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7 IKINCIKANUN CUMARTESi 1939 

----------------------, 
. de Şiddetli Bir infial: Fran · 

Surıye h" de Nümayişler Yapılıyor. 
sa Aley ın 

ON Oç0NC0 YIL SAYI: 4078 

GÜNDELİK SİY.ASAL G.A.ZEYTEeneı Japon Kabi esi 
1 1 •• •• v k•JJ Suriyede Fran-
smet nonu e 1 er sa .. Aley~inde İlk Toplar .!!_~ını _J aptı~ 

H t• R• t Ett• Numayışler. . - k. ha vekilinsı-eye ıne ıyase le lley•ut, 6 1Rad1o)-f.ao. y nikabıneeS 1 Ş 
ıa - Suriye muaheaeıtnin, e . . nen takip edecek. 
Franaa mebuaan ve ayan yasetJOl ay 

Bu toplantıdaMaraşal FevziÇakm kda bulu- mecllılerlnce reddedllmeıtn- R dyo) - Ja · . -
den dolayı baı ıöıteren in· Tokyo, 6 ( a Nıaero 

nd u. Muhtelif işler üzerinde kararlar verildi fıal deYam etmektedir. :u pi OD kablne•'!,::.:::ade te· 

Aalı:ara • 6 (A,A..) - icra 
Vekilleri Heyeti dün ıaat 
16 da Baıveliilette Relıl
curnhur lırnet lnönüntln re 
ltltil altında ve Mareıal 
Fe•zl Çakrnajın tıttraklle 
toplanınıı •e muhtelif me 
ıeleler Clzerlnde ı&rüıGlerek 
kararlar verllmııur. 

Bu meyanda mGzakere 
edUmekte olan barem tadt
lltı kanununun aıkeri ve 
m ülkt de•let datrelerHe bil · 
1lmum laaak -a •e mue11eıe-
lerha maaı ve ücretlerlnla 
~adtlü .. aıları ••erinde 

Milli Şefimiz 
İsmet lnönü 

ıibı de, Franıa aley ine ranomaaıo H 
1 

iye na· 
m6ıbet bir neticeye Yaral- nimaylıler yapıldı. ıekkOI etmlıtlr. ar el • a· 

deve. n maıı takarrilr etmlf. Bun- /ı zaretloe Artloa, j " 

G t l J ,· J h uı1 mecllı r ya •• 
dan baıka deYlet mübayaa aze e erae ıaretly e Ol kil Prens 

ıelloe eabık baıve 
tında kom••yonculuk u•u•ü · 'lan Resimleri. ıııi müdaf•a ue 
nün tlgaıı ve Vekiletlerlo l~ Konoye, im k deniz ye 

Ankara, 6 (Huıuıi) - zaretlne oao• 1• 1 büyük mübayaalarda ecnebi 
1 

dabtliy.. nazaretlerıoe am · 
Büyük Millet Mecllıl Ma iye '"' ı dl fabrikalarla temas teılı etırtlmlf er r. 
EncOmenl ııazetelerln illn ral Yun•Y 1 dl 

• derek mübayaayı temin ' d k d Dı~-r nazırlar tpk• e 1 • pullarının ıazete er e 1 am .... 
edebtleceklerl itler için bu ı• reıml kanununun tadili mtılerdtr. tor 
karan derhal tatbik etme · hakkındaki Hakkı Tark Uıun Yeni kabine, lmpara k 

ı. 1 k b l edtlere ler• ·n Maliye V ek iletinin tekltflnln müzaaereı ne Ye tarafından a 0 _ ktbeo 
de bu karara ıöre alınacak bu ılbl ilin bedellerinin aan- aad lçmlı ve mutea 1 ti -

tlmetre üzerinden resme ti- 11,_ tçtlmaını akdeylem 1 · 'aporı /mparaloru kaauni tedbirleri iki ay zar· .. 
1 

Jı 
1 bl olmaaı eıaaını kabul et- Yeal Japon kablaeıln Dl Htr•numanın kııa lelr H· fında hazırlama11 karar aı· ı 

mittir. ı ıtyaıet D b k d 
Prenı Koneyen n - l . manda bu prenıt 1 UYYe en hrılmııhr. 
aynen takip edeceği ıoy • ftlle ç•karacaiı ve Japonya-H t s k v c J · d k • y; [ Ruzveltin otyor. , 1 totalıter rejimi uıul6 ıle a ay, ar e en up zmır e l l - 1'A ssoıı·nı·ve Loodra. 6 - MDecı"~.!:; tdar• edecefl anlaıılmakta-b 8 ,, f • M lF'lU T relıl Hıranuma, ye dır. 

Hudutlannı Tahkim Etti se7!~i ~:ı:edi;~; Mesajı. ~;~!::·1;!10~.u~~·!:: .. !:. s-~~~~:ı::~·~.t~tı~,;:; 
H t - - 1 ._ 1 llt Roma, 6 (Radro) - Ame 1 ti Harıcı1e nazın temayftllerln müme11lll olan a ayda Yapılan Tahkı• mat. zmirde Hl .. Jmtyet mı ye rıka ıeflrt, dio Mu11ollnl ile ilım f r. u 

f l b . Arıta ile harbiye aaıırı ıa•· Hıranumaaı• yeni Japon ka· okulu üçünc6 ıını ta e eaı Y•Plıiı mQlikatta, Relılcum· h f • etmek· la Tam B • E • t V H adına alman yılbaıı ptyanıo· hur RuzvelUn bır mesajını dalyalarnu mu a az blneıtnl teıklle memur edil· ır mnıye e U- ıu biletine 70 bio lln toabet da, lıalyadakt Ame•lkao te- tedırler. Eıkl baınkil P·~·· m••l•I, Çto barbtDID ıdamoıl 
zur Teessüs Etmı·ş Bulunuyor etmeıtnden dolayı çıkan de· baa11 Yahudilerle umumi Konofe de tleYl•t nasırı o:· ye ye•I fOtubat yapılmaaı 

Antakyadan Gıi:.:tl Bir Görümi§ 
.lakara 6 - Bırka n -

' ç R n · medyunuz. Franıaoın goı· 
denberl burada b l '-

u unmh:: · terdlil h6aııüolyet Ye aamt 
ta olan Hatay Dahiliye ve mlyet de kayda ıayaodır. 
Milli M6dafaa Nazm B. lna Dahili teıkllatamızı yeni 
yet, dün akıam Toroı ekı · den bazı kazalar teıktl et
prealle Hata1a.hareket etm!t mek ıuretde tevel ve orıa 
tir. nlze eyledik Dahiliye Ve· 

Dahiye Vekıltmızle, Genel klletlne merbut bir j andar · 
Kurmay lkıocı Relıl General ma umum kumandanlığı Ue 
Aıım Gündüz, lıltllet Mec- bir emniyet umum müdür 
llıl Rebi B AbdOlhahk Ren· IQ§ü tcokll edlldı Bu ıuret · 
da ve İktıaad Vekili 8 Hüı- le emniyet ve in:ı:ibat kuv

nCi Çakar taraflar1ndan ka- vetlerlol huaııılyetle elimize 
bul edllcllflnl ı6yltyen B. almıı bulunuy~ru•. 
lna1et: Milli müdafaamızı 

« - GörGımelerlmden çok 
memau• olarak d6nüyorum. 
Aıakar•clakl temHlanmız clai· 
ma enerji ve tlbam dolu bir 
kaynak vazlfeelnl ıörir.» 

Oemıı ve ı6zlerlne 16yle 
devam etmlıtır: 

« - Yakın bir mazide ata 
ylf Ye emniyetin muhtel bir 
hale ıeldlfl Hatayda buıln 
kuyvetll bir otorite ile teeı
•lh etmlt olan emniyet, asa 

1ı1 •e latlaam htllclim ıür
nıekted•r . Bu e6k6nu her 
HıJclen evnl T6rklye Cutn 

hurıyu hOkümetlae Ye onun 

ıaah •• kudretli erduıuna 

aoa 
1aıanın ve ıtat6nGn bahıet
tlll lmkinlar nlıbetlnde ten
sik ettik. Sıkı emniyet Ye 

inzibat tedbirleri almak ıu · 
retıle ıark ve cenup hudut -
larımızı tahkim etmıı bu
lunuyoruz, Bidayeti teıek 
kGlGmüzda Suriye hududla . 
randan zaman zaman bizi 
rahatsız eden ıakllertn aya 
i• topraklarımızdan keılldı. 
jandar111a kıtalar1mnı:ı en ıe 
rl vuıtalarla lıtenllen ma
halde fatenlldlil ıektlde ha . 
zır bulundurmı.k imlclnı 
mevcuttur . Şımal hududl"
rımııa bu kadar ha11ul1et 

dtkochıyu dün yazmııttk . v•ıdyet hakkında Mu1101t- rak kabineye iıtlrak et•• . l~ID elsem adcletmelıtedlr · 
yapılan tahkikat ıonunda o inin dikkat Dazarıaı cel- tedlr. ler. 

talebeni•, 11nıf ıhtlya~lan•ı betmlıttr. Yeni BatY•kll Htr:uU:~' Bu m11hafll
1 

Japoayaya 
karıılamak üzere biriktir- • •"'••ti•"" ordunun derplf etme e . karıı tttılau edilecek lktlıa · 
dikleri yedi lıra ile sınıf ôi · Hıtler, Polon- dutu partllerl• blrlettlrllme- ( Se11u üçüncG ıayfada ) 

ibtne taraf tardır. retmentnln kendi heu bı•a üç LJ • • A.1 ıl prenı 42!2~ s 

lfra ıJive elmuıle ikl bilet ya narıcıye ıya- .k y neıden 
aldıkları ve had . ıede h.çbir ;ı G.. .. tü Amerı a e 
ııayrıtabıılık olmadıiı aolll zırı lı e oruş 

30 
,.1mııtır. öıretmen kendı •• .e d Get•ır·ıyOr 
~:~~~::: :::~:· :.t:.: ~::::~ Us V ucu e _ · 
etmı, oıan otuz talebeye de • ı·Tor-greyeYer~iiİ ~ir mu~tuı~a ~811 
otuz ıkteer !ıra vermıı. an 8a~rıye nazart 1 ~ ' . • • ,1 

cak ıınıfdalu dıier talebe a.lrıların de ıı~~im adilmesmı ısteuı. 
nln de bundan mahrum olma· Ull ı. 

al.Dmaaını temin ettiil ta"-larım dairu bulmıyarek on · (AA) -Yeni nokta 
lara da alhıar, yed iter lira V aflDgldo~,6 t~pl.anmııtır. dirde bu Oı bir ileri 

konır•, un vazlfeılnl 16recektlr. te•zl et mittir. 

