
• • 

( i mfivaz Sahibi: Balıkesir Yıllığı ' BOO l 
J f(. Altı Aylığı: 400 

Mebusu Hay rettin aran Sayısı: .1 Kuruştur 
Umu,;;-i/eşriyat Müdürü Adrts: Tiirkdill 

Fuat Bi/'al - --...::-~~B_a~Ll~ke~s-lr __ 
d Baıka Her Gün Çıkar. 

Pazarteıı Günlerin en 

-·=1~1-K_~_c_IK~A_N_u_N_s_A_L~l-ı9_3_9 ________ ~G~tr~·NDELİKSİYASALGAZETE 

Cemberlayna Yapı- Macar Hariciye Nazı- CumhurreisliğJlda-
ON Oç0NC0 YIL SA Yl: 4084 

lan Hücumlar.. n Berline Gitti. resi T eski 1 atı .. 
İngilterede bir muhalif lider Çek-M-a-ca_r_ihlİI_a_f_ın-d-an son- Esk_k_a_ı_ıu_n_u_nba_z_ı _m_a_d_d-elerini 

Mu~~olininin vereceği sö- ra yapılan bu seyahata değiştiren bir kanun projesi 
ze ıtımad edilemez, dedi. hazırlandı. 

Loadra 16 (R d ) I ehemmiyet veriliyor, ı ler Milli MOdofea Vekilinin 
llluholefe; a ro - tolyan ku .. etlerl loıılız Budopeıte, 16 ( A.A ) - arnı zamondo Mocar mille- Kamut•r !dar• heyet' toh•oı •e Cumburrotılnln IOI• 
aut k partııt relıl bir .. ıatlorıoo bombalar otar. Cumhurrelolıjt dotreıt teıkl· 
... •Ç •ermıı •• bu nutkun ken Çemberllynın Romaya Cıac1 buıil• 6jleden ıonra tının tçlnden relen b11111ata latı bakluodakl ztSO ye 301 J dtktyle; 
•a eaaberll R d l t t ı l B ıı da uygun bulunmaktadır. d C - Huıuıi kalem, yası 
lat b Jnın omada oıtane bir ziyarette b.. reım s yare ç n er ne ıayıh kanunların bası aı• . ç lr ıeyt ya d l b k t dl Umumi harpde •e ondaa k n • ıılert daire 111üd6rlerl1le baı-
d.a d parua an ı•rl unma11 kadar tuhaf bir feJ are e e yor. delerlnl deiltliren bir aDU un GiünO 16 l 

1 
H l B b ıonrakt de.rede, Macar mil- p j tabip n umumi k&tıbln fnha11 

H 
1 em ttlr. taıanur edtlemn. • ıt er- ek •e Çem er proJ·eıt basırlamııtar. ro e atıp bilb d f ,. leli Ye onun ıefl Naip Hor· 11.rı ye Cumhurrelılnln taıdıkty · 

«Muııolt .... ••ittir kt: ransız- ngillz nazırlan ırörüştü. laya- Mu11ollnl müllkatlar1n· b6dce encO•enlnln e•H 'r" nl •er il & ty en müıkül anlarda dahi d s o1oı le; 

ltllD.cl 
..1 

1 
• ece ı6ze Cenevre, 16 (A.A )- ln · dan ıoora 'fUku bulma•ı en· ıünk.il toplantıııD a ıur · ı ••I •mi it Almany•oın yanında bulun· kllkl rl• D - Kittpler menıup • · 

otıntııır. rece 01 lıbot ııltz - fronoız hartctre no ternoıyonal bokımdan bn müt •• bozı delltl • 'uklorı dolre mlldGrllnla 

D 
•ırl C muıtur. lıte bClyük Alman kabul edthnltllr· 

uçe, atle-ı -Gdabale • arı enevreye usun uza zt1arete buınıl blr ehemmi . C tekltfl GzerlDe umumi kltl · 
..1 ... .... d mtlletlnla,Maaarlıtandakl doıt· Yeni pro•eye 16re, 11111· ••aatı, lıpaaya itine -Gda- ı1e rörüımnılerdlr. 1et atfedılmektedlr. " 1 bin ıohuı •• Camhurrelıl· 
L .... H lui• ıadak kalmak diye ta•- burretıllil dalreıt, umum 
aalede• 

1
.,

1 
d ••anı ajanaa, LordHallfak· Caaky lhrltne, orta AY - t alo tasdiki ile, dljer memur· 

D 
urmamııtır F H ııf edllebtleaek olan bu ku · kltıphk, baıya•erltk, buıuı 

uça;So111altyl tahııt et-ı • ıın ranaa artctye Nazırı Jorj rupa me1elelerl ye bdba,.a l l tar menıup oldnklan daire 

R 
>AA 

8 
vetl bu aa1ede takdir et •-alem müdilrllf6, 1azı it er 

0 •• ıazetelerl bu hldl 1' onneye Roma ıörOı..ıelerl ıon zamanlarda Macar-Al· • d6 aıOdGrüaOn lnhaıı •• umu 

l 
._ ıe L •-k d mekte olduiuna kant bulu· m6dOrlülil tle clalre mi r· 

' t•••fp etaılılerdır. · aa• ID a mufuıal izahat man müaa1ebetlerlnt karıı- ı k aıi ki.ttbln taıdlkl ll• tayla •erdıfıaı blldır-lıtlr. nuyorum. Macı rlıtan için liifünden •• , baıtablp l t•D d 

D 
... l Uk olunacaklar ır . 

iinkiJ BÜ k
i tırmıı o an rayna mHe- olaa ba takdir•• muhabbet teı-•·kOl edecektir. Yu" r-----------.. ı 1 1 ... BatJ••er Ye 1a•erler rlt· 

1 
eıl hakkında Leh, ta yan Milnlbte ve endan ıonrakl Huıuı·ı kalem mOdürlOfl 

Mil T 
• k Al 1 belerJnfn maafındaD baıka 

l
• et 1 ur - man

1 
Ye lnatliz DOktal aazarlarlD8 tarihlerde kıymetli netlcele. bir mAd"r ile d6rl kitlpteD b L b 11 u ya•er tabılıab •e aıt••I • 

M K d
. A } 1 tamamen ·ukıf bulunarak rlnl vermlt ye Macarlıtan da marek•·eptlr· Bu kalem, b L 

l
. re u • kadrodaki maaıınclaa aı•a 

ec ı ·ı·ncle. ı n aş- hareket etmektedir. mlh•er de'fletlerf tarafından CuaaburrefılnlD malarem •• .lJ 1 o ıhllıaa talaılıab •• ariJ • 

Ankara, 1& (Huıuıl) - •' ması Dun ,• Hariciye Nazın Cıaky, etnik prenılbln ba1arılm&1ı buıuai mubaberelerlnl temlD muayyen bir Oeret yerlle-
Bıı,oı. Mıllot Mechıl buıtD • I Berllne hareketinden &ace, lehinde •arledılen mühim 90 ıfa od••· Müdlr bu ko· coktlr 
Rafet Canıteatn baıkanlıfın 1ı ımza}andı. .ı Macar ajaoıının btr muhar· 1•1retlertn oetlceıtn.&en blı· lemin amiridir. Cumhurrel· BGdce enciımenl, batJa· 
da toplanmııtır. rlne aıaiıdakl beyanatta ıeılnt almııtar. Halen Ma · ılnln reımi •• buıuıl mabl· I k h 1 t 200 • yere yeri ıce ta ı ıa ı ; 

Celaent• a~ıl1naıını -it Aakara, 16 [A.A.) _Yaz bulunmuıtar. eartıtan tarlhtnfa bu faıh yeti halz emtrlerlnt 1•rln• k ı. akı ... ... e- ll M a.ı k t V 1 d• O a y 1 1 1 mil ya•erler• verilece ta ılıata 
p "•talya, Ellzıı, SUrd e l 1Dllyen narkhk kredi «- acarlatan, n mao . apaamıı ır. e f m • çun· ıetlrecekttr. . azı f er . 50; baıtablbe yerilecek taıt-

mebuılulderıDO • oeçllea me holckında hOkümetlmlzle Al· Mocor doıtluliuna ehemmi· cil Royhln Harlclre Nazırı dürllll bir mOdllrle d&rl ılıotı 400 lir• olorok kah•I 
b•ıların ma•b t ı yet yermektedir ki bu ha · ııfatlle bir doılu tekrar ıö ı.a.tıpten 11111.rekkep olacak· 
clu • • • arı ok•n . 1Dan1a araıındakl r6rOım•· •• u 1 et•lttlr. l b nket yalnn& reaUıt bir po · rebllecellmden dolayı bah · tır. M•dftr bu kalemin lm · I 

M•teaLILen adlı ._ er uıon Berltnde ••· u h Gen• enclmenla laasar a-
u • • • l lıttka olmakla kalmamakta, (Sonu dördlocQ ıayfada) rldlr Bu kal•• Relıf•um u· poıta ıle 16nderllme elna udı •ıma tle netlcelenmlt •e run K•mutaf •• bük6met dıi• kadro ıudur: 

k • ne al ruukavele Hmlml bir 1 • u·· k T k s h - 1 Bir umumi kltlp maaıı 
••un proJHlle, TOrkı,@ ha•• z m 1 r ÇO a 1m1 e daireleri ile olan reılll mu· 

Hollanda, TGrkl y ' içinde imza edılmlttlr . - baberelerfDt •• dtier yası J50; bir h•ıuıl kalem mi-
la Je • uıoı· ~ h dOrü m••t• 100; bir kltlp 

•Ja ticaret aala1111alar1nın AA ( o Ede I de ıılerlnt temin ye Cuaa urre . tatltlltı•ıa taı•thtne dair il ırıaarı r·ım ıeze avet 1 ı.. lal.ne ıelen ••• ıden enakıa go, blr kltlp 80, iki lrltfp 
Jlbaların tkt 

1 
~ l t ım 70 Ura· 

rl Japıldı . DC mClzakerele . eka"" le ti Venı• kayıt •• doıya aflDI aas ı ~ edecek, Cumburrelı1tll dal · Bir yazı itleri m6dlr6 90; 

1 Mecltı çarıamba aGnü top- ~eRkı'/a""f ÖnlJmüzdeki CUmarfeS Ve pazar reıl memurlarının ılcll ııle· 2 kltlp 70, iki kltıp 55; ltlr 
•nacaktır . I y 1. aıutemet H betap memuru 

8 l k b 
rlnl ıörecektlr · 

Ankara, 16 [Huıuıl} gÜniJ Q ı esir iyi ir SpOT Cumhurretıllit datre1I m•- 55. bir baık:ltlp 90 lira. 
Maarif Vekllett yeni btr teı- murlar1 ıu ıelııllde tayla •• Bu proje ile •muml mu. lırse~irda iiızeıa ol~u· 

Ankara, 16 (A.A.) _ Düa 
••at on ıeklst otuz beı ıeçe 
Kırıehirde orta . de d k rece e 

UY•etll bir J•r Hraantm 
olmutlur. Zarar Joktur. 

