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al n tan tının u V· r~~li!~ ....... 1; Si;ilinma ;roğ800" TMb~;~~~ 
vet. Gitt ·kçe Artı o . i Halkevinde : ı s e li yırdı .. 

ı ----Başvekil çemberl~Yı:1 A v~m 
:~antın op antı;;:;i"· Atatiirkün· Yuksek 

a yetı Hürmetle Anıldı. Kral Karol An
tant a iciye Nazırlarını Kabul Etti. 

rlocl. bug\ia on otuzda 
!kinci, on altı otuzda fiçOn
cü lçtlmaını yapmı tır. 

Konseyin bu devre top
l ntııına Romanya Hariciye 
Na:zm Gufeolu:ı rlyatet et· 
mektedtr. 

Balkan matbuatı bırllil 

konferanıı da toplantılarına 

B. Şükrü Saraçoğlu de•am etmektedir. 
Bnkreı 21 (A H yeti murahbular relı· 

lcab A ' A.) - Bal. lerl dGn merbut eker kab 
Dtantı daı i k T 

clürı rn onıeyl rlne meraılmle çelenk koy· 

~---,;::~o~n~y~e~d~!,!~l~k:ı~r!k!b~e~ıt~e~b~l:·~m~u!ıl~arsd~ı=r=-==-===.-'F"!=====:::ıı: 

şve ili Spo 1 1 • 

le V AI 1!1 ak s ı .. 
1-

Don~o iSti;uih-:- -- ---
isleri • . L 

8!8~ tnplantııında Ref k Saydam spor 
ıçın 11 Br turlu rırdımdı ~u'unıc -mı ~öıledl 

Ankara, 21 (AA) • 
111 1 ti - Ye· l l ı b ı ç lDa devresine ha 

1 
f er Din ÖJ e ıüzel, bllhuıa 

olan Baı.-ek&.t B 1 ••ıı 11lıhat meıeleıde muyazl ,o. 
blyeıl et ederı T r G M k Clenel DırektörlüiG r aıcslnt ve böyle bir çerçeYe 

er ez •tfııtr H 1
8
çeretne ehama1101 itledim. 

eabab Baıvekll D ~Yeti bu eııtm en büyQk derdim 
ftk d o tor Re 12 - 17 ay aa:un rl Y•t ar .. ındakt 
~oplannuı, bu lçtt:.;:tl~de gençlliln neı.-ünemaıında 
eraı10 ü ı e- •••ır ol n ıporJarla meı· 

lılerı de h ye erile daire re· rul olmalara adi. G&rüyo 
azar bulunaıu 

Celeeyı 8 ıtur. rum ki launlar yoluna rtr 
tır •ı•ekll açınıı· mektedfr Yardımına ihtiyaç 

Genel dır ktörlü:ı:.ü olan buıudarda emrlntze 
zırlanan 

1 
ıs n ha. lmadeyfm. 

h 
n zamname 1 

atları Ozerlnd 1 h • ana Memleketin lıti balını 
dikte za al Yer· tevdi d i n ıonra Baı., kil D • ce ımtz ı•nçllfln 
Reftlc S d t. ııhhet ve kuvY t ı ~e yurd 
bul Y •m ıu beyanatta "'d f UDll'IUftur: mu 8 a llDll haz1rJaa1DHI 

er- «Bendeniz b r lçla azami yardım yapmak 
v kit ıpor vazifemdir.» 

Yası asız Vergiler 
Tevh· E i ece .. 

Bu mailerin hep~i. bir ~ray toplanarak bir nisbet 
d· hılın ıfade e ilEc k. 

Maliye V kaleli b" 
yük Mili M ' u 

t clııı encüm 0 . 

lerhıdc tedkıl dıl k me t offtn 
•e v •ıluız bGt" b un ver llert 

lr ı ya toplıyarak kanun 
projeıtoe ald llıtelcrt 
v 1 ve 

erg nlıbctlerlnl hazarlao 
11'11 t u • 

1 ır . uütün vato d l 
a lak d d ~ " r e en bu kanun 
verıılerde bir mtl t • • < ar tenzt· 
ı at d yapmaktadır. 

En mühim huıuılyeU de 
kaz nç buhran, mu.-aaen 
"••a kuvvetlerine yardıU: 
•crıllerl ııbı bütOn vaaıta

•ıa •ergll rl bir araya top
!1'-rak tek btr ntıbet b · 
~"de ifade tmeıldlr. MG· 
e~~efe t dıy edec il par 
lat 

l.Ucf •tını taaı bir katlyetle 
lt-•k ıu rı1I dı a1rı· 

c f }'anı dtl<kat btr kolay· 
l ık temin dmflktcdlr. 

Yüzde 24 nlsbetinde vergi 
ver eceklar: 

yeni h zarla nan ltstelerde 
memlekette bOtüo 11 nbtp· 
lerlnfn ver i olabetlerf hiç 
bir tefsire ve tereddüde 
hal bırakmıyac k fflk~~~ 
teıblt edtlmtıtlr B • h . u ., ••• 

ipi rl, •ne k bu Yergileri 
ödemekle mükellef tutula
caklardır. 

l11al ettikleri mülk 1 f~ l•Jr 
aa ı Iradı ib:erl d 
24 

d n en yGzde 
1 6 en b ılıyarak yüsde 
5 "1 k dar deflıen yeni 

•erat lab ti rlne ald ıa:rrl 
aafr it d 6ıertnden 7lı:de 

(Sonu lldncl ıapfada) 

Kral Karol dün Yunan 
Baıveklll ıle Hariciye Vekili
mizi ve Yugoılavya Hariciye 
Nazm•ı k bul etmlıtır. 

Dün akıam Romnnya Hariciye 
Nazırı Gufenko tarafından bir 
ziyafet verllmlı •e bu zira· 
fe~te Hariciye Nazırı ile Me
takıat anıtında nutuklar le· 

General Metaksas 
ati edllmlıtlr. 

Bükreı, 21 [Radyo) 

Milli Şef J nönü 

Anlıare, 21 ( Huıu i ) -
Buıüo Milli Şef lımet in&· 
on, 7 net yıldönOml müoa
ıebetlle Halkevlnde aç1lmıı 

olan Ankara H lke•Joe bal· 
h o!ao r 11am ve beykeltraı· 
Jarın dörd6ncü reelm ve hey· 
kel ıerılıl de H lkevlerl 
neırlyatıoa ve çahımalarıoa 
ald sergiyi zlyarat ettiler ve 
Halkevlerl çahımal rlle ya
kından llıtlendtler. 

Cumhurrelıl; yent reıl m 

ve heykel çalıımaları üz rln· 

de dikkat ve h111ıut1etle du· 
rarak Yerilen izahatı alaka 
de c!tnlc::nl 1 rdlr. 

Milli Şef, Halkevlnde bir 
ıaat kadar kelmıol rdır. 

Kral Karo1, Türkiye Hariciye 
Vekili Şüln6 Saraçoilu ile, 
Yunan B ıveklll General 
Met11kıa1 ye Yuıoılav Hariciye 
Nasırı Marko•lçl kabul el· 
mittir. !======•======== 

Lord Ha lif aks 
Sovy t Sefaret· 

h nesinde. 

Gece kon19y aza11 ıerefl· 
ne verılea ziyafette Roman· 
ya l:aartclye nazırı bir nutuk 
vermlt Ye Balkan antantının 
ıHttkçe ku•vetlendlilol ha
t ırlatmııtı r. 

Hariciye Nazırı , son An· 
kara toplanh11nı takip eden 
birçok hldlıelerden antaotın 
daha kuv•etlt 9ıkhğını ıôy· 
lem it Ye demlıtlr ki: 

«Biz kendimize ald men· 
faatlerle daha fazla alaka · 
dar alac jız. 

Tecrilbelerlmlz bizi bırbl· 

rlmlze ballıyan bize antaotın 
kıymetini takdir t:ttlr 
maıur. 

