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Fuat Bif al Balıkesir 
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F ranko Nihayet Cumhu
riyetçilere Galebe Çaldı. 

-------=---------~~·······--------------------

Cumhuriyetçi Kıtalar Silahlannı · 
Fransaya Teslime Başladllar. 

Franko, yapılan sulh ve pilebist tekliflerini 
red etti ve mutlak surette hükumetin teslim 

edilmesini istediğini bildirdi. 
Pariı 6 (A ) 1 ' .A. - ıpao· 

Ja Curnhurreıaı B ... 
· "zana 

•e Meıai Na:a1rı Fr1nıaya 
aeçm.ılerdır. 

Katalonya cepheaindekı 
Cuınhurtyetçl kıtalar da b 
ıabahtan ittbaren ılllhl u 
Fr arını 

•D11a •emurlar1111a teılı 
etm k m 

• ıuretlle Fraa11z hu 
dudunu re i 
l çme e baılamıı· 
ardır. 

Cumhuriyetçiler hnliumet 
merkezini mer._ aez lDıotaka 
llDa naldetmelıtedlrler 

Parlıte çıkaa E k po ı•ze 
teıl General F ,_ raa11;ooun 
Cumhuriyetçi lıpanya Baı l•ran.o;aya sı{jrnmağa 
•eklh tarafından 1 
ıulb teldlflne menfi yapı an 

çalışan lıpanyol muliecilerindtn 
bir gurup 

ce•ap nazarlara ara1ıoda 
Hrdlilnt •• Fr••konun bil çılctıfını Ye Baıvekıl 

thttllf ıeçmtıttr. Şimdi burada bu· 

ha11a laır plebııt Y•pılmaıı 
ıle Ha - lunmaktadır Cumhurretıl 

haklundalcı ikinci f lr rtclye Nazırının teeltm olma-
1 rayı la ıtddetle mu halef et ett ık· 

red •ltlilnl, mutlak 
h 1_ ıarette lerlol yazınakt dsr. 
OaOmetın teılım edll 

iıtediftnl •e bu JGzdea~e::~ Perplıoan 6 (A.A.) . 
lııurtyetçı lıpanyı hQk Havaı: 8 Azıana ıece La 

Cımetl ıtllaada Fran11z hududunu 

Yeni Yugoslav Kabi.ni= 
Si Dün Teşekkül Etti. 
Stoyadiiıoviçiilistifası üzeri
ne yeni kabineyi <Svetko-

viç) kurdu. 
Belırad, i (A.A.) - Ye. ı 

nl Yuıoıla•ya lcablneıl eıkl 
kabine auaıodan Svetkovl 
çln baıkanhiında teıekkül 
etmtıtlr . 

Baıvekll aynı zamanda 
dahtlı1e nazarettnı de üzeri . 
ne almııtır. 

Roınanyanın endişesi zail nldu: 
Bnkreı, 6 (Radyo) - Yu. 

IOllaY kabioetfDfD lıtlf all 

üzerine Roman1a ılyaei me· 
hafdı az çok heyecan hlı 
etmtıtt. 

Y •nl kal.inenin Stoyadı. 
novlç lubıncılnln 

Y•pmıt 

olduğu ılyad mukav lelere 
tamamen ndı&r olduiu vo 
lunda lemin t ,,ermeıl üze· 

rlne ı l aa1 mehafıller mut . 

main olmuılıudar. 
Balkan harici e nazırları 

konfer oıı 16 ıubatta Bük 

r•ıte toplanacaktır 

Yeni Yugoslav BaşHklli kimdir? 
Or Stoyadlnovlçten ıoor 

Yuıoıla" ka blneılnl kurmuı 
olan B. Oraalta S•etkovlç 
1892 uneılnde Nlt ıehrlnde 

Eski Haşuekil B. Sto vadirıovlç 
dolmuıtur Tahı J uı lnlçre 
de bltırmtı ve sonra •Melli 
radıkal parttsl» ne girerek 
çok ıürmed n bu partinin 
en nüfuzlu ıahtıl randan biri 
olmuıtur 1935 Seneatnde Ntı 
mebuau ol rak P rl"" ... mento 
ya ılrmtıth 

Yıoc aynı senede Dr. Sto. 
yad,ınovlç kabine lode ıthb t 

•e lçtlmat muavenet nazır 

lıiına ıetlrllmtıtı K.endııt 
47 Y•ıındadar 

ıiyell pa1aportu aldıktan 
ıonra Parlıe ııdecektlr. 

Perplınan 6 1 "'·A.] - 8 . 
A.zanaam Negrtn ka9ineeto· 
de devlet bakanı olan B. 
Gtral ıle blrltkte bu Hbah 
hududu ıeçerek ııttlii tHy 
yüd etmektedir. 

Keza ıkametılhı Perplı 
nan ctvarmda olan 8 Cam· 
paayılade Franıaya aırdlit 
blldlrill yor. 
' Umumiyetle fyl malumat 
ala11 mehaflllerde, Cumhur 

baıkenınm aeyabatı kendisi 
oto •• umumiyet ttıbarlle 
Cumhuriyetçi ılya1i ıahıl 
yetlerl ı Negrln tarafından 

derplf edilen müdafaaya 
m6r. heret etmeie lmade 
olmadılılara mana11 alın
maktadır. Bazılarına g6re, 
bu nokta hakkında Cumhu 
rJyetçllerlc hükQmetl11 diğer 

( Sonu üçüncü 1&Jfad ) 
- '!)(ig -

Macar Elcisi Ve , 
Memurları Mos
kovadan yrıldı 

Mo•kovB, O ( A.A.. ) -
Sovyct Macar ılyeet müna 
aebat ıom kcıılmeıt ür.erlne 
SoYyetler nezdtodekl Macar 
e1çlıl ye elçfllk memurları 
dün Moıkovedan ayrı1-
mıılardır. 

Bir Arap F ede
resyonu Kuru

lacak. 
Londra, 6 (A.A.) - Fı. 

ltıtın konferansı bu.On Lon· 
drad1t toplanrnektedır. 

Tımeıı gar.~te1I, Surlyeı-fı. 
llıtln ve Ammen araıında 
bır Arap federe1yo•U teıkt. 
lınden lıtahu:tm kt•dlr. 

Cumhureisi Diyor ki: 
ı~·····~·················-ı 
! Cumhurreisi ! 

Fransız 

u Yeri • • ''H k Ka. e: 
i AfganElçisini! 
i Kabul Etti. i u v v anunu .. ,, 

A11kare, 6 {Huıuıi) 

Cumburrelıl lımet ln6nü,hu 

rl• Hat 16.30 da Riyaseti 
cumhur lıöıkünde J•Di Af · 
ı•a 8Gyük elçlaiai kalt11l 
etmiıtlr. 

Büy6k elçt, Cumhurre· 

lıtmtze Ulmatnameainl tak
dim etmittlr. 

Meraıtm eeoa11nda Harı 

clye Vekili ŞüluO Saraçof
lu da hazsr buluomuıtur. 

~ -
İş 8ankas1nm ikramiye

sini ~azenınlar. 

«Karma k8rıŞık bii devirde 
yaşıyoruz. Her tarafta tah

rikat yap~Iıyor.» 
ParJa, 6 (Radyo) - Re. 

lılcumlıur Lebröo d6n Cu -
hurlyetçl ıazetecllerln ver 

dlil ziyafette bir nutuk ıi>Y 
lemııttr Cumhurrelıl bu 
nutkunda eızcOmle t 6J1

fl 

deaıftUr: 

tKarm• karııık bir cle•lr 

de yaııyoruz . lıUluar yoktur. 
Her tarafta tahrlklt ya 

pılmaktadır. 
HeyoelmUel kanundan klm' 

Ankara, 6 {Huıuıl) B oun ıenln haberı yoktur. u 
Türkiye lı Banicuınm tasar- ll l ID yerıoe va;ı.ıyete ı:ııl et er 
ruf huıp1erı için tertip et- tcb ı temayüıleri hiklın °1 

t ı ğl plyanıonuo ıubat ayına muıtur. Hak kanunu yerine: 

ald olanı çekllmft •e Kuvvet kanunu · 

netlceıtode Üıküdardan Hüı . flftrrı 1et ve adalet mef 
nüye btn lira , lzmtrden 16349 humlorı ort"dao yok cdı:e B. LebrfHl 

beaap numaralı Zehra Jle cek, öyle mı? Bu preoılp er ra bu prenılpltr için ıo11n· 
Aokaradao 29332 numarala bundan blri-;aç ıene evvel lağıo yakın tarihte yaptıiı 
Zelıhaya beıer yOz lfra ık ıeref ad edılırdi » kanlı mücad leleri hatırla· 
ramiye iıabet et mittir. ReiılcaUJhur bundan ıon · d k 1 
:::=:!.:.~:.:::~=:_~~==~=====~~~======-===~! rak « Buaların orta an a 

H . . V k .1. B I ad dmlmaaına D .... mcı ... d. 
ancıye e 1 1 e gr edtlebılır?t Demıı •• Fro•· 

k 
ı11aın lnHnlıiın Hadetl H 

Ve U •• kreşe Gı· dece .. ıulhun muhafu: ... için a•· 
cık bu prenılplerJ ker•· 

- } makla mümkln olaufı ka· 

Bn ikan Hariciye Nazır arı • aunde bulundujuau .ı,-
Ayın 1 6 sında Toplanıyor. 1·m••1

"· 

aJıD on altııında Bülueıt• ak 
tedılecek olan Balkan harici· 
ye nazırları lçtımaıaa ııder 
ken Belıradda teukkuf edr.· 
ceil haber verilmektedir. 

