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Celil Bayar Kabinesi Dün· istifasını Verdi. 

Doktor Refik Saydam Yeni Kabineyi Teşkil Etti. 
YeniKabinede Ziraat,DahiliyeVekaletlerindenBaşka Değişiklik Yoktur. 

Dün Fırka o· V B.. .. k . 1 T ı P t' Grup Umumi Heyetince: ıvanınca e uyu Mıllet Meclisinin çtimaını Müteakip op anan ar ı 

MEBUS SEÇiMiNiN YENILESMES.INE K~RAR VERiLDi. 
Karar Var1n Büyük Millet Meclisine Arzedilecek 

Yeni K bi . 
a neyı T~şkll Eden 

A. B. Rtfik Saydam 
nkara 25 (Jl 

ili B ' ~ . A.) - Ce-
mi • Y•r lu btneıl lı\lfa et

i •• Jeoı k b 
ltae R 1 a inenin teıkı-

e ılcurnhu 
eıkı •- b r la raf andan 

aa lnede D h l 
kllı b 1 a 1 •1• Ve-

u unao Refik S 
lll•~ur edtl•tıur. aydam 

--------------········ ······-------------
Başvekil Refik Saydam Yarın ki Meclis lçtimaında Beran-

namesin i Okuyacak Ve Itimad Reyi Talep Edecektır. 
• 

Kabınıniı istif ası 
okundu : 

86yOlc M 11 

Mecliste Gümrük ve lnhisarlar Vekili 
B. Ali Rana Tarhan 

Harlciyt Vt kili 
B. Şükrü Saraçoğlu 

Ziraat \Tekili 
B. Muhlis Erkmen 

Nafıa Vekili 
B. Ali Çetinkaua 

b 1 et Meeltıtnl 
uıl• ••at 15de Faık Ô n 

kın ba k zhra-
t •nlıl•nda l 1 

ve celaenı op •nmıı 
teakl 1 n •çılrnaıını ID6 

p Zllltr b 
la 11\e uıu Celil 

Yarın Haıveklllık t 
etnıeıl 6 en lıt ı f e. 

ı zerine B ı • 
ıtanblll •tvt:.ale-te 

S rnebu•u Dr. Refik 
&Jdamın 
ld rnemur ed ılmı 

0 Uluna daı R 1 
hurt k r lyaıetcurn -

ez ere11t " I> 1 o unoıuıtur 
~'e ı, Yenı k b 
küllae k a inenin teıek-
el•lıttr. adar celıeyl tatıl 

Mecllı ıaat 16 50 d 
~· R'!fet Canıteztn baıkan ~ 
iında tekrar loplanclıiı za 

~·• •t•fıdakı Rtyaeetıcum-
ur teıkereaı lır 

allı l o unmuı ve 
11 ·~la karııla nmııtar. 
Rılsıcumhurun kabineye 

tez karası: 
Büyük Millet Meclisi 
Y~ksek Reisliğine: 
I stanbul mebusu 

Dr. Refik Saydamın 
başkan/Jğında teşek
k,ül e~en İcra Vekilleri 
neyetıni gösteren lis
tenin ilişik olarak su
nulduğunu saygtlarım· 
la ar zederim. 

REiSiCUMHUR .. 
iSMET İNÖNO 

Dok~or Relik Sıydımıa kabinesi: 
icra Vekilleri he

yeti reisi 1 stanbul 
mebusu Doktor Re
fik Saydam, 

Adliye vekili Kon· 
Ya mebusu Tevfik 
Fikret Sllay, 

Mun Müdafaa v • 

Maliye. Vekili Adliyt l'ekili Sıhhat Vekili 
b . Fuat Ağralı B. Ttı',fik fil<rti Sllay B. Huluıi Alataı . _ 

kili Bursa mebusu· ik ôztırak, Maliye vekili Ela-1 mebusu Ali Çetın 
General Naci Tınaz, Hariciye vekili iz- zıg mebusu Fuat kayMa, .1 ekili lz-

0 h·ı· k·ı· T ... aarı v _ a ... ı ıye ve ı ı e- ~' mir mebusu Şükrü Agrah, mir mebusu Hasan 
kırdag mebusu Fa- Saraçoğlu, 1 Nafıa vekili Afyon Ali Yücel. 

Bize Göre Hilaf et: 1 Ha tayda Yeni mi~~s:~u:~~~s~Ö 
Modas -:-- "ht" Halkevleri. Çakır, 

ı geçmış, ı ıyar ve Antakya, 25 (A A.) Sıhhat ve içtimai 
her halde zararı kaA rından Hat•JID betli baılı mer muavenet vekili Ma-

k ezlerl olao Antakya, l.ken d k 
çok fazla bir korkuluktur. ~·;;: ·v~·t~~:~:.·'ı:,:~;: ~~~aH:ı~~u:~at:ş.-
H Ankara, 25 (A.A.) - c. 1 alkıılaomuıdır. Cemaat iç· lerl açılmııtar. Gümrük ve lnhi-
8. Parttıl Meclta Grubunda j inde imam Yabvanın ve sarlar yeki.il" Jstan-
•ıveklltn be.,anatınd 1 ı · Al ff 1 1 

N an •on· bn ıuuuduo çocukları ve beı man lrlCIJI IZlrl 
;· H a riciye Vekılı Şükrü yüzden fu !a r.a blt meTCUt bul mebusu Ali Ra· 
~raçoğlu ı6z alarak 10 15 imi Vırıovayı Gitti. na Tarhan, 

ıun zarf ıDda c r d f 9 k"I" h • e eyan e en Türkl'!e cumhuriyetçi ve Berlln, 25 (A.A ) Ziraat ve 11 mu-
artcı ve •lya 1 h 1 ka,ı halıc 1 • •• ve ve liylk bir devletttr .,.. layık Alman Hariciye Nazırı hlis Erkmen 

lundukta kında beyana ita bu ve cumhuriyetçi lıalac~khr. Fon Lıbentrop bu· Büyük MilletMec· 
• ıonra bu hldıaat Onun iç in d•ler cievletıer/a · ubah Herlladen Varıovaya 

~e ••lca1Adea Hıllfd me .. · de llylk ye cumhuriyetçi bare.l<et etmtıttr . Barselon 
eıı Ozertnde l•••lclıuf ede· olmalarını arzu etmemizi il b r ._ kümet ıekl eri •• u ıelcU. 
•• fU izahat herke•ln tabıl ... &rmetl il. <lSon .. 

1 
' •ermlı ' er d lr: • ler ıçıad• d•ntn ye r •••••• Tl-'.!.f{iyor. 

rl le • 41 en haberler g6Jte zımd" Gen• bunun kAdar ••Y• ayırt edılme•I b iat • •la l.JU 
J•r 1 tam ma a 

1 
1 tabıl bir cihet vardır ki o da allkadar etmez. Parlı, 21 (A.A.) - lı · 

Htllfet n 1 Y e bir 1 f d Meıel tlln edılmtı deilldtr. ~izim ıerelc cumhurl1etçlll - Bl:ıt alllıadar eden cihet pıayada Bar .. •D etH 
1
• • 

e, Kral Farukun bı t "I ve ıerek llvlkllil her harici, ılya1I, Hrtlıadl mO muharebeler devam etmek · 
hıaa 1 1 zza • d •- b mı ını Je ptıiı hl dıe•lelln dahlll bir iti telllı· uHebatımı2 ar •• u nokta tetlır. 
rnaa

1
dan ıonra camide' bu~: ki etmemizdir. Onun için dan M111rwn ıenç hOlcOmda 1-raakl•l ku••etlerf ıelalre 

nan "' tard d J hudtıt l ·rı -ı7. harlelndrkl tnp· ruun ,,e Mııır halkının ca., bir buçuk lcllonaetr .. yaldaı 
H lif ın arı bır alim .. ... ıkt ı f 1 

• ıt ıUtl lrarıılanmau •e raklardakl de•l•t •e lıaO · (~au ne ••ı atla) •ııtır .TeHu,.hrl tll~••ktedır. 

lslifa Edtn Eski Ba~vtkil 
B. Ctlôl Hayar. 

lisi yarın saat 15 
1 de 'tekrar toplana
caktır. 
oıwanca va Parti 6rubuncı . 

mebus seçilinin yınılış11ası 
k1111\ıştw1\dı~ 

!inkara, 25 ( /i.11.)
C. H. Partisi Büyük 
Millet Meclisi Orubu 
umumi heyeti bugün 
Büyük Mdlet Mecli~i 
umunıi içtinıaını mu-
teaki p toplanmış, ye
ni Başvekil Doktor 
Refik StJydam söz ala
rak kürsüye gelmiş 
ve yeni teşekkül eden 
hükumetin Teşkilatı 
Esasiye kanununun 
hükmüne göre cuma 
günü toplanacak Bü· 
yük Millet t:fe:li~i 
umumi heyefl ıçfl
matnd~ beyanname
sini okuyup itimad re
yi istiyeceğini bildir-
dikten sonra bu s~· 
bah Re.·sicumhur is-
met /nönünün riyase
ti alf!nda toplanmış 
olan fırka divanının, 
Büyük Millet Meclisi. 
seçiminin yenileşmesı 
hususuna karar ver· 
diğini, bu karar um'!
mi heyetçe t11s vıp 
edildiği takdirde cu
ma günü toplanacak 
Büyük Millet Meclisi 
umumi heyeti içti
maında muamelenin 
ikmal olunacağını izah 
etmiş ve divan karan 
Grup umumi heyetinin 
tasvibine arz olunarak 
ittifakla seçimin ye
nileşmesine kt1rar 
verilmiştir. 
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! er.Hayatım» dan: ! 

