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'"' Fransız Hükumeti, İngiliz Başvekili Çem-
ber/ayn İle Hariciye Nazın Lord Hali

faksı Parise Davet Etti. 
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... ATATORK"""1MacarOrdusuTahliyeEdi Ş hi cilik İşlerinde 
~aşveku ce- i len Yerleri işgale Başladı. p 1 a n l ı ç a l ı ş m a · · 

:lal Bayarı Ka! . Şehirlere aid belli başh işler için 
• •••••••••• " Ankada bir büro kurulacak. 

lhuı Buyurdu.; Viyana Konferansının Macar taleplerini Mü-
ı.t~~:~:a, !e1~~·"· >sa,~~~ said Şekilde Karşılaması Çekoslovakyada 

Şeblrcıltk itinde tek-
nik 9 e planlı eıular dahi · 
lıode çalıtmak lüzumuna 
tıaret eden 8Gy6k Şef 1 ıe 
nellk nutuklarında belediye
leri türeli ıurette aydınlat· 

8
· ceı&ı Bayar, Hay · teessürle Karşılandı. 

dırpaıadan Dolmabahçe 

'''•1ıaa aıderek Atatlrk ta· 
rafoadan kabul edllmtı ve 

kendilerine muhtelif itler bak · 
kında maruzatta bulunmuı· 
tur. 

Budapette, 5 ( A.A ] -
Macar kıtaab bGaün aaat 

10 dan ttıbaren eıkl Çek Ma
car hududunu geçerek Ma · 
carletana iade edilen araziyi 

Mısır. Silahlanıyor .. 
İskenderiye K Uvvetli Bir Üs
subahri Haline Getirilecek. 
''hsırın Yeni Silahlanma Proğramına 

Göre Hav& Kuvvetleri Arttınlacak, 
Ordu da Kuvvetlendirilecektir. 

teaUlk bir plan ihzar edıl· 

mektedfr . lıkenderlye bu su 

retle mühim bir ü11ilbabri 

halfne eelecekur. 

Mevzuu bablı itler bir bu 

çuk milyon lnıllız lıraaına 

mal olacaktır 

t11ale batlamııtır. 
Budapeıte, 5 [ AA. } -

Ma.car ve Çek aıkeri mütahaa· 
111ları, Macar lutaabnın cu · 
marteal aünü Maıarovar ıt 
malinde iki noktadan Tuna · 
yı geçmelerine medar ola · 
cak lc6prüler kurmaları•• 

ve 6 teırlnaanlde biıtüo Tu 
na mınhkaaında llerlemeie 
baılamalanoa karar ver · 
miılerdtr. 

Prağ . 5 (A.A.) - Gaze 
teler, Vıyana tebltğlol büyük 
bathklar altında neıretmek 
tedtrler 

Çeako S lovo, ıöyle diyor: 
«Slovaklarla btrltkte ay

nı kederleri hl11edlyoruz » 
A.. Zet ıöyle yazıyor: 

«MacarJıtan ile mfiıterek 
hudut meaeleılnde pek acı 
bir hayal bıktı~rıJ> 

Poltznl Ltıt, ıöyle demek · 
tedir: 

Kahire, 5 { A.A 1 - Ôğ · 
teoıldtilne ıöre, Harbiye Na 
tırı Haıaa Sabri Paıa yük· 
•ele müdafaa mecllılne bir 
lbGdafaa proiramı tevdi et. 
lblttlr. Bu proiramda beı 

•ene lçl•de 6 milyon laıthz 
lırıuı ıarf edtlmeal derptı 
edilmektedir. 

Mecltıln taadlklne iktiran 
etnııı olduju ıöyleaea bu plan 
tedafüi btr deniz kuvveti 
lllda11n11 aahıllerln müdafaa 
•eıalUnln takvlyeılnl, muota · 
lanı ordunun kuvvetlenc\trıl 

lbeıtnl ve btr ihtiyat orduıunun 
teıklllnl derplf etmektedir 
Bundan baıka planda aake 

Hatay Millet Meclisi 
Başladı .. 

1 

rı tayareler miktarının art 
lırılmı11 1 tayare meydanları 
•e hanıarlar ln1a11, ea'e 
ha ve mühimmat aatan alın · 
lllaaı da derptı olunmakta · 
dır . 

M111rda ıaıa edilecek ılllh 
•e mlhlmmat f abrlkaları 

lıın pllnlarını hazırlamak 

Gıere hükumet tarafından 
lngıltz m\Uehu111lar angaje 
•dtlmlttlr. 

Dığer taraftan lıkenderlye 
hırıanının büvQtülmeılne mü· 

Bu Gece 
Ay Tutulacak 

Ankara, 5 ( ~ . ı\ ) - lı· 
lanbul rauthaneıl , önümüz· 

delcı pazar günü akıamı 
( bu gece ) külli huıuf 
olacağını ve memleketimizin 

her tarafından görüleceilnl 
haber vermektedir. 

Seri atc:?şli bir 
top ifşa edildi. 

Londra, 4 {A.A.J - Dally 
Elupreı ıazeteıl, bfitce tah · 

•lllerl parllmento encümeni 
ltrdından neıredılen bir ra· 

l>orda d6oyamn en kuvvet· 
h tllyare dafU topu olan 15 
l>uı, 114 milimetrelik bir 
topun mevcudiyetinin ilk de · 
fa olarak lfıa edtldlflnl, 

Mesaisine 
Hatay Hükumeti, Hataya Gelecekler 
için Pasaport Vizesi Usulunu Lağvetti. 

Antakya, 5 [A A.] Ha-
tay Millet Mecllıl meaalılne 
batlamııtır . 

Antakya, 5 (AA.) - Ha 
tay hükQmetl neıretUjl btr 
kararname ıle Hataya duhul 
vlzeılnl liivetmlıllr. 

Hataya ıelecek yabancılar 
ellerlodekl mllii hüviyet 
cüzdanlarıoı bulundukları 

mahal zabıtaaına göıterecek
lerdlr. 

Halaydan harice seyahat 
etmek lıtlyenler de arzuları 

na ıöre Tfirklye Cumhurl 
yeti veya Franıa Cumhurl 

yeti makamatının kendile· 
rlne verecekleri puaport· 
la aeyahat edeceklerdir. 

Bu huıuıta Bataydakl Tür· 
ktye · a-·ranıız milmeulllerlne 

nota tevdi edilerek bu cthe · 
tin yapılmaaı lıtenecektlr. 

Japonya lleMançuko Çemberlayn ile 
Rus yaya Bir Halif aks Pari
Nota Verdiler. se davet edildi. 

J'okyo, 5 (A..A) - Do· 
mel ajan11 bildiriyor: 

Hıınıktneden relen haber · 
lere ıöre Japonya ve Man 
çuko hükumetleri yeni bir 
hudut hldlıeılnden dolayı 

Sovyetler ltrlıil hükamelloe 
birlikte bir proteato ıönder · 
mitlerdir. Mevzuubahtı yeni 
hudut hadlseıl ıudur: 

12 Kadar Sovyet ıüvarili 
hududu geçmltler ve iki Ja
pon aakerlnl yaralamıılardır. 

aanıasyonel bir tekilde ha· 
ber vermektedir . 

Huıuılyetlerl ıızll tutul · 
makla beraber bu topun 
lumi 9 000 metrelık bir 
mesafeye dakikada 12 kere 
ateı eden 3 puı, 93 mili· 
metrelık topa faik o!duiu 
anlaıılmaktadır . 

Londra, 5 (A.A] - Fran 
11z hükü ınetl lngiliz Baıve · 
kılı B . Çemberliyn ıle Ha
riciye Nazırı Lord Halıf ak11 
Pariıe davet etmlttfr Çcm· 
berliyn ve Hellfalu bu ayın 
23 nde Parlıte· bulunacaklar· 
dır. 

Fransa Müste
mlekelerinden 

• vaz geçmıyor. 
Prağ, 5 [Radyo) - Çe

koılovakya parlamento ve 
ayan mecllıleri, ıelecek haf· 
ta içinde toplanacaklar ve 
cumhurrelılnl ıeçeceklerdır . 

Bstvekıl Sirovı, bugün 
mefsuh partiler llderlerlle 
bu huıuıta konuımuıtur. 

«Milli f aelanın IOD nok· 
ta11 » 

Parlı, 5 [Radyo] - Po 
puler 11azeteılDe gl>re, Sü · 
detlerle meıl&üo yerlerde 
Çekoılovakyadan kalan son 
ılıtem bin iki yOz top, Al 
manlar taraf1ndan 1rarp cep · 
heılne nakledtlmlttlr. 

Son zamanlarda Prağ ci
varında yapılan lıtthkam
lar, Çekoılovakyanın gördü
ğü Jibum Ozerloe tamamen 
imha olunuyor. 

mak •• kılavuzlamak ftlJ
le uğratacak merkezde bir 
teknik bilro kurulmaaını ta•· 
ılye buyurmutlardı. 

Belediyelerin beter aene· 
ltk çalııma proğramı hazır
lıiına ıevk edil meal harita, 
imar planı, ıu, ııık, kanalt · 
zaayon, kiiltOr ve ıpor itle· 
rtyle ıeblrlerln aağhk ve ıü-
ı:elllilnl ilgilendiren belli 
batlı tı1erln planlaıtmlma · 
111 ve bu planların merkezde 
kurulacak teknik büronun 
tedklk ve konturolüne tabi 

İngiliz Muhalif Liderlerinden Lord Vlnston Çörçil Söylüyor: 
İngiltere Manda Vazifesini Terk Ederse 

Türkiye de Dahil Olmak Üzere 

Filistini Himaye Etmek 
lstiyecek Üç Devlet Var 
Bunlardan Herhangi Biri Kabul Olunursa 
Olunsun Mesele lngiltere için Son De

rece Acı Ve Ağır Olacaktır. 
Vlnıton Çörçll Avrupada

ki ıon buhranlar araıanda 

Fıliıtln meaeleslnln unutul 
dulunu, fakat buıün «flİlı 
tinin bir dönemeç noktaaın· 
da» hldlaelerln bılhaaaa Al · 
maoyadan buraya Yahudi 
akanı baılıyaladanbert lıyao 

tekil aldıfını, çünkü Arap· 
ların kendilerini ekalliyet 
olmak tehllkealnde gördGk 
lerlnl ıöylüyor ve devam 
ediyor: 

«Karıııklık baıladı . 1936 
da ciddi hadiseler cereyan 

etti. İngiliz hiikO.metl kati 
bir karar v~rmekten Aciz 

görfindü. Her teyl olduğu 

gibi kendi cereyaoına bırak 

ta. Çüokü nazarlar araııoda 

fikir ayrılaklau olduiu için , 

uzun zamandaoberl belden 
dlğl halde, Flllıtindekl mü -

me11ılt deilıtlrmek kabil ol· 
madı. Fıltıttne bir heyet 

ıöodererek lklıl ortası bir 
çare bulduklarını zannetti· 
ler . Müteveffa Lo.rd Peelln 
baıkanlıiı altında deferll 
ktmıelerden mütetekkll bir 
heyet Fllıstlne gitti, Memle· 
keti baıtaabaıa dolattılar . 
Btr yığan vealka topladılar, 
her iki tarafın müme11ıllerl 
ol dinlediler, görüıtüler . 

Sonra, raporlarını yazmak 
üzere İngıltereye döndOler. 
Bu rapor, uzun fakat ihti
yatlı bir tekilde yazılmııtı. 
Bir müddet daha beklend!k· 
ten ıonra npor netredıldl. 

O zaman gördük kt komlı 
yon Fıllıtlnln takılmlnl tav 
ılye ediyor. Memleket üçe 

ayrılacak: Biri Y ahudl clevle · 
ti, diğeri Arap devleti olacak 
Bunların araaında da lnıtllz 
idaresi altında bir mıntaka 
bulunacak, lnılltzlerln va
zlf eal lkı millet araıanda 
muvazeneyi temin etmek ve 
birbirinin gırlafına atılmala
rına meydan vermemek ola
cak. 

Daha rapor n~ıredıhr edil · 
mez raporun hatalı ve teh. 
llktıli olduğunu ıöyledtm. 
Çünkü rapora göre loılllz 
tdareıl mOtkll bir vaziyete 
giriyor, ortaya birbirine düı 
man tkt memleket çıkıyor 
du. Bu devletlere lıtedıklerl 
gibi ordu teıkıl etmek ve 
Mılletler Cemiyeti aza11 ol
mak hakkı da veriliyordu. 

Hıç ıüphe yok ki, bu plan, 
en yüksek blılerle dolu aa · 
liblyetlt klmıeler tarafından 
hazırlanmıı olmaaına raf· 
men. bir harp için miikem · 
mel bir reçete teıktl ediyor 
du. 

Bununla beraber, bu plaa 
bile, derhal ve tamamen tat 
bik edilmlt olaaydı, neıre 
dıldlkten ıonra ortaya çıkan 
kararaızlıktan gene daha iyi 
olurdu. Halbuki, İngiliz hQ
kümetl bir karar vermekte 
aciz kaldı. Hükumet komlı . 
yonun raporunu eaaı itiba
riyle kabul etti, fakat bir 
çok noktalardan da çekini · 
yordu. 

Gene bir müddet geçti ve 
bu mGddet zarfında FJllılln· 
deki vaziyet gittikçe vahim · 
leıtı O zaman ikinci bir 

(.Sonu üçün~ü ıayfada) 

lutulmaaı beledıyelere meı

keo, bina yiy~cek içecek ıl• 
bi hayat ucuzluğuna m6e11lr 
itlerde yeni vazifeler veril-
meal Kamutayın taavlp ettt
fl bnkamet proframında yer 
ahnııtı. 

İç Bakanlık BüyCik Ôade· 
rln taavlye buyurdukları •• 
hükumet prolramında lıaret 
edılen e111lar dabtlıade bir 
kanun projeıl bazırlamıı •• 
proje alikah bakanlıkların 

mutaleaları alınmak ıuretly

le Batbakaolıfa verilmtıtlr. 

