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G UN DELİK SİY ASAL G.A.ZET.E 
ON ÜÇÜNCÜ YIL SAYI: 4111 

ismet lnönünün Mebus Namzetleri ilin Edildi. 
Beyannamesi. 12 Mebus Namzedinden 7 si Eski Mebuslarımızdandır, 

•CumhuriJetin Vatana Temin ı;>iğer Beşi de Yeni Namzet Olarak Gösterilenlerdir. EttiğiE • f . Cumhuriyet Halk Partlıl (aadıiı anlatılmaktadır. l ldllhnda H llılk taltalraJarı Parti Baıkaablı•a te~lll 
m nı ye ve 1 marı Gen iş Genel S.ılcaahk divanını• teı· Mılll 'Şef lalDQ, dlier ıG · ara11nda çok dtldıatll t•cllstlr edtl•• •ebuı namHd ...... ı 

olarak ı· ı ı t . bu ettlll .mebuı namzetleri a1••• ıudur: er e mek istiyoruz » cu .. burrelıl oe c. H p.; vuayıU111Zlı ••• 11mlll11i 

c Mitli Şef İsmet lnönü 
r .. umhurrtlsi vt Cumlw 
kiyei Halk Pariisl f.7tntl Baş 
n:nı ismet lnönü, mtbus 

:ıa' nı vazlf '"lerlm!zln batlJ)da 
tutuyoruz. 

rnıeiltrlrıin iMnı mıina
&ebttile b -ı -hl il un llaiandaşlara 
rnlaben aşağıdal<i bcyanrıa 

e ile hitap etmektedir: 
Sngıli valaoda11arur · 
Bo , 

l 
1
_ Jük M ilet Mecl•ılnf 

l •ı"U edecek yeni uamzet 
eti haauruDuu t.kdlm edl 
Jorunı B b · u namzecUerl lntl· 
&p •ele k .L lıf r en ulze J'ftloız •a 

9 
•aııaıa •lcdanı llcaaile 

&t.nd ı '•ilb •tarı mızın tem• yülü 
ta er oloauıtur Aıtl mtlle· 
aıııın Bü k M 1 rı G Jii ec 11 anla 

r Zerindeki ltlmaclın1n de 
•cııı ı p 0 anh1abllmek için 
•rtı t k 1 l b l"f 1 lhoda ve halk 

'ca •kala,. arat.oda rok dik 
1 ~tlı tedkıkler yaptık Mcm-
'=•etı 

d 
0 ıeotı mıntakalarıo 

• p ._ "'rUye menıup He inci 
l•teblplerln takdır ve le 

"'•JGllHI demek olan lıtlf&· 
'• re 1 "' V er ne mQracaat ettik 
l\at" ı namzetleri Jllkıelc reJI 
lllıe arzederken vatanın mu 
lcadderallDa d6rt ıene mGd 

detle hakim olac•k mebuı-
1•r • üzerinde mlllettmıztn 
t,kdır ve ıuoıadını b.aml 

derece toplıyabllmlt oldu

flltnuı kanaatlnrlev z V • 
t,lld•ılarıo mıllet b ızmetln 
.a•lct vaz,felertne iç ve dıt 
:'-aet ilemtnde çetin oldu 

" dotrlerde yafıyoruz 
._, Ct.nfa lnklt•f bıltade o'an 
~ ' 1 1c btr mtlletlD her fıtl ,.._ 
"• •tle l>irçok ıhUyaçlara 
~- '-leıelelerl karımndayıı. 
'tt1~ıburıyetlo vatana ternln 
'-19 l •11anıyet ve imarı ıe 

'"-
0 ~•lı ilerletmek tatlyo 

' •t•ndaılar era11ndı 
•• hllrmetlD muhaf • 

Cumhuriyet Halk ParUıl 
nln memleketin hGtün ça· 
hıkan ve kıymetli evlidla 
r nı hizmet yoluna ıevk et 
mektekı munffaktyetl her 
ıüo daha ziyade kendini 
aöttermektedır. Nıfalc11z ve 
huzur içinde bir çalııma ha 
yatının nimetlerini vatan· 
daılara temin etmek baılıca 
emelim izdir 

Azfz vataadaılar1m; 
Harici ılyaHt ha•uıoın 

ıDpheli ve karııık btr dev
rinde bulundutumaz u1a•ılr 

rözlerlnlzdeo ıtzlt kalmaz. 
laaanlılın bthfik facialar 

karıııında luJ maaı thtimall 
her z•mandan ziyade art· 

mıt'ır. 

lounlık aıleılnlo mühim 
bır uzvu olan Türklyenio ne 

vaz feler karııs ında buluoa
cafını kall olar"k teıbtt et 
meğe imkan yoktur. Bu 
lhtlmaller karıı11nda ancak 

· kudretlı milletler keodtlcrlol 
ve tnsanlıiı kurtaracaklar· 
dır Kudretli malletler mu 
babbet •• emotyete daya 
nan bir birlik içinde vatan 
lannın yülcaek menfaatı tçlo 
her fedelclrlıtı Y•pmala 
hazır olan lrnaolı, tradelt 
mtlletlerdlr. Btz bwmtlletle 
rln batından bulunıııalardaa 

olduiuınuz kanaatini ce .. ret· 
le ıöylı1ehtltrlz. Rl!ylerlalzde 

ıöstudlitatz kalbi beraber 
ilk ıle itimat mllleUmıztn 
kudretine yeni bir dehi ola 

c:akhr 
Aılz vatandaılarım; 
Cumhuriyet imar, kOlttır. 

••dlıtrl prejramlarına ı•· 1 

tlıl Genel Baıkanı lımet la6 1 - Hacim MuhiUin 
DÜ tarafından bGUlın vlll· yetlere bıldırtlmııu.. ı_:anklı (Balıkesir m!JbU-

Valayeumız adana ıl>ıterı su), 
len 12 mebuı namzedi düo 2 - HavreUiu Karau 
eaat 18 ze doiru C. H. Par : l ) tııı Baıkanlıt• .. teblığ ..ııı- ( ııalıkesır me ıusıı ' m.ı1ur a - lsuıail llalı.kı l ıun-

Göıterılen 12-bua nam cartılı (Ralıke~İr 1118iıll· 
zet ltıteıt; Uııocı müntehlp SU), 
lerlo tkt ıDn ••Hl tıttıare • .ı _ General Kıt11nı 
ılae arzedllen 23 mebuı ara Özalp (Balıke~ir mebn· 

lB.!Hayrellirı 
Karan General Kci:w1 Özalp 

JJ. Hacim Multl/lirı Çonklı ~u), 
5 - Mehmet t;aviL De· 

B. Osman Nlııa:l Hurcu 
undan ayrılmıthr. Bundan 
da vlla yet dabtlıodekl tktn 

el müotehıplerln lıtlıare reJ· 
lerlnln bG16lr htr elrıu1yet 
le bu 12 zat Oıertnde top· 

ntı mık1aat• devam edecek· 
tir. fakat hllha11a klJltl Ye 

flftçl hallnmızıo kazancını 

arthrmak, matıet aeYJJeılnl 

Jtllneltmek, bunun içi• ıe. 

nlı mlkyaata ziraat •• tik 
tabıll lmklalar_ını lnılmall 

baıhca emellerlmlz olaeak. 
tir. 

Bütla idare dlseolala halk 
içinde halkıa m ... lelerl tle 

1uirulmuı mletakll •• mu•· 
tuam ı1ı~ııt•I• 1emere· 
lerl laattl tku .. .tı olaa ••
rlmll tedltirlerln ltaıındad1r 
kanaatlade1lz. 

Aslz vataadaılar1•; 
Bana •• rı, .. et 

etmekle iftihar ettlllm Cum· 
laurlyet Halk PartlılD• Jfik· 
ıek itimadınızı llyl' gl'r
'menlzi lllrrlm. Ben ve Rü· 
yuk Mıllet Mecltıl azaeı ar

kadatlaruuız ltlmadrnızı kıy· 

metli btr emanet gıbt vlc. 

dan içinde mu haf aza ede· 
ceğız. _Size açık alınla he· 
aabını vermek htç ıözöoOn· 

den ayırmadılımız bir borç 

olac•khr. 
TDrk mlllett ıler-

B. lımall Hakkı Uzunçarşılı 
tualarda karllerlmlzla oku· 
yacatı be1anaamellade bu 
aoktıaya ıö1lece temaı et-

B. Hilmi Şer~mtlll 

melrte ve demektedir ki: 
«Aall milletimizin Büylk 

lıyen •• .lalma JikHlen 
bir heybetli varhktır. lçer
dekt ihtiyaçlar Ye 11lnotalar 
ne kadar çok olıa, tlııardakt 
ılyaıet buhraalara ne kadar 
karııık •• dolaıık 16rGaıe 
bOtGn zor ıartları• içinden 
Tork mıHettntn itibar ref a. 
hı ertmıı ve ıenltlemlf ola· 
rak qıkacafma ıamlml •• 
kati olarak tnenıyoruz, ıG · 

veatyoruz. 
Tllrkl1e Relılcuımhuru 

Cumhurt1et Halk Par· 
ttıt Genel Baıkanı 

tSMLT fNôNO 

8. F~y:l 
Millet M~clııı azaluı n:ae 
rlndekt 1ttmadıaın derecesini 
aah1alttl••" lttn Parti teı-

8. Ra!ıml .Stlçıık 
ler •~phk Mşmlekett• se
nit 1111ntaka1ı•da PerllJ• 
menıup ikinci .a-teı.ı,tertD 
takdir Ye temayülleri de••k 
olan ııu,.re reylerlae mi· 

mir (Bahk~sir mebuıu), 
6 - Hahrni Selçuk (Ba
lıkesir mehnsu), 
7 - - Osnw rı Niyaıi Hur· 
cu ı Ualıkt)sir mebusu) 
8 - Fahr~tıi rı Ti riı{ Da· 
ha ev,1elki dHvredf'ki 
Bahke~ir mebmm>. 
9 -- Ftn zi Sözeuer (81. 

