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Cu h rre · i ·n 
eşekkürler ·• 

Ank rtı, 22 (A.A) -
Rty ıet!cumhur Kattbl Umu 

mlltflndeu: 

' Yapılan .. • ..... 
: menfaagtloer~ş_melerde murahhaslar bütün meselelerde Balkan 

Halkevlerlnln yıldönümü 
mür1uebetıl . yurdun her ta· 
rBfından temiz duyııu v~ 

temennileri h vl telgrcfl r 
alan Reletcumhur ismet lnö

nü, teıekkürlerlnln v Hal · 
evi menıuplerına lyt baıa· 
rılıtr ha lundald t ennıle · 
rinfn ibl ğına Anadolu ojan

, nnın b" b" · .. 
1 

H . ır ırıne uygun oldugu neticesine vardılar. 

1 9;';~ci~e Vekilimiz. Şükrü Saraçoğlu Bel 
,.! · ~ areket Etti. Orada ir Gün Kaldık-
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,. 

,. 

,. 

' 

)' 
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Bok, an Sonra A tinaya Geçecektir. 
Balk eı, 22 ( A A . ) - K.ftltn ı o, buıüo 6 ikan 

deleıHYO 1 rı f reflne bir 
öile zly feU ermtılerdır. 

arkovlç nişanı taltif edlldl: 
mur etmt lerdlr 

--'li:i:---

l 
AntGotı ko 

•ntuı bu Ü b rı top . 

H 
g n bthnlıUr 

erici V · 
S e ektltnılz Şük -

r çoğlu b ru 
d h u g ce clgr -

•re t edece 
bir gOn k ld ,_ ' or da 
'" a ııdan 
"tlnay ld ıonra 
Vekilırnt il eccktlr. H rlclye 

k 
z orad d a 

l11calı: v uç aün 
lıtanbula d6 deniz olu He 

R nec kur 
ovter aja • 

A t Oh d ı il, B lk u 

b 
mi 

u topl tıı d on yloln 
ın a büt-

n Yon l rn un nter-
1 1 l lerın ve 

• cereyan d ıeçen 
dıaelerln bı en bütü b 
• ~ört Ba;k r n bl~er t dktk: 
rahba 1 •Jett mu· 

s rı relıle 1 
lerl izahat 6 r nln •erdtk· 

D l gaıyonler, öileden 
sonr hariciye naur Unde 
toplanmıılnr ve n t 19 za 
kadar müzakerede buluo 
duktan sonr , Yuoao ıefa 

retb nesinde f reflerlne ve· 
rıleo ktam zly fetlnde h -
zır bulunmuılardır 

Kral •a~t 21 d d leıaı 
Jonlar ereflne ı ro) d bir 
sü•are doğal vermlılerdlr. 

BCikreı, 22 (A.A ) - Ha 
rJclye Vekiline refakat eden 
A dolu aj ot ın buıu.t 

muhabirinden: 

Bükrt~ı. 22 ( Rad o ) -
Kral Karol, Yugoıl yya 
hariciye oazm M rkovlçl 
ıaltp nıv nlylc: t luf etmlt 
1erdlr 

Balkanlar, General Franko 
hükumetini tanıyorlar: 

BGkreı, 22 ( Radyo ) -
Balkan Antanhn d hll deY 
letler, General Franko iıü 
k6m tini hu u e t nım a 
k r r •crmfılerdlr Yalnız 

Roma ' hükum u. bu hu
ıuata dtier m tteflklerden 
blrk ç ıOn geri kalacak· 
hr. 

s 

şvekil 

Vazifesi dolayisile 
Kızılay riyasetinden 

istifa etti. · 
Aoku , 2ı ( A.A. ) -

Brıı• kıl Doktor R flk Say· 
dam, 1935 ıeneslndeoberl 
btlflll ifa ettiği Türkiye Kı
zıl y Cemiyeti rly setinden 
bugünkü vazifesi dolaylıtle 
lıtlf a etmf§ • bunu bir 
mektupla Cemly t Genel 
Merkezi Bat aalaiına bil 

dtrmlıtlr. 

• 
1 bi 8 lkın ünd biit n 

rln u lllenfaatl rlnln btrbt· 
aun o1dufuau 

1 hede erltldığı t bıldol mü 
t dır. rcıek 

Harlcly Vekili 8. ŞOkrü 
S raçollu r fak Uod TGrk 
dele asyonu azal rı olduğu 
halde bugOn aaat 17 de V • k b • .- ·ı 
meçhul askerin kabrine ,, l enı a ıneyı teş ı e Mazhar 

'idi. n • H rlcl e d rek Tür iye namı • bir Paşa mem 
0 dün Bul zm ç 1 n oymuıtur. 

' ı lçııını k b gl rlotanı Bok. Mer ıl e Türkiye Ha· Ş , 22 (A.A.) - Surl ıurellle me10I in ıh yol 

e 

elçlye Balkan ~ •tmtı ve olclye Vekilini bir •• eri J de naıy n lııı p rtl•I nrmlıtlr. Şu h ide yenr 
letl rlnln B l nt oh de•- müfreze v ıkeri muzl a llderlerlnd n Maahar Paıa bG!iiimetln C mll Mardam 
leıma u 1 rlıtan Y k- ıel lamııt.r . yeni ka in ı tetkll e- t rafından te ktl 

dilmesi 

m•ıtır. rzuau dan bahHt· Diler heyeti muralahaaa mur edll ittir. muhtemeldir, f kat mua>at. 

Ro8:'" f, 22 (Radyo ) rclılerl de mubteltf ıaatlel' - Surlyede Alevi toprak- leybln lıUrahat etmek ar · 
... an"a D h de meçhul k k b 1 larının vallıl lıUf a etınlf ve zuıunda tarar eylemesi tak 

Arma , a tllye Nrızırı aa er • r ne -==!'" Kalın~ko ile Bayan aynı meraelmle çelenk koy· ftan11• levkllade komlterl dlrlnde relılcumhurun bu 

1 
- muıtardar bir emirname neırederek vazifeyi ifaya llumı mebusu 

g•ı ı t . oradaki ldnreyl veklletcn Mazhar Pat• Raah neyl da· 

ere in F evkala- ~~.:',:~;!'.ı•o .ı. ald•t·o· bil· ~:~.:'.me•I ihllnıa• d·h••ın. 
d Mu·· d f Şam, 22 - Milli blok Geç vakit ahoan haber a a Ta h. 1 t 1 büy(ik konıeyl icabında aza· lere gare Mashar Paıa. ye 

A 
ıınıa yenJ hü umett teıkll al kabineyi kurmafa memur 

i t. ~amarası800 milyon liralık =e-=tm= e=le=rl=nt=k=c::·=-bu=l ==-=ey==le=m==e-k =ed=ıl::ıiııc:·-·t-lr=. ========-=-====-

, lRraz akdine .. d . Fr~nsa - Iran 
loodra. 22 (A.A.) _Av m musaa e efff. 

Kemu ıı hOku ı Müteakiben ldlnüye gelen 
ınGdafaa için f kealt dmıllı tıçl muhalefet ltderl Allı 

" l eden h • ıe iz yüz •llyoa 1 glltz ll· G umetln kollektlf emniyet 
ralık lıttkraz akdi 1 l 1 ıtatemlnl baltalayan ılyaıetl-
hı t Ç O I& a Dl le kld d ye veren takriri k b 

1 
° e erek, laylh ya 

etmiıtır. a u lıı:ar§ ı r.ey vereceilnl bildir· 

Londra 22 A mittir 
' - vam Ka maraıının buıünkl t l Londra, 22 ( A.A.. ) _ 

tı11nda hük op ••· AYA K. d ' ameUn nıllli nıG• m amuaunda her 
afaa protramına mCUeallik tklıl de multaf azkir olan 

mOzakerelere dev~ e.dtl. Vlvyan Adamı ile yOzbaıı 
mittir. H;tlı r, kuv•etlt bir heyeti 

Bu nı\hıaıebetle tik - ;e eriye vGcude aetlrllmeıl 
alan Baı•elcıl Çemberi· ıoz eblnde mutalealar ıerdet· 
proframıo tab kk k ayn, mlflerdlr. 

t k 
a u u için "'d 

e rar )'eni lıtlkrazl ~ •mı, Franaanın 120 
ar yapıl· ti nıaııoın muhtemel old I m Jon ktıılık totaliter de• · 

ve ılllh yarıtanan bu ıuu utnlu !etlerin herhangi btr taarru · 
d re e zuna k evamının f el neticeler ~ arıı koymak mecbu-
rebılecejlnl ıöylemlıtlr. e lrlyettnde kalabileceğini ı6y · 

... em ittir 
'••aahaz 811ıvektl, umumi L d. ~Ql l on ra 22 K 

11 Yet t e ıüı etmedikçe snn N ' - ral bu-
~t btıtün devi tlerln ıllAh· Corc V eve ıtlede, "Kral 
'nd

1
t .. lamını t 35 dı 1 ıu turada, bfr tahdı bin tonl k •ııyan 

t •• ,... u 1aff 1 h ı,n at konferan11oın top mlılnln d 1 arp 11
8 

hl'•ıır. b l en ze lndırllmeıl 
t1.1r ı menlmıtz u muı- meraıı01ıod h b 1 · • azı u uamuı-

( Senı.ı llslacl e&Jf .a ) 

Diploma ikMünasebet 
leriYe . iden Başhyacak 
f ransı Cumhurreisi ile şitnş~h ııısmdı karşıhkh 

telgraflar teati olundu. 
Parıı. 22 (Radyo) - Fr

ansız Cumhurrelıl; lran ve 

ltabdıaın yakanda Japılacak 
eYlenme meraalml dola1lıtle 
lran Şehlnıahına çektlll bir 
telırafta; kendllerln• Frao· 

ıız mtlletlnln HVSI Ye ıeaı 

patlılal btldlrmlttlr. 
B Lebr6n; ancak iki •~•

lelı:et diplomatik münaıebet· 
lerloln durma11 dola1ııde 
bu meraaıme f ranıaaın itti 
rak edemlyeceitol btldlrmlt· 

tir . 
Şehlnııh Hasretleri; Cum-

lturrelılne yerdlil ••••pta; 
teııkkür etrnfı, bY fırsattan 
tttlf acle edilerek tilpl•matUı 

mO.aaaebetlerlnlD kHllmeıl 
sebebini bir daha izah et 
mittir. Bunda bu mOoaıebe · 
Un keallmeıınde yalaır: Fraoıuı 
matbuataaıa teılrl olmadılı 
birkaç ıenedeabert Fran. 
ıadakt hl11l1ahn, lrandakl 
1enıltk •• defltlklllderl 
kabul etmedlil ıekllade 
lraada kanaat buıule ıelmtı 
buluadufua• litldırmlıtır . 