Proje teknik btlronun iç Ba · 
kaohk Mahalli ldareler Ge. 
nel 0Jrektörlüğüne bailan · 
maaı teklinde hazırlanmıı 
lken btllhere teknik büro-
nun Bayındırlık Bakanlıfında 
kurulması daha uyıun 116-
rü lmOı ve proje ona ıöre 

değiıtlril rnlıtlr . Projenin ha
zırlanması mucip ıebepler 
liylhuında ıöyl~ izah edil· 
mektediı: 

Çok mütene•vl ve mühim 
olan ve her '-iri ayrı bir 
tekniğe tibl bulunan ıeblr· 
ciltk itlerinin tam bir dOsen
lik içinde yüriiyebtlmeıl •e 
belediye idarelerinin f aall
yet ve harketlerln-ien verim· 
il oetlceler elde edllebllme-
ıl için her teyden evvel bu 
itlerin planla ıtırılmaaı teıkl· 
lit ve vaaıtaları çok mab
dud olan belediyelere mü-
e11tr yardımlarda bulunan 
ve bu idarelerin denmh ıu· 
rette aydınlatılıp kılavuzlan 
ması lazımdır. Belediyelerimiz 
bütün teknik tılerl itin ay
rı ayrı müteha1111lar kullan. 
mak ve bu 111üteha1111ları 
bulmak lmklnlarından ta
mamen mahrumdurlar. Be· 
ledtye ıdarelerinlo muhteltf 
hizmet aahalarındakl hare· 
ketlerfnl memleketin umumi 
faaliyetine ve fen teknlilae 
uydurmak, meıalde ibenk 
ve vahdet huıule getlrmek 
bu idareleri ıehlrclltk tıle
rlnde beıaramıyacaklan ln· 
ıımlann tahakkukuna ald 
tedbirleri almak lcnklnları· 
nın elde edilmeal ve bu it-
lerin baıarılabdmeal için bu 
proje hazırlanmıttır . 

Projenin ihtiva ettiği eıaa· 
lara 1röre ıehtrcl :ık ltlerlnde 
belediyeleri tiirell ıurette ay• 
dmlatmak ve kılavuzlamak, 
bu 1 ı l e r d e n konaeyce 
tenılp e d t 1 e • e k l e
rin tahakkukunu temin ede
cek h.er türlO teıebbOılere 

ıırlımek, tedbirler almak ve 
tatbikat ını mürakabe etmek 
makıadıyle Bayındırlık Ba
kaolıiı tetkllatına bir tek
nık bllro ilave olunacaktır. 

Ayrıca allkalı Bakanlık· 
lar delegeleri ve teknik da-
ire relılerinden mürekkep 
bir konıey kurulacak ve ay
.la bir toplanacaktır 

Konıey blltiln tehlrclhk 
ıılerl üzerinde mutalea be· 
yan ed~cek, bu it lerln ter· 
tip ııraaını ve hanıllerlnln 

( Sonu ildncl ıayf ada ) 



Bir ilim Mecmuası: 

Türk Tuıh Kurumunun 
ıeçen yıldanberl üç ayda 
bir çıkartmaf baıladıiı Hel · 
letcm, otmdlye kadar neıre· 

dılmla olan birinci ctldıle 

m mleketln ciddi bir ılım 

mecmuası oldu unu hem ta· 
rıh mütehııss11larıoa, hem 
kültür a lemine. lsb1.1ıt etmtıtl 

Bu kere y' ne bir orada ve 
evvelki nüshal rdan daha 
mOkcmmel bir oaktlde çıkan 
5-6 numaral rı, memleketin 

entellektüel haynh içinde ne 
kadar mühim bir boıluiu 

doldurduğunu b•r defa deha 
ıöıtermlttlr. 

Bu yıl kurumun tertip et 
tlf ı tarih konareılne kıımeo 
h aredllmlt olan bu nüıha
lar, kongrede yapı lan teblli· 
lerln en ehemmlyetlllerlndeo 
bir kaçını ihtiva etmekte
dir. 

Kurumun Genel Sekreteri 
Profeıör Muzaffer Göker, 
Belleten için kaleme aldıiı 
bir yazıda ikinci TOrk Tarih 
konıreafnla bGtün aafhaları· 
nı anlatmaktadır. 

Bayan Afet, Aıbaıkanı 
bulunduAu Türk Tarih Ku .ı 
rumuoun arkeoloji ıahaaında 
ne gibi hayırh ve ehemmi 
yetil ııler gördüğGnü .ala· 
btyetll bir dille btldırmekte 
dır. Bayan Afetin bu teblıjt 
ıayeılode, Kurumun Alaca, 
Trakya höyiiklerl, lnkara 
kaleıl, Çan kmkapı, Eti yo 
kuıu, Pazarla tlh.. gibi yer 
lerde 1936 dan ıeçen yıla 

kadar yeptırdıjı hc.frtyat tı · 

Jerlnln ne ılbl kıymetli mal 
zemenln yardımtle yurdu· 
muz ve cihan tarihi hak· 

kında ne rıbı mühim bilgi 
ler elde ettlflmlzl öjrenlJO· 
ruz .. 

Profeıôr Muzaffer Cöker, 
Türk Tarıh Kurumunun ilim 

Ye idare aabalanndakt f aa • 
llyeUne dair yaphjı tebliğ · 

de mekt p kitapları, Türk 
Tarihi Ana Hatları adla eıe 

rio bazırlanm 11, oeırtyat, 

yurd dııında Hım faaliyeti 

ve kütüphane tıleriode ku· 
rumun elde etllil verimler· 
den haberdar etmektedir. 

Jönev ünlveralteal Pıofe

ıörü Ôjen Paar, neolluk de. 

virôc Anadolu ile Avrupa 
ar undaki münuebetlerl 

araıtarırken bu müoaaebet· 
lerln teeaaüs ve lokııafında 

bugünkü Türklerin cetlerl 
olan br klıef ılllerin ne dere· 

cede büyük btr rpl oynamıt 
olduklarını k naat verici hır 
tekilde nlatmaktadır. 

Profeıôr Dr. Fut Köprii 
lünüo orta zaman Türk hu 

kuk müe11eaelerl hakkındaki 
travayı dokümantuyonunun 

ve planının nıükemmelftğı 

tle ilmi etüdlere numüne 
olacak derecede güzel bir 
yazıdır. Fuat Köprül{i, bura
da lalim amme hukukundan 
ayrı bir Türk amme buku· 
konun mevcut oldutunu, bızt 
ıtmdlye k dar alııtırdıiı to-. 
tiz m ve ciddiyetle lıbat 

ediyor. 
Profeıör Şemsettin Gü· 

nallayın tebliği bize açıkca 

göıtertyor ki, Selçuk lıt1la11, 

lıll01 llemlnln lnhltatıaa de· 
111, bu yanht iddianın ta· 

mamen alutne olarak, aai· 
lamlaımaıma ıebep olmuı
tur. 

Maruf neo-poz\tlvlıt ftlo 
zof Fon Aıter, Farabi ve lb· 
ot Sına gibi Türk de hal rı · 
nıo teft: kkür tarıhlnlo ıeyrl 

iızertodekı ehe01mty~tli te
ılrletlnl lıtonbul Edebiyat 
F akültcı ındelc 1 d ın l e yfcllerln · 
ce malütn olıı.n vukufıle an· 
!atmaktadır. 

On dördüncü ve on be· 
tinci uırlarda Anadolu bey 
hkterlnde toprnk ve h lk 
idareafn~ da tr, Prof eıör İı· 
mail Hakkı Uzuoçarııhdao 

kıymetli bılııler lıyoruz 

Profe ör Ruonyf, Erdelcle 
orta z mand Türklüiiln iz· 
lerfnl kuvvetli delillerle ta 
kip ediyor. 

Bayan Afetin .,Türk Oı 
manlı tarihinin lcarakterfıtik 
noktalarına bir b kıı,, adlı 

sentetik tedltfı, Oımanlı im 
paralorluiunun } 6luelmeıl 
ve inhitatı baklunda yazıl 

anı mak lelerin en toplusu 
Ye en açıiıdır 

Profesör Hikmet Bayur, 
bize Hindin meıbur Türk 
hükümdarı Ekber Gürkanın 
cazip ıahılyetlnl ve yapma 
i• teıebbüı ettlfl lnkdipla · 
rı etraflı bir ıurette anlat 
makta dar 

V arıova Qntve11lteıl do 
çeDtlerinden Stef an Erze· 
varakl, Belletenln bu nüı· 

halar1nda çıkmak üzere ka· 
leme aldıfı yazıda, bize Tar· 
ıullan ıelen ve bugün Var
ıovada tiulunen bir boğa 

heykelclllflnt tanıtıyor Ya· 
zının ıonuna heylıelclliiln 

ve buna benzer baıka par 
çaların reılmlert konmuıtur. 

Profeıör lımall Hakin 
Uzunçarıılı, ÜçOncü :>elimin 
veHahd iken Franıa kralı On 
Altıncı Luı ile yaptıiı mu 
habereler hakkında bir ya· 
zı vermfttlr. Daima vesika 
ya dayanan bu kıymetli ya
zının ıonunda veılkaların 

ıuretlerl ve fak ılmilelerl bu· 
lunma~tadır 

Fenl Kurtoilu ıon Altın· 
ordu hlkümdarıaın Fatih 
Mehmede yazdıiı bir mek· 
tubu, fak.ılmlleılle birlikte 
çıkarmııhr . 

Yazılar ıertıi Bayan Afe 
tin reılm aalerlıl hıakkında · 
ki lnymelt makalealle ka 
panmaktadır. Makalenin ıo
nunda galerinin iki manzara· 
ııle ihtiva etUğl tablolardan 
dört taneılnın kopya11 çık
mııtır. 

Sona konnıuı olan ilim 
haberleri, reılmler, mecmua 
ve kitap btbllyofraf ya11, 
Belletenln ılml kıymetini bir 
kat daha arttırmaktadır. ---'illd,_ __ . 

F rankonun kar· 
d şi nasıl öldü. 

Burgeıden yazılıyor : 

lıpanya Baıkumaodanı Ge 
n~ral Frankonun kard~ti ta
yare ıubayı Ramoo Franko, 
Majorlı sularında bir deniz 
tayareılnl kullamrken bir 
kaza netlceılnde ölmüıtür. 

Kuvvetli hır f ırtıoa yü 
zünden Kolonel Frankoyu 
takip eden diğer bir tayare 
ıerlye dönmeie mecbur ol-

(Dilnkü yaaıoıo devamı) 

TORKDIU 

Kara •• de an oy 
G çV r ı ~ I~ 

Gece/ y · Bir 
Gire De lika 

Tarafında 
Merkeze bağlı K raman 

köyOnde btr adanıın ağu 

yaralaoma11 ile nettceleoeo 
btr Vllka ol muıtur 

Karaman köyünden Mu· 
harrem oflu Abdülme 
cld adında l 8 yaıların· 
da bir ıenç g•celeyin 
Vahide adında birinin evine 
slrmlttlr. Kedın ycbancı hır 
erkeiln eve gird iğini görün· 
ce bağırmağa baılamıı, 

feryat üzerine köy korucu · 
ıu Arif. Yuıuf oğlu Cevdet, 
lbrahlm oğlu ltmatl . Hüıe -

C. H. Par.tisi 
Karaisa 
Kongre•i. 

C . H. Partisi K.aralıa na . 
biye kongresi akıam aaat 20 
de Parti blna11nda Kaza Parti 
Baıkanı B. Hılml ~cremetlt
nln rlya1etlnd~ toplanmııhr 

Ocaklardan ıelen bütcele 
rla tudıkl ile oahtyenln ıe
nelık btitce ve hesapları ted 
kik edllmıı, muhtelif dilekler 
üzerinde g6rütblelerde bu
lunulmuı Ye kararlar veril 
mlıtır 

Bundan ıonra yapılan ıe 
çimde Avukat Sabri Koçak, 
lımatl Dalkıran. lımaıl Safa 
K.aaapoilu, Mehmet Keklllı 

ve Cevdet Karaoflan idare 
heyt-tlne ayrılmıılardar. 

Bu ıuretle 1 Teırtnaantde 
baıhyan senelik Parti nahiye 
kongreleri ıehrlmlzde ıona 

erruıı bulunmaktadır. 

Talebe Nüfus 
Tezkereleri. 

Mekteplere ıtrecek tale
belerden alınan nüfus tez· 
kerelerlnln mektep kütQk. 
lerlne kaydedlldlkten ıonra 
kendilerine iade edılmeıl lü· 
zumu ali.kadarlar" bildirll 
mittir. Bu ıuretle brazı reı· 

mi itlerde lüzumu o1duğu 

halde mekteplerden lıoma-

11nda müıkOllt çekilen ço 
cuk hüviyet cüzdanlarının 

alanmuındakı bu müıkQli.t 

ortadan kalkmıı olecaktır. _ .... .-.------
Gelenler, Gidenler: 

Huıuıi Muhuebe Müdllrü 
B Raılt Sekendiz bugQn An 
karaya atdecektlr. 

!Ş Haber aldılnmza ıöre, 

Evkaf Umum Müdürü bugün 
ıehrlmlze ıel cektır. 

Ziraat Ve~ileti ~ir la r
ruf sandığı tesis edecek. 

Zıraat Vekaleti, Vekalet 
memurları için bir tasarruf 
aandıiı kurmağa karar ver-

i mit ve bu huıuıta tedklk
lere baılanmııtır. 

ın Ev· e 
l e i K ·şi 

Dövüldü. 
vln oğlu Davut, llalil oilu 
Süleymı:ın , Mehmet ve ka
dıom kocaat Z eki eve kot· 
muılard1r. 

Abd6lmeclt duyardan at· 
la yarak kaçmak ister
ken y ka!anmıo ve ıe
lenler tarafından döğüldüjü 
gibi bıçakla da batından .ıır 

ıurette yaralanrnııtır 

Hadlıeden jandarma ha 
berdar edilerek yaralı haa· 
tahaneye kaldırılmıf, vaka 
hakkında da tahkikata baı · 

lanmııtır. 

Hukuk 
Mezunlarının 
Tayinleri. 

Hukuk mezunlarının ta· 
ylnlerlne ald hazırlıklara 

baılanmıotır. Bu yıl m6nhal· 
ler gazetelerle ilin oluna 
cak ve bu münhallere taltp 
olanların tayin kararname· 
lerl hazırlanacaktır. Münhal 
lere talip olmıyan Hukuk 
mezunları için gene kura 

uıulune müracaat olunacak. 
tar 

Ziraat Vekaleti 
Bir Banka Ku

racak. 
Devlet ziraat fşletmelerl 

kurumu ve devlet ormao tı 

letmelert fdar~lerlnln btrleıtirl 
lerek bir bankaya kalbi Ziraat 

Vekaletince es s ltlbartyle 
kararll'lıtırılmııtı Bu banlta 

oın ismi "Otbank,, olacak 
tar. Deruhte edeceit vazıfe· 

lerl de üç kıama ayrılac12k· 
tır: 

l - Gen it ve fenni zira · 

at: Bılha11a threcat ve mil
li ıaoayl ihtıyaçl rı bakı· 

mından pamu ,, buiday, ar· 
pa ve büy k mikyasta mey-

vacıhk, ıebzt7clhk, dnhlli pi
yasa için çay lıtiheali 

2 - Ziraat ve ınn yt ba· 
kımından ıüt ve ınamülatı, 

menıucat, et sanayii gibi 
muhtelif ıanatlar 

3 - Orman lı 1etmeıl ba. 
kımından dahilde ve milli ~ 
fabrikalar, lıletmeler ve mah· 1 
ıullerln ıhtıyaçları bakımın 

dan fabrikalar kurmak. Ma· 
den direfl, travera veıalre 

thUyaçları temin etmek 
Banka bundan baıka 11lih 

olunmuı tohumların tekıtr ı 

ve tevzii ve mllll marka 

ile tevzi olunacak tohum 
ıekılyon istasyonları, hay. 
van, nebat, orman, heıere 

ve haıtalaklarile mücadele 
için de teıhat vacude aett
recekttr. 

