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t•• .. Başvekalette Değişiklik Olacağı Şayiaları Üzerine: GD"•• 1 Londra _ lstanbul Yo-
' o 

!Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre-l lunun Lüleburgaza Ka 
ı 1. ""' . b. T hl. ""' N . i 1 dar Olan K~mı Açlldı .. 
! ter ıgı Ir e ıg eşrettı. i Yolun açılış töreninde HatıaVekılimiz 8. Ali Çetinhyı 
1 . 1 bir nutuk söyledi. 
İ Esas Teşkilat Kanununun Değişeceği, lnti- i 
: habatın Yen·ıeceği aberleri Yalandır.. i 
1 a 
1 h ' g 
: oaşvekil lsınet İnönii izin Aldı. ltüyiik l\ılillct i 
! Meclisi ,.l"'oplaııdığı \7 ,ıkit: i 
1 1 

iCelal Bayarın başvekalete Ge·j 
1 tirilmesi T akarrur Etmiştir.. 1 
l &azı Gazetelerin, Memleketin Esaslı iş/erile Alakadar Riva- § 

I' yelleri Gelişigüzel Neşretmeleri Memleketin Yilksek 1 
Menfaatlarile Kabili Telif Deg.,ildir. · g 

• Q 

lıtanbul, 28 (A.A )- Edtr· 
ne· Londra yolunun İıtanbul
Lüleburgaz kısmı dün Naf la 
Vekili Alt ÇeUnkaya ta · 
rafından merasimle açılmıı · 
tır. 

Alı Çetınkaya ıöyledlğl bir 
nutukda hükümetio bütün 
vatan topraklarım böyle 
eaaıh yollorla birbirine ba · _,-
ğlamak hususundaki azim 8. ALI ÇETINKA YA 
ve teıebbüsünü teyit et mit· l 55 kilometreden ibaret ol· 
tir. duğunu, Trakyamızın orta-

lıtanbul, 28 (Radyo)-Lü· 11ndan geçen bu yolun, lı
leburgaz asfalt yolu, dün tanbu Londraya ballamak 

Nafıa Vekili 8. Ali Çetin· ıuretlle turizm noktaaındaa 
kaya tarafmdan büyük me· beynelmilel ehemmiyeti ba
rasimle açılmııtır iz bulunduğunu aöylemif ve 

Açıht töreninde, lıtanbul· otomobil aanayllnln karımn· 
dan ve Trakyadan otobüs- da ıosaların aldığı mevkii le· 
lerle giden binlerce halk barüz ettirerek, hükümetl
haz1r bulunmuıtur. mizln son senelerde asfalt 

8. Alı ÇeUnkaya, açılıı yollara 1 S milyon lira sar
nutkunda, yapılan bu yolun ı fettiğlni ilave eylemiotir. 

I / /stanbul, 28 ( fJ./1.) - Cumhur Başkan- sında çıkan Teşkilatı Esasiye Kanununun 1 
'(Jı Genel Sekreterliğinden tebliğ edilmiş- tebdilı mahiyetindeki yazJ/ar ve intihaba- g ' 
li,, · tın yenilenmesine ait rivayetler hiç bir; CumhuriyetBayramına 

1 esasa istinat efmiyen habeı ferdir. 1 1 i Ilı Başvekil İsmet İnönünün mezuniyet af- Bazı gazetelerin memleketimizin t:sas/ı : Gidecek z c i 1 e r .. 
1 /"ası üzerine bazı gazetelerde rivayet şek- iş/erile altık adar rivayetleri hiçbir kontrola g 
l ''1de çıkan ve hakikata uygun olmıyan şa- tabi tutn1aksızın mesul ve salahiyetli merci- 1 
! 'liafar içerde ve dışarda yanlış akis/ere /erden tahkik etmeden- her hangi uzak ve : 
1 meydan ver~cek b!r mahiyet almaktad1r. yabancı bir memlekette geçiyormuş gibi- g 

Kültür Bakanhğmm, muMelif yerlerden Ankarayı gideca~ 
izciler ~a~km~a ~ir tamimi.. 

1 t Başvekil ismet lnönü mezun yet almış- ve laubali bir tarzda neşretmeleri milletimi- g 
1 ;r. Ve Meclis toplandığı vakit Celal Baya- zin yüksek menfaat/arife hiçbir vakit ka- g r 

1 kn Başvekalet makamına getinlmesi ta· bilı telif değildi, . Ve Türk f'fkfınumumi- g ! arrur etmıştir. yesinin böyle hareketleri tasvip etmiyece- g 
' ran gazetesinin 28 ey/Dl tarihli nüsha- ğine şüphe voktur. g 

~~;;~ii~iaDBD~D;ii~Dd;aoü~aaDDGV~~~a~~DDa 

bir Nutuk Söyledi .. 
~llasolini Nutkunda, İtalyan - Alman işbirli-
!"in Sarsılmaz Bir Kudret Olduğunu Söyledi. 

~._71tn, 28 (A.A.) - Mus 1 
••l._i dün akıam Berline 
'-t,,

1
tllr. Hıtler Muuolıni 

•,,"'ile bGyQk bir ziyafet 

'' ~~t ~e Hıtler1e Mussoli 
~-tll~l llyafette söyledikleri 
~l, ''•nda Alman ve 
~t ~il ltblrllğinln sarın lmaz 
, .. ~drette olduğunu ıöy 

t., trdır. 

':••ohninin Romaya dön 
,, - tQ •onra umumi lapan 
' 'ti 'l, Yeli hakkında Fransız 
~tillılerin ltalyaya müı 
~ta, 

1 
bır nota verecekleri 

,'')•ıi nıehafilinde söy 
lt lctedır . 

8. MUSSOLlNİ 
öldüğünü , birçok kimselerin 
de yaraland ı ğını bildirmek. 
tedlr. 

'-~dr•, 28 (A A.) - Roy
~ Qllı1111n Berlln muha · 

.. Pttuaaolinlnln ııeldiğl Alman ve İtalyan radyo · 
'1.ılıte bazı karııık · ları bu hidlseler hakkında 

•• 15 klfinin 

teJirler. 
Berlın, 28 {AA.) Musso· 

lininin Hitleri yakında İtal 
yayı ziyarete davet ettlğı 

haklfmda çıkan bir haber 
dolayıs i le ıtmdıki halde Mus 
ıolioinln Almanyaya yaptığı 
ziyaretin 1934 te Hitlerln 
Venediği ziyaretine Lir mu· 
kabele mahiyetinde olduğu 
kayded!lmektedir. Duçenin . 
Führeri halyayı ziyarete da 
vet etmesi mümkündür. An 
cak bunun Hitlerin devlet 
reisi sifatı 'e yapacağı yeni 
bir ziyaret teklinde telakki 
edilmesi l azımdır 

Ne olursa otsun tlmdilil: 
Berllnde bu hususta ne reı 
mi ne de gayri resmi ma 
lömat mevcuttur. 

Berlln, 28 (Radyo) - ltal 
( Sonu iç üncü Sayfada) 

8aşvakili yakmda An~araya 
gelecek 

GENERAL METAKSAS 
Ankara , 28 (A.A ) -. Yu 

nan baıvekillnln Makedonya· 
da yapılacak sonbahar ma 
navrrılarından sonra Ankara· 
yı ziyaret edeceği Ati nadan 
resmen bildirtlmelı tt•dlr 

Paris Müzakereleri basla~ı 
Pariı . 28 (AA.) - hal

yanın Niyon anlaımaıına 

ittiral<i için dün Pariıde top · 
lanan murahhaslar müza· 
kereler baılamıılardır 

Konferans müoha11ran 
teknik mahiyettedir. 

