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Fransız Başve ili Daladi· ' 
1 '6'< SURIYEDE F AN AYA KAR· 

ye Dün Korsikaya V a_rdı. 1 Si GALEYAN ARTIYOR .. 
Daladiye Paristen hareketinden evvel, Fran 
sanın kendi arazisinden bir karış toprak-

n terk etmiyeceğini söyledi. . 

Su iye Meclisi Is iklal 
lıa Edilmesini istedi. 

Parfı, 2 (A.A.) - · Fran
llZ Baı•eklll Daladlye bu 
abab dört kru•azar •e iiç 
eltroyerln refakat ettlAI bir 
1rhlı tle Koreıkaya aetmıı 
lr. 

ParJı, Z (A. ~ ) Bene 
kil Daladlye mebuaao mec 
Uılnln ıtımad reyinden ıon · 
ra öfle üzeri trenle Tulona 
hareket etmtıttr Oradan 
Foı kru•azörlle Korılka ve 
Tunus ıeyahQtına çıkacaktır . 

Tunuı 1eyahshna çı k aealchr . -----------·· ······ .. - - . 
Başvekil Mardam diyor ki: «Fransa sozunu 

Daladlye, e••eli Koralka · 

ya rıdecck •e orada mühim 
bir ıöylev verrl ll, ten ıonra 

tutmak istemiyorsa Suriyeliler vatanla~ının 
istiklali için hayatlarını f e~aya ?ı!.1'!!~b~~!~!.~~ 

Parlı, 2 - Fraa11z ıefırı 
;amboa, lnılltere Hariciye 
azaretıoe Fraa11z- ltalvan 
tlnaıebetierl meıeleıı hak

Parfı, 2 (Radyo) Baı 
Yekti Edvar Daladlye, buı6n 

bir donanma f ı İo•unun refa . 

katlnde bulunacak olan bir 
harp gcm lılle T unuaa hsre 
ket edecektir. 

Parlı, 2 - Franıa :>u ı rhte yaphjım ıon muza- ı oe d Suriye 
f l mamazlak • emez. 

rJye muahedealnin Fran11z kereler hakkında mu alla 
1 

F z par· 
· f d ı mebuaan mec lıl, ran1t 

parllmentoıu tarafından taa · malumat vermeyi af • 1 
1 1 L 1,.. h- i · meotoıuoun an •11 " a T 

hükümetının 

..... tafaazaraoı bddırmfı· 
ır. IL.aaen Hariciye Nazarı 

ona et de lnadtere ıef iri ile 
Varlne yaptıfı bir mülllıat 

akkında bu buıuıtakı mO · 
aleaeıoı bıfdırmlfli.,Fran11z 
talyan münHebetlerl me.e 

eılnln lioma l ıörGımelerf 

Macaristan Mili et 1 er 
Cemiyetinden Çekiliyor 
Mmr Hariciye Hmrı memlebtinin Roma-Berlin mihr1-

rinin siyasetine ıamimile sadı~ ~al~ığım teyid etti. 
Budapefte, 2 [ A.A. J - fikrin etrafında tebellür et-

dik edtlmemeıl bütün Surl görmüyorum, zira Partı u- a I d t ahhüt-
L b d 1 k bir aebep o ma an a 

yede büyük bir noınudıuz kameti bu mua e ey J 0 d k s ... ıneme· 
l !erine ı• • at ıuı .. r 

luk uyandırdıfı ı• en haber· farz etmektedir. frao11• po- •f d Mecltı 
. h I ıloe tee11u e er. ' 

lerdeo anlaıalmaktadır. Bu llUkaıının bu yeni yeç el h•kA ti 1 iktidarı 
dd F Suriye u uıne D 

hoınudıuzluk FraDHY• kartı çok ıayanı tenkl lr. ren· i d t der Me-
ele alma • ave • ' 

bazı tezahOrferle a~ıfa vu. ıada relıfcumbur. mebuıan lı 1 kea.it -

rulrnaktadır mecllıl ve bOk6met Fran- ~:~:D kab:~c :t:Oedlil her 

Şamdan aelea haberlere 11zların Surtyeye ıönderdık · türlü taahh6dlerden aerbeıt 
ıöre Suriye parllm~ntoıun lerl tahktkat komlsJODU ra· bulunduğunu heyao eder. 

da, Fraoıa - Suriye anlat· poru Ozerlndea mGzakereyl Mebuıaa mecllıl ayna sa
ma ıının ta1dıkı meae!uı et- kabul etmemekte laemflklr manda, memleketlD bası 
rafında cereyan eden müza- bufunuyorlar. Efer Fraaı• mıntak&larenda lcarıtıkhklar 

ınHında umumi ıurette 
1-1 ·39 Tarıblı Peater Lloyd mefe beıladı • 
gazetealne bir makale yazaa Salihlyeltar mebaftller 
Kont Cıaky ezcümle tö1le Kont Cıkynın makaleılnde• 

evzuubabaeddmetl Yartd 
•• de bu buıuıtakt tedkık kerelerde mılli blok relıl ıözünü tutmak istemiyorsa, eldufundaa dolayı mOteeı-
erin mOaaaebetlertn ball
azırdald •••iyettnln ihdas demektedir Macarlıtaaın 1akında Mll - K. l uıtl, laaJu\melltn Suriye. Suriyeliler vatanlarının fı· sırdır. Hük6mett bu karıtık· 

nln lıttkliltnln tli.n edilme· Uklill Jçln hayatlarını feda- laklara btr ntbayet vermeje tllit f Uli me1ele1e teımtl «Zamanın ftaretlerlnl ar - letler Cemiyetinden ayrıla 
dtlmeıl ihthnah mevcud tık anladık. Şimdi itimadı cafı maniııoı çıkarmak ll- ılnl talep etmfıtar. ya lmadedtrler.» davet eder. Mebuaaa mec-

Prop'-'l•nda ofııl tefJ Fah lııf•buıan mechıi, bu mi· llıf bu meıelede hlklmetle muhaf az, etmek için umu zım gelip gelmiyeceflnl su 
mi tezahürata ihtiyaç oldu ale fay,;n ı.armelttecHrler. 

•illdJr. 
rl Barucf , .::>urlyenln katty· zakerat ne:tfceatade bir ta · •JDI fikirde oldDfuau •ita· Parlı, 2 ( A.l.) Baı 

ekil DaladtJe Radikal Soı
alcat parttıı Crubuada ite 

anatta bulunarak f r••H 

tunu anladık . Koaattern Kont Cuky, mnkaleaine 
a1eylaladekl paktın yiluek devamla memlekf'tlD Ro 

' bede eyler. yen lıtlklilladen vazıeçeml kım karar ıuretlerlae ıöre 

ebemmlyettaı btllyor •e ma-8erlln D>lhv"r ı oin ıty11-
takdır edlJ•ruz O. leDetlen •eline tamamtle sadık 
fazla bir ı;amandaabera lcaldıfını teyld etmekte Ye 

•mıyacafını ı6ylemlt ve Milletler Cemlyetfnlo ın Alı:nanyanı• Orta .\ vrupaaa 

keadJ arasiıloden bir 
artı toprak fedaklrhk ya 

\1 ke1flyeU, Japacafı ıe · iuraza y6ı tuttufunu rn6ta · mümtaz bir tktlHdl meYkll 
abat eınaatnda da telıraren hede ettik Diinya efkirı olması lisım reldlflnl taıdık 

lla ed•c~ğlof btldırmitUr. umumlyeal bırbtrlne muarız eylenıektedır . Mumaileyh 
ra9!!!~!111!!!!!!!!!~!!!!P!!!l!l'l'!!!!!!m!ll!!!!~-----l!!"!"~•-ll!!!!!!!!l!!!!ll!"!!"~~~ ı Macariıtanla Polonya araıın 

. • la8 \ 1 • ı • B 1 dakt m6naıebdlerlo sallam . enı ı••aarit e.kı ı . Ha. bir temele '•tlo•d ettiğini de 

A luydetnıektedır. 

an li Yücelin Tamimi: Roman~., ve Çekoılo•ak · 
Yeni Maarif Vekıll Hasan 
llYftcel, .. zlfeye baılamaaı 
Onaaebetlyle bütüo mRarff 

ıkllitana fU tamımı gön· 
ermlttır: 

« 8Qyük mılll ıeflmız lı 
et lnönünün yGkıcktevec 

iihlerf Ye Hyın Bat\•ekıl 
elAl Baye.rıo dejerlt itimat· 
n He çajırıldıiım Maarif 
eldlllft vazlfeılne baıladnu 
fanımıza kuvvetlt hamle 
rle yeni bir hayat veren 
taUlrkün Ye büyük Türk 

tllettnia ıuur ve lrftdcıın t 
mıil eden milli ıefJn dı 

ekUflerJne uyarak Cumbu 
yet Halk PartJafnfn kft ltür 
eıeleterlnde tHbft etufl 
renılplerle hOkQmet prol 
ıınımızda yazıla eaaılara 

SJ•narak muhterem ıele · 
m Saffet Arıkanıo bıraktı
' f&allyet nokta11ndan ha 
19ke ı le me11fde buluoaca 
•ıın. 

