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ltalyanınArna.v 
H ici 

ıöylemfıtlr · 
f raocanın, ne de ltalyaoıa 

bir tava11ut arsueunu l:r.har 
etllledıklerlal, Fraaıa ile in· 
ıılterenln bauı lıtedıklerlal 
•e fakat bu arzunun lnılllc 
ve Franıız mtlletlerloln ha 
yatlaranın, ııukballerlnln Ye 

hayati menfaatlarının etllh· 
la mOtlafaadan tıtlaklf et· 
tikleri 111ua11nı tasamm•m 
edemı, ... ııaı el1l••lfÜ1· 
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yl, la buratuvara gezıntı, •e· 
rllen lsahah dlnle01lf, mek· 
tepte slSrdOiü intizamdan 
de)ayı aıGdGr Eıad Ahana 
teıekkOrde buluomuıtur . 

Kont Ciano 
VaırfovayaGittı 

Ro••· 24 (A.A.) - ltal
ya Harlc&re Naaara Kont 
Clano, buıO• Vuıo•a:ra 
ltarek•t •• .. ittir 

o OÇ0NC0 YIL SAYI: 4112 

cektır. . btlball• bu noktası; üzerinde ehem· 

Taltrnataamenlo, 1 ~ ıktlr Spor ıılerlmlze yeni 

1 d ulm•i• 81 
mtyd e ur d f 41rbl•eıl kauuou çıka>• 

en Be en ~ d 
bir lıtıkamet ••' 1 Hiçbir bünye· Y•f kay ıaa 

- ı t m• Qrn · • i d ki dan oacekl .az ye l h tti tik mektep ça ın • 
tabi olmadan bütCin ıenlç elr, • ıul 0\abllfyorlardı. Bu da 

ararh ıpor ar a met 
çocuklar, en z d ğıl zuar veriyordu .. 
yetiıeo aeıle f yda e b' 1 yolun önOoe ıed çekmlı 

e ı· u yan ıı 
Spor tallmatnam ı ' t ' ile utraımıya mOıatd olup 

talebenin aıhbıtlerlotn epor f er il doktora bsralunııtır 
.. d bl hüküm verme olmadıgına alr r ki dtltmlz gayeye, aııl bundan ıoora 

Şu hatde epordan be e k •- nuoda ıerelue onun eıaaları 
b l il Çookü, ıer• a• yara 1 tce z. k h 1 n talimatnamede, na· 

d b lundurular• az.ır ana 
ıöıönOo e u dıldfl'I takdirde, ıporua yetııen oeıll lçto 
111 bir yol takip e 5 

fa dah ol"bılecefl ıöz~nOode bulundurulmuıtur. 
Y - - ü t bult· fakat tıtn can alacak noktası da bu 
G;~~:d:r~ Yani 'sıhhi bakımın nazarı dikkate alınauı 

1 d Ne
teklm Beden Terbiyeıl merkez lıtlıar• he 

o maaao a · · d DatYtıkll bu 
ı. ı t a• rl•aıet e •• 

yetinin seçen ıln"6 top an 111 1 

cihetin ehemınlyettnt ıu ı5zlertle açıkladı:. l ü•tl bil-
.. Bendeniz, her vakit spor l~lt!i~ln b/oyl tbo·y~e ·b,; çer-

i il Vazi yurumeı n , . 
llaı!la sıhhat meıe ts t mu 
i I i • lınma11m is/udim. 

ç ve ç n! " _ _k d dlut 12 • /7 yaş arasındaki gtr.rll-
.... Erı buyıı er l l _ .. _ ·"· . da mızır olan sporlarla meşgu o -

gin ntşııunuma:;ıll j kt dl 
dl Gö U

· yordum ki bunlar yoluna g rmt t r . .,. 
maları I . r ' 

0
,. bir anenılekeUn ztode, dinç ueıllnl varatan en 

S~ei~rll ya1ıtadır. Yeter ki ondan llylklle lıtlfade ecU-

lebllalo . Yolua. farda yerin• nrarla karıılaımak her za

man tçlD mlmkOndOr. 
Ok•lların yurd tallmatnameıl, ıpordan beklenen ıaye· 

ye varabtlmenln en mOhlm ıarh olan «eıhhat» itini titizce 
ı&z6aGode bulundurmuıtur. Oaun için; bundan b61le 
ıporun yeni oeıll Qzertndekl yaratıcılıjını, mGıbet teılrle· 
rlnl 1.ısrr.btlıceflmlze inanıyor ve bakla olarak ıulDf du-
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Hariciye Veki-1 Kral Zoğo 
limiz Belgratan istifa Edecek. 

LJ k Eli• (Bcıtarafı birinci uyf~da) 
nare et ,, . sebatı fena halde bozulmuı-
(Baıtarafı birinci sayfada) 

satını buldufu için ayrıca 

mCiteba11lı bulunduiunu ıöy 
lemiıtır . 

tur. 
ltalya, Arna Yutluğu 1111.1.le 

teıebbüı edene, Yugoıla•ya 
tle araıuıda büyük bir ger · 
glnlık o\acaiı ümit edtlmek 
t~dlr. 

TGRKDILI 

. ·. -:"'~"'(ı""~· ... . . r.. 1 -

• 

- s 1 
Hayrettin Ka- Gö 
ranın Güzel Bir 

ı::s za:ea 

HA 
Köyleri 
tihaba ı 
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• 

Lik 

Heyeti bugün toplanıyor. Hariciye Vekılimiz Yunanistan· 
da merasimle karşılanecak: 

lataobul, 24 (Huıuıi) -
Hariciye Vektllmlz Şükrü 

::>ara~oiluau karıılamak üze· 
re Atinada b6yük hazırlık· 

lar yapılmaktadır. 

Ysrdımı kow.ıudan bekli
yelim. 

Kitabı. 
Gazetemiz Hhlbi, me· 

Mebus İntihabı için ikinci Mün
thip Yoklamaları da Yapıldı. 

ktJ' Şehrimiz ile kazalar ,. 
lop murahbularının tıtlr 
kıle teıekkül eden Uk bef• 
ti, 938 - 939 yılı ıamplf0"' 

Bu münHebetle gazeteler. 
hakkımızda harareth neırl· 
yat yapmakta Ye bu zıya 
retln, Balkan memleketleri 
arumdakl 11kı tı btrlıjlne 

Yunantıtanın ne dt"rece bağ 
lı oldujuou bir daha ıöate · 

receğlnt tebarüz etUrlyorlıır 

Soıyet halın rekorlan. 
Balo•caluk enternaıyonal 

federHyonu [f.A.l.). Zıkov 
Ye Y •ıoro• lımtndekl iki 
loY,et aeronotunun A. ıı•ı 
fıadan ikinci, 6ç6nc6 Ye 
dlrdlncü kategori balonlar 
lıla kurd11iu yeni eaterna ı 
yenal cleYamh uçuı rekorla · 
rını tanlp Ye tlln etmtıtlr . 

Zıko• ve YeıoroY, 19 20 
eylal 1938 tuıbınde, 547 
••tre murabbalık btr balon 
la, filhakika 29 1aat 40 da 
klka inmeden haYada kal · 

mıılardı. 
So•yet aeronotları, bu ıu· 

retle, Fraaıız baloaeu Jule. 
Dubotıaıo ayaı bact;nde btr 
.. alonla bundan 16 ıene ev 
Yel kurduiu 23 ıaat 28 da
klkahk rekor ile Amerikalı 
Hill ve Scblo11erln 1927 ıe · 
netlade 26 ıaat 46 dakika 
tle kurdukları daha büyük 
llaclmde balonlar için üçlo
c6 Ye dardüacl kateıorl re · 
korlarını kır•ıılardır. 