Maamafıb; Lebr&nOn ıah
ıına elao hOrmetlnden do
layı bu miaaıebetlerla ye . 
ntdea teılı• hasıl' buluadu 
tunu; yeniden Yarılacak 
oettce ıle ııukbaldekı lca,.1a. 
ıahklaran da bu ıuretle orta 
daa lısaldırala .. I••• Gmld et· 
Ullal l)Aye et•fttlr. 

ikinci 

e Dü İki ci 
v pıldı. 

yoklama tan1bir görü~ bir
liği içinde sona er ı. 

( Yazatı ikinci Sa1foda ) 

-=-===~ 

-Si~ema Kurbanları 
oın· çocuk. ıençllk ve hatti halk 

Şüphe yok ki ıtne~a r~lG v r S&z ve kitap; rol , ıl· 
terhlyeılnde mO im kt uzaktır . 

nema kııdar ku••etlı oynama ta nııtalardır. Sloema IH, 
zı rnOe rr• ÇOnk6 ı&z • ycı da toplendıfı tçln allkayı 

k 
bir ara 

renk, hareket, onuım• 
daha kuvv tle çekiyor. bl e yasıtaHndan IQzumu kadar 

A
c b , bu mfihlm ter 1 , Bu bir su 1 ki; cevabı 
htlf ad• edebiliyor ~::ı~:.· Sın~m dao, l6yık oldufu 

ma le ıef lehimize olnuY h ydeo e•v•l mllll 

d d 
btlmemlz Jçlo, er ıe 

o kaide lıtlf e e e d ti JA:ıun Bu olmayıoca mll-

f 1 i l in m vcu iye . 
bir ı ım ı nay 

1 
lbette kl ımklnıız .. Ne· 

t ıle yayı maıı e 
li ldiltQr o, bu net 8 

1 
ek m hduddur. Bunuo lçlo· 

tekim bug6n yerli f lllmlerlm z P baneı ftrmal rıo fıllmlerl 
de; pek t bli olarak ortahl• ya 

lıoplamııtır. 1 ketlmlıde g6rQlmel• il · 
Bununla bu f ı)lınl ' 10

1
' nıem e Bu ,.0 k maatı\uııc• bir 

flk 1 eol 11 maııD·· y 
ylk olmadığı r 

1 1 1 
dit kGltilr bakımından kıy .. 

fikir olur. y hancı fi im er n m i lcllltOr ve ıanat bal:ı· 
metleri olouyablllr fa it umbuml d. x.u olbf· yorıun bir 

d ğ rlt ol n rı u un u• e • ınd D çok e alelerd~n uzaldaıtırarak dlnleadlr••• 
dlm•I• her t rlO m 18 b d 1 ret etm k lıt dl. 

d 
B olm ura 

neoe vereni eri e " r . h bl ta anif• t&bl tut· 
d b ftlıml rl iç r ~im nokt ; •• ce, u k 0 Ok h rkeıe ıfiıtermekte 

madan ıetlıtıGıel buyO ' ç 

olmamızdır . ki mııın ı•Dçlerlmlzl• 
l 

ında çocu arı • 
Halbuki bun ar areı 1 uJandıraalan buluauyor. 

•" of ı teılr er terblJeıtode Ç05 •• için bot• ıttmlyecek bir 
h tt ~ bazılarımız Evet, llu acı , • a h klkat •. Vele• ki abl&kl blr 

h 
ı. F lı t e yazık ki • b ü&Om. a a n k aık maceralarını , bla lr 

lf &fe de takip etse, açık, ıaÇI kleden flllııalerlD körpe 
1 k eralaraaı n• 

Ulrlü haydut u mae ttba ne olabtlır? Elbette ld meafı •• 
dimağlarda bırakacalı in b ıt den deri b akler için lr • eace 

Bu ıtbl fıllmler; ay 1 ve kötDyO benOı ayart et-
ıeçmlyebılır Fakat Jlh tti il•• dereceıladekl ~lr 

' 

ılk orta, • 
mekten idz o aa, ' acafı tesir ıadece menfidir. 
talebe için bunların yap 1 b t lerlode aeıkh bir 

d 
len eten u gaıe e Ad 

Neteklm ün ıe l 
1 

St ema~a «Ka1açıh em» 
haber g&:ı:üme ı tıt . o.. l d ki lkl çoc•k 

den 12·1• yat arın o 
adında bir filim ıeyre d it amtıler . Blrlıl 

1 
l f illmi taldl e ye e 

eve dönilace bu c na • d i 1 de eline bir kamçı ıe-
baba11nıo tabancasını ahn•I• 

1 
er d d ki 18bnelerdea 

Kil Ok kt&rler; beJU per e • çlrmlı. ç • l ldlyıe tabanca at•t almıı . 
birini tekrar ederlerken naıı 0 

d iti Çık•• kurıuo kar• 
Tabii faciayı tahmtn etmek lfÜÇ e · ' B f 
ııdakl zavallı yavruyu kanlar içinde y~eb ıermlı ~ızı7 ,.:
elaya kaza diylp ıeçllemez. Çocula; a a11nıo -

deki tabanca11oı bulduran ve maıum bir düı:nc: tlef17l:~ 
lu1u arkadaıına çeYlrten kuvvet; ıadec• 1

6
' Q 

verdlil t~lkladlr d 

B
u, tek bir mlHl deilldlr Böyle fdlmlerl ka::.::::. 
takip eden çocuklarınızın hareketlerine. 1 f U 1 

lana• dikkat eder1enlz; oalarıa «Ko•boy>J d;:• 1•• ~ ;.; 
kahramanlar1nm oaeıl birer kOçOk nO•uneıl o u un 

retle g6rlreGa0s 1 .a t rblye •aıı -
• eD kuyvetlı bir kD tur •• • 

Evet; elnefmka, h ftlt111l her yattaki lnıannı 16zlerl 
taııdır. a at er 

6n0ne ıermem•lı ıarttle ... 
1 b t 

kdtr etmlyeeek ne bir mualll•ı ae bir 
çlmtade unu • 

b b 
..ı• tek bir vataadaı nrdar. 

ana, a a, ne • ı ._ akat ntraf edelim; buaa ralm•n ılnema aramızın •a· F pıları; her ç•flt falım içi• her çaidakl çoculılarıausa 
arlıa1&n• kadar afıktar. Cumarte1I, pazar ıDnlerlnde ,ıfte, 
çifte matlaafard• ytlrlerce çocupmusa ı&ıterllea flllmlerta 
ka~ onlar• TGrk ce•lyetlnln lıtedlll ıOsel lSraeklerl ••. 
ret.ıtıyor7 Bunlar o katlar aad1r kl.,lnaan elem da1malr· 

tan kencltDI aJa111ıyor 

Tevfik Unutulmaz 



SAYFA ı ı 
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So ti 
So•yetler Bırllaınde. 1937 

ICDHtnde 102 lkeo, 1938 
ıeneaıncie 167 ilmi ve tek· 
nlk falm çevrılmııur. Bu 
ftlmler, end6shl 'fe :atraat
takl yecl çah111>a uıull~rlnl 

ve yükıek So• et altmlerı 
nln beıısrılerıoı, anlaıılecak 

bir ıurelte ıenlı halk tab 
kalarına izah etmekte ve 
mektep le•azımı eraaında 

yer almıt bulunmaktadır 

Son zamanlarda, bOyük 
operator profu~r Burden\ıo 
nuo çok nazlk ameltyatları 

filime alınmııtır. Bu ftlımler 
raaında , bı lhaHa troroatık 

saranın .amehyal müd he.le 
•fyle fytlettlr!lmesı , meli· 
yatla b :tin hücre er•ne havıı 
v rllerek beyin hastalı 1 • 
rınıo teıh ıl keyftyetıne td 
kordelllar ıayaoı ka ıltar. 

Son alınan fılmlerden biride 
Yeremlo, tam torakoplasta 
(baıtaiun onbtr kaburıa ke· 
•lll•ın de keıtlmeat) sure
ttyle tedaYtıl hakkındakt 

JeDI bır uıu ii ıöıtermek

tedır. «Kaa de•eraoının fi:r.
yolojl Ye patolojııl» Ye 11 Kalb 
abenctnde teıe••Oıler. fil 
mlert ille, kalbın lııarelıitını, 
ekraa 6zerl111e aksettirmek· 
tedır. Seyirci, 1alnız kanun 
ce•ela•ını ıörmekle kal mı· 
1or, fakat aynı zamanda 
kalbla çarpıntılarını ye sesı 
Dl de ltlUJor. Bu ftltmler, 
kalb faallJetlalD ilmi tablılt 

•akımından büyOık lmklalar 
Yermektedir. 20 k111mhk 
bir seri de, Akademi araıın
da Pavluvuo ıarta mualllk 
reflekıler oasarlyeıtne ald 
bulunmaktad1r. 

Tekalk filmlerin de b61ük 
ebemml1etl Yardır. «Ha••Jı 
maylleıtlren bir dDrb6n:t ftl 
mı, Profesör Kapltlaoın ıon 
zamanlarda •Gcude ıettrdı
il orljınal bir makine ıru

bunun faaUyetlnl ıaıtermek· 
tedlr. 

