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Ç.f ·ı s·· .. k M ... d :•••••••••ı.ıı.•~···········: re- h reisimizinCe'J 1 tçı ere uyu UJ e: ; Son Dakıka: : ı um ur . .. .. 
. . . . . . ! Frank~ Kuv-i ıaı Bayara Teşekkuru 

EskıSenelerArazıVergıler1Af Edıldı. ! vetJerı ~a~- i . . .himizİ~·~;tin bir devresi~i 
M .. . : selona Gırdı. : «Sıyası tarı . . . le i i idare etmenı-

emurlara Bugun MaaşlVenlecek.. Madrid,26(Radyo) .Y~ks~~ ~!~~y~~j':a . t~şekkür ve tak-

1340 Mali Yılı Başından 1935~Mali Yılı So. 
... _ nuna Kadar VatandaşlarıllAf Edilen 
r , Vergileri 35 Milyon Liradır. 

l! l 
edılmlıtır. 

~ Yine Büy6k ~Millet Mec 
llılnln buıGnkü toplant111n· 

da 1340 mali yılı baıından 
1935 mali yıh ıonuna ·ka

dar h ha~kuk ettirilerek 

ta hııl edılmtmlt olan arazi 
Yerglıl bakayaaanıo munzam 

keatrlert ve ceı.alarıle btrltk· 

te kayıdlarının terkinine ald 
kanun llylhHını müıtacelen 

•e tercihan müzakere ve 
kabul etmlıtlr. 

V atandatlerı eıkl aenelere 
afd ltorçlardan kurtararak 

Anka 26 · Bt1gük Millet Mec~ı onların ıon yıllara ald 'ferıı 
ra, (A.A ) - Bü den itibaren :ır.d ı 

:JiUc MtlJ t fi, • • ~ v enmeı ne, mQkeJleffyetlerlnl kolayhkla 
e 

1 f'eltaı bugünka dokuz .. eylul 1338 tarihi . 
toplaotııuıda zeytt tf a edebilecek bir hale ıel-

n ve yab11ni ne kadar mtlll orduda •a· melerlal mümktin kılacak 
zeyttn ln•hıullertntn 1 ·ı 
tlrtlaıeıtne P-ı "- H f'~ - zlfe alan muhtelt( 11nıfa olan bu kanun liythaatle 

' K ne anun ~e l ki 11 fJ 1 h d h t ıubat IYJs menıup a •J' ıanca arına mGke e er t in e 1 t yar 

ayları Gc · birer lıttkli.l mndalvaaı veril· edilen vergi fedalılrlığt r•t •e rn 1 ~ 
1c· uı arının ıkınct meelne detr kanun layiha· otuz bet milyon ıtbl yük· =-anunun Jlrrnı 
-=~======= ları münkue ve kabul (Sonu d~rdOccü sayfada) 

Parti Genel Sekreterliği: 
Dahili_1e V _kaıe inden Ayrıldı. 

Cumhurreiarve Pa;tiGen~İ Başkanı ismet lnö. 
nii, Parti Genel Sekreterliğine Erzurum Mebu
ıu Doktor Fikri TiJzeri Secti. Vilayet Parti 
Başkanlıklarmın da Valilikİerden Alınması-
A k nın Tekarrür Ettiği Bildiriliyor. n •r• 26 (A A) c ' 

/ h b zı, mı e ı r·ııe hatırhyacaktır.» 
-- Son ge en a er- dir d~ygu1a - Sabık B•tvektJ fzmir mehuıu 
fer Barselonun bugün . Ankara. ,6 (A. .) ı t lııöııüne aıaiıdakl art· 

R l f ua:ıhur ıaıe saat .18 de· Frank ist Celil Bayar, e • c 

k ıfaatı tarafından iş- ıayı takdtaı ;t:1
1::1~hurunun yükıek huzurların•: 

gaf ed/.Uig"ıni bildir- Türkiye e k M.Uet Medfıl iotJhabıaın yeal enm•· 
ıu Türkiye 8iiyü ı. nrtlmtıttr. Partimizin latl 

kt d . Di ınc• aaur d me e I r. ılne Parlt vaD k tle çıkmallDI makıa • •• 

Numan Mene
mencioğlu MIJ· 
him Bir Ameli· 
yat 

1 Geçirdi • 

B. Numan Muıtmencioğlu 

·Ankara, 26 (1 luıuıl) -

Har iciye Vekaleti Miht~ıarı 

Numan Menemeoclofluna 
bugün Parlıle teda vf edıl. 

mekte olduğu haatahanede 

mühim bir ameliyat yapıl

mııtır. 

Tanınmtf btr profeeör ta· 
rafından 711pılan ve yarım 

saat devam eden ameliyat 
tam bir muvaffakıyetle ne· 

tlcelenml9Ur. 
Haatamn sıhhi 

çoL: lyldır 

vaziyeti 

t ze bir UYH 8 
haba yeni ve • f d l mülihaza ettim. u im· 

ye ay • ı k 1 e.asa deha unun . 1 olmak için Baın l et· 

1 
d ı tlerınıze verm 1 " 

kanı zatı eve kdlm ediyorum 
ten lıtifamı arz ye ta d vamını ıonıuz hlhmet .,. 

Yükıek teveccühlerinin e 

tazımlertmle lıtlrham ederim. lzmlr me'9uıu 
C. Bayar 

· I ö 6 ıu cevapla mukabele.le 
Relılcumhur lımet n n ' 

buluomuılardır: 
, Celil Bayar 

lımlr mebuıu 
t ttbabının yenllenm11I ıbU· 

86yük Mıllet Mecltıl nf kabul olanmuıtur. 
k bulan itti anız 1c..1ı 

malı üzerine vu u hizmet z•nıanınııı ta • r 
lkudar mevkııode ı:~~:d•ılarınıı.a laaUı teıekkürle· 

ile yad ederek ıtıe •' 
t ek tıtertm. ı. k ı 

rlml ıfade e m ti bir dnı 11lnl y6•H mez 
Styaai tıHıhlmlzln çe n f illetimiz datasa teıek· 

1 f t ıdaıe etmeniz ' m 
yetlertnlz e Y 1 tle hatırhyacakhr • 
kür ve takdir dunu ar 1 b l mebuıu Doktor Refik 

Hülı umelf P teıktllne ıtın u 

Saydam memur edllmlıttr. RElSICUMHUH 

lımet ln&nO 

iLAN EOlLMEM.tS 
Aliıkadar Ingiliz M~ha~ıll~: 

. . Bu Husustakı Fıkrı. 
rının ------~--:-

Halife inti~abını ya~ZA~aplar_ değil~ dü~yadı b~m~ı 
bütün müslüıııan ıııilletlırın muıııessıllerı yapı ı m . 

26 (AA) - Ha· 
hurlyet H lk ' · - uaı. HGkümet ve Parti beraber· 

• ParUıl nl· lift hakkında Cumhuriyet ı t ı 
xamnımut b a ya 
JGlc Mııu Ş rnucı ince Bn- Halk Partııl Genel Baıkan-
B k . ef Parti Genel lık Dıvaaı tarafmdan 936 

Asker Topla
mağa Başladı .. · •t anı lımet lnönü, Erz.u. ıenuı 18 haziranında, C11ın· 

rum nıebuıu Doktor Fıkrl hurlyet flalk ParUılnfn mem
TGıerl Cumhurtyet Halle 

Londra, .h . bl 1 bıl 
veı ejanıının mu a r 

diriyor: hftll in 
Sallhlyettar m• er 

Kral farukun hilafete inli· 
d bir haber habmı teyld e en b 

alamamıt olmalarına ve mi~ 
mahf ıllerln hakiki ehem k 
yetini henüz takd•~ et';:~1 
müıkül olan bu uıl~• t f 
meraalme dair her uır u ' -
ıtrlerden imtina etmeleri•• 

Parttıt Genel eelnetcrlıitne 
••çmlılerdır. 

Doktor FJlcrı Tü:ıer, lıe 
baılamıı •• batan Parti ve 

Halke•I teıklllhna btr ta· 
mhnle keyfl7et1 bıldtrmr1 • 

leketın ılyaıt ve içtimai ha. 

yatanda gütlü~Q yükıek m~k 

ıatlar1n tahakkukuau kolay 

laıtırmak, Parti •e hükumet 

ldare1t areıında daha 11kı bir 
Yakınlık temloetmek makıadıl~ 
Parti Genel Sekreterlıtı Da 
htllye Vekaletine, vlllyetler 

200 Bin Kişi Silah Altın~=ı 
Alındı. Almanya Manev

ra mı Yapacak? 
tir. 

Ankara, 26 ( Huıuıl ) -
( Sonu Dördüncü Sayfada ) 

Roma, 25 (A.A .) - Ha
••• ajaoıının muhabiri bll
dlrlyor: 
Reıml mehafıller, mühim 

Impeks Sirketi Hak· 
kındaki ~ Tahkikat .. 

Kemal filim sahibi ile kardeşi tarafından 
kurulan bu şirketin 1 9 birinciteşrinde tes
cil edildiği anlaşıldı. Tevkif edilen yoktur. 

lıtanbul, Sabık a.,. , ti Grubunda h:eh ettiği [im 1 kıod& zabıtRC• - baılanan 
••kil 8 Celll Bayarın Par pelııJ lıınıtecl tlrketı hak. ı (Sonu dCSrdlocu ıayfada) 

mtktarda ihtiyat efradının 

ıllıih ahana çairıldıfıoa da· 
ır ecnebi memleketlerde 
neıredllen haberlerin a11l11z 
olduğunu beyan etmektedJr· 
ler Aynı ınehafılJer, talim 
müddeti için normal nılk 
tarda ıhU1at efradının ıllih 

altına ç•iralmıı olduiunu 
illl ve etmektedirler. 

