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Romany' da Bir Silahlan
ma Nazareti hdas Edildi. 

16 BIRINClTEŞRIN PAZAR 1938 GÜNDELİK S!Y AS~ .... =.., GAZETE ON ÜÇÜNCÜ Y L A Yl: 4012 

Roman ada Bir Sil3.hlan· 1 Çek - Macar Müzakereleri Kesildikten Sonra 

Y • • • Macarlar, Slova Hudu-
ınaNazare~~.!.~~as Edıldı. duna Asker T ah itEdı or 
ltomanya Kabinesinde Bazı Tadilat yapıldı, .........• Ş Y 
1'IilliMüdafaaNazırı Ve Müşaviri istifa Etti. Le Ve M car Talepleri ile Hasıl Olan Gergin 

Bakreı. J5(A.A.) - Kral 

1 ICarolun rlyaaetlode top
l,nan nazlflar mecllılnde 
Ytııı bir ıtlihlanma planı 
laaıırlamıt ve bir ıllihlanm& 
''~•retl ibdaı edilmlttlr. 

8nkre1, ıs (AA.] - Mdli 
"'iidafaa nazırı General Ar

te'-nu ile aynı nezaret 
llıllıteıarı General Glac he 

"1h: malam olmayan ıebep-
1•rden dolayı lıtlfa etmııler 
dır. 

lyı malam"t almakta olan 
"'ehafıl bu lılifalaran mem· 
ltltettn teıllhatandakt lnkl 

.!!!!,ıı derin bir tedkıke tabi 

tutulması içın nazırlar ara-
11nda aktedllmlt olan kon 
feranılar ıerlılnin hitamı ıle 
müterafık olduğunu kayda 
ıayan ıörmektedtrler . Bu lı · 
Ufalarıo kabınede daha ge 
nlı tadili.ta yol açmasına 

ihtimal verilmemektedir Ye
ni müdafaa nazın hafta nt
ba vetloden evvel tayın edı
lecıektir. 

Bükref, ı5 (Radyo) - lı 
tlf • eden harbiye nazırının 

yerine, General Süperto ve 
müde§ar Glac yerine de 
erkanı harblyel umumiye 
ikinci relıi General Jakoylç 
tayin edtlmıılerdtr. 

Gönüllülar çekilrken Vaziyete Almanyarı_!?. •• ~?dahalesi Muhtemel. 
... - . 
ltaiyan tayare- K<tı~pııtl4trdıılsyanHareketiGeı işli)rOr 
ferinin faaliyeti Perağ, 15 [AA} - Çek Heyet, icap edene, bitaraf 

Macar müzakerelerinin in· bir devletin hakemllilne 
Londra, 15 (AA} - Bar 

aelondan verilen bir ha bere 
aöre, altı ltalyan tayareal 

bu sabah Ftgueraıı 

bombardıman etmtı ve Ma-

zartk adaa111a dönerken Ba 
guera burnu hızaamda bir 
Fransız torplto muhribine 
de bombalar atmıılardır. 

kıtaa uğranuuı üzerine Ma
carlar beı ımıfı ılllh altına 
çağırmııtır. 

Prağ, 15 [AA.} - Kar
patlaraltı mıntakaaında bat 
16ıteren lıy110 ıentılemtıtlr. 

Asiler, Çek Hkerlerlne de 
hücum etmeie baılamıılar 
dar. Aıllerln Macarlorca teı 
vik edıldtji btldlrdmtıtlr. 

mftracaat etmesini ve bir 
ıuretl bal bulunmazsa, o 
zaman Müolh anlaımaıını 
tmzalayan dört büyük de•· 
let nezdınde teıebbiiaatta 
bulunulma11nı teklif etmek
tedir. 

anlaımaaıaı lm·u edeo dört 
devlrte btldlrmeğe, kuar ver
mtıtır. Macar h6 Omett n.y 
nı zamanda Mac rı tıınao 
menafllnl korumak tçlo fcap 
eden tedbirlere teTeaaül hak
kını muhafaza eylemektedir. 