1 KAÇAKLIK . DEVRİ r 
: YAZAN : 
: H. Basri Ça11t1111 : Ana( artalar 
: - 13 - : 

Benı dofrııca K~pıit be - çebılfnınız . Ne •akıt ha - I Caddesine Par. 
tedlyc:alne •ötQrdü er. Halk reket edecekılrllZ? Dedi kelerın Dö!flen-
akın akın zlyarathne reli- - Haımm. T 
yordu Fakat, nedense cltllm Dedim Bundan ıonra kon· 
tutu\muıtu Ağzımdan l»lr grede me•zubahı olaht-
kellme bile çıkamıyordu Iecek a:ıe•ad etrafında ko · 
y adıraıyorduın. adeta vahıı DDfmalar yapıldı. Ben btl· 
olmuttum. münuebe ı~klı h\llnimet me· 

Bır saat aoora açıldım, ıeleıfnl açtım, cumhurl1et 

• mest. 
lkı aydanberi de•am edegel· 

melde olan Anafartalar cad-

dHtn,ln parke döıenmul 

dQn ıone ermfıtlr. 

vahtetlm oldukça zall oldu tlinmı tekltf cdeeejlml ıöy · J 
izzet çetesini teıkıl eden 1e· ledtm! Hamdi Be, merhum 

dl ark&dat. Vehbi ve ben htddetle avağa kalkarak: 

Yaya kaldmmlarl da peyder· 
pey yapılacaktır . Kaldırım· 

larıo arerfıtndekl elelıtrık dl · 
reklert ön tarafa ııetırılmek · 
te _, ve aynı fıtılıı:amette de 
aiaçlar dıkilmelıtedtr . 

atlarla Balıketlre dofru ba · - Sen çıldırdın mı? 1 
reket ettik. Dedi. Ce••P •erdim: 

«lr•ana» köyGnde bir doı Belki de. Akıllı bir ad•-
tum •arl (ilacı Y akup) Efen mın Sl•atta ı 1 ne?! Halthaıırdakl caddenin 

dı merhum. Onuo harmanı -
Aramısdakı münekaıa ha1 ·1 

na uiradık. hır zaman heni it büJOda (3 ) ~azım , Hıl
tanıyamadı,Nthayet tanıJıD • 

ıenltliğJ Jaya kaldırımlar 
dahtl 11 metredir. Buıüodea 
lttbaren THatt bu caddeden 
lflemet• batlı vacalchr. ca boynuma 1Arıldı. Orada mi •• Otm•n Beylerin de 

birer kahve fçtik. AıatıkJ benimle hemfikir çıkmaları 
dere boyunu takıl:aen ilerle· merhumu dahil ziyade ıl• 
meye baıladık. K6ylü, bizi ntrlendltlyordu: 

eıklya zaoolle ve Hacı Ya Hılmı Be1e ıordum: 
kup Ef endlyl ıoyd•lar yeh- - Yarın ıerbeıtçe ıehtr 
mile ıllihlanmıı. Te111eden fçlnde ıesebiltr miyim? 
kurtun atmaya kalluıtı. Kur· De.it kı: 

tunlar cıı:hyarak kulakları · - Hay, hay Maamafıh, 
mızın dibinden ıeçl1ordu. hir tehlike çıkana ıtzi der -
izzet mendilini aalladı, ıtllh hal haberdar ederim. 
Hılerl lceılldı 

Yolda efe J•l•arıyordu: 

- Bana izin •er de dö. 
nerlcen ıu adamlara itiraz 
okııya yım! 

- Hayır, olmaz. Yanlıı· 
lıktır. 

- Ya efendi, bu kadar 
zahmetten ıoMa maauallah 
ıeni varsalartiı. 

olur. 
Mukadder n•JH o 

Rlca e.lt'!rlm. 
Hayır 

Peki efendim. 

Şehir civarındaki (Gümüt 

çeıme) me•kllne ıelmtıtık. 

lzzet ıehlre ve ıehlrUlere 
ıü•enemlyordu. Ben de onu 

belki • ııO.o için kurtaramı
yacaktam. izin verdim, ha 

her ıönderlDce ıelmek üı:e · 

re helallaıarak daodGler. 
Şehtrln ıokaklarwadaa ee· 

çerkea berku ban• ıe•Jnçlt, 
fakat endfıell nasarlarla ba
kıyordu. Eve geldim, ak· 
ıam Sultani Mektebine [ 1) 
rlttlm. 

Mektebin lklncı kataada 
müdür odasındayız. Şımal 

mıntıkaları kumandanı Kl· 
zım He1, Muta1arrıf Hilmi, 

Köprül6 Hamdi (2} Beylerle 

tanıttık Y eıtl Ginenin biricik 
efeal Oıman Bey de orada 

Ayrıldım. Erteıl ıüaü ev 
den çıkhm, iı.ledıflm eh 

baplarımla konuıuyordum 

tierkee teha11ürle yanıma 

ıelt1or, ((ıeçaııı olıun, hoı 

reld,ntz» diyordu Safa, ıo

la upa ıapa hükCimet (Ana

fartalar) caddeundekt (Ha 

cılıhak DeJe) (4) nln önüne 
oturdum. 

Arkadaılarım btr hıiah 

uhuvYet ıekltnde kartımda 

idi Çakırın aıethur kahYe· 

hanesinden ıettrllen kah•e· 

11 içmekte tken Ziraat Mii 

düril (Hüdai Be1) telit ile 

ıeldt •e kulatıma tU ıöıle· 
rl fmldadı: 

- ~tmdl müme11ll, muta· 

aanıf beye aelmı, . Ültima

tom •ermtı. Baerl ıözümü

-ıüo önünde ıe:ı.tyor. Ştmdl 

lıterlm, detnlı! Oa dakika 

ıoora ıılıu ve ciddi taharri· 

yat baı1ıyacak! ll•ber verl
yoru ..• 

[3] Bu münakaıamn tarzını 

yazmak istemiyorum. .Herkesin 
lqmaati muhteremdir. 

[ 4] Şimdi müskirat dükkanı· 
chr. 

······~..._-

. . . '·, .~'-· :- - . -. . ! ~. 

Asker Olan Me· 
murların Maaşı 

1 Bnı datrelarde oy nlh•· 
ı Jetlerinde rfthut ay baıla 

1 
rıoda filli aılıı:erllk hizmetini 
yapmak Qzere Yazlfelerln· 
den ayrılan memurlara çok 
zaman hakla olmadıkları aya 

al4 ma atlarının •erllmekte 
ve paral rın ıonradan ıerl 

alınmakta olmuı dolaytety· 
le Maliye Veklletı bütün 
alikala datrelere bir tamim 
yapmııtır 

. Tamlmdr. ıunlar iltenll· 
mektedır: 

«Namzet memur oldukla 

rı cihetle memuriyetle all· 
kaıı m6nkatl olan bu me · 
murlann nezdlerlnde kalan 
paraların zaruri olarak aı 
kerllklerlnln bltmuıoe ka 

dar tahıl! edflemedlil ılbl 
ukerllkten ıonra da lan 
maları çok ııüç olmaktadar. 
Bundaa baıka borçluluın as· 
kerltklertnden ıoora nerele· 
re eıttiklerl mal6m olmadı 
iıodan baz.ine haklarının 

zlyaa uğramaaı gibi bir 

mah:ı.ur da vardar. Bu vazt · 
yete bir ntha1et •ermek için 
bundan ıonra aıkerllk vezi· 

yelleri meaıup oldukları 

daıreler Ye bu dairelerin 
mulemetlerlnce ve alclllerl

Dla bulunacaft zat ıılerl 
müdilrlüfünce malum bu
lunecajı ıupheaız bulunaa 

Hllnıl Bey makHdı fçtl 

meı luaaca izah etti: 
- 4 Eyl61 1919 da (Sı 

P şa c mi avlusand ki şa- i 
dııv!~.~ nicin ~~~~!!~ aıiy~~?I 

memurlara müıtahsk bulun 

madıklara maaıların tediye 

ecılilmemeei için tahalckulıı: 
dairelerince gereken tedbir· 
lerln alınmasına •e mumu 
run meaıup bulunduju dal· 

re mutemedınce bu aıbıle

r•n maaılarının tedıye edıl · 

aıemeılnln ve edıltrse para· 
nao önce mutemetlerden ve 
mihehblplerden tabıtlı cıhe 

tine rıdılecetınln al6kalıla
ra blldtrtlmeal rica olunur.» 

vıu) ta bir konıre ku-
rulacak. Sizi murahhae 
göad recefrz . Ne deulnl:11 

CeY&p verdim. 
- Ha 1., hay Ecnebi mü · 

me11llfn müdaheleıladen 
kurtarmayı ·u tııal mınh· 
ka11ndan nltmen ıeçmeml 
temin edeniniz tabii. 
Klsım Bey: 

• - Artık mOdahale mev · 

zubahtı dejlldir l11al mın
takıuından da ıaltmen ıe 

(1) Lise. 
[2] Edremit kaymakamı idi.

