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Ebedi Şef Atatürküri Vasiyetna- Me~leketimizin Barış 
ınesi Hususi Merasimle Açıldı. Ve lk.t~s~~ Polit.i~ası. 

Nukut ve hisse senetlerile Çankayadaki emvalini Partiye terk ettiler. 
Başvekılımız hır Ingılız ga-
zetesine beyanatta bulundu 

Atatürk, hemşireleı:ine ayda 1000, bayan Afete 800, Sa
biha Gökçene 600, Ulküye 200, bayan Rukiye ile Nebile

ye yüzer lira vasiyet ettiler. 

lıtaobul, (Huıuıi) - Ta. 
nınmıı lnaıltz aazetecılerıo. 
deo Vara Prtce, Ankara 
dan Daıly Matl aazetealne 
gönderdiği lıtr yazıda ıöyle 
demektedir: Ankara, 29 (A.A.) 

8Gyük Şef Atatürküa vaat 

htnameal buıftn mahıuı 

'-leraılmle Adliye ıarayında 
•ulb hukuk mahkemealntle 
'çılnıııtar . Bu merulm eı· 

ll•ıaada Atatürk6n bemılre 
lerı Bayan Makbule ile Ad. 
itte Veklll Hilmi Uran, Ha 
tlct•e Vekılt ~Okrü Saraç· 
•ilu, Dalıalli)·e Vekili Dr 
Refik Saydam, bazı meb 
Uılar •• birçok hakimler ve 
'ı •ukatlar lıaazır bulunmuı · 
•rclır. 

Sulh hlkiml evveli üze · 
rfade alYll elbfıe olduiu hal
de bir hitabe irad ederek 
8üyük Önderi tebcil etmtı 
•e bunu müteakip kanuni 
"•zlfeılne baıhyacağı için 
hlkim elbtıealni ılyerek üze· 
rı muhtelif mühürleri havi 
bulunan bir zarf, halthazar · 
dalcı vazl7etlot zapta ıeçlr 
'-lek ıuretlle teablt ettikten 
•onra açmııtır. 

Bu zarfın içinde ikinci bir 
larf ile ayrıca bir kağıt çık 

"'•tlır ki bu kiğıt Atatürkün 
liattat haoındakl altıncı no 
ter lımall Kunterlo, Heun 
~b:a Soyakıo ve Dr Neıet 
Ôlller lrdelpln imzalarını ha 
•ı olan bir zıı. bıt varaka il 
dır. 

f.fakım oot~r tarnfındırn 

lutulmuı o lan ve mealt aıa · 
lıda münderiç bulunan bu 
l:apta alenen okumuıtnr: 

«Bugün 6 Teırloevvel 19J8 
••at oablrl on ıeçerclı da 
lrerııde itle me11ıul iken 
~tatGrkün beni çajırdığını 
lebUi ettıl.r. Saraya gittim. 

Huzuruna çıktım . Orada ge. 
ilet ıekreter Huan Rıza 
Soyak ile Dr. Neıet Ômer 
lrdelp hazır olduau halde 
Atatür • üstü kapalı ve mü 

hürlü bu zarfı bana uzath 

«Bu benim vulyetnamem· 
dır. Size teılfm ediyorum. 1 

llt:::ı..,, 

Kanuni lcabatıoı icra eder· 
ılnlz» dedt. 

Hem Atatürk. hem de ha 
zar bulunan Haaan Rıza So· 
yakla Neıct Ômer lrdelp 
benimle birlikte imza etti· 
ler. » 

Hikım bu zabıt münde 
recatını mahkeme zabıt 

larına geçlrtmlt ve bunu 

müteaktp zarfın ılm· 

diki haUnl ta ntf ettikten ve 

üzerinde bulunan mühürle-
rln ve imzaların a)'nen mu 
haf aza edllmlt oldujunu tea 
btt eyledikten ıonra bu ikin· 
el zarfı da açmııtar ki bunun 
içinde bizzat Atatürkün ken-

di elleriyle yazılmıı olan va· 
slyctname çıkmıthr. 

Hlkim bu vulyetoameyl 
a\enen okumuı, aynen zep 
ta aeçlrttıkten ve t<aouoi me· 
raalml ikmal ett&kten ıoora 

celıeye nihayet vermtıttr. 

Vasiyetname 
Vasiyetname Aynen Aşağıdadır: 

DOLMA BAHÇE 5 9 - 19 ... 8 
Pazartesi 

Mahk olduğum bütün DU· 

kut ve hl11e ıenctlerıyle 
Çankayadakl menkul ve 
ıayrl menkul emvalimi Cum· 
huı iyet Halk Partiılne 

atideki ıartlarla terk ve 
vasiyet ediyorum: 

Palamut Akını .. 
------~---

Balık 

balık 

mıntakalarda 

fabrikaları 
çıkan 

konserve 
açılacak. 

Satışa çıkarılan Palamtıl balıkları 
l ı ta o bu 1 - Palamut de ıyı ftat vermekte !arar 

akını devam etmek· ıöıtermektedlrler. 

tedir. Havalnrın deflt - Palamut ve torlklerimlz 
meıiyle ıularıo cereyanına 

tabı olarak yerlerini değıı 

tlren balıklar balıkçılara çok 
heyecan l ı saatler yaıatmıık 
tadır . 

İtalyan ve Yunan balıkçı 
ıemlle rl, geçen ıene olduğu 
gibi, balıklarımıza bu sene 

Yunan ıehirleriode buradan 
götürüldüğü ıtbl aahldığmdan 
fazla har eddmemekte o 
yüzden Yunan alıcıları ltal 
yanlara naz ran daha flZ 

yekun tutmaktadır . halyada 
hükumete .ald Yeya hükume
tin hl11eh bulunduiu ondan 

Köy Ve Ziraat Kalkın fazla kooıerve fabrikaat 
mevcuttur Limanlarımızdan 
balık almakta olan halyan 
balıkçı gemılerl bu l'°naer 
ve fabrHcalerına kontratla 
bağlanmııtır. Konaervecliik • 
te rok kir temin edtldığin

den mallvet flatı ne oluua 
olsun btllıklM muhakkak 
fabrıkainr tarafından derhal 
ahnmsktltdır. Bununla b~ 

raber ltalyaolar hemf'n he 
men tek alıcı mevkllne ıeç 
mit bulunduklarından balak 

ma K on gresi. 
Kongrenin tedkik edeceği 
muhtelif mevzulara aid vesi . 

kalar üç kısma ayrıldı. 
Pek yakında Aokarada larak çalıımağa baılıyacak 

toplanacak olan birinci köy br. Bunlara bafh ayrıcf\ 46 
"e zıraat kalkınma kooare 
•ine aıd bütün hazırlıklar 
bıurılmiıtlr Köy ve ziraat 
hayatımı:ıa ald bütün mesele 
lerı •e bunlar1n hallini müm 
lcun kılacak proj ~ıeri teabat 
traakıadıle toplanacak oian 

kooıre 11 komtıyooa "'" -

tall komlıyou bulunacaktır . 

Ana komi1Vonlar, teıkl · 
lit, b"ğ ve bahçe ztr8atl, 
tarla zıraati hayvan resmi, 
hayvanat ziraat 1anatlan. 
merkehr.g; tedrhat; mevzu· 
at. ormancılık ve tPmennl . 
ler komiıynnla11dır 

( Sonu ıklncl ıayfada) 

Teıkilat komlıyonunun ta 
it komlıyonu. merkez kad. 
roııu ve taıra yayım teıkt 

latı ve bankalar, köy birlik 
lerlnı ıhtıva etmek üzere 

( Sonu üçüncü sayfada) 

Nukut ve h ıue 1e· 

netleri, tlmdlk1 gibi, lı Ban 
kaaı tarafından oemalanduı• 
lecaktır. 

2 - Her ıeneki nemadan, 
bana oiabetleri ıeref 11 mah 
fuz kaldıkça, yaıadıklan 
müddetçe, Makbuleye ayda 

bin, Af~te 800, Sabiha Gök· 
çene 600, Ülküye 200 lira 
ve Rukıyele Nebileye ıtmdt· 
ki yüzer lira verilecektir. 

3 - Sabiha Gökçene btr 
ev de atanabilecek ayrıca 
para verilecektir 

4 - Makbulenln yaıadı 
ğı müddetçe Çankayada 
oturduju ey de emrinde ka
lacaktır. 

5 - lımet lnönü.;ün ço · 
cuklanna yüksek tahııllerlol 
ikmal için muhtaç olacalda
ra yardım yapılacaktır . 

6 - Her ıene nemadan 
mütebaki miktar 7arı yaraya 

Türk tarih ve Dil Kurumla 
noa tahıla edilecektir. 

K. Atatürk 

Türkiye Baıvekllt Celil 
Bayar, bana ıu beyanatta 
bulundu. 

« - lktıud politikamız 
hariçten aldığımız herhanıı 
bir emtianın karıılığmı em
tia ile ödemek prenııbıoe 

deyanmaktadır. Bu ula ıaı
mıyao prenıibimizdlr. 

