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:ro·~~-ı~·t;;~kta 6 Me- i 
i mur lşden Çıkar1ldı. ~ 

lstanbul Tramvay 
Şirketi Satın Ahndı. 

Ş.trket, bütünDıalzeme ve te-1 
sısatile birlikte 1 milyon500 ı 
bin yetmiş liraya hükiımet 
tarafından mübayaa olundu. 

Ank•ra, 28 (Huıuıl) 
letaalaul trunvay tlrkell ile 
Nafıa Vekltetl aruınd• de· 
•atn ettne&cte olan müzake 
reler buıOn Nafıa Vekllt Alt 

Çetlnkayanın baı"anlalında 
denrn etm ıı ve ıörOıcneler 
ıoa •e kati ıeklını almııtar 

Yapılan rnu\canle netlce 
ılnde bGtün imtiyaz hakla 
rlle beraber tlrkeun btlcüm 
le teılıatı, malzemel muhar 
rllre • e mGtehurtkeat. 
binaları, •tnllk 1, •tel yelerl' 
ID••cut 300 bin liralık mal 
zeıneıl btr ınllyoa beı "l> 8 B l Ç ti k 
bta , t 1 1 • J z • A t n aya 

• ID 1 traya llhn alın- ha•a ıazı ıtrket ı n l n mdba 
~uuııla t1'ı taraf ınutabılr yaaıı mGzalrerelerlne devam 
ah1111tır. Pazarteıt ıüııü olunacakt r. 

ln~iltere Ve Harp .. 

•••••••••••••••••••••••• , B k 'lin 
f . . h . afVe ı 
;Reısıcum ur i ,.,.. b .ki re • k A l tt . ı e rı e : Başve a e e: 1... kkü. l . • eşe r erı. 

Ankara, 28 (A.A ) - Raı 
I vektl Dr Rtfık Saydam 
Baı•ekllete ta Jlnlerlnden 
dolayı her tarlftan almalsta 
oldukları tebrik telırafı ve 
mektuplarına kaı t• teıelr· 

ro llll Şef I nönii. 
Ankara, 28 ( A.A.) - R«· 

talcumhur lımet loön(i bu· 
gün aaat 11 de Baı•elıllet 

dairutne tevrıf ede tek 

81111.ekll Or. Refik Saydamla 
uzun müddet g6rGımlılerdlr. 

Avrupaya 
Talebe 
Gönderilecek. 

kürlerıle btrhkte ıamlmi hlı · 
lerlnln tblllına Anadolu 
ajansını memur bu1urmuı· 
lardar. 

Gaz Ve Benzin 
Fiatları Tesbit 

Edildi. 
Ankara, 28 (Huıuıl mu· 

habirlmizden) - Bir ıubat 
tan ıttbaren petrol ve ben· 
zlo tenekelerinin realm •• 
muamele reemlnde bet tehir 
için yeniden flat teablt edil· 
mittir. 

Uu beJ tehir hartclDde 
kalan yerlerde lzmlr latan· 
bul fıatlarını, naldlye ve 
dlfer maeraflar tllve edtl · 
dikten ıonra bensin 
f tatlarında hiçbir de-iltıkllk 
)'Oktur. 

Sir Samueı Hoar Dixor ki: 

«Elimizde rniJthiş kuvvet vardır,)) 

Ankara, 28 (A.A.) - Al

dıfıanı mal<lmata ıöre, lk· 
Uaat Vekllett mO.abılra ile 
aeçeceil 30 sanat okulu tne 

zununu dertclltk,yü•ll ve pa· 
muklu menıucat meılek mek 

Benzla Ankarada teaekeal 
635, lıtıabul •• lımtrde 
555, Samıun •e Menl•de 

560, kuruttur. 

, teplerlnde okumak ibere 

Gaı b6ylk teneke: Anka· 
rada 595, lıtanbulda 481, 
iz mirde 595, Merala Ye :;am· 
ıunda 510 lluruttur. 

l ngfli:: harp gem/Itri 
Lendra , 28 R d ) Sır S ( a Y• dan Cezayir• hareket etmlı· 

arnuel Hoar buıün tir Erkloıharblye umum 
ıu beyanatta bulunmuıtur: relıl General Gameleade 

«Harp rayrl lcabll içti bir kıç ıGoe kadar kendi· 
nap def Ildır. Fakat cuarel ılae iltihak edeHl&tlr. 
•e aztrnle •niyeti derptı İki kumandan, Fran11z 
•cllJor •• •khaellmln gay Afrlkaeındakl mQdıfaa tet· 
retlnden de ümidi keamlyo· klllhnı teftıı edeceklerdir. 
ruz . 

Her lhttrnale kaı ıı da ha 
zır buluamata aznıetmı1 ba. 

lunuyoruz. Kara, hava, de
niz lcu•wetlerlmı:r. o kadar 
teketnmQI etnıtıtlr ki, 
elhnlzde mQthıı ku•nt 
111••cuttur. Kuv•ettmlzto 
dGıtülGnQ iddia edenler, tim· 

dl düıOnmeaı lbırndır kı 
onlar 1914 de de b6yle dft · 
tllıunGılerdı . Fakat uykula · 
randan fena btr halde uyan• 
dılar . ı> 

Partı, 27 - Batvektl Ye 
Mllll MCidaf aa Nuırı Daladı 
ye buıün lmzaladıjı bır 
emlraımede, ıelecek teırı
nleuelde ıılah altına alına 

f:ak olan 1918 11nıfının 
önOmO:r.dekl nl11n ayında 

hizmete da•et f'dılecetlnl 

hHdtrmlttlr 
Dİier taraftan Fran11:r. 

donananaıı kum1ıodıoı Vtıa· 
.. tral Darlan, buıln Tuloa• 

Londra, 27 - Erkanıbar. 
bt1e umum relıt Lord Go· 
th, FılleUn •e Mıaardakt in · 
allız madaf aa tertıbatun 
tefUt etmek iizere, buı&n 
Kabtreye hareket etmlıtır . 

Diler taraftan .. ahrlye na 
zareU de •v•elce tekaGd edil 
mlı olan de•lz ıubaylarını , 
Gç aenelllc yeni bir müddet 
için tekrar vazifeye da ut 
etaaete karar vermlıtır . 

Ôa6m6adekl ıeaeler zar. 
fıatıla 70 ıe yakın yeni harp 
ıemııı lnıa edıleceilndeo, 
1hndll&1 deniz ıubaylara kad 
rotunun lrlfı ıelmlyecetı an· 
laıılmıı •e bu karar •erll
mlıtır . 

Honlconı. 27 (4.A,)- Uzak 
doludakı Franıız flloıu ku 
mandanhlı, Franııı harp ı• 
mllerlnln Ton kın k6rf .. ınde 
toplamalarını emrettntıttr. 

Honkooı, 27 ( A.A. ) _ 
Japon ılmllerlnla Tookın 

Avrupaya 16nderccektlr. 

Müıabaka imtihanları 

15 5 939da Ankara,lıtanbul, 
8ur11, lzmlr b61ge aanat okul· 
Jarında yapılacaktır . 

Londra, 28 (A.A) - Hü 
ldimd mehafılt H. Hıt lerln 

pazartut ıOnQ Rantatda 
mfbtemlekeler meael911nl bl · 
tün .. thet ye ıum6ld ile 
meuubalııı edece il kana•· 
tlndedlr. Kablae erkAnından 
bazılaranın ve mllll mldaf aa 
ekıperlerlnln lttlraklle vQ· 
cuda ıettrllmlf olan bir ko 
mite Berltn haberlerini •• 
lngllterenfn Almanya tara-
fmdao mQıtemlekeler meae
lea~nde tttlhaz edilecek bu 
kabil bir hattı ha · 
reket kar1111ntla ne ıtbl bir 
vazlJet alacalını tetllrık et. 
mek azere toplana111tar. B. 
Httlerln mOıtemlelreler meae 
leılnl mOzakere etmek Gae· 

beJoelmllel bir konferan · 
:~. içtim•• da wetlnl teklif 

1 de thttmal dalreıl 
etme• Ô l 
h lcıade tlelildlr treni -

ar b il n 
dtllne ııare 8. Çem er Y 

- d ve Kıunçov bo · 
k6r f ezdin ~opla•dılı .. ildırll -
l azan a d 0 

d Uelçov • 811 1 
mekte ır. 8 

h ıı ecUlmlttlr. u 
olarak tau~telıf ceplaelerden 
adaya m d malsem• 

Ohlm aııkter • 111 
k , ıel1Dektetllr· •• ıtaa 

Gaz klçük teneke: Anka· 
rada 92, lıtanbul ye lzmtr 
de 771 Samıun •e Meninde 
81 lcuruıtur. 

==7"' -====--==-

böyle 
değıldtr. Fakat her ıe1den e• 
vel B. Hıtlerln arzularının 

ne oldutuno öirenmek ıeme
ltndedır. 

