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UkranyasıUzerineHareketeGeçti. i uıgar Başv kilini i 
ÇemberıAvn Dün Şiddetli Bir Nutuk Söyledi· , : Kabul Buyurdular. ! 

"Almanya o da Y.ap ığı u fş r e ~ Cum~ur~isimizileKösalranolarasındıtimülitatıı ! 
Acı Su et e Pişma Olac k 1 .,, i An~~!~~~i! ~·A~!~İ~İJI Vekil~!~:r~~z;:m~;'~~::~.R:~I 

'va pıl<lll Hu re ,17 etle . lf 1). . A 1 Muhterem mtıaflrlaıiz Bul· lılcum ur 1 1 & 
• l • .1\ • rJll er J) l"J fi)30Y3 B kili Kaıe J .. nol Ba,an ımet 
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İC 1 , ; T ~:;eka~·=~atd zent ıte bir tarafJndeın buıD• Hat 

6 n I enı ehlı.keler Dowurıııuştur . " 1ı kt bugftn Gasl Terbtye. on üçtt- Bu'ı•ı' rıafı•ekdt 
Blkreı, 18 (A.A.) - Ro· ' Kore tol ~ , , Zıraat enıııtDlerlnl, Uıt• Ekaellnı Kaıa nno ı•r•· 

IDanra kııaları Karpatlar ; ıneteıl; bu mev Matbuat, Alnıanyanın, ıkıt,.p ettl~lnl yazıJor. okulunu zı,arel eto>•ıler n fına bir 311• aırafetl ••rll· 

•hı Ukra•raoının Romaa. ;ud etra ında , .. dıfı m•ka- Çekoılovakra ılllh fabrıka· (Tayıııtı) , ıon harekltla Çıbuk Barajın• ıaamlılordlr. p1l1llr. 'alılırla meel&Go bt e e, bu ıbtımallerl enelden larıDı ele geçirdikten. bil Almanyo ın mHkeyl atbjiı Ankara, 18 ( A.1'. ) - ZtJafotl• Baı•okll, Harl · 
l t te r ı&zBn6ne tf ı · 1 • Q bu V k 1 B 1 El lal •r t11al elm•k Gaer b I l ıe rmemft o •a Uln ııllh ve mcıbımmat ka nJ ve medeni bir de•lete Relt cumhur lımet oun - cife e 1 t, u ıar ç • 

'- • a . nıı tere ıl F · 1.. k beıde E o ••••lo ı•ç•fılerdlr 0 r•nHyı sandıktan oonra bir kat da ,akıımıJan tecntızlordo bu giin ıeat on bir aır Sofya lçlmla, ftlJalOtıeuat• 
Loodra 18 (AA. ) _ t meıul ıuımokt• •e merkral ha ku .. etlendıtıoı ka)det luoarak, h çb r Almanın Bu ıar Bıı•oklll Ek .. linı bur ve HarlclJ• V•kll•tı 

..... e.,:.ı.ııı Çe1aberll,:· ""•pada cer•J•D eden ıon mekte •• ond•ı• ı&ıtermek· bulunmadıtı tılkeler l ... bet Köıe lvanofu kabul bu,ur· Umumi Kltıplorl, Rı, .. otı· 
ol rledıtı bir •ut ukta 

6 1 
hldtıelerln • I• rlhte ıörll • ıed lr. Uf ini. mukaddoulı bı le ay . muılardır · cunı bur Baı Y ... rı • H uıuıl do.,ııtır: 1 J • m•mlı deroe de mtıblm Londra, 18 ( R. d o ) - aklar altın almak ıuretlyle Rolılcumbur lım•I lnönG Kalem MDdtırl lıaaır lı•l•• 

« Bıtıa clDay fL.l oldufuau kaydeylemektedtr. BGtftn ıazeteler, merkezi yabancı topraklar ta&allCıt ile Bulıar Baıveklli ar11ıo· muılardır 
a e • rı ua>u- P 8 d umım1 bir ıekllde uıua B ıntroıl bu lna kadar aılıll arlı, 1 (Radyo) Ga· Avrupa hldiı terli me11ut ettl§lnı kaydeıııkıen ıonra I k 1 Ankero, 18 (.\.i) - •· 

il il z,.teler m rk ı A b d dı k üddet ıören bu mO ' ıt • JID lım•t ln&aG buıD• ... 
r •••fı tlddetlt bir dar ' e n vrapa l· Or. tTaym lı), Alın oyanın, yor 1: 8Btvekll Doktor Refik SaJ · 

be ile karı•laım11tır . d•ee,lerlnln mOtevalf se1rfnf Bohemya ve Moravya e•a «Hitler, cıkf emperyalfıt V •·•lı ŞDkrD at on ikide Bayın Klı• 
IS 

t k ._ :r dam ve HeırlclJ• ••• •- b ı b 1 
u hldıaeler lıl '-b· ılde • P etme.:te Ye bly6k lellndekl fabrikalara 1 htp Almaoyanıc yo lunu tuttu 1 uı· lunofu •• u ururmuı ar· • b Saraçollu buır b• UDID 

•• clerlD •klıl•r tnltd ed• • •mmlrel •eım•ktrdlr. olaıokla bOvük hır kuvvet Bu vaziyet korımnd ıulb dır. ••ktlr. lıt 1 yen aıt il etler, bır ara ya ~l!er:d~1!;'·==-___ ...-..-_.--:~.;....."-::'' ____ ....,..,.__ 

o,:~ıı •• lıalı ılo lıledıtı ııbı Fı·ı ı·stı·n. Mesel s·ı ı• ledrelc eeırd ıde -A~~upa - Oaiadı'ye Ve Bonne raııtar. lıa evnUclndeR ı me enlyetlol urt&rmau tçlo 

çek .laha lcw•••tllyJz. çere diıünmelidtrler » 

... ~~ı.~~ •• ~:t~::ı .:· ••• h:~- Ya~u~il11 lngiliz plioını ıed elli. lnp~ınn d kabul Fra ko, /ngi - L "'Jd aya Gidiyor. 
:~: 1ı:::~:~~rl~ıılu~.er Ya:,: , edmkleıi şüpheli. terenin ikraz l"ı' daıı'ot e--r~inı ~3ıbfrel~rinin dı. iıtira~ilı lııdrı~ı 
Almı•ya '"'' Loadra, J8 (Radvo) ıl 1 ı 1 d A " I k .11 L ı., doturm:;.:.~·· ı.1ı1ı1ı. ı.,ııı. k•h••e••. .İın aı· ~.~0r.:·~~~ım~.~; 1;1~~ P~;· teklifini kabul bir lonferını 1 llul ICll. 
it Klhtnlık lddloaı11clo defi lod•a ıonra Baı .. kıt Nnıl aın, Arap dolegaıronlorı ta Si d•l•ıtırllec•t• 

• fakat Almanya •oauada Ç•mborllr•ı• rlraaeıındo rafından da k bul edılmlye· etmedi, p rlı, IS (Radyo) ld- d . ııyalmıkt•dar. 
Japt 1 b vali ve reım1 meh•fl 

8 

• 

1 
ı u itlerden •cı •• . toplonmıı •• llulclre Nozırı •••il ••n olunnıaktod•r. 6uraoo, 18 (Radyo) ' b kO ıGr O f•r bir mehafllo ılr• 

muhakkak 

rette ptımoa olacaktır. Lord Halıfakaın, Çekoılovalr.· Geocrol f <anko, loaıllere rlo bir a• b1Jet O m Vıoılon Çurçllıa d• kobla•r• Vı,an 18 ( Ç f f • • m ekt"!dlr Reı"""I 111,.hafale H I a, A.A.) ya bldtıclerl bakkındakl lzo· lft Çe e erının den vuku bul n ıkr • tekil· ~ - aırmeıldlr. Fokat h•, aoc•lı 
11 

er don Vı,onaya gel· halını dıolemlıtır. • ftnl kabul .ımemlıtır . Reı gö re, loılltere ılo fran~a bir mılli bllkOmot tetklll 
•ittir. L d H l f k f aaliyefİ. mt mehaftl, Fraokııt lıpan. arıuıoda bir konferanı • kd d ı •-8 el or a ı • ıla• ıonra ta irin e Japı ocaalır· 
Mac:r ap~~tel, ~8 b(A.A.) M6etemlekeler Nasıra Mal· Şanghay, 17 (Ra.d10) 1anm, Alman mail proAra- ted lecek •• Çekoıvtıbkı1;;:. Mumaflh amel• •ebaı· 
H • •I 1 Amiral kom Makdonald da Fılııtıo Japonla rın mubafoza11 al mıoı tatbik etmek ıu<etlle ıuollodeo ıoora • larıo , Ç•mberllro tardıo-
ortı Karpatlaralıı Ukran 1 tında bulunan mıntakalara herlçtea l&tlkraz yopmıy•c•· ıoerko•I Ja11

8

a ııtmtıtlr. meıe eel laalduada izahat ver- f edeo vaziyet ye dan kabul edılemtyecelı ele· ılrea Çıo çeteleri, Japonları tını ve &panyayı milli ıer kil ko-

A 

Vaııaıto•, 
18 

( ... A. ) _ mıı ve hGkCimetln bu huıuı l h Avıupanın aldıl• ıe recede afır ıartlar ılerl ılr 
• k t•ıırtacek derec~d• f aalıyet •et e t ya ya çalıı caiını, d d "'••lk c • to 1 plinıoı okuıauııur. Hu onıulacaktır. ıoelerl ihtimali • •ar ır. 