Ankaradakl Cumhuriyet Bu ıene Ankara ve böl

gelerden gelip de geçit reı· 

mine tıtirak edecek izcileri-

mlzin geçen ıenekt izcilerin 
gelecek izciler itlirak edecek· gösterdikleri varlıkların, çok 
tir. Vekalet Ankaraya gl 

bayramı merasimine her yıl 

olduğu gibi bu yıl da mem · 
leketin muhtelif yerlerinden 

decek izcilerin yekneıaklığını 
temin için fU proğramı ha -

zırlamıı ve alakadarlara 
ıöndermiıtlr: 

"Geçen yıl 29 teırlnlev · 

vel Cumhuriyet bayramlh · 

da Ankuada geçit reımlne 
lttlrak eden, Ankara ve 

bölgelerden gelen 24 okul 

izcilerinin ve yanlarındaki 

izci takım komutanlarının 

ve okul direktörleriyle, yar 

dımcı öğretmenlerin meaat 
leriyle, izcilerin geçit res 

minde gösterdikleri varlık 

ıayana memaunl1ettl. 

{ Sonu Oçüncü ıayf ada ) 

:•······················~ 
i Arapl~r i 
• • 
i lngiliz komi- i • • • • i serini öldürdüi 

Londra, 28 (A.A) - fi . 

!iıtlnde Galile mmtakaeı in 

glliz komiseri bugQn Araplar 

taraf1ndan öldürülmüıt<ir . 

Aralarında A,ap eırafla· 

rı da bulunan J 08 kiti tevkif 

edil mittir. 
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Boğaziç· in 
''Hasta Adamı,, 
öldü. 

Bu stilunda sırası dtişlıik 
çe yabancı gautelerirı Tür 
kiye lıakkwdakt fikir ue 
mııtal<iaları m vereceğiz. 

SaJut Public Lyon 
(Fran ız) gazetesinin "Ye· 

ni Türklre" baolığı ile neı
remekte olduğu bır make.le 
de Kemalist rejımin Türio 
yede yapmış olduğu inkilap

lardan bahsedildikten sonra 
Cumhurreiıimizın tercümei · 
haline geçil rek §Öyle söyle
nilmektedir: 

.. . . Evvela Selanikde as 
keri mekteple okumuş o 1an 
Kama! oradan lstanbula gi· 
derek bir kaç sene sonra 
Erkanıharp zabiti diploma· 
ıını ihraz etmi§ bulunuyor· 
du. O zamanlar Türklyede 
K1Z1l1ultan Abdülhamid 

hüküm sürmekte idi. Ayni 
zamanda idam ve zehirleme 
vakalara da birbirini takip 
edip gitmekte idi. 1905 se
nesinde Erkanıh rp yü:ıbaım 
olmuo bulunan Mustafa Ke
mal memleketinin geçirmekte 
olduğu bu inhitat devresini 
yeis içinde müşahede ediyor 
ve bundan dolayı mustarip 
bulunuyordu . Kamal o za
man, saltanatı devirmek ga
yesile le§ekkül etmio bulu
nan "Vatan., cemiyetine da· 
hil o ldu ve sonra padişahın 
hoılanmadığı bir kimse sıf a • 
tile Suriyede uzak bir garni· 
zona yollandı. Orada esi bir 
bedevinin kurıunu ile öle· 
ce~i ve bu suretle de tehi!· 
keli f aaliyelfnln nlhayat bu· 
lacağı ümit edilm kte idi. 
Bir okıam memleketini gör· 
mek hususunda hissetmekte 
olduğu kuvvetli arzuya mu· 
kavemet edemlyerek bir ya. 
hancı seyyah kıyafetine gir· 
ip doğmu§ olduğu şehre git· 
ti ve 1908 ihtilalini hozır
lamnk için gayretle çalışmış 

olanl r içinde birinci planda 
bir yer işgal etti . 

Kemal, 1911 eneılnde 
patlak veren Türk - İtalyan 
muharebesinde kahramanca 
çarpııtı Fakat Türkiyenin 
bu harp neticesinde Afrika· 
daki müetemlikelerini kay· 
belmeıi mukadder idi En· 
ver, harbiye nazırı idi. Tür. 
klyeyl büyük millet haline 
koymak gibi müoterek bir 
gaye takip etmekte olan bu 
ıki adam birbirinden çok 
farklı idiler Cesur fakat öl
çülmez bir hırs sahibi olan 
Enver, memlekette az çok 
muhayyel bir büyüklük bah 

sedebilmek için her türlü fe 
daklrlığı kabul edecek bir 
seciyede idi . 

1914 de Türkiye halkı aç
lıktan ölürken · Almanyaya 

buğday temin etmekten ge
ri durmıyan ıahsi Enver idi. 
Kamil ise Yu'nanlılara kar 

ıı Z"lfer kazandırmasına yar 
dım eylemi§ bulunan hesap· 
lıyıcı tabiatile sonradan, da 
ha iyi bir surette muzaffer 
olmak için, bBzan azıcık 

kaybetmeyi tercih eylemekte 
idi Fakat " an için, bir hii 
rlyet l<ahramnnı ıeklinde ta 
nılmakta olan Enver halkın 

TORKDlLI 

Ta~sile ~ashyan eni ıalebe 
Yeni ders yılma başlıyan 

Sovyetler Bırliği yüksek 

mekteplerine bu yıl 600.000 
genç devam eylemektedir. 
Bunlardan 118 000 t üniver b •• 
sitelere ve enstitülere bu 

yıl ilk defa olarak giren Tale~e 
yenı erkek ve kız talebe· 

dir 

adrosu tes it e~il~I. isti· ıaı o~ulu t lehe i 
de Gazi o ulun devrolundu. 

Ünıversltelere bu yıl ya 
:ıılan talebe, bılhaıısa çok 
iyi yetiomto olarak tecelli 
etmektedir Girenlerin bü 
yük ı-kseriyet ini lise t 6 hsi· 
linl "çok iyi., notla bitirmiş 
ler teşkil eylemektedir. 

Dişleri güzeli ştirmenin 
• 

çaresı 
Ayak tırnaklarını kırmı· 

zıya boyamak modası evve
la FransBdan çıkmıotı. Bu 
l§lerde yaratıcılık ruhunu 
hakkiyle muhafaza eden bu 
millet ıtmdl de ve en son 
moda olmak üzere dışleri 

boyamaya moda haline sok

muıtur. Dıoler, glyilmt~ elbi· 
senın, ayakkapların yahut 
da hrnakların rengine uy· 
mak oartıle yeşil. kırmızı 

kahve r ngi yahut da ten 
rengine boyanmaktadır. 

GAZİ iLKOKULU 

ussolininin oğlu 
Bay Mussolininln büyük 

oğlu Vikt.oryo Mussolini 

Amerikaya , Hollivuda git· 
mektedir Vıktoryo Muaaolı. 

ni Hollivudda sinemacahğın 

inceliklerini öğrenecek ve 

avdetinde yeni teşekkül ede
cek bir it lyan sinema ıir · 
keline müdür olac ktır 

Bu şirket İtalyan opera· 
farını filime alacak ve ite 

"Rlgoletta,, ile b şhy cak
tır 

takdirlerini topluyordu,. 

191 4 de Umumi Harp baş 
lada Kamili Ataşemillter 

aıf atile ~of yada Lulunuyordu 

ve üçlü anlaşmanın mağlu 

biycte doğru gıttiğine emin 
olduğundan Türkiyenin bit-

araf kalmasını temin 
yordu. 

edi 

Kemal mütarekenin imza 
lırnmıf olduğunu haber aldığı 

zaman Surlyede bulunuyor· 
du Oradan ıürntle lstanbu 

1 

ilkokullarda talebe kaydı
na devam edilmektedir. 

Evvelce de yazdığımız gıbi 

bütün okullar bir ilkteırtn· 
d~ derslere baolıyacaktır . 