Alman Casuslarının 
Amerikadaki Faaliyeti. 

~~~--- 1 

Eski Maca,· Baş 
vekili kitlerle 

Görüştü. 

Prai, ıs (Ranyo] - Ted 
hlfçl Macar, Karpatlaralta 
mıntakaıında Perpenak lı 

tasyoouna hücum etmiıler 

ve lıtaayon memurlarını al 
dürmüılerdir. 

Iedhitçllerln, birçok köy
leri batarak ıoyduldara "-11-
dirilmtıtir . 

Roma, IS (Radyo) - Ma
caristan ıeflrl, dün Bari 
clye nazın Kont Ctanoyu 
ziyaret etmtı ve Çekoslo
vakya He baılı1an mdzake · 
relerin keııldlilnl bıldlrmlt· 

tir 
Kont Ctano; ltalyanın, bu 

huıuıta Berllnle muhabere· 

de buluoduiuau ve Maca· 
riıtan lehine bir ıuretl hal 

Komarno, 15 (A. A) 
Slovakya Baıvekll m11a.Ylnl 
Durcanıkl razetecl~ere yap · 
tıiı beyanatta Çekoılon !fa 
heyeti marabha11aaıaın Ma· 
carlarla yapılan mizakere· 
lerde her milletin kendi mu· 
kadderatana t blklm olması 
esnasında lıtlnad eyledlflnl 
ıöylemiı ve tle•lıtlr ki: 

- Mocar heyettle ara· 
mızdakt 1ttllf baılaca ıu 
noktada çıkmııtar: 

4mer.ika Zabıtasınca Yakala-
Münth, 15 [A.A.] - Hlt· 

ler bugün ıaat 15 de, Mac!l. 

rtıtanın sabık veıvekth Da

rantyl kabul etmııttr . Bu 

mülakata büyük ehemmiyet 

verilmektedir. 

Roma, ıs (Radyo) - ltal · 
ya ılyaal mehafilı, Macarları 
müdafaa etmekte ve Çekoı· 

lovakyanın, biran evvel bir 
uzlaımaya varması lüzumu 
nu tlert ıürmektedır. 

bulunmaaı için elinden ıel· 
dlAl kadar çahıacağını ıöy· 

lem ittir. 

Müzakerelere eaaa olarak 
1910 tahriri nüfuau mu, yek
aa 1930 tahrhl niifueu mu ele 

1lan Alman Casuslarının Mu
hakemesine Başlandı. Geç •akit tayare tle bu

raya gelmtı olan Macaristan 
hariciye nazareU buıual ka
lem müdürünGn, Muaaollnl · 
ye bir mektup ıetlrdtil ıöy· 
leni yor. 

alınacaktlr. Macarlar Slo· 
vakyadan 1 1.270 kilometre 
toprakla bir milyon \20 blo 
kiti lıtemıılerdlr. Bu rakamın 
430 blnt Slovak 40 bini Ya· 
hudl ve 650 bini Macardır. 

Ne•yok, 15 (A.A.)- Birle· 
tllt Amerika hiikumetlerl 
t,,lhtnde en büyük caauıluk 
'-'"'h•kemeıl yarın Nevyorlr t baıhyacaktır. Mahkeme 

4 111aznun hazır bulun-
'-•lctı&dır . Alman Avrupa 
9
'1lurunun berberi Bn Oh 

:ııı:ı, Hoffman, Amerika or· 
fttltu ça•uılanndan Gilı\av 
UQıloh, Amerika hava ku• 

Setlerinden aıker Galauer 
~Verıkl tayare fabrıka11 

~elburlarından Herrmann 
<>•ıttur 

&unlardan birincisi Ame
tlkaoın mılıt müdafnasıoa 
~ld alzll evrakın elden ele 

1~ttli,ltnde ta vaaaut etmekle, 
ı 1llclıl Amerika bava kuvvet· 
~rloın kullandıjı tlf reyi çal· 

'lda ve lçüncüıü de ge· :e lbllli müdafaaya alt gizli 
'•llcaları ve yeni tip Ame

tıfc,._ tayarelerl planlarım 
ç,ll'tlakla maznundur. 

~ Bu ınaznunlardan çok da· 
~' Qıübım l 4 ktıı Amerlk · 
~' bulunmadıklarından mDh· 
l.ieQıeye aeUrtlemlyecektlr 
~meyanında Alman 

l\laaslılar Al
ltıanyaya ilhak 

rnı istiyor? 
9 Parıı, ıs (Radyo) - Baı· 
ı~lcu llluavlnl Şotanın Stra 
tu uradaa aldıaı ~lr mek-

' 
sat,, Alıu halkının, Fran· 

ld 
tltıbll ayrılarak Almanyaya 
dı ak etmek lıtedlfınl bıl
b~.._ı,u. Buıün, Alaeı mat 
e 't erlclnı de partiler rO 
ı ''••. bu mektubu gönderen 
~,. . 
9 n ~•tan haini olduklarını 
: .\lıaa halkının hiçbir za .... _n 
tat •navatandan ayralmak 

~llledıtını btldlrmtılerdlr. 

harbiye nazaretlnden üç ıu
bay da vardır. 

Nevyork, 15 [Radyo) -
Geçenlerde burada yaka· 

lanan Alman caıuılarının 

muhakemesi, bugün baıla

mııtır 

Maznunlar arasında Yu 
vana Kofban adında bir ka 

dında vcrdır Bu kadın, doı 
yalara çalıp Berlıoe götürür
ken yakal nmııtı. 

Erman adındaki maznun 
Amerikanın bombardıman 

tayarelerinln planl rını aıar
mııtı. 

lngilterde Mil
li Müdafaa Ha

zırlıhları. 
Loodra, 15 (A.A] - ln

gılız ııazetelerf, mHll hizme 

Un geoit bir eıaa içinde ted 

kık edileceğim ve bu huıuı

ta derhal huıuıi cüzdanlar 

ıhdas edileceğini bü) üt hBrf -

lerle yazıyorlar. 

Berltnden gelen haberlere 
göre , Almanya tlmddik bita
raf görünmekte ve iki tarafa 
karıı karııya bırakmıı bu· 
lunmaktadar. 

Praf, ı5 (Radyo] - Slo-
vak heyeti, müzakerelt:rln 
dev m etnıeılne taraftardır 

Budapeıte, IS [A.A.) -
Macar ajansının bildirdi· 
ilne göre Macaristan ht:ikü· 
metl Komarnoda yaphiı te 
ıebbüıün oetlceılnl Münib 

AVRUPADA ALMAN 
NUFUZU ARTIYOR. 

1 gilter 
1 eri • 

1 

, Arap T-lep- Bir Fransız Gazetesi, Alman
K a b u 1 E i. yanın yakında Belçikadan 

da Arazi lstiyeceğini Yazıyor. 
önünde Belçika namına Ter

Keza Macarlar Rutanyadan 
1980 kilometre murabbaı 

toprakla_ 218 btn kiti iste• 
mtıterdir, ld bunun yalnı• 
90 bini Macardır. 

Çekoslovakya bile Maca· 
rlıte.aa Slo•akyadaa 557 4 
kilometre murabbaı •• 44 
bınt Slovak olmak 6zere 
37 brn k ti de Rutan)'adan 
da 17 b n M carın. m~aküa 

bulunduğu 2JQ kilometre 
murabbı ı toprak vermek 
tek\ ftnde bulunn.ıuıtur. 

Çckoılov~kyanm telilıft 

mucıbıace Çekoılova yada 
250 bin Macar kalmakta 
ve buna mukabil Macariı. 
t an& da takriben 350 bin 
S lovak geçmektedir. Aynı 

zam nda Çekoılovakya muh
tarlJct eı~sa dahilinde Ma
cer ekalll)'etine bütün tek-

( Sonu ikinci ıayfada) 

mit olduğu ceYap, 1936 teı · l=====::;:=;==--=-=:::ıo=:==!='~ 
rınevveıı proir•mının aıenen Zehirli gaz kullanmak 

f ılistine muhaceretin durduru ması karan Ya~u~ıl n Londra, 15 [Radyo) ı,. 
d d d f 1. •,1 k K ,!• ,1 11 

• çl saylRvlardan Nikolıon, bu 
en : şeye ÜŞUr Ü. IYl\818u8 om.Str UuUSB uOfi U. aün L\nçeııterde hır söylev 

Londra, 1 S [ Radyo ) -
İnglltere, iki sene için Fıliı 
Une Yahudi muhacir kabul 
echlmemeılnl taıvlp elmfıttr. 

Araplar, buna mukabil ted
hıı ıl1aaellne ıon •erecekler· 
dır. 

lnaıllterenln bu karara, 
Yahudi mehaflltnde tee11ür 
le karoıl anm11tar 

lnglltz mehafıli, Araplara 
karıı ıtddet t&Umııl etmenin 
fayda veremlyeceğ!ne kanı 

olmuolardır . 

Londra, 15 [ Radyo ) -
Deyh Telaır1af gazetesi; Ftllı 
tin badıael rlnden bahisle 
uzun bir makale yazmıf, 

her gün çofalmakta ve Ft 
llıUn aaaylılnl iblil etmekte 
ola• bu bidtıelerlo milli bir 

karakteri h ız buluoduğunu verınıı ve Mün ıh anll'lıma 
ileri ıürmüıUir. 

Londra, 15 (Radyo) - Ft· 
llııtln fevkalade komiseri 
Slrmak Mlçel buıün Su
tametondan tayııre ile Ku
düae mülevecclheo hareket 
etmlıttr. 

Soı:ı haberlere ıöre, Filıı 
tinde yeni hadiseler o ımu1 1 
Fılıstınde çok büyük nüfuzu 
olan Hasan Sıtkı, Arap çe
teierl tarcfıodao öldür ülmüı-
tür 

Kudüs ile Bevron arıı11nda 
bir aıkeri müfreze ile aıller 
arnıındo. vukun gelen muıa 
demelerde üç ati telef olmuı 
iki İoaılız polisi 1ara lanmıı -
tar. 

eından sonra Almanyanın 

ct-nubl Avrupayı kendi he
kemonyaıı altına aldığanı ve 
buna ırıanl olmalı için, biç· 

bir clevletin btrıey yap
mağa muktedir olamayaca
ğını ıöylemittlr. 

Parla, 15 {A. A.} - Ga 
zetelerln bugünkü mutaleıı 
lara, baılaca düokü Franıa 

Belçika mernılmi ve bılhaa 
ta Kr•l Leopoldun nutku 
hakkındadır. 

Sen Brlı, Lö Jurnalıle fÖY 
le yazıyor: 

Httler, Alman tahkimat 
ıebekeslnf Ekıla Şapel mıo · 

takasına kader uzatmaia 
karar yermlıtlr. Kral Leo· 
poldun babaaının abidesi 

ve re•men tey•dıdır. Japonlara Te-
Bu pı oiram ıudur: Bir fıtık. 

ı,ı ••ya.eti, fakat bir .ı11nme lef at Verdirdi. 
ve l:ıflrad ıiyaraetl değil 

dtr. feyyaz bir teırlkt nıe 
ıat ile sulhun tak•lyeıine 