• 
hkesir Halkevi Reisi), 
ı O - Hilmi ereme'li 
(Balıkesir C. H. ı•artiıi 
kaza ha kam>, 
ı ı - Muzaff~r . kpı-
oar (Daha evvelki dev

dlHD• me· rf>dt.ki mehnslardan ecracaat ettik.» 
Bö1lece Parti 

buı nam· 
zetlerlaln teı· 
bilinde ıkın· 
el m8nteblp 
!erin ııtııare 

re1lerlne lbl 
y6k bir lny· 

met vermtı· 
ve ••mzet 
lerl bunlar 

~araıından'ay· 

~ ırmııt;;~&;:
:dT hallun" . 
:ıı1aıi! rltd B. Muıt1]/ır 
ve · olı•n· Akpınar 
luiunu ıöatermeıl bakımın· 

zacı), 
12 - Yahya Sezai ~zay 
(EskişP-hir valisi) .. 

011~11 11bustar: 
Yukarıdaki ltıteded• 16· 

rftldOIG lzere altıDCı ll1lk 
Mtll•t Mechıtoe ıeçe• •• 
red .. I mebaı1artl•• ,..., .. 
dahll ol .. lırta, beti de 1'elft· 
•il balua-llta4rr 

V lll 1eU•I& melMa• .... 
zet llıteıtDde ılr8amlJ• 
bu brı Hkl meb~ı da ı•· 
lardır: 

ı - Doktor Vasıf Som-
vürek, . 
~ -- Ceıu~l Esener, 
3 Ürge Evren, 
4 - Enver Adakan, 
5 - Sabiha Hnkcül. • 

Buolardaa V Hıf So•JI· 
relr Glreı11•. Ôr•• &Yr• 
8 tlt•t ... •••••I ,a.tertl· 
mtılertlfr. 

s•r• Mldlrl •~•it ••
••• umz9'1: 

Şelarlml• Sahht1e Mı•ırı 
Muhit• so .. r de ....... ~-
16 yettatle• •••• • .. .... 
ılıterll•tıtlr 

• ••• valiler ... meltu .... 

zetlert araııatla.ıır: 
lsmır •allel Pula Glleı 

BuraadN. Ma•IH •allat O.· 
••• Şalaaaltaı Edlrutl• 

1 ' ı Maarif Vel&&letl ••••I •I· 
Soıınır 

.&aa çok deferlt H mebuı 
mttha ltıada tik defa el ara" 
takip eıUlen Itır reltl•r. 

fetttılerlnclea R ... t N.rt 
Clatelda Çaaal&kaletl•a ... 
nt ,.lterll•ltlertllr. 
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R HA Hakimler Kanununun Adliye 
Teşkilatı O zerindeki Tesirleri 

lçtlma1 hayatımıza yent 
bir nlsem vermeyi gaye edı· 

nen tnkılnp knnunl rın ın t am 
olarak t tbildrı l t~mln yo 
hında mıheı: edılm i t olan 

ve her akl meılek müotu\p · 
lerlnlo o yn k yıl ve 1 rt· 

lara tlbl tututme11, gerek 
hakim ve ger k müddel-

umumıler l teı fılertnde m u· 

Maarif Teşkilatı Daimi Su
rette Murakabe Edilecek. 

Dankü Vilayet Bir batırıda aç 
Umumi Meclisi çocukdiJnyaya 

tedbirler araaında ıeçen tn · 
tihap de•reatnde t tbık 
ıahaaına lnUkal etmJı olan 
2556 sayılı blklmler kanunu 
ehemmiyetli bir yu tutar. 

Y"! o ve rnüsbet cseılıua 
dayanılarak terfide temyiz 

aetlcealle llçGlen eblıyet •• 
Maant Vekaleti bu hınii ıli~ıdarlara mühim 

bit tamim yaptı. 

müzakeresi. geldi. 

Kanun projealnt 86y6k 
Millet Mecliıtnde ıallhtyetlı 
bir lıeaala izah Te müdafaa 
etmtı olaa o zamenkt Adlt 
ye Ve kıtı ıayın ŞOlnn Sa · 
raçotlu JeDI ılıtemln ana 
hatlarını ıu ıuretl-: tebarüz 
ettlrmlttlr: «Bllylk tııkılibı 
mızın içtimai ıahada •Ücut 
verdtil detııtklıklerln mahl 
1etl TGrk adllyeıtne dOıen 

•aalfelerln ehemmiyetini pek 
çok arttırmıı bulunuror Et· 
ıla bir lolnllbın yaratmıı 

oldalu bu feyizli eıer •e 
mtle11eıelerlo temelleımeıl 
yeni nizamı teıfı eden ka 
noalarıa hakklle tatbik edi 
lebılmeat mGmlı 0Ddür. Ka-

sa hakkını haiz uzu•ların 
bu hedef• •uıulu temin ede · 

cek ıarett• teıkllltlaadml · 
ma11 •e T6rk blklmlerlnfa 
lnlnllbıa yaratmıı olduiu 

yeni hukuk zlhnlyettnl be
nlmılyecek \'e yaıatacak bir 

kabiliyette yettıttrllmeıl hu

ıusları bu ıabada ittihazı 

Hrarl olan tedbirlerin tik 
aafıada yer alır. Ç6ok6 btl· 

Ula kananlarıa tatbik Te 

•erim kabthyetl hlktmlerln 

ıeelye •e ktf a1•tl meaelele· 
rlle yalllndaa allkadardır. 

Oaa ••rllecek ••çhe lledlr 

ld adaleti lyl tevale matuf 
tedbirleri• mahtr•tl taaJy6a 

eder. Kanun da hakiki kıy· 
met •• ku••etlnl o men. 
.. adan alır «Bu prensipler· 
elen mOlbem olan hlklmler 
kanununda ehemmiyetle na· 

zara ahaan ılk HH blklm 
lcadroıaaa rlreceklerlD 1•· 
rek HCIJe itibarile ciddi 

teerlbe •e tedklk\ re tabi 
tutulmuı huıuıu olmaıtur. 

Kanuouo bariz •aııflarandan 

bir dtierl de hlktmlerln ta 

mamıle meaeleııoe •ermtı 

olduiu ehemmtyetttr. Uh· 

delerin• adalet te•zll rıbt 
•llhlm bir. vazife tevdi edil · 

muvaff akıyetln Te mahke- , 

meye ıatıkal eden ıılerdeD 
nazara 

2556 
intaç edllenterln 
alınmıı o im a s 1 

ıay•h hakimler kanu· 

me.lell yükselt nunun · 
mek •e davaları ı6ratle ve 

lsahetle netıceleodlrmek 
maluadıle kabul etmtı oldu· 

ıu eıular araaınd sayıla· 
blltr. H(klmlerln liyakat •e 

mu•affak&yet derecealal ta

JID tçtn tatbik edtlea kıstaa 
bir taraftan her HDe intaç 
edilen ıı illikten dtier ta· 

raftan te1DJIZO intikal eden 
bGkGmlertn oakz •• taıdtk 
Dlıbetıdır. Bu ô lçii, bQtün 
1Dahkemelertn Temyiz mah· 
kemesi t a r a f ı a d a a 
muraka .. eıl eaa11na ve 
kaza .,azıfeılaln icaplarına 

eD uyıuD elanıdır . Kanunun. 

claTalarıD s6ratle intacı ve 

b&kımlerln ehliyeti üzerinde

ki tealrlert ıeçen d6rt yıl 
zarfında çok bariz bır ıuret· 
te hı11edılmı1t1r. ftl•akt ka · 
ouoUD ilk tatbik ıeneat 
olan 1 g34 yılından 1938 
yıhna kadar büUin Cum· 
hurlyet me bkemelerlndea 
ıadır olan kararların temyla 
mahkeaıeıtnce.,.taadtk nl•· 
beti her yıl ıeçen bir yıla 

nazaran de•a1Dlı bir yOk
aelm kaydetmlıtır. Ba y6k· 
aelıı kararlar.lakı isabet deA 
recHIDID bOyGk bir mil,, ... 
ta arttılını •uzuhla ı&ıterlr 
Hlktmlerln bllıl ve ehliyeti 
bakımından mOıbet rakam · 

(Sonu d&rdüncü aayfada) 

---'!l••r---· 
Alman-Romen 
Ticaret 
Anlaşması. 

lilkret. 24 (A..A..) - Al· 
maa - H ome• ekonomi an· 

mtı ola•larıa hiçbir tesir •e 

nllfuaa tlbl · elmalr11zın bu · 1 
Ula ilhamlarını 1alnıı kanun 
•• •lcdaolarından alabilme· 

laımaaı d\lD Bükreıte lmza

laamııtır. 