Halihazırda, loallız ithali· 
tı, bazı kararlar yüzünden 
ıunl bir surette tabdıd edil· 
mit bulunmaktadır. Fakat 
bu, Türklyede ne talep az· 
lığından, ne de ödemek hu· 
ıuıunda mal aöadermek ka 
billyelllzlliimtzden ileri ıel • 
memekted&r. » 

Son :zamanlarda Brttanya 
hükümetl Türklyeye bir kre· 

dl açmıı bulunmaktadır B. 
Celil Bayar, bana bu kre· 
dinin bir k11manın lnıtltere· 
den ıllih ıatm alınmaaına 
kullanılacajını ıöyledt. 

Türk bahriyesi için, lnııl 
tere tezıihları•da 4 deatro· 
yer. dört denizaltı ıemlal 

B. Ctldl Bayar 
ve bazı ıahll mldafaa ıe

mllerl yapılmaktadır. Ttirk 

hava kuvYetlerlnde de, en 
aon ılıtem lnııltz Bleahelm 
bombaları bulunmaktadır.) 

Baıvektl Celll llayar, ı6z · 
lerlne ıöyle de•am etmlt· 
tir: 

Kretillerln baklyeılnl, ıe· 

nlt madencilik preframımıa 
için lizım olan malzeme· 
lere, limanlara, Karadeniz. 

de deniz yollarına •• umu· 
mi ıanayll ıe•lıletmei• haı· 
redecef iz. ı 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Ebedi Atanın Ebedi Medfeni .. 
~-~--~-----~··········----------------------

Aziz tabutun konacağı anıdın yapılacağı 
yer hakkında komisyona gönderilen plan, 

kroki ve teklifler tedkik ediliyor. 
Ankara, - Ebedi Atanıo 

öziz tabutunun mevzu 
olacağı yer hak1'ında ıim 

diye kadar muhtelif men• 
biden 11zan haberler tabak 
kuk etmemlıtır. HenOz Ata· 
türk6n ebedi medfenl taay 
yün etmemlf bulunu1or 

Ştmdtye kadar gerek nim 
reımi teıekküllerden ve ge 

rekıe halktan birçok teklıf 
ler, planlar ve krokiler aön 
derilmtıtlr. Bunlar ti ınlf 

olunarak teıkıl olunan (Ata· 
türk ebedi anıtı komlıyonu) 
oda tedktk olunacaktır . 

Bu komisyon, Hüyük Mil
let Mecllıt Relıl Abd61ha
ltk Renda ve Baıvekıl B. 
Celil Bayar' Dahiliye vektlı 
ve Cumhuriyet Halk Partlıl 
Genel Sekreteri Dok tor B'.Re . 
fık Saydamdan müteıckkıl 

dlr 
Gerek hükümete ve ge 

reiue Cumhuriyet Halk 
Partlıtne yapılan teklifler 
eaaa ltlbarlle anıt için btrl 
Çankaya ve dijerl An~ara 
kaleıl olmak izere tkl mey · 
kide toplanmaktadır. Bunla
ra inzimam eden bir fıkır 
daha vardır. O da Atanan 
ebedi makberlnln Etnofraf
ya müzesinde haznlanmaaı 

itidir. Şimdiden komlıyon, 

wımMlarımızın ve Güzd Sa 
natlar Akademlıl mütchıu11a 
prof eıörlerlnln f ıkırlertnl la 
tlmzaç edecektir. 

Teklifler ve bu f tkırler 
tedktk olunduktan ıonra 
ebedi medfen meYkll teablt 
olunacak ve bunu müteakip 
de yapılacak anıt için bir 
müıabaka açılacaktır. Bu 
nıüaab ka beynelmtlel ma · 
hlyette olacaktır. 

Ya!nız bu anıt da tabu· 
tun meYzu buluoacaiı kal · 
denio zemin ıathından epey· 
ce bir irtlf ada bulunmaıı 

eaa11 nazarı dikkate alına
cak ve mü1abakaya vazo· 
lunacak anıt için bir eaaı 
talimatname hazırlanacak· 

tır. 

Atanın aziz tabutu ebedi 

' medfeolne vazolunacafı za· 
mana kadar aerek Uluı 

meydanında ve ıerakıe Hal· 
kevl ve Atatürk bulvarı 

heykelleri etraf ındakl me· 
ıaleler ıönmlyecekttr. 

Atanın, ebedi medfenlne 
vazı münaıebetlle bir tiren 

yapılacak ve bunun için de 

önceden bir talimatname lh· 
zar olunacaktır. 

Ata•ın sembolik matemi 

10 Birhıclklnuoa kadar de· 
Yam edecektir. Ankarada 

ıuvareler yapılmamakta 
tiar. 

Buıün dahi ebedi Atanın 
mevzu bulunduğu Etnofraf· 
ya müzeal önGnde birçok 
halk ona afhyarak ıon ta
zimlerini yapmaktadırlar. 

r---------~--------------~ 1 \1iliyet Makamından: 1 
1 1 1 1 KlnunuevYel 938 tarihine rastlayan pe"rıembe 1 
1 aün6 saat 13 de Mecl&ı Umumi aza intihabı yapılaca · 1 
1 tından sayın müntehlp aantlerln yeni hnldimet binasın· 1 
1 daki Mecltı Umumi salonunda toplanmalarını rica 1 
1 ederim. 1 
1 Balıkesir Valisi 1 
1 Elem Aykut 1 
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Çiftçinin Mallan Zara- ' .. :-,. · .. z.t'l-~.:~·"' i: 

ra Uğratllmıyacak. 
Hükumet zir i suçlann ıüratla tıhakku~una ~air bir kanun 

projesi haznla~ı . Du s nb y 
Tamame 

e 
v 

Bi 
dı 

Ev Umu " 1 Meclis 
zır l ı 

• 
eçı-

Çiftçi mallarının korun· 
maıı hakkındaki kanun pro· 
jeıl hazırlanmıştır . Projenin 
Meclisin bu devresinde mG· 
zakere edilmeal muht mel
dir. 

Hükümet, bu mühim ka
nunun niçin hazırlandığını 

izah eden mucip ıebepler 

li.ytba1ında, ç'ftçl mallarının 
korunma11 ye zirai aHytııo 

temini zirai ıuçların ıüratle 

tahkllı, takip •e muhakeme. 
ıl hakkıoda elimizde ihtiya
cı karııhyacak eaaıları muh. 
tevl hükümler mevcud oldu· 
juna lıaret etmektedir. 

Bu projeye ıöre, her köy 
•e belediye hududu dahilin. 
de bulunan zirai aahalar, 
ayrı ayrı birer zirai daire 
itibar olunmuı •e her bir 
zirai dairede bir zirai ıtcll 

ve çiftçi mecllıl bulunacaiı 

turih olunmuıtur. Bu mec
lisler için her vlllyet mer 
kezinde bir mürakabe mec · 
llıl teıkil olunacajı ıtbl, 
çlf tçl mallarının korunma 
eıa1larını umumi ıekilde der
plf, tanzim ve tatbikatını 

mirakabe mak1adtle de 
merkezde, alakal. vekalet 
•e daire mümeulllerlnden 
müteıekkil bir konıey vücu· 
de ıeUrilecektlr. 

Çiftçi mallarının korunma 

Memleketimi-
• 

zin Barış ve ik-
tisad Politikaaı 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

Türkiye, Romanya, Yu 

goılavya ve Yunanlıtanın da 
bulunduğu Balkan paktına 

dahildir. Aynı zamanda da 

lran Af ian ve (rakın letlrak 
ettiği Sadabad paktında hlı

ıeıl vardır. Böylelikle Tür

kiye Avrupadao Aıyaya ka
dar uzanan beynelmilel mua 
hedelerln kavıinln temel

taııdır. 
Konuıtuium bütün Türk 

devlet adamları, bana bir 
Avrupa harbinin vukuunda, 
bu 100 milyon nüfustan mü 
rekkep olan insanlık bloku· 
nun poltttkıuının «bitaraf tık» 
olacafını katlyetle temin et· 

mıılerdır. 

B. Celal Bayar: Türkiye· 
yf idare edenler, ekseriya 
«ülkemizin~ hiçbir ülke lh 
tlraıı yoktur .» diye beya
natta bulunmu§lordır» dedik
ten ıonra ıunları ili.ve etti: 

«Evet, aynı zamanda Tür. 
klyenln, herhangi bir ecne

bi devletin mentaatlerlnl de 
tzrar etmek arzuıunda ol
madıjını da ıöyllyebtllrlm. 

4ynı prenılpler, Türklyenln 
baklarıaın da aynı ciddiyet
le karıılanmuını, hürmet 
görmesini imlrdtr ve Tür
kiye hükumeti de bu hak
larını k11kançlıkla muhaf a 
zaya de•am edecekUr 

Gerek Celll Bayar, ıe· 
rekse yeni Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoflu loıiltereye 
daha fazla bütün utmak 
arEuıuoda bulunduklarını 

ıöylediler . 

•r muhafaza11 için yapıla

cak masrafları karııhyamı 
yan köylere •llayet ve be 
ledtye bütçelerinden yardım 
yapılacaktır. 

Ayrıca memleketin birçok 
yerlerinde eaaılı hiçbtr mü
raka beye tabı olmak11zın 

teıekkül eden bekçi heyet 
lerl çok fazla mu haf aza üc
reti aldıklarından ve bu yüz
den tiki.yeder tevali ettiğin
den, bu yeni proje de, hem 
bu gibi meıul olmıyan te
ıekküllerln f aahyetlne niha
yet •erilecek ve hem de ba 
zı yerlerde çiftçiyi urara 
uğratan fahlt ücretler önlen
mtı ve ayni zamanda muha· 
faza itinin muntazam bir 
halde mesul bir teıkılata Ye 
rllmesl temin edılmtı olacak
tır. 