Unlted Pre11 ile Datly 
Herald, 200.000 klıtnln ıllih 
ahına çeğrıldıfını yazmı~lar· 
dır 

hrarla Romada dolaıan 
ıeylalara göre 1901 doium 
lular k6mllen ılllh n.ltana 
çafrılmııtır . Fakat iyi haber 
alan meh•flllerde tekzip 

(Sepu d6rdOncG ıa1fada) 

rağmen etki lılim ıef lıii 
makamının thyuı için ya 
p lan bu teıebbiil, Londr•j" 
nao Arap taraftarı mahft • 
lerJade b070k bir alAka 
u yand1rasııtır · 

G hlkümdar•, lalim 
enç 1 1 

hallff'ıl nuvanıoın veri meı Kral Faruk 
nl tıthay~·ül ed~o Muır krel d kadar Halife UD'faaınıD 

'hanedaoıoıo bu arzuıu::~ / k~•eHtll komıu bir devle Un 
tahakkukuna maDI olan 1 hQkGmderına verllmulnl mO· 
laca eaıel, Oımanla ımpara ı bir ıekılde karııl17aca 

kadar 5
• l 

torlufunuo fnklraz~n•oldul~ fıoa dair hiçbir t•1 ı&y •· 
bu üavanın clımaoı f memlıtır . 

b ioa 1 • · kadar ruhani lr m Gene bu mahaf iller, bir 
hu uovam k 

de , etmeıt ve M kk ve camide, hettl bGtOn omtu 
Medine. e e h 

taıı1an ibl ,.hırJere hlktm Arap de•letlerlnln mura · 
KudOı 1 d H lbukl bu hulara hazır olduau halde, 
buluomaııy '· a 1 ı h d 
tik iki ıehlr, hılıhuır alkı§ arln dır l•tl ap • 
da Arabi.tan •• Hicaz kra ••k oma ıfını ve mu-
lı fbnlHuudun ıollnde haalua rahhularsn cami• Haltfe in 
maktadır. Mumatle7b, ılm· ( Seou lklad ıa7fatla ) 
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1 KAÇAK.LIK DEVRi 1 
• YAZAN : • • 
: H. Basri Çant•r : 
• • : - 14 - • 

Oradan klmıeye ht11ettlr· 
meden çektldlm, uzal&laıtım. 
Nerefe ıldecefiml bilemiyor· 
dum Kıyafetim alrıarnlıt 

toplanmadan itibaren efendi 
kıyafeti idi. Ozerlmde bir 
rü•el•erden baıka da btrı•Y 
yoktu. lelkı bir muaademe 
olur mQlihazaılyle ı•hlr ha
ric indeki (Garipler) mezar · 
lafına do~ru ıltm•y• baıla · 
dım 

Çok mütehn•lrdlm. Evi 
me ı·clemezdtm. Çüak6 ıhtt 
mal hlli ıızh gizil takıp edili· 
yordum. Mezarlıia yaklat 
tıfım zaman teaadüfen karıı 
rua leblebıcı (Raııt Efendi) 
{ 1) çıktı, ona kıaaca •azly• 
U a~lattım . Bent e•lertne 
aldı Oracla birkaç ıOn mi · 
aafır kaldım . Taharrlyat ve 
takibattan ela lttr netice çı. 
karam adılar 

Raılt t.fendl tle kfiçlk 
kardeıı merhum (Recep) in 
Ye valıdelerlnta o &ünlerde 
hakkımda yaptıkları b6y6k 
ln11nlyetlerl uoutamıyaca . 

fım. Yalnız ıramofoa plik· 
lara içindeki: 

Bu ıençllkte neler ıellll 
iarlp baııma ! M11ralı ıarln 
yı hlll af edemiyorum! O 
ıarkı beni çok atlattı . 

Kayıopetierlml111 ••ine 
1ıtt1m . Orada btr hafta kadar 

kaldım . Bir akıam (Vehbı) 

ıerhoı eve ıelmtı. Aıleaıyle 

d1rıltı etmtı Ben de yukan
da tu kelimeleri Jtlttlm: 

- Balıracalım, lıterH 
cumhuriyetçi duyıun! 

O, bana candan merbuttu 
Böyle bir hareketini htç pr 

memtıum, onun için mite· 
eaılr olmuıtum . SabahleylD 

kalktım, dıi elblıelertml 

flydtm, çlzmelulml ayair 
ma çekUm, man·erlmt •• 
miiteferrtatını aldım, Veh. 
binin olanca niyazlarına raj· 
men ıokaia fırladım. O da 
ıll•htyle arkamdan ıellyor 

· du Za •allı, beni yalnız bı· 

rakamı1orclu. a .. artık l•Ü· 
me ıeçea laer •aaU tleYIH· 

cekUm. Sokakta bHI 16 · 
renler çektllyorlar, kaçıror
lardı . Aııl hedefim de, ba~ 

na,benlm memlakaU•de Mr 
beıtçe i•zmek ha klunı btle 
çok gören mOme11lldı. 

Oıman Beye evtmclea ha 
ber ıöndermtıler, o da kol, 
ko\ lnıanlar çıkarmıı Beni 
yalvara yakara kuYayt mil 
llye heyeti •erkezlyeelnJ• 
birinci kararılhı olan (Da
rllnnafla) (2] ya ıltlrd6ler. 
Oıman Beyle ka•ıa eder 

rıbı lcoouıuyordum. Artılı 

bana ıölıe etmemelerini lı
U yordum Merhum beni rüç 
hal ile teakln etti Ye daha 
evvelden hazırlatmıı oldufu 
bir arabaya bfadherek •• 
ailemi de aldırarak ıene 

[1] İzmir iıgalinin ikinci günü 
aat kulesi dibindeki ( Okuma 

yurdu) nda yapılan menılekel iç
timamda: 

- Lafla birşcy olmu. Kurtu
luş ıilihın namlusundadır! Diyen 
zat. 

[2] Şimdiki ( Ali ~uıiri ) ilk
okulu. H•ycti ınerketiye oclaaı , 
baş muıllim odu' idi. 

Kepılde ıönder .. ı ! 
lkı akıam (Emıa Bey) 

merhumun e•lnde mtıaftr 

lraldıiıtan ıonra klraladıjı · 

mız çırçıplak bir eve yer. 
leıttk : (31 Orada bir m6d 
det ikamet •e lıttrahatı mQ · 
teaklp lnet çeteıtyle l>trllk
te ı•n• dallarda ıezmeye, 
dolaımaya baıladık 

(Siva•) konirHI de .t ey 
Jul 1919, da kurulmuı, 13 
e1lul 1919 da mftzekerele· 
rlne aıhayet •ermtıtı . Hatti. 
(Muıtafa Kemli} lmzeh açık 
telıraflar alıyorduk. 

19 Teırtnı .. nı 1919 dan 
29 teırlaıanl 1919 a kadar 
de•am eden OçürıcQ Balıkealr 
konıreıtne de maattee116f 
lttlrak edemedim. 

Kıt ıelmlftı. Heyeti mır· 
kezlJeclen hlll bir ıH yok. 
Anladım ki ben ancak kea· 
dl ıtllbımla kurtulacalım . 

Her meault1et tarafıma ald 
olmak Cbere 27 Klaune• · 

•el 1919 da Bahkeıtre ıel 

dlm, mütell&haa •e alenen 

ıezmeye batladım. izzet çe· 
teıl r•ı de beraberimde idi. 

Ondan ıonra ne mftmeull 
kaldı, ae tara11uC. Ne hafı. 

ye •• caıuı melunu, ne 
korku .. Y aıaıın latlrrlyct . 

* * 
Otlum, dokuz ay en eüa 

.. e•am ede• bu «kaçaklık . 
de•rl» ndea aonra ıenkt 

btr - çocuk ıtbl - düayaya 

ı•lmlttlm O kara 16nl•rlmde 
bele para buıuıunda çekti· 

ıım ııkınhları hail unuta
mıyorum. A•n•m Yanaı, JO 

funu eritti, e•lmlzln ıoa eı· 

1a11oa kadar her ,.,1111 ıat . 

tık, ıa•dık . Hamdolıun 
klmHy• ylk ol•amaya ça · 

lııtık. G6fıümdekt eakl bu 
ro•ıll kaçaklık cleYrlnln fa· 
dtılrıdır. 

EYlldım, fU r••ler ba1a -
taauzın en meaud ıünlerldtr. 
(Atatürk) üa •• arkadaıla
rının •e buaların tamamını 

ifade eden (861lk lltllet 
Meclt11] at• roktan me1cla· 
na ı•ttrcllf I mtlll hlkt\met 
•e mllll erdu memlekette 

ne bir tek ıakl bıraktı, De 

bir tek düıman. Ne paclııah, 

ne Damad Ferid hllnimetl 
Me tu, ne bu .. . Artık lıtlk 

llllmlze kavuıtult. Artık tQr. 
kiye bizimdir Ye ıtmdı ıl:ı 

-babanızın 1enelerce e•nl· 
elen beri aayakladıfı - (Cum· 

hurlyet) ıilneıl altında laür 
•• mGıtakll yaflJOrtUDUZ. 

