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lspa y Harbini Niçin Açtı ? • • 
(Baıtar fı lıirloc l aayfada) 

ja niyetleri vardı . 

Bız orduda bulunaa1ar, 
bütün bu hakikatleri b ili 
yor, fakat fdıne1! elimize 
a lmak istemiyorduk Çünkü 
vazlf emlz, ı hıt hfllerlmlze 
tabı olmaluızıo ispanyanın 
mndafauına ça l ıımakta . Kı

rallıia çalııtığımız l'lbl sa
dakatle cumhurı1et tçln de 
çahımağa hazırdık; fakat 
cumhuriyet bize itimat et 
rol yordu. 

Azana idaresindeki iki 
ıene, orduya kadar uzunan 
bir zuhim Ye yok etme dev• 

rl oldu Her yerde fena mu· 
amele ıörQyorduk; her taraf · 
ta sayımız azaltılnordu . 

HOk6metln de yardımı ve 
kıekutmulyle komiinlzm bil 
tan ispanyada yayılayordu. 

Memlekd, fellket yolunu 

tutmuıtu . Y alnıı Lurru Ye 
Gtl Robleı ldarealndekl 111 
cenah iktidarı ele ıeçlrlnce 
biraz rahat aefea alabtlmtı
tlr Robloı o zaman harbi 

Je au.11 olmuı \'e Generel 
Faojule, Godede ve bana or
duyu. rftzelce tanzim etmek 
aa llhlyetlnl vermlttl Biz de 
iyice ite rırı1mltt1k Fakftt 
~orteıln dağıhlmaaı kabine · 
yl dütürüoce ltlzlm çahtma· 
mıs da lmkin11zletmıth· 

Oatrada ordunun, bt r dar 
be yapıcafı hakkında ıayl. 
• r dolaımaia baı1amıth· 
Fakat bOtüa bu vtız lyet1erln 

meıulü o1an eıkA cumhurre 
lıl Zamora1a karıı btr dar· 
be lndlrm~ğe henüz hazır 

laomıı dellldllc O lıe 1934 
ıeneelode Aıturyadakl ko· 
mGnfıt darbealaden ıoora 

memleketini kurtarmak ıetı · 

yen biit6n samimi vatftn 
• verlerl ezmek lauıuıuoda 
elinden geleni ardıoa bırek
mamata batla mııtı. fıyan 
elebaıılarıoı idam, haltl 
mahkemeler tarafından ve ı 

rlleo 61üm cez~larını tatbik 
edilmekten alıkoyan ıene o 
otmuıtu. Kendlıt ıle lıyeo 
eleb~ııları araamda mason 
larıa meçhulü olmıyan gizli 
bir anlatma buluoduf una 
heyr t etmemek llzımdar. 

Böylece biz 16 ıubat J 936 
ıeçtmtne k dar azap ve iz 

ttrap içinde yaıadık Halk 
cepheılnln beklenml1en mu 

zııffertyetl iizerlne Azana 
rene tlstıdar mevkttne getl
rllmıı ve Alkola Zamora, 
kr.odiılntn koruduju Aıtur 

ya etebotıları tarafından 

mevklloden uzaklathrılmıı 

h. 
O zaman ben ıeoel 

kurmay beıkanı bulunuyor· 
dum Yeni hükumet çabu· 
cak beni Kanarya adalarına 
askeri Yali tayin etti. As 
keri bakımdan bu tayin, 
p rlak bir terfi ıayılabılfrdl 
Fakat bunda ıözeUlen m k 
sat, bent Madrldden uuk 
laıtırmak, böylece 1-ıendl ft 

lerlne müdahaleme imkan 
barakmamaktı . ilk önce bu 
yeni vazifeyi kabulde tered
düt ettim. Fakat mademki 
ukerdt m; nereye ıönderllb · 
ıe ıltmem gerekti 

Bununla beraber, son fe 
llketln gelip çatmak üzere 
oldujunu takdir edlJordum. 
Ruı1a roeıeleılnl dikkatle 
tetktk ettim ve ılzltdea 
gizliye yapılan propa-

iandayı anladım. Bunlorm 
makaadı çalııan sın ı fı köle · 
l~ıtırm~ktt. İ lim ve fen 
adam ları ile kalburOata 
adamların da naayonaltzm 
dOımanı kesıldtklerlnl göre· 
rek yüreflm ı ıalıJordu 

Birçokları, ordunun •aklt 
ıeçlrmekılzto neden btr dar· 
be lodlrmedlilol soruyor · 
lardı. Bunun ce•abı ıu ıdı: 

O zaman, elde tyl organize 
edl imlt bir ordu yoktu. Böy· 
le büyük ve müthtı bir me
ıultyetl üzerime alabilmek 
için o orduya gOvenemez· 
dlm. içinde ıüphelt unıur· 
lar •ardı. Aralarında solcu 
hüki\met tarafından terfi 
ettlrtlmlt halk cephesi men· 
ıuplatı bulunu yordu. Bır k11· 
mı da korkak, pıaırık klmw 

aelerdı; tabıt rada markıl
ıtler Ye mHonlar da var · 

eh 
Benim kanaatim ıudur ki 

enternaayonal allka •e ra• 

bıtalan olan far~aaonlar, 
lıpan1anıo batına relen fe . 
l&ketlerfn baılıca i.mllldtrler. 
Katvo Sot.-lı, onların tali 
matı ile öldürülmiiıtnr 

Hu cl11a yet, memlekette 
SoYyet rejiminin baılanııcı 
demek olan bir clna1etler 
ıll11leılnin baılaagıcı demek 
ti. Bunun Qzerlne kurtarıla· 

bilecek olan ıe1lerl kurtar. 
ma•d• daha reç kalam1ya
cafımızı anladık . 

Kanarya adalarındaki va· 
zifem, umdufum kadar de
flldt . Komlinlzm orada da 
izlerini bırakmııtı 

1 May11ta amele ıünQnQ 
kutlamak lıUyen amelenin 

lor ı lız konıoloshanealnl te· 
f" •ereceklerini öirend ım 

Oranın kumaada11 ve me· 
aulf yeti benim elimde oldu 
iu için böyle bir hadııeye 

mQıaade edemezdim Bu 
ıebeple binayı muhafaza 
etmek üzere aakerl bir in 
ta ıönderdlm . Ru hare\(etl 
ı ı vll vali hemen protesto et
ti ve bunun halk yığınlannı 
tahr4k etmek demek ol&ca· 
tını ıöyledl. Ben de, meıult · 
yet ve ıalihlyetlm dola)•ııl

le f eaa hldtıelerl önlemefe 
mecbur oldufumu bildirdim. 
V alı, beni merkeze flkayet 
etti Bunun iberhıe Madrld· 
den bana telefon ettiler. 

Telefonda harbiye nazm 
neden kendt f ı krlmle ha

reket ederek n e d e n or -
du yu seferber ettlflml soru· 

1ordu Ben vaziyeti anlattım. 
Aramızda uzun ve hararetli 
bir münakaıa oldu. Ondan 
ıonr• ben ıeoe kendi fık · 
rlmde tarar ettim. · 

Nıhayet 1 mayıı geldı O 
ıüo bir çok klmeeler yaya 
ve kamyonlarla nümaylf ya 
pıyorlardl . Fakat tam bir 
nizam hükGm ıürOyordu . 

Kırnae Sovyet uıulü selim 
•ermedi Bunu yapmaia yel 
tenen bir lfçlyl de lc endt ar 
ked ıları önledıler. Etraf· 

ta birçok silahlı aakulerln 
bulunması, bu «idea lı.t »le· 
rln ctsarctlnl lurmıı olacak
tı 

18 Temwuz t936 da Fas 
ta ordu, elinde naayona lız.m 
bayral• oldu§u halde ayak· 
lant0ca ben de tayere tle 
hemen oraya koıtum . Ada 
da hı~ klmıe benim aereye 
ıttttilml bilmiyordu. Faada 

kumandayı ele aldım ve 
kurtulut Hvaııoa baı ladık 

lık önceleri tııerlme aldı · 
ğım nzlfe kolay ıörOnmü 
yordu Menüz ordunun or· 
ıantze edHnıeelne vakit ol. 
mamıfh . fakat Madrtdde 
bir Sovyl'l cumhuriyetinin 
&lan edlln1uı blzC hemen 
harekete ıettrmeye zorlamıı· 

h. 

