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Bildiriliyor. hur ismet loönii tarafın· reıı vekili Refet C&nıtez n • («Hamburaer frerndenb-
Rorna. 13 (A A ) I dan kcbul edilmft ve baıkanlıaındr. toplandı. latt» _ Hambure). («Mü· 

'Ye ltal b ' nglllz Parlı, 13 (Radyo) - Ha· Cumhurrelıtmlze iti- Devlet Şürası reiıliğl ile olchn•r Ncuıle Nachrlch· 
Y&b aıvekll ve harJciye •aa ajanıı bıldlrlyor: matnamulnl takdim et· betlncl daıre relıUğJ ve on "" 

nazırları arasında yapılan °ö-' Roma mu-:ıa 1-·relerl lnkl ml•tir 1 k 1 1 l k 1 ! len» - MQoıh). 
r6ımeler d- • 1 il... y EIZ ı ç n yapı eıca seç Dl, 1 1 yazılı 
b ı un nihayet 

1 
saf etmtıtfr Alman malu 1->üyuk Etçiye ukeri me talep üzerıne adhye encüme ) ukarıdr. iılm er 

ul rn~~tur. mata göre, İtalyan baıveki raslm yep1lmıt ve bando nine ıerl verılm!ıtfr . 1 Alman gazeteleri bat 
8a~I 

ng iz nazırları bugün P&· Frenııız mtlıi maıımı çal- Seçim gelecek içtimada felerlnde İsmet loöniırı 0 

Pıll tarııfıodan lcabul ed• l _ il, cenubi Tucus hududicrı ı ı t h tı bak 
ı mııtır yapı acım ır. Keıt monu seya a 

celdeır 1 e nın t dıllnl lıtemlf, tlmalı· B k · l ı ı l k uıı l ve )!arın ta\y den 1 İthnatnamenln takdimin· azı anuo proJe er 0 n kında lkioer ııütuo u uz 
•Jrı •caklardır. 1 Tunuıta !talyeya bazı ıktl· blrtnct miizakereleri yapıl· ma'·,.leler ne•retmlılerdlr. 

H de Hariciye Vek~ll Şükrü • ~ 
en üz reı-i bı di f• d ı mııtır. ıt ı lıa · ... ' teblti sa men 1 temin e t meıt Saraçoilu da bczır hulun - Bu yazılar gayet 1 ay f 

neıredtla:uemtı olmakla be· , ve CıbuU Umanı ile timen· Meclis pazıutcıi günü top r"'nedır Ezcümle törle de· 
rab.Eır al h b muetur. lanacaktır. "' 

ınan a erlere gore dıfer hattı ıtatükoıunun de· 
a6r6ımıelerde llllhbet b nlyor: 
ti ld u De· ğttUrUmeıloi muıırran tekhf ulusla Sosyet sı· Pa- «lımet lnöoü enerji ıle rn:~t:d,:. edllınedlft anlaııl. eylemııur. dolu bir kudrettir O, teD· 

londra, 13 [Rad ] Berlln, 13 (Radyo) - it. kıtıiz •e tedkıkılz uluorta 

~:llladlıan ~elen h:~erı: alyanm, Suriye de Lüboan· zart es iye Top 1an1 o r faaliyetlere glrJınıez, bllakfl 
uo Dinin sertliği t rk do genli m ikyasta imtiyaz· • knrorlıırıoı kendi müıahede 

ettıfı ve Ç \, lar ııUyeceğl ıöylenfyor. --------- ç· feıtu müsteniden, ahval ve 

Franıa ile lra:,:a eri aynı~, londra, 13 (Radyo] Konseyin ~u devre toplıntısmda da yine Japon - ın ıcraıtl ve elemanların kıy· 

1~;~~~~ .. ~~ .~~:~::;:~:!.~:f- ~::~,."e'b·:.·.~:~:0 c·==~~ i~titif ı ile İspanya mm lesi ıed~ik edilecek. :.·::~· ö7::.~· b::·~:.:d:'·.::~ 
u.u ıaylenfyor. d h h ke 

L ler, Mu11olininln, Amerlka Cenevre, 13 [Radyo) - lecek huıuaat hakkın a c- hez eder, bu tarzı are · 
ondrn, 13 [Radyo] 1 l l ğ med· 1 1 h b cumhurrelıl Ruuelt tarafın~ Uluılar 11oıyeteel lıooıeylnln nüz kati ma limat a ıaama · tini erkanıharp 1 ine 

J ' er alan rnehafll M ı d ki ıollnlnln Ç b • • uı dan Yahudiler hakkında ~u içtimaı lçta bazırhklara mııtır. Bununla beraber, •- yundur. Hatırlarda ır o, 
ı_ ' ern erlaynın ft k b ı h ü d b panya aöoülUllerioln biran B kı:.tetten çe Kirlerine kattvıen iti u u en ı turı m ıai fr baılanmııtır. Kooaeyln, önü- • eeçen yaz nıve u 

mi raz t+ ıurett kar•ıladıiını ve Çem· ü d ki t ı a - evvel gC:rl alınmeel keyflye· '·llmezden blrkar af önce Jec,ğfuf, çüolrft, dörtlerin 11 nı z e pazar H g111ou a. .,. 
1 lçthrıaı için lnalltz b le berli'tyoın bundan dolayı toplaoma11 kararlaıtmlmıt Unfn, tedklk olunacak mes· va.ki b~1anatıodo halkıD ası 

linin •f aıve 1 memnuniyet duyduiuou ya hr elelerfo ilk safında bulun •e •ıaı unıurunu teıktl eden •u uzundan lıttfade . ... ... 
etmek tıtcdiilnl bildtrfyo 

1 
zıyorlar Konıeyde m6zakere edl· duğu ıöylenlyor. köylüJÜ daha iyi bir kazaPÇ 

D
lon

1 
du, ) 3 (Rıtdyo] '~ F Konseyin, bu ı ferkl içti· ve refah temin edll~e~I, 

r ey 1 Herald] eazetesı R ransız Meci ı·sR ., ı·M Ü. maında Çın. Japon ihtilafa~ ayoı zamanda kuınen l. il 

ma ' h ' o- d •- dil ıc.ı ra•vonel Jt!emek tarzly e ve ~Ja ahndAn babııı1e nın a müza ... ere c ece• "'T 1 il 
Ja:dMı~ı makelede dfyor"ld: h • N k s •• ı d • tahmin olunuyor. kıımen de mutaveasıt ar 

1 

Uaaolıotnhı ovunu 1 m 1 r ut u o e ı. Kon8eyde, btt devletin ılleıloden lüzurolUZ mutavaı· 
dand d mev· 1 n refi ve 

a ır. O, Franıuıyı İn. --- hariciye nazırları hazır bu ııt kazanç orını 

rılterenın vardımından tnah· Heryo nutkunda (( Harp bir millet ~u~utlanm pazarlık ıunacaklardır. 
rum bıralcnı.k erneltndedır. fngiltere hariciye nazm 

Mu110\tnl, C buUyl bırak mevzuu yapm!l» diye söyledi. Lord Halıfala, cumautest 
mak için Süveyı k l 
bt anıı ının Parls, 13 Mebuaan mec Bu anarıt 'çtnde, vazl1e· günü Romıulcın doğruca bu· 

r paket hisse ıenetlerlne 
hıç bir zaman iltifat etm. llıloe clhncı relı vekili ola· ll proteato lçtn ancak bir raya gelecektir. 
yecektır » rak Guadelup mebuıu Gan- kaç ıeı yükseh»ektedlr Ro- Fransa hariciye nazırı Jo 

T. Rüştü Aras 
Londra Büyük 
Elçiliğine Ta-

• 
yın Ediliyor. 

dacenln ıeçllmeıl üzerine bu mada muhterem bir ihtiyar, rj Bonne,floliodfya hariciye 
devre riyaaet divanı tamam· ıplrltüel ceaaretl ile, tehlılr nazırı MuDte, lo•eç hariciye 
fanmıı ve bu veıtle ile edilen zayıfların hikla1lliinl nazırı Sandler ve Belçika 
meclıa relıl Heryo, ôjleden eden bOyük papaların ana· 
ıonraki celsede tlddeth al- nealnl Jenlllyor. Yeni dun bat ve dıt bakanı Spnak, 
kıılarla karıılanan büyük yada, Amerika cumhuriyet pazar güeıü vaııl ulııcaklar· 
bir nutuk ıöylemı,ur lerl kendi teııınüdlerlnl te· dır, Bu meyanda. Cumhurl · 

Heryo, Franıızlaun ıulhe yld eder, demokratik ıere . yetçl l•psnya htuıctye na· 
olan bağhlıklemnı bıldtrmlt ftnl y6kaehtr •e cebir ve zırı Alvareı Delvayonun da 
ve ıözlerhıe oöyle devAm et tlddet ıamplyonlarına ıbter aynı gün geleccğl ıöylenl· 
mittir: larda bulunurken, Amerika 

F kat. ıulh aıkındı:ı ta· Birleılk DevletlerJ reisi de yor. 
l t_ Uluılar ıoıyetest a nel 

rnao 1 e u!ruk ·olan f raoıız. bQrrlyet rejimine ve bu re 

Maarifte 
Yeni Tayinler 
Bekleniyor. 