Okullaran açalması yaklat 
mesı dolayfsile dün ılk öğ· 

retim ispekterlerinden B Sır· 
rı Oymağın başkanlığında 
Gazi okulunda merkez baş 
öğretmenleri bir toplantı 

yapmıılardır 

Bu toplantıda ştmdiye ka 
dar kaydedilen talebe adedi 
diğer ııınıfların halihazırda 

vaziyetleri ve yeniden ihdas 
edilmesi lazmgelen sınıflar 
üzerinde görüşülmüf böyle-

1 Gençler için urulan yurd 
1 bugün açılacak 
1 

Gençlerinin llae tahsilini ta· 
kip ~tmeleri fçln §ehrimizde 

Somahlarm hlr yurt açtık 
larmı yazmııtık. Otuz mev 

cutlu olacak olan Soma Ôğ
retıci Yurdu bugun saat 20 30 
da mer simle açılacaktır. 

Yurt talebesi ve Soma be
lediye reisi ile maarıf memu· 

ru düo şehrimize gelrnltler

dir 

Lütfi ırdar 

Şehrimize 
Gelecek .• 

in ftvdet ettiği zaman yur · Haber nldığımız" göre 
dunun düşman eline geçmit 

1

. Manisa valisi ve vila:etımi • 
olduğunu gördü. lngiliz do zln eski C. H Partisı baş 
nanması Boğozlçlnde demir ı kanı B Lütfi Kırdar da So· 
atmış, lstanbul ve Beyoğlu ma Ô~retfcl Yurdunun açıl 
ise Franaız ve ltalyan kıta ma töreninde bulunmak 
ları tarafından işgal edilmio üzere bu gün lstanbuldan 
bulunuyordu. şehrimize gelecektir. 

Orada üınftleri kırılan Ka 
mal 19 Mayıs 1919 tarıhln
de Samsuna gitti . O zaman
d~n itıbaren de planı hazır 
lamıo bulunuyordu. . Veni
zelos bu tehlik lı şahsiyetin 

faaliyet ni önlemeyi deruhte 
ettf ve Franıa ile inglltere 
nln himayelerıne dayanarak 

en mOkemmel ailahlıula mü 

şöyle devam ediyor: 
"Şunu itiraf etmeliyiz ki 

Türlciye bir kaç ıene içinde 
büyük milletler sınıf rna da 
hıl olmuş bulunmaktadır. 
MI ittin baba ı olen Atatürk 
tarafından tahakkuk ettiril 
mlı bulunan inkilapların kı-

cehhez bir Yunan ordusunu ymetlni tebarüz ettırmek 

seferber kıldı." 
Muharrir burada Türkle 

rin kazanmıo oldukları zaf 
erlerden ve Kamalist rejim· 
in esaslı lnkilAplarındnn uz· 
un boylu bahsederek tak· 

dırlerlnl bildirdikten sonra 

vaztf esinı asırlara bırakalım 
Boğa?:içinln "HastaAdam,,ı 

halukaten ölmüştür ve on 
un yerine hayrete va yan bir 
tıurelte faal olan bir "Can 
lı Adam ~ çıkmııtır" 

/v1. M. 

ce hiç bir talebenin açıkta 

kalmaması ıçln gerekli ted 

birler alınmııtır 

istıklal o~ulu G zi o~uluna 
naklediliyor 

Diğer taraftan kira ile 
tutulmakta olan istiklal 

okulunun Gazi okuluna nak
ledılmeıl Kültür direktörlü 
2ünce takarrür ettirilmiştir. 

Bu maksatla Gazi okulunun 
altındaki bir salonunda yapı· 

lan tadil& t ile burada üç sı
nıf vücuda getırilmiotir. 

Böylece laAvedilen oku. 
lun talebeıi blrllıtirilmlotlr . 

Oc ve kamun ongreleri 
n va~it yapılacak 

C. H. Partlıi vilayet ida
re heyeti Vali ve Parlı bao
kanı B. Ethem Aykutun ri · 
yaıettnde toplanarak bu sene 
ocak ve kamunlarm yapa 
cakları kongrelerin günleri 
ni Parti tüzeğine göre teablt 
et mittir 

Buna göre vilayetimiz da

hilindeki bılumum Parti teı 
kilatında oc k kongreleri 
bir t~orJn anide baılıyacak 

ve 30 lefrinisanfde sooo ere· 
cek\lr . 

Kamun kongreleri de bir 
kiounuevvelde baı ' ayıp 15 1 
kinunevvelde nihayetlen~· 1 
cektır. 

Oo~tor ve sı~~at memur- ! 
lan ar m~a tayinler 

Bilecik memleket hosta 
hanesi bakteriyoloğu Doktor 
Ömer Tahir Aslan 55 lira ma 
atla oehrimlz memleket has · 
tahanesi bakteriyoloğluğuneı; 
Doğum ve çocukbakımevi 

ebesı Belkıs Uysal Burdur 
merkez belediye ebeliğine, 

Edremit belediye hasta ha · 
nesi idare memurluğuna 

açıktan 52 lira ücretle Yu 
~uf Erkan, Bandırma bele· 
diye tababeti vekaletine üç 
te bir mantla mahalli hü -
kümet tabibi Emin tayin 
edilmtolerdir. 

Bir istifa 
Balya birinci okul baoöğ

retmeni ve kültür foyan Za· 
hit Şekercloğlu istifa etmiı 

ve istif eeı Kültür Bakımlı

ğınca kabul olunmuıtur. 
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ati Cesedi ırtlıya ak Bir 

ar Götürüp 
Bürhaniyeye bailı bir köy· koç el ateo etmlı ve öldür· 

yeKa e ıraktı· 

de feci bir cinayet olmuo-
tur . 

Çoruk köyünden İbre him 
oğlu Halil ile Mehmet oğlu 
F-ahrlnin bir müddettenberi 
araları açıktır. Bu iki kişi 
evvelce cerenyan eden bir 
meseleden dolayi yekdiğerl
ne kin beslemektedirler. 

Son günlerde bu iki 
ki§inin yekdiğerlne olan düş
manlığı büsbütün artmıştır. 

Nihayet bir kaç gün önce 
Fahri geceleyin Halilin tar· 
lasma gitmiştir . 

Karadağ tabancaıını çek· 

mi§ bostan beklı-mekte olan 
Halilin bulunduğu kulübeye 

yaklaımışhr. Fahri uykuda 
olan hasmınının üzerine bir 

Bakanhömın aptığı yeni 
tayinler 

Kültür Bakanhiı ıehrimi:ı 
orta tedrisat 
yeniden bazı 

yapmıştır. 

l<adroıunda 

değiıiklikler 

Bu öğretmenlere ait ta· 

ylnler ıunlardır: 

Lise fen bilgisi muallimi 
Mediha Muğla ortaokul fen 

bilgisi muallimliğine, Türkçe 
muallimi İbrahim Çanakka· 

le ortaokul Türkçe muallim· 
liğine, riyaziye muallimi Hıc 

ri Muğla ortaokul riyaziye 
muallımliğine, muıil<i mual. 
ilmi Halit Bedii Bandırma 
ortaokul muslkı muallimliği
ne. 

Öğretmen okulu resim 
muallimi Reoat Betiktaı or
taokul resim muallimliğine. 

Akhisar ortaokul tabilye 
öğretmeni iyazi ıehrimlz 

liaesi tabiiye öğretmenliğine, 
Adana erkek lisesi İngilizce 
muallımi Necati liıe İngiliz 
ce mualltinltğine v~rilmtotir . 

Ôğretmen okulu usulü ted
ris muallimi Zeki lstııınbul 
Vefa lisesi Fransızcfl mual 
limliğine tayin edilmf tir. 

Gazi ilkokulu öğretmen 

lerinden Mualla da .\nim. a 

vilayet emrine verllmiottr. 

K 
H yv n h stahğı için ko

nan kordon kal~ c ~ 
Veteriner Mürlürü B. Behcet 

Tunçay dün Kepeüde gide 
rek ora hayvanlarında bu 
lunan hastalıklarl ilgilen 
mittir 

Ha~talık dolayuile Kep ü 
de hayvan sokulmamacı 

için evvelce konan kordo -
nun da müddeti bittiğinden 
bunun da kaldırılma ı karar• 
laıtmlmııtır 

müştür. 