Aralarında yetıımıı ol 
•kla b6yGk tftıhar duy 

ujuaa mealek ıılarımın 
tlerlae aldıklc ıerl mem 
&cette her ı»n ~ birl!IZ da· 
YGkıeJen lrtt ı,,z )91yeılne 
blrez dah&•4/ ,., klltür 

tlyacıDa ""•' tltkkat 

•e Ulna ıle yapınaları aldı . 
fım bu mühim vuıfenin 
baıarılmuındet bana bGyük 
aü•en \•ermektedir 

Maarif tefkdittmızın bü· 
tün menıuplarma emekleri . 
ola karııtıjı o larak büyük 
muvaffakıyetler dtlf'rfm » 

Saffet Artkanın vedaı: 
Eıkl Maarıf ektlı Saffet 

Arıkan da ıu veda tc mlmı 

ot ıöodero1ııt1r : 

«Sıhhi nzlyetim ıebeblle 
Yekiletten ayrıldıjım ıu an 
da bana üç buçuk yı ldanbe
ri bütün YarlıklarJle yardım 

etmlf olan kı1metlf •e f~rft · 
iatlı arkadııluım• içten g~ 
len tükraal rımı ıunroafı en 
zevkll b ir vazife bılırlm Bü. 
yuk mtlli ıeftmizln emrinde 
tek vGcut olarak btrleımfı 

olan bGyD!ı mllleUmfzln ril· 

zlde •e fedakar irfan reh· 
berlerloJn, milletimizin daf
ma •e daıroa nur lanmcıı 
•e yükaelmeıı uğrunda !aym 
haleflmtn ılmdlye kadar ol
duiuodao daha fazla bir 
gayret ve ff'rafa t!e yardım 

edeceklerine eminim. Cüm 
le.olzo uyıılarımı ıuoar ve 
.,.ız bııarılar dıle11m. ~ 

vaya telmih eden Kont Cs
alcy tövle demektedir: 

«Dlier komıu dt'!vletlerle 
münaaebetlertm!z herı"Jden 
evvel M11car ekalltyetler ıne 

k"rıı Jt!ıpılen muamelelf!re 
•e bu eknlhyetlerJo mukad 
deratıoa bağlıd ı r . » 

Mıhver Roma Berlln mıh 
Yerinin Hf lumda bulunmak 
A vrupamn garbında devld 
lere kartı cephe a lmak de 
mek olmadığım taarih et 
ınekt<:dlr. 

NeUce olarak Kont Caaky 
eıkl muharıplcrln yeot bir 
harlıı kabul etmek fatemt 

yecekleri kanaatini izhar 
et mittir 

Barem anunu
ııun Esasları 
Hazırlandı. 
Ankara,2[HuıuılJ Baı-

vekilette ıon günlerde bir 
toplaoll yapılmıı ve bıHem 
kanununda hazırlanan deil· 
ı ıklıklere dııir ıon eaa1 ka 
rarları teıblt edılmfıttr 

Proje Meclisin kıt latlll 

bıttı&cten ıonrn encümenler· 
de gö rüıülmcye baılanl\c:ıık 
tır. 

yeceflol bıldlrmlt Ye reoçll Suriye mebu .. n mecllıl Vran· 

fe hitaben vatan midafaa- ta Ue ittifak arzu etmekte 
sana hazır ol•alarıaı ıöyle. fakat aynı zamanda ken .. t- Kısa Dış Haberler: 
mfıtfr. ıhtla tudlk ettlfl •u•hetıle 

Londra, 2 - Noel yert•· 

auau fraaıada reolr••t • 1•• 
İnııltere Harhlye Na:am 1 • 
Hore Beltcha bu16n lturaya 

fj•t ve kıl Cemil Mardam metalal• hia•••l•e asl•kir 
Bey bir nutuk ıöylemlt ve hulunmaktaclır fraaıız parll -
ezeftmle demtıtir ki: mentoıu, Suriye tİe ittifakı 

«Suriye Fraaaa auıalaede reddetmekte ıerbeıt olabl · 
ılnln t•ıdıkı bahsinde Pa- lır, fakat Suriyenfn Jıttklllt- döomüıtür. 

A ttn•, 2 _ Baıwektl Me· U22S -===-= 

Mebus Secim-, 
leri Y apildı. 

Ankara, - Heı olan Bofu,Çan 

karı, Kayıerf, ~amıun, Bur

aa, Antalya, Burdur, lzmır, 

Sıtrl, MujJa, ~nlc:ara, İstan 

bul ıa yla vlıkları tçln 3 J • J:l 

93~ eumarteıt riinü yapılan 

eeçlml"rde C H. Partııt 

n nmzet lerl Fethi Okyar, 

Hüıeyfn Cehit Yalçın , Sa 

dettın Seram, Fahri Engin, 

Naci Tınaz, Cezmi Erçin, 

Huan Rıza SoJ-ak, Reıet 

Mlmaroflu, Naki Berkmen, 

Sadullah Güney, A, if Ba, 

hn, Klzım Karabckır itli 

fakla seçtlmıılerdlr. 
« A.A ,, -- -

Anadolu Kara 
Kış İçinde. 

Ankara, 2 1 Huıuıi) 
Blrlnclkanunun 29 ndan ıon 
ra Ankarada caaıeğe baıh 
yan fırtına artnnt fırtı 

na Karadenlzln rarp tara 
fında ıtddetle devıtm et 
mittir. Ortll Ana.doluda, bll . 
ha11a Bolu ve BflC!cıkte kuv

Vf!tli kar Y"iııları olmuıtur. 
Boluda kar 35 110Umetre, 

Merhum Neca
ti İcin ihtifal. , 
Ankara, 2 (Huıuıi) llda· 

cıklnunun dk ıüaü eıkl 
Maarif Vekili merhum Muı

taf a Nacatlnfn ölimünG11 
onuncu yıld6nihnG idi. 

0 rOn Anlcarada bu mü· 

nuebetle merhu-
mun mezan baıı11da 

bir thtıf al yapılmıt •• lnkr 

Jipçı vekilin maarif sahHıD· 

da yaphfı mühim hizmetler 
aoılmııhr. 

Aynı ıaniin receıl Anka 
ra Gazi Terbiye Enıtltüıüa · 

de de btr «Necati receel» 
tertip edllmitUr. 

Zelzele lzmir
de dehisaedildi 

Ankara, 2 [A.A,) 
gec~ aaat 6.41 de 
m irde tlddetlt bir yer 
11ıot111 olmuıtur 

Dün 
l:ıı-

ıar-

Bllecıkte IS dır Ulukııla, 

Ankara rlbl bazı yerlerde 
karın Oç aaotlmetrere ka
dar dGttüğii vardır 

Buru meteoroloji lıtaıro 

nunun bulundufu yerde kar 
90 tanUmetredır . 

taluu, yılb•t• .. olaylıtle ilen 
mHletı ne hitaben bir meıaj 
ae,,etnıit ve llararetll te•eo

nllerlni btldlr .. tıttr · 

BatHktl. ordura, memur
lara, ffçllere ye mtlli ıenç
lık teıkılitıoa da birer me
Hj yollamıftır. 

Tıra n, - Kraliçe Jeral
d o, dün 200 faktr çocuja 

bir ç•" vf'rmlt ve mulatellf 

hediyelerle elbtıe daiatmıı· 

tir 
Gece aara yda b6yük bir 

kabul reemt tertip olunınuı 

ve bu kabul reımlnde bütln 

nazırlar, mebuslar. kordfp

lomaUk ve de .. Iet yükıek 
memurları hazır bulunmut· 

tur. 
Berfin Hariciye Nazırı 

Yon Rıobentropun lcinun.a 

nf içinde Varıonyıa seyahat 

edeceflne dair çıkaa haber· 
lerl ıalihlyetlar mehafll 

menhr.•lz addetmekte.ilr.Bu 

husuıta henGz hiç bir ıey 

yoktur. 
Loadra, 2 Solihtret· 

tar mehaftller, fnr ıllz·Çekoı· 
lovak banlca1ını n bu reımi 

aovanıns rıııfınen artık hiç 

bir forılh: menfaatini tem -
111 etmedıfını bt!yan etmek 
tedlrler. 

'.I 
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EskiMısır l<anunlarına 
Aid Bir Vesika Bu~undu. 

-- - - -
Bu ıasika ile bugüne kadar meçhul olan Mısn kı-

aunbn mıydını çıkınl111iş oluyor. 
Eıki M111r topraldarıaıa 

b6yu\c bir medeatyet kayna
t• olduju mahakkaktar. 

Bu ıOo meydana pkarı. 

lan eıerler Kahire mOzeslatn 
•1trlnlerlnl ılhllyen mGce•
herat rı bı ıöz alacı deiildlr. 
A•cak T•taoka-• ald ha· 
alaelerden çok daha b6yük 
bir kıymet arzet .. ktedfr. 

M111r iiDl•eralt..a profesör· 
leriadea Samı Gabra yer 
altı mezarlarında yaptılı 

ffYe'mh arwıtf1'..,.lar aettce· 
ılnde f e•kalide kıJmeU ba · 
iz bir papJr6ı bulmuıtur. 

Bu •..alcada ıeıkl M111r ka 
aunları •e eaki dihtOrlar 
yazılıd1r 

BuıGoe kadar lıl111r ka
nunları hıUılnnda tahminler 
'ele bulunulmaktaydı. Ancak 
bundan ıonra haklld M111r 
kanunlarsnı elde etmlı hulu· 
auyoruz. 

Eıkl M11arhların dini bir 
kıJmetl haiz olan hay•anla· 
ra karıı 16ıterdlklerl ıayıı · 

J1 hiçbir ıey yer altında ya
pılmıı olan lbıı mezarları 
katlar ku••etle ifade ede
m• Hatta, eıkl Mmr me· 
denlyetlnln ilk de•lrlertade 
bu hay•anlara daha b6y6k 
t.ır ehemmiyet verilmekte 
•e 6limler1Dde oldufu ııbı 
dofumlaruıC:Ja da meraı4m 

1apılmaktaydı. 

H.roc!otaa tarih kıta• .. t1a 
~ M111tlılarıa mukadcleı 
bay•anlara çok büyBk bir .. 
kıymet •enhlllerl, muazzam 
yer altı mezarlarıada bütla 
m.W.Clhı 1.ayMnl.ran )'attık
ları yazıhd1r. 

Nı~.ektm buıiin keıhtlu-
11tı• •uazzam ll'-ttler, e1ld 

«Hermoaohı Maına» nlsl 
lbtı, Tbot ılbl birçok mu 

kaddeı hayvanların mezar· 
ları, kı1 .. tll tarihçinin bu 
lf adeılne ne katlar haklı ol 
duiuDa ıOzel bir tlelıldır. 

MIUI' ünlv lteal profea6· 
rü Sami Gabra bunclaa tiri 
ıene e••el bu yeraltı me
zara,rını ı.aıke koyulmuı 

ve bir çok mukaddes hay
vanlarla dolu mabzeoierl 
bulrauı , küçük hayvan öl6· 
lerloln umumiyetle mabf• 
zalar lçJnde saklaodıfını ıör 
mlıtür . 