Harjclye Nazıra bundaa 
ıonra Atatürkün ytlkıek ıah 
ılyetlnl anar k geçen ıenekl 
toplantıda antant azaları•• 
g6ıterdtil yGhıek allk yı Londra, 21 ( R dyo ) -
zilıretmfıtır. Hariciye Nazarı Lor H il· 

Müteakiben, Metaksa ın fakı, Sovy t ııef rcthııneı l de 
ıon Belgr d ziyaretini hatır· ki ziyafette h :ıır bulunaıuı· 
latmıv V!! h.er iki hükumetin tur 
Baıkan Ant ntıoa müteallik ı---"----·-------

Bulgarlat nl vaptığımız 
ııler üzerindeki kararlardao 
takdtrle bahaetmtıtfr . · 

Metakıu; verdlil cevepta 
Romanyanm göıterdlğl hüı 
nü k bule teıckkür etmfı, 

Romaoyanm t~r akklıloe hay 
raolığını ifade etmlf, Atatür· 
kün yükıek ıahılyetlnl hür· 
metle aomııtır. 

General Metalııa• Bal
kan Antantı devletlerfnfa 
teca yQzklr bir hareketi ol
aıadılını ıöylemlf, antantıo 
kuvYetlne lıaret ederek 

demtıttr kf: 
o:Mevcut a•laımalar tak· 

vlyeden mOıtalnldlr. Bıs bu. 
rada polltıkamıza ıadakatamı . 
m ili" etadt buluauporH · 

Selinlk ıuılaomn ı tarihi bir 
döotlm ookteaıdar Selaotk 
anlaım 111, milletlerJmlz fçln, 
Jc.tıkbal lçto ümitler vere 
cek hadtıedlr » Metekaa 
ıöz1ertnl, koofcran m mu\•af
fakıyeU h kkıodat 1 temen 
ollerle bltlrm•ttlr. 

Konseyin dünkü toplantısı: 
Bükref, 21 [Kad o) 

BalkaD A tanlı kooıeyl bu
gOD de ıaat 16 30 d ikinci 
lçtlaıaını yaptı . 

Bükref, 21 [R d10J -
T6rktye ıefaretlnde Harfely 
v eklll ~OkrD Sara~o lu 
ıereflDb ftCe hfr zir fet v 
rılmtıur. 

Kamarasında Muhım Sır 
Söylev Verecek. 

edene, o kadar daha ıarf 

ı Londra, 21 [Radyo) -
Avam Kamarası, buıOn öf· edeceilz • 

1 
ve Sır Con sımoD, ı.u bu· 

leden sonra top anlll•f 
1 1 

c ınOoaka· ıuıtakl ıöalerlne devam ede· 
hpaoJA metıe es P 
.. etmlıtır. Bu rnüoatebetle rek demfıtır ki: 
...- - Si iblanma yarııı feci 
birçok hatipler ıCSı ı6ylem•ı· ve batta ıtreoç bir tekil al 
ler ve h0"6aıetteD t:ı.ahal 

8 
kil Çem· mııtar. DOnyada meYcut 

fıtemtılerd.r. t'e 
berllyn; bu meıele hakkın bütOD de•letlerln hulnele· 
da ıubatın 15 ınde yerdlll rl, ıtlihlanm• varıtı ufrunda 
izahatı h tırlatmakla iktifa heder olup ıtdlyor. Halbuki 

eylemlt Franıanan, Burıoıa bu milyarlar, memleketimi· 

göoderdıil dıl•ıeye oradaki zln ınkltafı Jçla ıarfohınm•· 
logıl •z müme11lltnln yardım h ıdı.» 
edıp etmediği hakkındaki Baı.ektl Çemberllya, 
ıuale de. Av 111 Kam ra11DID yarınki 

- Te rlld m ıal tmlıtır. t~tlmaında mühim bir ı&y· 
1 rmtıtır. t Diyerek ccnP ve le• yerecek ve btıt6n ıtyaı 

Hunun uıerln• HendeuoD metelelerl tetrlh edecektir. 
ile Strare Balıtnkler, ltalya Alikadar mehıfll; muba· 

nın Ltbyaya 11Yk ettlil kuv . tıflerln, ıtl&lalaama için ay· 

vetlerla miktarını ıormuıtar ralaa paralar1D çok oldulu 
ve Buterln yerdtll izahatı kanaatinde buhıaduklarıaı 
klfl ı&rmedıklerlol cörlt. ve bu buıuıta ltlra• edecek· 
yerek, bu meıele hakk~~da lerlal beJ•• etmıılerdır. 
tekrar ıual ıormık ha.. ını 
muhafaza ettılderlal bildir. 

mlclerdır. 
Bılihere, Maliye N sırı 

Sır Con SımoD ıaz almıı ye 
milli müdafaa bGtcetl hak
kında ıunlau ıöylemııUr: 

- Mı ili nıüdaf ca tahılla· 
tıaı, dört JÜZ: mtl1ondan te~ 
kız yüz mtl1ona çık rP1• 
mecburiyetindeyiz. Üç ıene 
denberl milli mGdafa için 
y ptJğıouz maaraflar, bir 

1 , ......... . 

Suriye Kcıbineıi 

Yiıı Cımil Mar~ım tırı
f m~ın mı kurulacık1 
Ankara, ~1 ( Rad70 ) -

Şamdan ltıldlrtltyoı: 
Yen• h6kumetta teıklltne 

tekrar ıabık Baınkll Ce· 
mil Mardamıa memur e4tl · 

b 6ı ıterllnıe 
mlly r eı 1 ıcap meıı·. muhtemeldir. 
b ili oldu V nzfyet 

ş hi i Nüf s Kesafeti 
1 Ola emtleri .. 

------Bu Hususta imar Komisyo~~ 
Belediyeden izahat lstedı. 

Ştlırlml:den bir görıinıiş 

Ş h IA Y
apzlma11 1 6nüade bulundurulmaıı icap 

e ır p 01nın 
Jçln Nafıa Vekaleti imar Ko ettlflal blldlr•lıttr. 
mısyoauaua tedktklere bsı Belediye; imar Komlıyo· 
1 mıı oldufunu yumııtık. nunun ltledtil bu lsalaah ••r· 
Bu defa imar ı.omlıyonu Be mck Gıere tedldklere baıla-
1 dlyeye eönd rdtfl bir ya- mııtır. Harita 811rlDde ıelal· 
•1tında 1ebfdD hanıt Hmt. 
lerind• daha farla nGfuı ke· rln faıla aQfoıu ola• Jerler 
ufeUnlD bulundufuau, bu fıaret edilerek Vekllete ıl•· 
.ıh tJn pla• 7apıhrk u ı&z dtrll ctkU;. 
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Vası iZ V 
ce • evhi • 

1 
pedikürcüler. IB•ıtarafı birinci eayfada] 

yirmi dört veret verecek Yü zda 48 niebetinda tabi olanlar: 
olanlar ıunlardır: 

Ahır, arabacılık •e ardı 
ye ııleten1er, biçki •e dikit 
yurtları; çan k. çömlek •~ 
tanlar, deilrmenler, yalnız 

tedrlıatıle meııul olan danı 
mektepleri, ekmek Htanlar, 
rraj itletenler. huıuıi batta 
haneler, kahve ka•urenlar, 
karaıöz ve kukla oynatan 
lar, maden kömir6 ıatanlar, 
odun depoları ııtctenler, ıu 
cular, ıtipürııe yıpaolar. 

Yüzde 30 vargiye tabi olanlar: 
Attarlar, aıçılar, arzuhal 

cılar, perakendeci bakkallar 
balık ıatanlar, boyahaneler, 
btııklet kiraya •erenler ta 
mtr edenler,bozacılar, çaycı
lar, çay aatanlar, çiçek ıa· 
tanlar, ıehlr •• kuabalarda 
f abrJka mabtyetlnde olma 
yan deilrmenler, hamam tı· 

letenler ,kalaycılar, kaıaplar, 
kuru yemlıçtler, kundura 
boyacıları, mey•ecılar mnı

klrat bayileri, mot6r tamir 
etleri, oteller Te panılyonlar 
plyonıo btletl bayileri, ıCU· 

çiller •e yoiurtçular, ta'fllk· 
çular, hnıucular, zahire ıa 

tanlar, yumwrta aatanlar, zt· 
raat lletlerl yapanlar Ye ıa
tanlar. 