Ankara, 13 (Huıuıi) 
Macuıf Vekaleti talfm terbi· 

ye dairesinde münhal iki 
auhia bugünlerde yeni ta

yinler yapılacaktır. 
Otğer tareftan lıtanbul 

ml\arıf miidütü Tevflğln or· 

ta tedrlıat umum müdürlü· 

jüoe, onun Y r'ne de lımlr 
maarif m6dürüııüo tayin ed· 
ıleceff •e bu arada tayinler 
yapılacağı anloıılmaktadır. 

• lar tehdltlt!re bat eııomem•k ıekreterliği ruznamcyl ba-
s '" jlmln temellerini teıkll eden 

a zın.nde de bundao daha kaounlare ba~lıhfını kuv · zarlamağa beılamııtır. 
ez biri k d~ğlldır. tiür bil' velle ilin eylemekted r. 

=~,=====Ziraat Vekaleti 

B. Tevfik RdşUi Aras 

Ankaro, 13 (AA.) Sa 
bık H rlciye Vekili Doktor 
Tevfik Rüıtü Ara11n Londra 
8Gyük Elçlf•o toylnl hak 
kında h6kumetlmJz tarafın· 
dan vakt olan lıttmzaca in· 
ıHtere hükumeti aıremanını 
... , .... ,u,. 

mıllet, hududuırmı paz rlık Fr ncız mebuun medfıl 
mevzuu ynpmaz, f e.kat on· 
ları müdafaa eder. 

Meclts reisi, bundan ıoo-· 
ra, funtan •ôylemııtır: 

Dünya, ideal bir politika
dan ve iyi btr adalet tev-
zltnden çolc uzak bulunuyor. 
Hatta sulh zıımamoda blle. 
muk11 ve lelerin kıumett 

• dl " ve 
va erin ehemmiyeti lcalma-
••ıtır. Polsttlc: hGrriyetler ve 
vicdan hGrrlyeU muh 

aıara 
edllmtı bulunuyor 1 ı. _ l•ence 
v~ ~urgün Yt1nlden laültiim 
ıuruyor. Hak ölüyor ve hak
la beraber atik bOmanlz1t1ın 
kazançları ve felıefi idrakin 
zaferleri teiadld altına gtr
mlı ltulunuyor 

uln bu aeılere akıl ıada gi
bi mukabele edece§lni zen 
nedlyorum Cumhurfy«'t bir 
l:olaylaklar r•Jlml d~ğlldlr. 
Hürriyeti hak etmek lazım 
dır. 

Bırbfrlmlz.e yakla!mak ve 
btrleımek, bu en ehemmi 
yetlt ııtmlzdtr. Milli men
f aatln her ıeyJn fevkine 
çıktılı 'Zamrınlarda, meıru 
tdeai ayrılıklarımız ortadan 
kalkar ve meydanda bir tek 
düıOnce kalır: Cumhuriyete 

t Da kartı mftıterek ve va a 
ıadakatlmlıı 

M il rnütteftk bir ıuec ı, 

rette Heryooun nutkunu tfd· 

detle alkıılaauıtır. 

Tahsil Edilnıe
miş Arazi Ver
gisi Bakayası 

Affediliyor. 
Aokura. 13 (A A .) 1340 

Mali yıh baııodao 1935 tna 

li yıh ıonuna kadarki se
nelere ald olarak tahakkuk 
ettlrilmft ve timdi} e kadar 
tahıll edtlememit olan erazt 
verg•ıı bakaya11nın, munzam 
kesir ve cezalarlle blrlılcte 
affına dair bir kanun llyt 
huı hükihnetçe 8. M. Mec
ltılnln tu tblne arzedllmı1 . 
tir. 

Müsteşarlığı. 
Ankara, 13 [Huıud] -

Açık bulunAn Ziraat Vekil· 
leU Müıtetarl ğına İıtatlıtlk 
Umum Mudürü C•lil Ayba· 
rm tayını yükıek tasdikten 

çıkmııtır. ---- -
Barem 
Kanunu 

Ankara' J 3 (Huıusl) 
Mecliste barem kanununu 

t dklk maluadıle teıkll olu c • 
nao komlıyon çalıımaıarına 
devam etmektedir. Bazı ıa· 
zetelerde ıtmdl1e kadar bu 
huıuıta 1apıl•• aeırlyat tab· 

Milli Şefimiz lsmtl lnömi. 
umumi mükellefi7etlerln teD

klıl ıureti1le mlblm me•ati 
fıatlarının ucuzlatılmaıı 16· 

zumunu ıtddetle tebarOz et

tlrmltli Şimdi mtlıarOatleylaln 

0 •akit bıraktıf ı noktadan 
ite baılamaat tabii tdl.» 

Bu miitalealardan ıonra 

lımet lnönOnün ıeyahatı •• 
her yerde halk yıfınları ara
ııadan ve tercihan lcöylOler
den ve her ıınıfm mlhaH

ılllerındeo seçip çafırdıfı 
klmıelere ıualler ıordula 
zikredilerek bu muhavereler 
bOtOn tahllltlyle kay.ledll
mel<te ve p~k entereaaD bu· 

lunmaktadır. 

Hakimler Ka
nununda Deği

şiklik. 
Hakimler kanununun 11 

net maddesinde yazılı olup 

3501 aayıh kaounuo tklacl 
maddeılle değ:ıtlrllen bir 
numaralı cetvelin tadıU bak· 
lnoda kanun laytbaıı Mec -

lııc e5nder11mııttr. Mucip 
ıebepler layıhuıuda temyiz 

mahkemeıl raportörlüiünChl 
iiçüncü 1101f hlklmltfiatn 
yedinci ve altıncı derecele. 

rlne haaredtlmlt olma11ndan 
bütçeler dııındakl hakimle 
rin matlup çevhlle meılelıt 
bllgl •e mumareıelerlnta art· 
ması için bu Tazlyete alın · 
maların• mani teıkll etmek
tedir. Daha aıalı bulunan 
ıeoç hikhnlerln bu memu· 
rlyetlere ıetırılmea. netice· 
ılode tatblk1ttta haaıl olaa 

8açlüklf'!Y de g6a: 6o0ne ah· 
nar&k bu mah:ıurları berta · 
raf etmek için üçQacü ve 
ikinci aınıf hiklmlerln her 
dereceıloe temyiz raportlr· 
IOiü tliveıl ıuretlle meakılr 
bir numaralı cetvelin deflt· 
tlrtlmeılne zaruret baaal ol

muıtur, denllmektedlr. 

mlPlerden ıbarettlr. Komlı . 

yonun 47 maddeltk btr pro
je hazırladıiı ı51lenmekte· 
dır. 
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Alıons 16 yaşında i lp 
şt o 

-
ya ral * c m , 

u h r in so un ln anlar iki çeılt l\damlar 
la alakadar olur, on ara ald 
menkıbeleri öğrenmek ister. 
Dünya mukadderalını elinde 
tutan büyük adam\o.r Cthen 
efkara umumlyesl bunlerla 
hemen hemen her gün kartı 
karııyedır. lıtmlerl okur, re 
ılmlert görür. Fak t l:ıuol r 
kadar, tahtından yrılmıt 

hükOmdarların, muvaffak 

olamamıt y&hut iktidar mev· 
kıınden düımüt devlet adam· 
larıDID aklbeti de lnEBnları 

çok alakalandırır. Bunların 
aıı:aaıra bir hortlak veya ca 
dı gibi günlük •ukuat ae h 
nesine çıkııiarı , beklerıad ki 
eski alikayı bir kat dBh 
artıran bir ıebep olur. 

d~n fazla tesel t 
O Ut bi · 

e tubu 

almııtır. 
İ!lpeınya C han harbinde 

btteraf kaim ğa uveffak 
ol D nadır devletlerden bi
risidir. lspanyenıo harbe gir· 
m ylfl. h rbin zararlarını 
ve facı larını z ltmay ça
hımas1, kral Alfonıun lıa 
bPtl görüşüne bir delil o•a
r k uzun müddet tıôylenmtı 

ve yszılmııtır. 

Böyle araııra ismi menuu 
bahıolan adamlaıdın blrlıt 

de Hkl İıp rıye krala J 3 ncü 
Alfonllur. lıpany yı t~ı ayrı 
parçara ayıran ve yıllardan· 
bert ıürüklenlp giden müca 
deleler eıkt lıp oya krolımn 
ve oğullarının isimlerini ara· 
ııra meydan çıkarır. 