Ondan sonra da cinayetlrt 
izini kaybetmek maksadıle 

k 
hemen cesedi omuzlıyarıı 
Balıklı mevkiindekt dereye 

ceıedi kadar götürmüı ve 

dereye atmıştır. 
Fahri bu ıtl de yaptıktaıı 

1 tur· sonra ortadan kaybo mu§ 
Aradan bir gün geçince 

köy korucuıu Murat dere 
- \'e 

içinde bir ceset görmuı 
jandarmayı vaziyetten ha 

berdar ~tmiettr. h 
Tahkikat n~ticesince fa 

rinln iıledtği cinayet ortııYa 
lf' çtkmıı ve katil yakalan111 

dair 
tır. Cinayetin sebebine 

1 
olan tahkikat derinlcııtlr 

1 • 

mektedlr. 

ıç a 
Bir yaıalama a ası oı~u, 

Korucu nahlyeıınin f(~~ 
meli köyünden Recep 0~ 

J ıı· 
Mehmet ve KamH oih• b1J 
suf bir ltavga sonunda ae· 
köyden Muharrem oğlu 

1 1 oıf· 
kiri bıçakla yaralamıt a~ak· 

Suçlular y kalanarak • 
larmda takibata baılanr11•f 
tır 

üc ızı , 
acırdı/ar .. 

Vıla~etin mııhtelff yer 
\'.~· 

lerinde üç kız kaçırma 
aaı olmuıtur: 111 

l - Kayapa nahiye•1~1 
Lapan köyünden J<&ı.lfll btJ 
zı 12 yaılarındaki Hatice r 

ırı' 
nahiyeye bailı Sar•P t1e 
köyünden Alı oğlu fıa ıl 
arkadaıı Emir oğlu fııı11" 
tarafından kaçırılmııtır· 1t6 

2 - Edremidin Emir 11 J-lo•" yönden Tahir oğlu 1Jf 
Sarnıç köyünden Du'oıır 
kızı Hamdiyeyl alıp gllrıl 
tir. bllf' 

3 Blğadıcın Sıra 1cııı 
köyünden Süleyman (bra· 
Fatmayı de bu köyden of 
him oğlu lsmail, YnkuP ,,1,, 

1 se .. 
lu Emin, Hüseyin oğ u f'liİ 
Hüseyin oğlu Muıtııfs, bd 
seyin otlu lsmail adınd3 

kiti kaçırmııtır. .,,.ı,a· 
Suçluların hepsi de 1 

lanmıı1ardır. 
-~-

At 
Yarışlarına 

H zırlık ,t 

P - .. oobahıır 
azar gunu 8 aıı "o 

koşu arı yapılacaktır k baf 
ıulara iştirak ettırılece ıeıl 

artle 
vanlarm kayıt mu 
devam etmektedir. 1 çııı 

Şımdiye kadar kaY
1

1
t ,de" 

'
~ ete 

civar kaza ve vl &Y ·lfi'ff' 
1 etırı 

bir çok hayvan ar fi (<OfıJ 
Ur. Yalnız handıkaPk bıtf 
suna ıotırak ettirilece • ef 

d d" ,on 
vanların kay ı un 

mittir. 



TORKDILI 

Akdeniz Havası Ne Se- Cumhuriyet Bayramı-
kilde Düzelebilir?.. na Gidecek izciler .. 

k Alman gazeteleri Niyon 
I 01lferanıında Akdeniz su
ı'rtnın kontrolü bakımından 
I tal1aya verilen vazifenin 
tal1a tarafından menfi bir 

leisllde karıılandığ1nı mev· 
111•bahıederek, bu infiali 
Pek halclı görmekte ve ltal
hnu, Akdenlzdekl hayati 
llaeafaatleri dolay11iyle kon· 
trole daha eıash bir ıekilde 
lttlrak etmeıl lazım geldiji 
'
1 te11ıtn eylemektedtrler. 
Dt. Dı pl. Politlıche Kor 

'"Pondenz, bu hususta di · 
)Qp lcı: 

1 •Nıyonda, iki biiyük dev· 
~ tar Af ından, Akdeniz ım 

'•na tıtent l diil gibi tasar· 
l'\lf •tnıek arzusunun izhar 
'cltltıı, İtalya taraf1ndan 

~ haldı bir ıekllde tenki-
Uframııhr 

8tıba11a hakbtrliii pren. 
atlat bakımından, tam Ak
~l~io merkez.inde bulunan 
'-l1a için, ticaret gemile-

11"1" himayesi gibi ehem· 
~Jetli bir meıelede, baı· 

1•rının arzularına ve ka 
'"I da •rına boyun ejmek. ken 
• lbenf aatine, kendi ıeref 
Ol• bayılyetlne aykm blrıey 
ftt llaaalıdar fi lvaki So,yetler 

~~:·:~ k~~ı~:~··~~~;m~1~ 
-. it•lı ıerefi bah11olunma-
4'1ıtır, ancak Moskovaya .. ken· 
..;.•caret gemilerini himaye., 
~ icap eden tedbirleri 
flldUttınden almak için 
~1lbıyet verllmtıt ı r. Bundan 
-.a ika, Sovyet Ruıyaoıo Kı
cla lıpanyaya yaptliı yar 

,
1
11a, ldeta beynelmilel bir 

~•Ye altına ılrmiıtır. Her 
llt e 1Dal6mdur ki, Sovyet 
~ •tet ıemılerl adem1 mü 
'-btle komıtealnin kararları 
1 'ctbınce her gemide bu 

"' '-e "'••ı lazım gelen bitaraf 
) lahttler taıımaktan timdi · 
-.: lııdar kaçınmııtır. De 
S. le lcı, Niyon koof er ansı, 
"-)et Ruıyanın dalaverele· 
it• l11ıkanlar tllve elmlıtir 
-._ taadı, ademi müdahale 
-...••aa her taraftan hürmet 

uliyetleri yüklendiği zaman 
aydmlanacaktır. Ve o za
man konanlıiın hangi ta
raftan yapıldığı anlaıalacak
tır. 

Nachtauıgabe gazetesi de, 
İtalyanın çok mak\il hare 
ket ettifini ve Niyonda, 
balyanın mühim bir Akde 
diz devleti olduğunu külli 
yen unutulduğunu temin el 
mektedlr 
Hamburıer Fremdenblatta 

göre, Ntyonda elde edilen 
neticeler çok noksandır 

iki bin asırlık bir Avrupa 
medeniyeti ve bugünkü ha 
kikatler, ltanlyanın her ba 
kımdan. en büyük Akden ız 

devleti olduğunu göstermit· 
lir Halbuki Niyon bu en ta 
bii, en ıöze çarpan hakikati, 
katiyen nazarı llibare al 
mamııtır. 

Frankfurter Zeıtung dl 
yor kı: 

"balyanın cevabı emin 

ve kati bir lisanla yazılmıı· 
hr ve esasen baıka türlü 
olmasına da imkan }'oktur. 
Sicilya ada1ını ıleri ıürerek 

Akdenlze doğru ilerlayen 
meıhur ltalyan çiz.meal, ay. 
nı zamanda Eritrenln bu 
lunduğu Afrlkaya yaklaı 

maktadır. Ve ltalyanın ge 
rek karada ve gerek deniz· 
deki kuvveti, artık cidden 
ehemmiyetli bir ıekil almıı 
lır Bu itibarla Niyon karaf!. 
)ara ıttıhaz olunurken, hem 
bu hakikat, hem de hal ya · 
nın hay ah ve tabii menfa 
atlerl nazarı ltlbare ahnmah 
idi. lıte bundan dolayıdır 
ki, prestıj ve gösterlf arzu 
ıundan ziyade gOnlük zaru· 
retlerin nazarı itibare aldın· 
dığı yeni bir h al ıek\inin 

bulunmasını, bütün ıamlmi 
yetimiz.le dilemekteyiz ,. 