Mıaır 

Hır~iyı nazuı istifa etti. 
Nazır, Mısır Ordusu
nun İstiklalinin Zarar 
Gördüğünü İleri Sürdü. 

Kahire, 16 (RadJo) _ 
Harbiye Nazm Hasan Sabri 
lıtlf a etmlıtlr. 

Nazır; httfaaına sebep ola 
rak hüktlmetln takip ettlil 
ıtyaaetın M111r orduıu lıtlk· 

llltne ıııararh bulunduiunu,ko 
nulao h6kGmler mucibince 
keotltılnln krala mQ t racaa 
etmek hakkından d h a ma . 
rum edilince lıtıf adao baılı.a 
bir çare bulamadıfıoı aö•
lemektedtr. 

Baı•ekıl lıtıfayı kabul et · 
111ı1tır. Gerek harbiye, aerek 
•• ziraat 'feklletfae •ekti 
araıtarılmaktadır . Maamafıh 
harbı,. nazauaın tıUfaıı 
Ozerlae bir kabine buhranı 
Dan da tıkmaaı mublemıldtr. 

kıllt kanun · ıh 1 gÜnJI YOfl"QCQk. nzeoe kanuauna ballı D. u proıeı azır •· U T terfi ettlrtlecektlr. maktadır. Telupor kul<ıbü önümOz aüme1e dahil kuluplerladen A. _ Umumi kltlp icra cetvelinin Cumlaurrelıllll kıa· 
arl~~::lı;l~~~=•nıı:d11~~k:ı~- deki haftalar tçhlo sen

1 
ıln...ıblr Üçoku da'fd f'tmlttlr . Mü· 1 Vekilleri heyeti kdakrar~ •• :~n~:: •• ~~!'a~:;d:;,~:~;=~ 

a ıpor proframı az1r amııtır. ıald bir ıeraltle çairılan Cumburrelılaln taı 1 IJ e; 
tl1açları karııhyamıyacak Bu pazar ıehrlmtzde ya Üçok kulQbü, bu teklifi ka- 1 B _ Baı1•••r •e ya•er · d1r. 

' b~;:;~::·,;~listi:m~~·:~;;~:~" ::~:::~~~:~;:::d::;:o~::~ Muallimlerin Maaşları 
} çı yapılacaktır ' lk k erinde Ne Istiyecekler. Çok••nherı •p•• m•••k" Yeni bir kanun projesi hmrlınıyor. lk ıaaş 1 il · 

T .. k' --- tarının bekted itı teml\ll r, ' f J 30 J L 1 at. 
ur _ ıyeni.n eski Halep vilayetinden tat - uıık bund•o ••••• d ... m teplerde 20, OJll lrul u80 ılŞ IYIC ı. 
mın edılmesj de meVZUbahSOl8C8k· edecektir. Haber ~ldıiımıza ıı6re tik, hanın bu buıuaa taall'llk 

Londra, 16 (Radyo) - ı edıl•c•ktlr. Y K b 8 d d d.ı 1 azara• A ... ... foe ur an ayramın a 'fe orta tedrf1a t muallim· • en ma •el ne n 
rap mehaftllert Fıllıtln Londra , 16 (A A) _ Roy· ~azilli Sümerapor kulubü 936 937-938 ıenelerfnde ilk 

konferanııoa haz ı k t . 
1 

b d lerlnlD maaıların• dair ye· •e orta tedrlıat kadroların• 
ahnıp da heoOz lndem sam. 

mı almamıı olaD muallim· 

ler, kanunun aıerlyete ılr
dlff tarihten itibaren yeal 
hOkümlere 1are maaılan 
derhal bu 1D!ldar Ozerladen 
verll~cek, yani tik mektep 
mu11 llımlerl 20, orta tedrl· 
ıat muallfmlerl 30 lira, 
ı:sertaden maaı alacaklard1r. 

d 
ır anma er aıaoıı bl diriyor: te rlmfze fa et ziyaret ya · ta 1r A al bir kanun projeıl hazır-

rap mehaftllerl Ftlfllln parak ıkl futbol, btr ıüret 
MOftü n. b •- k laomalıtadır. nun u •O•feranıa onferanıında •ıafıdakl eıu· ı 'fe blr de boka maçlara ya-

bizzat ltUrak etmfye lara müıtenld bir pllmn pacalıtır. Bilyük Millet Mecllıl en· 
celi anlaıı lmaktadır. Bey- (Sonu dördüncü a111fada) Nazilli temaaları bayramın cOmenlerlnde tedktk edfl-
rutte nrl!eo kararlarda kon- 6ıçüncü aOnü bttect-flnden, melde olan yeni barem ka· 
feranıda ıu noktaların ehem· Millet fer Telupor kulüb6 futbol takı nuou llytbaaı muallimler 
mtyetle g6z6nünde tutul . C D mı bayr•mm d6rdünc0ı ılloü lçjn mühim hükümleri fbtl-
maaı Arap komtteılnce ka- emiyefi Ün • Bunaya etduek bir maç Ya etmektedır. Hu hiikilm 
rarlaıtırılmııtır: Toplandı. 1 Y•pacaktar lere ıöre, bütün muallim· 

1 - Yahudt muhacereti· 1 Yüksek tahsil g11çlerl kU- ferin maat batlanııçları de-
nin durdurulma11, Conc•re, 16 (Radyo) IQ 1 j bil ki ilıttrlllcektlr 

2 - Yahudilere, toprak Mılletler cemiyeti konıeyt 1 piri 2 re ece 81: Eıkl barem kanuau ile 
aalılmuınm Y•ıalı edil bugllo toplanmaktadır . Haber a ldıjımısa a6re, tik tedrisat mualltmleı tntn 

meal. Bu toplantıda lıpanya ha· yülu k t h ıl ıen ltif f •- l 3 - lfılhtlnde btr ~ e • 1 ç D n •U- maaı batlanııcı 6, orta 
L~ı. rap rlclye nazırının •ereceif be. lOplerde tekrar oyna-aıı 25 ı dl 
•U•tlmeU kurulmuı ve bu -.. tedrlıaha ıra l · 

Yana ta ebe1111nl1et atfedd · için yapılan t eıebbü l f 1· d 
Arap hükQmetlntn fraka bea- •er mQı. Yeni :aylh•J• g6re f "'te · 

mektedlr bet aetfce vermtıttr, 
zer .bır hnkamet olcnaıı . C 16 ( A A ) rflat muallfmlerlnfo ma•t · 

enevre, a · · - Bu haber kulQpler ve ıp 
Eier bunlar kabul edtl- Mılletler Cemiyeti Kooaeyl or. lar1 20 liradan, orta tedrl· cular ara1ında H'flnçle lra JO 11 

mezH mukavemete devam buıln toplaamıttır. l rtı - aat muallloıJerlnln ite 
anmııtır. radaa baıhyacakhr. Llyl · 

Layihada kıde• •• mlk· 
te1ep haklar ıu ıekllde na· 
zarı dikkat• ahnmııhr: Dlrt, 
beı Hne e••el htzmete ıl· 
rlp de bf r derece terf t eden 
•• mutları ıımdıkı halde 
20 Ura olaa tik mektep mu· 
alllmlerl ile maaıları 30 lıra 

(Sonu dardl•cO •1fatia) 
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1 KACAKLIK DEVRİ 1 
: YAZAN : • • : H. Basri Çant1111 : 
• - 5 • • • 

Muıtaf a Efendi ikıam ya· maya bat lamııtı MHlelt de 
nıma ıeldı. Konuıu1oruz: aablJ• mldGrlülü ldt. Acaba 

- Azizim, iten beheme •aracalımız KeıadlJ• o Re· 
hal Berıamaya ıttmek mec· ıadlye mi ıdı? Acaba Vaclt 
burlyetlndeylm. Oradaa Ba· Nazmi timdi orada müd6r · 
lalıtılr havalblne ı•t•ceflm m6 idi? lmkln11slık itinde 
(GOzelhllar) çayının ött1I· bir lmkln yakalamıı ıtbt 

ılne Heni aUnanın lıı1r çare· idim. Şaban Ataya çellıne 

ıl. çekine ıordum. 
- Temin ettim, bl9 me· MüdürünüzGn adı? 

ralı etme. Sen yalaız biraz Dedi ki: 
UJ8 

Hayır uyu1a•am. lsalıl 
t. 

Kaderin varmıı. Han
dal{Arnavut Şatiın) lımlnde 
biri mfHftr. Sabaha karıı 
ııdecek. Seni de bayvaatle 
ıGtllrecek. O adam yaz - lnı 

çayı ıeçer, korkmaz. Pazar· 
hk ettim, ıenl (ReıadlJ•)J• 
kaaar 16Ulrecek. Yalnız lu· 
yafetfnl tebdil etmek llsım. 

- Ne ı~ktlde? 
- S~nl bir ( f11tık tael. 

ta) japıcalıml Baıına bir 
Menemen aarıt11 Hracalıml 

- Hay Hay. 
Muıtaf a !f eDdlye para 

veraım, bana bir {Menemen 
Gı\1010) ahp ıeldl "+• iki 
iicunu ıarkıtmak ıurettyle 

ODU tüıelce f eılme dolaClıJ 
Bir falıo yapmamak lçliıı 

fıalık muameleıl 'bzerlne 
ha)h t•tler aıren•ım .,. 
mlbterlh yıtalıma yattım . 

Sabaha llarıı odamın ka-
p111 vuruldu. Şaban Ala 
karıımda: «Haz1r mmn, ıı 
aec lh» il•dt. Hazarlaildım, 
detti y6klü ve semerli bir 
beyılre btoerek ve Muıtafa 
Efead1ye Teda dip atr1l· 
dt1D. 

Şıddeth yafmü'r yalıyor

du. Bereket versin kt Şaban 
Ala yafmurluf•n• bana 
1ıydlrd1 O, yay1a. 

