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Birinci köy ve ziraat kalkınma kon
gresi dün A nkarada toplandı. 

GÜNDELİK sry ASAL GAZETE ON 0Ç0NC0 YIL IA Ylı 4H8 

\ 

~ili Şefi~ he~y~lumuzu aydı~latan nut~u: FILISTINDEUMUMI 
Vazıfelerımızın ehe~ıy~tlerı bun· GREV iLAN EDiLDi. 
dan SOnra azalmış degıldtr artmıştır Filistinin muhtelif yerlerin

Hepimizin en kıymetli a1aik;i;;"ız milletin en ehemiyetsiz de hi.r gün içinde 15 çarpış.. 
zan olunacak şikayetine kadar vukuf sahibi olmak ve mil- ma oldu. 
letin en bahalı ve en güç sayılacak dileklerine kadar tet- bu~ı:h:ı;;.~:d; .~~;:.::~ ~~~:~· ı.ı:::.=-:.·"· 

artan bldt1eler etraf anda 

A•lsara, (A.A.] 
'tdlı :fefımıa Relllcu•hur 
1-.t.ı.ı, C.H.Parttll bü 
Mis lnırultayıaı• basla 61 · 
1•4-ı eoara akteddlil top 
'-•tıda parti tlz616nln ıe 
... •tbnhfa alcl madde· 
1•rlala kaballnO mGteaklp 
'
1
'• .. t meYkUae ıelerek 

... lıtlalrı nutku lrad buy111'· 
-.ıardu: 

ll11k karalt•J•• 1ayıa ., .... , 
IGJlk partlmlala eeaı 

~., .. ,.. baıGa aldıfın,z 
~albı •• alaaml kararlara•• 
detıımez ı•nel baılraa •ç· 
tlaıa. YllrMk teYecclbGnl 
•la •• 1amlml ltlmadınızın 
lfad .. ı olarak aldıfın1& bu 
lıarardaa dolaJı ılalere te
telalıır ederim. Bu anda 
Oilaııaalanmda balaaan ıe••I batlsanhk waalfeıl•I 
~•rttaıa blylk mlllettmlzln 
'-••cin •• bl•metlnden 

l.et1sa ı•Jell olmıJaD mak. 
....... •JIUD bir ıarette lf a 
•••il lçla biti• ••rhlımı 

F:.::·:.:. .::: :ı: 
1 
llr. bwaberlılc, J&rclım bek· ...... 

Atta arkadatlaram; 
Btylk kurultaJ kurtuluı 

-.._daleılaln •• ewvel ııle 
:•.. b.thJaa tcerden ve 
la ... ,.... her tiri O lnıe faız 
lc•ualara •illetimizin m a · 

'tıa kaldılı tlnlerde onu• 
lcla,.ııaı llb etmek üzere 
~•Jclana atalan en eıkı teı 
illtıa11adır. Bence Ebedi Şe 

~•iz Atatlrklln keodhloe 
•dar ve kendlılnden 

...... burada Y• dıt~r mem 
1•ketlerde Japılao milli mO 
~•cleleden en kıJmeth farı 
••Da bu lrurulta, ve onun 

lllaallluaı teıkıl etmektedir. 
lt.tlrlr kartaluı •lcadele · 
:.lal llJaıl ve aılrerl 1alaalar
B •••el& kuraltaJda, ıonra 

· Millet Mech11 içinde ıda • 
re ettı. Salh ve harbin ıl· 
;aetıaı lnkıta11a l:tır Mtllet 

eellılyle ıclare edebılmek 
•thnı,etlnl ve kudretini b11-
IOa dallı çok memlelsetlerde 
llreaai .& t Yorua . ... tatOrk, kurul. 
•'l•rı Jalnıa millet ha yata 
llıa lGau•la bir makaalama· 
: I olaralc takdtr etmekle 
ela -.ada. Oou v mimi Ye 
dt•ta btr ..... ile de 1ever-

ltiY11ı karultaJtn clurıuIQ:" .. •dtlqıme emin ola· 
~ bitin ıelenk karultaJ· 
L•• •dıaa 4a Atatlrke karı ı 
•iç ... .a_ ' ..... 10lm1Jacak 

• .... , •e tutm lalllert· 

bir bulmağa çalışmaktır. mufa11al ma16mat Yer•ek· 
tedlr. Gazeteler •lf rltl•la 
ıon sinler de f aahJetlerlnl 
arthnlaldarını, bllbaua mu 
tedll Araplara karıı aman-
11• b•r mlcadele açtıklarını 

miat ıf ati• etmekle 
teref duJ•rt•. 

Arkadaılar; 

Kurultayımızın bu 

uınomal toplenhıı ıe· 

ıen~lık parti toplan 

tılaraodan ıonra vu 

ku bulduiuna dıkkall 

celbetmek l ı ter t m . 
Her biriniz k6ylerden 
...... ,arak vlll,et . 

Milli Şefin nutuk irad tdtrken 
alınmış bir rtrimltri 

ıeçlmılz ve birbirine emat 
yetılz bulunduklars bir za · 

hılan bir vataaperver 
olclufu kadar mllletln 
beraberlıttnl candan ıe
ven "" millet kuvvetle 
rlnto hiçbir ıebeple da· 
tıltnama11na dikkat eden 
bir vatanperver ııbı dav
ranmaia mecburdur. 
C H. Partlıioln bütGa 
vatandeılars kendlalnln 
mubabbct ve htzmet 
muhitinde toplamaia 

çahıan zlbnı1ettnl ifade et
mit oluyorum. 

yazmaktadırlar. 

f i!lıtlnln, btlhHu hadad 
auntakalannda, miıademe
ler ıon ıünlerde çok artmıı· 
tir. 

Kudib, 27 (A.A.) - Diin 
FıUıtlnde bir çok hld•aeler 
•ukabulmuıtur. Eacimle 
LGbnaa laudad batreıinde 
lnııllz kıtaattyle aaller ara· 

Kudüe J•kınıadakl Hırbet 

SamJa klJlade de 14 ••· 
barebe ol•llflur. 

HaJfada Arap ~ 
memup Şe,b Makt.11 n 

otlu •kiz mlfrtt tarafmtlu 

llclir6lmtlfllr. 

Kadilı, 27 (RadJo) -All 
kumaadanbk tehir eokalda· 

rıoa beyannameler J•P•ıtır· 

mııtır K.ıtaatan aldılı fev· 
kati.de tecllmler flltltlntle 

umumi pe.t tata, etmiftJr. 
Mahalli hlk6met,pe•e brea 
a1aylf1: malaafaza lçta tetla· 
bir iltibas et.ittir. 

lere kadar mllletlmlala ıt · 
kl1etlertnt ve dllelderlnt din· 
lemtı bulunuyorsunuz. BI · 
JGlr Mecllıln ve Cumhuriyet 
Hlk6meUnin faaltyeUne baı 
laca temel halkm>ızın ıtlııl 
Jeti erine vefa etmek oldu 
lu dlt6n6Uhae parti teılcıll 
tımızın ıenellk c:alımalaranın 
mtlletla tclarellnde ae kadar 
Terimli bir kola1lık oldufu 
sl•e çarpar. 

mandayız Mtlletlerln bir al
Je efradı ııbı birbirinin dert· 
lertnl anhyarak bu k6çük 
k6renla kucafında kard•ıçe 
yaıayabtlmelerl azla emeU
mıadır . 

Fakat arlııadaılar millet . 
lerln birblrlertle iyi ıeçln 

Ştmdl ıtze bu zlbnlyettn 
mllletın bGnyeılnde k6k ıal· 
mıı oldulunu da ıöıterece 
ftm 

AtatGrk ııbt her tarihin 
ve her devrin b6y0k bir 
kudreti ıt1aaet ıahHındaa 
maddeden çektldtkten eonra 

Çekoslovakya 1 Daladiyenin 
Kom'iiniat Par- Seyahatı. 
tiaini Lağvetti. Parıı, 27 (Rad,o) - a.,. 

vekil DalatllJenln Tuau ... 
Pral, 27 (Radyo) - H6-

Ştla&yet ve daleiln bir 
def ada v• Itır llhaada tat 
mln edllmell ıımdıye kadar 
hiçbir millete DHlp e !maz
dı . Ve naalp olmıyacaktar. 

Ancak ıtklyet •e dılelde 

bullu olunan mılletın ame 
il arzuıu hiçbir teıklllt tla 
bizim partimizin ılneılnde 

olclutu kadar e1aı tutulma· 
mııtır. Beplmlzta en kıJ· 

. metil allkamız mllletl• en 
j ehemmlJehlz zanno:unacalc 

tlkl1etlne kadar vukuf ıahlbl 
olmak ve milletin en pahalı ve 
en ıüç nyılacak dileklerine 
kader tedbir bulm•i• çahı 
mektar. Kanunlarla n Bil 

y6'< Millet Mecltıtnlo ema · 
oetlerıyle vazife alm ıı me· 
murlar, vekıller, hepimiz 
millet hızmetlade ıeref bu 

lan •atandaılar o!arak onun 1 
ihtiyaçlarına yet ımek hıale 

riyle meıbuuz. 86y61c, küçük 
bGtflo vazifelerin iyi Ye te· 

mlz lf a olunma11 emellerimi· 
&in bat1Ddadır. Parti toplan

tılarınıD temiz ve piirGztilz 
çalııma11nın ıonuada bu ı6z· 
lerimde arzu ettlllmtz ma 
nl11 bularak muhitlerlnize 
d6neceflnlzl Clmld edıJorum. 