Vali 
Muavi ı ·ğ,;. 
Ankara. 

5 (Huıuıi) 
- Balıke· 
ılr valf mu 
avlnltğlne 

Seyhan va 
it muavini 

B. Refik Kı· 
rıııo, Mui· 
lı.ı v it mu· 
avlnhğlne E. Yalçznkaya 
Balıkesir vah mua vlnl B. 
Ekrem Yalçınk yanın tayfot 
yükıek tasdike tktıron e tmft· 
tir. 

---·m;~,_ __ _ 

Ormanların 
Haritası 
Alınacak. 

Fotoframetrl usulu ı le or· 
man haritalarının vapılmaaı· 
oı temin makaadıle Z•raat 
Bakanlığına ba§lı bir Orman 
Harita daire 1 kurulmuı hak 
kında bir kanun projesi ha 
zırlanm11tır Projenin ıhtlva 
eltlii eıulara ıöre Ziraat 
Bak11nlığı Orman Genel Ko · 
mutanlağına bağlı b ir orman 
harita da•reıt kurulacaktır . 
Dalr4'! relıl tGm komutanı 
1alihlyeUnl haiz buluuacak· 
tar. Otman Harita dıalreılnln 
memur ve mü&tahdemlerl 
vazife dolaylılyle askeri mala 
keme kanunu ıle aalceri ce 
zs kanununa tabi olacaklar· 
dar. Bu kanunun neplnden 
ıonra Harita Genel Direktör 
lüğünden ayrılmıt olan mü· 
teha1111lar1n Orman Harltll 
daire.inde çalışmaları Hulta 
Gtnel Dırektörlütünün muva· 
fakatlne bağh olacaktır. Ha
ritalar fenni eıulara göre 
yapılacak ve bu eıaaıların 

tatblkana ald fenni esasları 

mürakabe vıı kontroi Harita 
Genel Dırektörlüiünün u.la · 
htyetl dahilinde bulunacak 
tır. 

idari ve fenoi ıı1 erınP, me 
mur ve müıtahddmlerioın 

t&yln ve çalıtma uıullerine 

aid eaaılar Ztraet Bal.anlı 

iınca t~ıblt olunacAktu. -

6 IKlNClT!ŞRIN 1938 

1 , 
•• 
Olçü Ve . 
Ayar işleri. 

lkttıat V elcaletı 6lçl •• 
ayar ~ılel'inın emniyet vt 

ıe ' ametle yürümesini teli>; 
makaadiie yeniden ba~ t ,,. 
btrler a imaja karar verlll 
Ur. Bu tedbirler valtltkltr• 
bir t.ımtmle bildlrlla>ltl1'' 
Alınma11 lıteDtlen tedbirler 

s•· o r.ıumda ıunla r vardıı: 

zı ıebtrlerd~. btlha11a k•,.~ 
ba ve köylerde yuak alç 

il al· ve aletlerin elan ku arı lı 
maaının önüne geçilecek il 
muayeneden ıoora uıuO 
müddet kullanılan iletlerltı 
doirulukları aranacak • ..,., . 
ayeneıt yapılmayan &letl•''" 

•• kullanılmalarının önüne ı 
çllecek. Kaaaba ye btlh••,. 
köy pazarlarında nizami al· 
çü kullananlar tarafıstd•0 

1ıı· elan, okka arıın valiıdl 

yaatlertae göre ahı ""'
1
1
1 

1 • 
yapılma1ına meydan ve~1 
mlyecek, mülki ve bel 
t~ıkllit menıuplart tarafıo • 

ti• dan ölçG ve ayar tılerl 
yık oldufu ehemmiyet •• 

kıymetle takip ve tatbllı 
olunacaktır. Belediye zabı· 
tuı, jandarma, muhtar t•f 
kllltınıo ölçü ıılerlnl dab• 
f a:ala bentmıemelerlne gaf· 
ret olunacaktır. 

Cami~e şapka ile palto, 
yu çalmışlar. 

Mehmet ojlu Hakkı adıo' 
da birinin namaz kıl111•" 
(lzere glttığl Paıac:•' 
mllnde ı•pkaıtle paltoıunuO 

tı· çalıodıiı aolaııldıiandao t• 
klkata baılanmJıtır. 

Kua sarkmtllık etmiş. 
Sakarya mahalleııodeO 

Ahmet kızı 15 1•ıları11d• 
Bahriye. çeımeden ıu alıP 
dönerken aynı mahallede" 
lbrahlm oflu f-16 
eeylolo kendisine ıarkıntıhlı 
ettiğini iddia etttllnden tab· 
klkata batlanmııtır• 

:as 

Şehircilik işlerinde 
Pla h Cahşma .. 

(Baıtarafı birinci 1ayfada) 
teknik daire marlfettyle ta 
haklcuk ettlrtleceğlnl tayin 
edecek, beledlyelerlo huır· 
lıvacakları çalııme proiram 
luının teknik daire. nıartfe
tiyle tahskkuk eltlrlleceğlnl 
tııyln edecek, belediyelerin 
hazırhytı.caklan çalııout proj
ramlarıaın teknik dafre mü. 
teha1111lannm d lttırakiyle 

tedktk ve kati oektldc kara
ra raptedocektır. 

Belediyeler ça lııma proğ 
ramlarını konı~y kararına 

mibtenlden vertlecek direk 
Ufe göre hazırlamayn ve 

proiramlı itler için her yıl 

bütceye lüzumu kadar tah 
ılıat koymaya mecbur ola 
caklardu. 

Belediye bütcelerlne 1ıo· 
nulacak tehıleat miktarı be 
ledlye varidat bütcelertol0 

Ol•' yüzde onundan aıaiı 

mıyacakbr 

Bu paralar muayyen af' 
larda ve iki takıitte ve d••· 
let bOtceıinden ayrılacak 
yardım hl11elerl de birer de· 
fada Belediyeler Banka110• 
yatuılacaktır. Büıceye bal 
makaat için konulacak tab 
ılsat belediyeler tarafı11cl•0 

batk• maksatlara sarf oluo· 
mıyacakhr Seneat lçtod• 
kuHamlmıyan para:ar gele· 
cck senelere devrolunacalı 
ve bu paralar baıarılao lf 
lere mukabil Belediyeler 
Bankaıı tarafından mateab 
bitlere Yerllecektlr. 



'7 1 iKiNCi ŞltlN IUI 

Münih Konferansının 
Sulh Mühleti itti mi? 

lngiliz, Fransız Milletlerinin 
ransında Devamlı Bir Sulh 

ladıkları Günler Şim ide 

Münih Konfe
adisesi i Alkış
Değişmiştir. 

1 
«İoaılız ve Franu~ mıllet

~'1bln Müoih kooferanımda 
•e •nlııımasında Jevaro lı bir 
•\alh bldlıeılnl alkıı1ad ı kl a rı 
tihıler tlmdlden deilımlttlr . 
lildiıeler bize yanıl dığımızı 
IÖttermlye lıtical ~tm• ıUr. 
Ç•lcoıloYakya, Godeaberg 
Glunıatomuuda taaarladıtı 
hlcllde veya buna çok ya
kııa bır tarzda parçalanmrt 
tır · Şımdl malf.al la edeni tl · 
h111•te mahkumdur Mut -
Europa telaılı bir ıurette 
IQ._ edlll19r: Alman orduau 
Sadet toprakla,.ıoa ılrerken, 
doktor funk Belırada ıtdl 
)or •11 ite koyuluyordu. 

Fakat mademki Çekoı 
lo.,alr barajı bir kere yıkıl 
taıııtır, hldlıelerlo bu ıekll 
'lrna11 önlenemezdi. Cer
tllen yayılmaıının, bundan 
böyle Sovyet Ruıya hudut · 
lerına kadar ciddi bir en· 

itile karıılatnuraceğun tah
trlin etmek lazımdı. Bunun 
ı, bt!raber, Almanranın or
t, ve ıarld A:vrupayı kendi 
'':ıuıuna g6re tadtl edecek 
tnevkıde olduiu ve ılyui 
~e lkttıadi lsartılıldı muahe 
delerle bu lıe ıtrlıeceil için 
btr iki ay meııul olacaiı 
•e Franaay)a lngiltereye kar 
tı ''kin Ye teskin edici bir 
t'•ır takınacaiı umuluyordu 
Mınıb uzlaımaaınm bize bir 
'•batlama mfthletı verecefl 
llaıulabıltrdt. Bazıları bu 
tnGhletlD UZUD olacağını H . 

tıı1or, dlferlerl de mu•ak 
k,t ve hatta kın olacafıDI 
•ôylüyor, fakat berkea bu 
tbüblete inanıyordu . 

Buıün, kulaklarımızı ve 
aaılerlmlzl bkadıtımız tak 
dirde, bundan ıüphe etmeye 
lllec.buruı. . 

Evnll B. Muuolinl her 
1•tnankl talepleriyle Londra 
Ve Parite ve bilbaua Pul· 
•e d6n0yor Mllolhte olup 
bitenlerden ıoora, ıerllırl Al
ltıabyaaın orta A vrupadald 
tnuvaffaklyetlne mütabıb 
0 l•rak, kendlıloe, lıpanya 
da, Akdeolzde, Afrtkaka 
l:ııuyaff klyetl elde etmıı na 
tarlJle bakıyor. 

Führerln taleplerini kabul 
ttaııı oldujumuz ııbı onun 
talepleri önünde de •ovun 
'iaıemlzl bekltyor. Bu tef 
•ıre, yeniz bir bedbinlik dt · 

h reddedtllrae, Franıa Ro · 
tfıaya bir elçl ıönderdtit ve 
İtalyan lmparatorlufuou hu 
lcukan tanıdıiı 11rada hal 
hn ıazetelerlnln FrRaaya 
lcarıı kaba hücumlarda bu 
1 tınnıa11na mani vermek ka 
bıl olmaz. Neden yeni btr 
d6rtler konferaoıı lıpaoyol 
ltıeıeleılot 29 eylul koofe -
''n11nıo Çekoı!o•akya meıe 
leıt için yaptığı gibi hallet · 
~tıtn? lkt hafta evvel faıtat 
~Gluimetı ıef inin miıkemme· 
•n lfa etmlı olduiu muta· 
••ıııt rolünü bu aef er de 
l>ek lll Adolf Httler yapa 
~lltr. Nezakete kartı aeza -
ket. lkı dlktat6rQa, ı&mGrıe 

meselesinde, ayca mc ide ta· 
lt?p İ erle kar~ı lu ıacakl arıoı 

hiç heıa be k ii t mıyorum. 

fak at 9 tl kte orınd l'! Adolf 
Hıtler tarafandan S ı\r brükte 

ıöyleoen nutuk, enternu 
vonal LuhHnıı yeni bir uo· 
ıur katıyor . Demokrasilerin 
ııted ildert sulh mühll"ti on 
lara aÖc k iç rejimlerini to 
taliter devletlerle ahenk 
haline kovdukları takdirde 
verılec kUr. B. Duf Kuper 
8. Antonl Eden, B Vınıton 

Çörçtl kar hıteye ıla ve 
edılmlılerdir Ôireomlt ol 
du\c: Almanya, Loodra ve 
Parlıte iktidarda "Mftnıh,, 

adamlarının veya "Harpcı · 

lar., ın bulunmaaına ıöre 
hareketfnC tayin edecektir. 
Falıat Sarbrük nutkunda 
pek gizli olmayan bu •Gte 
lıcbaltuoog,. polıtıkasıoın in 
ktıaf etmealoden korkula bi 
lir. 

Dıktat6rlerle iyi geçinmek 
lıtlJ:en için parllmento hü· 
rtyett, matbuat hürriyeti teh 
lıkell ıeylerdlr . Hürlvetlerl 
lcend1 memleketlerin de bol 
muılardır. Fakat hudutlar 
ötesinde de bunun me•cudl 
yetine tahammül edemiyor· 
lar. ilk yıllarında, Hıtler Al 
manyaalyle muka•ele akdet· 
mit olanlar, dıt politika hu 
ıuıuoda, gazetel~rln müna
kaıa h klarmı tehdit eden 
anlaımalar lmzalamıılardır 

Meıell Polonya bunlardan 
biridir. 

fran11z dıı bakanlıfı ba-
110 büroıu ıef 1 ıeçen ıene 

Alman meılekdaı•mn ziya 
retlnl iade için Berlrne ı·t

tlfi zaman, bu neYiden ta 
leple kartı kendini müda· 
faa etmek mecburı1ettnde 

kalmııhr Gerçi bu talepler 
o zamana ıöre mahdut ve 
müteve zlydl amma f!D küçQk 
ta vızde bulunulmuı olıe:tydı 

artmaktan ıerl kalmazdı. 