Don ıaldlflm yollar eze · 
rlnden tekrar gidiyoruz. Ja'D· 
tlarma karakolları var. Fa · 
kat benim lrit~ k olduiu•u 
anlamak için bi11ük feruet 
lliım. 

Ah ala çlftltilne uirama 
da• 1•çltk,ntha1et(GOzelhl1ar) 
ça1ı•t• kenaraaa ıeldtk. Çay 
kudurmut bir •eziyette. $a· 
ban Ala «korkma 16zlerlnl 
yum» dedi, bay'laaın çılbı · 
rını eltne alarak ıura daldı, 
ıtdlyoruı,dlzlerlm ıular ~in· 

de Tekrar efllyor: (ı( S•tun 
ıcnlerlnt açma, aaf a ıola 
meyli etme hah>.. Sahtll H· 

llmetl ltulmuıhlk . GazteiiMI 
açtım, fakat beyılr 6oiimü 
ze çıkan bir hendefl at 
larken kaydı, çamurların 

lçıne yuvarlandık! ... 
(Reıaat1e)? Bu bir na'hl1e 

Fakat oraJa arınca ne ya 
pacafım? Şa~n Ala ıte lıio 

nuımak lıttyorum, adamc~

lıa lıem ııraık1am 11lanmıı, 
tlem yorıun . ~enim on ke-
fmeme lttr kelime ıte ceYap 

+erip bitiriyor. Yabancı ilu · 
'llltlerde arın•ak D• 1DOt· 
kül! 
~enim aziz bir doıtum .,. 

mubabfrlm YarClı: V aclt llaz 
ml Be1 merhum. Btr zaman 
lamlrdea ıaieteme çok kıy 
metil yazılar yazaraı. Son 
ıGnllrde lmıaaının f'anıDa 

ır ere (R41,.tlt1•) keltDi ıı at· 

N•zun mı, ne . Ô1l• bit ,.,. 
s • .,ını1orclum, allıam eun. 

farında Reıadlyeye muv .. a· 
l•t eltlk. $aba• Ala ıaiiup. 
,orıua, t$1tkln.. « Geltltk, 
la bakalım » a•dt. Hıy • 

ınatm. MOdGrln 
•Tini ıordum, cevap Yerme
di. bir hiil, bir lıtahTe ıor · 
duin, yine cevap \'ermeclt! 

HaY••nitiı •• ttltıtndan 1•1· 
mııtlufabu alıp ılttl! .. Y •i· 
mur hlll devam eat yoi'1ta. 
Caç llal ile hOk6met kona· 
tını buldum, bir Janlttr a 
olupaa daldım. MltlOr 

tie1•n evıae telefon elup ol· 
•adıfını totdum, «var» de
ftltler. Mıkrofen '9llmiıl•, ko · 
9"fQyoru'l: 

- Alo. 
- Moaır. 

- Mınfarım •ar. 
• Ay, lıına, Itır iet. Ktm

itntz? 
H.8. 

-Aman ıelınız, belıllyo· 
ruli. 

Bır ja•Lrma al4mı,Vactt 
NaMiiıt 8e1tb eYlne Y•Uaatltk. 
Merhum receltklerde ıoka · 
ta f artamıı, kotarak ba•a 
iılofru rehydt'du. Sarmattık. 
Ewne ıtttlk, onlar ela o da
<kdralarda ~I koauıuyor
larmlf. « A:b t:>uraJ"a ıelıe de 
ıtzletak» i:lı1orlarmıt. 

~ıadırıı eıraf ındaD Hılmt e., (Mel.ut&, SGreyyAnıD 

peileletl] llle'fhbm da Ortlda 
mtaaflr. Htlmt Be, Vactt 
Nazml•fb kayın}federl. [ 1 J 
ça maıırlarıau Cieflıttraller, 

Çaylar, ıhlamurlar 1eınek
ler ..• O ıece 6,\e rahat uyu
dum kı .. 

sa abley1o kaU,hm, Vactt 
Nazmi Beyin larartyle htllt.d 

mete 41ttım, mekteplerini 
zl1aret e im, Hlttl bazı ta . 

lebeteri imtihan yaptım! 

'Merhum benim hakkımda 

ıelen tlfreyl ~6ıterdl. Vazl· 
yet fena td ı ! lıtanbul kükd-

metl ite öyle ehemmtyet 
veriyordu ktl. .. 

VacU Nazmt; 
0

bana Çeçen 
Raıtdın atını temin etti, 
yanıma bir de erkadaı •erdi: 
Akıama dofru Berıau)aJ• 
1ollandık. 

Gece Berıamada, Hacı lb
ra1ilm Efendi zade Hafız Hü 
Hyln Beyin ••inin aoıude · 
ylz. Hafız Rlll•JID Bey da· 
ha •~Teldt'D M•hmıet Ca~lt 
Bey tarafından vaziyetten 
haberdar edllmtıtl. Bize ka
yınblraderl ŞeYket Beyi re· 
ftk etti. Kasaba cl•aranciakl 
çlftllflDe ııttık Çlf tlık bina 
11 bir Hthı maile yulaumıı· 
tır lkı lratluhr. Klllya Oı 

[1] Vacit Naımi de l>iıçi Bay 
Nl)'binin ltayınpedarleri idi. 

T0RKDILI 

SEHİR H 
Beş Vdhk Sa 
Proğramı 

• 
ayı 

ız .. 
inşa edilmekte olan f abrikala
rımızın ikmaline çalışılıyor. 
Beı yıl ıanaylletme p roi· 

ra•ımızın tatbikine büyük 
bir f aallyetle de Yam edtlmek 
tedlr. 

lu cbmleden olmak üzere 
lzmıtte lnta edilmekte olan 
ikinci kifıt Te aellnloz. kar· 
ton fabrikamızın toıuh çok 
tlerlemlttlr , 

Bu fabrtkaouzın 6nGm6z · 
deki ajuıtoıta açılma me 
raılml yapılabtleceil anlatıl 

mııtır. 

lzdlttte loıuı kararlaıt1rı· 
lan «kaolin» fabrlka11 ile 

Bır kıaım m klneler de pey
derpey ıelmektedlr. 

DJfer taraftan birinci beı 
yıllık Hnayi proğramındao 

yalnız <.< ıeramtk )) fabrJkaıı 
ln1a11 kalmııtır. 

Siimerb•nk umum mü 
dGrlüiü, bu fabrikanın l&tan · 

hulda tnıaeını münaatp gör 
müı ve toıaatına önQmüz· 

deki aylarda beılanmaaı ka
rarlaıtırılmııtar 

Mezkür banka umum mü 
diırlüğü ayrıca bir de «zaç 

«klor» fabrtkaımıo temel yağı» •e uüperfosfet» fab 
atma mera1ımler,otn önO- rlk111 lota etmejl kararlaı· 
m6zdekl aylarda ter an mu · 
karrerdtr . 

Bu fabrikalarda ilzam olan 
tik makineler lıtanbula gel 
mıı •e İzmlte &öndermlttlr. 

Şehir Kulübü 
Umumi Top• 

lan tısı. 
Şehir K.uliibG azalan pazar 

ılol aut 15 de toplanarak 
jıllık konıreılnlyaptı.Kooareyl 

Kul~p Reııt Abdt Aiabeyoilu 
Açh. Konıre retıl tine Vah 
MuaYlnt Emin Refik Kırıt 

•Jrıldı 
Muat raporu okunarak 

ittlf akla kabul edılitt ve idare 
be1etlne metaiılnden 

dola11 teıwkOr olundu. He. 
Hpları tedktk için ayralan 
muamellt he1etlnln de rapo· 
ru okundu. Bunda Kulup 

muamelat ~e beıaplaranıo,de
mlrbaılar1t11a çek iyi btr te 
kılde tutulmuı •e muhafaza 
edtlmlt olduiu bllh"''" zlk. 
redtlmekteydl. 

Bu tla aynen kabul olun· 
duktan ıoara yeDf idare 
\ıeyeU 11çlmloe ıeçıidı. 

Gizli re1le yapılan ıeçlm · 
ele idare laeyetl fU tekilde 
teıekk61 etti: Abdi Afabey
oilu, Doktor Ekrem Bayıal, 
Emto Sl>nmez, Ahmet Oiuz, 
SOat Ooal, Mektupçu Sü
leyman Alemdar, E1up Sab. 
rl Koçak, mlirakabe heyeti· 
ne de Hakin Ttryakl,Tahıtn 
Kılıç, İbr~hlm ·Madeoll .. 

Bunu m6teakjp toplanh
ya ıoo •erildi. 

mao Efendi ile tamttık. O, 
beo~m hüvt1eUml anlamak 
lıtlyordu. «Sındırıılıyam» de 
dım, «ha1ır, edt, HD Ba
lıkeılrllııln. Bu atız Sındırıı 
•izı defıldtr!» Utandım . 

O ıünlerde Bera:ama dt. 
that . hılaf» rürültllert 

içinde çalkanıyordu. Bır 

«Muılıntlk» lafı var:Jı . Her-
• 

ke1 onunla me11ul idi. Oı-
man Efendi müth'ı ittihat 
Te Terakki düımam. Söğü
yor, a6iiiyordu Dedim kf: 
«Yahu, ben de htıhatçı 
ltem?» Cevap Yerdi: «Efen
Clı, ittihatçı olı•1dın buraya 
ıelemezdla!» 

hrmıttır 

Bu fabrikanın ıoıaatına da 
yakında b•ılaoma.ı için ban· 
ka. ihaleye o.f d hazarJıkla rla 
meHul bulunma&,tad1r. 

Ana artalar 
Caddesi Yaya 
Kaldı ımları. 
Anıf arta lor caddeıtnio btr 

taraftan nııkll •aatalarıaa 

aıd olan dokuz metrelik k11· 
mı parke döıenlrken, diğer 

taraftan da yaJa kaldı rımla 

rın yapılma11oa baılaoılmıı · 
hr. 

Yaya kaldmaıların tici ta
rafı da kareli ve düz moza
yıktao Jepılmaktadır. l öy. 
lece cadde çok temiz, temiz 
olduiu kadar da zarjf bir 
tekle atrmektedlr. 

Yalnız yaya kaldırımın 

ıenlılemeılle elektrik direk· 

teri yaya kaldmmlano orta-
11nda kalmııtır. 

Bu mahzuru da orhıdan 
kaldırmak tçlD direklerin 
yeni yapılan kaldırımın ke
narlarına retlrllmeel munfık 
ıörülmilı, bu ıel11lde hazır 
lıklara baılaoıhnrıtır. 

