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Fransız Hava Genel kurmay Baş

kanı dün Almanyaya Gitti. 
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Alma.nyada Büyük As
keri Faaliyet Var .. 

1.350.000 Kisi Silah Altına Alındı. 
' lstihkanı llatlıırında Çıılıştırılm<ık 

Üzere de 400.000 Kişi Toplandı. 
Berlio, 16 (A.A .) - Dün· tsbat etmektedır. Manevralar münasebettle Ber 

Uode tıllyen taksi otomobil· den itibaren Almanyada Aloıan mıHeU heyecan ve. 
lnemleketln her tarafmda ren bu hareketlerden ıevi· lert musadere edilmtı ve el· 

var kasabalarla Berltn ara· Yapılmak üzere manevralara 
baılaomııllr. 

lbu,at •e muvazzaf ola · 
tak l .350 000 k•ıl sıllh al 
tına çajmlmııtır. 
lıubkam tılerlne ayrılan 

400 000 kııt de Almanyanın 
ıarbandald kamplarda top
latdmııtır. 

Bunlar btnlhacette altı 
•J bızmette kalacaktır. 

Berltn, 16 (kadyo) - Al
Olao aıkerl manevraları bu · 
IGQ baıladı. Planlar çok giz· 
li tutulmaktadır. 

Ptt.nevralar, mıntakavtdlr. 
Hük6met, manevraların 

hali, tarafından da takip 
edilmesini münasip gördü· 
~Gnden binlerce sivil, hare-
111:lt ıabalarmdadır. 

Malbakatta, manevralar 
lllünaıebettle 1ımdl1e kadar 
lôrGlmemlt derecede hum
lllala bir hareket mOıahede 
jdtlmektedlr. ihtiyat kuvvet 
•r, kıtalarıua il tabak için 
•iiratle lıtaı1onlara akın et 
inekte, bataryalar, motörlze 
lcataat ve yüzlerce kamyon 
ıtdıp ıelmektedır. 

nlyor ve aynı zamanda ati 
lçın ahıtarıhyor.,. 

Dığer ıazeteler de, uzun 
makaleler yazmakta ve fU 
zamanda. barutla fazla oy 
namanın, tehlikeli blrıey ol 
dujunu kaydeylemektedtrler. 

Berlln, 16 (Radyo) - Hıt · 
ler, Alman orduıunuo baı· 
kumandanlıjını üzerine al
mııtır 

Hıtler, buaün Berltnln ce· 
nubunda kAtn Gotenburıta 

kıtaah tefttı etmııur . 

Berlln, 16 (Radyo) 

ıında ııl ı yeo otobüıler de 
ordunun emrine geçmtıttr. 

Alman gazetelerine ıöre, 
manevralara ltUrak eden Al· 
man ordusu, bir milyon üç 
yüz bin klttden ibarettır 

Parıs . 16 (Radyo) - Ber· 
linden haber veriliyor: 

Halktau amelelik yapabile· 
cek binlerce Alman, lıtıbklm 
yapmak üzere Feld Maraıa 
lın bir emlrname11le Alman· 
yanm ıarp hududlar1na gön
derilmlt lerdtr 

Cebel üt tarı k ta Bir 
Fransız Vapuru Battı .. 

-----------------------------
Cumhuriyetçi ordu Valinsı müdafaa için ~üyük bir iı-

tihkim hattı vücuda getiriyor. 
Valinılya, 16 (AA.) - laranda muharebeler devam 

Bir Fransız vapuru Cebe · ! etmlt lıe de Cumhurtyetçtlf!r 

lüttarıkm elli kilometre ce · 1 franko kuvvetlerinin hücum· 
nubunda torpile çarparak larını kolayca tutmuılardır. 

Hariciye Vekili Dr. ! 
Arası kabul ettiler.: 

I.tanbul, 16 <AA) - : 
Reisicumhur Atatürk, dün : 
Dolmabahçe sarayında Ha : 

• • riclye Vekılı Doktor Tev· • • • : fık Rüıtü Arası kabul bu : 

: yurmuıl ar ve uzun müd : • • : det yanluında ahkoymuı : 
: lardır . : 
• • .. , ...................... . 
Fransız 

Haıa gınel kurmay bııka
m Almanyayı gitti. 