Tahkikatta öğretmenin hiç 
bir yolauz hareketi görülme· 
mittir 

l:ı:mlr maarif müdürlüğü 

badema talebe ıle öfretmen 
lerln müıtereken bıl~t almll 
!arını men etmlıtır 

göıtermeie lüzum görmüyo · 
ruz. 

Son günlerde alınan bir 
kararla ecnebiler için Hata· 
ya ılrerkeo pHapert mec· 

burlyetl kaldırılmııhr Aaa 
vatandan aelecekler için nü 
fuı tezkerelerinin hudutta 
lbrftz edllmeılol ki.ft adde 
diyoruz. 

Naııl ki anavatanın bazı 

vıllyetlerlnde ıehre girerken 
nGfuı teskereal ibrazı mec
buriyeti vana Hataya ıtr
mck için de TOrk vatandaı 
lan bu kabtl formaliteye 
tlbldlrler. Suriye ile aramız 

da iki ayrı •• m6atakll dev 
let araaında cari olma11 ta . 
bll bulunan puavan uıulG 
Yardır. 

(Sonu 6eln•G 1a7facıla) 

8. Bek.... ,..,_~ 

.....:.-Münlh~ -6(Radye)~-IP;;.I 
looya Hariciye Nazın Kolo. 
net Bek don buraya ael
lbff ve trende Almanya Ha
riciye Nazırı fon Rtbentrop 
taraf1ndao kar11lanmı1hr. lkı 
devlet Hartclya Nazırları be
raberce Hltlerlo ikamet et
mekte oldufu Berraelcadene 
ıltmltlerdfr. 

Bu içtima deneılDde hemen Guan ü11ü donanmanın 
yapılacak olan harici kp:~ı· büyük bJr k11mını muhafa. 
tıka müzakerelerine Ç" u za etmeje kafi ıelecek ve 
yük ehemmiyet verılmekte· rapora nazaran Ha•aJ tle 
dır. Hu müzakereler eına· Amerikanın Büyôk Okyanu 
aında bllhuıa bitaraflık ka· aabsllerloln müdafaaıını ko · 
nunu ile harp ılioını refe · 

l k laylaıtaracaktır · 
randuma talik ıuretl • a · Amiral Hepburnua tanl-
nuoueaulde yapılacak bir d bılh a ıu 
tadıle ald teklif mevaubah· yelerl ara11n a a11 ·1 

' noktalara ehemmiyet .-en · 
ıedllecektır. 

sı::ıc Vaıınıten, :& ( . A.A. ) - mekte.llr: 
_ - 1 _ Atliotlk ıahlllnde 
-Bahriye naıaretl konıreye 1 

k baya ıılerJnln tak•lyeı ye 
bir muhtıra teYdl edere 
Amerıkaya alt ola• adalar- yeni üıler teılıf, 
da bir an e•Yel 30 yeni 2 - 84yGlı Okyaauı H· 

htltade s.~dıeıonu• takYly•
haYa, denlzaltl, muhrip ye ıl ye Alameti• G116aOa Jp· 
mayn üılerl Ylcude ıetfrll 
meılnl lıtemlıtlr · 

Amiral Hepbura, kenır~ -
da G•aD ye yerdlil rapor 

ada11nı saptedtlme:ı:: bir ha· 
le ıetlrmek lffD bu atlada 
bir deniz: ü11I yQcude getl . 

ka11, 
Tali .lerecede 6ç yeni Oı 

•lcude ıettrllmeıt: .llaıka, 
Sttka n Kodlakta, 

3 - Atla1 Ok1anutuoun 
ortaaında: Pearl Hatlıo•r Oı-

Hıtler, Kolonel 
kabul etmlı ve uzun 
det konuımuıtur. 

Beki rtlmeıtn! ta•ılye etmektecfır . 
ad 8 - Amerika doeanma•u • U IJI, 

sünün tak•lyeıl. 
Ra11orda bunda• maada 

Amertkaıua harici ılyaıeUle 
telfflae lmkln bulu.dulu 
•lıbette ftlipln Qılerlnln ip . 
kaaı taYıl1• etılllmel.ıetlır. 

AllkAdar mehaftl, bu lco 
nuımaya bl1ftk •h•••lyet 
atfecllyerlar. 

ıınıa en uzak Ye Japonya· 
ra en yakın G116nO teıktl 
edecel&tar. FtllpiD f .. Gk6m~tl 
Amerika kun•etlerl•I• ıerl 



IATFA : 1 

F ransada Doğum 
GitGide Azalı 10 . 

f""ranaa Nüfussuz Kalmak Teh
likesile Karşı Karşıyadır. 

Franıada çocuk az doiu
yor! f ranta bir dofum ıl

yaaetl tutmaı'! Diye heme• 
her zaman haykmp duru· 
ıor M ltye nezareti, m~aai 
D•zareU, 11hbiye nazaretl 
doiumu zl1adelc1Urmek, çok 
çocuklu •tleleıt tefYlk etmek 
için •ar kuv•etlerf tle çalı · 

ııyorlar. 

8Gtün ba ıayretler aöı · 
terlyor kl Frantadakl dolum 
azlıiı 6yle zanoedildıt• sıbı 
alelldo bir meeele deitldtr. 
Franta ıa(lfuıau kalmak teh
ltlceaı de karı• kuıı1ad11. 

Hakikat apeçıktar,I ÔleD 
iv doiaalardu dalla çok· 
tur. Maahle lyle aeneler ol· 
muttur ili, laarp meıdanla .. 

raacla ilim. ea1ııız Fran11z 
ları hrpaıadu ıeçlrmlttlr. 
S.lıın ullahklar ayak lı· 
tinde caa bırakmamııhr. 

Fakat çok ıeç1:Deden bayat 
yeniden püıkürmüıtür. 

Fakat ıımcU, hadJae bQ. 
tüo Fraaeızlarıa ıözferl 

6n0nde bir fecaat maD:ıcr• 
11 halındedır: Tabut beıtil 

aımııtu! 1935 Yılında do· 
fanlardan ölenler, takriben 
19.000 fazla idi. 1936 da 
12 000, 1937 de keza 12 000 
olarak teabtt edtldt. 1938 
SeDealnde lıe bu miktar da 
ha fazlalatmııtır. Geçen ıe· 
nenin daha ilk alta ayı zar · 
fı•da ölealerln .. ,,,. dojao· 
ların aay111ndu 13.000 faz 
la idi. 

Şimdi Fraoıızler ıoruJor: 

•P'* IJI amma, memle
ketimizde öllm neden çok? 
Harp mi Yar, kıtlık mı \'ar? 
Salgın hastalıkları mı balkı 

kı IJt l~ÇlrlJOr, yakı aelze 
le •I devam edtyoı? Neden 
çok ölüyoruz?» 

Halbuki fraDeada ölüm, 
dıfer memleketlere nazaran 
hiç fazla dejlldlr. Doiumuo 
azhiı ölümG fazla ıöıterl· 
yor. Franaada 1861-1865 
seneleri ara11nda •aaati ola· 
rak senede bir milyon ço 
cuk dof•yordu 1906 191 O 
aeaelertnde ise 833.000 ço 
cuta dGtmiiıtiir. 

1926 •e 1930 senelerinde 
bu miktar 7 48.000, 1931 ile 

1935 yılı ara11nda 690 000 
ze kader azalmııtır. Son ae 
neler zarfında lıe dolum 
adedi daha fazla azalmıthr. 
1935 de 641.000, 1936 da 
630 000, 1937 de 616.000 
kadar iomlıttr. Son senelere 
kadar Franaada ahali ıtttık
çe fazlrılaıtığı halde bllakle 
çocuk dojumu ıltıtde azal 
mıtbr. 

Bu vaziyet nazarı dikkate 
alınarak ~ilimle milcadeleye 
rırıııldl. IJtyene daha fasla 
eh~mmlyet •erildi. Bu ıuret · 
le mademki ıeneden aene · 
1e dolan az oluyor, 6len 
de az olacakta. Hakikaten 
aailıiı koruma kaidelerine 
riayet olundukça, 1931 deo 
1936 ya kadar ölenlerin ıa· 
y111 aıaiı yukara aabtt kaldı 
Meaell f ranıada nüfuı 

41.900 000 ile 41 800.000 
araeıncla kaldı. Vakıa bu ae
Mler zarfında 61enler do

l•••••• fasla ıdt .... , 

o kadar bir f,.zlalık göster· 
mi yordu. 

Fakat rltttkçe büyüyen 
A •rupanın ortaımnda, Franaız 
olfuıunuo yerinde aa ymaaı 
çok rnOhlm bir hadiH idi 
Bundan üç yüz ıene evvel 
FraDaa Avrupanıa en kalı:t 
balık bir memiekeU adi. Me· 
ıeli 1650 ıene•lnde F ranıa · 
da Anupanın beıte btrJ ka
dar loıao varda. Oo dörd6o 
cü LtU devrınde Fraaıa ke
za çok kalabahkb. l 850 de 
lae bu memlekette, Avrupa 
nın ylzdo 13.3 kadar, 1900 
eeoealnde 9 1 ntıbetlnde , 
1931 de ise yüzde 8.2 nıı 
beUDde a6fuı Y•t•makta tdl' 
Halbuki Franıaya komıu 
olan memlek~tftrde nüfuı 

ııtııde fazlal•tmııtar. Bu 
auretle muvazene ve nlıbet 
bozulmuıtur. 