Şükrü Saraçoflu Yugoıla•J• 
pay it ahtında Yuaıoıl&VY~ laO· 
ku•etl erklnı ıle ıörüt01 

Ru•ya - Yemen 
Muahedesi 10 
Sene Uzatıldı. 

Ankara, 6 (Huıuıl) 

So•yet Ruıya ile Ye••D 
ler yapacaktır. 

Balkan ekonomik koııı ar ıanda 1- 11 938 de akde· 

yl ıle 8 alknn matbuat kon· dilen ıtya1I •• ticari mua
ereal aynı tarihlerde Bükr~ı hede Yemen kralı fle Lthl

te toplanacaktır. Matbuat nof aruı•da teati ec:lllea 
8. Şükrü Saraçoğlu kongreılne ııtırak edelcekd ktuplar ıonunda 1 O aen• 

A ı_ 6 11 v 1 1u ıün er e o e rıKara, - tlflcl1• e · heyetımfz ua ar 1 müddetle temdit edllmlıUr . 
kılımız Şükrü Sıııraçoilunuo te1blt olunacaktır. 

timizde Mebus Se· 
e Ai Hazı lıklar .. • 

çımı 
• 

Tef tişcs:::ıH=e=-ı!IP:::yeı:;,:rmti_H_a_z_ır-1-an-a~nE~s=-aa-s-. n==,,.-ef~t~r l~ri 
Tedkike Başladı. Bu Seçimde Vılayetımız

den Bir Fazlasile 1 3 Mebus Çıkacağı 
Tahmin Edilmektedir. 

Mebuı intihabı hazırlıkla. 

ra Ylllyetlmlzde bir hafta· 
danbcrt hummAlı bir ıelcılde 
devam etmektedir Oahlltye 
Vekiletl,evvelc~ bOtOn vlll. 
yet le re ıönderdlğl btr mir. 
de intihap hanrlıldarrna afd 
eıuları buna aid kanuna c;. 
re • bıldtrmlıtır Bu ernre 
ı~r• 4 ıubat akıamına ka
dar euı defterlerin tanzı. 
mi tıl bitecek, 4 ıubattan 

itibaren heyeti teftlft,e t f 

kil oluouaktar. Bu heyeU 
teftlılye ha:ıırlanrıuı ola• def· 
terleri 10 ıubat akıamın 
kader tedktlı H tabktkatmı 
ikmal etmtı elecaktar. 

muta kadar İ>tr karara ltaf· 
lıyacalıtır. Kararlara 
ntraı: bet ıDn 

dOr Mahkemenin itirazlara 

tt:dklk müddeti 1 ıOndnr. 
Bu Oddet de 14 mart 
akıımı hitam bulscakhr 1 S 
M rt çuıamba gftnO ikinci 

mfintehfp fnUhabın baıla

nacak, 21 m rt eah ıOntl 

O f terler ı O tubatta talık 
edilmtı bulunacak •e 25 ıu· 
bata kaalar yani 15 160 
milddetle yerlerinde a11h ka. 
lacakhr. Teftlt he1etl ftl
razları d6rl ıüade 1aal bir 

1 akıamına k dar lklnt.1 mQn 
( Sonu O~I ca ıayfada ) 
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Tekspor-Nazilli Maçı Yağmur 
Ve Soğuktan 1-1 Yarıda Kaldı. 

Nazlllt Sümenpor klu
bünde-n 35 kıııltk bir kafi· 
le, 8. Halidln b ıkanlıfı al· 
tın Ja bayramı• btrlncl sal. 
günü akıamı İzmir treoıl 
ıehrtcnlze ıeldıler, keD 
dtlerlnl sporcular •e HalkeYi 
ba doau karııla.dı. 

Bır aya yakın bir za_ 

mandanbert ha ların ıü 
ı:el ıttmeıl, bayramın ikfncl 
ıüni bozacaiını kim hah -
rana ııurebllırdf. Hem de: 
auıl bir bozuluı. kar, yar
mur, fırtına. .. Maç saatine 
kadar y~ztyetla biraz haftf. 
lemeıl beklenlrkea bil ldı 
ha•• flddetınl daiaa fazl 
arttırıyordu. 

.COO Kil metre ıtbı. uaak 
bJr 7olculuktan aonra, maç 
yapmadan ıerl tl6nmek, mu· 
hakkak ki bıraz hoıa ııtml · 
J•D bir ı ydl. Bu huıaıta 

birçok m6nakaıalar oldu 
•e nihayet her iki takım 
da ıoyun rak trlbtinlere 
ıeldtler . 

Kal lnUhabı trlbGnlerde 
yapıldı. EYYell mı .. fır ta · 
lum; Mehmet, Kadri, Nec 
det, Haıaa, S•dl, Cılaat, 
Hamdı, Niyazi, Şnkl, En· 
•er. Abdurrrabmaa ıekUnd 
1abaya çıkarak «••I el» di· 
ye balkı ıelimladılar . 

Gnu mliteakfp bizim ta
kım; R fet, Ş •ket, catl, 
H•lml, Münir, Niyazi, Aia, 
Melih, Sami Ye HüHylndea 
müteıekktl kadro de ayDI ıe· 
remaoiyl yaptıktan ıoDra 

Hulkıaın ldareılade oyuna 
baılaodı . 

tık aıcumu mııaf tr takım 
yapb •e avutla aeUceleodı. 
Bızhnkıler uzun bir •uruıla 
topa aaia verdiler, ıae açık 
ti rllfor Karıı tar-t1f müda 
fılerl bu akıaı durdurmak 
l~ln ufraııyordu Top Nazil. 
il l(aleıl 6alnde oynaaırkea 
beklerden birisi yerlo.:le bir 
miiclabale yapar.ek top• 
uzaklaıtırdı. 

Her iki takım da mntered
dlt.. Top kih onları•, klla 
bizim kale araaıoda ıellp ıt· 
diyordu. 

aamaları lazım ıeltr"en, 
bdllda k11a ve yerden oyun· 
1arı ıol fıuatlarıoı kaçartı 

yordu. 
Seha o kadar feoa ol
uıtu kt, koım•m• fmkanı 

yoktu. Soğuk da1guı ve ya 
ian kar. oyur.cuları üıütl

yordu. Hatti birçok oyun
cular lftbayı btle terkettller. 

Soğukt n ajızlar kılıtlea 

mit. batta bir dönünlük •• 
ath yet ıöz kararm ılle he· 
men yere yıkılı•erlyorlar

dı. 

Oyunun bltmeılne pek 

az btr zam&P kalmııtı. Oo
ların beklerinden biri ileri· 
1e farlamıı, top ı1alında 

blzf kaleye dofru tlerll· 
1ordu. 

Bu akının önaoe ıeçmek 
için çocuklarda kuYYet yok. 
Kale 6a6 karııtı Ye • ara
da ıol oldu. 

Beraberi ık temla edtllr 
edtlmez oyun da ıooa erdi . .. . 

Nazilll takımı nasıldı? 
H& •a müsait olıaydı, çok 

ze•kU Ye heyecanla bir 

maç aeyredecektık. Çünkü; 
laer tkı takınıda kuYYetlt 

elem nlardan miıteıekklldl. 

Birbirlerini yenıe1er bıle, 

aralarında uf ak bir fark e ia 
caktı. 

Mbaf&r t lnmın fonet 
hattında, aai Te aol içler, 

çok enerjik . Sol çık eJI 
olmakla beraber ayalı da 

topu fada tutu,ar . Eıkl 

Btrhldı Ş vkl, her zamanki 
oyuau ıtbl ılzeldt 

Ortahaf, ku••etlt ••dinç, 
yalnız biraz daha Hkln oy 

D mftlt ıart .. Solhaf Cıhat 
yerinin •JUDCU , .. , bek YO 

kaleci eyi idiler. 

Bu talum , daha müıbet 
ıertlar dabılıncfe çalıııua, 

Eıede bualara yenecek ikto· 
et bir takım zor la1ı1lunur . 

"' .. 
Maç akıamı, m lıaftrlu 

ıereftne HalkevlDde ınüıa 

aıere •erlldt. Ve b11 arada 
d Boka ıöttertılerl Ye Sa-

lıb t rafınc.Jan m•noloilN 
ıöylener~k ~eç vakitlere 

kadar il otldJ. 

laaflrlor bayramın 6çüo 
cü perıembe aabahı 81.0 
dı~ a trttalle lzmlre müte · 
veccıhen uiurlandılar 

Kar Ye yajmur•n faslll 
yajmaaı, .. haaıo müteaddit 
yerlerinde ıu blrlldnUleri 
lıu11ı1le a tlrmiıtt . Bu yüz CD 

.,unda btr anlaıma olma· 
dıiı ıtbl, top kontrolu d 
yoktu. \İ erilen paslar yeri · 
ae ııtm ı ror , top yere diıer 
düımez Uıtocl ' bir kuY••ti 
yerdeki çamurlardan alııırak 

hızını rttırıyordu V c bua 
dan müt~nlllt de, oyuna lı · 
tenıleo lıtikamet veril mi 
yordu 

35 oct dakikada, blslm 
ıantrabaf haYadan uz 

Bındnma Ortamekf 8plilerin maçı. 