çahımağa heyecanla bir da 
vet. 

Bayan Tabut, ıu mftllha 
zayı tlerl sürüyor. 

Almanyanın arazi bakı

mından ıerdedecek metali· 
bataoıo tik hedef lnln 8elçl· 
ka olmuı muhtemeldir. Ber 
llnden muhtelif membalar 
dan bize ıelen'~ haberlere 
göre büyük Almanyanın 

yakanda y pacağı bir teıeb
hüıün heddl Ôpen ile Mal
medlyl istemek_ olacaktır. 

Londra, IS (A.A..J- Çto· 
Japon harbi bütün tlddetlie 
devam etmektedir. 

Hon•koogdan ahnaD laa· 
berlere nazaran Çtn ku.--
Yetleri muhtelif cephelerde 
bGyük muyaff aklyetler lıı:a· 

zenmakta ve Japonları rt 
cat mecbur etmektedirler 

Yanıcenla cenubu••• Yu
lt•n• mıntakaıında JapoDlar 
zehtrli lf•Z kullanmıılaraa da 
az ıonra rüzıl ın •ıtikam .. ti. 
nlo deilomeıl iizerlne ıazlar 
akıt ı.tıkamette ı<itüklenmlt 

ve bir çok Japon aıkerl ı•z· 
ların teılrUe ilmütUlr. 



SAYFA 2 

Macarlar Slo· 
vak Hududuna 
Asker T ahşit 

Ediyor. 
( Baıtarafı birinci 11.yfada ) 
nik hukukları garanti etmek 
teklif inde bulunmuıtur. 

Komarno, 15 [ A.A. ) -
Havaı ajanııaın muhabiri 
bildiriyor: 

Slovak murabbaı heyeti 
orta elçi Krinoyu Praf hü
k6metlne müzakerelerin ce
reyanı haklnnda izahat ver· 
mel• ve Çekoılovakya ha
riciye nazırı tarafından 4 
devletin m6me11lllerlne ve· 
rdecek olan evrakı tevdi et· 
mele memur etmlıtfr. 

Macar murahhae heyeti 
ııder ıJtmez Komarno •alt
ıl bir beyanname neırede

rek milli ekalliyet bayrak
larını• aıalma11nı ve bu ekal. 
llyetlere dair ltaretler takıl· 
maıını menet mittir. Bu ka · 
rarnameye muhalif hareket 
edenler 12 Hatten iki haf
taya kadar haplı cezaelyle 
tecalye edllecelderdır . 

Parlı, 15 [Radyo )- Slovak
lar, Macarların lıtedlklerlnl 

vermemekte ısrar ediyorlar. 
DGn ıece, Dekanyanm 

avdetinden ıonra Budapeıte 
de uzun mlddet devam 
eden m(lzakereler oldu. All
kadar mehafll; Macarlltanın 
aıkerl tedbirler aldıfıoı ıöy· 
l&rorlar. 

Budapeıte, IS (Radyo] -
BaıvekU lmredl, bu akıam 
ıeç vakit Kral Naibi Amiral 
Hortl tarafından kabul edil 
mit ve uzun müddet ko· 
Duıtuktan ıoora, kabineyi 
fevkallde toplantıya davet 
etmlttlr. 

Halk, yollarda oClmaylf 
lere baılamıt ve: 

- Hepsini iltlyoruz! 
Diyerek haykarmıılardır. 
Macarlıtan, devletlerden 

acele cevap bekledlfhal bll
dlrmlttlr. 

Allkadar mehafll, Macar 
aıkerlerloln, Slo•ak toprak
larına ıtrmek üzere budud 
larda teplaomıı olduklarına 
bıldlrmlılerdlr. 

Berlln, 15 [A.A.) - Südet 
meıeleılnl halle memur eo
ternaıyonal komisyon dGn 
iileden ıonra bir toplantı 
yapmııtır. Neıredllea tebll
ie 16re komiıyon ıtmdtye 
kadar .A.lman1anya tlevredi
len S6det araztıl için pleblı
te ihtiyaç olmadıiana •e 
kati hududun, komlıyonun 

haaı tadilleri tle, 1 • teırJnev 
velde teıblt edilen batta 
söre tahdit edılmeıl lazım 
ıeldlilne karar varmlıttr. 

Alman - Ç~k hükflmetlerl 
hududun bu ıuretle tahdidi 
meealılne derhal baılamak 
(bere anlaınuıtar . 

Berlln, 15 - Çekoılovak
J• hariciye aazırı Şvalkov

ıkl buraya ıelmlı ve mera · 
ılmle karıılanmııtır. 

Çek hariciye nazıra, Al 
man hariciye nazm Rıh ben · 
tropla uzun bir mülikat 
yapmııtır. Reıml mehafll, 
ıörOt ilen meHleler hakkın · 

da tam bir ketumiyet mu· 
hafaza ediyorlar. Çekoılo 
vak1a hariciye nazırı Httler 
ile ıörOımek Ozere Berıeha· 
ta dene ıttmlıttr . 

iyi mahimat almakta olan 
mehafll yapılacak mGzake
( Devamı DlrdOncQ Sa1fada) 
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Aşk, Cinayet Fi i • ~l======================================:::::::• 1 

V e C o c u k la r. 
16 Yasından Kücük Olanların , , 
Sinemaya Gitmemesi isteniyor. 

Hidlıeyl duymuııunuzdur: 
İıtanbulda Takıl1nde 17 yaı· 
farında Jozef lıtmll bir ço
cuk, 16 yaımdakf arkada · 
tını kovboyluk oynarken 
babuınan tabaocaılyle yar1t· 
lamıı ve yarala bütün çahı 
malara rafmen kurtula mı · 

yuak hastanede ölmOf. Jo . 
zef, hakime verdlji ifadede 
ıuoları ıöylGyor: 

.. - Sinemada daima ıör -
d6iümüz ko•boy oyunu oy
nuyorduk. Ben, babamıo ye
dıh tabancaıını bot zaooe · 
derek yanıma almıtlım. fa · 
kat tabancanm içinde bir 
kurıuo kalmıı olacak ki, 
tetlil çektiğim zaman ateı 

aldı .• 
Çok uzak olmayan bir ta 

rlhte de buna benzer bir 
bldlH Nazillide olmuıtu: 

Gene ı~rdilklerl bir macera 
flhmlnln bir ıahneılnl tat 
bık etmek ııtlyen iki ço · 
cuktan blrlıt, diğerini evin 
duvarından yuvarlamıı, iki 
ayafını kırmııtı . 

Bızde ılnema mevzuu üze· 
rinde iki meaele münakaıa 

eddeıelm tıtlr: Filıcnlertn kon
trolu, muayyen bir yaıtan 

küçük çocukların aloemaya 
ııdtp 1ıttmemeıt ... 

Bırıncl meıele, geçen ıe
ne çakan bir kanunla ali · 
kala de•let dairelerinin sal& 
bıyetlt milme11illerlnln kont
rolü altıoa verilmtı ve hatta 
ılnemalarda muayyen prof
ramlardan evel kültürü kuv· 
vetlendlrlcl fı lt mler ıöıterıl 

meal kararlaımııtı. 
Bu 11kı kontrol , muayyen 

bir yaıtao küçük çocukların 
ılnemaya ıltmeılnl muvafık 

bulmayanları tatmin etme · 
mittir . 16 yaıı•dan küçükle 
rln ılnemalara ııtmeslni btç 
bir ıart altında muvafık 

bulmayan Çocuk Eılrgeme 

Kurumu Reisi •e Kırklareli 

Mebuıu Dr. 8 . Fuat Umay 
Kamulaya verdlil kanun tek· 
lif inde bu yaı haddinden 
küçük çocukların ıtoemala 
ra alınmamaıını kanunlaı 
tırmak lıtemtıtı. 

Dr. Fuat Umay, teklifini 
ıöyle izah etmektedir: 

"- Beyaz perdenin asrı . 
mızın yüz güldüren eıerlerl 

ara11na glrdlilne fiipbe yok · 
tur. ilk zamanlar, eğlence 
lçlo yapalmıı olan flllmler 
yerine bugün lıtenllen mev· 
zuu ıeytrcllere telkin edebi
len kıymetli f ılmler yapıl 

maktadır. Bu ıuretle kitap· 
laran, keoferanıların yapa · 
bilecekleri fay daları zevk 
ve eilence içinde dimağ
lara naklederek en güzel 
öjrenme va11ta11 olmaktadır. 
ileri memleketlerde, ftlmlerlo 
yaılara ıöre ayrılması 1a 

yesinde lıtentlen teılrl~r, ne 
Uceler daha faydalı bir ıe 

kilde temin olunabilmekte
dir . 

Bizde ftlımlerln kontrol
auzluk yüzünden btiha11a 
çocukların ahllk ve bünye 
leri üzerinde yaptığı tesirler 
ebemmlyetlt ıörülmtye li.ylk 
bir dereoededlr Ya. me vzu 
çok derin ve ıum\illü oluyor, 
çocuiun zihnini yoruyor; ya· 

hud çok heyecanla oluyor. 
;;ocufun ıfn lrlerl üze rinde 
aktıler uyandırarak günler· 
ce uykuıunda 11çramalar, at · 

~lamalar görülüyor. Y hut 
da yaı lcll bı görmeme11 la 
zım gelen aık ve aile facia
iarıom acı neticeleri, belki 
hayatının ıoouna kadar de
•am edip ıldecek fena iz · 
ler bırakıyor. 

Aıabi buhrana tutulmuı 

bazı hastaların hastalık men· 
ıeleri ılnemadan olduğu aıa · 
biye müteha1111larınca tf ade 
edilmektedir. Atk ~e clna 
yet filimlertnln ahlak ve ter · 
biye üzerindeki teılrlert çok 
acıklıdır. Artlıtler gibi bo 
yanmak, giyinmek, onlar 
gibi Y•ıamak ve ılnemada 

gördüğü bir cani ve 
haydut gıbl hareket etmek 
ııtlyen çocuklar az değildir. 
Sinemaya giden her çocu 
i un elinde yıldızların fotoi 
raflarmdan bir kaçı, batta 
kollekılyonu bulunmakta ol· 
duğunu görmekteyiz. 

faydaıı ıüneı kadar açık 
olmakla beraber, ılğorta11z 

kullanılan elektrljfn yapa· 
caiı tealr ııbı, kontrolıuz 

bırakılan ftllmlerln çocukla
rımız üzerlode yapacaia mu · 
hakkak olan fena teıirlere 

meydan vermemek ıe ğlık . 

ıoıyal terbiyelerine yaraya· 
cak flhmler göstermek ve 