Pıofeı6r Sami Gabra bir 
metod dahilinde çalıımala· 

rına de•am etmtı ve btrçok 
gal~rllerden ıeçtllrten ıonra 

atbayet mumyacıların calıı
tıkları at61ye olduğuna tOp· 
he laıralrmıyan bir odaya 
••lmlfUr Burada H ki çalaı 
maları lıbat eden • ft par· 
çalan hili bltün odaya ya. 
yılmıı vazlJettedlr. 

Bundan ıonra profeı6r, 

mezar muhafızlarına, •eya
hut da bu mUkaddeı hay
•anlara dua etlea bir papa· 
ıa ald oldafuna tahmin et· 
tlll bir odaja ı•lmtıttr. 

Profeaar, itte bu odada 
tarihi lllr kıJmetl haiz olan 
paplrGıii bulmuıtur. Paplrüı 
toprafa 16mül6 bir ıekılde 
olduiundan bozulmamııtar. 

Bir buçuk metre boyunda 
•• yarım metre enindedir. 
o .. ,ı.d. •ı" ,a•••arıa ,a. 

zılmıı uzun btr ibare var 
dır. 

Profeıör Sami papli61Gn 
üanndekt lbarenla bir çok 
lnaıınlara ayulmıı Oldupnu 
16rm61 ve bilhHıa ıu cim 
le baılarıoı olcumuıtur: 

cHer kim ki bu lfl yapar 
... » 

«Bu itleri yapanlar.» 
Profeı6r, bu cümle bat 

larıodao. bulduiu eıerln eı 
kt Mmrlılara aid btr kanun 
ve nt .. mlara ıaıd bir yazı 
olduJunu anlamıı n büyük 
bir se•lnç içinde pa. 
plr•G de .alarak derhal t.:a-

ı bireye gltmtıtlr . 

Ştmdıye kadar M111r me
deniyetini tt>dkik eden •e 
btr~ok araıhrmalar yapaD 
eski eıerler mOteha111ıları, 
M11ır nmları halrkı.cla 

llt'btr .. .,eye teıadüf et· 
me...,.lerdı. 

~hlretle paplrlı evvel& 
A•ra.tika mldlrl umumlıl 
doktor Dleton. ıonrada Mı . 
11r tarihi Gzerlnde b6y6k 
tedkllılut bulunan M111r ini· 
•erattesl profeıörlerlnden Gır 
klı Ma~h tatafındaa tedlrlk 
e'clllmtı ve Mt1ır lcaaanlara-
raın •anaı teıkll eden ~ole 
lr1,metll bir •eelka oldufu 
anla11'm11t1r. 

P•plr6ıtekl metlalertn ta 
mama halclrıada ılmdlden 
bir ı•Y ıöylemrk doiru ol -
•••·· Aaca k birçok profe · 
tirler taraf111dan okunan ya-
zıların lsanun •• dGıturlar 
otdufu anlaııhnııtır. Ezıclm . 
le flyle bir madde •ardır: 

«Her ktmkl bir baık .. ı• 
tarlaeını ldra1a verlrae to· 
humlufunu da birlikte •er· 
mek mecburlyetladedlr. Mah . 
ıul alındılı zaman kiracı 
•••ell tohumlutu iade ede
cek, ıoara mutalnk kalın 
mıı olan kira•• verecektir.» 

G6rll6yor ki etki Mı11r 
ıııkatulala-rı, dOıtar•r1 b.,&a 
btle tatbik olunabilecek bir 
mekeınmelt,etteclır PaptrO 
ıiin bir tarafı dlıturlara haa 
redllmlt ye çok enteresan 
lraratderlıtlk resimlerle 161 
ı ..... lftlr. 

Şımdlfe kadar bayle bir 
•ealkanın elde edllmemlı ol. 
ma11 profr.ıör Samloln bu 
buluıuna bir kat dalla kır· 
ml!lt •erdirmektedir. 

Neşriyat: 

Kırnak 
Halke•imtz tarafnadan 

neıredtlea Kaynağın 71 net 
ıa1111 çıkmııtır İçinde ma· 
halli tedklk yazıları ve der
lemeleri buluoan kaynalı 
kartlerlmlze ta valye ederiz. 

~ocuk 
Çocuk Eıtrıeme Kurumu 

Genel Merkezi tarafından 

çıkarılan Çocuk mecmuuının 
119 DCU ••Jlll çıkmııtır. 

Renkli bir lcapak içinde 
•e faydalı yazılula çdıan 

bu mecmuayı okullara tav· 
ılye ederiz. 

Oiuller yınn açılıyor. 
Yılbaıı tatili m6naaebe 

tlJle tatil edtlea okullar 
yarandan itibaren d•relere 
b&fhyacald•rdar. 

TORKDILI 

Talebeler Spor KulQp_ 
lerine Gitemiyecekler. 
81~1n ter~ıyesi genel d ·rektirlüğü bütün spor 

bölgelerine bu yoloa bir tamim gönderdi. 
Beden terbtyeat ıenel di 

rektörlatn tarafından , tale 
belerin ve orduya menıup 

olanların ıpor kul0p1erlnden 
a lakalarını keımelerl hak
kında ıpor bölıelerne ııtfa · 
fıdakı tamim g6uderllmlt -
ttr: 

~01tGr Bakanlıiı •• Ge
nel Kurmay Baıkanl.iından 
alınan kuıılalı yazılarda: 

1 - K6ltür Bakanlıflnca 
931 ıeuealnde hazırlanan ta · 
llmataame ıle tik, orta •e 
lise ta ebelertnln ıpor khlp· 
hırtne rde•amlarmın meal 
ancak yOklek talaıtl r•nçlt 
_,_in hariç kl6plere lnttsa . 
bıaa mOıaade edtlme.I ta -
karrür etmtfae de, 2530 1a 

yıl. beden terbiyesi lcanunu · 
Dun 13 DC4 maddeılnl N>Or 

ku16plerlnln ordu •e okul 
dııında kurulacafının açıkça 

ifade edtlmlf olmasına na 
zaran bundan böyle Jükıek 
tahıil ıençllllnln daht ıpor 
lcul6plerlne lnUeabına lmlcin 
kalmadıjı, 

2 - Ordu dahili hizmet 
talimatnamesinin 134 ncü 
maddeılntn ordu menıupla 
nnıo ılyaıi olauy ... berh11n -
1I bir cemiyete airebtlmele· 
rtDI hazertie ancak Genel 
Kurmay Baılraal.jının tsnl 
•• bağh bıralrmıı eldufu, 
bu lz11t almadan ılrenler 

oluna oalar hakkında da 
111keri ceza kaaununun 
149 ncu maddeılnde ce•a i 
müeyyide keauimuı olduju 
ve fak at bu ceza •e yua 
fın cemiyetlerde lzlnı lz ••· 

iki Zelzele 
Oldu. 

Pazar ı•ceei ıebrlmlzde 

oldukça ı ıddetll ıkı zelzele 
hı11edılml1tlr 

Zelzelenin biri ıa"t 2 11 

ralarında, dijerl de uat 6.4 
za dogru yani ıabaha karıı 
oln1uttur. 

Her lkl zelzele bir haear 
yapnra11uıt1r 

Vefat 
Eczacı fahri Karamanla , 

eczacı A•ni Sailıkcının ba
bafarı B ltmall eTYelld gin 
hayt\ta ıözlerlnt yummuıtur. 
Cenazeıl akra· 
ba ve doıtları tarafından 
kaldırı l arak ebedi lıtlrahat -

gahına bırakılmııtır. Her iki 
oiluoun tee11Grlerl 1 paylaıır, 
kendllertne b~ısailıiı 
deleriz 

Teşe~kür 
Babamız Ergani bak1r ma · 

deıılert dtrektartüfiloden mü 
tekalt lımallln vefatı dola 
ylılle ıerelr bizzat •e ıerek 

bllvaeıta tee11tlrümüzl payla 
ıaa zevata alenen teıekkOr 

ederiz. 
Oiulları: 

Eczacı Faları Karaman 
Eezacı A •nl Saibkeı 

z lfe alanlaı-dan relı ve aza 
olanlara tatbik edllebtlrcefl , 
yoksa oı:du menıuplaranın 
arzu edenlerinin vakit •e 
hali müaatt olenlaran hayır 
cemiyetlerine maddi ve ma 
nevi 1ardımlarına m•nl bu· 
lunmadıfı bıldlrllmektedl1. 

KOltGr Bakanlıfınıo birin 
el maddede huliıa edtlea 
cevabına nazaran ilk, orta, 
lise, meılek okulları •e yük 
eek tabıtl ıençlerlolo bu ta· 
rlhten ltlbaren ıpor kulup 
!erine kabulüne ıuretl katt 
Jede imkan bulunmadıfı •e 

ıımdlye kadar teıçll edilmit 
bulunan lar •ana bunlar1n 
da 1 - 1 939 tarlhl•dea iti 
baren ve derhal k_.6plerle 

alikalalarının keıtlmeal ve 
ılClllerloln iptal edilerek fıı 

ve htl•iyet ctizdanlarıyla 

birlikte genel dtrekt6rlüi• 
iadeleri lcep etmektedir. 

G .. nel Kurmay Baıkanh· 
iımn iklaci maddede huliıa 
edilen cevabıaa nazaran 
bundan böyle kulupLere ka · 
ballerl için mOracaat ede. 
cek ordu menıuplaraaın izin 
f e v~ılkı.f ıbras1 c;tdıek ıure 
tile teectHerl yapılabıleceğl 

•e e•velce bııbeedtle.n ıekılde 
lz•nılz teıcll edtlmlı o laalar 
varsa buaların lruhlplerle 
derhal allkalaranın kesilme· 
lerinl ve buıiln kuluplere 
bu ıektlde teblifat tfaaını 
eaygılarımla dilerim. 

Btdtn Terbiyesi Ge 
nel Direktörii 

Cemil Taner 

Bu Senenin ilk 
Karı Yağdı. 