Yüzde 36 nisbetlnde vergiye 
tlbi oııntır: 

Aile mutfafı tıletenler, 

araba yapan Ye Htanlar, 
ajor, pli •• akordlyon ya 
paalar, banyolar, çlllnıtrler 

çlnkolraflar, deDls hamam
ları, demirciler, tiemlr ter· 
aacılar, elektrik teılıata ya· 
paalar, e•lertnde terzilik 
yapanlar, matbaa aahlbl ol
mıyan ıazete lmtl1az ıabtp
lerl, ıömlek yapanlar, hey
kel traılar, btsmetçl •e ame· 
letedarlk eden rıe•lerl bel 
yacılar, lllncılar hazır etya 
ıatanlar, lçkth lokantalar 
ve poıtahaneler ıazlnolar, 
bGfeler bahçeler, kiremit 
yapanlar, kitapçılar kitap 

nııırlerl, kunduracılar, kol· 
tukçular, kabYe değirmeni, 

kantar ve emıahal yapanlar 
ka1ket yapanlar, kayık ya 

panlar, kundura ye levazım 
1&tanlar, mübGrcüler, muak· 
kipler, makine modelctlerl, 
maraoıozlo.r mücellıtler mü· 
terctmler, plaj ııleteoler, reı 
ıaınlar, saat tamlrcllerl, ıa. 
raçlar, ıobacılar, ftker ve 

tekerleme yapıp eatanlaır, 

ıemılye ıatan!nr, \afçılu 

tujla yapanlar, tenıler, tat 
hcılar, tahta tornacıları, 
tenlyecller, yazma bukıcı 
lan ve bo1acılar. 

Yüzde 42 nisbetınde vergiye 
• tabi olanlar: 

Berberler, bakır mamuliı 
tı sataol r, bilardo &11fonu 
ltletenler, çalıalıız bir he · 
aeler, çayhaneler, demir 
mamu•atı ıat olar, foto raf· 
cılar, içkili lokant , p ata 
hane, ıazfrıo •e büfel r, ge 
mi ankazı alıp ulanlar, 
ko·tpoıt 1 aatırnJar, kösele· 
etler, kahvrcller ve kahve· 
haneler, el v ayakla veya 
hut dört bf'y2 ı r ve dllh 

•t•iı kın•ette motörle ııte 
yen ll"latbaalar, çalımz m;.y
haoeler, teJlallar, ıhuıerfar, 

A• derbl lıllyeuler, ayna 
yapanlar, dokuma imalat· 
haneleri, bajınak itli yenler 
ıazoz tmclithllnelerJ, hah 
im lithanelerl, lnfııat len.
zımı ıataalar, kereate utan· 
lar, kireç ocağa ııleteoler, 

mobilya lmalathaaelerl, meı· 
rubat •• mek61lt lmalitha 
neleri ıabun imalathaneleri 
tamirhaneler, tıbbi aıüetab
zarat yapanlar, vapur k~

zanı tamircileri yorgancalar 
tr ı kotejcılar 

~ üzda 54 nisbetinde vargiya 
tibi olanı r: 

Abajör aatanlar; deniz ti· 

carett le•azımı ıatanlar, ht
ılklet 1&taolar, cerrah alet· 
lerl ıatanlar, umumiyetle 
kumaı 1atanlar, çalııh lokan
ta, paatahane •e biifelerle 
ıazlnolar, danı yerleri (içki 
dahil) hazır elbiseciler elek 
trlk lletlerl ye levazımı H 
tanlar, fotoiraf maldaeal 
ıatanlar, 16ılük, gramofon 
1&ta11lar, halı ıatanlar, kab
!!ımallar, ka•aflar, kırtaıl· 
yecller, kuyumcular, kGrk 
ıatanlar, ntlfuıu yirmi bın~ 

den •ı•iı olan yerlerde ko · 
mlıyooculuk yapanlar, ma· 
nafaturacılar, çalıılı meyba· 
neler, mobilya ye buna ben 
zer türlü etya ıataolar,oyun
cak Htaoler. otomobil •e 
blılklet le•azımı ıatanlar, 
poraelen ye emaye ıatanlar · 
aeyabat •e ıpor le•asımı, 

ıtllh, ılnema maldneal ıataa
lar, sinemacılar, ıapka ya 
pıp ıatanlar, radyo Htanlar, 
toptancılar, tuha(tyecaler, 
tGccar terziler, tQtüD tacir · 
lerl •e lmallthanelerl, Uyat· 
rolar, züccaclyecllf'r, 

Yüzde 72 nisbetinde YBrglyı 
tabi olanlar: 

Bu ıınıfta yalnız eczaha
neler •ardır. 

Altan •• kıymetli mflce•
herat 1atanlar, antikacılar 

maiazadaa mal mübayaa11 · 
na tava11ut edea e bu 
malları• bedellerinin öden· 
meılnde mali ajaalara kredi 
açanlar, ıarraflar, ı11al et· 
Uklerl mahallin aayrtıafl 
lradınan yGzde y6a y'rmlılnt 
•erecek lerdlr. 

idarehane ve muayehane 
sinde sanat ve oıealekleriol 
yapan dtı tabipleri, dlıçller 

doktorlar, bay tarlar kimya· 
gerler, ebeler, vukatlar, da
•• vekıtlert, mimarlar mii

bendııler, müıavlrlez ve mCl· 

tehaa11ılar • bu gibi ilmi 
ye mealeki lbtlıaıları ile 
kazanç temin ecleo diğer 
1erbe1t mealek erbabı ida 
rehane, yazıban~ ve muaye 
nehanelerln ıayri safl Iradı · 

aıo yü:z:de altmııını. 
İkamet ettlklerJ ev veya 

apartımanlarının bir kıamını 
idarehane yazıhane veya 
muayenehaae ıttlh z etmlı 
ol nlarla muayyen ~ir yeri 
o1maluuzın çalııaoların f a · 
m tıi.h ittihaz ettikleri ev 
veya aparbmaa datreıl gay· 
rl Iradı tamamının yüzde 
otuz11au Yergi ot arak ödl · 
yecelderdtr. Barlar •e umum 
haneler yOzde 156 nlıbetln . 

de Yergl9e tibl olac3klar
d1r. 

TOltttDILI 2Z ŞUBAT·-~ 

Tekspor 

aç yıpmık üzer& Edremit 
va Ayvalığı gi~\yor 

Tekıpor kul(ibü 25 ıubat 

cumarteıt ıüoü, Edremit ld. 
manyurdu tle bir futbol ma 
çı yapmak ÜHre Edremlde 
gidecek •e oıün maçı yap 
tıktaa ıonra ıeceal Ay.-ahia 
ıeçecekttr. • 

26 Şub t pazar ıüo6 de, 
Ayvalık Ada1por kul6bü ile 
e<HOınü Oral» Hhaııoda hır 
maç yaparak ıelnl

mlze dôaecekllr. 
Gençlerimize ıtmdlden mu 

yaffaklyetler dileriz 

Pat ti Y ıllyet idare heyeti 
toplantısı. 

C. H. PatUıt •lllyet idare 
heyeti d6o ıaat 17 de V aU 
•e Partl Baıkanı B. Etem 
Aykutuo riyasetinde topla 
narak Partiye atd muhtelif 
tıler üzerinde ıörOımelerde 
bulanmuıtur. 

Er cumınlerin toplantısı 
Don Umumi Vdlyet Mec· 

ltıt encümtnlul toplanarak 
kendılerlne ha•ale edtlen 
e•raklan tedkık etmtılerdtr . 

Umumi Meclis yann top
lanacak. 

VlllTet Umumt Meci~ıt yarın 
aaat 10 da toplanarak milza. 
kerelerine cle•am ede&ek!tr. 

Hususi Muhasebe Mü~üı ü 
rahatsız. 