1 

ttandırma O~taokulu bay

ramın üçüncü ıünü llteoln 
orl luıaılle bir futbol ma-

h•r •ur uıla topu 1&ia ıe - · I 
çirdi, aai açık topu ıüçluk · 
le ıtop ederek luıa bir 16 
rGıten ıonra ıandelleme ka· 
leyo attı Ye top kalealn ıol 
k6t sinden içeriye ıtrdl ıol • 

Htç mit edılmt1en blr 
anda Ye bu ıer it altında 
ıolüa oluıu, Nazılltlerla 
kuvveı m neYJyeılnt ıuah . 
Bldmktler bu vaziyetten la· 
Ufade etm ılnl bllenıeddcr. 

çı fçl• ıelulmlze ıeldı 'er ve 
••ptıldarı oyunu 2-3 kazan· 
arak aynı ıün meml keti~ 
dne d5ndi\ler. 

T spor Bu saya gitmadi 
Hftyramda Buruya ılde 

r le iki maç yapacajını y z 
dı ı ıs Tckıpor kulubü. ha 
vaaın boauk alm•aı•dan ôtü· 
rl bu ıeyallata ılde•emlt 

Usu pHlarla iaaTa.t.n 07 tir 

TÜRKDILf 7 SUBAY I•:tt 

HABERLERi 
· Ayvalıkta --
«lyııhk Gücü~ namila 

yıni bir spor ~ulübü çlldı. 
Geçen ıene görülen lü· 

zum üzerine Avvalıktaki ıpor 

kulüpleri .&lapatılmııtı . Ôf · 
reodtjlmlze töre, eAkl ku 
IQp azal rı toplanarak Ay
Yalıkta Jt"nl bir ıpor kulu · 
bünün açılma11nı ve lımt 

nln de co\yvalak Gücü» olaıa 

aıoı kabul etraıı l erdtr 

Ku Qbe m6ıaade •eril · 
m it •e teıclll için Bf"den 
Terblyeıl Oırektörlüjüne Böl· 
ı• vaaıtuıle mQncaatta bu
lunulmuthır. 

T ale/Je İçin 
Filimler. 

ilk ve orta tahıtl ç• lın 
dakı çocukların ılnemalar

dakl fıltmlerdcn kendı yaı 

larına ıöre faydalanmadık 
luı Maarı f Vekaleti tarafın 
dan yapılan tedktklerdea 
aalaıılmaktadır. 

Gerek ilk, rerekıe orta 
tahıtl çafıoda:kl çocuklara 
yararlı ftltm ler eettrtmek 
b r k11mıoı da memleketımlz 
dahlltade çe•ırmek ıuretlle 
bu ihtiyacın k"'rıılanmıuıaa 

çalaıılacak tır . 

Maarif Velcaletl bılhuıa 
t lebeye Öğret el f ıltmler ha-
zİrhyacakhr . Buıün A•rupa 
da mevcut bulunan •e fıllm 
kumpanyaları tarafından ıl 
nemalara satılan çocuk fıllm· 
lerl de ı6zdeu ıeçlrllecektır . 

Bu tedktkler k111. bir za · 
manda ikmal edilerek tat 
blk mnkllne konacaktır. • 

Çimento Fiat
ları Ucuzladı. 

Muhtellf clnı çlmentolaran 
toptan ve peıın ntıı flstla 
ranıa yeniden tndırıldlğlol yaz 
mııtık Veret ler dahtl ol 
mak üzere yeni f ıatlar lk 
Uaat Vekiletlnce ıöyle teıb ı t 

edllmıİtır. 
1 Fabrika veaaltl nak-

liye lçtode teallm bir ton 
çimentonun ıatıı fiatı: 

a) Portland çlmeatoıuoun 
15 Hra, 

b) Çabuk ıertleıea port 
land çlmentoıuaun «ıüper 

ılaıao» 18 ltradar 
2 - Btr ton aaıari top· 

tan ıahı addedilir. 
3 - Bu flatlu 1 ıubat 

1939 dan itibaren carldır. 

4 - Ticaret muka •ele. 
alyle kendi heaaplarına f ab
rlk fardan çimento aatın 
alan tüccarlar aattıkları çl 

mentoya - fabrikadan nakll 
vaaıtalara ıçlnde ton aatııı 

fiatına-mağaza, depo mu
rafı ve kir olarak azami 
50 kurut Ye Ayrıca tealtm 
mahallıoden Hhf mahallıne 
kadarki tenlk ve belediye· 
ce kabul edılecek nakil mu· 
reflarını tll•e edebılırler : 

Hısıananınin yani oto~üsü 
ııldi. 

Memleket hıutah•aealrıe 
on iki kltlJI taııyacak bQ 
yükllkte yeni bir otobüı alm 
••ıtır . 

Belediye Meclisinin 
Şubat Toplantısı .. 

- -- --
Dünkü toplantı~a ıbus seçi i için ıfifı ; ı ıyeli 

aynld1. Ruzname üzerinde ıörüsüldü. 
Belediye Meclııt mutad t ııne ıeçtldl. 938 Yılı bütce

ıubat lçtımaını · eraya bay ılnde fa11ll r ara11ndakl mü· 

ram taUllnln gtrmest .tola· nakaleye ald enek okuaarak 
ylttle - düo ıaat I 4 de Bele lt6tce encOmeoloe ha•ale 
dıye Reiıl Naci Kodanazın edtlmtıttr 
baıkaolıfında yaprnııtır . lıtımlak kararnameıloe 

Celıenln açılma11nı m6 te•f ıkao ~hltvukufun seçil 
teakıp Parti lıyönlıurul meal hakkındaki aaüzekkere 
baıkanlıjıoın mebuı ıeçlml okuoarall b8tce encOmenlae 
dolaylıtle Belediye Mecllıl vertlmeal kıuarloıtmldı. 
azHı ara11ada ayrılacak bıt Şebtr ıuyu, mezb•laa, ıo 
azanın seçimine dair olen iuk b.Ya depoıu ıılerlaln. 

teakereıl okundu. Y apılaa yapılabllmeıl iç ı n lıtlkraz 

HÇlf\S aonund• teftlı heyeti akdine m6ıaade edılmul 

azalıklarına Belediye azaları hakkındaki rlyaaet ı n milıek 
ara11odan kanuo mucll>lace kereıt okunarak bütce en · 
ıu beı kiti mOttefılıa ıeçtl- c6menlne havale olundu 
dı: Raıım Çatan. Aııml Sa Ruzoamede Bııka rör&ıe · 
kol, Necati Ulur, Emin Gi cell l>ırıey olmadıiındao Mec· 
•ensen, iımatl Ttrlloflu. ltıl öaümüzdekı perıembe 

Müteakiben ruznamedeld ıünü topl nmak kararıaı 
dtfer maddelerin mlzakere· 

Kır Koşuları ... 
Geçın pazar gOnB sı~r~ 

ıizdı yıplld1. 
Beden terbiyesi dr•ktör

lüjünün tertip eUlfl kır ko· 
ıuları, ı•ç~n haftaki pazar 
g(ioü ıebrlmlzde de mu•af
faluyetle yapılmııhr. 

Koıulara tkl terUp lze
rlndea baılaodı 

1 - Yaıları 16 dan 18 
ze k dar olan mektepli; aı • 
ker Ye kultıplerden müte. 
ıekkıl ıporcular ııttrak elti 
3500 metre olaa bu koıuda, 
Şcmıt 15 d ktka 5 aanlyede , 
bırtnol . Nıcl 16 dakikada I 
lldocı, 17.5 daktkacla lbrabım 
üçüocG olmuılardır. 

2 Bu koıuya bilumum 
ıporcu, aakar teıekküller •e 
kulöplerle hiç allkaıı olmı 
yan amat6rler ı1t1rak etti . 
70UU metre olan bu koıu, 
Ah Htkmet Paıa ıtadı tçtn 
den baılada Ye Halalca yo
lunun yarı yerinden AtaUlrk 
parkı cıvarıaa geçilerek tek 
rar stada aYdet edıldt. Çok 
allkalı olan bu koıuda bt
rlncıhtı 30 dakika Sokrat, 
ıktnctllil 33 dakikada Ah 
met •e içGncllüiG de 4'40» 
dakikada Gailp kazanmıt · 
lartlır . 

Bu lıoıularda blrtccl ıe· 
lenler, bu ayın ortalarında 

Eılıtıehlrde yapılac•k b61-
geler ara11 lnr koıularıada 

b6lıeml:r.t temıtl edecekler -
dır . -- -
Öğretmen okulunun 

ıeyıh tı . 

1 1 

ızmu 

Bayraann tkloct •ünü ÔI · 
retmen okulu talebelerloden 
ıeluf'n kıııltk bir kaftle dt· 
rektörleri Reıat Tardunun 
baıkanlıfı altında lzmlre ıt · 
derek lııeve mlıaf lr olmuı 

lar ve kaldıkları üç ıön fç. 
tnde meılelct ted iklerde hu · 
lunmuılardar Gençler bu ııır 
ada futbol •e vole,bol maç 
lera da yap rak bayramın 

beıtact gGntlı ıehrlml:ıe avdet 
et mitlerdir . · 

vererek tçtlmaa aoo vermııttr . 

Umumi Meclis 
9 Şubatta 
Toplanacak. 

