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Almanya Büyük Askeri 
Hazırlıklar yapıyo·r .. 

"Yılmaz Atatürk ... ,, 
«Devrimizin h . çbır lıdari büyük müı~ulit karşısmda yılmaz Atıtürkün elde ıttiiiı

dsn daha bürük bir muvatfatıyeı dde edememiıtiı .• 
Marafal Göring Bır Resmi Tebliğ Neştetti. 
Londra, Paris \le Prağ Almanyadaki Faaliyetı 

Ehemmiyetle T okip Ediyor. 

londrada çıkan Tagmls 
gazetesinin 9 ay!!.ılos tarilıli 
nüshaıuıı 1 ürl<iyey~ hasrtl· 
miş olduğunu yazmıştık. 

4U Say{ a olarak intişar 
eden Taymiıin bu nüshaıt 
nın bugün de başmakale. 
sini flt ·şrediyoruı: 

Berlln, t 3 (Rad10) Al 
illan yanın her tarafında hu 
llaah bir faaliyet h6küm 
•Ormektedır. 

Kıılalarla b6Uln asketl mer· 
acezlerlnde Ye tayare ban 

tarlarında ıöze çarpan ha 
tarhldar, umumun dıkkat ve 

•llacaıını çekmekten geri kal-

Ha tayda 

Saylıı ıeçimina 3 O ağus
toıtı baılanıcı~. 

AntakJa, 13 (A.A.)-Aoa· 
dolu ajanıının buıuai mu 
habırı bildiriyor: 

ikinci derece mOnteblp 
••ıatleraoan miiracaatları 

için tayin edilen müddet 
ltrfında Alevi ve Rum Oılo 

dolu cemaatlarındao baıka 
dıter cemaatJarın namzed 

•declı bu cemaatlara isabet 
•den miktarı tecavGz etme 
dlftndeo bunlar uıul6 veç
tuıe akıncı müntebıp olarak 
leçUmıı addedılmektedır. 

ı, ~7~:k~; :~:::~·~:.:;af:: 
... ,ıtır . 

lılcenderun Alevilerinden 
1•a(, olan iki namzed yarın 
1•tıf • edecektir. Bu suretle 
Jalnız Rum Ortadolu cema 
'b için 19 afuıtoıta ikinci 
:ıt&Gntehlp intihabata yapıla 
C•lc •e mebuslar 30 aluıtoı· 

ı:ı!:. ıeçtleceklerdlr . 

mamaktadır. 

Ecnebi mehafıl, Alman· 
yanan bu hazırlıklarını çok 
manidar ıörmektedlr. 

BuıOn teld Maraıal G6-
rınıtn lmzaaUe intııar eden 
reeml bir tebUide rençber· 
lerln biran evvel harman 
larını kaldırmaları ve mah 
ıulO depolarana yerleıttrme 
lert lüzumu ilin eddmııtır. 

Bu teblii, umumi ef klr 
üzerinde derin aklıler yap 
auıtır. 

Londra 13 (Radyo) - AJ. 
manyada müıahede edilen 
aıkeri hazırlıklar burada dik 
kat ve alaka ıle takıp olun 
maktadır. 

Parlı, ıJ (Radyo) - Al· 
man1ada baılayan .. keri ha 
zırhklar, bura ıfyHI meha 
Mınde biiJGk btr allka uyan· 
dırmııtır . 

= 

Italya-Fransa 

Arasmda sıyıbat gOçlııti. 
Parts, 13 (Radyo)-ltalya 

hükClmetl, Fraoıaya teyabat 
etmek iıtl1enler için bazı 

alır kayıdlar koymuı ve 

leJJahlara mabıuı kollektıf 
paaaportıara kaldarmııtır Bu 
münasebetle Franıız hükQ 
meli de, ltalyaya g&tmek 
tıtlyenleı tçto afnı ıekalde 

harekete karar vermtı ve 
bugünden lttbaren alikadar 
makamata ıtddetlı ve kati 
emirler ver mittir. 

Arap Devletleri Yakında 

Almanyanın ne yapmak 
laredlit ve nıçln hazırlandıfı 
bellı deitldır . 

Praf, 13 (RadJo) - Al· 
manyada aakere manevra· 

lar bahaneatle b.,flayao ha 
zırlaklar, allkadar mebafilln 
dıkkat ve alakuını çekmek
tedir. 

Büyük . harpten ıonra vu
kua selen lnklllplardan biç 
biri Taymtıtn bu huıuıl 
nüıbasında anlatılacak hare· 
ketten daha ıa1anı dikkat 
ınkıllbı yeni adamları Udi· 
dar mevkatne getirmekten 

BULGARİSTAN 

Cumhuriyetçi ispanya 
Kabinesinin Bir Kararı .. 
Cumhuriyetçi ispanyaya ııa bütün limanlar harp ım-

takısmı dıhıl oldu .. 
Bareeloo, 13 (Rad10) -

Cumbnrlyetçl ispanya kabl 

neıl d6n Neırloln riya 
selinde toplanmıı ve u:ıun 
mQzakerelerden sonra, Cum 

hurlfetçi lapaoya1a ald bO 
tiin ltmanlaran harp mınta -

kaıı alin edllmeelnl karar-
lathrmııtar. 

delenayı ele ıeçlrmlı ve mi· 
hlm miktarda eelr almııtır. 

Seıreı oehrınfo 1ataiında 

V tJlaoueva De . Barka elva· 

r1nda bazı çarpıımalar ol
muı ve dOtm•n bin kadar 

ölü barakmııtır. Ertramadure 
cephesinde lutalarımız ıekııı 

kilometre tlerlemtı ve 800 
Salamankaı ı3 (Radyo) - lree almıılardar • 

F ranktıtler, Eıtramadora ce · -===:==-=======ıor::;;::== 

pbeatnde bu,nn de llerJem•·· Et r us k 
ler ve ıeklz kılometrelak bir 
yer •nal eylemtılerdtr. 

Franktıtler, Meır nehrini 
ıeçmlı olan Cumburlyetçtle. 
rln kırk ikinci fu kaıını rl· 
eata icbar etmtılerdtr. 

Salamanka, 13 (A.A.) 
Umumi karargihlb tebltilo 
de ezcümle deniliyor kt: 

- ~-

V ıDaru Almınyıdın hıra
ket ediyor. 

letaabul, 13 l.ı:mtr 
Menin ·lıtanbul hattına tah· 

ılı edilecek olan Etruık va · 
Ebre mıntakaıında kıtaat puru bugünlerde Almanya· 

Bir Kongre Akdedecek. ı.l:•mız
0

St:•lra Aaanta Mag· dan hareket edecektir. 

Bicız [miri ibnissuut ile iiiaıaı $11ia [miri Abdullah ngı tere Ve Fransa-
konıra üzarinde faalıyete aectiler. dan lkrazat Yapacak .. 

ltabtre, 13 (Rad10) lunacaiı yeri teıblt ed~cek
lerdlr . ~111r, Hıcaz, lralr, Suriye 

"e Maverayı Şerlada bum 
ID•lı bir faall1et m6ıahede 
tdılaıektedlr. 
Maverayı Şeria emlrl 

~bdullah, an11zın memleke
~Qln cenup k11mında ıe1a · 
b lta çıkmııtar Alakadarlar 
~ t"f life ebemmtyet ver 

ID~ktedir. 

Manll, 13 (Radyo) Emir 
Mesud H Emir Mehmed, 
refakatlerıade bet kııtllk bir 
be1et olduiu halde buaün 
buraya ıelmıılerdır. 

Emir Mesudun huıuai ki-
tJbt, vapur Porttait ltmanın 
dan harekat ettikten ıonra 

kalb tekteılndeo almOı ve 
cesedi denize atalmııt&r. 

Prensler, Parls yolt1le 
Londraya gtdeceklerdtr. 

Maltada 
- ,,, 

Beyrut, 12 (Radyo) -
~"-P devletlerinin, yakında 
tlıııuıni btr konıre akdet 
~ek için hnulaodıklara ı6y . 
d•ntJor. K.onırenln, Hicaz 
ıa' toplanacaiı rl•ayet edl · 
"1..tor ... da buna dair henGz 

,~ "•r•r vermı, det•ldır G :cı maPeıralan yapılacak. 
lı, u huıuıta Hıcas emlrJ 

" 1••uud tle Mavera! Şeria 
eltıırı Abdullah yakında bir 
lt''• 1 d ıe erek ftklr teatiafn· 

' bulunacaklar ve kooıre 
..... luilal aı. ..ıulo-

Malta, 13 (Radyo) - Bu 
ay1n 24 ncO ıectt1i hurada 
manevralar yaptlacalchr. O 
ıece bütün adadaki ~ lek 
trllder maıkeleaecektlr 

Bulgaristan bu ikrazauı harp gamilıri yapıcık. damir
yalu va mü~immat alıcıt 

Sofya, IJ (Rad10} ln-
ılhere ve f ranıa, Bulgarlı 

tan• mühim miktarda lkra 
zatta bulunacaklardır. 