Alman gazeteleri, aynı 

zamanda llıtlerin, Nürnber1ı 

kongreıinde ıöyledıği en ıon 
nutku ehemmiyetle tebarüz 
ettirmektedirler. 

Sovyel Ruıya adliye 
komtıerl Krılenlunin vazlfe
ıinden geri çekildiğini ehem · • llaeıını lıtiyen lngiltere 

;..F'ranıanın , barııın ida 
'-a IQe yar1yacak prenıip
'tet tehlikeye düıürecek bir 
.._trıaı himeye ettiklerini 
~~ •)ınca nasıl bir tavır 
ı._.1"•caklardır? Almanya, 
,~ı olan bu yeni vaziyetle 
~ '"dan yakına allkadar 
~ Palcat İtalya tarafından 
' •GrGlen ilırazları tetkık 
"- ek ve bündan lazım ge· 
~le netıceleri çıkarmak, 

ı miyetle tebarüz ettirmekte 
ve Moskovanın kendi çocuk
larını mahveden bir baba 
oldujunu bu hidiıe ile de 
meydana çıktığını temin 
eylemektedtrler. 

I._ eaten evvel Franıa ve 
ı!ltereye düıen bir vazi 
·"ır 
& .. 

tt •rltner Böraenzeitung ga · 
'••ine ıöre, lnılliz politika11 

''~el ••neler zarfında, Akde 
4-ı • haaıl olan gerginlikleri, 
'-1 llaa Yeni anlatmalar, yeni 
'-u'"'•lar ve arajmanlarla 
~, • Yeltenmekte ve h• slt 
'•aıb ıa rtlaran teılıine 
~ lllaarnaktadır. Halbuki 
tttt.'"lz hava11 ancak Sov· 
~ te Jenl ıulkasdlar ha 
~~ .. lbalc imkim verllmedifi 
,,d ltde diizelecektlr lapan· 
'9 ' btrbırıyle harp eden 

,:''•fın deniz nıtnndekl 
,•tlerı iıe. bunlara mu· 

bakin verildlil ve. 
• bu balrkın mn· 

Gazetelerin dikkatlerini 
çevirdikleri diğer bir meıele 
de, Cenevrede Milletler Ce 
miyetl Konseyi huzurunda, 
lspanya baıvekili Negrin 
tarafından ired o1uoan nu 
tuktur. 

Völkiıcher Beobachter 
.. Küıtahça.. olduiunu temin 
eltili bu nutuk münasebe
tıle neırettiit bir makalede, 
Milletler Cemiyeti çerçiveıl 

içinde İtalya ve Almanyayı 
yapılan yeniz taarruzların 
artık mutad bir ıekil aldı

ğını ve bu hakaız lecavQzle 
re maruz kalan iki devleti 
müdafaa için hibir ıeain 

yOkıelmediiini teeaaüfle kay· 
detmektedlr. 

Berllner LokalenzeJıer 

gazetesine göre lıe, hadlıa 

tın inkltaf ını beklemek il 
zımdır. Zira bolıevikler, ya 
Vallncla davaıını kazanmak 
ıayretiyle o kadar ileri va 
racaldardar kt, ıonunda bD 

Kültür Ba~anhğımn. muhtelif yerlerden An~araya gide
cek izciler hakkm~aki ~ir tamimi 

(Baıtarafı birinci H)'fada) 
fevkinde bir varlık göıter· 

m~lerinl isterim . ., 
Bu mukaddemeden ıonra 

hazırlık tali mi eri ve he · 
defleri ile teıkılit, kıyafet, 
teçhizat ve d li er tılerl hü 
laea eden bir k111m bulun 
maktadır. 

Haznlı~ talimleri ve he
~efler: 

Bayrllmda Ankaraya ge 
lecek veya bulunduğu ıehı!
de geçit resmine tıllra k ede
cek izciler bir ılk teırlnden 
itibaren hergün son deuten 
sonra bir saat geçil resmine 
haz1rhk olmak üzere çalıt· 
tırılacaklardır. 

Bu talimlerde kuıunuz 

bir eıaa vaziyet, duruılar, 

reımi tazimler ve takım cep-

1 
besile resmi yürÜ)'ÜfÜ le· 
mtn edilecektir. 

izcileri aslierlik dersleri 
muallimleri yetııtırecek, 

beden terbiyeıi mue llimleri 
onlara yardım edeceklerdir. 

izcilere lıttklil ve Onuncu 
yıl marıları usulüne göre 
öiretı lecektir Marı söyle 
nirken eaaa vaziyetlerin bo 
zulmamaaına büyük bir ta 
a11uıla dikkat edilecektir. 
Hareket olar11k yalnız aizan 
kapanıp açılmaaırıdan baı
ka btrıey ıöze çarpmıya

caktır. Talebeye söylediği 

marı hiaaettirllecek tir. 

T eıkilit 
izci teıktli.tı orduda ol 

duğu gibi manga ve takım 
lara ayrılacaktır . Bir izci 
mangaaı bir manga komu
tanı bir yardımcı 12 izci 
ile 14 kiıtden mürekkep 
olacaktır 

Üç izci mangaaı bir izci 
takımı sayı lacaktır. Bunun 
mevcudu 42 dir. 

Beher takım iki borazan, 
iki trampetçi iliveai ıure· 

tiyle 46 ktıtye çıkacaktır . 
Takım komutanları l::eden 
terbiyesi öğretmenleridir. 

Kıyıf at va teçhizıt: 
Vekalet kıyafeti kroki 

ile tesblt etmiıtlr Au sene 
ilk defa Ankaraya gelecek 
izci komutanlarına vekalet 
l•rafından elbiıe yaptırı1a ' 
caktır. 

Sıhhat isleri: 
Ankara1a gelecek izcilere 

bir teırlnievvelden itibaren 
tifo aııaı yaptırılacaktır Her 
okulun izci takımı bir ııh· 
biye çantası getirecektir. 

yük devletler, artık haki 
kati görmtye baılıyacaklar· 
dır, yahut da Cenevre ku 
liılerlnde takip olunan ıul 
niyet politlkaaı alabildliine 
yürüyecek ve milletler ce 
miyell Moıkovanm dünya 
barııını tehdit etmeılne göz 
yumarak tam bir itlmataızlık 
havası yaratacakhr 

Alman gazeteleri, bun· 
dan baıka, Mitler tarafından 
Nürnberıde lrad olunan 
nutuk münaatbettle Franko 
tarafından f ührere ıönderl 
len tebrik telıraf ının metni· 
nl neıretmektedtrler. 

Çantanın içinde tıbbi ecza· 
nın neler olocağını okul 
doktorları tertip edf cekler· 
dir. 

Jstanbul ve lzmfrden ge· 
lecek izci kafilelerinin baı· 
lannda okul doktorlarından 
birer doktor gelecektir. 

Jzc ıler vola çıkmadan ev· 
vel muhakkak muayene edi 
lecekllr. Ankaradakf kamp 
ta geceli, gündüzlü bir nö · 
betçi doktoru bulunacaktır . 

Tavor ve hare~et: 
Vekalet ir;cllerimizln la 

vır ve hareketlerine bilhaa· 
ıa ehemmiyet vtrmektedir. 
Onları fedakir, ferağath, 

samimi. dofru, terbiyeli, 
nazik, becerikli, herkeıln, 

hur<Ukuna riayet eden, ni· 
zamperver, milliyetçi birer 
vatan çocuiu olmak itiba
riyle her , hareketlerinde 
emirlere göre hareket et · 
meie devel etmektedir. 

izciler sokakta, trende, 
vapurda her yerde temtzli 
ğe fevkAllde dikkat ede· 
ceklerdir. Sokaklarda bajı· 

rarak konuıma.k, 8fğara iç· 
mek herkeıln rahatını boza· 
cak ıekilde hareket etmek 
izcilere yaıak edilmfıtır . 