Fakat bazı Fran11zlar, Av· 
rupaaın btrçok memleketle 
rlnde de dojum azl ıfını tea 
bit ederek teıelll bulmala 
çalıımakt dır. 1935 de Fran 
ıada l O 000 ln11ana kartı ha 
yatta 152 çocuk isabet etti 
it halde. lı•fçrede 138, Nor 
veçte 146, Jogllterede 147 
çocuk düımekte tdt. Bunu 
nazarı tttbara alı ralı, A •ru · 
pada cihan harb:.Oden n·•el 
olduğu rıbı, Franıaoın ea 
ı.z çocuklu memleket olma -
cl&Aını ıöylemelr:tedlrler. 

Hakikate• A vrupanın ba
zı memleketlerinde umumi 
harpten ıonra bir dolum 
a:ahit rıöze çarpruaktadn. 

Hem de Fraoıaya nlıbet 
le gitttlr:ç~ artan bir azlık .. 
Fakat 1935 den itibaren 
franaadakl doium azlıfı ıon 
dereceyi bulmuıtur. Buna 
içtimai tnkıllplH •e taoayl
leıme ıebep olarak ıöıterH 
mektedir. Fakat ö1le bir 
hal ki içtinabı ıayrl kabıl .. 

Halbuki btr de Franaanıo 
iki büyük komıuıu olan 
İtalya ve Almanyayı ele ala 
lım. ltalyada 1938 ıeuulnla 
ilk dokuz ayı zarf ıoda do 
ium aded& 778.000 ni bul · 
muıtur. Bu rakam. ııeçen 
ıenektoden 45 .000 fazladır . 
Oofaolar, 6lenlerden 3&2.583 
fazladır kı, 1937 ıeaeııne 
nlıbelle 1938 de İte.lyada 
44.862 çocuk fazla dofmuı
tur. 

Almaoyaya ıellnc~; A.1-
manyada harpten ıoora do
ğum çok azdı. Hatta 1933 
eeneılnde 10.000 inaana na
zaran ha1atta 147 çocuk 
dütüyordu. Fakat Hltler ik
tidar mevkUne aeltr ıelmez 
ntıbet birdenbire y6kıelmlf · 
J934 de 10.000 lnaana kar· 
tı J 80, l 935 de 189 çocuk 
teablt edllmtıtlr . 

1ıın tuhaf tarafı, Alman
yada Ye ltalyada doium az. 
lıfına karıı mücadeleye gl · 
rıııldlil zamanlar fraoıada 

dolum azlıfının en ııddctU 
zamanlaudır. 1837 de Fran· 
aada 616.000 çocuk o!rlufu 
halde, aynı HDC zarfında 

ltalyada 997.000, Almanyada 
J.400 000 çocuk dofrnuıtur 
Bır Alman, anıluıt•• ev•el 
ıp1le e6ylemlttlr: 

- 1951 Senetlntle ftan-
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SEHİR HABERLERİ J 
Baro Umumi 
Toplantısı Bu

gün Yapılacak. 
Baro he1etl umumlyesl ya. 

rm aaıt 15 de toplanacııktır. 
Bu toplımhdan malund 

baronun yeot avukatlar ka
ounuaa göre kurulmaıı fç lo
dır 

Çtınaklcale ovukl'Jtları da 
bundan böyle vlli) etimiz 
baroıuoıı tabı olacd:lardır. 

Bugünkü kooıreye Çanak 
kale merkezinden dört, Ezt · 
ne ve Bııadao birer avukat, 
ıebrJmlzden •e mGlhakatteo 
da 37 avukat tıtlrak edecek 
tır. Bndctnln tanzimi. ıdare 
heyeti ıeçimt ve hukukl 
meıeleler Qzerlade yapılac•k 
mealekl koouıma mOzakere 
ruznameıtnl teıkıl etmekte
dir. 

Mekteplerda spor yaziy ti 
Bedc:n terblyeıl umum mü· 

dürlüfü mekteplerdeki t1por 
vaziyeti hakkında alakadar
la rden malumat tıtemeie 
karar YermtıUr. 

Cevaplara göre umum mü 
dürlük mekteplerin ıpor va
zlrettnt tedklk edecektir. 

Adliyede tayinler. 
Suııjırlık ıulh blklmliif · 

ne Sa•ur eıkl müddelumu· 
misi Rıza Altıntaı, Suaılır 
hk ıulh hllclmt Kadri • Ay· 
dınlı da Sl•aı azalıiıoa tayin 
edilmıılerdir. 

--
Bir kı~ın yaraland1. 

Sadık ollu H•kkı adında. 
biri bir kavıa sonunda ka· 
rııını çalu ile ıöjıünden 
ajuca yeralamııtır. Hadlae· 
ye müddelusnumiltk el koy. 
muıtur. 

lu~uz köpek bir kadını 
ısırdı. 

Merkeze bağlı Karaman 
köyünden Mehmet kızı 55 
raılarıod.. Zelıh•..Y• köy 
tçeraınde kuduz bir k6pek 
111rmııtır. K•dın hHtabane
de tedavi altına ahnmııtır. 

tanın 225 000 çocu uoa kar· 
fi 390 000 çocuiumuz ola 
c ktır 

f:ran11~lar, ıalahlyet taht 
bl bir Almanın bu ıözlerln-

den, Fraıuadakt değum az. 
'1iıoı bir f acla gibi tellkkl 
etmektedirler. 

Bir Franaız muharriri oöy
le söylüyor: «Boğazloımak 

lçlo çocuk aahıbı olalım? 

V •k.ıa çok çocuklu aileler 

daha fazla kurban verirler 
amma bu 0>llli bir mOdaf aa 

dır Bekardan ve çoculı:ıuz 

evltlerdeo ahnacak ufak te

fek paralarla çok çocuklu 
atleler~ rardım etmek 
ıuretlyle çocuklar daha 
ehemmiyetli yetlıtlrllmek

tedlr. 

Doku · cıl 
e Büy""k 

r Gös .e ~i
i Kolaylık. 

--- - - ---------
Dokumacılara Lü:zu lu Olan 
iplik Mütevassıtlara Hacet Kal· 

madan Verilecek. 
Dokumacı11lrın ornhtaç ol 

dukları lpliklerlD mütev&1 
aıtlıııra 16zum kalmadan te
mini için Sümerbaok lpltk 
fabrikalarından aısiıdakl 

ııutlar dahtlıode celbtnt Zt 
raat Baqkaıı deruhte etmlt· 
tir: 

c,~ 1 _ lplık:fıatları,en ucu· 
za temin edılmtye çalıııl · 

dıfından ılmdılık flat ma· 
lunı deftldır. lmalit9ılar ta· 
rafından miiracaat vukuuo · 
da arzuya göre mektup •e
ya telırafla Sümtrbaoktao 
ıorulaca ktır 

Umumi Meclis
ler Hakkında 
Bir Tamim. 

Aokar•. 6(Huıuıi muba '-1 
rlmlzden) - Dahıllye Ve 
lcllettodf'n •ili yetlere yapı· 

fao ıon bir tebllfe tedlkan 
•llayet umumi mecllaleri 
939 ıeneal ıubat ayının do 
kuzuncu perıembe ıünü iç 
Umaa davet edtlmltlerdtr 

Meclisi umumi üyelerinin 
aeçlml Itır ay kadar evvel 

yentlenmıı bulunmaktadn. 
Yeni üyelerin lttlraklle top 

lanacak olan vilayet medı. 
•I urnuınllerlnln kanunen 45 
fiin ıür~n tçtlma devreıtnlo 
rakloımıf bulunması dola 
ylılle vıllyetler buıtuti mu
huebe idareleri ve •lli1et 
b6dcelerlle alakah devatr 939 
yılı büdceıl hızarhğana ha
raretle de•atn etmektedir· 
ler 

Beden Terbi-
• 

yesi istişare 
Heyeti. 

Ankara, 6 (Huıuti) - Be· 
dea ttrblyeıl merkez htıııa. 

re heretl azalıklarmo Cev
det Kerim locedayı (Sinop 

mebuıu). eıkl Mılit MGda. 
faa Vekalete sıhhat itleri 

relal General Mazlum, ıa 

b.k üuQ bahri komotanı 

Amiral Fahri Eng n, mual
lim emekli yarbay Mozhar, 

eıkl at1etlzm federaıyoo re 
lıl Bürhaa Felek ıııyrılmıı 
lardır. 

=- --
«Maarif 
Vekaleti» 

Maarif Veki.lett, teı\cilah
Dll yaphjı btr tamimde bun 
dan böyle cı Kült6r Bakan· 

hiı» yerine «Maarif Yeki 
letl)) tabirinin kullamlmaıı 

nı .ve diğer dalr~ler ltlmle
rtnlu de Mo arif V ekllett 
teıkılit kanununda yazıldı · 

ıı ıekllde lıtlmal oluama11-
Dı blldtr•lttlr. 

2 - Sümerbanktan btldl

rtlecek flatlara nazaran ıl 

partıler lcıımen, ve1a tama · 
men peıtn 1epılacektır . Ya. 

nl bedeli tamamen, ve1ahut 
mıuraflle blrlıkte dörtte biri 

Zlraıt Benlullın" ratırıldık 

tan ıonra •erllecektlr. Malın 

mütebaki bedeli elparft edtl· 
dıkten ıonra Ztraat Banka· 

11na defateD tediye edtlecek
tlr, 

Arzu eden dokumacılaran 
Ztraat Baoka11oa müracaat 
etmeleri tcap etmektedir. 