Bu anlaımaJa aazaran 
Romanya mevcut ziraat l•
tahıallerlnl artırmaya, ziraat 

enclOıtrtlerlnl tn!dıaf ettir · 
lerl teıktllta esaal1e kanu 

aumazda da derplf edlldtil 
•eçhtle aallden masuniyet · m•J• ve ziraat. orman ve· 

l 1 1 t 1 ll .ft. k• 1 saire sahalarda yeat endüıer D em o e mum un o a· 
bilirdi. Şu kadar kı kanun . traler kurmayı taahbGt eyle· 

bu muunlyetl blklmlerln mektedlr. Almanya, Roman 

ıahsına ballı bir lmtlya& ad- yaya maden tıletme malcı · 
ne •• tahılaatanı verecekttr. 

Umumi Vallyet Mechaı 

Maarif V eklletı. maarif 1 •araa Taktlade tetlblr alına · 

dGD on beılact lçttmaını 

ıklacl relı Bay Sabri S6ze

nla baıkaalıiıada aaat 13.30 
da akdettl. Eıkl zabıt okun· 

du ve aynen kabul edtlclı .Bua· 

daa ıonra enakı varideatn 

11>ilz~kereılne ıeçtldt. 

teıkllltınlD daimi ıurelte 

teftıı •e murakabe edilme
si hakkında tııkllltına mi 
hım bir ta mim ı&ndermtı 
tir. Bu tamimi aynen yası· 

yorua; 
«Maarif mGe11eıelertmtztn 

arzu edalen ıayelere doiru 
ilerlemesi bu mOeaeeıelerde 
murakabe hallkını hatz olan· 
ların tefttı •e murakabe 
•azıfelertol metodik ye de. 
•amh bir ıurette ıfa etme· 
lertn• mOte•akkıftır. Ôlret· 
menlerle okul darekt6rlerl· 
ntn f aallyetlertotD bar yan· 
dan klltOr dıreıd&rlerl, bir 
yandan tıpekterler tarafın· 
dan murakabe •• t~fttıe 
tlbl tutulmalar1. okulları · 
mızın tnktıafı balumıodaa 
ae kadar mGblm btr lmll 
lı• okul dırektörlerlnln 61 
retmeoler Ozerlndekl mura · 
kabe Te tefttı haklarını il· 
Jık olduiu ehemmiyeti• ve 
objektif bir ıurette kullan 
malan ela mfle11eıelerlmlzla 

faaliyetini arttırmakta oka
dar m6e11lrdlr . . 

Ôlretmenlerlmlaln faali· 
yetınıo okul dırekt6rlerl ta. 

rafında• ıılu bir murakabe 
altında buhıgdurulmaaı mes 

rak •ukua muhtemel mu . 
Taffalliyetıızltitn 6DGnü al 
maya ıebep olduiu ııbt, 

okul dtrektörlerlaln 61ret
mea arkadaılar1nın 111ulel&l 
kabth1etlerlol daha lyl tak
dir etmelerini •• icabında 
kendalert bakkıoda ileri 16 · 
receklerl m(iteleaları aailam 
eaaalar üzerine teabıt etmt 
1e lmkln bulmalarını temin 
eder. Daekt6rierle aıbekter · 

ler•a, 6iretmeolerJmtzln 
meıleld baıarıları hakkında 

kt mitaleaları mHlek arka· 
daıımızıD terf ltae en m6eı· 

ıtr bir lmıl oldujuadao tef
tıı •• murakabe •aztf eaioln 
de•amh •• mGuılr bır ıu 
rette lf uı bu bakımdan 

da b\l1lUı bir ehemlyeU ha · 
izdir. 

Vekilden lı61 6iretmeal· 
ne kadar maartf teıktlitı · 

lık olarak Huıuei Muha • 

sebe MidGriili6n0a Nafıa 

b6dccaının 4 2ocı maddeıln 

d~n4 3nc6 maddeılne [15750) 
liralık münakalenın yapılma

sında mahzur ı6riilmedıil· 

ne dair •e HQrbanırede met· 

r-ak mektep ıkeD yaptmlan 

tamir tle datrel busuılye 

ıttıbaa edilen binada yaptıra 

lacak helanın mucip keııf

name 70 hra lle raptırılma· 

11aa •e Meclis Uaıumıce 

dört aeae ıranlt taıı ıbraç 

•e lmah hakkı •ertle~ Da· 
•ud •• ıerıkı lımall ile ya-

nan her kademeatnde yer pılaD 161 Gımede ıenHI elh 
alaa her 1Dakamın kendi bta taı tbracı taahhOt ettakle 

murakabeat altancia bulunan rındeo bu ıuretle mukavele 
ıahıiJet Te makamları da· akUne dair yazıları oku 
imi teftlı •e murakabeıt 

o arak ıtttf akla kabul edıldt. 
altı oda bulundurmaıı tı · 
lerıa arzu edilen mükemme. lcara verilecek ıda'reı hu · 
llyette a&rOlmealDID en mü ıuıtyeye atd Şehir ıtaemasıaıa 
hım ıartı olduiu bir an bl - tedktk ve teablt edi
le dıkkatten uzak bulundu· lco ıartnameslnln tedklktne 

rulmıyarak derece mur ka- dair Muhuebet Huıuılye MO 
lek arkadaılarımııın den· 
lerde muvatfakl1etlnl art 
tırmaya. takip etttklerl me 

1 
todda •eya derelerin• ard 
herhanıt bir mttHlede dtk 
kati celb edecek noktslıır 

be •• tefttı haklunı baız 
olanların •aalfelerlnl ll1ık 

olduiu ehemmtyet •• azami 
derececle itina •• dikkatle 
yapmaların• bı l aaa rlea ede· 
rtmt 

dürliiüaün yazm okundu •• 

loeelenmck üzere munzc 

net maliye ucGmenlne ba 
•ale edıldt. 

Esbabı kaaunfJ• dolaylıl 

le merkez J ol verıııt tabak 

kukundan 515 lira. Erdek 

kaza11 yol verıııl tabakku • 

kundan 24 lıra 50 kuru· 

ıua terklDtne ve Balya ka 

Zati yol voralıl tahakkuk.un· 

dan 1267 mGkellefln lstlına 

Yeni ıhı buçuk 
liralıklarımı-

• zın tabı. 
Londrada basılmakta olan 

yeni tkt buçuk llrahk kltıt 
paraluımızın tabı bıtmııur: 
lkt buçuk llrahklardaa mü· 
hım bir k11mı Cumhuriyet 
Merkez Bankaıına ıelmtı bu· 
luDmaktadar Dıier bir kmm 
paraların da buaGnlerde 
ıelmeıl b-kleamek-
teclır. Cumhuriyet Merkez 
Bankası bu iki buçuk lıra
lıklarımızıl' teda•Ole çıka · 

rılmuı için Banka umum 
müdür6ne ıallhınt vermlr 
bulunmaktadır. Umum mtl · 
d6rlük 6nüm0zdeld g&nlerde 
nilmune iki buçuk lırahklan 
bankalara a6aderecek •e 
m6teaktben peralaran ebad 
•• ıekdlerl tlln olunacaktır. 
lkı buçuk lırahk kalıt para· 
larımız çok k11a bır uman· 

'Havran 

ldmanyurdu 
Gelmiyor. 
Yarın yapılmaıı mukar· 

rer "Hanan Tekıpor kulQp · 

lerl ıamplyealuk maçı . Ha•· 
ranhlaran ıelmemeıiodea 

yapıl ıyacilktır. 

Şu halde Tekıpor El• 
ıDmealnın btrlnctıl olııı•ı 
demektir ÔnGmüsdekl haf· 
ta Marmara ıümeıl blrtncl
ıl tle eğe ıDmeal btrınctıt 
Telupor arasında final maçı 
yapılarak 938 .939 ı aeal 
Bahkeıfr b6' ıe•I ı•mptyon 
takımı belli olacaktır. 

Bölg l antrenörü geldi 
Spor bölıeal antrenlrlüfüae 

Maolaa antren6rQ Mehmet 
Bahattla tayin edilerek ıeh
rtmlze ıelmtıttr . 

Bisi~let ~osulan. 

11na dair Husust Muhasebe 

MldOrl6IGn6n 1aaıları oku· 

narak terktnlerl kabul edtldı . 

ldarel buıuılyeye ald ay 

ıır depoıu için aaıarl 6çün. 

cO sıoıf depo cıcretınlo büd · 

ce1• vauına dair Baytar Mü· 

d6rlüiüolD yaz11ı okundu . 

Evrak tedk ık edilmek üzere 

muvazenel maliye encüme· 

nine ıanderlldl. 

Bundan ıonra, Muhuebel 

Huıuılye merkez kazan yol 

m6kelleflerlnden 7286 mü 

kelleftn lıtıınaaına dair mü · 

zekkereal okunarak kabul 

edıldı . 