Badema bu kabtl tahılll
tı, köy ve belediye ldarele· 
rlnln varldatlarını clba yete 
memur olan vaııtalar •e 
teıktlat ifa edeceklerdir. 

Yeni projede zirai ıuçf ar 
hakkında ve bunların tfth
kık uıulıle meydana çıkarıl · 
ma11, •uçluların yakalanma
"· çiftçi mallar.na yapılan 
zararların teıbtt oluDma ıu· 
retlerlne ald bir çok eıaslar 
ve hükümler de bulunmak
tadır. 

Palamut 
Ahını 
(Baıtaraf ı birinci Sayfada) 
flallnı zlyadeslle düıürmek
ledtrler. 

ltalyan ve Yunan alıcıla
rına rağmen balık çok mfk· 

tarda çıktıiı zaman ıahla · 
mamakta, denla:e dökülmek
te, bu yüzden balıkçılar za
rar görmektedirler. 

Ecoebl f lrmalarının da -
btlde konıervo fabrikaları 
açmak için yapmakta ol 
duldarı müracaatta; balık 

mıntakalarında yapılacak 

koaıerve fabrikaları bir proi 
ram dahilinde çoğalhla

caeından müıbet cevap ve
rilmemektedir. Deniz mah
ıu ileri kanunu Mecllıten çık· 
tıklan ıonra konserve fabrl
kalılarının açılma11na geçile
cektir. 

f at~i Okyar ha~~ında ve
rilen ~ı~erler. 

Ankara, 29 (A.A.) - Ba
zı lıtanbul gazete' erinde 
L.ondra Büyük Elçisi Fethi 
Okyar hakkında •erilen ha
berlerin dofru olmadıfını 

hıldtrmeje Anadolu •janıı 

mezundur. 

Neşriy1Jt: 

~BCU~ 
Ankarada Gocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Merkezi ta 
rafından çıkarılan Çocuk 
mecmua11n10 113 ncü ıa · 
yıaı neırotunmuıtur. 

Mecmuanın bu Hy111 Bü
yük ve Ebedi Şef Atatürke 
tahılı edllmtıtır. 

Ôir•tı:nenlere ve talebeye 
tanlye ederiz. 

• 
-----------

Ay11cı ~ir evle bir sımanh~ ~ısmen yandıktan 
yangının önü alrnabıldi. 

sonra 

Dursunbey, ( Hu&mi ) -
Kuamızda bir y a n ı ı n 

haJ!sest olmuı ve bütün 
gayretlere rafmeo bir ev 
tamamen, bir Hmanlık ve 
bir e• de k11men yenarak 

ıöndür61muıtür. 

26-27 Geceıl ıabaha kar· 
fi ıaat 3, 10 11ralarında «yan
gın var» narelerlle yatakla 
rından fırlıyan Dursunbey 
halkı lnpkızıl bir ıema ile 
karıılaımıı Ye derhal yan
gın mahalline koımuıtur. 

Çakmak mahalle1lnde 
Akıllının Y akuba aid evin aa· 
manlıfında çıkan alff bir · 
denblre büyüy6rek yanında. 
ki Knbaıoilu Süleymanın 

evine sarmııtır . Kadın - erkek, 
ıenç · ihtiyar laerkeı elinde 
tenekelerle yanı1nı ıöodür

mek için ıu taıımak ıuretl
le canla baıla çahımaja 

baılamıılardır. 

Bundan ıonra yahgın ma · 
halline 7ettıen beledtye tu
lumbaları da yangının ilerle· 
muine mani olmuı ve ıkt 
ıaat kadar devam eden yan

ıın neticesinde Süleymanın 

e•I tamamen, Y akubun 
ıamanlıfı, Kalaycı Arıf in 

evl kıamen yanma1!le 
nihayet bulmuıtur. Yanıının, 1 
Y akubun aamanhiında yatan 

'htlyar bir kadının mangalı de 
vlrmeıtle vuku bulduiu ıöy 

lennıektedlr . Bu huıuıda 

tahkikat yapılmaktadır. 
Rüzıarın olmamuı, kaza-

da bol ıuyun luiu •e 

lktisad v ·ekale
ti Yeni teşkilat 

kanunu. 
lkuaad Vekilett, mcvcud 

teıktli.tın buı&nkü it hac
mine göre azlıiını gözönü· 
ne alarak tt~klli.t kanununu 
tadile karar •ermlt ve bü 
tün dairelerden bu huıuıta 
malumat istemlttl· Vekalete 
bailı bütün daireler lhtl · 
yaçlarıı. ıöre yeni kadrolar 
hazırlıyarak Vekalete ıön 

dermtı\erdlr. Bu kadrolar 
teftiı heyetinde tcıkt 1 olu · 
nan bir komlıyoncıı gizden 
geçirilecek ve bllihere Ve 
ki.lelin yeni teıklllt kanunu 
projnl hazırlanarak Mecli
ıfo bu devresine yetlıttrlle 

cektlr. 

ilk denıir cev
herlerimiz. 

Eubank tarafından Divrlk 
demir madenlerinin tılettl 
meıl için muazzam teılsat 

yepılacağı mnlümdur. Bu te 
ıiaatıo hıtammı beklemeden 
yakında tıltyecek olan Ka· 
rabük ocaklarına demir ye 
tııtirllmeılnl temin için bir 
taraftan da muvıııkkat teal 
Ht yapılmakta, yollar açıl· 

maktadır. 

buna inzimam eden halkın 
büyük iı•Yretl dolayialle yan
gın, cok acı bir netice ver· 
meden söndürülmüttür. 

Fakat fU mu ha k kak 
ki, beledlyemlzln yanı1n 
için kafi derecc.ode ne malze
meıl ve ne de tertibatı var
dır. Burada hatıra ıelen 
noktaları kavdetmek fayda
dan hali olmıyacaktır. 

1 - Belediyenin bir cana
var düdüiü Tardır, Bu gtbl 
hidlıelerde bundan azami 
lıtlfade eddmeıl lazım gelir 
ken yapılmamıı ve halk çok 
ıonra haber alarak koıuımut· 
tur . Canavar düdüğü saye. 
ıtnde halk daha yangı

nın baılangıcında haberdar 
edtleblltnlrdı. 

2 - Belediyenin lklıl aağ
lam ve biri de çürük üç tu
lumbaaından baıka ıöndlr 

aıe ali.h yoktur. Bu kadar 
cık malzeme Duraunbeyde 
11k ve çıralı çamla yapıl
mıı evlerde çıkacak en 
küçük bir yanımı bile vak
tinde ıöndürmeie kafi te
likkl edilemez. 

3 - Belediyenin bir ıtf ai

ye teıkilill yoktur. Böyle 
felaketler kar111ında halkın 

yardımına dayanmakta ve 
bu ıuretlc de mevcut tulum 
balar yangın mahalline pek 
1ıeç gelmektedir. 

Bu huıuıların belediye 
mizce nazarıdtkkata alına -
rak bir tedbir ittihazı çok 
muvafık olur. 

Ceviz ağaçları· 
nın bakımı. 
İhraç maddelerimldn en 

kıymetlilerinden birini teı · 
kil ... den ceviz kütülı lcrfn ln 

bazı mınta krılarda bakım
ıızlık yüzünden yüzde otuz 
niıbetlnde bir kısmı çürü 
mekte •e bu yüzden milli 
ıcnetlmtzden bir kıımı da 
zlyaa uğramaktadır. 

Vekalet bu ıahada bil 
ha11a müıtt,hılllerlmizln al
maları lazım relen tedbir 
ler üz:erlnde eheınmtyetle 

durmektadır. 

ilk olara k bu çürüğe ma· 
ot olmak için 11lınma11 Ji . 
~ım 1ıelen tedbirler aruında 
ıu maddeler gelmektedir: 

1 - Müctahıllln ceviz 
ağaçlarıoa öz: e•lat ilbl ba· 
lcarıı k imar ve clnılerln lo 
lslihıoa çelııılmaaı, 

2 - Müıtahıiltn tstlhlill 
ettikleri cevizleri mükemmel 
harman uıulünc ti.hl tutul
maaına dikkat edllmeıldir . 

Ztraot Vekaleti bu huıuıların 
müıtahıll tarafından tama· 
men anlaıılm&11 için yeni 
tedbirler alacal.tır. 

llk demir cevherleri Ka. 
rabüke ıevkedilnıek üzere 
Dlvrlk ıle Çetlnkaya lstaı· 
yonları arasındaki Cürek lı

taayonuoda ıtok yapılmafa 

ba ılan mııtır. 

1 arı .. H • 
mı 

Vilayetin her yanında yarın 
Umumi Meclis azalığı inti-

habı yapılacak. 
Bırlnclkanunun birinci per I 

ıembe ıünü saat 13 de 
Umumi Meclıı aza intihabı

nın yapılacağına yazmııtık. 

Vilayetin her yerinde in· 
Uhaba atd hazırlıklar yapıl 

maktadır. 