Huıuıt Muhaıebe MGd6ri 
8. Raıtd Sekrendlz rahatsız 
bulundutu için hHtabaneye 

kaldırılarak teda vialtınaa hnmıı 
tsr. Keadllerlne tlfalar dtlerıs . 

itrindide muhtar intihabat1. 
lntndt, (Hmuıl} - Nebi· 

ye 9e nahıyeye ballı köyle. 
rlmtzdekl muhtar intihabata 
hararetle de.-am etmektedir. 
Netice birkaç ıüne kadar bel 
il o acakhr. 

inicilik me~t~bin~ 2 O ta· 
lobo alınacak. D 

Karacalsey haraaı binicilik 
mektebine 12· 14 yaıların 

da bulunan çocu lar aracın
da talebe alınacaktır. Ço· 
cuklarm 11hbath, anasız, 

babaaız, blnlclltie kabtllyetlt 
olmaları llzundır. Mektebin 
tahıll müddeti altı ıeoedlr. 

12 Yaşm~aki ~aldızmı k -
ç1rmıı. 

Ayv hkt lımail adında 
biri, ölen lurııının 12 yaıle· 
rıod ki kudeııoı lif al ederek 
kaçarmııtır . Suçlu yspılan 

muh k m ıl ıonunda hapı• 

oHhkOuı olm\lıtur . 

• 
1 Ko-

y D ğ u. 
Dursunbeyde 4 inden Fazla 

Meyva Fidanı Dikildi. 

... 

Dursunbtydtn bir gorunuı. 

Dununbey, 21 (Huıual halkımız meyva fidanı ıar-
mubabtrlmlıdeo ) - Ka• ılyahna ehemmiyet •ermek· 
zamııın Cehecl ma· tedlr. Bu sene Durauobey• 
hallealnden l»ır kadına ald bir fldanhlından verilen 1000 
koyun beı kuzu dolurmuı· den fazla elma fldantle Ba
tur Kuzulardan biri iki gOn hkealr ftdanhiıDdao celbettl· 
yafadıktan ıonra 61m6ıtür rllen 800 •ıılı fidan ve hal 
Dört kuzu dtier oormel kın b1rbırlertndea tedarik 
dojın kuzulardan farluız· ettikleri 2000 ne yakın 
dır. fidan ile b ö l ı e d e 

Bu ıene ıonbahar ve kıt 

menlmtnın açık devam et
mealndeo çtftçlmlz fazla, fazla 
kıtlıklarını el&mek fır1atını 

bulmuı ve ekilenler de ümtt · 
h olarak büyOmeje beıla

mııbr. Ektlıı ntıbetl ıeçen 
aeneler• bııkıoca fazla tıe de 
havaların çok açık Te ldeta 
bahar ııtaıesl yQzQnden tec · 
r6belt çlftçılerlml2 bunu 
bayıra yormamaktadır. Bu. 
na nazaran kurak ıeçea 

kııların yası da kurak •e 
çok ıtcak seçer. farzı ma -

hal ilkbaharda kıııo nok. 
ıan yalııını telifi edecek 
bol yaimur yaidılıoı kabul 
etlek dahi bu da yaiıı11zlık 
kadar menfi netice nrece · 
il d01611ülerek buıünlerde 
yafmurun ve karın düıme· 
ıl beklenmektedir. Ha•a~ 

ların bu ıuretle bahar git· 
mealnden halen en çok za. 

rar görecek vaziyete ılren 

meyvalarımız olmuıtur. 

Meyva ağ•çları hemen 
kimi len tornurcuklanmııtır. 

Bu halin devamtle çfçeklen
menın vuku bulmaaı, ön6· 
müzdekı ıene meyvacılıfıoı 
kökGnden öldürecek vazı 
yettedlr. Bıoaenaleyh çift · 
çlmlz llakh olarak menimin 
hükmünü y pmHını bekte. 
mektedfr. 

4000 nl miltecavlz meyva 
fıdanı ıanlyatı yapıldılı an· 
leııltl\aktadır. MeJ'HllZ •i•ç 
dıklmloe de feslaalle ehem 
mlyet verılmektedır. 

Hayvan t.astalığı: 
lkt ay kadar e•wel muhl

tlmiıcle beliren ve birden ıl

rayet saha1101 ıenltl l!terek 

28 köyde auhuru teablt edi
len ıııp butahiı ıerek vl-

llyet Veteriner Müdürlüjüoü11 
ve gerek kaza aailık 1 omlı 
yonuoun ııkı taktbl •e aldı 
8• tedbirler yü1.üodeo has 
talık olduğu yerde durdurul · 
muı ve buıGo ıönmele yüz 
tutmuıtur Şubat ıonuoa ka · 
dar hr.stahiın lu.zamızdan 

tamamen zati olacağa anla· 
ıılm ktadır. 

6öçmınler& bu~day tavzii: 
Ka:aamısa tıkln ıuretlle 

yerleıen göçmenlerin taı• 

ve tohumluklarına karıılak 
olmftk üsere Zıraat 8anku1 
tarafından ıöoderllen 63 btn 
kılo buğday, vllô.yelt~n ge 

ien lııkin. banka memur 
lırının ve kaza lıkao lcomlı 

yoououn nezarett altınd ta 
mamen te•zl edilm ııur. 

Anason zirıati: 
Bu ıene anaaon zlraatloe 

bQyilk bir ehemmiyetle ha· 

zırlanılm ktadır Muhltlmt · 

Bugün ikinci"Aıünlehi,lır~ 
yokl ması YE p lacı~.~ 
Buıün ıaat 10 de C· 

Partlıl vilayet, keza •• ~ 
biye ld re he.yetlerl F•' 

1 
"''' 

merkealnde top aaac• P 
mebuı lnU\aabı için ıtılll 
mGntehlpler yek:lama•ıP' 1' 
,acaklardır. 

Bu suretle r.u ıGnldi tOJ 
lenhda Partinin ıö.tere'tıt 
lklnct müntehlpler ıeçtldl 
olacaktır. r 

Merkez kandaa, •1b1

9ı 
•e iköylerle birlikte Atı' 
ikinci mGntebtp çıkad~ , 

Her nahiyeden kaçar 1~1, 
et miintelalp çıkacaıırJl •f 

i•Y• y•zıyoruz: 

Merkez mtha\le intıhap şubl~ 
8 Ei• 
9 ~ayabey 

8 Çay 
7 Gündojao 

10 Karalı• 
8 Aaarlçl 
8 Anafartalar 
8 Altıeylıll 

MErkeze ballı köylerin ınti•11 

şub,lul: 
4 Ziyaretli 
4 Kökk61 
4 Kalaycalar 
4 K6y~ükö1 

6 Köaeler 
7 Ova köy 
4 Çandır .. Batacak 
1 Akdarma 
3 Yentköy 
9 Pamukçu 

N ahi ya şubelerin dı: 
27 KepıOt 

13 Durak 
Oımao11' 11 Uoculurı 

24 Btiadıç 

13 Yağcılar 

14 lt111lar 
19 l•rlodl 
8 Fındıklı 

13 Oımank6y 

27 Sa•aıtepe 

2l Korucu 
39 Şarnh 

22 Konakpın r 
16 K6pelcr 
26 Çaiıı 

__ ........,_ _ 

erim koyunlarının t 
ğumlan l6dkık ve U 

B~ ı l~İ. ıarif işleri: 
Geçen yıllar 10 15 taı .. -

best bulun n bırtncl okul 
yah kadroıu bu ıene 36 ta · 
le beye çıkarılmıttn. Bu ıu -

.,,ı 
Sehlr Ye ıebrtmt~e "/ 

olen kı•arltğı, an ıon neba· nAlıalye Ye k6ylerdelıl 1( 

tına •erimli btr huıuılyet cık koyunlar , tem&ı1"',ıı' 
arz etmektedlr. Çıftçimfz içinde JDpılaa merıoo' f 
bundan dolayı bu karlı zl- tohumlam amellycıtoı•'" / 
raata dört e\le urllarak hum·l larım tedklk ve leıbft etıf'~ 
malı bir ıeklfde thzerata üzere Demir pı, g.r~1~1 
glrfımiıtfr. Bu ıuretle önl· çek •e Kepekler at•"' 1 
müzdekl rekolt nln g çen giden Merlnoı y et1ıtırıt1~; 
ıeneden iki mlslt fazlaıtle ft .Salıh ,,,, aılıtao 

zln hububat ziraatlne karıı 

retle köylerden da· 
ha fazla çocufa tahıtl et 
mek imkanı •erllmiı bulun
maktadır 

Gökçedajda laıa dile 
tam kadrolu mektep binaıı 
tamamen ikmal oluomuıtur . 