Ruznamede ıörlıülecek 
etmemle yurddaılara ••rl 
len bir teminat ıekltode te 
lllclit et01ııt1r . ÇGokO fert · 
ler blldmln ancak kunun 

Memleketin muhtelif mın· 

takalarındakl madenlerini tılet-

da teda vole çıkarılmıı bulu
nacaktır. Beı yiiz ve bin h . 
rahk ltlfıt paralarımızın 
Londrada baaılm111na deTam 

Yarın btııklet koıu· 

Düa ıabahl ytn ıe .. rla>ts 
Dol••e•lnde tik olarak bir 
batıadaD 6$ çocuk cllnyaya 

ı•l•lıtır. 
lu buıuıta ya,tılımız tah 

ktkata ı6re. Kuaplar ma· 
hallHtnde• fıatıkcı lımall 
katıaı Hayriye, tlltıl kız v• 
biri de ollan elmak laer• 
Oç çocuk cloiurmuıtur. 

Dolum çok tabii olmuı 
ve çocukların üçO de .. idır. 
ilk dolan kız 1700. ikinci 
dolan erkek t 750 ktloirallİ 
atırhlındadır ÜçOocO kız da 
bunlara nazaran biraz zalf · 
ce •e 1300 ıramdır. lıtmlerl 
hemılreler tarafından Suna. 
Tuna •e Aynur konulmuı· 

tur. 
Çocukların anası da 11h • 

hattadır. Kend11tle görOıen 

bir arkadaıımıza demir 
tir ki: 

- Benim fitler kardeıle· 
rl• de ekaerl tkız dolurur· 
lardı. Bu bı l btade lraldlr. 
Bu doiuıa çok memnunum. 
Btlbaaıa ıayın doktor Halit 
Uzele teıekkür ederim. Ço· 
cuklar1mı ona borçluyum. ' 

Halk tipi ucuz 
radyo kanunu 

• • 
proıesı. 

Radyoların ucuzl"maaı bak• 
kındekt kanun projeat hazır · 

lanmııtır. Proje, açılar açıl· 
mu: ' Mt:clııe yerilmek üaer• 
bug6nlerde Nafıa V ekllet1•• 
den Baı•ekllete ıönderll•
cekttr. Yeni proje tle, e•vel· 
ce de yazdılımız ıtbl, uc•• 
halk tipi radyoların alam •• 
ıatımını tdare etmek Oaer• 
poıta, telıraf ve telefon mi" 
dlrlftiil badoeıln 500 blO 

Ura mıkdarında bir tahıııal 
ıllve edılecektır. Satıı ııt•· 
rlnln posta telıraf •• telef oO 

ıdareılnden doirudan dotru
ya yapılması veya eat1cılar• 
yaptmlmaaı huıuılan henGı 

tedklk edtlmekted ı r . Bu it 
ıçtn de ya"ında blr kar•' 
•erılecetı ırnlaıılmautadır· 

Cı~de üstünd kadm ~ö
ğütür mü? 

Şehrimiz• baih G6klıı~Y
den olup Altay mahal!eııo · 

f t · de olurao Alt kızı • 
ma e•velce beraber yat•' 
dıkları ve halen ayrı buluO 
duit1 Hacılıhak mahalleııo· 

ı· den Muataf a ojlu f e•ı 
nın e•nlkt ıüa An af artal•' 

dl' caddeııode bıli.ıeb~p keO 

ve •lcdanına ballı olarak •mek •• kıymeti tadtrmek üsere olunmaktadır. Bu paraları · 
mızın tabının da yakın bir 
zamanda ·bıterek memleke
tımıae ıelmesl beklenmek· 
tedtr . 

larının dördüncü bafta11 65 
kilometrelik bir meıafe · 
de yapılacaktır. 

baıka bir madde olmadığın 

dan 27 mart pazart al ıüo6 

ıaat 13,30 da tekr r top 
f i· 

alnl d&td6ğüoü iddia ve . 
kayet ettıııadea ıuçlu f1•1 ,. 

hükGm verecek nzlrette muhtelif Alman - Romen 
bulunduiuodan emin olma· ılrketlerl kurulacaktır. 
lulırlar kt mahkemeye ve 
oaun kararlarına tam btr 
ltlma• bealeyebllıtoler 

HlklmUk muleilnln mOd· 
elet umumilik mealeflnden 
ayud edtlerek müddet umu· 
mtllk teıkılltıaın Adli1e Ve 
kthaln emrine ballanma•• 

Eadüıtrl ve ticaret tetlslerl 
viicude ıetlrmek lzere Al
maayaya ıerbeet mıntakalar 

ı verilecek •e 1lae meak6r 
mıntakalarda Alman ıeyrl 

ıefalnl için antrepo Te teal
ltt tlerplf edilmektedir. 

-
Bir t yin. 

Ôlretmea okulu anbar 
memuru Raııt Hallaçotlu açı&ı 
bulunan okul dahtllye ıefU· 
floe naklen tayin ıdtlmıttır. 

Dilenciliğe teşvi~. 
Bet yaıtadakl çocuğunu 

dtlenclllğe ıe•k ve teıvık 
ettlil .ıörülen Bulgarlıtao 
muhacirlerinden ve halen 
Vıcdaolye mehalleılnde otu 
ran amele Mehmet oilu Ki 
mıl hakkında kanuni mua• 
mele1• teYe11Ql •dllmltttr. 

laaılmak Ozere celıeye 
•erildi. 
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Siiıt aarif mü~ür lüöü 
Vıllyettmlz ilk tedrıaat 

m6fettltlerloden Zeki Oake 
terfian açık bulunan Surt 
maarif mOdGrlOiftne tayin 
edthptftlr 

zl yakalaaarak adltye1e ti 

hm edtlmlttir. 

Halkevinde f ılim 
1-0' Akıam Halke•lnde « fi 

İzllrabı)) tımtnde bı11t . 
lP' ıDzel bir filim halka ıı ' 

rth•lıtlr . 



rORKDILI 

HITLER NE YAPACA ? A1•rupadaki ~eni H3di
selt•rd(-ı So ıi! ı a \ Taziyet: 

O, 1918 de Terk Edılen Toprakları Kaplıyor. ltalyanın Tunus~Tstemesi Karşısında 
Nerede Duracak, Kim Darduracak? A m a edüşünüyor «Daha anı!uıda o önce, bu 

rada Mar~ıal G6rlng ln bır 

•6a6oü zlkretmııum : HQllfı . 

met merkezi V•yına olacak 
dötdOccü bir Rayh 1938 
den itlbarea deollebıllrdı ye 
ben burada dedtm kı, Avuı 
tur1alı olan Habıburıların 
ıabık tebauı Hıtler olarak 
A•uıturya·Macarfıtan lmpa 
ratorlufuaun yentden •Clcu. 
de ıetırllmeılnl dıt ılyatetl 
nlo teme11 J•pacakbr. K.ey
f lyet 16zlertmlzln &nlnde 
tabakkak etmek yolundadır 
Hıtler eef alet içinde ıeçen 
Yılları zarfında A •uıturya • 
Macarlltanda franı••• Jo 
zeftn Hrtılan otorlteıl altın 
da Macaran, Çekin, Polonya 
lıoın, Hırvahn A imanla al 
dGreıtye mOcadele ettlflnt, 
oau ıert pllna athlını 16r· 
IDOtUl. Bu tUbarla Hıtler bir 
lcere Almanyaya bllctm ol
duktan ıonra, eakı Avuıtur 
Ja - Macarlıtaa arazıııade 

Yenıden Almanlık ctbadına 

llrlımelate• ı•rl duramaz· ... 

üzerinde azami derecede derin ka r1111nda bulunuyo· 
rnOe11lr b ir surette faahyette ruz fılhak k n R en mıhver i· 
buluom k lddıusmda ldt nl uze.tan Tunn or la d ır 

Bu ıuretledlr kl 1938 mar H ıırnbura-u eılndc tutan pek 
h a da Vı anayı ald.ktan, Çe· tabii ol tı.tak Tuna maoısabı 

Italya Alman Gellişlemesini 
Azap 'Duyarak Seyrediyor. 

rabhuı Vaddlnıtoala bu 
meıele hakkında 16r01mlr 
t ü. Altı •Y ıonr• ( S kinu 

koılonkyadan Südet Olke nı düıGoecektır Sonra Ma· 
lerlnt ayırdıktan , bu memle· car,ltan bufday, nı 111r, et •• 
ketin · lıli •lan 09 ayrı ka· daha ileride Romanya but 
bileye ayırdıktan ıonra, iki day ve btlhaıta petrol ye · 
za,ıf en kuyvetltıJne karıı tffUrtr. Sekten mtlyon ıll&h. 
kulla•arak nihayet bepılnt Is adam karıı11oda dolu an 
ilhak etti. barlar ve ta yarelerln ııdaaı. 

De•letlerlola yıkaJclıiına Dl muhtevi kuyular vardır. 
ıahıt olan Çeklerin bu mOd· Karpatlar ChtOnde Hıtler 
hıt mart ayında ne dOıOo demek, A.lplar Gıtünde Bo· 

(DlnkO yazının devamı) 

Deaturcular. frnntaııın müı· 

temlekelere yaymak thtıyat· 

11zlıfıaı 161terdlit 'Abukuku 
beı•r » umdelıujne dayanı · 

yorlar. Maıtemleke halkı, 
ç6ldekl kumlar ıtbf , Gzerle 
rlne baHnları nihayet latr 
rOn d6rt bir taraf anda• H • 

racaklar •e atacaklar. 
dcıklerlnl bilmiyorum, •ier napar demektir Gerlıt hat Alman ıazeteclıl, bu ııa· 
beyaz.dal muharebeat hafı· tl deha ıı• bıle defı l, ıade . retle, dıkkate ••yan bir ne· 
zalannda canlanmı) ona bu ce maddi ku•et •e bıraa da t iceye •armıt oluyor: De. 
mılıetlerln blfızalar1ndan maharet itidir. mek kı. FHn1anıa Tunu• 
&mit keıtfrt: cek bir ba rdır Şanı6ly• Httler Vıyanayı Ozertndekl muhabir ldaretl, 
Budapeıten ln ne dOıOndGjl ele ıeçlrlr ıeçfrmrz , A•uı· yerine İtalya ıeçerek deitl, 
nG bılmtyorum, fakat Ma turya havHını tentffOı eder yerli balkın muhtariyet ha · 
carlar. Avuıturya hanedanı· etmez, Habıburılar tahtına reketl ile nıhayete erecek. 