_ it • u1r1.urrelıt Ruz.. 16ıtermele b ıl w t d eıya m!lbadeleel için bütün h t 
"

8 
bltarafl11.. lıı:•nununu pJin, ı~ce Yahudi Y Ar&p 

11 
ar ır . Söz a61lemefe ıali IJe tatl•lıoı 

1 1 

• D d 
1 

I l Bu vaziyet karımnda oe devletlerle ~nlaff.Cftaını ve ı. 1 B .... kıl Dala · 
' •il •ora .,ıedıtını • •ı••Jon arına •eri mittir. atbı tedbirler olınocoiiı bel- kamblyoya ku .. etll bir l•r .ımıe er; aı•• •6rlemlıtır Londra, 17 ( Radı o ) il deiıldlr . kontrol vaz edecetıoı boran dlJ• ıle HorlclJ• Na.ırı Jorj 
BOlır•ı, 18 ( Radyo ) - Fı lııııo konforan11, lamam•• Buı&n, Oç Çınlı, loııtız . etmıılerdlr . Bonnenin, haftaya Londrara 

Geç :•kit lntlı•r •d•n bl• lkarnete utr•nııı tclikkl ticaret odftlı relılnl kaldır · Bütün bu k rarlarıa ıon gidecek olan Cumhurrelıl ~kımı teblıjde, Romanvanıa olunrnalctadır Bunun ıehebl; mıılar ve heniz aaleıı mı· def Frao konun riyasetinde Lebruoa refakat edecekleri 

ranyaoın bazı tarafları .. 
1 

huıGn M" t k d 1 t ı ı L v "' em ekel r Na•ırı J•D bir ıemle 16türıı tııler - lopl nan n zorlar mecliılnde ol ve Loodrada 1 1 •• 
0 

il• et••• fikrinde bulun · Mallcooı M kd ı d 4~1n •e bu huıuıta tertibat dan Yobudı d:.::~~.:7~:f:. d Çlr .lt:•~on ubıta11 , bu a ıod:~ı. ıöy~~,or. orkinı harbiyeleri• kra;ın a 
: ~ndıfı hokkıodokı ı•ylalar tn er tu amamııltr. da bir ko feran• a lo uoa· 

e zlp edt 'm•ıur . Seç·ı vı·ıAyet·ım·ızde Munzam mesai calını beyan ediyorlar. 8Gkroı, 18 ( Rad,o } _ c::ıı • Parlı, 18 (Radyo) - Geç 
Çokoılonk,. bidlıol•rl IDO· nızamnamesı. vakit parllmento koridorla· 

rında çıkan bir ıaylaya 16 
re, kabinede buıOn, yaran 

mOhlm tad lllt yapılacaktır. 
D••ebetl. bllk6m•Ua •hu. Bugu·· n Netı·celenı·yor. •. kanununun 37 ne• Jallı daYranmak IOzumuou maddnt mucibince yapıla· 
hı11ettlll Ye bundan dol•Jı calr munzam mHal nizam · 

s 1101 ' ••"erı •ceı. •11'h Erdek, Edremit, Bılyı, Dursunbey kızılan dı ikinci ~:.:~::.:~ da•re••nce hasır · 
ıltına çef1rmai• kırar ••r· d••• .11, ı en•,., mu nte h ip seç im ini hug Qn bitireceklerdir. ...: ·~~:::;:;:..~··

1

~!.;.ıı.;;. 
le Sıllh altına ahoacak as- ikinci mQotehtp eeçtml vl· zada eeçfmla buıOn 6fleye it hOkümlerlae 16re 48 ıa. 

tfler hudadlnran muhafa il vetlmlaln bQyGk bi r kıa . kadar bıtmlt bulunacaiıoa atllk n ff mGddeUn lll H 

ır.a•ına memur edtlecekllr. mıada ıo•a enaıı ve vatan· muhakkak nasartle balul olarak it 1erlert, ı6receklerl 
Blllneı, 18 ( Radyo ) daılar bOyOk bır elnerlyetle maktadır saruretler dola7lıtle ıDnde 

~•lbuıt, Ç•koılovakJ• hl· reyltrlnl kullanmıılardır iç ıaatl •• ı nede 90 aG .. ı ı •- d E d Dlier taraftan merl<ez ve •e eri etrafında uzun m• · Don akısma •& ar r ek, nü ıeçmemek Ga r muo · 
I& ı B O b merkeze bailı k81 ve na 

' •ler Jaıımakt• ve yıldı Edremit , alya , unun J aam meıftal 1apabtlırlcr . Ha 
tulı d d k ıh b hlyo tnttllap ıubelerlnden 1 ı d b •Gratıylo cereyan e en kualarıu o 1 IDt ap ın • sır anoP n aamaamo • ıı 

u ••lraytden mOtevellıd J rlnden ma da bDtOn ktı11, Hçtlen ıkınet mftntehıp1ere kanununun bu hGkllmle . 

::::~•r•tl tolı rta ettir• aıblJC •< . 9Jler1D ı•tlml dlodeb itibaren tebllfata rlDIO tatbik ı•rotlnl llll•ren 
aetl e1en•lftlt la &llrt k•· bqlandmııtır ... .tar ••n•tt•r. 

Loodra, 18 (Rad10) -
Havae ıjan11ndan: 
Almanyanın Çekoılovak· 

yayı ı11alı Dzertne, lnııltere 
kabtneel•de bası tadlllt J• · 
pılacafıadan babıedllmekte· 
dlr. Şa ylal•r• 16re, •• bılı: 
HarlclJ• Nasırı B Edea ile 
H rblye Nasırı Duf Koper 
kftblnıJe ıtreceklerdlr . 861· 
le bir hal karımada, laıll 
terenin harici ılyatetfnde 
tobeddGIU •taka bul .. al11 

artık ratıttıraaa .a tini• 

Laoal Roma
ya gidiyor. 

Parlı, 18 (Rad10) - HA· 

k6met, eakl Bıınktl Lualı 
RomaJa nıurabhu 16odere · 
rek halyaoıD mıtaUbatl 

hakkındı bir ıondaJ J•pma 
la karar Yermlttfr. LavalaD. 

buıDnlerde Rom•J• ııclece· 
jl 161leal1or 

Suriyede 
Nümayifler. 
Şam, 18 (Kadyo) Va 

slyet çok uuıla:: bir ıekll 

almııtır. Buıln, bGtln dGk 
klnlar kıp••mıı •• ılrll· 
tala almıylıler yapılmııtar . 

N .. ırrar meellıl 3fleden 
ıonra toplanarak •••IJetl 
mlıalıera etmlıtlr. 

NG111a1l1~ıler, Praaıa alef• 
htade nut•lllar ırad eylı· 
mıılercllt. • 



SAtPA ı 1 tbaullJ 
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ilim: ~~ 
Sovyetler Bi:rliOi İlim Akade- (1"' 
misi Azası Bayan Lina Ştern SEH • • 

Şehirin 

R HABERL RI 
, 

Son defa So•yetler Blrlt· neticelerini •e ne1tçlerde 

il ilim akademt•tne aza ıe· 

çiltn prof u6r Rayan Ltn• 
Şt~rn, çok yüksek btr ftz 
yolofdur. 

Bayan Llna Şternln llml 
f aall1et1, l 90ı senea ınde, da· 
laa Cenevre ünlveraıteaıode 
tab fakGlteıl talebeml ıkeo, 

böbreklerla dabıli tfrasatı 
hakkında 1azdıfa ılk timi 
eHrl ıle baı ' ar. Bayan L na 
Ştern, 1906 ıenutode, mu 
vaff .. kt1etle bturd•~• cen~v 
re üol•entteııae doçent ta 
yln oluomuı, 1917 ıeoeaın· 
de de kendiılne aynı üot•er 
ıltede fızyo oj k ktmya kür 
ıOıll profeı6rl0lü verllmft 
tir. 

okaldHyon keyfiyetlerini hu 
aud tedkıkt altında tutmak

tad&r. 
ProfH6r Llaa ŞterD, ıım

dlye kadar, ıerek umumi 
fızyolojl bakkaod•, ••rek 
kendi aazarı1elerl ve çalıı · 
malara Ozerlnde 300 den 
fazla timi eaer yazmııtır Bu 
eıerler arHında btoıtmtye 
aıd buluoanlar1 da vardır. 

L na Şteraın eserlerinden 
bü' ak ek ıeri) ~u . birçok .,. 
b~ncı dillere de çevrılm•ıt ı r 

Sovyel bükılmet ı. profeıör 

L oa Şternlo bu yüksek ıl 

mi faaUyetınl tekdır etmeok· 
. ten ball kalmamıthr. 1934 
Seneııade, Bayan Ltna Şter· 

imar Plirli. 