Franea demlryolu malze-
meal ile harp mühtmmatı 

almak lçta Bulıarlıtana 
375,000,000 frank Yerecek-
Ur. 

Bulıarlstan alacağı b6Uin 
mühimmat ve malze· 
meyi, Franaadan m6ba· 
ya• edecek ve parayı 

oo iki ıene zarfında mubte· 
lıf mahıullerle 6dtyecektlr. 

O.fer taraftan lngllterede, 
Bulgariıtana 8 milyon ıterlln 
ıkrea edecektir. 

Bulgarlıten, bu para ite 
harp ıemllerl J•ptıracakhr. 

Bulıar luab BorlslD, ra-

kında Londraya gtdeceil 
ıaylenlfor. 

f raoıız ıazetelerl, Çekoı· 
lovakyanın da, Çek fabrlka 
larmdan mühimmat almak 
lzere Bulgarlltana 370 mil· 
yon f renk ikraza karar ver 
dtilnl yezıvorlar. 

Çekoslovakya 

Almanyayı protesto etti, 
Partı, 13 (RadJo) Ev · 

eelkı ıün Pıai üzerine atde 
rek uçuı yapan iki . Alman 
tl:lyareıl meıeleıindeo buaün 
Çekoılovakya ıeflri Almanya 
hariciye nazaretlne mOraca 
atla proleatoda bulaam-.tar. 

çok fazla bir ıey yepmıı
tır Bu ınklllp TGrka1entn 

ıJyHI içtimai ıktııadi yüzii
nü ve Tüak halkının gö 

rünüıQnü tamamen deilı 

tlrmtttlr. 

Aıarlarca Türkler, Türkl· 
yede bulunmuıtur, fakat 

onun bir parça11 olmamıı · 

lardır. 

B61Qk fOtuhatına •e dl 
ter milletlerle ıenlt mlk

Jaıta temaıta bulunmaları 
na raimen, onlar1n fakirleri 

lıar1atlka nevinden bir 
kalıp lçerslnde taılaımıı ol 
masa btle, takılıp kalmıfla . 

Avrupa mtlletlerl ıözüne 
kendtlıtınden ıelme 1aban

cı btr ırk ııbl görün61orlar 
dı. Avrupa hilk'kmetlerlnln 

ıöziinde lıe o devlet lobi · 
latanın farkında olmakla be
raber bill bütin cezri tıla 
bata aleyhtar vazlJette ya· 
hancı devletlerin rakabetle· 
rfnden lıtıfade edecek, Ja· 

hut büyücek bir devletin 
hımaye ve nüfuzunu kabul 

ıeder~k mevcudiyetini idame 
c-dtyordu. 

l'üfkiye ıle Avrupa dev 
letlerl aratındakl açıklaiı 
kapıyen Türk lolnlibı ol 

du 

Bu i•e. kıHca o ıa1anı 

hayret cazibeli lnıanın bir 

aıker ııfatiyle b6yiik oldu 
tu ıtbl bir devlet adamı 11 • 

f aliyle deı daha b6y6k olan 
lSonu lçflncfl ıayfada) 

Türk-Yunan 

Hu~u~larmdı bızı dıii-
1 ıkliklır yıpdıcık. 

lıtaobul, l 3 ( Huıuıl ) 

Türk · YuDan hududunda bazı 

deflılkltkler 7apılacak ve 

pilrOzlü noktalar kaldarılaeak

hr. Bunların teı\Jttt için bit' 

he1et teıktl edil mittir . 

Sel~nik Anlaşmasının 
Fransadaki Akisleri .. 
Selinik anlıımaıı Bal~ın Tntıntmın yı~m bir iıtik

bal~ı alıcıiı wıziyıti bılli ıdıcıktir. 
l Ve 2 ajuıtos tarihli kalındı. dedikten .. ara bl· 

fraa11z ıazetelerl Sellnlk raz •ı•lıda makaleıtae fU 

anlat maıından b61iik Itır ıekilde devam etmektedir: 
memnuniyetle bahıetmekte "Bu kararın. btlba11a abllkt 

l 
dirler BGUln gazeteler an. bir telirl olacaktır. Ztra o, 
laımanın metnini oeıretUk. hakikatte uzun samandan 
ten ıonra bGyük devletlertn bert mevcut bulunan bir ha 
_ lnıtltere, franıa ve ltal· lı teıblt etmekten baıka Mr 
yanın - anlaım•nın mOza ıey dejlldlr. Diler Balkan 
kerelerl eenuında hazır bu devletleri tarafındaD tasdik 
lunduklaranı tıaret etmekte edlierek nzlyettDln meır\\ 

ve Macarlıtandakt aklılerl· kalınmaeı ve doirudan doi· 
ni hayretle karıılamaktadır- ruy• en zl1ade allkadar ol 
lar. Bzcümle 1-8- l g3S tarih· an Balkan devletleri tarafın 
la "Popolalre,, ıazeteıl an· dan btr anlaıma ile Bulıa· 
laımanın metnini neırettık- rt•tana hukuk müıa vata ta · 
ten ıonra tunları yazmakta nınmıu• faydHız deilldlr 

dır : S e 1 l n 1 k anlaıma 
"1934 Kiaunıanlılnde ıının etyaıi akıbetlerini, Ce 

Atloa paktının lmzaeından nubuıarkf Avrupuına Httle· 
so~ıra Balkan Antanta dev · r izm tazyiki karıı11nda Bal · 
letlerl • l 6rldye, Yunaalıtan kan Antaohnın yakın bir 
Romanya ve ve YuıoılavJa htlkbalde alacalı vasiyet 
- Bulıarlıtanın lttlraklnl el. belli edecektir,, demekttr . 
de etmek için çalaımı1a ba'f 2 Aiuıtoı 1938 tarıblt 
ladalar. Petlt · Parlıln,, ıazeteıl Bu·,, 

Bu yakınlaımada Yuıoı- dapeıteden Havas aj l'lnıı va 
lavyaya, 19~6 da Hulıarlı aıtaatle •ld1jı bir havadııt 
tanla bir doıtluk paktı im. "Macarlıtandakl Alman ta· 
zalamıı bulunduiundan mü· raftarlara hayretteler,. ıerlev 
hım bir rol tahılı edtlmııtt. baılle ıu ıekılde neıretmek 
Son aylar zarfında TOrklye, ledlr: 
müılGman ekalliyetlerin Ana· • Bulıartataola Balkan An 
dolu Jayla11na nakla buıuıu· taota araıında huıule 
na dair anleımaların akte ıeleo ıanlaıma, hidııenln 
dıldlil Sofyada çok faal bir ebemmlyetlol azaltmak te 
halde bulunuyordu. mayülde bulunan bu ıabab · 

Yunanfıtan ve Bulıarletan ki Macar matbuatında tef 
arasındaki münuebetler u:ı- ı iralz kaydedildi Bununla 
un mQddet oldukça ıergın beraber bu anlaıma evvel 
kaldı ve itte bu kısımda emirde Hudape1te1l allke
en bilyük ıüçlOklere ıalebe d 11. r ~dM Bulıut tan, haki 
~ahnmalr mecburtJetbule (Sollu liu•d aaylMla) 
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elanik Anlaşma ı ın 

F rans daki Akisleri .. 
{Baı tarafı birinci aayf ada) 
kette, Macar efkiraumuml 
yeat tarafından ıtya1i ve ık. 

tlsadi vaziyeti Macar dev1e
tlntoldne mOıabih bir dev· 
Jet gibi müıahede edilmekte 
dır . Almanyanın yardımına 

dayanamıyacafı yerde Lon 
dra ve Parlıln bayuhahlığı 

ıayeılnde (Neullly) ıulh mu · 
abedeslolo tekrar gözden 
ıeçlrllmeslne Sofyanın mu· 
vaffak olduğunu gören Ma
car efklrı umumiyeti ıOp · 

hesiz hareketten geri kala· 
mazdı. 