1879 ) Fraoıız elçlıl 
nutant d. 1 Kont Saıut Valller ken il. 

. o t ziyarete 1eldlll zaaı&D 
le I tekrar açmııtır . » 

meıe y ııl• tarı· 
Almanların, vatan f 

na Bıımarlun bu ııtekl ro· 
• d ı ı hatar -IQaO bJızat keP ı er 

• lnıaDID 
laıtıt ıoı gorüoc• il 

a olmuı llıım ıe ı. 
memnu t Btı· 
Daha ıeçeolerde Hıt er, 
marina b&tıraıını aaıyor~:ı 
Buailn kendlıtadeD e•n 

• ' ıty11etl· 
bu büyDk ada••D 
n ln alufae hareket• ıırtıtr 

b ? Pek tbttmal •er . 
mi aca •· 

na karıı tdamı etmtı olduk çıkar çıkmaz A•uılurya ıt · Tunuı hakkında yazılaD mtyoruz. GD 
lata lcalaramanca mücadele yaıettnt tekrar ele almııtar lar ara11nda «Berllaer Mo· Dığer tar•ftan, ıeçeP 1 

1 M H b A b h h « V•ıtfaltıch• LadeısTıl · eri Ye acartıla01n a • •e •uıturra ıtyHetf il aa· nah ejte» mecmua11adakl .. ~ 

T B H -burıer a · burılarıo blkımlyettndea ıa bir una ve alken ıtya· bir yazıyı da tıaret edelim. tunı» ve « a .... 
keadlal kurtarmaktan dalma 1ett, cenuba dofru bir taz franaanın Tunuıu naaal tıı•l eblatt» ıa%etelerlade Ro 

g 1 bir telırıf 
acız duymuı oldutunu ha· ytkttr. ettıflne dair olan bu yazıda madaD ıe eD 
hrlamak lıtemlyorlana, Hat Tarih meydandadır. Ne bir nokta laatırlatıhyor: çıktı. Bu telıraf• ı6re Ma•· 

1 bl de bulun· Kendiıı yeniden bu ite ıl· ler Tunada yaman it ı6re diyor bu tarıb? Habıburo 1868 deki Berlta konferan· ıoltnl arazi ta e 0 

• B haber bir rlıtnııttr; fakat baatt hır cek demektir. Aıafı Karpat ların on yedtncl Hırda Bo 11nda Alman deYlet aazm mıyacakmıı u 
Hab b tb 1 A U M ı t t E B l 8 k İtalyaD •·ayaajıodı• mı ı urı ı t ya nıs vuı kranya11nıa acar ı an a· bemyanan lıtllıllltne nlha. roıt voa G on tımar "k d bir Alman 
turyanın YHıtalarlyle defıl, rafından ilhak• yent Alman yet verdikten ıonra Maca namına halyan murahbau • alınmıı, JO •• •• • fakat 
fakat bGylk bir Almaa gıbt J•YI pek ı11al tdecek de rııtanı ıonra Tranıll•••J• · Kont Kortlye. l'unuıu ltvall tnt mi, bı l mtyoruz. d ılk 
•e ba •L "l b"' ld Ş .. , Httl b kl f 1 ı b b Alman ıu~telerla • Jua "' manyanın u il tr. anıu ye er u yı ıonra HuvaUttanı lıtrlya te ı etmlttlr. ta ya u u, Al· 
lGn ••11talarJyle glrtımfttfr. 700.000 Sla•ı Macarlıtana •e Dalmaçyayı tıtt ll ettlfl · teldıft kabul etmemlf, bu · defa olarak çıkmıyor. bibi 
•• - ff k 1 d b 1 •- b t k B k Şt mao'Jada, ıalihlJ•l .. ... uva a o UJor. ver lyte un arı aaf e me nt ıiyllyor . Trlyeateye iyi- nun üıertae « fımar • . 81 

it" .. b " 1 ti d d i lld· 8 1 il Af iL d 1-1 b ( k ı -ıelerle a6rilıürk•• ., uoca u no ta IJI an· n ye n e e •'· un arı ce yerleı•n Avuıturyalılar ma r aa aa u caz p OM • d 
la l d " 1 k ..... M 1 ki 1 Jıı.k d bl ıo-zler•n ıırttll ıık ıık u tı cna ı. 11.n ama lıteme rnacarlıtana , acarııtaaın talyada menfaatlerini ara· topra ar a a a a ar r • T 

diler. Bize ee't'aben denildi 1914 den 1 Ol Se kadar Cer· dılar, fakat a"'ynı zanıaada devletin aasara dtkkattal yoluyor. 
. lcı «Httler ancak LOtln Al · men • A•uıturya Macartı· Scllnlke n ileride lıtanbu celbetmek lıtemlı ••· ıayet Ştmdıkl balde, halya•ıD 

F b l , d Rom• •~nları Almanyaya batla · tan kadroıuna benzer bir la dofru yOrüJorlardı Bu tabıi olarak, ranaayı u t aıeplerl bahıto e 
- k d ı llh T tll ı muıtur. EıaeeD koorrede r.ı erlla mlbYerladekl mılD· -• llUyor. 't ŞBphetlz bu çerçeve için e ka matı ıar· za una v yet erini •:> 1 llb daha e•nl de Fran11s mu· 'ıeketlu karıılıkh yaslyetlD ak Hıtlerlo o zamaakl tiyle •erecektir. Bu, •t•I• düıilndüler ve ora da bir H o· t 
- •- b Oll Lil'·O ü n· ~ıbt •mıllırln .lelltt re--••uadı idi, fakat bunun Karpat Ukranyasını btl•a11 •Dıc. eroin • 11 m • rme· neJe ııhıt olduk? Boına •e "' • • 

1 
k meıeleıt 

btr Y•ılledea ibaret oldufu ta elde tutmak demektir ıtodeD memnun oldular. Ce· Henek ıllaak edildi; bir Al- bıleeıllal an aaıa 
lchnıo ıaeçbullych? ŞOphe1ız , Polonya çok ıeçmeden bu oubu ıarkıye teveccOlıı eden men preDI Araa•utluia kalıyor» .J •ı k 
a1a 1 d S H b b S • «ltal•ı, tçtn• ılral• çı f uıu Y•11malda ıaoıGlye au fark e ecekttr, ovyet a ı urı ılyHetl ••uto yuleıtı , Alman'a ,..yuıturya ' 

1 
mOsı-

li&tler. b11tt btr Alman ıoı· Ruıra keza . poldao cenup - ıarbl lltıka aın bedenl Dz"rlndın Ber· mazdan ya franıı 11 
d d 

Jaltıtı ııbı hareket eder 16·. Ya ıonra? metinde latanbula mGtenc· ita . Baidat yolunu çizdi. kerelere ıtrtıerek, y~~~ de~ 
' 6n6yordu ÇODkO Alman Sonra, Şanı6lye Hıtler, cıb Kuı ıeaıılemeataln yo Hanedan z ı hnlyetlnden bat dıt pollUkaaıacla an~ ~.ıa-
•oıyallıtlerl anı l uıu ıaUyor· de•am etmemeılae lmkio luou keıiyordu. Bo•o•~·Her lıyacak her ıey Almaayaaın· i 1 1ıkllk yaparak ur 
1-rdı . Hakikatte, 0 etki Ayuı olmadıjı için yoluna denm aek•n lıgallnl v e ıon,. tlha · itine u1ıun ıldly•rdu: Bok- btltr. buda•· 
hırya Macarlstanm merke· edecektir Mautılın bu ııte lunı bu mlnada teh ir et- reıte bır HobensOllern, Sof Çekoıloukyanıe I 
ıı-.ı el 1 '- d bir yeri •oktur Bız ıOphe· ınek llzımdır. On dokuzun yada bır Cobourı. ikinci rna11odao ıonra altı aJ bl • b e ıeç rme• ve ora an ,, M- lh fttlfakı 

\1 Cofrafl, kü ıUlre1, aıkf!rf, ılz kı bir mlıtık. fa ka t ay · cu aarm ıonunda. A•ultur· Vtlhelmın lıız kardeıı Ati ı~çmedeo. UD MI 
Qlaoeyf merkezden onun 11a aı zamanda bir ue•t ılyati ya - Macarııtaoıo mGtteftkl nada buluD111ordu . Maraıal bozuldu, ahldı. tlaluld l 

IAYIA ı , 
J 

rafından •molıemmel ıurette 
ıaran tl,, edllmfttl Hıllerln 
&1ker• lerÇek mıntaka ları nı it 
ıal ıttl ; Slonkya Berllrnln 
tazyJkl ile muhtariyetini 
lllo etti. Yaol .. Alman hl · 

mayeılae,. girdi. 
yeni Alman im para torlu · 

tunun parçaları, Çekoılovak · 
yanın enkazından ayrıla rıtk 
b6ylece btrleıU. Ceıur azim· 
kir ve metotlu bir ıayret le 
Httlırla pllaı tahakkuk et · 

u. 
Almauyaam tehdit lerle 

hılıııret ederek blyle ko . 
layca fakat ehemmiyetli 
bir ıektlde ıeotılemııl dlo
yada yeni yeDI ıGrGltüler• 
ıebıp olacak. 

ltalya tee, Al•a•hl•D de· 

ıtalyan hudutları11a nlze ye 
d fru ııttıkç• bOylyerelı 
ıı:rleıneaınd•a asap duymak· 

tadar. 
Acaba ltılya Romaaın 

•tyanlna olarak Berltat• 
oyunlarını kolaylaıbracak H 

keadlıtae yaramıyacalı ola• 
«•ıh.er> ıa: fecl btleılnl acı 
olarak temaıa etmiyor mu? 