Bosforüs devleti sehirlari. 
V aktlyle aırek·lıktt Boı· 

foriı krallıiına ald bulun 

•uı olan Kerç Ye taman 
1arımadalarında üç aydan 

fazla bir mGddet araıhrma 

Ye kazılarda• ıoara, kuY•et-

11 bir arkeoloji heyeti, Le· 
atnırada dônmGıtür . 

ltadan ıonra 4 ncü aıır 

da en ytıluek deneılol bul 

Çek Baı•eldli Rudolf Be· 
ran ef endtlerinden blrlılnln 

bir ıöz6nd hahrlatarak di
yor kt: «Efer, ıenln evde 
yangın zuhur edene, civar 
\.: ö,deo gelip kurtaracaklar 
dtye bekleme, ıaoa en ya 

kıo komıun gel p yardım 
edecektır. » 

lıte ılze herkealn lıtlfade 
ile teemmül edeceil hikmet 
dolu bir tıaret. Manllyada 
yangın çıktılı zaman, yan
mak tebllkeıl olan en yakın 
ıehlrl, Ltyonu imdada çağır 
mak llzımdır Son zama•· 
larda buna ıahlt olduk. 

lıte bunun tçJdtr ki, lıol · 
lektlf emniyet ılıteml, umu· 
mi emntyetıızltk ılatemt 
oldu. Milletler ara11 yang1n 
tarını ıöndtırmek için yakın . 

da ttfaiye yok dejıl, fakat 
ya iyi cthazlanmamıı yahut 
da yanııo zuhur eden yer o· 
caktan çok uzaklarda bulunu· 

yor. 
Her hal.le, «en yakın kom · 

ıumua bize ıllı defa yar· 
d•m eder» diye bu prenılpl 
kabul edenek, ıafdılllk olur. 
Ç6ok6 6yle k6tü komıular 

vardır ki, çalmak için yan
ııodan lıtıf ade eder. Hattl, 
blszat keodl komıuıu tara· 
fıodao •• yakıldıiı az mı 
ıörülmüıtür? 

Hu aıa olarak fU demek 
Ur ki, fellketlerl önden ıör 
mek komıularımızla iyi 
milnaıebet teılı etmek il · 
sımdır. Şu itiraz kabul et· 
mez bir haklkattır: Birbir · 
)eriyle ehemmtyetalz ıey 

terden kaYga edip duran iki 
komıu birbirlerine müteka 
bil olarak tahammtil ede 
mez hale gelirler. Eter 
bunlardan blrlıt, ya ıon de· 
rece miitecavtz Yeya delt 
oluna, o baıka, b6yle ol· 
madıjı takdirde blrlıl dtie
riyle mutlaka iyi aeçtnmek 
yolunu tutacaktır. Ç6nkü 
buna mecburdur. 

buılarımuıd n Hayrettin 
Karan, uzun zamandan
bert hazırlamakta olduğu 

«KARA MEHMET» adında
ki eıerlnl neırettl. 

Kara Mehmet, Umumi 
Harpten baılıyarak milli 
vazıfeye atdmıt ve o za 
mandan buıüoe kadar Tihk 
yurdunda ve doat memle· 
ketle?de Tiirk mllletlnln yap· 
tıiı bütün eavaılara ve mü· 
eadelelere ı1t1rak etmıı Türk 
eridir. Memleketin ıeçlrdığl 
acı ve tatlı ıioler içinde 
onun yaıamadıiı •• heye
canını duymadıiı bir ıOn 

yoktur. Eo nihayet bu kah· 
ramao, bütOn bunları halk 
diliyle Türk halkına anla· 
tan milli de1tanı 1aratmıı 

ve de1tanın tik ctldl aeıro· 

lunmuıtur. 

Gönenden bir görünüş 
Gönen, (Huıuıi) - Gö- bOtOn köylerdeki eeç•mler 

nen l&öylertnde d6rt yılı dol- tam bir tnUzamla sona · 
duran kö, heyetlerinin ıeçi· ermtı ye hiçbir karıaıalığa 
mi tamamen bltmlt ve yeni meydan verllmemııttr. 

seçilen heyetlerın ınuhap Gönende mebus seçimi hazır-
mazbataları kaymakamhk· 
ca Ye dtfer allkah daireler- llkları : 
ce tedkık edtldtkteo ıonra Geceli ıOndüzlii çalıım• 
taıdik edtlmııtır. lar ıonunda mebuı ıeçlml 

Yeni ıeçllenlerln martta için her t6rlü hazırlıklar ta 
de vazifeye baı1amaları ve mamlanmııtır. 
bu ödeYde muyaffak olmala G k 1• k ı ere meraez •e ıere ıe 

rını dileyen btr tamimle l.:ay. köylerde ikinci münteh ıp 
makamlık tarafından kendt-
lerlne teblıjatta bulunulmuı-
tur. 

Merkez köy kltlplerl k6J 
he1aplarını veni heyetlere 
devir için köylere ç1km11tır. 
Bu yıl bir, lld köy müstesna 

.............. 

namzet yoklama•~ yapılmıı· 
t1r. 

Bir adam ölü bulundu: 
Gönenin Reıadlye mahal· 

leatnden yumurtftcı Büıeytn 
kaıabaya bet yQz metre 
uzaklıkta ve Göaenln doğu 
ıaada olan Çerpeı dereıt 

kenarında ölü olarak bulun
muıtur. Haberdar edilen ---= .... '!lQıı __ _ 

~ara Mehmet, baba11nın 

Ye kardeıt•iD ıehadet ha
berleri üzerine aoatından al
dıiı 61ütle vatanını kurtar· 
ma,a, baba1ının Ye kar· 
deflDID inttkamını almaya 
koıuyor. G6nüllü olarak H· 

kerllk hayatına ıtrlyor ve 
bu bldııe ile bayabncla 
lt.endlılae uçıuz bir kahra
manlık ufku açıyor Kara 
Mebmedln anaaı tam mana· 
ılyle bir Türk anuıdır. Va· 
tan.everllk onun ıah11nda 
Ye ıectyealnde, onun ôiüt 
lerlnde bOtlo ataletiyle te 
celli eder. Kara Mehmet le 
HYıthıı Emlnede tıe kız •e 
erkek her Türk çocuiunda 
oldulu ılbl kahramanlık, 
milli faztlet ,Ye milli fere· 
jattn ea coılnan Ye ea aıll 
teaablrlerl 16rtilOr. 

Mebusluğa ta
lip 2 bin kifi var 

1 Aulıaradan •erilen haber· 

Tekspor 

Bugün Edremi~a Ye y
v boa gidiyor. 

Kara Mehmet, Umumi Sa
•aıta cepheden cepheye 
koıarak TOrk mllletlntn kur
duia dokuz harp cephe•ID· 
de yarattıjı, 16rd6lü Ye 
duydufu kahramanlık men · 
lubelerlnt tftnld •akaların 
içinde bulunuyormuıuz ılbl 
bOylk bir canhlık ve he· 
yecanla anlatıyor. fakat 

Kara Mehmet yalnız harp 
vakaları ve kahramaohkları 

lere ıöre mebuı namzetllil· 

ae talip olanların ıa111ı iki 

bini bulmuıtur. 

Müıtakıl mebuıluk içi• 

mOracaat edealerl• ıaym 

ılmclıltk bütün Tlrklyede 

tlört kltidtr 

.. ----
Gizli Yapılacak 
Muhakenıeler. 

Ankara, 24 <Huıuıt) -
Türkl6k Ye B. M Mecllıt 

Edremit Ye Ayvalıkta bi · 
rer m ç yapacalını yazdıjı · 
mız Telupor kultıbO, ıaat 7 
de 20 kıııltk k fıle lıalin
lle Edremlde gidecekler 
buıün, Edremit idman-
yurdu ile ı at 15 de bir 
maç yaptıktan ıonra A.y•a· 
lıfa ı•çecek1erdtr. 

Erteıi pazer gGnü de, Ay-
Yahk Adaaporu tle moç 
yaptıktan ıonra dönecek 
lerdlr . 

maçlar1nın (ıkOıtürünl t• 
,,. 

k b - •• zlm etme üzere uguo 
t• 

at «15» de Halkevtnde fu 
bol ajanı ŞuQrl SumerlD b•f 
kaallğında toplana•aktır· 

Bu toplantıda, kuhlple'
1
1' 1 e 

geçen bir yıllık faaliyetl 
1 

bu ıenekl tekalk cıbetlt 
görüıülerek baılıyacak ol~;. 
maçlara bu ıuretle bir l• 

kamet Yerdmıı olacaktlf· 

~· a l l k a 4 a r l a r ı n •• ~· 
mahallinde yaptıkları tıd f 

kat •e hükumet doktoruo"
1
• 

muayeDetl ıoaunda Hüt•11~ 
ntn aarah olduiu •• lı• 1, 
durma11ndao öldüi6 aol•t'1• 

rak ıömülmeılne tztn ••'
1 

mittir. 