Mü~ür ~ullanscak • liye 
mımurlan. 

Maltye memurlarından mü
hür kullanmağtt salihtyetll 
olanlar araaıoa yazlfelerınlo 
m hlyetlerl icabı varidat 
kontrol memurlutyle mer· 
kez kontrolörlerinin de ka· 
tılmuı Malı e Velcaletlnce 
kararlaıtmlmıılır . 

Bir vakamn mu~ ~em 
• r. 

D6n, aill' ceza mahkeme 

ılndt' ~ Gberr adında bir kı · 
ızı tabanca ile vurmaktan 
ıuçlu Sermetln duruıına11nm 
ıoo cclıeol yapılacak ta. Dln · 
lenen dört müdafaa ııhl
dındcrı baıka, dtjer iki ıohf· 
dinde lhzaren aetırılerek lfa
delerlnlo alınmaaı için 
muhakemenin 7 ıubuta hıra· 

kıldığı relı taraf mdan tebliğ 
edilerek celaeye ıon verildi . 
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Motördeki Bir 
ir Emir. Arıza Yiizün

iş Kanu u 
Dai 

lı kanunu hOkamlerlnln 
tamamen tetbikt hakkında 

Bıııv"k !etten alakalı m · 
kaml:ıra ve valıliklere btr 
tamim g6oderlltt1lıt1r. Bu 
tamim şudur: 

«Devlet, vilayet •• bele
diyelere atd her tOrll it yer· 
terindeki f§çll rin it k n 
nunun beılncl m ddeıtne tev
fikan vermeğe mecbur ol
dukları beyannamelerin bazı 
dairelerce verilmek lıtenll· 

medlğt ve bu hususta muh· 
telif yollarda tllr zlar ıerde · 
dilerek karıuo tatbikatının 

ıumülüodeo dıt rı çıkm k 
teıebbiigJertle. vazlfedal' me· 
murlar aüçlükler ~ıkaral
makta olduğu lktıırıd Vekil . 
ltjlnln J · l 938 tarih •e 726 
• yıh tezkereıloClen ablnııl
makt dır 

Kanuod t•ğplr ve tehire 
iml,ıan olm dığından hüküm· 
1 rtnto tamamen tatbiki 16-
:ı:umunun a lii.kedarlara emir 
""' tebliğ edtlrueı bl rıca ede-
rlm.» 

"'alp Pa a 
Yap nar 
Yakaland lar. 

für müddettenberl Bu11a, 
laoik, Gölçük ve h .mit ha· 

vallalnde kalp eık be§ llra
lıklardaD ıürüldü§il aörül-

IDÜf ve ııkı bir t hkik ta 

glrltllmlttfr 

Z bıte, nlhe.Jet bu anhte 
beıhkicrln Gölcük cıvar1nda· 

ki Tatarih niye küvünde 
imal edlldiilul öireoml tr. 

Bundan ıonra, oldukçe bü 

yük ve muntazam lr teı · 

ktlatla ç lıımukta olan kal· 
p zan çetesini yakalomak 

de Elektriklef 
Söndu. 

Dün ıeblr elektrılderl ı• · 

at on dokuzu on ıeçe ıön1110f 
ve ıehlr oa dakika kad•' 
karanlıkta kalmııtır. Buıı• 
ıebep elektrik molôrGnd• 
Ani bir lnza vukua gelmeıl 
dtr. Bu arıza bertaraf ecltl 
dikten ıonra llmbalar tek' 
rar yanmııhr. 

Baro Heyetine Büyük' 
!erimizin Teşekkür/et 

Balıke.lr - Çanakkale mıo· 

taka baroıu konıreal tar• 

fıcdan Curoburretı I~ 
lnöoü, BaıYektl Celal Ba1•' 

ve Adliye Vekili Tevfik ft* 
ret Sılaya çekilen tazim te1· 

:erafJar.ana biyiiklerlmlıul"' 
b ro rclıl r df' 

fık Baıarana •taiıdakl ee· 

vaplar gelmtıUr: 

Mı.,tak barosu konır•,ı 
mün sebettle g'Oıterılen te' 

mtz du1gulara RelıicumhıJI 
lsaıet lnönü teıekkürlerJ01 

bildirir. 
Umumi Kltlp 
Kemal Gedel~Ç 

T eıekkür, konıreye bat' 
rılıır dtlerlm 

Bet•ektl 
Celil Bay•' 

Mıotaka baroıunun k•'' 
ıre toplııntmnda bakkuodl 
ıösterfleo iyi duyeulara t•' 
teM<ür edertm. 

Adlt1e Vekili 

F•kret Sıl•' 

Halkevinde 
Temsil. fçln tertibat alınmıı ve kal· 

pazanlar ıuç 6zerrnde alit· 

la'rlle beraber yakclanmıı
lardır. 

Bunlar Değlrmenderede 

Akı•m HalkeYl temıll lı' 
lu, Veded Urf•ntn üç perd' 

ltk «KanuD Adamı» 1111111111 

ı deki plyeılle « Amaa Hao,
Suı• lıcomedlıl temııl etotlf 

oturan Rizeli fiyaa kaptım 
ve TatarJbıanlye köyünde 
Mehmet oğlu Hakkı Ağacao,

1 h zmetçlsl lbrabtm Gökıu1u 
isimi r lndedır 

Bu oebekenlo yat klıuı ve ı 
eleba ıları olar da Muıta-

Ur. 
r Temsil ıkl gece daha te 

rar edllecekttr. 

Söm ıtr tatili 
lıt nbul ve Ankara &;"

1 
,~ 

versltclerlnln ıömeıtr tı -

müoasebettle ıehrld't 
gençler! bir aylık taulle'

1 

ıeçlrmek üzere aelot'' 
baılamı~I rdar. 

fa Suı r, Yukıuı deilrmen· 1 

de-re köyünden Ahm t Fi· 
dancı. Abdullah oelu Meh· 
met, Ahmet otlu Kamil, 
Muatafa oğlu Kaztm Kah
raman, lfıı rm köyüodtn 
Mehmet; Kamil Hak~ı. De
rlocede Gebzd l Haltl, Derlc
ce Travers fabrlk ı ında tıçt 

Hacı oğlu Hamza Sürmene · 
il Gü f iden oğlu izzet Şevı 
gül bulunmaktadır . Bu: dam 
lar, l ı yaı aptanlıı H kkı 
Ağac nıo imal ettiği ıehte 

bcı •e oo lırnhklara muhte 
lıf yerlerde ıürmektedııler. 

·----------------~ 

Hır müddet evvel lst o 
bulda M oyna ceıddeelnde 

yakal D-'D ıahte bee l ır h 
ğm da bu ıebeke mallarıo 

dım oldu~u anleı ~ makt" · 
dır. 

Kalpazttnl nn, Buuada, 

1 lznlkte, lzmltte, Derlncetle, 

.,~ 
Gebzede, lctanbulda •e ;' 

ı hatsıı h:mlt lıöylerlnde 1
1111 

mik1asta faaliyette baJ ~ 
dukluı anleıılmaktadır· 5J J 
dtye kadar sahte ol'" 
yeni harflerle ellt yedi '1 
bet liralık, otuz yedi 'J 
on l trftlıl:, btrkaç taoe ti 
h rflerle beı liralak bıJ /. 
muıtur Buu,ardan b', 

- "' hcnuz tm 1 edilmekte ıl" 
naa oo beı kadar b~t 
lık elde edılmtıtir. 
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Tiı k Mektebi 
Tüıt kadınının uyanışı , vöiil Tüı~ haratının en mühim 

M Ye en heyecanlı mazhariyntlerinden ~iridır. 
oıkovada ncıroluoen 

«Mualltnı razet sı » 21 12· 1 
1938 tarJblı nüshasında ~Türk 
mekte bi» baılaaı altında ve 
B. y urlef lmzulle bir ma 

kale oeıretmfıtır. Aynen ter
climeeı ıudur : 

«Ma rlfln yüluelııt saha · 
ıında y 1 T en Orktyenln mu 
•affaklyetlerln( takdı ..ı 
bil k r eue-

• me için hatta en umu· 
mı hatlarlyle dah1 l . 

lf o sa. ma 
ar lllhaaıoda eski Türki 
Jenlo y ar ta blldtklerınl in 
ıaea röıdeo ıeçlrmek uru. 
retı vardw s- ,.. . oıun tam mi· 
D811Jle, hattl iptidai malQ· 

IDbiat Vctrnek için dahi olsa 
r halk 

( h maarifi ıııteml 
Ya ut kütlni maarif siste· 
mı) mevcut deilldı Türk 

lnaaHf tarihinde bur-ua mQ· 
dekkılert baılıca 4 fb 
teıbıt ederler• Bı J sa a 
ıkolaıtlk • O • r net safha 
dır kt 19 rt• çat ıafhaıı 
liı Q uncu asrıb ilk ıG 

• ne kadar de•am 
u,. hıttnclıı Tn k e mıı 
tanıı ' ' tlblrlnce 

mat, Y al refor d 
rldlr lıı 19 m e• 
•ülıı- d uncu anın ilk 

un en 1908 
lok!l&b k genç Türk 
N h lba adar ıürmüıtür 

' •1~t dördüncü eafh . 
l•r kc b\ı d a ge. 
b L a cumhuriyetle 

erauer b11ılar 

Böyle bir tıık1ı111 
tekli bir k . ya\mz 
le arakter uzetrnelc-

defll, dahil birçok h 
larca 1 uıuı· 
dtr Yan '! ve 2• .,,rl ka.f ı 

. Mesela bu taluım b 
•afbala'r araıında c•• h u 

t -m urı 
ye teD evvelki F 
le k re orrnların 
ua terleri hakkında hı 

fıkır vernıedtkt b çblr 
reformlar ti en aıke. bu 
maarif e cumhuriyet 
l 1 •raıındakt cüzt fark 
arı tfade etrnek t 1 . 

