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GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE 

Ormanlarımızın Eko
nomik Hayatımız

dakl Yeri Ve 
Tesirleri. 

AVRUPADA HARP TEHLiKESi ARTIYOR 
Mebus . seçimi· 
nin yarın yapıl
ması muhtemel 

YiUuek maddi luymetlerı 
•• eıhhatımıza, zlraahmıza 
bılva11ta do"uaın faydalau 
bakımından ormanlar eko
nomik hayatımızda pek mi· 
hım bir m••lcl l11al eder. 

·Romanya Ve Macaristanda Büyük 
Askeri Faaliyet Göze Çarpıyor. 

Ankara, 20 - Me•leke · 
tlD her taraf ıada llııln•I •la· 
tıhlp 1eçlmtnln blttllt an 
laıı lmıthr Halk ltlylk bir 
alika tle ıetime ııUrak et 

ler. 

Ormanlar medeniyetin bl
tün le•aıımanı varhtıada 
toplamıı deler btçllmez ha
zinelerdir Orman1ız yaıa . 
manın kabil olmadıfı orman
lara mlnderlı olmuı meınle· 
ketlerde nOfue bulunm•ma

Macaristan Asker T opliyor. 
mittir. 

ikinci milotehlp ıeçlmlDID 
bu euretle arkuınan ahamıt 

olat••t dolaylılle PartlalD 
mebu• namsetlerlnl tıtklll· 

Romanya: Karpatlar Ukranyası Hududundaki Kıtalarını 
Seferi Vaziyete Geçirdi. Macaristan: Eski Karpatlar 

tına bıldlrmeal v• melauı ıe· 
çimini" memleketin her ta· 

rafında bu ayın 22 ael 9ar 
ı•mb• rl•I ya19ılma11 ela 

bir ıhtımal olarak llerl ıl 

rühnektedlr. 

ılle ıabıtur 

Oaların bu bayati ehem
••J•tlerlal takdir etmemek 
11• 1•• acı aettceler dofurur 

Ukranyasına 200 Bin Kişi Sevk Etti. 
lnıillz kabinesinin toplanf ısı: lertn ı,urakıl• brr .

11011
fer••• 

•• 1 Hm J•lo çok pabah1a 
•al elar. 

K11a11 orman la1Anlaktan 
~Yrılma•, l••••lar da or•an. 
t ar~an aırıla•aa, •nuala 
99 •m Jaratılmııhr • laıanhk 

tarllal•I• her J•prafında bu 
11111 Itır Y•r •l•ıı ltlylk Ya· 
•lfeler 16rml1tlr. Bir •••
I• btn Ulrll b11ılat elde et
••ll ormanların ballı 981 
fıdır . M 1 1 •• • • tecrlltelerle 
ortaJa koydutu bu bakıka 
: bitti• dl•1• mdletlerı ka· 

ul •t•ltlerdlr. Onun için· 
dır lıı •llerl•de bulunan or

~••ların •••cudtyettnl ma

•aa •• tl••••hlıldarı•ı t•-

1 1 iyi lıarııla
Londra, 20 (Radyo)- Ka- toplanma11 tın 

bine buıün Çemberllynın rl· maktadır. 
yaıetlnde toplanmıı, Berlln Berlln, 20 (Radyo) - Ra-
taraf ından verilen raporu k d toplanmalı 
tıdklk etmrıtır. ntaiın ya ın a k 

Kabine Çemberll10 ve ihtimali olmadılı ı6yloame 

..................... ---
Almanya Ce
nubi Afrika 
Hükiimetine 
Nota Verdi. 
Yohaneeburı, 20 ( A.A ) 

- Reuter: 
Cenubi Afrika hOkt•etl 

dabtllnd• biUln umu•I 
hlzmetterde f Hka1ld• t~tl
f&t tedbtrlerl ab•••tbr. 3 
Tayyare flloıu Robertıbelı-

1 btee ı&nderllmlttfr. Pollı 'H 

ha•• kuvHtterlnln biti• 
1btl1atları ıtllh altına 9a· 
ıırıleııtır . Elektrik •••· 
trallars ıle lıtltln petrol •1• huı•ıa•lla •llleıletler 

•llJonlar harcamaktadırlar. 

1 
Cıael, fe1tzlı llrllm flrt · 

, depolar1 ııkı bir nosant 

Avrupadaki siyasi hava3 .. yine kararm ağ& başladı ~ albD• aha•ııtır 
Havu muhat.iri Audapeıte · : Lor Hallfalu-tarafından _Y~ tedır. Mit- Mahalli kar111khklara lh-·~'ı b11le1lcl kuw•etlerl top· Londra, 20 (Radyo) 

ra. ar ft 1 d zer D e Jarahlmıı Ha•aııa Blkreı muhabiri 
••taaımıaıa ıllıle boy llça· bıldtrlyor: 
l•n dailaranı valcule Jeııl So• hldlıeler ÜHrlne Ro 
bır lrtO rtbı baıtan baıa manya hftkllmeU 1eferherltk 
;r•a•lar 6ıtmOıtil Kıymet 
h•rlnı bılmedıls' yerli yeniz 
•rcadık çolc 1•ç111edı d it , yur-
,:~.~ bllmlade ini bir defi · 

•t ılıteıdı. 
Is Ba•ı Jerlerhaiz •Groklı 
liralı altında ka vrulurlcen 

~~ler tarafla tarlalarımızın 
•G•blt tepraldaran• çıl 

ıbın 1eller ıGrGkledı R 
er 1 lı enç· 

illa etmemtıtlr. Yalaız Kar· 
patlar Ulrra•JHI hududunda 
laurayı tak•lye eden a1keri 
kıtalar ilave etmltt lr . 

Huduttaki biH6n lutalar 
ıef eri va ıtyete ıeçlrtlmtıttr 

Macırtstaıdı dı askeri 
f ııllyıt ıar: · 

Londra , 20 (Radyo) 

den blldlrlyor: pılan beyanata ta .. ıp etmlf Ankara, lO (A.A )- ) 1 (Baıtarafı birinci ,.,fada) 
Macarlıtanda blivük bir Ur (Soau d6rdOacO ,,,fada 

ukeri f aallyet 16ze çarp 

maktadır. 

Şehirden buır6o mütema 
diyen aıkere ç•iırılan ılYJI . 

Jer IPÇmlttir 
AıkerlerJn eluerlıl Maca 

rlıtam• dolu Ye cenup hudut
larana gaoderllmlıtlr. Eıki 
Karpatlar Ukranya110A 200 

1 bin kiti eevk edtlmiıtlr Bu 
hudut boyunca Beyaz Ruı 
ıuba1lara ı5rCllmektedlr. 

içtimadan evvel Hariciye B 1 Başvekili 
Nazm Lord Hatıfakı kralla u gar 
i~~;k:·:: k::~.;.:·;·:: lstanb~ Geldi. 

verecektir: Ankara GörCışmelerile A vr. u_-
Lond'"· ~O (Rad,o) -

Sov yet Ruı1ad•n ıonr• Va- 1. . de Bir Sulh Garantısı 
!~,~~:':et~: BerllJıe bir ootap T: :~r Edildi(Ji Bir. Ke~ _Da-

Gezeteler; bü1ük mı1let· Ş d Ed lmıştır 

Dün 

.. na • zalıametıne b d ı 
çok z e e 
1 aman atht• tohuma bl 
e alamaz oldu 

loaaf 11z •ellerle her gGn 
biraz daha rıprana• e&cılleo 
orma•••r ••• ı•ldı la&y •• 
~ehlrlerden ıaatlerce uz le 
.. e .. felere çeluldı o 

1 L • rman 
"• I• derclı. ac111 1 1 ç mlze 
,ıktl. DGnyanın 

Umumi Meclis Dün Vari· 
dat Büdce·sini Kabul Etti. 

ha M üşa~~ e Baıvekilııard•D H•vdar~ ... 
İıtanbul, 20 ( Huıutı 1 htımına ınmlılar v~ tahıl• 

B 1 8 kllf Ekıe Anı rı 
u ı.r 1 aıve b O ıaat edilen vapurla ıaat 1 1 10 ela 

Köıe vanof uı n Tophan~y~ çıkmıılar' oratla•· 
10 45 de Hay.iarpat•Ja nıu ı 

· 
1 1 

lıtauoo da otomobille Per•pa aea 
vasa at ,.tmlf er v• 

l ı Hidayet Ka- ıeçmlılerdır. 
da vba 1 m~atvınbul koeutaoı, Eluelln• Ka .. lvaaof 16•· 

h 
cenneti 

aa lre anbau d ' 
yık 

1 1 
enmeğe il --------------------··········--------------------

z z watanunın zirai du 
rumu ç k f 
de ld o eaalııtı . Her lf· 

0 ufu ıtbt TGrll •arla 
tını tehdit eden .. u teh'llae-

939 Yılı BOdcesi 1.288.381 Lira Olarak 
Tesbit Edildi. 

JI de ilk ı6ren •e clerbal tetl Umumi M~cllı, dGn aaat 
bir alan Cu•hurlJel de•rl - 13 30 da Vail Etem Ayku 
•• ldare1l ol1Ba1tar. Hatta tun rıya1et1nde toplandı. Üç 
•ılc.ı de•lrde m•ıhur blcl•cl saatten fazla ıGren bu lçtı · 
ltref in bu bapta 16ylemlt mada 939 yılı vartdat bG\ce 
Oldutu bır be11t bunu ııbat ıl umumi heyelce kabul edil 
•tlhalctedlr mittir. 