Vtll,et Umumi Mechıl 9 
ıubat perıembe ıünfi Hat 
14 de toph•necaktır. Birkaç 
ay önce tiıuhap edıleo Umu · 
mi Meclfı bu ıuretle ılk 

toplant111oı yapmıf olacak · 
tır. 8ütftn asaya y1fl1et ta 
rafından toplantının ıaoö 

teblti oluomuetur. 
İlk toplaah rusnameaf ıu 

dur: 
1 Yoklama, 
2 - lakcltsln açılı9', 

3 - Reıı 1&nl ve klttp 
ler intihabı. 

4 lotıhap mazbataları 
nan okunma11, 

S Encüme•ler intihabı, 
6 l&alanameatn olcuo · 

maıı. 

Hisın 
Gazi ilkokulu öiretm~n

lertnden Ba. feYzlye 

ıle Eczacı mektebi mezunla · 
rından ıebrlmtz Lıae öjret · 

meni Ahrmedto nlı•n mera
ılml her iki taraf ıa yakın· 

ları arasında yapılmııtır 

Gençleri tebrik ederiz 
, ............ __ 

Franko Cum
huriyetçilere 
Galebe Çaldı. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

azaaı arasında tam bir ıi

rüı farkı me•cuddur. 
Le Perthuı, 6 ( A. A.. ) -

flayaı: 

B Negrin ile hOkfımel 

aıa11oın K talon1edaa taya 
re ıle Valanılyaya harelıet 

ettikleri l&rarla ı<S,lenm.ek 

tedtr 
Le P rtbuı, 6 ( A A. ) -

He.vaı; 

V ertlen m 16oıeta ıör•, 
lıpanyA l'lleıal nazırı 8 . 
Molı Reıır••· ıece fran11~ 
hududunu ı•ç111tıttr. 

Bayram GiJn· 
/erinin Zabıta 

Yakaları 
Eie •aballfftnden Muıta • 

fa oflu Mu.barem, M hme· 
dto kah• lnc:le kaYıa aOlluo 
da Cüodojaa mahallealndd 
Nezif° ojlu Sabri Rtzayl ıo 
pa tle batından btr hafta 
ıonra tekrar muayene•I-'' 
lüzum olacak derecede yı· 
raladıfıadan ıuçla yalralao• 
mıı ve b klunda tebkUcat• 
baılanmııtar, 

§ Kurtuluı maballeıtndeO 
Kadir ollu HCheyla Hrhot 
olarak Hocakuyuıu me•kl• 
iade Aluucılar ma hallesto' 
den l11Dall otlu HHa••" 
16 ıGaden tutarak bıçak 
teıhır •ttfil iddia •• ıtklyet 
olundutundan ıuçlu JakaY•· 
m11 Ye enaln acUıyeye te•· 
dl edllmltUr . 

1 Anaf artalar mahalleııo· 
deD Tedlk oflu lıma ll, • 1' 
al mahalleden Abmedfo balı ~ 
kal dikkinına ıtderek ba1"' 
ramla11Dak üzere iken, El' 
mahallestod~n İzzet ojlu Ni· 
yazlye teHdlf ederek halPtl 
buluodufu bıcalda Nı,.sı11 

ıol kelundan yaraladıflacl•' 
ıuçlu yakalanmıı •e tahkl' 
kata baılanmııtar 

!f Kurlulut mahall .. ıode' 
Kadir oflu HOaeyia, ıerb•f 
olarak Oruçraal mahallet lf' 
deo Alt oflu Mehmedt k• .r' 
le di•dlfü lddl• Ye ıtl.l11t 
olundutuaclan ıu4lu yak., 
la nar• k adlı yeye teılll• 
edilmııttr. 

~ Ele 01ahalleıioden ku•
1 duracı Abciullala oflu Kld'1 

ile a1nı mahalleden .lluıt•' 
fa oflu M~ hmet, katlı• 1ii' 

dıaden Ommü ejlu Sırra ~ 
karıaı M ne••erl di•dlk1•' 
ldd•a ve ııkayet olundul"' 
doo ıu~luJar yakalanmıı <fi 
e'fraklarıle birlikte adli 1d' 
tnllm edılmttlerdlr 

§ Karaotlan m•llalleı9'1 
den Hlteytn oflu f ehO' 
Şehir slnemaaında yertol lf 
ııal ettiflnden 6tiırl Aoaf•' 
talar mahallealodea Mu•t' 
fa oilu lımaılt ıol k•ııod•-

J• h.fıf ıurette yaraladıi• 1 
d la ve tlklyet olunduiuıodl
suçlu Y•kalanrnııtır. 

. h 1 d,_ ~ .:>•karya ma a leılll ~ 
Hatan oflu Sabrt, ç•'" 
k••ıaaıodan ötihü bu -':j 
halledea Büıeyla oilll ,. 
1aılarmda Talulnl taıl• b~' 
tından yaraladıiı tddl• 

1
, . 

ıtkiyet oluomuı Ye yak• 
1 

nan ıuçlu halıı:&onda talı~ 
kata bat•anaıaıtır. . , 

' ~ Ev•elkı aLttam Efe,_ 
hallutnden Mehmet of, 
HaHn ile Hüıeytn otlu tf 
mail adınd•kl ı h11tar ";I* 
malulteden Hatan ° ~ı 
ı • m a 1 l 1 rakı uı:r a 
alo •erıhp •ertlmemeıf 11 
zünden demirle alnınd•" ' 
ar ıwrdt~ yaralamıılard•';~ 

f Gündoi•n m•halle:~ı 
den Mehırıet otlu f-jı ,i 
makHt ye ı•f ~ 

1 b 
anlaıılamıyao, herbaı>I "'' 
aebepten dolaya aynı ~ıf 

hallede oturan Mehmet 1, • o' 
Haotf~nın kap111nı " ,• 
mak ıun~tıle içeriye t1'~,ıf 
lıtemıı. hane f&h

1*' 1 
feryadı ünrlne de.,rf111

1
,i 

murlan yetltMelr ,.,ç 
ya l•mııtar 

c 

u 

cı 

• 

• 

• 
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7 ŞUBAT !Ut TOllmlLI 

Yeni Barem Kanunu Pro· 
jesi Meclise Verildi. 

Büdce Encümenind n Meclise 
y Verile Layiha Esa la ı .. -

cG1n:::ll~earemtn bütce en 
il h huırlanıp Mec· 

• •Jeti um dlfl 1 umly•alne •erıl-
o Jaamıı ııı. bir le •e aylh•ıno 

••muu ba d ••lkı Jram an ev 
nthha1111 lr 

l.:&1ıhao u OJIDUftuk. 
oı da b"' rerı kalaa lr,.mı . 

ueGn 
M dde 6 llefredıyoruz: 

ceye te ff - Yukarı dere
r için 

•ene bir d en aı dört 
•e bu '- derecede bulunmuı 

.-a ar ad 
rece m rnu det o de 
••le ••tını f lllen almıı ol 
tepteıı ıarttır. YGluek mek 
.._ rnuun ol l 
au •Gdd an ar için 

et Q~ •en dl 
MGddetlerlnt lk :ı r. 

dea •af ._ m etme· 
e"" derecede bı 

memuriyete r 
.d l 

tayını icap 
en er G.ld aııaa "•dm etleri laıta· 
1 ar eıkı derece 

•• arıaı alul rna· H ar. 
er ne ıuretl ı 

•un bir d • 0 ur1a ol· 
ereceden f 1 

fi caıı d llld •z a ter · 
Ş lr. 

u lca dar iri 7 
Julcar1 d vı dıba 

• ertcelerd 
aıalıdalcı d en birine 

•recede L d 
ı&re me •a roya 

ınurtyet l d 
• Ja ebı l 0 

IDa 1 iı 
d 

ftleınur b 1 
fiı takdı d u unma 

ttdakı r e t"ı derece •ta 
memurla 

catıdır fi rnı ta ylut 
. u ıur•tle tiri d 

ce Jukardaka •re. 
taJlb oluD 1 rne•urlpete 
lerlnde bıan ar ••iri derece 

r terfi üd 
tloldurubc ._ m deu 

aya ••d d ce IDaa ar o ere 
tletınce ı~n1, bir tetfı nıüd

e aradakı d 
maatını aldıkt ercce 
edtld le •n ıonra tayın 

1 l 
ı lerl derce• 

• ar ar, nJ•aııaı 

6 ncı Ye d h 
recelerde ._• a aıafı de 

Ju•.,ıkı d 
den lcarıılık h ereceler-
ret1 

1 
ıoıtertl1nek ıu 

y •t•iı d •lf l •recedekı • •er• de va 
Cafzdır. rnecnur tayını 

S net llladd d le- J e e Yazılı h6 
um •r mahfuz le l 

re b 
1 

• mele üae· 
•t Del •e daha 

derecedeki 7uker1 
tayla edlleb l memuriyetlere 
•ek m ._ ı mek için J Dk. 

e"tept D 
a»a le ıarthr •ezuD ol -

Madde 7 
•e • 'cıll - El.ltyctlerl 

eri ltlb 1 l 
hak le ar Y e terf •• 

azıı.ndıl&ları halde k d 
rooun ü a -
1 b fil ıaadeıizlığı ıeh bt 
• lr d 

in erecede tkt terft 
lddetı l•çlr lerf rneılo rafmeD 

1 ederralyealere her de 
recede bir d f l e •ya mahıuı 
o mak tbere üıt derece •a· 
•tı verıltr. Bu bük a 
btlctnde . mun tat 
d 1 ıeçecek terfı müd 

et etlnta aıebdeı b ._ u •anu · 
~un merlyetı tarihinden ili· 

aren bea p olunur. 