Alman taraftarlar1 mümes
silleri Bulgarlatanın Alman 
ya ile Tuna devletleri 
araııoda noktainazar lttlra
ld huıuıunda misal olarak 
g~sterhor ve Almanyanıo 

baılıca alıcısı ve satıcısı ol
du§u Bu1ıarlstanın. bundan 
do1avı Beri in mihveri siya · 
ıetınden baıka harici bir ıl· 

yaaf'tl kabul edemtyeceflnl 
16 vlOyorlardı . " 

.,Parla Solr" gazetesi 2 8 
l 938 tarih il nüıhaaında Se 
lantk an1aıma11ndan faydalı 
bir anlaıma ünvanlle bah. 
ıelmekte ve ıunları yazmak · 
tadır: 

"Bu anlAımadan dolayı 

lnıanın ıevlomeıl lazım gl!· 

ltyor. Herıevden evvel bir 
tarafla taahhütlf'rln feıhlne 

ve ~mrlvakl ılyaadlne lü
zum kalmadan bu anlaıma 

bir devleti memnun etmek 
tedlr. 

Bundan baılca Tilrk - Yu· 
nan anlaıma11ndan sonra 
Balkan devletleri araaında 

maziyi unutmak ve harici 
hidlıelere kartı daha sat· 
lam bir cephe yapmak için 
blrleımek arzusu görülmek· 
tedlr., dedikten ıonra mu -
barrlr ıon olarak bu hadi· 
ıenln Macarlstanı alakadar 
ettiğini söylüyor ve Alman 
taraftarlarının 8u1gariıtanın 

Alman siyaseti haricinde 
bir alyaıet takip edemez, 
fikrine karıı ıu mütaleayı 
yürütmektedir: 

•fıte akılnin tıbah teıbit 
edtldt . Mazide Yugoılavya 

kralı • Aleksaodre .. ın ve "M. 
Tutuleıco .. nun ifade ettik
leri temenni gibi Bulgariı· 
tan Balkan Antantına ıer 

beıtçe ve bayıiyetlnt muha· 
faza ederek girmekte ve 
tüküolerln hepıl ile, Türkl· 
ye, Yuoaniltan, Yugoslavya 
ve Romanya ile btrleımek· 
tedir 

Bu anlaıma Akdeniz mu· 
vazeneılnde endlıell ve ıulh. 
çu olan devletler için mü
him bir kozd~ır . .. 

Aynı tarihli lnformatıon 
gazetesi anlaımanın ehem 

• mlyetlnl tebarüz ettirdikten 
sonra: 

.. Öyle anlaııhyor ki, Bul· 
gariıtanın Balkan Antantına 
glrmeıl ıecıkmtyecektlr,, 

cümleıtle btrtlrmf'ktedtr 
3 8 1938 Tarihli "Maun,. 

gazetesi lıe lstanbuldan al 
dıiı haberi "Bulgaristan Aal· 
kan Antanta ile btrleıtyor., 
serlevhaslle neıretmekte ve 

. ıuoları yazmaktadır: '•Bul
garlıtanın Balkan Antanta 
tle bıtleırncsl, sulh davası 
için kı7metlı btr deıtek tef 
kil eden bu Balkan antantı 

nı gentıletmek hususunda 
Türkiye hülnimetlntn f aall· 
ltyetlerlnl takdir eden ya
bancı mehafillerde hakiki 
bir memnuniyete ıebep ol
muıtur. ,. 

--==~·ıu;.,---

Kil ise/erdeki 
Horozlar .• 

Franıaya ıitmlı olanlar 
Fransada hemen her klliıe
nln çan kulesinde tunçtan 
bir horoz olduğuna dikkat 
etmlılerdlr. Olicr memleket· 
lerde, meıeli kilııelerlyle pek 
meıhur olan halyada kule· 
ler üzerinde horoz yoktur. 
Böyle olduğu halde çan ku· 
lelerlnln tepesine tünlyen 
horoz bir Fransız düıüncHI 

deill, bir ltalyao icadıdır 9 
Uncu asırda Sen. folten ki· 
liıesl yapılırken kaadlnal 
Remperte çan kulesine bir 
horoz koydu. Kardinal bu 
nu korken ıu btrlıttyao men 
klbealnl düıünmüttü: lıa ya· 
kalanıp çarmıha gerileceği 

ıece ha•arilerle yemek yer 
ken Sen . Ptyere "Horoz öt 
meden evvel beni üç defa 
in kir ekecekıtn,, demitti. 
Seo - Plyer lsanın o rece 
muhakemesi eana11nda üç 
defa biklmln ıualloe (ben 
bu adamı tanımıyorum) ce· 
Yabını vermiı, üçüncü inka
rında bir horoz ötmüıtür. 

Papa 4 üncü Leonun em· 
rlyle Romadakf Sen - Piyer 
kıliıeslnln çan kuleıtne de 
126 kıl o ağırlığında bir ho. 
roz oturtulmuıtur. 

Fakat on altıncı asırda 

bu kaleye bir yıldmm ilahe· 
tiyle yıkılmıı, yeniden ya
pıldıiı vaklhe tepeılne ho· 
roz lconmamııtır. 
~-

Bir 7 ayare Bir 
Krtalın Hücu
muna Uğradı. 

3.000 Metre yüksekte uç· 
makta olan bir yolcu taya· 
reıl bir kartalın hücumuna 
uframııtar . Yaka ıöyle ol. 
muıtur: 

Yeni Gine ada11nıo Mo
reıbt limanından bir yolcu 
tayarest havalanmıı Bu la 
yarede plot ve makineci· 
lerden baıka on üç de yol 
cu varmıı . Tayare 3 000 
metre yüksekte uçarken, 
biiyük bir kartalın taarru· 
zuoa uğramıı. Bu uzun lra · 
nallı, keıkln pençeli, eğri 

gagala yırtıcı mahluk yolcu 
tayarealne çılgın ııbi hücum 
edlyormuı. 

Btr aaldmıta tayarentn 
tekerleğine çarpmıı. ıoora 

bir kanadını aakatlamıı, fa· 
kat gözü yılmıyan kartal 
ikinci ılddetlt atılıım da ta· 
yarenin kalın camını kıra 

rak içine glrmtı ve p,otla 
iki tane roaklnlıtl yaralamıı· 
hr. 

Yolcular arasında müt 
bit bır panik ıöatermlı, fa 
kat maklolıtlerden birisi ya 
kaladıiı bir demirle karta 
lın baıına vurmuı ancak bu 
ıurele dııar•ya çık8rabllmııttr . 

Tayarenln ilk todlf! yerde 
pilotla makinlsller rlerh"l 
hastahaneye nakledıhnitler 

dir. 
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- s HiR HABERLERİ 
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' i ; 
Ta la Yüzü den İşle Kansını Balta ile 

Varallyan Koca .. e C i· ayet .. _ _______ , 
Eski bir Kin Tazelendi Ve bir 

Genç bıçakla öldürüldü. 
Kansı eıden kaçmağa b21lıyınca a~am arkasından 

yetişti ve bıllayı rastgele salladı. 
Maoyaaa balla Y eniköyde 

mera meselesinden b ir kiıt· 

nln ölümü ile neticelenen 
kanlı bir vaka ol muıtur: 

Yeni köyden lıhak oğlu 
Kimli adında 18 yaılarında 

bir ıeoçle aynı yaıta bQ 
köyden lımall oğlu Enver 
mera meseleıl yüzünden 
btr müddet evvel kavga et · 
mlıler ve yekdilerlne darıl
mıılardar 

Bu iki ktıı bir gün 
önce tarlalarından har-
man yerine araba ile 
demet çekerlerken yekdiğe 
rile karıılaımıılar, blrbirle 
rloe bazı ııtemlt sözlerle 
mukabele etmtılerdlr. 

Bu yüzden vaziyet derhal 
bir kavg" hallol almtf, gü· 

rülUi büyümüıtür. Her iki 
genç ellerindeki öğendere ile 
birbirlerine hücum etmiıler, 
bunlar kırılınca arabaom ka· 
nad parmaklıklarıtn kırarak 
birbirlerine tekrar ıaldırm•t · 

İardır . Nıhayet Ki.mil bıça 
ğını çekmlı ve Enverl kan · 
lar içinde yere yuvarlamıı · 
tar . 

Kamil hasmının yere düı· 
tilfüoü görünce araba11na 
binerek vaka ycrlncieo u:ıak· 
laımııtar. 