sinemayı bir mektep haline 
koyablhı ek için fllım lerln 

kontrol ve tasnif edılmeıl 

ıarttar 

Çocuklarımızın gördüğü 

fllımler, neıe ve saflık ve· 
ren, öjreteo ve ıuzel dinle· 
nen fıllmlerdlr Bu flllmler 
de gündüz ıöıterılmcltdır. 

Büyüklerin ılnema ve tlyat- ı 
ro ıaatlerinde çocukların c• · 
deceklerl yer, yatakları ol · 
malıdır. Sinemacılar çocuk · 
lara mahıu• flllmlerl ıevinç· 

1~ getlrırler . Yalnız Kültür 
Bakanhğıaın taıdik loden 

geçmek ıartlyle bu f ılımie · 
rln ıümrük reımlnden lıtlı· 

nası lazımdır. Son bir ista. 
Uıtlğe röre umum aloema 
flllmlerinden bir ıeoede ala · 
nan gümrük reaml 63.855 
ltradır. Buna nazaran ıetlrl

lecek çocuk flltmlerinln ıüm
rük reaml çok yer tutmıya
cakhr. Edilecek iıtlfadeye 

ııöre hiçtir. Yurt yavruları . 

nı umumi ıinema fılımlerl 

nın ezici , yıpratıcı tesirlerin · 
den kurtarmak için kanun 

yapmak ıhtlyacı çok kati· 
dır . Gerçi ceza kanununda 

(ahlak ve adaba münafı fi 
limler) hakkında büküm 

varsa da bunun maksadı te. 
mlo etmedtfl meydanda
dır.,, 

Dr. Fuat Umayıo kanun 
teklifini, Kamutay encümen 
lerl tedkık etmlt; 11hhat ve 
içtimai muavenet encümeni 
umumi bıfz111ıhba kanunu· 
nuo J 67 ncl maddeılodeki 
i 2 yaıından küçük çocukla· 
rın ılnema ve ti yatroya git · 
memeıt hakkındaki yaı kay· 
dım [16] ya çıkarmıı; dahl 
ilye encümeni projenin met· 
olnde baza deiltlkllkler yap· 

s HiR HABERLERi • 
~~=======================================:::::;~ 

FECi BİR KAZA 
Bir Ge ç Çöken Toprak 
Al ında Kalarak öldü. 

Me rkeze bağb~Bahkla kö · 
yünde feci bir kaza olmuı, 

bir genç toprak altında ka 
larak ölmüıtür. 

Hadlıe ıöyle olmuıtur: 

Sttrdln Sason kazasının 

Hizan nahlyeılne bağlı Nur · 
ıın köyünden gelerek bir 
müddet önce Balıklı köyün· 
de yerleıen Şaban oilu 19 
yaılarında Ferman, arabası 

ile birlikte vanında Abdül. 
baki ve Mehmet Emin adın-
da iki arkadaıı ol 
duiu halde 11va toprağı al
mak üzere köye yarım aaat 
kadar uzaklıktaki bir yere 
gttmlıtlr. 

Köy balkı, kerpiç ve.al· 
rede kullandıkları toprağı 

buradan temin etmektedirler. 
Ooun için toprak alınan yer 
kazıla kazıla b6yük bir in 
ve yar halini almııtar Fer
man, bu oyuiun içine 
glrmlt ve toprağı kazmağa 
baılamııtır . Bu 11rada diğer 
iki arkadaıı da k•zılan top
rakları arabaya taıımak ııt · 
le metaul bulunmaktadır. 

Fe,man b .. kazma t ıt ile 
meıgul olduiu bir 11rada 
Gç metre yükaekhktekl oyul 
muı toprak yığını birden 
bire çök

0

müı ve zavallı ıenç 
altında kalmııhr. Bu feci 
hadııe kar1111nda ıaıırıp 
kalan Abdülbaki ve Meh 
met Emin, önce ıtddetlı bir 
zelzele olduiunu zannetmlt· 
lerdlr. 

İki arkadaı, fermanın top 
rak yığım altından çıkmadı 
imı ıörünce toprağı açmak 
için uğraımıılarsa da adeta 
bir tepe teıkıl eden yıiıoın 
altından zavallı rencl çıkar · 

mağa muvaffak olamamış 
lardar. 

Abdülbaki derhal kiye 

dl meydana çıkarılmıthr. 

Gencin birkaç ton 11klet1nde 
ki toprağın altında vücudu
nun eztldlil ve kollarlle 
ayaklarının , belinin bir kaç 
yerinden karıldığı, havasız· 

lıktan öldüği anlaıılmııtar. 
... ı- .......... .. 

Tıb Kongresi 
Yarın 

Acılacak. , 
Y edfncl milli tıb kongreıl 

yarm Aokarada Baıvekıl B. 
Celal Bayaran bir nutku ile 
açılacaktır. 

Şehrimizden ve mülhakat· 
tan kongreye lttlrak edecek 
olftn doktorlar Kütahya he· 
aile dCin Ankaraya gltmlt· 
lerdtr . 

C. H. Partisi Hisariçi oca
ğı toplant111. 

C. H. Partlıi Hıaarlçl oca· 
iı koo1ıreılot akıam akdet · 
mittir. 

Yapılan ıeçlmde idare he
yetine 88. Muzaffer Uzkur, 
Abdullah Ayıboğan, Şükrü 
Köybatı, Ahmet lrvana, H6-
ıeyin Uydan ayrılmııtır. 

Nahiye konıreılne delege 
olarak da B. Muzaffer 
Uzkur, v~ B. Salih Serpen 
a yrılmııtır. 

Gelenler, Gidenler: 
Hırkaç rün evvel Bandır · 

maya ıttmlt olan Emniyet 
Müdürü B. Salt Özgür dün 
avdet etmııttr . 

4$ Su11ğırlık Kaymakamı 

8 lımail Hakkı Gider dün 
gelmlı ve akıam 
mittir. 

avJet et 

ko,mu,. hadi.eyi köylülere Sıuwlık propıg"'an .. ı af ,·şler·ı 
anlatmııtır . V aka jandarma· 1 

Gönende Ve 
Dursunbeyde 

• 
BelediyeSeçinıt 

Neticelendı. 
Gönende ve Dununbe1de 

belediye intihabı ayın oP 

dördünde bltmlt ve C ti· 
ParUılofo ıöıterdlil namıet· 
ler kazanmıılardar. 

Gönen belediye meclıııo• 
ıeçllenler: 

Hakin Akçalı, MGılim Sao· 
dıkçı, Muıtafa Boz, Abaıel 
Ôzbllıln, İbrahim Doiruı 
Mehmet Acar, Haıan Şeker
ci, Veysel Çakar, ~b111et 
Kemal Tunalı, Haltl lbrabllO 
Bakkal, Hüıeyln Ekinci, 
Naci Mızrak. Ahmet Nalbur, 
Ahmet Karatan, Ntyazl Erffı 
Kamil Ôzıök, lımall Kırhı 
lbrahim Senlll, EmiD /t.1' 
han, Cemal Burcu, lbrabflll 
Uncu . 

Dursunbey Belediye mec· 
ltıtne de ıeçtlen Partıll· 
ler de ıunlardır: 

Arif Oral. Ahmet Seçılı 
Bekir Tahtalı, Rahmi ôz.erı 
Hulusi Küçükler, Fahri Okd• 
Mehmet Eilo, Abdullah tc6· 
ae, Süleyman Ôogün, fllu• 
tafa Tınkar, Mehmet Ali 'fu 
rao, RamazaD ICılıç, İbrabldl 
Sünetcl •. 

Susığırh~tı Pırti ocak tan· 
grelari. " .. Merkezde olduiu ılbl, 

zalardakt C. H . Partlıl ecılı 
d• konırelerl de bu ay tçto 

ı .. e· 
yapılacaktır. lyönkarul uf 
ılodeo 8 . Hasan Kaptaooil&J~ 
Partt baıkanhlınca oC

8 
• 

k -ı• konırelerlnde bulunma u 
1 tlf· re dün Suıığırlığa ıttm f 

Orman umum mü~ürlü~~ 
meıurlanmn işlaıi. 

Orman umum" müdOrHiJii 
- lf' memurlarının ıörecekletl 

lere dair nizamname Vekili'~ 
Heyetince taıdlk edflet• 

ya ve adliyeye bıldırtlmıı tıvzı" edı' lı'yor. 
tir . Müddeiumumi B. Sa · merlyete glrmlttlr. 

dık Yncalı kaza mahalline Sıhhat Veklletl, .ağlık pro.' göndermlıtır. Bu 
gltmlttlr. Toprak yığ1Da pağandaaı Jçln yeniden ha· mühim btr inamı 

attırıhoıı ve Fermanm ceıe zarladığı afııleri vilayetlere gönderilecektir . 

~----------------------------------------------------------------~-
mıı, maarif encümeni ise 
matbuat umum müdürlüğü · 
nüo vazife ve teıkalatana 
dair kanun hükümlerinin 
me1nlekete getirilen filimle· 
rln 11lu bir kontrolden geç
meılnl emrettlğtnt , çocukla · 
rın yaıların ı n ta vınınde güç· 
lük çekileceğ ol kaydederek 
proje yi kabul etmemlftir 

Adliye encümeni lae ka
nun teklifi ıle 12 yaıından 
büyük çocukların gece ıtne· 

maya ııtmeılni meneden 
hükmü hıfz111ahha kanunun· 
dak l bikümlere göre tanzim 
ederek kabul etmfıtir. 

Bir mebusumuzun mütalaası 
Bu kanun teklifi adhye 

encümeninde tedkik edilirken 
Ali Rtza Türe l (Konya) ıu 
mutaleada bulunmuıtur: 

" - Meri kanunlarımızla 

idari teıktlatımız. çocukla rao 
ııhhat , terbiye ve kültür 
bakımındaa korunmalarını · 

temine kafidir. Bütün ılne 
malara ı'den on iki ile on al 
tı Y•t arasındaki çocukların 
adet ve ntabetl , kanunun 
tatbikini müıkül ve hatta 
lmki.n11z kılacaktır. 

Sinema ftllmlcrlnin büyük 
bir kıımı; terbiye, kültlr ve 
ahlik bakımından zararlı ol
madıktan baıka, bunlar ço· 
cukhtrm bayat telakkilerini 
geotıletmekte ve onlara 
mektep ve aile muhitleri ha· 
riclnde ve bu muhitlerin ve· 
remedlklerl maliimat •e ter. 
btyeyl vermek bakımından 

çok kıymetli bir terbiye un· 
ıuru teıkll ederler. Adlıye 

endimeninde aldığı ıon ıek· 
le göre kanun teklifinin, is 
ttbdaf ettlil ıaye çocukları 
ahlak, kültür ve terbiye ba . 
kımlarmdan maruz kalcak 