Pazar geceıt ıehrl-

mlse tenenlo ilk karı 

d61m61t6r. 

Kıremttlerl tamamen ö rt 
müt bir halde olan kar dün 

kısmen erlmfıtlr. 

Vefat 
C. H ParUıt vtli1et tda· 

re heyeU üyelertnden Pertev 

Etctoğlunun vaUdesl pnzar 
ıllnü vefa t etmff, cenazest 

birçok partililer, akraba ve 
Jakınları tarafındau ka ldı· 

ralmıı, Paıaccımiınde namıızı 
lulındıktao ıonra t:bedl med 

fenlne bırakılmııtır . 

Arkadaıunız Perte• Et. 
cloilunuo ve aileıi efradıma 

acılarını payleıır , keadj le 
rlne baııailıfı dllerlz 

Teşek~ür 
Snılli annemizin ~enaze 

lfne gelmek ve bizi taziyet 
•e teaelli t:tnıek nez• 
keUade · bulunan 16 tufkir 
ze•"t• içten ıelen teıekkür
lert '11fzl sunan•. 

Etcloilu atleıl mana 

Perht• Etcleilu 

Bazı Müesseae
lerin Muamele 

Ve rgisi. 
Bazı mleıeeıatın maktu 

muamele •ergltlne tlbl tu 
tulQ')all hakkında Maliye 
Vekaleti alakadarlara ıön · 

derCIJjt blr t • bltjde 1ö1le 
demektedir: · 

Muharrik: kuvYetl beı 

beyılrl geçmlyen ıınai IJIÜ 

e11eıelerden yıllık malihı 

muamele verglı lne baflan· 
malan mu uf ık görülenler 
bir tebltile btldlrllmitll · Ba · 
zı •tllJetlerde nıezkılr umu· 
mi tebltide ıayılanlardao 

b111ka tamirhanelerle oto· 
mobil yayı , olçek soda •e 
çamaıır ıuyu imal eden 
müe11eaelerla de - maktu 

f ••rıiye baflandıfı anlatıl
mıı •e yapılan tetkikat ne
Uceılnd• bu müe11e1elerln 
de yıllık verılye bailanma· 
ıı munfık ıöriilmOıtlr. 

Su miie11eıelerde timdi · 
ye kadar beyanoan>e uıu · 

lilne 16re verıtlertnl lele 
mit olanlar 1 ki.nunev•el 
19::S9 larthtnden tttbaren 
senet maliye nıbayetfne ka· 
dar olan altı aylık maddete 
atd verıilerlnln e•Yellıt 'ta
limat datreıinde reaen tak· 
dır lrnmlıyonlarınıa takdir 
edecell matrah 6zerind~n 

maktul yete bailanaolarıa 
adediyle matrah ,,._..tarlan 
nın bildlrllmeıt ve bu umu 
mi teb !tğden e••el makhd
yete bağlanmıı olanların ip · 

kaıı icap eder. 

Bir Verginin 
Muafiyeti 

Ziraat Veklletl teıkıllh· 

na bıjh tohum temtzleme 

evlerinde bllflll köylün6o 
tobamunu teml•l•yen malrl· 

nelerde çahıtmlan maklnlıt 
ve t6ferlerln iıtlhkaklarm 

dan l 170) ıerl numualı 

umumi tebltie ıörc ı &ctıaadi 

buhrao mu•azene ve hava 
ku••etlerfne yardım vere• 

lerinfn keıtlmlyeceil, Malt· 
ye Vekaletinden bir tamim 

le •lll1etlere ltıldlrtlmııttr. 

Şimdiye kadar bu •erıller 

den talutl edtlmlı olanlar 
varea uh1plerlne geri verll
meal emre~İnlt. ve 170 ıe · 
r l rıumaralı umumi tebllie 
raimen verıl keaılmtı lae 

ıebebınln blld ıralmeıt lıten

mlıttr . 

Maaş ar tması 
Bürhanlye poıta telıraf 

memuru Samı bir derace 
terf ı etmtıttr. 

Taıuk htrs zı 3.5 ıya 
ıah~urn ıldu. 

Hırs ızhk ıuçlarından dola-
yı nezaret alt.oda bu 
lunan Hakkıçav•ı mahalle · 
sinden kıptl Niyazi, DlKI 

Nayazinln evinden taftlk 
çalmı ıtır . Y akaltnan 
ıuç1u meıbut ıuçlar malake
melln 3 5 •Y hapae mah · 
k6m etlllmttUr. 

a lllblelltlNUN 1131 

A nkaraya Gi
den Mümeaail

ler Geldiler. 
C . H . P.artlıl Kurtaltayına 

tıte.alı etmek lzere itlen 
m6me11lllerlmlzden Perte• 

1 Etcloflu ıehrlmlze a•det 
etmfıttr, S.ldldt,.., Relıl Na. 
et Kodanaz da huıftn dine · 
cekttr. 

Ziraat lro•ıreıfne ittlrak 
em.ek lzere ıtdea Ziraat 
Müdürü fÖldaı Ekerman ile 
R11ım Çaiaa ı•lmıılerdır. 

! Bırinci Basın 

Ha-1 Kongresi 
zırlıkları. 

Birinci bHın koaır .. tle 
ba11n btrliflnln eıaıları-ı 

kanun ve nlzamnamele~ını 
hazırlamak l••re kar~rlar 

alınmııtı Bu kararlar ~e

rine lüzumlu kanuD proj~ 
Japılacak Kamulaya veril· 
aaıı •e proje . kabul olana 
rak kanuniyet kHbetmlftl. 
Matbuat Umum MGdlrl6fl 
ba11n blrllil kanu•uaun tat· 
bık ıekllnt göllerlr Dlzam
name projulnl yeni haıt•• 

16zden ıeçlrmektedlr. Ma
l6m olduiu lzere ntzamna · 

me projesinin hazırlanma-
11nda letaabul matbuat ce· 

mlyetl meaıupları da çahı· 

mıılardır. 

Baıan -btrlfil k•n•euoa 
ıöre toplanmaıı llzım ..ı.. 

matbua.t ltonıreıi için iç 
Bakanlık Math••t UIDGm 

MüdOrltp hazırhklara baı· 

lamııtır. Konıre pelr yakıD 

cb toplanacaktır. 

Matbuat kongr .. ı, baıın 

btr .tlı idare heyetini, laay. 

etyat .ti•anı aaa&.~mı ••· 
cek ve ıazetecihk meılell 

haldnnda dtfer ka'9l•r it· 
tlhaz edecektir. 

Okul Mecmua· 
ları TedkikEdi

lecek. 
ilkokul çocwkları tçla çı

karıl makta olaa çocuk m.c
mualarıadan bazılarıDın ter· 
tip bakımından bü1ük aok· 
aanları ihtiva ettlll 16rilldü. 
iü için bunların koatroldaa 
ıeç lrilmeılne llıum laaııl 
olmuıtur. 

aakanlık, ıerek ilk ve ıe· 
rekae orta tahııl ço~uldarı 

t~ln btr lfo•ttJon tarafıed•• 
muayJen zamanlarda hltlfAr 
etmek lze re bir mecmua da 
hazırlamayı d61fiomektedtr. 

_ ...._,,,..... -

Yılbaş1 piyangosu. 
Yılbatı pl1anro.anun ,ts 

k lkra111I yeıl 24.-481 
d01m01tü 

ıç 6fretm ... 1 Hıiml 
u baletin kırkta 

elduiu•d•D 2UO 
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f ürkiyenin Yeni Cum
~urreisi: ismet lnönü .. 
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...... ~NlARA RADYOSU 
Allata Dolan- rinden a • Dalga Uzunluğu: 
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• 

rum Kal n 
Amanlar. 

Yılbaft elleocelerlnde çaın 
dallaranı keılp evlerin içinde 

T A.Q.19.74m. 15195Kos. ~ Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kç1>. 20 Kn. 

3 _ 1 . 939 Salı 

IPida V ., He şe en Evv 1 Tü ıye 

Btrlt>tlk Devletler relıl
nln ca1111 Bayan Runelt, 
btr hayır cemiyeti meafaaU· 
ne birkaç konferanı vermek 
üzere Green Baya cltmlıtlr. 
Cumburrelılaln kar11mıD 

kouferanıını dtnle111eie ko· 
ı•n binlerce halk ara11nda 
ılvll •emur olduklarını .,.. 
8ayaa RuzTelt ıle hayır 
1llÜe11eıloe ıöoderllecek pa · 
raya muhafaza için Vaıtng · 
tondan geldtlrlerlnl ıöyllJeD 
iki kiti ele koaferanıın ve. 
rlldtği tiyatroya glrmtıterdtr. 
Tiyatro müdür6 ıl•ll pollı 
lerl Ba J•D Ruzveltla 'Y oına 
aöUhmGt ve memurlar kon· 
feranı aaatlae kadar Bayaa 
Ruzveltl yalnız bnakmamıı· 

dıklp 
ıüılemek ısere mum 
yakmak hırlıttyaDtarıo Ade· 

12.30 Müztk [ıolo . Pi], 
13.00 Saat, ajaaı haberleri, 

AD\·or 13 10.14 
m teor • ' B 
M11slk (rlyaaet Cumh. &f· 

Burün TiJrkiye Cumhuriyetinın ba ,~ında bulu
na adamın pa olası budur. 

Al111\yada Breelauda çı· 
kan ın 
N 

~ureılauer Neueıte 
.~,~ 1 M ıeo » gaır;eteıl 1 e 

N ftntbd çıkan «MOnchner 
l euute ıacbrlchten)) gazete. 
erlod~flılcumhur lımel laö· 

n k hak\Jda lotııer edeo 
ma bnlenı tercümeei ber
•eç ı au 

r: 
d «~tatij:üa UZUD yıllar 
·~ ;rı l\cahade ve meaal 

:; • •ıı ~D lımet l11önü 
r yıl ev\l Baı•ekilhkten 

çelctltp 
yeru ıımdikl Baıve· 

ala bir hal alınca o ayala 
kalkar ve herkes onu takip 
ederdi. Onun uf ak yapılı ~e 
narin vücudunda elllmez bir 
azim ve irade kuvveti var
dır . Onunla karıı karııya 

gelince in.an .anki bütün 
dünyaya enerji büzmeleri 
ıaçan bir çift ı6z.deo baıka 
bir ıey 16rmes. O iyi ata 
binen .. kı bir zabit olup 
binicilik hlli. buıfin de onun 
en çok sevdiği bir ıpotdur. 