939 Yıh bisiklet seri yını· 
lan yann bışhyor. ~ 

(1939 Yılı) Bölıeml:t " 
btıtklet blrlnctllil yarııı 1' 
r10 baılıyacaktır. j 

Bu koıulara lttlrak edt~,ı 
derece alan btııkl•tçl 

oı· 
Beden T erblyeıl Genel ff 

rektôrlüfQoce birer kup• d' 
bölıemlz baıkanlıiıoca dl 
birer madalya ile taluf t 

Jı' 
leeeklerl ııbt mayii •• fi 
stran aylarında (Ankar• 

lıtanbulda) yapılacak 16~ 
ktye btııklet btrlnctltkle'

1 

ltllrak ettirileceklerdir· 1 

Müaabeıka proira01ı '~ı 
iıda göaterllmlıtlr. l(ot\, 
ıabo hları 1aat ( 9) da b•f ,• 
yacaktır. Koıulara ft'

1
' f 

edecek btıtkletçllerla ııt11'~, 
yen lcoıu ıün ve aaatler•:,. 
Halkevlnde bulunacak ,ıı 

1 rlı 
kem komitesine liıan• • e'f 

birlikte mürace. t ede' 

lerdfr. I•~ 
Cençlerlmtztn bu kotıJ ~'' 

büylk bir alaka tle t• ,, 

ederek bölgemlae 1•"~,~ 
iyi neticeler almalar1n1 

lerlz. 
PROGRAM: ~ 

muı olan Mlrmeklka ıehri 
nln harabelerinde yapılan 

Şimdt bu bHlt k•ideye 
dtkk t edecek oluraanız, 

berke1tn komıuıu iyi oldu 
ğu için cihan ıulhu dl\ te· 

raımda yaıamamııtır. O, 
harp do\e.ylılyle en ibretli 

gıbl bükü etin manevi ıılı 

ılyetlnl ve cumburreiılnl tah

kir ıuçlarına ald duruım -

larıD bundan ıonra lnıme 

Yeya tamamen gizlt yapıl

maıı talrarriir etmıı Ye key 

flyet alakadarlara btldtrll

mtıtlr. 

V1.iyet Umumi clisi en-

26 Şubat 25 kateaı•tt'~~ 
mart .ıtO kilometre, ı2 ıP 6 
50 kilometre, l 9 aı•'t~1ıı 
kilometre, 26 m rt 75 ~,ı 
metre, 2 nfı n J00 kf)O tr' 
re, 9 ntaaa 125 kilo"'' j' 
ı 6 nlıan a 50 kilometr'' 
nlHD 150 ki ometr•· 

araıtırmalar oetlceılode, çok 
kaha bir toprak tabakaaı al-

tında birçok ev enkazları, 

kaldırım d ô ı e n m 1 f 

avlular, kuyular, lalım · 
lar, bir kale Ye ka lentn al 
tmda da Hkl mezar hara· 
belerl m!lydana çılranlmıı· 

hr. 
Bu ıeblriD yülrıek bir mev 

kllnde, 1.700 ıeoe e•veltne 
ald b6y6k bir balı"cılik 
m6e11Hetl laarabelert bulun 
muıtur. 

8oıfor6ı de•lettne aıd 

b aıka bir ıebtr, Tırıtakl ıe 

hr l laarabelerlode de kazılara 
clevam olonmuıtur. Burada 
buad•n 2 500 sene evveline 
a td bir ırek evJ me1dana 
ç1kar1lmııtar. Yapılan kazı· 

lar, bu ıehlrlo,Yakttyle , Ro 

D'l•' cle•rlnde çok mohım 
bir bahkçıhk eıulüıtrtıl 

I 
mln edılmtı olacaktır --.:..---
merkez ı o ıduğu hakkmdakı 
laaoaatları teyld etmııttr. 

Heyet, Kerçin OP altı ki· 
lometre kadar cenubunda 
kltn Ntmfe harabelerhd de 
tedktk eyle mittir. Burad", 
çanakcı fırınları enkazı ile 
dahtlt l'Olımlerle ıüılü zen 

ı•n bir bina buluomuıtur 
Antikitede Hormona11a 

ıerek ıeblrtnlo •e orta çai 
da Ruı Tmutarakan ıehrl 
alo bulunduğu T amanık&ya 
ıtanthıuı mıutakaıınds, 
içinde balçıktan mamöl ça 
oak çömlek, ıı1ahlar ve ger 
daalıklar bulunan 90 lr adar 
eıkt mezar meydana çıka· 

r1lmııt1r. 

Buralarda yapılan tedktk· 
ler, tunlf cdllmektedtr. Kfl · 
zılara deYam olunacaktır 

levhal rla karşılstmıf ve 
her levhadan . büyük bir 
den almııtır. Meıe!a Kara 
Mehmet, Kerbelavı müda 
faa ederken Türk mtlletl 

in o ıırada karıılaıtıiı tba · 
aetler müvaceheıınde ıllah 
arkadaılarlyle birlikte mez 

hep ayr1hklarınırı Türk mıl 
loetl için ne kadar zararlı 
olduiunu görüyor ve bu bot 
•e yabancı ayrılıkların bize 
ılrayetfoln milli bünv~mlz 
de açhiı rahneler! arkadaı 
larlyle blrhkteı idrak ediyor, 
hepıl de bu ıtbi ayrılıkları 
telkin ed~olerlo lğfrı lın~ ka 

pılmamak için and 

lar Kar Mehmet 

tçlyor 
bövlece 

bize ma%•nlo en ibrettl leY
ha larını ıösterrnekte , onun 
giıt rdlil ı~beplcrdeo do· 
i n Büyük Harbin elemlt 
netteoıl de aalatıldıklan 

ıonra milli HY8f devri bat 
hyor ve Kara Mehmet bu 

ıavaıın natıl kurulduiuou 
anlatarak Atatürkün Sam· 
ıuna çıkıııaa kacl r ıeçen 

Yekayll btkiye edı1or •e bu 
kitap nlhaydtekl bir ek ya· 
zı ile her tabakaya hitap 
eden mtlli bir thmühıl t"k
Unl ahyor. 

AtatürkOn Samıuoa çıkı· 

ıından ıonrakl vakayl ve 
milli kahramanlıklar eterin 
ikinci olldtnt t ıl edecek· 
Ur. 

cümenleri toplarıtıs1. 
Umumi Vtllyet Mecltıl en 

cOmeolerı diln toplanarak 
kendderlne ı6nderilen ey 
raklar, ftzertnde me11ul ol
muılardır . 

Sıhhat Mü~ürü Ourıun
beya gitti. 

Sıhhat MOdürü B. Muhlıı 
Suner, b zı ıılerl yerinde 
ineelem k (izere Duraanbeye 

ıttmtıtlr. 

Neşriyat: 

~o·cu~ 
Çocu Eıtrıeme Kurumu 

Genel Merkezi tarafından 

çıkarıl n bu mecmuanın 126 
ocı yı11 çıkmıttır. TaV1lye 
edtrls. 

Yumrukla dövme i ,, 
E•nlkt ıam, bir' l 

l,,. , 
meaoleıtnd n r• ;1' 

il" ,o i 
çıkan kavıada I'>•! 0j 
mahalleılnden ô111er ~-~' 
febmlntn A.ygören ısı;, l 
ılnde oturan Meboıe 1 
rukl dihdüğü tdcll' ,/, 
tiki.yet e.iıldıtıadeO ,i 

ehml yakalanarak ıf l 
te 

birlikte adliyeye 
edilmtıttr. 

~ -
H lkevindı sinero11 

HalkeYlnde kt•.,.. ~ı 
~,,, 

göllerılmıı ve • ~' 
halk tar fındııo ıtl• 
takı edll ltUr. 

ba 

t 

• 
el 

• , 
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Arazi Vergisi Kanunu Cuzama ilaç: f R..ADYO 

1935 Mali Yılı Sonuna Kadar Olan Arazi 
Vergiai Bakayesinin Terkinine Dair 

Olan Kanun Meriyete Girdi. 

l2 Yı;mdı bir ktz 85 
yışmdaki piyano ~aca

~le ıvlındi. 
NAt~'f ALAN -- AllARA RADYOSU 

DtJlga Uzunluğu: 
Kraanodar tecrübevi ci 1659 m. 183 Kes. 120 Kw. 

zam kltnlil direktörü Pre T.A.Q.19.74•. 15195Ka. 20 KYv. 
Amerikan l çtlmatyatçılarını ü 10 T.A.P.St,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

feair Kuzoetaov, c zam" ~.r::. • ? 939 . Cum•rltJI metaul edem meıelel'!rd~n bt .ı ı ıulu· - " -
• naftalan ile te•aYlı u 13 35 

rl de, ıon aenelcrde evlenme ı k 13 30 Projram, · 
- bulmuı •e bu uıu ço J L 

d l ._ ı ııu , Mizlk (Cazbant çııan aa· çajın a o an eenç ıuz arın muY.effaktyetl• uetlceıer ver- 1 00 M l Arazt •uıtıl kanununun 
bııı hiikümlerlnln defltU· 
rUnıeıt hakkındaki 3585 nu· 
~•tik •e 2.6 ı .939 tartblt 

1 ~~unla, arazi Y•rılılnln 
d s IDali yılı IODUDa ka · 
ır ollln bakayeılnln terki· 

•• daır 1586 2() 1_
93 

numara .,.. 
iDi 9 tarthlı kanun rea-

l•'letenı1a t 1 { 51 -
rılı - h numa 

nuı aıında lnttıar etmlt •e tnerı 
Yete ılrmııttr . Ka 

ounları 
J•zıyoruz· 

Madde 1 
0

276·1931 
tarıb •• 1833 
•e 1 "'yılı arazı 

• rdıdıı kauununua S ncl 
a •al 

defı t 1 •t•lıdakı tekilde 
1 lrf lllltttr: 

lierlıan 1 L 
._ L 1 •lr k6y Yeya 
••-•a •e h nıa ta Ja t• lr araıdıl. 