la ra muzar testrlere ve teh 
ilkelere kartı korumaktır. 

Sıhhat ve emniyet kaideleri 

..,,., 
kanun hükümleriyle te b&J 
edllmtı f arzolunmakta ~e . 

b oıJO 
huıulla bıfz1111h a kaou 

1 
da oldufu gibi, on ıkl 1~1 
kafi görülmektedir. HalbU 
terbtye, kültür •e ablak b;, 
kamından me.ele baklı•P ,. 
en 1alablyetll ıözü ıö1111 .. 

\1' 
·cek •azlyette buluoao .., 

h 
1 ..,, 

te a1111 encümen, ~ao 1ıll 

arif encümeni, kanun te 
1 

• 

ftnl kabule ıayan görıoed' ~ 
t ir. Hu ıebeplere biP•e 
teklifin reddine taraftarıd'1• -11 e 

Kanun teklifi dolafls ı. .... 
lıtanbul ılnemacılar1 A0 lı 

d re'' raya bir heyet ıöo e W 
projenin kabul edtl111eılol " 

b ,o 
temıılerdt . Btlba11a u U 
iki hidlıeden ıoora aktil• e· 
teıl tazelenmlı olan bu d' ,., 

ıelenin, en aalahlyetll k•' •·I 
d• .. 

makamı olan Kamut•1 . 
te'' müzakereıinln çok eP ı... 

d t•'' 
san olacağını ıtrndl ~• 
mln edebiliriz. 
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Beneş Kimdir·? 

O, iHTiLALCi BiR 
KÖY ÇOCUGU 101. ,, ---~~~~~-

4vusturya - Macaristanı Mah-
Vetmeli,, Diyordu. Karısı ile 
Sorbonda Sevifm ·ş Ve Bila

here Evlenmişti. 
,,~914 TeırlnevveUnde bir 
bı •b Edvar Beneı, Praida 
tıdr ••in üçüacü katındaki 
~ '••odan pürteliı çıkmıı 
e S>•rl&mento binasına koı· 

'-ııııtu. 

lapıda karımna çıkanla
tt: 

\ - Kendlılnl görmek lıU· 
'lruırı! Onunla konuıacaiım 

~.,, D p iye tekrar ediyordu. 
1 rofeıör Mazarlk deltkan · 
l)ı b 

tG Öyle tellıı içinde ıö-
~G•ce biraz ıııırmııh. Çün· 
t b 8eneıı ıoğukkanh, aakln 
lll ı,tla bir genç olarak ta . 
ltdı o t · nun yalnız tahıll ve 
etebbü l ~ ile me11u olduğunu 
b1ıtltıederdı. Acaba ıencl 
bt tGrıı teliıe düıüren ılyaai 

dlıeler mlydı? 
- Ne var? 

' 

- Almanlar Parlıe yürü. 
Otl 

.~ "'ınıı, dojru mu profe 
~r? . 

t ı~'&arlk bu eıkl çalııkan 
'eb bt eıtnın hakikaten ılyaai 
~ dııelerden endiıeye düt
' Gı oldujunu anlıyor. Esa· 
)tta U1numl harp bütün dün · 
y')ı endtıede bırakmııtır . 
~ lltııı Franıa detti, bütün 

) tdenıyet tehlikede görülü
or. 

t l(elldlılne endlıeyle bakan 
., 'taç Profeıör Mazarlk de 
11ttı, 
ti endtıeli bir cevap ve -
) )or. O zaman Beneı ıoru· 
Ot: 

~ Bız ne yapacağız? 
·~tzarık: 

J.t b Dinle kardetlm, diyor. 

• '' •ide harbin karı111na 
tçı .. 

1:,~ uzaktan ıeylrcl kala· 
~ def iliz... Ben Hollanda· 

'" tel Ve Almanyadan yeni 
ha dt1n , biliyorum: Orada 
Gt )\ik bir h.,eket baılamak 

tre. 

t,~"'•ket.. Bır ihtilal ha· 
'Q•tt mi? 

) eneı prof eıirün ellerine 
'1>11110: 

~ - Bay Mazarik, diyor, 

'" d '1ı e ılzden olmak lıtiyo -

b,ttJ ... Ben de ılzlnle bera· 
f Çtlaıacaiım .. 

~ ite e günden tttbaren Ed -

'" 8 •ı, eneı Çekoılovakyanın 
ı-. '•i hayatına atalmıı bu

b\ly or .. 

1 ariadan üniveristeye: 
du B,rııeı bir köylü çocuğu. 
be"· 28 Mayıı 1884 te Bo . 
t\. ~,, dağları arasındaki 
~~t, k 

~il D öyünde doğmuıtur. 

~I ''1 çlft~iltkle ıeçinmekte 
te~ l(Üçiik Beneı köy mek
be 111de okuduğu müddetçe, 
,
0 
rıtın mektepten çıktıktan 
tıra t 1 tt, ar yaa gider babaaı -

oı )ardım eder. Akıam 
"&> d ~, " eve geldikten ıonra -

çtk)e~efını yer, bir köıeye 
~o lltt •e mütemadiyen okur. 
~, cuiuo okumaia bu ka -

''": ftda benı etmesi ana
ledı' b,baıını düıündGrmek-

t . 

'Sır -
ıua ••neti baltasına 

ıoruyor: 

- Bu çocuğu ne yapa. 
cağız? 

Ne yapacağız! Hiç .. O 
da bizim gibi köylü olacak .. 

Fakat Edvardın büyük 
emelleri vardır. Prağa gtt· 
mek ve muallim olmak iı 
tiyor . . 
K~y mektebini bitiren 

Beneı, 1897 de Prai l•ıesl · 
ne kabul edilmek için im
tihana giriyor ve muvaffak 1 

oluyor. Şimdi Edvar, Prağ 

da yapayalnızdır. Yalnızh · 
ğını unutmak l çın de kendl
ılnl okumağa daha büyük 
bir ıevkle veriyor. Görl· 
nüıte zavıf biinyelı olan bu 
köylü çocuğu, çelık gibi 
kuvvetli ve çeviktir Oyun 
arkadaıları ondan bazan: 

- Çok sert oynıyor! Dl 
ye tlkayette bulunmuılar· 
dır. ' 

Beneı ıporu, bilhuıa fut 
botu çok ıever. 

Muallimler i de belki ken 
dlılnden ıtkiyet edebtlirler 

Çünkü, vücudu kadar zeka 
ıı da ltllyen bu çocuk ek 
ııerlya onları mütkll vaziyete 
düıüren ıualler sormaktadır. 

Hatta, bir müddet sonra 

mualltmlerinl kızdırıyor . ls 
yankir bir tavır alan bu 
talebe onları hiç de · memnun 
etmemektedir. Bılha11a din 
dersi mu•lllml kendlılnl hlç 
sevmez. Onun için: 

- Fena bir talebe! De 
mektedir . 

Fakat, Beneı, din denine 
ehemmiyet vermiyor. Çün· 
kü, din üzerinde kendlıl çok 
düımüı ve nlha1et bir ka
naat sahibi olmuıtur . Artak 
inandığı bir ıev yok. O tim
di inandığı ıeylerle me11ul -
dür . 

1904 de üniversiteye gl· 
ren Beoeı. felıefe fakültesi. 
ne devama baılıyor. Ondan 
ıonra ıpor ve oyun arkdaı · 

ları kendiılnt daha fazla 
okumağa vermtıUr Bilhaasa, 
tarih profeıörü Ma:zarıkten 

aldığı dereler onu çok ala
kadar etmektedJr. Profeıö · 

rün nazarıveleri üzerinde 
kafa yoruyo:-, hazan onunla 
da iktifa eleniyor, kendisi 
tedklklere baıhyor. 

Paris, Londra, Berlin: 
Benef, ünlvenltede okur· 

keo, Parlse gttmeğe h evea 
ediyor. Çankü Franıa bOrrl
yet memleketidir. Beneiln 
en fazla ıevdiğl ve isted iği 
fey de hürriyettir. 

1905 de Prağdakl Fran11z 

birliği onu Sorbunda tahd 
le eönderlyor. Hu vuıta tle 
ünlveraiteye meccani olarak 
yalnaz Beneıln Pari!!te tale 
be mahalleıt olan Kaıtlye 
Latende diğer üniversite ar · 
kadaılarlie iyi bir hayat ya 

(Sonu dördüncü ıayfada) 

SAYFA.3 --
Sovyetler~e Cihan Petrolleri Tüken· Arke()IOJI ı · 
1.,•ıaliycti. mek tehlı.kesı·ne mı· Maruz 

( Dünkü yazının devamı) 

K aradeniz sahillerinde eı 
kt Grek kolonileri kazıları

na da ıiıtematlk tuzda de. 
vam olunmaktadır . Btlbaua 
Olvl, Hersoneı ve Fanaıre· 
ride yapılan kazılar, bu es· 
ki ıehlrlerle bunların eko· 
nomik vaziyetleri ve adet
leri hakkında çok kıymetli 
materleller vermtıtlr. 

----------------------sg• ••••••-----------------------
İstatistikler, Yeni Petrol Kaynakları Bulunma-
dığı T akdirdeNeticeninBu OlacağınıGöıteriyor. 

Sovyet arkeolojlıl, Şarki 

A vrupada feodaliteden ev· 
velkl devrenin tetkiki bah 
ılode çok büyük muvaffakl 
yetler elde etmlıtlr Vaktıy · 
le ~ ovyetler Bırltğl arasında 

oturan halklar arasında, Sov
yet arkeolojlıl , Hazarlar ve 
Bulıarlar üzerinde tedkikler 
yapmktadır . 

Volga mmtak!l11nda Su 
var Bulgar ıehrl kazılarında 
birçok defa tamir edilmlt 
bir saray enkazı bulunmuı· 

tur. 
Orta Aıyada arkf'oloğlar, 

müılümanhktan evvelki Ho· 
rezm hakkında bilhassa çok 
kıymetli muvaffakıyetler el
de edtl mlıtlr. Burada Ho · 
rezm tarihinin etüdü bakı· 

mından çok ehemmiyetli ve 
mimari bakımından çok en· 
tereaan ıato v~ kale hara
beleri bulunmuıtur. 

Kafkasya ve Kırımda or· 
taçağ eaerlerlnln tedklklne 
d~ faal iyetle devam edtl 
mektedlr. 

Kıev, Viıgorad, Novgo 
rod, V ladlmir. R iazan ve 
saire gibi eski Ruı ıehirle 

rlode de kazılar yapılmak· 
tadır. Bu kazılar, eıka Ruı 

kültürünün muhtelif safha 
la rı hakkında ne:fıklr)er ve· 
rilmealne yardım .,den çok 
geotı ve mütenevvi materi 
e l bulunmuıtur. 

Güneş Şual
1 ile 

Tedavi. 

Evvelki 1ıhn baı1angıcına 
kadar malum olan dünya 
petrollerinin mevcudu, 4.066 
mtlyar ton tahmin edılmtı 