Bu noktanın ehemmlyett bii 
yüktür. Blzd~ akıl iddia edil · 
mJı olmuıoa rağmen iki ide· 
olojtk blokun kartı karııya 

olduğuna delllet eder 

Şımdt bir beıka noktaya 
ıeçellm t 2 tlkteırln tarihli 
Alman gazetecileri üçüncü 
Rayhın, Fran11z ve loıthz 
11lihlanmalarıom artıııoa 

puıf ve müsamahalı bir ıe 
ylrcl olarak kalam1yacağını 

tyma edtyorlar. Şımdllık b ·J 

aadece bir mıraltıdan ibaret· 
tir. Yavaı yaVjif bu 01uhte. 
lif ıeıler tek ıeı halin" ge 
lecek ve gittıkçe tlddell ar
tacaktır. BB. Çemberlayn 
ve OalaJiye, Münıhtn erte
ıtnde, en büy6k tukeri ha
zırlıklar lüzumunu beyan 
ediyorlar, bu ıuretle keodı· 
lerlnt dlnllyenlere milli mO
dafaaom eylülün eodltell 
ıünleriodekl hareket tarz· 
larıoda mJJıt müdafaalarının 
nlıbi zaafı iuıtl olduiunu 
fyma etmit oluyorlardı . Fran
aayla lnglltere büyQk dev· 
let olarak mevkilerini ve bu· 

ouo maddi faydal rını mu 
haf aza e tmek l•tcdtklert t k 
dir de ılli.h l~ um nın her ;ey 
den üstün tutu ma11 lüzumu 
aıtkardır. 

f akot Alrnanya, tkı de 
mokraatnın kendilerine ver
mit olduğu mlıali taklıd et· 
melerioe kızacaktır f Ohrer 
ıöyle muhakeme ediyor: 
Francızl ar ve lnıtltzlcr Mü
oth kapitülaııyonuna mem
nun elmuılardır, çünkii btl· 
haase hava kuvvetl•rl hu 
ıuıunda Almanyaoın ezici 
(hlüolüiüne kanldıler. Akıl 

halde, "dıkkat,, önünde bu 

derece efllm zlerdl Onların 

daha fazl .. ım elde etmek 
için, bakanları limthl-z ıay. 

retlerle buıftokli aıkerl mu· 
vazeneyl ihlale cnret ettik 
lerl takdfrde, atlatmıı ol · 
dukları tehlikenin yen!den 
meydana çıkacağma onları 

ikna etmek kafidir. 
Alman elçlıl R. Koeater 

1934 yazında vatandaıla. 

rmdao birine Frenaftnın bir 
önleyici harbe gltlımeıl ih 
tlmalınden fena h lde-kork
tufunu ttfraf ediyordu. Öter 
ki ona ıormuıtu: .. F ranıız 
olıaydınız, böyle bir harbe 

ıtrmekte tereddüt eder mly 
dtnlz? ~ - "Hay1r dcmlttl, 
derhal ite ılrltlrdlm ... Fuz-
11z hükumeti anleylcl bir 
horbe elrmeyl dOı\ioemezdl 
eıaıen mukadderat onu bu 
ite ıırıımek lüzumundan 
kurtardı. Mesullyet altına 

girmeden, aıkeri hareki.ta 
ıeçmek tmki.n1 ona 7 mart 
1936 da Almanya tarafından 

verllmlf oldu Akıine 8 . 
Ftinden dıt bakanıydı ve 
bu fıraattao lttıf ade etmek 
ceaaretınl ve uzgörüıünü 

göıtereı:nedl, eııuen onun 
zaafına daha baıkaları dik 
lttlrak etU. Almanlar olaay 
dı bu hatayı tılemltlı.-rdt . 

Fakat kaçırdıiımıza mu 
adH btr fıraat onların eline 
ıeçecek mldlr? Bu ıualln ce· 
vahı, Fraoaıının mao~vı, ıl 

yaıl , mali ve iktisadi kal 
kınına1ına bafhdn. Şimdi 
ltk böyle bir fıraat ortada 
yoktur. Da ha doirueu, en
c•k Fransız mtlletl tlltler 
imparatorluğuna muka•e 
met edemlytcek mevkide ol 
madıiunıza kani buluoduiu 
takdirde bu fırsat mevcut 
olabthr. Yttz eanaaında bat 
vekilin yükıek harp ıuraamı 
toplama&. latememlt o~maıı 
na eaef edllebllır . Franıız 

ve lnglltz milletleri vazife 
lerinl yapmadıkluı takdirde 
ioıa halinde olan Mtttel·Eu· 
ropanıo Almaoyanın aake 
ri heıemooyaamı lntac et
mesi mümkündiir fakat 
henüz lf bu raddeye gelme 
miıtır ve bu haklkat klmıe 

ye meçhul kalmamalıdır. 

Akıl halde, Almanyıı •e 
ltalyanın talepleri öniine hiç 
bir mukavemet ıeddı çeki
lemez,, 
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Meıhur cephane f brtka
t6rü Samoeldur Port cebin 
den bir çek Jefterl çıkara· 
rak bir yaprağına rakamlar 
yazdı. Sonra ıöf eri Ember 
tona: 

- Al yavrum, dedi. S ana 

8000 fngiliz lıralık ilk ücre· 
tini •eriyorum. Ben yaıa

dığım müddetce her ıene 

böyl~ bır çek a laca! ıın v e 

bugünden itibaren b en im 
oğiumıun. 

~ôfer Emberton çek al 
dıktan ıonra biran için du 
raiadı. Uykuda olup olma 
dıa}mı anla mak için kendi 
kendini çimdikledi .. Evet, 
acıyı hlu~dhordu Demek 
ki rü~· a ıörmüyordu 

Şöfer Ernb erton buaüoe 
kadar muhtel if zenııolerln 

yanında çalıtmııta Fakat on
lardan b•çblrl, Emanuel du 
Pontdan daha garip değil 
dt. 

Her ıevden önce, daha 
birinci günden ltlbaren ona 

ıöfer üntforrna11 glydirme-k 
lıtememlttl. Akıamlerı yeme 
ğe kf'ndl ıof raaın ç ğarırdı 
Fakat timdi bütün bunların 
hepılnl aölgede bırakacak 

bir had ıe oluyordu. 6.000.000 
lngtllz ltralt~ bir ıervete va
rlı olmak ... 

Ôyleya .. Bır milyonerin 
ev' atlıiına kabul edlimek ne 

demektı? 

Emberton o at. ıa nı , eara 
jın üzerindeki küçük evine 
gldeceii yerde milyoner ba 
balıiı tarafınd&n keodiııne 

tahılı edtlmtı olan aaray at
bl btr blnayıı aötihüldü. 
Uıaklar 1 hizmetçiler, karı 110-

d• ~lpençe divan duruyor
lardı. Bu hal ıöfcrl ıc~uh · 

yordu da .. 
Güo ıeçtlkçe bu ıaıkm 

luolık, can ıılunhııoa döndü 
Ztra ıöfer Embertao bütün 
arkadaıları ıtbt kendı tı t nl 

&tendi gôrmeğe ftlıımııtı ve 
müstaktl o l mıtğı severdi . 

O kadar kt, gördüiü htz
mt!tlerden ılılfatlarından ıı

lulmııya baıladı. Kend lııne 

hiçbir fıuet vermeyip göm 

lealne, elbtıeılne vanocıya 
kadu ıtyd,renler~ dıı bili
yordu. 

Hununla beraber, bu tıı 

ıonuno kadar aötürmeye az 
mttmlfU. Zer.ela btr adamın 
oğlu olmanm ne mani. ifa· 
de ettlilnl öirenmeye mec
burdu. 

ŞöferJn dıier günleri 11r 
ile, kıımeo tenlı ıevretmf'k, 
oynamak. parklara dolaımak 
nihayet milyoner bnbahğı 

ile otomobil ıeztntlıl yap· 
makla geçiyordu. 

Emberton bu ıe:ı:lnUler 
eınaıında kendileri için ye · 
nl bir ıöfer tutuldutunu 
gardü. 

Emberton rahat edemi · 
yordu Her kaıeyt d<;oüoce 
her otomobil rastladıkça ye· 

nl töfere talimat vermek 
tıtlyordu. Gözü dalma yol -
daydı. Yola bakmaktan ya· 
:undaki ile konuımala fır'ıat 
bulamıyordu. 

Btr kaç ay için Emberton 
mümkün olduiu kadar iyice 
bir vakU geçirdi Fakat ni 
hayet tahammGl edılemlye · 

cek ıünler ıellp çath. Y ııpı 
lacek bir ıey kalmamııtı 

Bulunduiu mıatakadakt ıl 
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nemaların hepılne rttmtı, 
ftltmlerln kaffeıtnl görmüt· 
tü. Her ıporu yapmııtJ. Her 
lükı macerayı denemlıtt. 

Emberton. derin yelı için
de olarak gauja rıttı . Ora· 
da b!zmetçller otomobilleri 
vıkamak, temizlemek He 
me11uldüler . Eıkt §Öfer bir 
müddet onl ra baktıktan 

ıonra da ve.ne.madı Eo mü
kemmel terzılere dı k tıt eo 
iyi kumaıtan ceketini çıka
rarftk, hı zmetç ılere yardım 
etmeye ka l ktı: 

- Müıftade eder mlılnlz 
arkadeı 1ar, diyordu. Ben de 
sizinle bera ber çelııayım. 

Lakin bundan ıoora, tek
rar lüke hlly ta döomelr ona 
pek zor geldt. Hiçbir iti g6r · 
memek onun canını ıon de 
rece ııkmııh . Ahımaia ça
lıımıfh amma ne çare •. 

Bunun üzerini.! ıöfer Em · 
beroo ıaray aıbt evini bıra 
karak ucuz ve alelide yer
lerde ) aıam ğa baılada. Bu 
ıuretle kendi l daha meıud 
hi11edfyordu 

1311 va:ı:lyette, eakl töfer 

ile kendine bir ıervet •aa· 
deden babalıiı hi.la mektup· 
laınıakta de•am edene de, 
babalık p~k meyuıtu . Ztra, 
6 na ılyon loııltz liraya çıkan 
ıervetlne layık hır varlı bu· 
lamadıfına esef f'dlyordu . 
Bunun için y~nlden blrlot 
aram11k flzım ıelec~ğlne üz 
üm ü1üm üzülüvordu. 

Samuel du Pont alleel 

müe11eaelert harbi umumi 
senealnde 5 milyon ıterlln 
kazanmıthr. Bizzat Samuel 
du Ponton hayat elfortaıı 

cfünyada en yükıek s!forta 
ücretidir. 

Bununla heraber elindeki 
parayı ne yQk ac111 , evllt 

ıahıbı olmamaııdır Onun 
için binlerce liralık hayarlar 
ltlemlt baıkal1U1nın çocuk · 
farına bakmııhr. Btr çok 
mektepler yaphrmsıhr. Fa · 
kat h •çblr mektebe de k~n 

dt 1 mini vermemlıtlr 

Baılıca zevki, mektepleri 
ıezmek, l< endl parasından lı 
Ufade ederek yetlıen binin · 
ce talebenin çalıımasmı gör 
mektlr. 

Gftoün birinde dtılerl ara· 
11ndan 11hk çalan bir çocuk 
ıörmüttü . Çıplak b"tlı, in 
ce dudaklı Samuel du Pont 

oynun bu halinden hoılaomıı 
tı Zira, kendfıl de, öyle 
dtılerl ara11nda 111ık çalmak 
itiyadında idi. Çocufu ev
latlık edinmek lıtedl, fakat 
anneal baba11 razı olmadı . 

Bir zamanlar, «franıa ıh. 
tılili» nl ya:ı~mağa baılamıt 
olan bir katip tıtıhdam eder· 
dl Alakadar olup onu ken
dine evlat etmlıtı. Btr mQd 
det bu genç müellif, ideal 
bir evlat ve va rlı olabllm"'k 
istidadını göıterdtyıe de gü
nün birinde babahiı tara
fından kendisine •erllmlt ol· 
an 1000 liralık bir çeki 10 
bin liraya ikraz etmek ıu · 
reUle namu11uzluk ederek 
ver ıet imi lnl•'lını kaybetti . 

Ahmak adam! Eier 9 000 
lira fazl vurmaia tamah 
ederek milyoner himlılnln 
Himadını kaybetm•aeydl, ya· 
rın 7 haneli bir rakam sa 
hibi olacakh Allah inaaoı 

ıaıırtmuıol .. 

SAYFA ı 3 

lngiltere Ve 
Fi"listin •. 
( Baıtarafı birinci aayfada) 
kom:ıyon gönderdiler. Bu 
komlıyon bundan evvelki 
heyetio verdiil raporun tad 
bild k .. ..,il olup olmıyacağı 

nı tedktk edecı.-kllr ve he· 
nüz raporunu vertnemlttl• 

Aradıtn g~çeo zaman zar 
fanda badııeler fena bir va· 
zf1et aldı. Katıller baı1adı. 
Arkıumdcu muk bil hare· 
ketler, kendini ıöıterdl. Bu
nun üurlne lnıı ltere azar 
azar takviye lutaa ları 16n· 
derdi, ara cezrt t'!dblrler 
alındı. 

Bu suretle, mOtemadl bir 
tereddüt ve aciz aa yealnde 
memleket Lu.rnnkQ acınacak 
vazlyete geldı ve Araplarla 
Y ahudtler eraauıcia kanlı 

bi.dlıeler b&ılodı ki, nereye 
Yaracağını kimıe keıttuunez. 

Şüpbcalz ki bu. lngtltere· 
yl blr karar vermete 1evk 
etmeıl lazım relen bir va
ziyettir. Fdlatlo hakkmda 
blllomeaı lazım gel"n ne var · 
H uzun zamandanberl müı· 
temle keler nezaretinin elin · 
de bulunuyor. Mahalline ıan
derllen komlıyoo1ara hiç
bir zaman lüzum btaaedıl
medl, bunlar yalnız lıarar 

verip icraata rlrlıme .rftnQ
nü tehire bir bahane teıkll 

ettiler. 
Peel ptloı terk olunacak 

nıı, olunmıyacalc ma? lnıtllz 
parlamentosunun buna 6nQ
mQzdekl heftalar zarfında 

karor v rmHI llzımdar. 

Eier fillıtioln tekılmlnden 

vazg~çlldı ile, meseleyi hal
let ek k& bil d.-illdlr. la
haneıl ı le Vftzlfeılal bıra

kllcak ve mandayı Mıllet· 

ler Cemiyetine mi terk ede · 
cek? 

Bu ıektlde bir hal ıuretl 
belki hariciyede fiıpheılz ki 
taraftar bulacak, lnııltere· 
nln teıllm etmeıt llzımdır 

ki, elinden ıelebtlecek her 
ıeyl tecrQbe etmlt, fakat va· 
-ıtfeılnt vapmai• muktedir 
olmadıiını ıörmüttilr. 

Gene hiç ıüphe yok ki, 
bu tarzdaki hal ıekllnln ta
r ftarları ıulh •e endltalz
lığln mllli ıere-f Ye taahhüt 
gibi hlaai ıeylerden 6ıUio 

tutulmHı lizım geldlilot ileri 
sürecekler. 

Falııat bu ıekildekt bir ıl· 

yaıetlo de önfine çıkacak 

ciddi maniler vardır 
Tabti Fıltıtlnlo himayesini 

memnuniyetle üzerine ala . 
cak üç devlet vardır: Al
manya de ltalya bunu elde 
etmek için Hhır11zlıkla en
trlkala ra bile glrlteceklerdlr. 
Onların bu tıteu umdukla11 
menfaat. Flltıtlnde bulacak. 
ları aakerl bakımdan lıtlfa

delerdir . 
Üçüocft devlet Tdrldyedlr. 

İngiltere hicap duyar•k ka· 
bul etmelidir kt, buı6n Fı

llıttndekl Taziyet harpten e•
vel Türklyenln ldareıl altın
daki vaziyetle mukayese 
edilirse netice loıllterentn 
lehine deftldlr. 