Camları takılıp talebe ııre 

cek •azlyettedlr. Seitmııia 

k~yü okulunun tnıası da epey 
llerlemlı bulunm tadır . 

Fidan dikimi: 
Muhitimizin meyv cılıAn 

Ye btlhaHıı lmacılsğrı. fev 
kal d müs ld ol ıuıoda 

elde edileceği tahmin edtl· ıehrimlze d6nmlılerd1' 
mektedtr. 

olk vind ' smom 
lkt akı mdenberl Halk

eviod~ köylQye ve halka 
bedava ı lnem ıöıterllmck
t dır . filhıı dün gecede hal· 

tekr r dtl ittir. 

Bir tayin ı 
Kemah ıorıu taa111: / 

kth Remzi 30 lir• •' 'bj/ 
aı1a Ayv hk ıorı&a 
lijln tayin tlmff11t· 
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e Dış Sovyetler Birliğinde Gıda B lga Göz·· 
Endustrisindeki Terakkiler. 0 

\ ' RADYO 

ANllRl RADYOSU 

Cenubi Ural Ni· 
kel ombina••· 

1939 s H aA d ,. s e r 1 Cenubi Uralcla muazH• 

d 
eneıl klnunaanlıln· bu aııbet, rO•de o • D / Uzunfug"u: l •- b ı •. So•yetler Btrlıtt hllkCI . • a ga bir Dike aom 1 .. 11.ıD •· 

lletl , Gıdai EndOıtri Halk 67 JC çıkmııhr Yiılr· Z M. 1T Sl G --- l • 1639 m. 183 KC5· ı20Kn. ıaata bitirilmek Gzeredır. Bu Ko,,,ııerlıtlDI, bırı holık en . ıek n .. ı uadın nı• mül ek· 0 ra' 1 r t' e 0 VO azef e e rı • T .A.Q.t9.74m. 15t95K.,. :ıo K.v. koaıblna, pek yakında, it · d<iıblıl, öteki et ve wl mek ııtııbetl de. 1933 ten • A Al l l . LJ k T.A.P.31,70m. 9465KC5· 20 J(w. leme~e açılacaktır diıtrlıl n liçüacoı· ıu :n: 1938 e kadar ıeçeD müddet RIR VrUpO IP"leBe e eri na • :21 . 2 _ 939 Çarıomba 315 SenetlDdo, Orok He ••düıbl oloıak ou ı• ~I zorfınd ' umumi ekmek I• hındaki Mutaleaları. 12 30 Protrtm. 12.3~ lılo•• mıDtakuında, çok ayrı halk koml1erııx:•• e, uç tıbsa ' inin yOzde 30 ondan Türk müzlil (Oım•n Pahll .. nı•n nikel madeni damar 
ID•ia k •ne ayır. yüzde 70 ine varmıttar. Sofyc,-Slo•o ıazetHlnde nu, Amerlkamn rtık Avru van) halk türkOlerl, 13 00 ln rı buluomuıtur. Çok >• 

aararın ah u Ger k ıehtrlorde rek oıpo in Alek- pa tılerlDe karıımaoı •• Memleket ıaal ayarı, ajan• kında hu ınade•ln çokarıl 
._ arar 'fermtıttr. B G d 

ende nm .. ına sebep,ııdal kolkhozlarda ıeUrın arlnıaoı aandr Gançel, yukarıkl baı Mon•• dok ı r ı D t D dan ve meteoroloji haberleri, m•""" baıl•n.caktır I• 

-u· •h&de aıC.ıahed •dtl•n 1 k it d d 1 b 1 1 h .... ,.zz .... .. netlcestDde, • kUyle IOkı ı a an a yaz ı ı aıma- ayrı m11kta o ma11 ıekl lode 13.10.14 Rfyaıetfeum ur -adeo ce\fh rlrıln l çın e 
•nı artııtar ) ~ .. 1928 S e1Je aıbı telikk• olunan bir kale il" beynelmilel polltlk tebarOz ettirmekte •• fakat baodoı .. (Şef: 'h110 KGDçer a'fDl umanda dtier bir kıy 

••••inde 1939 d .. •••ine kadar 

1 

ae · çok maddeler, haleD biiyOk urnmu tahlil etmektedir. RooıaYeltın raımen yaptıiı ı _ Roqueı . Afrika •arıı, melli madde kobalt d var· 
Hrfında S eçen "10ddat talepler karııtında kalmak Muharrire ıöre Münlh, keD ı .. zıhten ınDra AmerlkODıD 2 _ Buyk• · şımıek (kon· .ı,. Bu mootıkadakl arazi, 
••nıtn ~ıd ,0 •

1

yetlar Btrlılt tadır. Hu lı.< yflyet iM, ııdal de faaliyet çerçlY<tlnl her· ananewl polllllraoından a)'- aar nlıtl, 3 - Supp• · cH• bol miktarda krom, tıtaal· 
• •tı hıali t (U tür) mOeHeıelerden •eren andGıtrtnln toktıafı Oaertnde ıün biraz daha teni etmek· rılmailığının anlaııldılo•ı; ftf ı6••rl alay•• ••r ' uo> •• vanadtum ıla karııık 

b 

ll)tlr•kk t dl Ç k 1 k b. h 1 1 4 - P•reı - rr,, ıarkııı (Pa•· d l d L ıentı lr tebeke ile •p teılrlnl tora etmekten hail • r •e • •• o•• ya • · cum urrelalnl• hk ıöz eriyle ,. demir m• en erini • m•• 
kapl dt i l b b t 1) S - Leono•••

110 
- d 1 lllıttar . Bu an· bulunm mnktadır. Moıko•a •~•ID D «yeni» liln at• ıoo eyaoatı haıebtle Ame · ora , d 10
• tevıdtr . Bu m• •Derin 

on ıene 11

0 an ııdat endClstrı b içinde dal.t « r • ty Okl!yabr» lauııcı olduiu •• fakat ıo· rlkan baoını ara11nda ıtddet· •Palyaçolar» opera 
1110

.cudlyell. bu mıDtakayl 
l 

ıa •aınd 7 1 d 1 lekıyoo, 18 30 Prolr•ID• J8. k 
1111 yara yakın a, çukulat fabrlknıının ıottbıa· nuncuıu o m& ılı tebeyytin • bir polemtfla deTam et- 35 MOzlk (cazband . Çııao] so.-yet ler litrUiinln oroCD· mııtır. Gene b para har .. n lltı, ezciimle, bu .. ztyctl •lmlı buluumaktadır,A.,urupa tığını yazm•kladır Muhar· 19.15 lu ve nı .. Ut çollk l1tıh1&ll fında 2 ı u ID6dclet zar k k d dl l 1 i t d 1 ö A •- d A Laatoı orkeıtraıı, 1 ı.. l l ı den , fent at k ço iyi ıliıterma te ır. 81. P omu• n •• ııe •e le r re g re aıerla• a •rupa TGrk müzliil [faoıl heyeti: ıçıo •••• ı maraez Her n ıı, 9 J le omblna· rlncl nevi çu ulata imal eden reddOtlere •••k eden ekallt · demoknıllerl lebtae ıtddet b K ra blrl b ltn• ıok•aktachr. 
1

