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CUM URREiSi · 
MiZiN SEYAHATi. 

--- -- - --
lttilli Şef Inönu, Kurulmakta 
Olan Karabük Fabrikasında 

Tedkiklerde Bulundu. 
Ankara, 12 [A.A.} 

~•dolu ıjanıının huıuıi 
'-ubabtrl btldtrlyor: 

lleıııcumhur lımet in& 

'' dGa eaat l6 da Sa•aro 
:' htlle Zooguldei• teırtf 
~ 11turmuılar, rıhtımı. ıo 
~ '1'ları do!duren halkm al-
•ıltrı .,. candan tezahürle · 

l larlle amel~nln ıeçiml bak 
kında ~trafh m~lumal aldık 

tan ıonra trenle hareket et· 
mtıler ve bugün ıliet 8 d~ 

Karahüke teırıf etmltler, 
loıe.ııh ıüratle llerılemeltte 

olan demir ve çelik f abrl
kalarını aezerek kendılttrlne 

verilen tahılih dıolemıılcrdlr 

B llhere memurin kulübl-tile kuıılanmı§lardır 
lııııet lo6uü doğruca v li. · n6 ziyaret etmtıler ve ıaat 

Jet konofma ııtm ı ıler, 11 de huauıi lrenlerllr. yol 

~ Zonıuıdeğın ıhtfyaç · larına devam etmfılerdır. .. 

Yugoslavyada S 
-

lfükumet Partisi Büyük Bir 
Ekseriyet Kazandı. 

8elgrad, 12 - Buıün me ı 
lblekeua her tarafında umu· 
~I leırll tntlhabat yapılmak 
dt.dır. intihabat, 35 hıtıh&.p 
~ '1reılode yapılacaktır . lutt 

l 'P edilecek aza mlkdara 
68 dır. 

t l1at1babat, memleketle her 
''dında ıükünet ve totı 
~lbla ve tam bir ıerbestlık 

J«ıpılmaktadar. 

Selırad. t2 (AA.) - Se 
~lbhı Belırad ıehrindf'kl 
d lt netıceal ıece yaıııına 

01ru teıblt edllmlttlr. Bu 
"ttlce ıudur: 
• \'ugoılav Radikal Bırlıjı: B Stoyadl11ovlç 
l~ 277, Btr1eıık muhalefet: aöre General Jatvliovlç ve 

•340. eabık haıvekll YevUç, ıeçll · 
1 Şura11nı da kaydetmek mcmtıtır. Sırp ve Demokrat 
ı~'P eder ki StoyadlaoYlç Parttıl Reisi Da vldovlçln ıe 
tteıı, b0t6n HırlaUyan çllml§ olduğu füpheJıdir 
"-•tıtakaıında kabir bir ek. Son muYakkat neticelere: ..... ,.,t 1 

8 mııtır . . göre, hükümct lııtesl. mf'c 
Son vazıyet: ıııe Joo ıı.a 3 ıo mehuııuk. 

) 8elırad, 12 (A.A ) Şimdi · ı bütün ;uuhalefut ite 70 ka 
~dar alınııın net ı c,.. lere dar mebuıluk kazanmııtıı. 

t.,zincanHat- ' 
tı işletmeye 

Açıldı. 

Almanya da 

İlk tayare gemisinin inşasrna 
başlandı. 

Aolcaro, )2 [A.A.] - Er 
tlrac Ktyel, 12 (Rad) o) - Al-

•n lıta11oou törenle man dooanmaıı için tik t y-
'~•l11ııthr. 

1\ yare ıemlılnlo lnıaaına baı · 
V Urdeliyı Mtllt Miidafaa lanmııtır. Bu gemi, 20.000 

tlcl)ı Klzım Özalp keımıı 
~, N 
~ •f ıa Vektlt Ali Çetin 

''- bır nutuk lrad etmft 
tı ... 

8 ., '1lfln a1nı zamanda Dl 

d'tbalcır-Ceılr11 · Vao ve tem 
ldı 1 

" Qerntryoluoun tik kumı
ıra t'k 
~ 1 ray ferıtratı yıtpıt -

11 ., lk f e 1 rayın •lda11 Na ,, v le 
tı e hf Ah ÇeUnkayanın 
'llıı B f "• irinci Umumi MG 
'ttı r t Ahıdın Ôzmen tara 
''d 

•n ııkııtırılouıhr. 

ton hacminde olup, Kont 
Jepltn tımln l alacaktır 

Maraıal Göctnı, bu mü 
naıebetle lrad ettiği bir DU· 

tukta ıunları ıöylemlıllr: 

« - Buaünlıü Almanya, 
bütün aakeri ntvetınt Hıt 

lere medyundur. Sılahlı:ırı 

mız, ıon ılıtcm ve çok nıü 
kemmeldtr Yeni Almanya, 
az bit zaman ıonra, htç bir 
kuvvet tarafından mağlup 

edllmlyecek bir dereceye ge 
Iecektlr. » 

r ~ 

i Yurddaşt 
l Yerli Malı KullanmaSef er
} berliğindeSen de Y eriniAI. 

G"trN:OELİX. SİY ASAL GAZETE ON 0Ç0NC0 YIL I~ YI: 4055 

Başvekilimiz Dün Mühim Bir Nu· 
tokla iktisad Haftasını Açtılar .. 

"Atatürk, Ser·i Sev ·nek MiUi ir ibadettir .. ,, 
Balkanlarda Ve Orta Avrupadaki Bazı Memleketlerde Nüfus Başına Düşen Borç 
Miktan 163 lira .. 53 Kuruşla, 44 lira 15 Kuruş Arasındadır. Halbuki Bizim Nüfus 

Başına isabet Eden Borcumuz 21 Lira 37 Kuruştur. 
~ -"* • 

«Muazzam Kuvvetimiz Vardır. Milli Birlik Ve Türk Mil-
letinin Özü Olan VeTürk taı'ihinin Şehametini nefsinde 

toplıyan Ordumuz Ve Siingüsüdür.» 
Ankara, ız [Huı•ıi Mu · 

ha birimizden] - MtlU eko· 
noml ve arttırma haftaaını 

Baıbakanımız 8. Celil la · 
yar, Halkevlode •erdığl bh 
ıöylevle açmıılardır. 

B. Celil Bayar; 19~9 t1e 
nesıode tktiıeıdl tedbirler al 
mak ga yeıile mılıi luarruf 
cemiyetlulo kurultloğunu 

ıöylıyerek demlftlr kt: 
«- O gündeobert mllli 

taaarruf cemiyeti hep :mlz ın 

tükraoıoa layık bır dirayet 
aöıtumııttr Bıllhere uluıal 

ekonomi adıoı a l a n 
cemiyet Eberll Şef lnılzln 

htmnyeelode bulunuyordu >' 
Baıbakan «Bugün haftanın 

9 ocu yıldönümünü Ateıtürküı 
zıyağa hıcrena ıle açıyoruz 

Atatürktf!n bahıetıne" hı 
zlm için her veıile lle thtl · 
yaç hlllinı almı§hr . >' Dtyc:rel. 
btr çok batiplerimızto, tlir 
lerimlzln, muharr!rle, im izin 

Atatürkü anlatmakta aciz 
bulunduklarını, bu, onların 
IJyakatalzlllderfnden defli, o 
munzam •arlılın bari! ull· 
dellftnden olduiunu. kendi•' 
nln de aynı c.cz içinde bu 
luodua?unu ıöy lemlft ir . 

B. Cdil Bayar büyük 
lnhramaodan bahıederken: 

« Atatürk, ıco! ıevmek 
her Türk için milli bır 
ibadettir.)) Demlıterdır. Ru 
ıö:tler dtnleylcllerln ıüreklt 
ve heyecanlı alkıılartlc "ar· 
tıl&nmııtır, 

Bankalardıki tasarruf 
mevduatımız: 

Bılahere muhtelif yallar. 
dakf ckor.omtk ve arttır 
ma kalkınmamız üzerinde 
duran Hatb"kanın nutkunda 
bu itlere dftfr geçen rr.kam 

lar töJledlr: 
1937 Haziranında 277 

mllyoo liraya balli olan ta 
ıarr uf mevduat. bu ıtme 
Cumhuriyet Merkez Raoka 
ıınıo heuplarıne kaydedılmlf 
elduğu halde 305 milyona 
yüluelmf§tlr 

Mıllt?tln b .nkalard1ık ı bü 
yük ve küçük taıarruf he 
npları g tçeo ıene 90 mil 
yondu . Bu ıene aynı m(id. 
dette 12 milyon fazlaatle 
102 m llyoon ç ı kmıftlf . 

Bu rakamları ztltreden 
B &.ıvekll demtıtır kt: 

«Mlllft!ınlzln bu vadide 
gö.terdlil büyük tcrakkt1I 
10krenl11 kayddmek hepimiz 
için ıerdh btr vazıf~dlr . » 

Ne kadar ikrazana bulunu'du: 
Baıbakau lkrazat hak"ın· 

/Jcışvd~llimi:: R Celal Bayar 
daki rakawtorı da töyıe Fabrikala11mızın istihsalatı: 
•ermlılerdlr: 

l 924 Senealnde mtlll ban
kalnıo umumi lkrazah 28 
milyon lira, yabancı banka
ların ıluazatı 23 milyon il· 
ra, 

1933 ienHlnde yerli ban· 
kaların tkrazatı 141 milyon 
lira, tcnebl bankalarm 142, 
ceroan 283 mllyen lıra .. 