Sporculara 
Yeniden Vesika 

Verilecek. 
Bed~n terbtyeıl umum mü 

dürlüiü tarafından verllea 
btr emir üzerine ıpor kuhlp· 
leriode melı teph ve aaker 
bulunmaaa aıeaedllClljloden 

bu ılht ıporcu kllyıtlarınıo 

iptal edtldlil malümdur. 
Bu kabil ıporcuların tale

be ikt:n ltaaoıları çıktığı •e 
halen mektebe de•am etm~ 

l
dUslerl yolunda iddiada bulunan 

kulup murahhaslarına ~ııe-

1 
rindekl ltıaoılarda talebe 
"aydı bulunan ıporcularan 

çalııtıkları müe11eaelcrden 
birt:r ·veılka getirdiği takdir 
de kuh'.ihünün nıaçma lttlrak 
edebllecefl, alut takdirde 

talebe muameleıl yapılscıajı 
bildırılmlıttr. 

Ştmdı laulupler ltıanıle · 
rıoda taleb4' kaydı bulunan 

ıporcuların çahıtıkları mü 
e11eıelerden veılka aloıak 

için ufraımaktadırlar 

Dul Ve Yetim 
Maaşlarında 
Kolaylık. 

Yoklama iılertode mite
kalt, dul ve yetimlere kolay-

lıklar göıtartlmek üzere Ma
lıye Vekaletince yapılmakta 

olan tedkikler bltmlı ve te 
&uıüt kanununa ek olarak 

hazırlanan kanun llylhuı 

ıon ıekllnl almıtbr 

li.yihayıt göre mütekult· 
ler •e dullar maaı arını btz 

ze.t almak tıutlyle mal me· 
murlukları tarafından nüfuı 

tczkcreler(ne meıruhat veril 
mek ıuretlyle yoklamadan 

muaf tutulacaklardır . Evlen· 
me memurları e•lenenlerlo 
:ıati maıtı sahibi olup olrorı.

dıklarını nüfuı tezkerelerto
dekt meıruhata bakarak t11. 
yln ve bundan mal memur 
luklarıaı haberdar edecek

lerdir. / 

Yoklama buıün olduğu 

glbt yalnız yetimler hak'4ın· 
da cart olacaktır. 

Avrupa ya 
Gönderilecek 
Kongre Mu
rahhasları. 

Haber aldıiımıza göre, 
konsre münuebcttle ıelen 

murabhaılar içinde çek kıy· 
metli pratik flldrll a>ÜID••· 

•ilin bul•nmuıtur. Bunlar 
araaındaa ıeçllecelc oa b., 
ktılnln bQt6n masrafları hü· 
lcumetce '-'erllmek ıartlle 
Anupeının ziraat •e ziraat 
ıanatları ıubelerlntn tekl· 
mal ettlfl mıntakalarında 
ıe1abatlar tertip edılecek, 
kendileri le Uf ade edecek 
ıelctlde birer eleman olarak 
yeUıtlrf lecektlr . 

Ganderılecek murahaalarıa 
adedt 15 kadar olacaktır. 

RADYO ' -------
ANIARA RADYOSU . 

Dalga Uzunluğu: 
1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 

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

7 - 1 · 939 Cumarltsi 

13.30 Miizlk {müzkhol 
parçalan P.I], 14 00 Saat, 

ajanı ve met.,or · Ankara, 14. 
10 'fürk müzlll (halk tı,-

külerl - Pi). 14.45 M6ztk 
[Be.liran havalara Pi), 15. IS. 

15 30 MGzik [canbaad], 17. 
30 M&ztll (dana M•tlf, 18. 

00 Türk mü:alil · ince ıaz 
he1et1 [ Hüzam faıh). lt 03 

Saat, ajanı, meteorolojı, •e 
zıraat lıtoraaaı haberleri, 19. 

l 5 Koouıma (dıı pohtıka 
hadlıeluı}. 19 30 Monolol 

[Düroev Türlıi.o tarafından], 
19 40 Sinema ıeıl, 20.15 

Türk m(i&lfl, [ Mtlz•JY•• Se
oar ıukıları okuyan), 1 -

Müatear peıuıvt, 2 - Mlı

tear ıarlu ıel ey ıakı ıa

ra bı tazelendtr (Rahmi bey), 
3 - Şarkı · açıldı bahçede 

ıüUer f Zeki Arif], 4 - Şar· 
kı •ık ve muhabbet ııbl 

[Supht Ziya), 5 - Tirkü 
Ali verlo baflamamı (Ce•

den Koz&• · ud talnlmt J, 
(Radıfe - ıarkıluı okuyan], 

7 - Hıcaz ıarlu- ne kOı
dün bı aebep blyle (Udı Ce· 

mil bey), 8 - Türldl - eı· 

mer bugün aflamıı - Çalan

lar: Vecihe, RGıen Kam, 
Cevdet Kozan, Kemli Nl-

ynzi Seyhun, lleıad Erer, 
20 -i5 Müzik {folklor - Haltl 

Bedii ve Kutal Tezel}. 21. 
15 Saat, eıbam, tahvlllt. 

kamb!yo - nukut bona (fı: 
at), 2 ı .25 Müzik [k6çük or· 

keslra], La Gazza larda · 
u.-ertiir [Roufot}, 2 - Şa-

yanı temaıa ıabneler • [Maı 
ıonet), 3 - Samıoo Ye Da· 

illa opera ıelekıyonu (Puc 
clnf ]. 22 25 Konuıma (haf 

talık poıta kutaıu ), 22.50 
Mü&tk [lepaoyol: Mekıtka. 

Atjantln, oyun ha•alarıı 

.!3.15 Mib:lk (danı plilrları). 

23 45.24 Son ajanı ha&,er· 
lert Ye yarın Ilı profram. 
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Türkiyenin Maden işle
rindeki Büyük Çalışması. 

1939 Yılında 

Kadınları Na
sıl Göreceğiz? 

Ta ihin En Me· Japon kabine
raklı Hırıızlık sinin toplantısı 

(Bıttarafı birinci ıayfada) . v akası. di mahlycıttekl zecri tedbtr
Jerlo her zamandan ziyade 
m6eHlr olacalını lll•e et · 

mektedlrler. ········~-----------------Beş senelik plan, zamanından evvel tatbike baş-
lanmıştır. Bu planda maden çalışmalarına 

1939 Kadını 1938 k dı 

nından pek farkla olmıya· 

caktır. Buouala berı. ber 

sıhhat, tabUlı k ve gençlik 
938 den d eha fazla itibarda 
olacaktır. Makiyaj çok bü · 
yük b ir Uina tle yapılacak 

ve bir kadın yüzGne bakıl · 

Pariıte vuku• ıelmekt• 
olan bir bıuızlık meıeleılal 
halletmek tçtn Parlı emnl 
yet mOdürlüğD yeoıden f ez 
la ııvıl memur tantf etme· 
ie mecbur kalmıthr . On lkl 
seaedr.nberl devam eden bir 

Nın ıo1 •nd 
büyük yer verilmiştir. bıraııhk tarihin kaydettlil 

en merakla cürOmlerden bl 
rint teıkl l etmektedir. Hır11z· rısacmuaaınıo 

Hyııandaa : 

Metallurgy) 
1938 tarihli 

«Soo beı sen• f d h .... zer ın a, 

T
em de allylıılz olarak 
OrklJe d 

d • ' ma en tılerlade 
UDJ•da mGhım bt k r mey ı 

•111•1 •t111ıye baılad B 
ı. u ne-

tice, bu ••ne ıon•nda le 

neıınt idrak t 1_ 

6 l • IDeıde olan 

d 
•ene tk pt&o ıayeılnde el· 

• edtlnıtıtır . 

lkınct bir 5 ıenellk plln 
samanında ' 
b 1 n ev•el, tatbılce 
•ı nrnııtır Bu p'An ka 

ID6r Jı ' 
ih ' rom ce•berl ve bakır 
1 rac•tanıa burChık\i nlıbet. 
ertnı arttırmak 

d 
•e aynı za-man a 1 Jen llladen thra 

maddeleri elde etrnek f ç 
faalfyeuuı T6rkı çhı, 
ı Je maden· 
erıoın lnkııaf ı -
aıt d uzerlnde tek -

e ecekttr. 

Cumhuriyetin ad 
ranııo ı 1 en Proa 

' Ytce a1alıy btlanek 
tç ıo, tu~t E 
hUınde e d Dizi ı • 
l ı•rpta Toroı etek· 
~rinde •• flmalde Kare de 

ııai ze ine r.lafl rdakı 2en-
I n rnaclenlerl lıt ı •lbar et 

eyi lıUhd f den bı 1-d r p an-
aa fa~la btr19y oluak lca-

1.u~ etme k lazım ıehr. 
u profran11 aynı zan:ıan 

da, btrçolc veçh l 1 d 1 e er ev et 
•oıyalfzrn d 1 arze •n kuvvetli 
bir nuyonlllt•t alyaıetın bir 
teza bGrQ addet mel ı · d az:ı • 
ır . Türktye büt6n maden 

me balarnu o mlllete • d ol
duiuou, devleti modern tek 
le ıolun k b • e 1 rac t vcu~ 
taı •y le b " -ecne 1 do•lzl tecof 
etmek n 

. gayeılne, bı lu1taunı 
iıtu11aarlaran devlet t rafın 
dan yapılmaaı liımn ıeldlil· 
Dl ••mimi olarak açıkc be· 
Y•n etmektedir. 