O, müzlil de çok ıever. An 
kil Celll k ayara bıraktığı karada Senfoni Orkeetraeı· 
•a it, •1Y'l sahneden bu nın teıkılt herkeaten enel 
ayralııın da 
blllk 11 olmıyacaiıaı. 

11 Gen'al lımet lo6· 
:onltcın ~ecrQl eddmtı kudret 

e Y••aUylL 
lında d ha ,&kıek makam 
ftn b d 'eroleketln ne· 

e a hn 
bıj :., müeastr ola · 

anı J.a~anı 
Mo, rOnll ı..k. 

lef J ey., Atatürk'e ha· 
o acafanı c: 

dOıQ . Taklt klmıe 
nın ınlıtt, -

kıt b" 1 Goku o Ya-
oy e bir fı., ı-

leıı ~h af meae· 
m vzoubah deilldl . 

At•tOrk v f l 
kalan C L c " edince bot 

umnurre k 
mın il illi ma a 

a iDi «!Un VtH lk Par 
ttıının Dıoıkurl, 
lktaclılnt ıeçmekldan ( x ) 

f?'D doiru 
Ye lıa bet it bt r ıı 
hiç 6 h aphf.nda 

t P e Joktur . 8 " kü 
TOrkl uıun 

Jenıu varlığ'l.Ja amil 
olma le •~ref inden 1 -
nüne dli L met oo· 

fen ınlue d 1 dır. o bugünkü r ' eğl -
•6cut b 1 •lclJenla 

u uıundakt 
lllOtad 1 1 • ııeıal •e 

• e erin ve lh l 
olubaa zaferlerin ~ıt tde. 
m• •- . pıfn e 111ftere. •e hl11edd;j O 
hırp meydanlarında );~ui~ 
tlbı diplomatların ..,, 

'•kere 
ı ••Hında da kudret ı_ 
b 1 e ••-

1 IJetlnl lıbat etD1ftU 
B ız. 

zat Atatürk tarafındaı 
l one 

•era ID1f olan daGnü.,. 

oaun eaerldlr. Aynı zaman-
da lımet lnön6 kendlılne 
b &itki doatluk baflartyle 
ballı bulun n Btiyük Erki· 
nlharblye Reııı Manıal Fev 
zl Çakmak gibi çok dindar· 
dır. General lımet lnönü 
yalnız a ker ve devlet ada
mı ol akla kalmsmııtır. O 
aynı zamanda TO:rkiyentn 
lktıı di kuruluıu fçln ll~ım 

olan ıeylerl de vakit ve za· 

maniyle tanım•tllr . Köylü 
.,., çiftçi onu pek iyi tanar 
ve o , memleket lçtnde tef· 
tıı ve tcdktk ıeyahatlarına 

çıkhjında bütün ertlerlnl 
ona •P'•tubıleceflndeD köy· 
lü emindir. O dalma k6y16 
nün vazı etinin telibına •e 
yikıehılmeılne çk1ıımııbr. 
Ç6ok6 o, Tftrk mlltetlnln 
kudret ve ku•vettnın bu 
koylO ıınıfına dayandıiını 

müdriktir. Toprafın• lılibı , 

nehirlerin taazlml, k6yltl iti· 
alo kolaylaıtınlmaıı, toprak 
mabıullerl lıtlbıallt maıra 

fının lndlrllmeıl ıthl huıuı · 
ları lımet ln6a6 dalma il -
tlzam etmlı ve bu yolda 
çahımııt1r . Mevcut blrçek 
zirai tecrübe enıtltilerlnln o ya

dı, onun kumaada11 al d 
,_ o a kuruluıu onun eıerldlr. 
•azanılan •e iıuklll a. 

-" a Münakale ve mu•aıala 
delelerhuie ta ... in meeu~ ıaeae1eelnl Ata ... liOn telik 
dönüdmüoü teıkıl eden ha~1: klılne ıöre iptida ele almıt 
mey allflaa •tant •mel 1 l d d ... 'olaa da 11mtt nön6 ür . 

lr. Muıtafa Kemil mea~- Türklyenln ıanayıl~ımeıl 
ket içinde Jenl ·ı GrklJe~ lımet lnöoüoü• ıahsmda en 
iç pohttka temellerini ku mühim ve en büy6k muhar· 
makta iken lımet lnönü Le, rlk ku••etlnl bulmuı •e o 
zanda çethı ve uzun mika bu yolda karıılaıılmıı olan 

4 ~e\~S... T6rJderl• haya\ ıtıçlDklere lu(l1 btr kararla 

taL~o.1.- · af, " f galebe çal11uıtır. flüliıa h kktDl u ... ._. n''UYa • 
• ıtur lnlçr .,'\ - lmme ha,.atınıo h'1t6o ••· 

fak ohDU ·cadele ,e ' halarında ismet lnönG dal 
pdan bu aıu 1 ado\u· ı ma in ıafda durmuı durbtn 
nan ••rt • 8 ya çın 'tların .,._ mu•azenelt ıörl; ve an 
da ıll&hla yapılan \hare . la1111 ile T6rkt~nlo ekono· 
bedea daha kolay 4amıı· mlk hayat ve laktıafına reh · 
tar· tr;rtık ede11 ateıto bir bat 

Buatln Y•I Terlrt C•m· ol•uıtur. 
borlJetfDte ._,,, ol••lımat Şımdı Türklyenln dıı po 
\f&ol aal&beılı bir td~ ada. tttıkada baaıı lıtdıamell 

dır, •-'-• kartı •••et· alacafını tayin etmek ıilç
_. • ,.r11lmaz bir lmaclı tGr. Tevfık Rt11t6 Araı Ha
lt ~f· DaU• bu 1 1\aı e• raciye Vekili iken her tklıl · 
f' ... 110l •••11....,.de '.ı ear- ae açıktan •ç•i• So•Jetlere 
---_ ...... r. ltttlrlll ......... a t L ,--•r ~ • oı qlr te-ayll alfoh1Du-
,ıl tarı•d• •aztyet\fi•t yerdu. Fakat TOrk dıı polt -
,ı ,,,. ..,.elarda He1ı Mtl- ukuıaıa bu c••laeıı itleolo 
ttl' ~ıtıt korluk •e\.-lt- Jlk bakıından deaı, yaı.ııaz 
ıet ~c biri realpolnılc bakımda• ı6rtH · 

fj) fi ayrılma:: JIC.ıtrt melldır. TiirklJ• S.•yet-
"'''~JejPtor llt Po0 .,.a lerla müıter•k bır hudada 

flı ..tikte s..,~. •••lltet ,,.,,,. 

Türkiye dojarken onu ilk 
olarak tanımıılardır . ~üphe· 
ılzdtr kt bu hareket karde -
ıane bir muhabbet ıaiku1y-
le yapılmıı değtldır. ancak 
Sovydler TOrklyeyl tama· 
mtyle kendilerine çekmek 
ve Türkiye üzerinden Bo · 
iazlara biklm olmak 'Ye 
kendi nüfuzlarını Akdenlze 
kadar \f!1mtl eylemek '4ıte· 

mtılt'rdlr . Fakat . bu beıap 

ytlrümemtıUr, nllel K:e111l 
llzm ne yapmak lıtedlllnl 

biliy~rdu . KencUnt topladı, 
kuvvetlendi, lıtllilaltnt teaıln 
etti, ondan ıonra heaıeD ~ 

Moılrovan10 veHyetladen 
11yrahp çıktı . So•yetler 1923 
de kendilerinin ıtzll idaresi 
altında bir Ôn Aıya pakti 
taaarlamıılardı . Bu taıav•ur 
Saadabad anlaıma11 tle ta · 
bakkuk et111iııe de bundaa 
Moıkova hariç bıralnlmıı 
ve yalnız Ankara gen!ı mlk· 
yaıta nafiz ve müe11tr ol. 
mutur.Gihillüyor ki TGrklye 
kendi lnlılyatlfl 1le hareket 
etmtı ve AtatOrküa ftktrlerl 
yaDında ooun ilk mesai ar· 
kadaıı ve Bat"lekllt otan lı · 
met lnöoanın enerjlılne da
yanauıtır. Bunuala berabe!' 
~ L • 

So•yetlerle mftıterek hudu. 
. bakidtr llGrkferln ~ f lklr ile · 
mine çok uzak olan kom6-
nızm her nekadar Türktyede 
ıtddetle takip ve tenkil edil· 
mekte tıe de Türkiye Ruı 
komıuıu ile kavıa11z ıilrll 
Hblz iyi ıeçtnmek llzumu
nu hl11edlyor ve keadı ıatak. 
lahnden hiç 'hır fey feda 
etaıelrılzln onunla uflaııyor · 

Dtfer taraftan Rutya kea· 
dtıl dahtleD ~k pl"flD btr 

lardır. 

Kooferanı batladıktaD 
·ıonra tiyatro ıtft!'itne ıidtıD 
iki ajan [!) tabatlAtın kendi
lerini.! teıltm edllmeet emri 
nt aldıklarını ıöyltyerek 25 
bin doları almıılar ve ka
lan bıletlerl de kontrol et· 

mitlerdi. 
Raralar1 kt'ndtl rJoe Ye 

ren yezo.dara bır ılfara ık
raaı ettikten sonra ortadan 
kaybolan ıahte memurları 
h-en6z yakalamak kabil ol. 
mamııhr. 

Yalancı Hay
dud öldü. 

Amerlkalaların =7-8laocı 
haydut dtye andıkları Güı· 
tav Men mahkômtyetlnl ge· 
çtrmtıkte alduju heplıhane 
de kolb ıekteıtDden 6\m6ıt6f 

vaziyette bul•aduiunden buıiln 
artık T6rldye pek çok ıey 

arz ve teklif edecek halde 
dejlldır. 