Son bir hadlıe bu ismi 
tekrar ortay atıyor. Bu va 
ka evvelce de haber verdi 
ğlmlz gibi, Frank o hük iime 
tinin eıkl lıpanya "Vatendaı 
lığı hakkını ve zaptolunan 
emlakini vermeğe kanır ver 

mlı olmasıdır. 

İspanya kr h 13 ncü Al 
fonı 1886 da ! 6 y ıınd 

tken lıpanyn tahtına çıktı . 
İki sene anneeinln vesayetıle 
devleti idare ellt. Sonra fi 
ilen hükümdarlığa baıladı. 

• O vakit Alfonı Avrupanın 

en genç ve güzel kr lı ıdt 

fnk t genç kral bu gençli 
ve eüzelltkten lttıfade ede 
bilecek bir halde değıldl. 

Dahtli ve harici bir çok ka· 

rııık meıelelerf halletmek 
mecburlyetlndeydt. 

Mtlletler, taht yeni bir 

kr l çıktığı v kıt - hele bu 
kral genç ve üzel e - ona 
karıı derin btr sempeU du· 
yarlar. Onun için ultonatı 
nın ilk sıme 1 erlnde lıponyol 
mlllett kralarn sevdi ve e 
refmdn toplandı Fekat bu 
ıevıtye rağmen dsha hü 
kümdHhğınm tik günlerin 
denberl ftleyhlnde bulunan 

lıp oyoll r da vardı. 

Bunlnnn baımdA m ~hur 
İspanyol romancısı ako 

1 anez gelir. Bu uharrl 
dc.h o v kit ctrafındai:tlt"re 
ıöyle diyordu: 

- Çocukluğunda, ve g uç 
liginde güler yüz ü, tyi k lb· 

lı ve ıevifJlll gibi görünen 
tipler thtlyftrhkl rında gayet 
fena olurlar. Sevgili kralını 
zm burnuoft dı kat ediniz. 
Büyük burunlu hükümd r 
ların son devirleri da ma 
k nlı ihtilaller fçers nde ge 
çer. 

Alfonsun ilk krallık s f! 

leri lıp nyo Amerikan harb 
ile geçer. 

Ap OV bu h rptC fil O U 

nu keybetmi~ ve Ft p n adft 

Ftlhaklk inal Alfonıun 
harp s1r sınd lns nlığa bir 
çok yardımları dokunmuı, 

harp esirlerine deh iyi n'u 
amele edtlmesfne çalıımıı, 

caeuıluk suçlylle itham edl 
len birçok lcsanl rın heyat· 
l rını kurt rmııtır. 

1931 Yılında yapıl n be 
ledlye fntıhabah nctfcestnde 
cumhurlyetçılcrln kazanmHı 

üzerine krai lepanyoyı ter 
ketmeye mecbur kaldı. Mad· 
rldden btr otomobil tle ay 
rıldı. K rtanjene llmauma 
gıltl . Bur dan bır vapurla 
Marellyaya geçti Kr llçe ve 
çocukl r1 da endtstne Pa 
rıete iltıhak etttler. 

O va tttenberl 
mona tle bir gurbet 

ral tam 
hayatı 

yaııyor. 

Kral P rlst font neblöya 
yerleıtl Atfonı sporu en çok 
ıs ven hükü darı rdan bir11I 
olduğu, guz l go f ve polo 

oyn dığı, güveıcıo beelemek· 
ten zcv aldıAı çın bur da 

eod stui büsbu ü bu zevk 

tertıı bıraktı. 

Birçok ı y hatl r yaplt 

Hemen h m n bütün A ru 
p yı dolsıtt. Ku<ıü gitt , 
Mısm, Hmd11t oı gezdt 

1934 d fonıu Romad 
yerlefm § buluyoruz: Bur dn 
oglunu Burbon haned n na 
mensup btr pr nıı,.ele evlen 
dtrdl Bir sene ıonra büyük 

baba oldu 

Fakat Alfo ı tal hıı bir 
baba ol madı. Oğullorından 

ycıloız birısl sıhhat ıdir Son 
günlerin fayla arına b tuhr 

ı;a lıpany d f renl ocu ar 

tarafı d n sp tahtına 

çık aA d vet dtım sı h 
teael ol n P eas Do juın 

.:ı5 !il d d r hı n 

Londr rb 

yapmıştır. 

F t y 

YGf il kta lan 

juacıo ö 
oldugu t 

l y cağı 

b 1 lıp 

.ııa 

küçü 

r 

TORKD!LI 

-
• o r. 

E • 
ı eledı e meyda ı daki 

dayı ılaca bir a adaha yakı 
iıum1akl bitirilerek geni • 

letllen Anaf rtalar c ddeal
nln evvelce de yazd1ğımız gi

bi - tenz mi tıt bO ük bir fa· 
Uyetle d vem etmektedir. 

Havalının yaimurlu git 
t'lllldrn bir b&fte. on gün 

kad r vvel yolda çelııme 

epeyc güçleı itti Buna 
reAmen fa llyet durduıulml 
yar k ftln bir an evvel bt 
tlrllmeel cıhetın gldıl tetir. 
~on günleıde hı velarm tek
r r açılmesı f lty te deh 
fazla bır hız verdlrmlf bulun
maktadır. Bu ıuretle cadde· 

ye p rke dôfenmeıl iti bit 
mit gıbıdlr. C ddeoln eıki 

beledlye lonından Parti bl· 
n ıııoa kadar olan k smı ik
mal olunmuf, ancak P rtl 
den Koloırduy kadarki kıs· 

mı lmııtır 

C ddeoln genlıltğt 16 met· 
redir. Yaya ldmmlar üç 

metre 25 ı r aantım, vesattı 
nakli e iç o de dokuz metre 

l Nah ye ın 

hriri 

~uıı arlık, (Husuıi) 
Kazamız bağlı Ômerköyle, 
Gö el oahıy ltrlnln ve bun· 
larn hail. liöylerln umu 1 
bina tahriri, metcud tnhrnat 
name ve emirlere göre i~ mal 
ed imiştir. 

ele ıye Me-
murla ı 

e Gö 
if 

8 re,., 
e as· 
l cek. 

V orldatı 25.000 ltra veya 
d ha fazla olan belediye 
bütcelerlcd n ea f ve üc 
ret alan memur ve müstah 
d~mlerln bar m cnununa 
göre t en fe tabi utu m lan 

vf' kadro 

yol bırakıl nııtır. 
Eskiden çok dar ol o ve 

bu üzden hf'.lkı ana yola 
lnmeıdnl mucip olan m hzur 
bu ıuretl ortadan kaldırıl· 
mııtır. 

Bel diye al~nının açıl ası işi: 
Eski belediye alanının bü 

yük bir kıımı birçok dü • 
kanlar yı ılmak euretlle ya -
ZID 8 çılmıotı. 

Ştmdlkl belde burada yel 
nız Hocıell adası adile anı· 
hın ada kalmııtır. 

Haber ldı ımıza öre,ya
kında bu dü ilanlar de. ta. 
m mtle yıkılacak, bu t1 hn 

d meydanıı ilhok edllec k· 
tir. 

Kanaliz syon: 
Ç y deresi kaoalıza1yoou. 

nun ıkm8llne ald faaliyetde 
dev m etmektedir. Her gün 
elliden f uJa amele çalııtı· 

rılma ııu:ellle f§ln btr an 
evvel bıtirllm ııne çahoıa 
maktadır. . 
1 erf 
Ola 

~decek 
diye

ciler. 
Hakimler ile müddeiumu 

mllerın teıf t defterlerlnt h . 
z rlama üze e teıkal o unen 
komlııyonlar çalı§mahuını bl 
tlrmf~ erdir. Komisyonlar 
terfi müetahek ol nla-tem 
y1zce nakz veya t88dik olu
nan kararlarına göre - t sntf 
etmekıe m şgu dürler. Ko-
m1fiyonlnrın çdıımesı daha 
bır muddet devam edec k 
Ur. -
Dükü 
Şiddetli 

., 
ag ur. 