Enver de kanlarını akıta 

a\cıta, yerde ıürüoe ıürüne 

bitkin btr halde harman ye 
rlne dönmüııe de fazla kan 
kaybettlğlnd~n çok geçme· 
den ölmüıtür. 

Katıl yakalanmııtı -

Kavacık nahiyesinin Şa 
banlar köyünde bir aıle kav
ga11 olmuı, kanlı ve feci 
bir ıekilde neticelenmlıtlr: 

Şabanlar köyünden Ab 
dullah oıjlu lhıan tle lcarııı 
20 yaılarmda Ayte gece ıa 
at 23 sıralarında kavga et
mtılerdlr Kadın kocaıının 

kend ı ılne fena muamele et 
meıinden ve hiddetinden 
korkmuı . evden dııarı farlı · 
yarak kaçmağa baılamııtır 
Fakat kocası o sırada telaı · 

la f!lfne g~çlrdli• balta 

ile karısının arkasın 

dan koımağa baılamııtır . 
Gözleri kanlanan, kendtılnl 

unutan Ihsan çok geçmeden 
Ayteye yetlomlı ve baltayı 

kadının muhtelıf yerlerine 
rastı ele iodlrmtıtlr. Baltıt 

kadının bir kolunu adeta 
vücudundan ayıracak dere· 
cede parçaladıiı gibi mub· 
telif yerlerinden de yarala 
mııtır. 

Jandarma. ihsanı yakala 
mıı kadın da tedavi alt ına 

• ahnmııtar 

Hayvan sergıle· Posta T asarrul 
ri için talimat.. Sandıkları • 

Ankara da Ortaanadolu Bayındırlık Bakanhiı pos 

Denız Yarışları Futbol ve Atle-
için tiftık lceç lıt, sağır, inek, 
at için bir merkezi hara 
tesisi derplf edilmektedir. 
Orman çlf tllğlnde mevcut 
500 ineklik büyük ahır k11 
men bu makıada tahıiı olu· 
nacaktır Diğer taraftan h11 • 
len Orman Çıftl•ğfnde mev
cut hayvanat bahç~ıl de 
yüksek ziraat enıtıtülerl kad
roıunda mevcut nebatat ve 
hayvanat bahçeler! k11mlle 
çıftlık dahı llnde blrleıtırile

cektır. 

ta taaarruf sandıklarının 

memleketimizde de tesisi et 
rafındaki tedklklerine devaDJ 
etmektedir Bakanlık, yabeP 
cı memleketlerin hemen hep· 
ıtode mevcut tasarruf san 
dıklarının kuruluı ve çalıııf 

vazlyetlerlle n.ndıklara aıd 
hükümleri de gözden geçır· 
mektedlr Bu ta1arruf ıao· 
dıklarınıo yurdumuzda da 
teıtıi, yalnız banka olao 
ıehtr ve kasa balardakl kü · 
çük tasarruf değil, bank• 
olmıyan yerlerde de halkıP 

para birlktlrmeılnt sağlaya · 

cakhr. 

Bugün tizm Çalışma-
Yapılacak. ları Başladı. 

Hazırlıkları yapılan bölge 
yüzme müs1ıbakalan bu · 
gün Bandırmada yapılacak · 

tar. 

Bu müaabakalara lttlrak 
edecek olan ıehrlmlz ku 

lüplerloden 12 yüzücü dü~ il 
Bandırmaya gitmlı lerdlr 

Spor Bölgesi Baıkanı Vah · 
miz B Ethem Aykutla Hal· ı 
kevl Reiıl ve Böf ge iktncl 
baıkanı R. Feyzi Sözenf"r de 
bu müsabakalarda bu 'un· 
mak ünre dün Bandırmaya 
hareket etmtılerdir. 

Valimiz tarafından deniz 
yllrlflarına davet edilen Baı 
vekılimlz B. Celll Rayarın 

da Bandırmaya çıkması muh
temeldir. 

---ı::. c::ıııc:---

Vilayetimize 
verilen 
öğretmenler. 

Bu ıene muhtellf luz ve 
nkek öğretmen okullarından 
mezun olan öfretmenler· 
den Kültür Bakanlıfınca vi 
layetimiz emrine verilen 
gençler ıunlardır: 

lıtanbul kız öğretmen oku 
!undan: Zühriye Bayturuo, 
M6n e•ver Atuü; Ane Le· 
man Güzeyll, Hafize Erden 
ay; Konya kız öğretmen 

okulundan. Bedia Yağcı oğ 
lu; Edirne öğretmen oku· 
luodan Fehmi Erdem; Bur1a 
kız öğretmen okulundan İı 
met Aktüre, Atazülil Pervin 
Yorkin, Muhteıem Saran, 
Pakize Uzunkaı, Ommühata; 
Edirne kız . öğretmen oka 
luodan Fatma Ôzba y; iz mir 
kız ölrelmen okulundan Şev

ket Bayaal, Hatlce Nebahat 
Bıraen, Zehra Barı. . 8unl rla 
beraber evvelce yazdığınuı 

ıehrlmlz öjrehnen okulundan 
beı genç de viliyeUml:r ilk 
ôlretmeo kadroıuoa veril 
mitlerdir . 

Türkıpor Kurumu umu 
mi merkezince Balıkeıtr böl· 

gesı futbol ve atlet izm an · 
trenörlüğüne verilen B. Sa· 

lihaddın. sporcuları çalııtır

mağa baılamııtır . 

Antrenör B. Salahattto 
bu çahımalar için ilk devre 

de tatbik edilmek üzere yal· 
mz Balıke lr merkez gümeıi 

için btr proiram hazırlamıı· 
tır. 

Bu proğrama göre eylüle 
kadar ıürecek olan mer· 

kez kuluplerl futbol çahı 

maları ıöyle devam edecek 
tir: 

Sah ıünleri saat 16,30 
dan 18,30 ıa kadar iki sa· 

at ldmaogücü, 

Bundan baıka Ztraat Ba
kanlıiı, muhtelif vilayetler . 
de yapalmakta olan hayvan 
sergi ve panayırları için ye
ni bir talimat hazarlamak· 
tadar Genlı hayvcııncıhk ve 
hayvan mahsulatı sauayUn 
de ıark viliyetlerlne mühim 
bir yer ayrılmaktadır . 

Banduma belediye dok
torluğu. 

Yapılao tedklklerden ak 
nacak netlcelere göre lüzull1' 
lu projeler hazırlanacak ve 
yurdumuzda. da en kııa btr 
zamanda posta tasarruf ıan· 
dıkları tealı edilmlt olacak 
tır. 

Evlenme 
Bursa kız öfretmen oku· 

lunuo bu ıeneki mezuolarıP 
<lan Bayan Pakize Uzunkaı· Perıembe günleri saat 

16,30 dan 18,30 .za ka· 
dar iki aaat İdmanbtrltğt, 

1 

lıı. Al ııuürl okulu öiretmeP 
ı .. rtoden 8. Ziver Topuzu" 

Anamur hükumet dokto ı 

ru 8 Zekai Eogiz, Bandır 

ma betedıye doktorluğuna 

ta ylo edılmlttir. 

Cum günleri aaat 16,30 

dan 18, 30 za kadar lkt ıa 

at ldmanyurdu .. 

'd d 20 · ' 1 
ev lenme töreni dün Hafke 

l mBOJUf UOUR OCI Jf • 1 vınde kutlanmııtır. Gençleri 

lında yapılac k gaıdenpaıti.l_te_brık_ed-er, aaadetler dile; 

Pazar günleri öğleden son· 

ra da yine antrenörün neza 

retı altında UQ1umi futbol 

çalıımoları yapılacaktır. 

kuruluıuoun 20 net yıldönü tSTAHBUl RADYOSU 
Şehrimiz ldmanyurdunun 1 

mü münaaebetllc 20 ağustoı _/ 

cumarteal akıamı Atatürk 14 l"' f 1938 p ar 
parkında bir gardenparti ve - gus os- - az 

11 Teırlnevvele kadar rllecektlr. Ôğle neplyatı: 
Gardenpartınln süzt:I ve 12 30: Plakla Türk muıl sürecek olan Balıkesir mer. 

kez giimesl umumi atletizm 

çahırnaları da ıöyle devam 

edecektir: 

eğlenceli geçmeıl için h .ı :ıır kt11. 12 50: Havadiı: 1:5.05· 
iıklara baılanmııtar. Plikla Türk muılklst, 13 30: 

Pazar ve cuma günleri 
ıaat 7 den 9 za kadur ve Da.imi Encümen az&1ından 

B. Hilmi Şeremetltnln kain· 
çarıamba günleri 16,3U dt1o validesi, 8 Huluıi Zarbalınıo 
18,30 za kadar iki aaat.. balası ve eski idadi mual· 

Atletizm umumi çahıma· limlerlnden merhum 8. iz · 
larına kadın - erkek • bllaiı zetln refikası dün vefat et 
tlına her vataodaı ittlrak miıtir. 

edebilecektir. Merhumenin cenazeaı "-· 
Bu çahımalarda antrenör. labehk akraba •e aile do11t 

ıporculara AvrÜpa memle ları tarafından kaldırılmıf, 
ketlerınde tatbik edtlen eo ıon P"ıacamlinde namazı kılan 
futbol ve atletizm ıekıllerlnl dıktao l!onra ebedi mcdfe
göaterecek ve öiretecektir. nine defnedilmiştir 
Bu suretle Balıkeılr bölg~ Ynkıolanom acılarını pay 
ıtndekl ıpor vaziyeti eıula laıır . kendilerine ha111ailıjı 

bir ıelıcle ıokulmut olacaktır. dtlerb:. 