Yalnız merkezde köyleri 1 

le bir ilkte 391 müntehlp ıa · 
nt vardır. Bunun 70 fi ıeh · 
rlmtzdedtr. 

Şehir lçfndt-kl müntehlp 
ıantlerln adlarmı yazı) oruz: 

1-izmirfer şubesi: 
1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

B yan 
fan 
Bayan 

LOtfı 

Saadet Güado: 

Sıddlka Attar 

Aayan ~amlye Emin 
Bay Doktor Alı Rıza 
« 
(( 

(( 

Yunuı Vaafl 
Azız lmamoğlu 
Sadık Deniz 

8 « Oıman Ilıcalı 

9 « Arabacı Bekir 
10 << Mehmet Urıancı 

2- Msci~iyı şubesi: 
11 Bayan 

Vaafl 
Hacer Yunuı 

12 Bayan Firdevs Mustafa 
13 Bayan Hadiye Tevfik 

Baıarao 

15 
16 
17 
18 

19 
20 

Bay Ekrem Valf Mua · 
vlnl 

(( 

« 
(( 

(( 

(( 

(( 

F eyzl Sözener 
Sadri Beypazarlı 

Ôıner Edip Üogör 
Muıtaf a Noter ki· 
tlbl 
Çerçlçl Rıza 
Kırımlı Muıtaf a 
H8Hn 

3- Hacıis~a~ şu~esi: 
21 
22 
23 
24 

BayanLütffye Akmanler 
« Medtha Muzaffer 

Bay Hüdcıl Ekeı man 
« Mehmet Bakırcı 

25 « Ahmet Cezaylrh 
26 « Nuri Devecloflu 

4- Aziziye şu~esi: 
27 
28 
29 

Bayan Şaktre Adıl 
« inayet Hacı Tevfik 

Bay Behçet Defterdar 
30 « Veli manifaturacı 
31 

32 
33 
34 

(( İımail Hakh ma-
nlf aturacı 
« Rükoettın Sözer 
« Sarf aldarlı Mehmet 
« l.Jacu Ztya 

5- Mustafakı~ şu~esi: 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Bayan Saime Ekrem 
« Aliye Ebe 

Bay Ha1an Kaptanoilu 
« Hılml Yırcalı 

« İbrahim Ocakiojlu 
« Esat Adıl 
(( 

(( 

tacı 

Evup Sabri Koçak 
Süleyman Yumur-

43 << lbrahlm Şahin 

6- Sa~niıar şubesi: 

47 
48 
49 
50 
51 

« Emtn Emlnbey O· 
(( 

(( 

(( 

Lütfi Attar 
Cevdet Kaptan o. 
Mehmet Hacıkoıe 
Hlhnü Hamdi ç•· « 

vuıoilu 

7- Kasaplar şu~esi: 
52 Bayım Şadiye Htlrrı 1 

53 

54 

Türkerl 
Bayaa Y egi.ne 11111•11 

Ak bat 
Bay Halil lbrahlm fff•"' 
denli 

55 (( 
56 (( 
51 (( 

Hilrnl Şeremetll 
Zühtü Keskin 
Hacı T eYflk Zerdetl 

58 « Nazım Mürettip 
59 « Mullaf a Domb•1 

8- Hae1gaybi şubesi: 
60 Bayan Şerife Sözenet 
6 l « Dürdane Said 
62 « Faika Fahri 
63 Bay Fikret Sılay 
64 « Hı!mi Türkerl 
65 << Naci Kodanaz 
66 « lımall Akbaı 
67 « f smatl Varnalı 
68 (( Kenan Akmanlar 
69 « Mustafa Hattat 
76 « Halil Necati 

a -

Emniyet 
Müdürlüğü 

Emniyet Umum Müdürlü · 
gu Üçüncü Şube Müdürlüfü· 
ne 70 lira uli maaıla terfi· 
an tayin edilen Emniyet 
Müdürü Satd Ôzeür düo 
yeni vazifesi beııaa hareket 

etmtıttr . 

Said Ô:zgür l.taıyond• 
batla Va'I Etem Aykut ol· 
duğu halde bütün daireler 
rüeıa&1, emniyet memurları 

tıırafından tetyi cdllmlıtir . 

Şehrimiz Emniyet Müdür· 
lüğüne 45 lira maaıla tayin 
edlleo Ruhi Çalıılar bu 16rı · 
lerde gelerek vazifeılne bat· 
lıyacektır . 

Belediyelere 
yeni gelirler bıı

lunacak. 
Ankora, - Hiikümet be· 

tediyelere yeni gelirler te 
min etmek için tedkıkler 

yapmaktadır. 

Bu arada, mükelleflere 
yeni verıller konulmamak 
prensibi gözönünde tutula· 
rak varidatın a~ttmlma11 için 
bazı tedbirler alınacaktır. 

Belediyelerin ıu yolu, k•· 
nalizuyon, mezbeha, ıpor 

meydanlara g•bı lnfa"tına 

ald planların merkezce ha· 
zırlanma11 ve vaaıtalBrın da 
birbirine vakm belediyeler 

44 
45 
46 

Hayan iffet Sadık Deniz tarafından tekelden ve müt 
« Ratlbe Avni ter~ken tedariki temin edl · 

Bay Salim Gündoian lecektlr. 
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Türk milletinin matemi ka Köy Ve Ziraat Kal-
t d d ·· b k ı n m a K o n g re s i. şısın a unya mat uatı ,ıı:..o::erlafbıu_b011reln11c)I kıa0y0f1a11d:0)_ re r.uzoameılnde mevzuu 

, • ~ bahıedileo her mevzu için 
~ •••••••••• d G • B J • nu ur ayrı ayrı raporlar hazırlan-
ır u gar gazetesı yazıyor: Türk yurdu ve Bağ ve bahçe zlraatl ko mıttar. ta k ·ıı f, At k b F /ı O • misyonun, bağ, meyva, zey · Kongrenin tedkık edl!ceği r mı e ı asını ay etti. a at nun yenı tin ve çay, sebze ve çiçek muhtelif mevzulara atd ve · r iJ k • J iJnd • h ·ı • tlh komisyonları vardır Tar stkalar, bir tasfiyeye tabi r ıyeae m emıç ru l e muazzam eaerı la ziraatı koınlsyonu, kuru tutularak üç kııma ayrılmış· 

b J • ki ve sulu ziraat, ıübreler, ne- tır. 
e e tyen yaşıyaca tr• hatlar ıslahı, mücatlele. ma· BlrJncl kı11mda Türkiye 

(Dthıkü yaamın devamı) lerl ile emerek duydukları güae kaybetmlt •e kendtıl klnel ,.. r otarak umumi, but · ziraatine umumi bir bakıı. 
1 
~Ütıuüntleyhla, ıereft heyecanı kaydetmek fırtahnı bundan her halde derin bir da1 •e arpa. yulaf, mııır, Amerlkü ziraatı, Amerikan 
~ het1 tle müterref olan elde edebiliyorlardı . surette endfte duymuıtur. çavdar, pirinç olarak hubu kooperatif ılıtemı , lnıtlterede 
1 tlebller' btlhaaaa ıazetect · Atatürk töyle diyordu; Türkiye CumburtyetfDln bat, •e bakliyat talı komts· ziraat, ıtatü •e ltleylfl hak 
t:t •tdellilnl, mOkilemele· Ya1tıla• itler, milletim lçla bu matemli daktkllllarıoda yonlarını thll•a etmekte· kında tercüme, Bulgaristan 
d tldekı ıeffaflıfı, yeni mo- duyduium hududsuz se•gl· ltalyan mtlletl doıt memle· dır. ziraat tetkllltıaa atd rapor· 
ttn Ye pratik olan her ıe· den dofmuıtur. Milletimi, kete derin ıempattlerlnl ıun · HftyTan yemi komfıyonu, lar vardır. 

)e kartı göıterdtit alakayı, d&nyanna medeni milletleri maktadır. ,. b lktncl kmmda be ıu do -t ._ ta ti ve ıunt çayırlarla, ye -
'll(tyU cariye ile mua11r ıl- mertebealne çılıarmıya ar. I I k b kümanlar bulunmaktadır: ,. "Vutoru » ıazeteıtnden: mek 1 akliyat ve aalre ye-

t
••i t•hıl•etler hakkındaki zu ettim. Onun arzılarını l l BeUtbaılı memlPketler ele ~ «Türklyf'nln matemi: ıll si o ta 1 komlıyonlarına 

b
'lll btlglslnl ve milleti için ~~rdüm, tanıdım ve meyda- 1 alınarak her btrlnln zirai Relıfcumbur Atatürk •e ayrı maktadır. 
••ledlil bududıuz ıevgiyi na ıetardlm . Munffaktye- •aalyett · hakkında Partste 
'' I fat etmltllr. Hayvanlar komisyonu, ev I 

lt erce anlatabılrrler tlmlzln sırrı ıudur: Mtllet evve ki yıl tertip olunaıuı 
it l Romanya. rntlıarOnlleyhln veli umumi ue husuıi ola· ı b OllJanyanın sadık ve ıaml· 1 e baıkan araaında tam bir enternuyona lr lıonferanı 
~l bir dostu olan Kemal baflıhk. Hiç bir zamftn mft · •efatı ile en hüyiik dostla . rak ikiye bö\ünmekte, umu serisi, Amerika Ziraat Na-
~tltGrk, Balkan Antantının klfat ve minnettarlık bek· rındaa btrlnl kaybetmtıtlr. » mi olanların içinde mOca · nretf tarafından Orta A• 
•'" baıına mlteıebblıl de · lemedtm. Belki, çiçeklerden Baılıiı altında neırelllil bir dele, suni •e tabii tohum- rupa memleketleri ziraat 
llee bile her halde •ıhu te· hiçbir tey beklemfyerek yazıda ezciimle 161le diyor: lama, hayvan mahsullerinin politika ve sistemi hakkın-