Salibtyettar mehafıl B. 
Çemberllyaın cumuteıl ıB· 
n6 Bermtnıham da lrad etle· 
ceil nutukta mühim , beya· 
natta bulunma11nın mubte 
me!l olmıdıiını beyan et· 
ruelf.tedlrler. Gene iyi bir 
menbadan 6lrenlldlilne 16re 
8 Çemb•rllyn kencitıloln 
ıu l h Ye aOkQou temine ma
tuf ,ı,uetlnl tarif edecek 
lıe de halya h0k6metlnln 

1aal11Glerlnl ıerl çekmek 
huıuıundald kararına müte 
allık olarak balyadan •ele· 
cek olan haberleri bekle-
mektedir 

Macaristındı mecburi askerlik. 
Parlı, 28 (Radyo} - Ma· 

carlıtanda parlimento mec· 
burl aıkerlık hizmetine ald 
kanunu kabul •tmlıtır . 

Ru kaDUD mucibince Ya · 
huclıler de oldufu halde itG· 
tOn Macar Yatandeıları iki 
aenelık aıkerl htzıınet yap 
mal• mecb•rtlur. 

• •••••• • 
! Bu memurların ~zlin~d ~~- ~ 
İ bep, Sat ye şirkef~ı~f aı t:~ i ! nanın yüksek ıa a sa ; 
: aJınmasıdır. : 
: H • idare mt'cllıl lktııat V ~kile· 
• Ankara 28 ( A A ) - • ti azası Cemal Şahin Gıray. 
ber aldılı~tH ıare, SıtJ• ıtr· Oenlabaok •da,. oıecUıl Ma . 
k tloe aıd bıoanıo ıatan ılın · llye Vekaleti asaaı Sedat 

e b klund• 11pılaD tab· Üıül Oealzbaok umum mO· 
matı ı d af8iıda dilr ~uavlnl Tahir Knk~p 
kıkat netlceıln e olanlarıD la• aynı bankadın l•pat 
tıımleri 1ezılı kararıle J ube1lode Ka1ım Me1et ile 
lcra Vekıllerl Heyeti l t 1 kltlbl Sa<lun Sa•cı· 

t .eri . umum 
yaztfelerln• oıhaJ• DID memurf1etlerl•• HMD 

mlt\lr: • cllıl İktlıat Veklletl tarafından 
Denlzbank tdar• 1111 k aıha1et yerll•lttlr. 

Deoızb•• 
relıl Zıya Taa:•:r~. :=-----·-====--=====-·~---

Bar selon Zaferinin 
ltalyadaki A~i_sleri .. 

-- 1. -:-ş-ehlrin Sukutunu 
Musso ını, k 

d. k Sarayından Hal a 
Vene ı l z feri 
Bildirirken Barse on . a . 
Düşmanlarımızı~ Hezımetı-

dir, Dedı. 
27 _ Bar .. JoDUD 

Ro••, ı ali 
Franklıtler terafıoclaD fi 

bllba11a 
btıtün ltal1ada 0 t 

tezalaOra 
Romada coıkuD 

1 •*le e IDUt· 
•• nGma1ıılere H ' 

tur. halka 
Bu haberi btzsa~eaecllk 

bildiren Mu110llnl. 
d toplaamıt 

ıarayı 6n0o • hitaben 
olan btolerc• kt1ı1• N 

l ıı •• •ıı· bir nutuk ı6J • 111 

rlo bnkametlnl ııddetl• t••k· 
• ıere 

ktd ettıkt•D aonr ' k 

F k ku.,vetlertnın , ıere 
ran o bu 

l l 16oü'lillerlnlo 
t• yan 6ıtermlt 

zaferi lıtıbıalde 1 
oldukları yGluek aıkerl me· 

zl1etlertnl takdir etmııttr~ 
Mu11oltnl, ı6zlerln• e. 

vamla demlıttr ki: 
1 « - Baueloo zaferi, 1a • 

N 1 h6kümettnln 
DIS etr D 

lt11.bı1etl del•ldlr. Bu za· 
ma u l dl· 
fer, dütmanlarımıs o an 
fer ,je•letlerlo de kahir bir 

hezimetidir.• 
Bu •ınatla halk, Mu11ell· 

k Fr••· ala ı6slerlal keMH 
ıaaın FraDHDınh> diye ba· 

l•rmııtar. 
Hattp, ılzlertne 1611• •I· 

ha1et •ermfttlr: 
1 

8 l 1 .. 1.: «On ar - ar .. OD .,. f 
l e.,.mlJecek• diyorlardı. • 

... d fece· kat, ıeçtller. Biz e ıe 

tız!» ) D 
Partı, 27 ( A A. - • 

N. B: 1 b ı 
• k lal•euıte ta • •• • lrço b 

buıl• lil• yaktı halya I· 
ak elıaltllnln lnOode te· 

:ahlratta balunerek cVeae· 
tltfl lıt•rls» dlJ• bal1rmıı· 
lartlır. Pellı mltlahale .M· 

B. Mussollni 

k • " ktıı,ı tevkif etmlıttr. 
re u.,. D 

Loodra, 27 (A.A ) - •· 
tlJ Matı ga:ıeteıl , Romadan 

tıtıhbar ediyor: 
t,.ı mal6mat almakta olan 

bir membıdan llrenıldlll•• 
16re Mu11oll•I, BarHlooun 
eukut•ndan ıoara d6rt deY· 
l tlD yani, laılltere. franıa, 8 1 Itır Almanya •• talyaaın 

f 
alrdetmelerlnl 

kon er••• 
tldcletle arzu etmektetlfr. 

D 1 bu konf eraaıta 
uçen a, il 

1 DID lıtlkbaltal • . 
ıp•DJ• I· 

kadar ed•• Gf nekt•••• m 
•- edılme•IDI jıtemekt• 

sa••r• dl 
oldafu rlnJ•l edilmekte r 
ki, bu noktalar da ıualar. 

d"· 
ı _ A yrupanıo Y••lcle• 

kan d6kllmek Hhnelerlne 
ıahtd olmHına mani ol•alı 
çarelerini erathranak. 

2 - Her tirli ·naayettea 
azade eerbetl lıılr lıpan1a 
•Gcude ı•tlrmek meıeleıl , 

3 - lıpanyada komOnlı· 

(Sonu ~ ikinci ıaıfatla) 
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adı 
Çalabi 

I~ Gönlü 
Deiik 

u 
lı .. HABERLERi SEH 

S oo gelen Franıız gaze· 
tel riode okuduğumuz ; gö 
re Puıcte, Monmartrde, Bert 
&oko jında 4l nu marada Ş rl 
Kantzro n lımlnde 25 yı ıın· 1 
d b ir dellkanlı oturmakt · 
dır. Bu de l i k anlı kadınların 

gönlünO almı ğı ıayet iyi 
bil ir. Geceleri clvardokl 
b rl ra devam eder. Ve gö· 

zOne ke&Urdlil kadınlara 

derhal yana101akta tereddüt 
etmez. Şarl. btlha11ft genç 
ve güsel hizmetçi kızlara 

eateımaktan zevk alır . 

Hizmetçi kızlann ruhi 1 
hallerini ıayet iyi bıldlğl 

için onluı kandırmekta 1 

mGıllülat çekmez onlarla mG· 
naaebet:nl derJnlettlrmek içi o: 

« - Ne kadar da gQzeıl 

nlz matcııezel! » Keltmele · 

rlyle söze baılar, dofru&u 
hizmetçilik ılze biç yakıt 

mı yor. Güzel elleriniz. bula · 

tık ıuyu içinde harap olup 

eldene yazık deitl midir? 
Eier bana itimadınız vana 

o vakit bu plı meslekten 
kurtulmak, ıl:r.e layık olan 

mevkıl hulmak kolay htr 

tı ol ecaktır Sız bu aüzel

llkl b ir stoema yıldızı ola- l 
bilirsiniz . ltteraenlz ıtze bir 
manto alayım , ıaçlarınızı da 
ıüzel bir berbere yeptıra · 

yım . Sonra aahtblyle mQ · 
nasebetlm olan ltlr ıtodya

ya ıötürürüm, ı z orada bir ' 
tecrübe ftllml çevlrlrtlntz. 
Bır defa bu tecrübede mu · 
vaffak o\duktan ıonra artık 
her pv ıervet , tlihret, aık 

ayağıyla önünüze gelir.» 
« Her gönülde b ir aralao 

yatar» derler. Hangi genç 

kız meıhur b ir yıldız olm k 
l11te mez? Zavft ll t kızcağı z. ' 

bu t " tlı diller karııaında 
çoktan kendinden ıeçmltt lr. 

Şarl, bu 11uretle genç k ız 

Jarı Ver!uva 11okeğıoda bir 
otelf! g6türmd;te ve orada 

mak&adıoı meydana çıkara· 
rak zavallı ku ları kendlıfne 

teahme davet etmektedir. 
Bu daveti karıııında tered · 
düt g6 teranlerl, çakuı ıle 

yQzlerlnf keacr~k ıüzellıkle · 

r int mabfedeceilnt ı6ylemek 
ıurettyle korkutmaktadır. 
Bu v zlyet karımnda ıenç 
kızlardan bir çoklara korku 
dan, yahut ıtydıklerl kilrk 

mantoyu muhafaza etmek 
için dellkaalının arzuıuna 

aeı çıkarmamaktadır. 

fakat her lcuıun eli ye · 
atlmez ıöıü de doğrudur. 