G. Mea yalancılılı ıle t6b 
ret bulmuıtu . ı,, bir ailenin 
otlu olan G . Men inlnrelte 
tahsilini ikmal ettikten ıenra 
bir kaza netlceelncle baııa
dan yanlanmıı Te ka'tayı 
m6tefttp ati!lken ıukat et· 
mele t.a,tamııtır. Birçok de -
landmcıhklarlle toınmıı 

olan Memtı bılheıaa Amertka 
eıkı relıtcumbaru Herdlnıln 
ö\Dm6nden ıonra çıkardalı 
uydurma rl•ayetler netlce 
ıtnde yalancılıfı anlaıılmııtır. 

Bir arahk Men tayartıcl 

Lındberıln oflunu kaçıranla· 
n hulacafıaı Uert ıürerek 
tayareclnln kar11ını iki ker" 

lımet loöoü dtı politika 
da da herıe1den e•vel btr 

TGrk nHyonaltıtldlr. Evnl
ce Baıvelıtl iken yaphfı ıi· 

bi timdi Cumlaurretıt iken 
de memleketi için faydalı 
bulacafı an•&ftll&farı yapa· 

caktır. Fakat Onnınh dev 
rloln meafor kapttGliı1on 

lannın ıtzll bir ıekllde yani 
emperyallıt karakterdeki 
devletleri• ntlf uzu ıeklınde 
tekrar canlaaarak eıkl loıı · 

rahlı hallerlal lktleap etme· 
lerlae ıtddetle mGmanaat 
edecektir . iptida ve her ı•J · 
den e•vel TGrklJe buıG• 
Türkiye Cumhuriyetinin ba· 
ıında bulunan adamı• pa · 
rolaıı budar .Ankara.ta pohtl• 
ka fıklr ve feraıetle yapd· 
maktadır, hlulyatla detti 
Memleket Ye milletin ha· 
yatl menf aatlerl nerede 116 
r4alhae ora1a tevecclh edı. 
lecektlr. Ge•eral ı .... t la6· 
nG, sen~ T6rk milletinin bu 
kere ebediyete k•••ta• ba· 
ylk rehberi stbl Kemlllıt 
ruh ile m.,ll•tl• •• bu •M
ir atla.. etur.cek ..... 

dolaaclırmıı, fakat yakayı da 
ele vererek on beı eeoe h•p
ıe mahkum edtlmlttl· 

G . Men baptıhaaede de 
yalan ıöylemekten ıerl dur 

mamıt ve ıerbut bırakıldıiı 
takdirde çok mühim tfıa•tt• 

bulu•acatını ileri ıürmüpe 
de yalancıhiı tamamen aa • 
bit olduiundan bu palavrayı 
k'mH yutmamıı, Men yeni 
yalanlar •ydurmaia vakit 
bulamaclaa kalb ıekteılndea 
6hrıtfıtl6r . 

daha ltyalrath bir kimae 
1oktur. A.tat6rkten birkaç 
yıl daha 1aıh olan lımet 
lnöa6, enua TGrk bayrak· 
larile 6rt61G tallutu arka · 
ıında ciddi, elemli, fakat 
bGyGk yazlfe meıullyetlnl 

müdrik bir halde 16rlnl
yerdu. lımet lnlntlntln rl· 
yaıett altaatla memleket iyi 
bır emalJ•t •• •aıunı yet .......... , .. 

tıdır . 
lnıtllz gazetelerinin yaz 

dıfına gare, bu &det bu ıe 
ne Rom••Y& ıle Almanya 

d bir bldlıe teıkll 
araıın a 
etmtıtı r: 

Romanya bükOoıetl bu 
N 1 leceıınde dona 

ıene, t"O 

tılmak tçto ormanlardan ça ~ 
dallarının keıtlmeelot yaH 

etmfıtlr. Bınaenale;~,· ~~
manyada, herke• r ' 

1 1 de ,amdan 
aıan akal lyet Halbuki 
aıahrum kalmııtır. 
Alaıanlar bu ıdete çok dOı~ 
kGadOrler •e Noel gece1 
muhakkak çam don&tmık 
tıterler . 

Şımdİ, Alman ıaı:etel;:· 
Romaoyadıkl 500 000 

Noel eflencelerlnden 
manhın dlldlklerlnl ileri 
ma rum • 
ıilrerek tlklyette bulunuyor· 

larm•ı· · · 

Nobel Mükafa
tını Kazana 

kan baodoı• ıcf: lhaaD KOo· 
çe~ 1 _ Aıkırt mart No. 
1 [f. Şubert), 2 - Gasel 

t (R 'Volı. Karmenslta • •• 1 • 

1 3 _ M rlnarolla •VtW 
tet , B h·-
Uir • [J. ftıcıkJ . 4 - 0 

" 

d 1 Fantezi - [Pucol-
me • r · 
ol) 5 - Kukuama - Etta-
po' egterrneso [P. Linke], 
18 30 TGrk aı6ı.ll1 {ince ıoz· 
ıeıah ve htıızam faılıl. 19. 
15 Saat, ajanı, meteoroloJl 

1 t borHll haberleri, 
ve z re• 
19.15 Türk mftılil (eaz 

1 rl] ı _ Şehou per 
eıer e , 

[Ali Al•] 2 uzl 
revr ' ( b 1 dlllr• ı11z ıemaisl tuı ur 

C il] 3 _ Tanbur takıtml 
em ' KOr· 

[Meıud Cemli}, 4 -
1 dllt peırevl [tanburl Cemi ], 

5 
_ Hüzam sar: 1emafıl 

[Şerif Mohtddtn], 6 - Pen· 
be ııdın [H ydar bey] Ça· 
lanl r: Vecibe, Meaud C • 

Ro K m Cevdet 
mil, ıeo 

K 
20 1 o Konu om• 

ozan, · ) 

Çin omanı• [Hukuk lloıl yayma kuruaıu • 
20 15 MGzlk { r dyo orkeet 

Çin kadrnlarıa•rı hayatını ıef - Praetortuı) 21 15 
d nlyle ııtı- raeı -

tuvlr eD rom N t b 111.t kalD· 
h

ar etaılt ve bu ıenel l o Saat. eslaam, a v • 
k ıı btyo - nukut horeesı (fi , t), 

b ı Okifetını asan l k 
e ID k 1 muharrir 21 25 T6rk mtizlll fU ı 

olan Atuerl e. 1 
• ş k 1 

Pel Bak 7.500 lnglllz Uraıı •• takıtm ). 1 - t\r ~ar 
tutan mDlılf tını almak üze· {MftseyyeD Seaar}, 2 - •· 
re Amerlkadan l:itokboh:na m l Nıyazt Seylıuo\ - ke· 

L d • 3 Carlu-
gelmlt ve oradan °0 ray mençe takılm, - " 
geçmlıtlr . l r [Muıtafa Çeilar], ll.5& 

Kendlıl, Nobel mü"lfah· Konuım• (TGrkly• poıtaıı] 
nı kazanatı tlkAnlerlk lı ka· 22 10 MD2tk (küçtlk orkeıt · 
dın müellefttr. ra], 1 _ r 6lh meltemler • 

MOklfatını Aınerlkah ka 1 {G oı'I] 1 - Aıker 
K 1 biz .,.. 1 u ' 3 MeL· 

din -u-ell~fe lı••Ç ra 1 [Ş b t) - • .... .... marıı u er ' 
ı.at •ermtıtlr. tap lıtmll ıaDatta adacyoıa 

7 500 St•rlla 
Perl Bak · fB tbovo] 4 - Şen parf& 

m6klfct1Dı almak Ose~ (L:vın), 5 - l(antabtl• (Se· 
Amerlkadaa ıuretl ma .. ıuıa zar Kat 1. 6 - Urfıer t1dıer -
ta çajmlmııtı Kendtıl ya~e valı - (V altt6,f6a}. 7 -
Çin ve Japen hayataoa mu ODlılne için [Kartlı), 8 -
te.lllk 500 •ayf alık yeni btrl B ı•-a (DrlıoJ, g 

arııma - po ~ 
kttap hazırlamakla aaeuu R motlflerl üsertne 

d k ko· - UI 23 10 
iken tıtni tehir e er• potpuri [Leopold], . 
C •• lyle blrlll:te AvrupaJa d) 23 45 24 

Müzik (cazban ı • • 

gıtmlıtir. Son ,,·anı haberleri ve ya· 
Stokholme ıeldlil uman 

., rala takdim edıhnlt •e nnkl proiralD· 
"' ı mera· ~ • 
aıükafatıo ••rılme• A 'k D ll.CllBll .ım• p•k •• d. cereyan et Sov~el - h n a . 
m!ıttr. al S 0 5 ıene içinde Sov· 

M6kaf at keodiılae ve~ - 1etl:r Slrltll tle Amer~a 
dikten ıenra iki lueçll e 8 l ık Devletleri aratın a 
nlzcl Perl Bak ıeref ıoe boru k: r ;ı~ıuet mübadele•I çok 
çalmıılardır. artmııtır. i 935 temmuzun-

M6teakıben kral ve veli da ıa1zalanao tlcarel mua-
ahd ayra ayn ziyafetler ver · be-deılni, aıaiıdakt rakam . 

mtıur. larıo tebarüz ettirdlil. bti· 
P.erl Bak Amerıkaya döa· yGk bir faaliyet takip et-

dllü zaman tekrar romanı mtıtlr: b llt 
nı yazmtya batlıyacakhr Bu 1934 AmerJlcadaa it a : 

'

•nl roman «.Vatanperver» · la ak] 14 997.308 
... [dolar o r . 12 337. 

adını taııyacaktır. Amerlkaya ihracat. • 
Bir Japon kızı,le e•lea· M7 J935 Amertkadan ıtlla 

mtı olen genç bfr Çtnllnl• l&t: 24.742.853, Amerı~;;: 
hayataaı taıvlr edecektir. Ne ihracat: J 7. 753511 
Çto, ne de Japon taraftarı AmerlkadaD ttbal•t: 33 4~7. 
blr romandır. 139 Amerıkaya •hracat: 20. 