Düu öğled n sonra tehrl 
mlze h f f su t yeğmsfa 

baıl!yan ağcnur akv m sağ 
n k h llo ~ v 

m !• soka rı ya 
rımlara k d r ı l k 

eden 
krı. d 
amı 

r u hal g ce r11ın k • 
u r d 

J. l u 
~ 

G çen sene lntlş r d n 
bir kanuni vat o müdafaa 
ıı uğrund malul kalmıı olan 
k hrnman zabltlerlmlz bir 
mis 1 deh terfih zammı ve· 
rllm lı f ka.t bu zamdan 
mal<kl erbeı ve erler lstlf -
de ettfrllmemlıtl. Yükeek 
p rtlmlzlD himayesi altında 
t şekkül eden ve melül et 
r t ve küçük zabitlerin de 
lıek ve menfa ti erinin mü
dafaatn eıu g yclertndcn 
oloo ordu mal(iller btrlliloln 
teıebbüıü üzerinde bu defa 
kahr man erlerimizin de 
terfıht için bir kanun layi
hası B. M. Meclıs.ne tevdi 
edtlmfttlr. Bırll in lzmlr cu
besi t r f mdan evvelce ge 

nel beıkanhğa bu huısuıts 

yazılan mektupt btztml 
birlikte herp cephelerinde 
ıtliıh arkadaılığı eden ve 
btzımle birlikte yarolnner • 

vatan hizmeti uğrund ma 
lat kolan bu rlsadoılara de 
zam yapılmeıı için hükii 
met nezd nde teıebbüate 

butudm aı btldtrllmlott. Ou

nun üzu ne genel merkez 
t rafından teıebbüs edllmlı 

ve gelen cevapta iman 

müsbet oec Cl' Vt" muvsffa 
klyet kohr,.,m n erlere teb· 
şlr olunmuştur. 

ynt kanun projesine gö 
r su lal savaomde bı fı l 

cephelerde muharc-belere f . 

tlrak etm ıı ol n melül subay 
ve er1er yeni tek üt kanunu 
bül-ı ümlcrhıden tettf de ede 

ccklcrd r 

&lş'an aıttulltc olan 
nüfus mü~üderi. 

Dahiliye Vek&lett, mektup· 
çula.r ile nüfuı müdürlerinin 

maaılarmın arttırı man hak 
kınde.ld son kenu· 
D ıU~eden nüfus mudür· 

!erinden 11ra ı gelmtc- olan· 

ların yeni kaoune göre kad 
ro moeşlarını alm larını ka 

rarleohrmıştır. Kadro m 

a~l rını alacak nüfuı mü 
dürlerl 15 kadftr tutmakta· 
dır. v al t, kararı ı ö Ü 

ü d k gunl ue la • !ı 
vl ~ y t e bıl rect:ktır 

rDıle • 
8 r l arllmlz dü gon-

derdtği b r meli upt Ev af 
id reılnden şu l kte bu un· 

a tadır: 

e<Paı c mini ç av uıund 
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·shaneye 
rHama 

Y aptırılıyo . 
Müddelumumilt , h pir 

hanf'nln sıhhi noktad n ih
tiyacı olan hamam meıele
slnl halle karar vermiş ve 
bu m ksall haptıban de 

bir h mam tnıe ına b l n
mııtır. H mam yakında tk
m l edilecek ve bundan 
böyle mehl<limlarıo. ık n
maiarı burada temin edtl

mtı olecnk•ır. 

Evvelce hep!shaoeye su 
gelmediği ve mah umlnrın 
kull nıc k ve fçece suları 
dııarıdan tedarık dildiği 

için bu mühim thUy ç ı~m · 
diye kad r önknememteU· 

Bir kaç ay evvel 8eledt-
enln mu"V f kati h· 

nara hapishane e Ahmet 
çeımes oe verilen suden ge. 
tlrllml§tlr. Y epıl cok ha· 
mama da bu ıu kıtılacaktır. 

~-R.-ADYO· 1 
t KARA 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. 

1.'J 1 Y39 Cuma 

13.30 Müzlk [müzikhol 
parçal rı] 14 00 Sae. t, ajans 
bnhcrlerl ve met or An a-
ra 14.10 Tür müziği [Pl) 
15 15. 30 Müz (operetler 

Pı] 17.30 Müzik (d ns sn· 
ti · Pi) 18.00 Konuıma 

[d11 polttcf.ca hadhıel\!ri} 18. 15 
Muztk (d ns aa ti devam] 
18.30 .;:.ıaat; j os h'lberlerl 
meteoroloji ve zir at boua
ıı [fıat] 18.40 Tnrk müzi
ği, ince aıız Nihavend faslı 

Tahsin K rakuı, Hakkı Der
man, Eıref K dri, H. Tokay 
B. Üfler. 19 40 Nedim gece
ıl: Temsil, Ş ır, Müzik, Ek 
rem Rr.tlt, RO§en F erlt, Me

sut Cemil (Türk müziği kü 
me okuyuculart, radyofonik 

temsil kolu lttlrak edecektir] 
21.00 S at, esham, tahvilat, 
k mblyo nukut borsası (ft 
at) 21.15 Müzik {oda mü
ziği\ Ply no: Cem l Reş t 

- a\.'emıt : N~clp Aş ın Vi 
yolo ee : Edip Sez n. ikinci 
l rll ı; W b mot m8jör [Mo 
zart) Ali ro L rghetto Al· 
egr to 21 45 Koiluoms (h f 
talık ~o t l ulu u) 22 00 
Müzik [ üçü c: e tr ] 1 
O • [Ci ~chmo r 

t eh) 2 Ku don v Psl\ • 
5 k eı ~ i iiyceı [Cl 

Sch.] 1 1 ~nı - 2 
şk v 1 § 4 -

G z ntı 5 " 
~ rıım 3 l 

kl 

Srtü l!, 

.. d n 
nl r a 
r hal· 

a[l. Vo 
r nad [t-1 

_• 1 e 
oz 

H do 
1k] OP· 

t 

] Op 68 
E f"rt. 

k 1 h ç 

v I• 

N" 1 

1 rmt e iod o çık rmı tır 

Bt me ğ übiyet g~nç lapan 

vol krdına olan ıerup,. tfyı 

çok aı tırmııtır. E.kser s ki\ 
oğ n ada yeni bir 

1 ha"' nın 
Ev 

1 
ı bı ç r 

yoru.ı >) 

mace y at im t n ne 
~ıı 1 ,,, o1mak uzcre kral deb lec tir. mı§b. 

aj e 

1 proğr 

-

] 

j 

( 

.. 
• 
b 
k 
d 

ti 
1 
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TO KDILI 

39 e r 
• D 

• 
m r asın O o 

l ı u t eytv 1 antra •••• •a•~----------------~~-
ba ımarı tay eler· harpde bi yo 

• sıt hö ü ü rr.adtnl'" nde 

o 
ca ır. F kat mii.daf aa vas aları da ona şı 

bir ila e~k · e e ·ı· 
Su d E T ır. 

ay xpreuden: 8 Borobard u ar düımanın. b r oru-
d ıman t y areıtntn bard1man f ı oıudcr, 

veri ı 1 korku yevaı YllVflf Ptlot derhal h n; falosu 
z ıyor. Sen denberl b 

b1ırdı om nu da t onlarm talil ilme· 

k d 
man tayyareleri ha • ın a t ı k Une çeviriyor ve ıı.teı meı . 

d f ayrı annatl mü f 
8 aa edenler vardı esine gelir g lmez önücde 
Bunle.rf n birine. • hl düğm~yr baııyo• ve bir 

bomb rd gore, ende aeklz makin 1 tüfek 
karıı hı ırnan tayyaresine 
kull 1 ç bir müdafaa silahı hep birden atl'f diyor Sa-

born~nım d zdı. Diğerleri lıe nly~de yüz kod r mekıneh 
r ımao ta tüfe mer ıal hedefe s p 

hfçbtr ı~ YY&resloin l 
dıa dıro u olmayacağına id- anıyor. 

e Yorl rdı.. B t '- d B aı aıd tay re en ıoora 

ugüokü k neata fılonun dtier tayarelerl de 
bunların ikisi d göre, 
Bombard e yaln ıtır. te§t' baıl mıılar ır 
harpt b;~anı _ tayy resinin Bu ateıe bir ıl:t da klka 
F k ro u olacaktır d vam etmek kafidir. Çün· 

da 
t m~dafaa vuıtaları ı_- d 

, onn Karı bı IA KU ,mü af B ley relerinin 
kıl d 1 r ıl ah lf!r. v lf t bi k e ebtlır. Hu ıurctle v az es tml§ ara müdcı 
yare bir rnüdd tay foa vnaıtııl rının vazifeal 

et için f al• b l 
yet gfö;terchtllr ·- Bf amrıtsr. 

