul etmek lıte· 
medtler {bu, daha doiruıu, 
reımi tezdir) ve taleplerine, 
Franeanın Avrupa vazlyetlle 
meııul olduiu nlabette, kuv· 
vet verdiler. 

Türkler, memleket ahalt
ılnden herkeıln bir cemaati 
intihap etmek hakkına ma 
ltk olma11nı talep ettiler. 
Böyle hareket ~derken, bir 
k111m Alevilerin Türk c~ma
atlae iltihakı zımnında iz
har etmlı olduklara kuvveth 
propaiandaya aüveolyorlar· 
dı . 

Türkler, mtlletler cemi · 
yetl tarafından tayfa edilen 
bitaraf komlıyooun kararla
rını, komlıyoİıun Franıız 
murahha11 tarafmdan alda · 
tılmıı olduiuou bahane ede· 
rek, reddettiler . 

Bunun üzerine ikinci bir 
komlıyon tayin ecltldl ki, 
meealılnln oetlcelertnt henüz 
btldtrmemlıllr. Bugün vazı. 
yet bu ıeklldedtr. 

Hakikatte, Ankara hüku 
meli, Sancağın Türklyeye 

raptını reımen lstemlıtır. 

Ankaranın bugünkü ıhttraeı 
orada çok kuvvetli bir ou
fuza malik olmaktır. !kı ıu 
reti hal üzerine muhakeme 
yQrütmek lazımdır. 

Türkler, arzu ve gizli teh. 
ditlerlne rağmen, Sancakta 

ekseriyeti elde etmeğe mu 
vaff ak olamazlana. Franıız 
yükıek komiseri, vaziyetın 

hakemi kalmakta ıjevam 

~der O zaman, menfaati 

miz, Türk ekalllyetlnln ehem· 
mlyetl nlıbeUnde iıtırak ede· 
cefl bir hükumet teılılnln 
teıhtlini kap elmt'!z mı? 

Türkler ekıertyeti kazan· 
dıklara takdırdt- , Fran11z 
yüluek komlıerlnfn rolü ta· 
btatlyle ekalliyetlerin hami· 
ıt teklinde tecelli etmek il. 
zım gelmez mt? 

Demek ki, her hali vazı. 
yette, mevkllmlzi muhafaza 
edebtUrlz. 

Fransanın menfaatleri: 
Halbuki, Sancaktaki va 

:ilyetlmlzt tamamen terk et
mekte btr menf aaUmiz var 
mıdır? 

Bu zengin ve bereketli 

Demek ki Sancağın ta 
mamlyetl Franaanın ıebah 

na bağlıdır. 

Büyük bir imparatorluk 
devleti olan Franu yükıek 

sesle ve metanetle konuıma
hdır; Fransa, bu meeelede 
lnglltereyl dalma yaoanda 
bulacaktır. 

Sancak, Irak petrolleriyle 
Kıbrlı ada1ını himaye et 
mekte defli midir? 

Sureti hallerden biri, Arap 
federasyonu: 

Franıız Türk farazi doıt 

luiuna mı, yokıa Arap dost· 
luğuna mı tttbar etmeliyiz? 

Şimali Afrlkedakl mev
kllmlzln menfaati icabı ola
rak, lnıtltere ile bllftllif, bil· 
tiin mü.t6manların kalble
rlnde yaııyan bu Arap fe · 
deraıyonunun tahakkukunu 
tuhtl etmemiz lazım değil 

midir? 

Suriye ıeyahatım eına11n
da, bana Arap birlfğl hare 
ketinin baıında Franıayı 

ıarmek fatediklerioi söyli
yen müslüman ıeflerlnln 

adedi pek çoktu. 

loglltere Irak muahedeıl 
ıayeılnde birinci derecede 
bir mevkle ıahlp olan in · 
glllz preıtıjı, Fillıttn hadi · 
ıelertndenberl buıün dur· 
madan tenakuı etmektedir 

Suriyedekl hal yan pro · 
pağanduı teılnlzdlr; hal · 
ysnların Trablusta, 1930 
lhttlill ıeflerlne yaptıkları 

zulümler bana mükerreren 
hatırlatıldı . 