Bununla beraber, hunlar 
dan herbanıt biri kabul olu . 
ouraa olunıun meıeJe lnııl -
tere için son derece acı •e 
alır olacaktır . Bundan baı 
ka, Cenevrede cereyan ede · 
cek müzakerelerin de ne 
kadar uzun ıürec"ğlol dütO · 
neblllrlz • 
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JAPONYA; AVRUPA EMPERYALiZMiNi 
MINIKALDIRMAKIÇINSAVASA~IGIRDI 

Kendi a lemi lçınde yaıı- raber kalmak hakkıdır . taraftan da ltal1anların bir vermemlt·• Lakin clna,etln 
yan ve btç k lmıeye zaran 
dokuomıyan bir Çın ülkeı l · 

nln mncut olduiunu bılırlz. 

Bu ülke, bir zamanlar don 
ya tarihine ve medenl1ete 
e'as kurmuı, dünya felıef e 
sine, timine, hatta sanaylloe 
destek olmuı lnıanlarla meı · 
kondu .. 

Sonradan ne oldu? 
insanların Y•t ılerlemeıl 

ılbl, medeniyetlerin de Y•t 
llerlemest yani lhUyarlam&11 
tabii olduiu için buıünkü 

Ç•ne (lbtt1ar Çin), 1abud 
(enerjlıfni kaybetmft fnaan
lar beldesi) ıuretlnde bir 
isim lcoyabllırfz. 

Kantondan ıonra Hanke· 
unun da ıukut ettlft fU .. 

rada, Japon·Çın harbine da 
lr biraz malümet verelim: 

12 Teırinevvel 1938 de 
Hongkonıun t lma l k11mına 
dlıen Couoı ıahlllerine Ja • 
ponlar 30 000 klılllk bir kuv
vetle hlcum etmtılerdl. 

Japon aıkerlerlnln hiicu · 
munu g6zQmüzln 6nüne ıe· 
ttrdtilmlz zaman, yüzde yüz 
muvaffak olmayı iman ha
lla de içinde yaıatan ve her 
türlQ mahrumiyete, müza
yakaya ve tlddetlı çarpıı

malara raimen hedefe var
mak için farpınıp duran ln
aanların mltemadt saldmıı 
nı hatırlamal111nız . 

Japon aıkerlerf ıerek laıede, 
ıerek elbeıta, ı•rek mezu
nl1et ltlerinde Avrupalı as. 
kerlere hiç benzemezler. Bir 
defa hOcuma kalkan Japon 
takımı, artık geriden yani 
levazımdan bir ıey bekle
mez. 

Sırtındaki çantada birçok 
ıünlük ylyecefl vardır. Cep· 
haneal için de oldukça ha
zırlıklıdır. Yalnız Hptettlil 
yerlerde kendlılnln yemek 
yhoek orada ihtiyacına ıöre 
ateberl olmak, kızlarla be-.. 
Frakonun Kar
deşi Naaıl öldiJ. 
(Baıtuafı ikinci sayfada) 

muıtu. Kolonelden baıka 

tayarede d6rt kiti daha bu 
lunuyordu. 

Ramon Franko, İspanyol 
tayareclllğintn en tanınmıı 

llmalarındandan biri idi . ilk 
defa olarak Avrupadan Ce· 
oubl Amerlkaya uçarak, 
kendlılnl tanıtmııta . 

Kolonel, ılyasl 'mücadele· 
lere atılmıı ve Franklıt ha· 
reketlnln baılamuından epey 
bir müddet ıonra kardetlntn 
tarafına reçmlttl Ölümü lı
panya tayarectllk aleminde 
büylk bir keder doğurmuı 
tur 
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Japon aıkerl eıir olmak · 
taoaa ölmeyi tercih eder. Za· 
ten eılr olarak memleketi
ne iade edilmlt pek az Ja. 
pon aakerl tanırız . 

Birçok yerlerde Japon kı 
talara ellerini kollarını salla· 
ya ıallaya tehirlere ılrdller . 
Hıç bır muka nmet ıörme· 
den yüzlerce kllometre yer 
•tan Japon kıtaları tahmin 
edlidtilnden fazladır. 

Japonyanın buıünkü ma· 
luadı glttlkçe vazıh blr ıe· 

kil alıyor. 

Belki o, Çinin dütmanı 

ıtbl ıörüaürae de hakikatte 
hiç de biyle deitldır. Çın, 
Japonyanın ikinci derecede 
kalan zayıf bir hasmıd1r. 
Şunu IJlce bilelim ki, Ja· 

penlar, As1adan Avrupa em · 
peryalizmlnl kaldırmak için 
savaıa ıtrmıılerdtr. Oa1ar 
için Ç•o, aiızda fokmadır. 
Fak at Hooıkong mOıtalı· 
kem mevkUne: CebelOttarık, 
Süveyt, Sını•pur geçitleri 
dereceatnde ehemmiyet ve
ren ve hakikatte de bunlar 
dan hiç aıaiı kalmıyan in 
ıılterealn bu adaaaoı Japon 
ya erıeç onun eltaden ko · 
paracaktır. 

Japonların en canlı ve ateı 
il hedefi bu •oktaya çevrtl
mtıtlr. Zaten K.anton Japon· 
ların eline dnıtükten ıonra 

Honıkonı 6llme namzed· 
dtr. 

Son A •rupa meseleleri 
karıtık bir ha•• içinde bolu· 
lacaiı saralarda, Japonlar .bu 
vaziyetle çok allkadar ola· 
rak ıızll ıtzlt H•lnmlılerdt. 

Çünkü ortalık bulanır bu · 
lanmaz onlar derhal Fran
ıız ve laıılız menfaatleri ve 
araztlerl Qzerlne atılacaklar, 
bir hamlede ba iki devletin 
Aı1a ile allka11nı keaecek 
lerdt. 

Japon müaev•erlerl ve Ja· 
pon biiyiiklerl o mOhlm laı 
dört 16zle beklemekte ve 
ona ıöre fabrikalarında, 
mekteplerinde, ordularında 
aençlıfl, ltçlyl yetlttlrmekte· 
dlrler. 

Bazı Anupa polıukacı
larının (Sarı tehlike) diye 
haber verdlii Japon tehllke
ıl, hiç te hayalı bir teY de 
fildir Yeter ki, Japonya 
ufuklarına rGzılr biraz mü 
aalt e11ln! 

Emin olalım ki, biitün Aı 
ya Japonyanın arka11onan 
relecek ve varını 

,okunu bu uiurda sarf 
ederek, kendlıloi aaırlardan· 
beri kemiren, Hırlardaaberl 
aç bırakan ve haatahktan 
öldüren beyazlardan lntlkım 
a lacalıtır. 

lnıtltere, bir harp yap · 
maktan muhakka ki ılddetll 
ıurette çeklnt,or. Onun harp· 
ten çeklnmeılne aebep, müı 
temleke arazlılnln vOaatl, ve 
buralarda mevcut olan ıay· 
rl memnunlar•D dOımanla 

birlikte teırlklmeaal ederek 
bizzat anavatana saldırma

" endtıealdir 
ŞOphe yok ki lnılltere ıoa 

Avrupa hldlıelerlyle bu ha 
klkaU ortaya koymuıtur. 
Bir taraftan Almanların, bir 

taraftan da Japon noktal· 
Dazarlarının itlrazıız kabul· 
cüıü olan logtltere bakalım 
latlkbalde ne yapacaktır . 

Şunu haber verelim ki, 
Japon lıtlllıı altına ıhledek 
olan Çin hldisealyle Avrupa 
tam dört yüz milyon mOıt

terlılnl kaybediyor Bu dört 
yQz milyonluk büyOk yeki
ne mal yetlıtlren fabrikala· 
ran mlhtm btr kıamı lnıtl· 
terede olduiu ıtbl, dlier bir 
lnımı da Amerlkada ve Al
man1adadır. 

Yakı• bir lıUkbal Honı 
konı müıtahkem mevktlnln 
baıında kı1ametler kopar• 
mala namzetttr. ÇGnk6 all 
kadar devletlerin ve bllha11a 
lnıtlterenln tktlıadtyatı bu 
kalenin lklbetlle mGdhlt su
rette allkadardır. 

Kantonun ve Hankeonun Ja· 
ponların eline düımeal lnıl· 
llz ılyaıtlerlnl acı acı clü· 
tüadGrmei• vesile oldu ıa · 
•ırım. Her halde tarihin 1a· 
kın dersleri loılllz mllletl 
için bir lntlbah olacak ve o, 
hakiki varlıflle ve baıkala 
rının 1ardımını rica etme
den bizzat cidal sahatana 
ıirecektır. 

Bfer A vrupaJı tekrar bir 
AUlllnın, yahut Cenılz Ha 
nın lıt1ll11na uiratmak lıte· 

mlyoraak, batımızı elimizin 
içine alarak dGıünec~k za 
man ıelmlıtır. 

18 Aydanberi ikinci defa· 
dır ki lnıtltere Aıya meıele · 
tinde de kaybetmfttlr. 

Prağda bir Çinlinin vakası: 
Prafda polis romanını an· 

dıJ'an bir cinayet hldtaeıl 

olmuı, fakat memleketin 
buhranlı ıüalerlne raıtıeldl
ll için hemen hemen hiç et
rafta du1ulmamı1tır. 

Bu meraklı macera 16yle 
cereyan ediyor: 

Btr ı•c• Praida, yan ıo. 
kaklardan birinde polltler 1er· 
de yGzGkoyun yatan bir 
adam buluyorlar. E•vell ıar
boı saaıyorlar. sonra bakı 
yorlar ki, kalbine saplana• 
bir bıçakla 6lmoı. 

Pollıler, adamı yerden kal
dırırken 16zlerlne bır:ıey çar· 
pıyor: ÔJd6rOlen adamın iki 
yanalında da bıçakla birer 
S harfi ltaret edılmlt· 

Erteıl 16n clna yet kurba -
nının kim olduiu anlatılıyor. 
Bu, Prafdakl biiyOk oteller
den birinin sahibi Lttektlr 
62 Yatında bir adamdır. 
Zenılndir, fakat yanında 
para taıımak idetl olmadı· 

iı için cinayetin böyle blr 
makıadla yapıldıiı düılnO 
lem ez. 

Hem öyle olsa bile, katil 
adamı öldürüp para11nı al . 
dıktan senra yüzOne oe1e 
S harfleri ltar•t etltn? 

Bununla beraber polıı el · 
nayetl aydınlatmaya, bu 
çifte S noktHından hareket 
ediyor. 

Lltekln otelinde Svlatop· 
luk Safarlk lımlnde bir adam 
vardır. Bu adam oraya bir 
16n blrlılnl aramak bahane· 
sile ıelmıı fakat ıonra, bir 
oda tutarak oturmıya baıla -
mıı ve tam Qç ay beı para 

ıabahı b6tün borcunu tea.Yi· 
ye etmlf. 

Yapılan tahkikat Safartk 
üzerlndekl ıOpheylbüıbütün 
artırıyor. tüokii o gece adam 
sabaha kartı otele dönmiit 
tür. Erte1I sabah da bütün 
borcuDu ödemeat clnaytın 

onun ııledlit ve otel tabibi 
nln üzerınden aldıiı para· 
tarla borcunu verdlll hakkın· 
dakt kanaati kuvvetlendir· 
mittir. 

Safarlk te.klf olunu1or ve 
ıorıuya çekiliyor. 

nuz? 
Parayı nereden buldu· 

Kumardan kasa•dım. 
Kumarı ne zaman oy 

nadınıs? 

- O ıece .. . 
- Fakat kumara yatıra -

cak katılar bile paranız ol 
madıiını ı6yliiyorlar? 

- O ıGne kadar yoktu, 
fakat o giln kard~tlmden pa· 
ra geldi . 

- Kardeılnlz nerede? 
- Franıada 
- Parayı poata tle mi 

ıönderdt? 

- Hayır, mektubun için 
de ıöndermtttl· 

- Pek all... Gönderdlii 
para her halde f arnkta. Han 
ıı ıarrafta kuron yaptırdı-

nız? 

- Dofrudan dofruya ku · 
ren 16nderml1. 

- Ye! Demek franHda da 
kuron ıeçlyor ha? 

Btit6n bunlar Svlatopu
ak Saf arık aleyhindeki tüp· 
heleri artıracak ıeylerdl.. 

Hele onun ıece kÜmar 
oynadıiı, fakat kumara ıaat 
on birden ıonra yani clna. 
yetin itlendtil tahmin edl 
len ıaatten ıonra glttlil an· 
laıılınca katilin muhe kkak 
ıureue· o olduiu kanaatine 
yazılıyor. 

BütGn itirazlarına ve avu· 
katını mOdaf auına rağmen 

mahkeme Saf artki ebedi ha · 
pJı cezuına mabktlm ediyor . 

Dava mahkemeden çıkmıı 
hük6m verllmlttlr. Fakat 
Perai gazetelerinden biri: 
Skarb adliyeden daha titiz 
davranıyor ve Safarllıln mah. 
kdml yetine karar verılmeal · 
ne aebep olan ıeylerln birer 
teaadüften ibaret olabllece· 
flol, baıka bir kattl•n aran· 
ma11 llzım aeldtilnl ileri 
ıilr6yor . 

Skraba göre, Sıatopulk Sa 
farlkin mektup l9inde ku· 
ron para olma11 o aece ••· 
at 11 den ıonra kumar oy· 
namuı hiç de rayri tabii 
ıeyler değtldlr Eier ortada 
b6yle btr cinayet otmuaydı 
bu ılbl ıüpheye dOtülmtye 
cektı . Nihayet iki lımlnln de 
S harfleri ile baılamaaı ile 
öldürGlen adamın yüzüne 
iıaret olunan S harfleri ara · 
11nda da bir teıadüf ten baı · 
ka bir müoaıebet yoktur. 

Btnaenaleyh, tesadüflH 
iizerlode toplanan bu tiip 
belere kapılarak adamı mah
k6m etmek bakıızlıkh 

O halde? Skarb buna ıöJ 
le cevap veriyor: 

- Şlmdı,e kadar clna ye
tin tahkikatında hep Safarlk 
tarafından gldfldt, Lıtekten 
baılanmadı. Bir de o taraf
tan ta hklkata glrlıtlstn .. 