Şarlan gene ayni otele 16-

tOrdüift 15 Y•tında bir kız 
ca~ız, delikanlının teklifleri 
ve tehditleri kıutt1ında 

od1ıdao f ırlamıı merdivenle
ri dörder dörder atlayarak 

ıok i çıkmıı, İlk rut rel
dljl poll•e vakayı 11olatmıt 

ve Şarlı tevkif etllrmfttlr . 
Şarlıd tnklf edildiğini 

haber a lan bütün kurbanlara 
müddeiumumiye müracaat 
ederek tiki.yet etmltlertllr. 
Bu ıuıetl e Şarlıo aleyh ine 

tlmdıye kadar yirmiden faz · 
Ja dava açılmıthr Devacı 

aııyı11nıo bır hayla artrıcafı 

tohmln o lunuyor. 

Barselon Zafe· ı Donetz han~sın~a ~ö.müı 
rinin /tal ya da- iıtıhsah 

ki Akisleri. 
(B ttarafı birinci sayfada) 

me ve hatta her tQrlü 

t halkçılar cephesi» hareke 
tine mani olm k . 

Roma, 27 - · Hariciye Na. 
zırı Kont Ctano burüo Al -
man büyük elçlsl Fon Ma
kenzeoi ve Yuıoı\avya elçi · 
11tnl k bul ederek, kendile -

rtle uzun süren bir 

mede bulunmuıtur. 
• 

Yeni bir ~avayı m yileş
tiıme usulü 

Dentcz mıntıkaıında ma 
den kömürü lıtıhsall , bu ae· 

ne, yentdeo bir yükıeİlt kay· 
deylemlıttr. Hanaoın umu· 

mi lıtlbıall, gecen ıeoenln 

ilk on ayıoa nazaran, bu 
ıenenln ılk on ayı zarfında 

yüzde 5.9 nlıbetlnde yüluel 
mit vebu yüluelft devam 
etmekte bulunmuttur. Bu 
senenin eylul ayında günde 

lık vaaatl htıhsal 2JO. 700 
tonu, tetrinevvelde 2 l 7.100 
tonu ve teırtnıanlde de 
222 ıoO tonu bulmuıtur . 

Sovyet ~ozacıhğı ilerliyor 1 

eYakı d lek. 
v şaca • • 

Gönen, Mayıs Ayı içinde Işığa 
avuşmuş 

Gönen, (Huıuıi) - G ö 
nende ber gün bır parç 
daha hızı artan elektr ik 
fabrıka11nıo ıo~aalma devam 
edtlmektedlr. 

Gönt>nfn Şeftali ıokaiın· 
da bı r bahçenin içinde ya-
pılmakta olan elektrik f ab· 
rlkaaınıo temelleri k11men 
ylkıelmtıtlr . Bu t ıle allk · 
dar olan aallhtyet sabtple -
rladen 6frendlğlme nazaran 

nisan ayı nihayetine kadar 

Gönende 
Bir ~öprünun tamir edil

mesi isleniyor. 
Gönen, (Huıuıt) - Göne 

nln gün bat111oda olan köy-
lerin kaaabaya ıelmeafnl 

temin eden ve hemen he
men lıtanbu ld ki Galata 
k6prüıüoden uzun olan aiaç 
köprü faz laca harap o lmut, 
korku luk ları ve · bazı 
döıemelerl düımüıtür. 

Tamir edl!memealnln sebebi 
Belediye 1.öprüoün Nafıaya, 

· Nafıa da Beledly ye atd ol -
duiunu ileri ıürıneıl ve bu 
ıuretle it in musllakta ke.l · 

masıdır. 

Herhanaı bir tehlıkenln 
önlenmeıl fçio köprün ün 
bir an evvel tamir edilm e· 
11inl halk aliLı:adarlardan 

beklemektedir. 

Kahveye gidsn talebeler ma
ne~lldı: 

Burada bazı t s lebe . 
olo kahvelere d evam ettlll 
görüldGiiinden bu halin öoü 
ne ıeçllmeıl için al&.kadar-

1.arca tlddetll taklb ta bat 
lanılmıthr 

Talebenin kahvelere de
vamına müsaade edecek kah 
veciler hakkında da takibat 
yapılacafı bütün kahvecilere 
teblıi edtlmltUr. 

Sürek avı: 
lı,ı gün evvel Gönen av · 

cıları a•cılar kulu bü baıka · 
nı Haminin riyasetinde oto. 

1 

mobille Toıtepeye av g it 
mitler, akıama lcadar epeyce 
keklik vurarak kasabaya d6n ı 

müılerdlr. 

Olacaktır. 
infal\t ıooa erecek ve 
mayıs ayı içinde Göoen 
ıtıklaoacakhr. 

Göneni ıuya ve yola ka 

vuıturan ve bırktıç aün 

e•vel Ankara dan dönen Be 
ledlye Relıf Hakkı Akçalın, 

mem1~ket bayındırhianda 
ıöıterdlll bu IODIUZ çalatma 
Gönenin çok yakında komıu 
kanlar aevtyeılne çıkaca
fını mOjdelemektedlr. 

Belediye Mec
lisi Toplantısı 
Hazırlıkları. 
Belediye mecllıtaio mutad 

1 ıubat içttmaı bayrama 
tesadüf eltljlnden ötüı G 6 
tubat pazarteal ıOnü ıaat 
14 de Belediye aalonunda 
yapılacekhr. k uzname mu 
ctbınce; 938 yıl. büdceılnden 
münaka lfl , Jnpdm 11 ehlt 
•ukuf aeçtml, lıttluaz Te 

evrakı varide hakkında görüt 
meler yapılacaktır. 

Belediyece toplantıya atd 
bOtQn hazırhklftr ikmal 
edllmtıtlr. 

Şap Hastalığı· 
na Karşı Aşı 

Yapıldı. 
Vılaretlrnlz hudutları için · 

deki çift tırnaklı hayvan lara 
üç güodeobcrl hayvan pa 
zarında t•P haatalığıoa kar · 
ıı yapılan atılar dün ıona 
ermlttfr. 

Bandırmada ken~i kahve· 
sinin cemlınm kuan 

ka~YP.Cİ. 
Bandırma , (Huıuıi) - Kah 

veci Süleyman adında blrlıl 
fazla •~rhoı olarak kah•e 
ılnln camlannı kırmaia bıt 
ladığıadan it• poltı 

el koy mut, fa-
kat Süleyman bu eınada 
m etnura d h ak ret etttllnden 
yakalanmııhr . Yapılan mu 
hakemeai ıonuoda ıuç'iı 

hapıe mahküm edilmfttlr. 

Kır Koşulan Bugün 
Yapılacak .. 

Koşulıra saatJfd-a Ali lfilmeı Paşa stadı önün~ıı 
Ku~söğül mevkiin gidip gelinecektir. 

•eya teıekküller bu ınut'' 
bakalar 6çer kltt'ık takıOI" 
larla lttlrak eciebıleceklerdlt• 

Beden terbiyesi dlrekt6r 
lüiünün tertip ettljl 939 yılı 

kır koıuları bugün aaat ı O 
de Ali Htkmet Pata ıtadı 

önOaden baılıyuak Kırlnö 

iüt me•kU aruında J•pıla · 
caktJr. 

Bu koıular iki ırup Qze . 
rfne tertip edllmftlır: 

1 - Yatları 16 tlh . 18 
arasında olan ıporculardır. 

Mesafe 3500 metredir. 

2 - Yaıları 18 d~n )'U· 

karı olan ıporcular. Mesafe 
7000 metredir. 

Bu müsabakalara kulup · 

lerde kayıtla ıporcularla hiç 
alikaaı olmıyan amatörler 
lttlrak edebilir Müıabaka

ların ıonunda iki türlll ta11 · 
nlf yapılacaktır: 

A - Ferdi birincilik: 
l , 2, 3 nen veaatre .. 

8 -- Takım birincilikleri .. 
J - Kulôpler, mektepler 

2 - Her tetekkül ••11 

kulQp bu yarıılara lıtedlfl 
kadar takımlar iftira k etti 
reblltr. Ancak, her takı_.• 
ayrı ayrı ismi olması tarttıt' 
Mesell: A. B C taku:ol•fl 

dl ye miha bakadan ev•el bil 
takımlarda koıacak ıporc:ll' 
tarın tılmlerlnl beraber 1•• 
dırmaları llzımdır. A7aı t~ 
tekk0l6o iki ayrı takımı •' 
dılı ferdi neticeler tek t• 

lrım ııbt, hesaplanarak t•" 
nlf edılmlyecek, her talı•" 
kendi tasnifine bailanac:•~ 
tır. I 

3 - O çten az koıucu 1' 
lttlrak eden teıekkOl, tak•" 

.~, 
taınlflne dahil olmıyac I 
koıucular ise ancak f•' 
taaalfte sıra alacaklardır· 

4 - En az ıayı toph1-' 
takım galtp ilan edilir. 

Mücevherat Hırsızları 
Yakayı Ele Verdi. 