Az z arkadeılar; 
Partimizin karıaıında ha 

lunduiu vazifeler vardır. 

melerlal J•lnıa bizim arzu. 
'DU& temin edemez Hattl 
htatm •illetler araaında ko 
pacAk muhtemel bır fırtına 

da uzakta bulunrr.amız bıle 

J•lnız bizim tedbırlmfz Ye 
keti erzulannuzia temin 
edılmtyebtllr Demek kf kay
bedılmıı zamanlar, tellfı et 
melt, milletimizi ıilratle 

ilerletip yClkıeltmefl Uirlü 
ıekteler ve manialara ma
ruz kalmak lhllmallert için
de baıa rm•I• mecburuz 

Partinin büt6n azaıı ça 

da bGtün dünranın hayret 
ve takdirle karı111oda eabit 
oldu ki bu aziz memleketin 
h .çbtr lr6ıeıl•de ve bu bl
yük mtlletln hiçbir ocafında 
Cumbµrtret •tlııındaa baıka 
bir hava e1memtıt1r. 15 Se
neUk tfir lü mlılrı!lt içinde 
bir hayattan ıonra Cumhu 
rlyet rejiminin verdlit bu 
imtihan on•n zanaedtldliln 
df'n çok daba 18flam ve 
derin 16kte 1ar1ılmaz bGn · 
yede olduiuDa bütiin dGn
( Sonu d6rdGacü ıayfada) 

k 6met komlnlıt partlllal 

llivetmtı ve ÇekoılowakJa· 

nın her tarafındaki komi 
nlıt kulOplerlal kapattıktan 

•• enak •Olyalaraaı aldık. 

tan aonra komlnlıt partlıl· 

ne meaıup btlumum beledl
ye relılerlni de azletmlıttr. 

Bu bidlıe, Çekoılowkya

da olduia ııbı,komıu mem· 
leketlerde de derin aklı· 
ler uyandırmıı. Berllnde 
memnuniyeti maclp olmaı· 

tar. 

Köy Ve Ziraat Kalkın· 
ma Kongresi Dün Açıldı. 
Kongre Başvekilimizin bir nutkile açıldı. 
Kongre umumi reisliğine Celal Bayar seçil

di. KomisyonJar ayrıldı. 
Ankara, 27 ( ~.A.) - lf. lerlnln koro halinde 161le Enclmenl Relıl Faılr, 

Ahmet rlncl kly Ye ziraat kall11ama dlklerl lıtlklll marıılHlan deleıelerden 

B. Ctldl Bayar 
lronıreal huıDn lfleden ev
vel Hat 11 de Bl,ük Mı ilet 
Mecltıinde toplanmıı ve ylk· 

ıonra laı•ektl Celll Ba- Takaldı faları 
yar 11k ıık alkıılanaa bir Mçllmıılercllr. 

reiılllldere 

nutukla konıreJI açmıılar· 
dar. 

lkt deleıe k61IOnün dtlek 
lertnl ifade• ettlktenrve yClk-

ıelc tabıtl ıençllii adına bir 
tllr okunduktan ıonra amu· 
mi relı ve relı vckıllıklerl 
lnttbabıaa ıeçtlmıı, umumi 
rerıltle Baıvekıl Cell! 
Bayar, relı vekılltllne de 
ZıraatGVekıh Faik Kurtoflu 
ile Milde mebuıu Ca-.ll Ar•h, 
konıre relıllilne de eakl 

Zıraat :v els lllerladen Rahmi 
G6kçen, Mulallı Erk -

B. Faik Kurdoğlıı 
Relılcumhur lımet lnö-

V azıfelerln bundan ıonra 

ebemrnlyetlert azalmıı detti, 
daha ziyade artmııtır. Sal 
lam bilayel ı , yükıek 11ttdath 
aıll bir milletin ı• yaai baya
tıaa lıtıkamet vermek tddla-
11adayız. Geçmlt tarihin fır· 
llnalan l~lnde ıeç •e ekıtk 
kalmıı :tarıaflarımıaı ılratle 
tamamlamak Ye ilerletmek 
vaslf•IDcle,ıa. Mılletlerl• IMk alraat eMtltlal talebe mea ve Mecllı ~Ztraatl 

alae konırenln ıoaıuz 1ay

ll Ye halhlıfını arz huıu· 
ıunda verllea tallrlr alk•t· 

B. Da/adiye 1 
Jabatıaa bOylk ehemmiyet 
verilmektedir. 

Donanma Geaellrur••J 
Ba,kaoı Amiral Darlaa, ila
ve Kuvvetleri GenelkurmaJ 
Baıkam General V ıltmen tle 
Mılıi Müdafaa K.omHeıl Baı· 
kanı General Jorj, Baıvektle 
refakat edf'celclerdtr. 

larla lc .. t.u l edlidlkten ıoara 
konıre meıatııae mClt•azar 
olarak teıekkll eden ko-
mlı1onlara relı ve maabata 
muharrir aeçtml Japılmıı JI•• 
talebelerin llıleclilderl ZI· 
raat mar11 ile laik umumi 
toplantaya IOD 

111 Yerllmlfttr.~ . 
Konır••fn t919lanmaıı 

mlna1ebettle uı.. meyda. 
aında 6ileden eonra Zafer 
anıta 6nGnde lconıre deleı• 
lerl ve J6lr1ek ziraat eaıtGtl · 
ıll talebeleri tarafıadan te. 
zablrat yapılmııtar. 

Ankara, 27(A.A.) - Ha· 
ber aldıfımıza ı&e, lkt1 .. t 
Velrlletlnln talebi lzerlae 
memleketlmtzdekl petıot ıtr · 
ketleri Itır tklaclklnua 
931 'daa itibar• moterlala 
çift ' teneknlala laer ,.hır 
ve kaıabadalrl •tat flat
lar1nw aııarl 15 kurut 
tenatllt J&lt••I• karar •• 

·•••tetir. 



SAYFA 2 

Efsaneler Dolu Bir isim: 

ATLANTİD .. 
-

Volkanlardan göklere fışkıran at ş ve alev sütonlanmn 
ortısmdı kaybolan koca kıtı .. 

Atlaatld! l•aanhk tarlbl 
ntn ıerl 11nırlar1nı ılı perde 
lerl ardında bırakan efaaoe 
ler dola bir lıhn.. Atlanttd 
lutaaı, YolkaolardaD 16klere 
fıtkıran ateı ve aleY ıütun · 

larıaın, zencirlerden hoıan 

mıt a•ı•• dalıaların Ye lran 
bulutlarıaıD ortasında, lnıaa· 
lan. mabedlert Ye koca lco· 
ca ıehlrlertyle t>lrltkte uç.az 
Ye lteelz Atlaı Olcyanu111nuo 
dibine ıark otan eararh bir 
lutadır . Mıl&ddan 9000 yıl 

ıerlye ıtdeltm, ne tufyanta· 
ra. ne yangınlara, ne isti· 
lllara De aaraıntılara ne de 
tuf aaa henzl•en bir fellket 
eabneıtne ıahlt oluruı: koca 
tlalların 3000 metro derta
ltfe ç6kGıl! Fakat Atlaatld, 
buıGn niçin dilden dile de
laıaa l»lr anane Ye ofHae? 
Hattl alçln eftınelerln dahi 
arkaııoa çekllmtı ıtbt? 

Atlaattk facluı. ucu ele 
ıaçlrtlen esrarlı bir cinayet 
ııbt, zaman zaman 1'ellrlr, 
zaman zaman kaybolur. At 
lantld denen kıta hakikaten 
•ar mı ıdt? lu. ilim llemt · 
•fn elfnde ylz senelik bfr 
çıpr•z kelime ki blll tama 
men tamamlayamadılar. Ba· 
•• llfmler hldlte lıaakkında 
tamamen mtto!ejlk kinaye 
lerde buluau,or. Bazıları 

•e•ıuk oldulu•u iddia edl· 
yerlar. Falcat ne oluraa ol· 
ıun, Atlantld kıtaaının meY
cucltyotl ötedenberl ıöylenlr 
durur. Hattl eıkl xaman 
m6elllflerl, btlbaaH Eflatun. 
Atlantld adındaki büyflk ef · 
aa•• hakkında YunaDlılar 
arasında dolaıan ananeler• 
tla1a•arak bir eser de mey· 
dana ıettrmlttlr. Yunanlılara 
ıöra oıkl zamanlarda Cebel 
tarıkıa 6te tarafında bir ka · 
•im otururmuı. BOylk bir 
fellket netlceıf olarak bu 
kaYmla oturdufu Atlaottd 
adaaı denize ~6kerok bir ıG· 

nla içinde ortadan kaybol · 
muı. 

1898 Hneılnde idi Bır 
kablo ı•mlıl, Franıanın Br 
eat limanı ile Kod burau 
ara11nda denize kablo dökü· 
yordu. Kablo, Aıor adala · 
rınclan 900 kilometre açıkte, 
3000 metre derlnlljlnde kop 
tu. Kablonun kopuk uçları 

yakalandı Fakat kopuk uç 
larla beraber denizin dibin 
daa bir d• taı parça11 çıka· 
rıldı: Taıta bir fevkalldelllr 
•ardı. Tat parçaaı Müzeum 
ilimlerine 16aterlldı. Alim · 
ler taıı evirdiler, çeYtrdller: 
«Açık haYada ıotumuı cam· 
lı bir •olkan lavı» dediler. 
Koca denizin ortuında •e 
3000 metrede bulunan bu 
ıarıp liY bir deniz yolka • 
oındaa çıkmıı deflldı Çün· 
kü aerbeıt havada katıleı· 

mııtı. - O halde? O htlde 
illdlee ıayet baıit: Buıünkl 
Atla11n altı •aktlyle üıtüa 
d!'! idi. 