Memleketteki mürabahacılıkla 
mücadele: 

8. Celal Bayar, Ztraat 
Bankıuının 21 nıtlyondaa 
tbaret o lan çiftçiden ala 
cağına 15 ıeoe müddetle 
y6zde üç faizle temdit etU · 

ilnl ve bunun çtftçf tçtn çok 
lat if adel! o'dueunu söyledtk 
t en sonra memleket dahilin 
de de•am eden mürabahacı 
lığı, baokalorın yapııcait tk · 
razatlatla ~n tabii lJir ıekil 
de kaldıracağını tli•e etnıtı 
ve yakanda Ankarada bir 
ıubeıl açılacak olan Halk 
Baokaaınıa hcUun a1aiın• 
kadar kredi temin etmek 
yıı lurıda faali yete reçeceiln. 
aolatmııtar. 

Harici ticaretimizdeki terakki: 
Harici ticaretimizde bu 

sene geçen aeneye nazaran 
f ulalık 1 O ayda 44 milyona 
halli olmuttur. lthalittaki 
f azlahinuız hariçten ıeUrtl· 
len makine •e Alet, ed•athr. 

Nutukdakı buna atd ra 
kamlar d föyledlr; 

Teıvtkl ••naylden lıtlfade 
eden f abrlkalarımızın fıtlh 
aalltı 927 aeneıtnde 32 mil 
JOD.. 1932 ~eDeıtnde r bu 
miktar 138 mtl1ona çık
mııtır . 

ldhalit 86 mtlyoa. 932 
Yılında f•brtkalamııız 2024 
mtl7on ltra kıymetinde lıtıh 
lak yapmıılardır 937 Sene· 
sinde f • b rı kalarımızın ima 
lat bedelt 255 milyon lira 
dır. ldh"litımız l 14 milyon, 
unıumi tıtıhlikimlz 364 mil 
yona yaklaımııtır. 

Mail Hziyetlmiz: 
; 938 Seneıi biidceıı reçen 

ıene1e nazaran 18 milyon 
fazlaılle bailanmııtır, yekt 
nu 308 milyondur. Buna hu · 
ıuıi idarelerin Jy milyonluk 
v rldah da tli.•e ediline ye 
kun 345 mllyoı:ı baliğ olur. 

Borçlarımıza dair bir mukaye11: 
B ıvekıUm!z, ıözlerlnl borç 

larımıza intikal ettirerek 
demlttlr kı: 

- Borçlarımızın vaziyeti 
üzerinde ılze entereıan ra
kamlar vereceflm: Ferdler 
olduğu gibi, deyletler de borç· 
ludur . Bir borç memleketin 
refahına, •erimine tahılı 
edllmlıec borç korkulacak 
bir lf deği ld ir » 

Baıveklllmlz, borçlarımızın 
miktarına Ye muıhteltf .ley-

. Jeti erin borç !arına ı I d ı 2 ~ • D'l 

1 
lara lltl•atl etlen ıQzel bir 
mukayue J•pm>ılardır. 

Bu mukayHe de ıöylediı: 
Balkanlarda •e Orta Av· 

1upadakl bazı memleketler · 
de nüfuı baıını düıen borç 
miktarı 163 lira 53 kuruıla, 
44 lira 15 kurut araaıoda · 
dır . 

Bizde ise-dahil ve hariç 
dahli olduiu halde - nüfuı 

b&fına lnbet eden borç 
miktarı 21 lira 37 kuruıtan 
ibarettir 

Şimınd8f ar politikamız: 
Rejfmlmtztn ta bidayet te . 

ılılnden beri üzerinde dur· 
duğu ıtmeodüfer polttlka 
mızdao, ecnebi ıtrketler 

elindeki hatların mübayaa· 
ıt1le tarifelere hakim olun-
mak ıureUyle milli ekonomi· 
ye yapılan faydayı meuu. 
babı eden Baıveklhmlz her 
ıene demlryolu loıaatı için 
büdceye 28.S milyon 
lıra konduiunu, deniz iılet -
meılne de bü16k ha11aal
yetle ehemmiyet yerlldlfinl 
btldlrmtıtlr. 

Kemalist rejimin takip ettilt 
salim politika: 

B. Celll Ra1ar bu mlaa .. -
betle harici pehtikamıza da 
temaa etmtıler ve: 

" 1938 Seneıl, l:tüt6a din 
ya ltlbarlle ıulll Ye ılk6a 

içinde ıeçmlıtlr, demete im
kan 1oktur . • 

Dedikte• ıonr• bllha11a 
b!rkaç ay ev•el bar11ıa 

muhtel olacafı yolunda 
bır vııztyet doidufunu, 
fakat bunda, Kemlltıt re · 
jlmlo takip ettlff ıaltm 

politikanın netlceılnde b• 
umumi noktanın 1a hiç, ya . 

but da umumi ıulhun muh
tel olması aokta11ndan du-
yulan bir teeaıür elduiunu, 
yolua dofrudan dofruya TGrk 
mlllettnl lıtthclaf etmtı bir 
tehlike olmadıjıua tıaret et· 
mlıttr . 

Muazzam tunıtimiz: 
B. Celal Bayar, bu noktayı 

tzah ederkea btlhuaa demtı

lerdlr kt: 
«Muazzam kuv-.etlmlz Yar 

dır . Milli birlik Ye Türk mil-

letinin öz6 olan •• Türk 
tarihinin büt6a ıahametlnl 
nefatnde toph1an ordumuz 
ve ıünrüı6dür . » 

Bu ı6zlerl ıtaetle alkııla
nan 8 . Celll Bayar, lımet 
lnön6y6 muhabbetle ıellm· 
hyaralr mlllt tasarruf ceml
'fetlnla taaftaıtaı a~m1tt1r. 



IAYPA 1 

Tabanca ile 
Oynıyan Ço
cuk Kendini 
Yaraladı. 

Büyükbo~ancı köyünden 
Cemil oğlu 12 yaılarında 

Rıza adında bir çocuk. eYde 

ktmıe bulunmadığı bir sıra
da duvarda uıh bulunan 
baba11na ald tabancayı ala· 
rak Gitealnl, berlılnl kurca 
Jamaia baılıımıf . Bu auret· 
le tabanca birdenbire ateı 
almıı ve çıkan kurıun, ço
cujun yüzünün ıaj tarafını 

aıyırara k yara lamııtır . 

Çocuk haıtahaoeye getl· 
rilerek tedavi altına alan. 
mııtır. 

İvrindi e para husulığ1. 
l nındinln Ahalı mahal

leatnden İbrahim oila Ah· 
metle Yuıuf oğlu Salibe 
atd dükkandan 50 lira p• · 
ra çalındığı flkayet edildl

flnden tahkikata baılao
mııtır. 

Çuval çalan çocuk. 
Börekçtler maballeılnden 

Ali oflu 12 yaılarında Nu
rettıa admda bir çocuk, 
Kayabey mahallesinden bak
kal Süleyman oilu Muıta

f anın dükklnı önünden ye
di ~uval çaldıfı anlaııldığın
dan yakalanmııhr. 

i~i ~adtnm kavgası. 
Umurbey maballesfnden 

Kadir kızı 33 yaılarında 

Raziye adanda bir kadın, 

kavıa ıonunda bu mahalle 
den Huan karııı 30 yaıla 
rında Zülffyeyl dojdüjiin 
den yakalanmııtır. 

Ka~ve Cdmlannı k1rmıılar. 
İzmirler mahallealnden Ki 

mil oflu Haean, Akıacılar 

mahallesinden Mehmet oğlu 
Rafet, Kayllbey mahallesin-

den Salih oğlu K.izım, yine 
İzmirler 11,.halleılnden Hü · 
ıeylo oilu Halil adındaki 
dört kiti A.lt ojlu lımallin 
kahvealnde batırıp çaindık
ları ve kahvedeklleri rabat

ıız ettikleri, camları kırdık

ları ıörüldüğünden yakalan· 
mıılardır. Bunlardan Rafet 
ellnl cama kestfrmlıtir. Ser -
hoı oldukları anlaıılan ıuç · 
lular meıhut ıuçlu mabke 
meefne verllmltlerdtr . 

Halkavi Bışkanhğrndan: 
1 - lktnelkiDUDUD ikinci 

pazartesi ıününden utbarea 

okuma yazma az bilenlerle 
htç btlmtyen bayan ve bay· 

lar için (A ve 8) kursları 

açılacaktır . Arzo edenlerin 

Mathatpafa okuluna müra · 
csatla adlarını yazdırmaları, 

2 - lklnclkanunun ikinci 
pu:.arteatnden UJbaren bayan· 
lar için (Dikit, biçki, metod 
ve çiçekçilik) kursları açıla 
c:aktır. Arzu edenlerin Mit 

hatpaıa okuluna müracaatla 

adlarını yazdırmaları, 

3 - Halke•imlzde Fran 

ıızca ve lnglllzce kurtları 
tklnctklnunun ikinci pazar · 
leel günü baıhyacaktlr . Den · 
lere cleYam etmek lstlyenle
rln HalkevJ aekreterliğlne 

adlarını yazdırmaları, 

-1 - İkh:aclklıauaua lklDcl 

RADYO 

13 - 12 - 938 Salı 

A NIARA RADYOSU -
12.30 Müzik (karı,ık p rof 

ram Pıj, 13.10 Saat ayarı 

ve haberler, 13 20 14 Müzik 
opera aeleksyonlara}, 18 00 Mü
z ik (operet], t8 30 Konuı · 
ma [tayarect konuıuyorJ, 18. 
45 Müzik (aaz eıerlerl ve 
oyun hııvaluıl, 19. 15 San.t 
avarı ve haberler. 19 25 
Müzik [tnce aaz faslı]. 20 00 
Müztk [ Rtyuetlcurnhur 
bandoıu - ıef: lhıan Küoç«>r] 
l - Ruvay yal Hü11a r lngt· 

ltz marşı · [J . Avelanaa] . 2 
- Kottyon - valıı · iP La
kom] , 3 - Minyon - uvertür· 
f A . Tomaa] . 4 - Patetik ın· 

nat - [ 1 pıutl l [il ad&j vo ] 
[ 111 Parti ] 4 - M,. car rap· 
ıod l ıl - Numara 14 ün Fmoll 
- {Franez Ltat) 20.45 Temsil 
· bir dram - Han ve onun 
oğlu] yazan: {Makılm Gor 
kt] 21 00 Saat ayarı ve 
Arapça ıöylev: 21.10 Mö 
z•k [küçük orkestra} l -
Tankred - uvertür · (Ro11tn ı } 

2 - Dl Perlenflıer · [Oııkar 
Fdratl 3 - Arlökıenta m il
yonları · numaralı (Grlge] 4 

Auı dem Norlande 5 Frede
rlkıenJ 5 - Sen paeyone 
(Becet>] 6 - Eva (FraDz Le
har] 22 1 O K.oouıma (Tür· 
kiye pollaıı] 22.25 Müzik 
[bir operanın tamamı - tak· 
dlm eden Cemal Reıll] 23 
45 24 Son haber1u ve ya . 
rınkl prolram. 