Madde ı Al 1 
1 

e (houm 
maa11 't"eya d 
hı •imi ücretli 

z .. etlere ald k d 
teık ılit • roların 

kaıaunlarına hail 
1Da11 tıırttır. •n 

Ane.k IDU••kk t • •e Ü 
t ha••ll müddeti 1 m er • ır ... 
leab den ve datcnı mahı Jet 
•ra tmly n hlzmetlerıa bGt 

çe kanunların" batlı { 1::. ) 
:•tvellerloe dehli tertipler 
ld•• alınacak t<adroludao 

ıueıı catzdır 

M""• ~e ı tJn:tumlye lu 
.... \1 ...... 
J•l•aa 

1
, lh ( O ) c•h•ll 

llKı ••thil•d• J• 

zıla müıtabdemlerle nakli ,, ... 
•atalara kadrolarına lnhl ıar 
eder 

Madde 9 - 1452 sayıla 

kanuauo 18 net ve 3139 
aayıla kanunun 1 net m d
d~l• r t mucibince •erilecek 
muken tumlnah 1 3 nciı 
dereceler için 60 4 ve 5 
nci dereceler 30 ve 6 8 acl 
dereceler tçlD 22, 9 13 ncü 
dereceler için 15, 14 ve 15 
ncl dereceler için 10 ltra 

laralr teıblt oluamuıtur. 

Mezuniyet ••Y muv&k· 
kat me1nurlretle Ankaradan 
ayrılanlara aynldıkları mGd
dettn yalnız üç ayı için bu 
tazminat verlhr. 

8tr memuriyete açıktan 

velrlleten tayin edilenlere 
almakta oldukları •ekllet 
aıaaıı atıbetınde meıken 

tazmlna tı •erilir 
6 ncı madde mucibince 

müddetini tkm&I etmeden 
yukarı derecelere tayin edf· 
Jenler o alecakları mHken 
tazrnlnatı almakta oldukları 

ma f dereceatne tekabtııl 

den tazm'nathr. 
Madde 10 - Ôcr,.th va· 

zlfelere ilk alınacak memur 
lu tahıtl de! ecelerlne •• 
dtier naıfluına ıare ılre · 
bilecekleri maaılı memurluk 
dereceılnlo ancak bir 6ıt 
dereculne afd manı tutarJle 
tayın olun bıltrler. 

Bunların terfileri de ma· 
eılı memurların terfdertntle 
kt hüktlmle,e t&bfdlr. 

Maaıla ••Y creth thtlıaa 
ttıe•kllertode lıtthdam olu· 
Daealdar bu lranuo rnuc ı bto 

ee muayyen ıer• l tl ıhra& 

edınclye kadar thtteaı mev 
kit olmayan dlfer bir ••at 
feye t•h•llde rnOkteaf'p hak 
teıkll etmemek Dsere kad. 
rolarında muayyen maaı 
veya Gcretlt: taylD ohaaabl· 
lirler . 

Bu ı&bılerden bir terfi 
müddetini tkmll edenlerin 
•Jnt mahly ttekt lhtllftı 
tne•kllerfnde keHltk mük
tuep hak teıkıl etmeu-ı"k 
ü~ere terftl~rt de caizdir. 

1htluı rnevk lerlDID, teı · 
klllt k•dr larına bafh kad· 
rel rda turıh edtlll\lf olma· 
11 farttır . 

Madde 1 1 - Ôcretlf va · 
t.lf el•rde bulunanlardan bir 
teıfı rnüddetınt dold J uran ar 
ücretlerinin 1 kabül ettıff 
derecedeki mıuıılı mernurl 
Jetlere d ld b •c o urmıJanlar 

lr derece eıağıdnkı memu 
rly~tlere nakloluna blltrler. 

1 d 
cretlı bir •••lfeye nak· 

e il~cek l d maaı ı mernurlnr 
•tı buluod •-ı h u-. arı derecede 
r ledı üdd 

lar ık ti dolduran· 
dura 1 ve bu mOddeH dol · 

tl>•J•clar bı 
Ct!Je atd r Oıt dere 
kabA\ °'•"t tutarının te 

" Cltlit G • 
lirler. cretlerf labl . 

u11ların e 
vey 

0 
g çllklerl muıh 

CPellı 111 rece•tnd~"• ll>urtyet de 
• bd 

1 
terft m6ddetlnln 

lir Dakl dıldtlılerl tarih· 

Madde 12 - Ücretlerdea 
Ankarada bulunenlara 1 O 
ncu madde mucıbtnce ılre· 

btlec,.klnt maaıh derecelere 
atd roeıken tazminatı m••t· 
it memurlar hakkıodakt 

umumi hOkOmler dairesinde 
•erilir Derecelerlntn Oatftnde 
thttıiU mevklleıtnde ilcretle 
lıt ıhdam edilenlere bu tas 

mlnat v.ertlmez. 
Madde 13 - Gerek bir 

vekalet teıilılltıoden dlier 
bir velı llet teıletlltına , ı• 
rekıe ( ..• ) eayılı kanun be 
lr6mlerloe tlbl tetekkOller
den ••klletler teıktlltına 
vera velrl !etler teıkılltaadan 
bu teıekkDllere memur oak· 

il alt olauiu •ekıltn mu•af· 
alcatlne baflular. 

lıtlfa ede~ler altı ay mGd· 
detle bu meddede yazılı dl 
ler bir velrllet ••Ya teıelr 
külde ber h•nıt bir wadfe
ye tayin •dilemezler 

Bu madde hlkmG ücret · 

itlere de t"mtl olup ancak 
tavınlerl mahallerine alt 
memuriyetler aruuu:leld 
nakil Ye tahviller YalJ rl11 
mflaaadeıt1le yepılır. 

Madde f 4 - MHlekı tah· 
ıtl veya tbtlıH tahılll fire · 

rek meıleklerlne alt daire 
•• Yulfelere lntlaap e.lea 
fer ile \,u kaDunua 5 tacı 
maddeıtode 1azıh •aslfelere 
•• tbtlHı mewktlertoe alı· 
nanlar mGateaoa elmalı ize 
re btdayeten de•let memu 
rlyetlne alınacakların mii
ıabaka imtihanına, birden 

(Sona d6rdloe6 Myfada) 

Soıyet haf f ındnstriıi. 
SoY!Jeller Bırltil haf ıf en 

c:Uhtrlıl, 1939 ıeneal lçiDde 
1938 • nazaran Jlit:de 9,2 
fazlaalyle 16 800.000 ruble· 

ltk •tY• lıtthHl edecektir. 
Bu ıene tçınde en mGblm 
it, pamuk, ipek •• keteo 
endaıtrllerlnln ıokltafı e1a-

calıhr 
. Bu ıeoe, meoı cat eadüı· 
triılae 41 bla •iltk Leni· 
nakan d kuma fabrlkaaı, 
Tbılııı. Poltava •e No•o•I· 
bırak dokuma fabrikalara 
ve 82 btn ille Tatkend pa 
muk komb loaa1nın ikinci 
tranıı ıltıbak edecektir 

1939 İçinde, memleketin 
biUün m6e11etelertnde 520 

000 fi ftll1ecektlr 

Yeni ıltm madenleri. 
Sovyetler Blrllilnl• muh

telif mıntakalarında, 1938 
de, altm lcf'tfedılmtıt1r. Ez 
cümle Kezaklatanda Akına 
lınılle )50 kilometre me••· 
fede altıoh kYartz damarla· 
rı. Pa't"lodar •e Karaaadada 
da altınla mOhtm barit aıa· 
denlerl buluDmuıtur. Kırııs 
tıtand•, Altayda, Y akutl• 
taod• 't"e Çkale•(eıkl Orea 
burı) mıntAkaunda da yea• 
alUD damarlan teablt edtldl· 
jlof blldırtlmektedlr Nıba 
,et, Kafkaı1ada Kram nellı· 
rfoln J.atafında, Baıklrfıtaa· 
da ve Kıro• mıntakaaında 
altıDlı kuatfarda k .. fedlhntı · 

tir. 

· Bayramdak' 
Harici Kısa 
Haberler. 

* fnglltere ha,a nazar•tl· 
e atd btr takım glzlt e• · 

rak HeDdon Hkerl laf re 
meydanındaki datredea ça 

lıomıttlr 

• Ftollodt1ada 18 yaııa 
dan 60 yaıana kad r erkek. 
kadıD berkea 1Dllll mü def aa 
ile doiradao dotruya all 
kadar bnm tlerde çal ıtmaia 

macbur tutulaca lardır. 

* Ftllatla konferao11 7 
t•batta aç1lacakbr . 

• Romanya hariciye na
sm Gafenko. Belırada git 

mlf, Baı•ekil Sto,sdtno 

•iç ile 16rlfm61tOr. Bu 16 

rtlfmede tkt de•letf allka 
dar eden bGtOn meaeleler 

16rQ16lmft1Ulr. 

• Yuaaa Baınkllt Geaeral 
Metaluaı btr nutkunda Yu· 

nantıtan iç •eziyetini çok 
iyi oldoiuau ı6ylemlttlr 

" Almaa-lnıtlh: endGıtrl· 
l•rt arHındakl mOzekereler 

28 ıubatta Duaeldorfta bat· 

h1acaktır . 