Ben der hal takdir etmtı· 

tim ki lıpanyada bir iç bar· 
bl çı"maaı, bizim markıllt

lerl~ çarpltm•mızdan . çok 
daha fazla bir f9J olecakh 
Yabancı hük~metler onlar· 
dan yana idiler. Ruıya hem 

insan, hem de ıtllb ıönder· 
mek ıuretlyle hemen onla· 
rın 1ardımına kotacakh. 
So•yetler Bırltfl tarafından 

balk cepheat adına kaydedl· 
len 16nOllOler yalaız. Ruılar 
defıldt; bunlana araaında 
fran11zlar, Bulgarlar, Çekler 
Almanlar, ltalyanlar antt -
faıııtler de vardı. O ttlbarls 
«göoüllüler» kelimesini il 
mloaaı pek genlttl Bunlar· 
dan mühim bir k11mıda Mar
ıllyada, Bordoda, ve f' ran 
ıız Katalonyaıı hududunda 
y6kıek paral.rla klralanı 

yordu . Harp malzemeıtntn 

çoiunun mentel Ruıya idi. 
Fakat bunl r Belçlkadan, 
Franaadan ve Çeko•lo-.akJ& 
dan da gelıyordu . Kullan · 
dıkları t. yarel~.1de lnılllz 
yapıaı: yahut Ruıyada fngl 
Uz mütehaeaıafar tarafından 

1apılmııta 

. Bunlar ispanya bankasının 
mtlyonlarım çalarak bu tGr 
la malHme ıahn aldılar 

Geçen ıene V allnılye ya ıl· 
den bir ıemlyl yakalayarak 
Sevile ıötflrdük. Muaadere 
ettljlmlz malzemenin hepsi 
ıünü l'eçmlf, eski moda 
köt6 ıeylerdl . Bu b6yle ol · 
duiu halde Valloılya hü
kümeU birçok paralar har
cı1arak bunlara ıatın almıı 
hr. 

Şimdi aradan aylar ıeç . 

mltlır; henQz kati ve ıon 

neticeye Yarmadık. F1tkat 
ben vaziyetten memnunum. 

Btr dt!fa daha İıpan'a ken
dııtnl kurtarmak ıuretlyle 
medeniyeti kurtarıyor. 

Hızım eavaıımızın altmda 
hakikatte bir komünizm ve 
antl .. komünizm ıav•tı giz 
ltdır. Sözün kıauı, buıGn 

bız, İıpanya topraktarı üze
rinde öyle bir meseleyi hal
letmekle mrtııuluz ki bu 
halledllmlyecek olursa Av 
rupa nihayet bulur. 

Rize çok deh: aynı ıaye 
ve maksatları taııdıfımız 
memleketlerden, ltalye, Al
manya •e Portekt7.den yar· 
dım ıörüp g6rmedtğlm1z 

baklunda ıualler ıoruluyor. 

Bu do.ti arın bize J8 ptıkla11 
1ardım manevidir. Ru mane
vi müzaheret yüzünden nı · 
mat ve emniyetimiz artıyor. 
Jıpanyol topraklarından bir 
karııı bile klmaeye •adedll· 
mit deilldtr. Saflarımız ara 
ı ında ancak, ıene!erd~nberl 

bu ma.ksatla bulunan «ya 
bancı lejıyon)> nund ki ıö· 
nüllülerden baıka yabancı 

yoktur. Teçhlznhmızdan hıç 
birisi, tane ve hediye ıek 

llnde elimize ıeçmemlttlr. 

Her ıey aahn alınınıı Ye be-
( Sonu üçDacl sayfada ) 
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Valimiz Dün 
Ankara dan 
Geldi. 
On l'Üodenberl Anif.arada bu 

l unmakta olan Valimiz. B. 
Etem Aykut, don Kütah1a 
tr~nlle ıehrlmlze avdet et · 
ınlttlr. -
Maaşlar Dün 

Verildi. 
lktnclkloun Dcretlerlle ıu · 

bat maaılarının bu ayın 27 
elnden itibaren verllmeılne 

.dair olan kanunun Bn1Bk 
Mıllet Mecltı lnden çıktılını 

·dün Jazmııtak. Kanun vlli 
yete telırafla teblti edllmlı 
Te dGnden itibaren Maliye 
de Huıual Muhaaebe me 
murl rınıa maoı •• ücretle· 
rlntn Yerflmeaıae baılanıl

mııtır. 

Vilayet idare heyetinin 
toplantısı. 

Vilayet idare he1et1 dün 
vali mua vlnl 8. Emin Ref ık 
Kırııın h•tkanlılında top 
laamıı ve muhtelif itler 
6ııerlnde göriltmüı, kar rlar 
•eraılıtlr. ---
Rif ıt Y ınal lstan~ula ta

yin olundu. 
Daha ev-.el Balya kayma

kamlığında bulunan Ak hisar 

kaymakamı B. Rıfat Yenal 
bu defa latanbul beledtyeel 
relı mua•inUilne !a yln edtl
mtıttr. Rtfat Yenal dün ye•I 
Yaztfealne baılamak üzere 
trenle ıehrlmlzden ıeçmfı· 
tir. 

Akşam ıleklriklar motor
~aki anzı yüzünden söndü. 

Düa ıaat 17.30 da lıtoa · 

yon civarı hariç büt<in ıeh· 

rln elektrlklert ıönmOıtür . 

Buna ıebep motorda bir 
6.nzanıo •ukua ıelmlı olma 
ııdır. Bu yüzden elektrlkler 
yarım saat kadar yanma
mııtır . 

1 Koyun Alaca
ğım Derken Pa
raları Aşırmış. 

Merkeze baih Çandır kö 
yftnden lımall Hakkı ojlu 
Abdullah 235 llra11nı çaldır· 

dıiını tlklyet etmfttlr. Ab 
dullahın 1ddta11na ıöre, ev

•elkı ıüo keodlıl H yvaa 
pazarında koyun ıatarkeo 

yao1na hüviyeti meçhul bir 
ıahıı relerek kuyunlarım al
mak lıtedlflnl ıöylem ııttr 

Bu meçhul adam, kendııt 
nlo yapılmakta olan Dofum 
evine doiru ııdeceflni ve 
koyunların da oraya retırtl-

meılnl latemlıtlr. Böylt!ce 
ko1un trlblbl ile birlikte ıl 
derlerken ikinci bir meçhul 
ıahıı bellrmlı bu sırada 

mantarcılık ıuretıle Abdul
lahın cebindeki 235 lira da 
ıır olmuıtur. 

Abdul l ahın tlkiyeU üze 
rlne dolandırıcılar 

lanmııhr. 

yaka· 

Spor Hareketleri .. 
Nazilli Sumer takımı İifsporla bir mıç yapmıt 
üzere şehrimize gele cet T akspor Bursayı da gidecat. 

Nazlllı Sumerapor kulu 
bünln ba1ramda ıehrimlze 

gelerek Tekıporla bir futbol 
maçı yapacağını yazmııtık. 

Yapılan faaliyetler, bu 
kar11laımanın çok hararetli 
olacağı kanaatini vermekte· 

dır. Çünkü, bir ay ev•el Na
ztlltde 1 O mağlup olan 
Te&upor, bu revanı maçını 

kazanmak için, Melth ve 
dlier bazı oyuncularına 

ıetlrecekttr. 

Nazilli takımında, oyun· 
tarını ze.kle aeyrettiflmlz 
eakl Bırhkll Şevki ile bera· 
ber lıtanbuluo en tanınmıı 
01unculan da gel~c~ktlr. 

Bu itibarla bayramın ikin-

Susığırlık Be
lediye Reisinin 

Bir iddiası. 
Belediye Reisimiz 8 . Naci 

Kodanar;, ötedenberl hazır· 

lıkları yapılmakta olen Bıç· 
kıdareai suyunun gtllrtll-

meıf hazırhklerı hakkında 

ıazetemıze r~çenlerde be· 

yanalla bulunmuıtu . Sı11ıf 11-

hk Belediye Relıl bu ıu itile 

Sa11ğırlıim allkadar oldu 
tunu ıazetemlze ıönderdlil 

bir mektubtle btldlrmekte· 
dır. 

Bu m•lctubu, hiçbir nok . 
tal nazar kabul ettlilmtz için 

detti, 11rf bitaraflığımıza bı. 

naea a7nen koyu1oruz. 