Neşriyat: 

OLlô 
Ülkünün Blrinclkanuo 938 

70 net savm çıkmı ttır İçin 
de sayın loönüoün nutukla 
rı . 

Atatürk ve inkılap . Necip 
Ali Küçüka - Yas (ııtr), Or 
han ~alk Gök yay - Atatürk, 
Şe•ket A.ztz Kanıu - Atatürk, 
Alebrt Sarraut- Btr hatıra, 
Kont de Shamburuo-Hatay 
ve Atatürk, Tayfur Sökmen 
Hamtt Selçuk - O, bizim 
lçlmtzde yaııyor, yaııyacak, 

E . Ekrem Tulu - Yarı çeki · 
len bayrak (tllr), Orhan Şa 
tk Gökyay-AtaUirke yanıt· 
lar, Nihat Sami Banarlı -· 
Ağıt (tUr) , Şükrü Kurgan-
laııın Atatürk onun rengi, 
F . Celal Gü•en - Son de
mokrat Ünlve rael - U.ta, 
Uıta VedatTör-Atatürke 
[t11rj . MHhat Cemal - Atama 
ağıt [tur], H . Turhan Dıığh
oğJu - Acınan Man6ıı- Sayı
lan ve ıevtlen Türkiye, Bür-

han Belge - Tavaf [titr]. İb · 
rahim .. \ a lettin Gövıa - Ta 
butunun huzuruna giderken . 
M. Emin Ertı!ıtl- Bayrağın 

gölgeılnde-Aaıl durağı, Fa
zd Ahmet Aykaç - Kendime 
aöylüyorum- Ankara ve Ata · 
türk, Hasan Alt Yücel - Ata· 
türk A.nkarada - Atatürkü: 
te1YI edenler, F . Rıfkı Atay 
Atatflrk, Nahtd Sırrı -Atatürk 

ve Ülk6 adı, Maim Onat -
Atatürk için , Kemal Ünal. 

Ataturk hakkında dünya 
neıri yatı, Atatürkün ölümlerı 

münaaebett e iç haberler ve 
neırlyah okurlarımıza ta vıı l · 
ye ederiz 

----------------~-pazartesi ıünü Halkevlnıizde 

mQ.zık ( piyano ve keman ) 
kurdan açılacaktlr . Arzu 
edenlerln Halkevl sekreter li· 
llne adlarını yazdırmaları 

rica olunur. 

IORKDILl 13 llRINCIK.lNUM t931 ,,,,. 
iS!UL&2 • 

SEHİR HABERLERi 
f 

- ' 1 ; ......... ~ .. : .. . ~ . . - . ... . . 

Ekonomi Ve Arttırma Haftası .. 
Şehrimizde Diin Valimizin Halkevi Hoparlörü 
Vasıtasileffalka Hitap Eden Bir Söylevile Açıldı. 

Yerli malı ve arttırma 

haftuı memleketin her kö · 
şesinde olduğu gibi, f f' hrl· 
mizde de d ünden itibaren 

b"tl llm ış bulunuyor. 

1 haf tası dolayıat !e hazırladıiı 
ve danden itibaren tatbiki -

U luıa l ekonomi ve a rt · 
hrma kurumunun ı ehr lmtz 

ıubeal haftanın hareketh 
geçmuı için bi r proğrem 

hazı r lanmıthr. 

Ku proğram mucibince 
Valimiz ve P u tt Baıkanı · 
mız B. Etem Aykut dün 
saat 12 de Hs lkeYi hopar · 
lörü •ıuıta.ılle bir ıöylev ve -
rerek ıehrlm lzde baılıyan 

haftayı açmıılardır. 

Valinin h a ttayı açış söylevi: 
Valimiz, dün ıu değerli 

sö2 lertle halka hitap etmek 
ıurettle haftayı açmıtlardır: 

«Sayın Bahkealrlller; 
«Milli tuarrrf •e iktfsad 

cemlyetlnln daveti üzerine 
ıizlere btr kaç aözle hltap 
etmem arzu edtldı . Birinci· 

kanunun 12 ncl rünu m illi 
lktiı&d ve tasarruf haftasının 
beılang ı cı ve dokuzuncu 
yıldönümiidür . 

MIHi ikttHd ve tuar;uf 
rahmetli Ebedi Şefimizin 

lktlaadi terbiye cephesinde 
korduğu en esaıh mevzular· 
dan btridfr. 

lkt11ad ve taaarruf cemi· 
yetinin dokuzuncu ıenesl 

olduğuna röre bu, bukadar 
z&man evvel vazedilmlf btr 
eıaıhr. 

Bövle bir eaaaı kurmak 
ba:ı:ırn tkUeadl bir buhranm 
içine girild iği veya öyle blr 
kırlzln arlfeıinde bulunuldu-
ğu zama nda ki 
doğabilir . 

zaruretten 

Bızde öyle olıun olmasın 
yurduo, mlllettaılarm , atleJerln 

muhtelif ceph~lerde yükael · 
meıi tçio ıl yasi, içtimai, 
örfi ve dlier noktalarda 
kalk1nmaaı için terbiye ve 
rll lrken, bir de ıktısad ter 

biyesi eaaaı dütünülmüı ve 
böyle bir hafta uıulu kon 

muıtur. 

O tarihten bu zamana ka
dar kuru lmuı olan bu esa. 
ıın memlekette bankalara 
mevdu paranın ıekiz oo mtalt 
arttığmı göstermekte kafi 
sayılamsz 

Şunu demek ister im ki, 
m illetimize her itin be ıında 

fazla ehemmi yet verir der 

ler. 

O demen ln doiru olmadıiını 
göııtermek için 9 ıene zar 

f ın da alınan r andıman kafi 
d~illdJr Her ıene ıeçtlkce 

daha fazla kudret ve arzu 
ile bu iıe bağhhğımı zı gös· 
terrnek lüzumu ka naatlade -
y im . 

Yarım hatta da ha uzak 
itiyi düıüomek ve ona aid 
haz1r l ığı yapmak insanlığın 
en mühtm tedbiridir Bunu 
yapmıyanlar adeslnl, çocuk· 
larını ve n lhe yet ferdi, zati, 
aile vi menf aatlnl, yükıek 

uluı menfaatini dütüomt· 
yeu, med•ai olaualuiunu td-

B. Etem Aykul 

rak etmemlı mille tlerdir. 
Bugün bulup bugiln yer, 

yarım düıüomez . Bu btlhıuıa 
medeni dünyada çok hatalı 
du. Röyle bir topluluk umumi 
menfaati düıünmemlı olan 
bir içtimai heyet demektir. 

Mektebe giden bir çocu 
ğumuzun kitabını yırtmama 

11, kaybetmemesi, kalemi 
akıama kadar yontmakla 
demguzar olmamaaı yo\un
dakl öiretmenlerln verdikle
ri terbiyeden baılıyarak ya· 

rın için lazım gelen terbiye· 
yl verdiğimiz rün bu vazı· 

feyi yerinde yapmıı ve öele· 
mfı oluruz. lıte her terbi
yeyi vaktinde dütünüp lktt-
ead aahaeındakl debaeile 

Ebedi Atanın kurduğu 

ba haftayı h er ıene 

gayretimiz ile ileri götürür 
ıek onun ruhunu hu auret 
le de taziz ve takdla etmft 
oluruz. 

Bu gtlnden itibaren Baıba· 

kanımızdan baılıyarak en 
büyülderlmtz, düıGndüklertnl, 
direkttrlerlni ıöylevlerlle rad 
yoda bıldtrecelırlerdir. Bizim 
de bu ıaatlerl öğrenerek •ÖY

levlerlo taLı:tp edilmesi lüzu
m•nu kaydetmeğl faydah 
ıörürüm. 

Eıkl devirlerde ecdadımı 
:ınn yorganına göre ayaiımı 

zı uzatmak, ak akçanın kara 
gün doatu olduğunu ve fena 
evlada mal lazım defddır 

glbf bu tltm hakkında tllm 
olmadan evvel ıöz aöyleme· 

lerl lıte bizim burada tek 
rar etttflmfz tılerdtr . 

Fakat ktrlt çıkı uıulunu 
anmak; nefa için düı6nebt(· 
mektir ki, Cumhuriyet devri 
buna müıaade etmiyor. Jıte 
söz ıöylayecek olan büyük · 
lerimiz bu noktayı da lazı · 

nn veçhtle t ebarüz ettire 
ceklerdır » 

B. Etem Aykut, ınüteakl · 
hen mtlleUn türlü kud 
retlnin varlığ1Da , var· 
lıfının da paraya dayan 
dığını söyledikten sonra ıöz ı 
lerloe ıöylece ıoo verdiler: 1 

«Cumhuriyet Hükümetlnln 1 

ve onun milletinin yükıel 
meılni diler olmakla ıözl · 

me son veririm .» 
Valimizin haftayı açıı 

hakkındaki bu değerh söy 
levi t ehirin muhtelif yerle· 
rlndeki hoparlörler vasıta -
sile a la ka ile takip edllmııttr . 