~tlt"G16n en baıh lmlllerln onları bGyOk bir •ık •e «Rador ajansının bir tel' kıymetlendtrllmest. huıuıi da yaptırılmıı b ir etüd. 
•aıı biri.lir. zevkle yettıtıren bfr bahçl· ırafı, T6rkl1e Relıfcumhuru olan kııımda dil atç•lık, 11 · Üçüncü kısımda ise, 'fftr-

d 8allcan antantınıa teslıfra· van ıtbı, ben de rnll1etlme Atatftrktln 616rn0 haberini fırcılık, da•arcılık, köy bay- ktve ıktfsad&yahnı tedklk 
t '" huıGne kadar, bu te kuvvetll •e meeud bir ha- bildirmektedir. Yanları Te tavıan kolları fçln Baıvekll B. Celll Ba 

1
'tekknlde aza olan devlet - yat vererek onun çiçeklen· Umumi harpten sonraki bulunmaktadır. Ztraat sanat· yar tarafından A merlkadan ;r araaında ve btlha11a d · ğlnl ıörmek isterdim. zaman zarfında temayOz ları komlıyonu, al,kel, ipek· davet edtlmlt olan heyellıı 
Gtkiye ile Romınya bey- Kartımızda, büyük harpte eden ılmalardan en müm · böcekçthfı, arıcılık tali ko- Türkiye ziraata ha kkındaki 

:1tıdekı teırtkl mesai, ceou ku•vetlt müttefiklere karıı tazı kendlıtyle kaybolmuı· mtsyon\arına, merkettnı ko r&portle Balkan tütün kon 
ll t•rkl Avrupada beynel harp eden ve maffup •e tur. Atatirk, Oımanlı mem mlıyonu nakil THıtaları zarf feran11 için bu rlanmıı etüd 

~llel ıulh noktal nazarıa· pertıan bir vaziyette dOıen leketlerln en ileri ıelen in · { ambalaj], standardlzHyon ve daha birçok raporlar bu· 
'>~Q en kuvvetli bir imli •alanını hiç bir taraftan kılikçılarından btrf idi. Ba- ahı ve satıt organtzaayonıı lunmaktadır . 
lıauıtur. yardım .rörmelulzfn zaferle - zı ananevi sebeplerden ve tilt komfıyonlarına, tedrisat Kon.rreve davet edi len her 

d ((ernll Atatürkün mu., ad re ulaıtıran bir asker duru - tarkYari ldetlerd•n dola- lııomfıyonu ilk tedrteat, orta ziraat mütehu1111 ıle zırai 
l '• hihralarını hOrmet ve ruyordu. yı inhitat devrinde bulunan tedrlaat, . yükıek tedrisat, mücadele üzerinde •ı yapan 
,~llrn hıslHl ile ıaklıyacak Mazinin çür6yen •e zarar eıkl ve kuv•atll Osmanlı profesyonel mektepler, kura kımıeler de kendi lhUsıu 

•tı Ru men milleti, doıt verea bütün ananelerini yı • lmparatorlufu, Avrupada bir lar taU lı:omtıyonlarına ay· ve lf mevzuları üzerinde 
~e ll'lütteflk Turk mlllettnln kan slya11•1abıtyet konutu- çek topraklar tle müıl6man rılmaktadır - Me•zuat ko noktat nazarlarını ıöıterir 
k lltilakü büyük Y• derla yordu. Aıyal bir devletten ilemlndekl nafzuunu kay- misyonunun talı komll)OO. birer rapor hazırlamıılardır. 
I •detlae bOt6n mf!vcudlyet· A•rupai HHlar lserlne bl- betllkten ıonra, mftnhasıraa lan ıuolardır: K.adaatro ve Bu kongre ıle bütün ana 
e lıttrak etmektedir ,, na edtlmlt bir de•let kuru· büyük inkılapçı Atat6rkün teprak kanunu, ziraat aaa • hatları tebarüz edec~k olan 
~ 1'11b1tul ıu:etesl; Yeni Tür· yordu. Yeni hayatın bütün· rubu tle fakltıf ed•n kalkın · yfıt, köy kanunu, ziraat büyülıt ziraat proframının 

1hnın bantıl öldü safhalarını yaratan yüluek 111a faaltyell, memleketinin ameleıl, konar~ için bazı heme11 tatblldne baılavacak-
d Ôlnm haberi, Türkiyeyi ıahıiyet alkıılanıyordu; Türk preat•jlnf, dlfer devletler teknik dekümanlar tercüme tar 
b t!tin bir matem lçerslnde ailesinde inkılaplar yaparak (Sonu dördüncü .. ,fada] ve teksir ettiril mittir. Konı· Kongre, Baıv~kıl 8. Ce· 
t ıt,ktı, AYrupa payıtahtla- Türk kaciınıaı yeni hayata lal Bayar tarafından mühim l 
ll
1

tıd, derfn bir teesslr •e ıerbeatl ye ka YUflurmuttu. 1 n g·ı ı ·ı z - A m er., k a T ., _ bir nutukla aç1lac1tktır. 
~''ndırdı, Atatürkün fcraatı Dahili ve harici olmak ilzere , '!!• 1 
, 'ıınıo huzurunda . Roman T6rkmtlletltleAvrupa milletleri Balkan Genel 1 
~~daa relen misafirlerin ıe arHmdakl bOıtün maniaları t M h d • 
t tdlklerl bır rec(nlo unu· yılrmııh· Feı ile baılayıp li care u a e e s ı.. Kurmay Ba,-
,"1ınız hatıra11 baıhiı al Un harfleri ile bltlrmltH 
~·ııd. neıtettlil b ir yazıda Meşiim uykusundan uyandı · •••••• kanları Topla-
d;;:urnıe ıöyle denilmekte i1 Türk mtlletınt Hırlarca Bu muahedenin 1936 dan beri 
'> «Ankarada bir ıcce ırntı 
, ltıuzlar lzerinde duran 
d ~1ttıkir bir bat•· Jnıanan 
~:'"1tıuna nüfuz eden iki ıö 
~ llıahk olan Atatfirk. aı 
tı:tl l k hftyatını, yalnız batı
' lbeofa~a bulundukları 
ır,d 

tG • rnnlet hakkında dü· 
~ t\dtılderlnl ı .. anJydla ı• · 
lııt 0 1dufu en hüyük lltttli · 
~d )apmıya kendlılnl sevk 

~-- i.mtllerl anlatıyordu. 
t ••kalbeıer itleri baıa· 
't\ 
ı. ıatın huzurlarında aaat · 
d t, ht11edllmeden ı•çlyor
t,u . Caya canla11an bir tunç 

''~lhın lt•rdeılnt yutarak in 
tı.ı l\t arasına dahil elmuı 
1\ • 8•Jan •e Bay Vlktor 
tıton k ) eı unua Ankarayı zt-
'"ctı kGtı rniinuebettyle Atatür 

dı I etrafında keadtlerinl 
t\ ,_ ·- -l> -e-. uzere toplananlar 
~~ Çolc idi. 

tdıı aıının muauna da•el 
'I ~ra ild Rumen razetecl· 
~; bır tllrahan mütarüntley· 
d,'tl •6:r.lerlol dlier taraftan· - -d, Ynı lokantanın ıalon•n · 

--lllltı••cut olan halkın Türk 
•tl•ın lıalaramanını ıia-

thmal edilen meHfeyl bir 
kaç tene lçeulnde kat et- imzasına çalışılıyordu. 
mek (bere faaliyete da•et 18 Tarihli ajanı haberle - letfk ekonomi hayatının ki· 
etmltU · rfnin Vaılnrtonda M Cor- fi gelmiyeceilnt, İngiliz im 

Aıker Muıtafa Kemal, dil Hull tle lnıiltere bly&k paratorluiunun cıhaoıo iki 

milli T6rk devletini kuran elçisi araaanda imzasını bil mtbtahıil devletlerde temas 
Gazi, hayatın loklllpç111Ata- dırdlklerl lnıtllz-Amerikan etmeden yatıyamıyac•iını 
türk bu lılmler, ıösümüzün ticaret muahedesi, dlnyanın söst~rm ııtir. 