Cumlıuriye.t alanından Mıl 1 Kuvveiıcr 
caddeıine doğru gôrünüı la7an Ltna Ştern. 1925 

tenHlncle Sov1etler Btrllil 
De d6nerek ilmi f aalı1etıne 
borada, Moıkova ikinci tıp 

enıtltlıQ fizyoloji "QrıibOn· 

.le deYam •llemtıttr . Nıba 
yet burada, Ltna Şternto 

bOtGn laayatanın emeli ta· 
hakkak etmlt ~• b6"6met 
kendlalnl, Fızyolojl tlml arat· 
tırmaları enatıtGnO kurmı la 

al• timi f aalıyetlnln 30 un· 
cu yıld6n0m0 mGn&1ebetıle 
t6ren 1apıhrken, keodlılne 

76keek ılım ııçııı unYaaını 

yermlıttr . Bu aef er de, bu 

1orulmak btlmlyen ve bırbi· 
rl ardına munffakıyeth 

ilim tecr6belertnde bulunan 
tltm kadını, So•yeUer Bllll
il ilim akademtııne an ıe· 

__ Ş,...e_b_r_lm-lz_ı_n_lm-ar pllo10~ ba11ııa -ahal_e_e_d_ı_le_c_e_k_t_ır-.~-.-

J~palmaıı' iti Nafıa-Veklle. belediye eacOment plAnın 
.. pasarhk tı•al talip çıktılı 

çtlmlıttr . 

•emur etmlıtır. ı-~----------------:~ 
1 Karulduia tarihten beri, 

profeı6r Lına Şternla direk · 
t6rl6ilo0 ifa ettıtı ftJyoloJl 
ilmi arathrmaları enıtlUbO, 
Ltaa Şternla aazarlyelerl 
Ozerlade de çalıtmaktadır, 

Prof. Ltna Ştera, hunda, 
bematoansefa1'1l kordon na· 
sarlyeılnl derıal•ttl• nıekte · 
clır. Ltaa Şteraın teablt et 

mlı olduiu bu kordon, kan 
tle merkezi ılnlr ılıteml ara· 

11nda mevcut bulunmakta 
ve kana ıtren ve1alnıt kan 

da vGcut bulan yabancı un 
ıurları, beJla• ıeçmekteo 

mene1lemektedlr Btrçok dl· 
mal haatalıkları, ıırf bu ••· 

.. eptea dolayı lylleımemek 

ted&r. F•lbaktka, bu kordon 

kana aerkedllea llicı veya 
Hromu tutmakta ve hunun 

merkezi atabt tebekeye ıır 
mHloe mani olmkat dır 

EnılltO, Llna Ştcrala ıdareıl 
allıDda, bu kordonun b6n 

1eıtnde deiltlkhkler vOeoda 
ıettrebllmek, ve 1erlne ıö 

re bu kordonun durdurucu 
kabtlıreUal ıevıetmek ve 

11kılattırmak Ozerlnde çalat 
maktadu. 

Son samanlarda enılltü. 

tllçlar10 kondoodaa ı~çerek 

dlmai Qzerlae dofrudao 
doiruya tesir edebılmeıl 
bahılode çok enteresan bir 
uıu\ vDcuda ıettrmııttr Hay· 
vaalar llzerl•d• yapılan bir 
çok tecrObeler e6ıtermlttir 
kı, kan tazyıkt arttmlabll · 
mekte, kalbin faallJtlt •e 
teoeffüı yQkıeltllebılmekle 

ve n ihay et, m•rdtr tlıie it.il 
çftk mlkdarda pota1 ve foı 
for tuı1ar1 ithal edilmek ıu 
rettle, hayvan "tok. vazlye 
tinden kurtarılmakt dır . 

EoıtıtO, a fDl zamnnd(;. 
u7ku ile allkadar meaelele· 
rf, ı 1ntr ı atemi faaliyetloln 
flztko ıtmtk ıeraıtlnl de det 
k ık e) lt! mektedtr. EnıUtü 
nQn bılhuu üzerinde uj 
raıtıiı meHleler arHında 

l «metaboltte9 nteaelelerl de 

•ard1r. Enıtıta . bOn1enın 
laayatl faaltyeUnt tanılm 

eden u•uYlarıo meteboltzrot 

RADYO 

-- jNlARl RADYOSU 
DtJlga Uzunluğu: 
163~ m. 183 Ke1. 120 Kvv. 

T.A.Q.19.74m. 15195Kcı. 20 Kvv. 
T .A.P.31,70m. 9465Ke1. 20 Kvv. 

1Y • 3 - ı~:m l'azar 
12.30Pıotram12 3~~6&ık 

[Knçnk ora&eıtra • Ştf: Ne
C•P AtlnD 1 - Raı .. ıer -
Bar entermeıo 2 - Br ah mı 
- Me.car danıı No 9 3 -
Klnneke MeJlDkohk 
4 - L6br - Ba TJera vatı 
lara l:i.00 Memleket ıaat 

ayara, ajanı meteorolojı ba. 
berlerl. 13. J~ Müaık [KOçÔk 
Ork .. tra - Şef: Nectp At 
kın] 5 - Mıchell - Şea 

ıereaad 6 - Müller - Kü
çük ıereuad 1 JohaD 
Strau11 - liu najmeler ae· 
ot aauıa ey dünya 8 - La 
uteaacble aer - \' ıldıalara 
doiru: fantezi 9 Ltrıcke -
v DUi valı 13.!>U 1 ürk mü. 
zıiı Çal ular: Vccıhe, Ke
mal r.ı1azı Se1huo, Ce•dct 
Kozan, Ce•ciet Çatla. Oku · 
1aa: MüzeyJeD ~•nar. 1 -
MOzeJJ D Seaar - 111..aıcı· 
ıar peınl 2 Mabmut 
Celltettın patanın - Kar · 
cııar ıark111 -· Vahı meyu 
ıl v11aUadar 3 - Bayan Şa 

dı1enla - Karcııar ıarkı 
- Bir 16l1e ol . 4 - Ke · 

mal Nt1••l Se1hun - Ke· 
mençe takılml. 5 Udı 

Ahmet - Karcııar ıarln 
-- Zabmı hicranım g tbf. 6 

- Muıtafa Naztfln - Kar 
cııar ıarlu - G6o6lde bir 

ateı yakalım dedt . 1 -
Muıtafa Nazlfln - TGrk6 

lktde turnam ıellr. 14 20 
14 30 Konuım• (K dan ta· 

ah) Çocuk terblyealae dair. 
17 .3o Proiram 17 35 MGzlk 
[Pazar çayı - Pj,) 18 15 
Konuıma (Çocuk saat•] 18. 
.ts Mfizık [Pazar ç•J• de•• · 
mı Pa.J 19 IS Hirk müzli• 
[f Hıl beyetı) Hakkı Derman 
Eır•f K.adrt, llaaan Gar Baı 
rl Üfler Hamdi Toky, Ye Ce· 
ili Tokaeı tarafından 20.00 
AJ 'oı. meteoroloJ ı haberle· 
rı 20.15 Terk mGıı .. Çelaa· 

tine• pazarlak ıurettle ıehtr• takdirde beı ntıanda ıbale 

ctltk lhtt11111 hufunan m{it•· edf'celrtlr. 

Tal ebeye IMuaşeret 
ı<aTdelerröğretiıecek. 
Maar:t Yd~ilttı ali~aduluı bu hususta bir tam:m yaptı. 

Maartf Ve1' alett muaıeret 1 i• b•r zata Daaıl 1ellm ••. 
kaidelerinin talebeye 6tre recejlnt, ona naaal bOrmet 
tt1me1I bak"ıoda teı"llltıııa ı6ıterecei1DI, na1ıl el ııka· 
bar tamam yapmıthr Yurt C•fıoı, tcabıntla aa11l ı•pka 
ıençlılınln terbıyeıl nokta çıkarac•lınr. aaaıl konuta· 
ııodao ebemmlJelll g6rd6l0 catını, ıof rada ne ııbı kaıde· 
m6z bu tamimi yazı101uz: lere rıa1et . edeceital,ı:. bır 

c 1 - Okullarımızda ta · zıyaret eına11nda na11l ha 
Jebe1DIH muaıeret kaldele reket edecejJul 6frenmemıt 
rlnl 6iretmeje ve bu kal olduiuaa ıık ıık ıalatt olu-

ruz. Her ferdan hayahnıa 
deleri atı1at balıne ı•ttrme · her 11f b .. ıoda dalma mü
le kifl derecede ehemmiyet racaata mecbur kalacatı 
Yerllmedıft 1Öı6lmekt~dır. muaferet kafdelerlDI daha 
Hazan okuilaramızan yükıek ollutda tkeo aareoerek tat-
11nıftarıoa devam eden ta bık etmH• mu•affakıretınl 
lebenln bıle, teıadüf ed~c• temto edecek mübtm bır 

lar: Vecıbe Cevdet Koz•D 
ROıeo Kam, Zübld Bardak 

otlu. Okuya.oları 
l kar •• Radıf e 

Mu~affer 

Neydık 1 

- Baolı Haun ajamo 

Raat ptırevı ı - Dede efen 

dinin - Raat l&lra natıka -
24 - Makam. 3 - Arıf be

yıo - RHt ıarkı 4ıık 
oldur kım kılar caoıo feda 
.t - Zcıht4 Bardakojlu -
Santur takıımı. ~ - Mah 
mut Celllettın P•f •hın 
Raat ıark111 - fitneler ılz· 
lemlt 6 - Mahmut · Cell 
lettıa paıanın -- i< aal 1as 

eemalıı 7 - Şemıeddın Zı-
1a - K.OrdUI bıcezklr ıarln 
- GGvenm• hOınGne. ts -

Şemıeddıo Ziya - KOrdth 
bıcazklr ıarkı Bıktım 
eUaden. 9 - Keftk fenan 
- Muhayyer ıarlu - Her 
ıüzelın balından btr cul ... 
çerdı. 2 J 00 Memleket ıaat 
ayarı 21.00 Neıell plaklar 
- R 21.JO MQz,k [RfyHe 

tlcumhur Bandoıu - Şef: 
lhıao KGoçer] 1 t- C Prl· 
edemannn - ,., rı 2 
P. Lacom• - SeıovJana 
[lapanyol danaı) 3 - A. Bo· 
rodtne - Prenı lııf opera· 
ıının UYertürQ. 4 - J. lı. 
bert - Ak denızde teJahat 
(Eıcileı] N 2 N 3 5 Brahmı 
- Macar danaları Qzertoe 
faotazt 22 00 Anadolu 11J•n-
11 (Spor eer•ııı) 22 10 M6 · 
ıık (Cazbant Pt .) 22.45 
23 Son •J.nı haberleri Ye 