303 de 1ttteden geldi He 1 Ôace e.,alcı •arlde olcuna· 
lım Melhame ralc mahtelıf •ılere ald yaaı · 

" d 1 ı•rAnmez lar ald oldulclau eacOmenlere 
1 •r. ı orman ır "' u 

oldu htır namahreaı• ha •ale olundu 
"' d lc&f• G6nen okuluna allve ola 
ue•lete tu&lu otur u ' -

rla veılrlıfl 

t.letalaha malrbuludur çln· ı 
lıı !eltm Melham•· y 

rak geçen ten• yaptmlan 
•• bazı k111mları yarım kaltıın 
pa•yonun lotaahnın tamam 
lanmıuı için hltce1• tahıl11t 

( 
•nı orman kaauDumuzu 
S. d ) konma1ına , G6nen 

111.,. lldael ıa1fa • 
1Daarlf 

Umumi Mu Is lçlima Jıo/lııdt 

cemiyetine, köy mektepleri 

ınıaatına yardım tahılHh lro 

nul111a11Da datr ya%ılar kabul 

acllldı 

varidat bütcesi: 
Bu11dan ı•nra muvazenel 

maliJ• eDcGmenlnl• teıblt et
(Soa11 d6rd6ncü .. ,fada) 

rata aa, Han 1 b 
B 1 dftz huıuıi ıekılde ıt•• u· 

merkez komulftnı, u ı•r 
lrolonfıl tarafından karıılan· 
mıt H bir kıta poUı ıellm 
resmini ifa etmfftlr. Mhaftr 

lu• bazı yerlerini rea•lfllr· 
Alr .. m GıtO de Talrlfm AW· 
(Sonu dlrdlncl .. ,fa.la) 

ikinci Müntehipleri Davet 
Cumburiyat Halk Pırtısl llyöıturul Bışt11ıt111dıı: 
u. 1 •·e"ir merk~z kazası ikind müntehip-ua Jr. ~ •• •• l 1 

leri 2:3 rnart 939 çarşamba l(Unu a >a ıt sa-
1 

9 
da Halkevi ~alonunda toplanacaktır. 

~iir;tehip sani olan biitün yurddaşları~ ogün 
~c 

0 
saatte ıoplantı yeri olan 1 lalkevı alo

nunda hazır bnlunmal:lrı ehemmiyetle t"b-
liğ olunur. 



!SAYPA : 2 

Ormanlarımızın Ekonomik 
Hayatımızdaki Yeri 

Ve Tesirleri. 
(8aıtarafı blrfncl sayfada) 

aözden geç rec"I' oluusk her 
mc.ddeıU>de ormtın orımıı.ın 

kıymet •e ehemmi)'etlerlle 
mütenaılp bır ha11uıyet Ye 
ihtimam ılzlendljlot ıGrü 

rüz. 
Netektm: 

A) Orman me•cudumuzu 
tahdit ederek ciddi bir inzi
bat •e mubaf•z• alhna al 
mak . 

li) 86t6n ormanlaramızda 
m6Dhaııran umumi menfa 
atlerlnl lıttbdaf eyleyen de•· 
let tıletmelerı kurup lhtı 

1açlanmızı fennin 16ıterdtjt 
nlıbet •e ıartlar altında ve 
ormanların büoyeıloe zarar 
•ermeden temi• etmek 

C} Çoraldaımıı yerlerde 
yealden alaçlandırmalar J• · 

parak orman ıenettmlzl art 
tarıp normal &htlyaç mikta 
rana çıkarmak. 

Kanunumuzun belll beıh 
ana la6k6mlerldtr. 

Devlet: Ormanlarımızı tı

letme itini Gaerlne almakla: 
1 - Dalma muhtaç ol· 

dulumuza yukar1danberl te 
bariz ettırmeie çalııtlllmız 
orman eer•etlmlzln ltrafınıo 
öoQoe ıeçmek Ye latıkbale 
ald thttyaçlarımızı temin el· 

mek. 
2 - Baılı batına çalıı 

madıiıadan ötürü m8te•aı 
ııtlar ellnde bakin kaybolan 
ormancı k6yl01ü htmayeılne 
ahp ona yaptJfı orman ı,. 

terinden en ı•nlt mlkyaeta 
fay•alanma lmklnları ver · 
mek. 

3 - Yalnız ba:ıarı keı 
mekle lktlf a etmeyip orman· 
larıa boıluklarını yettıtlre 

ceif J•DI ne1tlle doldurmak 
mamur bir halde de-.amlı
lıklarını temin etmek hız 

melini üzerine almak ki, 
buaların faydaları üzerinde 
teHkkuf a bıç IGzum yok· 
tur. 

4 - Yurdumuzda bt1ıılt 

•• mOtcha11ıı ellerle kura· 
lan •• çahıaa ormau tıtet 
melerlnln ıay111 pek mah 
duddur . 

Haıebln en k8ç8k lnymı 
inıclan bile lıtlf ade edilen biri 
a11rda orman Hnetlmlzl ip· 
tldai ~tlıt •• lpttd•I YHattle 
tıletmel• ıö:ı yummak ta 
btl doiru olmazdı . DeYlet 
tıletmelerJnde tlevamh lı 

llulan k6yll çalııtırıldıiı aa 
hada zamanla orm1tncılık 

tekntltnla icaplarını tama
men kaYrayacak ormana 
her ••çlalle yuarh btr uzuv 
elacaktır 

5 - Şimdiye kadar uıl 
tatbik ıaba1ıoda ııuıall 

mabdud kalmıı orman m6-
hendıılerl ve tekalıtyenlerl 

meıleklerlnln her lnımın . 

da •azıfeler alarak bizzat 
it batına ıeçecek, toprak 
ve tabıatla baıbaıa kahp 
çaltımalarının ıemerHint al 
mak zevkini tadacaktır 

6 - De•let ıeçlcl bir 
mGteahhtt deiıldır. Bu iti· 

· barla el koyduiu ormanlar· 
da çalııtıracağı memur ve 
amelenla eebabı lıtlrahatını 
dlıGnerek temelli teıııat ku· 
racakllr. 

Bu Hyede ormanlar daha 
yakından mlrakabe Ye mu· 
bıfaH edi1-lt ..... llitt 

mOne v r :ıümre tle sıkı te· 
m111 etmeie fırıat bulıı.n 
köy ıü ıı u z uy ımıu:ak, bıl aıt 

ıev1 ycal, ıöre il ar taca k -
tır. Bu içtimai • ıfedede ih· 
mal edllm1yecek kadar b6· 
yükt(ir . 

7 - Buıün kerute ve 

mahrukatımı~ı binler ,l ba 
zırlıyor. Bunların içinde 
devlet 16zünden Te mOra· 
kabeılnden ıızll çahıanlar· 
da maatee11üf bulunuyor. 
Btnaenaleyb t•Uhllk etUjL 
mlz hakiki rnıktarlar1 bılmt· 

yoruz. 
Ormanlarımızın Hha11 öl· 

ç6lü deitl. Ettmiadekl Hha 
ıımdiye kadar yapılmıı tı· 
ullıaflarıD verdlil neticeler 
dır. Hakikat• yakın fakat 
katlyet ıfade etmektea uzak· 
tar . Kanun tam mlnHlle 
tatbik edtldıkçe ormanları· 

mızın muntazam kaclaıtro 
uıullle pli.olara •Ocuda ıe · 
lecek, kereıte ve mabruka · 
tımızın ilk hazırlayıc111 ıa 

dece devlet olacaiındao ha 
ıep ııt bllktmız kat11etl• 
meydana çakacaktır. Bu •u 
retle kör düiOmller çözü· 
lecek cumburıyet rıj Dllmt. 
zla ıuarı olan beıapla yCl
rClmele orman tılertmıze 

ona g6re vQıat •• lnkiıaf 
vermel• lmkln haaal ola· 
tır. 