Mektup ıudur: 
«Ça1lak IUJU kazamızın 

hududu dahilindeki Çataldai 
ormanın don nebao ederek 

&11rlardanberl ka:ıamı:ıın cl

•anoa akmakta iken kua · 

bamız ıu ihtiyacını nazara 
elan Suaığırlıklıların malt 

darlıklarına raf men çoluk 
çocukle.rınıo nafakalarından 

kesip toplad ıkları [ 1001 bin 
lira gibi [ufak ve faktr bir 

kHaba için büyük ehemmi· 
yeti olan] bir para ıaı f ile 

927 ıeneıtnde vücude ıetl
rllen teılıatla kasaba dahi 

tıoe laale edilml4tlr. Bu ıu 
münhaııran Su11iırhfa ait
tir. 

Balıkeatr Belediyeıl tara
f ındaa bu ıu1a 8ıçkıdereal 

namı •erilerek meaba aayı. 
lan Bıçkıdere mevkllnden 

çevrilip demir borular va-
11taalle Balıkeatr merkezine 

alınmak lıtendfjl Ye bu hu · 
ıuela bjdayetcD rfzll bazı te-

febbüı\ertle bulunulduiu ha
ber alınınca aeleflm zama-

nından icap eden makamat 
nezdinde teıebbüaatta bulu 
nulmut •e hakikat hal bil · 

dlrllmtıtlr. 

Balıkeılr Beledlyeal bu me
sele üzerinde cidden ali.ka
dar olmakta ve imkln bul
duiu takdirde ıuyu alrnafa 
Çlliıımaktadır Fakat biz bu
na hukuken imkan iÖrml 
yoruz. Çünkü ıu bize aittir. 
Ve thttracımızdaa fazla de-

el günii her iki tak1111•~ 
oyunlarını zevkle aeyrede

ceilz demektir. 

. Tekspor bayramın üçünde eur
saya · gidecek: 

Tekıpor kulübünün ba1· 
ramda Buna Merlnoı "' 
Acar ldmanyurdu takınıl•· 
rtle birer maç yapm•k 
için yaptaiı teklifler kab.,I 
edtlmııttr. Buraaya bayram•• 
GçOncü gOnft rıdılecek, d6r-

dOocG •e beıtncl ıOnlertDd• 
btrer futbol maçı yapıla .. k· 
tır. Bu maçlar için Bunad• 
llzım ıelen hazırlıklar tk' 
mal edllmlıtlr. Gençlertml•' 
ıtmdlden mun.ff aktyetl•' 
dtlerls. 

Başvekalet Ha' 
susi Kalem Mil' 

diirlüğiJ. 
Batveki.tet Huıual Kalelll 

MiidürUlfGoe Dahiliye V•· 
kileli Huıust Kalem Mödiir• 
B. Hasan Şükrü Adal taylO 
edllmlıttr. 

Dejerlt ıence 111\J' 
vaff akl1etlor dileriz 

~· 

Maarif Müdürü mezun. 
Maarif Müdüril Naz•" 

Ôreaıua mezunen dGn lıt•O 
bula ıitmlıtlr 

Suçlu yı~ıland1. 
Ev-.elkl gGn bir yaralaırı' 

vakasındnn ıonra kaçal•O 
Gündojan mahalleıtndeo fllı· 
z f oilu faytoncu Sabri d00 
yakalaumıı •e hakkında t•~ 
klkata baılanmııtır. ___________________ _,/_ 

itldtr . Aynı zamanda bu 111· 

dan lıtıf ade edilerek yapıl· 
muı mukarrer kaıabaot111 
htdro elektrik teı!eabnın 111ılı' 

d' na alrıamı 17-10.938 tarthl11 
[28.445) lira [4] kuruı bed•1 

ile Sazmaı ıtrketlne ıh• 1' 
edtlerek bu bedelden ısssol 
ltraaı ödenmtı ve muktt11 

malzeme Avrupaya ılp•'" 
edllmlt bulunmaktadır. s·· 

1' lıkeelrln Çaylak ıu1unu • ~ 
maııoa mCbamaba etot1 

[100] bın kuıur lira aarf t~1 , 
t• terek vOcude ıetfrllen ııJ 

ıleatı ıle b rabPr [40) b1" 
küsur liraya mal olmalı'' 
olan elektrik teılaatını lı6 
kGnden mahveder ki bto111 

o' tice bu vaziyet Su11fırl+i1 

d•' da her sahada mahvı 
•' mektır: Şu hale nez•' JI 

hadlıe müıamaha kabul t 
1
• 

mahiyette deiJldır •e edl 
mlyecektır. Evet, b121 sıı:, 
ğırlıklılar Balıkeılrln ali 

1 • 

tlyacıaı takdir eder ve rrı•"' 
kün olıa kendi hakkıaO~ 
dan fedakirlık 1aparak t' 
ihtiyaçlarını teh•ine çalı~ 
rlz . Ne çare ki, Ça,lak •'-''~, 
v6cuduna dayanan yu~,r~ 
saydıiım teılıatlan ıdar• 

ldame1• ancak lıı:afıdır. :f 
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Ve Almanya 
Maca ista • 

(Dünkü yazının devamı) 
Bu teıebbüılerln Alman- · 

yanın lradeılyle karıılaıarak 
akamete ~ u.ramıı olmatı 

keyfiyeti bir an Al , manya· 
nın timdi afırlıjına Ukraa· 
ya iettkamettnde hl11ettlre· 
cetı zannını huıl etmtıtır 

Nuari bakımdan miim 
kan olan bu faraziye pratik 
tabada ciddi güçlQklerle ka
rııleıır: Ukranya ,alnız Çe
koılovak U yanan K.upatlar 
luanyaıından ibaret deill· 

dtr. Polo [> le nya ~otenyaaının 

ocaman parçuı, ve btiba1-
ıa muazzam Sovyet Ukran· 
Y•ıı da vardır S Uk · OYyest 
raayuınd& ayrılıkçı bir ce· 
reyau uyandtrmalı kolay de. 
fildir, bahuıuı Moıkovanın 
emri 6zerlne yapılan nüfuı 
naklllerlntlen ıonra, bu ıl· 
~aıet Uluanyanuı kalabalık 

allc lcGtlelerlnt Stbarya ya 
nalcletmtı ve aynı miktarda 
bQyQ1c Ruıyalıları Ukranya 
da Y•rleıtlrmlttlr . 

Aıkeri bir taarruza ıe 
lince, hartketın ehemmlyeU 
ve Karp tlar mınt k a aıının 

arı:ettııı ıGçlükler d ı 1 o ay111-

p
' e, h&yle bir taarruz, ancak 

olonyed •n ıeçmek ıuıetl · 
yle Y•pılabılır Polonya hn 
knmettnın arzuıu bıllfına 
~6yle bir teıebbQae ılrltmek 

üy6k bir tehltlıre 1 d B o ur u , 
ve • Hitler bu tehhkeyl 
pek kolay aöze al • •maz. 

Gtırlye, butGa Uk d ranya· 
a, ıu veya bu ıelctld b d e , .r 

coo omlolum (müıterek hl 
kGmranhk) teılı etmek hu 
l\lıunda bir A laıao P 1 o on· 
ya anlaımıuı lhttmalt reli 
16 1 b r . 
bl 'I he lr anla11na, thndıltk 

r ayal olmaıa bil 
hak~ k e ta 
L u u ıon derece mOıkül 
ulr keyfiyettir 

Bu itibarla, Almanya 
•tağı Ka u ' rpnt kranyuında 

&Ç1n11 olduiu redifi her lh· 
thnale ka h rıı mu eıfa•a et· 
inek lıtlyoraa da u•-h • "'anya 
uıuıunda derhal harekete 

reçmekte de h"reddüd edt· 
yor. 

Bununla ber•ber nuyo· 
nal - ıoıyallzm dlnamlz.ml 
kendi kendini tekzip etme' 

den, yeni bir ıenlleım• aa· 
haıı aramaktan va-ı geçe 
lllf'Z. 

Eııuen artık tam mana. 
ılyle tlhak mevzuu bah•ı ol. 
mamıuı muhtemeldir; raılzm 
bu noktada aıaiı yukarı ta 
QJf!mlyle tatmin olmuıtur 

Daha ziyade ılyaa1 ve llırti· 
udi nüfuz mıntakaluı -
daha nrlh olllfak buiday 
anbarlı"ı ve petrol kuyuları 
mevzuu bablıtlr. 