J•raold proJram. 

imlldır. Oouo ıçıo okul ide 
re ve taltlD heyrtler&DID 
okulleramaıın uul ı •azıfe 
ler.ndt'o blr• otao bu me · 
ıeleyl llyık olduiu theınOlt 
yeti~ ele almaların., tale 
beye wuaıerel idahı ve 
ktddelerl hakkında ıık ıık 
konferanılar •e muıahabe 

ler yapmalarını, talebede 
hu kaıd lerl ıtlyat balı•e 

ıetlrmeie çalıtmalaranı ve 1 

muaıeret Adabına riayet et 
mıyeo talebeleri yola ıeUr
mek t~•n ctddl tedbirler al· 
malarını chemmiy•tlc rıca ede 
rım. 

2 - Yurtbtlıııt derelerin· 
de muaıeret kaıdelerlne le· 
maı edecek bazı eaaaların 
konulmaıı mukarrerdir. Pa 
kat ıtmdtden tale'9eye tav · 
ılyeıl llzım ıelea muaıeret 
kaldelertatn aıretmenler 
meclııınce teıbtt edtlmeal 
tekntk ve orta &lreUm okul 
lannın mOteaddıt oldufu 
yerlerde bu eıutarın okul 
direktörler meclfıtnce de 16· 
r616lerelı katar altına alın 

ma11 flzımdır Bu kararlar 
martın 31 ine adar yekti . 
ltğlmlH 16nderlleeekttr. 

3 - E11sla talımat haztr 
lanıp biltOn teıkıllta teblll 
edıltocere kadar okullarca 
t tbıkt ararla .. cak muaıe · 

ret kaidelerini her liret 
menin. her •eıtledeo fıtıfa 

de ed rek lalebe1e &fret· 
meal ve bunlara kuru bir 
bılaı halinde bırakmı1arak 
ıençlerde maıerS bir mele· 
ke baltne ıetirmeıl icap 

eder. 

- ....... ,"' .J·. :!'"'.-:. ~~ . __.,_ 

1 

Susığırhkta Elek-. 
t r-i ~k Tesisatı. 

~ust51ırlı,.tun bır yürli11uı: l:Jdeuıyt purkı ___ , ,,,tı 

Suaıiarhk beledtyuı,r kasa· lira k•ı • f bedeli c•11,1ıı· bayı elektrıkle tenvır etmek ral blna1ın1n lnıaatı 

için llzım ıelen hazırlıklarla me1e konu\muıtur. 1 

m•11ul olmaktadır. T eal1ahn makine ak":, 
7039 L•ra keıft olan kH•· da ayr1ca bır ıtrket tar• 41~ 

banın elelt.trık teılıatı, ka- dan AvrupaJa ıtparlt • 
aal .,,.. ıu '-61!.0 ıl.- 3740 mtıttr. 

Bugün yapıLa
ca k maçlar. 

B6lıe ilk a11çlar1na don 
Marmara 16meaınde G6nea 
d~, Bandırma ve Gönen Do · 
laoıpor kulQplerl araeıoda 

• 
devam edtlmııttr. 

Aynı 16mede Bandarmada, 
G6oen •e Bandırma idman· 
1urdu ku16plerl de buınn 
karıılaıacaklardar. 

Şebrlmısde de Alt Hıkmet 
Paıa ıtatancla buıtın aaat 16 
da 8GrlaanlJ• ldmanyurdu 
ile T elupor takımı kartala 
ıacakt1r. 

Bisi~h t yar ısbu. 
Beden TerblJH• D rektör 

IOj6nce dokua bofta denm 
etmek Ozere teıtıp edilen 
bıı ı,klet Jarıılarıaıo d6rdüo · 
cQı(l buıAo Bandırma ıoı• · 
ııoda 60 ıulometrelık meaa · 
fe dabıhode yapılacaktır. 

Yü ı ü)üş ıe loşu lar. 
Şebrımız ıporculan ara 

ıında tertıp ed.leD yürOyü 
ıio ıktac11ıoe. mGıaboka va 
sıyetı•de boıGo de 10 ktlo 
mctrelak meıaf ede de•am 
edıtecektır. Her hafta arta 
cak olan JÜr(iyQf 40 kllo 
metreye kadar çıkacaklar. 

Bu mlHbaka71 miteııklp 
de atletler araıında 1500 
metrelik yarı muka•emet 
koıuıu yapılacaktır . 

Neşriyat: 

~ocuk 
Çocuk Eıirıeme Kurumu 

ıenel merkcEl tarafından çı· 

kar.lmakta olan (Çoeuk) ad 
h derııoıo ( J 30) ncu ıa ym 
çık mı ıtır . Yurd Y" wru1uının 

••Alık. ıoıyal kültOrel du 
rumlarıoıo lnlıfıafma hlzm tol 
eden bu kıymetli dergiyi 
~oculllara, çocuklu ana •• 
babalara tavılye ederiz 

lna 

1ecemmuat , 
kanunu projel1' 

Emntyel lılerl Umulll il~, 
dllrlOiOoce hazarlaa111ıı bO ,. 
nan teceaımuat kaDUll P' 

b ,,, 
jeıl ıoo ıekllnl almıt 0 ~ 

G1alıtad1r. 20 Sene ev•el~l f' 
1 o,, 

lara 16re baaırlaamıt o • 1 
cemmuat kanunu buıO'~ 
l,.tlmal, ıktııadi •e 1111•1 " 

T ff 
klllp tartlaraaa ~· 
ıun bulunuyordu Suıil0 

ıbt11açlaran icaplarını "•'~ 
lamalı . Cua bur&Jet k•'"' .,, 
lau ıçtamaal ve tecıOJsst • 

~·, kanunlauoın telıftnl ıoı ~ 

dab•lıne almak mak••d' ~ 
umum miidürlGk bu pr•J' ,,,. 
baaırlaamaaıoda Yunao•• d 

AlmanJa ve ltalJa ı&bl •' I' 
devletleranın mevzuatıP' 

o oJ1 

miiracaat etmııttr "' 

-· J•pılacak toplantıları ,ı 

hallan en bihCik h6kodf ,

retılne beJ nname 'V,r,_ -

toreta:vl• müıaade alaoO'' J 

oa beilt tutmaktadır f-1:. 
toplantılar mahaıli eD ıl 

yQk mülkiye 6mtrıoe ""' 1 

1 1,p 
mat vermek ıureUy e fi 

İıJordu Muuade ısta 11 
ıtkatı verılmek t ekUrıdt 0

11, ~,~ 
caktar 1 oplantı 1•P• ı' 

toplantının mablyettot "' l'f 
için mClıaııde lıteoıldl ,• , .. 
bildirmekle mOkeUef 0 1~ 
lardır Proje teplaatt18'

1

1,., 

luıma ay1rmakt ve l"' •' 
bo" talara miltealllk uau• 4~ 
1ı•• Itri muhtevi bu'uaru• 

Çocuk Eılrgeme Kurumu 
tarafırıdan çılıerılao «An » 
mecmuaaıoın 14 adi ıayı" 

renklt ve çok c zlp bir ka · 
pak içinde lıtlfadelı ya~ılar- 1 
la çıkmııtır . 

, 
ralan bu mecmuanı" 01,,ı~ 
neti 1aym ~6 aayf• 

çıkmııhr. dol 
A1ın memleket ~e ıd~ 

ıpor habericrf, ıpor0 ' ~ 
şl' Tanlye ederfı: 

Ba~en tarb ıyes i ve spor 
Beden Terblfeıl Genel DJ· 1 

rtlatlrlllG tarıf • ad•u Çıka-

zı ve rea ımler buto0 
0ti 

mecmuanın flatı 15 lı 
tur 

T 'vıl1• ed rıı 
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Ak Saçlı Bır ihtiyara Şoyle Sorarsanız: O, Sakalını Aı.ucu?a Al b Verir: 
- Baba, o kadtJr güzel yerleriniz var ki niçin buraya soku/muşsunuz? dırır Ve Sıze Şu CeıJO 1 ş Onlar köylere 

K ,J ,J /'btışJ/ar varmı · 6 ' 6 •arlık halıade •I• mtl etm•ıttr. __ Oğul eski padişahlar devrinue ue 1 d t · · buralara çık .. 
•lan, ona hukuki ,.ı .. ı,et Bu fılerln tabakkul.u lçlo , . 'ki . . ar/armış. De e enn11~ . /ı 
•eren, tstlraplarına el atan k6y6n kanuni• teyln ~dıJ gider canlannın ıstedı ıennı ya~ ·. esiduyulupta burayagelmesın er 
kir 't'e k6 JIQ da't'HIDI orta- mit me.li ııelaht1~tlert mu · fflJŞ/ar horoz bi/e besfiyemezfermJŞ kJ, S 
J'• lıoraa •• onu temel taıı 
Y•pan Cumhuriyet ıdareatdır. 
18 Mart 1924 dcı kabul edı 
len kör kanunu ıle k6,. 
lerımtz hayat ve lnlcııaf H 

h .. ına dahıl olmuı; her iyi 
tıımız ıı bı kövlerımız n kal · 
luolbaıı da Cumhu. lyete na 
ııp o muıtur Selt.nat lda 
re1t k61 Ye lcöylGyti dalma 
•fır miıkellf'fıyetlere tlbı 
tutmuı, oou lıtıım•r men· 
baı olarak ele almııtır . 