••IDıaın Yeya maay 
Jen a.ır 

ll 
IDıntakanın mah 

•• eri .. ı el l 
' 0 u, kuraklık 

Y•nııa, IDız L • 
bal ır aaıerat ••ya 

•tıcı ha ıt 1 ki 
'••kall.& • ı ar ııbı ıalr 
le en • •rızalar dolayııty

aı Ciçte bir d 
de 2 , 11 t ereceıln· 

il a uıraraa b 
le •arar 1 el u ıuret 
ktkatla 1 r ııe idari tah· 
neye a:bıt olanların o ıe 

•erıılerı •Ul 
umumi IDecltıı le Jet 
b l ararlyle •• 

u ••c lı IDGınakıd l 
i O IDadı 

ı zamanlarda daı • 
1 IDı enc:G 

men er kararlle •-•1•••• ve r· ta•••e• terlrıa •dtltr 
car edlllDlf Yeya 1Dahı6 l;ı 
ılfortalanmıı ar 1 aa Je atd 
•erciler l~ln terkin 
leıa tatt.il& olu••••· IDuame. 

Madde 2 _ A L 
} JDI •aaa. 

nua O ncu •a~detl •t•iıda 
ki ıekllde dejltUrtl 

IDlftlr: 
Arazı •erıııı iki t k 

alınır. T le • ••tte 
• "' umanlara laer 

mahallı11 1 • 
z raı •• lktıı dt 

nılyeuae lire •tll t a 
1:111 Y• umu 

••eltılerlnln mat 1 
alınarak l l • ea11 

no •a 1 erce tayin •lu-r. 

eden mali ıeneden muteber 
dar. 

Tadil muameleleri. tadil 
taleplerlata vukubuldulu ae · 
ae lçl•de oeUceleodlr1 1me 
mıt buluouraa mukayyet 
kıJmetler iizerlndea verıı 
Din lıtıfkaana devam olu•ar. 
Ba takdtrde verarl tadtlen 
teıblt olunacak kıymetlere 

a6re fazla alınmıt•• farkı 
tahakkuk eden borca mab 
aup •e borç yokaa ıahıbtnc 
red Ye noluan alıomıtaa nok· 
aaa farkı ayraca taht&I e lu 

teaddid komlıyonlar tef· evlenme çağında olan baba toı Orkeıtruı 4 . e• •· 
kıl olucur. ları halla. bu-yük babalan mittir. d ket ıaat a1ara, ajaaı ve 

• Naftalı• Azarbeycan a 14 il 
Madde 5 - Ayal kanu 1•tta •damları ıeçmelerldlr. 

1 
bu meteoroloji t.aberlerl, · 

nun 1 1 ve t 2 lncı madde- Bu tarz lzdıuçlar •akla eı Ndtalan ltaa10 arıoın Miiztk 1 Cazbant·çlgan Lan· 
I UDduiu yerde ~ıbn bir aeYftt (O ) lerıle Malı1e Vekllittne ••· kıdeoberı vardı amma o 2a· ~ 1 na tot Orkutruı r.nm 

rllmlt olan aelibtyetler da· man b6yle bir ite ancak nafttJr. Naftalan, aı ı 15.00 IS 30 Türk müzlii 
.IDlflna dabtl buluombakıtlae ı V tb Kemal Nı· bfltye •ekiletlnce •e idare k f k l ı Çala• ar : ec ,. .. .. pe a ır o an, at etinin va- . H 8 Gt6 ıu ar E 

1 
K d 

1 heyetlerine nrtlmlt olan •• ._ i ı Y• harlcı gor D dl yazı Seyhun ıre a r • 
slyetlnl 11:urtarma • ça ııan adi nafta benzemekte r. Okuyanlar: Hal6k Kecat 

zlfeler vl1i1et umumi mecll · hlr ıeoç lıız. hem de bfi- kimyevi 7 3 MG 
fakat aaftalar1nın d ı7 30 Proaram 1 · S 

ıloce •e bu mecllıler mü· yük bir fedaklrhk yıphiı· terkthl, baıka.iır •• bunda ık (Oaaı saati Pi J 17.SS 
nakld olmadıjı zamanlarda na lra•I olarak. katlanabı- l b•nılo ae e zMıık {"'" ..,

0110 
ıolo Prefeıör 

d 1 ne petro ae ... d •'-~ aımi cncümealerce •e ma lirdi. Ştmdl lıe bu tarz bir- I auaakta ır. Necdet Atalı Ptyaooda Ul•I 
d h k Parafin bu UDlll .ı 

memuru Ye •ar• at ta a - letmeler, ek•erl bay Ok aık- aftalaoın Cemal Erkıa 1 - f re•e-
k l cı111cUyc kadar, o 1 il ( J 

uk memurlarına •eri mit laraa netıcealode oluyor.. ~ ld b ıta ı · •• BacL .., relıler Gra•e 
re•aUz•aJa el a • ~ 

olan vazife Ye aallblyPtler· Zeki. ıüzel tahııllt, •ali •a k d laaıtalakları•• 2 _ Puıaaıı111 Kretıler 
•ur .. e huıuti idare nrıdat me· zt1eu düzrln bfr kız, alt · ları•• • ı• kt tdl IPlerlt n allerı•} 3 

ıyt ıeldtfı bıUa•• • · .J ıc Madde 4 - Aynı ' aau murları tarafıada• ttıımal mıııaı ıeçkt11 hlr ada•• Halb•kl 
109 

za•aalar•• Koraokof Krelıler ln•t 
aua 17 acı maddeaı atalı olunur. ltık olarak •Ylenlyer. BöJle Ob I r aaftalaa d•a•ı) 18 15 Tlrk ml•lil 
dalcı ıekalde detııurılmlttlr: Arazl •erolılnl• 1935 Ma l&dlva,.Jar timdi en ziyade rapdan teer • •• t,ır111cf rFaııl he1etı: 8e1te•i1lr f H 

• ... ıGr8l•e•I ıaretl • ti T adtllt talepleri ael6 hı it yılı ıonuoa kadar olan aıGne••er tabaka~ araıında eOl!amıa lı} Celal TokHt, Hakkı er· 
saf hada b•lun•• 1 t H .1 G6 yettar meretlerin mezuotye bakayaaınıaıa terklalne dair 16rGlmektedlr BuDda her- 1ı.ıerm ı· mım,Eıref Kadri aaaa

0 
r 

tine iktiran eyledlil takdir- kanun: halde ıen~ lnzların,cok oku- klinik ıyllettlil• ı el Hamdi Tekay, Baarl fler. 
tir. Bu ıuretle aaaıtas a d. ID lltl 

ele aıalıda yazılı tadll&t Madde ı _ 1935 mali malaraaın, ylkaek tahsll ıir- zam• tutuhrıuf 13 1aıın • 1900. Keauıma ıt po · 
komlıyonlarınca umulbi tah yıla sonuna kadarkt aenelere melerlnln mülalm bir roll l ıum• ya ka badııelerl] 19.15 Türk 

htr kız , dumur 11 • müzlöt [Sı•aah ın tllrlerl rlr için menu kaidelere 1 L h kk k 1 yardır Çek oku1an müneY· d bir •i • .. 
alt o araa ta a u eltlrl kalanmıı 8 yatı• • 