Muhtelif plak oeırlyatı. 

Akıam neırlyah: 

18 30: Hafif müzik ve d&111 

muıikiıt: Plak. i.O: Saat aY• 
rı: Gren•lç raaadhaneıtnde" 

r· naklen. Nezihe Uyar ve • 
kadaıları tarafından rarlı 
musikisi ve halk ıarkılar• · 

43· 20 40: Hava rapoıu 20. ' 
Ômer Rıza Do~rul tarafındı" 

.,şr• 
Arapça söylev. 21: Saat •1 
Orkestra. 21.30: Muzaffer 
İ lkar ve arkadaıhuı tarafıolı 
dan Türk rnutlkisl ve h•:ıf 
tarkıları. 22 1 O: Muhte 
puçalar Plak 22.50: SoP 
haberler ve erteıt ,ooO" 
prolramı. 23s Saat •~ 
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Atatürk ... ,, 
(Baıtarafı blrfocl sayfada) 

Atatürk ün eseridir . 

Türkiye Relıfcuoıhuru Ata· 
lGrk, muktedir muavinlere 
•e rnuakkıplf're mrıhk lıede 
CUtnburlyet kurulduktan beri 
l'Grktyenln harici ve dahili 
111aıeUnde göze çarpan rea 
lıı1rı ve radikalizm doirudan 
doğruya Atatürkün orijinal 
dehaaınıo mahıulüdQr. 

Yeni rejim altında Türk 
dlplomaılıinlo elde ettiği mu
•lff akıyetler, bu huıusi oüı 
hada ayrı ayrı nakledilmek· 
tedır . Onlar arasında Yuna · 
tılatanla yakın aolaıma, lrak· 
la ltilif, Balkan Antantı, 
A,,. paktı ve BoR"zlara 
lllGzalc.re yolu tle hakimi· 
htt temin eden Monrö za· 
ttf eri vardır . 

Bu gün ise TOrklye harl· 
c· ' •l,aaettnln beı1ıca gayeti 
Ş•rlcta Balkanlarda, Garbi 
l\ıyada ıulhun ve istikrarın 
lbolaaf aza11 ile birlikte bu 

l'rııntakadakt milletler ara· 

1
•1nda anleımalar1 daha tler. 
etnıek tir ki, blnnetlce bu 
hal Avrupa•vı lk

0

lye avırmak 
tehdtdtnde hulunan her han · 
ti hır "ideoloji c.-~hesl,. nln 
teıırtne kapılmaktan onlara 
koru.,acakhr 

TQrkt.,tmfn tek slyul par· 

tlyı t,mstt eden hir hükiı 
lt'ıet tarafından idare edtltıt 

'""'ı bir ekonomi ıaha11nda 
de9let kontrolünün bulunu 

{" Türklve Cumhuriyetinin 
telva, Almanva ve Sovvet 

~oıu gibi bir totaliter dev· 
~t oldntu ht11lnl •ermesin •• 

Onu terblve•I, lcürtürel ve 
•oı,al f aaHyetlerde gen!ı 

bı, teıebbüı sahu1 açmıt 
bulunan hlr otoriter devlet 
olarak tavsif etmek deha 
UJeun olur 

.\tat6rk tarafından yapı 
1•n lnkılap1arm en çok mah· 
•ul vermit olanlarından btrt 
lalin harflerinin mecburi 
lcılınrnuıdır 

llttn harflerinin kabulii 
ile öyle bir alfebe ortava 
kondu ki, T'Grk dilinin ruhu· 
tıa Arap harflnlnden daha 

"'ıundur ve normal bir ço 
cuk bunlara okuyup yazma· 
lı daha çabuk öğreniyor. 
l\Ynı zamanda bu harfler, 
l'iirk talt!belerlne ecnebi dıl. 
1 erı de öjretmeyl kolaylaı · 
htrnııtır. Keza Avrupalılara 
da Türk dilini ve entere11an 
l'Grk edebiyatını etüd etme 
le yardım edecek bir vazl· 
~et doğurmutur. 

llıni tedktkat ıehuında 
1Grlder btıha11a arkeoloji 
•lınında çok ilerlemıılerdlr 
~ernleketlerl muhtelif me · 
denıyetlerın iıariyle dolu. 
dtır. 

Türkıyede vücude aelen 
deftııkltklerl ıayarken son 
olarek · fakat hiçte öteki· 
ler<leo daha az ehemmi. 
Yetlt olmıyan - "Tilrk ka 
~•nlarının vaziyetini :dkre 
eceaız. Türk kadınları ıim· 

dı Türk erkeklerinin siyasi 
•e içtimai hı ki arına malik 
lirler· Kendi Jatidadlarını 
llıuhtellf sahalarda ehliyetle 
i~•lermlı\erdir 

Devrimizin hiçbir lideri -
bGyQk müıkılat karıısındıs 
Yıltna7. AtaUirküo elde et · 
ti'" l' nden daha büyük bir 
~U•affakiJ"t elde ~deme · .. 

&SALI! 

« Giyomt·el» 
Oyunu .. 

= 

Bır Çek ıehrinde birkaç 
çocuk bırleıerek oyun oyna 
mak blemtıler, ne oyoıya 
lım diye düıünürken içlerin· 
den blrlııl "haydin çocuklar 
Glyomteli oynıyalım demtı. 

ötekiler de bu f ıkri kabul 

etmııler. 

Aralarında on yaılarında 
bi ~ kız çocuğunun baıınm 

üstüne bir domateı koymuı· 
lar. On beı yaılaranda Vlnk 
ler adında bı~ çocuğa da 
" itte. demlıler. hazarlandı, 

ıtmdi at bakat.m vurabtle 
cek misin?,, 

Çbcuk yirmi adım ıerlye 
çekilerek eıkl bir tüf ekle 
kızcalı2an baııodaLI doma 
tese nlıan almıt ve tellil 
çekmlf·· Kız birdenbire bir 
çıilak koparmıı: Çnnkü kur· 
ıun kızcağızın kalbine lıa· 
bet etmlttır. 

Glyomtel taslağı yaramaz, 
arkadaıının kanlftr içinde 
yuvarlandıiını ıörünce kaç
mıf, fakııt biraz sonra or· 
manc1a glzlendlil yerde ya· 
kalanmııhr 

Al tun 
JVeye Yarar .. 

Altın, zenginlik ali.meli 
olmakla beraber bir remiz. 
bir zahm, bir allnh ve di
ğer birçok ıeyler olduğu 

glbi, buğday ve kömür glbl 
bir mahsuldür. 

lıtıhsal edilen allan mık 
tarı . 1937 seneılnde 915 bin 
kilogramdır. Bu miktarın 

yalnız 16 000 kıloıu Avrupa 
memlell:etlerl arazisinden çı 
karılmııtır. Mütebaki mikta· 
ran yüzde 47,5 1 Afrlkadan, 

yüzde 27,9 u Şimali Amerl
kadan gelmlıtır. 

Bu 915,000 kllo altının 

kıymeti, takriben 37 nıllyar 
frank, yani I milyardan 
fazla Türk liruıdır 

lıte, altın her ııene bövle 
b6yük mtktarlarda lstihlftl 
edılm~ktedfr Evet, miktar 
pek büyük ıörünüyor anıma 
bu kadar pera Franıamn 

6 ayda aarfettığl paraya 
muadildir . 

Her sene, eski altın mik· 
tarana ilave olunan bu al · 
tınlar nereye gidiyor? 