Bunun netlceıı o larak 
bıtlaca madenler devlet tc ' 
rafından lılelllmektedfr. 8 
zı küçü~ tılctmeler fıe, dev
lete td otm k la her b 
T e~ 

urk ıerınayeılnln ld areıı 
•ltına konulmuıtur. 

tHrlnct beı ıenelak plioıo 
tatbUılnde baı rolü hül<ü 
met ba nka11 ol&o Sümer 
bank oynamıttır . 

1933 Sen aı de «Maadtn 
ve aanayf Ban aaı:e nı lıUb· 
)af eden sı er bank 48 
000.000 dol r bir ınrrnay~ 
ile çeltk ve menıucat lstth
• 1 ed D fabrikalar ıtbı 
eııula rnlllt Hnayll kurmak 
için çalıımaktuhr. 

Yeni plln. devlet malı 
olan .,e pek Jaluadıı aer
mayeıl bir 0 kadat' daha 
erttml cak buluoan 2.000 
000 dolar ıermayeh Ett 
bank v 11taılyle tatbik etti
rilmektedir. 

Bu b nkanıo büyik va· 
ztfeaf meml lıı:etto her tare
fmı elektrik zlyaıına k•.,ur 
turoıak v mnden cevherini 
h•rfcc ıevketme tfr. Bu dan 

b"'"•· do9 let paraıı ile hu· 
•uat tn den teıebbüılerlnl 
flneuı. eden bir de Jı Beın· 
kaaı ,. d ar it,)) 

Bu•l" rın ulca.,•lla, bıtın 

da Reılt Gençer lımlnde btr 
Türk bulunan ve ıımiae kı 

aeca « M. 1 . A » Denilen, 
hükumetin maden tedklk ve 
arama enıtltüıO Y rdır M. 1 

T. A . itlerinin bGyük btr 
kıımını, ecne bi maden mü · 
teha11ıılarının yardımından 

lıtlf ade etmek ıurettyle yap
maktadır. Bu m6e11eıe ma · 
denlerl bulur; bllllaere de•· 
let bankalara bunları lıtfımer 
ederler 

Yalnız kOçGk müıteblıktn 
•• m bru"•h için defli, ha. 
kumettn aanaytleıme prof 
r ıaın tatbiki için dahi il · 
zım olan bitümlü kömOr, 
Türldyenlo baılıca madenini 
teıkU etmekt~dlr. 

Kömür lıtıhıalt, Cumhuri
yetin dolum ıeDeıı olan 1923 
ıenealnde, 597 000 metrtk 
tondan 1935 de 2 340 000 
m etrjk tÔoa Jilkıelmek ıu 
retl yle milte1Dadlyen artma k 
t dır . 

Bu k6mür baılıca Kara
deniz Hbdtnde 150 kılomet 
re lmtldadınca bulunmakta . 
dar. Bu mıntaka birbirinden 
50 kt lometre mesafede olan 
Eretlı ve Zoaauldak ıeblr
lerlnl ihtiva etmektedir. 

kömür bnvzaaı yakınında, 

Karabükte Senıalı nehri aa . 
hıller lnde 20.000.000 dolar
lık btr demir ve çelıı:tlk fab 
rtkuı kurulma11 projealDID 
lıtlınuı ile. ta<Uamen yeri · 
De retırflm•ttlr· Bu fabrika
nın tnıaatı alsan 1937 de 
baılamıı olup, 939 HneıJ 
ıonbabarında nihayete ere
cektir . Fııbrlka loıdız H. A. 
Br 11ert aad Co • mGe11eae· 
ıı tarafından kurulmakta •e 
SGmerbank ile yapıla• bir 
ticaret mübadeleal anlat 

ma11 ile ftnanıe edtlmek • 
tedır . lnt••lın baıla -
maıı bOyQk mer11lmle ol

muıtur . laı•ektl ln6nü ve 
loaılız ıeflrl Str Perey Lor · 
ratne nutuklar lrad etmlf 
lerdtr . Çünkü bu badtae 
Harbi Umumtdenberl Türkt · 
ye ile laılltere arasında ak· 
tedl len tik mukaveleyi tem· 
sil edı ,ordu Mukav~lenln, 

mloall'aıaya lttlrak eden 
Kruppa verilmeyip bir l•ıl 
Jız fJrmaııaa teYdl edllm,,ıl , 

Almanyanın Türkiye tıcare · 

tt üzerindeki b6y0k nüfuzu · 
na bir darbe addedllmiıtır 

Pek tabiidir ki, çelik fabrl . 
kaıının kok lhtlyaçlarıaı 

Zeaıuldak te•ln edecektir. 

- SONU VAR · 

---::» <r.c>-- -

' dığı •akit boyah, yahut bo 
1a11z oldufu çok güç fark 
edilecektir. 

Saçların rengi tabii ola· 
cak, ılyah ıaçlar çok bG · 
yük bir itibar kazanacak, 
plitln ıa~lar tamamlle ıö· 

r6nmez olacaktır . 

1938 Sonbaharaada moda 
o ian maklyaj renkleri, tabii 
olarak biç lnıanda bulunmı · 
yan renklerden lbaretu. 1939 
da bu ıunl renklere ar · 
tık raa1aellomlyecektlr Pemb• 
renk makl7aj için en fazla 
befentlen renk olacaktır 

Dudaklar kiraz renılnde, 

tab ıt lnhldalarını meydana 
çıkaracak ıektlde boyanacak 
buıünkü 1ıl bt yıld ı zların du 
dak ıekıllerl örnek itti haz 
edılmty~cektlr. 

lıklar Parlıfn en büyOk ıa • 
tıı majazalarının oyuDcak 
•e erzak datrelerlnde vukaa 
ıelmektedlr . 20 Klaunet'Yel 
ile J K•nuaıanl araıında 
yapılan bu haraııhklar eıce
lerl ıılenmektedlr. Sonra ça
lınan e11a Parlıfn en f aklr 
maballelertnde bıkeı kadınla 

k Çocuklu atlelerln 
rın ve ço 
nezdinde meydana çıkarıl· 
maktadır. Çalınan e11a (meç 
bul birlıl tarafından) tbareıl 
yazıla olduiu halde f lklrlere 
tevzi olunmaktadır. ilk vaka 
1926 da olmuıtu. Btr gece 
Madam Brun lımlnde bir 

kadın yan odada btr eürill· 
tü tııtm lf, o anda çocuiu 

koıa kot• gelerek: 
«Anne, Noel baba seldi!» 

Diye bafırmıftı . Madam Br-
Göz kapakları f ıtzla koyu 

gölıeler le ajaı lıııtmlmıya 
cak, hafif, fark olunmıya 

cak ıekılde ıeffaf bir makl
yaj la lktıf a olunacaktır. 

1 

wa odaya ıırdı;ı zaman 
ınar n ı"h üzerinde bir ıilrÜ 

1939 da tabiilikten ayrı
lan ya lnız hrnak cllaları ka 
laeaktır . Gittikçe koyulaıma 
meylini ıöıteren tırnaklar 

1939 ela ıtmılyab olacaktır. 

Kaılar . daha az yolunacak 
burun taraflaranda ıentı ola 

cık, uçlarına doğru ılvrlle · 

cekur 

oyuncaklar buloıuıtu Fakat 
Madam Bruo bir taraftan 

bu ıOrprl:se aevlnlrken dtfer 

taraftan büJilk bir malaz•· 
nın oyunc•k datreıl bekçlıl 
btrçok oyuncakların kaybol-

dufuou görerek o da endlıelt 
bir ıürprızle lıı:arıılaısuıtı.Bu 
hidtaeler 19J.6 danberl h~r 
ıeoe &ynı günlerde te••11 

edip durmuıtur. Zabıt• 
oyuncakları meydana çıkar 

Bu havza, Y kın Şarkta 
ea zen1ıtn havza addedll· 
melde o lup ftlhaktka, dün 
Jaaın bu k11mıaclakl yeılne 
raktbı Ruı1anın Don hav· 
za11dır 

M T. A. Havzıuının kö· 
OJGr rezerv~lerinl 1.5 ile 2 
tılllJon araaında tahmin et · 
IDektedtr. Bu raka• e•velce 
yapılan gayrireımi tab. 
mlnlerden biraz yülnekçedir. 
Bu kimür yüzde 30·35 uçu
cu modde lhtl•a etmekte 
ve kolayca erfıtlebilmekte
dlr. 

Muhtelif Millet
lerin Tarihleri 

Maldyajm alacalı bu yeni 
ıekle verilecek lılm henOz 

tamamt1Je taa yyün elme 
mittir . «Taravet maklyajı» 

~ı~nçlık maklyajı» yahut 
«ııhhat meldyaja» lımt ve 
rHmeıf de dOıünftfmektedlr. 

mııaa da bunlar artık f akfr 
ailelerin çocuklarında bulu 

nuyordu. Onun için bu ılr 
kat hidlıelerlne çok ebem · 

mlyet nrllmtyordu Fakat 

MnkU, denizden •e•kiyat 
yapmağa aon derece el•erlı· 
li olan bu kömürQn iıeçen 
ıeoekl fhracah, büyOk bir 
111tktarı , m 1' hrukata lhUya 
ct ılddeth olan ltalyaya ol 
nıak üzere, 6UO 000 M to
nu bulmuıtur Dtier alıcılu 
Yunanistan, Romanya ve 
SurlJedlr. 

Rttbank, havzanın fıtlbaa · 
latıo ı ko•trol etmektedir. 
1936 •eneılnde, J896 dao
b rl Fraoııız l r a td olan 
Soclete Ottomaod Ereilt1ı 
Hbo alan banka, daha az 
mühim ol n bazı ltalyuı 
mad nlerlnl de, kendllerlne 
Ereğli Y kın1adıo f Uleo ça . 
htılmakta olan maden tılet-

elerlDc mGeaade ederek, 
aynı tekilde mtlllleıttrmıı
tlr. 