Fa t d Tayarelerın ate~ı k rııaın· 
, on an ıonr -

dafaa ti" hl nıu d büyük zartıro uğrftolı• 
s a arı onu d d .. 

c ktır. ur ur · oldukl rı muhakkak sayıla 
Bund b bt ecek düıman ombardı-

vel 1 ı"ın lr kaç hafta ev. ng iz h Vn DlBD t ynr lerl faaliyet ka 
düınuıola nezorctt blliyetlf'r n nltbr-ten k ybd 
filolarının çe.rptıı cak tayyare mitlerdir. 

b r 
e.r rrı cağını h•. B ve d o .. u ond müdafaa topları 

r · eıuna b 
Yere rın hü dıe ep t Y· k '! ıınd bulunnuk rı ıç n 
bı - cum an z vade b b d d r ınud faa silahı olduw am r ım na a layıkıyle 
nun eni ııl gu- geçe l ec kle c.:fr. 

d Ç 
mış bulunması E 

ır. ünkü h.. ı ıen, 
olnıı ' ucunı gByuı 

y n ve sırf nıüd f 
için h :ıır en n 1 &aııı 
t y ngiltere 

areye n k b 
lhtı - ca umnkıatla 

yaç gogluebılır. 
Şıaıdı bi • r tayy re fil 

nun üd f d oıu 
a nasıl ı -rc:ceğıoı - d 1 go 

1 d goz en geçirelim 
~on tanın -

tahaı d l mudaf asına 
t- ı mit olan t 

küçük ttbde yareler 
300 dır ve Hıett 

mil süratleri vardır T ~ 
satıhlı olan b • e 
tek m t" 1-d- u tayareler 

o or u ur ve -
rl ıooo b motorle 
der. eygtr •ltuvveUnde-

PUotun oturduA 
üıtü ıeff f b u Y rln 
örtu-ı- 8 lr madde tle 

ur. u l - _ suret e pılot 
onu ve etraf anı görebil k 
v Zlyettedlr. ece 

T ayarenln h r iki k n 
dan d" d or er ' ineli 
verleıttrılnıtıtır ~ t • 
fek er ille u-

f h lk m tlera 0 
sur ti t nz l 
h 1 

mi t r • 
eps n h d f h bi l e e fr r;okt da 

.) r §mclttcdır vt> bu r. o t 

-00 ınetrP k dar öte 1 
M h 0 tUf kl r muta-
rrı d ğtldır v 

ıt kam ti t ay r verect-kt r 
Sılahlorı, öoünd kt a • . 
l 8 l· 
t:, lııt k neU ve f t m ıı y 

t derek bina p lot 
ld re t '-me.tedlr p ot b r 
düğm ıınc 1 
lüfekl r'n • n .. k zi den y· 
Dt okt Y d c k fr 

F l ıun 

foy bir cmı 

«Duım 
uz. )) 

p lot oz er ol ufk ç lr

mllft ' Hak kat n, ktı.rı da 
çalap 1 , k u ., l ek g 1 n bir 

•• ırn •• Y• no ta flr vardır. 

p 

z ~em 
sa 

A merikada, pıye.11 y çı 

karılan her v v nkl~mla 

se.tıl r Amerikan h lin ka 
dar re lama hemmlyt>t ve 
rf'n ve inen u bir haik küt 
leıl ll\flli vvur edllemE>Z 

O oda bir çok lktncı de 

r cede mali r sırf iyi rt:kliım 

d melerl snyeılnde '_)üyük 
mikyaslftrda aatılırlar Bu 
vaziyet Amerlkada baıla ba
ım bir meslek doğurnıtıf 
tur: R klamcılık. 

Orada lının sürümünü 
erttırcn htty n tü carj r, 
f brUcalar r lam fl.cerıtele 
r ne vuç dol J u pıır ve 

' r C1' cent 1 rd . kendi 
tertip lt kler ırea mler v 
• iinl la o ::.ıa i 

O, 

m e •f ğden b şlıJan 
top t kar~ıs1 d düım n 
bomb r ımcn taya""elerl he· 

deflerin ~ ıırmııl rdır 
Hedef~lz btr ıekılde y& 

pacakl rı bomb rdımanla 
rın do te•lrl, ne h tesadü 
fe b ığh olacağı tç o, pek 
büyük olnııyac ktır. 

Düıman, bu tik teoebbü!lü 
nkıunet~ uğr~dı tan ıoor 
tekrar bombardıman tava 
real göndermeğe pek ct'.sa 
ret edemıyecektJr. Çüo ıü 
netice alınmadsn v pılan 

bombardıman sc.-f eri •r düt 
man için büyQk bir zarar 

olacaktır· Oığer tar ftan, 

bu çarpıomada ölt-n borub r 
dıman tav res pllotlarınan 

yerine d ğerlednln konul 
meın kolav b r ıı d ğıldtr. 

Demek oluyor ki bambu 
dıman trı areierfne ku ı mü 
daf ad , yu~anda tar f et 
Uğlmlz ıekıld kf ta are r n 
çıkerılwaaı, on( ran ro lor oi 

büyük btr n kyasta hem 

mlyetslz eıthl or ve u su 
retl yeni ne.zar ye) e göre 

bomba.rdım n t yareıerlnln 

oldukç kol y • ağlup edı

lebıl r barer s lalı o ukl rı 
ı p t edı yo . 

V et r Bum tt 

az n n 

fil >piyonudur Ôpü me fo 
toğraflarırdald nıuvaH 1<1, 
tl on bu ıöhrf'tl ku nd• 

mııtlr. 

Shefla b y tını öpüıerek 

lrnzcı.nır. !)onra öpüştüğü 

adamı da kendl~I tnttheıp 

etmtıtlr Rarı kın dını taoı 

y n bu d m OPUD h ktlci 
sevgllialdlr. Onuu iç n bu 
çıftıo öpüıme reelmlert pek 
canlıdır. 

t" ız, öpüıertk hem kendi 
kazanma t , hf'm sevgtlıs n_ 
hem ılaoat acentesine. hem 

de malı r~ dam dılen tüc 
carn p ra 

dır 

k z odırm ta 

ekla reh yet nde kul 
ılan öpüfme fotoğraflr rı 

uın, kenc.ılılne göre ır l k 
n ği varc:!ır ğız r p k f z 

1 bir bir n 

e 
, tarh n 

ho~ v"n ıı.rm bir 
k şf d 1 iş bu 

r. r k» K 

yada R ucho La 
çol: be zl n, 250 

orn1 

Rreaya 
tr 

1884 &<'n ınJe ba hvan btr 
y ng nm ha a ev m ettıği 

Hld 1 vor. 5 s ne evvel 

bir mele grevi esoasmda 

b f n y ngım sön ürm k 
tmkr nı evcut dcğlld r. 

Çünkü erln der&nh er ndc 
hn v c k menf zl r bu 

lan ve atefl eô ı 
gın ki ometrel rl uzayan 
ömüıü tam ıylt" layıp 

vutm dtın dur nıy caktır. 

Ş mdlyr. ndar yer altında 
y nan yer 40 kilom tre ır.u· 

r bbaıdır. Bun rııAmen 
ateıl beslıyen gıda bıtmez 

tükf'nmez ton arı olduğun 
dan yangınm d ha aç yıl 

devam edeceği bı inemiyor 
Ateı d rlnlf'ştlkçe yer, yer 

çöküntüıer olm kt ve bu 
çökuntüler ayeılndc at ı 

hav aıab lmektedtr. Yapı 
laa bir heeab göre, ıtmdl· 
ye kad r yanan antrHlt ta 
bak 1 rm arı hasıl olan za-

rnr 200 mHyon dolardır. 
mer ı~ n hukum ti bir· 

lı: ç ke e bu yangını sön
dü. meğe ç lıımış ve 12 yıl 
evv l y p lan son b r ıön 

ür tf'crubeıl bü uk bir 
iofı a ·a lf'b p o muıtu. üz 
ı re otörün yardım le, 
çok der n • zılan blr hen 

dele aula la do u u mu v 
bu au•etle at ıt önı ho 

bu zahmet bo 

f ve d rto en 
e ol uru ı sular ıaı· 

nıp fazla ıcak ol ı 11. bflş• 
wı~ ve •a oomııtır Bundan 
b•t a tı da -rüye 

ce • vol bu o ıu teılo ol· 
du u v re r ıo ulrnuş 

buhar h llne gelerek tazytk 
~f'.pn:ııya oş mııtn. Netice 
ltıbortle bu tazyik fozlo.lıı 
tartık toprok al ınd bir ln
ft a yapm ştır Bu ııuretle 

çöken topraklardan yeni de 
lıkln eçılarak yengm dahn 

t z ' ha va larak ıtddetleın· 
mittir 

fa at Amer!kalılar bu 

ytıngına ttuh kk k sur tte 
bır nihayet verilmesi fçlo 

ç tfmakt n g r dur amn ta 
dır rlukQmet b r ma en 
mühendisini y ngını ıöndu 

r cek blr plan hazLrl mağa 
memur etmtı, müh d s pla· 
nı h zır ıvarak Vaı ngton 
p r 8 e-ntoa on vern l§t r. 
Y n tcc übeıinln 

ğı h nüz ma 

tar k 

r, 
tu

d 
bura 

Başka Diyarlar: 

nam y Sever 

ün G· 
z l e ı 

Kayalıklar üzer oe kurul· 

muı bir meml ket .. Köpük 
lü lnlgolana k rnçılanao sa· 
h !er .. Asır ar va~ c ıf uçsuı 

ca sız ormanlıır .. İsveç dl 
y rıoı anlatm k lçto u b r 
kaç kelimed n daha güzel 

l r fCY ıöyl nemez. u 
etin d r m rk zl 

o an Stokho m Çil • kayın 
orm oları ar ınd b mbtı 
yaz evl r e ) ü~ı mı, altı 
yüz bın nufuslu bfr f birdir. 