Bır taraftan jeoloji, btr 
taraftan hayati cojraf ya 
llhnlort dorlaal ılm1 araıtır
malara koyuldular. EvYell 
Atlantld l11ta11aıa ltı•l ottljl 
,.itayı b•lmak Y• ı .. ttu et · 

mek lizımdı. Teabtt ettiler; 
AtlanUd kıta11, Marstanya 
ıabtllerlnden baılayarak, Ye· 
ıılburun. Kanarya, MadM 
adalartyle, SargH denizini 
de ıbti wa ed~rek ta Vene· 
zuellaya kıdar uzanmakta· 
dar. Yapılan ilmi tedklkler, 
btlha11a Sarı•• denizini• 
bulundufu yerin Atlaatld kı
taaı olmak tbttmallnl çok 
koYYetlendfrmlıtlr- Dealzln 
altındaki topraklarda bazı 
aahll hayYaoı müıtebaaelerl 
buluamuıtur . 8tlhaıaa bu 
denl•lerde bulunan btr bö· 
cek biiyük btr alaka Ye 
ehemmiyet uyandJrmııtır. Bu 
b6cek, taııdıiı buıuıtyetlere 
16re Atlaa Okyanuıuoda ya· 
ııyan 1'itGn haıerelerden 

apayrı bir Yaalyettedtr. Bun· 
dan bııka tahmin edilen 
Atlaetld kıtaaı hudutları da 
htllndekl adalarda yaıı1an 
bitin hayvanlar da r•rabd 
taıımaktaclır. Bundan ıu ne · 
ticeye varılıyor kı. buıilo 

bu adalarda yaııyaa hay
vanlarla, nebati Yazlyet ve 
dtier huıuıtyetler Eflatunun 
bahıetmfı olduiu mlllddan 
9000 .. ne eYYelkı Atlantld 
kıta11n1n baka yelerldlr. 

Belçikalı •eıhur fizikçi 
Ptkar ıeçenlerde Pırfıte ya 
pacefı ıon tecrübeler hak · 
kında çok mGbim bir konfe· 
ranı verdi. BuıünkO «fnlt 
ve çıkıt» ihtadı tellkld ~dl· 
len P ikar Yerdtlt lronfraoıta 
Jaluoda Ati .. dentslade bir 
tedkık yapacıiınl ıöylemittlr. 
Makıadı da A tlanUd lnta11 
aıa içinde olftn mahallerde 
eakl de•lrlerdeaberf, Atlu 
dentztoln btolerce metre ka
lıohiınclakl muaazzam ıu 
kütleılnln altında. kemik ve 
kum tabakalarının içinde 
uyuran «bir lnnn eıerl» bu
lup cıkarmaktır . Pllrar A.tlaı 

Okyanuıunda 3000 metreye 
kadar inecektir. Bu intı lçlo 
tlmcilden hazırlanmaktadır . 
Pıofeıör, bir denizaltı ıemı . 

ıl ıekl nde kabili teYk bir 
balon yaptırmııtır . Balonda 
yat dolu blr luıım vardır . 

Oouo üzerinde bir pervane 
bulunmaktadır . Plkar konfe · 
raaıtan ıonra bir ıazett>clye 
yapacaiı tedk ik latıt hakkın 
da fÖyle ıöylemııtır. 

Denizlere inmek, atmoı· 

fere çıkmak kadar hazarlık 

Ye heHp fıter. 3000 Metre 
ilk muazzam btr ıu kütleıl 

oto altında yaııya.,tlmek, 

hele it ıörebtlmek ~yle zan 
nedtldlit ııbt kolay bir it de· 
itidir. Ben yapacafım bu 
tedklk •ıtnde ko•fraata siy· 
ledtilm ıtbt kabili sevk bir 
balon kullanacajım Bu el -

darları ıoo derece Hğ;am 

olan balon elektromanyatlk 
bir kuYYetlo lıtedlflm za
man lnlıe devam edebtlece· 
ceffm ıtbl balobda taıamak 
ta oldufum •iır bir clımt 

birdenbire bırakarak ıüratle 
y6luelebllecei'm. ille araı 
brmalara Kanarya adalan 
oın ıarp taraf lMrında baıh 
yacağım . Yani ılzio anlıya 

ui••••· Atlanud kıtaaınıD 
ta• ortaaıoda .. Atlaa ıula ~ 

28 BlRINCIKANUM 1931 _, 
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H·AB RLER 1 ,, 
Vi~ye le 
işleri Tahsi 

ağlı E g" ma Köy·· llkoku-
a ı.. lu T a m a 1 a n d ı. 

Sağlık bütcelerine hangi işler 
icin tahs ·sat ayrılacak. 

Okul Valimiz tarafından, köy
lünün sevine tezahürl~ri ara"" , , 

Sailık •e Soıyal Yardım Hasta ların rahat Ye me· 
Vekaleti 1939 vilayet huıuıl deni ıek&lde h11tabanelere ıev· 

aında acıldı. 
tdue bütcelerlnln hazırhiı 

eınaaında ıafhk Ye hayır 

tıler& fçla aözöoOne alına 

cak noktaluı teablt etmlt ve 
vıllyetlere btldtrmtıtlr . 

1939 Vılayet huıuai idare 
bütçe projelerlne bet senelik 

çahıma proframı lçlDde olan 
11ilık ıılerl tabtlıatı koou 

lacektır. Haıtanhae blnuı,eı· 

ki ve meYcut kadroya ıö 

re dar olan hlnalaran yerine 
urıo lcaplauna ve maballt 
ihtiyaçlara yetecek de1ecede 

birer modern haatabane btnaaı 
T0cude ıetlrmek için ıeoe· 

lere takıı ta edtlmek üzere 
tahılut ayrılecaktar . lnıaah 
yarım &ralan ıafl ık müeueıe· 

lertnfn lkmalı hastahane etüvle 
rtyle tamir fat11yaılarıoın 

tecdit, tamir ye lılih,ye mun· 
tazam ve iyi bir hale ıett

rllmeılne •e h ıtahat'e mal · 
zeme •e teçhtzatıo ikmal ve 
tnıaaına yettıcek tahıiaat ko 
nulacl'lktır. 

kini temine varıyacak hasta Ye 
cenaze nakil araba Ye oto 
mobili eri alınması için ta · 
yln olunacak ıaflık memur
larının harcırahı için tab1!1&t 
ayrılacaktır İcabına göre yJ 

llyet haıtahanelerlnde tedaviye 
muhtaç hastalıklar için J«ı• · 

mlye 75 kurut heaablyle 
aynca te hılaa t ayrılacak -
hr. 

Birden fazla h atahaneal 

1 
olan villyetlerln biitce pro· 

jelerlne her hutabane için Ye• 
rllecek tahıtıat ryrı ayrı 

ıöıterllecektlr. Senesi içinde 
tekaüd olecak memurlardan 
ikramiyeye müstahak olan · 
lara verilmek üzere bütceye 
ayrıca tahılaat konulac k · 
hr 

Köy ebeleri kutlanmak 
kararma v ren vi layetler 
fç ın ücretle beraber bu ebe· 
lerln zaruri masraf larıuı kar · 

Merkeze bııilı Eraema ilk 
okulunun açılma töreni 
V ellmlz 8 Etem aykut ta 
rafından yapılmıetır. 

Valtmlz köylftnOo daYetl1e 
Kültür DJrektiSrü B. 
Nnım Ôrenıun ile btrhkte 
evYeltıı ıfln ötleden ıonra 
Erıamaya ıttmtılerdlr. 

K övlüler sayın ti hayın 
köye teırlfiod~n çok müte · 
ha11lı olmuıler ve kendile 
rfal baıta köy baıöfretme

nl olduiu halde ıamlmtyet• 
le karıılamıılardır. 

Valimiz, lnıaah hitam bu
lan ve çok ıGzel bir yapı 

Devair Ve 
Okullarin 
Yılhaşı Tatili. 
Yıl beıı dolayfıt1e her yıl 

olduiu gibi bu defa da h"r 
derecedeki okullar btrlnclka · 

ıılamak için tahıtaat ve har· nunun 31 od ıünü öğl~dcn 
cırah da ltoyacakludar 1 ıonra baş lamak üzere tklnct 

""'!!!!!""'!!!!!~!!!"'"~"'!'!!!!!!"!!'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~"'!!!""~ kanunun birinci, ikinci ve 6çün 

On ·, u c z H k cü günü trıtll yapacaklardır. 
Dairelerin tıe umumi ta-

d 
ul günlerine aıd kanun mu· 

R Yo U lsma ~ a ''· ı' clbtnce bir buçuk gün tatil 
yepmaları tcap etmektrdlr. 

--------- - -- - - Bu yıl 31 blrlnclkioun 
Gümrük muaf iye tinden istifade curoarteıl1e . ıenehaflDID ilk 

ıünü de pazare icabet ettl-
edece/ı olan bu radyolar ucuz ilnden devalr bu ıuretle ta · 

ttl yapRnyacak, yalnız ılko 
verilecek. kullar pazartesi ve ıalı güoQ 

Nafıa Vekaletince dütü 
nü len halk radyoıuouo tipi · 

ol teablt etmek üzere lıtan 
laulda tcdklklerde bulunan 
komlıfonun faallyet,nt bl 
ttrerek ruporuou Vekllete 
Yermtıttr. 

K.om lı1oa ictanbulda bü · 
tün rad70 ıtrketlerlye temu 
etmif Ye raporunu bu ıurel· 
le hazırlamııtır. 

Halk radyoıu yalnız baıı
na Ankar lata1yoounu ale

~ilecek •e icab•nda diier lı 
taayonları vermek li.zım ıel 
dtğl takdirde ıene Ankua 
istasyonuna beğlanuak böy· 
lece dınlentlecektlr. 

Verıleu malümata naza 
rao ıımdtlık halk radyotarı 

on bin •det olarak 11merla
nacak Yo rümrükteD mua· 
ftydle ıeçlri!erek mümkün 

rında birer cevız ka bufu 
ılbl aallanan balıkçı gemi. 
lerlDden, Okyanuıua koyu 
yeıtl ıularına bakarak ~ıkl 

haube. ler, denilen ıütunlar 
tabay1ll edlltrkeo, bir çeltk 
balon fçfnde. dt>n izin derin · 
lilıtf erlne kurıun ıtbi inerek 
nHlllerl ııık yüzü görmlyco 
ıay111z deniz hayvaolanoıu 

üzerine projektör tutacak 
olan tllm edamı Pıkar, aca 
ba Atleattd, o «Kaybolan 
toprak» ın zaferini kazaca 
cak mı cferalnl:ı? 

oJduiu kadar 
edilecektir. 

\IC\IZa mal 

Bu radyolar köylere tevzi 
olunacaktır . 