tir. Geçen ytlan petrol latih
ıall 278. 7 milyon tona var. 

. dıiı gözöoünde tutulacak 
o\uraa, yeni petrol kaynak
ları meydana çıkarılmadığı 

takdirde, cıhan petrollerinin 
günün birinde tükeneceğini 

kabul e tmek lazımdır . 

Btr taraftan böyle bir ih-
timal. diğer taraftan da, 
petrolün ıerek ı•lh zama 
nında , arerelue harpt~ oyna· 
dığı rolü müdrik olan her 
devlet, mümkün mertebe 
genlı ölçüde petrol kaynak
larına aahip olmak gayeılle 
hareltet etmektedir. 

Halbuki petrol mevcudu 
nun cihandaki t,..vzl ıeklt 
buna katlyen imkan bırak-

mamaktadır Hatta , Avrupa 
da en çok petrol istihlak 
eden (12 milyon ton\ logll 
tere, p etrol kaynakları en az 
olan bir memlekettir. lngı l. 
tere, h ı çbir nı auaftan çe · 
kinmiyerek Brıtanya adala · 
rında yıllardlloberl yaptığı 

sondajlarla müsbet neticeler 
elde edemediğinden, muaz . 
za m bir yekun tutan bu 
p etrolleri başka memleket
lerden temin etmek zorun-
dadır . 

Beı kıtadakl petrol mev 
cuduna ve bu kıta lıırdaki 

büyük devlet lerin l ıtih l akle -

rloe bir göz atınca, petrol 
mevcudunun nlsbehtz bir 
ıekılde te vzi edilmft olduğu 
derhal anlatılır 

Beı kıtada 1936 yılında 
186 m ilyon ton p etrol talih · 
ıal edi l mııtlr . Uunun 139 

Gerek Sovyetler Bırltğ tn nıilyon tonu Hırleı ık Amerl -
de gerek btr çok dl ger mem· _k_a_v_a_,_4_3 __ m_ı_ı y_o_n __ t_o_nu __ A_•_r_u_-_ 

leketlerde tekılf edtlmlt~ ııü 

neı ıu .. nı kullanmak için 
mOteaddu teıebbüıler yapıl· 
mıı ve muhtelif aebepler bu 
tecrübeler in muvaffakıyetle 
sona erebllmeslne mani ol 
muıtu 

1934 ıenesinde Tt!odozya 
Fizyoterapi enıUtüıü , güoeı 

ıualarının tekıifl için ı hrak 

noktası uzun meaafede bu 
lunan huıuıi bir reflektör 
vücude getirme k ıureti yle 

meseleyi halletmiş ve bu 
uıulün tatbikine muVllffak 

lık laranda yüzde 90 ntsbetln· 
de iyi neticeler vermtıt l r kı , 

çok mühimdir. 
Sinirlerdeki haatalıkların 

aynı usul ile tedavı alnde de 
iyi ve müıbet netice oiıbeti 

yüzde 82 gibi yüksek bir 
raka m göstermektedir . 

Şura1toı çok entcretan 
olara k kaydediltm k i, güneı 
ıuaları il ~ tedavi ziyanın 

cemdao gf'çe re k içeri girdiği 
bir oda da blltnde de tatbik 
e dllebtlmektedlr. Karımda ve 

olmuıtur. Buryato - Mongolide yapı · 
Bunun üzerine, ctld kemak lan tecrübeler , bunu çok iyi 

ma fsal ve pertferl ılnlrlert lıbıt eylemlıttr Bundan bat 
haatalıklllrının teksif edilmtı ka, muhtelif a r tritl er ile ek· 
güneı ıua ı ile tedavisi Km - zemayı kııın 45 derece ıo -
mm muhtehf ıehlrlerlnde ve ğukta tedavl ılne teıebbüı 

Buryato.Mongoltde Ulan. Ude olunmuf ve bu da mükem-
ıehrinde tatbik edtlmtıttr. mel neticeler vermlıttr. 

Bu tedavi usulü ıle bil Tekılf edtlmlt güneı ıua 
haaaa ekzemanın ve gerek lartnın tatbik ıaha11 daha 
basit gere k kırmız1 lüpüı ıtmdlden çok genlf bir ma
ıekltnde her ttirlü c lld vere hlyet almıı lıe de Sovyet 
minin tedaviı lnde bılha11a ilimleri halen me vcut im -
mükemmel neticeler alan · kanların çok ufak bir kıı 
mııtır. Teksif edllmiı güneı mından ancak lıUfade olu: 
ıuaları çok eıkl de olıa ku nabileceğl kaoaatindedırJer, 
ru ve ya yaı her türlü en Bu ilimler, bu yent t eda-
lnatçı ekzemayı mukemmel vl uıuliinüo daha geniş bir 
surette lylleıtirmektedlr. aahada tatbiki için araıtar-

Tekılf edılmlt güneı ıuaı malarana ve tecrübelerine 
tedaYlıl romatizmada, verem. durmadan deva m eylemek
de, kemik ve mafsal haata- tedlr. 

padakt büyük devletlere, 38 
milyon tonu da Japonya1a 
düımektedlr. Bu ra-
kamlar arasında yalnız 
Amerlkaya ald olanı, ken· 
dl petrol mevcudile mütena
ılpllr. Çünkü, Amerika k1-
taaınıo ıtmaitnde 2.08 mil
yar, cenup kıımında da 329 
milyon ton petrol mevcut · 
tur. Bu itlbll.rla Amerika, 
dünyanın yalnız en büyük 
petrol müıtehllki defli, ay · 
nı zamanda en çok petrol 
mevcudu olan hır memle. 

"ettir. 
Amerika geçen yıl 173,46 

mılyon ton, bir yıl evvel lıe 
149,3 milyon ton petrol çı. 
karmıı olduğuna eöre, kısa 
bir müddet zarfında yüzde 
16 2 nlıbetlnde bir çoğalma 
vardır. Petrol ihracatı da 
o n lıbette çoğalmıı olmak
la beraber, fazla latıhıal 

miktarının büyük b'r k11mı 
memleketin dablli lıtıhlikl· 
ne tahılı edllmtıtır 

Bırl eıtk A merlka gibi pet
rol lıtlhlakl muazzam bir 
ö lçüyü bulmuı olan bir mem
leket, buna rağmen lıtlhli

k lnl zlyadeleıtirirae, dlfer 
me mleketlerin de lıtıhlikl~rı · 

nl artıracakları anlaıılmak . 

tadır Ancak, 1930 danberl 
baılıyan bu lıtıhlik fazlalı
ğı, dünya petrol ticaretinin 
üçte birini elinde tutmuı 

olan Bırleıılc Amerıkaoın pi· 
Jasadakl bu payml!I, mev
C\ldu 235 milyon ton tahmin 
edl len ve geçen yıl 27 mil
yon ton fıllhıal etmtı olan 
Venezuela almııhr. 

Şimali Amerikada, Bırle

ıtk Amerlkadan maada. Mek
ılka ve Kaoadada da petrol 
vardır. Buolardan Mekılka· 
nın petrol mf'Y · 
budu 49.3 mtlvon ton tah· 
mln edilmektedir ki, 1937 de 
bunun 6 8 milyon lıtlhıal 
etmlttlr. Mevcudu 1 17 mil
yon ton tahmla edilen Ka
nada aym yıl içinde O 39 
milyon ton iatlbıal etmltUr. 

Cenubi Amerikada, Ve· 
nezueladan maada Kolumbl. 
ya, Peru, Arjantin, Trinldad 
ve Ekvador da petrol mem. 
leketldtr Bu memleketlerin 
petrol mevcudu 89.93 mil. 
yon tondur; J 937 deki lılth

sal an ı ktan 9 85 milyondan 
ibarettir. 

A vrupaoın petrol mevcu
(Lütfen sayfayı çevtrlnJz) 

~!!!!!!!!!~~~~""!!!'!'!'~~!!!!!!!!!'~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Vugo avyada Mebus 
Hazırlıkları . • 

eçı 
• 
1 

Yugosla}' Hükumeti Secimler , 
için Çoklyi VaziyetteBulunuyor. 

Belgrad, Yı.:goıla•ya 
mebuı ıeç mlerlne hazırlan · 

maktadır. 

Bugünkü meclisin içtima 
devresi yakında biteceği için 
hükumet yeni seçim yapıl. 
maıına kurar vermittir, inli . 
habat 1 l kanuoevnlde baı · 

lıyacaktır 
Yugoılav hilkiimetl önü

müzdeki ıeçimler lçın çoklyl 
bir vaziyette bulunmakta
dır. Çünkü. bugünkü hnkii · 
met Yuıoalavyada 1918 .len· 
berı kurulmuı olan ılyati 
teıekküllerın en büyüğü olao 
radikal btrllil partlıtne da 
yanmaktadır. Parti lıloven 
halkçı radikalleri ile Boına 
lı müslümanlardan müteıek· 
kıldır. Bu ıuretle parti Sırj • 
larla Slovealerln büyük bir 
k11mını ve büyük btr mlk 
tarda Hınatları btr ara1a 
toplıyor demektir. 

Ha,vekll Or. Stoyadlooviç 
ıeçlmler yaklaşırken mevkl -
ini kuvvetlendırmek ve hü· 
kumete eo genlf mllll eıaa 
vermt!k makıadiyle ıon za
manlarda kabinesinde iki de· 
ğiıikhk yaptı: 

Bir taraftan kabıneye bir 
çok Hınot nazırlar a!dr, dl -

er taraftan kabinede ıan 

dalyaaız nazır 11fatlyle Yu
goslav halkçı partiılnin ıef j 
B Hoceraya yer verdi Halk. 

çı partisi f f ı önumüzdeki 
ıeçlm mücadelesinde mühim 
bir l mtl olacaktır . 

İyi malümat alan klmıe 
lerln tahminlerine göre Dr. 

Stoyadlnovtçln partlıl 6n0 . 
mnzde-kl ıeçlmlerde b6yük 
btr muvaffakıyet kazanacak· 
tır . Sto1adlnovlç hük6metln 
üç ıenelfk faaliyeti dablll 
s iyasette olduğu kadar laarlcl 
siyasette de Yu1ıoılovya için 
çek lyl neticeler •ermltllr. 

Dr Stoyadlnovlçln harici 
siyaseti bu buhranlı devir· 
lerde ıulhu temine yaramıı 

tır. Sulh da çalııkan Yuio•
lavyanlD en fazla arzu ettl
ft ıeydır. Orta Avrupadakl 
ıoo bidlıeler hlç lttraz e-dll· 