Hu m mlekette f t•Y80 in 
ıı ol r astnall"ayı sever, ve biz 
hiç tahmin etmeyiz, bir çok 

stüdyolar vnı dır. Ve uveç 
llııavı e her sene bir çok kuv· 
v tlı filmler ç vrlltr. lıv çln 

en meıhur ı aema ıtüdyoıu 
ol n Raeund ıtüdyolerı 
Sto holme çok ya un bir yer 

de ki.indir 
Oo ahı nelik bır rnazlal 

olan bu ıtüdoyadan laveç ıl· 
nemnsı bir çok yıldızlar ye 

u,urrn § ve bunlardan bir 
k çıor Avrup ve Amerika 

ııtüdyal rına ıhraç etml§tlr 
Bu arın aeanda t b i Gra 
ta G rbu ge ır. 

ugün lııvcç P Y ıtıttrdlğl 
yı.dız ar a aı odu e 1 t 

l D f 8Z şöfı te I p 
o ao lugrtd B rgman ardır. 

Bu 11v ç kız a görü~en 
ulı ı nı.. ıu suretle 

byor: 
ine c k b• yü.... zayıf bir 

çocuk vucudu, k ndlııoden 
çok m n bır tavır. Mavi 

gözlerinde saf ve m ıum 
b r an v rdır Konuşur 
ken çok samimi Belli ki 
n muvaffak Y t, ne ıöhret 
ne de pa n ark ımda oı 

uyor. 
u genç kızın Ozerıode 

edd yıllerın bıraktığı me
lankoli hula dev m ed yor. 

logrıd Berrrı n hab ıız ve 
anneGIZ büyü01iit za valh 
bir öksüzdür. O hay tınan 
ilk güoleranden bahsederken: 
. ~ Her genç kızın haya 

t nda dl) or, lnerneya veya 

her hengl bl güzel 11 0 t 

çılgıl!caıan& bağlı olduğu bir 

devir vardır. On Y ıında 
iken ıtddetle tlyatrod oy 
namak iıterdım. ilk tahsilimi 
bitirince konserv tuvara de· 
vam ettim Ve bırl~aç sene 

crada k ldıktan sonra sıne 
ma a bavladım· Üç ıen 
içer sinde altı k d r f tlirnde 

f guranhk y ptı ve fl çen 
kıem Ik ef a ol rak ismim 

i fıo tahteıında göz ktü 
B n f tlm çev rlrken v 

b ne me l ti rlo sanat· 

ar arı bu f 1 a11l çe\ 1 

rfr erdt d 
Hiç ki aeden , ham almam 
rolümü b 11etmek ve h aset· 
t f!lrr. g b ulat ak ıaterlm 
Iı' k t u hb r m Annabel 
la v Da~y D r yöyu çok 

mô.n• de· 

u il 

gunu ıö e te 
ybt de ufa 

d kodu bile ,, uı-

memlotır S dı 1 o vler ı • 
yarktn yı dız: 

- Spo u ıı v r m, d yor, 

Köpe •ı .ede bayılı ı . H · 
val r uıanmağ b ılar baı 

SAYFA : 3 

Sov a ler · rliöin~ tür· 
~ ı IOŞ8 ti. 

Buh r türblnlerl Sovyet 

d slrııl taraf ınd n u ae
oe çlnde vücude getırıleo 

türbıolerln mecmu kuvveti 
65U bin. türbojenerntörl rln 
kuvveti de 700.000 kilovat· 

tar. 
Sovyetler Bırltğlode tür-

bin in aııtı, gerek keyfiyet 

gerek kemmlyet b kamın• 
dan, dünya tekniğinin tnki

ıafı ıle h m y r gttm ide 
v h tti. bazen düoy or 
alarmı bil~ geçmekt dır. 

1938 Stnesl :ıarfmd Lento· 
gr dda ı ccStalio» metal 

~ brıkası, düny nan en kuv· 
vetll buhar türbinini lnta 

etmtıtır: Bu türbloln uvve· 
tı 100.000 ktlovattar. Bu 
türbin, Staltongorak mınta-

elektrlk aantr hn yer· 

leıt rtlmlş bulunuyor. Aynı 
ku\ivettf: rltğ r bir türbin de 
Zu vo el ktrll: htdroıııntrala 
için, Harkovdakt «Stallo» 

f abrlkası tarafından vücud 

getırtlmi ur. 
}924 Senesinde ' Sovy t 

eltklr k 8 otr llarındakl bir 

agregaoıo az mi kudreti. 3. 
000 ki ov tta. halbuki bu. 
gün 50 b 0 tlovatlık agre· 

galar ıerl halinde yapılmak-
tadır. 

Sovy t f abrik ları, hldro. 

it . türbin ıoıaatıoda a b • 
yük meh r t göıtermekt -

dır L nlngrad f abrlka11, h • 
le inıa h llnde 1 Volga 

üzerinde Ogllç ve Rlblnsk 
lektrık s otr ll rl için 55 

bln kllov t kudr tinde hid
rolik türbinler Y pmııttr. 

Halen, 125 atmoıf r l z. 
ylkinde 50 b D kllov t kud· 
retlnde tekılf türbini rJ in· 
ııuı düıünülmekte ve buoun 
üzerinde etüdler yapılm . 
tadır ftlhaktlıa, bu tarz .. 

akl türbini r, çok d • 

ekonomiktir. 

Sa yeti r a evlenm 
Sovyetler Birliğinde, 1938 

aenealnln ilk dokuz ayı z r· 

fında, geçen enenin a7nı 

yl rma aez ren 117 .397 

fazlası tle, 1.011.154 c le -

me yapılmııtır. 

loma.z bütün laveçlt kızl r 

gibi banyo derim· lıte bu 

k d f· 

Söz.lerlnl bitiren kızc ~ız 
benden yrılmak 11tt1ordu 
Bu ıır d bır suısl d ha ıor · 

dum: 
- Ho uvuta gitmek lıt r 

misi tz? 
ızca ız güldü: 

- llo uvut gidip te ne 

yapayım? Ben memlek Um 
deo v vaziyetimden mem-

nunum. 
Avrup ve AmerJka stü~ 

yoluında çok yüksek bir 
mevki kazırnaca~ı ıüpheslz 
ol 0 bu J ldızın ıl ema 

00 
talc urrodan 1 tıkb it 

k aç 1 değildir. Çünkü 

1 grld Berg n v nmek 
ü r d . Mfistakb l kocaıı 
ı ne a leminden çok uzak 
birisi, ciddi tetkik t a meıgul 
bir ilim adamı, bir hayva

nat mütehaumdar. Binaen 
aleyh yıldızın çevlrdJAI 
e<vaktiy e güzel bir luz vardı» 
filminin ıon eı rl olması d 

çok muhtem ldir. 

I 



Hayvani ra yll~as1 ~e~iye i · B h ssir J:c r t ve Balıkesir Evkat· 
üdüı·lüğünden: 

~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~~~1 
Tür "'iye Cumhuriyeti Ziraat 'Bankası ~ 

Kapital: 100/)00,000 Türk Lirası J 
Parlıtekl hayvanat bahçe· 

ılnde birkaç ıerıedcnberl 

adet edlomlıler, hayvaolara 
yıl batı hedlyeal dafıtıyorlar. 
Şiipbeatz bu hediye te•zltn
deu memnun olanlar yine 
çocuklar, ç6ok& o gün onla
rı hayvanat bahçt:ılne top
luyorlar ve hayvanla na ve · 
rllen ıckerlerl; pHtaları, çi · 
rek lerl oaııl yedU:lertnt ıey . 

retmek çocuklar için bir eğ · 

lence oluyor 

Eeaıen hayvaDları mem· 
nun etmelc~lateıeler herhal · .. 
de onların daha ztyade bo -
ıuna ıtdecek ıeyler vulrler. 
Meeell, bir ayı her halde 
kendiılne bir yılbaıı 9öreğtn· 
dan ı:tyade bir parça et ve 
rllıe daha ziyade memnun 
olurdu. Maymunlar da btrer 
ınuz yemeyi 1Gphealz lklıer 
Oçer paata yemeye tercih 
ederler. 

Fakat yılbaır hedlyeetnf11 

biraz da lnaanı - veya bu· 
rada hayvanı - ı•ıntmuı 
lizım relmez mtya? 