6nüode cereyan edea tarl · içinde bulunduiu bu karıtık Yapılacak yeıloe çare, 
hin üç büyük merhalesidir. devirlerde büyük bir ehemmi. Btrleıik Amerika ile olan 

«La Trlbuna» dan: yeti haizdir. münaıebetlerfnt daha aaml 
•Türkiye Cumhurrelıf Ke· Bu mualıtedeDID imzalan mi ve daha faal bir vazl· 

mal AtatGrk hu Hbah aa- muına l 936 dan beri çal ı ıı yete ~etlrmektt. Şimdiye 
at 9 5 de vefat etmlıttr. lıyordu. Şımdtye kadar Brl· kadıır İaglltereye yapılan ft-
ltalyan m&lletı, Hüylk Şe · taoya lmparatorluju ve Rır- halit yekununa Bırleılk 
ftni kaybeden Tilrk milleti· leıtk Amerika yakın ırk Amerika altıda , btrlnt tetkil 
nln kederi•• lıtlrak etmek· blrllflne rajmen devamlı ediyordu. Binden fazla mad · 
tedir. bir rekabet hl11lnln hakim de üzerine taalluk eden ta· 

Kemal Atatiirkiia •efa. olduia iki muazzam cephe rtfe deiltlkhklerlnden ıonra 
tlyle, Yakın Şarka hlklm ol· olarak kartı kartıya duru· bu (yüzde) alo hl11edtllr de· 
muı ve deilımeılne ku•vet- yerdu recede artacafı d6ıün61ebl. 
U bir ıekllde yardım etmlı Filhakika ) 932 de Otta va ltr. 
olan çok kudretli bir ıahıi- konferanılle Brttanya im· Dlier taraftan Btrleılk 
yet kaybolmuı oluyor. paratorluiu ekonomi bakı· Amertkaya olan lnıillz ıh 

K.araclierfoden •ahim hır mından, kendtılnt teıkll racat fazlahfının senede 12° 
surette rahatsız olaa Ata- eden domlnyonlarla anlat•· 111 15 milyon llraeı ara11nda 
türkün son zamanlarda tz· rak iki müıtahstl de•letlerle olacafı tahmin edilmekte · 
hrabı mülhit olmuıtur. fazla bir allka göıtermemek dır . 

Hasta yataiından kalka- yolu•u tutmak lllemlftl. fa· Şüphesizdir ki bu yeni 
maz btr halde kalma11 do kat altı ıeneltk bir tecrübe ekonomi cephesinin vücudu 
laylılle deYlet tı1erlyle itti· ne kadar muazam ve ne dlier memleketler için bazı 
ral etmek lmklnuu ıladeD kadar •asi elıa ela b• lalr· mitlıiU meseleleri ortaya 

nıyor. . 
Atına . 28 ( Radyo ) 

Türkiye, Ronıanye ve Yu 
ıoslavya genel kurmay baı 
kanları , buraya rel-
mtıler ve merasimle karıı 
laomıılardır. 

Genel kurmay baıkanları 
konıeyf, öoüınüzdelu pazar 
eünü toplanacaktır 

Doıt ve müttef tk devlet 
ler aıkeri heyetleri hük6 
m~tln m isafiridir. 

Konsey, Yunan ı~nel kur· 
may baıkanı General Papa · 
goıun riyasetinde toplana 
caktır. 

koyacaktır. Meaell M. Cor. 
del Holl ıen zamanlarda 
•t•iı yukarı on yedi ticaret 
muahedeleri imzaladı Bun· 
lar ara11nda Brezilya •e Fr 
anıa ile olan muahedeler ol· 
dukça ehemmiyeti haizdi. 
Bu muahedelerln, ortaya ye· 
nl çıkan vaziyet dolaylslle, 
ıözden geçirilmeleri lazım 
gelmektedir. 

Su yeni Ucaret muahede 
ılnln ekonomi 11etlcelerl ıöı · 

terdilırlerl ehemmiyete ral· 
(Soau dlrd6acl ıarfada) 

SAYFA 1 

Atatürke Delhi· 
de gösterilen 

saygı. 

Taymll gazetesinin Delhı . 
deki huıuıi muhabiri l 4 
lktncltetrln tarihinde ıaze · 
lesine telgrafla ıu ha bert 
bıidlrmlıtır: 

"Tetrli mecllı bug6n Ata· 
türkün ölümü dolaylstle 
müttefikan btr taziye telcll· 
flnt kabul etti ve Büyük Ll · 
dere nlıaoel hürmet olmak 
Oı:ere • günlük mecltıl ta . 
dıl etti . 

T ekltf, kongre partiı& ll· 
deri 8 Bbulabbat Oesal ta 
rafından yapıldı ve mecliı

tekı bütün diğer liderler ta 
raf ıodan m6zaberet ıördi. 

Mediıln relat Str Abdurra
htm her ne ludar mecllı 
ecnebi devlet relılerloden 

normal oluak bahıetmemlı· 
ıe de, Atatürk günün dün
ya ıtyuettnde ~ikim ve bO 
yük teıirt olan bir adamdı 

•e Aıya halkının büyiik bir 
k11m1n10 bayatı Ozerlndekt 
nüfuz ve tesiri modern za· 
maoda bir etine tesad6f 
edtlmlyecek kttdar büyQktü. 

Mecllste ~ tatürke karıı 

yapılan thtlramıo btr safha· 
sını da bılha11a bu münaae· 
bet için bir müıltlman aza 
tarafından hazırlanmıı olaa 
ordu ıttrlerlntn okunması 

teıkil etti . ,. 

Hududlarımız· 
da karakol bi
naları yapıla-

cak. 
G6mr6k mubaf aza teıkl 

lihnın hududlarımu: üzeri• 
de lnıaeına karar •ercllil 
karakol binalarının yapılma· 
11na yakında baıtanacaktır. 

Bu karakolların kurulma-
11na evveli cenup hududu
rnuzda Urfa vllarett dalalltn 
de baılanacaktır. Evveli Gü· 
zelyat ve Akankuyu me•kl· 

lerlade tkt ıüvarl karakelu 
Tustel ve Gecerlnde iki pt· 
yade karakolu lafa edilecek· 
tir. 

Gümrük muhafaza teıkl• 

latı umum kumandanı Ge 
neral $eyfl DüzKerenln ıon 
tefuılertnden ıonra Trakya 
bududlarımızda da mubafa· 

za teıktlitı binaları ıo,uına 
karar verllmtıttr . GürnrGk 

idrresl lran hOkftmetty l~ ya. 
palan ıoo gümri1k anlaıma · 
sı mucibince İran hududun · 

da lraa hüLııimettyle mGı 
tereken bü1ük •e modern 
bir giimrük blnHı lntHına

dı yakında baıhyacaktır. 

Önümüzdeki sene yapı · 
lacak ıümrlk binaları ara· 
11nda lıtanhulda, Sirkecide 
bir gümrük blnaaı, ve Gala· 
tada muhafaza baımlclürlO· 
iB için hiiyük Itır hlaanın 

ıaıaatı da buluamaktadır. 

/ngiltere . 

lvustırılyadıki llmıR müı· 
tımlıkılarini ıır111iyor. 
Londra, 28 (Radyo) - 111~11· 

terenin, Avusturalyadakl Al
man milstemlekelerlni ıerl 
Yermefı kararlaıtırdılı hak· 
kındakl ıaylalar, alakadar 
mehafllce tekzl1t edllmlttlr. 



SAYFAı .C 

Türk Milletinin Matemi Karşı
sında Dünya Matbuatı. 

(Baıtarafı üçücü ınayf ada) 
meyanında tekrar yülueltmlf 
ve tıbu milleti medenlleıtır
mek için de yeni bir yol aç
mııtar. 

Atatirk, içtimai ve ılya 
al büyük inkılaplardan da · 
ha ziyade, orduları ıevk ve 
idare etmek üzere malik ol 
duiu aıkerl terbiyeye rai 
men, yine milleti için pek 
mümtaz bir ıahılyet ıdı. 

1919 .Seneılode milli ıere 
f 1 ve vahdeti koruaıak üze
re bir beyanname neıret 

melde baılayıp bugüne ka· 
dar Jnktıaf eden f aaliyetl 
Türkiye tarihinin en ıereftı 
f a11llar1adan .. irini teıkil 
edecektir. 

Müıar6ntleybe m·edyun bu
lunan buıuıat ıunlard1r:Dev
lettn modern esaelar \lzerlne 
yeniden bina edllmeıl or
dunan kuvvetlendlrllmeıl ve 
teıktlltlandmlmaeı, milletin 
lnktıafına mani olan eakl 
ananelerin ve adetlerin kal
dırılmaaı, diğer devletler 
müvaceheılade Tür millett· 
nln ltlllarını tekrar tadeıl. 

Türklyenln barf<.i ılyaaettnl 
A vrupaaın umumi ıiyaıetl 

ne raptı, nizam ve ıaadetl 
tahakkuk ettiren tktlı di 
balnmdan lakıllplar. 

Bu büyük iakılipfıya 
mezkur büyük lokllüpları 

tahallkuk ettlnnemlı olıa 

dabl, tarihin yine kendlılae 
bir aalalfe tahılıl lizım gel 
mektedtr. 

Büt6n faaliyetinde kendl · 
ılnl karakterize edeD huau 
ıat, bir tle•let adamı•d•n 

late•en enaf ve lsaıldlr: 

icra edilecek kararlarda ıü
rat ve enerji ve tatbik in -
kıllp kararlarında m6llye
met ve tlddet ıöıtermekte 
dır. Bunların hepsinden da . 
ha 6ıt6nü de dljer devlet· 
lerle olan doıtluk bajlarına 
aadakatl ve inancıdır 

Roman ye, Relılcumhur 
Atatürkün zlyajı tle en bü 
yük doıtlarandan birini kay
betmiıtır. "Denes,, gazete· 
ılnden: 

Atatürkün mühllk haata 
laktan lnutulduiu hakkında 

ki beıaret haberi dolaylılle 
aevlnen Türk mllleu, çok 
ıeçmeden büyük ıefinl ebe· 
diyen alıp götüren kara bir 
haberle en mülhit darbeyi 
k•lbtnden yemlf bulunuyor. 