O de•rla tellt.kllula• 16 
re körll: Haktan mahrum, 
ktilf ete marua, laer t•Jl ıı 
tenen, b çbır ı•r •erılmıyen 
bir ••f bumdu. 

Ka, yolıuadu, mGaalıale, 
l•blabn temin ettıtı pattka 
larla '9tn bir mOıklllt için
de teman edıltyordu. 

K6yde kOltlr tmalblarıD 
din derelerinden •• zararh 
tellunlerladea tlbam ahr 
da. 

Aıaylı; lc6rlnntn bıç r6-
remedııı, ••ti olamadılı, 
hattl tabayyOI edemedlll 
Itır IDefburndu Şeka •et d•I• 
adam kald1rma, h•J••a bar 
aıılılı •· Her yerde ıGuQn 
&dı •akaları arHıDda yer 
al1Dıfh. 

Sınıf farkı, •l~lılı, molla. 
lak, bocahk, bacılık, klh1a· 
lak.. K61de imtiyazlı zlmre 
ler J•rat•ııtı.. K61 •e k6· 
Jln a .. ltrlerl bunl•rın .. ıınde 

Açık ve güntşlL 
tdt. fçUnlal maluatl11rla te. 
ılı t-dılen vekaflu bualuın 
me'kell olmuıtu. 

Ekonomi adına l<öyde biç 
bir hareket "ıertn~ teudGf 
edıleme2dt. Kıtlık l ıll"rıod 
k6yl(i ıefalet tçlnd~ kıv•a 
oırdı . Elınden tutan, yardı 
mına lıoı•n olma&dı. Bllaktı 
•I• mOlteztm v müraba· 
hacı için bu bir nimetti .. 
Yükeek f•tzl~r• kövlüyG 
borçlaodırm '- Jt n b 

K, urnru O• 

yuaca köylilyO "llnde tut
aıal< fçln böyle 7ıllar ıout · 
lenlrdı . Bunun içindir ki, 
k61IOn6a iki yak .. ı bir ara . 
Ja ıelcne&dt .• 

Verem, aıtma, ftr••ıt .. 
lc&ylert mczarlıia çevirmftll 

8u )'0ızden birçok k6rler 

•öner· barabeJ• dönudl. 
l(a,. kanun ve nizamlarla 
deııı, arf ve adetlerle ıd . .. 

'• •dlllrdl. 
8Qyllc Mılll Şef buyuru· 

Jorlar ki: «ilk Haı•ekll ol. 
tluıu111 vaklt elde bu1un•D 
bGdceıtnın içte blrlod•D 
1,,l,11nı k&1ll yerı1orclu. 
4•-.tolu ortatıM• te•tt~~ 

ul r J.<)y l ı IJu l/O il 

etmıı bir l. ör Q hükOmell 

o dufumuz için t'9Ye1emlr· 
de onun 1QkQnG befıfletme· 

i• ceearetle tf'tebbaı etttk. 
Aılr •erıııın a llra~ı ma 1 
bloyede yapılmıı bly6k, 
lcorlıuaç btr •meolly•th. Ma. 
il nokt•lnaaardıın tehlılıell 

bir tmtıhanıt maruz olaa 
berhaoıı bir halı uınet ••. 
cak tdealıet bır köyltl ltllt 
- olmak hu1ettle bldcenta 
a11rludanberl alııılmıt Qçte 
biri Ozerıede b6yle bir tec-

rObeye ıtrı1~bıl1rdı . • Muhak
kak ki ltlr: Köy:o 11rtıuda

kı yQlılQa ea •im ldı; ooua 
içindir ki her ıOn artan esi 

cllıil k6y6 yalnız lktleadf'D 
uçuruma ıüriildemekle kal 
mıyor; onun ilzamı ıayrl 

mOferıkı bulunan iltizam 
uıulQ d•; - derebeyllf• en bü 
ylk ku•ntl vermek Ye o 
ruhua en haklkl ttmulını 

yeratmak tt1bart7le k6yl(i 
•arlıfında, tsay içtimai ha· 
,.:ıtı~r!11. rn ü~Bk raraln 

huuada iıllrahat 

açıyor, lı:tlraplar J•fahyor
du 

GörOlüyor ki k~•; Cum• 

hurı1ete bınblr ldlr•p •e 
yolduk içinde intikftl etmlt 
blılunuvordu 

lıtllıdil k vg ıı ,onlarında 
Ebl'di Şef: 

«TClrklJenln eahtbl hakl· 
kil( ~e efcndlıl; hakiki mor 
tahdl olan köylüd rf l) 

ff ıtab lcrfylf' bu eıli •e 
ıull unıurlın hakiki mevki· 
ine ve bO yQk vufma f9uet 

huyurmuılardı 

K .. ıunlarımıza g&re: 
K&y man •i ıehal1etl ha

t:r. komloal bir idare •• 
baılı baıına bJr varJıktıt. 
Muhtar, ıahılyetl maneylye
yl temıll ettlil aıb ı. 1&&,de 
devletin de meınurudur. 

Köylio; &.adın, erkek l8 
yeıından yukarı k6ylftler 
tarafından Hçllmtı bir mec· 
Usl v•rdı . Kanun k&y lda
realne kOltOrel, eoıyal tan,m· 
ıal , ekonomik bu.ı tılerlc 
umumt ııhhah koru1acalı, 
k&JilD bayıodırlılıoı temin 
ıtlıl!tk mllhloı vaılfcler ta~ 

············~·················5···················· 1 • 

i Köy Kan unu 15 Yaşında.. i 
: 18 Murl 19~4 köy karıutıı11u111 kabul cdllcJ/jJi lıı- : 
• • : rilıllr. Cum/111riytt Hlikumt!li; yıllarcıı sal/a11(/l /dart'si : 
: nlrı tllndt ilımcıle uürayun J.ôy ue köylu işini hakl~i : 
i ve 1·11 bu~ duuu olaruk tle ulmışltr Hugıi11 ,5 11ci yı· i 
: l111a baıa11 köy kanu11u 1'tirk köylü:;un1111 Jwlk11111111~·1 
: yolwu/11 hu lıirlii lm/uirıları utrmlşllr. 
: l!..'btdi Şr( .iltıltirk; daha Cumhuriyeti kur111ado11 
: l!J ay tUVti yani 1 mart JV22 dt: <' Tıırklyenin ~ahibl 
: lıakJkisi ve tftrıdl&i; hakiki müslabsil ulun koyludıir » 
• : Dtmlıler, bu ıurttlt bu a&fl unsurun lıukıki. mtvhilllt : 
: ue büyük vaı/ına lf<Jrtl buyurmuılardı. : 

'·················································-' 
•JJ•D meabalardaa .l.btle· 
ceil ı•lırlerl Yardır. Ba im· 
lılnlar; k61lertn lht11ac1Da 
k6ylilnla 6deme k•bıhyaU· 
ne Ye ekonomi bOayceıne 

uyıun •• •luerlyetl el, kol 
emetıae daranan mOte•aal 
birer bade• ıle ~erçt•elenlr. 

Kanun lt6ye &ıasal Hll· 
blyetler ele •ermlıttr. Bu ıu
retle bir çolı bulnılıl daya· 
lara ke•d• aralarıada halle 
ıml&la balabılırler. 

Bır kaç ll6y aruında müı· 
terek t ıler tçtn k61 he1etle· 
rlaln aralarıo4a blrltlıı: J•P· 
maları kanuola derplf edll
dıll İi .. t, zirai H•Jltl• Y•· 
rtnde Ye dGsenınde ııtmeal 

•• k6rl6nla mal, caa •e 
ırZlDıD koruomuı tçla de k6y 
sabıtuıaa mlhlm ealllaıyet
ler Hrtlmtıttr. 