Hakikatte Httlerle Mu110-
Uol araaında aktedllın ml
Hk•D mahiyeti mal6m de· 
fil . Hltlerla A •uıturya •• 
Çeko Sloukya 11111elelerl•
dekl hareketi•• baluhr .. 
M1111ollnfn çok lıtlıarelerd• 
buluamamıı eldutu latlltaı 
ha11l olur. 

Fakat İtalyan halkı Kont 
Ctanonun ıakladıtı ıırrı• 
tarafından delil, ... rıcl ıl· 
yaaetl•• çok tH11lr tl•Y• . 
yor . ÇClakD ltabaa dıı ıl· 
ya11tl ltalyan memleketi•• 
her umanld•d•D ıtyacl• Al· 
man tebllkeıl ıOrGıklemlıtlr. 
Çlakl .leats• dofr• tler-

11,or. 
O 1.alde, biti• bu•ları• 

f atlıt zlm• mdarlarıD.. ~·k 
yalal• Itır •••lJ•t elup ol· 
madıtını ıermak L&ıı•. s .. 
nzlyet iri• bir tık•az ki 
faılıt ztmam.&arlara ~•rar• 
kapanacak burada• aa .. k 
ya f•••ra• ederek tıkablle
cekler ••ra lıılr muclH 

ife. 
Hakiki den ltalya 1• 1• 

okadar zord•r ki. lt•atl•• 
kurt•labılaek fJI• 'ra• .. 
ıle mlıtaker• ıt•ekt•• •• · 
ya barJcl ılr•••tl•I birde•· 
bire dellıtlrmelıtın ltaıka 
çar• yoktur.» 

(Parlı · Mttll · den) tar d Al b 1 1 nth anlaımaıtle. yeni de• • · ın a ancak kabilelerden •e cofraH hatti bazı ook olan manya, OtDn eiır ı L•man Foa Saodera ttaa 

'~h~a•r~•t•o•l•a•n .. k•o•m .. ıu .. m .. U•l•et•l•er ... t.•.'.•.rd•a•n .. l•k•tı•ı•ad•l .. b•tr•m .. u•k•amd .... t.•y.l•e•o•n•• ..... müaaheret rdıac:••:_!.~(:S:o:n:u.::.:da:rd~G~n:c~G~ı:•~y!fa:d~a~)~~l~.o~ı:•t:ık~~IA~h~· ·.d:6~r:t.:d;e:••:•:t~l~•:· ~:::-:::~::~::~;;~-;:~ 
• her biri onar bin ktıtlık I~ 

ldt Sonralara ~·'O•D Türkdılıoın Tefrıkuı : Gaaaaaaaaaaaaaaao• 
~ . 
i Cl5NGiZ lftAI~ l 
1l a 
u~ Ya:an: H LAMP Çt uiren: /~.\\'ER ı:1 TAl· RAT : •• .'1 

llaaaaacı aaaD Tdrıka Ng 29 aaaaaacu:ıcaa• 

dtı ç6kerek teıelllm edtle
telctı; fakat Mei~l dtz ç6k· 
'-ıedf, iradenin mahfuz bu· 
luadufu boruyu aldı Ye bu· 
tau tercemao va11tH1l• ter · 
ceaıııe ettirmek za hmetfnl bl 

ltı ıöatermedl . 
- yeni hlk6mtlırın lıml 

lledtı? 

- Vay Yanı · 
8u isim telaffuz olunur 

~ .... baıın cenuba doiru çev· 
tll'-'eıı lizım rellrkıo Han ,,, 
. ' tllclrdü: 

._ - len zannettim ki ae· 
,4'•ı.,. oflu fe•kalld• bir 

tı~'-'dır; fakat Vay Vanı 
t,\' bır kaz kaf ah o altın 
't, l&yılr deilld ı r Nıçtn 
\.!' IQGode Hıaretlml ka1· 
' ,.,ha? 

Bunları ıirledıkten ıonra 

atına at l adı v• uzaklaıtı 
Aynı günün ıeceaıode Or
bunları çadırına davet ett; 
bunlar meyanında yeni m6t · 
tefıkı «Jırtıcı kartallar» dan 
(ldı Kut) ve ıarp tGrkOlerln· 
den {Alp Ailan) da Yardı . 
Erteal ıabah imparatorun 
elçlılnl 9atırarak Ka1ıere 
ıöylemek üzere atldekı emir· 
lert •erdi: 

-- Bhılm devletimiz, Ka
tay memlekettae bır ztraret 
tertip edecek derecede mil 
kea:ımel tanzim edılmtıtlr. 
AltıD Hanın memleketi de 
btzl kabul odelttlecek kadar 
muntazam mıdır? Btz her 

biri bir k6pQklü u m_mao olao 

or•larla ıelı .. 11•~ dlı~ın· 

Jıkla mı yolcıa doıtlukla mı 
ka bul oluoacaiız bizim lçfa 
müıtnldlr. Eler Kayıerlolz 

bizim doıtumuz; olmak later
ıe. o zamaa ona, bizim hl 
m ayemlz taht&nda memleke. 
tini bafııhyabll lr lz . Eter 
Kamaryayt tercth edene, 
galfplerdea biri dlferlnl 
mahv~dlnceye kadar 
muharebeye devam edece 
ğlz 

Bundan daha tahkir lmlz 
bir nota olamazdı . Ceosız 
hao hücum zamanının ıel · 
mlı olduluna kani o 'muı 
olmalı idi. Eıkl hOlrOmdar 
yaıadıfı mGddetçe metbulH· 
te mümkln oldu§u kadar 
ıad ı k l&almıya ujraımııtı. 

Vny Vane onun ne1fne ıe· 
rektl .. 
E~ı Yen Ktn1re, payıtahh 

hOkilmdarlye avdet etti Ge· 
len cevap Va y Vanıı hak 
kile manfeil etmtıtl. Garp 
hudut muhafıalarına , Mogol· 
ların ne ıle me11ul olduk· 
ları ıoruldu Onlar da, Mo· 
gollarao pek ,ok ok imal 
etmüle 111•ttvl olduldaNll• 

•• at topladıklarını btldlrdl· rerlne ıetlrl · alaydan mütııekktl ve 11ç· 
ler. Bu cevap (berine ıarp Ltao prenıl, kendi htmayeal me ada 01 tarla iyi ıu't'arller· 
hudut muhafaza kumandaaı altında Kataf naibi bOkGm•· den mürekkep ön•iler ıelt . 
zıodana atıldı . ti tayf• oluadu. . Jordu Her adam hl~ elmız· 

Kıt ıeçlyor, Moıellar ok Dokuzuncu kısım ıa ıkt ata malik bulunuyor· 
ım&l ediyor, at toplıyorlarda. Altın Kayser du. Bu tüme•lere eıkl •u· 
Altm Kayıerln talllae blttl r 1211 Yıllarında idi. harebe kahramaalAr1ndan 
fazla btle yapıyorlardı. Cen · Gaıelt• alayları, ılk defa (Muhali) m•irPr (Çepe No· 
giz bao, Kalay memleketi- olarak. çok faik bir ku•••I yon) aenı n mlıtatt (Su· 
nlo ıımalfndekl (Lfao·Tuaı) 1 k d 1 btr botaJ) •• Orhu•lardan biri 
adamlarına hediyeler ve el· aıkerlyeJ• 1118 1 •• •• d 
çiler yolJadı. O bllf1ordu ki ka •ime karıı taarruH ıeçl . olan (Ma,.na) k••anda • I· 

bualar, harp .. I lnHnlarch •• 1erlardı. Bu•u• fçt• çok 1erdu. 
... ı. t k 111•• Ôncl ıle dalma temaıta 

Altın Ka yaerlerden blrlaln ı dikkatli har•••1 • me · 
d 1 bu it• olmak Ozer• dalla ıerf .. en zamanında oaların memle· burfyetlad• 1 1 er •e 

ketinin ellerinden ahndılını 1 yepfent ltlr taktik ile baı· •uazzam ıGnrt kolları ha-
unutmamıılardı . laadı: lınde, JOrak 1aylalarda ar-

rı ı L •- ll f ı m•nf•· •·alarında bir toz bulutu bı· c. çl ar, tao •r• ı ının Her 1,,den •••• • u • 

prenılerlnl buldular; Ye çok rtt aöçebe ırupları Kataya rakarak ku•HI kOIUye ıe · 
d bl 'ltlf k 1-t ı h m ca- llyordu. Ekterlıl Hkl muha-ıeçme • 0 r a •• • · ıandertldl. Bua ar • 

dtlmlı ve kırık oklar, kan ıuıluk yapacaklar, he111 de rlp Yak•· Moıollan•tl•• aba· 
kardeıllil He ,emin eclllmlı· •-J eılrlert Gobtye ret olan ( 100 000) lrttl mer

t uttu• arı 
ti . Lfaonun adamlara·damlr· ı 

16
ndereeeklerclt. kezi teılrıl ecll1ordu; 111 •• 

den adamlar·Katara ıımal • la•• ku••el kOIUyeal• ıol cenahlar da aynı kav-
den bOcum etmeyi teahlaGt 

6
oand•, laepıl 200 ıD••rldea •ette idiler. Ce•ılz han h er 

ediyorlardı; buaa mukabil ıı.aret ol•• H tlft çift b6· zaman merkeze "umı•da 
Moıol hanı da, ••t•Dlarınıa tin arasly• J•Jıl•D keıtf ediyor •• yanında •n 1&1,Gk 
onlar• tadeılnf teahhCU edf .1 d 8 k ıf oilu bulunuwudu. 