.., , 513 781 J 937 Amertkadan 

Odesl ilİIA kütüphınBSI. nhalAt: 4z.900.oo, Amerı· 
kaya ihracat: 30 700 000 

Odeıa tltm kltlphane•I, 1..:::!~::.;~---:--:-'.~-~;:-
So•y•tler Blrllftnln f!• eıkl cuttur KltGphanede, ilk 
klttlpltaaelertaden biridir, Ruı tabtl lvaa fedorovua 
108 teae • .,.yel kurulmuf - baıtalı eotereına lcttaplar 

8 k6tlpbaned• 2 md· da bulunmaktad1r, 
tar. ılud kitap yardır. Nadir 
yen c k 

19 
Bu klltOpbaneye miraca· 

kitaplar kıımı, pe zeaı . at edenlerin ıay111 , ıeneden 
dır . Bu kOtOphanede, ara. ıeneye arlmaktadar. 1937 
lar&ad• partömen azerlne de bunlara• eay111

1 
244 502 

Yazılmıılar da buluDdulu bal· 
k Jl balm•ıt•r. de, a 000 •adlr itap me• · 



SAYFA: 4 

Fransız 

A laşa 
Pcnlı, 

Gazeteler, ltalyea metale-
batının ne ola bllecefl ve Dört 
ler konferansa akdi mesele 
ıtyle me~guldürler. lngllterf', 
Fransa, İtalya ·ve Almanya· 
nın tıtlraklyle beynelmilel 
bir konferans akdi meselesi 
de rünün mevzuu olmuıtur. 

Ôn ve Ordr Le Jour "le 

Ftgaro gazetelerlnln Lon · 
dra muhabirlerinin lıtıhba· 

ratına göre İtalyan m.etale· 
batı ıu üç madde üzerinde 
toplanmaktadır: 

1 - Tanuıta mukim ltal 
yanlara muhtariyet verilme · 
al . 

-1 al a 
zlığı 

•~yahahndan evvel Çember · 
layn &le Ueladiye aruıod. 

btr konuıma yapılectıtında 

ııırar edıyor. De11i Heıad 

fee ihtıliıf ın müzak re yolu 
ile halledılebtleceğl kanaati 
ol ileri sürüyor. 
Baıvekıl Nevıl Çemberlayn 

burün buraya gelmtı ve re· 
f ıkaatle birlikte bazı dostla· 
rını ziyaret ettikten sonra 
[Lord Jüton] un malıkaneıln 
de mllllf lr kB lmak üzere 
akıam üzer! [Yorkılr Je ha· 
re ket etmtıtlr. 

Jngılız Baı•ektlı, relecek 
baha ıonlan1>da dön~cek •e 
Roma ıeyabatt lçla Lord 
Hahfakıla lteraber hazttlan
mafa baılıyacaktır. 

T0RKD1LI 

••••••••Ela ~ _. 
DOKTOR 

M. Rıza Erksan 

3 llCtNdKAICUR 493 , ... 

~-~· ........ ~'l.'l.-l."l'l.._ .... ~~'l.'l.'l.'f.'1.'l.'l."l.~'I.• 
-~ . ~ 1 ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banksı e 
; : K apita_I: 700/)00,000 Türk Lirası -,. 
M ~ Yurd içinde 26 J Şube Ve /ljans -,. 

iSTASYON CADDESi IÇILLILER APARTMANI C = Dünyanın Her TarafJnda Muh11birır = 
3 NCO KATTA HASTALARINI KABUL EDER. • 1/tİ. Her türhl zirai tkrezler-dtğer btlcümle bank mu- ~ 

• JIJ. amelerl büyük ıubelerınde ktralaii ;ıuala.r. .,. •••lali! ••• • •••S11tlt•lt•S11! ~ lhbarsıx tasarruf ve l<vnırJeıu' huapluıod..ıkra· ~ 
.,. mlyeler. ,.. 

Balya ~ız2sı köy ~oıcu eloiıeleri : ; 
komisyonu bışbnlığın~an: : 1~~~ı~'r "~';~· ıkraınıtl~~ ıu ·rı: 5 

Balya kazaıı köy koracuları için ıatın alınacak 50 ta· ..&J 
1 

lUUO 
1
000 

.,. l 500 500 .,. 
kım elblıe 16-12 938 tarihinden itibaren 21 gün müddetle 1 250 Z50 .,. 
münakasaya konulmuıtur. Ceket, pantolon, palaska ve ~ 10 lOO HlOo .,. 

tozluk dabd btr takımın muhemmen bedeli 11 liradır. = 25 50 ı 250 = 
ihale 5 l<inun11ni 939 perıembe günü ıaat 10 da komla .ı, 30 -40 1200 'fil 
yon mehıuı huzurunda icra edllecekUr. 11/. 40 20 800 "'6 

Tallplertrı ve fazla malfünat almak laUyenlerln bu müd. ,. 1U8 Aliio -
det zarfında her aün Balya köy bOroıuna müracaatları "1- Ba ikraıniytltr her llç aydc bir olmak iztu se· -
tlln olunur. ~ nıde dört defa •u miktar uzerind.e1t kura t ll•ğılı· = 

4-1 - 399 .- lacaktır .,. 

-~~~·~~···~·······~~··~·· 
2 - SG•eyt kanalı tda· 

realne ltalyaaın da tıttrakı. 
3 - Ctbutl Adlı-Ababa 

demlryolunun balyaya aatıl 
maıı. 

laılltz nazırlarının, Roma
ya tayare ile gtdecelderJ söy-
leniyor. • 

• 
ı Balıkesir inhisarlar Balıkesir Askeri« 

Şııbesiıılen: 
Ôvr ve Ftıaronun Berlln, 

Jurnalin de Roma muha 
birleri, Dörtler konferanıı 

lçtlmaından bahaetmektedır· 

ler. 
ftsaro, yarı reıml Alman 

mebaflllnden ıöz ıöylemeğe 
aaliblyettar bir zatın ıu be · 
yanatını neıretmektedlr. 

- Her ıey, lnallız• nazır · 
larının Roma görüımelerlne 
ballı bulunuyor. Romada 
ıeri bir ltllifa varılmaaı el 
de değildir. Ancak Romada 
Mloth ııbı bir konferanaın 

akdi tbtlllfın hallt için za · 
rurldtr.:ıt 

Ürdr tunları yazıyor: 
<dıte •azt1et böyledir Çem. 

berllyn, Fransız ltalyan 
ıhtlllfını r~rüımek lçtn Ro
ma1a ıltmty~cektlr. laıtllz 
diplomatı Romada bir ıım· 
ıar rolü 01namı1acaf1 ııbt, 
halyaya arazi bafıılıyacak 
demokraıllerln cömerd bir 
hayırc111 da olmıyacaktır. 

lnıtltereyl en fazla me11ul 
eden lıpanya vazlyettdtr. h
alyanlar, 26 nlaan anlaıma· 
aile ıerl aldıklarandan çok 
fazla ku••etler ıe•klyle Fran
koya yardım etmektedırler. 

Binaenaleyh loıllterenin a 1a 
ka11 daha ziyade lıpanya 
meselesi dedir. 

Ôn ıazeteat de ıöyle di
yor: 

Buıünkü Boone FtUıtln ıö 
rüımeetnde Çemberlaynın Ro 
ma seyahati görütülmüıtür. 

Çembnliyn, her ne olur
sa olıun F ranaa İtalya lhtl · 
llfında müteva11ıt rolü oy
nıyamıyacaktar. Ve cıaeen 

halyada bunu anlamıı, ümt· 
dtal kaybetmtıtlr. 

Gazeteler, B. Çemberliyıuo 
Romaya yapacaiı ıeyahatı 

tefılr tle meflrul olmaktadır
lar. Umumiyetle Çemberliy 
nın Romada mutaTa11ıt rolü 
tf a etmlyecefl kanaatini tz 
har eden razeteler Parla ıle 

Loodra arasında dahil evvelden 
diploma tık kanaldan f ıktr 
teatlıtnde bulunduğunu yaz· 
maktadır· 

Taymlı, Franaanıo Cıbu 
tiye ku•vetler göndermesi 
ve fevkalade tedblr!er al
muı bayrt!t uyandırm•ma

lıdır: Dı yor. 
Deyli Telgraf da ıöyle ya· 

ztyor: 
«Fransa ile halya ar@aın 

da ıtllhlı blr anlaıma7.lık 
intizar etrnemeltdlr )) 

Nlyoz Krontkel, Roma 

Nlyoz Kronlld ıazeteal 

yazdıiı ııddet lı bir ma&ı a · 
lede, Muaaoltoıntn ıantaj yap
tıiını kaydetmekte •e Ro · 
maya ııttıilode, blrt•Y bek· 
lememealnt Çemberllyoa 
ta •ılye eylemektedir 

Parllmento, burün Heryo 
nun riyasetinde toplanmııtır 
BütOn mebuslar ıelmlfler ve 
yerlerini ı11il eylemtılerdı. 

Baıvekıl •e diier nazırlar 
ayan mecllılne gUmıılerdl. 

Bunun üzerine, her taraftan 
2ürQltüler bat gôıtermıt •e: 

Kabineyi ııtıyoruz! barıca 
ye Naaarı ıelıın bize izahat 
"leratn! 

Sealerl yükaelmeie baıla · 
mııtır. Reıı, bu ıür6ltG kar · 
ııımda, kabinenin ayandan 
selmeaını tllemtı •e müza· 
kereye kısa bir müddet için 
fasıla •erilmltUr. 

Yarım ıaat ıoora, yanın 

da Hariciye Nazırı Jorj Bonne 
olcluju halde Baınkll Dal•· 
diye parllmentoya ıelmlı 

•e yerine oturduktan ıonra 

celıe açılm11tır. 