Bu lıaaun çerçe•eledlil 
ıkttdar •• ıallhlyetler k6y0n 
taktıaf ıaha1ıaı hthtyet •e 
ıcaplartyle mOtenazır bir ha· 
Je ıetlrmelı rayeııot tıuhdaf 
etmııttr 

38494 Mohtulıkla tdare 
edıl~n kö,larımt:ııa halfa 
29U77 ıtode lı&y kaaunu 
ytirütüm yerindedir. Me•cud 
lıı.ör6m6z0o 1l175 ı 150 den 
aıaiı oüfuıu olanlardır NG· 
fuıu 150 - 5C.0 aratıoda olan 
Z0451 1&6,Gm&z •ardar. NG 
f uıu 500 den f ula olan 
ka,lerlmlzln ıaym lle8 dlr 

K6yde plln' ı •e proiram 
lı meıal eea11dır. Buauo be 
def t mamur •• mlreffeh 
kl•O yaratmaktır 

lkUHdl kalkınmamı•ın 
milli bün1•1• mal edllmeıl, 
tıtıbıal kaynalalarımaıın ku• · 
vetlenmeıl, endGıtrl baya. 
tımıı.ın tnklıaf elmeel ve 

nihayet .atın a1ma kapa1lt~· 

mıs, lktfHcit k•llıınmamıs, 

ıenıı Hihk milcadele ted• 
bırierlmıs ... o •• ıetın hep 
bu . hedefe dofru yOrOttOIG 
btly6k k6y ltlerlmlzdlr Bu 
da 16ıterJyor lıı bu denin le· 
likklıtne 16re lıöy; de•lettn 
temeli, memleketlD •nıuru 
ultıldlr . K6y mükellefi J•tl

•I azaltmak; CumhurJ1et 
Halk Paruıı hokametınıa ,.,. 
11lm'az bir hedefidir 
~~ 'f yollara 'llerlndekl 

maall mlrur ••arısın isale· 
ıt tekerlekli •eıalUD reçme· 
ıtne m(hald hale ıetlrllmeıl 
&berinde baıl•a•n pllalı .e 
ıtıtemll muaf •erlmlDI her 
ıOo çojaltmaktadar. 

K.61 çocuiu tmamıa uyu · 
tucu metodundan; kly de• 
ltkaDhaı da 6ld0rtıcll telkin· 
lerJnden llurtulmuı her tOr· 
in ıaflık ıerattlnl haiz 5350 
trfao ocafında Ye bunun 
yarıaı le adar da eittmen yu · 
•uında aarıo terbiye ve 
tedrlı ılıtemlerJyle Cumhu· 
riyetı ıoouo ne yakın 6ğ

retmen Ye ejttmenl onu y 

rın için yetııtırmejı ele al 

mııtır. Mıllet mekteplert 
denhanelertode d ono bO 
rGlr te tlerl mlll•t olarak 
10luelmenıa yolluı 16ıterl
hyor, l,ttmal yardım gibi, 

en b67Gk bir hulettn ilhc 
mlJI• dünya rn11letlerloe fa· 
ztlet 6rneil olen lıörlGmüt; 
mektepıta k6ylerln klmıeelz 
•• bakım11s :aekt ya•rul•nna 

J•Pblı &9 k&rıtr, .fO ahı•P 
1atalı panıt1ooda da binler· 
co ya•ruru Cumburlyetln 6i 
retmen •• eillmenlerlne 
te•dt etmtı bulunmakt•dı~ 

Dün aaltanat daalhlnla 
k8ve hıra ktığı (Amme) cü-

>'elil kadlf e çimenlerde ollıyan sıiniler 
ılaln artmaaı için 1&6yl6r• aG yerin• buıOo k81, kendi 

d c•mlaaında devletin dalıttılı 
letln•d etmek ana ••~m~z birçok fayda le eteri erle do1u 
olmuıtur. Bunun için ır 1 945 okum• oduı, 624 ldl 
dewlet lıeodf •arlıi• demek tOphana J•t•tmekle laklll· 
olan k&yO dalma elde tut- bıa kOltllr ıhti)'ftcmı tatmin 
muı •• lc610n kallu•muıaı etmele çahımaktadır. 
t<'lrl t!decek ea•ıh tedbirleri Aıaylı: Cumhuriyet k6y 
proframın dalma baııada lthOaOaOo busno eo bQyQk 

bulundurmuıtur . nimeti, aaırların 16rema· 
Vergi ılıtemlerlmf& , ıt dtll •e 16.teremedfit btrt 

mendOfer ıl1aaellmlJ ıula- cık yarhtıdır. DAn taha11Gl 
ma prolramımıı, :ılral fıla· bile edeDJedtll bu oımetla 
babmıa, ktltlr. bare~ıtlerl f •rtslırlal timdi her ıwrıtle 

.. Tarladan k~yt dônüı 
UID'" ,dıu 1, ıır hyııtfı olıbl· 

d Lf d,.rlrtn •&ylGaOD l. t k 274095 delrar t1rla, 
1 r•• ~ Dd•• ece h 
barlJflte 16ıterdtll ca ,.,; 11950 drku bal •e b• ~e · 
beflı1ık teıeh6 ı lerl •• ~ ilk, 192870 adet :zeytla 
rla ul•lyett karııııod• ::a atacı. 2273378 kaHk alacı 
J•ıları d6kmeın~k mOID 10 otel, 1614 m•l•H ve 

detıldtr. ıa dolı:kln, 24 fabrllıa temla, 
Anadolu k&yJırlal ıesbu · 420167 yabani afaç, 28078 

ler derelerin 16rOıomeı meru atacı aıılatmıı k6r· 
caklaranda, dal bıılarıD~• IOY• deiıtılmak üser• 

kartu çukurları• • ı:• ı 6 ıo •i•cı m•htHI ı 5347: 
ıuız, Gibi uv · t 

•-t k6y yeri, 6rea .. · d l&ar fıdaohk tulı ıtm li 
... belere • 47077 
adlarla anılaD hara d k6J ıınırlara içinde 
rutlarlar. ea,ıe 1erl:~y~ kllo111ıtre ıalam• harlu a9. 
blll yaıamakta olan ll nut H k6J adı•• la01lk 
ler de 16rOl6r. Ak ,.kalıtı klclk nıuhtellf claı 12.i8i 
bir tbtl1ara ıorAuanıs: ı;.,~ damıalık baı adlnratıtır. 
okadar ı&sel 1erlıd•I• Bunlardan haık• da klJ 
kt7 Nıçl• bura1a eokulmuı· tdarelerl birçok koDuk •• 

ı•avz? . 1 k konak odaları yaptalllan 
Salıı:alaaı a•uc:uo• •ara tbl 615 ıpor alanı , 649 k6y 

ld , ..... '" 8 , .t76 ki ' kaılarıaı k• ırar parkı •• aaeefreıl 1 
ce•abı .erir i ___ 

K- dt bir eğle11ct 
oy d 1751 ki1 •eza ti ola bı, 

·ı ablar anı ı "-83 
- Otul eıkl paO 1 32 bulu .. a.lılı, • ti p 

denin~• del ı baıılar varınıt rabaaı •e kutuıu. 117 lt•J · 
d oları· e 79 Oalar lı6ylere ıl er ca vaD keılm yerf, pazar 

nıo lıtedt~fnl ya pular:ıı· yeri g hal, 202 hıı:rıam, 16 t 
Can mal, ırı korkuıua ao aarl' mt'urlık, 32 aıım du 
ded 'ıerlmlz buralar• aılın . jı yaptırmak uretlle ko · 

b 1 il ılıy•· ra t mıılar. Horoz 1 e e t j' OD bayınduhfı nı arrl ırmtı 
mezler ki, ıesl duyulup : olduiu glbl, içtimai bODJ• 
ıelmeıınler Bak ıtmdl; ıçod ııllıia da •D .,ftyDk his 

b lyet •afet n e ye 
ıükür, Cum ur k metl yapmııtır. 
tepıl ile altını b~tı•• OJı 8fttGn bunlar ı~çmit tda 
tatedlfln yete ıat. . .. , 

1 
ihmal ve lıttımarın• 

l,t~ bıtlfetl kObra, metl· re ·er 
0 

muml harpte bat 
' GI utramıt u ili 

hatı llly•; ıerlah ıarr•· · b hı:.r&p olnuıı. mı 
i tan eı• 

bı kuru ıatafatlaro 11 ıaau d 1 de 18ukJllıoe ka 
. lyet muca e e 1 

•ahouat devrinin f'mD k içi• •arını yo unu 
•• tısafltl •• fıt• l&ylk Cu111· ~uım• nrmlf, buhran 

!O ıeve ıeve 
hurlyetln k61e .,. k6 J ,. ,,ırarı•d• da bfrçok 11luat1

• 

•erdikleri . 1 çekmlt aıll bir kltlenl• 
tllf ali· or L 

içtimai aııam •• m ktaa 9 ar ettl§I •• .a, 
i mOeyytde yo ı. 

lale için man.. 
11 

• kanununa d•yanera• yarat. 
1 u a•rede u 

ar1yan ara oo 1 talı eHrhsrdlr. 
labtleceklerlnl 16ıtereD caa 

1 
unlar b1lha11a keJf lyet 

bir mtaal! · 
1 

b6 . ıtıbarlJI b010k .e ıoaıur. 
iki devrin fark arını L ! b 1 r v a r l ı 1 ı 1 f • d •· 

kilde mGıaa•a• 
le bariz ıe k& la D kıadl 1 ndlrm kle •e Cumhu 
eden ror.~ k rk ~mail ile rlyetln ylluek hlmayeelrl• 
ıaba11od••• • 1 ı. 

duJulacak ıı lr6ylGn0n H ru1ucu. apı ı 
ctddea ıurur b d 
ler de baıumak yo1uadı ve tetkllltçı tr reJlmlo 1 · 
d 'Hind• birkaç yılda neler 

"K,61ıeu ••••vl ııbılJ•l (Soau d•rtlQaeD ••rfatla) 



!AYPA c 4 rORKDJLI 
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Partinin Vılayetim ·zden 

ikinci Mantehipleri11 
Gösterdıti 

Adları .• 
- 1 )Üııkii Savımıı l lt·,·anu -

Edremit Kazası ı 65 ,, Mustafa haaanoğlu 
10 • Hasan Sayit 31 H h 1 . .h b . 
l l • Afıf Ertür 2 ııc• asan ar ıntı ap şu esı 

12 » Sabri Altay 66 bay Hüseyin Eyiler 
.. 