Bir mevkle sahip olan 
yalnız bizim memleketimiz 
dlr; fakat Quaf d Onaylmlz 
bundan istifade etaıiyor. 

Muhakkak ki, bu fede· 
raayoo meeeleıi, yakında 

tahakkuk edecek bir it de 
fildir. 

Alakadar memleketler bu· 
gün, kendi kürrelerlnde çok 
mefguldürler Fakat hadise 
ler ıtmdi bizim için müıalt-

tir 
Tahakkuku için lnglllz 

yardımının bizim için Earu 
ri o l d u ğ u bir fikrin 
lnklıafmı teshil etmek. İnal · 
llz aleyhtarı bir ılyaeet ta 
kip etmek mıdır? 

(SONU Y ARlN) 

niyetin 1 z 
••• •••• •••• it ••• SIJI JI ~ olan i ı e 

5M baılama -1 8!~ü1b?m bl~h~r?.!!,.~~ın. Baylar 1 :ı::.:;~:' 
• mide, bağıreak dütüklüklerl için gayet ~ fCt nemize ug. 
• iyi konalarımız gelmııttr . Hayanlar için • it,, rama nı z 
• liıttk külot, sQtyen ve yazlık ıkandal • ~ ılze mu· 1 konaların muhtelıf modelleri Tardır. 1 ~ hakkak 
• 17 Santim ıentıltkte mide konaları • kir temin 
• 300. 21 aantlm gentılikfe 350, Ba .. edecektir. 
IE yanların ıkandal konaları 35 ıantim ı 1 Bu, tecrübe ile ahittir. 
• geriıltkte 275 kuruıtur. fCt Her cins demir, çimento, cam, çivi, hırdavat ve 
• Kadri fi/bayrak Tuhafiye,;_ if it.. btliimum malzemel tnıaiyeyl gayet ehven fıatla aat· 1 
• " m Her renk yailı ve badana boyalarile boya yağları 
il! Mağazası -Balıkesir- ! 1 maktayız. Bır kere deneyiniz. 

it ·········•••Dt•ISI ••• •••' ve malzemeıi de bulunur. 

Devlet dbzen de mafazamızda ucuz bir flatla ıatalmaktadır. 
~ Maea, kollu teraziler, kantar, litre, ktlo ve metre 

Demiryollarından: 
11
11. ;:~'ölçü ve tartı düzenlerlolo pazarı da mafazamız· "31 

Tütün fidan ve tarlalarlle, meyva ağaçları ve her ~ 
Devlet Demtryolları yol, cer, ticaret ve hasılat , hareket, türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı 1 

muhuebe, malzeme ıenlalerl için Ankarada ve itletme . ftt arttıran "KİMYEVi RUS GÜBRELERİ,. nl ılz de tec- 1 
lerde çalıımak üzere müaabaka ile memur alınacaktır . it, rübe ediniz, memııun kalacaka1nız. 

Alınacak memurlar yükıek, llıe , orta mf:ktep mezunu 
olabilir. 

Yükıek mektep mezunlarına 113 ltra ve bunlardan it · 
ean bilenlere 130 Ura, liıe mezunlarına 14 lira ve 
bunlardan Usan bilenlere 83 lira. orta mektep mezunları 

Sararlar Başında llasan Cumalcofjulları 

na 61 Ura ve bunlardan ltlftn bilenlere 67 lira ücret ve· ~~~~ ~~~~~~~~9-~~ • 
rUecektlr. ~.-...-. 

Ankarada iıtıhdam edileceklere ayrıca 15 lira meeken •'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l l. 'l 'l ~ ~ 'l ~ 'l 'l. t_ t.• 
~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = tahsiıata verilir . 