1 
Damad Ferid hükumeti tarafın· 
dan aıledilmiıti. Kuvai milliye 
hayeti aıasındın, 4chidcn vefat ı 

etti. 1 

a y)uıundakl ıadır•an uzun 

ı:amandanberl her nedenıe 

ıuıus bir halde bulun· 
makta ve llkmamaktadır. Bu 

yüaden birçok klmıeler abdeıt 
alamamaktan mlte•elllt 
haklı tlki;etlerde bulunu 
yorlar. 

Kıt me•ılmlade ak· 
mıyan bu ıadır•anıD blltabl 
dır ki, J•ZID ıuların kHHdt 

it alolerde biç akmıyac•i• 

pek lıtklrdır. Bu huıuıta 
Evklf ldareıtnlo bir daha 
nazaradıkkatlol celp ederiz. 

--
Ayn ıyn binalarda bulu

nan o~ullar. 
Bit okulun muhtelff kı 

ıım'aranıo ayrı ayrı bioalar 
da buluoma11010 bu kı11m 
larıo, her bırfnfn a111 blreı: 

mektep o larak Hyılma11oa 

seb,.p teıktl etmlyecefl Maa · 
rlf Vekiletlnce alikadarla· 
ra Llldtrlhatıllr. 

H h 
• 

1 ca ~ 1 • 

Harice vazife ile gönderileceklerin hırctrahlann id 

O ta Tedrisat 
Ok llari Ve
kalet e Muha-
b re Edecekler· 

bir cedvel ~az1rl2nd1. 
Maarif müdür ve memur 
rı hal·kmdakl tallmatoa· 

3441 Sııvılı kaniınun bl 

rfncl m ddeafoln son f1kra· 
11 nıuclblııce yedi mlıllnden 
fazla atarak verilecek yev. 
mlyelerln iınn: i mfktarım 

göıteren bir cetvel htızır1an
mııhr 

Bu cetnle göre, Kamu· 
tay Baıkanı, Ba~vekll, ve 
killer ve mebuı1 r ti bar" 
mln bir, iki•• üç dereceıln· 
deki memurlardan siy st 

m6zakereler için murehaı 

alarak ıldeceklere 50 T6rk 
ltruı •erllecektır. Bunl rd n 
he,et relıferlntn ve va:ıl1et 
icabı ikinci retı adı ile gön· 
d~rlltp görüımelerl fillen re · 
fı olarak idare edenlerin 

Je•mlyelerlne •ekıller heye· 
ti kararlyle on Türk Jlra11 

daha z mmolun&caktır. 
Yukarıda yazıh memur· 

lardan müıa•lr olarak veya 

ıfJaal görüımeler d ııındo 

Louıre •e içtimalara lıtttak 
edecek ve muvakkat memu 
rlyet ve tedklkler gibi vazı 

felere gideceklere yevmiye 
40; beremin 4 - 6 ncı de 

rece tndf:kl memurlara 35; 
7 19 ncu m ddeeıodeld 

k d r memurlara 30 llr 
yevmiye verflecektır 

Yoh11ncı memleketi rde 

dıtimi bir vazife ile butunrm· 
lardan memuriyet merkezle· 
rinde muvakkat bir tıe me~ 
mur @dllenlere vevmlye ve 1 

rllml ecekttr. Memuriyet mer• 

kezlerlnfn bulunduğu me 
leket hududu içinde ve bu 
merkez dı~ında muY kk t 
bir vazife ile memur dtlen · 
lere derec lertne g6re u 
karadaki fıkralarda yazılı 
mlkdarların yarısı nlabetln• 
de yevmhe verilecektir. 

15 Mayıı 3 5 tarihli har 

clrah l<ararnamealntn 29 un · 
cu • maddeılnlo 

birinci fıkraat' mucl· 
bfnce ılyasl müzakerelere 
ve enternıu1onal koogrelere 

lttlrak gibi çok mühim va. 

ztf lcrl Türkiye içinde •e 
fakat memuriyet merkezle · 
rl dııınrl tf a edeceklere de 

yukarıhl ıertlar d"hlllode 
yevmiye TerllecekUr. 

meye btr madde ekleıımfl 

tir. Huna td kararname ıu· 
d r: 

26-2- ı 935 r rth ve 2072 
uvıh kararn meye ektır: 

ilk e orta ö~ret101 
okull ranıa lnldıafı dola1I 

ııle m arif müdürliiklertolll 

ftlerl çoğalrnıt olduğund•11 

lise ve 6iretmen okullarını• 

Maarif Vekılllille muhab•· 
relerine tava11ut etmeıl heOI 

maarif mOdiirlGklerfnln ııtol 
çoğaltmakta, b m de art• 
öfretlm okullarma atd ııl•· 

rtn gecikmesini mucip ol· 
makt bulunduğundan a:ı•· 

arif mQdOr ve memurlar• 

tallmatnameıfnln ıonuna (il· 
ıe ve öjretmen okullar her 

nevi muhabereyi doğruda' 

do§ruya vekaletle yepacalı· 

lardır. Ancak maarif mii· 

dürlHlnln bu okullar Qıe· 

rlndekf dlicr ee.llhtyetlerl 
bakidir.) Şeklinde bir mod· 

dede ilavesi, Ma r lf Vekilli' 
ğtnln 28 -12 J 9J8 tarih fi 

Kı 
Gü 

Koş 1 ı · Pa a 29995 Hyılı teklifi üzerine 
icra Vekilleri Heyetine' 
6-1·1939 tarihinde onanııuf 
tar. Yapılacak .. •• u 

Bu koşuya kulüplerde kayıth sporcul rla, kulOplerle hiç ilkokul Y avrıı" 
alakası olmıyan ainatörl r, mektep vey teşekküller larına Sıcak 

uçer kisilik takımlarla iştira~ de~ilece~lerdir. Yemek. 
Beden T rblyeıl Direktör· 

lüjü tarafındsn tertip edilen 

bet aylık ıpor çalıım:ları 

meyanıoda, lklncikinunun 
-28 oci p ur günü bütün 

bölaelerde kır koıulan ya 
pılııcağa mal6mclur . 

Onun lçia ı hrlmizde de 
P"zar ıüoü ııııat JO de Alı 
Hikmet P ıa ıt dının önüo 
den b ılıyacak olan kar ko 
ıuıunun ıartlarını aıağıya 

yazıyoruz. 

Bu koıular iki grup üze· 
rlne terUp ~dılmtıUr: 

1 - y.,, rı ta ilah 18 
araeında olan eporcule r, me· 
aafe: 3500 

2 - Yeıla rı 18 den yu

karı olan sporcular, mesaf : 
7000 metredir. 

Bu m6ı b kaloro kuJftp 
lerde ka yıdlı ııporcularle, ku 
lt\plerle hiç Alakası olmıvao 
Amatörler lftlrak deblllr. 
Bu müeabakalarııı ıonund 
iki türlü tunlf yapıl c ktır . 

A - Ferdi blrloclıtk' l ,2 , 
j ncü ve saire .. 

R - Takım birincilikler ' : 
1 - Ku16pler mektepl r 

ve1 teıekküller bu mOıa~a
kalara üçer kltllfk t k•ml r 
la tıtlrak edebileccklerdtr. 