Üç Kıpti Kadın Yakalana" 
ralı. Çalınan Eşya Mey

dana Çıkarıldı. 
• 111' 

Y eofce mahalleılnden Mu- ran lımall kı71 ve Şeref • 
b rrem kızı ve arzuhalcı Sab rı11 48 yaılarıoda Şefi~ 
rt kar111 Nurlyeye atd 35 adındaki kadınlar etdor 

-dizi tncl, IS beti blryer de ve teıbtt edtlmlt •e dün akt•
1
, 

iki elmaı yüzQfü evinden Kepıüdde yakalanarak ç• I 
çalarak ortadan kaybol dıkları mücevlaeratıa tam•"', 

duklarını blldtrdlimts hıuızlar Ozerlerlnde çıktıaı yapıl•, 
ey.e\kt ıOo zabıtamızın ıtd araıtırmada anlatıldıtıod• 
detll takibi netlceatnde ya haklarında tahkikata bati•" 
kayı ele vermltlerdlr, 

Ôirendığlmlze ıörP, hır · 
ınılarm Kepıüd nahlyeılo ln 

İhıantye mahalleılndeo M. 
Ke1nalpa1alı Kıpti Alı ~ ı 
zı 30 yaılarıada Gülfidan 
ve arkadatı Kepıüd nahiye 
merkezinde oturan Su11ğ1r· 

lı§ın Sultı,nlyc mahalleıln · 
den Muıtıf a kırııı 50 yat 
larında Hamdtye ile 
Akmcılar maballeılode otu· 

mııhr. 

2 
Tashih: 

OGnkü sayımızda '~ 
yük Millet Mecllıl, tnUh•~ 
teedldloe karar Yerdi.» ,. 

levhası - tertip hatası 'ı• 
zftnd•n - bir harf deflt,,:ı•'1• 
« temdldlne ı ıeklcnde çı 
anttır. Taıhlh ederiz. 

ilim Akademeılne merbut 
Fiz ik EnıtltüıQ, profesör Ka-

p ltzanın ldarelllnde, hır.veyi 
m ylleıtırmek için yeni bir 

uıul bulmut ve tatbtkata da 
geçmlıtır . Çok orJjlnal bir 

Çarlık Ruayasında ipek bö 
cekçllığı ve kozacılık büyük 
ek11erlyetl ltıbarıyle, Oera 
Aıyada ve Kafkaıyada te· 
kaaüf etmff bulunuyordu. 
l 914 .Sene11I umumi rekolte
ıl 9,800 ton l<0za tdl. 

Sehirdeki~lki inşaat Faaliyetine Aid Bir BakıŞ·' 
dürblnle tıltyen ve 250 
gram ılkltttnde bir kibrit 

kutusu kadar bir rotoro 
mevcut bulunan bu makine . 
Avrupad ki müm &&tllerlne 
faiktir, d aha ucuzdur. Diğer 

makineler 200 atmosfer ta z · 

ylkl alt1nde. ı ılerken . bu rna · 
i(lne 5 118 6 ntmo&fer tazkl 
ıdtında tılemekte ve 11aatta 
~5 ti& 30 l:ıloguım meyi 

letmlı hava lltlhsal eylemek · 
tedlr. 

Sovyetler Btrlfğl lttm 
Akademtıl Riyaset Divanı, 

bu keılfden dolayı Profeaör 

ll a lcn, Sovye tler B ı rltğln

d e fpek böcekçi lığı ve 1. o 
ucı lığl nynı x"mandıı -Uk. 
ranyeda Voroof'j ve Kuuk 
mıotaknlanoda ve 8Aıktrls
tan muhtar cumhurfve!lnde 
de y11pılmakladır. l 938 ıe 
11tnde l11tıh111ıl ~dılen koza 
miktuı 23 69fhonu bu 1 muı 

tu r 

Kapltzaya 25 bin :ruble mü 
kıifat vermtı ve dljer me 
ul arkadaılarmada ayrl 
ayrı nnkdi m6klh.t ita ey 

lemtıllr. 

fstı~lak edilmek ıuret ı le 16 metre genltletılen Aae.far 
talar c ddcslnın parke döıenmeal bıtmlttlr Yaya kaldırım· 

1 ların lotaah da hayli llerlemlttlr. 

. ,,, 
Dıjer taraftan Çav dereıl kana lizasyon lnıaatıoıo ılı ,t 

linc ald faaliyet de "de•am etmektedir. Yukarıdaki ılıl 
ılm caddedeki ••Çay dereılndekl çahımaları ı6ıterl1 

_, 
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Karşısında Romanya.. Gizli vazifeler Alan ANlARA RADYOSU 

ı G tinde de muvaffakıyetler dl· Ad ı G 
Romaoya Hc.rlclye Nazı rı M h 

r fOre Rfeokunun idare e ettıtı <eTlmpul>' gozeteaı ~mckktedlrler Cenubi ve ş ur am ar .. 
«Ç b ı er ~zi Avrupa m<"mleket· 

e er aynın J( 1 h oma ıe- t'rf bu llimndı daha ziyade 
ya alı» baılıfı altında ne göıtermelı te h11klıdırler 
rettıil bir baımakaled § c6ml ö e ez Zira, ltalyanın buraluda 

e 1 yle demektedir.· ı «A evve ce yaphğı ve ln~lıef 
Yrupanın boı-t h 1 un payı- ettlrdlAI ve ileride de ifa et-

e tt ~lrındekl diplomatik re- mekten aerl durmıvecax.ı 
por &J arların h • , " 
h k rnu arrfrlut nüfuz\rm ve mevkii ile mü 

are ete r~ç•tler B bütO · u gDn tenea ı p teırfki mesatd~ bu-

d
n d Yollar' berzamankln- l k d en eha zı d unma erzuıu a olacaktır. 

biri ya e Roma da « Untveuuh> ı•zetesl de 

lçer:~::~~ed~r. Ekylul ayı Çemberllynın Romaya ya . 
1 d ınııı zaman. pacatı ztyuet dolaylıtyle 

k
ar a olduiu afbl aGnu·n ne ttor.ı bt d alc • • tre •• r yazı a ezcüm· 

ramanı N 1 l&yndır evi Çember- le ıöyle deDtlmektedlr: 
Yorucu f l O zamanki «Bay Çemberllyn ve Lord 
mtıur. z~;:yett boıa ııtme· Halifakı Roma_.• yarın 
loıaoı ' fedıklrlıfı ıle Mu11ol alnla mlaafJrl ola. 

Jeti barpt •-ve b en •Urtardı caklardır, BuıünQn bevnel4 
eyaehntlel ' mala ıentı anlar milel ·.aztyetl Ozerine bu ıl 
rın temelt 1 d ettı. Bu n e izhar yaai badııeyl üç noktal na· 

il ıGn bir adım dah zardan tetkik etmek gerek· 
•rl •tan B • 

ıulbQ t " ay Çemberllyn tir. 

M eı llltlandırmaı 1 ı 1 l Onlb •ala e 'e - nıı iz •· talyan a· 
rl 6 ıma1tnıa temelle. kordu ve netaylci ve fıpan . 

zerine bina 
lııacaklardır B etmeie ça yadaki ıtvtl harö bakımın-
kolay deilldır u tecrübe dan: 
btrçolc · DOnyada 2 - Franıı z İtalyan ıh 
ve btrçok kargaıalıkların tllafı bakımından, 
ııddıyetlerlnlDenfaatlerın ve 3 ,.... MOnih anlaımaaın· 
tıralarda b çarpııtıiı ıu dan ıoora Avrupanın bt'y· 

una ceı cek pek aret ede •elmilel vaziyetinin lnklıafı 
l az kt1Dıe b 1 lkln lngılız 

8 
u unur. bakımından biz bu J•zımız 

nlkbınlıtı •ıvelcıltnln da, Fransız · halyan lhtllifı 
ve •lvaıl 

malara ve hak1'a it •nl1aı münacıebetıyle lnglllz naııır· 
•llrtıltna~ lthrıad arıı 0 an larının 8 . Mu11ollol ıle Ja -
ıahp ıelece1'tır 1 

mutlake. pacakları konuımalarm yal-

loıltız 8a v L l nız muhtemel oetaylclnden 
rtcı f eırd tutn ve h 

Je DllZmnın bı a bahıedcceflz. Evvela· ıunu 
Yeline ı.ad R r ııene ev. k d d il k 1 1 • ar OID I ay e e m 1 nfl iz nazır · 
edeceklerini kı ay ziyaret ları Romaya giderken Parfı· 
edeblltrdı? 1 m tahmin t t kk · ıte Romad e eva uf ederek Fran11z 
reflerlne hlbG 

1 
a fe· Baıvektlt Daladlye ve bari-

t 0 er Yapıl k 
• Ye lıUlıtballert rna · clye nazırı Bonnet ile rörüı : 

mektepler tattı edıl içinde tü'er. Hiç ıüpheelz Parlat .. ~ 
Anlaırua Ye teırllctmekted&r. yapılan bu birkaç saatlik 

~uhu •n k ua ve meıaı tevakkuf, baelt bir nezaket 
uoç dütüocelerJ •;, kor · ziyaretinden ibaret detıldır. 

t~ Inılltere ıle llDt al fıp et. O blli.ldı Roma ziyareti et . 
tuo kd a Ja, bü. f d • enıze I• il ra ıo a ıon zamanlarda kaı· 
doıtlu'-1 m ananevi d 1 d l • arını ve f d 

1 
en ı•a e 1 en ıaylaları ber-

ıelcllde t ._ ay a 1 bir taraf etmek Gzere btllltlzam 
1 eırlıd meıatd b 1 
Uomay1 ld e u · ogfltz Fransız teaanQdünGn 
Lakın :e:ı;hnlılerdır. bJr tezahilrüdGr. 