Kaaunumuauo daha buD · 
lara benzer ıa111aa faydaları 
dokunacaia muhak~aktar. 

Şımdıden mOıteaddıt ' yer
lerde fıd•nlık 1ahalara lıttm · 
ilk edılmıı .. Jer yer fidanlar 
yettıtırutyor. CeDup Tlll
yetleırım&zde vaıl mtkya1da 
ajaçlandırmalara beılanmıı 
( t.5) milyon olullptih fada 
aı d•ktlmtftlr. Y allında bu 
m eıut çalıımalaı ın ıfade ve 
baıılatı milyonlar olacaktır. 

06rt 1erde deTlet ormaıa 
ltletmelerl açılmıı l1tıh1all· 
tını ptyaıa1a ara etmeye 
batlamııtır. Seaelık taham· 
m6lü ( 65.UOO ) metre k6p 
ııbı matenzı bir rakkam 
olan bu f aahyet ônGmClzde 
ki ıeoeler m6tezaylt •ar ta . 
kııefJa be"ledıjlmlz ı•J•Je 

varacaktır. 
._ltı tahdit komlıyoou 

ile ormanlarımızı 11nır&ama 

tııoe alrllmtı 1609 kilometre 
tul ıılenmfıtlr. Tahdıd ko· 
mlıyoolarımızın aay111 her 
ıün artmakta ve yurdun 
muhtelif mıotakalarına ya 
yılmaktadır. 

Ormencıhlın çeıttll htz 
metlerine ıeçlldtkçe orman 
cılara olan ihtiyaç ciddi ·..e 

acil bir •eziyet alıyor Onun 
ıçtn orman fakülte•loln ve 
orta orman mektebtnln ta· 
lebe miktarı arthrılmıı Bo 
luda yeniden bir mıntaka 

orman mektebi açılmııtır . 
GörGl6yor ki bıçblr aok· 

ta ihmal edılmemlıtır. Ne 
Uce mutlak mllımlr ve mOı 
bet olacaktır . Hiikiımettn 

ite verdlil kıvmet ormanla· 
ramızın faydalarıDI daha iyi 

tebarüz etttrmtı, ormanları· 
mızın lehine mllletce bir 
alaka uyandırmııtır. t:Su 
cGmledea olarak yükıek 
komuta heyetimiz orman· 
ların memleket müdefaa11D· 
dakı ehemmlJetll yerlat 

takdlrh adıerl kııla •• ıaı. 

TORKDILI il MA&T 1111 ~ 
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SEHİ R HABERLERi 

katta Spor Harefletleri 
Tekf por ~üı haniyeya, Ginen r ooanı poı Handırmı 
Uağansprı. Banduma İdmınyuı~u dı Gönen 

İdmanıuı~una galip geldi. 
Pazar ıOni ıehrlmlııt Tek

ıpor kul-abl tle Barhanlye 
ldman111rdu ara1ıada El• 
ıDmeıl ıamptyonluk ma.çla 
rıaıa ikinci baftaıı yapaJdı 

tiaat tam 16 da laakem 
Şutrıata tdarHlade 01uaa 
baılandı. Beı dakika iki 
taraf ara11ada top ıelıp ııt
tt .. tluodaD ıonra, blkıml · 
yet 1a•aı 1avaı Telupora 
ıeçı1ordu. BarbaolJe takımı, 
ıenç ele1Daalarla~ teıkıl edil. 
mııtt. Canlı ve atıııao 01 · 
namalan llaım ıeUrken bU 
akıı çok tutuk oyaıyorıar, 

topa 1eı1111izel •u11ı11or1ar

dı .. 
Daha Uk daluka 01un 

tiüıbaaı1e ale7bıae c:ereıan 

etm•ie baı&adı. 
Ne ıaı.a9' ki, 1 ekıporlular 

bunıauo b,çDllllt•Cl•D lıtıta

de •4••e4ı. 
8\Ubaaayelılerla 6aoı.uk OJU· 

nuoa, 1 ekıpor da kapıldı. 
tierkeı, 101 atmak ıevda

ı&le çarp1aı1or.au. bubaua, 
fonel ballında baç aol•t•• 
JOIUU, hüecJIDID fU~CIUZ 

barekeUert takımın bütQn 

lbeoııaı boau1orcau. 8ırıncı 

devrede 1apdan üç ıotü de 
ıaltm bar kafanıa mahıulü 

deitld•. Şa1et tlerltlekl maç· 
larda da bu •azı1et deTam 
edene, takımdan beklenen 
randıman alıDama~. 

laklncı dene, 1toe Tek. 
ıporun laaldmlyeU altında 
ıeçU Gollerin adedi yükte 
lecejl 7erde ancak •e ancak 
bir ıot atmakla d6rde çaka· 
rılabtldl . 

8ürhaat1e takımındaD, fa•· 
la bır9ey beklemek doiru 
olamazdı Çocuklar kendi 
aaeTcud&yetaerl kadar çahı 
talar. Aldıkları aetice çok 
iJldlr. 

Bı:a, T elupordan, daha iyi 
bir oyun bekliyoruz. l:.ıkl 

nııoolarao etrafıol ağaçlan 

dırma kararına almıı. bütün 
elemanlarını harekete ı•· 

çlrmııttr. 

Bu bayırla ~e .. abetll te · 
ıebbüıün kı1metlı eıerlerı 

ıtmdıden 1urtta kendıılnl 

161termeje beıladı. Va
tnna yarayıılı hizmetlerde 
dalma halka öncül6k 
eden aıkerlerlmlzla bu 
çalıımalarını mlanet -.e 
ıükranla ka ydederlz. 

Bugünkü f aallyehtz -.e 
ıeçmlflD fena ıartlara al· 
tıada bozulmuı hallerinde 
btle ormanlarımızdan ıe

nede çıkan kereate, mah
rukat •e tali mabıullerln 

pa~ardakt Htıılara Ozerln· 
den kıymeti (32) milyon 
lirayı aımaktadır. Normal 
bir duruma ıeldlkteo ve 
tttnalı bir fıletmeye ka
Yuıduktan ıonra bu ye• 
k6n elbette çok yülne· 
ltuktif. 

abenluız vaaı1etler 1ertne 
bareketU, anla1ıth Ye 16rıtU6 
elemanlardan mlteıekld ta. 
kım a6rmek ve ıu~rıu oy· 
ualar ıeyretmek tıttyoruz. 

Pazar ıüakü 01un, bızl 
htçbır ıuretle tatmin et 
mcclı. 

Ze-.lulz ltÇen OJUBU 4 0 
Teluporaular kazandı. 

eıaduma-6öntn tdmonyurdlan 
arasıooakı maç. 

BandırDJa, (huıu•l) - Pa · 
zar ılou Mar1Dara, ılmHi 
ı•mpıJODiuk maçlara, Ganea 
ldmaa1urdu Ue kazamız ld· 
maa1urdu ku16plert aratın 
da ve çok kalabaok blr " 
yJrci ÖDÜDde Japalch. 

01una aaat 1 ö da Ba • 
1ıke11r 1'ekıper kuatko6adeD 
ıeleo MG1Ur Y •••hD hl . 
kımhiı a&lıada batıaadı ,:,. · 
ba çamurau. Dt1 JUZd•• •1· 
UDUD .. ,rı biraz IMÇ••1•1or
au. OD bet t&akaka lop llib 
G6uea ve kail Uaaaarma 
kaıeıorı araııada ı•up ıntı. 

-'S oca aaaılıl.a öaaaırwaaa&a

raa oruuıaa .. ,., aka•• ıolle 

oetıcelendJ. 

Gönen takımıacla bir dur· 
ıun luk &Öze fHpıyor, buna 
nazaran Baociırma dalaa can· 
lı 01nayordu . ödha11a orta 
haf çok eoerjık . . Kırkıncı 

daklkada Gönen aleybıae 
kale öoünde bir ıerbaıt 

•uruı cezatt verileli. 
Çektleıa topu kaleci ayak

ları ara1ındaD kaçırarak 

ıol yaptırdı . O Z Baa. 
dırma gal ip .. 

Gönen takımında eıkl 

oyuncular yer almıı oldajun 
dan, daha ilk anlarda ı•ıtık
lerl belit oluyordu. Böle bir 
Yazl1ette 811ıacl dene iki 
11fır bıtU. 