Dlrçok mebuslar , İtalya 
Franıa ıhulif ı hakkında iza
hat TerUmeıiol BeıveklldeD 
latedUer. Buoua üzerine, Ha 
rlclye Nazırı Jorj .Sonne kür
süye çıkmıı ve ıuoları ıöy · 
lemııtır: 

- CelıeniD bidayetinde 
burada hazır bulunamadıiın
dao müteeaatrlm. Ayın 19 
da g~oe burada harici va
zlyetımtz hakkında. ılze be· 
yaoattD bulunurken, ltalya
nın, 19~8 mu hedelerJnt fer 
hettljı hakkındaki kararın

dan mnıümatımız yoktu [Ne 
den ıcelertl maahaza haber 
dar edilmlf olıaydık, g ne 
ılze malümat veremezdim. 
Zira 1tlclusul keyf ly~tln ev
veli kabinede tetkik ve mÜ· 

zakereıl lazımdır. 

Bu ıırada her tuaftan 
ıtddetlt gürültüler beılamıı 
ve Harlcıye Nazırı Jarj Bonne 
ortalığı teıktn için ıun nrı 
ıöylemtttlr: 

. -- Müaaade edınlz yılbn 
ıındl'ln ıonra vaziyet daho 
lyt tavazzuh elmlt olec k, 
o zaman mün~tılp bir gün 
tAyin ederiz ve size istedi 
flntz lzfthah •eririm ,. 

Hariciye Nazırı bu sözleri 
üzerine gürütüler kesılmı, Vf'! 

ytlbaıınden ıonr& ltal va 
Fransa lhtfl fı hakkınde. btr 
mün keıa günü tayin edJl · 
mek üzere ce1seoye son ve 
rilmtıttr. 

Baş Müdürlüğünden: 
1 

Gönen lobtaarlar ldareaınde Japtırılacak bt"çı ve ka ı 
pucu odalarına aıd ı111aat 18.12 938 ıfioOnden itibaren 
yirmi ıün m6ddetle ıartnameal mucıblnce açlk ekıtltmeye ı 
konulmuıtur. Mu..,akkat ıhale 6· l 939 rününe raıtlıyan 
cuma 16nü ıaat on bette Gönen m6dür lük bınaıında te
tekkül edecek komı11on buz.urtle yapılacaktır. 

l:.kı•ltmcye tıthak edeceklerin 659 lira 64 lluruı mu· 
hammen keııf bedeli üzerınden JG:ıde yedi buçuk mu. 
vakkat teminat akçuıoı 6 1 939 ıünündeo t:vvel Gönen 
tdareaıne Jatumalan ve talıpl~r&n kanuni teıaıll haız ol
maları •e muktezi vesaiki ıbraz etmeler& tartlar. 

Şeraıtnameyl ıörmek •e daha fazla malümat almak 
lıtlyenl~rln Balıkesir liaımüdQrlOiO lle Göneo müd6rlü· 
tüne müracaat e,lemelerl. 

Moskova üniveısitesi. 
'" Moıkova ünlveralteıl, Sov· 

yetler Bırltaı kültür müea 
ıeıelerinlo en müblmlerto 

den biridir. Bu ünt•eraite, 
birçok ıenç alimleri ılnealn· 
de toplamıı bulunmaktadır. 

Son mib•bakalarda sekiz 
btrlncl ve ikinci mükif atı, 

bu ünl•eraiteye merbut ıeoç 
ilimler kazanmııtır. Moı· 

kova iin t•eralteılne merbut 
Umi araıtırma eaıtllülerlnde 

çalıtan profeıör namzetleri· 
nln adedi 450 dır. Hunlar, 

kimya profesörü Zellmıkl, 

bioloi Kuların. flztkçt Men· 

delıtam •e aalre gibi bepıl 
Sovyctler Bır ltit ıhm aka-

4. 1 402 

Edremit ticaret ve 
sanayi odasından: 

«Ahmet Molvalı» ün•anı 

ticarlıtle Edremidin Altın· 

oluk iıkeleal Denbbank 

yapurları acentelijt yapmak 
üzere Altınoluk ••hlyeıinden 

Ahmet Molvalının ticaret 
kanunuaun 8~ ncu madde · 

ıl mucibince ılclllt ticaretin 
1 l3 numaraatna kayıt ve 

teaçll olunduiu ilin olunur. 

Kayıp mühür 
T. C. Ztraat Bankası Ba 

lıkcılr ıubcılnc! ki mevdua-

demlın 

büyük 
azıuındao olan ve 
evrensel ıöhretlerl 

tımda kullnnd1ğım mühürümü 
kaybetUın . Yeoıaloi alaca 

bulunan altmltrln nezareti 
altında bilıılertol ıluoal et
mektedir. 

jımdan eıklsloln hükmü ol· 
machğı ılflo olunur. 

Ünl•eraltede okuyan 4.9UO 
talebenin 2 233 u Asız, 1 154 

ü e&kl amele veya amele 

çocuğu, 532 si köylü çocuğu 

geri kalan luımı memur ço· 
cuğudur Üolveralte de 45 
mtlllvete aıenıup talebe ..,., 1 

1445 Numar11lı taıar · 

ruf uhıbı Halalcalı Ah 
dullab Haaoğlu 

-------
TÜRKDILI 

Pnzarteıindcu baıka her 

gün çıkar. Siy ıal gn:ı.etc •• 

Y ılhğı: 00 Kur , 

~ 

ı l 
1 
1 
1 

Yoklamaya Davtl 
Aıkerlık tubeılnde kayıtlı harp aıalQlü ubay •• eratla 

ıehlt yetımlerinln 15· 1-939 ailnücden itıbaın •ıaiıda ya-

zılı olduiu •eçhtle 5 3.939 gOnü1>e l&adar aftanın pazar 
teıı, ıah •• çarıamba ıOnleri ıaat altıdaoon ıkıye kadar 

ellerindeki reımt ıened, maluliyet raponı nüfuı cOzdanı 
•e maaı cüzdanlarlyle btrlıkte 939 yılı lramiyealne atd 
kayıtlarını ,aphrmak üzere ıul:ıeye müraaatlar1nın ve ıcl 
mıyen Yeya hüviyetini muaaddak •e kedıılne yalnD btr 

ktmıe ile yoklama muaaıeluıol yukarıdagösterıltn zaman 
zarfında yapllrmıy•nlar oa11>ına ıl.uıml~ tabaklrnk etti 

rılmtyeceil •e bu yüzden vukua ıelecekzararın kendileri 
ne ald olduiunun mutad •a~ıtalarla bol. köyler halkına 

ilanı teblıi olunur . 

25 1 939 
27· 1 939 

28 ) -939 
30. t 939 

6-2·939 
9 2-939 

10·2 -939 
12 2.939 

15 1 939 

18 1 939 

19 1 939 
21 1-939 

24·1 939 
22 1 939 

Şamlı 

Şamlı 

Konakpınar 

» 

lvrlndi 

» 

Sanıtepe 

» 

Şehir maballlt 

» 

Kepıüt 

)) 

Bıjadıç 

• 

13 2 9J 
16 2-99 

17·2 99 
29-2 99 

20 2·S9 
22-2 139 

Durak 
)) 

Ktıpeler 

» 

Küpeler 

• 
23-Z jJ9 Çe iıı 
25 ~J9 • 

2&-:939 Yağcılar 

28-'-939 » 

29!·939 
'.l3 939 

Oımanlır.öy 

)) 

• 
Balıkesiı· inhisarlar 

B<tŞlllÜdürlüğünden: 
Kablh tezyit ve teokıı kaytlyle Ağunya inhisarlar an 

barlarından Bandırma bakım e•lerlne taıınacak 175.000 
ve aynı kaydla Yeofce lohltıar•ra anbarlanndan yl•e Ban 
dırma İnhtıarları bakım evlcnııe nakil edilecek 35.000 kt 
ceman 210 'OO kt lo idare w41t yaprak tütünlerin nakit iti 

15- 12 938 tarihinden 13 1 .939 teri hine ka
0

dar .-f\he 
konulmuıtur. 

lıteklılerln ıartnameyt gôr:ıe bedeli muhammen 
olan 3412 liranan yüzde 75 at akçasını yatırmak 
üzere 13- 1 939 ıüniine bdar tkale inhisarlar mOı
takll müdürlüfüne mürecaatlaı 

4 - 1- 400 
dır . 1 
va~~;:~:~ı~, ~:ğr:fy~~k:::~ ı1 

A lt· .t,yhğı:400 

Sayuu: 3 .. 1 Edremid Gu1 Merkezi 
lojl, fizik, kimya, jeoloji, 
mekanik matemaUk. 
Moıkova üntverelteatoe 

merbut lllı:n araıtırmn enı 

tllülerlnln adedi d,, onblrdır 
gene üniversiteye merbut 
olorak Gç müze (t'ıntropolojt 
aıtron::>mf, je oolojı), bir ne
bftlat bshçeal ve bir büyük 

kütüphane mevcutur. 
V ııkttvle doğ,.udan doğru 

yA üntversltcye merbut bu
lunan hukuk, tıp vesaire 

Günü geçrntf uıvılar 

kuruıtur . 

25
1 Belediye Ayar lhurlugundan 

ADiXES. 

BALIKESiR l l HKDlıJ - --------
gibi buı fakülteler, son ıe· 
neler zarfında. tamomlyle 
müstakil müeaşeıcler• hal ine 
lionu1 rr1uı bulunmsktadır . 
Bu rnQesı:e5elerdckl talcbt" 
oln mlkdarı lıe, r.yrı olarak 
25.000 dır. 

37 Damıalı ölçülerin ıeneıe. ye neleri bu yıl yapı 
lncaiındao alakadar ölçü -.hın 1. J 939 tarıbıoden 
3 l 1 9:i9 hrthıne kadar (37) alı ölçülerini ballı ol 
duklan belediyelere bır bf'!yte ile kayd ettlrroeleri 
ve mukabllfnde bir müraceıı(ıdı alına ları fcap ed~r 
bu tarihe lcadar ölçOlerlol keltlrmtyeoler hakkında. 
kanuoi takibat :yapılacl\fı tli,ur. 4 - 1 - 398 - ,. 

Sahtbı ve fbtmuharrlrı: 81tııt.1ebuıu H KARAN 

Çıkarım Ge .. el Dırekt6rü: ft~fL 'AL 

Buımyert: l'ıllyet Matbaall ahke•lr 