mlvecek ıekllde 1ıöıt~rml1ttr 

ki, Yugoslav1a için en dofru 
ı l yaset Dr. Sto1adlnovlçln 
takip ettiği büyük küçük bii· 
tün komıularlyle doıtluk ve 
iyi münaıebat ıl1aaetldlr. 

Avrupadaki ıerglnlliln ıon 

derece fazla olmuına raf· 
men bu ılyaıet ıayeılnde. 

dir ki Y•goılav1a bir aıkerl · 
ni bile ıef erber etmeye li-
zum g6rmemııttr . 

Yugoılavya, Stoyadinovlç 
hük6metl ile ıaadete tekrar 

kavuımuıtur. Memleketin lı
tıhııalitı mühim miktarda faz · 
lalaımıı, dil~r memleketlH
le olan ticari münaaebat da· 
ha canlanmıı, memleketın 
aanaylleıttrllmeıl llerlemlttlr. 

Şuna biç ıüpbe yuk ki, 
önümü:rdekl seçimlerde Yu
goslav milleti, tktiıadi ıaba
da yapıcı olan, harici taba . 
ıanda dofru hareket eden 
bu ılyasetln devamına re1 
verecektir. 
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Macarlar, Slovak Hududuna 

Asker Tahşit Ediyor. 
( lktncı Sayfanın Devamı ) katini Alman ve Çekoslo· 
relerin menuunu Südetlerle vak hariciye nazırları ara -
mezküo arazınin Almanya- sında ba9lamıı olan müza . 
ya terkinden mütevellit bü- kereler Gzerlnde teksif ıet
tün meselelerle bu suretle 
lkı develet araaında vücu
de gelmlt yeni Yazlyetln teı · 

kll edeceğini beyan etmekte· 
dır. Muhtelif Alman- Çek ko
misyonu Çek - Alman budu· 
duoda yapılacak bazı tashih
leri teıbll için yakında ma · 
halline gidecektir. 

mlıtir. 

Eıen de çıkmakta 

ve Maraıal Gö;ing ile 
taları malQm bulunnn 

o\an 
rabı· 

Nas· 
yooal Çaytunr. •Vtyana fle 
Prağ aratında realist siya
set,, baıhğı altında bllhcasa 
ıöyle diyor: 

•sadet memleketinin Al 
maoyaya rücuunu tahakkuk 

ettlrmtı olan Alman ılyudi 

VarıoYa, 15 tA.A.] · Yarı 
resmi Gazeta Polıka, "Po· 
lonya, Macarlstanın mütall
batına müzaheret etmekte 
dır ... Demekte ve bu müta
lebatıa tahakkuk sahasına 

1 yeni bir Çekoelovakyaya 
haamanevi blaalyatıo tesiri· 
ne kendisini kaptırmaz, bu 
alyaset, bılakfs eski Şurıı 
OCftğıoın yerlot dahili noktal 
nazardan memnuniyete ı · 

ls&llnin Koslı · Uzhorod -
Monkaıevoda demlryolu bo 
yundak! arazinin Macariata 
na iadesine mfincer olaıaaı 
lazım gelmekte olduğuna 
tıaret eylemektedir. 

ı yan olan ~e harici alyaıetl 

orıanlk bakımdan ve m -
ktil ıurette merkezi Anupa
nıo vaziyetine intibak eden 
yeni bir devlete bırakmuım 
temin etmeli tıtıhdaf eyle
mektedir. 

Moravıka Oıtrava 15 -
Lehistan tıgal ettiği mıota - 1 

kalarda yaııyau binlerce \ 
Çeki 24 saat zarfında mem
leketten çıkıp rltmeğe davet 1 

etmtıttr. Bütün Çek mek 
teplerf kapatılm111 muallim
leri kovulmuı, Çek miihen
dlı ve amelelerlne tazminat· 
11z yol verilmtıttr. 

Muaallakta bulunan me· 
selelerin halli için ıiriıtlmtı 
olan mOzakereler, Almanya-

BerJtn, 15 f A.A.J - Al· 
man razetelert, bütOn dik 

, nıo Çekoslovakyanın tevec 
cnb etmlı olduiu yeni •• . 
Ukbalt daha müıkül kılmak 
niyetinde olmadıfını tıbat 

eder .• 

Cihan Petrolleri Tükenmek 
Tehlikesine mi Maruz? 

{Üçüncü sayfanın deYamı) 
du, 1936 da 742 milyon ton 
tahmin edilmlıtır ki, bunun 
550 milyon tonu Ruıyaya 
113 milyon tonu Romanya -
ya, 68 milyon tonu Lehlı· 
tana isabet etmektedir. Bu 
iiç memleket ıeçen yıl 35 
milyon ton petrol lstlhıal et
mtıtlr. Ancak, bu istihsal 
miktarı, lıtlbliklerl 43 mil
yon tonu bulan büyük dev· 
letlerlo bile ihtiyaçlarını 
karıılıyamamaktadır Dlfer 
taraftan, 1936 da 27 4 mil
yon ton istihsaline mukabil 
lstıhlikı ı8 . 5 mıl1on to
nu bulmuı olan Rusya, 
ılmdlllk tbracatta bu· 
lunabtltyoru da, buna 
daha ne kadar müddet muk 
tedlr olacaiı ayrıca düıünii 
lecek bir mHeledlr. Çünkü, 
1928 de 6.77 milyon ton 
ııuhllk eden Rusyanın 1936 
dakl lıtıhllkı 18.5 milyon 
tona yükıelmtı, yani üç mis · 
lı artmııtır. 1930 da, 18,4 
milyon ton istihsal edeo bu 
memleket, geçen yıl 27.2 
milyon ton lıtlheal etmlıtir 

ki, fazlalık ntabetl yüzde 50 
yl geçmemektedir. Bu vazi
yet karımnda, Rusya, pet
rol lhracah'nı da yüzde 50 
nlsbetınde tehdıd etmek zo 
runda kalmııtır. 

Mamafl bu lnklıaf a tim 
dilık muvakkat b r lnkitaf 
ıözlle bakmak lazımdır. Ken· 
dı jeoloğlarının iddhılarına 

göre, Rusyanın henüz mey 
dana çıkarılmamıı birçok 
petrol hazineleri vardır An · 
cak, bunlnrın meydnna ÇI· 

karılmak iç n d h~ ep ey za · 
maoa ihtiyaç vardır Çünkti, 
yeni kaycııkları bulup tıle

tebılmek meselesi o kadar 
güç ve çetin bir davadır ki, 
Rusyıu:nn Avrupaya yakın 

bir atide yardımd bulun . 
m&k ihtimali pek azdır. 

Bellc f, Rom nyadan bir 

fayda umulabilir. Zira, m6-
tehas11ılarıo mütaleaaıoa ba
kılına, Romanyanın ıon yıl· 

lardakı istihsal ve lıUblak 
mlkdarının düımesl, kaynak· 
tarının azalmasından deiil 
de, yanlaı bir petrol polltl· 

kası 7üzünden ileri gelmtıtlr, 
Romanyı:.dakl petrol kum
panyaları yeni kuyular açıp 
tıletmek için yatırılacak ol 
an sermayenin faizi bile te · 
mln edtlmedtğlnı iddia et
mektedirler. 

Leblıtana gelince, kuyula · 
rı pek zayıf olan bu mem . 
leketln Avrupadakl petrol 
ihtiyacının karıılanmasında 
büyük bir rolü olamıycağı 

ıöyle dunun, 1 mart 1938 
tarlhlndenberl petrol ihra
catını keamlıtlr . Lehistan, 
bir petrol ihracat memleketi 
iken, kendi thUyaçlarıoı kar· 
ııhyamıyacrık ve belkt de 
ithalata baılıyacaktır 

Asyadakt petrol mevcudu 
1936 da 76J milyon ton 
tahmin edilmlıtır. Bunun 
395 milyon tonu Irakta, 299 
milyon tonu lrarda 59,5 
milyon tonu, Britanya Htn-
dlstanında, 3 milyon tonu 
da mühtelif memleketlerde . 
dir. Bütün bu memleketler, 
1937 de J 7,4 mtl1on ton 
petrol latthsal etmtılerdlr ki, 
bu miktardan en çok fıUh · 
li.kte bulunnn memleket 
Japonyadır . Japooyanın b · 

Uhıal miktarı ise 357,000 
ton~an ibarettir 

Afrlkaoın büyüklüj6oe 
nlsbetle petrol mevcu.du pek 
azdn 2.345 Milyon tahmin 
edilen petro 'ün 1 l milyon 
tonu Mıtıırdad ı r Geri kalPn 
kı~mı Afrlkamn muhtelif 
yerlerine dnğı\mııtır . Geçen 
yıl 166.000 ton iatlhsa de 
bulunan bu memleket, Af rl· 
kanın yegane petrol mem 
leketicilr . 

Yazan: 
Dr. Pol Ruprebt 

B eş Ki dir? 
(Ba ıtarafı üçüncü sayfada) 

,ı)'Or . Akıamları toplandık
ları kahvede gençler hara· 
retli münakaıalara gtrlımek

tedtrl er. Beneı de bunların 
baıın• ia yer almaktadır. 

Par iste iki sene kaldıktan 
sonra Beoeı tahsiline devam 
etmek üzere Londraya, ora
dan da ı Berltne gidiyor. 

Prağ a döndüğü zaman iyi 
bir ta,hllil görmüı. ıeyahatla
rlle de bir çok tecrübeler 
edlomlı bulunmaktadır. 

Praida: f• !lıefe doktoru 
llovanı aliıyor ve ticaret mek· · 
teblne lktls&.d profesörü olu 
yor. Oodon sonra Çek po
llteknlk mektebinde profe
aörlük ediyor. 

1914 EylOlGndeMaznlkln 
putlalne giren Edvar Beneı 
ondan ııonı•a prof esörüa hiç 
bir ılyaal f,aahyettnde yanın
dan nyrılm ıyor . Cenevrede, 
Pari&te hep onunla beraber 
çalaııyor . 

Çek thttlilcl partisinin Pa
rla mümt:aatlt olarak milli 
Çek meclisinin f aallyettnl 
idare ediyor. "Çek Mtlletl,. 
ismindeki m.ecmuaya mun 
tazeman Jllzılar yazan Be
neı, 1917 de de A•uaturya 
Macarlstanı mabvetmell adı 
ile bir kitap neıredlyor. 

Beneı, Çek ordusunu ve 
Çek hnkdaıetlni resmen ta
nımalan ıçln lttllf devletle · 
rtle tem.aı ediyor Ye bunun 
için çahııyor. 

Nihayet 14 teırlne•vel 
1918 de muvaffak oluyor; 
mlllt Çek meclisi resmen 