Ulusal ekonomi 're arthr
ma kurumunun ıehrlml& ıu · 
be.lnla taaarruf .,.. eilonosnl 

ne baılanan proiram ıuclur: 

Proğram: 
1 - Dokuzuocu taurruf 

Ye ekonomi ~haftaeınıo bat 
ladığı 12· l 2 .938 tarıhtne 

rastlayan pazarteıt gün6 saat 
12 de Vali Ye Parti Baıkanl 
B Etem Aykut Hlllkevl Ho 
parlörü vaaıtastle b ir ıöyle• 

vereceklerdir. 
Şehrimizde hafta bu ı~y 

levle açılacaktı r 

2 - Haftanın ilk günü 

aaat l 1 de Baıv«>ktltmlz Ce· 
lat B.1tyar tarafından verile· 
cek ıöylevle, haftanın deva. 
mı mftddetfnce Ankuada 
b6vük1ertmlztn verecekleri 
söf lev Halkevf lıloparlCSrü 

Ya11taalle bıılka dtnlettlecek· 
tir. 

3 - Ay11ca yine haftanın 
devamı mlddetlnce Halkevl 
hoparlörG vuıtaslle her ıün 
ıaat 20. 15 de arttırme Ye 

yerli malı kullanma ıef er· 
berhii haklunda aöylevler 
verilec:ekUr. 

-4 - Tirkdtlt gaı:eteıtnde 
hafta içinde aynı mevzu üze
rinde yazılar yaz•lıcaktır. 

5 - Yeril mala ve arttırma 
ha kk1nda gazetede Yeclze1er 

lntlıar edecektir. 
6 - Hafta içinde mai• · 

zalarm vitrinlerini yerli mal 
larla tezJln etmesi . 

7 - · EYlerde hafta içinde 
çey, kahYe yerine mf1aflrle · 
re üzüm, incir, elma, porta 
kal gibi meyYalar ikram 
edılmeat . 

8 - Kumbaralarm içinde 
nekadur para bulunursa bu
lunsun bankalara yatırılma11 
ve kumbarası olmıyanların 

birer kumbara edlnmeıl . 

9 - Kahnlerde, ga zino 
larda müıterlye çay, kahYe 
yerine imkan nlıbetinde m ey . 
valarımızdan teklif edilmesi , 
oyunlarda da yine meyva 
larımızdan verllmeıl . 

l O -- Hafta içinde ılnema · 
larda her fdlm baılaogıcın

da propaiaada mahiyetinde. 
ki yazılar gösterilmesi. 

Sayın halkımızden Ye mi· 
eııseıe sahtplerfnden rica 
olunur 

Hafta içinde büyüklerimizin 
terecekleri söylevler: 

Pazarteel 12 12 938 
17 .Celal Bayar: BeıvekH. 
Dokuzuocu arttırma ve 

yerli 'mala haftası açıhı söy
levi Ha,kevlnden nakil. 

18.30 lhıan Sungu: Kült6r 
Bakanhiı Talim Terbiye Da 
lreal Reisi. 

Sah 13 12 938 
18 30 Fatk Kurdoilu: Zt · 

raat Vekili . 

Çarıamba 14 12 938 
l 8 30 General Kazım Ôz 

alp Milli Müdafaa Vekili. 
Perıembe 15· 12-938 
22. 1 O Cezmi ErçlD Ziraat 

Banka11 Umum Müd6r Mu · 
avtnl 

Cuma 16· 12 938 
21 . 1 O ŞikrQ Saraçellu: 

8. Lütfi KırJot 
Dün /stanbula 

Gecti. , 
İıtanhul Valf ve Beledt1e 

Retıl Doktor B. Lütfi Kırd•'• 
•eda etmek üzere ıttttil M• · 
n ıaadan dün ıehrlmls yoltı 
ile lıtanbula reçmlıtlr-

Atleslle btrllkte dönen Ltt· 
f• Kırdar iıtaeyonda bir,ok 

zevat tıarafıDdan karıılaD111•t" 
tır . Ancak rahataız bu)IJIJ ' 

duldan lçtn ıelenlerl yajoo· 
da kabul etmfılerdlr. 

Kendilerine acil ııf alar dl · 
lerlz. 

Posta- Telgraf 
Umum Mii.dll· 
rü Şehrimize 

Gelecek. 
lıtanbul, 12 (Huıuıl)-Str 

müddettenberl burada te~· 
kıklerde bulunmakta olaO 
Poıta-TelırafUmum MOdt' 
rü 8 . Şerafettln 6n0m6zdel" 
ıünler içinde BalakHlre 11' 

decektlr. 
Umum M6d6r, orad•k1 

tedktlderhıl de blttrdtkte0 

ıonra lzmlre ••Y• Bur,.11 

ıeçecektlr. 

Parti Vildyet 
Kongresi. 

C. H. Partfalnln yfll1't 
kongresi önümüzdeki p•' 
ıembe 16nü ıaat 14 ele par· 
ti merkezinde toplanacaktır· 

Konırecle kazalardan ,,. 
lecek 50 den fazla clel•I' 
bulunacakllr. 

Parti GeDel Merkezi tar•· 
fından memur edilen Deoıtll 
mebuau B. Necip Alı KüçOlı•1 

konırede mütahtt 11fat1l• 
bulunacaktır. Kendlıl ltuıOO 

lerde ıehrlmlze relecektlf· 
• • 1 

Kültür Direktörünüı tıf tişlırı 
Kültür Direktörü B. Nat.1; 

Ôrenaun, pa•ar ıünü teftff' 
lerde bulunmak (bere Erd•' 
ie attmııur. 

Dırekt6r buıün ıehrtaıl•' 
dönecektir. -
Sıvaıtepedı bir dük~ioıı 

duvanm deldilır. 
Savaıtepenln Sa11be1l'' 

köyOnden S6leyma• oıı; 
Mehmedln duvarı yıkıldl1 1 
ıuretlle dükklnındao lç'' 
etrilerek bet kilo kadar ,ı 
iara ile 12 kilo kahve, b1' 
kilo çay ve 10 ltra kad'' 
para çalındılı ıtklyet ıdl11: 
dtğtnden tahktkata baıl•01 

mııtır . ~ 

Hariciye Vekili. 
Cu marteıl l 7 l 2 938 
l 8 30 Nurullah SGmer: 56' 

merbank Umum llüdürd· 

Bu ıöylevler Halke•ltıı1-
tl' den halka nakledllecelı -

Ayr1ca ( Radyeıu butuo'
1 

•azfnoların yukarıdaki ıJ11 
lerde bu ıöyleYlerl mAtt'' 
lerlae dlDletmelerl rica ,ııı 
aur. ) 
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~························································ Ağrıla· 
rına Karşı Ça

e Bulundu. 

= • • • • • • 
Asya Ananesi i T e -
peliyen Adam: 

= ATATORK .. . ---i Bir Türk kadınına çarşa~ giymesini, kafes 
ı arkasında oturmasını, Turke fes giymesini, 
! teklif ederseniz yapar mı? Hayır, bu bina 
i kalfası öldükten sonra da duracakl!r. 
\ •• • 

çöı:üldüktcn ııonr&ij dınçl~ı· : 

lnı u nlığın tır.b! tıı kruıı 
kazandığı zef t!derdeo biri de 

doğum acılnrını lle rl iyeo 

tab6bet fenni ııavulnde he· 
m eon hemen hiçe lndlrmlt 
olmuıd ır. Doğum eğnhrı 

• ekııerfva o l<edar şıddetltdtr 

kı o c1yı ç"kt:ra k dın ik:n· 
el de fa gebe kalmnktan kor 
kar. Bu hal doğum sarıları· 

m t ıhben u~urturmanın ehem· 
mıyeli h1'kkınds iyi bır fı 

• kır verebıltr . 
Ttpoı gazeteıl «Saka \hl ar» 

baılığt altında yazdığ1 baı
lballa IHlode töJle dıyor: 

«Geçen ıüo komıu evd~n 
ce•aze çıJ!tı Aile rf!lıl öl 
tnüıtü Hali. ağ\anıalflfı du· 
1ulmaktadır Bu çok afır 

-•teme biz de tıtlrak ede· 
l'f2 

tikleri gıhı Türk de bu ref · : 

rakter urgldan kurtu l•lui<. : 
• tan sonra daha mükemmel : ~ 

yürü tD efe b.ıılıınıı~t ır. J: i 

Ancak bu a~rılarıo bir ta ı 

kım anest .. tıkler (lılsel iptal 

ed c •) vıuıtuile uğuıturul 

rna11 her hünved~ ıqını tn•

rl yapmcz B zı bünyt'lere 

Ônderlerlnlo vakit.iz ölü 

•G aklımıza baıka öodıerle · 
rın hayatlaraaı getirdi Dün 

ki nüıhamızda zamanıo de 
rtalllderlne bakarak buolarau 
bfıy\ik ıölgelerlnin geç ıtol 
ıeyretuk. 

Kemali Kron vele benze· 
tenler de oldu. Kemal bu 

•ulb hlktmlıitnden blnbafl 
olan avantüriye Ye karanlık 
•dama hiç benzemez. Kron· 
•el dtot taaeıubunu lıUımar 
etınıı ve byanda ıaltp ıele 
tek kralı öldürmüt ve daha 

•onra mebuıları da meclisten 
lao.,.arak herıeyl eline alm11· 

.. da eseri çok Y•t•mamıı 
ht. A.kh batında o1ao herkeı 
9'emil tle Kronnl arHında 
'-enıtyen bir nokta btle bu· 
le.aaazlar. 