Türk yurdu Türk milleti 
AtHını kaybetti. Fakat 
onun yeni Türklyede münde· 
mtç ruhi le muazzam eıeri 

ebediyen yaııyacaktır. Ata
türk adı cihan tarihinde bü
yük tıllhatçı Koca Petro 
ıtbt lnktlipçıla~la btrlıktn 
yürüyecektir. Çünkü; bugün 
hiç btr memleket bu kadar 
k11a bJr zamanda bu dere 
ce muazzam bir inkılaba 

mazhar olnıuı dejlldtr. Dün· 
ya umumi efkarı Türk mil· 
letlnln büy6k Ataıı hakkın· 
da iki büylk takdir kanaaU 
taıımaktadar ve bütün dGo· 
ya Atatürkün dahi bir aı 
ker, emaalılz bir reforma · 
t&r, yurdunu kurtaran bir 
hallıkir ve aanların ancak 
_bir defo yellıtlrebıtdığı bü · 
yik bir adam olduğunu ka 

bul etmlıttr 
Yeni ve modern Türk ta 

rlht, Selanıkte doğınuı bu 
lunan bu fevkalbeıer ada 
mm yarattıiı tarihtir 

Onun muıs2zam ve parlak 
eseri tetkik edılınce tek bir 
inıan taraf andan ve bu ka · 
dar kııa tir zamanda bata· 
rılan butnkilaplar kı.uıısmda 
hayret etmemek tmkinaız · 

dır. Bu, tnaan havıaluının 

ka vrayamıyacağı kadar mu
azzam ve parlak btr eaer
dır. Fakat bütün bunları 

bir devlet, bir ılıtem ve 
yepyeni bir idare yaratmak 
kudredlyle mücehhez bir in· 
aanın yaplığt düt6nllüoce 
bi11edtlen h ıı yret derhal za· 
il olmaktadır. 

Yeni Türktyenio tarihiyle 
Atatürkün tarlht büy6k ölü· 
n6n merhale teıkll eden al
tı adiyle tfade edilebilir: 

Oımanlı devletinin lnkra
za yüz tulluju aünlerde 
maruf olmıyan Muıtafa Ke· 
mll; 

Çanakkale ve lıtanbul ha 
liski.ı Muıtafa Kemil Paıa; 

Parlı barıı muabedelertyle 
parçalanmak istenen Türkiye 
yl kurtarmak için mücadele 
ye atılan tbtllllcl ve müca · 
U Gazi Muıtafa Kemal; 

Muzaffer ve haliıkar Ke 
mal Atatürk; 

Büyiik lnkllipçı Atatirk 
Ye yurdunun haliıkirt ve 
milletinin Ataıı Atatürk .. 

Btz Buııarlar büyük Ata· 
türkün ı•h~nda çok büyük 
bir dost kaybetmtı bulunu· 
yoruz. Bu ltlbarla komıu 
ve doıt Türk milletinin bu 
ac111oa bütün aamtmlyetı

mlzle lttlrak etmekteyiz. 
K.emil Atatürk Balkanlar 

ıulhunuo tee11üıünde de baı· 
lıca imtl olmuıtu. 

Atatürk, memleketine mil· 
letlnln ruhunde yıııyan yep· 
yeni bir politik ideal bırak · 

tı. Bu idealde l<urduiu nıu· 
azzam eaerln aajlam temel · 
lerl a tılmııtır. 

Mukadderatı, milletinin 
idealine bailı bulunan Bul 
aar milleti, TOrk milletine 
Kemli Atatürk davaıının 

ebediyen payidar olma11 ba · 
ıarılarını temenni eylemek 
tedlr . ., ----İıpanyaya Gön
dereceğimiz 
Mallar. 

15 Temmuz 938 tarihin
den itibaren mertyete eben 
Türkiye ile lıpanya cumhu · 
rlyetl ıııruındakı ticaret ve 
tediye anlotmHındaa sonra, 
bu mem eketle olan ticari 
müoaaebetlerlmlz haylt in 
klıaf etmlıtır. Bır sene müd
detle muteber olan bu an 
laşma hü1'ümlerlne göre, 
meoıell mallar lspaaya cum· 
hurtyetl arazlılnde mert 
olan hükümler dahılınde hiç 
bir takyld ve tahdide tabı 

tutnlmakaızın idhal oluomak 
tadır. 

ispanya cumhuriyeti men. 
ıelı mallar dil memleketi. 
mıze genel tdhalit rejimi 
bükümleri dahilinde girmek 
terler. 

lspanye ile Türkiye ara 
aıodakt ticari mübııdelit kle 
rlog ve huıuıi takaı yollle 
yapılmaktadır. ispanyadan ld· 
hal e dilen malların bedel 
lerl Türk Jdhalltçılara tara 
fından Cumhuriyet Merkez 
Bank 11na Türk hra11 ola 

TOKKDILI 

~merikalılar r--~7o'iu--ı 
/talyaya Filim 1 Pazarteılnden ba§kc her 1 

30 IKINCITQRll' 1911 rt""' 
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lngiliz - Ame ika Tica
ret M u h e d es i . G

,. d . k 1 rün çıkar. Styaaal gazete .. 1 
On ermıyece 1 Yıllıiı: 800 Kurut 1 
Holllvuttan blldlrlldtiloe 1 Altı Aylıfı:400 1 (8aıtarafı üçüac6 ıayfatla) Neticede AlmanJ•ı b• 

göre, Amerikanın dört bü · ı Say111: 3 • 1 men aynı vesikanın mali, yenJ vaziyeti demekraıtJerlO 
yük ılnema ıtrkett ltalyaya I Günü aeçmlt ıayılar 2sl ılyaıi ve moral neticeleri aleyhine kurdukları yeol bir 
film aöadermemeye karar 1 kuruttur. ı' karıısında ıönlk kalırlar . cephe olarak görebilir. 
vermlılerdtr. Bunlar araıın · 1 ADRES: Alman hükumeti ezcümle fakat bu barp borçlar• 

da ıermayedarları yahudt 1 BALIKES1R TÜRKDILI 1 bu muahedeyi ve netlcele meıeleıf de bu zamaodılııl 
olan büyük bir tlrket de L ~ ı t Bı l ık A k l d kir a-----------• r n ı r eı mert a 1 e hadlıelerln tenevvü&ı,fe • 
vardır. 8 ı k • s lh H 1, k fazla bir ticari alikaıı kal ede 

Bu yüzden, ltalyanlarıa, 8 1 ISlr U Ul\U mamakla beraber, dikkatle lığı icap ettirecek derec ıtddet göıtermeıl karıısıod• 
en aevdtklerl artlıtlert bir Hık'ımlı'g"'ı'nden.· takip ediyor. Zira bu veıl-
daha ıöremlyeceklerl ıöy· ka tle fazla Almanrada Ya · f'hemmiyeUnl kaybetaıekte~ 
lenlyor· Çünkü, Greta G.r· Açık artırma tle paraya budıler aleyhine ahnan ıon dir. 
bo, Norma Şeıer. Geri Ku· çevrilecek ıayrf menkulün tedbirler dolaylılle Amerf· Netice olarak denebıllr ki, 
per, Robert Tay lor, Lorel ne olduiu Kasaplar mahal- kada Alman konıoloılaane· dün efkarı umumlyeılol ,,,. 

ıı· 
ve Hardı gibi artlıtler bu lesinde kain bir bap hane lerlnln önünde yapılan ol aan ıtddeth hücumlar, y• 

l•' dört tlrketten birine men- gayri menkulün bulundufu maylf gününde ve yJne 10- lar ve faahyetlerln aaelD k 
ıuptur. mevki, maballeıl, sokağı nu· ıtltz - ltalya·a anlaımaıının ketleri• hududunu •t•'' 

Holllvut ılnemacılarınınbu marHı: Safı Semerci Meb merlyetlnden' 48 saat ıonra taıtıkları bu ıtyaıi ve p1CJ 

kararı vermeılne ltalyada met haaeıl solu Alanyalı ha. lmzalaomııtır. Ve yine o ral ıergtnltiln ıaraaıod• akl 
ılnema ve fltm itlerinin bJr neal arkaeı Naime öoü yol ıaralarda Kral Karol, müı- Anglo-Sakıon memleketi" 
tahtaar altına ahnmaıı ıebep ile mahdut takdir olunan takbel ticari muahedelerln ticari ıabada anlaımaıı, ço" 
olmuıtur. Yeni bir kanunla, kıymet: üç yüz llr artırma- baılanaıcı addedilecek ıektl· dikkatle takip edllme•I li· 
ltalyada film tılerl He, ec- nın yapılacaiı yer, ıüo, ıa•t de Londrada temaalua ıı zım gelen beynelmilel bir bi· 
nebi memleketlerden film Sulh hukuk kalemi 30· 1 z.938 ritm ittir· dtıedtr .. 