Y aloız radroların kulleoı 
labım&&l elektrik olmafa mü 
tevakkıf bulunduau cihetle 
ıtmdlilk tevziat yalnız elek 
trlğı buluoao yerlere yapıla 
ca!.ıtır. 

Komisyonun, ak6müli.törle 
lfllyeo radyoların Jatlmalln· 
deki ıüçlük r.okta11ndan bu 
tarz radyolara temayül göı 
termedtğ& de verilen haber · 
ler cümleıindeodlr 

Halk rady olarının kulekla 
dejı!, oparlörle iılemıl mat 
lup bulunduğuna gore zaten 
lambalannı dahtlde imale 
bugünkü ıeralt lçınde lıkin 

bulunmadığı ciheti , hariç · 
ten mübıyyaaıına zaru,ct 
görülmekted r. 

Bir taraftan da kutulan 
nıo dahilde imal olunarak 

l 
aluamınıo mübnyaa edtlme 
ıl ve memlekttmtzde kuru 
larak daha ucuza mal edıl · 
meıl de düıünülmektedlr. 

Halk radyoları, abonman 
lcretlerlne de tibl olmıya

caktır. 

R dyoların köy bütccılo· 

den ifraz olunacak tahılıat. 
la ahnmaaı mevzuubahlt 
lıe de henüz radyo tipi ka 
ti o larak tesbit echlmemlf 
olduiu için bu cthetın düıü 
nülmeıt benib mcvılmılz rö· 
riilmektedlr. 

tatil olaca klardar. 

Yılbaşı Bileti 
Kalmadı. 

·ı ürk Hava Kurumunun 
tertip eltt ğl yılbaıı p fd n 

goıu geçen •~nelerde olduğu 
gibi bu yıl de. büy6k bır 
röibet görmOttür. 

B yllerde htrktlç günden 
beri tek btr bilet kıahoamır 
t1r. Şehrimiz Hava Kurumu 
ıubecl p lyaogo müdürlüiüne 
telaref çekerek acele bilet 
11temiıse de evvelı. ıüo an 
cak 150 bilet göodertlmlf. 
buolr.r da çabucak ıatılnııı 
tır . ~imdi yeniden bilet bPk· 
lenmektedfr 

Yılbaıı btl~tı aatıı ı yalnız 
ıehrlmlzde 20 btn ltrayı bul 
muıtur. • 

----"'!Jl'iı---

Tekspor 

Yann Nazilliye gidiyor. 
Telupor kulubü idare he 

yeti a&rıam toplanarnk Na 
zillide yapılncak ıpor te 
maalarıod•ki futbol, bokıör 
ve ıürefçllerl ıeçerek top· 
lantılarıoa ıoo vermfıtır. 

K ftle, bir •otrenör, on 
bet futbolcu, tkl bolııör, altı ' 
güreıçlden mClrclikep ola 
caktır. 

' olarnk yükıelen bload•0 

dolayı köylüy6 tebrik etıoff 
ve köylülere ıevk ve sevleÇ 
Yeren dejerU ılSzlerJle ok•· 
luo resim küıadını yap1111f" 
tardır. 

Erıama okulu bet der•· 
haneli ve KGltür Baka11h· 
iının köy okullarının blrlotl 
tıp planlarına uyıuadur. 

Vali Etem Aykutla. gıl· 
tür Direktörü B. NasılP 
Ôrenıuo aynı ıün akı•"' 
üzeri köylünün ıamlmi ttt• 

ydert arasında k6yden a1rıl• 
mıılar Ye ıelııırlmlae a•.l•t 
etmlılerdlr. 

Sinema ve tiyat 
ro bilet iicretle
rinde tenzilôt 
yapılacak. 

Tiyatro Te ıfaoma a.ıl•l 
bedellerlnd•n deYlet Te be· 
ledlyelerce alıamakta ol•9 

ve miktarı bılet b•dellıılO 
yüzde 2 l 28 !ne kadar çı
kan damıa. tayare ve bele· 
diye reılmlerlyle darülaeeı:e 
hf11elerl birleıtlrlhuek ıuretlf' 
le resim miktarları yüzde 
ooa lndirllmtıtlr. 

Bu tenztllt balkın bedii• 
fıkrt ve eğlence ihtiyaçlar• .. 

nı tatmln eden ılaem• •' 
tiyatroların halk tarafıad•0 

ucuz olarak glrüleblloıe•I· 
alo temlnt için yapılmııtı· 
Devlet ve belediyelerce 1•· 
pılan bu fedakirlıja karı• 
ılnema aablplerlnfn ıtne111• 
ücretlerinde mOnastp miktar· 
da tenzilat yapmaları lc•P 
ediyordu 

Maltye Veklletl bu hd· 
b"' ıu!ta tedlrtkler yapmıı •~ 

nua netfce•I Dahtltye Velıi" 
letıne btldirllmiıtlr. 

Maliye Veklletl ezcil11111 

ıu mutaleaları serdatmekt'' 
dlr: 

•Bütün bu tedkikler de"' 
letçe yapılan fedakarhi10 

tnmnmen muta•aeaıtlar lı' 
hine ıayrlmeınl bir kazaO~ 
temininden baıka bir fa1d• 
temin etmedlflnl ıöeterme~' 
tedlr. Bu hale nihayet verl • 
meıi ve kanunun makıad• 
nıD yerine ıet&t'llmeıl bele· 

dlyelere terettüp ede• • 0 

ehemmiyetli vazlfelerdeD bi• 
rl oldufuodan helcdlyel•'' 
bu huauıta icap eden tebUi' . 
tın yapılması Ye nazarı dl"" 
katlerlalo celp edılmeıt 111•"" 
ıadı kanunun tatthıall nok· 
taaıodan lüzomlu oldui" 
muta lca edtlmektedlr. » 

Dalaıltye Vekaleti , Malt1' 
Vekaletinin bu tedklklol • 1 

llvetlere btldtrmlı, ıloero• ~· 
Uyatrolarao halk tarafıod•" 

• f 
ueuz olanık 1irülebl1111e•lfl 
temin •çtn bizzat alakad•' 
olmalarını ve neticeyi v.1ıı· 
lele btldırmelerlnl lıtellllf 
Ur. 
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DONYANIN EN 
BOYOK SERGiSi 

Nevyork dünya sergısini 60 
milyon kişinin gezeceği 

min ediliyor. 
tah-

NeYJork çalııkan bir ıe
~lrdfr; fakat, ıeblrto . Brok 
in ile Looııı\andıo cenup 
l•rbı •raeında bulunan Ktaı 
denilen lı11mında aylardan 
beri 16ıterllen faaliyetin bir 
'ti d(hıyaDın btç bir tarafın 
~. 16r8lm01 ıey dejlldır. 
Eıt RiYerln ftlbnde Manha· 
'•na dofru bir tlnel açıl
llı•lctadır. Bu Ulnelde yeni 
hır Jel altı treni ııltyecektlr. 
Dıter taraftan Lonı lıland · 
Suadeıln ıahılınde ayrıca btr 
h••• meydanı tealı edilmek· 
leclır 

tedlr. Bir uhrayı ka playftn 
yaldızlı btr g6k yüzü altında 
hulunmakte o1duğunu7. hlı 

ıfnl veren ayrı bir bina da· 
cihan ıemllerlnln ıeyrüıefer 
lerl ıe)'redflect'!k, bfr çok 
yerlerde, tnıan ell ılrülme· 

den otomatik olıuak çalııan 
ve bugOnkü lhtlyaçluımızı 

bize temin eden makinelerin 
f aa llyetl ıörülebllecelctlr. 

Ser,.ı, her biri ayrı bir 
renkte olmak üzere on dört 

30 Nıua 1939 da, Ktnıln 
btr lc11mı ıayılan Fluıl tnde 
dlnyanın bu ıüne kadar 1 

:&rınaı oldufu ıerıılertn en 1 
ii1oıa açalacalctu. l 

kıaıma ayrılmııtır Bu tarz
daki tertip aayealnde, ziya· 

retçiler, fazla yorulmadaa 

hangi ıubenln içinde do'•• · 

taklarını derhal anlıyablle

cekler Ye tedkiklerlnl ona 

göre yapacaklardır Geceleri 
de her ıubeoln rengi ayrıca 

ıtık tertlbatly le tebar6z et
t lrJlece k tir. 

Bu ıerılnln kurulmakta 1 
0 'dutu ıalaa, bundan üç yıl 
e"••I, yedi mtlyon halkın ı 
Ç6plerJ ahlan bir ltataklık 
•dt Bar çok k ilometre mu
•abbaı olan bu yer, büyük 
l•Jret •f! mHraflarla kuru· 
~'Al11ıuı •e lzerlne bır metre 
.. lınlatında bahçe topraiı 

•• rllbre daıenmtıtlr. 
Serıının merkez noktası 

111 t•ılctl eden lr111m hamen 
heııneo bltmlt ıayılabtllr bir 
••al yete gfrmfttlr. Merkez 
llolctaıı, Trlbon adı verilen 
2 10 nıetre J61ue1dıtınde çe-

V aılngtonun yirmi metre 
yükaekliğ i odeki h eykeh ki -

lometre uzunluiunda olan 
metrutfyet alulnfn bıııında 

bulunmaktadır . Bu o leoln 
nthayetınde, «dört hürr iyet» 

adı •erilen, matbuat hür lye 
U, dtn hürriyeti, toplantı ve 

ıöz hürlyeUnlo ıemholii bu· 

lunmaktad ır G ene bu a le· 

nln ıonunda, geceleri volkan 
cienlzı h a l nl a lacak olan bir 

ıöl •ardır. Bu rölde, renkli 
f11kiye •e telileler araeında , 

hlcten bir kule ile 60 metre 
lc-.trunda bir küreden iba 
••tur. s ... ,ın ın aembolünü 
teılın eden bu ikl a limet 
1~10 iç buçuk milyon ktlo 
ÇeJılc h.,canmıthr . Sergiyi 
letecek olanlar, bu ldheye 

~•ktddarı zaman, onun gö 

ı suyun altından yaoualc fıı 
kıracak olan hava gazı bu · 

lutları bulunıı.caktu· 

Gra iiılüode yüzdliü inli · 
~•ı1a1 ha11I edecelderdlr Çün· 
l l,lcıre üzeri aynalarla kap
laDIDıı olan ıavet ince ayak· 
•t lzerlne yerleıtırllmıı v~ 
•Jrıca f11ldyeler de maıke 
:dUlbtı olup, cecelerl göl ile 
d lrlılcte renkli ııılc larla ay
lc •rılatılacaktır. Bır ls6pr6 ıle 

'Aleye muYaHlaıı olan kü · 
teo ın tçlade ıerılnJn ıtklet 
~•tkezıal teıktl edea, «Ya 
~ıraın dGnyası» adı altında 
~r ıneıher kurulmaktadır. 