3] Turhanbey intihap şubı-si 

13 ay Nuri Turhan 
14 » Osman Ünsal 

4 ] Hekimıad~ intihap şubesi 

15 ı ay Feyzi Evin 
16 n İbrahim Özcan 
17 • Ekrem Ege 
18 • Rıdvan Karaaydın 
19 ,, Osman Ahmet O. 
20 .. Mehmet Ahmet O. 
21 » Hamdi Ertilr 

5 1 Sogan yf'meı intihap şubesi 

22 Bay Nuri Darcan 
23 " izzet Odabaşı 

6 ] Gazi Celal intihap şubesi 

24 Bay İsmail ErgUvenli 
25 » Hasan Usta 
26 » Mehmet Eneyi 

7 J Hacı Tugrul intihap şubesi 

27 Bay Salih Genç 
28 .. Ahmet Şehir ağası 

8 ] Cami vası-t intihap şubesi 

29 ~ · ay Zihni mert 
30 " Ali Dırama 
31 » Hasan Cengiz 
32 ,, Niyazi Uygur 

9 1 Gazi tıy~s intihap şubesi 

33 tin. Faik "arım 
34 ı.ı İbrahim Yükıel 
35 ,. Hamza f lalil oğlu 
36 • Hikmet Kaptan 
t O l fbr11 himcc int hap ~ubcsi 

37 bay Refik Ertekin 
38 » Ali Kibar 

11 ] incirli oba intihap ,ubesi 

39 Bay Hasan Kara 

12] Kad köy intihap şubesi 

40 ay muıtafa Eneyiıi 

131 Tahta köy intihap fubesi 

41 ttay Akif bölükbaıı 
42 » Galip Dumanlı 

14 1 Avcılar intihap $Ubesi 

43 tsay Refik molva 
44 n Ahmet Siyavuı 
45 » Sadri Sıkça 

15 l Kızıl keçili irtihp şnbe"i 

46 Bay Nami Kızılkeçili 
47 » lbrahim Temel 

16 1 N:trlı lntih;:ıp şuhı-si 
48 Bay Zahit fmatoğlu 
49 Sabit Ertür 

171 Kıwurm~cılıtr intihap şnbf"si 

50 Hay Ferit Güre 

181 Altmoluk intihııp şub .. si 

5 : bay ı· aha Gürfırat 
52 » Asaf Ediı 
5J » Tahir KoJoz 

19 ] Güre intihap şubesi 

54 ,. ay Ahmet çetin 
55 ı> Süleyman kargalı 
56 ., İshak Erpn 

201 Zeytiııli intihap şubesi 

57 bay Osman o.ca 
58 » Kadir Eskimuhtar 
59 » Resmi Ersen 
60 o Fehim Azim 
61 » m. Ali Ôyne 
62 •ı Remzi molvaJıoğla 

21 ] Uçurum oba intihap şubeıi 

63 Bay Tahıin TGreJ 

22 ] Dereli intih,.p fubeai 

64 t.a, Naam Enir 

24] Bo!tancı intihP-p şubt-si 

67 bay abmet H. ahmet 
oğlu 

68 ı> Oaıman Emtil 

25 1 Şek' f'ren intihı>p şubesi 

69 bay ali derevli 
70 1) Hüseyin kavuk o. 
71 » lımail Mehmet ·O· 

26 J Küçük dne intihap şubf'sİ 

72 bay Muzaffer akpınar 
73 » Osman 

27 ] ç,.mlık intihap şubt"si 

74 bay Asım Canıız 

28 ] Halaçlar intihap şubt-!!İ 

75 bay Mehmet Düj'er O. 

.29) Kalabak intihauubesi 

76 bay Cevdet Deniıer 
77 • Lntfi kılıç 

30 ] Halılar intihap şubesi 

78 bay Oıman Evin 
79 » Fahri köleotlu 

31] f nönü intihap şubesı 

80 bay Mustafa Cansız 

32 ] Eg-nir intihap şub~ai 

8 1 bay -İbrahim Zekeriya 
oğlu 

33 ] Büyük şapçı intıha~şubesi 

82 bay Hasan Güner 
83 )) Sami Ege 

34 Kabaklar intihup şubeıi 

84 bay Ahmet ba;yraktar 

3S Hüseyin Pt. paşıtlar intihap 

85 bay Tahir Tekin 
86 >> Hasan çakır 

36 Çakır deresi intihap fUbeai 

87 uay oahattin 

37 Köylüce irıtihap tubesi 

88 oay Zahir Emre 

38 Koca Dağ intihap şubesi 

89 bay Tevfik Mehmet 
oğlu 

39 Mescit Ceyit intihap şubesi 

90 • Hüseyin Keresteci 
91 » Hasan Kamil 
92 .. Mehmet Gökçe 

1 

Ahmet oğlu 
40 Camiikebir intihap şubesi 

9 j Bav Fuat Günay 
94 » Afif Halit oğlu 

41 Ebubekir intihap 4ubeai 

95 Uay Ahmet mehmet 
oğlu 

96 " afif Hacı 

42 Hamambatı intihap şubesi 

97 ~ay 
98 .. 
99 • 

100 » 

Kemal İzzet oğlu 
Tahir Limni 
mehmet Kara 
Ferhat Uıta 

43 Tekke intihap şubesi 

101 bay mchmet çakır 
102 Hamdi 

Burhaniye 
zası 

Ka- 1 

1] Yonuı intihap şubesi 

1 bn. Sıdıka Yetiş 
2 bay lbrahim Dikmen 
3 )) 1. ·Hakkı Erden 
4 » Ahmet CaD 1 

2] Mahkeme intihap ıubeai 

~ ita mllAe..ver Ta1h 

6 >) Fahri Ahmet 
7 bay Tali Taylı 
8 » Sami Güreli 
9 » • mehmet Çakar 

31 Memiş intihap şubesi 

10 Hn. Samiye 
11 bay Şükril Lim 
12 • Uahacttin Öney 
13 mükerrem Köprlllil 
14 » HUseyin benderli 

4] Dere köy intihap şube!'Iİ 

15 bay Halil Öksüz 
16 Hakkı Yılmaz 
17 ~ l(ekir Şen 
18 » Cevdet Ôzcan 

5} Kmkh intlhap şubPsi 

19 bn. Hasan Erdem 
·20 \) ldriı 
21 ,, Ali 
22 muıtafa 

6] Rahadinli intihııp ~ubcsi 

2 J bay Hasan Güder 
24 >) mehmet 

7 ] Süheyli dere intihad şubesi 

25 bn. mustafa Baloğlu 
26 )> Ali Osman 

8] Yonu!lar intihap 4ubesi 

27 Hay Kadir Kars 
28 ,. Halil İbrahim 

9) Pelit intihap şubesi 

29 Hay Necati Emir 
30 Bay mehmet Işık 

10 ] Gömf'ç intihap şubesi 

31 bay Ferid Karha" 
~2 n Ziya Çapan 

. 33 n Rebçet Tuzlacı 
34 )1 llıısan Arkal 
35 ,, Zeki Engin 
36 1> mehmet Baltacı 
37 .. Ahmet alb parmak 

11 Ulubeyler intihap şubesi 

38 ~ay Veli bacak 
39 ,. Naıuh çavuı · 

12 Hacı Hüseyinler intihap ~ubcsi 

40 bay H. oglu muıtafa 
41 Ali oglu Şükrü 

13 Şarköy intihap şubesi 

42 bay Kuru oglu mustafa 
43 ıı Baki Girgin 
44 ,. Ali oglu mustafa 
45 mustafa Ôzdemir 

14 Kara ağ"aç intihap şubesi 

46 bay mustafa çavuş 
47 •> Ahmet O. Nuri 
48 )l Ali Küçük 

Ayvalık kazası 

1 ] Kemalpaşa intihap şubesi 

1 bn. münire Uımanbaş 

2 )) 
3 Bay 
4 )) 
5 )) 
6 )) 
7 l) 

8 

Kıvanç Oourıal 
abdullab mazharel 
ahmet Dramalı 
İzzet Y ılmaı: 
mustafa kocabıçak 
afi Cavit Üke 
Hüseyin Hif.ıi Var· 
Vardar 

9 Hilmi Uımanbat 
10 ı> all Cömert 
11 l ) Niyazi acar 
2] Vehbi bey intihap şubesi 

12 tin. Taban moralı 
13 ı) Pakize Üke 
14 Bay Fehmi Sabunciıil 
15 Hasan Uygun 
16 Niyazi Üke 
17 ,, Ziya kundag 
18 )> İbrahim Darmar 