Ankarada toplanacak iz 
ciler için bir haysiyet divanı 
teıkil edil miıllr 

Jzci kafllelnl 24 teırlni· 
evvel pazar ıünü Ankarada 
bulunacaklard1r. Devlet De 
miryolları fdareıf bu huıuıu 
temin etmeli vadetnıiıtir 

Bölıelerden getirilecek 
izciler Ankarayı hiç görme· 
miı, evvelki bayramlarda 
gelmemit talebelerden ola· 
caktır. Bu izciler ikinci dev 
reden gürbüz talebeler a •a-
11ndan ıeçilecı:k, boyları 

1 ,65 len aıaiı olmıyacaktır. 
Kız izciler yalnız Anka 

radan ittir ak edeceklerdir, 
bölgelerden ıelirilmlyecek· 

lerdir. 

Huıusi liselerden gelme!, 
iıtiyenlerin yol ve taıe mas
rafları kendilerine ait ola· 
caktır. 

Her mektep yalnız bir 
takımla ittlrak edebilecektir. 

Gelece~ izciler: 
Adana, Balıkesir, Edirne, 

Eskiıehlr, Sivas, Antalya, 
Bursa, Denizli, Dlyarbekir, 
Galatasaray, lıtanbul. Ka· 
bataı, Pertevnlyal, Vefa. 
Gaziantep, lzmir, Kastamo 
nu. Kayıeri, Konya, Kütah
ya, Malatya, Samıun, Yoz· 
gat ve Trabzon llıelerl. 

Adana, Balıkeıir, Edirne, 
Sivas, lstllJlbul erkek mual
ltni mektepleri 

Edirne. lzmir, Konya ıanat 
mektepleri. 

lzmlr Ticaret Liıeıl . 
Bu mekteplerin her biri 46 

ıar kltllik iklıer takımla tı · 
tırak edeceklerdir. 

Bundan baıka Ankaradan, 
kız ensllliiıü, erkek llıeıl 

Gazi liıeıl, Ticaret l•ıeıl, 

Türk Maarif Cemiyeti ltıeıl 
de 92 k•tl ile ittlrake haz 
ırlınacaklar ve böylece en 
as (2 J 62) izci olacaklardır. 

Sovyetlerin 
~ 

Dünya en~üstrisinde mevkii 
Sovyetle:r Birliği ilim aka· 

demesine merbut dünya eko · 
noml enııtflüsü tarafından 

neıredilen Yıllıkta teabıt 
edflmfı bulunan rakamlara 
nazaran, dl\nya endüıtrl is 

tıhsallnde Sovyetler Blrllil · 
nin oynadığı rol, 1918 den 
1936 ya kadar ıeçen sekiz 
ıene zarfında, yüzde 4,6 
dan yüzde 18,6 nlsbetlnde 
yüluelmiıttr. 

1936 yılında Sovyetler 
Birliği, kendi endüstri iıtih 
ıalini, 1928 yılına nazaran 
4,7 misli, 1913 yılına na
zaran lıe 7,6 misli fazlalaı 

tırmııtır . 

Makine yapıcılığı endüıt 

risl istihsali de, Sovyetler 
Birliğinde, 1928 e nazaran 
12 misli, harpten evvelki 
seviyeye nazaran ise 30 
misli bir yükıelit kaydeyle
mittlr. 

Kızıl Kumda 
Diyonozor 
Mezarlığı., 

Aral denizi civarında Kı 
zıl Kum çölünde, mesozoik 
devrin~en daha evvel bu 
havalide bulunan tarihten 
evvelki hayvanların bir me 
zarlıiı keıfedilmıı ve bura 
da. ta küçük amfibilerden 
40 metre uzunluğunda mu 
azzam diyonozorlara kadar 
büUin bu hayvanların iske 

1 
letleri ele geçirllmiıtir . Gerek 
kemikler, gerek tahaccür 

elmlı ağaçlar, butıün bir 
kum ıahaaı olan bu 

havalide, eıki jeolojik dev 
relerde çok zengin nebabat 

bulunduğunu da fıbat eyle 
mekteclir. 

Sovyetlerde 
Halk Komiseri 1 

Kadınlar .. 
Son zamanlarda Ruıya 

Sovyet Sosyalist federatif 
cumhuriyeti (NSFSR) içli· 
mai yardım halk komilerli 
ğine Bayan Marl Alekıcın 
drovna Şaburova tayin olun· 
muıtur 

Kazak cumhuriyeti içti 
mai yardım halk komlıeri 

de bayan Naglmla Aruko· 
va dır 

Baıkır cumhuriyeti bele 
diyeler ekonomiıt halk ko
miıerlijıne kadın mühen
dtı erden Sakauttfnova ge· 
lfrllmiıttr. Bu cumhuriyetin 
içtimai yardım halk komi 
ıerliğine de bayan Hayat 
Mananova tayin olunmuı· 
tur. Gıdai endüstri ve ııh· 
hat halk komiıerlikleri mu 
a vintikleri de Ztpnlatova ve 
Bule ilmindeki iki kadın 
tarafından itral edilmekte· 
dır. 

ctt:=-Oczz= 'ilw---

lçk tıııkkür 
27· Ey ifil . J 937 pazarteıl 

gQnü dünya1a 16zlerfni ebe 
dl1en kapıyarak bizleri de 
rfn elem •e kederlere ıar
keden eıtm ve annem Ali-

SAYFAı3 

Sinema Ve Artist: 

Na ney 
Caroll 

Hususi Hayatı 
Aılen lrlandalı olan Na

ncy Caroll, Newyorkda dol· 
muıtur. Tam 11 f'rkek ve kız 
kardeıl vardır . 

1923 de sahneye ilk defa 
olarak çıkmıı ve o tarihte 
çok töhret kazanan bir re
vOde ıarkı ıöylemitllr. 

Bir gün ıtudyoda çalıı•n 
bir arkadaıını ziyareti eına· 
ıında rejisörün ısrarı üzeri
ne " lrlinda Giilü,, iımlnde 
bir filimde rol almııhr. 

Bundan evvel zaten ufak 
bir filimde flıüranlık yapmıı 
oldujundan rolünde çok 
muvaffak olmuı ve Para 
mounl tarafından hemen an
gaje edilmiıtir. 

En meıhur ftlimlerl ıun. 
lardır: 

Hayal Dalgalar1, Aııktar 
Klübü, Öldürdüğüm Adam, 

Mücrime, Hayal ve Hakikat. 
lıtanbulda en son ıör61en 
filimi "Narmor Broı,. heıa
bına ( Douıılaa fairbankı ) 

ile beraber çevlrdili "lıtan
buldan Geçerken,, flllmtdlr. 

Aııl iıml: ( Nancy La Tlıff) 
dir. 

En kııa boylu ılnema ar· 
tiati olmak iizere tamnmıı· 
hr. Boyu 1,52 metre, doldu· 
ğu tarih 9 ikinci teırin 1906 
(Bolton Mallory) ile evlidir. 

laç doğumlusunuz ? 
Size ~ıyatmızı ınlıtıllı 

8 May11tan 14 Mayııa 
kadar doiumlu olanlar (iki 

tarih de dahil) 1937 ıeneıl
nln kalan aylarında hayatla 
daha gayretli çalıımata baı 
lıyacaklardır . Bu ayın ıon· 

larına dolru tılerlnde deil 
tiklik olacak ve haziran on· 
lar için çok talihli bir ay
dır , para ve güzel delltlkltk 
ler olacaktır. 

Bazı mühim kararlar ve· 
rilecek ve zihinlerinde yeni 
fikirler bealiyenler ve deil
tiklaklere hazırlananlar bun· 
lardan dolayı kazanacaklar. 
dır . 

Aık itleri ya•aı yavaı fa· 
kat emin olarak devam ede· 
cek. Bu cihetten istical etme
meleri lazımdır. 1937 Sene. 
ı i nde birçok hatalar yapa
caklar, bunların ceza11nı ıe
lecek 6 ayda çekecekler, fa· 
kat bütün bu hataları lıtik
ballerlnde hatırlıyacaklar ve 
tecrübe sahibi oldukları için 
daha kolay mesut olacak· 
lardır. 