Taliplerin 35 yaııoı geçmemiı olmaları ve memurin ta 
llmatnamemizdekl memurluk eveafını haiz olmaları ıarttır. 
Her tahıil derecesine ıöre ayrı , ayrı imtthan açılacak 
hr. Sorulacak ıualler, umumi malumat, riyaziye ve muha 
ıebeden ibaret olup ayraca ihtiyari herhangi bir liHndan 
da yazı yazdırılacaktır . lmtthanlaı: Ankara, Haydarpafa, 
ve İzmir, Adanada ltletme müdürlüklerinde yapılacaktır 

imtihan 20 haziran 1938 pazarteıl günü saat 13 de 
baılıyacakhr. 

Talip olanların ellerindeki veealk ile tıletmelete müraca· 
at etmeleri ve talepnamlerinde hangi ıervlıl intihap ettikle· 
rint ilave etmeleri, imtihandan evvel idare doktoruna mua· 
yene olmaları lüzumu ilan olunur. 

= Kapital: 700,000,000 Türk Lirası = 
1'd. Yurd İçinde 261 Şube Ve rljans '* 
: Dünyanın Her TaıafJnda Muhabirler = 
: Her Uirlü zirai tkrazlnr diğer btlcümle banlca mu· "fit 
1'J amelerl büyük ıubelerinde kiralı" kualar. :: 
~ lhbaraız taaarruf ve kumbara heeaplarında ıkra· -,it 
~ mlyeler . "fit 
: fl<ramlye: Miklari: ikramiyenin tutarı: = 
1IJ. ADEDİ LİRA LlRA "fit 
"4J l uoo 1 000 "fit 

---- 1IJ. 500 500 .,. 
1IJ. 1 250 250 '* Öme köy ihtiyar 

Heyeti den: 
J - Y eol yapılmakta olan Ömerköy okulu binasının 

alt kat duvarları ve beton arma bağlama ustalığı açık 

ekıiltmeğe konulmuıtur. 

2 - Y epılacak it tahminen taş duvar 216, tuila duvar 

1IJ. 1 o 100 ı 000 '* 
1IJ. 25 50 1250 '* 
1IJ. 30 40 1200 ,. 1IJ. .,. 
~ 40 20 800 ,. 

~ 108 6000 ,. 
~ Bu ikramiyeler her ıiç ayda bir olmak üure se "fit 
~ nede dört defa bu miktar tızerinden kura ile da(/ılt · = 
~ lacakltr . 'f* 
~ ilk A·c:jldc 1 li yllil 9.'{8 dr.d/r. t~ 

lhtiy r h:yeti ......................................... . 
• .a··~··............. . ............. ~ ......... . 

30, betonarme 18 metre mı kaptır . 

3 Eksiltme 5 7 938 günü Ômerköy 
odaaında yapılııcaktır . 

4 - lıtıyenler ıartnameyl Ömerköy ihtiyar heyeti 
odaı;ında görebilirler. 

5 lıteklilerln ogün Ômerköyde bulunmaları IH\n 
olunur. 4 1- 166 

• 
SUSI hasebe 

Müd ·· rlüğünde 

• ..... ., ............ u • ., ............ ,. ........ .. 

=· ·= :=somaLinyitMadenKöm ürüi~ 
•• ·= 
• Tlığla, kire~~1it~. k.ire4: \'ü hamam ,ıcaldan i! 
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Birinci taksit ağuıtoı Birinci takılt temmuz Birinci takılt temmuz 

İklnd ., kioUnsanl İkinci teırtnaani İkinci ., Tcırlnıani 
938 Mali yılı arazi, bina ve yol vergllerlnln takıit ayları yukarıya çıkarılmııtır . Mü-

kelleflerin takıtt aylarında vergilerini ödemeleri ilan olunur. 1 - 3 
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