Parla, 16 (A.A.) - Fran· 
ıız ha•a ıenel kurmay 
baıkanı buıun .llmanyaya 
ııttmlıtlr. 

-~~-.. •Mı•~ -

Yugoslavyada 
Buğday Stoku. 

Belırad - Polattka ııaze 
teslolo blldirdljlne naza
ran 10 000 · 15.000 vafon 
buiday ihtiyat olarak sakla 
nacak ve bu suretle speküliı 
yonla buiday fıatlarını yQk. 
seltme manevralarından ko· 
ruomuı olacaktır . Hahrlar
dadır kt, may11 ve hazl 
ran aylarmda hiç bir ıebep 
olmadıiı halde buiday flat· 
ları çıkaralmıı ve halkı ol
dukça aıluotılara düıürmüt 
tü . 

Yaz binlerce kıtaat, Mü· batmııtır. 
Dlhten geçerek, Almanyanm Madrid, 16 (A A.) 
cenubi ıarklslne dojru akm 
etaıelc:te ve nereye ııttıklerl 
tbalum olmamaktadır. 

Kendisine sorulan bir suale 
cevap veren Genral Mtaje , 
Valan11 müdafaa eden ıatıh · 

Almanya, bir kaç ıünden b kim halhnan iotası için 60 1 

Japonya Veni Sefer
berlik Tedbirleri Aldı. 

1 erı aeferber bir halde bu - bin kitinin geceli . gündüz . 
unmalc:tad1r. 

Londra, 16 (Radyo) lü çalııtatını aöylemlt ve düı· 
Al111anyada baıhyan aıkeri manan estrler , müstesna ol 
b, ı k h mak üz~re hiç bir zaman zu ı , her tarafta eye 
c,n uyandırmaktadır. Mal· Valis ıokaklarından geçe 
buat, bu mühim bidtıe ile mlyeceflnl ilave etmııur . 
~eıgul olarak, uzun maka Barselona, 16 (AA.) 

1eler yazmakta ve Alman Müdafaa na:ıareh teblıi edı 
•rın aakeri hazarhklarını en· 
dııe ile karıılamaktadır. 
l De1lt Telgraf gazeteıl ıun 
''ı Yazıyor: 

.. Almanların ıöyledıklerl · 
tıe bakılana , bütün bu ha · 
l~rlaklar manevralar için 
0

1
\IJor Fakat neye müstenld 

~ Urıa olsun, A.vrupada ılnlr 
'l.erın ıeraln bulunduiu bir 
L'ltı•nda vaıl mikyasta as · 
lll:e • b lıl tı •z1rlaklar yapmak, Af. 
1 ' 0 Yaya komıu olan devlet 
~r ~Çin eadtıe verecek ve 
h P

1 
eyı davet edecek bir 

' dedtr. 
(\ fiıtter, birkaç s me evvel 
eten hauaaenı an11z.ıo ı11al 
, llllı ve daha geçenlerde 
,~Ilı tarzda Avusturyayı ilhak 
U lbltllr. Bu hidıseler henüz 
._:utulmarnıı ıken ıtmdı de 
L ••tın bu derece gentı as 
ller. h 
tn 1 azarlara baılamalc . Al 
te;f Yanao, bu sefer de bir 
ıu,:' Yapmak istediğine de 

() eder.,. 
h 

1 
ey1ı Herald ıazeteıi de 

\alı l lu • en ıu miltaleada bu· 
lltnaktadır : 
«8 

l>roı l1 tnaoev ralar, Httlerln 
ltalld '"mını tatbik etmek yo· 

• YGrGmekte oldutunu 

yor: 
Sereenin eağ 

diiımamn kuvvetla 
munu tard ettik . 

aahtllnde 
bir hücu· 

Eatramadurede franko 
kuvvetlerJ dün Sıerranın ba · 
zı sartlarlle Cabazuela ve 
lJestero• tepelerini tıgal et 
meie muvaffak olmuılardır 

Madrld, 16 (A.A ) - Dan 
Eatramadure Cf'pheıtnde Rtos 
Garealaıka ve Guaclana ar· 
asında mühim çarpıımalar 
olmuıtur . Franko kuvvetleri , 
Herranao 20 kilometre ıtma· 
it ıarkislode Valkavalleros 
mıntıkasında Sıura Sansı 

mon tepelerindeki hükumet 
çt mevzilerine bGcum 

etmlotir Cumhurlyetçılcr, Val· 
k a v a 1 1 ~ r o ı u parlak 
ıurelte müdafaa elmltler ve 
müteaddıt defa süngü ile 
mukabıl hücuma geçmiılerse 
de Guadalapejıı nchrınln 

sağ kıy111oa çekilmcğe mec· 
bur kalmıılardır . 