" 11.&eıherde, burlolrü ilim ı 
•e telcnıtın teıfrl altına ıı 
•ecele olan lnaanlıiın hayat 
tattı Uerlde nasal bir ıekll 
•lacatı 16ıterllecektlr. 
l l<ırent• içinde, mesai yer 
erı 0 'arak birbirinden uzak 

11111eeafe1erde kuralmuı olan 
~Glcıek binalar ve ikametgah 
61ıelerlnl teıkll eden küçük 

:•lerle •Gılenmlt müıtakbei 
lr ıehır Dumüoeat le uru la -

:•lctır · Ziyaretçiler, bu tehiri 
•tüy. hattı albi küreyi çe · 

•lreo ilca l f d P at ormdan ıeyre-
•celdf'!rdtr · Gerek numüne 

:.-brınıa ebadı ıerelr platform 
tıı• nuaıGne ıehtrl ara11ndaki 
eı•fe o ıuretle terUp edil 

"2iıt ı r kt, buradan bakıldıfı 
~ .. ın.. k 
)GI& rı, i ı bin m etre bir 
I •eklikten bir tehire bakı 
1Jor11a 1 Uf intibaı ha11l edl . 
~~•lrttr · Küreyi çHiren 
~9'tf 

-•lar Y•Yaıça dlamg 

lıtırak edccekleı iol btldfr. 
mıı olan memleketler, bu · 

ıOn vadetmit oldukl arının 

bir luımmı yerine getirecek 

olurlarsa, Nı:vyork enternu 
yonal ıerııı : , bOlln dünya 

kü tür ve tarJblnl ancak pek 
dar bir ıahada ıöatermek 

imkanını bulabllecektlr. 

M111r, flraunlar zamanına 
ald bir mabet örnefl, Ro 

manyalılar bir Bızanı ıaraza 

Noneçltler J 7 ncl aıra ald 

bir kırsl sarayı, Fraoaa ile 
Büyük Brıtanya, maalf mo
dern yapılar kuracaklardır. 

Berezll ya, aıcak m~mle 
k~tlerın huıuslyetlerlnl teba 

rüz ettirecek, Lehistan orta 
çala aCd bir kule ile ılyab 

camdan yspılmıı ültra mo . 
dern bır yapı kuracaktır 

Cenubi RodezJya, içinde 
canlı hayunları da bulunan 

vahıl bir ormanla ıüılenmlı 

olan Vtktorlya çalhyanlan 

nın fecir zamanındaki halini 
Amerika lııe, en belli baılı 

kabilelerden mürekkep btr 
kızıl derllıler tehirinin örne · 

ilni röatencektlr. 
ilk yaldii 60 000 000 ki· 

tinin sergiyi dol&ıacağı 

t a b m 1 n e d fi m e k t e. 
dlr Geçenlerde ıırf tecrübe 
için açılan luımm ziyaretçi· 
lerl ıayet bir ölçii dtye ka 
bul edilecek oluraa, yukarda 
kaydedilen rakam da çok 
ufaktır Her laalde, nrıl ıa-

Almanyada ve- Kamutay 
remle mücadele Memurlarının 

V ~reın hıute lığı lf erleyfp 
hasta yı tıtl aytle mecbur et 
ı...eden evvel ketfedıld tğl za· 
man tedavlıt kabil btr ' ilet 
ti r . Binaenaleyh bu hutalı

ğın önioü almak için hıu

tahğı daha haataoın kendls' 
hl11etm•zden e•vel keıf ede· 
rek tedm vJ etmelidir. 

Almanyada t lmdid•n bu 
eıuın tatbikine bfttlanmıı 

tır. Hutalı§ın ntıbett muta -
vauıt dereceden yukarı olan 
TürJngen ıtbl memleketler 
de •ereme htidath ktmıe 
Yar mı yok mu diye umumi 
bir vokla rr a y11pıhyor. 

Mezlcur baYalfde bütln 
koylülertn clierlerl rentıe• 
ile muayene edilerek Yerem 
baılangıcı buluaup ltulun· 
madıiı araıtırılmııtır 

Bu muayene e6ratle Ye 
muayyen bir p)ln dahilinde 
yapılıyor. Saatte 120 lrtıl 

muayeae edtlmlıtlr. Ront
gen maklneıl için btr oto· 
biiı ccHmettnde b6yük bir 
kamyon tahılı edllmlıttr. 

Buna da yirmi kitinin ıo· 
yunup g lytnme1tne mGaald 
bır vağoo fllYe ve rapte. 
dılmlttlr. 

İlk it olarak vereme lıtt· 
dat peyda edf'!n sanayide 
ve babuıuı poraeleo ve ar· 

duaz ıualarlle lat ocakla
rında çalııan amele mua· 
yeoeye tlbl tutulmuıtur . 

Almanya Veremle eıaalı 
mücadeleye rı r ım ıı o luyor. 

haıında nlman tertibat rün· 

de 250.000 kitinin iateıinl 
te:nln edecek bir ölçüdedır; 
bu tertibata r6re, her defa· 

11nda 43.200 kiıiye aervlı 
yapacak ıekaen lokanta Y&r 

dır. Bu b\lyük lokanta en
düıtrlıtne ayrıca, «hot doıa» 

(ıoılı) satacak olan ıeluen 
müe11eıe çıı ıııacaktır . Bu 

müeaaeıeler daha ıtmdıden 

187 vağon ıucuk ıımarlamıt · 
lardır . Hundan batka boğaz 
larıoa düıkün olanları tat · 

mtn etmek için ayrıca, her 
memleketin bloaemda daha 

bir çok lokant lar açılacak· 
tır. 

Bugüne kadar, Franıa, 
Mekııka, Berezdya ve Gua · 

temala, l<uıya ve Belçıka 

bu hususta daha ıtmdtdeD 

tedbirlerini almıılardır 

Ziyaretçilerin 11bhatlann1 
gözetmek makaadly[e, yara · 

lanın• , kıtık ve doium rtbl 
her türlü lhtımsller gözön 

Bnde tutularak, birçok he· 
kım ve hasta bakıcıları yle 

birlikte on tane kGçilk haı · 
tahane de kurulmak Gzere· 

dır. On normal haataha 
ne arabaaa , ıeyyar röat · 

ken laburatuvarı em -
re amad~ bulunacaktır. Ma . 

maaftb, sergide yaya yürü 
memek için hutalanmafa 

da haeet yoktur . Buıilne 
kadar görülmerulı bir bG 

yükllte yüzlerce omnlb6ı 
serıt içinde ıeylr ve aeferl 

te:nln edecekUr; bu ıeylr Ye 
seferlerin durak yerleri ha 

reket lıttkamdlerlndekl hiç 
bir ıerıı yeri dlierlnden yüz 
metreden daha uzakta b•lun 
mıyacalr bir surette tertip 
edılecekUr. 

Kanun Projesi 
h.amutay, Büyük Millet 

Meclisi memurların ı n t eıkt · 
litı hakkındaki id are heye 
tinin tekhf ettiğ i kanun pro · 
jeılol:ı ilk müzakeresini yap
mııtır. Bu kanun tekl ıfı oln 
kabul ile 2512 ve 3158 nu
maralı kanunların hüküm'erl 
yürürl6kten kal dırı lmakta· 
dır 

Bütce e ncümenl. t d dlf 
lzerinde bazı tadiller yapa· 
rak yeni bir metin hazırla· 

mııtır. Kamutayın bütün 
memurları bağlı olduklara 
idare i.mlrlertnln veya Umu· 
mi Katibin inhası •e rtyatet 
makamının taıvıbı ile tayin 
olu naca ki ardır . 

Kamutayde bir memurl · 
yete tayin olunmak fçtn me· 
murlar kanunu mucibince 
memuriyete ıırmeie mahıuı 
tartları haiz olduktan baıka, 
ıu vas ıfları da bn•z bulun 
maları lazımdır: 

A - Umumi Katıplije, 
yuksek mektep mezunu ol· 
mak ve en z beı ıene dev 
let hizmetlerinde çalaımıı 
bulunmak, 

B - Kanunlar, zabıt Ye 
enak knleml müdür ve mü 
dür raua vtnllklerlne, biitce 
enc6ment büroıu ıefltilne 

ve mua vınllğıue ve alelu 
mum kanunlar kalemi ile 
bütçe encümeni büroıu me· 
murluklanoa yükıek mek
tep mezunu olmak ve ka
nunlar ksleml müdür Ye 
muavlnliil ile diier memur 
luldarıo& . bü tce encümeni 
bürosuna alanl\cak olanlar 
fçln yapacaklara vazifenin 
icap etUreceği m.lumatı ha 
iz olup olmadıkları ıınla,ıl· 

mak &zere icra olunacak 
imtihanda muvaffaktyet ka· 
zanmıı olmak, 

C - Muhasebe müdür Ye 
r.cıua •lnhi lne yüksek mtık 

tepten ve matba11 müdürlü
ğü ne hiç olmazu. hıeden 

mezun olmak ve keııd ı mea· 

leklerl fçıoden yetiımlt bu· 
lunmak, 

D Yukarık l fıkralar 

dııında kalan Kamutay me · 
murluklarına derecelerine 
eöre lıae veya Ottamektep 

tahıill görmüı ol~nlar tayin 
edtleblleceklerdfr Hu me 
murlyetlere d e yilkaek mflk· 
tep mezunu olanlar Vllraa 
tercih edilecektlr 

E - Münhal olduf u z• · 
mao keyfiyet gazetelerle ılln 
edtlecekUr Herhanıı bir 
memuriyete aynı Yaııflarda 

bulunan birkaç kııı talip 
oluna aralarında talırirt mü . 
ıabaka imtihanı yapılacak 

tar. Müaald tartlar arasında 
yabancı llnn btlenler tercth 
olunacaktır. Kamutay me
murları devletin dlğer biz 
met •e memuriyetlerine de 
receleri veya terfian nakli 
•e hıyin oluoablleceklerd!r. 

inzibat memurla rı hariç, 
terfi sıralara geldlii halde 
kadroda açık bulunamama · 
ııadan dolayı terfi eltlrtlml· 
Y•• Ye terfle liylk oldµk· 
ları imlrlerfnce tasdik edl 
lenlerden yükıek mektep 
mezunu olanlar lçlo üç, dl 
ğerlerl için dört ıene bir 
derecede kalmıı bulunanlara 
bir derece lıtGn m••ı Ye 
rllecektlr . 

inzibat me•urlaraadan 

Dünyanm en büyük ~ıh~çı· 
hk fabrikas1. 