Ştmdtye kadar ha•ayı 

mayi beline ıetlrmek tçin 
lnt• eddmlı makineler, bu 
faaltjetlerl için, 200 ıll 
220 aeılmi ha•a tazylktoe 
lhtt1aç 16ıterirken, prof eıör 
Kıplhanı• makine ıurubu 

5 lll 6 bı •a taz1lld ıle ık 
tıfa etmektedir. Bu ftlmde, 
bu makinelerin tıledıfı ve 
bir aaatte na1ıl 25 ti& 30 
kilo mayi ba•a tetıbaal et · 
tlil 16rGlmektedlr. 

Flllmlerlo bir kuımı da zt · 
raat sahasındaki baıarılara 
aittir. Ezcümle tftblat lala 
hatç111 fllıml, biiy6k Rus ala· 
mi Mıçurloln teerübelerlnl 
'f'C naeıl bir sert ft ile )'eni 
mey•eler ibda ettıtınt aöı
termektedlr. 

Son zamanlarda bitirilen 
Deniz altında f timde büyü 
btr allka celbetmlt bulun · 
maktadır· Su rçtnde ve de· 
ntzln dibinde alınan bu fı

lımde, deniz h!\Jvanlarının 
hayatlarındaki muhtelıf an 
lar teabtt oluomuıtur Sır 
çok deniz hay'f'anlarırıan, 

ı ızlenrnek iç n kul and ıkl" • 
rı uıuller hu fılım ıevcs nde 
meydana çıkarılm ııt r. 

Mekteplıler tçın ayrıca 

birçok flz k, blo ocl, cojraf 
ya ve aatronoml f ıhmlerl 
~evrilmııtır. Btr seri fıltm 
Sovyetler Blrllilnl tetktl 
eden mtlU cumhuriyeti rde· 
ki hayata ve kOltOrü r6ıter 
mektedır. DtiH bir eerlde 

$ c 

• 
ı. 

stakano'f'lallerln lı verimi 
Hha ında aldıkları normu 
çok R§an bftıan,arı ortay 
koymaktadır. 

F e brlkıı.larda tıçtlerln bil · 
gtlerlnl 11rthrmek gay,.s•rle 
y pıl o fUmler de vardır. 

Bu fllimlerden bir seri me e 

il, otomobtl •e traktörler 
hakkındadır v lıçtlerın teo· 
rak ve pr tik btlıllerlol ge

n ı mtkyesta fu.lalnıtırmak 
tadır. 

Btrçok ıtudyolar, yüksek 
ıpeetya lııtlerı nezareti altın 
da, bu glbı fılımler çe•lr 
mektcdı r. Hük6met. il m •e 
t kn A ın een ı tttbakahua 
yayılm sına çahtan bu mQ

eaaes lere buyük yardımlar 

yapmakt dar. 

Ot Vlll t uh kü t( phc est 
Moı ov de, g çeo ay açıl

mıı oıaD Dc-vh:t 1 auh Umu 
u.I Kütüphaoeaınde l .2uU UUU 
Clld kıt p mevcuttur. bun-
ların araaında btıbaaaa, So•
yeller Bırutı tutb ne, ea
••raol taralıe kültür ıaoal ve 
edeblJ&l tarıhıne ald zen 
ıın koteksıyonlar buıunmak· 

tadır. 

Hırçok klt6pbaneler, bu 
k6t0plaanede cem•dalmıttır. 

Ezcümle, bırçok iltm •e 
kitapseverleri• topladıjı ko. 
lekıı1onlardan mGrekkep 
T arah MOzesl lditüpbanHl 
bura1a ıeçmltUr Bu koJek -
sı1oolar ara11nda, Ruı1ada-
kl k6lUb •e slyaıl hayattan 
bahseden Ruı •e ecnebi kt· 
tapları toplamıı olan tanınmıı 
arkeoiol •e &utapıe•er Çert· 
ko•, Ruı1ada timin tnkııa· 
f ı lutaplarını toplamıt olan 
~çapo•, tarıbçı Kmno• ta
rahodaD YÜcude ıeurılmıı 

koleksiyonlar pek meıbur 
dur. 1870 elen ev•el lotııar 

etmıı kitaplardan m6rekk~p 
Barıatınskl tarab keleluıyo
nu da ayraca ka1da fayan. 
dır. 

Özbekistandı tasarruf. 
~o•yet Soı1altıt Ô&be

klıtan cumburıyetl taaarruf 
ıandıklarında Ôzbek lfÇlle 
rıntn hesapları. 1933 ıene • 
slodeobert 'bet mtsııne çık

mıthr, ı 933 Senuınde be 
aapıaran ••••ti yOkseklıiı ~O 
ruble tken halen 320 ruble 
dır. 8ug6o, bOtüo cumburi 
1et dahtlıode, tasarruf hesa 
bı olanların miktarı, 431.000 
dır ___ ............ _ 
lng,fterenin fev· 
kalô:de müda
faa tahsisatı. 
(Baıtarafı birinci aa1fada) 

tur. 
Ea asri top ve ıtliblarla 

mücehhez bulunan bu harp 
ıemfsl, "Nelson. dan da 
ha ıüratlıdtr. Bu gemi, oo 
dört 1enedenherJ logılter~de 
ını• edılen tik saffı harp 
gemisidir. 

«Kral Corç V• tn müret 
tebatı, deniz erleri •e su· 
baylar da dahil, 1500 kiti 
olecakhr. Gemide hyarele 
rın ln ı ıı için me•dao •e ba 
IJar mevcuddur 

Par11, 22 (A.A) - Oeu· 
evre aueteı , loıılız Nazırı 
Hudsonun Moıkovaya yapa 
calı ıeyahah mevzuu ltabae 
derek 1akında Moıkovııya 

bir loııhz askeri heyetinin 
de 16nderllmeal muhtemel 
olduf\lnu yazıyor. 

TORlt lLI 
• 

lngilterede 
Sukutu Hayal. 
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• 
«A• m Kam rası toplandı 

ve bu, z nnedıldlflne göre, 
buıünkO lngılız parlimea· 
tosunun ıon toplantısıdır. 

Arada bir hBrp patlak ver
mfyecek oluna öo\imüzdekl 
bahara 'f'eya sonb bara lo· 
ıılterede mebus ıe~lml ya
pılac k. 

[§]!============================================~ 

Re1 vermek için rey .an 
dıiına gıtmeden en·el loıt 
lız batnkıhnto, memlekete 
hanıl p lo üzerinden bttap 
ed~cetını kararlaıtarmaaı il 
zımdar. M lıetın harı111na 

mubtelıf ııyasi fılur ceı•J•D· 

lannın tehf ı olarak mı çıka 
cak, yoksa buaünkü bitiln 
mühim ı&yaai meıeJrler Oze 
rinde bırbarıyle tamaroıyle 

ıttıfak halhDde bul~nan aat· 
l m bır partiler ıurubu ha 
lınde m.? 

tluodan ıekız sene eY•el 
n zık btr ••zıyt:lı 6oıemek 

makıad11ıe mıhl bük6met 
kuru aıuıtu. bu bü~Omt:l ku· 
ruıduju saman tamamı1le 
bır koaUsJOD kabıoe11ydt. 

lçınde Lord Hal•ıbam, Lord 
Sa111ueı, Lord SDovdenın bu· 
lunautu bu hüll.Omet tama 
mıJI• bırbırınden a1rı muh 
telif sıyaal fıktrlertne ıaml-

ml olarak bai•ı ktmıelerden 
mOrekkep bır bOkQmettl. 
fakat bir buhranı halletmek 
makıadt1le, b~paıode aıu-

Yakkat btr zaman lçln be· 
raber çalıt mak arzusu •ardı. 

Bu ıtbı bir h6k0met oı

ha1et t61le bir meıele ile 
karıılaııcaktar: Ya dajılma-
11, 1abut da yerleılp kalma
•• llzımdar. Partll•r• btJ'bl
rtaden a1ıran ıbttliflar ya 

· ortadaa kaybolacaktır. Ya. 
l.ut da daha fazla bir za 
man için Itır arada çahıma · 
larına milaaade etmıyecek
Ur. 

Bu tkt tıklan blrlnctıl ha 
ııl oldu Yukarıda ıaımlert
n• zUuettılımız bari hakiki 
"tor1. biri baktki Lıberal 
blrl de hakiki ıosyahst olan 
tlç de•let adamının Clç6 de 
ısufa ettiler. Haç ıüpbe 7ok· 
kt kaıanlar, bırtek fıkre 

sab.p, çok tJI bır bükdmet 
tetllıl etmıı olurıar. 

laııhz mubafazaklr par
U11oın m6kemmel bır hazım 
kabıltreta •ardır. M•balıf· 
terini ma11edıp onları 
kendi büo1esine aldıiı Uk 
defa olarak •uku buımuı 
det.lalr. h~9U .:>eoelerıne doi· 
ru da hbera1 bırltkçı . er k.uv· 
•etU bır aıurup teıkıl ediyor 
lardı Halli aralarand jo 
ıef Çemher•ayo gıbl ıtddeth 
bar radıkal de verdı Fakat 
bu, hükumete ıltıhak etm•· 
lerıne mont olamadı ve iç· 
lerınden hıç biri de bir da 

·ha tekrar orta1a çıkmıı 
değıldlr. Cumhuriyetçi ol. 
dutu zannedilen sağ cena 
hın en ku••etlı bir 1 

azuı, lmparatorlufun, 
10mr6k tı1lh nıo en bara 
retli tarafları •e ıtmdly~ 
kadar görülmemtı dert:cede 
lıu••ellt bir mubafazaklr 
olmuıtur. 

Buıün bu milli hü\t Qme 
tin üç zümresine men•up 
namzetlerin protr mları 
arasına en uf ak bir tbtıllf 
olduiuou kımıe iddia ede 
mez. Bulunabilecek bir tek 
fule- Tana, o da hepslnlu 
kendi ıeflerındea aldıkları 
cesaret verici mektupların 

altındaki lmzalardır. 
YAZAN: Du1f Cooper 

Eıkl lnıılız Bahriye Nıwara 
-- SONU VAR -

ikinci Müntehipler için: 

p • • 
1 1 CI 

ma Y pıldı. 
Yoklama tam bir görüş bir. 

liği içinde sona erdi. 
C. H. P.ıtısı •tliJet, ka 

H, nahiye ıdare heyetlert 
dOın eaat 11 de Vah •e Par 
tt Baıkaol Eteni Aykutun 

rly ıetınde toplanarak me 
bus lntıhabı tçın ıkinct müo 
tehıp yoklamasını Japmıt 
lardır. 