len b d en elde edı 
u oıtlui b b un u zlyan.t :nun atrııbolüdc;r - P rl k 

anzara11nı bır b l 
lamaı·t d u ut kap-

• • ır· F 1 m - , ran11:ı •alyan 

d 
uoaaebatı tlmdtllk ü 

ele ... tb oı ca -...... uat h 1 
nııl b 1 ıa uına ıa-
de it ~ unmaktadır. Dün biz· 1 

a Yanın bazı ıedtt 
rlyat neı · 
b ını naldetmııtılc. Fakat 

u neırlyat bu i d 
taıd 1_ na egln 

111. edllmlyen 1935 k 
du r a or-
. nun eıhlnden baılca .. 1 

Jestte bulunnuyan ve kat~ 
bı lh 

1 

r r tlyatla hareket ed 
tal h ._ en 

ya Q•ümetlnl alakad 
etmektedir Evvelce k ar 1 omıu· 
ara meyzu h~ıkll eden ba 
meaaılıo zı yeniden tezekkOr 
~dılmeaı müıteb' at d ~ ld iki 1 • egl lr, 

ltln millet araaında bir 
çok •• kuvYetlı ü me f 

1 
• m flerek 

o a11t er mevcuttur. 

ki ~atbuatın 1ıddetlendlrdlfl 
n erin he lınd dü -_ _ e nun bu. 

gunuo ve 
Y•rının bir tak 

ba~l antılara 01 ım evcuttur ki 
bunlar yalnız A"d ' enlzlo 
muvazeneılnl bozmakla de 
~ıl bOtün Avrupan1n niza 
mını nrsmakla da koparıl
maz 

lıte bu ıebeplerden do 
:ayı Fransa ve halyanm doıt· 
1~' 1 ve dünya ıulbuoun mu 
••dd l eratına inançları olan 
ar Çe b in erlayna bu aeyaha-

Parla matbuatı « ıabık 
doıtluiun» bu dehlı üzerin 
de durarak BGyük Brttaoyll 
b&ıvelcılının ve hariciye na• 
zmnın (~omayı zlyaretlerln. 
den Ye y&pılacak ıörOıme· 
!erden f ran11z hükümetint 
haberdar etmek makaadı,ıe 
tevakkuf ettiklerini tebarüz 
•lllrmekte~ırler. 

Bugün loglllz Fransız te 
tanüdü, Avrupa ıulhunün 

tüphealz mOhlm bir •milidir. 
L, Ordrc diyor ki: Franaanıo 
karakteri ve Fran11z fnglllz 
•ıkı münaaebatı, ıulhno mu· 
haf azıuı için Slne-pua non 
(lazımı aayrl müfarlk) ıart 
lardır. Gerek Franıada ve 
:erek fogllterede bugün hi. 

im olan bu fikri tahkim 
etmek ı t 1 l R ç n ogl ız nazırları 

oma ya a-ıderken ParJıte 

d
tevakkuf etmtılerdtr. Bun· 

an g h h eyrl Romaya giden 
u angl bir yol, Parlı·Lond 

ra bl k -
o unun zayıfladıfı hu 

ıuıunda birçok mülih 1 
ra sebebi aza a 
A Jet verecekti Ve 

Yrupa ıulhund 
ıey olmıv R an baıka bir 

ı&n oma - le 
relerine d muza e· 

d 
e teıfrden 

urmıyacakta . geri 

Şayanı kayd mesel Ç 
berllyn ile Lord ~all;~
Roma - ü ••• gor tmelerlnde halı 
hazırdaki franıı:ı ltal1an lh· 

Eski lngiliz Hariciy"e Nazırı Osten. Çemberlciy· 
nın Karısı da Bir Zamandanberi Gizli Diplo

matik Roller Oynamıştır. 
Devletlerin resmen ıön · lekete seyahati hakkında rm Ledl Çemberll)'n de bir 

derdlğ• diplomatlardan bet · yakın vakitlere kadar hiç· zurıandanberl glzll diploma 
ka, hueutl b zı mümeuille · bir şüphe uyaomıı değildi tik roller oyoamııtır. Ledl 
rl daha bulunuyor ki, bunu Lındberı, Almanya ıeya· Çe~berlaynın baılıca ıhtıaaıı 
ilk bakaıta aD1amak müm• bayatı h!lkkında Amerika haly~n meseleleridir. 
kün olmuyor. htıknmetlne iıeodl el yazı- Metcla foglltere ile halya 

Ba 1 ılt 1 ıtle verdıf I raporda ıöyle d l olan :aı nı z ıazete erinin d arasında akde ı mit 
lyordu; ıon 1apt1kları ne1rı1at Ame· l anlaımayıhuırlıyanlardan biri 

i
•- l «A manyanın hava kuv~ ı dl r •• ı tayareel Ltadbcraln Ledl O.ten Çember lyn r, 

.ı b• ı h veli. lnglltert'oın denl:ı. kuv· b ae uJ e uıuıt bir vazlf e Hiç ıüpheılz kendtıt unu 
1 

1 
veU derecesindedir . loııllz· hO 

a m'§ o duAunu ı~ıterme'4 • ı d k itiraf etmiyor, lnııltere · er, entı uvv tlerlnln Qı · d tedır. 1 kdmeti de ikrar edecek e• 
tin QjQ He na11I . dentz• 

Amerikanın en meıhur 
t&Jarecllerfnden olan Albay 

Ltndberı. ıon birkaç HDe 
lçınde dGnyaaıo hayli yer .. 

lerlnİ aezıp tozdu. Her ıll
tıtı yerde de bllha11a ken· 
dı metrultyet ıahaıını ala -
kadar eden muhitleri dolaı· 
tı; tayarelerl, tayare mey
danlarını, motörlerl ve mo. 
tör fabrlkalarıDı gözden ge
çirdi. 

Ta1arecl Ltndberı Ruı· 

yaya ve AlmanyaJa da git 
tt Ooun bu lkt rakip mem 

Ulifına nasıl temas edecek · 
lerdlr. 

Fransa Bsıvekılı Daladlye 

Cezatrde :yaptıfı kati ve aa · 
rıh dlyevlnde ltalyan mit•· 
lebatmdao dolan Fraoıız 

İtalyan fhtılafına yabancı bir 
de•letln mGdahale etmeme . 
ıl lazımdır. Fraounın ta· 
Yaaauta ıhttyacı yoktur de 
dı. 

Bütün Fran11z mathuahn· 
da Daladl:yenln bu fıkrfne 

lttfrak ederek Roma mülca 
leme-lerlnto 11kı bir lngil z 
karakterini haiz olmasını 

lıtedıler. 

Bl:ııim fllcrlmlze ı&re, bu 
İngiliz karakteri Romada 
yapılacak g6rüımeler eına· 
aıada Franaız · İtalyan me· 
ıelelerlnl de meyzuubchı et· 
tırllecektlr Haktkat~n , halt. 
hazırdaki Franı z l ıalyan ıh· 
tlİafı Akdeniz meaeleatnden 
dotmuıtur. Bu Bü)·ük Brı-

lerde hakim olmuııa Alman· illdır . 1 
1• da kendi hava kuvvet- lıpan1adan ltalyan g6nfi · 
lerl1le, havalarda hiklm ola lülerlnta, geri çektlmeıl tıl· 
bilecek vaa:tye\tedir ı nt de Ledt Oıten Çember· 

Tayare:cl Ltndberg, Al liyn ıörOımüıtür. Muualtnl 

manyada bulunduğu sırada ile yaptılı huıuıi mülakatın 
en büyük Alman ntıanı olan malnadı bu ıdı. 
«.Yıldız Haç» kendtıloe ve- Bu arada ıımdlye ksdar 
rllmtıtır. Bu n ıaoı, Hıtler ilan cd ı lmemlt olan dt~er 
namma kendisine M~raıal gizli bsklkat daha vudır ki. 
Görloe tn lcmııtır. Sebebi de o da Ledl ÇemberlAyoın 
Llndbera-ln «havacılıkta gör· k dOğü mümtaz hızmetlerl» dır. Musaollnl ile görüotft ten 

Bu mümtaz hizmetlerin ıonra gı,.Hce franko İıpan· 
k M ollnf tle 

ne oldutuna dair münaka yuıoa geçere uıı 
ıafar baf(föıterı.nlotlr uBüUin General franko ara1tndakl 
yaptığa» Almanyadan dön görüımeyl tdare etmtıtır. 
düktüo •onra. Alman hava Ledt Osten Çemberliyn, 
kuvve.tinin, frcnıa loglltere 1 franko lapanyuına ıtttlğ l 
ve Ruıya hava kuvvetlerlnl zaman brıılıca asl<eri ve ıl-
hep birden mağlup edecek vll erklu tarafından karıı-
derecede yüksek oldu~unu lanmıı tonra Gener•l ~ren · 
ıöy)emekteo ibarettir . F l tle te-konun ku111 erro 

Ltndbera, bu yolda beya- b d "'oon • maıa gelmtı, un ao " 
natta bulunduktan •onra Muuollol a1kerlerlnl kıuneo 
Rusya tarefmdan tezyife uf t t · ecri çekmeğe bat anıtı ır. 
rcmııtır. Diğer taraftan • k . f ngtltere devlet ban a11 
Amerika dahiliye nazırı Ay 
lu onun Almatı nlıanıoı ka müuurü Mootıg Morınan ıon· 

d•fa Alman Raytbank dl · 
bul etmesini tenkit etmlıtır "' Hulaıa ktmıık bir tı , Fa rektörü Or. Şahta ı9 del zl 

kat bazı c ı hetlerdeo manası yaret ermek Ozere . Berllne 
gayet vazıh. gittiği zamon, bu ıeyahah 