Mail vaziyetleri parlaktır . 

Miraı veyahut relt,abet gibi 
ıeylerdeo para sahibi ola
caklar •e her ıektl kumarda 
kazanacaklardır . 

Arliıtliğe hevesi olanlar 
için bu sene çok elveritlidir. 
Muharrir, re11am 1 ıatr, ve 
müziıyenler iyi tanınacak
lardır. 
Gel.,cek ıenealn temmuz ve 

aiuıtoı aylarında fevkallde 
meıul olacaklar ve bekle. 
medtklerl ıaadetlerle kar

yenin n
1 
amazına gelmek ve 8. 8. 

teeaaür erini bildirmek ıu- ı----------·--

ıılapcaklardır. 

retlyle derdimize tıtırak eden 
yakın,, uzak akraba komıu 
ve doıtlarımıza ayrı a vrı le· 
ıekkGr etınt-11 tee11üralımız 
mani oldutundan ıazetenl· 

zin delalet buyurmaaını di
leriz. 

Eıı: Zahireci H. Artf 
Otlu: Beledıre Muhaıe 

bet hattla 



SAYFA: 4 

Tarih 
Kongresi profesörleri Ala
cahôyüUe tet~ikler~e ~u

lunuyorlar 
Ankara, 28 (AA.) 

ikinci Türk Tarih kongre 
ıine lttirak eden ve Anka 
raya gelen ecnebi prof eıör 
ler ıerefine dün akıam be
lediye tarafmdan bir ziyafet 
veril mittir. 

Profesörler bugün Yerköy 
tarlktle arkeolojik kazıları 
görmek üzere Alacahöyüke 
gltmf ılerd lr. 

Türk kuşu 
T ayara f iiomuz Oiyarbe
kiröın Elaziza hareket etti 

Ankara,)8 (A.A.)- Türk
kuıu f llomuz dün Diyar be· 
kire lnmlf, Umumi Müfett111 

vali ve komutan ile kala 
balık bir halk tarafından kar· 
ıılanmııtır. Havacı farımız 

ıerefine ziyafetler verilmiı 
tir Filo buaün EIAzize uça 
caktır. 

Mussolininin 
Nutku 
(8aıtarafı birinci ıayfada) 

ya Baıveklll 8. Mu11oltnl 1 

Alman manavralar1nın son 
safbaaında hazır bulunmuı, 
modern techlzatla harp tec 
riibeai yapan kıtaatı seyrey 
lemlı ve btlha11a Alman 
tayyare fılolarmın , hakiki 
muharebesini müıabede et
mlıtlr. 

Jurnale D'ltalla gazeteai 
.ne ıöre; manavralara dört 
yQz bin kitlllk bir ordu ile 
400 harp tayyaresi lttlrak 
eylemlıtlr. 

Eıen, 28JRadyo) - İtalya 
Baıvektlı 8. Mu110Unl 1 bu 
akıam B. Bitlerle birlikte 
Krop ıilah f abrlkalaranı gez 
mit ve if baımda bulunan 
on bin ameleyi : görmüıtür. 
Amele, iki devlet adammı 

ıarkı ile karıılamıılardar. 

_ ............. _ 
Dünkü un va za~ira fiatlan 

UNLAR: 

Asgari Azami 

K. K. 

55 flandıman 860 870 

60 .. 840 850 

70 " 790 800 

80 " 690 700 

BUGDA Y PIY ASASI 
Sert buğday 4,75 - 5 

Yumuıak .. 5 5,125 
Arpa 3, 125 - 3,25 
M11ır 3 ,5 3,5 
Bakla 3,5 39,25 

Kayıp ıstarlik vesikası 
8alıkeıir ukerlik ıubeain· 

den aldığım terhıs cüzda· 
1 

nımla nüfus cüzdanımı kay 
bettim. Yenilini alacağımdan 
hükmü olmadığı ilin olu· 
nur. 

Balıkeıir Mirza bey ma · 
halleslnden Mahmut 
oilu 329 doiumlu 

T uhıf bir hadise 
Peıtell maklnlıt Ferdinant 

Suvan bir orman iıletme 
idaresinde vazife almıı ve 
ormanın kenaranda kendlıi . 
ne bir ikametgah verllmlttlr. 

Makinist bir gün kar111nın 
karyolasından ıtddetli bir 
horlam& duymuı ve yukarı 
çıkınca kansının karyolasın · 
da kıllı bir ıahsın uyumak
ta olduğunu görünce asabı
na hakim olamamıı ve ta 
bancuını çekerek bu mah · 
luku öldürmüıtür 

Adamcağız karı11nı da öL 
dürmek üzere iken, karyo 
lada vurduiu mahlukun bir 
ayı olduiunu görmüı ve 
kahkahalarla gillmlye bat · 
lamııtır. 

Ayı evin kap11ınm açık 

bulunmaaından illifade et
mtı, içeri glrmtı karyolayı 

dıt. kendine uygun bulmuı 
olacak ki içine uzanıp uyu 
muıtur 

Garip bir intikam 
Pol Ktel lımtnde bir adam, 

bir müddettenberl kar111nın 

ıadaktlnden ıüphe etmekte 
imit· Uzun bir takipten so· 
nra karııının hıyanetine ka · 
ti ıuretse inanan Pol Kıel 

en ıon takibinde karmnı 

otomobili ile ezmlı ve ~ldnr
müıtür. 

Pol Kiel karmnı böylece 
hiç g6rülmemtı bir ıekilde 

öldürdükten ıonra, otomo 
bilini delJce ıürmeye baıla 
mıı ve otomobil önüne çı 
kan bir uçuruma düımüı, 
parçalanmııtır. 

,. ...................... .. 
i TÜRKDİLI i ı 
: Pazartealnden baıka her : 
: ıün çıkar. Siyaıal gazete .. : • • : Y ılhiı: 800 Kurut : 
: Altı Ayhfı:400 .. : 
: Saym: 3 : . .. . 
~ Günü geçmft ıayılar 25 : 
• kuruıtur. : 
: ADRES: : • • :BALIKESiR TÜRKDİLİ : 
~ ...................... ~ 

Bıhkesir ticaret va 
sanayi odısmdan: 

Balıkeılr vilayetinin Su 
11lırlık kaza11 Kepekler 

köyQnde oturan Türkiye 
Cumhuriyeti tebaaa11ndan 

olup yine ayni köydeki evin· 
de dalreıl mahıuıaaını ika

metgahı ticari ittihaz ede 
rek 928 yılındanberi zahire 

\•e hayvan tlcaretile iıttıal 
ettiğini beyan eden Rahmi 

nln ünvanı ticareti bu ker 
re (Rahmi Selçuk) olarak 
teıcll edildiği gibi bu ünva · 
nın imza ıekli de Türkçe el 
yazısı ile (R Selçuk) olarak 
Ticaret kanununun 42 inci 
maddesine göre Halıkeılr Ti· 
caret ve Sanayi Oda11nca 
27·9 937 tarihinde ılcil si· 
y11ına kaydedildiği ilan olu· 
nur. 

ilan numarası: 191 

Bındumı asliye hutu~ 
~ikimliüinden: 

Bandırmanın Bentbaıı ma
halleılnden kahveci Mehmet 
tarafından karııı İhsaniye 
mahallesinden Hacer aley· 
hine açtığı boıanma dava 
ıının icra kalınan muhake· 
meılode 934 318 308 