1 
de A. tık V·,ıel ve lbrahlm StvH te.flk.D tetlıtk olunur. An- L lard bir ne•I (1-ab ı r • "' mit Ye bu kanunun merl ••r aız • .. • 1 ba tkl cla•I ı• ı ti 

cak ferdi tadlllt taleplertnln ramaalara tapma) lal11I ha· •D ye bl ka· halk oyun taava arı Ye r · 
yeti tarihine kadar tahıll eemdea lO 1•119tlaf lr _ il• kftl•rl] ın 35 Tlrk mfi:alil tetkiki aellblyettar meretle· 111 oluyor. Keadl yaııada N t a... ... ~ 

rfn mesualyetl kaydına ta edtlmemıı olan arazi Hrıı- ki erkekleri cahil Ye ham dın lylletmlttlr. l~ ,; •• ı4e• [Muallim llurl Hatıl] Kllılk 
bl d.llldtr. ıl ltakayasının munzam f teda't'f, llaı .. alye repartuarındaa ıe~ll•lt par· 

tel&kkı ad•yor. Aneak tktr- d itki ••••• V b R 
Bu komlıyonlar belediye lıreaırler Ye cezalarıle blr)lk terinden lıt1fa1le e~ebtleaeil Yermekte fr. 1 1 çalarf Çala•lar ecl e, u 

te kayıtları terkin olunur. yakalarında da •allıuı 1 ten Kanı Meıut Ce•ll. 20.0I 
llududu içinde bulunan ara· olıu• ue mltekl•tl adam d laa••ıtur 

11 
b l 

zl için mahallin en büyilk Yukardakl fıkra hllıı:m6 V LI 1 lıkler mütalıa• • 0 
1 dsa Ajanı Mete•rolejt • •re· 

tarda• beıla•ıyor. • • Y • ıueıell JO ıeae e•Ye b (flat) 20 idare rel.lnlD m.11,e •eya meak6r ıenelere ald olupda L • d bir rl ziraat eraası · 
.. •lıu• belkıcle meıhur .ır 42 y•t•• • B ı. ı) T 

tahakkuk memurlutu vazı- 2569 ıayıh kanunu• 6 ıacı •• tat•l••t nfcle• 15 Temıll ( aat ıecet er· 
ada•la e•l•o•ekte• ciay erLeLte laa11aılJ•llJ• 1 ıı:1. em Reııd H feılnl yapmıyaa huıuıi lda maddeıln• 16re takılde "' • k el••• •a· tip eda11 er: r.•r 

re •emurları arasından te baflanmıt Ye laeale talaıll fiukları ıarur ltu hırleıme· ıelmlf, yftıde • O• ... A•nl Dıllııil Temılle Terk 

1 b 1 edılm•mlt olan (bu talnlt nln ••hzarlkrıaa ıöz yum reları kapaamıttır· ... ıh eli · m6ı:lil hıyıtl tıtlrak ıtle· 
~•ce t lr memurun relı ı . "' duru1or 8611• (kahramaa· nede• lterl yere• d 21 15 Me•leket aa· 
llnde belediye macllılne bt lerln tediye zamaaları ıel· 1 14 yaıı• a cekttr. · 

lara tapma) el11ılndıa :=~ bir zam.lan •alt 
1 

iyilik· at ayarı 21.15 Eıham. tali 
rl kenda lzl11 aruındao dl· mit olıun olma11n) arazi lztllvacıolen ıon almueeıl bir kadıeda .la •f• •lit kambiyo nukut ltoraa-
lert tadtllt yapılacak ıelalr •erılıl bakayHlle mu•••• (Baıtarafı ü~GncQ ••Jfada) ler 16rll•6ttlr· :. (flat) 21 2S Folklor (Ha· 
••ya lı:aaaba halkından ve keıtr Ye eezalanna •• tez Miiteatldlt tıcrı'9ıler ••cif- iti Bedii) 21..CS Ml•lk fLI 
belediyece vaztfetl olmıyan kere bedellerine .le ıae1ıl bili aha•akta otan teskere tetla•i•I• • ed~r _ Pi ) 2% GO Haftalık 
lar araııadan aeçılecek 1.t dlr lı.edellerl •lllyet la•ıuıl tda talaaıa clsa• ler yereeeil •oıt• kutuıu 22,30 Mlztk 

rel.r'.e 4e•redUmlıtlr. •itae11lr •etle• t r 
rer zattan terekkip eder. Bu kaaun merlyet• air- .1 p f ıir Ka••• (ICBçlk erkeatra . ı•f Me. 

K k Malıa•ıiıklarıada •e•eut ballıla•e re • Tec- H tıa 6ylerde buluau• arazi dlfl tarihten ıonra mu tr ••• kaaaat ••r•fıttr. cip Atkın 1 - aaıc ••• 
f t d k 1 d l k 1 .1.. te•kereler •araaız ela - ı .ı•Y•• ı (1 1 .ıa• ~ G ta llit komltyonu 1 aeae ere al o •a zere .. r rlbeler• hararet e • _ Antl• iti• ıp••Y• • · 

- .1.b b l d k d 1 1 1 t L k rak lauıutl ıtlarelere tlevre f VV il 'u• ta l u un ufu aza yeni en araz Yerı ı a11a · •l•••alıtadır. ıı) 2 - ıret a er 
kaymaka1nı ve doirudaa kuk ettirilmez. luaur. k •• 1ıuae Rlr• (Keman ıelo n er 
doiru1a Ytllyete merbut Madde 2 - Verıl mık- Macltle 3 20G 1, 3101 li1ette tatltl • f dl - kıatra 1 .. ıa] 3 VValter 

17 ..ı 1 kadar ıar • y M .ıd 3 köylerde Yali tarafından tkıa- tarını aalamak için m6ra aayıh ka•unun •el ma•· kenu maııaa 1931 •e Noa·•- _ aeMaatlk uver · •a e - Aynı lı L 11:. L le•ek ela• ••halli .... ft 
nu 13 •nu~ el fıkradaki tartlar datrealn· caat eden emllk Hhtplerlle dest muchrtnce •l •Jet nu ... M Uy• Uir. 

4 
ltal• aszoal .Sa· .ı D nel maddetl at•&ı- .J 1 M il V mlitea•-11111 mali 11llar a Ç 

• lıı ı. -. de Hçllecek Yarldat memu yeniden l•t• olunmak Yeya tuıi laara erini• • 1e e· • r 4e• bah ıukt1ı 5 Straa11 - ar · 
• t•allde tleilttlrllmıı · b v.·-.~ leli ~6teelerlad• ıe 

tir: ruaun relıllil altıatla k6J kı7meU arttmlmak Yeya kllatlae Y•r••I• mer ur • 
1 

•allıu~atı d•t 6 Pranz Alhert -
O ihtiyar meclııı tarafından • elutlttlmek ıarettle •ukuat oldukları tahrir •aarafı vı eıkl 18118 er d Ormanlarda ve Ninni :!J.OO 

D ikinci madde IDUelbtn· namlle •""ılacak faııllakrl •• 
ce tadtl b k6J bal"ından ıe,.tlecek bir 16rm6t olan bina Ye arazi alınmaz T ' h.ır. m Müzik fSınem• teılYe caz· 

en teı it olunan ı. 1 y ı k nun u ~s 2 s Ja•• 
metler tadil 1 • 1 zat ile k~y mua.tarından te - fçlo bir defaya m•h•uı ol- 2901 ve 319l ıayah ka 3010 tayı 1 • • edl· bant) 23 • · 4 on a 

' ta eplertnın ı lerl dalreıtnd• maluup k i a• 1 d f teldıGl eder mak 8zere aahlplerlne teb nunlara ıire ıarf .... mit YI ve 1eno f prn r 

~ h 1 olduju~neyı takip I =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= .. -::::::"7~-~--~-~~c=11=p~e=d:e:n:...~':e:rl:e:rd:e:_~m=ü~· -~' ':f.:o~I u:n:•~n~t~:z:lı:e:r~e:l•:r..:m:u:k:•:..~ta lulr netfeelerfaln laer vl lr · 
dtyarındı• ıellyorlar H ki · 

.. •••D Türkdıtının Tefrık .. ı·. aaaaaaa a•aaaaaaa mn .. ade etmlttl· l tarafı•· 
v O erHından kıa~ıcak, Temaçl• vazıfeıl tdı . Jntftarına hl 1 pekler veya ren u : c E' N- •. onu zorla hemııre ve cari Bunlar onun vazifeleri K,.ralller burlin Ujra ıe r . dan Çt'kl len luuklar üıerJa· :: c; · z H A N \: yet.,ın.n .t.od~n kapup .. tı •dı. fekat onun mahareti .. e nln kain bulu.dutu aelllrle· de ~e ııthat ed• orlard• 