ıetlrmek vazifesi yaloı2: bir ıaat 10 da. " 
deYlet tohlıarına verilmek - 1 - lıbu ıayrtmenkulüo ... 'l. "l. 'l. "l. 'l. 'l. 'l 'l. 'l. 'l 'l. 'l. 'l. 'l. 'l. 'l. 'f. 'l. 'l. 'f_ 'l. 'l. ·~ 
tedır. artnma ıartnameei 29-11-938 ~ .,. 

Bu inhisar ııe Amerikan tarıhtnden mbaren Balı- y TOrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
ıtnemacılarına, eekııtmden keaır daıreaının muayyen ~ K apita.1: 100,000,000 Türk Lirası ~ 
daha aıaiıya bir flat tek· numarasında herkesin ıöre .,. r. 
lif etmı1, Holıvut ıtüdyola btlmeıı ıçın açıktır . Uanda ._ Yurd içinde 261 Şube Ve ffjans ~ 
rı da bu teklifi tlddetle red yazılı olanlardan fazla ma- = Dünyanın Her Tarefmda Muhabirler ~ 
ederek, bir daha ltal1aya him•t almak lıtlyenler ııbu H • fi. er t6rl6 zirai lkrazlar-dljer bilcümle banka sıu· :;t": 
film ıöndermlyeceklerlnl bil ıartname ve doıya numa- ..; 1 b .,. ame eri üyük ıubelerlnde ktralılı kaealar. • 
dtrmlılerdtr. raıtle memurlyetlmlze mü· ..; 1 t": 

ı t t l'dl 
.,. hbaraız taaarruf ve kumbara beıaplarında tkr•· -.. 

oglli:ıce « Deyll Meyi» racaa e me r. 1fi mlyeler. ~ 
ıazeteal bu haberden bah 2 - Artırmaya lttlrak için ~ f 
aederken dıyor ki: yukarda yazılı kıymetin ~ ll<ramiyt: lliktarl: ikramiyenin tutarı: ~ 

" BerUn Roma mihveri y6zde 7.5 nlıbetlnde pey .,. ADEDİ LiRA LiRA ~ 
f ılmlerln•n, bGyük Holllvud veya milli bir bankanın te- = J OOO 1 OOO -; 
yıldızlarını ıeven ltaly•nlan mloat mektubu tevd• edile. 1'J. 1 500 500 fİ. 
aıemııun etmt1eiloden kor cektlr. ( 124) 1'J. 2ıı::0 ~ 
k H lt.l . 

3 - ipotek eahlbl ala- ~ 1 ~ 250 .,. 
arız. atıl, bu ııde, .,. r: 

yeoıo lııaklı olduAunu göı· c•khlarla dller allludarla· 1'J,. 11 100 ıOOO ~ 
termek için J•pılacak pro rın ve lrtıfak hılıkı sahip· llJ. 25 50 1250 ~ 
pağanda bile bu huıuıta lerlntn eayrl menkul üzerin 1'J. 30 40 1200 ~ 
müeulr olmıyacaktır.» deki baklarını huıuııle fatz llJ .f0 20 800 ~ 

Gene lnııltz gazetelerinin ve ma1rafa_ dair olan iddıa .,. 108 6UUO ~ 
yazdıjına göre Holtvut ıt · tarını ııbu ilin tarıhlnden ~ Bu lkranıiyt'lu lıer Uf ayda bir ol11wk uz~rt' sc ~ 
nemacılarının verdi il bu ka itabaren yirmi ıün içinde 2'" nede J~ri dtf a bu miktar u:erlnden kura ile dağıll · ~ 
rar ltalyada halka bıldlrJI. evrakı müıbttelerile birlikte 1IJ. lacakiır ~ 

····~-~-~-~~·~--~~~*··~~i· memurlyettmlze bıldırmeleri 
icap eder. Akıl halde tapu 
ılctlile ıabıt olmadıkça satıı 
bedelini o paylaıma11adan 
hariç kalırlar. 

m~mlıtir. 

rak verılmektedır. Merkez 
Banka11 bu paraları lıpanya 
harici bankası n"mına aç 
hiı fatzılz bir Türk llraaı 

heeabının matlubuna ıeçlr 
mekte, lıptnya harici ban 
kHı da bu paraları mün 
haaıran lıpanya cumhurıye· 
ti ülkesine ıdhal edtlen Tür 
kiye menıell malların mü 
bayeaaında kullanmaktadır. 

Ticaret ve tediye anlaı ' 
muının tatbikinde• ıonra 

İıpanyadan memlekeUmlzc 
pamuldu menıucat, pamuk 
tpllat, mantar, kurıun ve 
hallteaı , kalaıyom emlihı, 

•taçtan mamul düinıeler. 

ltlenmcmlı vaı ve kuru de
rtler ldhal edllmeğe baılan 
mııtar. l•panyadan yaptığı 
mız yaı ve kuru deri ldhllla 
tı, umum tdhalitımızın cüıi 
bir k11mmı teıkıl etmektedir. 

hpırnya ya · ıhraç etttjlmlz 

maddelerin baılıcl\ yumurta 
ttfttk, afyon, ıljıua, pala 
mut hullaa11, krom Yeıalr adi 
maden cevherleri ile zım
p radır 

81lb~11a yeni anlaımadan 
sonra lıpanyaya memleketi 
mtzden külllyetlt mlkdarda 
yumurta ve ıliara ihraç 
edtlmelcted ı r. Geçen yıl 

umumi yumurta ihracatımı 
zın mlkdar b•kımından yüz· 
de 6 ı, 24 dü ve kıymet 
ltlbull~ yüzde 58, ı4 dü 
lıpanyaya lıabet etmlıtır. 

4 - Göeterllen ıünde ar· 
tırmaya tıtırak edenler ar 

tırma ıartnameelnl okumuı 

ve lüzumlu malümat almıt 

ve bunları tamamen kabul 
etmiı ad ve itibar olunmrlar. 

5 - Tayin cdılen zaman· 
da gayrimenkul üç defa ba 
ğmldıktan ıonra en çok ar · 
tarana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen 
luymetın yüzde yetmlf beıl · 
ol bulmftz veya ıatıı tstlye · 
Din alacoiına rfichanı olan 
diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayrlmen· 
kul !le temın edllmlı ala 
caklarıuın mecmuundan faz · 
laya çıkmazaa en çok arh· 

ram taahhüdü bakı kalmak 
üzere artırma on beı ıün 

daha temdit ve on beılncl 
günü ftYDl ı atte yapılacak 

artırmada , bedejı aatıı ıau

yenln alacağına rüchanı olan 
dlier alacaklıların o gayri 
menkul f le temin edtlmıı 
aiacakları mecmuund n faz · 
laya çıkmak ıartlle, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edi lem~zıe 

ihale yapılmazU ve aatıı ta · 
lebı düıer 

6 Gayrimenkul k endi 
sine ihale oluna :ı klrnsc <Jer
hal veya verilen mühlet için . 
de parayı vermezıe ihale 

' Şc hiı· K ıı I ıl hii.ııdeıı: 
26 11 938 Tarıhlndc çekılecek olan kulubümüz ~•1" 

plyaoaoıuoun keıtdeai ıs . 12 938 tarı hı ne bırakdmııtır· 

Şehtr Kulubü idare heyett baıkan~ 

lialıkesi r Askeı·i Sittın 
r llllil Kt)ll1İSJ"OllllDd<tll: 
Su11tırlık ve Kepıüt ıarnlzonları için açık eluıltnıd' 

konulmuı olan ( 120) ton maden kömürüne talip çık macb' 
ğındao &haleti Bahkeılr kor aatın alma komlıyonuPd' 
2 ıı 938 cuma günü eaat 11 de yapılmak üzere on 16' 
u:z:atılmııtır. Muvakkat teminatı (103) lira 50 kuruıtu r le 
tekhlerln meıktir gün ve ıaatte komlıyona müracaatl•'1' 

alıkt~siı· Evk<ıJ 
ı\11 İİ(lii rlüğiiıı<lc ı: 

Balıkeatrtn Dinkçiler m halleatnde SGiütpınar ve DIPlı' 
çiler sok fanda vakfa ald 18 19 ~akıf numarala ıki cfjjlı' 
kan mayıs 939 tarihine kadar pazarlıkla kiraya •ertlece 
ğioden •ııtekli olanların vakıflar müdürlüiüne mürauatl''

1 

ilin olunur. 
____________________________________ _.,,/ 

kararı feıholunarak kendi- faız ve diğer zararlar ayr•'' 
ıtnden evvel en yüluek tek hükme hacet kalmalı11ı1" 
lifte bulunan klmıe arzet cnemurlyetlmtzce alıcıd~ 
mit olduğu bedelle almağa tahsil olunur. Madde ( ı3 
razı oluna ona, razı olmaz Mezkür hnne yuk•'1~-
veya bulunmazsa hemen on gôıterılen 30 12-938 t•'~ 
beı 1rün müddetle artırmava hinde Halıkealr ıulh hulı" 
çıkarılıp en çok artırana tha k alemi ' odaaında tıbu ıli" 
le edılır lkı ıhale arasında· ve göıtertlen nrhrma f '

1 

kı fark ve geçen günler için nameıt daireıınde 11atı1'' 
yüzde 5 ten httsa p olunacak caiı ilan olunur. / 
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