C kollar. 1t11l1or U· u tf :". ~ 
yordu Muahedeaam• ••ılz a.. U. - l•Nll V Al 
~•D t•r•llH•• tam .. lrl• ... u.n• ... , .. "•111

• ' 
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Hak mler 
aıunu 

(BaıtJu· fa ikinci sayfada) 
lara dayonan bu neUce Y· 
•• samanda nakız ded ni 
azaltmıt n bu ıtıb rla da· 
•alarıD temyja mahkemHl · 
ne ııdıp ıelme lmklnlarıDı 
tahdit eylemlt oldujundan 
itlerin ıtıratle bir karar baf 
lanm•ııaa hlsmet etmlıtlr. 

Her Hne intaç adllmıı 
olan da•a adedi ıeçen d6rt 
yıl aarf ında adllyealn ıilrat 
•• 1adehie dofru eıaıla bir 
tlerfeme kaydettffl•I albte· 
recek m•blyettedlr. f ll•akl 
1936 yılanda intaç edilen 
70793 aıllye eeza da••11na 
mukabil 1937 yıhnda 77521 
aehye cesa da•uı aetlcelea· 
dtrtlmııur. Aılt_ye Hukukta 
1936 ı ne1tnde lrarara bai 
lana o da •a adedi 101918, 
J 937 rıhoda J 39447 .dtr. 
Hukuk •e cua davaları· 
aın umumi yelııQau da 
aynı ıurette memnualyet 
ırerıcı bir haldedır. 1936 ••· 
lında ıataç edtlmlt ~•an 499245 
d••••• mukabil l 937 yılan· 
da 563583 dav etıcel•n· 
dlrllmlıtlr G6rillGyor ki TQrk 
adllyHf aeçeo d6rt yıl zar
fında elde et mit ol dulu u 
netlcedeo hakktle ıf tthar ed 
ecek • slrettedlr. 

Bu da teknılıı: •• bılalye 
daj'aoan raıyoael me1alnln 
tnlıı:ıllp prenılplertnden mol. 
hem olarak Ye onun çlzdlll 
rolda y6r6menlo bir eıerl 
dır . 

RADYO ı· 
ı-------

~ AHI R RADYOSU 
Dalga Uzunluğu· 

1631J m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.7.fm. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

2.j _ 3 - ı~:m Cumatesl 
13 30 Proğr m 13 30 Mü 

stk (Oper tler - PJ.) 14 00 
Memleket ea•t ayan •Jını 

•e meteorolo(l h•berlerl 14. 
JO Türk mlzlii (Halk muıı 

kht) sı ... lı uz ıltrl•rl '''" 
Ve11el •• lbrahlm Takdim 
eden: Sadt Ya•er Vt•nıan 
14.40- JS 30 Müzik fÔv r 
tGrler Ye opera aryalarıl 
17 :iO Program 17.35 M6· 
sık [dans aaatt - PLJ 18 15 
Türk müztil (Faaıl heyeti) 
Safiye f okay • 
Tahıtn Karakuıu ı lttlraktle 
19 00 Konuıma (Dıı polttt 
ka hldıeelerı} 19 15 Türk 
mOzıfı: Beı mızrapla ı zla 
peıref ve ıemaller iki tan 
bur, kaouo aatur, ud M ıut 
Cemil, Refik fenan, Veci
be, ZBbtü Bard kollu Cev 
det Koza o . J 9.35 TOrk mQ 
zljl Çal•nlar: Vecıhe, Rtııen 
kam. (.;evdet Ko~ n. 0Ku· 
yan: Muit fa Çaflar. l -
~ömQrcQ hafız poıt - Hüz 
zam beıte - Aldım ha1alı 

perçemin 2 Saadettin 
Kaynak - Hüzzam tarln 
Bin hüzDn ç6kt0. 3 - Ha 
cı Arif ey - H&lzzam ıar · 
111 - Bahar ıeldı be1hn 
evde durulmaz 4 - Tan 

buri Faize - U11ak ıarlu 

- Nıçln n•lendeıln b&rle 
5 - A11m be1ın - Uttak 

H tJer Ne ıarln - Cana raktbı han 
dan ederaın. 6 - Bedriye 

Yanacak? - Karcııar ıarkı - Gaaeı 
(Baıtarafı QçlncQ ıaJfada) dojdu damlara 20 00 Ajanı 
bulda Alman ticari mlmea· meteoroloji haberleri Ziraat 

ılltat dHtekltyor ve enu• boraa11 (ftatJ 20 15 Temıll 
tarafından dHt kle•tJorda. [Merakı) Yasan: Mo•ıere 
1913 de, kGçGk . Sırblıtan adapt• eden: Merhum Ve 
Habıburıler1a Jolunu ke- fık paıa latan bul Şehir ti . 

ratroıu .. natklrlarındao 
ılace aradan bir MDe ıeç-

d t b l 
Behsat Budalun fttlrakıle 

•• en umum up pat a· 
dı 21. J 5 Memleket aaat ayarı . 

21.15 Eıham tehvillt kam· 
G&rGlmek lıtenllml yen ı•Y 

eudur ki Httler cereyanı ta· blyo - nukut bo11u1 [fıat] 
ldlten rO:ımektedır. O aıır· 2 t 25· Reıelt pllkları - R. 
lık ıarretten, bir hanedaa 2 l.30 Folklor (K6roflu hak
kadar eıkl bir tlJHettea, kında] Doçent PerteY Bora. 

ku••etlt Itır ananeden, Ma· ta• 21·45 Müzik Haltl Be 
carlıtanda, TranıllYaayada du Y6netkeo) 22.00 Hafta· 
•• laattl Hınatlıtanda izle. lak poıta kutuıu 22 3o MQ
rl ıaralen ıtıtemU bir kolo zık [&.GçGk OrkHtra - Şef: 

Necip Atkın) 1 - Jobann 
nlaa11ondan lıUfade ediyor. 
1914 18 laar.btnl• ıonu, Strauı - Bln bir reee [Yalı 
Saltıktan AdrlJaUke kadar endııo) 2 - Gol•yn 

Al b 
Canbazlar (folutrotl 3 

maaranın muazzam lr 
ıerllerltlDI kaydetti. Çilnkl Kômsak - Vtyena •tlu 
A•uaturra • Macarlıtan ha (potpurUer] 4 - Ltncke -
fAflettlmlf bir Almanya, Al Den• melodtıı 23 00 Mnzık 
maayanın maıkelt bir öocQ [Casbaot Pi J 23.45.24 Son 
ıQ idi. 1918 de lobamra ajanı baberlad •e yuınkt 
dallarına kadar ıerl ahlan ı-p ... ro_f_r_",_m_. _______ _ 

A mao1a bu,Ga ıeddinl ya · 
kanca telcrar bGcuma ıeçl· 
yor •• 1gl8 de terkedıf mit 
olan toprakları muazzam 
dalıalarlyla kaplıyor. Nere. 
de durdurulacak? Ktm dur· 
duracak? 

· Habıburılaran halefi olan 
cle•letler redl tanerdı: A •uı 
turya, ÇekoıloYakya, Maca· 
rlıtAn, Romanya, Sırblıtaa, 

Polon1a, •• ltalJa, A•uı· 
turfa llb k ed ılerek ıeçaa 
MDe 6lmD1tlr. Çekoılo•ak 
ra ıllaak eclt rek ~u H•• 
ıoa nefeılnl •erdi. Sara ki· 
mlndır? Burada b010k ı&a· 
ler ııralamak, Jlrml MD•. 
deat..rı devam etmlı olaa 
•••IJ•tl• 11luı., .. a ıl• 1a1ı 
.ıı1s •• 1r .... u. ~.... ti•· 

Kayıp hıssa ı nedi 
Babamız merhum Hafı& 

Mehmet Emlo Keçecıntn 
Damına mukaytd 33414 nu
marala TGrldye it Bank ıı 
blıae Haedlnl ka1bettılr. 
lklncl niJııbu1Dı alacelıauz
dan tıklılnla hGkmO olma· 
dıiı alla oluaur. 