2 - Her h!fekkül veya 
kulüp bu arıılar htedlğl ka 
dar takımler lttlrak etttfe 
bilir .Ancak, her takımın ay

rı ayrı ismi olma6ı ıartlır 

Meaell· A. 1 C. takımlara 

diye rnüa bakndan evvel bu Çocuk Eslrıeme Kururıı" 
takımlarda lloıacak ıporcu · her yıl olduiu ııbl , bu def•' 
Jarıo Jslmlerlnl beraber y z. d ılko kullcrdakl yok•"' 
dırmalora lazımdar. Aynı te- çocuklar ııcek yem k •et' 

ıe külüo iki ayrı takımı al· mcğc bııılamııtar. 
dığı feredl neticeler t~k ta· y d -emek, Kurum tarnfın ' 
kım ıtbl, heeaplanarak tu· ,ı pfgfrttlerek okullara tef 
nlf edılmlyecelc, her t kı ıı 1-

edtlmekte ve ,Qkul iderele' 
k ndf tuınlf•nc bağlao<ıcı&k- ı 
tır ce tefrik edilen çocukl•' 

3 - Üçten oz koıucu ile yldtrılmektedlr. 
lttlrıık eden t t kkül, t kım ı Bu suretle gehr101ııd~ 
t enlflae dahil olmı)' cak ko· mevcut ıeklz. ılkokuldnP 1~ , r 
ıucular tı aocak ferdi tas- 1 y vru ııcak öğle: yemeği 1 
nlfte ııra nlac klardır. mektedlr 

4 - En ıız sayı toplıyan 
takım galip lliin edlhr. --

Ayrıca hava müııatt olduğu • • 11 
takdirde Alt Hıkmet Paı" 3 Beşı ır yeftl1 

~\.~:0:.:ltsuıttm~ l mdQsa=ü~:: 1 
d ha ca lıntlı~ 

l•rı d ) k ' ' ' " yapı aca tır . Dilo de ıehrimfzde bir JI 

Kır koıularma sut 1 O den 3 altın bf!tl btr yet" 

da A lt lltkı:net Paı ıtadın d ha çaluımı~tır. 
dan baılanacak a ni yerde Ôğrend ğlmlze gör , ,.~•' 
b ıtecektir Bu müaabakalııra l ı · 0' ö ar mahı.ıl eıloden 

11 fttlrak edecek takım ve ıpor vut kızı ve Ömer karı•• 
cuların 28 1 939 cumarteıl k•'' 
1ıüoü • at 8 z.e k dar böl 1 yaolarında Kadriye, ,, 

geye t im ve takımlarım kola mür c at eder k. e':ıı 
yazdırinalıdırlar. mlı fır gelen, aynı mah• 1, 

.r dt-n Y ol kızı Mutedf fı~, 
Sporcu rozeti. ne y ~ollplçenlN tarn.f '" J 

'"' Beden Terblyeıl Umum üç beti bir yerdeıtDl ç• 1( 

MüdGrlüAü ıporcul r ve ıd _ gını fddıa e tlkiyet etıS' 
recller tarafından taııomak Ur " 

u~eıe bir rozet yaplırmeğ& Emine y kalaonl f f 

' kerar vermlıtlr hakkınd« t oı,lm ~dılırı ıi 
Ro7.etl r lçlo icap edeı; ral ile birlikte sdltycye 

haı:ırlıkl r yapıl •ktodır. it e ıl ittir. 
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SAYFA ! 
• TORKDILI 28 IK.lNCIK.'.NON 1939 •• il D 

F rankO, berlin Ve Ro· 
maya borçlanıyor .. . 

Bize Göre 
Hilafet. 

1 RADYO 

~ ANIARA RADYOSU ılngiliz.Kabinesi Erkanının Se- / w 

ıa1fad•I Dalga Uzun ugu: 
h t T 8 • (Baıtarafı blrlo~t 1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. ya atı ye 1r dan ve aamtmı doıtu1u;· 'r A Q 19 74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 

D'adı.kodu. Cumhuriyet hOk~:~~::.:. 1 T.A.P.Ji,10m. 9465Kcs. 20 Kvv. 
~ bu 11 •• M11ır 1 2 1 _ 9;W _ Perşembe 

d 1 f tmı ıö1 e· - 1 35 Ma d loıtltere matbuaha a n· hakkında mGta •• _ ı 2 30 Pıofraırı. 2 -Ot d b -1 -1 h nasın 0 b '- H llf t muea••· 3QO UZ ay an eri aeVam eaen arp es . eılıa kabine erkanının •1"' 8 dikten ıonr• t e ızı ztk !ıohıtler - Pi} 1 

F k J memleketleri 11k 11k ziyaret seıl hakkındaki dOıDncem Memleket ıut ayarı, ·ajan• 
ranko, Almanya ve ita/yaya mühim mi taraa elm••I ale,hınde bir c re tlbe etmellyl•· - eteoroloj• haberleri. 13.10 

b l b l yan ba11öıterml1t1r. Bu c6m. Bize gire Hılifet mue11e ~Ü k müzljt - Pi 13.40 14 
OTÇ anmış U unuyor. leden olarak «Deyli Mtroı» ıeıl moda11 ıeçmff, ı~~,a~ M:zık [unrlütler - Pl] 18. 

YAZAN: Ptyer Domınık lt•lr•nlar tnı•n •• paraca Porteklzlo ku .. etll bir or- 1 .. etOll boımakeleatnd• dl- n berhald• zararı k .":-
30 

Profrom: 18 ~5 Tlrk 
Bu harp tıte otuz aya yaptıklar1 mühim f ~dakir- duıu olmadılı için na1yona· yor ki: daa çok fasla bir kor ud: mOzlfl. l Oıman beyla 

yakın zamandanberl devam hklarm karıılığıoı rauıl ala- llıt ispanyanın ıüratle Por· «Şimdiki halde, lnıtltz tur ki ·bulunduiu yere ~. ııeıi.h peırevJ. 2 Sedat 
ediyor. Ve bu güne kader caldarddır? filheklkn yalnız teldzl lteall takdirinde, der· nazırları, hariçte dofrudan ya ıumOl bir huıumet 1 ~~ Ôdoprak - Segah ıarkı • 
gerılemfı olanların ce1arel- ltıılya çln 12 ıli 15 mıL hal l'ômürıeler meıeleıl qr- ~olru1• tema.tara bir nlha, beder, hattl lılllD dr• e :: Cefayı hicrlnle. 3 - Ref•k 
lerı aft ıı. n d b k '-t d d hl lıtlrk•P H- ıarkı -.oz uth.ıD e tutulursa, yardım bahsedlltyor. ve u taya çı aca& lr· yet veraıelldlr . araııo a a fenan . uzıam 
henüz ıona y&klaımııa ben · .. n mütevazi bir t11 hmlndlr. Porteıklzln müttefiki aafa Fakat bununla dolrudan nifak tohu111ları ıa~ar h S n ıücennıittln efendim , 
zernfyor Cumhurıy tçl Is Almanlarla. ltalyanlnrın, tiyle lnıtltere mihlahale ede- dofruya yapılauk temular Eter M1111da baıhya~ ... :ı 

4 
e_ Cndet Çafla · Takılm 

pıaayo1laı· U&uo zams.d nberi ı rankocu fspanyanm müı cek, fakat ltalya tle Alm••· ,1ona enin demek hıtemtyo· hareket bir ı\la emr me•· 
5 

_ Nuri Halil Suzu dil 
Ruı Yardımından mahrum· ıaltbel müzah•retıyle kayıp fa da lıpaoJanın mtlııteflkl. rua, eler biz dtktot&rlerl zl- otura• HorlclJenl•deklnua . ıarlu. Sevclo ılı. 6 - N ıo· 
durlar ve Pek güçlükle gıda (arını fazla tazmin edecek- ııfatt,le ite karaıacaJdardır. yarettea yorulmut ı1ek, on· malQmata i . Suıu dıl ıarkı, 
•• ınühı 1 t d cut ... a uıuD ıoı a a 7 C-det nunat tedarik ede· lerl d6tünceatyle bu mauaf. ıpanya Portektzt lfg• f! e· lar blse murahbaalarıoı eön· ran, k11a " 1 rtnkl Btr nıılh eyle. - ~ 
bllınektedırler, buna rağmen lara katle.omıt olduklar1 ha- cek, fakat ı6mürgelerlnl ti. ~erebilirler. fa1ılalarla •Y0

1
1

1 
• 111

1 
tara- Ôztoprık · Suzu dil taz ••· 

Katalony d lr L ı ..ı M d t er S ..ı H eeı 
• & •iır •in geri tıra ıelebılır. Meıeli Fran bak etmemeyi auu ••• Rlnyete ıöre, feld a, bazı tıllm •• e ktlr malıl. OkuyaD aul Ol 

lernekte falult Etrftmadure- ko İıpanyuının buaün ıaltp cekttr. Almanya bir ı6m0r· reıal G6rtnıtn Londraya ıel f1ndan da tekrar edtlec
1
• t 