Ru ıutlar içinde ve Uk 
ranya meıelealola arzettlil 
ıOçlükler karııaında, Berlt· 
nın dtrljanları lıter lıtemez 
Romanya ve Mtcarhtanı 
dOıilnll'lek mecburiyetinde 
kalacaklardır. Yani bufday 
topr0At1le, petrol topraiını. 

Almanya bir umanlar 

Roroan1anm naı.lleımell için 
YOıbaıı Kodreanunun «de 
mir muhafızlar» teık ılatına 
buyük ümltl r bajlamııtı 
Bu adamın tevkifi, ıonra 
öldürülnıea l ümıtlerJnl kırdı . 
D ıjer taraftan Alman nüfu· 

ı.unuo Karadeolze doğru ıe
ntleımeılol koadlıt tçla T&· 

hım bir tehlike ıuretlnde te
lakki eden lorlltere kud 
retli malf nsıtalarla, Kral 
Karolun enerjik surette ta 
kip etttil lltlklil ıl1aaelfne 

müzaheret etmektedir. Fa 
kat Almanya m a kudmdan 
vaz ıeçm f değildir ve Ro
manyayı kendi nOf uz çer· 

çeveılne çekmek fçln her 
çareye tehdıt, ı l yaal tuyık 

lkllHdl taz,ılc . baı •uracaktır 

Buna lntız.aren ıtmdl Ma 
c \fillen üzerinde f aallyette 
bulunmak keodtıl için daha 
kolaydır. 

Bu aatl mlllet, ıon yirmi 
Hne zarfında pek meıut 

bir taltbe mashar olmamıı . 

tır . Trlyanonda zalimce b6 
16ndGkteo ıonra ooun emel · 
lerlne mukavemet etmek 
için kurulmuı olan kGçük 
aotaımaya çimento ~azlfeal 

ol 16rm61Ulr Sonra ltalya 
ODU Tuna mıntaka11oda on. 
fuzunun renıılemeal lçto bir 
üı ııbı kullandı Şımdl ve 
Anıluıdanberl, Macaristan 
Almanyaya hem tıtah açıcı, 

hem de kolay bir ı•klr 11-
rGnmektedlr 

Macaristan Çekoılovakya

nın parçalanmuından fÜp· 

heılz ki kazançlı "çıkmııtır. 

Fakat bu kazançta bile bir , 
acılık vardır: fılhalcllca bu 
topraklar ırk preaılbl dola · 
yfılyle elde edtlmtıt ır; hal 
bukı bu prenıfp Sen Etyen 
Kırallıjının aahlp olduiu, 
içinde yaııyao ırklar ne 
oluraa ol ıun, bQtün top 
raklar üzerinde Macarlı· 

t•oıa mClnakıat• edilmez 
hakkı oldujunu iddia 
eden mukaddeı taç mlı· 

Ullyle tezat halindedir . 
Geçen Sonbarda Slovakya · 
dan ayrılan toprak parçaaı 

mukaddeı taç hakkı df ye 
detti, ekseriyet itibariyle 
Macarlarla meık6n olduğu 
için Mocarlıtana vertlmııttr. 

K.11acası, Budapeıtede kifa· 
YelUz lellkkı edilen bir re 
ahte yQzündea büyük bir 
Gmlde el•eda demek llzım 
gelmlıtlr . 

Kont Çakı taraftndan ya· 
pılao beyanata raimeo,Ma 
Clr mılletl, umumi heyetly 
le Alman doıtu dei ıldtr; bıl 
hsua onu idare eden arlı· 
tokrul bu meyııodadır . Fa
kat küçük burjuvazi ve köy 
lüler aaayonal ıoıyalızm ta · 
rafından çok tıleonılttlr .on 
lar için bu cereyan fıllen 
Y abu dl düımanlı§ı ve zira 
at reformu maoaa&na gelfr. 
DJr .jan ıınıfa gelince, onun 
da, nüfuzunu ve hattl dev 
letln ılyaai lıtıkllllni koru 
mak için, k lldlrlmullak ko. 
mıuılyle doıt geçinmek eu 
iyi çare olup olmıyacaiınt 
kendi kendine ıorduiu ol 
maktadır 

Buı<lokQ 8aıvekll B lmredl 
bu zihniyete yabancı delil
dir ŞGphe götlrmez ıurette 
vatanperver olan zat, bu 
na rağm•n, idare metodun· 

da , seçen ıonbaharrla kati 
ıurette reddetmlt oldufu 
ouyonal - ıoıyalııt metodla
ra bııı Yurmak mecburiye 
tınd ka l maktadır Son · za -
manlatda matbuata karıı 
alrnmıt olan tedbirler, Ya
t.udi aleyhdarı kaaualar 

TORltDILI 
a & E& ... PZ ;:± 

Sıkılgan mısınız? Kendinizi 
imtihan Edebilir misiniz? 

ispanya Harbi- ·, ____ R_ADYO 

ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

ni Nic ·n Actım· , , 
1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 85 .N111naralll<ıhi-lirseııiz 

hay<ıtta ınıı,raffak olabi
leceksiniz. 

(ikinci sayfan ı n devamı) 
deli lıpanyol paraalyle öden· 
mittir. Atlaa Okyanusunun 

T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

1 - Doktorun karıııında 
11&nhr mutnız? 

2 - Şöferln ka v.ıa 
karmHıodan korkarak 

çı · 

pa. 

ranın üıtünü almamazlık eder 
mfılntz? 

3 - Canona veatlyerln 
nerede oldufunu ıormaya ıı 
kılır m111nız? 

4 - Lokantada garaonun 
önünde arkadaıınızın tabafın 
dan bir lokma almaya utaotr 
m111aız? 

5 Yalancıktan bazı 

muvaffakıyetler uydurarak 
öaOnmeaını ıever mlılDlz? 

6 - Hak11a bir llnatta 
bulunurlaua itiraz etmek 
ldetlofz midir? 

1 - Yolculukta bltlıl ile 
tanıımalctan çektnlr mtıl

nlz? 
8 - Btr yemek yerken 

canıD•E lıtedlil için deiıl 
de adet diye içki içer mlıl 
nlz? 

9 - Alcajınrz hır ıeyln 
pahalı oldujunu bilmekle 
beraber, 11rf dükklncı ile 
fezla konuıma111ak için, 
onun lstedlil flatı kabul 
eder mlılolz? 

IO - Baıkal rından •ı•
fı kal•amak fçlo, keıeal 

zln mihalt olmadıfı mHraf· 
h hediyeler alır mıtınız? 

11 - Btrlıtne itiraz et -
mek lıtedlilnlz halde.baıka· 
lara kızar veya mütc111tr 
o lur diye fıkrhılzden yaza•· 
çer mlılnlz? 

12 - Bir müoakaıad 

mevzubab olan ıey hak
kında tam bır malamatıoız 

Ye ta llhlyetlnlz olduğu bal 
de, fıkrlnizl Hklar m111oıı.? 

bir zümreden olduğuau ıöy 
lemektea ç~ldnlr mlılnl7? 

17 - Bir arkedatınızdan 
btr yardım fıtemeye utanır· 
mı11nız? 

ıs 

eınız? 

Çabuk kızar mı· 

19 Kibar bir muhite girme 
ğe çekinir mlılnl:ı? 

20 - İçtimai bakım.lan 
ılzden •ı•i• olan l.trlll tle 

bereber bir yerde a&rülmek· 
ten ~eklnlr mlılnhı:? 

21 - Herkeıln oturduiu 
bir yerde ayala kalkıp dı· 

ıarı çıkmaktan 11lnlar mıeı· 

nıı? 

* Yukarıdaki ıuallerdea han 

ılıtne «evet» dlyoıanız 5 
ltaHt edin. Menfi cevap •er· 
dllderlntz için hiçbir ıey yaz
mak lıtemez. 

Sonr• yudıiınız rakam
ları toplayın. Ye!cun 100 ile 
kendinizi bir ruh doktoru 
na göstermek ihtiyacında 
bulunacak kadar ıılnlran11 · 
nız demtıktlr. 

Yekun 60 •~fa daha faz · 
la lıe, ruhi vazı veUnlzl cld· 
di bfr ft!kllde t edl< k etme· 
nlz ve daha normal bir 
adam olmaya çalıımanız il· 
zamdı r . 