.. onaer-.e fabrtkaıı Hibıam faılı) Ta ılD a • • teker fabrlkaaı 
259 

k' bu f brtka, IY38 ıeneılnde, yel mueleıl d• yln• M6olh lı bir teınaylll htt1edılm•k- kuı •• Safiye Tokayı• tıtl Maden damarlarının •••iye· 
IDek fab ık ' • plyaıaya 64.000 ton çuku ID te•lll ettıil btiyOk bir (Sonu d6rdthıc0 ıayfada) raklle, 20.00 AJıoı. meteo · tt llemeP topraiı biraz ka· 

t.h 
• r •il, 70 lfttlA ID:ı.I_ .&. l b • l i) z,. t f " " - lata çıkermıtbr Bu mlkdar, ~·nopa prob ea:tldtr. roloil haberleri, sıraat or zarak çıkartı ma11oı m m-

ra abrıka11 28 D • LJ " B fabrika., •eıal • çay Çarlık RuıyHındakl blltDn Tıtllleı~onun Romanyayı enız navası- .... [foaı). zo ıs Türk mD· k6o kılUlaktadır- u ite. ça· 
I• açılmııt". '~ğ3~ıletıl.,e çnkulata f abrıka la unın umu· idare eıtıfı • aıaalarda zer· sifi çala olar: V ectlıa, f ahi· Iııaıanıo m• ktnoleıtırllme· 
içinde, Cıda! E d Seneıı mi ı.ııhıallDe ınuadtldtr. re kadar kale alıuınıyon hu nın Sıhhata re fer .. Do Ce•dol Çoflo, oınl koleylaıtıracatı ılhl 

1

•· Koınlıerlıfınd 11 1' 1' 1 
Halk BuıDn, koınlHrllklerln ay• meıole, buıün orada da ön T Refik Fero'"• Oknyaal••; ııbıal "'""afını da m6hlm •eıoler 193

7
° ınerbut ınDaı· rılmaoı Detıc .. ıDde. bu m6· pllna alıDın•ıt,,. •Kardeı I e11iri. Muaaffer llkar, Se•abal, 

111ıktard• ualtacaktır. 
aaraa ~Gzdo 11;1~ .. ltne na· eHeıelere doho yakıadan Ynıoılavya» da yuha ıeleD Bayottaraban peır••1• 

2 
Bo ıoıntakado hala• fa · Ruıyaaınıo 191J' •• Çarlık bakılacaiı •• bu Hbeplen lni tebeddüle ıebep do bu Parlıte lnlltor eden oıb. - Haıtaı beylD bayatıaro· allJell• buluDan mlleneH-

1 

ıea 
1 

hat mecmuası yasıyor: ( ı ti yaıhD], 1 S 
•• IDe • •• l•llh· de tıllhıaltn daha ziyade ar dur. Yuıoılavya, yoldmm ha• torklll n aıe lor• ili•• edeeak o •D • fatlaılyle •;;ran Yilzde 500 localı aıuhakkalrtır. tOratıyla tnkııaf otınekte Buılln ortıkdaal• h .. uı · 3 - Rahmi bayin bayati•••~ ••rontkel fabrtkaoı ki ••k lıtıhı•I ,' milyar rublelık olan beynelmilel politik hi nın hır çok hHlalıklara bil ban 1arkı11 ne1leyeytm), 11kıoc1a ıılcmefe bath1acaktır . 

•Paıııtır . A 'L J ' L' lıatlO ••rema çok yararlı - Su yolcuDUD boyaıtora· k N 1 k Şeker tıtıhıah b mUl~8U8 Jfnl ulr S8İ(C! dtael,..r kar111ı nda. ıç duru· ban t6rkü (dOıme dalda), 6 ve ırı~a halinde ı orı • 
So•yetler Bı 

1 

aknnındaa Y munu milıtelrar bir ıelrle olduiu anla ııldı.Ne yazık ki 
0 komhln01ı •• albay•! Ce· 

B 1 

r 
1

11 Ali) •- w vap•rlarda laesta tedavl im- Sa yolcunuD Kare••' sas • . ı '- bl S 
lr aıık o .. ı ti ' •rtaa IDlllZISI. aokm•k ıçın, bu fedaHrlıta 7 _ Ralfl• ktrdtlt· Dubl Ura ~om ••11° 

0

•· aıen hemen 1~ 1 :::~•af be
1 
· Amertkada yeni •• bG· katlanmek zoruDda lraldı. lrlnı yoktur. Bir kare blyGk ~=~~İ.lr ıarkıll [reoıt ruh· yeıler Bırlıilillnl dlnyacla 

•e Franıa ç 
1

_ •z a Çünkü; dahilde ı61ıuo •• ıemllere bulaıık ba1talıiı 1 ınto kir- nıkel ııuhr.al etle• memle· 
· eaoılo ._ Yiik bt "' 'd K ıarına}. 8 -· ~

8111 

Polonyanın •••Ja 'fe ' ma.na açtı 1 •- tattkrardaa mahrum btr olanlar kabul edtlmı1or,· ıon •- [naz.lan ketlerin &D ıaftaktlertaclen 
1 

mtcmu ı t h pı d l h dtlt bicazlıir t&r•
111 

• ariadan t 
1 

1 ••I· oın • ıu •• • ••rı Ser - meml•kelln horıcl dDımaa· r• da en ıon ılılaaı Tronı· dı biilbDl), g - Arif ~eyle biri halın• eırecektır. Be 
tlncle fu.l:e ,:~:del Sob nlabo- ınayeıln•l. larla .boiuıme11n• tmkln lanttklerda bile, haıtaların ıu•l•ak ıarkıtı (çakBI• ala· ıuretlo, So•yetlar Bırlıfl, ar· 
•ektedir. r atı sal et · Bu ma§azada lplıie ka· yoktur tam tıtirahatlerlal temtD 1 k ] 10 - p.rıf beJfD tık hl~blr ıuretle, nikel lt-

S ı d h m •t a ' ı 11 1 O ı d b 1 • 

0

•Y•I or Bı ı ar er çeııt m•l Htılmak· Bu karııık dOnya •ulyet · edecek ı•rılar me.cut do ıuzleak H& ,.matı• · ball mecb11rı1el n • • u · 

lık endaıtrl 
1 

dr lllndekı ba ta h 21 00 kt u • , llny d •• er malda ıermayeıl. lerl kar1111eda Bulıarlıtan tıldtr. Memleket oaat •J•"• · _:111::.1!:1a:c:,:•::,:;:,;ır~·-------
cı IDe•klde bulua-a 

1

_8 tkın ne 1ahlmaktadır. MOıtert dahili ıüld~oa malik o1mıuı Bunun lçln hastalar tDzln "onuıma (ıu ıatrlerl) 2
1. -

Bt ead •u•atadır . n d .,. bl 

1938 

Üıtrtıl l•Uhıalitı zerin • ftatı yazılı olan huebtyle, ıntiıterthtlr. B6y· tam manlıtle denısdon, de 20 Eıh••· ıalı•llll· kam • 

Mıılll 
••••ılndo 1937 ' bır malı lılert• trrmayeıloe le ,.,., .. lorda çok ı&yltyen nl• hua1111dan, doDız toda· ye . nukut lıor .. 11 (ftaı1J, 
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«K rıı» tlbtr edılen bu 
boyundurukta kllttlt olarak 
kaldıiı ınüddetçe Temuçln. 1 

çareı lz ve vardıu>11z idi, bun 
dan eonro yapacağı berhıuııt 
bir it için de baeıret kadar ce 
ıaret de lizımdı Sw ti uvar er 
onu bulmeıktan ümtdı kue . 
rek ıcr1 döodlk' erl uman 
Temuçln de Yll \'Dfça sudan 
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ap Londra
Rekoru u 
ran T ayareci 
Hasta. 

ı-

loglltereden cenubi Afrı
kaya •ldfp g,.lerek LoDdra • 
Kap rekorunu b6yGk btr 
farkla kıran lnıtltz tayare· 
clıl Henıav londraya döo
d6kteo ıoora haıta btr hal
de yatafa dOımOıtür. 

Gıd ıp ıelme 12 btn mil 
tutan bu yolu tayarecl d6rt 
ınnde almıı ve bu dart ıOn 
zarfında hiç uyumamııtır. 

Aleks Henıav Londradan 
Kapa 36 ıaatte ıttmtı ve 
kendlıfoden evvelki rekoru 
bet Hat farkla lnrmııtır. 

Gelııt• de bu yolu •ıafı 
yukarı ayn• ıüratle almıı ve 
1olda btç durmamııhr. 

Fakat Alekı Henıav Afrl 
Irada ıeçen Malaryaya tu. 
tulmuı ve dönüıte tayare
ıl•de hemen tamamen hu· 
ta bir halde yol almııtır. 