Gazeteci poltlte tanıdıfı 

bir mGfettıı vaaıtaatle tahki
katı bir de bu taraftan y(l 

s IK.INCITllRIN tVJI _--

-~~··~~··~~~~~~~~·~~~~~~~~ 
~ ~ 
~Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ = K apita/: JOOf)00,000 Türk Lirası 'it 
1" Yurd içinde 261 Şube Ve /jjans ~ = Dünyanın Her Tara/Jnda .Muhabirler -; 
.ı Her türlG zirai ikrazlar· d•ger bilcümle banka rou· ~ 
.ı ameleri b6yük ıubelerinde kiralık kaaalar. -; 
JIİ. • İhbar11z ta1arruf ve kumbara hesaplarında ılır•· 'fi: = mlyeler. ~ = I kramlgt: lllktarl: ikramiyenin tuiafl: ~ 
11J. ADEDl LiRA LiRA ~ 
JIİ. 1000 1 008 -,; 
11J. 500 SOi *" 
~ ı ~o ~o ~ 
'IJ. ıe ıoo 1000 ·*" . ~ 25 50 J250 rr = 30 40 1200 ~ = ı: 20 6~: ~ 
JIİ. Bu lkra111lytltr her uç •Y"" tir olwıak üzıre se· -;. 
; nıde d6rt defa •u ınlktar U%trlnetn kura llt c•Uıtı· ~ 
il lacaktır. ilk ktşlat 1 E11ltll 938 dtdlr. • 

···-~~~~~-~~······~··-~~1 
Belediye Riyasetinden: 

Zahire hali içinde 176, 177, 178, 179 numaralı dOlı· 
klnlar icara verilmek üzere mQza,edeye çıkarılmııtır. 

lhalui 9.1 ı.938 çarıamba ıünü 11at 16 da beledlfl~ 
encümeninde yapılacakhr. Taliplerin ve fazla ma1Qmat • 
mak lıtlyenlerln belediyeye müracaatları ilan olunur. 
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Balıkesir Tapu Sicil 
M oha fızlığıııdaP: 

Ka,n: 
Dalhmandara 

Mevkii: 
llyaı 

Ctnıı: 

Tarla 
Hududu: 

Gln dojuıu it· 
mail tarJuı. •10 

bat11ı Oıoı•0' 
ı ,ılı 

poyrazı ıJll 

lubleal bor: b•11 

Hudut ve buluoduiu yer yukarıda yazılı tarla eıııe~ 
Balakeılr Muıtatakkı mahallealnden Hacı Y akubun 50 - ~I· 
ıenedenberl taaarruf ve zlraatlnde iken 329 seneatode 0

1
. 

mestle kızı Nalme,e ve bllihere Naimenln de 339 da 6 

meıile oflu Muatafa Kemale kaldığından bahtıle namlarıo• 
senet almak lltedtklerlnden taaarruf haklara tealtıt ve o>• 
hallen tahkik edilmek üzere 16 teırlnaanl 93ö çarıao>b• 
ıü .: ü m . L !. line memur gönderllecoktlr. itirazı olanlarıP b~ 
mOddet içinde yazı lle tapu ıtcıl muhafızlıiına vey•hıJ 
mahallıoe gelecek memura miiracaat eylemeleri loıuoı" 
taıhlhen lllo olunur. 

----------------------------------·~------___.,,, 
rütüyor. O zaman otel aahi· Ed 't 1. L 1, 
btnın vaktt1e af yon ucaret re mı nUıUı 
yeptıfı anlatılıyor. Her hal - hl~imlig" in~ın: 
de cinayetin afyonla bir all 

E l•' kaaı olacak Otel arandaiı dremldln Kavurmacı 
•••• zaman bodrumda çuval çu köyünden Muıtafa oflu l"'&J 

val afyon bulunu1or. Prafda lafa Memltln karm o k61d'" 
o ıinlerde bir Çtnli rörül - Bmlne aleyhine ıkame ef 
d6iü ve ılzll af yon ıalıtile ı dl"f b d , .. IC' 

w e 15 oıanma avaıın .. 
ugraıtıiı anlatılıyor . Çinli k I k 1 baııe· ra ı ınma ta o an mu 
hakkında tahkikat genlttedlil rı• · 
zaman, bu adamın, bütün •melerlnde müddeaalevha .,ırı 
dünyada teıkllltı olan bir mıoa çıkarılan davetıye 

ll 
afyon kaçakçı ıebekeılne ikometgabının meçhull1' 
menıup olduğu ve bu teı · haaebtle btll teblli tad' 

. h• ktlltın da çlfte S ıekhnde edtlmlt ve müddeaaleY .. ,. 
bir •ıarell bulunduiu mey· teblfiahn llAoen lcra1111a ı. 
dana çıktyor. rar verilecek muhakeuıeferl 

•' Çınlı ctnayetten ıonra Lon 17.11 938 perıembe eün6•' 
draya kaçauıtır Orada tev· 14 d b k l ld ğuod•" 

f d 1 P 
e ıra ı mıı o u ,, 1 ı ki e 1 lyor ve rafa getl- - Jld l h E 1 ıo \'111 11 

muo eaa e1 a m neo 
rlllp muhakeme edllcUil za 1 ... ,ıı mezkiirde ya bizzat ıe u• mao hakılcaten cinayeti OD · "O' 
un ltledlfl meydana çıkıyor . veya bir vekili kanuni ıo 

Bunun üzerine Saf arık ha . der mut vakti ml'ckörde :•;: 
pllten çıkanlıyor Gazeteci mebıaı veya vekil de ı&o t ,. 
helk arasında bir iane aça medlil takdirde muhakell' 

e· 
rak adam için para toplu- nln ııyabında devam edt~a· 
yor. Safartk te aatılıia çıka- fi davetiye makamın• 
rılmıı olan oteli bu para ile im olmak üzere keyfiyet ıJiO 
ıatın alıyor, evleniyor. olunur . .__.-/ 

Sahlbl ve Baımubarrlrt : Balıkeılr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: fUA T BİL' AL 

8aaımyerı: vilayet Ma'lbaa11 - Balikeıır 



r ~ 
Karadenizde Şiddetli Bir Fırtına Başla-

dı, Bir Motör Battı, 24 Vapur, Bir 
Çok Yelkenli Ve Motör de Ereğli 

Limanına iltica Etti. 

8 IKINCITEŞRIN S ALI 1938 GtrNDELİK. SİY.ASAL GAZETE ON 0Ç0NC0 YIL IA YI: 4030 

Dostlarımızın 
Bayramı 
Doıt So•yetler Bfrllil 

•atandaıları bugün lhtili.lle
th:ııln 21 nc l vıldönücnünü 
ltutlamaktadırl~r. Lenin tkb
darı 1917 İk loclteırJnln 7 nel 
IGnü tee11üı etti Geri bir 
•lconoml, iptidai bir ıoıyal 
bGnye, aıaiı bir kültür ıe 
•lyuı, Balhk ve K.arıulenlz 
•ularından Uzak Doğuya 
lcadar, her karıı toprak ye
lalden fethedtlerek •e yalnız 
lçerdekl irtical orduları ile 
detll, dııardan gelen ecne. 
hı kuvvetlerıle mücadele 
•haaarak, kurtulacakh. 

Akıt tahminlerin bepıi boı 
çdctı. 1938 deyiz, bir rejim 
lçtn 2 l yaı, lıUkrar ve ol 
hnluk ifade eder. Bir de 
Pran11z lbtlli.ll tarihini ha
tırlayınız: Baıtıllel ahnııın
dan 25 •ene ıonra, Napol · 
)onun tmparatorluiu bile 
•Qlıut zamanlarına yaklaı
-.ıak 6zere iclt. Leninle bir 
••uç arkadaıının eseri, ye 
lc.anu on milyonları ıeçen 
h,lnllp ıençlıklerlne malol 
-.ıuıtur. Bugün ordu ve ÜoJ. 

•eralteyl dolduran ıençl er, 

1917 de, henüz dofmamıı· 
ı,,dı. 

Sovyet Türle doatluğu, 

Atatürkle Lenin tıırafmdan 
lcurul muıtur ve ıhtflillerl
Qal:ılc yaııthr iki reis on ye· 

dinci asrı o sonlaı ından yir 
Qalııcl asrın on yedinci yı · 

lı11ıa kadar, ı&cı memleket 
halluoı btrblrlne boğıızlatan 
tlcı yüz kusur senelik bir 
dG11manhk ananesini t afiye 
ehbltler ve bu doıtluğu, her 
lkt taraf için, aradaki men 
faat •e m6nasebetlerln en 
faydah11 •te datmlst haline 
tettrmlılerdır . 

1919 May111nda Anadolu 
Ja ayak baaen Atat6rkin 
ille lrararlarmd11ın bi11 Kaf
lcaıyayı terk edeD müttefik 
lcıtalar, eler karaya çıkmak 
~. Anadolu ıarlunda bir 
Cephe kurmağa teıebbüs 

~ecek o lursa bunu ıllabla 
ltarıılamak eCJırlnt vermek 
0lınuıtur . 

En mü,kül devirlerdenbe 
ti h ·r lmtıhnn ve tecru ~d o 
aeç D Sovyet . Tür c oııtlu 

fQnun ttlmed havası çınde, 
2 devlet, keodı emnı eti 
tine nld polıtikal rır.ı ~ r
beıtçe takip edegelmiş erdir. 

r.:~:ye~~:';~tt::~~:e~~jl~~ 
11ltalannı tamamlamaia has· 
'eden 2 inkılip devlett, dı 
ltrda milli hürriyetler ve 
b~rıı prenıtplerlnl hakim 
lcıloaak hedefini ıüden bü· 

tGa gayretleri tetvAk ettiler. 
8ıa:ıcn dostluiumuz hiçbir 
l:taıan kimseye karıı müca 
dele cepheıt olmamııtır. Bıl 
•lca, herkese açlk bır daya· 
"•ıtna ntı.amının kurulması 
b' çahımııtır 

Nerede ıulh ve emniyet 
dt\'aıına yardım edilmek 

~'tını gelm ıııe, Sovyetler 
Grl(tye dostluğu, bu htı.me · 

F. R. Atay 
(Sonu ikinci sayfada) 

Büyük Millet Meclisinin 
Dünkü Toplantısı .. 

Türkiye - Yuna is tan 
lkti adi Münasebeti .. 

----~~~~~~---

1937 Senesinde Yunanista-
---------------------··········---------------------

Atatürkun Büyük Kamutaya Teşekkiırleri 
Sürekli Ve Şiddetli Alkışlarla Karşılandı. 

na 202 Milyon Drahmilik 
İhracat Yapıldı. 

------------------··········------------------ Elefteron Vir.oa gazeteıl 

ihtisas Encümenleri ile Mazbata Muharriri, Katip Ve yazıyor: 

Aokarft , 7 (A.A) - Bü · 
ytlk Mı ilet Mecllılnin bu 
ı<lokü toplant111nda ce\ ıentn 

açılmıuını müteakip Relıl
cumbur Atatürk taraf mdan 
Mecllı <efsl 8. Abdülhalik 
Rendaya g6oderllmtı olan 
aıağıdakl telgraf okun· 
muıtur: 

t1r. 

Aza Seçimi Yapıldı. Tork - Yunan tecim an 

=============! laımaaını yenilemek Osere 

l lar1mı arzederlro. 
K. ATA10RK Başvekil An- müzakerat baılıyacaktır. 

Meclis heyeti urnumlyesl TGrk heyeti gelmlıttr. Son 

oln siirekli .... ~ ıtddetiı alluı karaya Dönd Ü zamanlarda TGrkJyeye ibra· 
larlie karıılanao bu tefgrafın cahmız artmıı olmakla be-

Ankara, 7 (A.A.) - Bat · b h " ıf ı 1929 okunmasın1 müteak•p Hatay ra er enuz paı t r. 
.ekti B. Celll Bayar b• l 3 400 000 Meclis Relılndeo 16nderilen ela • . drabmlltk 
sabah lıtanbuldan Ankara 1 b telgraf okunmuı, aikıılarla ma t raç ettlilmfz halde, 
ya dönm&ıtür . 

karıılanan bu telgraftan aonra bu miktar 1933 de 23; 1936 
Mecllı ihtisas encümenlerlle, latanbul, 1 - Barektl da 40. 4 ve 1937 de 55. 6 

l b h k B. Celil Bayar, diin akpm re s maz ata mu arrlr•, l- mllyonu bulmuıtur. Buna 
1 ıaat l 9 10 da elcıpreıe bal-tip ve aza ıeçlml yapı mıı- mukabil Türklyenln Yana· 

lanan buıual bir ••ioala 

nlatana yaptJfı ihracat 1929 
da 333 milyon, 1933 t• 

274 milyon, IY36 da 176 
mllyon ve 1937 de de ZOZ 
milyon drahmi kıJmetlade
dır. 

ilet tarafın bu rakamları 
ıözöntıncie bulundvarak, 

UctlHdi m6auebet1-taı de 
alyaaal m6D&Mbet1-t M.t-

y"'8e yilk•eltmelert Y•••• 
milletlaln anuıu oldutu lra· 
dar, Tlrk mllleUaln .le ar· 
zuıu oldupnu talamln ede
rls . 

Büyük Millet Mecllılnln 
yeni yıl çahımuına baılar· 

ken hakkımda izhar buy· 
ru\duiunu bıldlrdliln yük· 
ıek du1ıulardan çok müte· 
buılı oldum. Büyük Kamu-
t111a teıelıkür ve derin HJIW 

Mecliı paZft.rteal günü 
toplanacaktır. 

Hitler dün yeni 
bir nutuk söyledi. 

Ankara ya hareket etmlıtlr. 
Baı•ekJl, Acar motörtyle 

Dolmabahçe ıarayından Re · 
lılcumhur K.ittbı Umumlıl 

Hasan Rıza, Seryaver Ce 
lil, Vali ve Belediye Relıi 

Muhittin Üstündef, Gen eoral 
Halis ıyıkt ııy ve Osman 

Tufan, lıtanbulda t-.ulun1tn 
mebu&lar, emntyet d irektörü, 
Üntveralte rektörü, Parti, vl 
layet ve belediy! erkinı, 

lkt•aadi ve ma i mle11eaeler 
ileri ıelenler iyle kalabahk 
bir halk lcütlul tuafmdan 

Ziraat Kongresi Ha
z ı . r l ı k 1 a r ı B i t t i •. 

A 

«Almanyanın imha Edilme-

Kongrenin Devam Ettiği Giin
ler içinde Bir Zirai Mah
suller Sergisi de Açılacak. 

sine Mani Olacağım.» 
Führer, harbi t~hrik eden milletler silah ufurlrmmııtır 

larını bıraktıklar1 takdirde Almanyanın da ====-==F=r==a-==n=k=,= .• =t== 
b1rakmağa hazır olduğunu söyledi-

Berlin, 7 (A A ) Httlu 
dün bır nutuk ıöy!emit ve 

harbi tahrik edenler ılli.hlE:t 
' rmı bıraktıkları takdirde Al 

man mllletfnln de ı Jtıhlarım 

bırakmağa amade olduğunu 
ıöylemiıt ır . 