1 
Çalanları Ce•det Çıila, Re• 

dt ll'"'rl '- d l 1 l 1 hlp M il de•let er • E f v d t Ke · '" •meıde lr er. Her ıeldlilnl farz.delim. talya ı• imparatoru uaa •• meel mubtemf'lmlf lçlD ıe· ki bu bal lı ıa k flk Feuaa, ıre ... a '' 
IDÜfahtdı hayrette b1rakan onun Fransa ftzerlnde bir almak lbtlyacıada oltluiunu llyor? .. Sızı franıatla~ aJar · bt~bırtaclen usak&.ftU'•ca •'' Nıyasl S.ybun. 19.05 
vakıa budur.ÇGnkülıpanya albl tazyik VBpmaınna ve onu ileri •lrecektlr; htlha11a ltal· mak için Mu1101tntnln 1a1· •• lılim mlllederl .,.,... Koouıma [Ztraat ... u] 11. 
nlıbeten az &••it btr mem lıolyan tal•plerlnl kabule Y• Franaa tarefıadon tatmin retleri.. mo .. heret için yeni bir ntfek aokocak:~. 25 Türk müıttı Fuıl h•: 
lekete bir iç harbin bu ka· mecbur etmesine glvenebl· edllmedlfl takdirde gerekti mı? Bu ltl• llylk •• cu ti mahur Faılı. Okuya•· 

dar uzun •aman devam ede ltr mı? ı .. ı.ı., meaet .. ını llerl .o- Dil•• laroftan "'''' 11.ro· rlJ•IÇI Türk de•lelln• ::.r:ı ~:bıln Karakııto s.flJ• Te· 
bıleceflnl klmıe !ahının el· Hidlıelerl daha laabetle recek ve Portekiz ı6mlrge. nld •oa Roma aeyahotlpln l•k vutf• bu besin dtkka· k•Y· Çelonlar Hakka der· 
ıneadl. mütatea edebilmek. lçtn, bel lert hemen tamamlyetle Al- bftyük btr tea!rJ oh11adılını üıtüoe allkadarlerm Eıref Kadri, Ha .. n 

Ardnn d R 1 tr •- J man. Baırl n:. a uıya mlaall ki Roma ve Rerltnde Fran manya ve talyaya ıeçece ' tebarüz ettirerek ıunu 1•- ttaf celbetmeatlr b t Gür Hamdı Tok•Y· 
••rdor, fokaı Ruaya bır kı konun tamamlylO' ıolıp ael· bu .ınl•tler bu auretle la- ZIJOr: HarlclJ• Vekllınl• l•:m:~ Ofl~r. 20.25 Mosık (•o!l•:ıı. 
~•dır. Gorçt Roı iç harbtoın dttı gün Roma, Berlın ve p•nJadokl lı:ayıplerının be· lıelJ• ıezetelerlalD Fran· oyumu' i beJelçe ::;.,..,. HaH•e• Gııor . Saa ~ıı:. 
ovamlıiının ••beplerlnden M•drtd araaıoda üçüz bir delini, lıpHJOI nHJOaalt•I .. ,. hllcıumd• dn•• •I••· IH•IP olundu ve dıi••· sood) 1 - tlavoY•• 

biri haricin ınlidahaleıl ol lttıf ak teıekkül edeceği ek- hük6mellnln rızHlyle elmıt lort Londroda hayret •• in- de boık• medde ol;:.,ııdı. için mu~ıelıf ıololor. ~~ !~ ';'gi:u, tüpheılz. Kt 1917 ve lıt ıelmekt~dtr. Bu üçüz it olacaklard1r kl1ar te•ltt etmlttl· fraaaız dan celaeJ• nıhaye Müzik [melodtler Pi} · 
Ruıyaaında doğru olan Ufak öyle bir kuvvet ola - Onun içindir ki lnııltere lar, Aktlentzde buılnk6 va· - ,,. l Ajanı, 111eteorolojl haberle~ 

hal 1936 danberl İıpao}·ada cakt1r ki kımıe ena karıı Ye Frenıa daha ıtmdlden zlyetın olduiu ııbı de••••- ', Rus Edibi J O S• ziraat bona1• [tıat) 2'21.~0 
da mevcuttur . Mtlletler ara koyamıyacaktır O zaman bu fara-zlyeyl röz 6nDnde nı letemektedırler. ı K Memleket ıaal ayarı. ı. 
~ hudutlar hugQn nıevcut emntyet kazanan Almanya tutmak ve Porteklze yakın· ltalyanlar da, ıon defa ! fOı'llUn 1zı. Konutaı•· 21 .15 Radyo or· 
eğlldlrler, fakat A ı F laımak mechurlyetlndedırler. 1 k ı hak .!' L T 1 f• Praetorl•· 

d man.ar farkı Avrupada ranHnıD aııltz baı•e 1 lae, aynı - Bu·.,ak Ruı edtbl eo 0 - keatraaı - ıe · V•r· ~ra a mCUeha1111lorın1 bu bir darbeılnden hiç korkuıu Bu, onlu için bir hay•t lara h6rmet et1nedtklertal 1 olan Konte• 1 - Kurt Atterlterı3; 2 -
undu•m•~ta devam ediyor olmodan llt•dlğ• gtbt hare memat mHelealdlr. ÇOaltll Dtldlrmiılerdl Ve aon loıl- alnJun torueubaal• Perl•· loadarbapaoclle, op u 

;:· 1t::ADlar1lnı~ lapan•ft- ket edebilecektir ltalya ıle Portekiz metr•d•ol6K kadar lts ltalyaa temaaındaa ıenra,t ve::· ::~~;: •• ,de• . btrtnde ~.uı Gr•'""r. oı.ertl•-::~ 
' ıyoua tat ere ıöre lıpanyada 77 milyon nüfuı· ıömürcelerlyle e ap yo· Franaız İtalyan mOnHebah - ktedlr. 67 Alleıro •Jnce -

t6J OO .. keıi, h 11ml•rıne ö lar lylc FranHyı Jerlnde tut· luo hlikımdtr Portekiz ıa - nın aelih bulacafı ümit edl · ıarkıcolık etme dl ,ocufu ~~retto oıchernndo Lorr 
re de dört fırk g tlkla· ıını ka,bederae Kap b Tolıyun on ye k - U oc• atleiretto, 1 l aıı Yardır mıya kifi ge lecektir. Al lıyordu Halbuki bun• en· d Tolıyuo ı:a hetto n P 
ta Jan Wuhıuiplerloio lUtk rnaoya. bu müddet zarfında yolu Roma ve Berlinln mü· ·w.•r bir emmare ılrllme · •erdı. Vera a d Kon can arazla Alleıro. 2 -
tarı meıeleıl euacn chernml ıarkta nalıp acldıkteo ıonra tteflkl bir naayonaltıt lapan· '""" larmdan birinin kızı ır h k B dl . Buyı . Poetlı· 
yeti h f d • 1 mektedır.» t•ı buıOo bOyftk baba11 • Jan raD 1 {Ş l 
000 az eilldlr. lrıter 16 ıarbe dönccehtlr Bu kom ya tarafmdan keıl ecektlr. G k' t b lk 501 b' ~ 10 r· cher Spazterıanı a raoe 

. lıter 40 ooo olıuolar b d k Portekiz ıömftrrelert Alman- or 1 8 r IS\, ı- kında ,unları 16' '
0 

• k ···•atıl OP· so. Da• Bach•-ehern 1 l , lnP..zona kurban aıi ece t . d 
1 

Onu alk defa olar• .. id 
lD yet 1 olan fey, Berho Franaız imparatorluğu ola- ya ve talyanın eline ltUl • • 1 '-'il 'ın"ı YBfdl - 1 ıı•- in (derecik} Hltten in er 

•e Rom@nın verdikleri ma· caktır iü takdirde Kap yolu daha nıncı o omoıı " . gördltOm zam•D. tı ,. 35 Eıneamkelt (l111z yalnııhk· 
teryellerdır, ve bu nolilada, Fakat üzerinde durmamız 1 kati ıurette keıilmff olacak· Gorkl ıehlrlodekt Moloto• d~ idim· BIJük balNmPol- ta ,.orabaalar J Beıeıounı 
hiç hır • b ·ı b k 500 bl k YoınıJa ... hoa fqp e catz dt>ğlldır lazım ıelen bir baıka fara tır. otomobil f • rl aaı, - yaıında 1 en, (t dOf] Da1 ıraman°• 
Het elin gener•I Franke zlye daha vardor. Birçok Sulh doatu fakat muhe1- nlncl otomebtllnl imal et · ı yonadokl çtftllfla• ~ .:~., Schonke (meybaa .. e 
Roma ve Berlane kartı bı - nuyonaltı\ lıpanyotiarın lber.ll yeleden mahrum hazı lnbı- mtıttr.Bu fabrika 1932aeneal u. ilk d•fa olarak ıramofon) Har•P ıatoa,un 
raz daha borçlan-a'-tadır. k lızlerin- Ye franaızlarm-bu klnun .. Dlıiode elem•I• bat ı ..ıo• B•D 00 ya l Acaylk JO cu H .... H ya anaoeıl fikrine ço mü · orada 16re1 · d 

0 
aalattak ara. 

22 
IS 

er ıün helya •e Alman· temayı( oldukları walQmdur. suretle hlzl tebdıt eden teh· lamııtı. tıma ıe1dill1D ıalll•~ k:Y. Gelsp 
1

eçeD fırtına 
yaya karıı borcu blrez d · Bunl•r Fıltp zamanınd•'-1 lı llkelerJn önüne ıe~llebtle- Bu fabrikada halen lnıa edil · ı..ı f t.at .,..ıe ço ' t Lyllat lıam'91y• 
h " .... 1 • 0 · a• bırakmııtır. Eıh••• •• ' 22 25 a kabarmaktador Naaıl ödı P•nv•yı, J••I bugGn yarı leceflnl aanmolorı teblıkeJI mekte alon real atelJeler vetll bir kltıra nRkut ....... ., (flotl ' 

5 Jecektır? mada11 ıhttva eden lapan- arhrmaktadmr. Bu ıuretle tle çal.ımaya baılayınca H - 80 odBfllll :aamaa an M"slk (koaaer • Pi) 22.4. 
1 « 1 bGtiln eaer " f Para He 6deyeblltr mı? yayı ytoldcn kurmak eme· tehlike önlenmlyecek, olH aellk lıtlhıal yar1m mi ye- ban• oaun MOzlk (klçftk orke1ra · ıe · . 