1klocl dene, Göoenltlerln 
aerlb akınlarıle baıladı Birinci 
deneye nazaran dahıı canlı 
oynayorlar. Her lkt takım 
da tecrübe1lz elemanlarla 
taln&ye edtlmıı içlerinde bır 
iki oyuncunun ıayretlle ta 
kımlara ahenk verlleblhyor-

• 
du. Y•ne bir aralık Bandır-
ma forlarıDl akında KÔt ÜJO 
ruz, ıai açık kaplıiı topu 
ta kaleye kadar getirerek 
ufak btr vuruıla takımına 
üçOocü aol6 de kazaarlırdı 

Şımdt Gönen takımında, 
yer değtıllrmelerı oluyor, 
forlardan biri bek•, dlierl 

hafa ıeçfyordu Bu ıuretle oyu· 
na. biraz ııttkamet verıldt . 35 c 

dakikada Bandırma aleybtDl' 
bir ftlıktk ceza11 vertld ı Bu· 
nu kopdan Oıman çekti •e 
eol zaTJyeden gole tah-.ıl 

etti . Bu gol Göoenlllerl eay. 
rete gettrdı . Ve bir btrl ar · 
dıoca akınlar yapmaia bnı· 
ladalar. Yine bir aralık yap

tıkları h6cumda Baadırma . 

lalara penaltı eldu 
GO..hler bu • •aatajı lla• 

ayrı ayrı ya. 

~ardılar, ılka,d 

-.erdlit aetlce 
hiç oldu. 

bır varuı.un 

bittabi bir 

Bundan ıonra, oyu• mil 
te•azın ... r ı•ktl almaja 
baıladı. Çahıılan emtkler 
blr ıemere yermedi. Ve Dt 

laaJel oyu• 1 3 Baorlırma 
ldmaayurdunun ıahbt1etle 
blltt 

Gönendeki ııç: 
Gö•••ı ( Huıull) - Cu 

marteaı 1Gn6 k1Zamız yeni 
Dolanıporıle Bandırma Do· 
iaaıpor ,kuliiplert ara11nda 
ıOzel bir baYada ıamptyon· 

luk maçlarının ikinci baftall 
yapıldı. 

Kalabalık bir ıporcu öoio 
de oyun çok allkalı geçtl. 

Bandırmalılar dokuz kiti 
oynamalarına rafmeo enerl 

j lerlnln devamı müddetince 
bir çok tehlikeler yarattılar. 

Buna mukabil Gönen Do. 
lanıpor, ancak btr ıol yap 
mala muvaffak olabildiler. 

Oyunun ıon dakikaları Gö· 
ncnlllerln hlktmtyetl altında 

Rey varın: 11 
KazHı: K A. : E. A. : ıtf 
Bahkeaır 32849 3534 8 6' ~ 
Bandırma 6215 5747 1 ~8' 
Gönen 7343 9240 1 5f1 
Erdek 2882 2657 ~ 631 
Manya1 3502 4133 1 Ol 
Su11jırhk 5946 7 ıe63 1 ~ 
~.a,a 6b89 6171 l ~I 
~ındırıı 8147 7434 ı5 .,O 
Dununbe1 5273 50~7 1~ 
Edreımlt 7131 68\19 1 f' 
öürbanlye 5023 •447 l :6' 
A,vahk 4910 6058 ~~&JO 
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S eçimda ~olunacak 1111 
ııbuı oüa gaıd,. 

Parti Gene& Sekreterllt"-' 
ce mebuı ıat ıhabanda ..,et'-' 
11f aule bulunma la 111•;,. 
edt!ea Kooatlı mebuıu 
ııp Akça dl• K6tahy• 1:
tu ile Ankaradan ıebrtlll01 

gelmııur. ' 
Çaaakkaledellt ıefl~ 

bulunmak' ÜHre Af~
mebuıu izzet uı... d• .,, 
lıtanbuldan ıelmittlr, " 
Çanakkaleye lf'ff'cekllf· 

llııncı mtınte-' 
hipler yarın tof 

lanı-yor. -" 
lkıael mllıatehtpler ' ıl 

ıaat 1 da Halke•tade t 

la•acaktır. ;" 
Vallyetla .tıter J~rl ,-

deki mlatelaıpler de :,, 
ıa•Ue kaza merkeıl•' 
tçtlma edeceld~rdlr · 

Biı klet koşulın. ,, 
Pazar ıGnG ıebr•dl~ 

blıiklet koıularıDıD ~ 
el baftaıı Bandır111• ~ 
Gzerınde 60 ktlo•• /1. 
me .. fede yapıldl' ti 
Ha-.anın tla ıü•efU 1..,1_ 
rüzear1ız olma11 btıtkl••:~ 
ıeyrıne hiçbir maol 1 
etmemtı ve bu yüıd'' 
iyi neticeler ahnmıttl'~ıJ 

lkı haftadaaberl btrl ~ 
8.,.,, ,. 

bırakmayan Sabri '' 
koıuyu da 2.21 dektlı• ~ 

ı•çmlııe de netice üzerinde 
bı~blr del•ılklık yapmamııtır. 

ederek birinciliği, ~'1ııl 
Kutlu 2.22 daktkad• 

1~ 
llil, Mehmet Döker ~,I 
lülü Mehmet Mekık d IJ~ 
cülOİ6. Ferit Ôzeıç0,_"I Oyun J O Gönenlilerin ga. 

liblyetıle bltmtıtlr . 

Akşamki müsamere 
Maç ıecul Bandırma Do· 

lanıpor ıenç1erl tarafından 

Halke•t salonunda «Kanun· 
adamı ve Baıdıbacak)) lımtn· 
deki p 1 ye1ler\,temıll edılmlı

tlr. 
Kalabahk bir halk 6nünde 

ornanan bu ply~ıler, çok 
allka ıle takip edilerek ıık 

ıık alkıılaodı ve takdir ka
zandı .. . 

Gençleri bizde tebrik 
ecleraı. 

clllll •e Süle1mao "' 

çi·tt:·:·ı: k:;fo~;~~;~ 
Oeveyonca11ncla I fi_~ 

mto depoeuodald ~"fı~ 
iı:ıerlade dolu bir -~~ 
boı zaonlle Kurtuh•f ~ 

• l&J , 
lealnden Mehmet o lı'" /, 
eHne alarak oyn•' ıı' ~ 
nat ı lıa çifte blrdeob 1,, 
almıı, Haaan ıel JIO 1 
ağırca yaralaamııt1' ~· 
Yaralı ba1taheoef" ~. 

rılmıı ve adllJ•c«' ti 
ta itaıla•mııtır. 



Uzak Şarkta da Bir 
''Südet Meselesi,,mi? 

Japonlar Bır(( Cenuba Doğru Y a·
1 

yılma» Politikası Güdüyorlar. 
«Soa zamanlarda Slyam•n 

merkezi olaD 8ankok ıeb· 
rinde, ldltüphanelerde bir 
çeıtd coiraf J• hartası tef 
latr edtlmefe baılamıt. 

Bu bartaların buıuılyeU 
Ye AYrupalılua ıarıp ıörQ
aen tarafı, hartada Kamba, 
yukarı Laoı, l'onkın, Anoam 
ile buıftnldi laıllız blrman 
JHı gibi memleketlerin ea · 
kl Siyam arazlıl olarak 161· 

terllmlt olmuıd;r 
Acaba Styam, bu toprak 

lar lçlD bir «SGdet meMleaı» 
iDi ~ıkarmak lıtlyor? 

Bu hartalara bakarHnız 
ba,ak bir facıa l&etfederli· 
Diz. Ôrle bir facıa kt, bunun 
Y••111da Çtrt har bı hıç me· 
••buınde kalar. Japonlar 
•ulla rolurle Sayamı feth 
•derlerıe, Anadaki Frarı11z 
laıtlız müıtemlek•lertne aya· 
tını •th bılmeh. 

ellerinde bulundurmuı olu 
yorlar. Yani bir kelıme ite, 
Japonlu cenuba dolru bir 
tlerley ıı yaptı1ar 

Çtnla fethi demek, ıtra 
t•jlk ehemml1etl olan Hın 
lerlandının t11alt demektir. 
Japon ıenltlemeatnln laakl· 
ld hedefJ, cenubi Aıyanıa 

iptidai maddelerini elde et· 
m•kttr. 

1934 de ilk dda olarak 
Japonlarla Styamltlar ara· 
11nda ıızlt bir anlaım• ol 
duiuau biz haber Yermlf 
tik O zamanki ıözlerlmıztn 
dolrulutanu ıımdt hldııeler 
16ıterıyor. 