AmertkAdakl Federal Re· 
Sl!!rve Bankın kasasında 11, 
600 ton, lnglltere banka110· 
da 5 930 ton, Fransa ban 
kasında 2 270 ton altın var 
dır . 

Bu üç devlet banka1ında· 

ki altının kıymeti 700 mil 
yar frank, yani 21 milyar 
Türk lıraııdar . 

Bankalardaki altın mev· 
cutlarından beıka, eıha1 
elinde de külliyetli miktar 
da altın vardır Fransa hal· 
kının elindeki mlkta"n 30 
tle 40 milyar frank arasın 
da olduğu tahmin edilmek· 
tedır. Dlier memleketler 
hal. ının ellerindeki miktar· 
lar da hesaba kata1ıua, 
dilnyada mevcut a!tının ne 
kadar muazzam bir miktar · 
da oldulu anlatılır. fakat 
neye yarar? Biliyoruz ki, or 
tada klğıt pıua dönüyor 
Altınlar, kiUçe, yahut para 
halinde banka mahzenlerin· 
de, veya ıunun bunun ıan · 

dığında kapanmtı duruyor . 
Altınm keyf \'eoae.I, tıkır 

ıılur seı vermHlndendlr . 

t0RKDILJ 
AY&IZ1 - MWJ 

Sovyot çocutlarmın y z 
tatılleri. 

•••••••••••••••••••••••••• • • : Okullara Girme Şartları: : 
• • 
•••••••••~••••••••m••••••• 

Sovyt!tler Btrlıilndekl 

muhtelif ıendıkalar. bu ıene 
çucuklarm yn tatili esna. 
sında lstırahatlarımn orgnni· 
ze edilmesi için takrıbcn 

300 wtlyon ruble harcamıı
lardır. 

Sovyctler Blrltğinio en gü 
zel ve pltoreık yerlerinde 
ormanlar araıında deniz ve 
nehir sahillerinde yüzlerce 
çocuk kamp ve kolonileri 
kurulmuı bulunmaktadır Bu 
iıtirabat yerlerinde h alen 
2.000.000 çocuk, yaz tattl· 
ler lnt en 11hhi ve en mü· 
lcemmel ıerait içinde ıevk 

ve neıe lçlndıe geçırmekte· 

dır. Bu kampların ve kolo· 
nllerln masrafı olarak da 
ayrıca 200 milyon ruble 
harcanmaktadır. 

Bu kamp ve kolonilerden 
mada So•yet çoc~kları için 
birçok huıusi eanatoryomlar 
da vardır. Bunlar büyük 
bir ıöhrete mallktfr)er. Kı
rımın cenup sahilinde en 
büyük çocuk Hnatoryomla· 
rından birisinin ilmi olan 
Artek, artık Sovyetler Bir· 
llğlnde bir fıml has değil 

fakat bir ismi ctns olmuı
tur. Bu gibi artelc1er halen 
Ugran,·ada memlelcettn di· 
ier kıaımlarında ve Uzak 
Şarkta da açılmııtır . 

Çocuklar için, huıuıi kü· 
re ihtlvacı olanlara ald ol· 
mak üzere sanatorymlarda 
40 70l O 000 ruble harcana ~ 

caktır . 

Bütün bunların haricinde 
Sovyet sendikaları tıçt site · 
lerinde, ıehir bahçeleri ve 
parklarında ve kulüpler el 
varanda muhtelif ovun yer 
lerl vücude getfrtlmeıl iti 
için de 53 milyon ruble sar 
feylemtıttr. ---

Mamut is~elelleri 
Kazaklstanda Semlpalat 

lnık civarında kumlar ara· 
ıında müteaddit mamut lıke· 
!etleri bulunmuıtur fakat, 
bu mamut iskeletleri ıu1 ar 
tnrafından oldukça tahrip 
edllmJt bir vaziyettedir. 

KBra de}llztnde Biehv ada.
ıında 2,5 metre uzunluğun 

da bir mamut dlti. Oren 
burg civarında Tok nehri 
aabtllel ınde de l ,3 metre 
uzunluğunda ikinci bir ma-
mut dtıl bulunmuıtur. Oren · 
burg civarında bulunan bu 
d •t 48 kilogram afırlığında 
dar. 

YP.ni o~et alh~esi. 
RSfSR Halk Maarif Ko· 

mlıerftğl, Ruı alfabeıl esası· 
n:\ dayanan yeni bir Oset 
alfabesi vücude getlrmııtır. 

Valcttv le Oıetlde kullanı· 
lan Arap harfleri kaldırılarak 
lnkıliptan ıonra bunun yeri
ne Latin alfabeıfnden alın-
mıı veni bir al.tem konmuı· 
tu. Fakat Rus alfabesi, Oıet 
dilinin sedalarını deha iyi 
bir ıurette ifade eylemek-
tedir ,. ....... ~··············-. 

: TURKDILI : • • 
ı: Pazartesinden baıka her • 
,: gün çıkar. Siyasal gazete •• : • • : Yıllığı: 800 Kurut : 

: Alta Aylıtı:400 • : 
•• Sa1111: 3 • : • • : Günü geçmtı ıayılar 25 : 
: kuruıtur . : • • : ADRES: : 
: BALIKESIR T0RKDILt : 

Orman Mek
tebi •. 

Bu sene Bursa ve Bolu 
orman mekteplerine mOıa 
baka ile para11z yahh elit· 
ıer . talebe alınacakttr. Mek· 
teplerln tahıll müddetl~rf 

üç senedir. Mezunları (Or 
man Mühendis Muavini) 
üovantle meslekde kullanar· 
Jar. İsteklilerden ftfağıda 
yazıla ıartlar aranır: 

1 - Türkiye Cumhuri
yeti taba111ındnn olmak, 

2 - Y aıı 20 den yukarı 

olmamak, 
J - Sağlık durumu nor 

mal derecede, yani dil. göz, 
kulak ve vücudunda lm~a 

ve ookıanhk bulunmamak, 
irızah ve dallık yerlerde 
yürüyüp ıezmefe, hayvan• 
blnmeğe bünye teıekkülih 

müsaid ve dayanıklı olmak, 
4 - iyi ahlaklı, büınü. 

hal sahibi ve ıeçmlf mab · 
kumiyetı olmamak, 

5 - Orta mektebi bitir 
mit buiunrnak, 

6 - Bu ıartlıın haız 

o lanlar Bursa ve Boiuda 
mektep aıüdürlüklerlne, dı· 

ğer yerler tçio 7 inci mad
dede iıimleri yazıh orman 
ba§mühendlsltklerJne vere· 
cekleri dilekçeler: 

A - Nüfus cüzdanı , aslı 
veya taıdtkli ıuretl, 

B - Üçüncü maddede 
yazılı uğlak durumlarım 

bildirir tam te§ekküllü hu 
tahaoelerden veya bu hu 
tahanelerln bulunmadılılara 
yerlerde hüL unıet doktorla 
r ı n d a n alacakları tas· 
dıkli raporu (tam teıck 

knllü hastahane olmıyan 

yerlerden kubul edılecel~ il 
teklilerln kayıdlara imtihanı 

kazandıktan ıonr• mektep· 
çe yaptırılacak muayene oe· 
tice.ine kadar euılandml 

maz ve bu muayenede ya 

z,lı evıef kendiılnde bulun · 
mıyanlar melltebe alınmaz) 

C - Çiçek aıısı vesika-
sı; 

D - Dördüncü maddede· 
ki yazıya göre belediye ve 
ya pollı merkezleri tarafın· 

dan tanzim ve tudık edile· 
cek hüsnühal mazblltası , 

E - Ortamcktep ıa · 

ha<letnameslntn aııh veya 
tasdıklt örneğini, 

P - 6 X 9 ebaıındn 6 
fotoğu~f bağll\mahdırlar . 

7 - Müsabaka imtıhonı 
na gireceklerin namzf'tltk 
kayıtları 15 ağuııtos 1938 
tarihinden baıhyarek 15 ey 

lul 1938 akıamına kadar 
Bursa ve Bolu için orman 
mekteplerinde, diğer yerler 
için Ankara. latan bul, Edır
ne, İzmlr. Antalya, Adana, 
Diyarbakır, Elazık, Kara, 
Trabzon, Samsun Kaıtamo 
nu, Konya, EıklıPhlr or· 
man baımühendlılıklerlnde 

yapılacaktır . 

Nokaan evrak getiren ve 
gönderenlere m(iracaat tt· 
memft neznrile bakılır . 