Ha"ır R B l d d l E p · k olıa bı· r kar av ıedkttrtlmlt na •aracaktır nem k Bunlarda• •D k ) ı - Arnold 1 

• oma •e erllnde la e lr er. ıuen orte iz ... ;, ... lertnt o uttu Ç Necip At ıo 
onun trılnnctıyle lkt&fa olu. bunu h 11ctmı1t ı r, ve bırkaç olacakhr. dır; anarılıtler bile dlılpltoe fazla befendlkl~lm ~~:p Metıter. S.bemya rapıodtıl 
nıc.ık mıdır? Hayır . Ş • hal· o.y evveline kedar Fraoko- Fakat lnıtltere tle Fran· olmuıl.,du; btr ıaevi Jako cukl•k •• ıe•fh b,»..ı-ıme•tıt 

2 
_ KrGıer Hanıchm•1•0 de? Şu hald Al l k t f 1 P t p ki ki mak -Lk-I t h c8aı0 •- L vol Ya ıl. · e man ar ve ya pe ara tar o an or e - ıanın orte ze ya aı · ben hilk(imell teı- u e · ve ıul » •• .Aadaluıla . ıoını 

halvanlar toprak deiıl1e bt klztn, ın gide Franaaya •e ·ı tan ve Porteldzln hamlıl mııur. Şunu da tll•• edeUm tir. ra 
3 

_ Gaaılberıer · Aık ça• 
le, huauıl imtiyazlar, daha lagtltereye yakınlaımalıta . keaılmelıten daha fazla ıey- il• her lkt tarafta da lıpaD Verna, ıhtıl61den ••D k 4 Jo~anneı 
doğf uıu ıl'-'aıi ve ı'-tııad·ı 1 b d J d 1 ı · LI t dtl ı·l-lf, bir mld· iar1 ıar 1 - la N ı K o maaı u yüzden lr. ler yapmaları lzım ar. • · yel sthnlyetly e 11 zme e A•rupaya ~ -

8 
b Macardaaı rı 0 · 

menfısatlar lıtıyecek lerdır. Nu~onallsl lıpanyada re· panyada yabancı müdahale· mektedır CumburlJe~ll~l• det Praid• Ye Belpıraartt: 5 ':e ~:-~ - wılll L•d•tlen-
Ô1le ki lıpanya ekooomlıl neıal Fraokoouo ralip ıel· nln önüne geçmelldlrler, çün· Yatanperverltil I aıı •r ','' otarduktaa ıonra. ıchlaeıer _ Yıldıslara 0 ru 
ntn büyük b r kıımı Hu nıüt· dlğ ı gün. lıpanyol ordusu- kü ispanyada harbi uzatan naıyonalfıtlerln tal1anlar a ıeimlf •e erada bir ılsellllc 6 - wııa Oalwlel 
lefılc hük6cnctln eline aeçe y•ıa~ ne ıe• vabancı miida- - yan yana harbetmektea hoı· mae•••M-•nde • çal.ımıf, IOll· fantHI pltr 

a nun Poı te iz hududuna yı· .. ;, ı la•mathklarıda dalla az ita u _.. .. Hafta aıha1ett pes•r ' 
cekttr. ialacafı ve Madrld Ltzbon hAlealdtr. 1 l ,.. kabar• artlıtl ol•uıtur. 7 JehaDD Slreull · 

Falcat burl\da bir itiraz d Ftlha'-ıka noı•easllıtlerln rlz detıldır. talyan ar1a Ç•- Buıan olduk'• fakir bir laa· Mart -_.elan••• ef .. ne• 
• yent btr hükümeth ku - • 1 ktldıklerl ıOn, ıkt tarafıa u Y y V'1a•• • Jıükıelır. lıpaayollar - naı rulmaıuu tal'"'p edec ... x.ı ,s,_ -e cumhurlJetcllerln ılriiı. la l yat ılr11Mktedlr. ÇGDkl, o· 1 - walter Stra ..... 

l " '"• u - .. k anlaımalara pek mu teme · k tltl ıl· Jona lıt olduklar1 içi• - bu lenmektedlr. Ôyle bir hlkü lerl ııt ııde blrlblrln• ya . lıtoyun eHrlerl, .. lrçe d . Ak•• ısert. taasl• parça 
nu aıla kabul etmtyecek· trıet '-l 1 l p laımaktadar. Naıyonlıtler dır. 1-e tercim• edtld•I• hal e, 2• ... .:: 2~ SoD •J••• haber-i d • spanya 1 e ortekı- a a B Mu•ollal belkl bu yOz·. •• t ~.., • er r. Aıla Balearları, R•fı, ı k arurett yuzun R d teltf Lakkı meYCll •·t ıram 1 

z 
0 snukadderalını btrleıtlr· harbetme z dead. 1, ld lutalar1nı çekmek uıya a • lerl •• 1araD• pro · Kanarya adalar1nı, lmpara. ._ l ık kalmaktadırlar, 

1 
alleıl efradı· 

me" vazlfeııyle mükellef den bir "f tıtemlyor. Onu aaerlerlnl elmadıtı iç a. d torhıiuo her hanıt bir par l b l 1 tetkll ede• rtl emekte jf. 0 
•ca\(tar. L\zbon reddetttlt fakat un ar d il"ekmlJe mecbur etmek içi• - para •• • çaaım tcrketmlyecekl .. rdtr. 1 f 1 r isen 1 ara · y V bOylk ba-

talcdtrde Portekiz fıtlll edl . mubte 1 uoıur • laer t•JI yapmahyıs. V • B. Hattl, era, ~...ı•ı En.en ltalya - ıeçen ot l d anlaıamamaktadar· 
1 

tercim• ..... 
1 ecekur. Fon Ra•henının larao • ki MuHollnlJI buna :zor amal& bHıaın 1011 

11 ıP. oda yl!ptl n nıtlız - ltlll- rap b 1 lerıaden bir ço ara B l eıerlerf•f almak için para 
oru t d lar Ç için •D IJI ••r• ane •na l lb ı tne o u pek •• 1 ıoı1altıt zlLDlfe· el ti le•ekte· 

'
an n 9muı muc ince ıh bt • k •- elmadıtını a 1 ' ' ıekllde ifade •tmek· nuyoa• 1 bOk6•etlDe ,ı,ece ••r•••· 1 , 

D"onun hü•-A d ~ hl tirler •e ~u ıubar a ıeocra ra 
11

u le tr te ,. p ... k tir. Şı•dtye kadar buDu dır. I 
rnet•n~ yardan11nıa bed•ll A da aatlklerllral •• antt apt . h d Bu•d•n Hnelerce e••• 

manv ve ltalya tftbl 1 Buna mukabil, yaptık, da • • yapacafız; B Ob d me•t» 1 
olllr"k ntt toprok . ne de hu· lıp 1 tdl er f ti ı 1 Telıt•JUD • •• • • anyayı Pertekiz (izerl•• ta lı r · k lalıtler bu blılm men aa .., ze D • ı t 
•uıi lrnt~ya ı lıu lglf'mem~yl yürürn dtier tarafta. em 

1 
ıa maafaatln• -e Amerllratl• fllm• • ınmıt 1' 1 

CVI! teıvtk edecekler detılclırl•r Ruı ıl ter•• " V 
t hl dl l~ ,. f u MI Bu ..... rtUrlıea · eranı• •• ıüt el mlıtlr. r. ual r Ma drtde ılyue hl~ bir ıe hıt.ı ti•lll- eullala ... H D r • "' 

lu Lald- Aloıll•lar •• len G b t k •lfua: ıa 
• " 111 aa arel eclecekler4tr. J• er 1 

.. 

baba• da. b.ıınd• INluomak 
ve b.sı tzabat •ermek ise· 
r• Amertk•:J• ıltmltU Vera 
Pralda ılr~l~IDD ve 
eHre biç bensem.dtllal 161 · 
I01or. Baba11 da A•rupaJ• 
dlaememı1, Amerılıada 61-

•lttClır. 

• 



SAYFA: .c - -
Vindsör Dükü- «Açhk» st&pi irva edi-
nü Sevenler Ce- liyor. 

miyeti. 
Nevyorktan btldfr ı ldığı-

Bne göre, «Vfodııör Dükünfi 
ıı e venl e r cemiyeti» dün u · 

kı kralto t.thta ıı r ç 'fln t n dör· 
düncü yıldönilmü müna1ebe 
t11le, büyOk bir toplarıh 

yapmııhr. 