Bu ıiinl ... ın l&ıymetlnl 111, 

çok lyl bilin. [xJ 
- SON-

[S] Merbum (Hüsnü Karabey) 
in evinden relen kilim, döşeme 

ve kap kacakla ihtiyacımız mii- 1 
kcmmclen temin edildi. 

[4] lızet ve arkadaıları (Sa. 
vaştcpe=Gireıun) cephesinde çok 
büyük kahramanlıklarla olınüş
lerdir. Allah rahmet etsin . 

[x) (Ses) in neşriyatından da 
ba~ı nüınuneler vermek iılerdim. 
Artık onu d~. lciı lı~tıralarımı 
inıaallah kitep halinde \'ıkardı· ı 
t•• um .. , elllerlm. 

TÔRltDILI 
o - awa o . to 

27 IKINCIK.ANUN 19!9 ~ 

Arazi Vergisinin Af
fına Dair Kanun .. 

935 Mıll yıh sonuna kadar olan verginin afft için 
kanun Meclise terildi. 

Arazi •erılıtnln bakaya
ıının affına dair o1an lcanun 
projeat, Kamutuı dah ıllye 

•e büdce enclmenlerloden 
ıeçerek ruznameye alınmıt 
tır Büdce eocümeol, proje 
•berinde eıaalı dei•ııkltkler 
y•pmıı ve yeni bir metin 
haztrlamııtar. 

Bu metine göre, 935 ma· -lt yıla ıonuna kadarki ıeoe .. 
lere alt olarak tahakkuk 

etttrllmtı •e bu kanunun 
mtrlJet tarihine kadar tahıll 

edtlmemtı olan arazi verıJ .. 
ıl bakaya11ntn munzam ke 
ıtrlerl •e cezalariyle btrUkte , 
kayıtları terkin elunacakhr. 
Yukarıkl fıkra hGkmü, bu 
ıenelere ald olup da 2166 
nyılı kanunua 6 ncı mad 
detlae r6re takılt• bailon· 
mıı ve heni• tabıfl edilme· 
mit olan • bu taktttlerln te 
dlJe zamanları ıelmlt olıun · 
olmaaın·ara:ıl verılıi haka · 
yeılyle munaam keelr •e ce · 
zalarına •• tezkere bedelle· 
rfnede tamil olacaktır. Bu 
lı.aoUDUD JGrGrlOfe rlr4•il 
tarllatea toııra bu Mdelere 
ald olmak üzere )'enıden 

arazi Yerıllt tahakkuk ettt
rllemlyecektlr 

VerıJ mtktarım anlamak 

Hakem Kurs
ları Acılıyor. , 

Beden terblyeat dlrekt6r-
1Giü 6nQmüz .. ekf aylar içinde 

baılamak üzere bütün ıpor 

b6lıelerlnde birer hake• 

kuuu açmaja karar vermlı· 
Ur. 

Bu kursları bölrelerdekl 
ıpor etttmenlerl idare ede 
cektlr. 

için müracaat eden emlak 
aahlplertyle yeniden lnıa 
olunmak. luymttl eırtmlmak 
veya elutlUlmek ıurettyle 

vukuat eörmüı olan bfna 
ve arazi için hır defaJ• 
mahıuı olmak üzere tezke
reler mukablll alınmakta 

olan tezkere bedelleri de •I· 
llyet huıuıl tdarelerlne dev-

redilecektir. MalHndıkluın 
da me•cut olan tezkereler 
par•11a: olarak huıuıl idare · 
lere devrolun:.caktır . 

2901 Sayılı kanunun 17 
inci maddeal mucibince •I· 
llyet huıuıt tdarelerlntn 

Maliye Velılletine •ermeye 
mecbur oldukları tahrir 
maarafı altnmıyacaktır. 

2901 Ye 3161 tayılı ka 
nunlara ıöre 1arf edılmlt •• 
tahrir neticelerinin her vl · 
!ayette tatbik me•kllne ko 
nulmuına kadar aarfedtle 
cek olan mebli.ilar 1938 ve 
ıelece~ mali yıllar Mallye 
v eklletl btldcelertnde aeçen 
•e eakt aeneler mahıupları 

adtyle eçılacak fa11llardan 
30lo aayılı kanun hükümler 
dalresln~e mahıup edilecek· 
tir . 

Proje, oeırl tarihinden yü· 
rürlüğe aırecekttr 

Partide 
lan Bir 

Yapı
Top

lantı. 

i 1 
" Yenid.en Köy Eğit-

me i Yetiştirilecek. 
Önümüzdeki ders yıh ~aşıiidin it!~aren 5 00 ~öy oku, 

lu daha açllaca~ . 
Da katılarak tedrf.at. b11f Maarif Vekaletinin, köylü 

çocuğunun yettımeııl •e btl· laımıı bulunacaktır. 
1 il' ıllenmetl için birçok tedbir er Dlfer taraftan köy d 

1 aldıfını yazm19tık. Ru arada mf!nl yetııttrmek üz;,re bu 1' 
tlk plioda köy ötretmeot 00 ıkt fitmen kursu açı1• 1 yetfıUrmek ve yeni okullar caktır Bu kursların yeO 

ını•aaı relmekte ıdı . faallyett •e yerleri Ve~&· 
Maarif Ve&clleUntn . kara let tarafından kararlaıtırıl• 

rtle ıeçen yaz tatlllqde in · calctır . 

fatıoa baılanan 500 köy Köy l>ğretmentnln kı;11'~ 
okulunun muhte' ıf vilayet· le daha yakından met,.. 
lerde olmak üzere 200 den olma11nı temin için haft•' 
fazle11nın lnı.uta bttmlttlr. nın muayyen ıünlerll•d' 
Dıfer 300 nQn de noksan· k&yd~t okul ıalonunda toP' 
ları birkaç aya kadar ikmal lantılar yapılacak, ziraat ~ 
edilecektir Yeniden yapıla · aajlık bakımından lconfır• 
cak köy okullarının 1erlerl lar verilecektir. 
ve k~ylerl de tik tedrf11t Köy çocufu için tedıl' 
umum mQdürlüiG tarafın- bakımından ve köyler fçif 
dan teıblt edilmektedir. muhtelif bakımlardan I~ 

dd' ÔaGmOzdekl den yılı ba· neticeler Yerecek olan 
tından tttbaren 500 köy •ar levhaları ve ırafıklerd' 
okulu mevcut köy okulları · hazırlanmaktadır. 

Kaç Kilo Ş.?ker Öğretmen Okd 
Yiyoruz? [u BayramJ~ 

Memleketimizde ıeker aar G _J J 
fiyatı ıitttkçe artmaktadır. /zmire iaece 

Ô 6t Üç ıene evvel yapılan bir ğrendlğlmlze ıöre, 
lıtatlıtlkte, Türkiye, ıene retrnen okulu talebelerlP~ 
de nOfuı baıma düıüo 3.5 ıekıen kltlllk bir kafile, r.49" 
kilo latıhli.k ıJe dünya dClrlerl 8 . Reıat T rJuauO I 
memleketleri ara1tnda 10 . reatnde bayramın birinci 

nuncu ıeltyo rdu En az ıe
ker 1arf edeo Arnavutluk 
dahi bizden d&ha fazla ıe· 

ker aarf ediyordu Fak at bu 
ıün bu •azlyet değfımtı, 
T6rklye senede nüfua baıı · 

na 6 kilo ıeker Hrf eden 
btr memleket olmuıt ur. 

Dünyada en fazla ıeker 
aarflyatı o1an memleket ln
aılteredir . lnıılterede bir se· 
nelik ıeker aerflya t ı uüfus 
baıına 72 kilodur . Alman· 
ya 32 kilo Ue ı klocl gel · 
mektedır . Bu arada Çınde 

nü lzmlre ıldeceklerdlt• ;_ 
Kafile. lzmlr llıeslne 

aaf ı r olacak ve üç ıüo lı'~ 
dıktaa ıonra avdet ede':d 
!erdir.Orada kaldıkları it' 1 
det lçlade meıleki tedkl~I 
ta bulunulııcak ve ayrıc• lı' 
futbol. •ole1bel •e eod 
maçları dıı yapılacaktV. 

oOfuı baıına 11 ktlo d" 

mektedlr. ~ 
D<inyada en ucuz fe~~ 

yiyen memleket Franı• ~ 

loglltere ise pahalı •;, 
yiyen memleketler ar••' Kuulara, yirmi yaıını lk 

mal et mit olan 

ıporcularla mektepli •e aa
kerler lıtlrak edebilecekler· 
dır. 

Haya I<urumu,Çocuk Eılr· 
reme Ye Yoluullar Birllil 
Kurumları idare l:aeyetlerlle 
Parti ocak, nahiye azaları 
ve müme11lllHI Parti 
btnatında e•velkt ıece top 
l•nmıılardır. Bu toplantıda 

Kurban Bayramında halkın 

verecefl kurban derllerlntn 
toplanma11 tekit etrafında 
ı~rOıülmüf, kararlar Yeril· 
mittir. 

bir senelik ıeker ıarfı yatı dır _,/ 
l=============z~==~~=======-==~ 

İki ay ıürecek olan bu 
kuu nihayetinde yapılacak 

lmttbaada mu•afFak olanlara 

eblıyetna meler verilecektir. 