Bırçok ker•ler lnkltaf et 
tlrllea Jepon projramı, 1935 
de huıuıl bir ehemmiyeti olan 
«Siyam cemiyetı» nln relıl 
tarafından bir konfer.,nıta 

lttıhlr edtlmlıUr. ı u proiram 
16yle bGllıa edılebtlır: 

Bir Aıya hart .. ıaa ıaz · aÇıoe cenupt•n ıtrmemlz 
ıezdırellm, Japoalarıa Çın· tlmalden ya1>9calımız nü 
de l11al etmıt old•kları hazdan daha faydahdlf, Bıl -
Jerlere bakalım: Kora ya- ba11a ilk madde ooktHın 
rıınadaas, Şanıbaya kadar dan . Sıyam, bızlm cenuba 
uzaaan ıtmali Çın. Buraya doiru yayı1ma hattımızın 
Teuçaaı adaları da dahıl. üıtüode bulunuyor. Sıyam. 
Formez aduı, Kantoa ve Almanya ale tran .. nın tklıl 
albayet Haıaan kadar ı•olıllkte ve tabıi 

Japon bahrıreıl 0 ıuretle ••;•etleri itibarile f.-.kallde 
Jer almıı ~ulunuyor ki Çın zeaıın btr memlekettir 
••hlllerını boydan boya r6z Sıyali yazlyet dalma de · 
... _ i'flyor Hollaodanın, kendi 
ua6nde balundurabıllr 

arazlılnln altmıt mtıll olan 
Eıkı Mını lmparatorluiu · müetemlekealnlol ne zama 

ou kata lan bu ıtrat•Jtk na kadar mu haf ••a edece· 
••Ticileri terk et•eel için tını irim ı6fltyebtllri' 
laıllızlerln, f raaıızların •e Hlndtıtaoın •astyetlne r•· 
A111erıkalıların Tok yaya btr· lence, buraaınıo tla, loıılıa 
illete yaptakları protHtolar lmparatorlufa ne zamaoa 
lı&le alınmadı. kadar tıtlrak edecejl ıora· 

Japonları• Çıa uazlıt Gze· labıltr. 
rinde elde ettikleri bu ıtra · Cenuba dofru olan eaye· 
teJık noktalar, Fraa11z ara lerlmlzl tahakkuk ettirmek 
Zlıhıl Hındıçlnlden aynmak. için btr ••niye bile Hklt ıe· 
ta Ye Honıkonıdekl loıılız çlrmlyeltm.» 
l110nün kıymeUDI azaltmak· Bu p\ln btr hayal dttltl, 
tadar . Ye bu aclımlarlyle ha kiki 

Japonlar, Haynan Adaaını olabılecelı btr plindı. 
1tıal etmekte yalnız Şank· Çıo fakir bır memleket 
lcıay • Şekln cenuptan yaph· tir; yalnız Çinin toprak ahı 
lı ılllh ve cepaoe ttballtıaı 1enetlerl pek zenıtndır. Bu 
anlemtı olmırorlar; arnı•za· rada birçok maaoalar •ardtr. 
inanda ıtrahjık bir mevki Fakat ıılctaıek llter Buda 
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Muhakkak ki Cenelz ban 
ötedenberl tatbık olunan 

ananelere ve oba adetlerine 

ittlba •e onlardan lıtlf ade 
•tmıı1t bılmtıtı; Fakat aı· 
lcerın muntazam bir ordu 
hlltoe tfralı tamamıle kendı 
eıerıdır YHa bunun malıa
nlzmaıını tanzim ediyor •e 

layrl kabili itiraz hiklmtyet 
hatlarını .ailam tutuyordu. 
Cengtz . hao o zaman, ıev 

laet,1111 ooktatDezardan ıa 
Jet 111 •e 1 ol bir eHr •I 
C\lde ıettrmtıtl: Orgıalze 
•dUl'rtıf ye her Ulrlü arazi 
''•rlıııde mane•r• kabtllJe· 
''-ı baız atar ıüwarl b61Dk· 
~rı. Yalnız lr1nlılar ve Part· , 
•tler ona mOıa wJ derecede 
'•• •G~arı l11telınP • .ıılr· 

· aaaa aaaaaa ~ 

tiler. Fakat buna mukabil 
onlarda, Motolları ileri dol· 
ıu çeken hücum arzuıu •• 
ertıtlmez derecede ok atmak 
kabıll1ett yoktu 

Censız han, dlhtııt ldare1I 
ve kendi yumrutuaun ku .. 
•ettle toplanmıı olan bu or 
du ile, ıayet mGkemmel bir 
f Gtuhat va11tHnaa malak 
oluyor demekti ve bu ••11 
tanın ılk lecrübeıl de, bGrlk 
ıeddln arka tarafındaki ıa· 

yet vaıt ve eıkl imparator 
lul•ı Kataylalara (Çın) e kar 
fl yapmak hteyordu. 

e rincı f as un soıu 
NOT: - l 

Cenıtz Yasası 
I _ Herkeı ıaanmıya 

••"rtl•• ·111, yalatJ lttr al-
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usun aeaelere tlltlyaç gölle 
rir. fakat Japooyada bunla 

rı derhal ııletebllecf'k nzlm 
ıermaye yoktur 

Japoaya, ilk ma .. deye ıü 

ratle muhtaç bir memleket 
tir. fpttdal maddelerf Jepon 
ya hep per.ıa tle alır. Haıbu 

ld Sıyam, İoaılız btrmınya11 
•e bllha11a yeni lrlanda ada· 
ları tptıdai madde ctbettodea 
çok ze•ıladlr 

lıte , Jeponlarıo Siyama 

ayak basmak, Aıya kıtaan 
da arazi Hhlbl olmak lıt• 
melerlala ıebebl budar. 
Bunu da, cenup Çtnl ıuratle 

fetb ederels tahalskuk ettlrl 
lecelderdtr 

Tokyonun H«"ri ıörüa6tü· 
oG takdtr etmek lmkia ba 

rlcinde: J•pon kıtaları Çini 
zaptetmtyc lıalluıtakları aa· 

da, Japon memurları da Sı· 
yaeı ıulh yollyle Japonlıı· 

llrmaia baıladalar . Siyam, 
A•rupalalaran Aıyadakl mOı 

temlekelerlne kartı bir halt· 
ne ıetlrdecelatlr. 

Sıram, Hıodtıtaas tle Fran 
ıız Haacl Çtotıl arHanda bıi 

olaa bir tek mlhtakil mem 
lekeltl. Buraıı çok mübtm. 

dır: Cenubu Çınde yerlermlt 
olan Japonya tle Fraoıız • 

lnıılız arasllerı araıında bir 
tampon devlet •asafeıl ı6r6· 
ror. 

Siyam, Malaka yarımada· 
ııada, Kotaya kadar uaat-

maktadır Kota, d6oyanıa en 

btlyük •• en kuY•etU deniz 

üelertnden btrt olan Sıaıa· 

pura b~ty6z kıtometre kadar 

bir meıaf ededtr. O SJnıapur 
ki. buıOn Japonlar tçln kor· 

kuluktur. sı .. ıapur Uzak 
Ş•rlnn bntan deniz yollarını 

kontrol eden kuntla bir H· 

kui limandır. Bundan baı· 

ka SıyaP> Melezma hudu 
dunda elaD K•• kaeala Me· 
Jal<a yerımadHı ile Hellan· 
dalıluın Sumatra atla aıoa 

lıomıudur. 

::>tyam çok &enıln bir mem· 
lekettır Son seaelere kadar 

Siyamın cealm ormanla 
naı ltletme ıohlıarı lnıılız 
lertn elektrik 11nayi Helçl 
"atıl~rın, elhn madenlerinin 

kontrolüde Franıızlarıa elıD· 

de ıdt. 
Parlı Mtdıden 

lah vardır •e yerlerlal 16k· 
lerln balıkı, hayat •• me 
matın, zenglaltk ye faklrll· 
ıao arzu ettıil gibi hOküm 
eden yeı& ne hlldml ve d6n 
yada her ıe1tn kadiri mut· 
lak efendtıt odur 

2 - Rohaaıler, vaizler, 
papaz:ler. imamlar •e her 
türlü dın adamları, mlez 
zınler. doktor •e ölü yıka
yıcılar umuati verıtlerden 
muaf tarlar 

3 - Mofol prenılerl, han 
lara, sabıtlerl •• ılerl ıelen· 
lerl tarafından bthGk kurul 
tayda ıeçllmlyen laıçblr kim· 
1eye (Bakan) dtye hitap et· 
ınek mem•udGr. Alul•• ha 
reket edenler tdam edıltr 

4 Motolların hiklml · 
yeti altına ıtren mtllet •e 
kabile relılerlntn eakl un 
•aolarıoı taıımaları y11ak · 
tır 

5 _ DDımaa bGkGmdar 
lar, hanlar veya D'll1etlerle, 
kendılerlol tHllm etmıdık~ 
sulh ak4 .. m•la me ... U4lor. 

p H el Ci yeti 
Ameri~ d et arı umumlYeYi uıuniddet me11ul 

~e bu cinayet ni~ayet aydml nd1. 
Eski b ı r vali olan katil müebbet hapse mahkOm oldu. e· 

oıüdürlyetlne b ir adam "ı 
A ınerıkada uzun mtıddet 

efkin umumtyeyl meu~ul 
etmıı olan P rk otel cina

yetini o eararı nlheyet çözül· 
müı ve katıl müebbet ha 
plı cezaııoa mahküm edll· 

mittir. 
ldaho hOkümetinln Tuln 

Folı tehrlndekl Park fiotel 
birçok zenıtn1erln yazı ge
çirmek için geldikleri btr 
oteldır . Kapııının önünde 
battan bata buıuıi otomo 
bıller durur; bunların btrçofu 
mıl1onerlertn otomobilleri · 

dır. 