ılraJr! klftdtr. Bıtcl! ç ~.:.e 
•tte Türk 
f 

maarifinin ln\tı 
ta ında "dece iki · 

eaaı dev· 
re ıeçmek daha do" d 
Bu d 

1 
ısru ur 

• HH erin birine ıt Türk 
mtllı kurt•I h 

f 
Uf arekettnln 

za erine kad 
ar uzar' ikinci 

ıl ondan sonradır . 
Eıkı Türlclyede ei maarif -
er mevcut olmuı lıe - yal· 

nıt dini melet 1 d ep er e meY · 
cuttu ve bunun da eeuı ku . 
'•ııı ö.ır. k Bu J urenn:ıe ten lbuetU. 

b 
< evtrd tik nıf'kteplerle 

er11 ber bl d r e «m~ ktep» d . 
nı len v b e ızım dini ruh ni 
k ilıe uı k 1 8 t P erini andıran 
v e fek t onlndftn da f ğı 
o lan rn- 1 ue11eae er me cuttu 
( I ) orta v yGkıelt mekte 
ler t k P o flra da ıemtn rlar 
V&rdı. Sernlmular m, mek
teplerden, iptidai kuran 

derelnden baıka metftffztlc 
fıkıh, retorik ve dtğer oıuh' 
~elaf dini bablılerle tefılrler 
oire•UJordu. Bu tedrtaat lıe 
Türk b lk ' b a ana tamanıen ya-
1tacı olan arabt dilinde ya 

pılardı. (2) Halkın k 
u onuıtu 
au mıllı dile hiç h e emmtyet 
•erllmlyordu. 

la~tllz ltberal ı•zet.,cıle· 

rlnden Celuon. TGırkt,.ede 

(1) Mulıarrirln bu mtk· 
ltpluden /wngl ntul mek
tepleri kasdeiliği ldyıkıyle 
anlaşıluwmakladır. 

1 
(2J Mulıcırrlr('n medrese: 

luJ rade elmtk islediği arı· 
aıı rnoktadır. 

maarif meıele&lntn hallı, hal
kın okutulma.andan ibarettir 

demektedir. Bu devaya tıe 
a ncak cumhuriyet hallede· 
bı lmiıtlr Kendi aekeri ve ıt 
yeıi zafer lerini tersin için 
TOrklyeye her ıeyden evvel 
eıkt m arif ıl ıtemtnl yık 

m k zaruri görGldü Bu sa
hada he hai: tkaten hüyük 

muvaff aklyetler elde edil· 
mittir. 

Ma rlfln yükıelttlmeıl için 
ılk ted birler daha cum hurl · 

yetin ilanı ile beraber beı 
ladı Hatta daha ürk mil · 
11 kurtuluı harelrntl sona er· 
mcdl 1 za n:ı an1 rde, m esell 

Yunanhların S cakary d l\ hD· 

cutnlar 1 phklıı.rı ~amanlar 

1 rda b ile btr taraftan ııi lih 
elde çarprııhrlren diğer ta 

raftan Ao a ra da ue11lm 
ler lçtlma a davet olundu. 

Harbin eon ermeıl ve 

cumhuriyetin ilanı tle bera 
ber lae, mnarlf uhaınodakl 

cepheler ve çalıtmalar pek 

ziyade erth Memleketin 

kültCh ıimeıı ıür tld def11· 
meğe b ıle.d ı. Her ıeyden 

evve l tedrisatın d in i mıııhl 

yetine bOyük d a rbe indiril· 

dt ve bu lceyflyet, comhurl · 
yet tllnınm hemen akabln· 

de, 3 mart 1924 te baıar1l · 
dı. Bu darbe tedrieatln te•
hıdı idi. 

Türk mektebi bu ıuretle 

sadece dftnyevi bir müene 
ıe oldu. 

Maamafıh bu d6nye'V1 mek
tep de. ili. zamanlarda , eı 
kt tedrisatın birçok eıkl 

usullerine tevuüı etcnlf hu 
lunuyordu Btlha11a Ar p 

hıuflert bu rneyanda nyıl · 
bthr. Türk maarif• ,arat 
mak •e yapmak için bu en· 

ı•lı de kaldırmak lazımdı, 

Bu ıurctle Türk millet inin 
kültürce tnktıafına büyük 

bir yol açılabıleeektl. l Ki.· 
nunue•vel 1928 de Arap 
herfl l" rl yerine lattn harfleri 

lcuUao1lmuı ıbakkıadakt ka 
nuo bu maksatla ıı nepolun· 
du 

Bu keyfiyet, milli kurlu 
luı hareketinden ıoora n1a · 
arif sahruında tktnci büyük 
hamle tdl. 

Maamdih maarif bir mil. 
lettn hayatmd•, ancak o 
rnUletın genfı tabakalarını 

da ıarmek ou tlyle büvük 
b.r rol oyoıyıtbtlirdl Bunun 
iç n d 1 k t edris tın 7 y 

tından t 5 ysııo k dar her 
v tand ıı için mecburi tu 
tulm 11 kararı alındı. Bu u · 
hadakı baıarıları ıörmek 
için talebe eaymnc bakmak 
klf ıdır 1923 te devlet dk 
tnektcplerinde okuynn ta · 
lebeler ln aay111 kız e:kek 
343 448 den ıbuet iken bu 
mlkdar 1936 da 680 658 ol· 
du. Ortamektep ve lıaelerde 
aynı devrede talebe aayı ııı 
4 469 elan 60 720 k ye ÇI ta 
Ylikıek mekteplerle rneılek 
rnektcplcrlnd. 18.COO den 
fada talebe okunıalct d 
B d a ır. 

u muta t ıp mekteplerden 
baıka mektellin har[clbdc 
Yata da ş l ar lçlo 4 aylık 
kuu1ar hahnde millet rnek
teplerı açıldı Bu karılar. ı 

S~YFA : ! 
TORKDlLI ....... -

1 4U. sa 

H aı 
iz ·ni Kaybeden -.:.--R.-ADYO 1 

----- - - -
15 seneden az bir müddet zarfında Riza Şah 

Pehlevi büyük işler başarmıştır. 
Franıızr.a Lö T n ıazeleıl 

«İran hülcümdara» baı lıiı 
altında yazdıiı bir batmftka

lede. dostumuz lranla, Fran· 

ıa ara~nda zuhur eden hi 
dlıeye tee11üf etttkteo ıon
r Şeblnıah Hazretleri ve 
eıerl hakkında diyor k i: 

On btf seneden flZ bir 

müdder :r f fında, Rıza Şah 
Pehlevi, pelt xlınıdc enerjiye 

müateoit tamamlyle ıahıi 
bir gayretle, &11rlık anane 
Jer lçfnde uyuımuı btr im · 
paralorluğu keılf bir ekono · 

d a n lkf milyon tnean geç· 

m ttlr 
T6rk mektebi, ıımclJ, onu 

ha1k m ektebtoc götüren yol · 

dadı r. Bo keyfiyet Tilrk 
maarffJotn üçüocü fQtuh•h 
dır. Mııamtıffh bu ebada ya· 

pılacak ıeylcr henüz 
ç o k t u r . Çünkl bal ın 

büyük kıımı henüz okur ya· 
ur dttflldır. Mektebin lıal
ka yııkl rı ımaıından. bGyük 
lmillerıden biri de, kadın 

ve erkeffn hulcukan müıa 
vtllilnln kabul cdılmeat ve 

icadının bGt6n tabıtl mQe1 · 

ıeselerlne kabulü oldu. 

Ttırk kadının uyan111, ye· 

ol Türk hlly"tının en mü 

hım ve en lleyecınh maz· 
barlyetlerlcdeo biridir. Ka· 
dın bu ıuretle de harlıııne 

bir ıeldlde ôtrenme aahatı 
D!!l atıldı ve tedrlı t hemen 
eluertyetle de mulat~ltttr. 

ilk mekteplerde kızlar, 
umum taleb~nJn Oçte birini, 
orta ve yQkıek tedrlntla 

da beıte blrJnl teıktl eder 

Meslelii ted rı.ata eehnce, 
bunda kızlıırm sa1111, umum 
talebenin üçle ikisini tf'tkll 
etmek üzere erkek talebe· 
den daha fazladır 

Mektep proğramları ta· 
maaıen deilıtlrllmtıtır. Dini 
tedrlıat ve din deralerl kal · 
dmlmııtır. Yeol mektepler 

ınıaaına b6yük ebıemmlyet 

verilmektedir 

Türklyede maarlfJn yük· 
ıeltıfnl ve Türk mlllettntn 

kGltürce ınktıafı me.afılnde 
bir müddet evvel vef t et

mlı bulun n Kemi.I Ata · 
Ulrkün yaratıcı hamleıfnl ve 
lradeılnl haauten kaydet
mek llzımdır . 

mık tnklıu f ın nlmetlerlnden 
istifade eden bJr memleket 
haline ifrat etmlıttr. Dene 
lebllır ki Şah Pehlevi, lren 

için. Laıka uıuller ve ıahli 
tellkkılerle, Muatafa Kemal 
Türkiye için ne idi lıe o 

olmuı pek eıki bir millet 
içinde ve bu mtlletln anane 
vt mllliJetperverllğlnln aeh· 

nı teıkıl eden her oe vana 
hepılne rir.yet etmekle bera 
ber enerjilerini uyandırmağa 

ve manevi kuvvetlerini ıeoç 
leıUrmeğe çalııen bir iıli 

hatçt ılmaeı taıımektadır. 

1794 tenberl ıftltar.ıet ıür· 

melde olan Şii Kaçar hane· 
danı 1925 ıeneıl nl hıtyetln 

de parlamento taraf andan 
hal olunduğu zaman Rıza
Han, Rıza Şah Pehlevi lı · 

mlyle tahta leli• olunmuıtu. 

Fevkalade parlak bir a1kerl 

h eyah olan Şah Pehlevi, 
11k önce harbiye na7.ırı, ve 

ıonra b ıvekll olarak kudreU
ci lıbat etmıı olan bir zat· 

tı BırJblrJnc ıtddetle muha
lif partilerin ka vgalarlyle 

derin ıurette lnk11ama uğ

ramıı bir mecliıe kendini 
hatllselerfn ılı\ecUğl kuyvetlt 

adam oluak kabul ettlrmtı. 
ıılerı lntlzoma koymuı mut· 
laklJelteo en demokratç1 
r~jlme lıllhaleslz ve ııyui 

bazırlı!u ız olarak gt:çmlf 

btr m illette otoriteyi te1lı 

etmlttl O, vakıa tehlikeden 

kaçınmıJan, fakat ı lyaai me
ıelelerdekl nn1c yııına dev~et 
adamı ıhtiyatkarhğma lnzl 

ma m eden bir milli ıef ola
,. k kendini tıı.nıthrmııtı . 