Yelılün 35 lıe heyatmız . 

da karıınıza çıkacak bazı 
mtııküllh, azmedenenfz ye · 
neceilnlze emin ıa:rılabllr· 
ılnlz . 0 

Yukarıdaki suallerden 
yalnız dördüoe'<<ent» dedi· 
nfzıe, yani yektio aadece 20 
tıe kendinizi htç 11kılgan ol· 
mıyan, ıebed tawırlı bir 
klmıe ıayablllnlnlz. 

her lkl tarafın.la bulunan 
memleketlerdeo birçok tek 

lifler aldıiımız ha lde hiçbir 
ecnebi menıleketten borç pa· 

ra almadık. 
NHyonalllt lıpanY•• hep 

kendi yurtıever vatandaıla-
noın maddi Ye maoe•i yar 

dimlyle yazıyor . 

Biç ıOpheıtz , ispanya mu· 

zaffer ve yeniden ıerbest 
Ye müstakbel olduktan ıoo · 

1 ıahada 
ra enteroufona 
keadlılne. açıktan açıla dfit 

manhk etmlt olan memle · 

k 1 d 1'11 ona açıktaD 
et ere e• , l k 

açıfll mGuheret ye doat u 
tek etlere 

ıaıtermlt olan mem 
tema vül edeeektlr· 

06akG lıpanya rnaıt ol. 

B d ora artık 
muıtur un an •0 

aaılıadelere H fıoanıal kuv· 

•etlere hiçbir lmtlJIZ ta-

l J 0 Much ı•· 
nımıyaca ıs ua yer· 
bl harelcitımıza para 

k ı de bu 
mit elnn tmıe er 
yardımları mukabilinde hiç 

bir ın lıtemlyrceklerdlr . 
Bunlar, dlfer birçok lııpan· 
yollar llıbı kendi arıuıu •• 
rızala r y'e yardımda bulun-

B 1 hepıl 
muılardır. un arın 
memleketlerlol ıeven adam· 

lardır. Vatanlaranı daha r~
hat, deha meıut ve da " 
b&yük g6rmek arzu ile ~u 
hizmeti yaprnıtlardır . Mut 
terek bir atkü a1ıtzade ye 
avam, zeoıln •e fakir, genç 

ı Yon· 
ve ıht11ar bGt6n ıp 0 

ları blrleıtlrmektedtr. Bu 
Ollcü de hııkfkl lıp OJftJI 

mahvetmek tıtlyen Sovyet 

l 
affer ol· 

ıpaoyaJa kar§• muz 

maldır·» 
General frank!!,_ 

Dev Cüss li Kurbağa .. 13 - Lokantada canınız 

baıka bir ıey tıtedlil halde 
ıaraoouo tavıtye ettıil ye · 

m•:~ '011~~~:;~:::::; 111 •• f. Bu hayvancıkların boylarl:baCaklalı faPail olduğu zaman 
··;r•a•~:~.·:.·:1 acıktıtı 16 açık olduğu zaman 38 santimdir. 

' k b faların 
zaman ıöylemeie aıkıhr mı franıızlarao hay•anl)t ltol · hunelerl bu ur • ıınız? lekıt yoolara içinde bllha11a baıhca husuılyetlerlnl teıktl 

16 - A.tlenlzlo mutava11ıt bir çift büyük kurbafa tayaaı etmektedtr Bu kabarcıklar 
,_b_u_n_a ___ d_e_lı-ld_ı_r-. ---8-el_k_ı_1 tetkiktir. De• cü11elt Giiyao birer yumurta teklinde ve 

B. lmredı, nazlzmfn ba· kurbajaaı teımlye olunan d6rt beı ıaotlrnetre buyiik · 
zı arzularmı tatmin bu hayvanlar bilhuaa tfrnz lüiündedır. Guddeler fe•ka · 

ederek öoline ıet çekmek ga etlikleri zehir bakımında• li.de ted lt bir zehir çtkarır. 
yeıinl gütmektedir. Tehlıke· büyük bir buıuılyet arzet Hsynn bu ı;ehlrl 50 60 ıan 
ılz olmıyan bir tedavı uıul mektedlrler. Uremetre mesafeye fırlata · 
lü ki bu yüzden Macarlıtan Ru haynnlsra Llttoce bllmektt?dlr. fakat kurbaia 
Almanyanın tabii e lmak teh Bufo Manlouı yahut Bufo tar ancak hotlarıoa 1ıt111e 
ltkeslne maruzdur. Daha Aıua denilmektedir. yen bir ıeJ olduiu sama.o 
ıtmdtdeo Alman ırupları mil Bu kurbajaların en bli clvarlardaktlere fenahk yap 
li mOdafaa lçlu çalıı•n bir yük huı.aılyetlerlndeo biri mak üzere bu zehirlerini 

çok Macar teıebbüılerlnde hayTanın fevkalide bir cüı· etrafa saçarlar, diğer za 
ehemmiyetli me-of aatlu elde aeye malik olmHıdır. Falha- manlar k•mıeye fenalıkları 
etmtılerdır. klka bu hayvanlar dokunmaz 

Harici uhada, Budapeıte bütün kurbaia· Kurbafaların tfraz ettıkle 
kablnetlnlo Alman politika· 1 d bO n'"t- 1 bl t 7-5 ar an 1 K ur er; r O rl zehir iki tiirlüdfir. Sirtın · 

gram, dtfcrl lıe 780 sram 11oa karı• ulıbi bir teYeccü 
hün6n delilini Macarlıtaoın 

anUkomlntern pakta artriti 
vermtıtır (hu pakt aynı za· 
manda bir Milletler. Cemi
yeti aleyhdarı pakt mahiye 

tını haizdir) 
Şüpheılz ki kont Caklnln 

Berlln 19yabatı k11men bu 
tevrccühün bir karıılıtı-
nı elde etrnlye çalıımak 
makıadlyle yapılmııtır. Ma
caristan heıabıaa bu karıı· 

lığın ehemmtyetalz olma1JDdan 
ye halden alyade tıtılı:bale 
matuf bulunmutndan kor-

kulur . 

•tarlıtmdadar. Boylara ba· 
caldarı kapalı oldulu zamaa 
16 aanllm, bacaklara açık 
olunca da 38 ıantımdtr. Oe
rlal ılyaha bakan ırl ren
gindedir Toprak renalnde 
bir çok lekeleri nrdır Tclr 
mil vücudunda içinde zehir 
buluna• kabarcık ! r vardır . 
Bu k•barcılılar (bej ler) 
YÜcGde Itır lnllz m dahilin· 
de dafılmıılardır. 

Sırtanda ve k rnında baı 
ka baık• ıekıl!cr aöıterlr . l 
Fakat bılhaua kulak aert · 
lerınde bulunan bOyOk aehtr 

dan çıkan zehir kurbanını 
derhal ()lılüıiir. Bu :ıehlr ta 

tanoı teılrf yapmaktadır. 
Dlier zehir hayunın kar· 

nından çıkan zehtrdtr. Bu 
zehir lıe derhal tesir etme 
nıekte ve yavaı yav•t kal· 
bt bozarak kurbanın• evve· 
il felce ufratmakta, ıor.r• 

öldOrmektedır 
Aıua &curbafal&ranın foı 

for neırettıklerl hakkında 
birçok kimseler mOtalea 
beyan etmtılene de bu buıuı 
tamamen yaohıtır. Baaa ı•
celer A•ua kurbaalamun 

28 1 - 939 · Cumartesi 
13.30 Pıojram 13.35 MO · 

ılk l Etlencclt pllklar) tıı4 .00 
Memleket ıut a1arı . Ajana, 
meteoroloj i haberleri. 14.15 
TOrk 111üzlfl. 1 - Tanburl 
bQ10k Oıman Beyin hicaz 
peırnl. 2 - Faiz Kapancı 
hıcn ıarkı Okıadım ıaçları· 
oı. 3 - Saadettin Kaynak 
muhıyyer ıarkı · Ne zaman 

onu .. 4 - Fahire aaraem 
f erean • Kemençe takıtml . 
5 - Refik Fer1an GQllzar 

ıarlu Sabah ıüoeı dolarken, 
6 - Refik Feraan Ulrkft .. 
Dallar dalımdır benim. Oku• 
yan Mahmut Karınd•t · Ça
lanlar: Reıat Erer, Fahire 
Feuan, Refık Fuıan . 14 45. 
15 30 Mozık (Hııfıf orkeatra 
Pl) 17 30 Prolram. 17.35 
MOzlk (danı ıaatl Pi) 18 05 
Konuıma (dıı politika hidl· 
aelerl) 18 20 Tiirk mGzljt 