Sporcuların 
Kıyafeti. 

Beden terbtyetl umum 
müdürl6il, ıporcularJn kı· 

yafetlerl hakkında bir talt
mataame huırlımaktadır 

Bu talimatnameye bir de 
ıporcu hayratı nlzamnameıl 

"onacakhr Nııamaame lıtl

ı•r• heyetinin ıon toplantı 
larına kadar yetlıttrlltcek· 

tir . 

Talıauıtoameyi haZ1rlı 
yaolar Türk Spor Kurumu · 
nun ve Maarıf Vekiletınlo 

bu huıuılarda evvfllce ••r· 
mit oldukları kararları ıöz 
den ıeçırerek ooa ıöre 

eeaılı bir tallmatnamo ha 
ıulıa•ıı olacaktır . 

KiJçiik Şadır
vana Su Veri

lecek. 
Paıa caminin iç a•luıun 

dakl ıadınana ıu akmadı

ğıoı yazarak EYkif müdür · 
lljönüD nazarı dtkkaUal 
celbetmlıtık . 

EYklf müdürlüğü bu net· 
rı,atınuzı nazarı dikkate ala· 
rak ıadırvaoa hamama ay
rılan . ıudao bir muıra ıu 

ayırmııtar.Bu huıuıtrı •erilen 
izahata ıöre hamama ve tadır 
•ana gelen ıu üzerinde Evkifla 
Heledtye arae1nda lhtılif 

mevcuttur. Bu ıhtıllf yOzüD
den hamama ıelen ve 1•1-
rJ kift miktarda olao ıuyun 
bo•ularımn gentı1ettlmeıl de 
mümkün olmamak tadır Eıa· 

ı~n boruların tebdılı d~ bü 
yük masrafa ihtiyaç hıuet" 

thdljlnden suyun arttırılma 
11 ıtmdtltk mümkOo ıörül · 
me111elctedtr 

Kral Faruk Halife 
ilan Edilmemiş.. , 

Arap a lcmlnln ekıer11 ,1 IBııtarafı birinci sayfada] 
tıhap etmek için clej ı l, iba 
det etmek için gelmlş olduk· 
lar1n1 ve eıaıeo böyle bir 
intihabı yapmak aali.hlyetlne 
malik olmadıklarını beyan 
etmektedirler. 

Btr lılim Haltf eılnln inti
habı, zaruri gör ldüiü tak· 
dtrde bu intihabı yalnız 
Arapların delil, bütfin dün 
yadaki mChlümanların mü 
me11ıllerloln Japabllecek-
lerl lla•• olunmaktadır 

A Y,Dt mahhl~ göre böy 
le bir mesele ula menuu· 
bahı değı ldlr . Çünkü Hıll 

fet müe11eıeıf, eakt Oım11n 
lı lmparatorlufunun bugiin 
hilkümden takıt olmu~ olan 
eıkl cıoanelerlne tekabül 
edCyordu Ve umumi harpte 
Hafif tarafından müttefik
lere karı' Cthadı Mukaddes 
tlin edlldı~ı z man :zuf ı 
aıeydana çıkmııtır. 

o zaman Halıfeyl taklP; 
imtina etmlı ve Turlı1~11' 
karıı mılll mücadeleye 

mııtır . ~,I 
Binaenaleyh ıtmdıkl 

mllletlerlntn teırlkl rJletl ~ 
Hılifctten daha aeil•"' 1ı 
malıdır ve her feyde" ~ 

vel, lhtiy rl veya g•Y~ıf" 
tiyari olarak aadece lı' 
lıların "-ral Faruka ~ 

göstcrmft o1dukları I 
ıcmpatı, ga leyanı ~ 

zuubahı olmuı "' ,I_ 
nunla Londra koof'j,' 
den evvel Kahlrede toP' 
mıo Arapl r ı allkad'~ 
merniı bulunması muh1 

di r. i 
Bugün Kahlrt> me':

nln manuı hakkıod• 01 j 
yade fÜphe ve terecld 5' 
h r eden mahftl, 
mabflllertdlr 
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M morl nn izinleri, hastahklan 
' memuriyetten 

Memutlat hakk aırııma Ş fll8fl. 
vakk t enciim 

1 
ın a mu- t bip tarafından verilen ra 

k 
en n toplana l ra tedkık el k · por 1 e tevatk edilmiş ola-
me le olduğu kt M proje, bılhass ca ır emuruo menıup ol· 

1 1 1 memur( rm d ğ k l Z.. n eri, hutahkt rı u u ve a et veya vilayet 
rlyetten ayrıl ' memu liizum gö;düğü takdirde 

m ıartları h t memurlaran ya ' ili a memur, h.utahane 

h 
pamıyacakla- h 

rı areketler h kk eyetlne ıevk ve muayene 
rürlükte olan k a ında yü- ettlrflecektır. 
lerınt anun hükiim· B - Doktor raporlarının 
le değ~::ı~::ukar; tamamly- tarih ve müddeti ne kadar 
tadır. Büt~art er koymak· oluna olıun her üç ayda bir 
mızı al k un D1cmurlarr reni bir muayene yaptırıl 
h ~ı_" adar ed"n bu Uguınlerfo yeni mıı olaca khr. 
larını ıılar~ken eı~ılı 1klaım. C - Ya hancı memleket· 
yaııy ruz ve ıu tar k lerden ali nan raporlar kon . 

Memurların izinleri Ye has- ıo•oıluklar tarafından taı· 
dik olunecaktır. Bu ıartlar, 

H fllıklın: Y takta dalma tedaviyi icap 

ay ı7ıo m~~~un ıen de btr eden haıtahklarda ere mı· 
mQddeu e 1 v rdır. izin yabtlecekur. 

içinde m a a HB&talık izin müddetleri 
memurluk h •e aelmı aklarına halel • •inlakl veılkalara ache 
ile d Jecekttr. Senelik izinin teıbtt edilecektir: 

1 en fazla 8 topla 11nın bir araya eı ıene hizmeti ikmal 
nrnaıı c:al 1 t 1 ztyadeıl k z o mıyacak e memlf o on memurlara Gç 

I& t\ ela k ay L d l rlclye V 
1
_ .. ca tır. Ha- a •& ar lztn Yeri ecek -

e" letı ti 
DJn iz.ini 

1 
• memurları r · 

er rıl lkt ı. Hı t üdd uı.tabtle k aya •adar zme m eti on ıene · 
tatil z ce 

1
t1r. Mualltmler, Je kad r olan memurlara 

man rınd ı 1 alt J'tlacakl a zln 1 1a ı ay izin verilecektir. 
ti ar ve tedrtı müdde- Hizmet müddeti on aene 

eın sında 
mıyacakl d sene izini al ve d ha ziyade olan me-

ar ır S l 1 rnenıu ne ık ııın mur ar on iki aya kad r 
run rne 

veltaletler 
11 

nıup olduğu tı.in veril bilecektir Bu müd· 
lükler valıl e umum fnüdür- det bittikten ıonra da hu 

' er t raf d t l ki rtlecekur M ın an ve 1 arı ııeçmlyen memurlar 
• eccuri ıeb ı bu haıl 1 kt d 1 ve mazereti " ep er ı an o ayı 1 enl 

malt tıırtıyl:rek nıustenıd ol bir veıtle ıhdaa ederek tek· 

lııan rnernurlara ~alard ça r r izin alamıyacakl r ve 
lar vHa 

1 
•Yrn kam• 1683 numar h kanunun ta-

yet erde ç ı 1 h rnurl ra 
1 

1fttn rne- Y 0 ettiği lzmet mQefdede· 
Ya il r 1 ,_ 1 kadar izi e~ız ün r ne göre tekaüt edllecek-

Merkezde~iverebıleceklerdır. tir. 
kınd b meırıurlar hak· Uutalık izini, maaı ve 
rnüdü 1 u ealahıyetı, umum talulaat (iz.erinde hıçblr te· 

r er ile v k tll l oacaklard B er kulla- 1 r yapmıyacaktır Hutahk 
\lç h f ır. u l2tn senede izinini g çlreoler hakkında 

t dan f 1 d d x. Yecek b z 8 verileme a l15er tzlntnt geçirenlerin 
ve lr haft d mu 1 1 b 1 a an f ame e eri tat ik oluna -

aıı ıenellk fzlnd z. edıl cekur. GırJı en mahıup caktır . Memleket içindeki 
lerl P gelm ıün reımi ve huıutıi sıhhat mües· 

•eneltk ı ı ı l i d m .. dd z n erde izin ıuc er D e tedavileri lüzu· 
u etine dahtl f c ktı S dılmtye mu ennen 1abtt olan me-

r. ekiz G 1- l ler d g n ulc izin· mur arın yol murafları ken· 
e müddet h dıl ı 1ec kur S e ma sup edl · er ne ve tedavi masrafla· 

· eneltk izinin par rı yattıkları müeıse181ere, 
ça parça k 11 llnde gldı u nılmnıı ha- meoıup oldukl rı vekaletçe 

1 
P gelm günleri 6denecekUr. Sıhhi m1t.e ıe· 

Y• oız bt d f u ol r e il için abul ıede yahrılmıyarak avakta 
unac ktar S 1 k t d " rılı k . ene t izin ve e avı edilen memurlara 