Harbiye nazırı iken, genlı 

makıatların iet lhaalt için her 

ıeyden evvel emrinde aa ğ
laoı ııblr kuvvet bulundur· 
mıık icap ettlllol dütDnerek 

btr mllli ordu tcıkıl etaıtı. 

baıvekil iken halk kOtlele 

Jerlnln arzularına tekabül 
oden bir mlili lıUkl a\ pro« 

ramının ttıhaklrnkuoo çalıı 

mı ıtır 

Halkıa onu ıevmul, o 

Katil Nasıl 
lu du? 

u-

Bundan iki tıeDe evY:'· 
blrloclteıranln lptldaeı l 

1 

F ranıanın A vlnJOD ıehrinde 
blr akıam ortalık henüz ka

rarırken ıehlrlo büyük ced
delerlodcn birinde bırdenblre 
bir otomobil durınuı, için 

den iki adam çıkarak . ıoka!c 
_ _ bl yolcunun 

ta yuruyeo r 
Qzerıne ateı elmtıler, ad an 

b Çevlrd ı k 
kurıunla k ' ura 
ten ıonr kolundan bacafıo· 
dan 1akalıyar&k otomobtlle· 

r loe almıılar ve ıürntle ora 

d•n uzaklaımıılrırdır. 
Öldürülen adaro, A.,ioyon 

bankAlarından birisi nawına 
Monte Kari oya ecnebi pa. 

l i ıden Al· 
raıı salın • ma • g 
fooı lımtode blrlıl ıdı . Ve 
Monte Karloya gitmek 
tçln lıtcıyooa ıitmekte idi 

Hadlee daha dk anda 
göıtermfttl kt, mütecavizler 

bankacının üzerinde bir mil 

k k ü ll yetlt rolktarda 
yona ya ın 

para oldutunun evvelce far · 

kıoda tmtıler · 
Hld ııedeo birkaç gün 

ıoora maktulü götüren oto 

mobli ıehlr ctvarındrıkl or 

manda yarııı y11nmıt olduğu 
hRlde bulundu. Aradan biri 

t. n ç gün daha geçti Za "':' 
1 

d Celedl tehlrın lr 
n .Hn ı rı b 
kaç k ılometre ötesinde u 

luodu. 
Hadiseyi mGteaklp glrltl 

len tahkikat deha tik ıün
lerde mütecavizlere atd tp 
ucu elde ettınnl§li· Pıyer 
Poli adında bir zatın da 
c ıoayele ııtırak etmlf oldu· 
ğu teabJt edllmttll· Fakat 

b d O a ndoo itibaren n a am, 
lzJnl kaybetmlf· ta tkı ırne 
ortadan çektlmltlt Polıoln 
b bubetl de hadJtede 

u aaY it 
methaldar olduiunu tey 

ediyordu. 
Katıl ıeçen g6n yaka 

lanmııtır BHıldıiı odada 

ıcnelerdenberi polll!D ara 
mokta oldufu b ir kedıodn 

Bu kıdaoın 
oldufunu. 

ele ıeçlrllm tıtir . 

Pollntn nıetre•I 
yalnız bankacı vakaııo da 
değil. katilin ı ımd l ye kadar 

yapmıı olduğu bir çok hır 
ı zlak ve aoygunculuk vaka 

1 mOıterek 
larında da onuo • 
olduauda öjredllmlttlr· Her 

lktıl de tevkif edilmlttlr. 
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1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
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12.30 Müzik [k6çk orkeı· 

tra - ıef: Necip Akın) 1 -
A . Rublnıtein KoıtOmlD 
bofo ıüıtınden baılangıç: 

2 - A. Rublnatetn - ••· 
tümlü balo Nıtpolt balıkçı· 
ıarı :J - Rıc Gebhardt -
Romanı •lyoltnıel ve or 

keıtra için 4 - J . Strauı 
Po!ka 5 - Hanns Schmtdt 

_ inciler _ valı 13 00 Saat 

ajanı, meteoroloj ı haber1erl. 

13 ıo Müzk (küçük orkeıt· 
ranın devamı] 6 - Leopold 
• Yen i dünyRntD eıkt ıarkr 
ları. 7 _ F Köatııhofer 
• Tirol entermez:ıo u. 8 -
ltalo Az:ıonl · Melodı 9 -
Gerh rd 'Vınklar Kemanın 
af k ıarkı1ı 1 O - 8eethoven 
. Skoçya havaları 13 40 14 

Türk mü:ıtğl Pi 18.30 proi 
ram 18 35 TO rk mlizığl (Fa
sıl heyeti Muhayyer futı] 
1g 20 Saat, aj a hı mettoro· 
lojl haberleri . -:zlra~t borsH• 

[fıyat] 19.30 TOrk roüılii 
(muhtelif oyun havalan] f
Aç kapu oyun hava11 2 -
Bartın oyun hovıuı 3 
Genç Oıman orun ha vaıı 
4 _ Ao do1u oyun h a vaıı 
5 - Ôdemlt Zeybeğı 6 
Ba lıkcrir Zevbe~ I 1 - iz 
mir Kordon Z~ybri • Ço leo 

lar: S. Yaver Ataman, Ve· 
clhe C Koıan, C. Çağla, 
H . Gür. 20 0() Konuıma !Hu 

kuk timi Yayma Kurumu} 
20 ı5 Türk müz•ğı [Sd'&ı:tlar) 
ı - Hüıe1lnl Petrev 2 -
Rahmi Hüıeylnl ıarkı - Acep 
oaı:end" C' ' hn 3 - Suphl 
Zıya . HüıeJI~( f'rlu • fer. 
yad ediyor bir ıül. 4 
Rahmi • Muhayyer ıarkı 
. Serap• hüınü nıın 5 
Reıad Erer • Koman tftlutml 

6 - Muıtafa çavuı Hisar 

18 
puıelık Du çeımtmden 

gJtmaz okan hayali. 7 -
Hacı Arif bey . Hicaz türkü 
Amın dağlar canım. 8 -

Hacı Arif bey Halk t.ürka· 

ıü Bnlbül ta~ta ne ıezer 

9 - s lahattln Pınar • Uı-
çaz Ulrkü • Hali yaıı.Jor. 
ıo Saadettin r, ynak .. Ni-

havend ıarkı Khptklerloln 
t l _ Se.adetttn Kaynak 

1928 de Kemil Atatürk 
bütün memlek~U btr Cum -

vakte kadar ıtyaaelln huıu
at;rle zi.ftan ve tevekkülden 

ibaret oldufu btr memlekt-t 

te kendini irade ve karu 
adamı elarak tenıttırma11 

ke1flydlyle izah olunu,or· 
du Ooun fıt~dfjl lranı hem 
Ruı,hem lnıtllz •na yltlnden 

Eviç türk6 . Atladım bahçe 

------~-----• n~ girdim Okuyanl r: Mu 
~affer lUcer, s. Tok V· Ça 
lanlar: Vecihe, C. Koz n , 

R. Erer, R Kam 2100 Ko· 

nutm• (Türkiye poıt 11] 21. 

hurrelıl g. bı defıl, Itır mual
lim ııb ı gezdi ve bizzat tab· 

ta baıın ıeçerek ,,nı harf 
lcrln koi yl ı fıoı ve eıkl 
harfl«"re rnGreccah olduğunu 
halk kütlelerine göaterdl. 
Zamanımızda, mesela Or 

ta A nupanın, Alman faıtz· 
minin elinde bir ortaç•I nl . 
zamına d5ndüa0 bir zamftD" 

da Aıyada bir milli kurlu 
luı hareketinin zaferJ oetl
c eılnde, T6rkf1e bir orta 
çağ nizamından çıkaHk mo 
dern bir terakki yoluna ah' 
mit bulunuyor. Bu mlıll, 
hatta burjua çerçlve.tle 

mahdut olıa da, bir milll 
kurtuluı hareketinin nuıl 
h yret verici netlcelf"r vere 
blleceilnl ve bu mahdudı
yotln, memleketin müıtak 
bel Jnk•ıafı için bJr en.el 
olmadığını g6ıtermek itiba
riyle de ayrıca dıkkate t• 

1aadır l) 

kurtarmak, menfaatlerinin evve ' hayali telakki edilen 
müdaf auı için onu te•kllit· b l t tvlç oluo 

1' bir teıeb üı e e 
oe.ndırmak lnklır.ıfını kendi muıtur: Hazer denl:ılnl İran 
ve11talarlyle temfn etmekti. körfezin e bağl ıyl!l.D ve p k 
Bu po1ttıkayı Rıza Şah 1 büyük ııoai im ileri isti z m 
PehlevJ tahta ç:ıktığıod nbe· 1 

dmhı olan Tranı ranlyen 
rl nadJr görülen bir azimle • 
tatbik etmııtır . lrao, Türkl- battı jkma1 olunmuıtur. Bu 
ye, Irak •e Afganlatanla bat, 1000 ktlometreıl d3 i · 
aktettlğl aolaımıılarla tOrlll lardao geçmek üzere 1394 
türlü nüfuzlar uaaında ha- ı ktlometre uzunlu~undadır. 
klhl btr muvazene ıdame.t Elburz ye Lurttıan dAfları 
ne muvaffak olan mutlak ıu- ıtlılleel 2000 metre 1ükaek 
rette mllli bir kuvvet ol ltkten eıı lmııtır. 5 MılJar 
muıtur. 200 milyon franktan fazla· 

lmparatorlutunu Hğlam ya mal olan ve dııarden 

15 Saat, esh m, tahYllat 
kambiyo nu ut borıası 
f f tat] 21 30 Mü:ılk (radyo 
orkestra•• - ıef: Hasan Fe· 

rlt Aloar J 1 - L . ven Be· 
ethoYeD: 3 ncO Leonorf! 
uvertOr 2 L . van BEet 
hovn: 6 ıncı 5f'afonf fama· 
jör f P4ltorııı1J 2Z.30 MQıtk 
konuım~!a.ıı (Folklor) 22.30 
23 45 24 Son njanı haberle· 
rl ve yarmkl protram. 

alyaıl cııulara lıttnat ettiren h iç rıtlkraz aktolunme.kaısıo 
hükümd11r gayretlerini en lrao kendi mernhalariyle it · 1--------
çok mtlletıotn modernleı•e- mam edılen bu itte 50 oOO 
ılnc tahılı etmlıtır. AtlitOrk fıçı çahımııtır Bu hatta 
gibi o da kadan hOrrlyeUnt onu amuden kated•D üç 
temin etrntı. mektepler kur l ehemmiyetli hattın lntıuını 
mu1, içtimai hRyah ldeta da Jlave etmek lizımdır. 
yeodeıtırmlıtlr. Fakat ıku 1 Bundan baıko Rıza Şah 
aadt rnlı!ıaf onun daimi Pehlevi gealı bir endChtrl
me11ale1tnl teıkll etmııtır . 