Eıkt Çek CumburreııtBeneı 
konf eranılar •ermek O zere 

Loaradan AmerlkaJ• hare.,et • 
etmlıtlr. 

" LttYanra, Eıtonya, Le· 
t•nra barlclıe nazarlara oa· 

feraDll Ko•noda toplanmıt ye 
ftç de:vlet tarafından kabul 

edtlen bitaraflık hakkında 
16r61mlılerdır. 

• la•eç milli m6dafaa na· 
zm lınç ı ıl&blarıoın arbrıl· 
maaı ltızmuna dair mebuaan 
mecllılnde beyanatta baluo· 

tnuıtur . 

* Soa 1 ~ ay zarfında in· 
itlterede halka 40 mtlron 

zehirli ıaı: maıkcıl daiıtıl 
mııhr. 

* Akdeniz ıablllerlnde tı· 
tlrahata ııdrn lıveç kralı 

Berhoden ıeçerkeo Maraıal 
G6rlngle uzun mftddet ı&· 

rüım6ttlr. 

• On beı ıünden 

ltalya kralıma ml11flrl 

bert 
olan 

Bulaar kralı memlekeUne 

dönmüıtüf'. 

• lastlterede elektrik ıan· 
trahaa yapılan ıulkaıtlerdeo 

dolayı 33 kftl tevkif edıl· 

mtıttr 

* J pOD harp remtlerl 
••parla rken iki manevra 

denlsaltı çıup ıtm•t· bunlar· 
dan (1063) batmıthr. 

* L\lndradaltl btr laflllkte 
bet kiti yaralanmıı,haataha · 

nere kaldar1lmı9lard1r . 

--
Açık teşskkür 

o~. d6rt ıeoedenber• çek· 
·mekte oldujum mide airı 

larılD Gzerlo• bu defa Ba 
lıkeelr aıkerl hutahaneıt 
dabtltye mOtehu1111 Ferit 
Bayburt, rontsencı Muhittin 
Gü .. endıl tarafından mU•J•· 
ne olundum. Keadılerlnln te 
da•I •e ihtimamı eayeılnde 
bu bftyiık ta:tlrabım aündeo 
sOn• baftflıyerek lylleıtını. 

Her ıki .ielerlı doktorla 
hHtaba•• heJetl 11hhlJeıl•e 
IODIUS ••Y•• ... t•ıek Ür· 
lerlaıt ınnarım. 

Esin• Alay Nalbant 
Baıı M•ıtak 

SAYPA 

. ' Mebu Secimı· RADYO • ı-:-------
l 

ne Aid Hazır- ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 K~. 120 Kvv. /ıklar. 
( Ho tt rafı birinci uyfada) 

t eh lp ıeçıml neUcelenrnft 
olacaktır. Btllher• gelecek 
emre ı~he mebuı intihabın• 

T.A.Q.t9.74m. 15195Kca. 20 KYv. 
T.A.P.31,70nı. 9465Kcs. 20 Kn. 

ıeçllecektlr. 

Ş e hrimizde intihap hızırlıkl · rı: 
Şehrimizde bu emre 16re 

lntlb p haıırhkları de•am 

etmektedir. 
Mebua fntlh•P kanunu 

mucibince Belediye Retıl 
tefttt heyetinin tabıt relıl 
bulunmaktadır Daimi En 
cümenln d6rt uuı da teftlı 
heyetinin aynı auretle tabii 
azaeıdır A 1rıca Beledıye 
Mecltıl aruındeo ayrılacak 
bet tefllt he1etl eı1111 da ••· 

çllmııttr 
B61lece h·ıekkOl eden be1ırot 

hazırlanan eıu defterler 

(berinde a1ın 4 acil 16 · 
aGnden tubareo tedkiklerlo• 

bıılamıtlardar 
intihap has1rhkl•r• etra 

f ında teftlt he,eU relıl Naci 
Kodanaz, ıuetemlı• dfto f\1 

beyanatta bulunmuıtur: 
«Tatil ıDol~rlne r•i01

•
0 

mel'keı kaza dahlltode cnebuı 
ıeçlml ha:sırlakların• de••m 
ecltlmf ı ye ikmal olunmuıtur 
30 !ktocıkinunda baılı1•D 
hazırlıklar oetlceıtode 4 ıu· 
batta ueı defterlıPr tama .. • 
lanmıt bir halde tntth•P 
tef tıı he1ettne teYdl olun 
muıtur. Vı1A1et1rotz ln ku• 
lar1 da aynı roilddet urfao· 
da eaae defterlerlal ıkroal 
ettikleri 1 ., ılAret makamı 
vaaıtaaıle tefUt heyetloe btl· 

darmtılerdtr . 
ikmal olunan eıll defter 

lere naıarao vıll vetıınlzlD 
umum nüfuıu kadın, erkek 

498 bin k(hur olac11I• hh 
mta edilmektedir tiu tah 
mln.e nazar•D vtll •etteo 

çıkacak meb'uı uyıaının 
l 1~ 12 yerine bir f azlu e 

o!aCRİı t brotn ed&lmekte 
dır. Heyeti tefttıtye 5 ıubet 
tarı b ındeo ttıbaren eıu def· 
terlerin tedktlderlnl, tabkl 
katı ı IOıubata kadar ıkmal 
ederek defterlerin a11lmaa• 
oa karar verecek, 1 O ıubat· 
tan ıonra 15 ıüo mnddf'tle 
defterler intihap ı6belerlne 
aeılmıt bulunacaktır.» 

Soryıtlar Biıliği sivil ~iYi 
f ilasu. 

7 2 - 939 Salı 

1 2.30 Profram, 12 35 TOrk 
mO& ğl Pi, 13 00 Memleket 
ıaat a1arı, aj nı. meteoro• 
loJı haberleri, 13.10 14 MO. 
sık (kGçOk orkeltra ıef: 
Nec p Atkın) Var1ete proi· 
ramı (Tanıolar, Velılf'r, 
fokıtrotlar, a•lre), 18 30 · 

Profren>, 18 35 Proira · 
t 8 35 MOzlk (ıoll ve u~der 
ler Pi), 19 00 Ko11uıma 
(TOrk ye poıta11), 19. 10 TOrk 

mOzlll (ince 11• faoh: Hl• 
casklr) Safiye TokayıD •t· 
tıraklle, 20,UO Ajaoı, m • 
teoroloJI haberleri, ziraat 
boraaaı {flat). 20 15 Türk 
mOzlll, Okuyanları Rad f 
Ne ydtk, Sa dl Hoıı •t Çalaa 
lar: Vecibe, Reıad Erer, 
CeYdet Konn. K. N. S.er. 
hun, 1 Oaasan beJI• Se 
ba peıreYh 2 - Ded nl • 
Guı ejle ıol bnlbOll rt-, 3 
HChoil efendı - Çok ıOrm• 
dl, " _ Atık Moıtafa B r 
eıınere ıönOl Yerdim, 5 
Reead Erer . Keman takıtm~ 
g _ Saadeddin Kaynak · 

Ourupda bir bakııın, 7 -
Said ef eadl ŞeYkef~• ••• 
aematıl,8 - .:sa deddto Kay• 

0 
k • Ell 1aalerlae kurbıa 

oldulum, 9 - SaadeddtD 
K.ayoak . BataD ıüa kaaa 
beozı1or, 10 - Refik fer· 
aa• K:1z bOrOn de ıalıaa, 
21 .00 Meaıleket ıut ayarı, 
;ı ı 00 Konut•• (Hukuk timi 
yay a kuruma), zt .15 Bı· 
ham, tab•tllt, kambı10 • 
nukut bortuı (fı1at), 21 30 
MOzllı (Radyo oekeıtt11H · 
ıef: Praetorluı), 1 - fr. 
Baraantı: Conı rto 110•8 

tro•petı ık• obuY•ı temltal 
•• yaylı ,.star l"'ln . op 3. 
Nr tO, Re MaJ6r Adet o 
A Jt>ıro. Lerıo, Allrıro, 
ADdantıno, All•ıro, 2 -
Joh Cbrlıt Bach: SHfonl 
op 9 Nr. 2 mJ bemol m•· 
jör, Alleıro, Andaote, Tem· 

po dl menuetto, 3 - N · 
Mıaako••akı: Coocert no il 
rlco, op 3Z, Nr. 3, ıel Ma 
j 6r Alleırette. Andante mo 
notono. Alleıro r ıocoıo 22. 

15 Mozak (Saluıfoa ıeloları: 
N ıhat Eı•nıln tarafındao), 
22.45 Mazık (Danı plakları) 

23 45 24 Son ajan• haber, 

lerl ye yarınki profram. 
1938 SenetlDde. ı l •ll ha-

nakliyat ı ---·--------va f aloıu, So•yet 
endüetrlılnde çok 

ınühl• ,_ 

bir rol oynamııtar. 
sı.ıl hu• flloau, daha 

25 kiouoevvelde, senelik 

planını. ,nzde 102 ntıbetln 
de tfa etmlı bulunuyordu. 
Bu müddet zarfında, ıl't"ll 
ha't"a filoau, 234 000 yolcu, 
6,062 ton post• •• 42 060 
ton muhtelif d •A«"r eır• 
nakletmlttfr 1938 ııeneıl 
sarfında, bu fıloıuouo fa•· 
ltyetı, 1934 ıenealoe naza 
rao d6rt mtılldtr, 1937 ae 
Desine uasaran .da yüzde 
20 nlıbetla.ie fazlrıdtr· 

Sovyetler Bırlttı. bava 
mOnakale yollarının uzunfu· 
§u ile dClo)'ada blrfncl mev 
kU almııtır. Fılhaktka, Şt 
mal Deniz yolu Umumi 
ldareıfae m rbut yollar ha 
rlç olmak üzere 1938 een• 
ıl oıhayetlode, Sovyetler 
B•rltfl ha•• yellan ıebeke 

ai, 108 000 kllometreJ• •ar · 

mı;hr. 