ıeı..'ıe:: devlet hizmetlerinin yalnız ırdlp ıelme yol mas· 
Irat u ramamasın dik. rufları verllecektlr . 

ll!llf vd~ ':e_murlarıo izinden Memu 1 f ..... ... d l r arı ve na al<aıı 
et eri ·miri rJ k nln m-t ı anune kendilerine ald olan 

- u eaeı alın rak on 
gore t ti d alleıl efradını hükümet, hu · 
li er P e llecelıtlr İzin. 

memura amirinin gö te. ıuıi idare, belediye doktor 
receğl dı~er bı lara ve memurların menıup-

r memur nıa· 
ı11r. ve alet edecektir. Bır olduğu daıre kadroıuna da · 

rnernur izinli bir hll doktorlar parasız tedavi 
iki aydan f 1 memura aza ve alet et e eceld rdır. Nakliye va ıta 
mlye mecbur olmıy k memur t f d 
Muııretınt blldırmlyeac hr. ara ıo an 
btld d n veya ve temini ıart ola-

lr iği mazereti kabul caktır . 
edUnıt M bıtu ı 'e? ı:ııntı memur ı:r.ın BIJlUrluktan ayrılma şart-
b t ıun vaz.lfesı batında 

u unme.1a b ları· tır. Ak nıec ur ol cıık • 
ıl tal·dırd Her m ı zlb ll c rllecek h k emur, istife etmek 

medıx.ı hceezradao baoka, gel· n kını haizdir lıtlfa den 
K g6o ı ı menıur 1 ç nıaaı Yen memur gelin 

Ye hn ılı mt.ltoın t d ceye kad 
iklıl keallecek v ... bo uzd • aı b ar itini ıörmlye 

~ u e - cc urdur 

;~m__ıızlıl müddeti on beı it '! lefı bir ya kadar ıel· 
unu tec vuz dt111ı t kd lr· :~ iği veya yerine bir ve · 

de lal fa etrnl~ eayılncl\klır. d le.yıo edtlmedlil takdir 

Hastalık izini: · aıtıırıne haber ver~rek 
11•atahk izini llf&fıdalcı ~ ~lfe nl ter ed bılecekUr. 

t•rtlara " il kt d 
8 

ul lllJ n bir mazerete 

lerinde Nüfus Azalıyor .. ~:r~~~!c~:t~;{ 
Almanya, ltalya ve Hollanda haric hemen 

. ' 
be-

ıa tıtlrak edecek olan Arap 
heyeti dün Kahlreden Loa 
draya hueket etmfıttr. 

Loodrada fdlıtln mHele· 
ıtnln hallinden ziyade, Surl· 
ye meseleıt de dahil olmak 
üHre dtfer Arap me1elele· 
rln de ıörüılllmesl beklent -

tün Avrupada Doğum azalıyor. 
iki memleket de bu neti 

ceyt ıtddetlı ve ıtıtemll tet 
birler ıayeııode elde 
etmff bulunuyorlar. Al .. an· 

Almanya, lıalya, Japonya 
alhl bazı memleketlerde nü · 
fuı ıtttlkçe artarken Avru
pada bir çok memleketler 
ntUuılarının azalmuından 

ııkiyet edtyorlar ve doju 
mun azlıiına karıı çare al
mafı dOıünyorlar. 

Buıün Avrupada, AlmaD· 
va, ltalya •e Hollanda tle 
lrlanda müıtesna olmak 
üzere hemen bitin memle 
ketlerde dojum vukuatı 

6ldm vukuahna nazar•n az· 
dır ve aradaki fark aeoe
dea tene ye f a:ılalaımakta 
dır. 

Aırımızda tabbın bir çok 
hattalaldara çare bulduiu· 

nu da dGt6nmelı llzımdır. 
Eier bugün eskJıt ıtbl 

bir çok hattalıldar ln1&nları 
6ldme ıür6klemlt oltaydı 
•ef atan miktarı ıüphealz da-

tlyle bir ay kaydından mtı· 
tesna olacaklardır. Ancak 

harp, tıyan, ıhtllil halinde 
memurlar, lıllfaları kabul 

edilerek halefleri gelip ııe 

baılamadıkça me•kllerinden 

ayrılamıyacaklardır. Alul 
!akdtrde bu hareketlerJDln 

kanunen muafp olncafı ceza 
mesullyetlerlne halel gelme· 

mek üzer memurluktan 
çıkarılacaklar •e mükte1ap 
haklarından mJlhrum ola
c ki rdar. 

26 ncı maddede yazıla 

yerlerden birine tayin edil · 

dikten ıoora vazifesi baıına 
ıttmlyerek veya rldlp de 

muayyen mtıddetl bıtırml -
yerek lıtlfa edenler, tekrar 

memuriyet l.te.lıklerl tak . 
dlrde en evvel bu yerlerden 
birinde memuriyet kabul 
ederek muayyen m6ddeU 
ıeçlrmel• mecbur olacak
lardır. lıtlfa ed"n memurlar 
tekrar memurluia talip olur· 
lana ııra beklemek mecbu
riyetindedirler. Memurlar 
her ne ıuretle olurta olıun 
vazifeden ayrıldıktan ıonra 

beı ıene içinde ıerek dol· 
rudan doiruya, ıerek va11 
talı ve fıtlraklı olarak vazı· 
felerlntn allkah bulunduiu 
münakaealara ılremlyecek 
ler ve müteahhit olamıya· 

caklardır. Aktı takdirde üç 
aydan üç ıeoeye kadar ha· 
pfı •e tOO liradan 500 lira · 
ya kadar para cezaıına 

mahktım edtleceklerdlr 
Memurlukta öirendlit 

mahrem do•1alar mündere 
catını ve ma14matını me 

murluklan ayrıldıktan aonra 
ıfıa edenler, daha aAır bir 
madde tat'9lklnl tcap ettir· 
mlyea hallerde ceza kanu
uuouo 198 ocl maddeılnde 
ya:z:ılı cezalara mahküm edl · 

leceklerdlr. 
Üç •• daha ziyade me 

mur, •azlfelerlnl beraberce 
terk ettikleri takdirde, lcanu· 
nen tatbik• ti.bf tutu1makla 
beraber, vazifeyi terke tef 
... ık edenler dala;i ıuette 
mcmurlı.ıktan çıl.arılacaklar 

1 

ha fazla olacakıır . 

Doiumun az ölümün nlıbe · 
ten reç olmau dolayıılyle 

buıünkü neıll bir ihtiyar 
lar neslf haliol almaktadır 

•• ıeneler ıeçttkçe düaya
da ihtiyarlar daha fazla ola · 
cakhr. Fakat, buıünkü neı . 

hn thUyarları hemen hetı 

birden öleceklert için btr 
gün gelecek nüfusun birden 
bire f ecl bir teki ide azaldı · 

fı ııörOlecelrtır. 

yor. 
yada kadınların ııten çı- Londradan btlcHrıldlilne 
karılmaıı ve evlerine dö· iÖre, Ammanda. Amman ile 
nerak e•lenmlye mecbur Suriye ve Fillıtlotn bırleıtt · 
edilmesi dıler taraftan evli rllmeal lehinde propa§anda 
erkeklere bu tedbirlerin ba . yapıtmaktadar. Konferaaıta 
ıuıda ıelmektedır. E•lllik bu meıele de ıirOıülecektlr 
hayatı hakkında yapılan 1-----·------ır-• 
miltemadl ve ıenlt propa• RADYO 
1audanıa teıfrl de inklr edl· •-"-_________ ...,.._ 

BugOn, nüfuıun azalma· 
ıandan en fazla ıtkiyet eden 
memleketlerden btrl loıllte• 
redir. 

lemez. - AN(lRA RADYOSU 
ltalyada da bekirlardaD Dalga Uzunluğu: 

alana o nriller eYll olmıyan· · 
d kar•lmala • 1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 

ların ltl•rln ea çı dakl T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
rı, aile hayatı haklno 

1 
T.A.P.31,70m. 9465Kca. 20 Kvv. lnıtlterede dolumun aıal· 

muı 1880 ıeneslnde baıla • 
mıt ve o zamandan bu ıG· 
ne kadar bu azaht ııttıkçe 
daha bGy6k bir mıkyaıta 

de•am etmlıtlr. 
1800 de bir ıenellk do· 

lum nüfuıunun binde 34 
ü alıbettnde tken buıün bu 
nlıbet binde 15 e lamtıttr . 

Bu hesaii:a aöre, laıtlte 
renin burünkü nufuıunu 
muhafaza edebilmeal için 
her ıene btad.. 19 5 alıbe 
tinde bir dofum temin 
etmek lazımdır. Çünkü bir 
Hnede nGfuıua blade 19.5 
u ölecektir . 

Buna mukabil, yukarıda 
ıördOilmiiz ıtbl dolumu an 
cak nüfuaun binde l 5 1 nlı · 

belindedir 

Gene yapılan bir hesaba 
göre, lailherede doğum •e 
ölümlerin buıünkü vaziyet 
lerı bu ıuretle de•am ede· 
cek olursa 1990 HnHIDde, 
yani bundan 50 52 sene 
ıonra, lnıllterento nüfuıu 
Oçte bir ııtlbellnde aza· 
lacak ondan elli aene ıonra 
yani 2040 ıeaeıhıde nüfuıu 

6 mtlyooa dlıecektlr. 
8pyle bir akıbet ı de ln

ılltereyl delil, her aeae do 
ian çocuk adetleri ılttlkçe 
asalan biitlln memleketlerin 
batına gelecektir. Onu• için 
buıün yukarıda ı6yledlğl· 
mlz memleketler müıte•na 

olmak Qzere dünyaaın her 
taraf tada oldukça yakın bir 
iU için nüfuı kıthlı endi 
1111 duyulmaktadır. 