1 •- ıl bol ar•zlde eturuyerlar· 
1110 terlktaıo~ • acs.tı . bütün dtfer kadınları• fcv - k Alın 

0 
ha~erlere n•z.ara11 

O Y H • Bıttabl bunlar111 hepıf, ar. ı.ınde h••lunuyordu. Tarıll dı. Bualar aılea Türk " 
188 

1. I d"' • aıan: 1 AMJ> Ç i D • '" olup Mofellardaa bunlar çok te .. h•e 1 ut•••· 
• • .J tv ren: E~ rER ATAI•RA T ll tık ,..ı. yurdunu terk edecek ODU RomanıDklede• çek da- menıup k 
•aaaaaarı DDDD Tefrika N! ıo ~/> elan ince burunlu aüzelın zı,ade ticaret ve ze•klerlne !ardı . Bundaa bet •· •• ••· 

Hız1netkirlar, lıo1un Ye at 
Jalıalayıp keıme'- •-I "•e •axaa 
arı doldur1Dak için &leye 

ber•ye lroıuıuyorlardı. Bu H· 

aalia Mofol muharlplerlnln 
:n aııllerl ılllhlara yurdun 

•P•••nd• bırakmak Ad•ttl 
•ile relalnto 
ot•rmuıla .. t•i tarafına 
b l '· 0 •n lca_.ehlerl 

Ofa hJer, neıell 
nutuyorlardı. k.b~ı·.••111 lıo 

1 D Q laZ 
tllr erl tek tellı 1 ••11 arun 
çalıyorlar ve kadeh her 
devredııte , hl:r.metlrlrlardan 
lıtrfıt çadırın önüne ıelerek 
dirt cihete dofru kurbaalar 
lceıtyordu Dıtarda ıOneıten 
••tQ'lft ~öl ıüvarllerı, •lır 
l•Jllr derlıl çlımelerl•ln 

Gı•riode rakı edl1orlar ve 
••11a1&1 ıırtlaklarnu ıenfılete 
reis. laıa.ıa ye ya pirin' fAra. 

GDllDDDaaaaa• ha b0y6k bir memlekete ki• ıene ••nl Temuçtala f erdtDe yapılmıı k11a btr .ı Jı:. l ..ın 1ıxad.:1.ler • hülrmeaeD üç o5 u anası, uuf u a 
hının dalaa kolaylıkla fçerl 
ye ılr~ealnl temini etmrk 
hter ıtbı bırbtrlerlnln kulalı . 
larından turup ıerlye doğru 
çekiyorlardı . 

ÜçGnca ano Yurtay, be 
Jaz kıldaa ma mtl ıelınlık 
elbtaelerHe reltln çaclmnda 
baba tının tol tarafında otu. 
ruyordu; dellnmtı ıümGt 
Paralardan •e ıarıp ıeldl· 
lerln bajlanmatıle •fırlat 
aııı olao •açları omuzların· 
dand •t•lıya dofru uzant 
Jor a, batında celin tıtcı 
•ar<iı· bu t 
k b ' aç sakız afacı 

a ufundan mamdl Ye üzeri 
i•kle Hrılau, btr llGre tdt 

dat Ye •oana m11cıbınce. 
AJrıhk z 

••anı veJtnceye ka 
dar blyl-c- .ı '"' ~ teaı z ıenaıız 

•heraealıtı Seata .ı 1 ~aaır ar 

( İkhütur) dan tbarettı! O F " an babaaıaıa ıara1ı•• babuının Yuhlenl ıaabettıjl imparatoriçe Yurtay içen ... 
T"muçloi dört ıenedenberl yaptılı ltu ilk ziyarette Te· kabıle•• aıenıuptular •e olarak taaıyor. ;, 
beklemiftl. timdi d~ tam on Aynı zamanda ıamur muçln, kuY•etU Keraltlerden bittabi 0 cıkl hakareti he· 
iç yatında tdl. k6rkta çofl 1ıe yaraınıth· hiçbir yardım talep etme.il. oO:ı unutma11111lardı Merk 

Ve l;l)ylece Temuçloln at Temuçfıt bu aı.:..arda Ke· aneak yeda e411erlren bfzHt tlıler ı•ce yar11ı Moiella11• 
lartndao bırtalnfn ib:ertnde 1 1 

rattlerln llaımetll laOklmda· T11frul o•• me•eut 0 aD kon•k 1erlne hOcum etti •r 
16kıü \ f! aöideaı ma•I ipek· ı.-..1 ı h t rlattı 

rlnı. Tutrulu ziyaret etmek mua 9VeJ a 1 
• ve hanın çadırı•• 1anar lerle mfizeyyen Ye Teınu~I· , t k eç 
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IAYP : 4 

Yeni Yugoslavya Kabinesi
nin Proğramı Ve Akisleri .. 
Yeni Yugosla•ya mecllıl 

mebuıanı tubatın 16 ıncı 

ıiln6 toplanmıı •e bu lçtl 
mada riyaset heyeti intihap 

olunmuıtur. Mebuıan Mec 
llıt reıslıf ıoe ıabık Adlt1e 

NAZırı Mılao Sımono•lç in· 
tlhap edılmlttlr. Fırka Ye 

parlimento oyunlarını idare 
etmekte büyQk bir meb ret 

daha doiruıu bıleklrlıkla 
tanınanı olaa bu zahn me 

bueaa mecltıl riyasetin• in 
tthabı, hınat mebuıların 

mecltıe ltttr•klar1 halinde 
tlddet keıbedeceil tabi olan 

mGzakerelerln iyi bir ıurette 
ldarealal temin makıadına 

matuftur. 

Yeni TzeYtko•lç kablneel 
meclııt mebuHnın 1 7 tubat 

tarı bit toplant111nd• proıra · 
mını okumuıtur. HGkQme· 
tin beyannameetnde denıll. 

JOr ki: 
o:RıyaHtlm altında bulu 

nao kabine niyabet beyeU· 
alo yGkHk itimadını haiz 
olarak l~tıdar mevkUne ıel. 
mlı bulunuyor. Kabı ne, bu· 
ıusl bir vazife ile it baıına 
ıelmııttr. Bu vazife dabtll 
aliYaltmlzln tahkim •e tan· 
ztmloe, bunların huıul bul· 
maıı için halli metrut olan 
meeelelerln halline teve11ül 
etmek ve dolayJılyle ılmdl 
ye kadar aralarmdakl kav· 
ialarda zayi olan milli kuv· 
•etleri bır araya toplıyarak 

memlekette devamlı bır 

ıulb ve mnt1et •lcude ee 
tlrmektır. 

Bu istikamette balh icap 
eclen me1elelerdea birinin, 
yirmi ı nedenberl HırYat 

kirdeılerlmtz arasında mev· 
cut g6rüıler bakımından mü 
naeebetlerlmtzt tanzim et
mek meselHt oldujuna ıüp 
be yoktur. Hınatların de•
let hayatına tam mGsa ••t 
Ye b lk mOtHlYatı eıası dal 
reetode lttlrak etmeleri ba -
kımından aramızde daimi 
••kuvvetli münuebetler vl· 
cut bulma11 maamaftb tarı 
bl mazimizin mühim anla · 
rıaın dıkkat oaırarında b•· 
lundurulma11 kanaatinde 
olan kabine Hınatlarla an · 
latmanın bir Hırvat me1ele
ıl olarak hallinin kendlıl 

için sarih ve kati bir y~ztfe 
addeder. Bu huıuıta ttt•haz 

olunacak ihzari tedbirlerin 
mazinin b6tün metodlarını 

izale edecek mahiyette... ol· 
mal rı llzımdır. Bu metod 
lar Ye h reket tarzları bu 
mObtm devlet meseleılni bal 
1 kanlamıdan uzaklaıtırmıt

lardır. Kabine bu ıuretle 

dahi i polıtıkamızd• yeni bir 
lıtıkamel huıl olması busu 
ıuoda metan bir eıea bulu · 
nac•i• kanaatindedir 

Kabine, k rtıhkh kardet 
lık itimadı ha vaıı ıçıoda bu 
hrıhl meselenin ballını ar-: 
zu etmektedir F kat bizzat 
bu meselulnln tümulü Ye 
nezaketi dola111ı1ledlr kı; 

de let otorateslnln umumi 
ve ıosyal nizamın, D>Olk,,et 
emalyetlnln Ye idarede tntl· 
samın tamamlyle muhafaza 
olunmaları icap ettıftnl he
pimiz takdir etmell1ız.ı 

lle1anaamede iktisadi po· 
Utlkada hGkOmetio aaayonal 
laırelsıt .11 ... ıı. batte 111•· 

vazen~sfnın bir esas olduiu 
•e umumi tekllüfiio bnkk 

nlJet dalreslDde tevzii icap 
ettllt beyaD otunmakta •• 

YuıoslaYyaıun dıı pohttk1t· 
ıı hakkında deaılmektedlr 
ki: 

«Dıt politika bakımından 
hGk6cnet buıOoe kadar de

vem edeı lm&ı olaa faali · 
yette ayni ıa1retlerle Ye ay· 

nı lıttlıamette y6rQmek ıu· 
retlyle berdevam olacakhr .. 