B. Etrm Aykut toplantıyı 
açarken dewlıtır lu: 

«Buıilo aluocl m6atehıp 

lerı ıeçmek lzere toplanı
yoruz. 

Bu sene; mtllet 1ı1asi ol
ıuaıuk tmtıhaDı aeçtrlyor ki 
mebuı ıotıhabı bunun en so· 
nudur. Bırınct müntebıpler 
tkıact mGatebıplerJ -.. çecek 
onlar da mebuıları aeçecek· 

Maarif Vekaleti 

ilk Öğretim 

Adh baf tıhk bir gazete çı
karacak. 

Maarif Vekiletl tlkekul 
ôiretmen •e eiltmenlerınt 
memleket •e meılek mese· 
leleri 6aerlnde dBıüadlr 

mek, onların meıleld •e 
umumi bılıllerlnln y4kıel · 

meıını temin etmek ıayeıl 
ile (ıllt. öjretım) adh hafta 
lık bır ıazete Detrlne karar 
Yermıtlır. VekA letteo •ti ayet-
lere bıldlrdljtne ıöre ıaze
te; Haz1ran, temmuz, aiuı· 
tos ayları mOıtesna olmak 
Ozere cumarteıt aünlerl çı· 

kacak, Ylliyet merkezleri 
ile merkez kazasıodakı aı 

retmen, eillmenler maar1f 
m6dürlü l rl •e kazalarda 
küttür memurları vaaıtaatyle 
daiılacaktar. 

• '!lliıır---

Merinos 
~ 

o)·u.Jarmın yurdda ileri
ltmtsi ıçın ted~iıler hm~oı 

938 9J9 Yılı merlnoı ko 
yuolarınm dotumlarını kati 
surette teablt etmek Ozere 
Merlnoı Y etııtırme Şef ı Salah 
ve Hlııtao Cetll döo Pa
mukçu, Balıklı •e Y akup 
k61G mıotakalarıo aıt•it· 
lerdtr. Şef, bu huıuıta ken · 
dtılle ıörüıen bir arkadatı ·· 
mıza dem•ttlr ki: 

- Temmuz ayı lçerslnde 
((8500» kıvarcık ko1una me· 
rtooı suoi tohumla ameli· 
Jell yapılmııtı Buıüo, bun
lardan «50ÜÜ» kuzu ahnmıt · 
tar. Ô ıeo v düıürüleoler 
hariç tohumlamaya ıöre, 

y(bde «701' raodıman alın

mııtır. Bu da hızım tçlo ıa
yaoı ılikrandır. 

Merinos koyunlarının yurd 
da artma11nı temin eden· 
lorle, iyi dojum yıpan ıürO 
ıabtplerloe mllklfat verile
cek ve ayrıca de kuzuların 

et vertmt noktasından keılm 
mOtab11kaları 1•pıl caktır. 

lerdır. O halde belediye mec 
ltıt intihabında Bahke1ır, 
Tiırk•1enın her yeri sıhı ıl· 

JHI olgunlutunu ı~bterdt. 
liahke11rtn 'bu olgunluiu dl 
ier Jerlere nazaran olduk
ca JOkıektır. » 

Müteakiben 8. Etem AY
"ut ba1a11lar dılemıt •e ruz 
nameye aöre Genel Sekre· 
terlikten yapılocak JOlda 
maya aöre selen emirler 
okuoacatıaı ıöylemltt•r. Emlr
lerJa okuama11 bıttlkten ıon 
ra JOk&amaya ıeçılmtıttr. 

T m bir 16rüt btrlıil ve 
Paru beraber Ufa içinde ya· 
pılan tktncl mtntebıp yok
lam .. ı•ı müteakip toplaatı • 
ya ıoa ,Yerılmııttr. 

Tekaüt Mua
melele i Naııl 
Yapılacak. 

Aıkerl •e m6lki tekaüd 
kanununun 3 neft madde· 
ılnln bikiimlerlnl delııttren 
kanun tatbıkahndan olarak, 
tekaOd muameleslnın •ıalı
dakl sebepler dolayıslyle 

J•pllacatı alikalılara bildi 
rıl •ıtır. 

Suba1larla .. keri memur
lar bak.kında: 

«Tabdtdfsln kanunu mu 
cıbınce; kanuni tartları ta· 
mamlıyanların talep ve isti
daları ilzerlne: malQlı1et 
(berine; abllk noktasından 

h6lımen veya ılcllterl (izerı
ne; .. kert mahkemelerden 
verilecek hükOm Ozerloe; 
86 ıayılı terfi kanununun 
14 ncQ maddeaıne ıöre, 
mesleki ktfoyetaızlık nokta 
ııodan sıcıtl rı Qzerloe; dı· 
ııplıo noktasından ıtclllerl 
üzerine; 

M6lki memurlar hakkında 
da tekaOt muameleıl aıatı-
dakı eebeplerle 1apılacak 
tar. 

65 Y•f•Dl bttırmeıl Ozerl· 
n ; ma ülıyet Ozerıne; 788 
HJıh memurl r kanununun 
84 ocü madde ıade yazıla 
m6ddetlerdeo ziyade hasta 
lıkları devRm etmesi dolayı 
ııle; memurlar kanunu veya 
husuıi kaouol r mucibince; 
kanuni tartları tamamlı,an· 
ların talep •e lsUdal rı Oze-
rln~; ıln tahdidi kanunu mu 
clbloce. • 

Tekaüt muameleal ıubay-
larla akıerl memurlar hak 
kinda Cumhurreblotn •e 
miilld memurlar hakkında 
mensup oldukları Vekile. 
tin tasdikiyle yapılacaktır. 

Po~ta - telgr J müfettişi 
dün gitti. 

Şel1rlmız Potta · Telııraf 
MGdftrlüAOnün bazı tı'•rlnt 
teftıı Ye tedklk etmek Qze. 
re Aokaradan ıehrımıze re· 
len poata • telgraf mt'lfet· 
tııt irfan, teftıılerlnl ikmal 
ederek dOnkl ekıpresle f,. 
tanbvla arels:et etmlıttr. 

Dahili 
aleti • ,. 

tiş Proğ anıı·~ 
D biliye VeklleU, aıOl~ 

ye m6fettıtlerlnln ı•f1'ııt 
50 ye çıkaran bir k•0 ~ 
projesi bazırlamıctır. f't

0 

~· Baıvekllettedır. Pro}e 6' 
nunlaıtıktan ıonra, bOt ff 
memurlara atd tabekkulı dr' 
tedktk lılerlnln bu k•~6 , 
tarafından 1apılma11 idi k 
nı elde edılec~ktlr. Bu t• ,., 
dırde teftıı bey tinin bı ~ 
dıiı itler bir mtsli aıtııı 
olacaktu. 

31
0 

Vekll~t; 62 •lllyete ~ 

kaza, 876 nahl1• •e 40211' 
k6rden mürekkep 0 fdl 
memleketi 8 b0y6k tt 60 
mıotakaıına a1ırmı1tır· f 
mıntakaları ıhtt•a edip '

1
:, 

tıı tartblerJ Y34 · 935 1 ıf 
ltütGa 'f'lllyet, llaza ..,.,ıı t 
lerJ tertip edtlmıt olao ~•' 
tetttı ıurupları tarafıo ~ 
fett11lerJae bat 1aaıl111~p 
lçlade buluaduiumu~ ~ 
maU ıenesl içinde tartltl'_, 
934 gJ5 olan Yl(lyet, fıl f' ,, 
•• nahiye merkezlerlof P 1 
tltlerl bltlrtlecek ve oot,~ 
sonra 936 senesinde t• ,t' 
lerl yapılmtf olan •lll1etl 
ıeçdecektlr. f 

Bu teftııler yalnız yıl• bf 
Ye kaza merkealertne ı~,, 
ıar etmeyip belediyesi 0 

11 
•• t1'm teıekk6lld buh.1tl 6, 
naht1e merkezleriyle ~f' 
kanuau tatbik edılen lı ır 
lere de tetmll edılee•tıtJ~ 
Dahıl&Je Veklletıne b• ~ 
n1emurlar1n gerek tefllf ~' 
rasında ıarOlen ıerelı 1, 
ber alınan Ye Yerlleo •0' ti 
rıodan dolayı tetkıkler 

1
, 

tabktkler yapılarak netı'~r' 
rl ıuçuo mahı1et1a• I , 
fezl•ie 'f'e rapora bail•" 
maktadır 1~ 

T eftlı heyeti için y•P1 l 
t11açlara ı&re bır de ot•:1r 
name hazırlaomııtır. L f 
ha Kamutaycian kaouPl~
rak çıktıkteo soor• 1 ,~ 
ek taadıka arzolu11•' 

tır. 

Yoksullar Birliği 4 nıırl~ 
kostümlO bir haio vere~" 

Ôtrendttlmlze 16reı d6rl 
ıulları Gözetme tılrl•il ~· 
mart cumartesi akt•.,,1,.te' 
kQmet konağı Uaıurol tıll 
Ilı salonunda kostDllltli 

balo verecektir. ,/ 
Bırlık, haU:ımızıt rDe' ( 

en parl k •• itinalı b1',.,J 
ceslnl J tatmak tçıo f

1 
1 

den lazım ıelen terttb•
11 

mıt bulunuyor. ,-
Böyle üçllncü blr ko't 1ı• • t 
b looua çok rajbe 

recell muhakkaktır. 