Cephenin sol cenehında , 

Belalkazar ve L•nuva clv•r· 

f ev~alide bir toplantı yapın kabine hponyanm mınen 
ıa maddeten teMıke karsısı~~a ~ulun~uğonu bildlr~i. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Ja· 

ponya , Çtn harbi için yeni 
milli eef erberlik tedbirleri 

almıı ve kabine Japonyaoın 
manen ve maddeten tehlı 

ke karı11mda hulundujuou 

ilan etmeie resmen karar 
vermtıtır . 

Tokyo, 16(Radyo) - Ja 

pon kıtaları , Gökbanın ti · 

maline doiru ileri harekata 
baılamıılardır . 

Gökbao civarında, Çinli. 
lerle Japonlar ara11nda tld 

detlı muharebeler 
gel mittir . 

vukua 

Son gelen haberlere göre, 
Japon tayarelerl . buıün Na 

ıaoı bombardıman etmek 
ıstemıılene de, Çtnhlerln 

dafi toplarlle açalan tlddct 
h ateı kar1111nda kaçmai• 
mecbur olmuılardır . 

Ş~oghay, 16 (Radyo) 
Sinan c ivarında , Çinlilerin 
69 ncu fırkası ile Japon 
lar arasında kanlı bir mu· 
harebe olmuıtur. Çin fırka 
ıı, Japonlara Ani bir baskın 
vermlt ve fal<at :ııııylatla 
püsküıtülmüıtür. 

Londra, 16 {Rad10) -

Royter ajanıt btldlrlyor: 

Şanghayda beynelmilel im 
Uyazlı mıntakada üç yüz 

k•ıldeo mürekkep bir Çınlı 

çetesi, J•pon karakollarını 

baımıı ve karakollara Çın 

bayrağını çekmtıtır. 

Çınlt1er, takviye kuvvetleri 
geltnclye kadar ortadan ka 

ybolmuılardır. 

---'!lGır---

Macarlar 
Faşistlık 

istemiyorlar. 
Budapeıte, 16 (A A.) -

Katoliklerin organı olan 

Neruzetl · Ujıak gazetesi, 

Nas yon al · Sosyalistlerin ka · 

tohkltğe hartı ittihaz ettik· 

leri t••rı hueketl mevzu 

babı eden bir makalesinin 

sonunda hullıa olarak .ıöyle 

demektedir: 

"Macar katollklerl, nuyo· 
nal sosyalist rejiminin ka 
bulü aleyhinde mfittef ikan 
kıJ•m edeceklerdir.,. 

rı Yarın Başlıyor. 
Milli Müdafaa Vekilımiz Gene-

•• 
ral Kazım Ozalp da Manevra-

larda Bulunacak .. 
lıtanbul, 16 Milli Mü-

dafaa Vekıh General Kazım 
Özalp Ankaraya ııltmııtır . 

General Klzım Ôzalp, 
Ankaradan Dolu vilayetle 
rlmıze gidecek Vf" ordumu 
zun yapacaiı man~vralarda 

hazır bulunacaktır. Manev · 
ralar perıembo aüo6 baı· 
lıyacaktır 

Ankara , 16 Dolu ma 
nevralarında bulunacak olan 
aakeri erkin, Tuncelıne ıtt 
mek üzere buıün kafile ka
fıle harekete baıladı l aı. 

Manevra!ar, perıembe ıü· 
nü aabah baıhyacak ve pa 
zar akıamı sona ermtı bu· 
luoacaktar. 

Ankara, 16 Harekata 
ltt irak edecek ola o cüzltam · 
lar, ıtmdıden yerlerlnt al. 
mıılardır . 