Kendlıl buıGn yatakta ya. 
tarken ıuaları anlatıyor: 
«-PaZlr ıünü Londradan 

llareket ettfflm da ktkadaa 
itibaren bir an ıöa6m6 ka
pamadım . 

«Glderlren, uykuıuzlulu 

biç bt11etmem•ıt1m. EıHen 

48 ıaat bile uvkuıu:a kalma
J• tahamm616m vardır. 

Kapa vartiılctan ıonra, 

lnrdılım rekorun .evfncl ile 
o kadar 1arhoıtum ki derlııal 
ıene ayni ıClratle Londraya 
d6nmek fıtedlm ve benim 
lıtlra hatlmldende vazıeçtlm 

makinenin fıtlrahatıne btle va· 
lrlt b1rakmadan tekrar hare· 
ket ettim. 

«Benim lıtlrabatlmden sl
yade tavarenln lıtlrabatl il· 
zımdı Çünlsl tayare k11a
meHfeler içindir ve aza• 
meHfelere kullanılma11 ca
iz def11dır. 

Bunu btldlilm halde bu 
uzun aeyahata o tayare ile 
çıkmayı 16•• alm11hm. Ta· 
1arenln uzun meHfelere 
malaıuı olmama11 •uvaffa· 
kıyet ıbttmallDI azaltıyordu. 

Buaua için, kırdıiım re· 
korun lnymetl bence daha 
mfthlmdlr. Eler altımcla da· 
ha tyl bir teyare ol· 
muı o1ıaydı, 16phe1izkl re· 
koru daha büyük bir fark· 
la kırardım. 

«D&nGıte l:ııaata oldulumu 
ıeç anladım . VGcudumda 

. 6rperme •e kmklak ht11edl· 
yordum Fakat bunun uyku 

ıuduktan ileri geldlilnl san 
ediyordum. 

Makine beıında ıözle· 

rlm k•p••ıyor, baıım 6nG· 
me düıüvorda Hattl bir 
aralık baıım tayare btr ha•a 
bo,luiundaa ı@çttfl bir ıırada 
6nüme d6ıtü ve malılaeye 

çarph. Bundan ıonra baıımın 
ıenemlıil biraz ııttt.» 

Alekı Henı•v Londrada ye 
re todığl zaman, tayarecl 
karıı lıy lar ldeta keadıılnl 
tanımamıılııırdır. 

D&rt ıün evvel ayaı yer
d • tayareılne binerek ha•a· 
lanırken ııbbatll bir ıenç 
olan Alelu, ıımdı beti benzi 
~apaarı, zayıflamıt bır halde 
tayaredea iniyordu. 

Tayarecl o ıOaden ıonra 

••inde yatma~tad1r. loııU:a 
ha•a .aazırı Sır Kın11le1 
kendlıtae btr tebrik telırafı 
1BDcler ltUt. 

Bulgar göz'iJ ile'İ 
dış hadiseleri. • 

• ·············-··-· •'l 'l'l.'l'I.~ 'l'l.'l.'l.'I. 'l 'l.t.lfl 
Kulak. Boğaz, Burun Hastalıkları 1 i Türkiye Cumhuriyeti Zira t B nkafl 

Mütehassısı. İ '-' K apita_I: lOOfJ(}0,000 Türk Lirası (Baıtarafı 6çüncü ıayfada) • 
tedlr ve ıDnGa birinde ıarp • 
domolna1llerlle totarllter dev 

D O K 1" O R ı • Yurd içinde 261 Şube Ve Ajans 1 
• ~ Dünyanın Her Tarafında Muh•bir/er ı letler ar&11nda bir bofuıma 

•uku bulacak oluna hiç f6p

heıfs Amerika laGl&~metl 

Mooro doktrinini unutarak 
demokra1ılerlo imdadına lıo. 
ıacakhr. 

«Zora• ıazetulnln Berltn 
d n aldılı huıuıl btr tel~fon 
haberine al re yeni Yuıo•· 
lav Hariciye Naz fi Aleluan 
dır Stnıar - MarlcoYlç, ıa

zetecllere Yulcoılav · Alman 
yakıahlı hakkında beya 
natta bulunarak: 

- Yalan'. mevcut yakın· 

hfı muhafaza etmekle kalmı· 
yarak bunun ku•vetlenmetl 
ve laklıafı için •ar ku•ve· 
timle çalııacafım, demtıtır. 

~ -

Herş2m güzıllari. 
Amertkadan artık ıenç 

kız ıüzelllflnfn itibar ı&r· 

d6f6aB, hattl bası klmıele

rln yer yer dolaıarak en 
ıGzel kızları teıblt ettlflal 

1azmı1hk. O ,azıya ıöre, 

Amerikanın en ıüzel kızları 

btlba11a bir ba•allde toplan
mıth· 

BuıOn lnıtlteredekl hır 
ıehlr, yalnız memlelcetln de· 

iti, dGnyanın en güzel kız
larına 11hlp olmaklı avına· 

yor. 

Bunu ilin eden Herıam 
ıehrlnln rahibidir. Kendlıloe 

bu huıuıta bazı ktmıelerde · 
lttlrak e•ı1or. Fakat ıehrln 

ıenç kızları tle delikanlıları 
araeında yapılan bir anket· 

te, onların b6Jle d816nme · 
dtklerl ıörülüJor. 

19 Y aıında ki bir elektrik· 
fi ıenç: 

- Ben burada biç te ıG · 

zel kız 16remlyorum, diyor. 

Sonra, yanındaki kız ar-
kadaıını ıöllererek ıla•e 
edt1or: 

- Evet dt1or, ben de bl. 
ztm ıehlrde fazla gGzel luz 

olduteaa kani detılım .. Fa · 
kat, kızlardan çok ıüzel ~o · 

cuklar •ar . 
21 Y a11nda. bir eczacı 

aılıtanı olan Mollla Hıbbarcl, 
rabtbfn fikrindedir . 

- lvet, dlJor. Bizi• ıe· 

birde çok güzel kızlar var .. 

Hemen b6tiin ıenç kızları• 

yGzde 75 ti çok ıüzeldır. 

Mıı Hollt her halde ken · 
dlılnln de çok gGzeller ara· 

11ada sayılm .. ıoı lıtlyor . 

IS Yeıında bir telefoac• 
kız olan Barbara Turner de 
buaa itiraz ediyor: 

- Bıztm tthlrde en ıftzel 

kuEların bulunduiu yer lıml 

nln •erllmeılal biç te dojru 
bulmuyorum, diyor, •area 

bile, herb ide klmıenln ıö • 
züne çarpmaz. Ç6nk6 bizim 

ıeblr ıiinük bir J•r. Efer 
evlenmek lıt11en ıüzel kız· 

lar vana herhalde burada 
koca bulamazlar, b6yük t•· 
birlere ıJtmelerl l&zımd1r. 

Paket, cEn 16zel luzlarıa 
bulunduiu yer» diye t6bret 
alına, herhalde erkekler 
Hertama alna • e•ekler· 

lr. 