Şımdl tarihin baıka bır 
tlevrlae aeleltm. o devirde 
a ... ,a buıuokü Çinden fark 

'1 deiıldı. lnn adında btr 

••lak tle Petro adında ana
dab dofma bir lnlulipçı ve 

'-tr ÖDder Ruıya t•htıoa CÜ· 

lfıı ettiler Bu iki kardeıten 
Petro Avrupayı dolaımıf, de· 
•lı: inıaatıoı öirenmek için 
ltçlltk yapmıt ve bu ıuretle 
'-Uıı ile mücehhez olarak 

R-.17ao1D baııoa geçmtıttr. 
Petro neler yapmadı Ke· 

llallin neler bulunduiuou ve 

fteler baıardıiıoı h~t.rlıyan · 
ı,, bu noktalara iyi dikkat 

etıl•ler. Ruıya geri ve ezici 

1'atar ananeıtoın altında ya· 
flJordu. Erkekler kaba ıa · 
lcallı ve Tatar elbiıell tdı. 
Petro bu ıakalları kesti. Hal

ka A•rupa elblıesiol ıtydlr· 
dt. Patrlkhanenla iıtfptadını 
tepeledi, paytahtı bile Pet 

' 0 ira ta ıötürdü. 
Aıya ananeılnl tepelty~n, 

featerı atan, feracelerl yır
la", hılifeU atan ve herıeyl 
1enlleıttren baıka bir adam 
tö~ünüzün önüne ıelmedl 
ll'll? lıtanbulu bırakuak yeni 

Ankarayı kuran blriıl yok 
-.ıu? 

Fakat 6nceden ıöyledlil 
-·~ aıbı •ukayeıeyt okur · 
larıaaıza b1rakı1oruz. 

Kemal ıayanı hayret lı· 
1lbatını yapmaia ceaaret 
•ttıaı •akit bırçok kimıeler 
tlyle dilıündüler: Türkiye · 

~I~ ku~•etl ı•rlattır. Türk 
'Jlyonlarını taa11upla per
~hıltyen ıerlattır. Bu motir 
Ye bu ıert kabuk ortadan 

lt-ı"hkdan ıonra Türkiye 

htıyabılecek mi? 

l Kalın kafalı annelerin za· 

~ıı.a tefkatlerlyle kuaclakla 
•l&ları ya •r•larıına eli eri 

Bar takımları da Keına lo : • • ölümünd~n ıonra eıerınln 

Y•ıııyıp yaı~mıyacai odım 

ıüpbelendiler Sunll\r Ke-

• • • 11 neııtettk lfltbtk etmek ınııh · 
• • • 

-ı • main vakıtaıı: öldüğünü, ya· : 

nl yeni rej ımln kültürü!'lül: 

alan ıençler n iktidar me•-1: 
ktıne gelecek çafa ıelme- : 
dıklerlni düıiin~rek Kemi- : 
lızmlo tekemmül etme :fığlnıl! 
tasavvur edtyorlar K•ma- : 
llzm lokıllbı 1923 de baı1a· ~ 

• dı O devirde on yaıında • • l.._~...:.;:;;;;:;;;;,;:..._..__.;,._~~ ...... ---r 
olao çocuklar 25 yaıanrla . : 

dırlar. Yaot memleketi ıda· ~. ••••••••••ıcz: ••••Eıu••••• 
re edecek ça~a gelmedıler. 

Bu doğrudur . Fakat Kemi 
lıo ııvasal, 1011al, ekono· 
mık ve entellelctüe-1 inkılap

ları eski rttjtmden o kadar 

hot o kadar pratik ve oka. 
dar gilzeldlr ki, mütaa11ıp

lardan baıka herl<eıe teılr 

et mittir. 

Şimdi bir Türk kadınına 

çarıaf glymeılol, kafeı ar 

kaıında oturma11nı, bır er· 
keğl paylaımaıını, btr Türke 
feı ıey meılol, ıoyadını, ev · 

rak ma1aıını eıkı yaztlarla 
yazma1101 •elha11l bütün 
yeniliklerden vazgeçmeılnl 

ve kuranın bir tak1m zalim 

liizumıuz ve çılııo hüküm · 

lerloe uyma1ını ıöylenenlz 

yapar mı? 

Bunu yapacaiını zanoe

denenlz Kemalin yaptığı 

bina da krdfa11 öldükten 
ıonra yıkılır diye dütüne
bıliuıntz. Fakat hayır, Ke· 
milin tepeledtft vaziyet 
tabiata muğaJirdir. Ha(bu. 
kt yaptığı herkes için hoı 

ve lnHnın f ıtretlne daha 

uyıundur. 

Bu sebepten cenaze ala

yından dönen komıu evinde 

aile relılnin aaelığmda ol
duğu ılbi, hayat ve lf baı· 
lıyacaktır. 

Ôlenln en büyük batarı 
ıı •e eıerlnln en 
anıdı da işte budur » -

büyük 

Ruzvıltin oğf uf ilim şirketi 
mü~ôrü oldu. 

Amerikan Cumhurrefıl 
Ruzveltın büyiik oilu Cey-
mlı Ruzvelt, Sam Goldvln 
filim ıtrketine ayda bizim 

puamızla 1250 lira kadar 
bir maaıla ikinci müdür ol

muıtur Bu ıuretle babasına 
yakın bir para alıyor de · 

mcktlr Ruzveltln maaıı ay 

da lkt bia liradır . 

Ceymlı Kuzvelt yeni vazi · 

feıln ebaılarkeo bulunduğu 
bir beyanatta 1ö1le demiıttr: 

«Gayem halka yararlı olan 

bir ıanayle yardJm etmek

tir . Bunun için de ılnema ıa 
hasından daha iyi bir it in · 

tl .. ap edemezdim. » 

Kadınların Ha
kim Olduğu Bir 

Memleket. 
Bır Frao11z ilim heyeti 

Brezilyanın balta glrmemlı 

ormanlarında yıilar ıüren 

uzun btr tedkık seyahatin 

dan dönmüıtür. Heyet reisi, 

bu ıeyahatla rast geldtklerl 
ıarlbelerlo en batında ıu 
•akayı anlatıyor: 

«Brezilya grmanlarının içe · 
rlslnde yaııyao Kukurukus 
l•mlnde bir kabile var. Bu 
ka btle ile alk defa karşılaş. 

tıfımız vakit bütün kabile 

ha l kı bizden ürktüler, ağaç · 

lara tırmandılar ve baıımıza 
taılar, mey•alar, ağaç dal
ları y ğdırmağa baıladılar. 

Gökten inen bu bombar 
dımnna gramofon çalmakla 
mukabele cttık. O vakit 
yerlilerle aramızda derhtıl 

doıtluk teeuüı etti Ru ka· 
bite lçerltinde anane ve ce· 

mlyet hayatt0ı gayet enle· 
reun bulduk. Bu kabilede 
kadın pantaloo . erkek de 
entari giyiyor. Kabile refıl 

ve mukaddes rahip vazlf e· 
ılnl kadın görüyor. Her 
akıam kadın kocaınna, ya 
but alleıhıln erkek ferdlerl· 
ne ertcıt günü yapllcaklan 

ıılerl emrediyor Bu kabtl~ 
de kadın, erkekler! latedlğl 

gıbı çahşhran bir dıktator 

gibldır . Kabı e reiıl olan ka
dan yöpıt n en ufak ıuçları 

bile idam ct"zasıle ceznlan
dmyor Suçlul nn ke kın 

balta ıle kafa11nı uçuran 
cellidlar gene kadındır. 
Genç kız beğ~ndlğl erke
ilo annesine gidiyor ve 

birçok hediyeler ıune.rak u 
zuaunu anlatıyor .. Beğenilen 

erkeiln aonr.&lne itiraz et
mesi ve kıza almak isteme· 

meal imkiınıızdır. İıtn ıuıl 
garibi hır ıenç kızın 3 koca 
alabllmeıf dir. 

Burada karim doiurduğu 

vakit erkek 9 gün kadının 

yanından ayrılmıyor. Bu 

müddet zarfında karı - koc 

patatesten baıka blrfey ye 
mlyorlar ve ııcak ıudan baı

ka da blrıey lçmlyorlarmıt· 

zurludu r Mc:rnnıafıh kııracl· 

ğer, höbrek, k lb hıuıtalık · 

larlvlf'! mo'iil olanların her
halde doğum l ztlrablnrındıtn 

korunmaları lazım g"lmekte 
dir KullanıJon Anf!stetllderı 

bazı büny•lerde mehzurlu 

olduğunu dütünen Mosl ova 

tıb f akü!te11 ı profesö~lerınden 
Zdra vomuılov bu gibi hal 
lerde lztfra b1 ortadan kaldır. 
mak lçın pıtkoterapı denilen 

yeni b ir uıule yaui lpnotlz 

mllya bat vurmaktadır. 

Huta evv~li doğumdan 

bir haf tcı evvel, dolumun 
lztlrapıız geçt ceğloe fıkrcn, 

telkinle alıştırılmokta. doğum 
günü de ipnotizma ile uyu 
tularak kaUyyen acı duJma

dan doğurtulmakt.ıdır. lpno 

Uzma d ufuwdan ıoar da 

lıe yaramakta sütü az olan 

lohusalarm ipnotizma ile süt
leri arttırılmaktadır. 

Nevyork Dün
ya Sergisine 

Hazırlık. 
Nisanda açılacak olan 

Nevyork ıerglıinin reklamı 

na ıımdıden bcılanmııtır. 

Sergı nln cıhanşumü bir de· 

jer almıuı içıa birçok lıü · 

kil.metler resmi ıektlde çalıı-

ınıaktadır Bu arada, on bir 

devlet reisi rttd~ o ile , çoğu 

ıeı·gl açılmadan evvel, dün
yaya hitap edec .. kler ve 
Nevyork ıerg11l münoı:ıebe· 
tiyle •övltyecekl~ri bu nu

tuklarında Amerıkaya kendi 
memleketlerınden selam göo· 

dereceklerdtr. 