Manevralar, bizzat Genel · 
kurmay Baıkaoı Mareıal 

Fevzi "Çakmaiın riyasetinde 
olacakt" 

Harekat, ıenit mikyasta 
vuku bulacak ve dört gün 
ıGrecektlr . 

Ooiu manevralarına itli 
rak edecek olan kıtaat, 30 
Ağustos zafer bayrammda 
Elizıgla bilyük bir geçid· 
resmi yapacalı.tır. 

Yapılacak büyük manev
raların merkezi, Denim ha· 
valtııdır . Bu havallde ıeçen 
ıene baılayan · mahalli lıll
hat, askeri harekat netice 
sinde lamamen tahakkuk et 
tlrtlecek ve Tuncellnde tam 
bir huzur ve emniyet basıl 

olacaktır . 

Ankara, 16 Dolu ma 
oevraları, perıembe ıünü 

ale.ssabıh baıltyacakhr. Bü 

tün hazırlıklar ikmal edilmtı 
ve kataat bugünden yerleri· 
ol almııtır. 

lstanbul, 16 - Kadın ta· 
yareclmlzln, Doiu manevrala-

rma iıttrak etmek üzere Et. 
lzıja gitmesi muhtemeldir. 

Atatürkün kazı Bn Sabiha 
G6kçen. buıGn Ankaraya 

hareket etmlıttr . 

Yunanistanda 

Mamurlar eılınmeğı ııc
bur tutulacaklar. 

AUna - Yunanistan hd· 
kumeti neırettlil bir nizam · 
name tle hiç bir mani ve 
sebep olmadıjı takdirde 25 
yaımı tkmal etmlı hiikumet 
memurlarını evlenmeie mec· 
bur tutmuıtur. K11a bir 
m6ddet zarfında eYlenme· 
leri lçln beki.r olan bilUln 
memurlara mOblet Yerilecek, 
o zaman zarfında evlenme· 
d ikleri takdirde tıten el çek · 
Urllecektlr Bu nizamname· 
ye dokunağı bulunan btr de 
bekarlık verglılnfn alınma11 

düıClnQlmektedlr. 
• • 1 1)1 

Romanya 
Kralı 
Bursada •• 

latanbul, 16- Mütenekkl 
ren ıeyahat etmekte olan 
Romanya Kralı S. M. Karol, 
lıtanbula ıelmlt Ye Buraaya 
gltmtıtır. Kralın, Bursada 
bir müddet llUrahat edece· 
il tahmin olunuyor. 

Etibank, Çimento F ab
rikalarını Satın Alacak. 
HükOmet. memlekette imar faaliyıtini tolıylaıtırmık 

i;in mü~im ted~irlar alıyor. 
lstanbul, 16 

itlerine 
mi yet 

verilen 
sebebtle 

imar 
ehem 
bıku· 

mettmlzln çimento buhra · 
nmı önlemek içto tedbirler 

aldıjı, hariçten Etıbank va · 
ııtaalle mnhım miktarda çi. 

mento ıetırttlil malılmdur . 

Memleket dahtllnde bulunan 
fabrikaları satın alarak Is• 
tıhsalitı arttıracak, zamanın· 
da IAzım olan miktarda çl· 
mento lstihıal edemedikleri 
anlaoılmıı ve Eubaok, bu 
fabrikaları yeni ıektlde lesi· 
ıat yapmala karar vermtı . 

tir Etibank umum müdürlü-
ill, çimento f abrJkalerını 

idare eden tlrketlere tebltfat· 

ta bulunarak fabrikalarını 
ıatın ahnacajanı blldtrmlıtlr. 

Hükumet. imar faaliyetini 
kola1laıtırmak için ne yap

mak llzımıa Japacaktır. 

Tahsilatımız 
Artıyor •• 

1938 Mali yıhnın ıtk iki 
aylık taballlt miktara 
SS 472 884 liraya varmııbr. 
Bu miktar 1937 mali yılımn 
aynı ayları ıonundakl tah · 
sil ta nazaran 265 J 3 J ltr 
fazladır. 



SAYFA : 2 

i eye l 
1 eri .. 