Va)'mnr, 7 (A.A.) Htt
ler saat 15 de m•lli aoı10.lııt 
konıreıiotn toplaudıiı büyük 
ıpor yerine gelmt~Ur. 

Thurfu1ıe v ilsl Sauch 1, 
bölıcnın selamını heycccmlı 

ıfadetet'Je Hıtlere bıld rdlktcn 
&onra tf!zohürall açmıı ve 
vaut 5 30 de llıtier ıôz ol
mııtır 

Hıtler bugünkü ;..\im nya· 
nıo yoru\mıyan bır n ı isi 
nln mükafatı olduiunu kay 

dettthten sonra « 1918 Al 
macyuı cnaıl keodı hakkı

nı almııaıı biz de ke ıdlwl 
zlnklnl aldık» dem ıUr 

Führer, bundan ıoora Vil. 
ıon ülkelerinden, 1918 
Almanyaamın bnıladığı 

demokratik nasariyelerden 
bahıetmtı •e partinin tld· 
detll enerj ılnt kayıd ve Al 
man orduıuou mctbüıena 
ederek ve: 

«PaaıfJk bir adam aıtdlle 
Alman orduıu için, diğer

lerine de barıı lüzumuna 
ikna ed~cek mehlyette olen 
bu orduyu yl\ratmaya çalı~· 
hm.,, dcmiıtlr . 

Bundan sonra Almanların 
it e o lan h kk1Dı kRydeden 

Hltler, ıözlerfne ıu au etle 
devam etmtıtır: 

Demokraatler, bizzat um 
delerfnlo blkmetlol anlıya

bıi~c:ek ler midir? Prenıtple 

rlmızle, muazzam neticeler 
elde edıp etmedtilmizl biz
zat hendtnlz takdtr ediniz. 
Baza yabancı gazeteler «Al 
monlnr bütün bunları m6 
zakere yolu tle de elde ede· 
( Sonu ıklocl sayfada) 

T ıyarelui iki i~giliz vapu
runu hasırı uğratt1. 

Pariı, 7 (A.A.) - Fran · 
ko tayarelert dün de Valin· 
ıtyafı bombardıman etmiı . 

ler •c ltmand& bulunan 2 
loilhz •apurunu buera uf· 
ratmıılardar. 

CİNDE VAHDET. VE 
VATANS VE LIK. -- -

Bütün Çin, Maraşal Şan- Kay 
Şekle Beraber Ve Harp istiyor 

Parıs, 7 lA .A ) Çin 
njanıı Çtn kuvvt-tıerloln 

cephedeki muvaff11kiJ etin· 
den memnuniyetle bahset 
mektedlr. 

Japon aj ıınaı da Çınln in· 
kiıııfı jçıo ar. aermoyHI 

hükô mtıte, dığer kımu ehe 
li}·e aid oltnak üzere biri 

50, dljtrl 100 milyon yen 
ıermayeli 2 ltmitet t lrkdlnfn 
tcıekkül ettiğini bıldirruck 

tedlr. 
Honhong, 7 (A.A.) - Çın 

ejanS\ bHdırıyor: 

Şa ghs.ydn çıkan lngll!z 
gazeteıt. yabancı ukeri roüta
httieı1n ıon bidtıeler bak 
lnodakl mutalealarıaı neı· 

rediyor. Bu müıabltlere ıö 
re Yuhan bölgesinin tahll · 
yesl Çtolder için bir hezımet 
olmak ıöyle dursun, bılaktı 

barız bir askeri mu•affakt 
yet teık ı l etmektedir Çın 

lllerln alh a y diiıman ate 
tine mukavemet et mit' olma· 

ları onların mukaYemet azim· 
lerine. muka•emet kabili -

yetlerlne ve ceıaretlerl

ne delllet eder. Çtn milleti 
Şan-Kay ~eke müzaherete 
eıklılnden daha fazla azmet· 
m•ıttr. 

Son 16nlerde •lllyetler 
deo merkezi biikdmete ıe · 

len ve mılll da•• lçta bıçblr 
fedaklrhktaa fMlatlmlJH• 

Ztraat Velr&letl; Büylk Şef 
Atat6rk6n Kamutayı ıeçen 

1eneld açıı Dutuklarında 

•erm•ı oldukları ziraat Ye 
köy kalkınmaaı dlrektıfi ıle, 
bu ıenekl nutuklarında te 
yld buyurmuı oldaldarı zt· 
raatlmlze ald metelelerln 
ptlnlaıma11nda Ye tesblUnde 
fikirlerinden faydalanmak 
üzere toplı yacafı konıre1e 
atd hazırlıklarını tamamtyle 
bıtirmlt buluamaktadır. 

Konırenln devamı 11ra-
11nda muhtelif memleketler 
Ziraat vekaletleri aeırlyatını 
ıösterlr bir aalon, yani bir 
ıergf d4! tertip edılecektfr . 
Bu neırlya.t araaınde, en mü· 
hım o:an eıerler tercüme et
ılrilmııtır. 

Mesleki eserler: 
Bu sertlerden batka bir de 

mesleki eıerler hazırlanmak 
tadır: Ekıtanılyon memuru · 
nun vazlfealnl nuıl yaphfı 

tth~lat ve •hracat itlerinin 
çlf tçller üzerine tesiri, 6z0m 
uaarecıltğt ve ıldrecllik do 
mateı uıarectltfl, zahire lcu
yulau, koıu ah ctnılerl, ıaf· 
mal sürülerin lıllhı eıerlerl, 
bu ıerlnln baılıca kitapları 
dar 

Bu arada, «Türkiye Ziraat 
tarthlne bir bakıı «baılliı al· 
tanda 4l.JO sayfa kadar tu
tan bir eaer hazırlanmııtır . 
Bu kitapta tarih 6nceıl ye 
bu çaia atd kıaa hır dokll· 
manter bir fasıldan ıonra, 

Türklertn medeniyeti olduiu 
ıtbl, onunun meınedl elan 
ılraaU, atçllıfı, hayvancılafı. 

meyvacılıjı •e zirai aaaayll 
ilk defa teıl• ve yaydıkları 
aı tarihi veaikalarla ıWer 
dikten tODra 0•ma..lı ffYrl 

tanzime ttan önce Ye MDra 
olarak mutelea Ye çok dik· 
kate deier veıllcalar Yertl
mektedlr. Kitapta, meırutl · 

yet •e cumhuriyetin tik ea 
beı yılına ald kııımlar da 
•ard1r. Bu kly Ye ziraat 
kalkınma hali pil• hakkın
da bır:de ettld yapılmııtar. 
Konıre lçta mükemmel 

bir lcGtlpbane teıktl etmek 
6zere 70 muhtelif meYıuda 
eıer bazırlanmııt1r . Bwalar, 
alikah müteha1111 teılctlit 

tarafından haz1rlanmıı m6•
bet mutalea, telkla Ye pile 
lardır. S.ym yClze yaklapa 
bu ıerJ arasında, zirai tek
nik imkan ve icaplar bakı · 

mından Tirklyenln zirai 
bölıelere •1rılma11 Tlrklye 
z lraatlnin eıulı n eı•lelerl, 
TOrkiyede sulu ziraat Tiirk 
ıert Ye yumuıak bufdaycr 
hiı ve imklnlar1, zeytin Ye 
zeytlnctllk, ıGt, ıOtcll&lc ve 
mamulitı, TGrk t6tüa ve t6-
Ulacıta;n, ıarapcalık, ıenlt 
alçüde taYukçuluk, toprak 
erozyonu, k6y monoproflıl 

hayYan ıerıt Ye panaJırları 

afyea, koJUD Ye tlftllc oka
ltptilı, Anadolu toprak •• 
ıuları, Yükıek Ziraat Ea•tl
tftlerl adına Yerllmlt Türkiye 
debafat maddeleri •• otok. 
rltlfl, mahrukat ve kereıte 

maden dlref i meaeletl, bal· 
ve bahçe slraatl, orman ted · 
riıatı, teıcir, milli orman 
mabıullerl •e mam41lt tlıa. 
tlyacı ve karıılama pllaı, 
tohum ve lllçlama, Karade
niz mıntaka•ı hububat lhtl · 
yacı, yenca, klmyewl ıGbre· 

ler, pamukçuluk, ziraat llet
lerl, laayYaa Hlbiı, Tlrlltye 

( s ••• lldaGI ..,, .... ) 



SAYFA 2 

H·ııer Dan Ye
, 

nı ir Nutuk 
öyledi. 

(Baıtarafı birinci ıayfadıı) 
bilirlerdi» dlyorl&r. Çok iyi 
biliyoruz ki, bizden evvel 
Almno lmpıuatorJuğu bun· 
dan batkn bir ıe:r y8pma
mııtır. Ben de müzakereye 
amadeyim, fe.knt Alman 
h kkı müzakere edilemez. 

Otoriter devletlerde harbe 
tı?fVlke cevaz yoktur, fakat 
demokraside buna imkan 
•ardır. 

Httler, Çörçllfn, Alman mu
hacirlerinden istifade ıuretlle 
ıtmdlld rejimin ilgası mümkün 
olduiu he.kkındakt beyana
tına tem .. ederek: 

Çörçtl, bu vatan hatnlerl
le daha az temaı etmiı ol
saydı, bu iddianın nl!ııl bir 
delilik o1dufunu anlardı. 

Demtı ve harp lmlllerl 
hakkındaki tenkidine devam 
etmlıttr. 

Hıtler diğer millerden ka
nunu eıaıllerlnl de~tıtlrme
lerlnf lıtemefe hakkı olma. 
dıf ını tealım etmekle bera
ber, Greenvoodun Avam Ka· 
mara11nda ıö7ledtğl ve Al· 
manya ile İtalyanın imha11 
temenntılne dair olan nut· 
kuna lıaret ederek demııttr 
ki: 

Parlamento kanunlarına 

uyguo olarak bu adamın bir 
Yeyıl iki ıene bükümet aza· 
ıı olmasına maol olamam, 
fak at Al men yanın imha edil· 
metine mani olac jım. 

Führer bundan ıonra Al
man.ltayan dostluğunu met· 
hedere demlıttr ki: 

itaya de Berlin ne ka· 
clar ııkı oluna, bizde niza 
aramak arzusu o kadar or
tadan kalk caktır . 

Httler, naayonal ıoıyallz
mln en büyük ıururunu 1938 
de Almaoyanın çok daha 
büyük olmaaı olduğunu 
kayıd ve Alman mlllettnln, 
harbe te~vlk edenler daha 
eYvel ılliblarını barakamak 
ıarUle ıllihlarını bırakmafa 
imade olduğunu beyan ettik· 
ten ıonra ıon buhran eına 
ıında Alman milletinin hat
h hareketini öfmüı ve nut· 
kunu ıu sözlerle bltlrmlıtır: 

Dalma kuvvetli ve ut
m&tlı olalım . O zaman, bu · 
ıün de ve ebediyen de mu· 
kaddeı olan Almanyanın bıı· 
ıın hiçbir ıey gelmlyecek· 
tir. 

Berlln, 7 (A.A) Havaa 
ajanamın buıuıf muhabiri 
bildiriyor: 

B. Hıtlerln nutku dıt po\t · 
tikada yeni bir ıey kaydet 
memittlr. Bununla beraber 
harbi tahrik edenler evvel· 
emirde ıllablaraoı bırakmak 

ıarttyle Almanyanın silahla 
rını barakmağa amade oldu 
ğu hakkmdakl kısım ka yde 
liy!ktlr. 

Buna mukabil, Berllndekı 

yabancı mehaf!ller, nutkun 
bazı k111mlarınıo çok deh 
ıetlt olduğunu Ye bu bakım . 

dan Subruk nutkuna ben 
zedlğlnl k ydedlyorltır . 

Bllha11a loglllz politika 
-damlarına doğrudan doğ 

ruya yapılan hücum ayraca 
tebarüz ettirilmekte ve ko 
mlntern aleyhindeki paktın 
yıldönOmü gününde Alman-
Japoo doıtluAundan hiç bah· 
ıedllmemeıl kayda llyik 
ılrftlmektedir. 

Dostlarımızın 
Bayramı 
(Batıtarftfı birinci sayfada) 
te vakfedllmiıtır. 

Ankara, kendi tıenllkle 
rloden bir b6fta ıonra, Moı· 
kovanın bayramını tebrik 
etmekte daırna derfn btr haz 
duyar. Çünkü, ikl lokılip 
da bütün cihanın menf ı ke 
banetlerl ara1md11, inkar edı 
lerck ve fflisları beklenerek 
baılamış ve yalnızlıklarını 
bırblrlerlnln doıt ıukları ile te· 
ıelli etmıılerdlr. Rejlmleriml· 
ze ve da valarımızan muvaf 
falılyetlne karıılıkh derin bir 
hürmet h !111I ilk zamandan· 
berJ, münasebetlerimizin eıa · 
ıını teıktl ed~r. lkı, üç yaı 
ferkı tle en nazik buhran 
devirlerini atlatan, kemal 
aafbalarına giren ve rejimle. 
rln .hakiki devam tnancıuı 

olan gençlikleri yetlıtlren 
inliıliplaramız, bundan ıon -
ra dahi, iki büyilk relılo 
eserini takip edecekler, doıt 
luklarıoı. barıı, emniyet, 
milli hürriyetler ve beynel-
millel dayanııma prenıiple
rialn mu21affer olm .. ı lehine 
kutlanmaktan ıerl kalmıya
ca ki ardır. 

Dostluk poltukamızın, bu· 
aüne kadar ıerek milli men· 
f aatlerimlz, gerek beynelml· 
lel ıulh ve emniyet menfa 
ati için en iyi ıemere ver· 
dlğlne ~üphe olmıyan lıtl· 

kameti muhafaza edilecek 
tir. 

7 Tepin bayramlarını kut · 
lıyan doıt memleketin halk 
yığınlarına ıulh içinde uzun 
ıiy ve refah yılları temen 
ol ederiz. 

F. R. fttay 

Çinde Vahdet 
Ve Vatanse-

verlik. 
( Baıtarafı birinci sayfada) 
ğlol bl1diren telıraflar Çin 
milletlnla orduıuna Ye bu 
yük ıef ine olan bağlılığını 

ıöıtermektedır . Son ] 6 ay 
zarfında Çın. blyük mikyas· 
ta mühimmat satın almııtır. 
Ve bunları muhteltf ce· 
nup, bah vilayetlerinde 
emniyet altında saklamakta-
dır. Japon donanma11 ne kadar 
kuvvetli oluna olıun, Çtn 
ıahillerl o kadar uzundur ki, 
bu mühimmatın nakline ma 
nl o!mıyacaktır. 