8 lmtıhan 16 eylul 

~ ........................ . 

1938 cuma gilnü Bursa ve 
Bolu orman meklepl~rile 7 
ncl maddede isimleri yazılı 
viliyetlHde ıaat l 4 ili J 8 
ze kadar devam etmek üze· 
re ortaaıekteplerde okulu. 
lan r1Ja31tye ve bıolojl den 

SAYFAı 3 

Balıkesir Askerlik Şubesi 
Başkanlığından: 

1 - 333 Doğumlu ve bunlarla muamele gören daha 
eski doğumlulardan yedek subay yetlff!Cek askeri tam eh· 
liyetnamesl olanlar 1 eyl ıll 938 de hazırlık kıtaa ında bu
lunacak ıurette sevk o'uoaGaktar. 

2 - Memuriyette bile olıalar lıtlına edılemez. Bu ka. 
bıl olanlar nüfuı cüzdanları ve iki fotoğrafla 29 ağuıtoı 

938 çarıamba gününe koder ıubeye gelerek ıevk muhı ı. 
ralarını almaları lazımdır . Müracaat etmlyenler hakkında 
kanuni muamele yapılarak cezalandırılacakları ilan olunur. 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

2 8 938 Tarihinde lıapala zarrla ahaleei mukarrer olan 
kor merkrz birlllderiofn 20 ton sadeyağına teklıf edilen 
flat pahalı ıörüldüğünden lhaleıl açık olarak 25 8 938 
perıem be aüoil ıaat 1 o da yapılacaktır. 

ilk teminatı 15000 lırndır. Tnliplerln muayyen gftn ve 
ıaatte Balakeılr kor ıatın alma komlıyonuna müracaatla· 

rı. 

4 - 1 - 271 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

itfaiye için itfaiye tipi 25 - 30 beygir kuvvetinde bir 
motopomp ahnacafından 15 gün müddetle eksiltmeye ko 
nulmuıtur. Muhammen bedeli 2000 Liradır. 

Fenni l'ksıltme ıartnamelerf belediyede mevcuttur. 
Eksiltmeye ltllrak edeceklerin yüzde yedl buçuk kanu· 

ni dıpozitoyu vermeleri ve verllecl!!k motopompun itfaiye · 
ye elverlıli olduğuna dair fenni rapor ibraz etmeleri mec· 
buridir. 

ihaleli 26 8 • 938 tarih cuma günü saat 16 da bele· 
diye encümeninde yapılacaktır . Taliplerin ve fazla malu · 
mat almak fltiyenlerln belediyeye müracaatları ilan o lunur 

2 - 1 - :!75 

Balıkesır Tapu S cıl 
Muhafızlığından: 

Mevkii: Cinsi ve· nevi: Mahallul: Sokağı: Hududu: 
Mahallede Ev Akıncılar Kepıüt Sağı Helvacı Ha-

caddeal gen oilu berber 
Naci solu Ali oi · 
lu Muataf a ar 
ka11 sahibi ıe · 

nedin dam ye 
rinden 
Faik 

ayrılan 

h l11eılne 

mOfrez ana önü 
Kepıüt caddesi: 

Evaafı ve bulunduğu yer yukarıda yazılı evln yerini 
larıhten 40 sene evvel Akıncılar mahalleıinden arabacı Re· 
cep oğlu Zekeriya o mahalleden Ahmet pehlivandan ha· 
r ıcen satın almak ıureltle o tarihte de kendi levazımı ve 
kendi parastle meıkenhllne lnıa ederek ol suretle bili 
ıeoet ve bili nızamallkt iken 1935 senesinde ölmeslle ve· 
raseti karı11 Fatma ve oğlu faik ve kızı Rahtmeye mftn
huıra olup bunlardan baıka kanuni varisi olmadığından 

bahisle vereıeal namlarına ıenet almak üzere teıç llal iste 
dıkleri bu ev hakkında 21 8 938 tarihine mibadıf pazar 
günü tahkikat yapmak üzere mahalline memur 
gönderilecektir. Bu y!r hakkında bunlardan batlıca bir hak 
ve zilllyet ıddtıuında bulunan vanft bu günler içinde yazı 
ile Balıkesir tepu sicil mtıhafızlığına veyahut mahalline 
ıelecek memura müracaatl arı lüzumu ilan olunur. 

lerlnden yapılacaktır. 
Muayyen gün ve saatte 

imtıhanda bulunmıyan l ar 

müsabaka ha r :cı bıralnhr. 

9 - Yukarıda yazılı ıart· 

ları hsiz olanlar, müsabaka 
imtıhanı netlceıinde mu 
vaffek olarak mektebe alın· 
dıkları takdirde tahsil eı . 

Dasanda mektebi terk ettik· 
lert v eya blt ırdıkten sonra 
tayin otundukları •azlfeye 
gitmedıkleri takdirde mekte 
bin ya pmıı olduiu masrafları 
ödlyeceklerlne dair kendi 
lerlne verılecek nümuneye 
göre noterlikten tasdıkll bir 
taahhiit ıenedi verecekler· 
dlr. Bu •~nedi getlrmlyen 
ferin mektebe devamlarına 

müsaade edilmez. 
Bu okullara ıırmek fıti• 

yenlerin dalaa fazla ma16· 

Bal~vin ve ~ö çil issiz_ 
ler listesindd 

Stanley Baldvln ve Vlnı· 

ton Çörçil lıslzler llates ıne 

yazılmıılar ve tısız lrarneıt 

almıılardır. fak1at tabii bu 

zatlar eski lngiliz baıvekıh· 
le eıkl bahriye nazm deill, 

adetlarıdtr. fnglltf'redekı tı· 
1ı2ler lhtesfnde 37 Baldvin 
ve 2 Çorçil •ardır Bundan 
b"tka 'bu listede 48 Şarlo 
ŞB plln, 153 Con Bul, 793 
Valter Scot, 170,000 Vıl
yanıs, 305.000 Con, 406,500 
Şamil ~ulunmaktadır . 

mat almak için ıehrtmız or· 
man mühendtılıilne mOra
caatlara llzımdar. 
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6~~~ - S. 
Kepsüt Panayırı: 

Kepsut Belediye 
Riyasetinden: 

Her sene K~pı6t nahiye merkeztnde açılmakta olan 
hayvan panayırı bu yıl da atuıtoıun 18 net perıembe 
1006 kOıat edılerek bet g(ia devam edecejl allo olunur. 

3 - 1 - 272 

~ Bu lkramiyt ltr her uç oyda bir olmcık uuu: se ,. 
•1tJ1t1.•1t•l l:l:l l:l l ,l]ll l l:Jll IJl•W• ,_ nede dört dtja bu mJMar ıızt1i11du1 kııra ile dağılı ~ 
• •• J1 )i lacaktır. lif. kt ştde 1 1:.ylıil Y38 dedir . ~ 

~! MU J DE!. : ~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~ 
•• • • POSTA OTOBUSLERI 1 ıt-~~~~~~~~~~ı 

ULUS OTELiNDEN 1 I Okumadan Geçme-~ 
KALKA RI •i yiniz Mühimdir. 1 

Balıkesir Vilayet Daimi « ~ 
Encümeninden: Her ıabah otelimizden Buna, Çanakkale, Bandır · it 

1 - Elutltme1e konan ıı: Edıoctk · Brlkla yolu kena · 1 ma •e Edremlde otot.üı poıtalara kalkar •e akıam • 
rında menut kmımıı lafı ile makadam ıoaa •e ıetırlle \ift lara ıelır 1 
cek ham t•ı aJe ldl kaldırım ınıaata o lup 25·8 938 tarıbt· M Poıtalar karı,lıkhdır 
ne ruthyan perıembe günü ıaat ıO da ıhale11 yapılmalı il&e· ,. lr.oıtr avı2 ola.rı tç•n Bah~eahe uirı1acalt ıayın mi ~ 
re 15 gün müddetle açık ekılltaıeye &conuı o. uıtur. jlt Hf rluımıze her zanıan teuıız Jalak bulunduıuıur . 1 

;!it E.ıkı Dayutıuu1ı . un.ıye oteh beoule Dıarut oteU bu-
2 - lı•n keııf bedelı 1988 lha 28 kuruı . oıuvekkat 

2 ,. kere 'Uıuı Oteıı,. •IDHlt> ı~tı0ı . \' enı n.tfıı.ıat, muıanı 
teminatı 149 Ura l h.uıuıtur. 