EvYela kendiıloe bugünün nın hakıkt ıebebtnl ıazete· 
«Hau Llvıenıl» adı nrl · ellerden muvaffaktyetle ıak· 
len Ltndberı, bir zaman · lamııtı. 
danberi birçok merkezleri Fakat avdet ettikten ıon· 
dolaıan gayri reımİ bir ee ra «Yahudi muhaceret lı 
f h 1 d ı k d ' d it da verile lr a in e çaıııma ta ar. tlkrazı» a ı a ın 
R.::ımen Aıneriluı bunu cek para hakkında logtltere 

kabul etmiyor Fakat ıöy- mali mchafılının biitün 
lendlğlne g6re, Ltodb rı za· muzmer ııuallerlne cevap 
hlren Almao taraftarı görü· ıetlraılf oldu lnıtltrre dev· 
nerek •e Alman nlıanını da let bnnkaın dlrektörOoü~ zl 
baokaterına olan borçla- l d D bl yaretlnfn ıebep erin e · 
re na karıı vaziyetini öğren- rJ bu ıdı. fakat daha mü 
mektl. Mootaı Norman bu him olen bir dıferl lı• Al-
borçlarm alıno1amaaı lhU· b maoyanm, huıuai azı 
malınden endite ediyor kabul etmek ıuretıyle bu 

M.ıeta bu ıeae ıubat k Al 
ı taraftarlı~ını labat edere 

ayında meıhur oıılız gase· 
6 

te aahilil Lord Roternar manyadao hayli mahimat 

Avuıtutyaya gidecektir. Za toplamııtır. 
blren bu gldlı. ıabıi ıebep Ltndberg, Alman trayare 
ler üzerinedir. fakat eıaa kuvveti hnkkında aldığı ma· 
ıubarlyle Londra hülulrne lumall, Loodrada.. . Amerl· 
lince kendlılne tahmll edil- ka ıefirl Kenodlnlo tavılyeıl 
mlı olan bazı vazifeler gö· üzerine dotrudan dotruya 
recektir. İngilız BaıvektH Çemberli.y-

tenyanın hayati bir mesele· 
ıl olan Akd~nlzdeki ıtatü

lcoyu muhafaza etmek mak· 
aadıle Brttaoya tle ltalyayı 
yekdtierfne l>aflayan nisan 
1938 lnglllz - ltalyon akordu 
lngllterenln Akdentzdekl men· 
faatlerlnt korumak fçln ya· 
pılmııtı. Bu İngiliz lta\yan 
akorduna nazaron lnglltere· 
nln muyafakatl olmak11zın 

Akdenlzde hiçbir dr.ğlılkll

ğfn yapılamıyacaiı 1ılbl Av 
rupa ılyaıetinde Franaı:z: la· 
rtllz teıanOdü devam ettiği 
miiddetçe de bu muvafakat 

Meıela, muhaceret meıe 
leılnl baıtan be111 yeniden 
tedkik edecektir. lçeralndc 

ı ııeyahat ettıjl bQyük tren 
Franıaoın evveldPn n:z:uı 
lıtihıal edılmekıslı:ln verıle · 

ne Yermlıtır. 
Söylcodlğloe göre, bu ma· 

lümat Münlh konferansı üze· 
rinde de müeulr olmuıtur. 

Böyle gayrlreımi sefirler 

bugünün beynelmilel polltl 
kasında miihlm rôller oynu 

mlyecektlr . 
fıte bu mantıki ıebepler · 

den dolayı franaız · halyan 
thtılif ı Mu110Unl ıle logllte· 
renin ılyaal adamları ara· 
aında cereyan edecek aö· 
rüımelerde bir bar tf'ckil 
etmesi lazımdır. Çemberliyn 
ile Lord Haltfakım tam hu· 
kukl manada bir mutavaa· 
aut rolO oynıyamıyacaldan 
( Sonu pc;rdOodi Sayfada ) 

.. 

1 ıp,tlintığto kendisine mahıuı 
lOkı kablneıl birçok konfe· 
ranıla rın merke7.I olac1ııktır. 

Muhtelif Avuıtur1a il 
meolarında mOmta:z: . ıahsı. 

yetler gelip lcendlılne fıkır 
terini ıöyllyeceklerdfr Bu 

1 arada 8rltaaya lmparatorlu
Ju müdafaa mf'eelelerl de dü 

ıunülecek Ur· 
Eıkl lnı'll:r. Hariciye Nazı· 

rı Oeten Çe111berliyınıo ka. 

yorlar 
Huıuıi rörütmeler, (tAYl"I 

resmi :ziyafetlerde bulunan 
bu nevi hfçblr ııf atı h IJ: 

g6rünmlyen müteha1111lar 
ıayanı dtkktıt neticeler de 
elde ediyorlar 

Bunlar arasında eıkl lo 
ıılız Hariciye Nazırı müte· 

Dalga Uzunluğu: 
1631:' m. 183 Kes. 120 Kvv. 

T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kv1•. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

2Y 1 - 939 · Paıar 

12 30 Proğ~em 12 35 Mü · 

zlk (Hafif mliztk PL) 13 00 
Memleket ınat ayau, ajanı 
meteoro1ojl haberleri 13 10 

Müzik (hafif müzik deYamı 
Pi )13 45Türkmürtfı Çalanlar: 
t{eıııtErer,Veclhe,Rf'flk Fenan 
Fahire F Okuysn: Muıtafa 
ÇaAlar. J - Oımen Bey. 
hlbom peırevl 2 - KömOr· 
cü zade · HOzam beıte A. ldım 
hayali perçemto. 3 - Mu· 
ıullu 01111an HO:ıam ıarlu 
Ntıeyabı lütfen. 4 - Ethem 
Efendi· H6nm ıar\u· eıkt 
çeımtm 5 - Fahire Feıaaa 
tılcılm. 6 - Kemli Emin 
MOıtear ıarkı . Bu neıeden 
sana eydll. 7 - Kema 1 Emin• 
Müıtear 1u aematıt 14. 15. 

14 30 Konuım• (Ev kadını 
saati) t 7 30 Prolram 17 .35 
Müzik (Puar çayı Pi.) 18.15 
Konuıma (Çocuk saati) 18 45 
Miblk (Puar çayı davam) 
ı 9 15 TOrk mOzlll (loce ıaz 
fa1lı Uıak faah) 20.00 Ajanı 
met~orolojl haberleri. 20. J 5 
Türk müziği Çalanlar: Ve· 
cih , Ruıeo Kam, Cevdet, 
Kozan, Ce-.d • t Ça~lar . Oku· 
yanlar: Müzeyyen Seoar, 
Sadi Hoııeı 1 - Suıılnak 
peırevl 2 - Arif Bey.Suzi. 

nak ıarkı Aıkınla yanmak· 
3 - Nuri 

erne - Ramunço opera11nın 

uvertürü. 4 - Mauenet Leı 
ErlnnfH süitinden 0Jvertlı· 
mao. 5 _ Tavan - Macar 

f aotazlıl. 22 00 Anadolu 
ajınll (Spor ıervlıl ) 22.10 

Müzik (Kilçük orkeıtra Şef: 
Necip Atkın) 1 - Malvezzl 

Eodülüı çiçekleri (lıpanyol 
dao11) 2 - BorodJn · 2 ncl 

Kuartetin Notturno ıu 3 -
ltalo Nucct -llk bahann çf· 

çekleri ( lntermrzzo marı ) 
4 - Sc:herapow . p" vlon 
( ağır nlı ) 5 ~ Mıchlela· 
Çardat N. 2 6 - Suppe
hafif ıüvarl alayı komtk 
operııeının uvertürO. 22.45 :3 
Son ajanı haberi eri ve ya· 

renkl proğram. 

tadar canuten. 
Şeyda bey • Su~lnak ıarkı-
Sevdlm seni. 4 - Mehmet 
Naalp- hicazkar ıarkı • Seni 
can ılao ıeverhn 5 - Suphl 
Ziya hicazkar ıarkı • Ehli 
zevkfn. 6 - Tanbuıi Cemil. 
Muhayyer 1 ırkı . Pilrlerze 
olur. 7 - Şeoı1ettlo Ztya · 
Uıa!c ıarlu . S llum ıölüt. 
8 _ Salihattln Pınar· Gft · 

Uzar ısrkı . BOlbüUin derdi. 
g - Salahattln Türkü Dal· 
ları aıamadım . 10 - Tatyoı 
llüıeynt ıaz ıemalıf. 21 00 
Memleket ıut ayarı . 2 t.00 
Ntıell p1lklar R 21.10 MO· 
zık (Rtyaıettcumhur bandoıu· 
Şef: lhıao Künçer ) 1 -
f uçlk f loranıa mtuı• · 2 -
Lehar-Kuptdo Vala 3 Pi· 

veffa Sır Oıten Çemberlay 
nıo karıaı Ledl Oaten Çem· 
herlayn, gr.zetecl Lord Ro. 
derner, meıhur l...ivrenı, in· 
glllz devlet bankaaı müdürQ 
Montag Norman ve bugün· 
kO Arablıtao mOt hııum 
Gertuok Beli aayablltrlz 
Bunlar, muhtelif zamanlar· 
da ıayrf resmi olarak logl· 
llz. dlplomutal için çallımıı· 
lar ve çalıımaktadırlar 
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1 Balıkesir Nafıa 

Müdürlüğünden: 
1 - Edremldln Akçay lıkeleıl liman dalreıl taııatı 

çık eksiltmeye koaulmuıt•r. 