Bunlardan, Fransız Cum 
hurrelal M. Lebrön nut l, unu 

1 Kaoununıde ıöyltyecek · 
tir. Oodao sonra 23 Te:.111. 
muza kad r her puar bir 

devlet relll nutuk verecddir 
Nutuk ıöyltyecek olan kral

ı r radyo ile hitabede bu · 
lunacakl ra ta ri h 11ra11 ıle 

ıunlardır: 

İrlanda Cumhurrelıl, Da
nimarka KrGh , Hollande 

Kraliçesi, So•yet hükümet 
erkanından biri, Konada 

umumi valtıl, KomAny Kra
lı; Noneç Kralı, Belçika 
Kralı , italya Kralı, Macarfı· 

tan Kral Naibi, Lehistan 

Cumhurrelıl, Japon Veli 
ahdı, İneç Kralı, Brezilya 

Cumhurrelıl ve lnglherenin 
Nevyork sergisi komlıerl. 

Nutuklar lı:ısa dalga ile 

neırolunacak ve bütün Ame· 
rlkan radyolarma da bağla · 

nacaktn. 

SA'IFAı S 

aya ını Uzat
ak Çareleri .. 

ölen Uzuvların Faaliyetinin 
Tesis Edılmesi için Çalışılıyor. 
Moıkova, (T.A.) «V. M. 

Behterev» dım~ğ Enıtitüsü, 
kurulalı :.o ene olmuı ve bu 

müddet zıırf ında Enstitü • 
ilim. alaolnrınde büyük töh 

ret kl\zanmıı'ır. 811 20 sene 
içinde. bu Enıtltü dahilınde, 

400 den fnzla ılım ndamı 
tedktklerde bulunmuo ve J 00 
den foz:a ılmi rapor yazıl 
mııhr. 

Halen hu Enst tüdt>, lnııan 
hayalınm mümkün olduğu 

k dıı.r uz tılournı, ölen uzuv · 
farın faaltyetlrılrı yeniden 
teı t ı edtlmeıl, lhtıy:ulıkla 
mücRdele Ôlunrnaıı . zavıfh
yan hif ıuının yeniden kuv · 

v tlendlrllmest gibi çok en
tere.saan ve aktüel meseleler 
tcdldk olunmoktedır. 

Eoıtıtüde elekUrlk narko 
zu daha muhtelıf ırklara 
meoıup 1ııdamlerın dlmağla 

rınd n mürekkep çok zengin 
bir kollelulyona mahktir. Bu 
kolleksi~ on 6zer(nde yapılan 

çok ince tetkikler, muhtelif 
ırklara mensup lntanlnrıo 

dımr:ıığları ıuuıoda herbao 
g ı bir anatomık fark olma

dıfını ıöıter mfıtır. 
loHn beynınlo, yata göre 

iokııafıoı gösteren btr atlu 
h,. zırlaomııtır Y ftk ınlarda 
baakıya veril e cektır. 

Enılitüde f! lektrtl< narko-

zu aahuında da enteruHD 
tecrübeler yapılmıt •e hay · 
• anla r üzerınde mütem.vlp 

cer.-yanın teıtrlerlnl teıblt 

edecek tPcı ii he ere Lü yük 

bir mevki a yrılmııtır. Eı~k-

trik cereyanı vaııhılyle ze· 

hlrleom ı bazı uzuvlar ılolr· 

ler, murdaril k •e dlmal, 

teneffüı clhuları ve kalb, 

venıden he.yata iade olun-
muıtur . 

Enıtltünün pıl~olojl ıubeal 
lıe. lneanın karakteri. azmt 

ve tampera manı üzerinde 
tedkıklere baılamııtn·. 

- - -

Ebedi Düşman 
Alman - Fransız Anlaşmasına 
Ne Derece ltimad Edilebilir? 

Fransa ile Almanya ara-
11nda buıün yapılan aoloı 
maya oe derecf!ye kadar ltı. 

mad etmek kablldır? 

Bugün, Franıız efkirıumu 

mlyeılnl meıgul eden dütün
celer bu ıuretle huli.u edl · 
lebllır. Bunu dütünürken 
Frannılar, vaktllc Hltlerin 
Fransa aleyhinde ıöylediil 

ıözleri hatırlıyorlar ve bıt. 

hassa Alman devlet relılnln 

Mficadeleru tılmll eserinde 
fransayt Almanyanın «ebedi 
düıcnaoa)) olarak aöıtermest · 
nl unutmıyorlar. 

Dün de bir fıkramızda ita· 
ret edtldlfi gibi Httlerlo ki

t hındaki bu cümlenlo de· 
itıtlrlleccfl mevzuubahlı 
olu~·or. Bunu ümld edenler 

Hıtlerlo Franaa lle dostluk 

lehınde ıöylemlı olduğu ıöz· 
leri hatırlatıyorlar . 

Meseli., J 934 te Berlıne 
ıldeo eski t- ran11z mubar
rlplerloi kabQl ettiği zaman 

Hitler föyle demlıtt: 
- Siz de kabul etmez 

misiniz ki her uırda Ren 

hududunu eHl kilometre ile 
rl veya geri almak için mtl· 
yoolarca adam öldürmek 
budalaca bir ittir. 

Hıtler Frnoaa ile doıtluiu 

teyld edecek ıektlde ıuoları 
da ııöylüyor: 

- Ahu ve Lorenln F ran· 
ıız topraklıısrı oldu§uou ka· 
bul ediyorum, Naısıl ki, Sar 
AlmAn nrazisloden bir par· 

çadır ... Garp tarafında bu

lunacaiır.o htç bir talep 
yok .. . 

Yine o tarihte Fran11z 
muhartplerlne verdiği beya · 

nalta Hıtler, Mücadelem iı

tmli ~•erinde Fraoıa aleyhin· 
ne ıöylemlf olduju ısözlerlne 

iııuet edilmeıl üzerine ıöyle 
de mitti: 

- O kitap, buaüo eıki 
ıayılabllecek hır tadht eıer 

olmuıtur. Ortadan kaldıra 
mam Unutma7ın ki, kitabı 

vazdıfım zaman ben haplı· 
hanede idim ve Franıız aa· 
kerlerl Almanyamo bayati 

merkezi olan Rur ha•ze11nı 

lıgal etmlılerdı. Bu hldlıe 

benim vatanpenarhflme te· 
ılr etmlt ve kalbimi kini• 
doldurmuıtu. Onun için, htı . 
lerhnl ııddetli ıözlerle ifade 
etthn Fakat, bu meıele üze
rinde metgul olmak lüzu
munu anlıyorum . Bakalım. 

Fran11z gazeteleri bunu 
hatırlatarak Hıtlerln «Baka

k&lım» dedlil bu anın gelip 
gelmedljioi ıoruyorlar. 

115 Yaşında 
Avcı. 

Con Klarıu11 Andenon 
Pihburgda ö ldü. Tam yüz 

yatında idi: lık defa Kall
fornlyada altın arayan kırk 

dokuz kııtden biri idi Bu 
adamın hayatı hakiki bir 
romandır. 

Ohto ile Kumberlaod ara . 
11oda konanlık ettf. Serra 

' Nendayı yaya ıeçtı Aç, 

ıuauz kaldı. Buz diyarların · 

da titredi. Af rlka çöllerinde 
yandı Ölümle kartı karııya 
ıeldlji zamanlar ben yüz 
yaıına kadar yaııyacafun, 

dedi durdu. 

Böyle bir adam da K11l · 

kütada yaııyor: Adı Jak Ro· 

berdlr. Yüz on bet 1111ıoda· 
dır. lıı gGcü aslan ve icap· 

lan a•lamaktır. On bet 

yaıandanberl •abıt baJ••D 

avcıhfı ile ı•çlalyor yani 
yüz aenedenberl hayatını 

cana•varlardan koruyor. 

- Artık bu iti bırak! 

Diyenlere kızıyor: 
- Hayır, diyor, yüz yirmi 

yaııma ıellnce tekaOde çı

lıcacafım. 

Jak Rober Gç kere e•l•D

mtıtlr. 

27 Çecul\I olmuıtur. 
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Partil rin v zıyetleri .. NahiyE seçi ferinin rı ticf si li
~en 1 p~ı tisinin ~ ~ık . nmasın isarıt tmekttdir. 

«Belçtlia B. Spdno riya · 

aetlndekt kabıned'" değlıtk 

ilkler yepılmuıoı intaç ede 

bilecek bir ılyoıi bularen 
erlfeılode görünmektedtr. 
Bakanlar dtio vazı.,et üze 
rinde ı~rüım6ılerdlr ve bu 
ıün yeni bir mOzekerede 
daha bulunacaklardır. Bir 

kabine buhranı çıktılı tak 
dJrde kamoyu fazla hayrete 
düı6rmlyecektJr. Çünku bir

kaç ıilndenberi · bılhuıa 
ıoıyaltıt partJıl içinde hü
kumetin dıı ılyuett buıu 
ıunda derin ihtlllflar :ııuhur 

etlell bert · bükametin ııtt 

nad ettlil katollk, liberal Ye 
ıoıyallıt koallıyonun ldurıe · 
ıt için kabine projramıoın 
yeniden ıözdea ıeçhllmesı· 
ne lhtt1aç hHıl olacak ııbı 
ıorünmektedlr. Bu buhranın 

menı~nde, lıpauyol nasyo

aallıt hükametlnl hukuken 
tanımayı lf ade etmemekle 

beraber Burıoı hükumeti 
nesdlne bir Belçika t icaret 

müme11lltnln gönderllmeıl 
vardır. Fakat ekseriyet par· 

tılerlnln üzerinde mutabık 

elmaktan uzak bulundukları 
da ha baıka meseleler de 
mevcut olduju muhakkak · 

tar. Soıyallıtler f•nanı ba
kam B. Makı · Leo Gerar· 

dıo batce mu•azeneatDI te
mtn, paranın kıymetini mu· 

baf aza, lktlıadl ve malı 

aahada ea sıhhatli liberal 
doktrinlerden mülhem bir 

polattlra takip etmek mak· 
Hcllyle ceaaretle tatbik et· 

mek azminde olduiu d~fla. 
ılyon polutkHıaa muhalif 

bulunmaktadırlar. Diler ta
raftan katoltk pıırUıloln 

muhafazakir unsurlara, ıı

ıizlere yardım ııtntn icap et 
Urdlfl mHrafları kıımen it 

çllerle lı •erenlerden alına· 

cak •erııierle kapatmak su· 

retlyle deYlettn yGkClnü ha 

fıfletmlye matuf kaounun 
kabulüne muhaliftirler. Nı · 

hayet, bizzat hOkumetln 
içinde de ıGdlmlQ ekono 
mlye taraftar olan ekonomi 

bakanı B. He1maa11n ıahıi 
temayülleri ciddi bir ibtıllf 

uyandarmaktadır. Belçikalı · 

ların ekseriyeti bu ılateme 
mubaltftır. 