8af ıtısir ticaraı ve 
sınayi odasmdın: 

Bılıkeılr vlllyetl merke· 
sinin Aııırİçl rpahalleılnln ke 
reıtecller ıokaiında 53 nu· 
m rala dilkkanı lkimetıahı 

ticari Uti~az ederek 937 
yıhpdanbert kereatecıltk Ye 

taahhüt itleri ticaretle lttlgal 
ettlflql beyan eden Ahmet 
oflu Hakkı ÇaYuıoilunun 
UtıYanı ticareti bu kere (Hak 
in Çavuıolu) olarak tescil 
edıldil ılbl bu unvanın im 
za ıekltde Tiirk~e el yaz11t· 
le (H. ÇaPUf•ilu) olarak ti· 
caret k,_nuaunun 42 ncl 
aıaddealne ıöre Bahkeelr ti 
caret Ye aanarl odaaıocıı 

1040 ıtcll 1&yı11na 21- ıo 938 
t~rlh nde kayıt eJlldlğl llAn 
olunur. 

Bah~ısir ticaret ıs 
sanıyı odasrndao: 

Balık~dr vlllyetloln Sın· 
darıı kaza11nda Salhana go
ufıada 37 numarala dük 
kanı lkaınetıihı ticari ltU 
haz ederek 938 yılıodanbe · 
rl tiltün komtıyoncuıu Her· 
maaılplre namına icrayı ti 
caret ettiğini beyan eden 
Mebaıet ojlu Alt Rıza Be 
ıetln unveaı ticareti bu 
kere (Ali Rızııı Beıet) olfl -
rak teıcll edıldlğl slbt bu 
unvanın imza ıeklı de Türk 
çe el yaz ııtle (R Beıet) ola
rak ticaret kanunuuun 42 
net maddesine ıöre Balıke· 

ılr ticaret ve ıanayt oduın· 
ca 1043 sicil aayııına 9 12 -
938 tarihinde kayıt edtldlğı 
tlln olunur. 

Bıh~eıir t i carıt vı 
sanayı odııındın: 

Balıkeılr vlllyetf meakezlntn 
eski belediye alanında 25 
numaralı dftkkinı lkametalhı 

ticari ittihaz ederek 937 yı 
landanberl elblıeclllk ve kö· 
mürcOlük tfcarettle lftlgal 
ettiklerini beyan eden Oı
man HerıOner ve oğlu Ya 
kup Herılnerln unnuı ti 
caretl bu kere (Oıman 

Hergtiner ve ojlu Y akup 
Herg6ner] olarak teıcll edtl 
dıfl ıtbı bu unvanın imza 
ıekıtlert de Türkçe el ve 
mnhlr yaaılarlle [Oımaa 

sanayi od sm~ n: 
Bslıkeılr vı liyetloln Sın· 

dırgı kazasının Y aApazarın · 

da 16 numarrilı dB.klıanı 

ıkametglhı ticari tttıbaz 

ederek ~32 yılıodanberf tu· 
hafiye, kantariye tlcaretıle 

lttlıal ettfflnt beyan eden 
Mehmet oilu Mehmet Şeoln 
uavaaı tlcar~tl bu kere 
(Mehmet oflu Mehmet Şen) 
olarak teıçll edıldlil ılbl 

bu u vanın imza ıeklide 

Tilrkçe el yazıstle (M. Şen) 
elarak tıceret kanuououa 
42 inci madde1lne göre Ba · 
lıkeıir Ucuet ve Hnayl 

oda11oca t04oı ılctl 1&y111na 
12 12·938 tarfhlnde kayıt 

edıldljtl ilan olunur 

Bahkesir ticaret v 
sanayi o~ssindan: 

Balıke•lr vlllyetlnln Bt · 
fedıç nahlyeı ınde IJeledlye 

caddeılnde 46 numarah 
dlkklnı lkam.-tgahı tfcari 

ttt!hız ederek 936 yılından· 
beri manifaturacılık tlcare 

Ule lıttgal ettlilnl beyan 
eden Malatyalı Hatıl oğlu 
Mehmet Baranın unvanı ti 
caretl bukere (Mehmet Ba· 
ran) ol&rftk tesçtl edildtil 
gibi bu unvanın fmza tekli 
de Türkçe el yazıılle CM. 
Baran) ol rak ticaret kanu· 
nun 42 ocl m ddeılne g6 
re Balıkesir ticaret ve aane · 
yl odasınca 103g ılcll uyı · 

11na 17 1 O 938 tuiblnde 
lusyıt edildl~I ilin olunur. 

Emvalt eay· 
rl menuule 

No: 

Cinsi: Mevkii: Muhammen be· ı 

deh Ltra. K. 

18 
19 
29 
30 
53 
75 

dükkfın 

(( 

(( 

(( 

(( 

bebçe 

Ca mi çeıme ıo 

Sülüklü çeıdıe 
Y eıllli çıkmazı 
Bliadıç ca. 
Sebzecderde 
lstaı1on n 

ıoo 

200 
1000 
400 
500 

barı 500 
76 ana « 400 
17 han n a 11 Eıkıcıler 3000 

1 l O tarla. Paı köy çayırı 200 
1 18 « « Keklık ça . 200 
120 <e • « Aıçı deresi 700 
121 « « Taı altı 15 
125 « « Tahir çeımeııt 150 
J 27 « « U lu Glezarhk 500 
1 28 (( Orhantye: Aıçı de~ eıl 200 
1 29 (( (( (( (( 50 
Yuk rıda mevki •e ctuılerl tle muhammen bedelleri 

yazılı vakıf g yrJ menkuller temliken ı tılmak üzere 
11 / l /939 gününden itibaren yirmi gün açık artırmaye ko · 

nulmuotur. 
ihale 30/1klnctkanua / 939 pa~ıırte t ı t 14 de Va 

k f a r tdar stnde yııpılrıcektır. Muvakket teminah nıuhnm · 
m en hedel1eri üzerlod a yQz,le vedı buçuk naı H ve ban 
~ta teminat mektubudur. Te.lip\erın tereltl anlamak ve 
pey ıOrmek üzere bu müddet fçlnde ' alufler ldareıtne 

miir caa tlara tlan olunur. 
4-1-8 

• 
Bandırına nlıisarJar 

1\llüdürl ·· ğiinde 
Bandırma loh ı rlar it evi Jçln ruuktezt: 
Adet 

-44 lıleme me.11t11 

176 l§leı:ne ıandalyuı 

• • 

Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ~ 
Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ~ 

Her türlii zirai ikr1ıızl.e.r-dlit>r bilcümle bonka mu· '-
amelC"ıl bu yük ıubelerJndt'! kirıahlı luuıalar. ~ 

İhbarsız tıuuru(: ve kumonrıt beııeplnrınde tkra· , 

mty ler. ~ 

i kramiye: Mlktu.rl: lkıamlytnln tııtarL: ~ 
ADEDİ LiR i• LiRA rr: 

IUO lO)O --
500 500 ~ 

1 2SO Z50 ,,. 
10 ıoo HlOO ~ 
25 50 1250 ~ 

30 40 1200 -
40 20 800 , 

108 6000 -
Bu ikramiyeler her üç ayda bir olmak Ü%1Te st· ~ 

nede dört defa im miktar uurinden kura ilt dağıtı· .__ 
t;J lacaktır ~ 

-~ ~·~~-~· ·~····~·····~· 
Balıkesir Nafıa 

Müdürlüğünden: 
1 - Edremtdin Akça y fıkeleal ltman dairesi lnıaaU 

açık ckılltmeye kooulmuıtur. 
2 - Bu itln keıtf bedeli 6500 liradır. 
3 - Bu tıe ald evrak: 
A - Proje. 
B - Fıa.t boıdroıu, me .. ha cetvelf, k~tlf bulaıa c~t· 

veh. 
G - Nafıa y pı iılerl fellai ve umumi ıartname . 

o :up iıtıyenler bu evrakı her gün Bahkealr Nafıa Mii' 
dürlüğünde görebilirler. 

4 - Eluıltme 6 -2.939 tarihine 'müaadlf pazarteıt ıaol 
aaat 14 de Edremlt bükümet konafınde kııymakamlık od•' 
aJDda kurulu Nafta komlıyonu huzurund yapılacaiındad 

lıteklllerln mezkur ırıatte komfıyonıı müracaatlara. 