Y angtse nehrJ bu ıene tld· 
detli yağmurlardan kabarmıı 
oMuğuodan Japon gemileri 
nehtr üzerinde kolaylıkla de· 
mlrliyeblleceklerae de, sular 
çekilince arhk ılmale doğru 
hareket edemtyeceklerdır . Ve 
beklenmedik zorluklarla mü· 
cadeleye mecbur kalacak· 
lardar. Düımamn 800 bin aı· 
kert Japonyanın gön.:lerebl
leceğı en ıon kuvveti teıkll 
ettiğinden, Y anataeye yeni 
takviye kıtaatı da gelmlyece 
ğlnden, ÇınlıJer büyük bir 
taarruza hazırlanmakta Ye 
Japonları her taraftan ıar 
aacaklarını ümit etmektedir 
ler. 

Cuoaklanı, 7(A.A. l -- Mıll i 
ıtyaai konsey Mar111al Şan Kay 

· Şeke ve uzun müddet de· 
Yam'"edecek otan kurhrıcı 

harp politikasına müzaheret 
eden bir karar sureti kabul 
etmlıtlr Kooıev aynıza01an· 

da Çın topraklarında bir tek 
Japon aıkeri kaldıkça dev 
let adamlarım barııtan bah 
ıetmekten meneden diğer 
bir karar ıureti daha kabul 

etmlıtir. 

TORKDIU 

Kış Geldi 
Sındırgıy , 

ğırlığa il 
epsüde Ve Susı
Kar Düştü. 

Bir müddetenberi fa· 
ııla ile devam eden yağ · 
morlardan ıonra ıon hır iki 
gün zarfında havalar iyiden 
iyiye ıoğumuıtur. 

Dün gazetemize gelen 

malumata göre, mülhakatta 
da aynı ıoğuklar tiddetle 
devam etmektedir. Hatta 
bazı yerlere kar düt mü~tür. 

Bu arada dün Sındırgıya 
ve civarına, Ulus dağma, 
Kepaüt civarı ile Alaçama ve 
Suıığırlık cihetine kar vai 
mıttır. Bu ıuretle mevsimin 
tik kara düımüt oluyor 

Diğer taraftan ıoğukların 
2 !2Z!!t2Z 

Parti 
Nahiye Ocak 
Kongreleri. 

İktnclteırtnde haılayan 
C H. Partlıl merkez oahl 
ye kongreleri tona ermlıtir, 

merkeze bağlı oahlyelerln 
kongreleri de devam etmek
tedir. 

Ayıebaca ile Karaman kö· 
vü Parti nahiye koogrele· 
rin de muhtelif ııler üzerinde 
fay dalı g6rüımeler olmuı
tur . Y eıpalan ıeçlmde na
hiye idare heyetine ıunlar 
ayrılmıtlardır: 

Aytebacı; Cemil Ôz, Muı· 
tafa Kuday, Cemil Kaya, 
Alı Börekçi, Cemil Memlı, 
kaza müme11illlilnt- de Muıta
f a Kuday, eczacı Azmi Sak · 
ol, lımatl Safa Kasapoğlu, 
Alt Börekçi. . 

Karamanköy idare heye· 
t ı nede Şaban DoğılD, Halit 

Kuru, Hüseyin Ceylan, Mch· 
met Akçal, Mehmet Şahin, 
mümeaaıllıklere Şaban Do · 
ğan, Basri Ispartalı, Naci 
Kodanoz. 

Köy Ebe okulu mezunlan
nm tayinleri yapıhyor. 
Geçen yıl ıehrJmlzde ku· 

rulao Köy Ebe okulunun ilk 
mezunlarının tayjnlerl yapıl 

mıı ve kendilerine tebliflne 
baılaoılmııtır. 

ızaSözAtan 
Mahkum Oldu. 
Vıcdanlye mahallesinden 

lora hım: ojlu Hüıeyln adın · 
da bir gencin aynı mahal· 
leden Ahmet kızı l 5 yafl«i· 
rında Bahriyeye çe§medeo 
ıu alıp eYine dönerken t'ÖZ 

atm k ve aarkmtılık etmek 
ıuçu ile yakalanarak adliyeye 
verıldtğlni yazmııtık. 

Bu meıhut suça aıd muha 
kemeye dün ıeat 16 da ağır 
cezada den m edllmtıtir. 
Göıterllcn ıahltler dinlendik. 
ten sonra Hüıeyln 6 ay hapıe 

mahkum edilerek tevkif 
olunmuıtur. 

§lddetlenmeslle kı~ hazırlık. 

ları f alt yeti de artmııtır. 
Son günler zarfında y ğmur· 

ların devam ~tmeıl köylüle 
rln odun getlrmeılnl de güç
leıttrmlttlr. Halkın bir çoğu 
kıtlık m brukatıoı tamamlle 
temin etmlt vaziyette değildir. 

Araba ile odun beı . altı 
liraya, kt1o ıle kırk beı pa

raya kadar 111tıln1aktadır 
Kömür de yftkıcılar hıra· 

f ından henüz bol bir. ıekll

de getirilmemektedir. Stok 
edllmff olan kömürleri kö· 
mürcüler 5 - 6 kurnı üze 
rlnden satmaktadırlar. 

Mühür Ye İşa
ret Kullananlar 

Mahkuk mühür, imza ve 
el ile yapılan iıaretlerle ya
pılacak tedlyat hakkında 

alakadarlara ıu tamim gön· 
derli mittir: 

Yazı bllmiyeolerle imzala· 
rını el tle yazmnğa mukte. 
dlr olamıy nların, vezneler· 
den para ftlırken kullanacak· 
lara mııhkuk mühür veya 
imzalarla el ile yapılan ita· 
retlerin, kununen heyeti th· 
ttyariye v~ya mahallince ta 
momıı iki §ahit veyfl noter· 
ce tudik edllmlı bulunma· 
ıı lazım geldiği 250 sayılı 
tamimle tebliğ edllmiıtır. 

Ahiren bu neviden yapıl 
mıı bir tediyede, kanuni 
ehliyet ve va11fl rı haiz f · 

h ltler yerine la lettayln klro 

ıelerJn tudlkına btlnad edil· 
mtı olduğuncian, bu hal fs· 

tihkak ı htblnin eonrftdan 
bazı mutalebelerde bulunme.
ımı mucip olmu§tur. 

Bu gibi hallerin tekerrürü
ne meydan verllmeme&i için, 
bundan ıonra yazı bilmedik· 
lerlnden veya el ile imzası· 
nı yazmnğa muktedir ole. 
madıklormdan dolayı mah 
kük mühür ve imza kullana· 
cakların bu mühür Yeya !m· 

zalar1Da ald heyeti lhUyarlve 
Teya noter tasdiki mevcud 
olmadığı takdirde el ile ya· 
pılacak lfaretlerle ödenecek 
paral r da dDhll olmak üze 
re mutlak ıurette, bu latıh

kek ıahlbinln mensup oldu 
ğu servisten kendlslnt tanı· 

yan iki memurun huzur ve 
taıdlkl ile tediye yapılması 

ve mahkük mühür veya im
za kullanmıısa bunun yanı· 
na ayrıca pıı.rmeğıoın dıı 

baaılmcea ve bunun usul lt
Uheızı muamelenin selameti 
bakımından lüzumlu görül · 
mü~tür. 

invali~esini dö ımüs. 
Dinkçiler mahCllleslnden 

Muharrem ad1Dda biri, mt· 
raı meıeleıl yüzünden hı 

valldeeiol iterek dOıürmüt 

ve baımdan yaralanm1teına 

sebebiyet veraılitlr. Şikayet 
iberlne hakkmda tahkikata 
ılrlıilmlıtlr . 

Ev af Umum 
~ " r n 
Teak · [eri. 

Pezar günü Ankaradan 
ıehrlmlze gelen Evkaf Umum 
Müdü ü B. Fahri, ıehrlnılzde 
bir p,ün kaldıktan sonrft dün 
Edrerulde gltml§tlr Oradan 
Ayvahğa ıeçecek olan Umum 
Müdür, Ayvalıkta bu yıl 

200 000 lira mütedavil ıer
m ye tle faaliyete geçen v _ 
kıfl r zeytinliklerini toletme 
ldareıl tılerlle a liıkadar ola
caktır. 

Ze Un iıletme idaresi z ey · 
tinlerin imar ve hmarile 
meıgul olacağı g:bı, bllahere 
sabun Ye zeytinyağ febrl 
ka!ım yaptırma cihetine de 
gldecellttr. 

Bele~iye meclisinin üçüncü 
toplantıs1. 

Belediye mecliıl bugün 
ıaat 20 de üç6ncü lçtlmaını 
yaparak tıehtr ve belediye 
itleri üzerindeki goruı me· 
lerlne devam edecektir. 

On yaşındaki nişanh kız 
Oruçıazl mah Hesinden 

Saffet adın do bir dınm ı 
10 ya ol aranda Sabahat 
adındaki kızı Suphl adında 
birıne nlf nh bulunmak
tadır . Yapılan ıtkayet Qze 
rine erkeğin, Dl§aolmnın evi· 
ne ev ıeıhiplericln rızası hl· 
lifına girdiği ve 150 lira 

8 IKINCITEŞRIN t 938 

H .ı;usi ldarele-
üdce işi· • rn 

iç Bakanlık valtltklere bit 
tamim yaparak 1939 yılı 
vilayet husuııi idare büdc:e • 

d' 
!erinin tanziminde oak 

1 

vergi tahsllatınıo ıumulii dı · 
oında bulunan tabsllaUO 
büdcelere konulmadJaııoı 
yüzde on beı nnf ıa btııe•1• 
hına ve arazi vergılerıodeı> 
belediyelere ifraz oluoıt~ 
hisse.er, Tayare Ceo>lyel 
ile Ziraat Bankasına ayrılaO 

tıl· lr.oe htt11elerl emanet rn• 1 vetlnde olma11 dolayfılY e 
ıbf 

su, mezbaha, elektrik 1 
test )erden elde edilen bt11 

•• lat da vergi ve reılm rJ1 8 

zuuna dabll bulunmaıı uı 
barlyle nakdi vergi tahsili· 
h dııında kalacaktır • 

Dün Gece 
Tutuldu. 

AY 

Dün gece ay tutulmut "e 
üç ıaatten fazla ıürmüıtOr 

Husufun muhtelif ıafhal•· 
d ,. rına aid zamanlar ıunlar 1 

' 

A.yın tutulmaya baola01••~ 
22.4 t de, külli huıuf baıl• 
ması saat 23 45 de, külİi bil' 
auf ortası ıaat 24.26 d11

• 

külli husuf nihayeti ı••! 
l .07 de, huıufun bitmesi 19 • 

212 de.. ~ -------d kıymetinde bulunan kıza •1 

bazı eıyayı alıp gittiği 't". 
dia olunduğundan Supht h• 
kmda l kıbata ba§laoııı1f 
tır. 

fC!±:L !!!2&Q 

z· a t Ko g si Ha-
zırl rı it • 

ı. 
(Batılarafı birinci sayfada) 

köylü nüfusunun tahlılı, ken 
dır keten jüt, Orta Anadolu 
çlftçtliğl, ıırıcıhk, ıığarcılık, 

tcıhk kümes hayvenları ve 
te.v§ancıhk, soya pamuk 2e · 
rlye.tmızda tclih ve teksir, 
tülün, reçine unnyll, deba 

ğat eost!Uieü, dericilik, hay 
vao haatalıklariyle miler.dele, 

şlmotr, Türkıye ormancılığı 
vazife ve gayeleri, Uzun 
yayla atları. hububatta ıür 
me zararları ve mücadelesi, 
hayvan yemi meselesi, zlrai 

mücadele, Ona Antıdolu için 
ziraat metodlars, ıllo, pirinç 
fındık, )·eııl a•lo po\itıkası, 

meyv ve ıebzeleri kıymet 

lendirme yol!orı, Türldyed~ 
zirai randıman nlsbeU mu· 
kayeselı ol rak, biralık arpa, 
fundu, tabii ve ıuni tohum· 
larna, tohumlarıe üretılmcel 
Orta A~ado\ud kuru ziraat 
tab!i giibrelerin ehemmiyeti, 
ham derilerimiz, mıtıar, far 
çı ve ııanayH, ümüı meıeleıl, 
ipek böcekçtltil ve plan. 
buğdl\ylarımız ve teknolojik 
vıunfları, ıorepçılık, Türkl
yede su ve sulama meıelesl 
gibi zir at, fstıhıal, ekonomi 
ve köy d velnrımızın an 
mevzuları vardır. 

Ent rnasyonal ziraat aletleri 
sergisi açılıyor: 

Ziraat Vekaleti, lıtlhıala 

toprak husuııtyetlertne e 
mlfli ekonomiye uygun ıart 

lar altında moderoleotfrme 
kararıaı tatbik edecek olan 

vasıta ve tip lerl verdli• bil 
suıi ıılakayı göstermek ıçlO 
evvela ziraat iletlerl kalO" 
loğ ıergiai açacaktır. Veki· 
let. önümüzdeki ıene rnrk 
topraklı rıoa ve polltıkaııo• 
en uygun Aletleri ıeçmek "e 
bunlara m hsuı gümrük re
j imi teıtılne çalıımak tçlO 
Ankarada enternuyonal bit 

z iraat aletleri sergisi aç01•· 
Y• kararlaıtırmıotır. Ser'1

1 

Ormııo çiftliğinde açılac:•lı· 
tır. 

4000 Film: 
Zıraat Vekaleti ha:ıırl•' 

m kta oldu~u bOyük kalk10' 

ma planlarının gerçekleııt1e•1 

helinde memlekette teıı>10 
edece~I hudut.uz f aydel•' 

lı hakkında bir fikir verlJJe 
)'Je· 

üzere Amerika Zıraal 
O ı· znretloden, Brükııelde o 

verslte enternrıııyooal sıneJ · 
reftlıten ve Pnrlıten f rao•'ı 
müstahılller birliğinden c:e · 
me.n dört bin kadar öğreti' 
ci filim alıomıttır. Buol•'' 
kongre t rlblne kadar }.o· 

karaya gelmlf olacaklardır· 
Bun1ardan mühim bir kıttı'' 
kongre ıırasmda gösterıJec:e 

r' 
ğl gibi, ıoora da yayım ıe 1 
glııl (ki §imdilik ağrıkültüre 

iti 
kalkmm kol kelımelerl'1 
ilk he.rfinl al rak Akkol de 
nllmaktedlr ), tarafıod9" 
bütün köylerimizde btr elS" ", tem dahtliode gôaterllece ,. 
tir. Bu fılimlar tamamen P1 

tik filmlerdir. 