·~-·~~·~~~··~···~·~·~~~·~ ! TOrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ = K 11pit11.l: JOOJJ00,000 Türk Lir11sı 1 
.ı Yurd içinde 26 J Şube Ve Fljans ~ 

Etrafındaki 
Moıkova-GaıetelH Sov 

yetler Btrltlt haricinde kalan 
kapltalfıt memleketlerde ha· 
yatın rıttıkçe zorlaımaeına 
mukabil Sov1etler Bırllilnde 
refah sevl1ealnln yükıeldığt 

noktaeı üzerinde durularak 
yeni yılın ikt111di uhad 
yeni fQtuhata yol açmuı 

temenni olunmaktedır 
Aynı ıOD Sovyetler BlrlJ. 

ilne dalıtl elan Beyaz Ruı · 
ya cumhurl1et1ntn kuruluıu· 
nun 20 inci yıld6o6m0 ol
maeı müna11beUyle Beyaz 
Ruıya hakkında ıenlı neı

rlyat vardır. Beyaz Ruıya 

cumhuriyetinin Leblıtan hu· 
duc:luncla bulunmaaı ve bu 
laudutla11n lıe b1lba11a ıon 

zamaalarda Avrupada faılz 
mln kuvntlenm11l tlolayt· 
ılyle huıual bir ehemmiyet 
alma11, Beyaz Ruıya hakkın 
dald n•ırtrata müıte1aa bir 
hararet vermtıtlr. 

Bu mlna1ebetle Sovyet 
ler Bırltjl icra komlteal tle 
KomOalıt Fırkaaı Merkezi 
icra komlte1I, Beyas Ruıya 
cumhuriyeti y6kıek ıuri11 

ıle_Fırka .. Merkn Komiteal 
D• bir telıraf 16adermtıt1r. 

Bu telırafta ezcQmle «Vak 
t11le Çar Ruı1anm Leh, 
Ruı ve Beyaz Ruı aerma -
yedarlarının tıtlıman altın 

6.a lnllyea ıerl bir eyaleti 
lken, mQcadele yıllarında 

Lela "e Alman lıttllcılarınıa 
eıaretlne •e her tiirlil miiı· 
kGllerlne katlanarak ŞJmdl 
Sovyet allealnln deri ve nü 
muoe bir cumhuriyeti ha · 
llne gelen Beyaz Ru11a bu 
mQnaaebetle tebrik edilmek 
te ve 161le ıllve edtlmek· 
tedtr: 

«Şimdi Beyaz Ruı1ada 
fabrikalar, zirai ııletmeler, 

kurulmuı kolhozlar maktoa · 
laıtmlmıthr. Beyaz Ruı 
kültüri yükselmekte halkın 

kOltGr ıevlyeıl •• refahı art · 
maktadır . » 

Beyaz Ruıya cumhurlye
tlola 20 l11cl yılclinümü mü · 
nHebettyle Beyaz Ruıyada 

yapılaa umumi bayram ıen 
ilklerine alt haberler keza 
ıazetelerde ehemmiyetli yer 
almııhr. 

1- ı Tartbtaden itibaren yeni 
ıı dtılpltnl ve ıı eaatle-

rlode dolıua çalıımak hu 
ıuıuadakl yeni emirler tat· 
hık me"kllne glrmlttlr. Bu 
na alt telıraf haberleri ke 

za 2 1 tarıhlt ba11nda bftyilk 
yer almaktadır . 

3 1 tarihli ıazetelerde 

Neıredılen bir karuoame-

ye gore So•yetler 8ırUil 

hafif ıaoayi koml.erltfl iki 

ayrı kemleerllie ayrılmııtır. 

Bunlardan biri Sovyetler 

Rırlıtt tekıtll aanayll komf: 
ıerllfl fımlol alacalı; ikinci 
ılnln lıml yine hafıf sanayi 
komlıerlfğl olarak kalecak 
tır. 

Bunlıuın btrlnclı!ne Koal · 
Kin ıktnclılne de Lukln ta· 

yln edtlmiılerdlr . 

J. ı Neırlyata na:ıu n Sov 
1etler Bırlıil mnddeıumunı ı 

ıl Vtılnılcl mahalli müddel
u01u111llere bir tamim rııöo 

al 
dererek, yeni lf dfılpllnt hak
kındaki emirlere ve talima
ta muhalıf hareket edecek 
ld re amirleri ve tlctlıadl 

teıeklılller mOdür u reh
berleri hakkında ıayet mft
teyekklz bulunularak hu 
ıtbllerl hakkında deri.al ka
ti harekete aıçtlaıeılnl bil. 
dlrmtıttr . Bu itibarla buıQn
lerde bu &abada tevkifler 
olmaıı ve ceza tedbırlerl 

alaomatı bek lenebllır. 
~ • l tarihli 

da da Berllnln 
Prav· 
Lond · 

2 Bu itin keıif bedeli 6500 liradır . 
3 Bu it• ald enak: 
A Proje. 
B - Flat bordıHu, muıha celnlı, luı i f hullH cetveli· 
G - Mafı J•pı tılul fenmi "Ye u111uml ıartname. 
Olup lıtlyealer bu evrakı her ıüa Belıkeatr Nafıa Mü· 

dGrl616nde g6rehtltrler. 
4 - Elutltme 6-2.939 tarıhtoe mü11dıf pnııtuı aünl 

ıaat ı• de Edremit hnkamet konalında kaymakamlık oda 
aında kurulu Nafia l&oaıhyoı u h\lıururıda yapıfıcaiından 
htekltlerln mnl&6r taalte ko1nfı1cıne mliraceatlaaı. 

6 - 1ıteklılerın bu rıe aıd 487 lıre 5o liuruıluk mu· 
"Yakkat lemtııatı Edumlt mal aa11daiına yatırdıkları11a da· 
lr makbuı veya bu miktarda ıayaııı kabul banka mek· 
tubu ıle uıui beı bin liralık yapı ııtnl bir defada mu
Taffaluyetle baıardılar>a dair ~uaı"le ılıelıdtD tn u>n ıe. 
kız ıün evvel Balıkesir vtliyetlne milrıcutla alacaklan 
ehliyeti f~aniye vulkaaını ve t!caut oaau veaUıuıııı ha 

raya yeni ülr ıürprtzl bıılı- mllen aıu•)Jtn olan ıüa ~e •e 11atte elntltme ~oaıfıyo· 

tı eltında oeırolunen aıaka I nuna mftracaatlırı llln olunur. 4- 1 - 11 
lede ezcOmle 16yle denilmek · -------
tedlr: Balıkeair Ortaokulları Satın 

: Düny11nm Her Tar11lmtl11 Muhabirler '-
111- Her tirli :ılral tkra~lar· dlfer bilcümle banka ..,u· ~ 
'IJ. amelerl bOyik ıubelerlnde lıtralıl& kaealar. ~ 
"" lhbaranı taearruf ve liumhara heeaplarında ıkr•· ~ 
: mlJeler. ~ 
~ lkramJ~t: Miktar/: /Jcr"migt'lıin /utan: ~ 
~ ADEDi LlRA LlRA r 

JIJ. 1000 1 000 ' 
.,ı soo 500 ~ 
"' ı 250 250 I': 

• ıo ıuo ı •JOo ~ = 26 50 1250 ~ 
lfJI. 30 40 1200 ~ 
"Jl'f 40 20 800 , 

108 ()000 ~ 
Bu lkramtyelu her uç agd.a bir ol.-ıak üurc st· ' 

~ nıde d6ri dt/a bu miktar U%trlnde.n kura llt dnğı/ı I 
11' lacaktır. ~ 

-~······~········~-·~·~1 
Alman fıılzmt loelltereyl 

yeni bir ıürpr ı z karııgında 

bırakmııhr. 

Alma Komisyonundan: ı•••••••••• ••••••••••• 
Tahmini Muvakkat • Kulak, Boğtız, Burun Hasta/Jklorı 

lerlln hGkumetl, kendi 
tahtelbahir filosunu tonaj 
itibariyle lnııltz talııtelbahır 
ftloıuna müıavl bir hadde 
iblli edeceflae dair bir teb 
iti neıretmlıtlr Halbuki ln
glltıı-Almaa bahri münHe· 
betlerlntn, lnılltere ·ate Al
manya ara11nda 18 haziran 
1935 tart bil bir anlıma ile 
teaplt edılmtı olduiu ma· 
lumdur. Neteklm lnıtltz 

vaı•ektll Çemberllyn lılanıh 
konuımalarandan ıonra ve 
Franıız·Alman dekllraayo· 
nunun hemen akabinde, .,u 
aDlaımanın lnıthz · Alman 
doıtlujunun eaaalarıadan bi· 
rt olduiuau lf adede lıtlcal 

ıöıtermtıtl-

Cinai: Azı: Çotu: Fıatı Teminat 1 Mütehassısı. 
Lira: Ltra. K. Elulltme ıekll: • 

Takım el. 404 440 7700 577 50 Kapalı zarf !• 

• bııe. 