Moıkovada hfllen, den z 
mahıuUerı üzerıode ç1tlııa· 
c k b üyük bir kombinanın 

ilk kıımı ioıa olunma"tadır. 
Bu kombina, bütün d6oyada 
bu neviden me•cut fabrika· 
lerıo en büyütilnü teıktl 
edecek ve ayrıca thttyaca 
aöre bıl ahere eenlılemeıide 
mümkün bulunacaktır. 

Murmanıktan, VladlYoıtok 
tan, Aıtrakandan, KerçteD 
ve geniı ~ovyetl~r Bırlıflnla 

balak tutulan daha dl§er 
yerlerinden deniz mabıullP rl 
buıuııi trenlerle buraya ıetl · 
rilecek •e burada muamele 
ıörecektlr Kombina, ıünde 
taze tuzlanmıı Yeyahut frl . 
ıorlfiye edtlmıı 400 tona 
yakın balık üzerinde çahıa 
caktır. 

RADYO 

ANllRl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 

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

28 12 · 9.~8 Çarıamba 

Kombinada en modern te· 
ılıat bulunacak ve frtıorlfik 
dafreıf, 5 500 ton bahtı bir· 
den mu haf aza edebilecek tir. 

12.30 TOrk mGzfil <ıar· 
&ucılar - Pl), 13.00 Saat. 
ajanı haberleri •e Meteor 
Ankara, 13.10 MOzlk (16· 
zel ıeıler · Pi), 13 JO. 14 
Mlzlk (neıell plak), 11.30 
Müzik (danı ıaatı), 18.45 
Konuıma, 19.00 Tlrk mi• 
zift (Muhtelif ıarkstar), 1 
- Nev eaer petre•I · (Yuıuf 
Paıa), 2 - Şarka • G6nt\l 
laHretl · (Dr. Şftkrl Oıman) 
3 - Gel ıGzelım çamlıca • 
( Faiz Kapanrı ), 4 - ,NeY 
•Hr JihGk ıemat • (Yaıuf 

Paıa), 5 - NthaYend IAZ 

aemal - (Yuıuf Paıa), 6 -
Yakına ıet yakına - Tiirkl • 
Okuyan: Sadi HoıM• 7 -
Tanbur takılmt . (tteflk Fer· 
ıan), 8 - Şarkı • ıon aıkmı 
(Lemi}, 1 O - D&ıermt ıanı· 
Da (Ruf at bey), J 1 - Şetli 
araban ıaz ıemalal - (Refik 
Feraan) OkuJan: Semahat 
Ôzdenıu, Çalanlar: Vecibe 
Fahire Fersan, Refik Fer .. D 

19.45 Saat, ajanı, meteoro· 
loj l, ve ziraat boraaaJ haber· 
lerf, 20.00 T6rk mOalfl (in· 
cesu - laıcazl y_eılh faıh) 

21 00 Konuı ma (Mtsala ... 
ati), 21.15 Saat. Eeham, 
TahYJlat •e Kambiyo - nu· 
liut boraaıı f latları, 21.21 
Miizlk (Cu .. hur bqlcanhlı 
Bandosu · ıef: lbıan Kinçer) 
1 - Poppteı mart (Me
ret) 2 - Çııan aıkı · Yalı -
(F Lebar), J - ÔrJa•t• -
UYertür . (Vehar), 4 - St. 
hlrhaz •ık · (falla), 5 -
Mona V mıa fantezi· (H . 
fenaye), 22 IO Sinema ... ı 
22 45 Miizlk (klç6k orkeıt· 
ra), 1 - A Te Sola (V. Gt· 
uhanl), 2 - Dıe Faaclalap
fee (E. Kalman) 3 - Dıe 

Romantlker (J, Lanaer) 4 -
Mart · potpuri· (C. Robrelat) 
5 - Loreley · Parafraz · {J. 
Nenabda), 6 - Maıkarade 

(C. Nıelıen), 1 -· Vıelltebc. 

he• L; Slede), 23 45 24 Son 
haberler ve yarankt protram. 

Balık lcomblnuında ıünde 
60 ton balak Yerecek bi r hu
ıuıi daire olacak ve a vrıca 
konı~rva msrlnad plfmlt ve 
kızarm ıf balık sardıtlya ve 
da h& d ı~r neyi balak •ere · 
cek ıekıt yonlar mevcut bu
lunacaktır. 

Bu kombinanın lıtlhıalı, 
bü ıüıı Sovyetler Btrllflnlo 
es slı . hUyacıaı kartılıyabl 
lecek tir. 

bulunduğu derecede dört se· 
ne t..a ldıfı bal de üstün de · 
receye terfi edemtyeulere 
Mec\ıate nzlfe gördilkleri 

müddetçe almakta oldukları 
m•ıı t emıall baılı ile bir 
derece yukarı moeı emHll 
huıl ı aratındakl fark llcret 
ol rak aaıl maaılarına lll•e 
suretiyle verilecektir. Ste. 
noğraflar her d6rt ıenede 

bir terfi ettirilecektir. Me
murlrmn vazlf e ve ealihl· 
yetlerl relıllk d ı vanınca tao· 
zlm ve teıbll olunacektır. 

Bütce erıcümenioln taclil 
suretiyle hazırladığı kadro 
ıudur: 

125 Llı a maatlı bir umu· 
mi katip, 80 lira maaıh bir 
huıuıt kalem müdürQ, 30 
liralık birinci ıınıf lı i.Up, 80 
l i ralık lumunler kalemi mü· 
dürü, 10 lira muavfnl. 45 
lıralal. lkl mümeyyiz, 45 li
ralık r iyH et di•anı kitabı, 
35 liralık ı lcl l , hazine! e•
rak, kavaoln ve muhaberat 
memuru, 30 ve 25 er liralık 
5 er adet katip. 
Zabıt kalemi müd6rü 80, 

rnuavJol 70, 2 miimeyyiz 45, 
8 birinci ıınıf ıtenoğraf 35, 
12 ikinci 11nıf ıtenoğraf 30 
lira llUl&f alac.ııklardar . 

Evrak kalemi müdOrG 70, 
muavıot 55, dosya memuru 
ve birinci ı ı nıf kittpl., 25, 
2 nci amıf katıp l er 22 lira 
alacaklar du·. 

Matbaa müd6rüniln maa
ft 70, baı muıabblbln 55, 
3 muıabbthln 40. 2 muaala· 

hıh muavininin 30, idare 
memurunun 35 liradır. 

Muhasebe mtldürü 80 • 
daire müdürü 80, poıta, tel -
aıraf müdürü 55, bütce en 

cümenl ıefl 80, ktltüphane 
•üdürü 70 ltra maaı ala 
caklardır. 

28 Kiılhk inzibat me•ur· 
ları kadroıu da dabll oldu 
lu halde Kamutay memur 

............ 1 

Hayvanlar~a ıunl gebel ı ~. 
SoYycıtler Blrlıtınde haf· 

•anların ıuni surette ıebe 
bırakılma11 uıulu, çok ıealı 
mikyasta tatbik ehınrne kta 
dır . Bu suretle, 1937 ıene · 
ııode J.OOo 000 tl&ea 1931 
ıeneıtnde ı .500.00o ınek, 

) 937 tl"!Dealude 12 mtlyoa 
iken 1938 ıeaeılode 15 000 
000 koyun Ye 1937 ıeaeıl•· 
de 53 OOOıken bu eene 120. 
000 kıarak ıual u1111le ıebe 
bıralulmııtır. a. uıul, ine• 
•e IJI Jialü koyunların f ez· 
lalaıma11nın •e ı,ı claı laek 
Ye at ılriUerlnln çofalmaıı · 
nın daha bazlı bir te•po ile 
rltmeıl•• çok b6Jlk ,.,_ 
dım etmektedir. 

İarıaı• •1•• ye•I t.,lrıllta 
ıöre 1 il titr. 

Projeala aeırl tarihinde 
Blyülc Millet M.-:ltılade bu· 
lunan ••murla11D mlkteMp 
laal&ları ma•faz tutulmılıt•d1r 
ltanuo, n.,r1 tarllal•d•n yl
rlrlll• ılrecekttr. 



Milli Şefin Her Yolumuzu 
Aydınlatan Nutku . 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
yaya lsbat etmlttir. Size he 
pimiz büyük ACl içinde bu 
bahtıyar rnü~ıı.ho.:leyl yapa· 
bıldığlmlzdeo dolayı yürek
ler dolusu ıft ı bar edebiliriz 

Sayın arkadaı\ar; 
Partimiz mdl~t meofaa · 

tinde küçük hislerin 6ıtünc 
çıkabilen bütGn •atandaıları 
tatmin edecek •D ••ilam 
prensipleri en az teferrüat 
la teıblt edebılmtttlr . 