TORKDILI 
1 

Balıkesir Aakeri Satın Alma ı•ıa-.... .. ••-• .... 
Komisyonundan: 1 

Balıkeıir Kor Birliklerinin ihtiyacına kapalı zarfla ek· 1 
slltmeye konulan l350) ton una talipleri tarafından teklif • 
edilen fiat gali görülmüı olduğundan bir ay mnddetle pa· • 
zarlığa konulmuı ve pazarlık günü olarak 11·1 teırin·937 • 
pazartesi günü saat l 1 olarak teabit edilmlıUr. Unun mu· 1 
hammen bedeli 42,000 lira, ilk teminatı 3, 150 liradır • 
lsteklllerin ıartnameıini görmek üzere her gün ve ekıilt· • 
meye itlirak edeceklerin de~ vakti muayyeninde teminat • 
makbuzlarile Kor Satın Alma Komiıyonu baıkanlıiına • 
müracaatları. 4 ·- 1 - 404 lf 

----------------------------------------- Al 
Balıkesir Askeri Satınalma 1 

Komisyonundan: = Tilrklye piyaaaaında yükıek mevk~ kazanmıı olaD 

Balıkeslrde yaptırılacak 6 adet aa"ert binaya taUp il d- h ( EMiL MARUT ) K lb f b ı· 
çıkmadığından tekrar 15 gün müddetle ve kapalı zarf • unyl\nın en meı ur • ur a r 

uıulile ekıiltır.eye konulmuıtur İhaleli 1 ı ·l l O . 933 pe. • kaııam mamulltı olan kalburlarından 4-5 ve 6 numa· 
zartesi günü ıaat 15{ dedir. Binaların muhammen bedeli • ralı bütün ve iki parçalı büyQk haıılath makineler 
( 10,200 ) lira ( 72 ) kuruı. ilk teminatları 765 lira 53 1 tlca~ethanemtze ıelmtıtır. 
kuruıtur. lıteklılerin ıartnamuint götn.ek üzue herl aün • lstanbul Piyasasından yüzde yir
ve ekailtmiye ııtırak edeetlduin de ıe&ılu ırı elıtuplerını ·ı mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satlf· 
ihale ıaatinden bir saat evvel komilyona vermelui 

maktadır. 1 - 4 • 409 
------------------- Bu Bir Fırsattır. Bu Fırsat Her Za-
8 alık eSİ r Orman 1 man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· 1 cilere' Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 

Başmühendisliğinden: 1 AHMET ve IBRAHIM CUMALI 
Artırmaya çıkarılan partilerin beherinin miktarı Yekun 

Clnıi Adedi Kental Kental 
Meıe kömürü 14 50 700 

l - Balıkeılr vlllyeti merkez kaza11D1n Savaıtepe na
hlyeıl Hıdırbalı köyülcıvarındalKaradavulga devlet( orma· 
nından 700 kental meıe kömürü elliıer kentallik par
tiler halinde ve 14 partide _ ıatııa~ çıkarılmııtır. 

2 - Satıı •elliıer kentallik~ partller halinde iç pazarlar 
da aatılmak ıartile ornıan kanununun 18 ncl maddesinde 
yazdı köylüler araaında ·yapılacaktır . 

3 - Satıı 8 -: 10 -. 937 cuma~ günü ıaat 15 de köylü 
ler arasında yapılacaktır. > 

4 - Heher~kentalin muhammen_.fıatı 30 kuruıtur. 

5 - Şartname ve.mukavele ıuretleri Orman mfid6rlye 
tinde ıör6lebıltr. 

6 - Her partir için muvakkat te11 inat 1J3 kuruıtur. 
4 - 1 - 411 

K i r a l ı k M e ra 
Omtteli köyü: Çayırlı~. mevkiinde köy ıahılyeti ma 

neviyeıine ait iki parça ( 1500) \ dön6m miktarındaki me 
ranın may11 938 bidayetine kadar koyun otlakiyeai olarak 
artırma uıullle kiraya verilecejinden lıteklilerln ihale ıü · 
nü olan 1 O • 10 · 937 tarihinde köyümüz ihtiyar heye-
ne müracaatları ılan olunur. 

Suııfırhk Ümiteli köyü 
ihtiyar heyeti 

3 - ' -· 422 

Defterdarlıktan: 
Manyaı gölünün üç ıenelık saydiyeslne aınzayede ve 

temdit müddetleri için talip çıkmadıfından J 1 9·937 tarı· 
hinden itibaren bir ay müddetle pazarlıkla ihalesinin le· 

raaınl\ karar verildlil ilan olunur. 
4 - 4 - 423 

Balıkesir Cezaevinde Musi
kiAlatı Yapılır Ve TamirEdilir 

Balıkeılr cezaevinde sanatkar Aıık Ahmedin atelye· 
sinde keman, ut, tanbur, mandolin, cünbüf, saz veıalr 
alôtı muılki yeniden yapıldığı gibi eıktlerl de tamir olu
nur . 

Avrupa cilaları kadar muntazam cila verilir. Yeni ke· 
man yayları ve tlly !eri yapılır fjatlar ehvendir. 

Balıkesir Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Açık ekıiltmeye konan Su11ğarhk garnizonunun ihtlya· 
cı olan 235000 kilo oduna teklif edilen f ıat gali aörüldü 
jünden ekıtltmeıl 10 gün daha uzaltılmııtır. Muvakkat 
teminatı 176 lira 25 kuruıtur . Ekslltme 11 l Teırln 937 
parzarteıl günü saat 15,30 da Suııfırh~taki komlıyonda 
yapılacaktır. Taliplerin sözü geçen gün ve saatte komiı 
yona müracaatları 

mara ıle 7. 1 1 934 tarihin
de tarafeynin boıanmaları· 

na dair kabili temyiz olmak 
üzere verilen illmın bir 
nGıba11 Hacerla ika .. qlbı 

1 - 1 

• • 1 
Çiviciler İçillde Hırdavat, Demir, inıaal 

Malzemesi Rtnçber Ale'!'.rl 
Alım Ve Satım Yeri • ...................... 

·~~~~~?~~~·""""~~-1 
1 
1 KIS GELİYOR 
~ Ormanlarımızı korumak 
il. için odun Jalulmıyacak, 

i bunun için ne yapacaiız? 
Maden Kömürü 

Kullanılacak D i y e 
1 Düşünmeyiniz .. 
1 UerıiirHi kömür 
~ yakan kullanı~lı ve 
~ İıer keseye eİverişli 
it- Zonguldak ve Halk 
1 ti plerinueki sobaları 
l ticarethanemizde lıu-
1 tacJ ksmız .. 

I Ouıııaıı ve is. yup-

.: mıyau_çok dayanıklı «Tiirk Antrasidi» nde € bulunacaktır. 
il.. Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çlmeot0 • 

~ çivi, cam gibi çeıttler de mafazaıiuz da her 1erde• 
it. ucuzdur. 1 En birinci boya yağları, boya malzemeılde tıca 
" rethanemizde . ehven fiatlarla satılır . Bir defa deD•· 
it. ylolz . • 

~ Saraçlar Başında Oemıt 
€ Ve Hırdavatçı 
it Hasan Cumalı .a ~~ 
·~~~~~~~~~~~-

Defterdarlıktan: 
..... Balıkeılrde Meyhaneboiazında "iln 1rahye t• kO 

ıeflıft ve tahıll ıubeıi m.üttehaz binanın 799 Ura 69 .., 
ruı keıiOI tamiri, 23 .g .937 tarihinden itibaren 15 
müddetle eksiltmeye konulmuıtur. ~ 

1 - Eksiltmeye lttirak edecekler ekıllt111e ıl 
olan 8 10 · 937 tarıhlne mü .. dlf cuaıa ıOoO ,..:... 
de defterdarlıkta teıekkül edecek olan komlıJOD• 1 
yedi buçuk teminat akçalarile mlracaat etmelldlrler• 

2 - Ekılltmeye alt eluiltme tartnameıl, mulsa 
projeıi , fenni ve husuııi ıartnamt:", ketif cetvelleıl ve prO 
8alıkerir Mtlli Emlak müdürlQfiinde ı6r01ebtlir. .j05 

4. 1 ~ 

İyeıi veBaıyazmanı: Balıkeair ıaylavı H. KAKAl'!

Çıkarım Genel Direkt6rn: FUAT BIL'AL 

Buamyeri : il a ...... . 