(loce ıaz faılı-Suzlnak •• 
hOzzam fa11lla11) 19.20 Ro· 
mantlk müzik haklunda mil
ohebe ·ve konaer· Nurullah 
Şevket , Cent Memduh. 19. 
55 Temıll Denir haaretl Ya· 

180 
Sadri Ertem Radyo 

için tertip ed n A •nl Dlllllll. 
20 25 Tilrk müzlfl. 1 -
Tanburl Ali Efe .. Suztclll peı· 
rul. 2 - Tanburl Ali efe. 

ikinci beıte bilmedik yarlld. 
3 - Tanburl Ali efe. Alır 
ıemal Kani vadı leblnle. 
4 _ Ce•det Çaila.Takılm. 
5 _ lımet aia·Suzıdtl ıarlu 
Ülfetin geçdl efendim. 6 -
Şakir Afa Suzldll ıa rlu Se•
mtıım . hır kllddl menun. 
7 _ Alt f!fe .- Suzldtl ıarln 
Her bir ba kııında net•· 
Okuyan: Muuffer İlkar . Ça
lanlar: Vecihe, Reıat Erer, 

Ruıeo Kam, Cndet Kozan 
ı0.50 Ajanı. meteoro1oJI, 
ziraat bonuı (flJat) 21.00 

21 .00 Memlekd ıa nt "'arı. 

Müzik (küçük orlceıtra·ıef: 
Necip Atkın ) t - Salnt 
.Saeaı Kahramanlar marıı 

2 - Heuberıer Şarkta ıll
tlnden - Ralu eden luz.lar. 
3 Johanneı Brahma · Macar 
d 

011 
No g 4 Keler Bela 

Mabedin açıhıı- Unrtür 6-
J; Breuher. halyan ıarkm. 
6 Harrnann Doıtal mart· 

7 _ Gounad Bach A ve Ma· 

rla . 8 - Rafaele Valente
Uzak bir memleketten Se· 

renad. 9 J Strau11 ıaoatlt.ir 
hayatı . . Vals. 22.00 Haftalık 
poıta kutuıu. 22 25 Müzik 

( donı, Çtıao Pi ) 23 45.24 
Son ajanı haberleri •e ya-

rmkl profram. 

parlak aörnnmelerl 1em•ı 
olduklara ıulucanlardan çı· 
kan ıoaylln yQcutlannda 
kalmıı olmaıından tlert ıeltr. 
Aıua kurbafalara yırtıcı 

defildlrler Onlarnı bütOn 1" 

tıcıhkları ar.cok karınlaunı 
dovurı:n&İc içindir. Bunun ha· 
rlc;nde halli Aıua lıurba. 
falana• korkak demek ca · 

izdir. 
Aıua kurbajaları f ran11z 

hayVAnat bala,eıloln en kıy 
metlt hayvanları arHandadır. 
N&dlr teaadQf olunan bu 
lanyvanlar btlhuaa tfraz et· 
mekte oldukları zehir dola
ylı lyle ı•:raaı tedklkttr . 



Millet Meclisi, kabineye itti
fakla itimad reyi verdi. 

(Beıtarafı birinci tayfada) 
ramıdır. inkılap kanunları 
nın mtHi bünrede Hnılmaz 
bir tekilde ıılemeıtnl ve ad· 
11 tetkllitao de•amh lnklıa 
fını temin yolunda ittihaz 
edllmtı olan tedbirlerin tat· 
btk ne h&11aılyetle de 
•am etmek arzuıunda 
ylz . MGdaf aa kuvvetlerlml:r:ln 
leılıhat ve teçhlut profra · 
mıaın tahakkukuna de•am 
edilecek, mtlli müdafaa kuv 
•etlerlmlzll\ harp icaplarına 
ıöre 1•t11t1rtlmeıl yolunda · 
ki meaalJ• hız verilecektir 
V ataada ıenlf mtkya1ta müı 
takar bir huaur ve ıukun 

temin etmek, vatandaılara 
anarılden ve cebirden uzak 
bir emnlret ha n11 içinde 
~ulundurmak proframımızın 

batında ıellr Rejimimizin 
teıktJltı eHılye kanunu ite 
tHblt ettlil u•delerle m6 · 
eHH içtimai nizamını koru 
mak en mlhtm lıtmlzdlr 

14are maklaeılnln m•nta
zam ve bilıılt btr ıurette 
ııleme.lnln temfn edtcefl ça 
releri dtkkatle teemnl ede· 
eeflz. Vazifelerin ehıllerlne 
tev.illne ve memurların ter· 
ft •• terftlerlade adalet •e 
ltyakahn eıu tutul•Hına 

4tkkat edeceilz. BüyGk bir 
ftlaa •• dtkkatJa teıblt edtl 
mf t uzuD ıenelertn tecrübe 
lertle memleketln ••nfaatla· 

rını ea iyi bir t•ktlde korudup 
•••ıh bir ıurette anlaıılmıı 
buluaan tiıı poltttlramız t~t

tuiu yolda devam edecektir. 
CuOlhurlyet hükftmetlnln 
ıtmcllye kadar yıpmıı oldu 
fu teahhltler tam bir Hda
katla ifa eclllcceil ılbl. t•· 
e11tlı et•lt bulunan doıtlulı 
lar da ananemtzln icap et· 
ttrdlll telctlde muha · 
fa•a ve tekamül ettirilecek 
tir . Maliyemizin ana prenıl · 
biat Cumhuriyet devletinin 
allı elerak memleketimiz 
de temi• •• itina ile 
muhafa:aa ettlll haktlı1 •• 
1a1111m1 mlnHlle denk bGt 

tlaat katdelerintn ıaltm #ıtl 

kametlerlnde mütemadiyen 
tahakkuk ettirmek en aa · 
mlml emellerimiz arasında · 

dır. 

Milli paramızın filli lıUk· 
rarıoı korumak baılıca um · 
demi:adtr. De•let b6tculnden 
verilen maaı ve Qcretlerle 
devlet ıarmayeılle kurulmuı 
müe11eaelerdekt maaı ve ile. 
re&ler araaında ahenk te.lı 

ve bu esnada bu müe11eıe · 

lerla aalım bir ıurette tıle· 

meal de temini üzerinde 
ehemmiyetle tevakkuf etti. 

ilmlz bir me•zudur. Bu ıa· 
1eye matuf meealyl en kı· 

aa bir zamanda tahakkuk 
ettlrecef iz Memleketimizin 
maddi refahı •e tktlıadi kal· 
kınmuı ancak kGltlr ıevl· 

yemlzln bunlarla muva•I ola· 
rak yilrümeıtle mOmkOa ola
nktır kanaatindeyiz. Tilrk 
çocuiunu daha ılk tahııl 

yaıında iken mektebe ala
rak zeka, lıtldat ve faall7et 
ine u:nun bır ıtlııle takip 
•ttirmek memleketin ıltm 
HDat •e pratik hayat ve 

tekDlk faaliyet .abalarında 16· 
rülen eleman ihtiyacını onla · 
rın yetııkta •arhklarıle 

karıılamak maarif lılerl•de 
lutacaiuaız uuh yoldur. Bu 
yolda emin y6ıüyebılmek 

fçtn tik tabıtll öirıtmtn •e 
efttmenterhnlzle •ermtie 
çahımakta devam edeceilz. 
Mevcut llıelert keyfiyetçe 
olıualaıtırmak ve yüluek 
tahıtl m6e11eselerlnl tam 
hazırlayıcı mektepler haline 
ıetlrmek emeltndeytz. 
Ankara, lıtanbul üalver· 
ıltelerl tle dlier yüluek 
tahııl mel&ttplerlnfa fnkl· 
ıafla rını yalnn.lan takıp 

edıltcektlr. Tork çocutunu 
ahlakı temiz, ruhca •e be· 
4eaca ıallam, milletine, •a· 
taaına ,Cumhurlyete ve inkı
laba Hdık yetfftlrmek ma
arifimizin baıhca hedefhllr. 
Tarih •e dil lnklllbımı-

ce Hail teıkll edecektir. Te· zın milli ruhun dayıuıuna 
ahbütlerlmlze olan 11dakat •e ku••etleameılne ve.rdlil 
tedlyelerlmla:delal ıottzam ıa - hızı artıracaiıı. Demlryolu 
yetinde ılttlkçe artan de•· lnıaah Cumhuriyet devrinin 
let tUbarının talnlye1I bu çlzdıtı büyGk projra• 
eıaııa blyQk bir ha11 .. ıyet- datreılnde de•am ettlrlle-
le takibi ile mümkGn olabl · cektlr Demlryolluımızın ık 
lecell kanaatladeylz Mem- tı11di •e teknik eıaılar 
leketlmlzlD her ıahada ta · da hıltnde lnkltafı için bıı 

klıaf •e umranına matuf lımıı olan harekete ku••et. 
metal prolramlarımıaın bu le devam olunacaktır. 
Hhaların her birinde ıhtt Memleketin en zly de 
yaçları ıüratle tahakkuk etti· muhtaç olduğu ve tahakku· 
recek ıekllde •e m ll ba- ku halinde en 1ük1ek •e 
kımdan 11kant111z karıılaya- f4:ylsll neticeler vereceği ta-
btlecek çerçeveler· içinde bU bulunan ıu itlerine Bü· 
tanalm etmek azmindeyiz. yilk Mıllet Meclfılmlzin göı 