Y ralama. ~, 
Salı günü pazar d);,ı' 

ltnde ıerıt tutmak f ~i 
dan Mahmut ollu rd• ,l 
ile Gedizli Ahmet •~:~/ 
bir kavıa çıkmıı "' 

1 
~· 

dun ltndekl mezırc) I ~,Jr 
medln baıandan ysr' 1~Jİ zabıtaya haber verıldld 1ıi' 
suçlu yakalanarak b•t ~ 
tanzl m edilen cnakl e ,~ 
ltktf! dltyeye tetlfaP 

mittir. 
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NIARA RADYOSU 
~gilt edeG çrk Hareketleri .. Ge ra Franko RADYO 

Bu Teşekkiiller Devletin yardımı Olmadan Hal.. ltalya Ve Almanyadan Ziyade D11/ga Uzunluğu: 
J_ 1639 m. 183 Kes. 120 ıc .... 
l(ln Gönül/O. Ol rak Kurdug"' Te.ckilatla Yaşar· 1 e ayı·ı T.A.a.ı9•74m. ısı95Kcs. 20 

Kw. 
T' T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

«BG10k Brltan1 da bırleılk içinde cereyan bü 1 kat bunlar, ııe ıtrlnce mil 22 2 - 939 · Ptrşımbe 
bir ıeoçllk hareketi teıklll tOn ıntllet içinde ye7ıldı li ııbhat ıllort&11 teıkllatı · • ; - - - V Ce 12 30 Proir m, 12 35 
h yoktur. Bununla beraber, BuıGode mevcut olan pren na ılrlp ondan faydalanmala JspanyaDlll istikbali e . Türk mOzlii · P! , t3 OO 

la~pıl r•yrl reseni olmak •ipler Ve tatbik t li.aldrtmlt baılarlar. Devlet, onlar1n belu .. ttarıkın Mu·· dafaası Hak- Memleket ıaat ayarı, aj nı 
Clzere birçok teıkllit me•· ltulunuyordu 11bhat •• rabatlarJyle all ve meteoroloji haberleri, 

Cllttur kı bunlar ayrı ayrı lzcıl ı k parola11 olan «ha kadar olduiu ıı bı bir la kında General Haring- 13 . ı0. 14 M6zlk le :zband -
ıençlertn ıhtıJ&çlarını kar· z1rol» onun ıeref ve namuı kım huıuıi tt>ıekküller , va Çı ınol la toı orkellruı , 1 · 
ıalamaktad1r. • t 30 p, 0~ram , 18 3§ Müzık 

Q telikkflerl ÜÇ parmak la ıe · tanteytf ZCDtfnferlD zaman tonun lfşaa ı. IS ô 
GtQa bu teıktllhn mak· ll'tlı , Qatformaaı ıımdt don saman y phklcra teberrula (c•0 eda mOıffj) lbrahl .r. 

•at •• bedeflerl tamamıyle yanın ber tarafında meı · la yatar. Cebelüttarıkın yakıa -.akte B n kü .. zı1ete bakalar· gOr ye alet böcekleri, I g OO 
İ0''~l ue l•Yrl ılyaıhıllr. burdur. 1938 HDeılnde izcilik tef lcadar aadece dört tane ta · .. ;~a:ko ne kadar çabuk Koouıraa (Ziraat ılHttJ, 19

' 

hoıı ~~re.deki bGtGo rençltk ı. ka,zanırıa -· AlıcaDı ltal1an 15 TCirk miialil JDıC• H&ı 
arellet •rl Bu teık ılit d6nyanın bir · .lllh da bu kabilden bGyük 1are defi topu bulunduiu " b lr f a1lı: HOıeJOl f81la Celi 

S k ' Anıolo - çol& memlelııetlerlnde, oldu biryardım ıörmOıtOr. Bu Loodradakt «Royal Empayr» aıkerlerl ne kadar ~a D H •·k D · Et 
a ıon tellldıtılne t ye berk•• Toluee, a11. ı erman, -

birer lyılUı • h uyıun tu ıtbt, tatbik edıld ıtı ııbı t6rl6 teıekküllerden blrlıl cemlyeUode tfıa eden aabık çeklllne, ıpanY• ref Kad t, Haıan Gür, Ha · 
duu e •Yır IDalua · btr takım memlelııetler de de «çocuk kulQplerl» dır. Cebelüttarık -.altıl (letanbu· için daha ha11rh olacaktır. dı Tokay, Baerl OCJer, 20. 

D ıtıder. bunların Glkl· •Qcude ıetirdı1·1er1 ıe•hk Şımdı logllız adaları u-ze l ki l k l k Geaeral fraolıooua Ala>an 1 j b ı , erkek Te le " " ,, un eı 111• u••et ert u · I 00 Ajanı, meteora o ı a-
daba iyi d h ıt Çocukla11 teıktlltında bundan iaami rladekt aay111 1500 O bulan mandana) General Har•aıton -.e ltal1aa aıkerlerJal ıpa• . berlerf, ziraat borı ıı (fıat), 
ha f d• I • a bahtiyar, da. derecede lıtlfade etmıılerdlr . bu· ku16plere oo dört ile oD bunu ardından demtıtlr kl: yada IOzumuodan bir dakt 20 15 Türk mOzlfl Çalanlar 

ay a l btr fıoa balıo •r •atandaı l:ıcllık hClrmete deler, aeklz J•I araıındakt lfçl co Fakat buıOn ifrendlftme ka faıla alıko1mı1aca Sadi HoftH, Radife, 1 -

d b • l•tlrmektlr. B.aodan h l ff k ki 1 B l ıöre ••ztyet bambaıkadar. katlyen eminim· Zir• Gene· Okuyanlar Sadi Peırev, 2 
a 1 ılerJ 

11 1 
e emmtyet 1 •• mu• a t eu ar a ıaır. un ar, ken · LI 

1 
den h 

Joktur. Y•• IDakıatları yetlı bır teıekkOI olmakla dılerlnde daha senrla kar· Beotm •e benden e•Hl va · ral fraakoya her 1•G• n l - Sadullah •I• mu ayyer 
beraber lnıtlterede bu lürlG deılerlntn yardımlarında• itlikle bulunan Sır Alekıaa· de llD• ıela>lftlr. ener• ıemal · bir eltf çekti, 3 -

Hiç tüpbeala, ı•nçlık te · leıekküllerln ilki defıldlr . faydalan1rlar. dır Gonftı rJln zamanında ol· fraako elinde bulunacak bir Tanburl Ce1Dtl muhayyer 
t•ldılllert •Gcude ıettrmek 1883 aeaealode Glaıko•da Bu kul6pler araaıada mu· dutu ııbı tahılaat mahdut lıpanyanıo ıerek her Hıt. ıarkı POr lerze olur, 4 -
•e bunları ıelıttlrmek hu b d k detıldtr. Bol para ile mu- l•r ıerekıe Stoyor Muı· Rahaıl bey 1DUba11•r ıarkı • 
ıuıu d B lr it a amı, teı llltça aa· bu ve ihtiyaca 16rc farklar .. 5 L 
bltGn a &yOlr Brttan1a kerllte benzlyen fakat hiçte 16r6lür. Buolıuao ba1~ılar1 dafaa tf'lfHh her ıOn blra11 ıol;a• tarafından idare Ser•pa Hüınü ~aııSa, b- E~· 
..J ili memleketlerin baıın aıkerl olmayan bir ıerlak daha ilerliyor. Cebelnttarrak ed6lece~ı rlnyetlae ııllnce mi Uuak ı•r•ı tya G l . 
•• ıe lr. ,, kalabalık azaya •e bü10k b • •• rularıD, 6 - Dedeni• a 6· 

M teıktlltı •Ocude ı•tlrmlf, bı 1 ilk 1..1 1 lbl her 16n Iraz daha ku••et. buna aıla ınanmaDJ 
e•cut l•n.,.hk teı•·ılltı· na ara ma o au u 1 bl bl ıar tOrkl • bir Hfa, 7 -

nıa en ID h "' il bana «erkek çocuklar tuıa bir k11mı da btr tek aalona lenlyor». inanmadım. B&JI• rd d • Muatafa Ça•uı tlrkn . Sefa 
Jatle •t uru •ef en zl· 11• Jımlot ko1muıtur Bu •• mahtiut azaya mahktır. General Har,nıton, lıpaD dlH yukua ıeldtlt tak lr e Gelcltn efeadlm, 8 - Refik 

l •llletleraraıı olanı t ktllt b ü d k ıl ı H k 1 1aaıa lıtlkball baklnnda mO· k dar tebltk•- ı_ b ord Badea _ p eı a uı n • ıae er er u Qp baıh batına bir blılm içi• o• a feuan Mahur fH•I - lr n•· 
fıodan •u d ewell tara. mlsaheret eder Ye onları birliktir. Aralarında pek laa· taleada bulunarak demtıtlr IJ olacafıaı takdir edertDJ. ı• yarat, 9 - Yeıart A11m 
Bu zat Boerc he ~•tlrllmııttr tarafından çocuk b616klerl ftf bir federallzaayoo vard1r ki: Ve bOtGD bu hldl.. deum KOrdıh ıarkı Sen ıtt ıtde, 
Mafalıı ar 1 llraeında teıkıl edilir . •• lıtiıari mahiyette «milli «Benim kati fikrim ıu· ettıx.ı 111üddetçe t.Oktmetl· 10 - Saadettin Kayaak tlirkl nr lbCldafa d 1 • ld i 21 ıabadakı a1ın • ka- Bunan hedefi, çocukları çocuklar cemiyeti» lımlal dur kt, General fraoko • · mtzto oynamakta • u u • Esmerim kı1ma itana, · •• 6ncG :,:::~lar~ idi• l:ıcı a~llkl bir dıılplıa altına al· alaa merkezi btr heyet bu ıılıalerln takıadıjı ta vır mDtkOI roln de b6t&n ehem 00 Memleket aaat ayarı, 21

1
· 

tar. lnılltereJ• d 11 anııııt malı. onlara ıbtlyaçlarana luaur ki bu da CloıeltM hakkında •e dOıünGrae dD- mlyetl ıle ıörınüıü111dOr . 00 Konuıma [mizah aa•tl ' 
ıonra da 