Hafız Mehmet Emtn 
K-eçecl yerta l rJ 

fildir. HaklkaU 16rmek ve 
olanlara IJf tef rlk etmek il 
:ıımdır Olanlar, eıkt H bı · 

burılar fmparatorlufuoun , 
parça parça, fak at blzHt 
Almaara tarafınclaa yeni
den vOcuda ı•Urllmeıtdlr. 

P4erre Domlnf q11e 
L-a R ••lt1iC1e 

ö 
rOaıwlLı 

O CO HAN· 
RININ ASKI 

[ Düok6 yazının clev mı ] dandıl1mı maaleıef çok ıon 
- Geae o , hrp o, dal· r• nİlyabildım . Hayatta ye 

m o! glne ıevdtflm, veıloe 

Dtye mıraldandı . taptıiım, yeglne kend tılotn 

Kral ıeıılnt çıkarmadı. Fa ıamlmlyetlaf! lnandıfım bir 
icat, beı daktka kadar .de vücude zehtrlı k11kanç\Jiı · 
vam eden bir ıilkdıtaa ıou · nıalD pençesinde c n •erdlr
ra, tmp rator anaızan ayala mele mQı ad etmtı olmak 
kalktı. Krallçe1e: benim için çok hazindir 

- Her ıer haledllmelt Seninle d rb l boıanaca§ız. 
•e artık aramızda hfç bir - Şu halde dav•oızı ıka-
f y kalmamalıdır! me edınlz Sır. 

Diye bajırdı. - Ben dava etmlyeceflm. 
- Anhy•mıyorum mak- Eier baldunızdtt dava tka-

ıadıoızı .Str! me edecek olurıam, bu ıl-
- Aramızda her ter hal zın için çok müdhtı olur. 

dılmeltdlr, diyorum Mak· Şerefinizi korumak lıterae 
eadımı niçin anlıyamıyouu · olz. ılz beoını aleyhtmde da· 
nuz? Ya açınız. Ve bana clnayı-

- Hal edılec~k ne var Unlze ald tek btr keUme 161· 

24 MART 1119 

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

9a9 Nisanda celb 'e ~evke tAbi olanlarla evvel· 
ce bakaye kalmış olan erlerin doğum ve sınıf

ları aşağıda gösterilmi,tir: 
1 - 316 - 333 Oahil doğumlu erattan hiç 

askerlik yapmannş olanlardan piyad~, süvari, 
topçu, muzika sınıfları ve tebdilhavasını bitir
miş olan bu doğum ve sınıftar eratı; 

2 - 316- 334 Doğumlu dahil jandarma, or· 
mau, gümriik, deniz sınıflariyle ·yine bu ~ınıf 

doğumlulardan tebdilhava nıüddetini bitirmiş 
olanlar; 

3- Bu ve bundan e\'velki celbde bedeli ııak
di verenlflrdet oplantı giinii ohtn 28 - mart- 939 
salı günii şube merkezinde bulunacaklardır: 

4- Bedeli nakdi 27-marı.-939 aktamına ka
dar alınır; 

5 - Şube mP-rkezinde lopJantı güuü 28 -
mart - 939 sah gü11iidlir. 

aramızda? letmeylo•:ı. ~'I. 'l:l 'I. 'I. "I. 'I. 'f. 'I. 'f. 'l 'I. ~'I. 'l:l .... ._ 'I. 'I. 'l'I. 'l 'I.• 
- Hal dilecek ıey ılzln Marırlt, ılz Deıtreoin ye I »' TQ k C j1C. 

benım karım olmanızdan. rıntze kraliçe olacalandan >' r iye umhuriyeti Ziraat Bankası ;ı 
beoım de ılzln kocanız ol- korktunuz! Oauo papa I ~ K apita/: JOOIJ0(),000 Türk Lirası -
mamdaD artık kurtulmamız tle yaphfı m61&adeklr .,. Y: d / · · ,,.1 ?~J S b ı / fl · ,-

mubaberevl caauzlarımıalt. 1M Ur ÇIOIJe L:.U U e ve /llnS ,.., 
Jazaıu. ;> )' ,.. 

_ Yanı boıaoacaeıı! nihayet elde ettiniz. Sullr· ._ Dünyanın Her Taro/Jnda Muhabirler = 
- Derhal ve hiç tered· nln •e arkad l'l ılarmlD yardı 1 Her tlirll zlral lkra•lar-dtier bilcümle banka mu· ,. 

düde lüzum 1armeden ~ı, hiçbir t•Jden habe~d., 1 amelert büyGk ıubelerinde klralllı kaealar. .,-
- Bu ı ıtıcaltntzln ıebebl- :l:•Jııınö ~·dılum9 ıe•gl tmll ! W lbbaraıa tuarruf ve llumİ>ara heeaplarında lkra· ,,. 

u ume aı tur . unun na11 
1 

l ,.., 
nl el n anlayamıyorum. k ' m ,e er ,.,,. tntı amını "I bıllrdtm? Tao 111. • • ~ 

-- Bunun ıebebt çok ha· rım Sen benim ıClnahlarımı ~ 
aıttlr. Yarlnınızla bırlıkte affet» 1fJ, lkramtyt: Miktar/: ikramiyenin tutarı: ; 
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~K-•h_b._ce_••_a_ıç_1c_ça_a_ı ___ H_eı_ıa_de Ruffı Balıkesir Vilayeti Nafıa 
Balıkesir 

Belediye Riyasetinden 
Şehir meclisinin nisan toplant sı 

B"lakeatr ıehtr mecllıl 3 nlı n pezartt1I ılnG nlıan 
deneıl toplanhlar1na baıh1acaktır. 

Toplanh ıaat 15 de beled•re Hlonundadar. 
Beledt1eoln !l39 Jıh bGdcHI Gıerlnde müzakere Japı

lacak, daıml eacQmendtn ıelecek itler ~e enaln Yartde 
tedklk edllecektlr, 

Balıkesir lnhsarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Boı rakı fltelerl 15 - 4 939 dan itibaren idaremiz ta
rafmdan ıatın alınmı1acaktır. fduere ald ellerinde boı ra
k! f lfelert bulunanların 15 DIHD 939 tarihine kadar tda• 
re•• ıetlrerek aatmaları illa olunur. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alına Komisyonundan: 

Kor merkez birlikleri thttyaeı için eluıltme1e koaulmuı 
olan 12 toa nuhucla tahp ~ıkmadıiından ikinci tbaleıl 
28 • 3 · 939 ealı ıünfi Hat 15 de rapılmak üzere talik 
edllmııur. 

rvJu•akkat temtdah 99 hradır . 

Taliplerin muayyen ıGn •• 1&atte Bahkeılr kor ıatıa 
alma komlıyonun mQHaaatlara. 

Balıkesir i\s1'eri Satın 
A.lma. Komisyonundan: 

Ker m•rkez bırltklcrl ı,ın elcılltml1e konulmuı olen 14 
ton ptrJnc. talip çıkmadılından on ıGn usaltalarak ikinci 
tbalHI 27 3 939 pasartHI ıGoQ eaat 15 de Japılmak 
laere tahk edtlmtettr . 

Mu.,affat teminatı 342 ltradır. 

T.ıı,ıerln muayyen ıGn •• eaette Balakeıtr aakeri ıa· 
,, •• ı.a 11 •••• , ..... •lracaatltm. 

Müdürlüğünden: 

1 - 8al1a laGküınet konalı ikmali tnıaab açık ekıılt
mere konulmuıtur. 

2 - lıın keı lf bedeli 1500 liradır, 
J - Bu ite atd enalı: 

A - Prozeler. 
8 - Flat bordroıu, mesaha cet•elt, keıtf hull11 cet.elt. 
C -- Peant •• baıuıt ıartname. 
D - Nafıa Japı itleri ıenel ıartaameıt. 
Olup tıu'peoler bu evrakı her ıln Bahkeılr Nafıa MI· 

diirlili6ade ıarebılırler. 

4 - Ekılltme 31-3 939 cuma ıünQ ıaat 15 de BalJ• 
hükOmet konafıada karmakamhk oda11nda kurulu k•" 
mlıyoa huzurunda 1apılacaktır. 

5 - lıtekhlerln bu it• ald 112 lira 50 kuruıluk mu· 
•akkat temlaah Balya mal uaclıfına yatırdıklarına dair 
makbuz veya ıayanı kabul baaka mektubu ile thaled•O 
ıekız ınn eYvel •lllyet makamına müracaatla Nafta MO 
dllrlGfüaclen alacakları ehU1et Yeılkanoı Ye Ticaret Od••' 
•eılkalarını hamil elar•k ekıtltme komlıyenuna m6ra••· 
atlara tlln olunur. 
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Balıkesir Askeri Satın 

Alma Kornisyonundafl: 
Kor merkH birlikleri için •lutltmeye konulmuı oll" 

2g ton kur• fHulyeye lıteklt ç•kmadıXından tldocl •h•1' 
• ıı' 

ıl 27 - 3 - 939 11at l l de Bahkeelr kor ıatın alma koııııt 
r nuada 11,ılacakhr. , 

Nnmua• ve ı•rtaame koml•yondadır. Mu•ıl&kat t•-' 
natı 305 Jtradı. 

"' Taliplerin muaryen ıOn •• eaattı kemlı1ooa mir" 
atları . 