Umumi bızmetlerfn ifasını terdlil biiyQk ali. a ıaye-

temln edecek •arldat men· ıtnde gentı bir plinln beı-
balarını tayin ede ı ken lıtlh lanmıı olduju nıa 6munuz 
ıal ve •atandaılarıo tediye dur Bu me1alye devam olu-
kabıltyetlerlnl tezyit etme nacaktır. OJjer nıfıa ve 
mefl huH11tan dtkkat ede · lmme hizmetleri 6ıerlnde 
cefız . Verrllerlml3de datma ki çalaımalar da aynı 
mGtekimll ve vatandatl rla hızla ylirüyecektir. JkUudl 
deYlet hukukunu aynı ıevl· uhedakl çahımalıınmız h 

yede konıyacaAız.Tahekkuk· ve UkamfJtlnl her ıılmtzde ol 
tahıtl uıullertnde devamla dulu gibi, ParU proğramanın 
lıllht tahakkuk ettirmek aoa hatl randan alacal tır. 
mallyeml:ı l a en baıt gelen Devi tçtllk preoııbıne d 1 

!ll•vzularındlln birini n n mevzularda faaliyeti I~ 
teılctl edecektir. Her •ealle ıhtıyeıçl ra ehemmiyetlerine 
ile çiftçi ve köylü v tan - ve bu baptaki lmkiulara 
daılaramızın Yergi yGkOra6 göre zirai k zanç temin 
tahfif •e k8ylerlml:r:lo lktl- etmek ve d vletln lktlı dl 
tad n ıGratle kalkınm ıını teıekkftllerfnfn lılemelerlrıl 
temfn etmek •e hayat ucuz· ve bunl rın Qurlndekı kon 
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da cevap verecek ıelrtlde •e 
müsaadesi ahbetln · 
de tekemmül ettirmek yo · 

/ 
lunu takip edecektir. Toprak 
altı ıenetlerloln tıtllualla
de iktisadi kalkınma pllnı
mızın bllha11a te.itye mu•a· 
zeneıl bakımından hazineyi 
k u•vet •ertcl ehemmSyetll 
bir mevzu alarak telakki 
etmekteyiz. Alelumum ti· 
caı i m uahedelerle normal 
yoUar takibe taraf. 
tar olmakla beraber 
aynı zamanda dilaya tktl.a
di ıartlarının ldalt olarak 
karıılıkh menfaatler •e m6-

ıaadeler yolu ile tediye plia· 
c;oıunun müte•azln olma11na 
dikkat edeceflz. Diler ta· 
raftan mahıullerlmlzln dıı 

piyasalarda re••ç ve ltlba· 
rını artır•ak lçla mObtm tb. 
raç maltarJmızın lıtandartlen 
muı yolundaki faaliyet· 
lere •Üıat •ermek kara 
rıadaytz. Normal faaliyetler 
ll• ·memleketi• lkttıatll 
nizamına faydHı olan hu
ıuıi teıeblaüılere kıymet ve 
ku••et nuctjlz. Cumhurl· 
yetin tee1ıüıtıııdeabeıt 

memlekette yepyınt bir 
de•let ıı hh11ectllil kurmak 
•• laallun hayatıaı ltoıumak 
ıa1e1tle takip edalea prol
ram dahtltndıkt ~alıımalara 
devam elunacaktır 

Bu arada .. tlheHa tı~bi 

ve içtimai yardım müeuese 
terinin, 11k1 m6cadele teıek-

k 6llerınilı 111>~ iDlar dahalı11de 

h1kt1ıf11ı a ı• yrct tdtltcel&tır. 
ana yurda ıetlrllen kar
daılarımıaın rdıh ve ıaa

detlerlnlD temini hl~ t\aıtlln 
ıhemmlyetle takip edeceil 
tılerdendır. Mali lmklalar 
nt.betlade bu ıa1enln tı hak 
kukuna çalııılaeaktır . Güm · 
rOk me•zulınnın ve mu· 
amelelerlnln lıllh •• tanzim 
ve lablıarlarda mali olduiu 
kadar ıkt111di •e 11hhi he 
defleri de ıöı6nünde tuta 
rak rHJOnel çalıımaia de 

•am edeoefla.Sert içkilere karıı 
makftl tedbirlerle feani •• 
içtimai bir ıurette mOcade· 
le etmek emeltndeyjz, Z tra· 
at itleri 6:ıerlnde 6Demle 
IUna ile duracajız. Çtftçlnla 
emek •• •aktlnl artırmak 
•e kazancını kıymetlen· 

dlrmek lıtlhıal kudret •• 
kabiliyetini •• yaıama ıe 

•iye1lnl y6lueltmek ziraat 
proframımızan eaaı ve ıa· 

yetidir Ormancılık ıtraseU

mls de halk thtlyAçlarını 

dalma ve b a ı l r e t 1 c 
ıözönünde tutar ek 
koruma ve devlet ııletmeaı 
ana prenılblmlzdlr. 

Arkadaılarım; 

Bütün bu arzet 
tiklerim hü~ömet faa-
liyetinde göze çarpac k ana 
hatlardır . 

Buolarıo yanında mi let 
hayatının luzum göaterdı~ı 

daha bin bir mevzu vardır. 
Onları t&fsll ederek ıt;ı;t yo. 
rncak def ılım. 
Sözilme baıluken fıaret 

e\Ullm ıtbl biz Cumburl· 
ye:t Halk Partlalnln proira
mına tsadık ve onun 
t hakkukuna cılıı rı instto

larız. P rUmlzln biz Ç zdlil 
hatlar dabılıode ve TOrk 
mlll~Unlo refnh • e • ade· 
tine matuf meıelde ılzln 

verecefln lz dtrekttfl r d lre · 
ıtncle çalıım huımızı tanzim 
•e lnkııef etUrınak •e 

luiunu matuf"'tahflflırl ık- bollan lrnnıluılamıdakl ınnlua 
bit leım k ıayeıtle biri tmlt 
ideali Te birbirine itimadı 

ZI Ut.INCIUJIO~ ltlf ~ 

Defterdarlıktan: 
MeYkll: 
Ayg6ren 
Mahalle1l 

Martlı 

Mahllea• 

Kepıüd 

Sokağı: Ctnıl: 

Pınarlıçeıme Ana 

General Alt Haae 
Htkmet caddHI 

Cam• cedld Hane 

Miktarı: 
61,95 

( 15 nu: lu) .. oda, 
btr mutbak bir 
miktar a•lu •• 
itoclrum 

(4 oda, 2 ıhır, J fı 
run, • 339.48 M 2 
nmln üzeriadedt. ) 

Bedeli muhamm•ni: 
40 hra . 

1600 lira 

650 lira 

Hududu: 
Şarkaa Ali 'i• 
maa kazı ,.-. 

kı .. ea Etr' 
Şerif, Kı_., 
l»aklral .-.ı 
fmnı, ,ı_. 

len askeri ,,. 
ııka ca .. .
ceauben p,t 
rl9ll Şabao •' .. ,,, 
Solu buıuıi ~ 
baaebe •arıdl' 
ıeff Ha .. a, .~• 
ka11 Ha .. •"" 
çeıl, lnG ,-. 