1939 ı neat zarfında al•ll 

ha•• f ıloıuaun faaliyeti çok 
deh• mtlhl• miktarda re 
nııl•yecektır. Bu ftlonuD 
tayarr.lerl, bu een• lçlade 
33 000:000 ton lsllometre 
yapacaklar. Pllu• sore, ta· 
ıınacak ,.olcularıo af'.!adt 
250 000, postanın afırlılı 
9 6 00 ton ye d ~er m"bte 
lıf eıyaoıo ılkletl 43.JOQ 
tondur. 

1939 Seneıl ıçtnde, yeni 
bir ha•• Jolu daba açıla· 
rak, ıebeke bu mtkdarda 
fezlslaıacaktar. Bu yol, Mo · 
ıkova • Ba&ı6 • Aıkabacl 

yoludur. 
Bundan ıa1r1, Lenfnfl' el 

MoıkoYa ICte• Odeaa h.t 
tanda da aGratlt posta taya· 
releri ııletllrtln.ktlr . 



!ATPA: ' 

Yeni Barem Kanunu Projesi 
Meclise Verildi. 

(Baıtarafı üçüncü sayfada) 
fazla talip bulunmadığı tllk
dlrde ehliyet tmtlhanıaa rı . 

rap lcazanrnaları ıuttır. 
Madde 1 S - Huıuıi bir 

kanunla akılne ıarahat ol 
madıkça umumi •e mülhak 
•e huıuıi bütçelerle idare 
olunan daire •e mGe11eıe 

lerle beledlJe b6tçelerinde 
yer alan memurların uhde
lerinde; bulundullları müH
İeaelerla içinde ve dııında 
maaıh veJa Gcretll aıll me
muriyet t~tlma edemez 

788 aa1ılı memurin kanu
nunun 8 inci maddeıtyle 

496 Hyılı kanunun birinci 
maddeleri h6k6mleri ücret
li memurlara da ıamlldtr. 
Maaıh veya ücretli me

murların ubcielerlnde maaı 
lı veya ücretli yalnız bir 
daimi mualltmllk buluaabı

llr. 

'u katlar ki .. 11 va:aıfell 
maaıh olanların uhdeılnde 
ki maaılı mualUmltkteD ala
eakları para ücret filbar 
elunur. Bu ıuretle tllveten 
bir m•alllmUk deruhte eden
lere mualllmlliln ücret ve 
ya •••t tutarının O~te iki 
ıl verilir 

Muallımlerden uladelerlD· 
de rektörliik, dekanlık mü · 
dGrllk, baımua•lnltk, baı
m•alltmlık laboratuvar mü 
hendlı mektebi ve ıanat 

okulları at6l1• tefUil gibi 
tcretll idari bir vazifede 
laulunanlaran iki muallımltil 
eemetmeleri caizdir. Bunla· 
ran idari vazifelerine ald 
Qcretlerlndea · •e muallimlik 
maaı veya iicretlerlndea 
miktarı fazla olanıa tama
mı •e iklnclılnln ele içte 
lklıl verilir. (Müderrfı, pro 
fHir, doçent tlblrlerl mu· 
alltmllk ıfadealnde dahıi. 
dır.) 

Yukarıda aayılı idari ••· 
zlfelerl olmıyaalara Gç mu· 
alllmllk ••rebılır. Bualar 
maaı •eJa ücretlHlnden 
miktarı fazla olanın tamamı 
ve tayin 11raıt1le de iklncl
ılnln Qçte tklılnı •e üçOncü 
ıQaün Qçte birini ahrlar. 

Tabiplerin ve mühendlıle 
rln deruhte edebilecekleri 
meıle kt vaılfelerln adedl ve 
bundan dola11 kendilerine 
verilecek maaı veya ücret· 
ler nlıbetl uhdelerinde ide -
ri vazife bulunduğuna veya 
ltulunmadıtına ıöre muai 
Umler için yukarıda konulan 
biikümlere tlbıdır . 

900 Sayıla kanun ile 170Z 
aayıh kanun Ye bunların 

ek ve tadilleri hükumlert 
mahfuzdur. 

Madde 16 - Odacı. kol 
cu, bekçi, enak mQ.eztı, 

ıemt mGrettebatı, Ocretll 
tabıtldar daktilo ve ıtcoo 
ve bunlara benzer mütefer· 
rlk müıtahdemler bu kanun 
hiikümlerhıe tlbl değildir 

ler. 
Madde 17 Mülhak 

biltcell idareler, huıuıi ida
reler, belediyeler, ticaret 
odaları ve borsalar dahi bu 
kanun hOkümlerlne tabidir 
ler. Anc•k lohıaarlar ve 
devlet demlryolları ve li -
manları Jıletme ıdareı.t 
umum ""6durler1ne alacak · 
lerı tcrett110 baıka ıörüle 

cek Ubutn ÜLerlne icra Ve 

killeri Heyeti kararlyle ay 
da 100 lirayı geçmemek ze· 
re münasip bir tazminat 
vertlebUtr. 

Madde J 8 - Ücretle 
müıtahde.m me urların har 
cırahları maeılı memurların 
harcırah hükümlerine tevft 
kan ve ııbu kanunun 1 net 
maddealnde yazılı derece 
aylıklara uu tutulernk he 
up edilir . 

Madde 19 - Devlet me· 
murları aylıklarınıa te•htt 
ve teadülüne dair olan 1452 
sa yılı kanunun J, 2, 3, 6, 
7, 8, 9, 10, ve 16 ncı mad· 
deleri tle mezlnlr kınuDun 
ve dıjer kanunlarıo bu ka · 
nuo muhalif hükumlerl •e 
163 ve 206 ıayıh tef ılrlerln 
hükOmlerl ve muhtelif tial
relerln teıktllt kanunlarında 
mevcut ve maaı em1aJI ha
nhnıD ••Ja maaı emaalt 
huılını fazı• ••Ja tkıtlın· 

dea lcret olarak nrtleblle
cell yolundakt ıallblyetler 

kaJdırılmıthr. 

Madde: 20 - RlyHetl 
cumhur teıktilh hakkında· 

ki 2180 aa7ılı kanunun 13 
11cü ve mezkür. kanunun 
3011 Hyıh kanunla deilttl 
rtlen 14 DCÜ ve Ankara 
YOluek Ziraat EnıltltGıü 

hakkındaki 2291 ıayılı ka· 
nunla Jıtanbul Üoivereteıl 
hakkındaki 2928 1ayıh ka
nunun ve bunların ek ve 
tadillerinin aııataa, doçent 
ve prof eaörlerln hizmete ah 
nıı ve terfalerl hakkındakı 

ve milze ve r&1atbane teı· 

kılltı hakkındaki 2530 ta· 
yılı kanunun milteban11larıa 
hizmete ahnıı Ye terfilerine 
dair hilkOmlerl Ye Cumhur 
baıkanl•iı fıllrmoaık or
k~ıtraeı teıkllit ve orkeet 
ra me•ıuplarınıo hizmete 
alıaıı •e. terf ılerlae dair bü 
ldlmlerl ve poıl•, te,ıraf 

ve telef on ldareal teıktllh 
hakluadakl 2822 ıayılı ka . 
nunun 3080 ıa1ılı kanunla 
deitıtlrllen 28 ncl maddeıl 
•e .>021 eayılı emnl1et teı· 
klllh kanununun 24 ve 47 
tncl ve BüyQk Meclııı t•ı· 
kılltı hakkındaki 3552 1&· 

yılı kanunun 5, 6 ve 7 net 
maddeleri hükümleri mah. 
f uzdur. 

Hahkcsir Ticaret ve 
· Sanayi O~asmdan: 

Balıkesir vJliyet merkezi· 
nln Aaarlçl mahalleıtnde 
Baıaran ıokajınd~ ( 9) nu 

1 

maralı evde oturan Türkiye 
Cumhuriyeti tabaasından 

l olup Kunayl Mılltye cad 
dealnfo Manifaturacılar için. 
de ( 11 ) numaralı dükkanı 

ık a metglhı ticari ittihaz 

ederek 928 yılındaoberl ma 
nlfaturacılık ticaret le lftlgal 
ttlğlnl beyao eden Sadet 

Un ojlu Salih Serpenin un· 

va nı tlcareU bu kere ( Me · 
nlfaturacı S"lıh Serpen ) 
olarak teaçtl edtldığl gibi 
bu unvanıo imza ıeklt de 
Türkçe el yazı&lle ( Salıb 
Serpen ) olıırak ticaret ka 
nununun 42 ocl maddesloe 
göre Balıkcılr Ticaret ve 
Sanayi Odaıınca ı 050 ılctl 
eay111na 21 · 1 939 tarihin 
de in ydedıld gl tlin olu 
nur. 