En nazık meıele Burıoaa 
bir Belçika murahhasımn 
ıeindertlmeıl olo-ıuıtur. Mem· 
lekettn ticari menf atlerlnln 

naıyonallst lıpan:ızoda bir 

Belçika murahhasmıo bulun· 

mHıaa fcap etttrdljl lıbat 

edllmlıtir; fakat koallıyon 
ekıerlyetlnln en kalabalık 
ırubunu teıkıl eden ıoıya
lıat partlıi, prcnılp itibarile 

G~oeral Fraako hük6metty
le her türlü temaılera, Cum 
hurlyetçl lspBoyırnın dav .,. 

nı zayıflatabılecek her türlü 
tedbirlere muılrran muhalif 
Ur. Baıka '/erlerde olduğu 
ııbt Belçlkada da, partı zlh· 
nlJeti memleketin umumi 
pohtıkeııaa zarar vermek 

tebltkeılnl 16atarmektedır. 

Malumdur ki B. Spak, ıllç· 

lüğü hal •çlo, tkl formiil üze · 
rtod durmuıtuf: Londra 
komitesinde tcmıtl edilen dl· 

fer dcvletlerler mOıterekeo 

ver lmrı o ' ırn kararlar har 

f iyen rfoyet etmekte d~vam 
ederken, BelçtU hük6meH 

kuıımazlık mua•ln komite· 
ıloe lftlraklnin rhk bir 

ehemmiyeti kalmamıı olduiu 
kanaatindedir ve buradan 
çektlmek nlyetlnd~dlr, 6ıte 

hk Brükıel kablneat Hurıoı · 
ta ~kıerl Avrupa memleket· 
lermınklne bt:azer bir vazi
yet sahibi olmak maluadiJ· 

le vaktini kaybetmeden 
mQzakerelere ıtrlımek lüzu· 

muna kanidir . Baıvektlın 

tezi ayan c1ecllılnde 50 
mOıtenkif, komüolıt ve ıoı 
yaltıtlertn 13 muhalif reyine 

kartı~ katollk •e llberellerln 
88 reylyltı lHvlp edllmııtır . 

Ayan meellılaln bu kararı 
(lzerlne ıoıyallıt partlıi bu 

ıuretle orta'/a çıkmıı olan 

••zlyett ıözden ıeçtrmek 
üzere kongresini tçtlmaa ~· 
iırmııhr •e 8. Spak clat 
dalaU olduiu aitı ıotyallıt 

bakanın partilerinin kararı · 

na ntlba tçlD lıttfaya mec· 
bur edilmeleri mümkündür. 

Fakat dün yene bir hldtıe 

olmuıtur: Cumhurlyetci lı· 
paoyol hüliumetl Brükıel · 

dekt elçtıını ıerJ çaiırmıı 

ve elçi büUio memurlariyle 

birlikte Brükıelden aynlmıı· 

tar, bu .da Cumhuriyetçi lı · 
paoyanın Belçika Jfe dlplo 

malik münasebetlerinin ftll 
bir lnkıtaına delllet eder 

Bıuıelonada yalnız bir •teü 
dert olan Belçika h6kumeti 

bu 111üme11lllni ıerl çağtr

ruııtar Burıo•a bir Belçlkrı 
mur hhaı nıo ıöoderllmes l 

huıuıunda bunca ıhtdaflarn 

sebep olan bu meıeJe bu 
ıuretle bizzat Banelonn 

hükiimeUnln teıe':>büıGyle 

halledllmft olmaktadar. 

Brülsselde Taziyet ıene 
de mitkül kalmakta devam 
edı.,or. ÇOnkü hük6metle 

ekıerlyett daha bir çok me· 

ıeleler karıııında bulunmak· 

tadarlar. Soı.,al!ıtlerln her 

türlü defluyen politikasın• 
muhalefetleri, muhafazakar 

katoltklerfn mecburi ıııl:ıdtk 
ıfjortcısana muh lefetlerl llbe 

rallerlo partllerınlu kabinede 
pek lsüçiik bir olıbetle temsil 
edllmeılnden du,rdukları 

hoıoulluzluk ve B. Heymao 
ıın güdümlü ekonomi tema· 

yüllerlne kati muh lefetleri 

Spak kabinesi tcıekkül 

eder~en tanzim edılmlt olan 
kabine proğram1n1n t dilini 

zaruri kılmaktadır. Partile· 

rln vaziyetleri ıon aylar zar 

fınd mahıuı ıurette df'il§ 

mlıUr Nahiye ıeçlmlertn'n 

neticeleri llberel parllıtnln 

mubıuı bir kolkınmuıoa 
tıarct ol muftur; kotollk b!o 

ku içinde, muhef az hir un· 

ıurlar çok d~hs aktif görün 

mekte n f azl& telaltkelı but· 
tlukhırı ıoıy 1 tecrübeler 

kn rtı azimkir surette re ak· 
ılyonda bu .uomısktac.lırlar. 

O teltk katolHrlerln, rekılıt 
harekete !11.lr k lçtn kendl
lerlrıd~n ay11imıı ohm seçim 
kuvv~tl erfnt, bu hareket 
kuvvetCnl çolc uybetmlı ol· 

duiund n, yeniden ele ıc-

lol'lltere adalarında kral da OD ikf yüz ıenedenberl = K apJfa_J:. 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
•ıe ailesi efradı tarafından muhtelif fHılalarla, krallar, "' Yurd f çınde 261 Şube Ve ftjans ,-
rneıkuo bir tek saray •eya beadesln ve htzmetklrlar ~ Düny•nın Her Tara/Jnda Muhabirler ~ 
ıato yolstur kt bir •eya bir tarafından ıörülmektedtrler. .,. fP" 

kaç ruh tarafından z man 
zaman ziyaret edtlmeatn. Me

ıeli Saadrlnıham ıarayında 

her ıene Noel ıeceılnde San

drtnıba m rablbHtaln ruhu 

ıör6nür. Yedinci Edvartiın 

eski btr manaıtırın a•kazı 
Qzerlae yaptırdıiı bu mula

teıem sarayın uzun koridor· 
larıDda her Noel ıecesl bir 
rahibe hayalinin 16rünmeıl 

artık ıaray halkının ahıık 
olduju bir hldlaedlr. 

Taymlı aehrl kıyıııadakl 

Vtndıor kasrı tamam yirmi 

üç tanınmıı ruhun ce•ell•
ıahıdır. Bıo ıeneden fasla 

bir zama•danberl fnılhere 
krallaranı ılneılade barın -
dırmıt olan bu kale ılbl 
mezıalh, tarıht ve mubte· 

ıem bl•ada ıkı tle bir de 
bir takım hayallerin ıörü 
oüıü avam arasında ena 
büyik aaray adını taktır 

mııtır. Maamafıh Vıodıor 

ıarayında ıorünen ruhların 

hiç biri korkunç dejaldlr. 

Oradan en fazla ıörüaen 
lerden bira Kraliçe Eltzabe· 

Ua, dljerl de Kral birinci 

Şarhn ıuhud1ı1r. Bu akı ruh 

çlrmek ümtdıodedırler. .Bu
nunla beraber, katoltkler 

parllmentoda tek baılarına 

ekıertyetl elde etmek lmki 

nına malı~ olmadıklarından 
ıtmdıhk yeni bir ıeçlm ıa-

1eılade ekıerlyetio daha ka

la balık partlıl olmayı vo 

yen• btr koaHsyon kabinenin 

baıına ıeçmeyı ummakta 
dırlar. 