Kok lıtlhaalı için, lı Ban· 
kaıı Zonguldakta bil' mil 
yon dolarlalc bir f brtka 
ftnaı:ue etmııur. Bu fabrı· 
ka da, 1936 de f•alt e 
le ıeçmıı -1 1 

.. up, nıemleketto 
thtlyaçlarını karıal•makt d A a ır . 
JDı banka «Türklt» •o 

«Kömürlo~> lıaıılnde iki t 
k t ... 

et lrurmuıtur. 

IUrıncı bet ••••hl&: plia, 

•Yeni yıl, buıGnkü mede · 
niyet dünyHının kabul ettrjl 
bir devre ba1lanr1ema göre 
1939 lımlnl alıyor. Bununla 
beraber buıün dOayada bat· 
ka baıka ıene kuUanan bir 
çok memleketler •ardır . 

Bunların batında Aup, Ja· 
pon, Çın ve Y ahudl tarıble 

rl ıellyor. 

Araplara, malam olduğu 

• üzere, Muhammedin Mekke 
den Medlneye ıeçııı olan 
elinden ~arlbl baılar . Japon
lar lıe tarahi imparatorluk 
larının teı!ılnden baılaaır · 
lar Yahudiler lae daha ıleıl 
giderek Tenata ıöre dün · 
yanın yarataldıiı tarihi. ta · 
rtb baılaogıcı addetaıltler
dtr . 

f abrikadı sıhhi banyo. 
S o v y e t 1 e r Bırllit 

MetalGrjl fabrlk•larından 

cürufların ıöndthGlmeılnden 
elde edilen kükGrtlfi htdro · 
jea dolu ıuyun bir çok haa. 
tahklar için ı•fl ha11alara 
malik bulunduğu malftmdur. 
D nlepropetronk fa brtka11n· 
da, Staltoo. Tula, Zaporojlye 
•• Me.kkee.-ka metalOrjl 
fabrikalarında, bu •u ile 
hidroterapi mtıe11eselerl açıl · 
mııtır. Bu ıu, romatlsma, 
nakrlz ve cdd hHtahldann
da kullenıl111aktadır. HHta
larda yüı:d• 75 mGıtH!t ne
tice fthn••IJtadır. 

Yeni moda.kadınları biraz 
daha çok yemek ytmeie 

ıe. lc: ed cek gibi ıöriinüyor. 

Bu ıuretie perhiz k•ltmeal de 
modalıjıadan ılllneceltttr . 

Arhk kadınlar daimi ıurette 

ı e · çalınan oyu11cı1&klarıo Y ' 

cek ve içeceklerin mtkderı 
ııtUkçe arttıf ından zabıta 

1ıddetll tedbirler almafa 
mecbur otmuıtur. Zabıta fa 

ktrlere dejıtılan metruk eı· 
yaya kartı g6z yummaya tartılmak•ekılolanoı düıüamek 

meuburfyetJnden azade kola-
devam edemıyecettnf anla· 
mııtır.Ooun için yentdea fazla 

miktarda ıl•fl memur ıatacı ye 

bekçi olarak büJOk mafa · 

zalaro yerleıtlrllmlıttr . Fa
kat Noel baba onlardan da

ha uda çıkmıı ve geae btr 
çok etyayı çalarak falıı:lr ço 
cuklara ten' et11>efe mu
•aff ak olmuıtur. Şımdt bü
tün Parla sabıta11aın taki 
batından çıkacak netice 
büyük bir merakla bekle· 
mektedır. Herke• bu aene 
dahi etrareoglz Noel baba
nın ıolulu tevkifhanede al· 
mamHını caa Ye ıaoalden 
arzu etmektedir. 

calıdardır. Çünkü 1939 da 
moda olacak Mey V.at ti

pidir. 

Maksi111 Gorki müzesi. 
Makılm Gorkl mü:z:eılalo 

kuruluıundan bert bir ıene 

ıeçmtıtır . Bu müddet zar · 
fıoda , Moıkondakl bu mü · 

zeyl, 102.ouo klıt zlraret 
etmııur. 

Müzeye merbut tl•m 
adam ları, fabrikalarda •e 

Moıko•a mekteplerıode Gor 
kınla eıerlerlne ald 84 kon· 

feraoa vermtı Ye bu konfe 
ranıfarda 25 bın kiti bulun. 

aıuıtur . MOze. •JDI zaman· 
da , btr aeoe içinde 4 000 

aezlntl yapmıt ve mektep· 
lerde, kıılalarda ve Moako-

•ada olduğu kadar dtğer 
ıehtrlerde bir çok ıerıller 
tertip etmlıtır. 
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Müze. mQtemadlJen yeni 
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Ayni mehafll, Japonyanın 

Çtnde Amerikan menaflfoe 
kartı aöıtermekte olduiu 
bütün ticari bfllmel tattl 
etmlt olduiu•u, çOnkü Ja. 
ponlıraa Hankonı •e Cıa· 
ton ıle Çinin dahlll akaamı 
araaındakl bütün mOnakale 
yollarını ı11al etmfı olduk· 
)arını beyan eylemektedir· 

ler. 
Gene bu mebafı l , Grewl• 

dGn konrrede Pooae•eld ta~ 
raf ıodan yapılmıı olan mG .. 
teeavlslere karı• daha ku•· 
•etil bir ılyaıet takibi ta•· 

111.,1 hakkında kendlıl tle 

fıtııarede bulunulmak ilıert 
Vaıtnıtooa da ••t edtlmeal• 
aln muhtemel oldufuou tll· 
•e etmektedirler. 

Londra, 6 - Yeni Jıpoo 
kabfaeıt burOa dk toplantı· 
1101 yapmııtar . 

Toplantıyı müteakip Baı· 
•ekil Hıranuma k111 bir hl· 
tabede bulunarak, Japonya 
kendi tarihinin en naslk de•· 
reaıni yaııunakta oldufunu 
ve bu devreyi mu.,.ffaln 

Jetle nrtlcelendlrmek için 
bütün milletin bir araya top· 

lanma1ının icap ettiilnl ı&y. 

İemfttlr. 

Hatay 
Şark Ve Cenup 
Hudutlarını 
T a/ık:·m Etti. 
(Baıtarafı blrlocl ııyf ada) 

Bazı menfi propafandala· 
rıD an .. ., araaına eokulclui• 

oıfak buaOa tamamen ntl 
olmuıtur. HıçbJr cemaat, 11· 

aıf ıtlmre ye mtshep farkı 
ıösetmekılzln herkes kanun 
nauraoda müıa •I hak Ye 

yazlfelere aahlpttr. Kıaa bir 
zaman içinde Hataydald 
Arap, Ermeni, Rum ve Al• · 
vt vataadaılar araıında eı· 
kl kardeılık baflarının teeı· 
ıüı ettlflnl memauatyetle 
mGıahede ediyoruz Dahili •• 
harici 111anzaraaı itibarile Ha· 

t k bir yÜcud haflndetay e 

d Muhtelif yeıllelerle bu 
ır. 

kanaatimizin yerinde oldu-
ıuau gördük ve inandık . Bu 
meyanda zikredilecek belit 

baıh bldlıe mtlli matemlml~ 
ye oau takip eden ıevlnçtl 

günlerimizdir. 
Ebedi Şef Atatlrkiln ••· 

fatıle ana yatanıa duydufu 
acı Ha tayda da bllltef rfk 
ciaı ve mezhep aynen hlı. 
aedtlmtıU. Bu acının btrCclk 
teaelllılnl sene ayoı blrl•kte, 
Mıllt .Şef lnönüoüo 10ce .-arlı· 
tında bulddk. OOa AtatOrkln 
•arhfaoa •• eıerlerlne kar
ft ttttaUlıı:le Utrlyen kalble 
rlmf% bustn ln6n0ınün yOce 
•arlaiı etrafında aynı he 
yecan •• ıamlmf1etle çarp. 

maktadır. 

B6yük Millet Mecllılnln 

Cumhurrelıltilne •• Parti 
Kurultayının Genel Baıkan
lıiına laönünO ittifakla aeç
melerl blslm kaaaat •• hlı · 
lerlmlıln birer tezahOrO el
muıtur. » 



SAYFA: ' 

Nazi Almanyası Askeri Dip
lomasisinin Zaferleri .. 

«Nazi Alaıanya11, askeri 
dlplomasfıtnln fa1ala11z zıt -
ferleri ıayulnde iç me1ele
ler1Dden h 21 r lcln ve kendi 
milletinin dlkkatlat uzaklaı
tırma 1a muvaffak olma"tll
dır. Naz ı ıt ılıtem hakkında 

ciddi etüdler, dııında vesika· 
11zlık dolayıılle ııt ıtde na 
dır leımektedlr. Memleket 
matbuatana ıellnce tabiidir 
ki, bu hususta tenkltkir mü· 
talealar yQrltmelıı: lmkin
ıısdır. Berllnln tehditlerin 
den ürken irili uf akh hlrçok 
devletlerin matbuatlarını 
naayoaal - ıoıyaltzm aley. 
hinde neırlyatta bulunmak· 
tan meanettlklerl de ıöz 

la6ne ıetlrlllue, Almanya 
dııında, huıünkü Almanya 
laaklnnda pek az tey btlıadt· 
il kolayhlda anlaıılablr . Bu 
yladendlr kt ıamab baç mem 
leketl, hill laaklkate •akıf 

elmıyaaların nazarında ka
pltallıt bir memleket olarak 
kalmaktadır. Franıada •• 
batka yerlerde ıol ve m6f
rlt sol muhitleri nazlzme 
kaplttltsmln jaadarmHı 

ııfaUyle hlcum etmektedir· 
ler.Halbukı 1&jcı muhttlerde 
Httlerl boltevlk teytanını ez· 
mit olan bu mellılıı:e diye 
takdlı etmektedirler. Mer tld 
temayülde tamamlyle yanlıı 
ltlr yol tutmuılardır. 