Türklyeoln yentleımeıl ve 
JÜkıelmeıl ıtbl htç olmazıa 
iki ylz ıenedenberl devam 
eden mücadele bizim rejimi
mizde •e prenılplerlmlzde 
en ıade Ye ameli lfadeılDI 
bulmuttur. Mutlak olarak 
zlkredtlen hiçbir st1aıi pren 
stp ifratı •• tefriti ve tfirlü 
tekilde yanht tatbiki öne sn 
rülerek tenktd eddmekten 
kurtulamaz Parthnlzln 116· 
vlyetlal tarif eden altı pren 
slblmlzde fena ellerde ve 
yaahı tatbikat ile ekıik göı 
terlleblllr. Fakat bu ıayret · 
ler yersiz •• beyhudedir. 
Tam ölçüıG verilmediği 

balde faydasını m• 
ha faza edebilecek hiç 
bir ıliç 1oktur. Şimdiye ka
dar iıbat ettik ki prensiple 
rlmlzl eıas olarak daima iyi 
ellerde bulundurmala ve 
tedbirleri zamanı ıeldtil ••· 
kit cesaretle fakat dalma 
tedbir ve basiretle tatbik et · 
mele çahıtık . Ceçmlı zama · 
nın muhaaebeıl ıon zamaa 
larda biç btr milletin slyaıi 

partlılne aaalp olmamıı ka 
tlar m6ıbet Ya •erimlidir. 
Gelecekte de ce1aretle ba · 
slretln bize aynı müsbet ne· 
ticeleri Yadetmekte oldufuna 
kati olarak kanii&. Anlayı

tımızda Ye lcraatımızdakl 
ana hatlarda zaaf ıöıtermek 
tö1le dursun milletin dalma 
llerllJea Ye yükselen tase 
•e canlı anla1111 ile vatanı· 
mıza daha ıenlı feyizler te · 
mln edeceilmlze katlyyea 
ı«henlyoruz 

Aziz arkadaılarım; 
Mıllettmlz!n en dar mu · 

hallerine vei en küçük thtl
yaçlarıaa kadar ıokulup 
çareler bulmaia çalıımak 

öa6müzdeld senelerin çalıı

malarında yeni bir farika 
olacaktır. Halk çocuiu •• · 
tandaılar tarafından · halk 
içinde ıeçtrtlen bu çalııma 
hayatının deYlet otoritesinin 
en sajlam bir ıurette koru 
yacak halk idaresinin feyiz 
lerlnl en genlı bir surette 
temin edeceflne inanıyoruz. 
Hiçbir koruyucu tedbir tn· 
aan vlcuduau lıuta olmak· 
tan kurtaramadıiı ıtbt 
hiçbir milletin bünyestde en 
iyi tedbirler içinde marazi 
arızalar 1ö1termekten kur. 
tarılamaz. Fakat vatandat· 
larım emin olıuaİar ki uya 
aık, dtklcath •e vazife hl11I 
nl beıeri her duygunun ih 
Uinde talan vazife sahipleri 
olarak millet ldareılnde lü 
zumlu 16r6lecek tedbırlerl 
samanında kararını almakta 
aala tereddüt etmlyeceifz. 
V atandaılarımın Büyük Mil 
let Mecllıl tarahnda 
ve eade bir •atanclaı 
olmakla hayatının bOtün ıu· 
rurunu dolduran Reflfcum· 
bur etrafında teHnGdli o de· 
recededlr 1-1 icap edene bü · 

tün Türk mıUetlnt varile ve 
canlle bir hudud üzerinde 
ıtmdlye kadar bu millet ta
rlhfode görü lmemlt ıüral ve 
hevuıle topl ıyabileceğlrntz 

, den ula ıüphe etmiyorum. 
Al;IZ arkadaılarım; 
Vataodaılarda Ye tetkılatı 

eıaatyenlo tarif ettığl •atan
daılarda bu vatanın daimi 
aabıp Ye aaklnlerl aafat11le 
emniyet içinde yaıamak hu
zuru kalbll Türktye Büyük 
Mıllet Meclisinin ve Cumhu· 
rl1et hüldhnetfnJn samimi 
hedefidir. Htçbtr milletin 
kendiıtne uyıun ıördüiü 
bir tedbir bizim memleke-
timizde taklit olunamaz. Hiç
bir vatllndaı kanunların 

kendlılne temin ettljl nl · 
metlerden mahrum edılemez . 

Huzur içinde müıterek 
•atanın yülnelmeal•• çahı. 
mak sahası bOtün vatandaı· 
lar için açıktır. B• memle-
kette biitüa euvntlerl önün · 
de toplamıı olan tek kud · 
retli •arlık Türkiye Bly6k 
Millet Mecltııdır. Onun ted
btrlerlle tetktlatı eıasiyeal 

ve kanunlarıle hepimiz üze
rine teveccüh eden mükel· 
left1etler Ye vazifeler diler 
bütün vazife ve mükellefi · 
yetlerlmlzl• üılünü ve nizı-
mıdar. ' 

Aslz arkadaıfarım; 
!'ilzl muhabbetle sela -nla · 

rım. Stzl gönderen teıkilit 
arkadaılarımıza, içinde ya-
ıadıiınız mtllet ve memle
ket yuvalarına ıenel haıka-
nınızın aeYıt •e ıayıılarını 
beraber rötfirmenlzl isterim 

/naan Günahını 
Temızliyen 
Nehir:Ganj •• 

Hlndiıtanıo en mlıtlk yer 
terinden blrlıl addedilen mu· 
kaddes Benarea tehiri dindar 
Htnduların mekkealdir. 

Bu ıehtrl ziyaret edenler 
Hındlllanın her tarafından 

gelmlı yüzlerce lnıanla kartı 
laıır. Bu lnıanlar din namına 
vücutlarını hın türl6 çileye 
koyar; bu ıuretle sevap ka · 
zanmaya çalııırlar. Hindula · 
flD itikadına göre her dindar 
lnaaa mukaddes Ganj neblrl 
suyunda hiç elmazea bir ke' 
re yorı yıkanıp ıünahlannı 
temizlemelidir. Onl.rıa dini· 
ne ıöre Ganj nehırt Hındula
r1n Allahı Brahmaoıo ayak
larından fııkumaktadır . Bu 
itibarla inıan ıünahanı temiz 
ler ve ötekt dünyada kendi 
ılne ıyl bir mevki hazırlar 

Ölmezden evvel Caoj 
nehlrl suyundan bir kere 
içen bir lnıao öldükten ıon 
ra yeniden dojmıyacaktır. 

Hındulardan yüzlere~ inıan 

Gaoj nehlrl sularında boiu
larak ö lmekte ve öldükten 
ıoora ceıetlerl y kılarak 
külleri Ganj ıularma atıl

me.ktııdır . 
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gün çıkar. Siyasal gazete .. 

Yıllığı: 800 uruı 

41h Ayhğı:400 

Sayıaı: 3 • 

Günü eçm tı sayılar 

kuruıtur. 

ADRES: 

1 
1 
1 
1 

?Si ... 1 

1 
BALIKESlR TÜRK.DiLi 1 -- -------

' 
Polon,·a Re Almanya Arasın

d Zor Dava: Danzig .. 
r---- A V U K A T -----1 
1 1 
1 Esat Budakoğlu 1 

Lörop Nuvelde Andre Pi · 
yer yazıyor: 

"Varıova bük(hnetl Poloa 
yanın cl9ııuında Almaa nü· 
fuzunun artmaamdan ciddi 
surette end•ıelenmlye batla 
mııtır. Filhakika cenupta 
Httler propafandasının f aa · 
liyette bulunduğu Ubanya 
mıntakalartyle ıJmalde Bal· 
tık denizi 11hl !erinde Klay · 
peda ve Danzııde tehlike 
1arabat keıbetmektedtr. 

Danzir uerbe1t ıebrloln» 
vaziyeti btlha11a dikkate ı• 

yandır . 

«Serbest tehir» tabirini 
tırnak lçlne alıyoruz, çünkü 
17 ıontetrla 1920 de Mil
letler Cemiyeti tarafından 
Yerilen kararla Danztıde 

kuruhnuı olaa e•velkı rejim 
artık bir bltaradan baıka 

bir ıey delildir. Dansliln 
Ahnanya1a slyaıeten bajlan· 
maıı tu ••D bet 1ene zarfın · 
da merhale merhale tabak· 
kuk etmtıUr. Ve b• eınada 
1erbeıt ıeblrle Almanya 
aruıodakl m6nuebetler ıelr
len ıene eskisi ıtbl kalmıt· 
tır. Danztıln nazller tara
fından tedricen içinden fet 
hedllmeıi keJfiyetl Kolonel 
Bekin patlf kohtıkaalyle ko· 
la ylaımııtır. P .Jlonyanıa dıt 
bakanı Almanya ile 1934 
pakbnı imzaladıktan ıonra 

Daaztıdeldahill styaaetln lı· 

ttbalelertne kartı ıHılde 
daha btiyüyün bir aJlka1ız 
lık ıöıtermlt ve dlier taraf
tan Milletler Cemiyeti ko · 
mlserloln oterlteılnl ka1bet· 
me1lne kartı set çıkarma 

mııtır . Ôyle kl bu amir ar 
tık lstıkllUnl Milletler Cemi· 
yetinin ıaranti etmesi l•zım 
ıelen bu_ ıelalrde nazı tabak· 
kümüoün .. kit ve aciz bir 
ıalatdtnden baıka bir ıe1 de· 
jtldır. 

Polooyanın muhafelet ı•· 
zetelerl ne zaman Milletler 

Cemiyeti komlıerlnln otorl· 
teslnl kaybetmesi Polonya· 

ve Daoziğdekl Polonyalı hal· 
kın menfaatlerine zarar •er· 

dtğinl •l haykınıuııa kolonel 
Bek Danzljln Milletler Ce 

mlyetlne ve ooun komlaerloe 
kartı açtıiı mticadelenln Po· 
lonyayı dotrudan dojruya 
alakadar etmedlil ve Polon· 
yanın Cenevrenin yardımı 

olmakıızın haklarını müda · 
faa edecek vaziyette olduğu 
cevabını vermittlr pg(ouya· 
nın Hbık Daoziı umumi ko 
miseri 8. Stra11barger. t937 
de V arıovada oeırettljl en· 
tere an btr eserde bu aörü 
ıün ne kadar hatalı olduğu· 
nu göatermlttlr: «Milletler 
Cemiyetinin Oanz!g üze rinde 
ki kontrolünün kalkması 

Polooyanın lehine olduğunu 

ancak k11a ıörüılü adamlar 
tddla edebilirler.» 