1 
leıme plloı da huırlamııtır. 

Ge~•• 111, on beı •••e Fabrikalar kurulmuı. milli 

bir cihaz teetı edılmlıtır. 
tlazer denizi ile İran körf e

ztndekt lımanlarıo ullqı I~ a 

tedbirler almı,t ve Takranda 
amme blımctlne müteallik 
büyiik tılerln tahakkuku

n• çalııılaıakta bulunulmuı. 
tur . 



SAYFA: 4 

Macar Hariciye Nazı
ı Berline Gi ti. 

( Battarafı birinci ıayf ada) 
Uyarım . » 

Taymlı ıazeteıinl n Berltn 
muhabiri ıon defa l~eh bari· 
clye nazırının Berlloe yaph· 
lı aeyabahn maksatları hak 
kıncla tayanı dikkat malQ 
mat •ererek mGıtakbel dı 

l•r zl1aretlerln buıuılyetle· 
rlDI laah etmektedir. 

«Leh hariciye •azara Albay 
Bek, Hıtlerle uzun bir ıörüt 
mede bulunduktan aonra 
V arto•aya d6ndii. K.onuıtuk
ları mevzu Orta •• Şarki 
A•rupanıa umumi yaztyeU 
ve bu vaziyetin kendileriyle 
olan alika11dır. 

MGllkattan ıonra netre 
dtlea teblli her zamanki ka 
dar muhtaıar olduiu ıtbl 
Berlfn reıml mehafllt de mü· 
llkat me•zuu etrafında faz -
la maldmat vermiyor. 

Bunuala beraber, Mlntb
te yapılan konut manın ••• 
belen klçlk olan Daozlı 

Ye Ukranya meaelelertaden 
slyade, ıenft bir çerçeve 
dahlllade ı•lecek ayların 
beynelmilel eeyabahna mii· 

tealllk olduiu ı6ylenebıltr. 
Hiç 16pheelz ki dli•r iki kG 
~ilk meeele de ıerek Alman
ya, ıerek Lehtıtan için bü 
ylk ehemmiyeti haizdir; 
fakat Avrupanın lıttkball 
ıtbı dalaa bOyük bir meıele 
yanında lklnol derecede kal· 
maktadırlar. 

Anlaııldılına ıöre, Al· 
man btUı6metl tarafından 

takip edilen lııattı hareket, 
eıaı itibariyle A vrupada 

cAntlkomlter pakt» aı ıe · 
ntıletmektedlr. Bu mlıak 

timdi Almanya, İtalya ve 
Japoaya ara11nda aktedtl-

mft bulu•uyor. Fakat Alman 
hQkQmellnln arzuıu, aaha1ı 

ıenııletmektlr. Onun için; Al· 
maa de•let relılnln, Leh ha· 

rlclye nazırından b6yle bir 
ıeyahat hakkında ne dGtün -
dlilal ıermut olmaaı muh
temeldir. Bu •eyanda Leh 
hGkQmetlnln faal bir Yazl 
yete ı•çmeılnl ümtı etttf ı
nt de lf ade etmtr bulunma· 
ıı mOmkOndGr. 

ırad olacaklar. 
Buro. da da yine , me•zuu 

bahıoluaan meaele anttko-
mtnter pa ktanı buıüne ka
darki Oç azıuı beynıode ta· 
kip edilmekte olan •t•I• 
yukarı «tedafüi» mahiyetten 
çıkarıp 41aba faal bir tekle 
getirmektir. Bu buıulla Al. 
manya tarafından pratik 
tedbtrler alınmaktadır. 

F rankistlerin 
ileri Hareketi 

Parlı, 16 ( A.A. ) - lı· 
panyada Franklıtler Kata. 
looya cepheeınde ileri hare 
ketlerin• devam etmekte
dirler. 

Bır Madrid telırafında 
Cumhuriyetçilerin bu cep 
bede bazı muvaffaklyetlerl · 
ol kaydetmektedir. 

Bay Hıtlerin 
iki Diktatörü 

1938 Yılında 8 . H1tler 
Romaya ıttttil zaman onun 
yaaıoda orta boylu, ıevlm-

lt yüzlı. elit yatlarında ka
dar tahmin olunan bir adam 
yardır. 

Alman ıeflerlnl 8. Muı· 
ıoltnlye takdim eden B Hlt 
ler blr aralık bu adamın 
yaaında da durmut ve bu 
duruıtao lıttf ade eden Muı · 
ıollnl heyecanla ılerltyerek 

- S iz mlılalz möı16 

K.annenberı! Naaılıınıı; ne 
yapıyonuouz? 

Demlttlr. 
Mu11ollolntn dlier Alman 

teflertnden daha fazla ehem 
mlyet yerdlil bu küçOk boy
lu zat , B Httlerln atç111n· 
dan batk• ktmıe deilldir. 

Atçı m6ıyö Kannenberı, 
1934 de Httlerle birlikte 
Venedtie ııtmltU. Mu1101t 
nl ile orada tanııan aıçıba-

t•• İtalya dtktatörQnün çok 
f azl• teveccOhiinti kazanmıt 
ve onun ıılu fıkı doıtu ol 
muttu. 
Koancoberı. 8. Httlerle 

birlikte yalnız ltalyaya de · 
iti Almanyanın her yerine 
ıttmlıtir . Münthte, Ben . 
ıaden de, Berltode, Ro 

Bu ltakımdaa, Çekoılo•ak 
hariciye nazırı ÇaYalkoıkl 

ve Macar bat•ektll lmredi- 1 

ata yakında Berllne vaki 
olacak ziyareti calibi dtk 

mada, lhtlerla sai eli olan 
bu aıçının onun Qzerlnde 
btiyiik teılri vardır 

Yemek zamanı yaklatır 
yaklatmaz Kaonenbargı der· 
hal HıtlHln yanında bulur 
ıunuz. 

kattır. Almanya tan Çe · 
koılo•akyadan yeni ba 
zı taleplerde bulunma· 
11 Ye ba arada Çekoılovak 
ya ile a1kert bir ittifak tek· 
lif etmesi ıthl ıebepler do
laylıtle Çuvalkovıklnln Ber -
lln ziyaretinin tehir edlldlil 
btldlrtl•lttl. 
• Berlln, bu ha Yadlıln aııl 

11:1 olduiunu bildiriyor •e 
Ça.-alkoıldnl• bu ay orta 
11•da Berllnl muhakkak ıu· 
rette ziyaret edeceflnl lllo 
ediyor. 

Bununla lteraber, Alman· 
yaaın Çekollovakya ile u· 
kut ittifak akdetmek lıte · 
dlit . ha vadlıl ihtimal buıct 

16rOlemez. 
Almanyanın mlmtaz r l 

callnden birinin - belki de 
Feldmareıal G6rlnıln - bu 
ay cenubi ıarklye dofru 
HJ&hata çıkacalı da aola
ıılmaktaclar. ilk ulraiı Bel. 

Httlere b•t dakika olıun 
yemek Yaktlo l geçlrtmtyeo, 
ona hep kendi eeçtlğt ve 
kendi beyendlğl ıebzelerl ve 
mey•aları yedirten Kannen. 
berg, führerln i ti razlarına 
tahammQl edemlyen, hatta 
icap edene ona kafa tu · 
tarak kendtılnl zorla ye· 
meie blle götürmek · 
ten çeklnmtyen ıarlp bir 
müıteblttlr . 

Hıtler atçmnın bu talip · 
tadına tahammül eder. On · 

· un acı acı ı ıkayet ler lne al · 
dırıı etmez. Günün e n m ü 
h tm ı l yaıi meıe leleri nl ae.
atlerce Konnenbergle konu· 
tDn Alman gefl, Da -
ladlyeye , Çemberll yne Aml 
rol Hortlye, Mu11ol!ntye 
doıtunu sam mlyetle takdim 
etmıı ve onu takdim eder 
ken gülerek, 

- lıte beotm diktatörüm! 
Demlttlr. 

- SONU VAR -

TÔRICDILI 

Fransa - Suriye Muahedeai 
T aadik Edilmeli mi? 

ı~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~~~~ 
~ TQrkıye Cumhunyetı Ziraat Bankası = 
: K apit11/: . 100/)()(),000 Türk Lirası .. Bütün bunlar çok iyi . Fa· 

kat bahıolunan bu milli 
hı.ter, yalnız ha1allerde 
mevc•ttur. Belki de bu hlı 
ler ıüo6n blrlade uyanır 

amma o ıein epey uzaktır Ye 
timdi orada öyle bir vaziyet 
vardır ki, buı6n çabuk ıe
lecefe de benzemiyor. Bu 
anda mClıtaklk bir Suriye 
demek, ecnebilerin bütln 
arzu .:ve emellertal kendi 
Oserlne çeken bir Suriye 
demektir. Muahede taadik 
edlhnce .. de ae olacak, bili 
yor muıunuz? Ştmtlıye ka 
dar Franıız mandaıı dola 
yıılyle!. bir kenarda duran 
bütOn memleketler, Surlye· 
DID Ozerlo• çullanacaklar! 

Sonra, Ale•ller, Darztler 
ve Cezlreltler ara11nda pat
lıyacağı muhakkak olan da
hili karıatalıklar Suriyeyi 
atet •e kana bulana, ıene 

müdahale etmemiz icap ede
cek ml? 8hdm hlklmlyeti · 
miz altında kalmaktanJ baı· 
ka bir ara:uları olmıyanlar 
bir takım lılleri mutlaka 
Şamın otoriteel altına ıok .. 
mak için yeniden a1ker mi 
ıöndereceilz? . 

Bana belld t~Jle diyenler 

Muallimlerin 
Maaşları 
(Battarafı birinci ıayfada) 

olan orta tedrleat muallim 
(erinin bu müddettekl, hiz
metleri de:ıözöniade tutul
muttur. Yalnız bu elbller, 
baremin~ d 1 ı:e r d e r e -
celerlnde bulunanların mük
teıep hakları olan muallim
lerin maaı vaziyetleri kanu
nunun ıuretl tatbikine dair 
hazırlanacak olan bir nizam
name ile teeblt~edilecekttr. 