Buıftoe kadar elde e.ltlen 
neticeler, talclp edilmekte 

olen yolun dofruluiunu 
ılS.termtılerdlr .. 
luıQo debi harici polttt· 

kamnnn ıayelert. kasanıhnıı 

otan bOttln doatları ve te~ 

mln dılmtı bulunan bGtüo 
iyi mGnuebetlerl kt>malt ili· 
na ile muhaf za •e idame 
ettirmek •• bunlar· en mu 
yafık bir tarzda temlye ve 
tahakkuk ettirmektir.» 

(Politika - Belgrad,) lıabl 
nenin beyannamesinin Zıı· 

reb mahfillerinde yaptılı 
teılr b kkında tU malOmatı 
vermektedir: 
Zaıreb mabftllerl kabine

nin beyannamesine büyük 
bir al•ka ıle IDtlzar etmek· 
te idiler . Bu beyanname, 
Stoyadıno•lç kablneıloln be· 
JannamHIDden farkla ve 
Stoy dlno•lç kabtnulnln be 
yan11.ame1t e l•beteD çok 
daha elv rltll tellkkl olD>ut 
tur Bunu aç n bınat fkl 
rı umumly ıl yeni kabine 
nln ilk hamle erini bü1ük 
bır allka il beklemekte
dir . 

Aynı ıozette muhal fet 
lıderlerlnden V eıesla • V ıl 
derin kabinen o beyanname· 
ıt hakkındaki beyanatını 

neıretmektedtr. Bu beyaaata 
a6re: 

Yeni kabine, StoJadlno· 
vfç kablneel tarafından va. 
dedlltp 1erlne ı•tırllmtyen 

ıeyl rt yapmak Yaz•f••IJle 
mOkellef bir kabine teılrfal 

yapmaktadır. Be1aaaamede 
Hırvat meaeleıinlo yirmi se 
nedenberl meYcut olduiun · 
dan babıedtlmHI dikkat na. 
zaraoı çe betmtıtlr . He1ett 
umumiye itibariyle be1an · 
name umumi cümleler çer
çlYeel lçlade kalaıelmekte 
dır. 

(Hrvatsld DreYnlk - Zaı· 
reb,) diyor ki: 

Be1aoname amuml b t
lar üzeri de yür6mektedtr. 

Beyana mede bazı prensip 
ler earıh, bazılarıda ıa1rl 

ıarlbtlr Be, nnamede, ır.ıu
abh raa doldurulmaaı k btl 
ol D boılukiar vardır. Ma· 
amaf ıh beJannamede bun· 
dan evHlkı kabinelerin kul 
landıldarı k itte cümleler 
yoktur. Beyannamenin en 
&yl tarafı da budur. Boza 
teovırJere ıbtıyaç •ardır. Bu 
tcnvtrlerf bundan ıonra vu 
kua ıelece be1a•a ve f 1 • 
illerden bekleriz. 

(Not: Yukarıda da ıörül 
dGiG ıtbl Hırvat efkArı 
umumJJesl yeni lırablnenıo 

beyannamealnl azalmıı bir 
tereddGt ve im itle karı ıla 
mııtır. Marımaf,h bınat 

matmuatı bakıkl .hakmGnft 
v rebilmel; f~lo vaziyetJD 

daha &IJade ınkrıafını bek
lıa •r suadadır. 

TO KDlLI 25 ŞUBAT 

L ndr Polis· H mbu g Haı p 

Kurşuni par~esülü bir ıs. 1?:.b .. ~~!~. t.İmaa 
B~nm nyor. ı•z•ıerıode h•kım mevzu, 1 

o 1 a 
Loadrada polisler btr eabab 

meçhul btr ktmıe tarafın 

dan edilen telefon 'Üzerine, 
22 Y•ıında bir kızı aparlı 
meoıoda ö Q olarak bulu
yorlar. 

Polis memur? ra, telefon 
da vertlen dreee ıeldtklerl 
zaman, apartıman datreılae 
kapıyı kırarak giriyorlar. O 
zaman fçerden bir radyo 
ıeıl ıeldıflnl ltttlyorlar. Se· 
ıta ıeldıft odaya glrl1orlar. 
O z man lrtı Mllroy ismin 
deki kızın, ,atafında boylu 
boyuna uzanmıı olduiuau 
ı&rGyorlar. 

Apartmanda Ye o clYar 
da «Kırmızı mantolu kız» 

olerek t nınmıı olan lrtı 
Mıloryln kimin tarafından 

ve nasıl bir eebeple öldQrül 
dDIQ anlaıılamamııtır. 

Radyonun açık kalmıı ol· 
ma11, cinayetin birdenbire 
ltleodtjt 161termekted!r. lrıı 
le ı kaUlln o ıece bir arada 
oturdukları, sonra aralarta· 
da bir kavıa çıkarak itin 
cinayete vardıfı akla gelen 
ilk ıbumallHden biridir. 

Y apılaD tahkikatta, ayni 
apartamanda otura11lar, «kır 
mızı mantolu kız» ın oraya 
oobeı güo eYYel ıeldliinl, 

tek b•t ıaa oturduiuou s6y· 
lü1orlar. 

lçlertadea biri: 
-Kendıılnt ıece saat bir· 

de apartımanın kapmada 
16rdüm, diyor. 

Muayenede lrlıln ıece aa· 
at bir Yeya ikide 61müı ol· 

. dulu an atllıJor Buna ıöre 
kız e•loe ıeldıkten az bir 
müddet ıonra 61dGrülmüı-
tür. 

Dıjer taraftan, o akıam 
kendtılnl, kurıunl pardösOlG 
bir adımla beraber 16renler 
Yar. Bu un kim olduiu an
laıılamamııtar. ÇOnkG İrlı 
Mdoryfo o aamana kadar 
er eklerle beraber aezdtil 
pek ıörülmemııtır. 

8Gt6a bunlardan ıonra 
ctna1etla ıa tekilde tılen

mtı olabllecefl daıOnGlm k· 
Baıka bir yerde lrııle bir 

erkek aruıada bir mec~ra 
aeçmltUr. llunuo Qzerlo• 
kız kalkmıı, Loodraya gel· 
mit, erkek de onun lzınl nl 
bayet ele ıeçlrmft ve on bet 
ıOo sonra Londra ya ıelerek 
bu clnaye:t ıı1emlıttr. 
Ş!mdl loııltz poltıt kur 

ıunf pardlıüUi btr adam 
aramaktadır. 

22 Y ~ım~a ~ir kız 85 
y şmd i piyano hoca· 

ile evlen~i. 
(Battarafı lçüocQ ıayfada) 
ıeçenlerde ınııherede ol· 
muıtur Mı11 Editt Datts 
lımJnde yirmi tkl ya11nda 
aüzel bir kız 85 yaıındakl 
muslkt profeıarlle eYleomıı· 
Ur. Musiki bocaıı oa sene· 
denberl ıenç kıza piyano 
deni veriyordu Muıtklye 

feYk ilde lıtfdadı olan e 
bir mualkftln s taraf andan 
scYll enin gururtle baıı d6-
nen ıenç kız aralarından 
ezim yaı farkını hıç ıöze 
almnd n kararını vermlıtlr. 
Mıamaf jb, bö1le nııbet · 

ılz lzdlv çlardan haııl olan 
çocuklar cemiyete faydalı 
11bhata birer uoıur olarak. 
yeuı edtklerl ve e aerl1a 
ıakat uey b ıtahklı olduk 
ları itin bu temayCIGn aleJ 
la larıa lar 1>9k lırtQr. 

Bı•march dlı harp ıemlıl· ~ 
bin Hamburgd denize indi· it,. 
rllttl münasebetıyle yapılan ~ 
ıenlıkler ve bu esnada Hıt· it. 