Nede olsa, üç parti hü

kdmeti denaleo formülden 
bııka bir ıeklıa bugünkü 

ıartlar altında ISelçlkada tu 
tunmaaı mümkün ıörüome· 
mcktedir. Yalnız liberallerin 

müzahardlıerek katolıklere 

ıerekıe ıoıyallıtlere bir ka· 
bine kurmayı mümldln kı

lacak ku••ette değildir Ye 

muhafasakir salcıların al
dıklan durum dolaylılle ka · 

tolik · ıoıyalııt bir tecrübe 
de akla ıelmez . 8. Spak 

1akında karala kabinesinin 

iıttfasım •ermek mecburiye

thıde kaldıiı takdirde J•Di 
bir kabine teıktll vazlfeılnln 

ıeoe keodlıioe •erilmesi 
muhtemeldir, çünkü Spak 

mec lılıı bir karartyle dev· 

rılmek •eya kendi partlılnlo 

ademi tanlbtyle karıılaımak 

ihtimallerini öolemeıinl bil-
ınlı olacaktır. Belçıka bat· 
vekılı bü1ük bir maharet 

aahlbl ve kuvvetli manevra 

kabiliyetine malik bir ad m· 
dır ve oazık anlarda, ıü • 
nün lceplarma intibak husu

ıuada dikkate ıayan bir me· 

lt-keye ıabtp olduı}unu tsbrıt 

ctmlttir, kl bu da ıly ıi mü 

c delelerde çok ehemmiyet 

li bir noktadır. Onun lçlo 

büyük ıüçlük hükumet ko 
lıı onunun her üç pı,rtlıln 

ccı de preoıtplerloden feda 
karlık etmeden kabul edıle 

bilecek bir yeni hGkiimet 

p:-oğramı tonztm cdtlebıl • 
m ldedtr. B. Spak bu de-
rece nazik btr vnzife önün 

de acı~ göı•erecek adam de 
ğldlr . >) 

Le Tempılo baty zıııodao: 

"' Her türlG zirai tknzlar-dtier bilcümle banka •u· .,. 
Almanya imparatoru Fre- .,,.; -" 

~ anıeleri bOyük ıubeJerindr klrahl. kualar. rr 
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Frederlk, lnatltere'/l ziyareti waJ hbanız tuarıuf ve kumbara buaplar.nda ıkra· -" 

• .,.. ml7eler. f""' 
11raııada Vındıor kasrında ~ C 
mt1ıaflr edıhntıti. ~ ll<ramlye: lllktarl: Jkramlyeuln luforı: ~ 

mparatorlçe bir aOn 6j· ; ADEDİ LiRA LiRA ~ 
le yemeilnden ıonra muta· 111.. l OOO -
lea için sara1ın kütüpbane· JI/. SOO 

1 = ,,, 
ılne ılrmlıtl. Kocaman pea· .ı. 1 250 ı50 ,,, 
cerelerde~ içeri ıüzllen ıü· 'il 18 ıoo HlOO ~ 
neıln ıııiına arkasını •eren ~ 25 50 1

2
50 ~ 

imparatoriçe bGyük bir ma .,.. 30 ,,. 
roken koltuia ıömülerek in = 40 : 

1 
:: ~ 

Uhap etUil bit kitabı oku· ~ 
mai• ko1ulmuı, bir mlld- C lOB 6ÜÖÔ -,. 
det sonra kütüphanede ,al· ._ B• lkramllJtltr her dç •Nfia bir olmak üurc se· ~ 
nız olmadıiını hl11ederek bir· il ntdt d6rt defa J.u miktar uurindın kura il~ llağıtı· ~ 
denbtre baıını kaldarmıı ve .ı. lacaktır. ~ 
1anı baıında, güler btr çeh· • • "i "f "i .... "i). "i-_ .. 'I W. .. J. J. 1-'i 'I "f J. W. ...... 
reyle ıe11lz ve ıaduız ken . B d ı• h • 
dlıin• '9akmakta olan bir an ır ma n ısa r la r 
f6Yal.,e ıcbmOıtür. M •• d •• J •• 'W •• d 

Dır an biri birlerine ba kıı· 0 Ur ll gu fl e 0: 
mıılar. ıonra imparator içe 

karıııındaktnı iJi ıörmek 
için ıözlerlnl açıp kapamıı 
•e ıövalyenın birdenbire r6 · 

yetinden ılllndlilnt ba1ret 

ye biraz da korku ile ıör -
müıtür. 

lmperatorfçe hatıratında, 

ıördüiG,.bu hayalin, K.rom

ve1tn dJktatörltliü ıırHaoda 

İneıllere parllmeotoıuoun 
kararıyle kafaıı uçurulan 

renç kral Stuaı tın po:treL 

erin., çok benzedtjınl Y•Z· 
maktadır. 

Krahçe Eliz belin ha~··· 

hnt 1arayda bir çok ktmıe· 

ier müteaddtd ef atar ıör· 

müılerdır. Hunların hepıl 

kralfç419yl ıayet Kederli bıt

kln bir vaziyette ıörmüt · 

lerdir. Prenıeı Beatrtce ha· 
kire kr lıçentn hayaHoi bar 
gün balkonda oturur btr 
vazıyt!lte aörmüıtür. Hayal 
hır luıç daktka hareketsiz 

olarak ballıonda oturmuı, 

ıonra birdenbire ıözden kay· 

bolmuıtur. Bir def Hında da 

prenses ıene aynı sarayda 

kendlıloe tahılı edilen: oda· 
da otururken birdenbire dı

ıarada bir patırdı tıttmıı, 

pencerenin içinde uyumak
ta olao Ye dalma bera be
rinde gezdiği ıl1ah kedııl· 

nla pencereden dııarı baka· 

rak korku ile ıırtını kabart 

tıeıoı görmüıtür. 

Hemen koıarak pencere· 
den dııarı 1arkmı1 1 o anda 
karanlıkta beyazlar ılymlı 

bir hay llo yürüyerek pen 
cerenın altından geçıp kay · 
bolduğunu görmiiıtür. 
Sandrioıham saray1nda 

ıörüaen rebllaenfn bir de 
hikiyeıl vardır. Rivayete 

ıöre bu ruh, rahip olmak 

lıtedlil halde bir kızıa iıık 

olarak bu fıten vazaeçen 

erk~k kardetlnln se•dtil 
iÜZ~l bir fOYalye kızına 

zorla manHhra kapayan 
ve onun höcreslnlo methft· 
lioe duvar ördürmek ture 
tiyle onu canlı canlı gömen 

intikamcı Sandr!nghsm ra· 

hibesine aHtfr. Rah!beoln 
ruhu dalmft gayet çukura 

batmıt ıöz1~r •e ö rümcek 

Bandırma loblıarlar ııleme ev!ne muiltezl: 

Adet 

44 lıleme masası 
l 76 İıleme Hndal1aaı 
176 Gayri m:lmul pastal kutuıu 
176 Gayri manıdl p11tal ıehpaaı 
352 Görmez kutusu 
176 G6rmez kutusu ııkaraaı 
176 Saz kutusu 
880 T efrtk kutuıu 
Çeııtluf yukarıda aöaterılen 8 kalem a vadaı.fıjıD 111 lJD 

alınma11 tıt 29 J 1 938 tarıhlodeo itlbar~D 15 ıün müddet 
le açık ekılt111eye lıonulmuıt ur lıteklı lerın mucut ıartu•· 

1 
me •e r~11mlerl görmek •e muhammeu Lrc' e. olat1 1247 
hra 40 kuruıun yOır:de 7.5 junu muvft~.k t teminat alc ç11• 

j ıı olarak vezneye yctırmak üzere iha le aünü olan 14 ı 2 93 
çarıarnba güoü aaat 15 rle Bandırma ırıhftıarlu ıdareıınde 
müteıekkıl komisyona müracaatları. 

1 ~ 

1 

Edremit sulh .h~tu~ . 
hakııhğtnden: 

Edferultte eakt tapu kitı· 

bt Rahattın Yasanın müd-
dealeyh Heklmzade mahalle

ılndeo Mustafa oj1u Hasan 

:>ondoiaa aleyhine ikame 
eyledlil alacak da•aıının 

icra kılınmakta olan muha· 
kemeslade müddeaaleyh na 

mına çıkarılan ııyap kara

rının lkametıabının meçhu · 

lt1etl haseblle blli teblli la 
de edlldliloden ilanen teb· 

lıfat icrasına karar •erile
rek duruıma 27 - 12 · 938 
ıalı ıaat 10 na bırakılmıt ol
dujuodae müddealcyh Ha · 

un Sondoiamo tıyln olu · 
nan ltbu günde ya bizzat 
gelmeıl Yeya bir vekil ıön · 

dermeıl eelmedlit veya ve

k'l de rö•dermedljl tllkdırde 
btr daha mahkemeye kıabul 

edllmlyerek mubakemenln 

3 - l - 391 

--------
Kayıp mühür 

(S~lıh Babaç) ad ı ı mühüıii 
mü ko)·b~ttım . Yeatılnt ala 

caQımdan hükoıG olmadıfı 

illa olur.ur. 

K.~pıüdün Y enlce m• · 
halleılnden Alaaı•t 
oilu Salth Babaç 

r·-;.öR;Dil.i--1 
Pazartcıtnden baıka her 1 
riln çıkar. St1aaal 1azete . . 1 

Y ılbiı: 800 Kurut 

Altı Aylıfu400 • 

Sayısı: 3 • 
Günü geçmtt ıayılar 25 

I kuruttur. 1 
1 ADRES: J 
L~~::.s:_:~!~~ 
gıyabında devam edıl~cdl 
gıyap kararı makamına ka· 

im olmak ilzere ılln old · 
nur. 

ıaray Sek.izine! Hanrl tara ' ancak «çok korkunç btr ıe1 
fından eski bir miaklnhane· ıördiim» diye tarif edebil .. 
nln arıaaı üzerine yaptırıl-

mııtı. Sarayın kocaman haY 
luıunun muayyen bir köıe· 

ılnde araııra ıörüoen kor · 
kuoç hayalet belki de yüz 

leree ı~ne e•Yel ölmüı bir 
cüzamlıya aftttr . 

mektedlrler. 

Sent Ceyau ıarayıada ar•· 

ıara ıöı ünen dıier bir h• · 
yalet de Kral İkinci Şarlıo 

jı ıtbl donuk ve bulanık ı 
bir çehreyle ıöriinür. 

1 

Bu hayıllet o kadar ıe· 
kllılz •e blçlmıtzdlr ki ıtm

dt1e kadar onu ıörmek bet 
bahtlıjında bulunanlar onu 

dö Mazarlne ait tir. Diiıeıl• 

yiizlerce sene e•vel t11al et· 
tlğl cialre11ndeo, ara1ıra ıef· 
f af bir tQI receltje bürüoe· 

rek çıkhfı eörOlür. 

Şım dtkı Vtcdıor Dül-ıü, -s-,,.-h-l_b_ı -.,-c-R-aımuharrlrt: Bahkeılr Mebuıu H. KARAN 
daht. Prcnı Döııııl iken em 
rloe Londrndakı St Jameı 

ıarayı tahılı edllmııu Bu 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'AL 
Baıımyert: Vtli.yet Matbaası - Bahkee.lr 