Y alnıs Sovyetler Bırlliln-
de bOyOk bir nüfuı artıtı 

ıörOlüyor .. Her ıene nüfu 
ıu bir iki mlltyon arttı;ı

na 12re yCiz sene ıoora Ruı 
yanın 320 mlltyon nOf•ıU 
olacaiı heıap edilmektedir. 

* 
Almaoya ile ltalya, nü 

fuıları dliar A nupa mem · 
leketlert ıtbl azalmakta lkeo 
aldıkları tedbtrlerle dolum 
ntıbetlol yGkseltmltlerdtr. 

Bundan daha 5 Hne ev
vel Almanyada cloium nü· 
fuıunun binde 15 1 nlabe
tınde iken buıüo btnde J 9 
a çıkn)lıtar. 

hal1ada lıe bu nfıbet da. 
ha yükıektlr . 6ugftn hemen 
her aene doğan çoculdarın 
miktarı nOfuıunu11 binde 22 
•I alebetıucletllr. 

propaıandalar aynı netlceJ 27 1 - 939 - Cuma 
elde etmeje yaramıtlır. 

Bundan baıka ıerek AL 
manyada, ıerek halyad• an· 
nelere ve çocuklara yardım 
tetkllltı ıenııletılmlı çocu 
iun dolmadan ye dolduk· 
tan ıonrakl ıalhiı için yeni 

hastahaneler açılmıttır. 
Halbuki meıeli loiıltere-

d ' ıoo bıı een• zarff nd• 
bu ıahada htç bir ileri adım 
atılmamıı, anne •f' çocufa 
yardım teıkılita ıeoııletıl• 
memtıtır. Valı:ıa, fahrıkalar 
e•lt ve çocuklu lı~ılerfne 
fazla para vermekte ve on
lara yardımda bulunmakta· 

dır. fak t, bu yardım bu 

1ekılde huıuıi mleueıelerln 
arzusuna bırakıldıkça müı· 
bet btr netle• yerenıez. ZI· 
ra pek tabiidir ki. bir fabri

ka, tıçl alacalı zaman evli 
ve çocuklu ohnı1aoları ter-

cih edecektir 
Bınaenaleyh, dotum nfı

betlnl f azlaıtırmak ıçlo • hO 
bômeUn tedbir almall 0 bu 
sahada propajaadalar 1~ p 
muı içtimai teıekkOller kur· 

muı lizımdır. 
Bu arada 'propıjandaoıo 

da uoutulmama11 ıcap 
eder. Ztra Ruhiyatçılar• ıl· 
re evlilik hakkındaki pro· 

p~ıaodanıa ıençlır üzerinde 
çok faydalı teılrl olmakta 
dir. Aile hayatın• karıı bQ· 
yük ıevıl ye ıman beıltye· 
rek ıenç yafta evlenen kadın 
ve erkekler ruhan daha aat· 
lam •• daha mesut bir ba· 
kat yaıamaktadırlar. 

* 
Y alaız ıuouda hatırlatmak 

llıumdır ki, e•llltiin artma11 
de dojumda ayol n&ıbette 
artacak deilldır. ÇünkO e• · 
Jeoen, fak at çocuk düoJ• ya 
ı•tlrmekten çekinen kimse· 
ler çoktur ve dünyada .ıo 
fumun azalmasında en bü 
yQk iınlllerden blrldi de bu 

düıGnce olmuıtur. 
Diğer taraftan dotumuo 

azalmaaını •efaletle izah 
edenler •ardır. Vakıa. GJI 

Freffeh bir hayat ıfttmeyen 

8 
nçler evlenmekten ve ev· 

lenıeler bile çocuk dftnya ya 
ıetlr melıteo çekloeceklerdlr. 
Fakat meıeli lneılterede do 
iumuo 1880 de birden bire 
azaldıfını ıörGyuruz Halbaı -

ı2 30 Projram. lZ 35 MO
zık (Türk muzlil. Pl) 13.00 
Memleket ıaat ayarı, ajanı, 
meteoroİojl haberleri 13. ıO 
Milzık (kOçilk ork .. tra~Şef 
Necip Aıkın) 1 - Mıx Sch· 
öaherr Alp kaylfilerlatn dao• 
ha.,aları ~ - Georıeı Bı
ıet L, Arlu nne 1 ncl ıGlt. 
a ) Prelüıl b ) Meouelto c ) 
Adagletto d ) Carllloo 3 -
Paul Ltncke. Klhküllerıale 
seo · melodl. 4 Ntemano Tan
ıo 5 - Alolı Hullchera· 

Beolm cennettm meloclt 6-
f ranz Lehar·taogo krallçeıl 
operetinin nlılar. 18.30 
Pıojram. 18 36 Müzik var· 
,et• Pi 19.US TOrk mlldfl 
(Karııık proğram) Oku1ao: 
Tahıln Karakuı Çalanlar: 
Hakkı Derme.o, HHan Gar, 
Eırcf Kadri, Hamdi TokaJ, 
Burl Ofler . 19.35 Konuıma 
19.50 Türk mOzıft . 1 - Sa· 
klh efendi Şehnaz peırevl. 
2 - Şair Nazım Şahnaz H· 

mal . Didem yilzilne nasır. 

3 - Dellal zade ıarkı Et. 

medln bir li.hza thya -' -
Refik Feraao • Tanbur takıl· 
mı . 5 - Şevki bey · Htcu 
ıarkı-Sen bu yerde• ııdell 
6 _ Şevki bey Hıcaz ıarlu 
Atefl Suıanı firkat. 7 -
Sellm·Şehnaz ıarkı bir ne•· 
clna dil m8ptelldır . 8 -
Şenııeddln Ztya Şehnaz ıar· 
kı Denizi• dalıasıoı . g -
Sedat ôztoprak.Şehnaz saz 
semalıl . ıo - Kemll Niyazi 
Seyhun . Kemençe takılml. 
Çalanlar: Vecihe, Refik Fer· 

ıan, Cevdet Radlf • Çıila, 
Kemal Nlyazt Seyhun. 11-
Saadettln Kaynak, Yesari 
Aıımdan ıarkılar 20.45 Ajanı 
meteoroloji haberleri •e al
raat borHll ( ftat ) 21.00 
Memleket ıaat ayarı. 21.00 
KonutlD• (Haftalık ıpor ıe;-. 
vlıl) 21.15 Rlyaıetlr.umhur 
flarmoolk orkea:raaı·ıef H. 
f. Alaar) J - Joılp Slav· 
enıkl: Balkaaophonla. Sup 
cianıı, Arnavut 1ark111, TOrk 
dao11, Yuna o ıarkı11, Romen 
dao11, Bentm ıarkı, Bulıar 
daa11. 2 - P. J Çaykovıkl 
5 net aenfonl . 22.25 Eıham, 
tahYtlat. komblyo. aukut bor· 
eaaı ( fiyat ) 22.~3 MGzlk 
( Cazband Pil 23.30 MDılk 
( melodiler ) 23 4'5.24 Soa 
ajanı haberleri ve yarınki 

profram. A gore v~r ece il: layımar~k laUf ed nlcr 
llaıtalık r ımi lr ı nıltlh h L a.,., v rmek ıar- dır. 

(Soau d6rd0nc0 aayf ada) 



SA Yf A : 4 

Parti Genel 
Sekreterliği. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

deki Parti beıkanlığı da va· 
illere . verllmfttl 

Bu kAr ıuın neticelerini ted· 
kik etmek ve bu neticelere 

göre alınma11 icap eden ye
•l kararı ihzari mohiyette 

teemmnl etmek üzere Er 

zincan mebuıu Saffet Arı· 

kan, Kütahya mebuıu Re

cep Peker, Ankara mebuıu 

Mümtaz Ôkmen, Amasya 
mebuıu Eıat Uraz, Zongul 
dak mebuıu Halı\ Türkmen
den miiteıekktl bir heyet 
çalıımalarını bltlrmıı ve ha· 
aırladıiı raporu Genyönku 
rul Baıkanlak Divanına ver· 
mlıttr. 

Parti Genel Sekreterllilnln 
Dahlllye Veklletlnden ayrı
larak ayrı tkt el tarafından 
ldareıl takarrür ettıilnden Da 
biliye Vekili Genyönkurul 

tlyehllnden çekllmtı, bu üye 
lfie ıetirllen Erzurum meb
uıu Doktor Ftkrl Tüzere 
Parti Genel Sekreterllfl va 

ztf eıl verllmlıttr. 

Genel Sekreter vazifesine 
başladı~ · 

Parti Genel Sekrelel'I bugün 
•azlfeatne baılannı bulundu
juau b6t0n Partt teıkılatına 
ve Halke•lerlne telgrafla 

l:tlldlrmlıtlr. 

Vilayet Parti bışkan1ıklan da 
valilerden alınacak: 

Genıel Sekreterlliln Dahili. 
ve V elci.letlnden alınma11 

üzerrne vtllyet Paru baı · 

kanhklarının •alilerin uhde 
ıtnden ahamuı: her vJli.ye. 
7ete ayrı bir Parti başka· 

•ının ıetırilm etlDID te 
karr6r ıttlil anlaıılmaktadır. 

l'.' ••••••.• 

Almanya ve 
Macaristan. 