Fakat, bu otomobiller ara 
ııada üç ıGadenberl biç 
hareket etmeden duran bi
ri berkealn nazarı dtkkatınl 

eelbetmıı ve yanına yak· 
la tanlar, otomobtltn içinden 
fena bir koku ıeldıilnl 

duymuılardır Otomobilin 
kapıları klhtltdtr 

Pohee haber .eriliyor •• 
otomobıl açıldıiı saman 
lçerde bir ceaet çıkıyor .. 

Bu. yatlı bir adamdır. 

YGzü tllDıomıyacak hale 
ıelmtıttr. Adam öld6r61müı · 
tür. Yapılan muayenede 
dört o1ün kadar e••el öl · 
d6r&ılmOı oldufu aalaıılıyor . 

Cinayet kurbanınınıa ce· 
binden en bet dolar para 
~ıkmııhr Bu da bldtıeye 

daha euareoılz bir çehre 
yeriyor Çünkü, cinayetin 
para kudt de yapılmndıiı 

anlaııhyor 
Park Hotel 6nüodekl oto· 

mobilde bulunan bu ceıet 

hadlıesl bOtOn ıehlrde he· 
yecao UJandmyor Herkea 
meseleye büyük a laka g6ı· 

terlyor. 
8uauala beraber öldOrb· 

len adamın hOvlyetl teıbtt 

olunamamıthr . Şehirde ota 
daa kaybolmut kimse yok 
tur. Bunun l~ln, öldOrOltınln 
bir yabancı olduiu anlaıı · 
layor: lçınde ce1edto bulun
duiu olomoblll de o civar 

da klmte 16rdOl6nO hatır-
1 e mamaktadar . 

Cınayet meydana ~ıkanl· 
dıiı ıünün akıanu pollı 

6 -- Ordunun 10, 100, 
IOOO, 10000 kııUtk ırupla 
ra ayrılman vaziyetinin mu 
hafazuı muti k lazımdır. 
Bu teıktlat orauyu en k11a 
bir zemanda ıeferber etmek 
ve kumanda birliğini temin 

bakımından elzemdir. 
7 - Her asker ıefere 

k Conıton 1 
ltyor L'on ın Tul• 
wındekt bu adaw, 
F olıda herkeıln tanıdıi• 

M Conıto• 
bir elm du lıter 

- ddet ıehlrde .a 
uzun mu d ha· 
lılık etmltı ıoara f are 
yatandan çekilerek bir ku 

dükkinı aı; aııtt•· 
yurocu d 1 1 • böyle 

V alıo n, keD lı o bir· 
bir ticaret itine atmaıfı k . 

f d o tuh• ar 
çokları tara ıD e d ~ı-

f akat onu• e• 
ıılanmıfh· d tını bl· 
tik ıeylerdeo boılao ~ atın· 
leoler eıkt ullnlo ay . 
dakl bu deitııkllil kolayca. 

d Mııter Cooı 
izah etmııler ı da 

l ı i l eınaeıoda 
ton •• 1 1 f kat 1 ı pmıı a 
akho• ıe eo 1• delil, 
ıeblr bundao zarif 

bıllklı fayda a6r:Gıt:bird• 
Eıkl vali timdi e 1 40k 

bA ok kuyu111cu 
açhi• uJ ıvardan 
klnı ile Tuln f olıa c 

1 1 çekıyor, 
birçok zenıin er lıtlf•· 
Park Hotel de epey 

de ediyordu pallı 
Daokıa Conıtoau el 

k karflla I · 
ar•I• kalkar• Cıle 
Ç - •-o mlıter H•nrt 

UD• ' dl G tatl• 
ti ıehr• polfı mO r 

Coaıtoa· 
eden btzzat mtıter 

du a .. ••· 
Eıkl •alı, Caletf• • • 

d •-ı koltal• oto 
nıD yaDID a• 

rarak: b aldılllı 
-- Claayetf ha • 1 

k ti tledl· 
mere et m, k edl· 

_ Hakikaten 111er• 

leeek bir ctaa1et. ldu· 
Ôld6rüleat11 klın o 

1111? 
ğuau 6lrendlalz · •. 

- Hayır, henüz otr•B• 

medtk · •d6rii 
C Pollı •u 
onıton, alırken. 

oüa ttzattıl ıııar•Y• ar· 
Bu cıbett•D ılıe y 

l tlDI zan•dl 
dım edebılece I 

aalataıa a 
yorum. dedi •• 
baıladı: Corc 

«Btnlm Ne•yorkta d 1 m 
d bl ta11ı ı ı 

Oleon ismin de rNe•yorku• 
vardır Ken lıl 1 od•• 

k k umca arı 
en b6y0 uy 1ııldık · 
biridir- Valılıktea çe t· 

bu iti to 
tea ıoora beni d d de o ur. 
maya teıvlk e en Lir 

Ol buada11 111 

« Corc ıo• b• l baaa .r 
hafta kadar e•Ye BuıOaler· 
mektup ya:z.mııtı . 

teınadır. k 
9 - yemek üzere ya a· 

l hfl hıynalara ltoy· 
anan va 

k •aıaktır. 
nundan heıme ~ d k 

Su hayvanlar bıil•D ı 
guoılerlnln ·~··· tan ıonra 0 • 

k lblerlniD a.cı ta· mail Ye a 
rafından çıkaralma11 tcap 

eder. 

de pek çok ılparlt aldılı· 

01 bunları tek beıına ye 
tlttlresxılzecellnl ı6ylClyor . 
•e «oraya gehem de bera 
ber çahtıak olur me?» dlJ• 
ıoru1ordu . «Ce•abı derhal 
telırafta bıldır» dlyorcl• 

,Kcodlılne hemrn telıraf 
çek tem c.<Gel» dedim Ora . 
dae rlt•clekl elmaalarla ı• · 
lecek, altaolan harada be
alm dükkaodakllerdea ala· 
rek mücevher yeı pacelıı.tır , 

.. da koyduiun1uı. ıer 
ıoor .. 

e n ııbetlnde kirı ortak· 
ına' 
leıa pay edecektik . 

((Corc, benden cevap al 

dıilnıo akıamı , hareket el · 
tıilne dair blr telgraf çek· 
mitti · Erteıl ıOn için bekli 

yordum. 
«fakat ertesi akt•ID ol· 

d Hali ıelmemtıll . Belki 
u . it 

bt' iti çılunııtır. yaran ıc r 
dl e düıiodüm. Erteıl ıün· 
d: ıelen yok- Gelmiyectll " 

d 1 bir b• ber ıöader· oe ar 
•e•I de llzım deltl mlf 

d , Mektup •~Y• telıraf da 
ı. 

ı6odera1edı · 
Şımdt, öldlriilen adamı• 

C 
Olıon olma11ndan fÜP 

OD d 6 
he ediyorum. Cese t 1 r· 

e mueaade eder ml•I · mem 
oıs? 

Poll• müdGril eakl lml 

d bal morı• ıötnrdl rlol er l 
1 ter Cooıto• dikkat • 

•• m • 
baktı: 

- YGzüoden taınma••• 

u•l&ieı yok. fakat •lblı• 
G Çea tene ı•l•lttl, 

lerl- " 
kaııada bu elblM 

ı••• ar 
•ardı 

Sonra kuyumcu, arkada· 

mıo eline baktı ve: 
t - Tamam! Dedi. Ta ke• · 

dlıl. Parmajıodakl bu yl· 
ftjil keo.llıtne ben yapıp 

z d tmltU• Zaullı he IJ• e 
C 

ı Muhakkak bir cin•. ore. LI 
el• kurbaa ııtmlf ola•••· 

'I OtomoblU ıöuealz ta· 

' aır mııı•ız. 