M•lletler Cemiyeti ile Dan 
:ı.li ıenatosu araıında 27 ıon 
kanun 1937 d vakt olau 
aolaımn mucıb .nce komiser 
Burkhudın utık bir müıa · 
hltten baıka bir rolü kalma
mııtır ve Cenevrede kendi
sine ıehlr ln iç itlerine karıı 
mamHı tc:nbıb edllmlıttr . 
Bu tavsiyeyi mutavaatla ye 
rtoe ıetlrmlı olduiunu ı&y
llyebılırtz. Deınzfg ıeoatoıu 

retıt Artur Cr yzerle naayo 
nal . ıosyallıt partlılnln bo. 

yük ıefl •e ıabık Hrbeıt 
ıehlrla baklkt diktatörü Al 
bert Fönter bundan mem 
nun olmuıtur. 

1 
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Bugün •azlyet ne merkez· 
dedtr? idari ve adil teıktllt 
kanunları itibariyle Danztı 

tamamiyle Alman yanın mlıa - ! 'f. 'l 'l f. 'l ~ 'l 'l 'l t_ 'l 'l 'l t_ t 'l 'l 'l 'l 'l f. 'l f. f ~ 
ltne uymuıtur . Almanyaoın 7'\ ~ 

bır ne•i e1aıeu 1ıı.ııne ıeı- ~ Türkiye Cumhuriyeti Zira t Bankası ~ 
mtıttr •e ıefl de B. fonter· llİ- ~ 
dtr. Halkın iradesi artlk yal- • K apita_f: JOOJJ00,000 Türk LirlJSJ ~ 
aız nas1onal · ıoıyalıst par· "' Yurd içinde 2fi 1 Şube Ve /fjans ~ 
ttıt tarafıDdaa izhar edtlır. ~ Duny•nın Her Tara/Jndeı Muhabirler ~ 
Çünkü muhalefet partileri .,. ~ 

llİ- Her Uirll zirai lkrazlar-dtier bdcümle banka ınu· rr: 
yok edılmlıtlr. V •lkıtaa fili 
(b ık ~ amelerl büyük ıubelerlnde ktraJılc kasalar. fF: 

a mecltsı) timdi yetmlı lltJ. 1 '-
«kahve rengi 1ömlekll» ile -..1 bbanız taearruf Ye kumoara beaaplarında tlua• ~ 

.,. ml1eler. °JI. 
sl•ll olarak müzakerelere itti · ~ J 
rak edea yalnız iki Lıb me· ~ lkramiNt: 14.iktarl: lkramlyerıln tularL: .fili 
buıtan mlirekkeptlr. Geçen • ADEDi LiRA LiRA ~ 
temmu~un 20 ıtnde mecllı = 1 1000 

1 
OOI , 

Danslı. naztlerlnln zaferinin 1IJ 
1 500 500 

~ ~ 
yıldön6miin6 parlak bfr ıurette 11/1. 

1 250 
fi': 

kutlamıttır. Meclis refıl Hıt · 1IJ. 
11 100 

250 ~ 
lerlD poltttka11nı meth Ye ıe· 'il-

25 50 
1 OOo ,,; 

na ettikten ıoara Danztı ~ lO '40 ~ ~: ~ 
halkının «Alman 111JlleUnta .,. 

40 20 100 
-; 

bir clzü»oldujunu ve salon · 1fJ , 
da Jetmlt kah•e reDel ünı ; 108 6000 . ~ 
forma ıörmekten Jftıhar et· 'I' Ba ikramiyeler htr d~ ayda bir olmak u:::~re se· -; 
tljlnl~söJlemlttir.Senalo rel· I' n~de d6rl defa bu miktar uzerlndtn kura tlt d•ğılı· -; 
sine ıellnce o da bu ••zl - 1fJ lactı.klır. '-._ 
yelten dolan memnunt1etint • .. "I "l "I '1-"W J. J. "i "I "I "I "i-• "1-"I). J. W. "i J. J. J. •• 
beyan etmııur. Aynı reis ~~~~~~~~~~~ '11/(lf. 
Gra1ezr 1938 ıubatında na· ~ ti 
zl partlılnln altıa madalyaıl ~ y ı • M J D •• 1 T ~ 
le taltif edılmiı ve fi' onter ~ er 1 a 1 o a lll e 1 
tarafından emirlerine itaat it ~ 
etut• ıçın hararetle tebr•k ~ K ö m. u.· r Sobaları.. 1 
edllmtıta Senatol!Jle halk « 7f 
me1ılııl ancak ıeklen me•cut 1 '-
tnrlar-. •e büt6n otorite Dan ı· Yerli mah dökme kömür sobaları şeh- 71 
zııın fübaerı Fönterln elin. rimizde de imtıl edilmektedir. Şimdilik '-
de c. toplanmııtır. Eıa1en ken J 
dııı ancak Hatlerın önünde bu sene bir numaralı olarak imal edil- ~ 
meaut olduiunu beyan et · 1 meğe başlanmışfJr. Bu sobalar çok kul/o-;. 
mittir. ~ nış/ıdır. 
Bu ~senenin baıında Fon· it. 

ter «Danzljin tamamlyle Fiatlar ise İstanbul liafJndan muhak-
nazl olduiuau bütün dünya 

1a ısbat etmek için» bltüa ~ eden sayın muşterılenn Emanetçi - flh ... 
kanunların Alman lejlılaa- it. lf 
yonuna lnUbak ettlrllecejlnl 1 met Gümüş y11zıhanesine uğramal11rı. ! 
16yleml1t1r. Ve «Danztiın •»11ı~~~~~~~~~~~1' 
en derin arzuıu olaa Alman· 

yaya yenıdeadanatanhenüz Balıkesir İnhisarlar 
zamanı olmadıiın"ı» tli ve 

ed~.;~:~~ka Daazljln Alma• Baş Müdürlüğünden: 
yaya dö.:ıütü Avusluryanın Gönen lnhlearlar idaresinde yaptırılacak bekçi •e lı'' 
ilhakından Ye Südet araalıl · pucu odalarına aıd tnıaat 18 12 -938 günündea mbareO 
nla tıgahnden daha büyilk yirmi gün m6ddetle ıartnamesl mucibince açık ekstlt••fe 
güçlüklerle karıı laımaktadır. konulmuttur. Munkkat ihale 6· 1 939 ıününe raıthr•11 

Çünkü Polonya koridorunu cuma ıünü aaat on beıte Cönea müdürlük binasında te' 

ortadan kaldırmak l•:ı.ımdır. tekkül edecek komlıyon huzurlle yapılacaktır. 

{Veya nuyooal Saytunıun Ekıtltmcye lttlrak edeceklerin 659 ltra 64 kurut ..,.,. 
tanlye ettlfl gibi bu korl hammen keıtf bedell iizerlnden yüzde yedi buçuk ro" 
doru hudut harici imtiyazın· vakkat teminat akçallnı 6 1 939 ıünüaden evvel G~eO 
dan lıUfade edecek bir oto- idaresine yatırmaları ve tallplerto kanuni teraltl haiz ol· 

stradla katetmek llzımdır. maları Ye muktezi vesaiki tbraz etmeleri ıartttr. 
Böyle bır teıebbüı Polonya. Şeraltnameyl ıörmek •e daha fazla malumat alco•~ 
nın tlddetll bJr reakıiyonlyle fıtlyenl~rln Balıkeılr Baımüdürlüjü tle Gönen müdürlil' 
karıılatacaktar: General KYa· ğüoe müracaat eylemeleri. 
ın!yenkt bir kaç ay evvel 4140~ 
tunları söylemiyor muydu: 
«Dbnzlğl Polonyadan ayır 
mak lmkansı:ı:dır ve biz Vt 
tulün meoaabını icap edene 
kuvvete- müracaat ederek 
müdafa ya azımltylz))? En 
aen Ş"nıöll yc Httlerln Polon· 
ya için denizde bir mahreç 
aabtbt olmak hakkını tanı

mıı olduğunu hatırlamak li· 
zamdır Httler Donzlgde po· 
lonvahlarao hakkını da tanı 
mıı ve ılave etm•ıttr . <(Bu 
mahrec!n Alman topr ğında 
çizilen bir kortdorla mürn · 
küa olmaaı bizim için acı 

du » Bu lt"ret çok manidar· 
d1r, f6hrer Rrf)DDcr ve Al 
man · fruoıız hududlarına 

hürmet edecef ldl reımea 
söylemlı olma11na rağmen 

koridor ve Polonva Alman
ya hududu hakkında huaü. 
ne kad11r aynı ıeyl söylemlt 
deilldır. 

Ne de olea, Danzlfın ka 
radan ilhakı büyük mani-
lerle kuıılaı1a bıle manevi 
ilhak yapılmııhr. Bütün Al
man kanunları Nüremberg 
kanunları da dahil o!duiu 

halde Danzlıde merJdır ve 
Doktor Göbbelsto geçe" 
temmuzun 26 aanda daoıfl ' 
illere ıöyle h:tap etmlf ol· 
duğu hatırlardadır: 

~,, 

((Siz Almanaanız ve 
1 

man kalacak11oız . Hasret11', 
çcktlilnlz Almanya narıt•" 
mensup oldufunuz AlO'a" 

w ırkı namına, itaat ettljlO 
führer namına sizi seliOJ1' 
ram.:ıJ 

Sahibi ve Batmubarrtrl: Balıkeılr Mebuıu H. KARA~ 
Çıkaru;n Genel ili rektörü: F~A f 11fL 'AL -
Ba11myerl: Viliyet Matbaıuı - Balık~•lr 