't: 
ler tarafından lrad edtlen 

Memlekett tasarruf hareketinin lnkltafına hf ıtılet 1 
arzusunda olan Oımanlı Bankası, Atle Sandıfı (1•· 

"'' nrruf COzdana) hesabına tevdiat yapanlara kura ,. 
ııdeal ıuretfle aıaiıd kJ ikramiyeleri ten:te karar ,e 
mittir 

autukdur ki, bu nutkun en 
esoıh k111mları, Anado'u 
ajaaıı tarafınd D verllmlt 
tir. 

17 Şubat tarihli ı•••telere 
ıellnce, bunlaran batmakalele 

rlnln hemen blll tıttına bir 
tek me•zua hHredıldlklerlnl 
16r01oruz: laaılterentD ıl 
l&hlanma faallyetlne yeni 
bir bıa vermesi. 

Denllebılt r ki bu buıuıta 
yazılacak yazıların muayyen 
bir çerçlve dahilinde kalma
ıı ve bu çerçi•• dahlltnde 
de ancak muayyen noktala· 
ra let11H olunmaıı için, ıa
setelere kati direktif verıl
mlttlr. Fılbaklke, b&tGn ma· 
kaleler, ufak tefek farklar· 
la, hep aynı mahiyeti ar 
ıetmekte ve ıu fikirleri te
barQz ettirmektedir: 

lnıılız efklrı ua:oumlyeet 
nl bir veya iki senedenberl 
mütemadi bir be1ecan için· 
de tutan ıtlihlanma f aallye· 
Unla 6lçüıüo0 kavrıyabıl. 

mek için J 934 · 35 1ıhoda 

ancak 1 5 milyar marka ba· 
lti oldalunu ıörmek lıifl · 
dlr. Buouo btlba11a lnıtltere 
ıtbl iki milyon lııtze malik 
olaD bir memleket için n• 
kadar alır bır Jlk olduiu 
nu teıhm etmek kolaydır. 

Dıter taraftan slllbları tah 
dit fi rlode dalma 6na1ak 
olan lneılterenln mütemadi · 
yen ııddetleoen bir tempo 
ile ıtliblanmafa ebemml1et 
vermeıt de tezadla dolu bir 
haldır. Hu faalı1etln btlb a 
ıa okadar çok b~lenilen 
M6nlh ıuıhundan sonra aza· 
mi dereceıtnda varması lıe 

lnılli• potltlkuının ıarabe 
tini arttırmaktan batlı• bir 
t•Y yapmamaktadır . 

loııllz halkının ve bllbas 
H ıka mtl1onluk ltslz kafi 
leıinln, hftkiimet tarafından 
ileri ıOrQ en sebeplere Ye 
bı ba11a ı ı l6.blanma f aahye · 
tının arttırıJmuı ıayeslnde 
ltılzltfo maal olunabllecell 
lddıa11na tamamen kani ol 
madıkları ltlklrdır. Ztra ku 
ru vaadler değıl, fakat flp 
lak hakikat iÖıtermlıUr ki, 
lnıllterede iıstz adedi ıln 
ıeçUkce artmaktadır. 

Keııdeler 25 mart Ye 25 eylut t~rlblerlade ıer• ! 
olunacak ve her keıtdede aıaiıdakl ikramiyeler el•· 
iıtılacaktır: 

Türk liralık 
1 aded T .L 1000 -
4 

5 
25 
50 -

~ » 2SO . 
» » 100 -
)) • 50 • 
)) )) 25 -

Yani cemfln 85 aded TL 5 000 . 
TGrk ltrahk ikramiye 
Aile ıendıi• hesabındaki me•du tı kur nıo 

edtldlil tarihe tekeddfim eden alta ay zarfında: 
T L 50 · TOrk lıro ından •ı•fı düımemlt ol•' ı 

ı her mudi bu ketldelere ltUrak edece tir. J 

·~ ~~~~~~~ 'il' 

Balıke 
• 

' V liliği de ' ' utt 
Valayet ldarel busuıtyeılade kırk beı lira Ye ktrk ı ıı' 

aell maaılı üç mahalli idareler m6fett1tlllt Ye kırk il~ 
aıli maaıla bir tedklk Ye icmal bilroıu ıef lıfl ve 25 f' 
asil mu.ılı Erdek kaza11 muhascbel husuılye memurlıı,, 
D>üobaldır. Taltp olanların veaalktle blrltkhı martın 00&1° r 
IÜDÜne kadar vıliyde lsUda de müracaatları ilin 0111°' 

-----------------------------.-----------~ Balıkesir \1 ilayet Dai111J, 
EncümenindeJJ~ 

Açık ekıiltmeye konulan ManJ ı kaıa11 merk•''j, 
fnıa ·edilmekte olan 996 ltra 52 kuruı keıtf bedelli ı-6 
lstaıyonunuo ekstltme müddeti temdtt edtldtil halde 1 ( 
talibi çıkmadıiandao 2.Mart·939 tarlhtae teeadilf edelJ P~, 
tem be ıancrı saat 1 O na kadar bir ay zarfında pazarlı 
nrilmesıne karar verllmtıttr. ~ 

Mezkiir lnıaata ald evvelce ili edtlmıı olan e•'' 1 
ıörmek f Uyenler her ıüa encümen lı leminde bu lt1 ' ,,, 
mak lstlyenler encflmentn topla tı günleri olan pazar ' 
perıembe, cumartesi günlerJ aaat 10 da vJllyet mak•ısı o1 
da m4t~ıekktl Daimi Encümen müracaatları ilin olııO 

~------------------4----·---~ 
Biğadıç Belediye 

Riyasetinden: ~ 
1 - Bljadıç nahiyesi balth zır harltos1nın ahooı' 

açık elutltmeye konmuıtur. " 
2 - KaHbanın meılnio k11mı t hmtneo 40 Y• "' 

baoın ıayri meekuo kısmı 20 hektardır. 
3 - Muhammen bedeli mukiio k11mınıo beher b'~~ 

( h .. ~·· tarı fçın 24) lha Ye ıayrl o.ol.ün "•sD>ı1>11> bt:htr .. 
f çla ( 14) liradır. 

,~ 
4 - Şehir Ye kasabaların batlhaıır harltalarunO '~I 

mauna aid ıartnemeye uJaun olıı ek Qun Bıfadıç "~,t 
yeelnfn laarita.ı 10· :s.939 tarthir e nı üuıdıf cuaı• ş ,> 
açık ekııltme ile Bıradıç. beırdıJuınd<' teıtLl&ül ,. oı',~ 
kooılıtyon huzunınde ıhalea yapdace tından ıeteJ&ll1' 
m zkar komtı1onda hasır bulunmaları. 

5 - İıtekltlerta bu tıe ald (93) lira muv kat 
rı atını belediye sandıfına yatardığma dair m buzla 

«Deutache dlpl. - pollUıc 
be Korreıpond nz» bu hu· 
ıust diyor kt: 

loıll z ha ya ••zarı Kına 
ıley VVoodun beyanatı ıöı· 

,,.,,ı 

~ ,e ~ ,, 
1 tıe ıırmek için muayyen aünden en 1ız s kfz aün ı ~' 
Balıkeelr vtl yetine m6racaatla fac11ıkliuı ehllJet ft11

1,, 
sını ve Ticaret Od ıı •eslkaııoı ha ilen muayyeaı 0 

ıüode ekılltme komılyonuna mGracaatları ilin oluaı"6 terl1or ki, loıtltere, bu ye· 
ol ııllblanma politikası ile 

ncak ve ancak barııı fatih· 
claf etmektedir. Esasen AL 
manf-. datma her mllletln 
kendi emnlyetiul temin için 
llzım 8t"len vcsıtalarıı baı
vurmakta ıerbeat olduaunu 
batırlatmııtır. Yalnız laıll 
t re bu slllblaomanın fay· 
da •• ilzumuau anlatmak 
fçlo yapılan prop•fandaya 
bakacak o1ureak, bu propa
iandanın hakikaten ıulbu 

•e mllletlerln birbirlerini aa· 
lamaları ıayeıtnl lıllhdaf 
etmedi ini görOrQz, 

Kıaısley VVod, ıulhun , 
ancak lnıtlterenln kuYYet 
lenmeal tle temin oluaacaja
nı a61ll:v r k bu kuvvetin 
bltblr zaman ıulfıtlmale ul 
ramır••luu, bılaldı dal • 

4 -t-3 

---~------~ .. ,-. 
hak yolunda kullanılacalını ı••• •••• ••••••••••••"' 1 

ıddıa etmtıtlr. Bu ıddia ıa : e 1 
mimi olduju takdirde, loaıl : Yoksul/an Gözelf11 1 

• • • ·f1e' 
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