İıkarpla 440 1~80 14 7 60 Açık ekılltme • • • 

Bu anlaımaya ıöre Alman 
ftloıu tnıılız fıloıunun 10z-

çift. 
.Ualıkeılr ortaokullarının ıbtıyacı olan ,ullaııda yazılı 

tak1111 elbtıe ve ltkııplnlert 15 aüD 11ıüddetle tluıltme3 e 
çıkarılmııtır. Her ıklılnln ıhaleluı 6/ŞuLaı/939 pazartHl 
ıünl saat 16 de Balıkulr Maarif Müdür Oiü oduında ya· 
pılıcaktır. Kıpalı zarfle yapılacak olen eU:ıııe eluiltmeıl. 

ne ahi ve 2490 numaralı kanunun tarlfalıııa uy~ua olarak 
hazırlanacak teminat ve tek ıflerl havi kapalı zarflar tha 
le aOaOade nihayet ıaat 14 de kadar kamlıyon baıkenlı

jıaa vertlmıı bulunacaktır, 
Açık ekıtltme ile yapılacak lıkarplnlere talip olanların 

,da ılaale aaattnden evvel kanuni temlaatlarını vermlt olma· 
ları ve bu ıılere alt ıartoame ve oumünelf!r Balıke•lr Ne· 
catlbey 6fretmen okulund herılin ıöıGleblleceiJ ilin olu-
nur. 4-1 - 1~ 

de 35 haclmlnde olacaktı. 

Ancak ıeklen tahtelbahir. Çemberlaynın Ronıa Seyahatı 
lertn alıbeU .. bu ntıbetln ha. K d R 
rtcintle" tutulmuıtur. arşısın a omaı ya .• 

Fakat Almanya buna raf-
1 

{Baıtarafı üçüncG .. ,fada) 
men bu nlıbell yüzde 45 tea ıOphulzdlr. Diler taraftan 
yukarı çıkaramıyacafıaı da «tavHıut» tabiri Lord Run 
taahhat etmıı h•luouyordu. ctmanm Prafda yaptıiı ta . 
Huıu.t ıeralt tahutlO etme- j vaHutlardan ıonra efkara 

clıkçe bu teahhOd lf a edilecekti. umumlyenla hoılanmadıia 
Demek ki timdi Almanya · bir tabir oldu. Bugün dün· 
nm kanaatine aöre bu hu· ya efkarı umumlyeal allka 
ıuıi ıeralt arhk taha11Gl et· darlar beyninde doirudan 
mit bulunmalctadır. dofruya cereyan eden ko 

Bu hareket Loadrada çok nuımalarm vereceil netice 
heyecaa uyandırmıı, hattl lere daha ziyade ıoanmak
ıazetelere bu huıuıta neırı tadır. Kehmenln tam mana· 
yat yapmamaları teblli o . aile ıılu bir lngtltz ta"a11utu 
lunmuıtur. ve Çemberliyn ile Haltf k 

Bundan baıka ıoo ıüoler· ıın Fransa tarafından ıuretl 
de, ioglltere Almaoyanıo mRhıuuda verilen bir 
vaktiyle tamirat taz.mlnah vazifesi olmasa dahi Brıtan · 

ya deYlet adamlarının rol · 
teklinde tediye ettliJ paralar lerfnln, ltalya . ile Franıa 
lnııltere ve Franaadan ı•rl be7nintle doğrudan doiruya 
ittlyeceflne dair haberlerde mizakerelerde bulunmak 
tnUıar etm!ıtır. Bu para 
620 milyon lnglllz lJraaadar. 

ve hunun 500 mtlyonunu 
F ranıa a1mııtır, 

Anlatılan tim.il alman fa . 
ııatleri yalnız bahri filoları 
nı y6kaeltmek dejll ayni za. 
manda bunu lnıtltere ve 
Franıa heaabına d• yapmak 
taUJorlar. 

4 l Tarihli gazetelerde 
neırolunan hOk6met emir 
oamelulne göre, orduya ve 
bahriyeye giren yeni asker· 
lerln harp yemtet metinleri 
ile yemin nrme tarzları 

1eolden teıblt olunmaktadır. 

Bu emlrnamelere göre or · 
du ve f ıloya her giren va 

huıuıunda ltalyanıo noktal 
nazarları Qurtnde mü11tr 
olmamaaı hlçhlr "akit dofru 

t•ndaı bu teıblt edilen ye 
mlnlerl bizzat yapacak "e 
elyazm fle de yazıp imzalı· 
yacaktır . Bu yeminlerin me 
tinlerine g6re Sovyet ordu 
"e donanma11nll dahli olan 
vatandaılar, ordu ve aıker-" 
ilk vazlfelerloe ve dııtplıae 
tadık kalacaklarına uzun ve 
tefertuatlı bir ıektlde ifade 
ettikten sonra bu ahdinde 
hanlı oluna kanunların en 
Hrt bir ıekllde eezalarına · 
ve ltçllerln aefret ve llnet· 
lerlne duçar olmayı kabul 
etmelıtedlr . 

olamaz. Çemberlaynın, hal. 
yanın Franaaya karıı olan 
lddJa11 huıuıunda Romada 
ılyltyueğl ıözler blr muta · 
vauıtınklndfn daha alır 

olacaktır. Tav1.11ut demek 
her iki t raftan fedılclrlık 

fıtemek demektir. Halbulct 
fraou, kendi zlmandarları 
nın ıallhlyettar ajızlarıle 
1935 de aktedtlen Fran11• · 
ltalyın akordtyle verilen 
imtiyazlardan maada bir 
karıı toprak btle veremtye
ceklerlnl kati oluak ilan 
etti Büt6n .FrBoaız milleti 
de bunu terviç elti . Bıua · 
enaleyh ÇemberJaya ıle 

Lerd Hahfakı Franıızlar aa· 
mına ltal1aya htçblr teklif · 
te buluoamıyacaldardır 

Fakat onlar Akdeniz ıta· 
tOkoıua tıkı bir ıurette bat· 
la bulun n dottluk tle all· 
kadar bulunan 16 nlıan 1938 

akorduna müsteniden Bü 
yQk Brltanyanın tıkı doıt 

luiunun lnktıafını halyaya 
teklif edebtleceklerdh . 

Çembnllyn ile Lord Ha 
llfakıın, loeıltere ve İtalya 
için aynı elaemmlyetl haiz 
menfaatlerinin müdafaası 

:r;ımnında bu mealde Roma 
da yapBcakları naalhatler 
İtalyanın kendi mGddetyah· 
nı yeniden tıtktka bir veetle 
teıktl edebile •il eıhı dol · 
rudao doiruva bir Fransız -
halyaa ıörOıaıelerlot de 
mOmkOo lulablltcekth . 

• 

Refik Sert 
1 MUAYENi.HANESl: BALIKESiR MILLIKUVVETLE 1 CADDESlNDEANKARA OTELIKARŞISINDA ~O: 15 
• DE HASTALARINI ÔGLEDEN SCJN~ A SAAT 15 
it DEN iTiBAREN KABUL VE TEDA VI IDiR· • ••••••••••••• ·-····--
Balıkesir. Evkat· 

!mvalı gay· 
rl menlıule 

No: 

Ctoıl: MevkU: Muhammen b' 
deli Ltra. t' 

18 
19 
29 
30 
53" 
75 

76 
17 

ıto 
118 
120 
121 
121 
127 
128 
12g 

dükkln 
(( 

(( 

(( 

(( 

bahçe 

ana 
han araau 

tarla 
(( 

(( 

« 
(( 

« 
« 
(( 

C11 mi çeıme ıo 

Sülüklü çeıme 
Y •ıtlll çıltmazı 
Bttsdıç ca. 
Sebzecılerde 

lıtaa1on an 
barı 

(( 

Eıklcller 

Paıaköy çayın 
« Kaklık ça. 

« Aıçı dereel 
« Taı altı 
« Tabir çeımeel 
« Ulu mezarlak 

Orhanlye: Aıçı dereli 
(( (( (( 

100 
200 

ıooo 

400 
500 

500 
400 

3000 
200 
200 
700 

15 
150 
500 
A00 
50 

ıı,tl 
Yukarıda mevki Ye clııılerl ıle muhammen bede 1' 

ya:r;ılı vakıf ıaırl menkuller temliken eatılmık 0•;
0 

l 1/1 /939 gününden itibaren yirmi a6n sçık arhrmaJ• 
nulmuıtur. 

"' ihale 30 / llclnctkinun / 939 pazarteel uat J 4 de ~ 
kıflar ldar11tnde yapılacaktır. Muvakkat teminatı mub•, 
men bedelleri üzerinden y izde J•dl bt1çuk nakit ye "'fi 
ka teminat mektubudur. Talfplerl• ıeraıtt aDlaaıalı ;İ 
pey ıQrmek (lzerc: bu müddıt tçlnde \' alnflar ld•'' 
mOracaatları ilin olunur. 

4 - 1 - 8 

-------~ 
• 

Boğ·azköy lht.iyar 
' Heyetindefl' 

,ı 
Şamlı nahlyeat BoiazklS1 hududu dabllfnde ko1" 1, 

laktyeal illa tarthlDden UlbareD on beı gün müddeti• f 
:r;ayede ıureUle ıatılacktar . l'allplerio &ıöy ıhttyar b' 
tine mQracaatları llln olunur 

Ba11ldıiiı yer: Vilayet Matbaa11-Balakeılr 