Araplar Filis
tin Müzakere
lerinde Ne İsti-

yecekler. 
(Battarafı birinci .ayfada) 

müzakereılnl derplt1 etmek
tedirler: 

1 Suriye, Ftllıtlo ve Er-
deni lhtl•a eden ve merkezi 
Emir Abdullabın tdarealnde 
Şamda bulunacak olan bü
yClk btr federal Arap devle· 
ti ıhdu .. edtlmeıl, 

2 - Ftltıtlnl• mandaııaın 

on ıene milddetle lnalltere 
1e bıralulma11, bu müddet 
nrfında~Fılııtın ln cenubun · 
dakl Necldde bir Y abudl 
memleketi teılslne çahtıla· 
caktır. ı.... Bununla · beraber, 
Yahudi muhacereti Ftllıtlnln 
dlier bö1ıelerlndekl nüfuıun 

yüzcle otuz beti nlıbetlne 
indirilecektir. 

3 - franıız - Surlye rnu· 
ahedeelyle teıaiı edt lmıı olan 
Lüboan: cumhurlyeUnln Fran 
sız manduı. altında kal 

maıı, 

4 -- Türkt1e nln eıkl Ha. 
lep .-ıllyetlnde tatmin edil-

mesi. 
M111r mdmeulllerinln kon 

feranıta loılhzlerle Araplar 
ara11ndakt meeelelerde mü. 
hım bir rol oynayacaklara 
zannedilmektedir. 

Kooferanııo toplanmuı 
Arap nuyonalııtl rlo Loo· 
draya gelmeden önce K.ahl 
rede eıde edecekleri netice -
lere ballı bulunmaktadır. 

olabilir: «Muahedenla pro
tokolleri lmzalanmıthr. itler 
o kadar llerlemlıtlr ki, 'artık 
ıerl dönmek için ge9 kalmıı 
bulunuyor•ır:! » Y anlaı bir 
adımdan ıerl dön•ek lcln 
vakit hiçbir zaman ıeçmlt 
deilldlr. Ve, daha bundan 
bir ka, sene e••el, bizimle 
bemea hemen akde.dılmtt 
olaa bir mualaedeyl ıayet 

lıtıhf afklr bir ıekllde red
detmlt . olan Suriye parll
mentoıu, bize takip edtlme
ıl icap edenr 1olu a6ıtermtı 
olmıyor mu? 

BüUln milletlerin Akde· 
nlzdekl Taziyetlerini ku•vet 
lendtrmeie çalıttıkları bu 
ıarada, btzlmiyerlmlıl baı · 

kalarına terk etmemiz dolru 
deilldır. Sonral ıunu da iyi· 
ce bilelim ki, arllamızda bl 
ze Jüıman~ olan bir memle· 
ket bulundukça, LGbnan •e 
Beyrutta tutunamayız. 

franeanınJmenfaatt,i biç 
olmazea~ıımdılık, bu mua 
hedenın..:ta.dık olunmama11 
nı iaılrdir. Zaten bu Surl· 
yenin ' menf aatlne[ de uygua 
deilldtr. Suriye kendi~ balı· 
ne bıralulına, : ~- Franıanın 
yardımlyle dahi kendini mü 
dafaaya kadir olamıcaktır. 

Onu laaklki ıuretteL. himaye 
eden yeıaoe kuvet, maada· 
nın Pranıaya •erdlil mane· 
•i .ku•vettlr.» .............. 
Danimarka da 
Casusluk T eş

kilatı. 
Danimarka ıtzll poltı teı· 

kllitına menıup_blr t•h11la, 
bir avukat •e biri ecnebi 
olmak: Gzere tlörl nazı tev 
kif "edtlmlttlr. 

• Yurd /çınde 261 Şube Ve fljans = 
: Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ~ 
l/J. Her tClrll zirai ikrazlar- dlfer bilcümle banka mu· = 
'li. amelerl b6yik ıubelerinde ktralıl& kaealar. ~ 
'Iİ- lhbanıs taıarruf ve lıumoara be•aplarında lkra· fi = mt7eler. ,. 

: llr.raml11•• lllklarl• lkrıımlyenln tutarı: ! 
ili ADEDi LiRA LiRA fi 
"' 1 1000 l 000 ,. 
~ 1 500 500 '/# 
• 1 250 250 ,_ = ıe ıoo ıeoo ~ 
• ~ ~ 12~ ~ 

"' 30 40 1200 = 
• ~ ~ ~o ~ 
,. 108 60ÖÔ ~ 
~ B• lkra11dyeltr htr üç tıyda bir •lınak üzere se· ,. 
J' nıd.t d6ı1 defa bu miktar u:ıırlnden kura Ilı llağıtı- = 
1fJ lacaktır. ~ 

··~·~····················· 
Balıkesir 'Evkaf 

b 

Müdürlüğünden: 
Emvali ıay- Clnıl: Mevkii: Muhammen br 

deh Ltra. K. rl ~ menkule 
No: 
18 
19 
29 
30 
53 
75 

76 
17 

110 
118 
120 
121 
125 
127 
128 
129 

dGkkln 
(( 

(( 

« 
« 

bahçe 

Cami çeıme ıo 
Sül<lklo çeı me 
YeıtlU çık mazı 

Bıtadıç ca. 
Sebzecılerde 

l.t .. yon an 

IOO 
200 
ıooo 

400 
500 

ban 500 
ana « 400 

han anası! Eıklctler 3000 
tarla Paıalıöy çayıra 200 

« « Keklik 9a. 200 
« <.< Aıçı dereıl 700 
« (( Tat alta 15 
« « Tahir çeımeıt 150 
« .: Ulu mezarlık 500 
« Orhanlye; Aıçı dereıl 200 
(( (( (( (( 50 

Yukarıda mevki Ye clnılerl ıle muhammen bedelleri 
yazılı vakıf ıayrl menkuller temliken ıatalmak Ozere 
1 l/l/g39 16nüodeo itibaren yirmi ıün açık artırmaya ko· 
nulmuttur. 

lhale 30 1lktnclkanun/939 pazarteıl saat 14 de Va 
kıflar ldareılode yapılacaktır. Muvakkat teminatı mubaaı~ 
men bedelleri Gzerlnden yüzde yedi buçuk nakit •e ban 
ka teminat mektubudur. Taliplerin ıeraltl anlamak v• 
pey ıürmek üzere .. bu m6ddet içinde \' akıflar ( idare.ine 
mGracaatları tlln olunur. 

4 · - 1 - 8 
" 

Belvını lımlndekı1bu ıl•ll 
pollı, Alman caıuıu olmakla 
itham edilmekte ve auçu 
Alman muhacirlerine dair 
Danimarka ıızll pollıl•dekt 
•eılkaların:reımlnl tçekmlı, 
a•ukat Pontoppldanla~bera
ber bunlarııakopye etmtıttr. 

Buotlan e•nl de teırlnıanl 
lçtn.ie~14 Alman te•klf edil· ı------------------------"' 
mlıtl . Onlar da Baltık denl-

i zinden ıeçen vapurlara bil
i baaıa lıpanyaya ııden Ruı 
gemilerin~ ,.dair malumat 
toplamak üzere4 bir tetkllit 
kurmuı olmakla~ltham oluo
maktaydılar. 

f ısulya ve tıyare 

Lion ıŞehrinde 
Bayük Bir Hır

sızlık. 
Franıanın Ltyon ıebrlnde 

zamani· zaman bü1ük hınız · 

hk ve ıoyıunculuk vakalan 
olur Geçenlerde bit' mücev· 

berat diikkinıoa girerek yüz 

Kayı p ıas~ i~nama 
1937 1938 Den yılı )çlo· 

de Edirne Sanat OkulundaO 
T. 111 den almıı olduiulO 
tastıknameml zayi ettim. Ye· 
nlılni alacatımdan eaklıtnlO 

hükrnü kalmndıiı ılln olu· 
nur 

Bandırmada OımaP 

o§lu Maclt Vakıa faıulya n imet sayı · ' 
ıar amma, faıulya ile taya 

reyi mukayese etmek kim 
aeufn aklına gelmez.1 Hal bu. 
ki buıQo iki memleket bir -
blrlle faaulya tayare müba · 
delesl yapmak niyetindedir. 

, binlerce ·.ııralık mücevherat 1 

atıran gang.terlerin hili. ya.! _________ _./ 
Ergüvenç 

Bu iki memlekt Japonya 
t le Almanyadır. Biri ıanayl · 

de kullanılan bir madde çıka 
rılmHıoa yarayan 101• fa-: • 
ıulya11 yetııttrlyor. Alman
yanın buo )htlyacı vardır 

Haloukı ,: Japonya da orduıu
nu yeni taya relerle takviye 

etmek ihtiyacını duymaktadır. 
Bin enaleyh , Japonya Al · 
mayvaya fuulya Almaoyada 
Japony11ye buna mulcabll ta · 
yare ve reblhr. 
· Buıün, bunun tçfo iki bü 

1 kftmet aruında müıekere -

1 lere baılandığı biaber verili · .. 
yor. 

kalanmama11 birçok haydut· 
lara ceaaret : ver mittir . 

Geçenlercle, güpeıundiiz 
bir haydut bakın neler yap· 

mıı: 

Vılyorı adında bir genç 
kadın yanlızca e•t•de ıııyle 
güctyle uiratıp dururken, 
kapı çalanmıt. Kadm rıdıp 

eçmıt, fakat daha açar aç
maz ıurahaa dehtetlı bir 

Hlll açık duran kapıd•" 
yoldan ıeçenlere 1eılen111lf 

Gelip kadmcatıza yardtfl' 
etmııler, pollıe ve dıtarad' 
bulunan koca1ına haber ,er' 
mitler. 

Odalar gözden geçtrılıoif• 
~ekıneceler ve dolaplar 1ıı· 

rık, her taraf darmadal1
" 

btr halde •e binlerce fr•"" 
yumruk da lnmlt. Kadın ar· ve birçok mücevheratıo 1e 
ka üıtü kapıoın 6nüne düt· rinde yerler esiyor .. . 
müt ve bayılmıt Poltı, genç kadından , hıf 

Zavallı kadın kendlıine dudun t~kllne •e kıyafeti"' 
geldiği zaman kendlılnl ba ald hiçbir mal(imat alaOJ' 
ıında dehıetll bir ağn. vü · makla beraber ke111aU ,ıJ· ,. 
cudu battan bata 11zı içinde diyet ve ehemmiyetle t•b" 
kapının etlltnde btllmut · kata ılr lımfttlr ___ ,/_ 

Baaıldıjı yer: Vıliyet Matbaaaı - Balıkealr 
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