V aymar cumhuriyeti eına · 
ınada, tomurcuk halindeki 

aazl hareketini milyonlar har
cıyarak ı6b•aalıyooe eden 

b6yQk Alman endütrtıl iki 
111ak1&t ıildüyordu: Kahve 

renıı 16mleklller •Hıtaılyle 
ltÇI ıeadlka orıanlzaıyo. 

nuau. ezmek Ye ltC11Gk ıtlab 
ılparltlerl temin etmek. Bu 

lkt hedefe •arılmııtır, fakat 
netice kabil elduiu kadar 

ale1blerlne çıkmıttır: lıçl 
ıeHlkalarının yerini brok 

rast ve partl· m6dahalelerl 
almıttır, slllh ılpartılerl bol 

dur fakat bunları veren de• 
let ıaf eliyle verdiğini sol 

eliyle almaktadır. Nuyonal 
· sHyallıt njlml hakikatte 

Hkeri Ye kollekttvlıt bir re· 
jtml ltaktkatte ukeri ve kol 

lektl•lıt bir rejımdlr. BüUln 

bu faaliyetler burada de•am· 
lı surette harp patanılyelınl 
arttırmak dütünceılnden 

miılhemdtr. Dlrljanların bir 
ıGn memleketi ka vuttura 
calıı:larını iddia ettikleri eko' 
nomtk otartl bir ablokayı 

6nlemekten bıtka madde 
ındmez. 

Nuyonal · so17allzm dok· 
trını tabii mülkiyeti Ilgaya 
katlyen muhaliftir. fakat bu 
mülkiyeti tehdit eden bir ta 
1&vvuru ortaya koymuıtur 
Volkııeaelıchaft •halk lop · 
luluiu .. ki bunun mcıru ve· 
ya mefruz hakları hodbince 
emelleri ıuıturmak lmklnı
nı vermektedir. 

Ve ıamalı haç « buıuıi 
menfaatten ance amme men . 
faatl»prenılbl altında hüküm 
ıürer. Bütün bir milletin 
mevcudiyetini müdafaa et 
tl§l harp balı mOıtesna, 

mutlak bır amme menfaati 
muvcut mudur? Bunun ııoır 
ları nedtr? 8u ayrı bir me 
ıeledlr. 

Hıtler rejimi, berteye raf 
m'nı ıoô •ktyetl renaen tlıe 

etm~kteo çeklnmlıtır. Bunu 
yaparken ferdin bir teıebbüı 
ıahtbt 11fattyle - zeneln ol · 
mak Yeya yakınlarının refa 
hını temin etmek tçın - bir 
müdür memura nazaran çok 
daha ziyade çalııtıaını göz 
önünde tutmuıtur Nazllt 
devleti, müteıebbııı, kaplta· 
llıtl f aallyetlnde ıerbeıt bı · 
ralur. Hatti onu kabil 
oldufu kadar fazla 
ıayret ıarf etmete teıvlk 

eder; fakat klnn lı.ontro · 

Hinde ve kullanılmuında 

derhal ite m6dabale eder. 
Filhakika neıredllmlyea, 

fakat lUna ıle tatbik edilen 
kararna•eler ve talimat el 
de edilen karlardan serbest
~· lıttfadeyi tahdit etmek· 
tedlr. Tabii biikdmet dalma 
t<lmme menfaatl)I) aamıaa 

araya ıtrmektedır . YOzde 
altıyı ıeçen temett6 ht11ele · 
rl devlet tahviline teptll 
edilmek icap ettUil glbl ıı· 
nal HtebbGıler yükıek ma -
kamlarca lüzumlu ıirülecek 
enveı\lımaalerı (mesela el 
kemlllnden taıarruf te
min edecek yesıl bir raıyo· 

nallzaıyon iti ıtbı) yapmıya 
her tilrlü ıoyıal itler için la· 
zım ıelea kredileri temin 
etmlye, ihracat ltlert' için 
fedakirhkta bulunma. 
ya, bitmez tükenmez devlet 
tabvtlt emlıyonlarından ıu 

kadarına yazılmaya daYet 
edllırler. El kemlfl clhetın

de de patronlar, parti direk · 
törlüiünün sendikaların 
nGfuzu yerine kaim olduiu
DU ıördüler: Adamları H 

çen partlmllltanlarıdır Bun
lar ber fırsatta müdahale 
edebilirler ve itirazlar dıı 

bakanı tarafında• tayin edt 
len bir komlıyon tarafından 
tedktk\ edılır. Sınai teıebbüı· 
lek, ıhtıyaçlarını laaklı ıöı · 
teren yeııkalar ibraz etmek 
kararnamelerin empoze et· 
tlil ölçO dahilinde milli er 
zatların kullanılma11nı te
min etmek mecburlyetınde 

dlrler. 

.Satın almalar buıaıunda· 
kt kontrol satıılar (lzerlnde· 

ki kontrolla atmam edllır. 

sa yııız beyannameler dol 

durmak ve imzalamak il 
zımdır. Bunlarm tHnlf Ye 

tekıkl bir bürokrat orduıu 
nu yaıattnaktadır Bızzat 

Doktor Şaht Laypzlıı. fuva· 
rında btr Alman ihracat ta· 

clrlnlo kendlılne ayrılan k11 
mı ticaretinin yürümeıı için 

lüzumlu muhtehf formüller · 
döıemiı olduğunu ıöylemııtir. 

Her patronun, her tirketın 

fıatları , ıtokiar ve utıı f&rt 

lan üzerinde daha i bır mu· 

rakabe tatbık bir hıyararıt 

ile çeYrelenmlt olduiunu 

lllve etmek llzımdır LtbP 

raltz btr tezahQıü 11fat1yle 

. reddedilen «kapitalist hare -
ket serbeıtıtl » ile muıtahıl 

lı kartellerAn zararlı f ıtaltye· 
tinde kurtararak ona «mil 
li menfaatlerin hayrına» ça 
hımalt imkanlarını veren 
« f ıtlbsal ıerbeıtııi» arasın 

dakl fark tebarüz ettlrflmek
tedtr. Rakipleriyle aolaımak 
ıuretiyle lcir ı fıatlar tes 
bit etmek ecnebi flrmalarty
lc anletmaler yapmak hür · 
rlyetloe u hlp olduiu ~tık! 

TORKDIL.t 

lngiltereyi Kim 
1 d a r e E d i y o·r? 

(Dünk6 yazının de•amı) 

Çünkü fırka tle bat -
vekil arasın.! kt irtibatı te· 
mln eden odur. Onun emri 
altında on iki mıntalıı:ada 

çahtan OD iki ajan bulunur 
ve bunlar partinin efklrı· 

lmme ••zarında mevktınln 

ıailam kalmasına ehemmi
yet verirler. Partinin mer 
kezi daire ıefl, Sır Rober 
Topplnı de bu ıtbl ılyHel 

fenlerin.le üıtattır. Partinin 
neırlyat tefi Patrtk CoTer, 
orıa~IZHJOD tefi Mit Ma -
jorl Ma1ıe de ayaı kıratta 

lnıanlardır. 

H6k6met ba tekilde ikti
darı~ demokratik kaynak· 
tarı · de, hem mechı 1olun 
dan, hem parti tetklllta yo
lundan temaa eder. Onun 
iktidar meTkUnde yedi yıl 

kalabtlmeıtnln hikmeti de 
budur. f_!lkat hOlulaıet, da
ha as demokrat olan kay· 
naklarla da temaı eder. 
Çiinkn hükumetin erkanın· 
elan beti, Lordlar kamaraıı· 
na de•am ediyorlar, yedlıl 
a11l&ade sayılırlar. içlerinde• 
ancak üçü, umumi mektep· 
lerde tahıal ıörmüıtür. 

Demek ki buıClnkü kabl 
nenin üçte biri aıdzadecllr . 

1917 de l 924 araııDda ku· 
rulan bükiimetlerdekı &1alza
deler yüzde 26, 1906 · 1916 
b6kumetlerl araınıda yüzde 
49, 1885 ile 1905 lai&nimet. 
lerl arasıpda yüzde 56 nlı· 
betlndeydt. Bu yü:adea Ber
nard Sbow ıu ıözü ıöyle · 

mitti: 
«Halk ılyaıi hürrlJete ka

vuıuaca tkttdar meTktlnde 
bulunanları yerlt yerinde bı

rakmaktan batk• bır ıey 
yapmadı». 

flnanıal Londra olan Ctt · 
•de, plütokraıl Jle 
arlıtokraıl, birbirlerine 
karıtmıt ve buraıı da 
m6bım btr niifuz kay· 
nalı olmuttur. loıılterenın 
Devlet Bankası t•fı Jıiora:ıan 
Montaıü tiphe yok kt mü. 

hım bir ıabıtyettlr . Fakat 
Gtty de daha batka bir çok 
nüfuzlar vardır . Ve bunları• 
her biri büyük mali müuıe
selerln batındadır. Hazfoenlo 
yabancı istikrazlar komlte
ılnln ıef l ve btr çok kum · 
panyalarıo müdürü Lord 
Kenneth İnıll~rentn lıtlkba 
lint alakadar eden en mi 

devirlere esd edecek bir en· 
düıtrlyel Alman .mtHeUnln 
yükıek menfaatlertne iha-
netle itham edtlmlye ve el · 

nayet tılemtı glbl ceza gör · 
mlye mecburdur. 