Balıkesir ticaret va 1 · 

sanayi o~asmdan: , 

176 G11yrl mamfd paıtal lrnlmıu 
176 Gayri m mül paatlll ıehpası 
352 Görmez kutuıu 
176 Görmez kutuıu ıı.l: arnaı 
176 Saz hutuıu 

5 - lıtekltlerln bL1 ite aıd 487 lıra 50 kuruıluk mu 
vakkat temlcatı Edremit mal aandığına yatırdıklarına da 
lr makbuz •ey bu miktarda ıayanı kabul banka mek· 
tubu tle aıgııri beı btn liralık yapı itini bir def ada mU· 
vaff akı yet le baııudıj1Da dair veıallde 'bal dea en ıon ıf· 

kız gün evvel Bahkeıtr vllayetlne müracaatla al1Jcaklar• 
ehliyeti fenn iye veılkuım ve ticaret odaaı veılkuını ha' 
mllen muayyen olan gün Ye ve 1&atte ekılltme lıomfıyo· 

Bahkealr •tllyeU merke
zinin Ôrücüıer caddesinde 
;J3 numaralı dGkkloı ıka· 

mf;tıihı tfcıul ittihaz ede · 
rek 934 yılındanberl çarık 
cıhk ttcııretıle lttlgal ettljl· 
nl beyan eden ZObeylr oğlu 

Sadri Tetlfln unv nı tıc,,rc

U bu kere (Sadrt Teuk) 
olar k teıctl edildiği gibi bu 
unvao1n lmu ıeklt de Türk 
çe ~üh6r yu:11ıle (S Tetı k) 

o! rak tlca•et kaoununun 
42 lncl maddeatee göre Ha 
hkeılr ticaret ve unayl oda· 
ııoca 1038 ıtcil ı zaaıoa 6 · 
10 938 tarihinde k&yıt ve 
tescil edildtil ilan olunur 

Bahk lr tic ret va 
sanf yi o~ smd n: 

Balıkeılr vilayetinin Su-
11ğırhk k zıuıoın Hon ma
halleılndll! K dıoilu ıoka · 
tında 22 numaralı dükkiuı 
tkametglhı tıc ri ittlhoz e de 1 

rek 937 yılınd nbert lollao· 

tacılık ınoattl P. l ıtlg l ettiği· 

nl beyan eden Yııhya oğlu 

Rıza Zorlunun unvanı tıc -
retl bu kere (Rıza Zorlu} 
olarak teıçll edıldtğl gibi hu 
unvanın •mzı. ıekll de Türk 
çe el ynııtle [R. Zorlu} ola 
rak ticaret kıınunu oı un 42 
inci m ddeılne göre Balıke 
ılr t icaret ve aanay l oda
amc& 1041 ı tctl ı ymna 25· 
1O · 938 tarihinde k ıt edil 
drğı ilin olunur. 

Hergüner. Yakup Hergüner] 
olarak ticaret kanununun 
42 net maddesine göre Ba
lıkeılr ticaret ve sanayı oda· 
11nca t042 ılctl ıayunna 22-

\ 
11 938 tıulhlnde kayıt edil · 

cllii ilin oluDur. 

880 Tefrik kutuıııu 

Çel}ltlert yukarıda göltertlen 8 kalem vadanlıkların 
satın a l ı maıı iti l O· l 939 t rlb lndeD lttb11ren 15 gün müd. 
detle açık elu itmeye konulmuıtur. letekl ılerin mevcut 
ıartoamc ve ı·eılmlerl 2örme ve muhammen bedeli olan 
1467 llra -40 kuruıun yüzde 7,5 unu muvnkkat teminat 
okç ıı olarak vezneye yatırma.le üzere ıh le günü olan 
25 l 939 çp;rfambl'l günü tıeat 15 de Bandırma tnhlurlal" 
ldareılnde müteıekk ıl koınlı ona 111ihacee.tları ilin olunur. 

------~~--_;,_-------------------------~~ 
B·ılıkesir Askeri , <ıtııı 
Alm4ı Komi yonundan: 
1 - Kor birlikleri için b inek , dağ top koıumu, nak 

llye koıumu ve maki e li tüfek fçln ııotın alınacak b eygir 
H)ia katır; f t tlata aıağıdaka cedvele ıöre değlımittlr: 

2 . - Seba lınacak bayvenların ovıııf ve ıartları ve 
beden ölçQlerl Kor Satın Alma Komla onunda her gün 
görülcbll ır. 

3 - Alınmcak hayvanlar 3,5 yaııodan aıaiı ve 7 ya 
tından yuuarı olmıy c ktır. 

4 - Yukarda blrlocJ m a ddede yl!zılı vaııfJara elve 
rlt h eatılık b ayvam olanlar h _rgüo uıat 9 dan itibaren 

Balılt eılr Kor Saha Alma Komtıyonuna müracaatları tlln 
olunur. 

Ffat'arı Ltrıı 

Fıat cetveli 
Hızmetl 

Htnck üst üıte 
Dağ t op ko§umu katır <.> D fo2. la 

200 alı nııb~lecek . 
250. 300 (( 
300, 350 (( Sa hra top ı Of. b~yglr « <C 

Ma kloe h tüfek lrn.tır « c< 150, 200 (( 
M<tkla ell tüfok beygir « « 150, (( 
Nahit;.<~ ,k o §Utn be ygiri « « 125, 150 (( 

ık sir Ucır t ve sa İ yı o~asmdan: 
Balık enlr vilayeti merke· 

z lo in Mu zebey mabaHeıln 
a e 36 numeırah e vde otu · 

t fc reli bu kerre (Kazım 

kt nf olnrn teıcll edildiği 

g ibi bu uovanm imza ıekh· 
de Türkçe el yazıalle (Ki 

zım Aktan) olarak ticaret 
kanununun 42 net nıadde· 

ıtoe göre Balıkeılr tlcsret 
ve aanayi odaemco. 1045 al-

nuoa müracaatlnrı ilin olunur. 

Balıkesir Taptı Sicil 
M.uhafızlığından: 

Maballeıl: Cınıl : 

Vtcdantye Ev 
Hududu: 
Sağı Hoca oğlu lımall, ıolUı 
önü yol arka11 Kel Hüıe1IO 

tarlası. 

Yukarıda evaafı yazılı evin yerini Çenıel oalu İımo&l 
tarlaııod n ıatın alarak 326 ıeneat üzerine kendf par•" 
ve levazımtlf' bina loşa ederek mahalleden mubacır Haıad 
oğlu Ahmet tarafından tuarruf edıhnekte iken aynı ıeo' 
mezliiir evJ yine mahalledeo Zübeydeye ve bu Zibe1cl• 
de keza mezkür ıeoe içinde Alt kızı Cemile AydeDlze ıtı•• 
d nl 1.200 kuruı bedelle hulcen temlfk ederek o zamao' 
danberl elden ele geçmek IUreltfe aeaetllz Ye DIZHIZ Ce' 
mile Aydenlz!D mGlklyetlnde buluoduiuodan bohlale naoı•· 
na teıcllfnl fıtemekte olduğundan bu cihetin tahkik .,, 
teıbıtt için 23-1 · 939 ıüoü mahalline memur göoderllecelı' 
Ur. ltırftZI olanların bu middet içinde yazı tle Bahke•l' 
tapu ı .cıl mu haf ızlıfınll veya g.tlecek memura mftrac••' 
eylemeleri filo olunur 

Devlet Den iryolları Üçüncü: 
işletme Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve •••f• 
Dfıığıdo. yazıla ihzar edılecek balıut 30 1 . 939 pazıuteal ,a· 
nü ıa t 1 O da açık ekıtltme uıulile Bal.kesirde 3 pc• 
tıletme bıoııımda ekslltmly~ koomuıtur. • 

8u if t: girmek lattyenierln 1 12,50 ltra muvakknt telJl1 

nat vermeleri ve 2490 numaralı kanunun 4 ncü madd•'
1 

mucibince •ıe a •rmeğe kanuni manj bulumnadıfına d•" 
bey noame ve ve11kalarlle aynı gün ve ıcate kadar kollllr' 
yoo reisliğine müracaatları İi.zımdar . 

Bu fşe ald ıartoeme Balıkeıtrde 3 ncG ııletme mıdtl' 
lGiüode ve M olsa btaıyonunda parasız dafıtılmaktadır· 

Balashn buluoduiu Mıktan Muham..,,1 
yer Ktlometreıl Ctnst Metre bedeli 

mtklbı L. t' 
Manisa civarı 66 - 67 Toplama 1500 1500 oO 

Kırma 

rao f ürk ye Cumhuriyeti te 
baaıınfla ı olup Mlllikuvvet· 
l r caddesinde 6 . numaralı 
dükkanı ikametgahı ticari 
ltllhnz ederek 937 yılından· 
bP-rJ otomobil mcizemeci ve 
laıttk acantaiığile tıttgal et· 
tiilnl bey n eden Mehmet 

otlu Kizım Aldanın 11nvanı 

cll ıaymna 6· 1 939 tarihin · 1 
de kayıt edtldlfl tlin olu .. 

1 
_____________________ _ 

nur. Baaıldıiı yer: Vdiyet Matbaa11-Bahkeılr 