«Lö Tanın bıtyazm» 
Macarlltıan Dıı Bakanı 

Kon Et1en Çakı bugün Ber 
lıne varmııtır. Kont Ctano • 
nun Budapeıteye ve B Re 
kin Berhteııadeoe yaptıkla
rı ziyaretleri takip eden, 
Kont Clanonun Belırada, 

8. Fon Rtbbeatropun Var
ıovaya yapacakları ziyaret 
ler arlfeılnde vukua ıelen 

bu hldtıe, ıu anda ıark1 ve 
cenubu tarki Avrupada oy
nanmakta olan zorlu ıant-

raç parUıloln enteruan bır 

hareketini lftktl etmekte
dir. 

Avuıturyanın ve ıüdetlerln 
ülkeılnln Almanyaya ılha
kından beri Avrupanm bu 
k11mı karauızlık tçrnde ya. 
ıamalctadır. Almanyanın 

hundan sonraki gayreti han 
gl tıttkame te döoelecektı? 

Moıkovada, VarıoVL\da, Bük
reıte ve Budapeıtedc cndt
ıeyle ıorulon sual budur. 

Sovyet Ruıyanın ıark ta 
homurdnyan bir fırtmftyı 

ıarbe çevirmek fçtn aarfet
tl 1 gayretler malumdur. Po
lony ile Macarfstanıo, Knr 
pat Ukrany ıında, Çekoılo 

v kyanın zararına olarak, 
Alman . tazyikine bu · cihet
ten bir set vücuda getire · 
cek olan mG§terek bir hudut 
elde etmek huıuıundakl, 

ıtmdlye kadnr netice verml· 
yen, teıcbb6ılert de malam 
dur 

- SONU VAR 

ltalya Asker 
Toplamağa 

aşıyor. 

(Boıtarnfa birinci .ayfade) 
edtlmektedı r . 

Bır çok ııençler ıahıi da
vet tezkereleri nlmııludır. 
Bunlar, tel.iz telgraf ve tank 
ı~rvlıleri gtbl hususi 11nafla
ra menıupturlar. Roma kıı
lalarında oldukça büyük fa
aliyet g6ze çarpmaktadır. 

20.000 Aıker, milis teıktliitı 

ıhdaaının yıldönüm6 müoa
ıebetlle yapılacak olan geclt 
reamlne tıttrak etmei~ ha
zırlanmaktadırlar. 

A1manyı manana yapmıyacak 
Berlln, 25 (A.A.) Al· 

TORKDILf 

Çiftçilere Bü
yük Müjde. 

(Baıta rıııfı birinci sayfada) 
ek bir rakam ifade etmek

tedir. 
Büyük Mtllet Mecllıt Ye 

onun hokamettntn, halkımı
zın daha gentı ve müreffeh 
btr ha yata erlımeılnt 

mümkün kılmak lçlo 
almıı olduiu bu hayırlı ka· 
rarm Jakın bir atide iyi 
neticelerini vermekte ıectk
mlyeceit 1üphe1lzdır. 

Mecllı, yarın ( buıün ) 
saat 14 de toplanacaktır. 

Balı~ siı ticaret ve ı :•••·u:u:u.••:u. •• • • ••• • •'l1 
S8Ö8JI odasından: i ~ TCırkiye ~umhuriyeti Zir~at ~ankası -

Balıkeılr vlllyetlnlo Suıı· • K apıt l: 100/)00,000 Turk L1r11sı J 
ğarlık kazuınm Bürbantye : Yurd içinde 261 Şube Ve !tjans ~ 
mahalleıınde (187> numara ,,ı Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ~ 
h evde oturan Türkiye Cum. ,,ı ~ 
hurtyetl tabaa11ndan olup .ı Her türlü zirai lkrazlar·dljer bılcümte banka .,u· ~ 
çarıa caddeıindekt (42) nu- JtlJ. amelerl büyük ıubelerinde kiralık kaaalar. ~ 
maralı dükl,6.nı ıkametıahı 1IJ. ihbarsız taearruf ve !cumbara beıaplarmda lkr•· ~ 
ticari lttlhn ederek 930 yı = mlyeler. ~ 
hndanberi ıekercıltk ve bel· 1IJ. · '-

1 k 1 1 d ..aJ I kıamtye: Miktar/: I liram/yenin tutarı: ' 
vacı ı ticareti e fttlra e en .,. ADEDi LiRA LiRA -. 
Ethem Ruhtntn unvanı tlcıa · • .~ 
retl bu kere (ıekercl ve ,,ı. 1 1000 1000 ~ 
hel•acı Ethem Atay) olarak l 500 500 --
ılcll kaydına tHhlhen tuçll 1fJ. 1 250 250 ~ 
edtlcllil 1ıbİ bu unvanın = 18 \00 1000 -. 

Avrupanın Bir· imza ıekllde Türkçe el ya· • ~~ ~~\ !~~~ ~ 
z11ıle {E. Atay) olu ak 26 - JIJ. ~ 

k v l . _J t - 939 tarihinde 452 ı!cll • 40 20 aoo ~ 

man or<İuıunun büyGk umu· 

mi kararglhı, ~coebl mem 
leketlerde doleıan ve,. Al· 
man orduıunun ıubat orta
larana doiru manevralar 
yapacağını iddia eden ı•yl · 
aları tekzip etmektedir. 

ço .1 er erınue Hylllna ltarel edildiği ilin • 101 6001 -

Nüfus AzaJı..,or,_o_ıu_n_u_r. _________ 1- Bu lkremiyeltr her ıiç tıyd.ı •ır elınak ü.ıırt st· 1 
e.T ~ nede dört def il 6u miktar uzcrintitn kura ilt '•ğıtı· ~ 

Ordu namına ıöz ıöylc

meie 1allhlyettar olan bir 
zat, Havu ajaoıı muhabi
rine kara, deniz ve ha vn 

ordularının müıterek ma 
nevralarıoın önmüzdeki ıon 
baharda yapılacıtiını ve 
baıka manevralar yapılma· 

111 mutasavver olmadığını 

beyan etmittlr 

lmpeks Şirketi 
Hakkındaki 
Tahkikat. 
(Boıtarafı blrl11ct aayfada) 

tahktkata devam olunuyor. 
Malöm olduiu üzere; ln· 

glltere, TOrklyeye on milyon 
ticaret tılert ve altı milyon 
da harp malzemul karııh

iı olmak üzere 16 milyon 
liralık kredi açmııtı. İmpekı 
ıtrketinln, bu kredi ile ya
pılacak ıılerden lıtlf ada etmek 
ve komttyon almak latedtii 
anlaıılmaktadır. 

lmpekı ıtrketl,(Kemil r.ltm) 
maeaıeıul .. hıbı Kemal ile 
kardeıl Şakir kurmuılardır. 

25 TeırlnHnl 1938 de fa
aliyete ıeçen bu ıtrkeUn ıer
mayeıi, beheri 500 liralık 
yüz ' hl11e olmak üzere elh 
bin liradır. Şirket, Beyoi 
luoda lıttklal cadde.inde 
373 numaralı Banka hınınan 
ikinci katında 3 numaralı 

odayı ticari lkametglh itti
haz etmlftl. 

Ştr keUn müdürli Kemli, 
vaki davet üzerine Ankara . 
ya gltml§tlr. Kardeşi Şaktr 

de hal~n Londradadır. 

lkı k rdeı arauoda 21 
maddelik ve yedi ıene de· 

vem etmek tartlyle bir de 
mukavele akdolunmuıtur. 

Bu ıtrket, 19-10-938 tari

hinde teıcll edılmtıtır 

Şirketin Banka h nında 
ki dairesinde yapılan ar&f 

tırmad ele geçen evrnk, 

bir sandığa yerleıtırilerek 

Ankaraya gönderlla.lıtır. 

Bazı ga~etelerlo yazdıiı 

ııbı, bu ar ıtırmalar dolayl 

sile tevkif edtlmlı lm1t! yok · 
tur . 