Cemtyet, Vındıör DOküne 
Prenıltk ÜDYaD •e haklarıoın 
tekrar tadealnl temlD için te· 
ıekkül etmtıttr 9e son top· 
la•tııı da bu ıahada propa
landa yapmak ıayeılnt ıGt
mektedtr. 

CemlJelln relıl olan Mtılı 
Le•ls Cbtnler buluDdutu bir 
beyanatta 96yle dlyo1: 

«Btz hu cemiyeti, Vındı6r 
dükün6 se•dlllmtz lçlo kur 
duk. Bizce Almanyadakl 
Y abudller rtbt onun bu t•· 
kllde bir ıaclre uirama11 
balnızhktır. 

VIDdı6r 06kü demelu111l 
için .1tly6k bir ku••ettlr. 
Fakat lnıtltere bu ku••et 
ten lltlfade etmek lıtemlyor. 
Bizim maksadımız kendisi 
nl dlnya tılerlnde m6hlm 
bir rol ealabt etmekUr. Bu 
suretle, arzuıunu yerine ıe 
tlbllecek •e losanf1ete hız 

met edebtlmlı olacaktır. 

Eski l.ıtll:a krala her bal 
de bu ceml1etten haberdar 
llır. Fakat ıımdlye kadar, 
bu teıekkOlü beğenip be 
ienmedlğlnt aDlatıcak biç 
bir ıeJ ıö1lememf1tfr. Buna 
tçlD de bulunduiu nazik •a
zl1eUn sebep oldufu zanne
dilmektedir. 

Dljer taraftan, «Anupa 
Btrleıtk Matbuat AJ•n•ı• nı• 
haber •erdlilne ı<be, Vıod. 
ılSr Dükü ile DOıeıl, Japon 
hCildi•etı tarafından Tok 
yoya da•et edllmfıtlr. 

Japon ıe1ahat dalreıl her 
ıene, l»tr çok meıhur ılma· 

ları memlekete lla •et et -
mekte Ye bu suretle kendi-

ılne propalanda yapmakta· 
dar . Bu da•ethler orada bu-

lundukları mGddet zarfında 
memleketin mtsaftrıdırler •e 

lreadtJerl hemen hiç masraf 
etmezler. 

.laponyaaın bu ıene mem· 
lekele da•at ettlfl mt"f 
hur klmıeler arasında t9J8 
Nobel Ebediyet mükifAhoı 1 
alan Amerikalı kadın mu · 
harrlr Pear Buck, küç&k ar· 
Ust Ştrley Templ de •ardır. 

B. mfıaflrl\)r için, se•ahat 

clatrHI muraf bGtculnt faz
lalaıtırmııtır. 

Kurban derilırini Hava Ku· 
• • 

rumunı vanmz. 
Müftülükten: 

Ra11tbane DlrektörlOiü· 
nOn tesbttl Cbere 3 J lklncl-

klnun 939 salı ıtı•Oı Kurban 
Be1ramıdır. Keatlecek kur · 

ban laay•anlarının bağırsak 
Ye derilerini hava kuvvet 

lerlmtze yardım eden Hava 
Kurumuna •ermek hepimi 

zln borcudur 
Milletler, her fıuattn n 

bttf'Rde ederelc memleket· 
lerlnln mücbf &a kuvvet 
ve kudretlHlnl zlyftdeleıttr 
mek için el blrll~ ıle çahı· 

mskte.d1r aı im he ıOzel 

yu rdumuzun mubaf 1.a ve 
Oli!d • fa~fı ! 1-=: ü On mi! 

KAlllklıtanda Balkaı gö 
lü ı.e S!ln ıu nehri arutn · 
dakı arazi kt buraya Go
lodn «açlık» atepl femt 
verıltr Aıı rlard n berf, ıu 

suz\uk ıebebıyle tamama 
mtyle ziraattan mahrum bu 
funmakta ıdı. Son Jrml ıe· 

ne tçlnde, vaktiyle ifenlı ve 
tuzlu bir step olan bu yer 
mükemmel bir pamuk zira· 
atı sabası haline ıelmlttlr. 

Çok ku•Yella bir lna ılıte· 
mi, burada 87 .000 hektar 
araziye bol su vermektedir. 
Bu sabada 1eal yenf k6yler, 
bahçeler •e bailar meyda· 
na ıelmlttlr. 

Kazaktıtanın dığer suıuz 
mıntıkalımnda da lrva itle 
rfne devam edilmektedir. 
lkı bet yıllık plln devreleri 
esnaaıncla ıuya ka •utturulaD 
arazinin miktarı bir mtl7oa 
hektara yaklatmııtlr. lr•a 
ınıaatına 150.0oo.ooo ruble 
harçaamııtır. 

Edremit ricıret ve 
sanayi oda11ndan: 

Edremit ticaret stctlhntn50 
Dumarasında «Mehmet Ka· 
zım •• Muataf a Atım Gire 
Kardaılar» unvanlle kayıtla 
zeytin mahsulO, zeytınyaf. 

eabun, bal, badem tlcaret
lerlle 1926 ıent-ıindenberl 

ticaret yapmakta •• merke
zi: Edremit, ıubeal: İıtaobul 
Y •i tskelHlnde buluaan 
Kollekuf Şirketini: bu defa 
ıerikler ara11ada birrlza •e 
yekdtiertnln mu•af akatt tam
melerale yapılan tefrik •e 
taıfıyede •e Edremit Noter

ltflnden 28 • 12 • 938 ıün ve 
9370 umum numarala t•n
ztm •e teblai ettirilen feahl 
ıtrket muka•elenamestle tlr
ketl terkip ve temıtl edeD 
Mehmet Klzım ferbatoilu 
•• Muıtaf a Aıım Güreden 
her biri yekdlierlnt tebrlte 
ve mezkur ıtrkeU feıbetttk
lerlni btldirmlı oldukların· 
dan keyfiyet kanu•u tlcare· 
tın. 197 ııct maddealne te• · 
ftkaD tuctl edlldlit lli.a olu· 

nur. 

Bahkısir ti~ıııt va 
sanayi odasııdın: 

Bat.kesir vtliyeU merke 
zlnlo K raolan mahalleıln 

da (23) numara l ı e•de otu 
ran Türkiye Cumhuriyeti ta-

baaından olup Paıacml clva
rıuda Edrem\t caddesindeki 

30 numarala dükklnı tka 
metgihı tıcıırJ ttUbaz ederek 
939 yılından beri taahhüt lr 
lerl ticareti ile ııtııal etti· 

jlat beyan eden Recep oi 
lu Mellmet Günerln un· 
vanı ticareti bu kere (Recep 
oilu Mehmet ıOoerl) olar k 
teectl edıldlil ıtbt bu uova 
nın imza ıekil de Türkçe el 
yazııtyle (M. GOnert) ola 
rak ticaret kanununun 42 
net maddesine ıöre Bahke 

ılr Ticaret ve sanayi oda 
ıınca ıos 1 elcll say11ına 

25 -1 939 tarıhınd~ kfty · 
dedıldtğl Alin olunur 

Jetlerden sty de ç11hımamız 
lbımdar. Ru fırı tı ganimet 
bilip bağır akluıo ve d~rJlerln 
Hava Kurumuna verılmul· 

ol ıaynı halkımızdan rica 

TORKDILI 

Devlet Demiryolları Üçüncü 
işletme Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli He bulundufu yer, miktar ve •asfı 
aıaiıda yazılı ihzar eddec:ek balast 30 1.939 pazarteıl gQ. 
nfi saat JO da açık ekıtltme uıuliJe Balıkealrde 3 nc:G 
ı ıletm• binasında ekıtltmtye konmuıt.:ır. 

Bu ııe girmek fıttyenlerln J 12,50 lıra mu•akkat temi· 
nat yer•elerl ve 2490 numarala kanunun 4 Dcü maddeıl 
mucibince ite slrmeie kanuni mani bulunmadıfına dair 
beyaDDa•e ve vesikalarlle aynı giln •e saate kadar komi•· 
yon relıltilne m&racaatları llzımdır . 

Bu ııe ald ıartname Bahkeılrde 3 ncG tıletme mtıdlr
l6i6ade Ye Mantıa lıtasyoaunda para11z dafıtılmaktadır. 
Balastın buluadufu Miktarı Muhammen 

yer Kilometresi Clnıl Metre bedeli 
mllrlbı L. K . 

Manlıa cl•an 66 - 67 Toplama 1500 1500 00 
Kırma 

4-1-9 

Balıkesir Ortaokulları Satın 
Alma Komisyonunundan: 

Ctnsı: Azı: 

Takım el. 404 

blıe. 

İıkarptn 

çift. 