Abacı ••I 
Yel, Ha•• I~ 
oil• ŞOkrü • ..,. 

la Emin •"" 
.. ,ı, bakkal'=· 
••Jl• •ilu 
rahim •• j.,;t' 
ht• ,e1au•-' 
•areHıl e•lerl 

1300 Adet çinko le•ha 15 adet ~lman pül•erlzatörQ 
Çınlıelaran beher klloıu -4 kuruı. 
Pülvarlzatöı6n beher adedi 1 ltra (Keıucu nahl1ulade te.ll• edtimek ıartılt) 

Yukarıda ev11f •e D>lktara ıazılı ıayrl menkullerin ıatııı, 25-1 .939 tarihi~ 
8-2 939 tar lh111e kader J.5 atin • . üddttle KÜU)t~tJt Lor.aııııtur. Taltp olanları• , ... ~ 
gO~O olen 8 2 939 lttıhl~e mıü11dıf ç•ııaml:e 1Gn6 111t 15 de .; Jlsde 1edt ~J 
pey ıkçeluiyle btrlılı te Deftudarhk datreılode bulunmaları, daha fazla malümat al_.t 
tıtlyenlertn tle Mıtii Emllk dalreslue mOracaatluı . • 

tamam btr kabine olarak hu 
ZUIUDUH çıl&ttfımı:ı tuka . 
dındayız. t.jer ltlal bu vuıf · 

laramızla TOrk •atanııun ve 
milletinin yilluek makHtlarıo 
kıymet edecek kablllJttle 
ve kuYTetle g6r0youanız 

itimat reJlHIDlzle talttf •• 
takviye ediniz 

Baı•elıtl Re 
fık Saydamın 11k ıık ıürek· 
11 alkıılarla kaııılaoan bu 
nutkunu telıtben ~azı hatip· 
ler ıöz almıılardır. Neticede 
tayin Hamı ile reJ• mlracaat 
olunarak blkumete 3-41 ve 
me•cudun ltlf akile tttmal 
beyan edtlmtıtlr. Snreklt al· 
kıılar ar .. ında bu neticenin 
btldtrllme1t üzerin• kGreüye 
ıeleo Baı•ekıl ıu ı~rlerle 
teıekkürde bulunmuıtur: 

Arkadaılarım; 
Gerek bendeniz •e ıerek 

kabine arkadaılarım hakkı · 

nıa:da 16.terdtilnlz itimada 
arzı ıükran ederiz Her va 
zıf emlz ve her ııtmtzde bu 
itimadınızı muhaf aı:a etme-
ie ve ona l&ylk olmağa ça
lııaceiız. 

Kabine 
Değişimi 
(Hııtarafa btrtncl sayfada) 

11 fçlo acı bir bahtsızlık ol· 
duiu kadar, memleket ve 
halk tçın bir talih eHrt 
teıkd ctmlttlr. Böyle 
günlerde yüksek me· 
ıultyet aahlplerloln yal 
nız, iktidar me•kllne il 

:ıam olan hyakal 'erle mü 
cehhez olmaları klfı ıel 

mez: Kendılerlnde ber Ublü 
eadltelerı bertaraf edecek 
Qllzaç ve ahlUc va11fları da 
bulunmak IAınmdır. 

Buhran ve intikal devri, 
bGUln cıhanan hayreti karıı· 
11nda, tcl6111z •e 
ıanıotııız ıeçmtıttr. Meıru-

1 yet mekanızma11, en tabU 
tarzı tle lt 1emtıttr. Ruhları 

en derin yerinden vuran iz· 
tlrep, milli baraho lıttlırarı 

Ozerlnde hiçbir fona tettr 
hırnkmftmııtır Celal Bayıuı 

hlJlıelerlo cereyeoına ha 
kim kılan baıhca iki imli · 
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Oımın umuı mü~üılOiü ~11let i1lıtme11 
llıcım reıir imirliüin~ın: 

Dursunbey fıtaayonuna yhml tld kilometre meı•f•~ 
bulunan Alıçam orınanınıo Karadere mıntakuında ke,tl' 
ve halen makta dahilinde bulunan 11404 metremıta# 
Çam tomrujtle yln• Duuunbey tıt117oouna yirmi iki ~I 
lometre mHafedc Ayıdere mıatakuından ketllen •• h•'" 
maktalar dalı.llınde bulunan 7000 metren1&kap ça• toııf' 
ruiunun behtr metrcmıkibı 250 1'utuıtr.n 30-9-939 -
bayetlne kadar lıtuyooda orman depoıuna teılım edlldt~ 
ıartlle nakli açık ekılltmeye konmuıtur. 

1 - Dununbey fatuyoDuadan tomrukların buluodıJI' 
maktalar kenarına kadar kamyonla nakliyat mlmkftn ol• 
bilecek vaziyette yoller ~e k~prüler re•lrlmtzce yaptırıl-' 
•e tamir ettlrllmlıtır, 

2 - Yol •e köprülerde ha11I olacak bozuklulc.lar rf 
•lrlmlzce yaptmlaeaktır. 

3 - l.ıelrltler bu ııe atd ıartnameyl Ankara •e lıt-' 
bul orman çe•lrıe mOdOrlOlderlle Dunuoberde revir lrlJI/ 
lifinde bedelıts olarak ıöreblllrler. 

4 - ihale 8 2 939 larıh ıne mü11dtf çarıamba •-' 
ıaat on l:teıte Oununbey Alaçam revir imlrltil daire••-" 
teıekkül edecek komlıyon tarafından rapılacaktır. , 

5 - Ekıtltmlye girebilmek için lıteklılerln (3ııt60) JI•, 
15 kuruı muvakkat teminat •ermeleri ve 939 yılana •

1 

ticaret oda11 veılkuını tbraır: etmeleri llzımdır. 

den biri Kamutay nizamına 
olan ltirnadı, dlierl de müı 
teena Yatanpenerltfldtr. 

Cetiıl Bayar, bundan ıon
ra, reni Mılli ~ef ımtze de 
htzmetlerlnt vakfetmekte 
devam etli Hulan baıtan 

ıooa kadar, ıktıder hayatı, 

Cumhurlfel u ·jlmlne, ılyaai 

terbiye olguolufunun pulftk 
bir misali oldu. 

Ualcf ı muhterem Doktor 
Reftk Saydam, 19 May11ta 
~tatOrk e beraber Anadolu-
ya ıelmlıttr Ta kuYvayl mil 
llye ıünlerloden İamet loö· 
nün6n ıon Baıbakanlıiı nl 
ha yetlı:ıe kador ve yeni Ce· 
lal Bayar htkümetl içindeki 
bOtfin vazlfelertnde, R•fJk 

4-ı-..V 
cumhuriyetin ııhhıyutnl d: 
ğll, bu meml.,kette ııhh1'-

at"' denen nıihuueyl kur ' 
tur . Atatürk ve lımet lo6-
n0o devlet ve kükümet ~ 
tıhklerl umanındekt 111 -' 

llplıuımızın vikut bulm~•' ~ 
ve muvaffak olmıuın" ff1ı, 
1 ıtı 

ı e. hıuı ıle ve f •tlf ıle lf ~ 
elmlıtir. HükfJm ,.ıl n en 10 1 

ı. l rnnk•""' 1"
1
, ıe-. lUf'll ' l IVf't .. ., , •. 

d' Cumhurrelılmlz lıuafıl'I ; 

Lt en<'f lılne t ~vdt ol un 111'1, 
h•ç 16phea z , hüHln 01~"'~ 
kette H•hıçle karıılan•'' 
tır . • ~; 

Rın türlü icftplar. 1 
zaman bir takım kadr0 tifo 
ltııkltklerlal icap ettlrt'b ,1 
Fakat lçerde ve dıf'I 
herlıHlo emin olma•• il ' 
ıelen nokta ıudur kf, c~~ 
hurlyet rejlmınln ,,tılı 1 

nnımııtır . Yeni Baıbakaoı . tamdır, kattdır ve datfl'
11 

mız kendini ıehıea veya eıe lıtenen, beklenen ve 'I 

Saydam, dürftıt, nizamcı, or 
ıanlzatör ve baıarıcı bir de• 
let adam• •asıflara ile ta· 

rl tlfl t :nıyanlara derhal f11da .,dllmtyec@k ole" 
tkl hh telkin eder : b\ldur. 1' f 

_H_o_rm_e_t _v_e_ı_u_m_•_t"'!"!_o_,_._ın_ı_:ı ________ F ~ 
BaaıldJiı yer: Vıllyet Matbaaı,-Salıkec!r 