Şirketi kuran Kemal ile 
kardeoı Şakirln, =:>üleyman 
dında hcıek brr kardeılerl 

doh v rdır . Süle m oın, 

Ocnlzb rıkte Çftlrımnkta ol-

duğu 11nlneı\dığından. bugün 
bf'nkadnki odasında araılır· 

(Baıtarafı üçüncü ıayfada) Bıhkesiı ashıe hukuk .. lacaktır. ~ 
ki o ıeneler, lnıt:terenln en h ı· • d .... "i-"# ... • • 1-W. W. .. W. W. W. W. W. W. W. 1-...... "# ... W. I 
refahlı bir devridir. Memle ikim iğin en: • 
leket kralıçe Vtktorya ida- Balıkulrln Martlı mahal Boğaz.köy Ih t.iy (:1 r 
real altında ıdt ve tam bir luınde Tavanlı çeıme clva- ff j d ' 
ıulh ve ıülıiin devri yaıı noda ıucu Kürt Mehmet . eyet 0 efJ ' 
yordu. yanında mukim Adapazarı- Şamlı nahtyul Boiazlıöy hududu dahılınde koyun ol' 

Dıfer taraftan, rene o oın Kumköpr6 köyünden laklyul ilin tarthı11den ltıbaıen OD ıı~, ıüo müddetle 1116' 
ıenelerdekt dofum azalma11 Avcı Mehmet kızı Hanıfe zayede ıuretıle utılacktır . Taliplerin köy ihtiyar h•''' 
f aklr klmıelerden ziya ne or- tarafından l kocuı Tahir tine müracaatluı ılln olunur. 
ta hallı ahali arcıında ıö oilu Mebmedlo) ıalbltilne 3 - J _ 22,_...1 
r6lmüıtür. Binaenaleyh ıuDi karar •erllmeai hakkında --------------:----:--8-::..,=--
dojum kontrol unun o yıl. açılan davanın yapılmakta Rıı l ı.k (~Si ,.. Asker 'i ~ (1 t 1 n 
larda ortaya çıkıp tatbik olan duruımaıında: K cı d 1 

edllmulne baılamıı olmuıaı Davacının lcocaıı Mebme - Al JJ)(l ()il) 1 S Y () I) () f) (1 fi• 
bu lteılde bir imtl olarak din Balkan harbinde emıalt Balıke1trde bulunan kolordu için aylık 200 lira Ger•'; 
ıayablllrlz. ile ıllah altına alınarak alt· le bir mimara ihtiyaç vardır. Talfplerrn dilekçe, hQıaob• 

Bır çok lçtımalyıtçılara Ujl •e o tarthtea beri kay- e1habından olduklarına dair idare heyetince tuntklt hO'. 
ıörede doium•n a:ıalma11na bolunduju ve o tarihten be nühal mazbatatı, mezun bulundukları mektebin dtplo112•"' 
dünyanın buıünkü hayat ride keadlılnden haber alın· ıtmdtye kadar bulunduğu h zmetlerde aJmıı oldukları bot' 
tarzı aebep olmuıtur. Btlhu· madığı ve nerede olduju servi• ve Türk olduklarına datr nBfos tukuelerlle btrll~t' 
ıa umumi harpten ıonra, ıai Hya ölü bulunduiu Bahkealr Kolordu Komutanlığtna müracaatları. 
hayat ıevtyul yüktelmıı ve bf'lll olmadıiı cihetle kanu· 4 - 1 - 23 
herkea daha iyi bir hayat nu medeninin 32-33 34 ve 

yııamak hevulne düımüı 35 net maddelerine te•flkan 

Uir. ılan yapılmuına karar ve· 
Eıktden, kendlılnl Ye ka 

rllerek duruıma t.2.940 ıa 
r11101 ıeçındlucek kadar pe.· 

at 10 bırakılmııtır. 
ruı olan her ıeoç derhal ev 
lenlrdl. Karm ile beraber Gaip hakkında ml'lllımatı 

olan klmıelerla ilan tarlhlnbtr «yuva» kurJuktan ıoo· 
ra da çocuk dünyaya aretlr- den mbareo bir ıeoe içinde 
mekte bir mahzur 1r6rmez- malamatlarını bildirmeleri 

d ve ilin ıemere1lz kaldıiı ı . 

Helbukl bugün, ıençler taktirde Mehmedın iatpllit 

fazla paraları ile daha ter ne karar verllecell ve ölü· 
best ve lüliı bir hayat 1a me muallak hakların tıpkı 

ıamak · arzuıundadırlar Çan aatbln ölümü tebeyyün et· 
ka yeni hay tın birçok im· mit ıtbı ııtlmal olunecalı 
kanları onların öoOnde tür· ve gatpltk kararı ıoo haber 
lü eılenceler bulundurmak· ıününden lltbaren hOküm 
tadar. Yeni ulıler lıe, arala-

ıf ade edeceii tlao olunur 
rına yavrularını atacakları 
yerde, biraz fazla paraları 

vana onunla otomobil al 
mak aeyahat etmek daha 
tyl bir apartımanda oturmak 
hoveatndedır. 

Şüphesiz kt, bu da bir ha 
ktkattlr ve dojum nlıbettnto 
ıualıımda tcatrl vardır. Bu
nunla mücadele edecek olnn 
da gene propagandadır. 

Oeylt 1 leraldan 

. Kayıp bef g ~ 
Bahkeslr Lfı ıtnden aldı · 

ğım 19-12 935 tarihi! ve 6 
numarAlı be1gemi kaybettim. 
Y cnlılol laceğımdfln hnkmü 

Kurban ~erilerini Hava Ku· . . 
romuna venmz. 

Müftülükten: 
RHathane Dlrektörlüğü

niln teıbatı üz.ere 31 tklacl· 

klnun 939 ııalı güoü Kurban 
Bttyramıdır. Keıllecek kur 

ban hayvanlnrının bcğırsak 
ve derilerini hava kuvvct 

ler$mlze yardım eden Hava 
Kurumuna vermek hepimi. 
z.lo borcudur 

olmadıiı ti An olunur. 1 
Mllldl r, her fmıntt~n 

htlf a<l ederek nıemlekd· 

lerlnln müdafn ku\ vet 

ve kudr e- tierlnl ztyndeleıtlr 
mek için el blrllğıle çalıı-

Balıkesir Aygören ma 

hallulnde Topçu ıo 
kağanda l num -
rah hanede Salp 

Yalınay 

mal r ytıpılmış ve evrakı 

alınarak od ıı dn mühürlen
mtıtlr . Süleym n, bu itle 
k Uyen 11lak1tdtn· olmadığını 
bıldıruılgtlr. Zabıhı tohktka· 
tın bug(in geç vcl,tc k dar 
devam oluomuıtur. 

1 

mnkta<lır izim ise güzel 
ymdumuzun muhahz ve 
mfid11f auı için bütün mtl
lctlcrclen z tynde çalıımamız 
J"zund ı r. Bu fıu tı g~nlmet 

btltp ba~ırl!l'1kların ve derilerin 
Hava Kurumun verllm t1I 

1 nl ıayan hRlkımızden rica 
l nur. 

B< lı.kesiı· Askt•ri Satııı 
1\IOl(l K()lllİS_J'()flll ()(111: 
Kopalı zarfla eksiltmeye konulan ve ihale arünü ..,ıı· 

ayyen vaktinde hiç lıtekU zuhur etmemtı olan Bahk•,J' 
Çayarhhar mevkıtnde yapılan top aorajı Jkmal lnıaatı blf 
ay zarfında intaç edilmek üzere pazarlıia çevrllmlıtlr. 

Pazarhia her gün Hahkealr kor ıatınalma komtıyo•ll' 
da ve lf Halleri dahlltode yapılacaktır. lıtn tahmin edtl~ 
keııf bedeli 36165 lira 58 kuruı; muvakkat teminatı 271 

lira 42 kuruıtur. 
İıteklllerln kanuni belıelert ve muvakkat temlnatl•'' 

o· 
ile birlikte Vf' 23 2 939 ıOnü akıamma kadar her ıilo lı 
mlıyona mtıracaatları. 

--------------------------------------------_./ 
Bandnma asliye ~u~uk Bınduma ııliyı ~u~uk 

~a~imliğinden: · .~ikimliöin~li 
Maoyuın Maltepe mahal- Manyu kaza merke:ıı11d' 

leılode Abdurrahman oğlu hl-' 
Niyazi evinde oturan lımall Tahir evinde oturan lbrtt 
korıaı Arife Makbulenin ko- kızı Şahinde tarafından ııo. ,,, 
c:aaı l3undırmanın Sığıryolu caaı yine Manyoıan tepe 

mnhallealnden Hüıeytn otlu köyünden Arnavut Murt••' 
hmall aleyhine açtığı bovan- aleyhine sçhfı boıanm• d• 
ma davasıom müddeialeyhin vaıında müddeialeyh ~ıJr 
ilan ıuretıle yapılan tepllğ ti' 
lere rağmen ıehnedlğlnden taza namına çıkarılan dadı 
ııyabında göru!cn muhake- tıyenln kendlıt bulunO"' 

me1l sonunda lsmaıho karı- ğından ve lkilmet1lh1 d: 
11 Ye küçük çocuğunu on meçhul kalmuından teblıl' 
Bene evvel terk ederek ıem- ı d h t I-' il yapı ama ılı meıru a ı ,-
ti meçhule aavuıup giderek de edılmlt o!makla ıı;o., 
balcml'ldığı ve arayıp sor- · ev 

teblığat lfa11na mahkedl 
madığımn !ubutunn mebni ~' 
tarafl rın boıanmalanna ve karu verllmtı ve mı.ıh• (J 

küçük lbrahlmlrı velayet mesl de 15 · 2 939 çarf' I 
hakkının anay verilme.ine ba eünü Hat 14 de bır•~' 
ve mahkeme mesraflar ve mıı olduiundao yevmü ,.,,, 

ılnm harçlarının müddt"fa- k\ırde 'Bandırma aıltye il' 
leyh İııınolle eidlyetlne ka · bff 

kuk mahkemealnde y• .ı 
btlt temyiz: olmak üzere o" 
J 2 - 12 938 tarih ve 387 zat veya bir vekili k•~.,ı 
No: ile kıtrar verllmtı oldu- göndererek huır bulotı İ 

blı 
ğund n ilim tcblii m kamı mak iizere (davetiye te 

1 
k i)f n kni m o1m l üxere key- mnk mına kaim olma 

fıyet ılim olunur re) keyfiyet tla~ 
Buıldıı}ı y r: Vilayet Matbaau-Balıkeılr 