muvaffak bJr hül<iimet ıek· 
llnl alıyor. Mazarik bu ha. 
kftme\Un reisi, Beneı de ha
riciye nazırı oluyor. 

Sulh konforanıında mem
leketi temsil eden Beneı. 

1919 eyldf6nde Vt!nay mu· 
ahedesl 1 m z a edlldık 

ten~ıonra Çekoslovakya dö· 
nüyor •e Cumhurrelsl Ma· 
zarlke beraber dalma yan 
yana çahııyor. 1936 da Ma
zarlk, Cumhıarrelıltilnden 

çekilerek yerini Beneıe hı · 
rakayor. Beneı iki aeneltk 
Cumhurrelaltiinden sonra 
bugün latif ade etmtı bulu
nuyor. 

Ünitersiteda başlıyan aşk: 
Madem Beneı, uzun boy. 

lu, sarıeın. kibar tavırlı ve 
ıevJmll bir kadındır. Ayni 
zamanda Avrupanın en kül· 
türln ~kadınlarandan biri sa-

Prağa döndükleri zaman 
e•lenmtılerdlr. Madam Be 
neı aynı zamanda aUm •e 
diplomat olan kocaıına ev 
hayatını meaut bir ıekle so
kacak tarzda çalaımı11 fa
kat onun siyasi tılerlne hiç 
karıımamıttır. 

Beneı, milli hareketi tda 
re tçln Parlıe ıttttil zaman 
Avusturya - Macar hükGmeU 
Hanayı tevkif etmfı ve ka
dın harp sonuna kadar mab
bus yatmııtır. Prai fstJk!alı_ 
ne ka•uıup Beneı, Mazarl 
kile beraber muzaffer bir 
diplomat halinde memleke 
te döndüiü zaman onu en 
büyük sevinçle karıılıyan 
karısı olmuıtur. Madam Be· 
neı; kocasının uirunda mah
pus yatmaktan bir gün ıt
kayet etmemtıtir. 

Beneıln kıırısı dört dtl bt· 
llr, musikiden anlar, oku
mayı ıe•er, tenis oynar ve 
aynı zamanda iyt bir ev ka· 
dınıdır. Onların Taborda bir 
köy evleri vardır, arada sı
rada bu evde oturmayı çok 
sever. Praida bulunduiu za· 
man ev tılertle fazla meı · 
gul olmazdı. Çünkü keadl· 
ıinl ziyaret edenler yoktu. 
Madam Benef, Prağda en 
kibar Ye ıık kadın olarak 
tanınmııtı. Bilhassa kızılhaç 

ve tahsil müe11eaelerlle ya 
kından alakadar olurdu. 

Madam Ben~ıln tek üzün
tüsü, ıtmdlye kadar çocuk 
sahtbt olamamasıdır. 

Beneı Ye karııı bugün 
Pralı terketmek ve lavıçre 
ye çekilm~k kararını •er 
mlılerdtr. 

Gönen asliye ~ukuk 
mahkemesinden: 

G6neoln Muratlar köyün· 
den Rauf kızı Sabriye tara· 

fından kocası aynı köyden 

Ye ikameti meçhul bulunan ' 
Sakar oğlu lbrablm aleyhine 

açtığı boıanma 

da müddaıleyh 

davasın 

lbrahtmıo 

ikameti meçhul oldujundao 
lllnen teblljat icrasına karar 

•ertlmıı ve muhakeme a6nü 
de 26 lU-938 çarıamba gOnü 

saat ona tayin edilmıı oldu 
fundan muhakemede hazır 
bulunması için keyfiyet ili 
nen teblti alunur. 

yılır. ..----:.-------"t 
Baba11Tabor da mutovasaıt 1 TURKDILI 1 

bir otmendQf er memuru olan 1 p t 1 · b ı_ ı 11 
1 azar ea n a cn &fruı ıer 1 

Hana Veko•a küçük yaııo 
d k• b k 

1 
h 1 gün çıkar. Siyasal gazete .. 1 

a ze asına er eA llyrao 1 
bırakmııtır . Büyliyünce de 1 Yıllığı: 800 Kurut 1 
halt vakti yerinde olan tey- 1 Altı A1hi1:"400 1 
zezodeı;I, masrafı kP.ndlslne I Say111: 3 • 1 
ald olmak üzere, kızı Sor· 1 Günü geçmiş ıayıla r ~5 
bona tahsile göndermlıtlr . 1 kuru~tur. 1 
Beneıle, Hana; Sorbonda I ADI E5: 

beraber tahsil ederlerken BALIKEStR ı ÜRKDILt 1 
tanıımıılar, ıevlımlıler ve ---- ------
B<ılıkesir Askerlik 
Şubesi B<ışk<ııılığınfl<t • • 

1 - Yüksek ebl tyetnıı meyi haiz olaole.r l · tklnclteırln 
938 tarihinde yed"'k subay okuluna &l"'vk._ edileceklerdir. 

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~ 
$Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası i 
1'J. K apit11l: 100/)00,000 Türk Lirası ~ = Yurd İçinde 261 Şube Ve lijans " 
: Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ~ 
JIJ. Her türll zirai ikrazlar- diğer bilcümle bank• 111u· ~ 
Jtlİ. amelert büyük ıubelerinde ktralıl& kualar. 'fi = fhbanız taaarruf ve kumbara hesaplarında ıkr•· -;_ 

: mlyeler. = 
.,;. ikramiye: Miktar/: ikramiyenin tutarı: ~ 
.. ADEDİ LiRA LiRA f": 

-. ıooo ı ooo 'fi 
~ 500 500 ~ 
.,. ı 250 250 ~ 
: ıo 100 1000 -; 
.. 25 50 1250 ~ = !g :~ ı~g~ ~ 
.ı !US 6UUO ~ 
~ Bu lkramlyeltr htr uç ayda bir olmak üzert se· '-
2' ntdt dört defa bu miktar u:urinden kura ile dağ ılı· -; 
)l lacaktır. ilk ktştde 1 Evlul 938 dedir. ~ 

~------~--·~·~~--~-~~~~~1' 
Balıkesir Nafıa 

Müdı~ütüğündeJl: 
l - Kapalı zarf usulde eksiltmeye konul111uı ılı" 

Ulus gazetesindeki ilanlarının kanunen muayyen günler ar•· 
ıında neıredilememeslndeD dolayı ihalesi yapılaau1ao 8'~ 
haniye hükumet konağı ikmali tnıaatı tekrar kapalı si 
uıulile eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - lıtnlbedell keıfi (22 500} liradır. 
3 - Bu tıe.ı ald enak: 
A - Projeler. 

il 
B - Ftat .. bordrosu, mesaha cetveh, keıtf buJiaa cetf' 
C fenni •e huıust ıartname. 
D Nafıa yapı ııleri fenni ve umumi ıartnametl· 
E - Bayındırlık tılerl genel ıartnameal. 
Olup lıtfyeoler bu evrakı her gün BalıkHlr Nafıa 9'6' 

dürlüeiinde ıörebtltrler. , 
4 - Eksiltme 18-10 938 tarihinde sah ıünü ... , 1 

de Hürhanlye hOkömet konafında kaymakamla" odaııod' 
il' kurulu Nafıa komisyonu huzurunda yapılacajından ııte1' 

ler zarfları bundan bir saat evvel mezktir komılyo.,. flr 

mel eri. .... 
ı 7 o· 

5 - steklllerln bu tıe ald 1687 ltra 50 kuruıluk 111 
Yakkat temtoah Bürh•niye mal ıandıiına yahrdıklar•"~ 
dair makbuz veya bu miktarda ıayam kabul banka oıelJ 

. . f' 
tubu ile asgarı 8500 ltrahk Yapı itini bir defada ınu•• 
fakı yelle baıardıiına dair Balıkeaır Nafıa Müd6rlOğ0Pcl'' 
taıdtkll ehlıyet vutkaaıoı Ye tlceret odaaı veslkasıP1 '' 
2490 numaralı kanunun hükümleri dairesinde eksilta>er ~o' 
misyonuna müracaatları. 

6 - Postada vuku bulacak ·-· gecikmeler kabul edildi 
4- J- 346 

------------------------------------~-
Defterdarlıktan: 
Mevkii: Ctnıl: 

Dükkln 
Bır senelik icar bedeli 

205 Ura Martlı mahallesi 
Heptahane içi 

.ı:ı~' 
Yukarıda evsafı yazılı ve hazineye aid bulunen P" 

,ı. 

ki.nan bir ıeneltk icarı 205 lira üzerinden 3-1 O 938 l' ,. 
hinden 17 10 938 tnrthlne kadar 15 ıün müddetle o>iif ~· 
yedeye konmuıtur Taliplerin yüzde yedi buçuk peY ' . 

çalarfle •hale günG olan 17 · I 0 -938 tarıh iııe müsadlf P' 
zarteıl günü satıt 15 de Defterdarlıkta müt~ı~J t il lı oır f•';. 
na ve fazla ' a lftmat l•tı) eoleı lo de Mıl ll En; lak ır, iid 1 lüğüne mürac&fttları. 4 ~ 

Balıkesir Askeı·i Satııı 
' Alnıa Koınisyonunda••· 

10 10 938 Tarihinde kapalı zarfla eluıltmeye l<ooul~:~ 
o~an 10 ton ıehrfye ve 15 ton makarnaya •erHen ftal ç 
mlsyooca badd,layık görülmedtjlnden bir ay zarfı•d• 111'~ 
edilmek üzere açık ekıtltmeye konu muıtur. ihale 27-10·!

0
• 

perıembe günü saat J l de Balıkesir kor ıatıo al1115 

mir.yonund&. yapılacakt ı r. Muvakkat teminatı 394 lırad•' . 
1 ~-E vaa f ve ıart ar kon1Jsr oada görülebilir TallpledP fi 

nunun tklncJ ve Qçüncü maddelerinde yazılı helıelerle ~o · 
t~mfn t\ t mekbuzlartle bırlik te mnliôr gün ve saatte 
misyona gelmeleri. 

4 1- 361 

--------~------~~---------------_/ 2 - Memurlyett4" bile olsalar lstlın& edılrnez. Bu kabll 
olanlar nüfus •• cüzdanları ve iki fotoğrafla 26 10·938 ça r 
ııımba ııününe kadar ıubeye gelerek ıevk muhtr. ra larmı 
almaları 16zımdır. Müracaat etmlyenler hakkında kanuoi 
muamele J•pılarak cezalan.l•rılacakları ilan .olunur. 

1 
1 Sahibi ve BaımuharrfrJ: Bahkeılr Mebusu H. KAR~ 

Bİı...'AL Çıkarım Genel Oırektörü: FUAT 

' BaıımyerJ: Vilayet Matbaa11 - Balıkesir 