111 
lndGktea yardım etmek •e keodılerl dakloQo baıkan1ıfı altında ıüo, barp bittikten ıonra "•ticede, 6yle tahmlD ıdJ· Z 1 15 Eıbam, talt•dlt, kam· 

hazır'• k ••taadaılıia •I ktlıaeeea ayırmamaktar. d1r . onun tloıtluk •e para için ki General fraako, blyo . nukut boraaıı [flat}. 

l 
ma • atılıanhlc haı· 1orum , 21 30 M"ıtk (kQr\ik orkftt-

'' a Ba t ıekk6lün buıüo artık Bırblrlerlnden farklar ar- te•eccGb edeceil tek devlet 1 bl 1111 bu ııe u ,, 
rıoı arttırmak 1 yahut ıpanya ı ra . ı•f·. Neılp Atkın) , J -

çabuk k ceHret. klbne, moda11 ıeçmfı ıö · zeden bütün bu kalüplerde nrıltere olacaktır. mAdabal• etmeDJltı o1mamr dl 1 
••rayıf, •Gcudd " .. Leopold . lıpanya melo 1 er 

atlkhk lbl a rGnmekle beraber ıen• bir üıkü bırhfı me•cuttur 1 d 1 ı At kklr kalacaklar · lal 
-eıt ili l~Dçlıı •eril- r D e ça ıtır ar. za mu eıe (Potpurı]. 2 - Martla u • 
- • l Loadrada Gl&1kov ve 6tekı •e teıekkülOn lraraktertıttk L d d b t k 

•llb ı• •• bı k on ra a •e tr • ım dar Bebekler perlıl filiminden 
••zl1etl b r ta ım en46ıtr6 merkezlerinde ku• ookta11 budur. k h ı d b k l"' ..Jll er u zıh d 1 l ltGJI ı• lr er e u u up · General Harınıton • er (neıellyim 9arlı11ı), 3 - Alet· 
ıurette ı I •••m 1 ••t 1. Itır halde yaımaktadır. Her kul1lbQn kampı, mü· 1 1. ı t d k il• ediyordu erla mOıterell ça ııaa arı a bazı ıualler• cenp yerere ter çobanın ıabah 1arln11, 

1908 Sene 1 d · Hu tuıay bir talnm beden zakere Ye mOoakaıa kolları vücude ıetlrllmlıtlr. Fakat d J• ~ _ Armandola • fıpan,ol 
1 0 e fJrov•n terbi1eıl kamplara da •Clcucle ı. b 1 1 d h l 1 ltalyanlarıD fıp•PY• •• • :•u•klau~•llnda açhiı JO ço: ıdltOp ene eri, oyun ve ıpor ~ıılız l et ve uıuılyet er lcllme1ladeo •e•DllDIJ•l aık ıarkm, 5 _ Carlo Tlaom· 

(8 
• bir kampla l•cll•k ıettrerelı çe•reı nl ı~o rılet· •aaıtaları ntdır lııt bunlar icabı olarak bunların ayrı l ı tir Dua 6 _ Ed, May . 

"' 1 la ff 1 l d d h duyacakları•ı ı61 em 1 ' ıe• • ' OJ ICout) 1D 1 •e unda mu•a ak o - derece dertce mükemme •e ayrı çahıma110 an · a a •u· 1 Al ıııe DJOHI ıarabıaın karıı · 
ladı. cereJanana baı· muttur . klfayetlıdlr BOtQn bunlar, -.affakl1etlı neticeler alın · Bir :aralık ltal1aalar •la ;. ııad•, 7 _ Malnzer . dGl!D 

Bu lcaa.p bGyGlc bir mu lnıtlteredekt bOUtn ıenç çocuta medeniyet•• vatan · maktad1r. manlar arat1nda btr af t6renl, 8 _ Schoelfıler · Tlrel 
•dfalc:ı t ilk teıkıllh meıelelerl mem daılak terbl1eat, Ozerloe me· BGtOn bu ııeoçhk teıek· meaeleler çakmıt oldul•n• dallarıoao halk ıarlu •• 

1 Je ıchterdl. Buraya leLettn terbiye ılıt•mlne ıö l l kl h 1- ti 1 h ddt bllLaııa ha•• ka••etlerl ara· ) 9 rı en il " ıu t1et erlal y6 eoecell a · •Ü eri iç a ıon J•t • • x daoı1"rından (Potpuri • 
otuz çocuk birçok ııada lhtlli.f huıule ıel.&ı.ı ... ıınıflara IDeaıup idiler. Ve re ıekillendlrtlmııur . 1atta me1ud olmak ımlrln oo aelrlzdlr. Ondan ıonra ıı•· ki C rl Rydalal . melodi, 10 

k lt"I il 1 1- l ti ı ı i bö 1 bı h t k nl llln etmııttr. O kadar H d k 11 amptan yeni bir •kldenın ,, o an arın •e aıa arın •e mezı1e er n Terme e ıa ae J e r aya J•t•ma Koraako•• . ıa ıar a11, 
.. 1 bOyClk bır ek1erlyetl on bet laıır lıtlyenler, daha yOluek ku· bir defaııacla bu tkl ku•f'•· LeLar E•• opereUala Valı . 
•••rl eri olaralr d6ndGler d a11ra " lzcı Yaeaıı J•paldı . J•tında mektepten ayrılıp it• Erkek çocuklu için ya · l6plere glreblllrler. O :ıa · U cotrafl bakımı aD bfr lı · ları, ı2.30 MOzlk (melodi· 

8 ııtmektedirler. Rumen bil palmıı olan bu kul6plerden man izci (ıcout) bir cd~o•er.t bilmek ıçtn ara arın• lerl, 2~ .00 MOılk [caıba•dl 
aden Po••ell, <eerkek k pı t11lı .,. 
ki kQmetın onların üzerinde baıka kız çoruklar için ac-ıl· kız izci (gulde) bir «Ranıer» paayol aıkerl am 23, .a5.24 Son aj••• haber· 

çocu ara l~cllılc » lılmlt ki· "' h l olmuı • 
tabını neırettı . Dır tkı ıene de artık hiçbir tlılıl ve mıı mukabilleri de •ardır. erkek ve kaz çocuklar ku. etmek zarureti 

811 
lerl ye yarınki prolram. 

---::::-::-~..---~ ........ ~m::O~ra~k~a~b~e~ı~l--..:o:la:m::•:z~.~~~a:·~~B:u:n:l:•:r~d:a~a~y=o:ı~e:•:•:•:'•~r.:O:ze:_~(Soou d6rd0neüü..:•a:y~f:a:d~a!)~.:tu~· ....................... ~~~:-'~:"-::::::;:;::~::;= 
ODD Ta kd • baba11oın hiddetini teıktn 

o'>O r ıltoıo Tefrılraaı: aaaaaaaaaaaaaaaao~ olduiunu bıldlrdı Kaııı r: ı dı uzalrlaıtalar, Taycutlar da etmek tçln derhal ı6t tulu 

g ıeıı 4ııı- • z •oa «Sen onlan takip edip de Temuçln ona : cxSekfz atla aynı ıür tle arkalarındaD muuu ıakl dıfı yerden al• · .. H ' N yaka l ayamıız11n , bırak b a onları ıOren adamlar ıör · . gelıyorlardı İçlerinden kır = uı bllll' Rll 'o •a 1 ate bl11mtı ke•entll hlrlıl rak eve koıtu . 
D aldeyım)) dedi. 1 .iün mü?» Djye ıordu . lr 1 ((Ben ODU 1orıu• ye ,.,. 
O Yazan· fl LAMP Ç . g Temuçln: «Sen onları bu «E•et, gilD dolmatlan ev· ta yanları•• kadar 

10 
u. h • dillD lçla 

•... . emren: ENVER ATAl•RAT ,,. muıtu. dıma mu taç ıur m vo 0 lamaz11n dedi, bulsan btle vel ıeklz atı ıürerek ıtden ı_ dl f dl Daaaaaaaaao Terrıka N! 8 aaaa .~ Borcu, Teınuçtoln o.unu beraber gittim» Je a -
aaaaaaa..- atları ıerl laO'lazaın . be• birkaç adam buradan ıeçtt · k dur l"'dı, «müteaddit 1Grülert11 

alarak ıelenlere artı · -
v. Temuçln J•nlıı bir 

aurur ••yıkaaıle deill, Yaka 
Motolla11oın tlojru dOıünce 
tarzlarıle Tuirula eltmedı ve 
e•lnde kaldı R hlp kral 
Johaonu Tuirul Han ooa 
Jardımla mu•azzahı. Orta 
Aıyada bir ar&radaılık yemi· 
nt bir lcrahn vadinden daha 
lcu•vetll ıdı. Temuçtn lıe bu 
ıehtrlerln •e rnuce:r.evl hazı. 
nelerin hOkOmdarı olan u 

tın yanma yardım dtlepen 
btr firari ııfatfle deiil. rakat 
ltu•vetlt bfr mütt ilk olar11k 
tltınek lıtlyordu . 

Bu ııralarda ohada mu 
tut dokuı attan uldzl çııho · 
dı . Bu atların çal.nmuı hl · 
dtıeıt, mahiyeti balumınd•n 
-alatal1nıya d•f•r bir nka · 

dır. 

Hıuızlar Taycut eıklyalıuı 
idi. Teıııuçln 6vey kard~ıı 
Belıutay, Teımuçloln Tnrgu · 
tayın konık yerlDde yaka 
lıyarak keçırdıiı k111alr ile 
a•a çıkaıııtı. Temuç ın onu 
yelda karıa lsdı 

«Atlarımızı çeldılar » de 
dı! 