3 - bu tıe aıd evrak ıuolardır: 
A - K« ı ı f hutlıaaı, 

8 - Ô .çü çızeııuı 
C - Ek11Ume ı•rlo• meal 
D - Muka•elename örnr fı. 

lıttyenler bu e•rekı bn güo lçın Vıliyet Daıa.ıl Eocü 
meotode •eya nafıa datreılnde görebıluler. 

4 - lha e bırıocı madd ede 1•zılı ıün ve aaatte Ba ı· 
keılr hü"Qmet daıresıode Vıliyet Daın.i Encüweol tarafın · 

dan yapılacaktır. 
5 - Bu ııe gırebılmek lçın ıartoamealnde yazı dıfı nç 

btle nafıa müdür&üaündeo bu •ı ıçın ıbalf!dea 3 ıün enel 
1938 Jtla lçln ahomıt yol müteabbıtıık veıık ... oı •e mu 
vakkat teminatını malHodıjına yatırdıfıoa daır makbuz 
veya ıayaoı kabul° banka mektubunun ibraz edalmeaı 
meıruttur. 

6 - l.ıeklllerln yukanda fazılı tartlara uygun evrak 
ye veaatkle bırhkte muay1~n aün ve Hdle Balıkesir Vail · 
1etı Oatml Eocümenıne mOracaa.tlara ııln olunur. 

4 - 1 - 266 

* ba "e a.Ülieo.oıel ko11foıu baız, tıcmır.l ı tı teıavvuıun • * ft:vkıooe Vt: fıellat1 \Oli tbVtDOU. Jatau.halllltı ltO.Hı • 

,'JltA ed.it:o m Üfluı er un, yol ) or auoluAunu otehmızde • 
ı; bıha"lun dın encltrt:cıc"tır . •• 
ti U.uı Otelı MüdürO 

'* E•k• f eıırai Mü~üru 1 
ı,a 14 chı.or Aı•ao tf! 
!1t '~.IHtül~JMtttl.JiHistt~ IHl.-~IUtJifJiHll .. ~ 

\;JHı...« ..... uuı ••• ••••••••Sil ~ E \ıl 1 L "An 0 T M. .. ~ 
• M. mlekel llusfohanesi Cildiye, Zubrtv.ye ve Btv : Jr ( '" s.. ) ' ' r 1 
; [iye Seririy<! ş /t: :ı t~ kalıeBuğday c;aıkııl.arı. ı 
'-' DOK.TOR it~ 1 • '-t ~ Harman zamanı ıelmlt oldufundan her rençberl, 

ıJlt EKREM NAFİZ BAYSAN • köylüyü, dt>ilrmencıyı ve zabıreclyl düıündüren İl• 
M • btr bujday çalka makınetl almaktır. Fakat lıtanbul· 

: Seyahattan l'ıvdet Ederek Hükumet Cad- ; ~ dan ambaJajlı a lmak. makinenin ne olduiunu btlme· ı 
jlt . . M Y' mektlr. 
jlC desınde (.56) Numaralı Hanesınde Hasta- • ~ Bız, Bahkeıırde a1afınızda maarahız ve açık ola· 

-----------------------'• 12 - 1 264 • it, buiday çalka makinelerini bu ıene de lıtanbul fıatıo 
• farını K abu/ Ve Tt:daviye BaşlamışfJr. • ~ rak bu meıhur olan ( EMlL MAROT ) fabrtkaaıoıo 1 
noı••····-···--· .••• 181§ ~ dan 7üzde yirmi Ye yirmi bet nokuntle ve ehYeD 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Eneli meninden: 

1 - Ekıtltmeye konulan iı: Maoyaa · Aksakal 1olu· 
DUO Ü+ÜÜÜ- )5+285 DCI kt lometrelerl arHında Ve muh 
telif kııımlarda parça parça J•pılacak kaldmm tamiratı 
olup 25 Ajuıtoı 938 tarabloe ra1th1an perıembe günü 
ıaat 10 da ıhaleıt yapılmak iizere 15 ıün m6ddetle açık 
ek11ltme1e konulmuıtur. 

2 - Bu tamirata aad keıtf bedeli (8787) lira (25) ku 
ruı •• muvvakkat teminatı (659) lira (4) kuruıtur. 

3 - Bu •ıe· ald evrak ıun•ardır: 
A - Keıtf baliıuı 

B - Ô çü çızelıeat 
C - Ekılltme ıartnameat 

O - Mukavele öı neft 

lıtekhler bu evrakı her aün Vtllyet Daımt Encümen 
kaleminde •eya N.sfıa MOdOrlOğünde &Örübılırler . 

4 - Bu ite ıtrebtlmek için ıartnam.alode yazılı ol · 
dutu veçhıle 19J8 yalı için muteber olmak üzere alınmıı 
müteahhıtlık veya bu it için Nafıa Miidürlüğündeo ek
ılltmeden 8 aün ev•el ahnmıı veıtkaoın ibraz edılmeıt 
meıruttur 

5 - ihale bOUımet dafrealode Vılayet Daimi Encü01eal 
tarafından yepılacajından bteklllerln bu •eaaık tle bir
likte muvakkat temtnatanı mal ıaadıiıoa 1atırdıfına 
"dair makbuz veyahut ıayanı kabul banka mektubtle 
mua11~n vaktinde Vili1et Daimi EocQmenlne müracaat-
ları ılln oluour. 4 - 1 - 2i0 

Q l eBır J YQT IQ 4, 5, 6 Nu ·naraltları. tek •e ıkt parçala ctnılerl B l k 
. AT ~ 

1 
fıatla ıatılmaktayız. 

M d l d de mevcuttur . 

{j ÜT Üğiin en: Mahıulatı 9 kııma ayırır, katiyen yabancı madde 
- Bahkeılr hüktlmet konalı maliye kıımınm ikmali ı bırakmaz. 

ıuıaah kapala zarf uıuUJe ekııltmeye kooulmuıtur. ~ yedek parçalarını derhal tlcaretbanemlzden teda· 
2 - lıın keııf bedeli 27.500 liradır . it. rtk edeblltrııoız . 
3 - Bu ite ald evrak: i Bedeli için do ayr1ea kolayhk ıöıtertllr. 
A - Projeler. 
B - Fıat bordroıu •• meıaba cetveU, keııf huliaa 

cet•elı. MAKlNELERlN YAPTIGI iŞ MIK.TARI: 
C - Fen~i ve buıuıl ıartname ~ . 
D - Nafıa Japı ıılerl fenol, umumi ıartnameat « A.To.• 4 
E - Ba1ındırlık tılerl ıenel ıartnameıl ı l yı 5 6 
Olup lıUyenler bu evrakı her gQn Balıkeılr Nafıa Mü ~ 

dürlüiiinde aörebtlırler . ft 
4 - Ekıl ltme 19 ağuıtoı 938 cuma aOnil ıaat 15 de ~ 

Balıkeaır bü"Qmet kooafında Nafıa Müdürliiğ6 oduında it, 

Saatte yaı)tığı iş ıniktarı: 250, 500, 600 
kilo mahsul calkar. • 

kuru lu komtı,oo huzurunda 1apıl11cıtktır . ~ fihmet Ve İbrahim Cumalı Kardeş/er 
5 - lıt<!!khlerln bu tıe aıd 2066 69 liralık DlUVlklcat it 

teminata Bahkeılr mal ıandıjına ratırdıkların" dair mak · 1 lJal ı ktıir: Çiviciler Çarşısı f\o: 12 !.J 

bus •e1a ıayaaı kabul banka mektubu ıle 1938 1ı l ı fçtn 

1 

~ !Jemlrciler Çarşısı No: 63 ICI 
muteber ve bu tıe ıtrmefe aelahıyet •eren Nafı~ Vekile .ctr 
tinden alınmıı müteahhitltk •eııkaaını ve ticaret oda11 •e f6 ~ 
ıtkalarını kap,Jı, teklif mektuplarını iht iva eden zarfa '1.~J/~,~ ~~~~~~~~~~ ~ 
ko1maları •e zarfları 2490 numralı kanun hiikümleılne 1 S11ıhtbl ve Baımuharrtrı: Bahk .. ır Mf'buıu H . KARAN 
te•fıkan tanzim ve imza etmlt bulunmaları llıımdar 

1 

Çıkartm Genel Oırei<törü: FUA r BL.· AL 
6 - Poıtada vaki gecikmeler kabul edalmez. 

4 - 1 - 258 Baaımyerl: Vlllyet Matbaa .. - Bahkeılr 