CeoıtoD, ,.ııı ml.llrl 

kendtılae , lçlade ceMdl ~ .. ı 
d•klan etomobllt ıiaterdlll 
saman: 

_ Ent, dedi . 811 lia 

Corcun otomeblll.. Ciaaye· 
tın 091,l ı1 teadlil anla1ılı1or-
Corç Olun, yanıaa berat.er 

yapacaiunız elmaılerı •• di-

k tll tatları alarak jer ıyme ._ 
bili ıle lnar•1& ıel•e• otomo 

Qzcre ıken, yolda ar•"aya 
bir haydut atlaaut onu 61. 

(Sonu dördüncü ıa1fada) 

d.• kurtulurlar. hu ecza 
14 - Yabancı tebaadan 

hlçblrl ıl Mofollırı k6le veya 

k 0ı arak kullaaamn· 
uıa 
f evkaladıe haller m&ıteıaa 
olmak üzere her reılt erkek 
a1kerltk hizmeti tle •6kel
leftlr. 

15 _ yabancı eılrlerlD kaç· 
mani olmak Ozere ma11na ~ 

çıkmadan evvel , ıılihlarını, 

bu ite memur edilen zabit
ten teıllm almakla mOkel· 
leftir . Aaker ıllahrnı datma 
lyt muhafaza etmelıdtr, za
bitler de bunu tefUı edecek· 
lerdlr 

ıO _ Hayvanların kan 
farının ve baiıuaklaraD•• 
yentlme•I caizdir. 

1 1 _ ( Bu maddede zabl· 

bu ıtbılere yatacak yer, . 
1 cek vere• yecek nya 1 J• 

d h 1 ıdam ohıaur. 
ldC11•• er • 1 

ti ka .. an bir e• re 

8-B•ılıumaodan icap eden 
eaılr ve komutayı ve!'me. 
dtkçe ya§meye baılamak 
memnudur Akıtne hareket 
ed~nler idam olunur. Yai· 
ma ernlr ve müıadeıt veril 
diil zaman da atiler Ye za 
bıtlere aynı ter it ltıDda 
yajm• ırnkinları verilmeli 
ve ellerine ıeçenln kendile 
rlne kalm•llD• m0Hade et 
a1emelldlr. Yalmadao bakana 
atd el•D lal•" buDdao •••· 

tan ye rGuaJa behıedll•11 
imtiyazlar vardır . ) 

12 - Ordu de beraber 
1• D her adam ıefcre çıamıya 
bir mOddetle •e 

muayyen vlete htz· 
ücretılz olarak de 

t •-le mükelleftır. met eme• 
13 _ Bir at, bir ıafır ye 

.... ıı kıymette 
ya buna mu 

laa adam ölilmle 
btrıeY ça d 

lunur ve •6eu a tecziye 0 

k böıooor. Ç•ldılı ıey 
ı ıyc l 
daha aıaiı kıymette o aa 
edama 71 17, 27 · 700 del· 

k vurulur. Çalıo•D malan ne 
g ml•lt k•1••"•' .ı.r••l•r 

Bu ıdre e ... 
d r.f ederek ıahlltlne iade 

teıa u 

etmıyenler de •JDI eeıaya 
çarptırılır. 

16 _ Her adall' kendi 
1 Bırlacl zeYcetlDI ıatıa t. ar· 

•e ikinci derecedeki alua
halarla evlt-•mek yuaktır. 
8tr l!ldam iki hemılrıeyl ala· 
bilir ye ayoı zamanda muh· 
telif cariyeler .ile lıtfhdam 
edebilir- Kadın ıllenla mıl
klnl idare eder •e tıtedlil 
ıtbı alıp aatabtllr. Erkek 
aadec:e a • ve harple m t1ul 

olmalıdır. 

- .S•tllJ v •• 



!AYPA: 4 TORKDILI 

Umumi Meclis Varidat B ul g a r B a ş v e k i 1 i 
Büdcesini Kabul Etti. 1 s ta n b u 1 a G e 1 d i. 

(Baıtarafı blrtacl aa1fada) 
tlfl 9JQ Jlla 'Hrfdat büdce 
ıtntn mGzakerealn• rıeçlldı . 

[neli bGdceoln heyeti 
umumlJHI okundu. 

Huıuat Mulıa1ebe Mftdür6 
Ratlt Sekendiz, huıual ida
renin •arldat •azlyetınl izah· 
etti. 

MuYa.Haeyl maliye encQ . 
meal relıl Sadık Deniz de 
bGdee balskıada enc6menlo 
noktaloazarın1 anlath. 

Budcenln heyeU umumi· 
yeal Cbertnde baıka ı&z alan 
olmadıfıadao faaıl fa11l oku
•arak m6zakereılne rıeçtldt. 

Varidat bOdcaslnin fasının 
lıplrto ye meırubatı k6ult 

yeden •Allyet hlıHıl 10. J 54 
Lira olarak teldıf edıl-

mtıtt Baıkan bu n -
rldatıa dlfer ıeaelere naza · 

ran artmıt olduiuou ı&,ledl •• 
18 bin llra o larak reye lıon 
du. 

Bedeni 101 •erılıl: 32 500 
Teklif, 96 000 kabul. 

Zebhtye reımlnden •tlayet 
h l11uı: 250 teld ı f, 250 ka· 
bul. 

Taı ocakları ha11latı: 5000 
Teklif, 8000 lrabal. 

Emllk ve akar tear be
deli: 7800 Teklif, 10.000 in.

bul. 

Haatahanc ha11latı: 150 
Teklıf, 150 kabul . 

Matbaa haaılah: 2.300 Tek·ı 
lif, 18.000 kabul. 

VeaaiU oaklfyeden alına 1 

cak vtllyet hl11eal: 600 Tek· 
llf, 600 kabul 

Satılacak ef ya bedeli: 10 
Teklif, 10 kabul. 

Satılacak eml&lıl huıuıl ye 
bedeli: 350 Teklıf, 2.350 ka 
bul. 

MOteae••• ve 111Gteferrfk 
varidat: 3 .250 Teklif, 3250 
kabul 

(Baıtarafı birinci aayfada) 
dealne bir çel~nk koymuıtur . 

Rısmi tabl ıl: 

Ankara, 20 (A.A.) 
Bulrar Baıvektlı ve Ha· 
rtclye Nazırı B. Köae İ•a
nof ile Bat vekil Doktor 
Refik Saydam ve Hariciye 
Velıtlı ŞükrO Saraçoflu 
araa1Dda yapılan mütead
dit mGl&katlar netlceaınde 

aıafıdald tebllf neıcedıl

mlıllr : 

Bulgar Baınktlt Te 
Harl ci1~ Nazırı B G. K6 · 
•• lvanof Cumhuriyet H6-
laumetıntu mlıaflrl olarak 
A11karadakl tkameU eına-

11nd& Relılcumhur lımet 
lnanü tarafından kabul 

edilmııttr . 

yaaetlerlnfn 
yalnız bu 
luodulcları 

taka için 

kati lıtlkl611, 

milletlerin bu
cofraft mın-

dejtl , bOlQn 
Avrupa tçlo de bir ıulb 

ıarantlıl teıkıl ettlilnl bir 
kere daha müıahede eyle
mtılerdlr. 

Sulhun ldameal kayıı-
11n1n eeaalı bir lmtll ol 
dufunu mtlıterek menfaat 
meıelutnde eaklden olduiu 
ıtbt lıtlıare kararıada olaa 
Köıe lvauof, Saydam •e 
Saraçoğlu, Bulıar Baıveklll 
ve Hariciye Nazuıaıa An
kara zlyaretlertle temelleri 
aeflamleınuı olan TOrk-Bul
gar m6naıebetlerlnln bariz 
doatluk mahiyetinden dolayı 
ıevfnç du,muılardır . 

Tesak~Or 
Dıier taraftan, B Kö- Ped.,lml:r: 1abık DQyu 

ae lvanof Jle Raıvekıl Dok- nuumumtye m6dGrü Salim 
tor Refık Saydam •e Hart- ~ıtln Rayrakdarın öllmü 
clye Vekılı ŞükrG Saraç· münaaebetıle kederlerimize 
oflu araaında , müteaddit ortak olarak ta:dyelte bu· 
m6llkatlar vuku bulmuıtur lunan doatlarımıza. ailem 
RQyük bJr ıamımıyet ha· namına teıekkOrlerlmt arz 
va11 içinde · cereyan eden ederim. 