Bu çok fena bir haberdi. 
ÇünlcG bu •uretle blralnden 
maada bülOn diğer kardeıler 
ya ya JGrOınek mecburtyctın 
de idiler v" golecek yağ · 
macı •O• rUere lcarıı tn0dft 
(aaı" bir •azlyette kalacak 
ve onların merha111etıne il · 

ianacaklardı 

Belıutay derhal hıuızluın 
arkaıından ııtmeye haz.ar 

ııdeceAtm » ler, dur ıaaa yolu ıöıtere· mak lateclı, fakat • Temu~ID ıahlbl olan baba, yapılan 
Ve öyle de yaptı, yorıuıt ylm . » buoa katlJeD razı olmadı . itin hıki1eıl 11I pek de iftihar 

k11raiın üzerine blodı ve ıe· llrlncl bir nazardan ıonra Akıam karanhfı baımaya etmeden dıalemedı.1·emuçlnla 
kız atla hırıızlarao izleri yabancı muharip ıüt tu•u baılamıı •• ~ır at lıertnde· kahramanlıklara HreO:ıeıtlıkl.-
Qzerlode üç ıün lııoıtu. Ya· munu kaldırdı, bailı,arak ot ki muharip de kemendi ata. rloin htklyeıl çadırdan çadı· 
nına bı ra• kuru et alm11 •e laran ara11Da ealdadıktan itilecek kadar onlara yaklaı · ra, obadao obaya intikal 
onu yumuıak •e ııcak dur ıonra : t1Sen yorulmuııan •e mııtı. ederek ta oauD kulafına 
eun diye atın aartlle t-eerln yardıma muhtaçıın, dedi, G M ~ l ol arkada · J•·ı ı d • enç o.o ye kadar •elml9tl . « • n ı: ~ 

ı. t Et ktan benim lıımlm Borcudur ve .ı btzl •ara· aranna ao1muı u. ço ıma: « u aaam 1 •ençılnla, dedi, arkad~t elu· 
bltmlttl, fakat onu açlıktan ıeatnle beraber atlaraD ar · lıyablltr, dedi, •D• Itır ok 

ı ka11ndan aıdeceflm . • nuz •• btrblrtaln ıadık ka· z•yade arhk büıbiitln yoru atacajım.» 

mut Olan kl ırafı daha zlua. Yorsun kurak çayıra ıii 1• 1 lr ya11aı lanız ııt 
ı Ve ıerl ••ara 

de diltündOrüyordu. Taycut· rildO; Borcu otlattıfı •ÜrQ· aerd•, arkadan •elen TaycU· Genç ilana yolda yl••k 
larıo dörtnala bir allan den bir kar at yakaladı •e tun Oserlo• aııan aldı •• üurre azık ve bir tulum k11· 
dtierln• atlayarak ıüratle eıerltyerelc Temuçlne verdi; attan dOıOrdO. Dıfer takip· ral&: ıOdft nrdller ve yela 
uzaklotm lan kendilerini Te· böylece üç ftu dıh 6t çiler 1araln11n yanına er.ıl koyuldular Çok reçmedea 

muçlnlD leıüodeo ka1bet ıDrdOkten ıonra Taycutlaraa dikleri :umao durdular •e 
l Rorcu onu obada ziyaret 

tırmlıtr konakladık arı yeri ı5rdiUer utık takipten var; seçtiler. 
D&rdOocO gOoü ıabahı yo· çalınan atlar uzalcta otlu· Ve tkl ıenç d~ ıece l~lnde etti. Temuçlne •e alleıtn ıl -

lun kenarında bir lu11alı yorlardı . yollar1D• deYAm derek Hl y11h bir kOrk h tilye ıetlr 
u#malda meHrul. kendi ya · ilet ıeuç oalan çe•lrdtler •• .. ırm Borcunun babuının dt 
ıaotla bir nıuhartbe r .. t ıef. •• 6olerla• katarak •Gratle tatlırtna •a11l el.lular. Bercu - !eNU VAR 



ı " 

Tunusdaki 
ita/ya lar. 

Mimarisi te mil Akdeniz 
h •zaamıo nüfuz ve tesiri al· 
tında k lan ve buıusl le 
Romalıların :yapıcıhiındaa 
birçok unıurlar almıı ol o 
Cezayir ve Tunuz rıbı Şıma· 
ll Afrlk nın birçok memle 
ketl rlod r tlanao cami ve 

ı raylarda, batti 19 ncu 
a11rd fnıa edılmfı olan hü 
kOmdar ı ra1ı•d bile 1al
nıa ltaly n apıcıh ı d ğtl, 
anat lncellkl rl de sihOI· 

mektedlr. Bund hayret edf. 
lecek bir cihet yoktur; çOn-

Q yalnız cenupta de~ll, ti · 
maide de brrçok &bide ve 
eı rler vardır lıt, ltalyan ı · 
natkArlftrının elınden çık · 

ııtır. Ancak Şım il frlka· 
da, Artıp ve ltalyan ıtth 
mezcedllerek meydana ıel · 

mi olan aanat eıerlerl iyice 
tedktk edılloce, bunları yak 
mıı ol nların, vaktiyle eılr 

dOıOp kalehk ettlklerl ıır · 
larda tıtldatlarını kullanmıı 
olan bazı ltalyanlar olduk
lara anlaıılmaktadır. 

Bu izahtan malııat, tarihi 
romantlklettlrmelı deilldlr; 
Tun ı b~ylol11 ancak 1830 
da kaldırdıiı koraanlık ve 
k6lecllı , İtalyanların Tunuı 
d ki kolonileriyle çok ya· 
kından alakalıdır. Kölecilik 
kaldmlmadao az evvel Av· 

\ 

rupah kölelere dair tanzim 
eclılmlt olan bir lııted , 1485 
lılmdeD 1300 ii balyandır. 
A1nı lııted 20 Fraaıız, 4 
Alman ve 4 Danlmarkah 
vardır. 

Kölelerin Hrbelt bırakıl 
maları için öcl c::nmtı elan 
paraların onda dokuzu ltal-
1anlara ald otdufu hakkın· 
da Tuouı Fran11z koaıoloı · 

luıu arıt•lnln kayıtları da 
bunu teyld etmektedir 

O devirdeki ltal1aa dev
letinin zaafı, kendi tabaa11na 
kartı k6fl derecede m6zablr 
olmaaına lmkln verml10" 
ve Tarktyeye olan baflılaiı 

itibari bir mahiyeti geçml
yen o ıDnkü Tunuıun kor · 
ı ncılık ve k61ecllıfln tıter 
lıtemez boyun ellfordu 
Kudretli mevkii ıayeılnde 
ltraldeo daba elli yıl evvel 
Tuauata t ılı etmtı oldu
fu nüfuzu iledir kt Fraoaa 
bu ltabanları eıaretten kur · 
tarmııhr lıt• eıaretten kur· 
tulaa bu ltalyanlar, ltal,an 
koloolılnln temeli olmuılar· 
dar. 

Franıızların baıarmıı ol· 
dukl rı lıteo dol yı bu ta 
rlhi vakadan İtalyanlar bir 

tükran borcu yiiklemek kim· 
ıenın akhndan ıeçm z. A . 
c k miUeaklp yıllarda, fr· 
anıanın, Tunuı Beyi O:serln · 
de rıtttkçe artan utıfu u 
ıayeıhade ltalyaa ıöç enle· 
rlnln de artmatı keyfly ti, 
böyle bir t6kraa borcunu 
tabii kılmaktadır. Baılanııç· 
ta iki doet araaında hiçbir 

nfaat ayr1hlı olmadıl• 
ıö,le dunun, Frenıanın 
mevkllal kuvvetlendlrmeıl 

ıayHlnde !talanlara da Tu· 
nuı yolu açılmııtı. 

Fraaıız protektoraaı lnı· 

ruluncıya kadar, Tunuıtald 

ltalyan ko1onlılnl Cenevell· 
l rle Llvornolular teıktl edl· 
yorlardı . 

Pra ıızlar, bu halyan 
g6çme lerl ara11nda 1 pohttlc 

•• plırle ltalya71 t rll et it 

S n de bir d f 
uğrayan a~a. 

apur 

K6ç6k bir da daha do · 
rueu, Omıd burnunun bGcra 
bir L.öıeslne ıerpelenm f bir 
çok adacıklar aruıoda en 
bnyoıcı .. 

Bu adanın nüfuıu yüz ki· 
ti kadardır. Bu adaya ıene· 
do bir ker vapur ufr r. 

Ada ıeyrCbefer hatların 

dan uzak olduiu fç lo g mi· 
ler rot deilttlrlp bu d.•Y• 
ulramazlar. Bu 11n içi , Trlı · 
tan D cundo adaaı ıaktnlerl 
yeryüz6oftn diler lutalarl· 
le senede bir kere tem ı 

etmıı oluyorlau. 
Aboneler hu ıene tonun· 

d 365 tane ıa:sete alırlar 
ve her ınn bır tane1lnl oku 
yara senenin ıonuou bulur-
1 r ve ıon ıün6 gene elle· 
riae 365 yemi ıazete ıellr 

Adamn bavuı bozuktur. 
Gök yQzO eneotn 360 ıGnü 
bulutludur. 

Bu adada yaıar m11ınız? 

Fa t belki bu adayada btr 
kaç radyo konmuıtur. 

Bahkes~r icr 
memurru~undan: 

Balıkeılr Huıuıl MuhHe
bealne (480) lira ve maaraf 
vermeje borçlu Balılıeılr Ko· 
rucu nablyetl 929 ıeneıl mi· 
dürü Ali Rısanın lkametgl· 

TORKDILI 

d 
r • 

1 H 
(Baıtarafı üçQncG Hyfad ) 

lıiplerl z ları «büyGk oğ · 

tanlar» (old boyı), «bQyOk 
ızlar» (old glrlı) olur,ar. 
Son z mantarda bu teı 

kılata daicılık, ürüyücft 
lük kulQplerl de ilave dil· 

it e muhteHf m6e11esele· 
~e menıup birçok g nçler 
bunl r lrmtılerdlr. 

Yeni urul n Y outb Hu· 
tel Auoclatlon (Y. A. H .) 
hafta ıonl rında iyi vakit 
ıeçlrmek lıtlyenlere büyak 
yardımlarda bulunm11ktadır. 

Bu teıekk61Gn 16hretl bilyük 
değilse de bl?;metl geotıtlr . 