Naz! rejimi, ıatıı flatı had · 
dıne riayet etmlyeo veya 
rumen kabul edtimtı nor · 

mu aıan btr kar teminine 
çalıtaD patronu yıkıcı para 
cezalarına ve hatta ticaret 
hanesini kapamıya mahkum 
eder. Diğer taraf tan ziraat 
çllerln muayyen mahıulleri 

11tıhıal etmeleri ve bunları 

tarife mucibince mahalli ıa · • 
ıatıı teıkilltına teslim etme-
leri mecburidir. Ztrai ıahn · 

da devletçilik belki endüstri 
ve tlcuet s l\hatında daha ku 

vetle tatbik edilir. Hila t-he 
mmlyetll kirlu temin eden 
Krup ııbı büyük endü•tri 

laim aeıele •berinde ıallhl 
yet salalbidir. Bu meıele lk
Usadtyattır. Lord Mayda ay· 
nl vazlyettedtr. Bunlar ıtbl 
birçok maliyeci nüfuz ıahlp · 
leri Tardır. 

Harici ı•yasette Mtıter 

Gbamberlaın, eskiden hari
ciyenin daimi ıefı ola• Ro· 
beri V enılttart ıtbl tahıi 

yetlerl bertaraf etmiıttr.Çüa · 

k6 batHkll, m6teba1111lara 
a11arl derecede ıü•enen tek 
adam dlplomaslııne laanmak 
ta ~ ve harici ılyaaet mite· 
bH111larandan fazla ıanayl 
m6tavlrl ~ır Horaa ye Vll
ıoa ebemmt1et nrmekte
dtr. 

HiikQmetln h&rmet. ıöıter· 
dlil bir ıahılyet harpten ıon. 
ra f ran1&da İnsıllz ıefjrllfl · 
nl yapan ve yakın samana 
kadar lkt otlu hükOmet 
aza1ı araıında olan Lord 
Derbydlr. Lord Derby men· 
ıup olduiu ailenin on yedin 
el lord•dur. Lord l3aldYID 
Derbynln parlakhiı yüzln
den deill memleketi iyi an 
ladıfından, amele tarafından 
ıevlldliındea, reyine müra 
caat edilir. 

Dtfer lordlar araııada 

dikkate dejer bir ılma Mı · 

11r ve HıDdlıtanda mlbtm 
mevkilerde bulunan lord 
Lloydd•r. 

Sabık hariciye nazarı mü . 
teveffa Sır Oıten Cbamber· 
lainin karııı Leydy Cbam· 
lterlatn, ıımdtkı laıvekd 

Mtıter Cbamberlalnln, ha 
rlci 1ly&1etlnde yarı müte
aekklr mühim bir rol oyna· 
mıthr Bu Leydy, Mu11oltnl· 
yl ziyaret ederek, Chamber· 
lala - Mu11oltnl aalaıma1ının 
yel unu dOzlemff, seçenlerde 
de frankonun lıpanyaıını11 

ziyaret etmtı~ ve •"" llııter 
Chllmberlalnr FrankoDUD za· 
fert ıhttmallert~hakkında ra
por retlrmııtlr. 

Fakat Mlıter Cbamberla · 
inin, ku•vetlı bt.. irade sa · 
btbıdır . Ve her teyden, bıl 

ha11a müteha1111lardan fazla 
kendi ılyaıehne güvenmek· 
tedlr . 

Buııün dev et gemisini yü 
rüteo odur ve umulmıyan 

yerlerden fıkır almaktadır. 

Müteba11ıılaraa tembel tem· 
bel bekliyorlar. » · 

Yazan: H. Callerden 
{Nev1ork Tlmeı Mubirrlri) 

yeller mevcut olduiu söyle· 
necek Büyt\k tlrketlerln 
klrlı bir tekilde çalııtıkları 
ıüpheılzdtr, fakat temettü 
ht11elerlafn lıtatlıtlkleri pek 
parlak değildir, bunlar da 
devletin filli kontrolü altın
da bulunmaktadırlar. Ajır 
endibtrlnln, ziraat mehafılle 
rlyle birlikte ıazetelerl Ta· 
11taıtlc cumhuriyetçi hüku-
metlere hartı ıOndellk tan· 
tajl"r yaphğı zamanlar t · 
rihe karıımııhr O zam&n· 
lar, demir sanayicileri Ruhr 
mıntakuıoın Fr nsu:lar ta 
rafmdan t11ılt tazminat ola
rak Streemaoın kabınesın 
den 800 rnılvon mark ala. 
bılıyoılardı. Buıün bütün 
~u ad mlar Führerln kartı 
ıuıda h ı, zırol v 2 • ' " tinde 
durmnktn dırlu >> 

Yazıın : 

Jttk Bonem Ôrop Nuvelde 

ı···~···~············~~··~ 
._ TOrkıye ~umhuriyeti Ziraat Bankası = 
: K aplfa_l:. 100/JOOIJ()O Türk Lirası "" ~ 
• .. Yurtf Içınde 261 Şube Ve Fljans = 
: Duny•nın Her Tara/Jndeı Muhabirler ,-
Jtlt/. Her Uirl• zirai lkrazlar-dlirr btlcümle banL.a mu· = 
llJ. amelerl büy6k ıubelerinde kiralık k81alar. .,. 
~ İhbarsız taıarruf ve kumoara hesaplarında ıkra· -,_ 
; mlyeler. .,. 

"'- l kramiue.· lllktarl·. ı C ' 11/. • l (ram/yenin tutarı: 
11J. ADEDi LiRA LiRA = 
1fll. 1 l 000 ı OOI ,. 
"' 1 500 500 .,. 

ı 2§0 250 .,. 
'iti. ı ıoo ıooo ,. 
"'" 25 50 1250 .,. 
"' 30 40 1200 ; 
"" 40 20 800 ,... c 108 6000 ,. 
y Ba lkramtyeltr h~r uç ayda "' olmak üzere se· .,. 
)l nıde d"rt tl.ef a bu miktar uzerlnd~n kura ile dağıtı- = 
1fJ. lactıktır. ,-

-·~~~·~~-~~~-·····~·~···~· 
Bandırma Belediyesi Elektrik 

l:şletme Müdürlüğünden: 
Bandırma belediyesi elektrik ltletme idaresine 90 ltra 

ücretle bir elektrikçi alınacaktır . Taltplertn vesıkalartle 

birlikte 14 - 1 · 939 tarihine kadar belediye rlyaeetlne mil· 
racaat etmeleri 

2 - 1 - 5 

Balıkesjr 1.,apu Sicil 
Muhafızlığından! 

Nahlyeıl: Me.-kll: 
SaTatlepe Kuyualan 

Cınıı: 

Tarla 
Hududu: 

Doju1&.1 yol, poyrazı 
evvelce Şeremetll oi
lu lbr•hlm Çavuı 
iken flmdı Süleymaa 
ve HGıeyln, batı11 

A il Şakrak, le ıbleıl 
kıımea Süleyman 
Aia vereseıt ve kıı
men yol. 

Hudut Te bulunduiu yer yukarıda yazılı larla1ı 32 l 
yılında ıayrl malum bedel mukabilinde Şerhlmmet kızı 
Haflı:eden haricen ıahn almak ıuretlle Kırkafaçlı Meh· 
met ojlu Mehmet K11alın ıeneh! z mali oldujundao ba
hlıle aamına senet almak tıtedığtnden tahkik ve tedklkl 
için 16 · 1 · 939 ıOn(i mahalline memur ıönderllecektlr. 
Bu yer hakkında taıarruf tddlasında bulunanların bu eün · 
ler içinde yazı de Vtllyet Tapu Sfcıl Muhafızhiına veya · 
but mahallıne gelecek memura müracaatları lü3omu ılio 
olunur. 

1 

1 Kadınların 
1 Za:>·ıf lamaları 

Tehlikeli! 

8ılı~ısir ~utu~ 
hat;mliğinden: 

Stokhom ıağhk dtrektör
lülO ıehlrln bütüa doktorla· 

r1na bir tamim ıöndermff · 
Ur. Bu tamimde doktorların 

halka verecekleri zayıflama 
rejimi reçetelerinin çok ıhu 

mamla hazırl&nmuı fcap et 
tlğl bıldtrllmektedır . Gaze· 

Balıkealrln Çay maballe
ılnden Muıtafa oflu Iımaıl 

tarafından aynı mahelledeP 
Palabıyık Muıtafa luzı Zeh 

ra aleyhine zina ıebe 

btle açılan botanm• 

dava11nın yapılan durutma•ı 

ıonunda: müddeaaleyba Zeh 
ranan ahar ktmıe ile zlnadtı 

bulunduiu anlatı l dıtaodaP 

Zebranın kocası lamaılderı 
14 - 1 · 937 tarihinde bo 
1anma11na karar vertlmtı v" 
berayl tebllf m6ddeaaleyb• 
Zebraya ıöoderUen ilim ıu· 

retl lkametılhıoıD belli ol 
mamasından dolayı telJltl 
edllememlt bulunduiu ctht.l' 
le ltbu botanma hütıdlO 
Zebraya tebl i ğ makamırı• 

katm olmak üzere ilan olı.J 

nur, 

t~lerla yazd iına ıöre za • 
yıflama modHı yüzünden ka
dınlu b6t6n glzelllklerlnl 
kaybetmekte, battl lireoç 
bir hal almakta lmtıler. Fa 
kat uilık dlrektörlüjünün 
ileriye s6rdüğG sebep bu de· 
jlldtr. Tamimde kadınların 
z yıflamak fçln takip ettik 

lerl r~jtm ve aldıkları 
ilaçlar dolaytAlyle asabi lru: 
göstem~ğe baıladıkları ve 
buounda umumun sıhhatıne 
menafi olduğu ileri ıürül -
mektedlr. Ayrcıa bu duju Ye d~rilerinln çe blJlı 
&IAçlardan kullananların göz buruıtuğu anlftııldığı tatrlfı 
lcrine bir hasta lık irız ol edtlmektedlr. 
----~--·------------------------___.,,/ Sıı htb l ve Baıınuharrlrı: B.a lıkealr Mebuıu H . KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: fuAT r1 İL 'AL 

BasımyerJ: Vıliyet Matbauı - Balı"etlr 