TORKDILI 

Bandnma su'h ~ikimliği 
satış mamurluğun~an: 

Bandırma ıulh mahkeme
ılnce ıalılarak bedeltntn btı· 
ıedarlar araıın•• taksimine 
karar Vf'rilen Bandarma ta -
pu datrealaln Nltan 936 ta
rih •e 26 ııra numaraııada 

ka1ıtlı (Aımalıderelt Salih 
oilu Muıtafa namına ka1ıt· 
lı) Bandırmaaın Dere ma· 
halleılnde ıağı Sarııakal Ala. 
met ve belediyece yeni açı
lan yol, ıolu yfne k11mea 
belediyece yeni açılan yol 
ve Ahm•t vereıelerl •e Ser
vetten geçme Jlne Ahmet 
verHelerl ve Mehmet •ere· 
aeıl arkaaı Çarpanla Muıtafa 
arka11 6n6 Balıkeılr cadde
ıl ile çenlll içinde kuyuıu 

ve harap dakkln ve ev 
abm ve bir miktar taı bu 
lunan 118 metre murabbaı 
42 ıantım ana hakkındaki 
ihale feıhedllerek oa beı 

160 mlddetle yealclen açık 
arttırmaya çıkaralmıthr. Mu-
hammen kı7mett,. 2345 lira
dır. ihale ıGnl 17·2.939 ıalı 
ıün6 ıaat 14 de Baadırma 
mahkeme kaleminde yapıla
caktır. Talip olanların mu· 
ay1en zamanda 11elmelerl •e 
Jüzd• 7 lluçuk nJıbeUnde 

temtoat akça11 veya banka 
mektubu araaacafı lüzumu 
ilin olunur . 

Defterdarlıktan: 
MeYkll: Sokağı: Ctnıl: 

Aygören Pınarlıçeıme Ar1a 
Mahallesi 

Martlı General Alt H•ae 
Mahlleal Htkmet caddHI 

Kepıüd Camt c•dld Hı ne 

Miktarı: 

61,95 

(15 nu: lu) 4 eda, 
bir mutbak bir 
miktar a•lu ve 
bodrum 

(4 oda, 2 ahır, J fı 
run, - 339.48 M 2 
zemin üzerladedt. ) 

Bedeli muhammenl: Hududu: 
40 ltra ·Şark an Ali f• 

maa kızı~ 
luımen E,..... 

1600 lira 

i50 lira 

Şerif, K~ 
ltaklıal ,.... 
fmnı, 11111' 
len aekerl r1• 

zıka cadd-' 
cenuben pat 
riçlt Şaban •' 
ıa11. 

Solu huıuıi -' 
h .. elte varıil> 
ıefl HaaaD, ~ 
kHı Ha1aD " 
çeel, ini 1 

Abacı ••I •. ~ 
Yel, Hacı 1';J 
oil• Şükr6, 
la Emin ••"' 
ıeıl, bakkal ı;. 
aeyta ojlu 
rahim ve tbff' 
hım pelallt-' 
•ereHıl e••·r• 

1300 Adet ç\nl&o lnha 15 adet Alman p6lverlzat6rü 
Çınkoların b~ber klloıu .f l&uruı. 

Ptılvarlzatöıün beher adedi l lira (Korucu nablyHlnde tealtm ed&imek ıartıl•) 
Yukarıda ena.f Ye mıktan ruıh gayri muıL.ullutn ıatıfı, 26-1·939 ıarthtD~ 

8·2 939 tarihine kadar 15 ıOn müddetle müzayedeJe konmuıtur. T•ltp olanların ıb:_. 
ıOnü olan 8 2·939 tarihine mü1&dlf çerıamba günO aaat 15 de v11 yüzde yedi bu~ ~ 
pey akçelerlyle birlikte Defterdarlık datreılnde buluoa:ıalerı, dahafazla malumat alOJ' 
lltlyenlerln tle MıJli Emllk daırulne müraceatlan. 

4-1-21 

Ha hk esir Ev k.af . ı :.._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ • .._ t:u_ .._ .._ t .._ • • •:u:u-'J 
Müdürlüğünden: 1 ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası il 

Emval ıayrl 
Menkule 
No: 
18 

19 
29 
30 
75 

. 76 
13 
110 
120 
121 
125 
127 
128 
129 

= K apita/: 100,000,000 Türk Lirası 
Ctaıl Mevkii Muhamm•n 1IJ. Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ~ 

DükkiD Camı ~eıme ~~~·it = Dünyanın Her Tara/Jnda Muhab11 ler ~ 
ıokeiı .ı Her t6rll zlrat ikrazlar- d•i~r btlcOnale barıka 1r11.1· ı 

» SillGklO çeım• 200 fJ. aaaelerl büyük ıubelerlnde kiralı" kaMlar. l 
» y eııllt çıkmazı 1000 1IJ. lhbar11a tasarruf ve kumİ:>Ha heHplarıııda ilır•· ~ 
» Bıfadıç caddeıl 400 = mtyeler. ! 

Bahçe lıtaı1on ambarı 500 
araa » 400 = lJ:ramlyt: Miktar[: lhramiytnin tutarı: ~ 
Han ar1&11 Ekıcller 3000 ADEDi LiRA LiRA ' 
Tarla PaıaköJ çayırı 200 = 1000 1000 ,, 

» » Atçı dereıt 700 ~ 500 500 ~ 
» » Taı altı 15 .,. ı 250 250 ı 
.,, > Tahir çeımeıı 150 ~ ıo ıoo ıooo ~ 
» » Ulu mezrlık 500 .,.. '-

..ı 25 50 1250 ~ 
~ Orhanlye: •ıçı dereıl ~go ; 30 <10 ı 200 ~ 

)) • > '*' 40 20 800 ~ 
Yukrıda yazılı satılık •akıf •aJrl ınenkullerln arbrma ..,. r. 

müddetleri 31 . lklnclkaoun 939 dan itibaren on 16n Jk 108 6000 ~ 
uzatılmııtır ihale 9 ıubat 939 perıembe ıünü eaat 14 de Bu lkrami~eler her uç a~da bir olnıc k ııure sl'' 
yapılacaktır. Taliplerin vakıflar ldareılne gelmeleri tlin J' llede d6rt defa btı 111ikto.r uzerlrıdtn kura llt dağıLı 1 
olunur. .ı. lacaktır t' 
Balıkesir Tapu Sicil •••••.,.••••••t.••••-..•••••* 

Muhafızlığından~ ı••••••·~~·~•••••••••• 
cınıt: Hududu:! it Kulak. Bogaz, Burun Hasta/Jk/orı Nahlyaal: 

Bt~adıç Orta ıoa· 
halle 

)) 

IJ •ne Sağı Dcnıı Alamet ıolu Mütehassısı. 
T evf ık Gümüı ve Hüıeyln 
Yanak, ıolu eski hıeıclt bl )) (_, K ' .. () .R 
nuile Gıcır Alt dükkinı, •• 
arka11 HOaeyln bekçi e•ile 
Hüseyin Yanık, önü yo. le 
ve mescit . ii 
Önü yol ve k11men Nazif = 
karı11 Ane anası, sağı il 
yol arkaıı yol ve k11mcn 
Keke Mehmet kar111 Ha lf 
tice Kekenın evi lopuıu • 
ıolu l\eke Mehmet karm W 

Refik Sert 
MU A. YENEHANESl: BALIKESiR MlLLIKUVVE11J 
CADDESiNDEANKARA OTELi KARŞISINDA 1\0: 1: 
DE liA5TAl ARINI ÔGLEDEN SONliA SAA1 J 

DEN iTiBAREN KABUL VE TEDAVi EDE~ 

)) Hatice Kekenin evi. ···~········ l!Rf•ltltllj!fi Kalaycı dükkanı Sniı Hüıeyln bekçi dGk. 

~!~ı.:~~ .. 1H~~;;~~" ~:~:: Balıkesiı· Askeri. Satııı , 
~:;~ k;:;~::.·!eô;:ı.b.ıe- Alına Konıisyonuııdtı~ 

Evsafı JUkarıda 1azılı iki ev ile bfr dükkanın atasın· Balıkeılrde bulunan kolordu ıçtn aylık ıoo ltra o~ 
dan lnttkalen malıkt bekçi damadı lbr htm oğlu Muıtafs- Je btr mimara ıhtlyeç vıı.rdır . Taliplerin dilekçe, hiU" ... lr 
nıo 332 de karııı Zelıha ve evlltlar1 Mehmet, Alı ve f,. kil P • eıhabıodan olduk! Nna dair: idare heyetince tasrıl "'" 
maı( ve fbrahim ve MuatafayJ terk ederek öldüiü ve bat· nühal mnbata11 , mr.ıun bulu dukları mekteblo dtplo b/. 
ka vartıl olmadığından bahııle ıenehlz tuarrufata kıyaaeo d ._ d b ı d h ı d ı ld ki rı tim iye •il ar u un uğu •zmet t'!t c ll mıı o u " 11 nıuamelelerinfn yapılmaıını istemeleri üzerine 16.2 939 1 k d f le 1 ı bır senlı ve TGrk o du larrna ~ t nO t~ı ltz Ctt' eri e 
tünü mahallinde ketlf ve tahkikat y11pılacaiındAn bu ıü R"hke•lr Kolordu KomutanlıRına müracutları. 
ne kadar T pu Sicil muhafızlı~ına ve bu gOnde mahalli - ] 23 

4- -
ne gidecek olen keılf memuruna bu yerlerde hak iddia 
•denlerln veıalklle müracaatları lüıumu ilin olunwr. Ra11ldıiı yer: VJlayet Matbaa•ı-Balıkeılr 

• 

• 