• • .,. 11·' • Refı• k Sert • ıtJ. Her Ulrll sırat ıkraslar-dtjer btlcümle bank• 111 
• • 1'J. amelerl büyük ıubelertnde klrald, ka1Alar. f 
• • 1'J lbbanız taearruf ve !cumoara heıaplarmda ıJırl' 1 
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• CADDESİNDE ANKARA OTELi KARŞJSINDA NO: 15 • 1 

DE HASTALARINl ÔGLEDEN SONkA SAAT ısı• lkramtyt!: 
DEN iTiBAREN KABUL VE TEDAVi EDER. .ı. ADEDi 

• i 

Miktar/: ikramiyenin tutarı: 
LiRA LiRA 

1000 10 •••••••••••• , •• . ••••••• 
Balıkesir Vilayet Daimi 

Eneüıneninden: 

500 500 
1 250 Z50 

ı e ıoo 1000 
25 50 !250 
30 40 1200 

Balıkeılr bükQmet koaajı içinde bodrum katında bir 40 20 800 
odadan ibaret ve 15 Şubat 939 tarıbıade maddeli lıttam ıö8 6000 
bulan bOfealn muharrer ıeraıt daıreeınde tlttmal edilmek Ba ikramiye.iti her üç ayd tr •lınak ü.ztre sı· ı 
Gzere bir ıenelıtı muhammen bedeli icarı olan J 10 lira • ntdt d6rt defa bu ınlktar uurlndtn kura ile 'ağılı 1 

&zerinden ve 23 ıubat 939 tarihine teeadtlf eden perıam· lacaktır. ı 
be ıBnü ıaat 1 O da thale1t J pılmak üzere 15 ılin müd · • J J. J. J. '1-'i-i-"1-• 'i- •.. i- "i-1-'f 1 
datle açık elutltmeye konulmuıtur ~~'/~~ı'~~'h::f("'&: .. ıı:M~~~~'fJ/

1 

Muvakkat teminatı 825 kuruıtur C"' ~,-,,.~~~~~ 

ihale hGl&ômet konafıada ••llyet makamında müteıek· 1 
ı.ıı ... nme• huzurunda J•P••···•··d·· ........ ı.r•• mu.,. 'Ilı O an h Ba k ı · 
yen vakıtte muvakkat teminatını malHndıfma yatırdıfına it 
dair makbuz ılmuhaberl veyahut banka mektubıle ve bu ~ 
huıuıda maldmat almak lıttyenlerla daha e•vel eacQmenl « 
vlli Jete mGrecaatları tlln olunur 3 - 1 - 26 1 
BalıkesirortaokallarSatınAlma Je 

Komisyonu Başkanlığından: 
Tahmini Muvakkat ~ 

Memlekette t&1arruf hareketinin lnktıafına htzrl'11 

arzuıunda olan Oımanlı BankHı, Atle Sandıi• (f•· 
1arruf COzdam) beaabına tevdiat yapanlara kura ııe 
ıtdeal ıurettle •ıağıdakl ikramiyeleri te•zle karar ~er· 
mittir. 

Keıtdeler 25 mart ve 25 eylul tarihlerinde ter• 
olunacak ve her keıldede •ıaiıdakl ikramiyeler d• 
iıtılacaktar: ffat teminat it. 

Ctaıı: Azı: Çoiu: Lira Lira K. l!.kıtltme 
ıeklt: 

akım elltlıe 404 440 6820 51 1 50 kapalı 
zarf 

Ortao"ullar1n ihtiyacı bulaDaD yukar1da yazılı takım elbl1e; 
ıartaameılnde tadlllt yapılarak yeniden 1 S ıan mGddetle 
ekılltme1• çıkarılmııtır. lhale1I 23 - Şut.at. 939 perıembe 
ıona ıaat 15 de Bahkeılr lıfaarlf Müd6rl610 oda11nda 
yapılacaktır. %490 aumarah ekıdtme kanununun tarlfatıaa 
uygun olarak laaz1rlaaacak teminat ve tekhflerl havi zarf· 
lar ihale ıGnünde nihayet ıaat 14 de kadar komisyon 
baıkaolıfına verllmlı bulunacaktır . Şartname ve aümune 
lerln Bahkes•r NecattbeJ Ôfretmen okulun.la her ıün 16-
rGlebll•c•fl ilin olunur. 4 - 1 - 28 

------ı 

Balıkesir Ortaokullar Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kıl o 

Ctnıl Azı 

Kusu eti 7000 

Kilo 
Çoiu 
9000 

Tatarı 

Lira 
4050 

Muvakkat teminatı: 
Lira ltr. 
303 75 

Ortaokulların mart 939 lptlda11ndan m•yıı 939 ıonu· 
na kadar llatlyaçları bulanan miktarı yukar.da yazılı kuzu 
eti oa beı ıün m6ddetle açık ekılltmefe çıkarılmıthr. 

TGrk liralık 

.ı; 1 aded T.L. 1000 -
it. 4 » » 250 -1 s • » 100 -

1 ;~ ~~ : ;~ ~ 

1 Yani c•ma• 85 aded TL 5 000 . 1 

TOrk ltralık ikramiye. ~ 
Aile 1andıiı heHbıadald me•duatı kuranın keftd' • 

" edildlil tarihe tekaddtlm eclen altı ay sarfında: 
it T. L . 50.- TGrk llruından a •iı dGımemlf ol•' 
ı her mudi bu keııdelere lıttrak ed~cekttr. 

·~~~~~~~~~~~" 
·~~ ~~~~~~~ 1 On Senedenberi Y apılmıyatl 

1 Deve Güreşi ri ı 
' 27 - Şubat - 939 pazarte1t ıGoü eaat 15 de Maarif 5 M t p G • • Ş hrJ· ı Madtırlüfü oda11nda ıhaletı yapılacaktır. Şartnameıtnt• ar 8Z8r UllU e 

herıGn Öjretmen okulunda ı&rülebllec~ı·_·ı~. ~·;;ur. .ı mizde Tekspor Kuliibü 19' 
Karacabey Harası Binicilik 1 rafından Y aptırılacaktıd 

Mektebine Duhul Şeraiti: 1 üiireşlere, Çanakkaledeıı, Bigadaıı, Bürl1,'.lj 
1 - Tirkly• Cumhuriyeti teba1ıadan olmak, 1 niye, Karaağaç ve Edremitten ~leşhur pelı ~ 
2 - Yaıı 12 • 14 olmak, ı· () ( · · k 

1 
ıvan eve er lştıra Ettirilecektir . , 

3 - Nüfuı kliadı, 

4 - Aıı kljıdı, /Ş 
5 - Vacudunuo hayvana blnmele müıalt oldufuna Bir Çok Pehlivan ve Nami! Develerin 

dair 1ıhlııi ahval durumu hakkında doktor raporu. rg firak Edeceği Bu OüreşinBirincisine 1°'!.'. 
6 - Höınübal aahlbt oldujuna da ır kiy veya mahal IJ İkincisine 50, Üçüncüsüne 25 ve DördıJP ı 

leıloden ka11balı lıe emniyet veya jandarmadan taıdtkl t " '( 1 
ıımahaber. it_ cüsünede 15 Lira İkramiye Verilecekl1 ' 

7 - Altı ıene tahıll mGddett zarfında mektepten kaç · fit 
mıyacajına dair vellıi tarafıadan Haradaki niimuneıt vec· lf. ôi 
htle noterden muııaddak taahhGt tPnedl vermek ~ ~ :I~~~~ ~~ r 

Bahk ~s ır t c 1rat va sanıyı odasmd n: 
l•lılceılr vtllyett merke· 

alala Umurbey mahalleılntn 
Ayıat ıokafıada ( 1) numa· 
ralı hanede oturan Tirklye 

C•mlaurlyetl tabaa11ndaa olup 
ayaı laaaeJI lkametılbı ticari 
ittihaz ederek 936 yılından· 
beri Hraç •e taabb6t ltletl 
tlcarettle lttlıal etllflnt be · 
J• • ecleD Hatan otlu Muı· 
tala 

reli bu kere (Saraç ve taah · 
hGt lılerl Muıtafa Barıu) 
olarak teaçll edıldıtı ııbı 
bu u•vanın imza ıekll de 
TGrkçe el ya:111t1le (M. 
Barıu) olarak ticaret kanu. 
nunuo 42 net madde.ine 
ıöre Bahkeılr Ttcaret ve 
Saaa7I OdHınaa 1053 ılcil 
1ay111oa kayde4tldtft tllD 
elwaw. 

Edrenıit ,.fieı re . \7 e . , 
Sanayi Odası dıı•'' 

,e-
Denlabanlun; vapur acentelerinin Hlahlyet •• ~ 

haklarına dair beyaoaameılnde yazıla ıartl r dahıUod' 11' 
alzbank Edremlt-Alıçay memur acenteltflnl yaplfl81ı / 

~ 
re Klmll Urılrfn kaaunu ticaretin 89 ocu madd••1 ,, 

bine• sicilli ticaretin 119 numaraaına kayıt •e t •91~9 
dııt ille elu•ur. 4 -J 
Baaıldıfı 1er: V all7et MatbaHı - Bahkaılr 

: 