3 ] Fethiye intihap şubesi 

19 bn. mediba t•ayman 
20 Bay Celil lzgi 
21 ıı kadri aral 
22 » ~aıri akın 
23 Hakkı Snrmeli 
24 >ı mustafa kodalak 

4 1 Sakarya intihap şubeııi 

25 bn. Nazire akın 
26 Bay Emin kantarcı 
27 )> Rüstem Özkan 
28 Cemal Dramalı 
29 kenan A latur 
30 Ali Riza Goral 
31 >ı Cemal A ğra 

32 bn. Seniha Yılmaz 
33 Bay İbrahim Gündüz 

5 ) Küçük lcöy intihap şubeıi 

34 bn. Nebile karaca 
35 bay Seyit Dramalı 
36 ~ Sena Erden 
37 İsmail Varol 

6 ) Altınova intihap şubesi 

38 'n Esma çobanoil• 
39 Bay Faruk Öner 
40 )J 

41 
42 
43 

1) 

Mehmet Uslu 

.A.hmet Dağlı 

Fehmi Saraçoğlu 
Hadar Ôzbir 

7 ) Çakmak intihap şubesi 

44 Bay mümin menlikli 
45 Enver Ala 

Q ] Osmaniye intihl'lp ıubesi 

46 ~~y İbrahim aydar 

47 >> Refik alay 

48 )) Selami Ertür 

9 ] Ba~yüzü intihap şubesi 

49 Hn. Seniha üke 
50 Hay Rüştü avuzy 

10] Alibey intihap şubesi 

51 Bay Naci Levent 
52 >l Tahsin akıoy 
53 n Yakup akugur 
54 )) İzzet Eıen 
55 ı> Nebil baran 

Balıkesir Belediye~ 
Riyasetinden: 

S ~ir imar p'an1nm pazarhk suretile ihgf esi. 
Ralıkotr ıehlr imar plaoamn yapıltnHl '•' Nafıa v~ka· 

letloden ıehh clltk thtteuı '\'Hlkası al. nlara pazarlık ıure · 
u,ı. ahitle ~dtlecekur. 

1 - lıın muhAmaıen bedeli (6900) ltra.dır. 
2 - Pazarhk 5 • Nııan - 939 çarıunba ıOoü ual (16) 

da Beledlve d~heaınde Belediye Enc6menlnde yapılacalıtır. 
3 • - lstekltlerln aıııiıd,. yazılı teminat ve veseıkı aynı 

rtfıade ıaat ı 5 e kadar encümene tullro etmtı olmaları 
llzımd&r. 

A - (517) Ura (50) lruruıluk kanuni temin t 

B - Kanunun tayin ~ttlil vealk•larl-. Nafıa Veklle 
tlnlD ıehfrctlJlc ıhuıaı veaıkaeı. 

C.. - "••wııtta 4 ael mad~al sa~tbla • P••arlıta 

tm\ 

Köy 
Davamız.· 
(Baıtarafa Oçlnc6 ıa,fada) 

yaratmafa kadir eldul11•u 
••k oanh elarak tellarla ot· 
tlraaektedtr. 

ti MUT , ı• ,,;,j 

/ Bıadumı ıal~ huku~ -
hakimliğini~ 

Hu.lneyl maliyeye tsıf• 
•• le ukıh HGıal Ôabek t•' 

Tlrk köylOıl, hUDllD mlD· 

fından Baadırmaaıa ''' 
bayırı maballetlnclea I~ 
aleJhtne açılaa 1560 k 
alaeak d••HıatD yepıfa• ~ aet •• t6kr FIDIDI lft•D duy 

makta, CusııhurlJet ıdaretl

ne Ye kurtarıcı tefl.rlne 
ela• balhlıiı•ı. bCblk par 
tlıln• Ye ODUD blyGk bOkt· 
meUne ke.rıı IODIUZ ıe•ılıınl 
en asız Yarlık ha ıınde hen 
lıtıade Jaıatmaktadır. 

Onun l~!ndır ki e; BttyQk 

Mıı.t Ş floın 16&terdıil be· 
defe tcreddOtıGz JlrOmelcte 
•e onun tarıhl btr hıtabe 

ılndekt bu bu:Jruluau tek 
rarlamalctAdır: 

(~oa dev11; buyük Vf' tlerı 

yaben muhake1De1t ıo•" 
J 560 kurutun tabılllD• J1: 
mart 939 tarılatade 35 ';, 
mara ile karar •erılnaff t· 
müddeıaleyhtD tka111• 1' .... 
hınıa me,.laul balunna• 

T ,.. 

b aaen illaen teblılat tf• . 

;:D~:=b~:~lft•:::k.:~ 
lsaım olmak Ozere keyfıf" 
teblıt olunur. 

--------------~ 
mttl .. t olarııak •Ar ot.,.•y 
Yar kAlm.~!) 

-------------------------------------~-
Balıkesir VilaJ~eti Nafıa 

Müdiirlüğündel1: 
1 - 8alya bülc6met konalı lkmah lntaah açık ek,ılt 

me1e konulmuıtur. 
2 - lııo ketlf bedeli l500 liradır . 
3 - Bu ftc aıd ••rak: 

A - p,ozeler. 
8 ~ fıat bordroıu, meaaha c~t•elf, keıtf bullıa cetfıU· 
C - Fen ol •e ln11ual ıartname. 
D - Nafıa y•pı tılerl ıenel ıartnameal. 
O up lıtlJenler bu e•rakı her ılo Bahkeılr Nah•,.. 

dOrlOiOnde ı&rebtltrler. 
15 de Balt' 
kurulu ~,. 

4 - Ekıtltme 31 3 939 cuma ıünil ıaat 
bG"Omet konalında lı:aymakamlık oda11nda 
mtno• huzurunda yapılacaktır. 

5 - lıtekhlerfa bu it• atd 112 lira 50 kuruıluk .,, 
wakkat t ml••h Balya mal ıaadıfına yatırdıklaraea d•

11 

makbuz •eya ıayanı kabul banka mektu\,u tle thal,..., ...... 
aelc1z ıOo e•••I •tllyet m•k•mıaa mlracıuıtla Hafı• "' 
dOrlCliıDden alacakları ehliyet Yt1tlıaıı1t1 •e Ticaret o~·
veaıkalarını hamil olarek elutltme komlıJenuna 1Dlr•"' 
atları ıllo elua•r. 

4 - 1 - 54 _____________________ ______.-/ 

Susığırlık llelediye 
l\iyasetinden: 

Kaaabamut hidroelektrik teıtıatsodaa 7031 60 Ur• :;, 
tlf bedelli maaaı•a kanal •e ıu k6tk0 de 3740 ltr• ~ 
bedcıllı ıanhral bına11 laıaahnın tamamı 15 ıio mı.Ad,.., 
ayrı ayrı olarak açık elcıtltmeye konmuıtur. ı 

1 - ihale 28 3·939 tarthtoe raıtlı1a• 1ala ıl•I "' 
15 de Suıılırlak belediye eııelmentnde J•palacaktır • 

l - Talipler 2490 numaralı arthrma •• eluılt•' ~· 
nun• bOklmlerln• ı&re ehlt1ettnl rHml naalkle lıbat ,J! 
cekttr. 

3 - Kaaal •• ıu k6tlc6 lela keııf bedell•ln ,aıd• 1'. 
ti 

dı buçuiooa muadıl olmak üzere 5,S lira tnu•akk•t.,,. 
mlnat ak~aaı yatıracak •• ihale tarıhlatlen itibar•• oll 

ıGa zarfıDda maa teminat y4zde 15 ı• çıkarılacakta'· 

4 -ı -:;Y 

lktisad Vekaleti iç Ticaret , 
Umum MüdürlüğünJıll' , 

TOrldyede yanrın ve aaldlyat ılforta tılerlle rı1••-,,. 
olmak üzere kanuni hGkGmler dıth'4!ıtnde teıcıl ed•1' I' 
burün faaliyet balıade bulaDan Ankara Anonim tırlı 1,,ı 
lorta flrkeU, bu kere m6raeaatla, 8aud11ma Ye h•f' K 
acentelıflne ıtıket aamına yanı•o • nakltyat ıııorl• ,1 
lerlle me11ul olmak ve ~u tılerdea dofaeak da••1' f 
bGtOn mahkemelerde mltldet, mtı::ldeaaleyh ve üçOn'O il' 
la11 11f atlartle laaztr bulu•mak ibere Türk Ticaret b-' 
ıınıa BaDdırma ıubeıtnt tayla eyledıftnl btldtrmlttl'• 

11
,• 

Keyfiyet ıtforta ıtrketlerinln teftlt •e murakabdt -' 
kındakt 25 haztraa 1927 tarthll kanunun bClklmlert•• 
•afık ıör6lm0t olmakla U&n olunur. _____________________ / 

f
-"' ıtrmefe mani bir halt bu1uam~dıfına tıteklt tar• 1 

lmHlanmıt btr mektup. 
1
/ 

Bu •te ald ııartoameyt ıarmek •• fa~la maltcnat ';" 
lıtlJenlerlD Beledıye Retıl ı t ıoe mlracaatları ti&• olj, 

~--~----~----~-----------·_..,~ 8a11tdıfı r•rı Vıl&Jet Matbaaıı-Bahk•lr 
.... c_., s .. ::-,_ • ; sa z 6- _ ;.,ı "' · • s .. 