404 

Tabmlnt Mu•akkat 
Çoiu: fJata Teminat 

Ltra: Lira. K. Eksiltme ıeklı: 
440 7700 577 50 Kapalı zarf 

440 1980 J-47 50 Açık elistltme 

Uahkeılr ortaokullarının tlattyecı olan yukarıda yazılı 

takıa1 elblıe ve l ıkuptnlert 15 aüa müddetle elulltnı t.:se 
çıkarılmııtar . Her tklslnln lhalelerı 6/Şubat/939 pazerteat 
16nl saat 15 de Balıkesir Maaraf MüdlirlGiü odasıada ya· 
pılıcaktır. Kapalı zarfla yapılacak olan elbise eluıltmesl . 

ne •la •e 2490 numarala kanunun tarlfatına UJQUD olarak 
hazırlanacak teminat •e tek.tflert bavl kapalı zarflar aba 
le ıODlnde naha1et taat 14 de kadar komlıyon baıkanh 
iıoa •erllmtı bulunacaktır. 

Açık eksıltme ile yapılacak lıkarplnlere talip olania 
rın da ihale ıaaUndeD evvel kanuni temıoatluıoı verruıı 

olmaları ve bu lflere alt ıartaame •e oumüneler 8alıke · 
ılr NecaUbey öfret•en okulunda herıün gör6lebt lccC!il 

alin olunur. 
4 - ı - l:.i 

Balıkesir Tapu Sieil 
l\iluhafızlığından: 

Mahalleıl: Cınsl: 

Akıncılar Hane 

» • Ahar 

Hududu: 
Saiı pehlivan lımall 
e•I, ıolu Y aylatarık 
Mehmet evt, arkuı 

Selim ata kızı An• 
••I, önü yol. 
Salı Y aylasarık Meh
met evi, solu Aziz 
evi, arlsa11 dere, 6nü 
yol 

26 lK:INCltlNON ltllJ _. 

=···········~······~·~··'1 t TCirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ' = · Kapital: 100/)00,000 Türk Lirası 1 
1fJ Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ~ 
: Dünyanın Her Tara!Jndo Muhabirler = 
.. Her tQrJOı zirai lkrazlar- dlfer bdcümle banka mu· ~ 
.,ı.. amelerl b0y6k ıubelerlnde klrahlı kaMlar. , 
JIJ. lhbara11t taıarruf •e f.uımbara hesaplarında tkra· ~ 
: mlreler. c 
: lkramigt: lliktarl: IJ raınlvenin tutan: ; 
~ ADEDi LiRA LiRA ~ 
.,. ıooo ı ooo ,,. 
~ ~ ~· ~ 
.,. 1 250 150 f': 

: ıo ıoı ıooo = 
• 25 50 1250 ~ 
11J. :iO 40 1200 ~ 

40 20 300 ~ 

• ım~ 6UOO ~ 
• B11 ikramiyeler her üç a11do bir "lınak Ü%trt se· -
~ ne: de ddrl defa bu miktar uzcrinden kura llt fi ağdı- ,. 

"'- lacaktır. -

··~·-~············~·····1• 
Ralıkesir Vilayet Daiıni 

Eııcüınninden~ 

1 - Elulltmeye konulan ft: ~u11fırlıkta m~rku btrfn·I 
okuluna il aveten y•pıl P.Ck pavyon lrııeah olup 26 ki.DUi" 

sanı · 939 tarihine rıuh 'yan p•rıtaı be ıfırıO saat 10 t.' 
lhalest yapıl Dı•iı üzu• l 5 gl:n n.üddttle ıçık elcslltmeJ' 
konulmuıtur . 

2 - ı~ etlf bedeli (4858) lıra 74 kurut ve muHkkat uı· 
mloah (364] lira 40 lcuruıtur 

3 - Bu ite atd evrak ıunlardır: 
A - Keıtfname •e ç • :ıelge 

B - Fenol ve hu•uıf ıutıırımul 
C Mukav~le örneii ye evrakı saire 
D Bayındı rlı k ı ılerJ genel ~aıtoamesi 
liu evrakı görmek 11tlyenlf'!r her gün Ylliyet dalın( t-o· 

cümen kaleminde ıirebılır. 

.. - ihale yukarıda yazılı muayyen aün ve saatte hil' 
kumet konaiında nıüteıekk&l dal1ni e1Jcümen huzurund• 
yapılacaklar. 

5 .... Bu tıe a ırebılmek ıçtn thale ıününden llakal aekt• 
gün ev1el vılayet makamına müracaatla nafıa mGdQrlO 
iCloden ehliyet vulkau alıomıaı ıarttır. 

6 lstekltlerln muvakkat temtnahoı malundıfıo• 
yatardıklat1na dair makbuz senedi yehut banka mektubl ' 
le vilayet daimi encümenine müracaatları llln olunur. 

4 - 1 - 6 

Orman umum müour1üiü detlet işlıtmesı 

Evaafı satrul yukarıda yuılı ilene •e damıo yeri bot 
hah tken 2.9! tarihinde Rumelıadtn ıeltn aıuhıclrlere 
meccaatn tnzl tdlldljl ıırada bu ynlnde Hu~öy muha · 
clrlerladen Mustafa oilu Mıbnıtde urtlutk o da lzerlne 
hane -ve ahar fot• etmek ıuretl lasanuf ve teoıellüklhıde 

bulunduiundan oaouoa teıctl edtleceil ıçln mahalline ' 
6-2-939 tarihtDde tahkik memuru ıöndertltcejlnden bu 
yerın mülkiyeli baklunda btr bak lddtuında bulunanlar 
•arta ilin günündeD e•vel Tapu Sicil Mubafızhiaoa •eya
hut ıllnünde mahalline ıelecek memura müracaatlara Uin 

Alıçım reıir amirliğinden: 
Dununbey ıstaayo11una 1ttml iki kilometre mHafed1 

bulunan Alaçam ormanının Karadere mıntakuıntla 1& .. ıJed 

•e balen makta dahilinde bulunan 11404 metremtkiP 
Çam tomrujıle yine- Dununbey lıtuyonuna yirmi iki ki· 
lometre mesafede Ayıdere mın'taka11ndan kesilen •e hale&I 
maktalar dalatlınde bulunan 7000 metremlkap çaan too>" 
ruiuoun beher metremlkabı 250 kuruıtao 30-9-939 .,ı· 
hc1etlne kadar lataayooda orman deposuna teıllm edtl111elı 
ıarUle nakli açık ekılltmeye koomuıtur . 

olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil ! 
1"J ııhafızlığ~ınd«t ıı: 

Kazası: Mahallesi: 

Bahkealr Okçukara 
Cıaıı: 

Taballhaoe 
Hududu: 
Sağı dere iken 
ılmdı 101, ıo
lu Kazıkoilu 
tabakha n eı t 
iken timdi ıa· 
hlbl Hnet ta· 
bakhancıt, ar
kuı Gümilt 
hane, 6 n ü 

yol 

Enafı aalreal yukarıda yazılı tabokhane eıuen senetsiz 
olarak Solakotlu Mehmedln vefatlle evlltlulD•D tuarruf ve 
temelliitıOnde bulunan malt iken bu •creıe me~kQr rrayrt 
menkullerini 315 tarihli ımebeyln senedtle AbdOuellm oi· 
lu Abdullaha satnrek blllh re teırtne \'v l 323 tflrth ve 71 
numarala tapu tle tamamı 48 'l'SY ıub r dilerek 34 payı 
tescil edilerek yaluız 31 5 tarihti mahoylo senedindeki ve
reıeden Ahm~t bin Mehm~t pııyı teıetl harici kttlmıı olup 
bu k"re f b· ~ry d~ t !"il ıa ti k t•• "'lldtj•acJc a h 1 

1 ~ Dursunbey latuyonundan tomrukların bulundui" 
maktalar kenarına kadar kamyonla nakliyat mlmkun ol•· 
bilecek ~aztyette yollar ve köprüler re•lrlmtzce y•ptıralırı1f 
ve tamir elllril m ltUr, 

2 - Yol ve köprQlerde hasıl olacak bozukluklar re' 

vlrfmtz:ce y phrılac•ktır. 

3 - istekliler bu ite ald ıartnameJi Ankara •e lst• 0 

bul orman çe•frıe müdürlüklerlle Duraunbeyde revir aoıır
lıflade bedelsiz olarak ıöreblltrler. 

4 - İhale 8 2 939 tarShlne mÜ& dıf çarıamba gi>s•O 
ıaat on bette Dursunltey Alaçam revir i.mlrltil dalreaınd' 
tetekkül edecek komisyon tarafından y•pılacaktır. • 

5 - Ekıtltmlye ılrebllmek için lıtekltlerin (3450) lfr~ 
15 kuruı muvakkat teminat •ermeleri ve 939 yılına • 1 

ticaret od .. ı veslkaıını ibraz etmeleri llzımdır. 
-4-ı-16 

len tahkik lçto 10·2 939 tarjhlnde takkık memur eıci' 
cellncleo bu yer hakkında bir yer ıddlıuında buluoıPI•' 
vaua tlla g6n6ndeo evvel Tapu Sıcıl Muh$fız1ıjına yef',. 
hut rQnftn de mahalline relecek memura mCiracaatları ı ı t 
olunur. 

Hautdıiı yer: V ıl.lyet Matbaası -Baltkeılr 