Yakında bu cemiyet bütQn 

yür6y6c61flk ve blıeklet ku· 
IQpl rlnl etrafına toplıyabf · 

lir. 
Memleketteki y6z0cül6k 

ve tentı ku16plerlyl aatr at· 
let teıeklcGllerl hakkında bu 
rada fazla ma16mat verml· 
1e 16zum duymuyorum 

Bu memleketteki gençlik 
hareketi, reımeo h6k6met
ten mGz beret ı6rmemekle 

beraber hiçbir zaman kıra· 
hn tev ecGb ve mu v~nettn· 
.len mahrum kalmamııtır 

Kırat altıncı Corc, uzun 
zamaalardaaberl memleket 
ıeoçltilaln llerlemeal •~ ı•· 
lıı meıl ıılerlle yakından all 
kadar bulunmaktadır. 

EndGetrl ha yır ıoıyeteıtntn 
hı meçhul buluaduiundan 
tlloea tebllfat lfaıına karar relıl t1fat1yle kral 1919 

te 

vertlmlf olwnakla bu babda. neıındeı çocuklar için Diik 
ki 17 9 938 ıünla ödem• of y ork kampını açmııtar. 

Her aen• lekrar açılan bu 
mrl icra .alonuna talik ed- ' 

llmlı olup ııbu tarihten bir kampta 200 kadar lfçl ço· 
cuiu 200 k dar mektep ço· 

ay fçlode borç ödenmez ve· 
ya borcun t mamına v ya 

cuiu buraya toplanmakta, 
buolar on ıün mOddetle 

bir kıımın veya alac klı · berab r çalıımakta, beraber 
nın t kip talebine ıtıra:a ed- eynamakta, aralarınd bir 
tlmezı• bu mid.let içinde 1e•ıl bir arkadaılık kur · 
7 4 nc4 maddeye ı&r• mal : maktadırlar. Ştmdtye kad r 
beyanıada bulunulm il akıt bu kamptan 8000 kftl reç· 
takdirde haplıle tazyik olu · mtıttr. Bunlardan bir kıımı, 
aacalı glbl icraya devam d h ıoara bu kampa tef 
edileceği ihtar ve keyfiyet ol rak ıelm ıılerdlr: 

Ç-
•• 

eene müıteına, her ıen 
kampa 11tmff, orada bir sün 
geçtrmııur . 

Kıral betlncl Corcun 1935 
ıenealodekl yirmi be,ıncl 

güm6ı jGblleılnde h lkın 
topl dıiı para da ıen mem· 
leket gençltğlne tahılı olun· 
mutlar. Bu münaıebetle bir 
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OnSe ed nb ri Ya ıl ıyatı 

ev 
5, Mart PazarGii.nii.Şehri·i 
mizde Tekspor Kuliıbü Ta~ 
rafından Yaptırılacaktır· 

milyon lngıliz llraaından .., • l C kk l u B · d B.. l a 
fazla kullanılen tane mem • (ıtireş ere, A ana , a e eıı, ıga au, ur l , ' 

lekette en ttı•i• 6ç ıeneden· t' niye, Karaağaç ve Edremitlen Meşhur peh·' 
bert mevcut olan rençtık livan n~veler iştirak Ettirilecektir J 
teıekk611erlae de~ıtılmııtar . ' 

lnııltere, ıençlıjı botün ~ Bir Çok Pehlivan ve Nam/J Develerin ir ~ 
ıhuyaçt · rını ıdrak etmekte il firak Edeceg"i Bu GüreşinBirincisine 100, 
ve onlar yardımdan aıı1a 
geri durmamaktadır. Bu bu· İkincisine 50, Üçüncüsüne 25 ve DördüO''-
ınıt lnglllz milleti gönüllt\ .. .. d ]'" L · ı·k · V ·ı ktİf ' 
ol rak yardım etmekte, ,6 cusune e J Jf 8 r/Jmıye enıece , ~ 
nolln olarak t~ılctli.t kurma - ı j 
ta ve devlet mOdahalealn• ~~~t~~ ~~ ~ .P 
IGzum bırakmamaktadır ~ 

Ta amlyle ıoıyal maht ~~~~~~~ ı 
yel ola o bu teı ekklllerln ıt- ~ ' 
, • .ı m.&c .. dler için kullanıl· « O a 

1 
B a 1 ! m ıına da mulca ve met s6ı· 

terlllyor . B6ylelıkle ıençll 

111> millete bflyük bQyGk 
hizmetlerde bulunmaları ı i· 
lanmakt dar.» 

Jobn Cornell 

Bah~esir icra 
memurluğund n: 

Kay pa kiyünde11 balık 1 
HCbnfiye borçlu Oımanköy 

nahly ıt eıkı mtldGrü Reta
dlD bu borcuodan dol yı 
alacaklı elinde bulunan em· 
vah meokuleılne haciz kon· 
muı ve borçluaun ikamet
i hı meçhul bulunma11ndaa 
haciz neticesi kendlıloe teb 
iti edllmemtı olduiundan 
bu huıu t kt hac z kararına 

Memlekette tasarruf hareketinin lnktıafına htıoıet 
arzuıuoda olan Oımanh BankHı, Aile Sandığı (f•• ~ 
sıı.rruf COzdam) betabına teYdtat y panlara kura tıe 

r· 
tldeıl ıuretlle aıağıd k• tkramtyelerl tc zle k rar "e J 

mtotır ' 
Keıldeleır 25 mart •• 25 eylut t rlblerınde ıcr' • 

~ olunaca ve her ketldede ıııalıdakl ikramiyeler el• 
ğıtılacaktır: 

TOrk lir hk 
1 aded T.L. 1000 • 
4 » » 250 . 
s » » 100 -

25 » )) 50 . 
50 )) )) zs . 

Yani c~man 85 aded T L 5 000 
TGrk lir h tkramlye. 

tle Hndılt heaabınd ki mevduatı kuranın eııde 
edildlfl tarih tekaddGm eden alta ay z rfınd : 

ve haciz zaphna kartı bir T l•" L . 50.- Tür lıra11ndan at•iı dGımemlt o ~ 
dtyecell olup olmadılının 

1 
h dl b ı. td ı 1 ti k d • · tı 

103 
er mu u aeı e ere ı ra eceu. r. 

icra ve lfllı kaDUDUDUD - ~1 
ncO maddeıtne te.,fll.:an 3 160 ·~ ~~ ~ r' 

içinde Belıkeıtr icra daire. 
ılne mGracaat etmeat için 
keyfeyet teblıt makamına 

kaim olmak ilzere filo olu 
nur. tebliğ makamına kaim ol- Kral. haata bulunduğu bir 

------------------------------------------------

Devlet D~miryolları ÜçilncD , 
işletme Müdürlüğünde~; ,, 

mak (lzere llln olunur 

olan it lyan cumhurl1etçl· 
lerfnln bulunduklarını ıöy· 

lOyorlar. fak t,a11l ehemmi· 
yetll olan nokta, Tunuıa 

16ç etmtı olan ltalyanlarıa 
çift ve çubuia sarılmadık· 

ları, yani tam manlılyle 16 · 
mürgecl olmadıkları keyf I· 

yeti.lir. Buraya göç etmlf 
olan İtalyanlar, ticaret ve 

tarr fhkla, ıpekültuyonla 

uiratan küç k Uicc r •e 

eın ftan kfmıelerdı ki hepıl 
ya tehlrde •e1• ıeblre çok 

yapın yerlerde yerleımltler 
dır. Bunların· çoiu, kay· 

lü il yarJcılık yaparak h 
yatlarını temlD etmlılerdlr. 

Vaktiyle Tunuıa ıoç et · 
mit olanlar arannda ltal· 

yan Y ahudllerl de vardar ki 
~urGnkü ıünde ge 

rek adet, gerek ekoneml ba· 
kımınd n ltalyan ~olonlıl 

içinde ehemlyetlt bir rol oy· 
n maktadırlar. 

Tuouıtakt 2,6 milyon 06-
fuıuo {213 000 Avrup lı) 

lelnde 94.000 kiti ·balyan 
kolonlllnl teıkd etmektedir; 
frao11:r:lar 108 000 kltlden 
lltareltlr. 

8 al ya Ha uruın 

Şubesinden: 
Balya Hava Kurumuna ald tOOO adet kurban derlıl 

18.2 939 tarihinde açık arlhrma ıurctlle milzayedeye ko· 
nulmuıtur. Dertlere verilecek bedel haddi llylk ı6r6 1dii 
IO takd ırde kati tbaleıl 8 3·939 çarıambtı günü ıaat J5 
de icra edfleceğlndeo taliplerden daha z1yade malt.mat 
almak tıtlyenlerln her ıüo Balya Hava Kurumuna müra
caatları ilin elunur. 

4 - 1 - 40 
~~--------------------------------8 • lıkes·r' ,apıı Sicil 

r ulıııfızlığından: 
Hududu: 

, 

Muh11mm n bedeli il bu\unduiu er, mlkd r ve ~ 
aıaiıd azıh ihzar edılece balast 27·2 939 pez rte•

1 ~ 
nG ıaet 15 de açık eks itme uıulil ile alı eılrde 3 atı 
tıletme blna11nda ekıtltmeye konmuıtur. -

Bu ite r•rmek llttyenlerln 142,50 ifra muY kkat te / 
nat vermeleri ve 2490 numaralı k nunun tayi etttl1 

111 

ılkalar ve kanunun 4 üncO maddeıl mucibince ite 1 1~ ıl' 
ğe menli kanuni bulunmadığına dfttr beyanoamele'tıi 
aynı ıün ve ıaate kadar komlıyon relıltğlne m6rac•' 

l•zımdar. dl' 
Bu ite ald t rtn me Balakeılrde 3 üncft ltletme oıO ~~ 

1616nd •• Y eolköy lıtaıyonunda paraaız dafıtıh11 kt~,e 
Mıkdan Muh•"' 

"alHtıD hulun 
dulu yer: Ktlometreıl: , Ctnıl 

Y ealk61 Civara 258 · 268 Yarma ve 

Metre bedeli 
Mikabı: Ltr• 

2000 1900 

oca&.lard n 31 
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