,, 

······~·····~·········~·'« ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bank••• j = K apita_l: 100000,000 Türk Lirası ~ 
ıM Yurd lçınde 261 Şube Ve 11ians ~ 

: Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ' 
1fJ H~" Ubll slral lkraslar-dtter bilcümle banka .,_.. ' 

amel eri büyOık ıubelerlode kiralık kaaalar. --. 
ili. lhbanıs taaarruf u fıumoara hesaplarında ıkr•· ~ = mlyeler. ~ 
"'- l kramlyt: Miktar/: i kramiytnin tutarı: ~ 
.. ADEDi LiRA LİRA ~ 

• 1000 ıooe ~ 
.. 500 500 -; .. 
• 1 250 250 ~ 
111. ıı ıoo ıooo f': 

.. 25 50 1250 ~ 

.. · JO 40 1200 tr: 

llJ, 4G 20 80 0 ~ 
411 ıoH &uoo -= Bıı f kra111iyıltr hu i~ ayda bir ol111ak üzere st· I 
~ nıdt dört defa bu ınikt•r uzırindın kura ile tl•nıf•· ~ 
~~~~r • 

·~··~···~······ ········' 
Balıkesir t\skeı·i Satırı 
Alnıa Komisyonundafl: 

1sı· 
Kor ı httyacı için 25 kadana zto.clr yular sapı, 150 

dana çulu, 100 mekkirl çulu. 200 kadana yem torbl•~ 
100 mekkarl yem torbaaı , 200 kal kolan açık ekıtltOI'' 
konmuıtur. 

lbaleıl 24 3-939 cuma ~loft ıaat 15 de Balıkeefr '' 
keıi sabn alma koınlıyoounda yapılacakllr . 

1 
Mu•akkat temtaatı l 18 llradu EvHf t'e tetltm ıertl'' ,. 

komlı1ondadar . Tal iplerin muayyen ıiia ve aaatte mir•' Ferai •• intikal harçla· 
randan •lllJet hl11HI: 3746 
Ltra teklıf, -4 bla ltra kabul, 

bu konuımalar arHında Boraıtt madeal muhuabı 
1 atlara. 

lıtırdadat: 220 Telclıf, 250 TGrk Ye Bu ıar devlet Mftnact Bayrakdar J,7 4 - 1 
adamları , dofrudan doi· 

1 
, 

ruya keodt memlelcet· ------------ ----------------------_,/ 
kaltul. 

Arazi •eratıı : 383 842 
Lira teklif, 445 000 lıra 

olarak ıkı muhalif re1e 

kartı 31 re1l• kabul edtldi. 

811rada eelıeye bir mld · 
det ara ur ildi . ikinci celıe
de bGtcenln 16r01Glmeelne 
tekrar de•am edddt. 

Kabul edilen maddeler 
t•nlardır: 

Btna •erıııı: 130.000 Teklif, 
229 000 kabul. 

Bıaa ••rıtıfne munzam lk· 

tlıadt buhraa verıııı: 40.0UO 
T elıltf, .C4. 93 t kabul. 

Nakdi yol Yerılıl: 354 875 
Teklif, 377 000 kabul. 

Çeltik varldah: 600 Tekhf, lerlnt alakadar ~den m~-

500 kabul. Hlelerle Ralkan fılerlne ' 
ve dDnya Taziyetine ta-

Yol verılıl cezası : 2750 alltak eyllyen meaelelerl mGı-

tekllf. 3000 kabul tereke• tedktk etmlılerdlr . 

Tahrir •e tadıl maarafı: 

1500 Teklif, ısoo kabul 

ftdanhk huılah: 1500 

Kabul. 

Neticede nrtdat büdceıl 

1 14 9991 lıra o larak reye 
kondu H lrabul edildi. 

Nazım beaaplarda 133 390 
llra olarak reye kondu Bu 

ıuretle butce heyeti umumi· 
yeıl: 1 283.381 Ltra olarak 
kabul edildi 

Avrupada teakup ede• 
hldtıeler karı111nda, gerek 
Balkan mllletlert araım 
dakt teıaniıdüo, gerek 
bunları• ayrı ayrı kea
dı ıt1aaetlertle mOıterek ıf-

Almanya cenu.! 
bi Afrika hii.
kfımetine nota 

verdi. 

Avrupada Harp Tehli-
(Baıtarafı birinci sayfada) 

tlmal verllınekt~dır . ÇtinliG 
cenubu ıarb1 Afrıkaaıoa Al· 

mao muhaeerettnln tahdıdl 

Ozerloe Alman h6ktımetl 

cenubi Afrika hükOmetlne 
bir nota vererek bu tedbir 

kesi Artıyor. 
(Baıtarafı blrtact HJfada) 

ler Berltae d6nmG1Ulr. 

Çek milletinin Alman de•letl 
htmayeeloe al1ndıiına, Bo
hem ya ve Mora •yada hima
ye ldareılaln teılı •dtldlilne 

dair Almanyanın So•yetler 
Bırlıflne •erdi il · nota· 

lara So•yet hfllc ume. 
ti bu tlhalu tanımadıit 

ce•abınt •ermtıttr. 

Ha-.a110 aallhlyettar men· 
balardan 61rendtilne atfen 
Loadradaa btldırtldlilne 16· 
re loaıll'I Hariciye Num Sov

Jet hGkOaıethıe laallıı- So•
yet •ıbtrllll tçlo reni bir 
f ormGI teklif etmtıttr. 

Royter •Jan11oın diploma· 
tik uıehaf tiden öf rendi il ne 
ılre So•1•t bl1&6metl la· 

glltereye, lnrıtlterenln , Fran 
1a, SoYyetler Btrlrğıolo, Po 
lonyanın , Romanyanın •e ara · 

lerında muhtemel olarak 

TQrkly• ve Yuoanlıtanın da 

bulunduiu halde dfier allka 

dar devletlerin rıtlrakıl ... bir 
konferanı tek ıftnde bulun · 

muıtur 

lnıtllz Hariciye Nuıra da 
pek yalunda bizzat bükume. 

Unla bu mahtyette bazı tek · 
lıflerde bulunacıfı ce.•a -

bıaı vermtıttr. 

Ha•Hın Budapeıt~d~n btl,

dlrdfllne 16re Macarlıtanda 
lıUıoai btr .. keti kayn•ı · 

ma •ardır. 

Rotnanya h_,dudunda da 
mGhlm aı&sert tahıldat ya1td· 

rıert alıomadıfı takdirde 
bundan çıkacak neticelerden 

meıullJet kabul etmt,ece. 
f ln l bıldlrmlıtlr. 

Don eauen Pretorlada 
bazı karıtılıclıklar o lmuı ve 
aıker ku•vetlert mildahale 
mecburiyetinde kalmııhr 

malı tadır . 

Eıkl Karpatlar Ukranya11 

topraklarında de 200 bın kııı 
aef erber edılmtıt ı r . 

• 
Ha•a11n Bükreıte ulihl· 

yettar mebafıll~rdcn öfren
dtilne göre Karpatler Uk 
raoyaaı hududu tak•J1e edil·· 

mittir. 20 Bin kltlltk hazer 
ku••ell 300 bine çıkarılmıı 
tır 

RADYO Park Hotel Cinayeti ,,. 
(Battarafı ü~ünc6 Hyfada) tHl ıün te"rar mtd6rJ1 

dürüp kıymetli tat\ar1 aldalr çalarmıt, morıtakl 111u•~ 
tan ıonra, otomobtlt otello nede bulunmaııoı rlç• : 

kap11ına ıetırerek oraya bı· mitti Fakat bundaD 1111 ,ı 
rakmıı, keodlıl de kaçmıt aadı baıkaydı. O .ad~ t' 
olacak zftrf ında polıı müdOrOO , 

Eğer otoboll batka bir aönderdıtı adamlar, l&uf"~ 
yere bırakmıı olıaydı, ıOp- cunun dükkioıacia ıtsll ~ 
healz , derhal dtkkatt cetbe· mikrofon tertlbab .,.,., .. 

decek Ye tahkikata glrlıe· lardı . . 
••• rek kendlılnt ıehtrd~n fazla Bu ıuretle, Ctlet CoD 

1 uzaklaımaya vakit bırakma nua düklılaında neler ;,, 

dan takibe batlıyacalctı . uuıtuiunu, oturduiu 1•' 1ıt 
Mlıter Conıton, eıkl btr dtnlemlıtt. Bu arada dl:.,.. 

idare &miri 11fah ı le clna- na btr m6ıterl rıellp luf Is" 
yeti bu ıuretle izah ediyor· il bir taı lıtedtft za111•0• 

du. 