« Türk-Mı ır Dostluğunu Artır
mak Türkler Ve Mısırlılar 

icin Bir Borctur.» , , 
Kahlrede çıkan Sadakat borçtur. Çünkü. bu doııtluk 

gazetesi TOrk - Mısır itila aynı zamanda iki memlf'ke 

fı münaaebetıle bir anket tin hayati menfaatlerlle de 

açmıvtır Bu ankete cevap alakadardır » 
verenlerden Mıaır sabık ve ·~•-

zlrler mecliıf azası Aziz iz Oônyada en çok kayun ye-
zet paıa ıövle demlttfr: 

« - Aıll Türk mıllettne Dilen memle~&f. 
karıı beıledtflmlz hakiki 
ve ıamlmi duygulıtrın tam 

bir ifadesi olan Türk- Mı
sır muahedesi, iki mümle 

ketin münıuebatına düzen 
veren ananevi alikalarımı 

zın mfieyyldeatoden baıka 

blrıey deflldır. 

Y ~nl Türklyentn pek de· 
ferli Hariciye Vekili Dr. B. 

Tevfik RütUl Arasın mem 
leketlmfzi zlyareU ise mev 

cut ıempatlntn kıymetli bir 
tezahürüdür. 

iki kardeı milletin refah 

ve aaadeUnl tuakkı ve te· 

allılnl bütün kalbimle te · 

menni ederim." 

Muır mebusan mec11sl aza 

sından mfihendlı B. Ahmet 

Roıtü de ıu cevabı vermfı· 
tir: 

« - Harpten evvel Türl<I· 
yede u:ıun ı• neler kaldım. 

1914 1918 ıeoelerlnde Oı • 
manlı orduıunda fıth hizmet 

yaptım . Ordudaki hfzmet 

eınaaında Türklerle 11kı te· 

mnsta bulundum. Türklerin 

bü rük meziyetlerine ıahit 

oldum Hürmet ve muhab· 
betim çok derindir. 

Türkiyeyi ziyaret etmiyl 

ıeverlm 1933 eeneılnde An 

kara ve lıtanbulda dört ay 
kaldım. 

Bü1ük bir talıh eseri ola· 
rak ıO ncu lıttklal yıl dö 

nümü meraalmlnl takip et . 

tim. 1911 deki Türklyeoln 

halJnl blldlflm için aradaki 

büyük ve müthıı farkı gö 

züm(e görme müye11er ol
dum Eıkt rf'jlm ölü bir re 

jlmdl. Yen isi lseı millete 
hayat veren, neıe saçan her 

sahada kuvvet ve kudret 

kaynafı teıktl eden canlı 

ve cazip btr rejimdir. Mtlll 
arzu ve 

0

lradelerl tahakkuk 

ettirmlt ve Türk milletini 
ideal bir millet mertebesine 

ulaıhrmıı olan yeni rf'j lmln 

hayatı her yerde ve her aa 

hada göze çarpıyordu . 

Memleketimizi aynı terak· 

kı ıevlyeılne .yülcıelmtı ve 

aerl milletler arasında yük· 

ıek mevki almıı bir hale 
gelmeıinl candan arzu edı 
yorum. 

Türkiye ye karıı bu aamt · 
mi hisleri taııyan bir lnsa · 
nın . tkt memleket dostluğu 

na bOyük bir ehemmiyet 
verdiğini ıöylemek bile za · 
ittir 

Sızln bu yoldaki mesainiz 

ise takdir ve tebrlke llyık· 

tır . 

Türk Mı11r doıtluiunu ar · 

· tırmak ve bu doıtlutun lyl 

bir vas•taıı olan gazetenizin 

ıayretlerlDI teovlk etmek 
TOrkler ve Mmrhlar lçln:bır 

Bu "ne Mltinova her gün 

vatonlar dolusu kıt•un ge

flvormuı ve kavunların Mı · 
lano çarıılarında görünme· 

ılle tükenmesi bir oluyor 
muı. Hakikaten yer yüzüe de 

en fazla k" vun sarf edilen 
memleketlerden birisi v~ 
belki blrlnclıl MılAnodur. 
1936 s~neaf 15 temmuzun 
dan 25 eyf(ı10ne kıııdar bu 
ıehlrde 3,5 mtlvon kilo kavun 

yenmfıttr. 1937 Yılında ve
nllen kavun miktarı beı 

mllvon kıloyu g.-çmltU Bu 
tf"nevıe bu mtktarm çok 

daha yükıeğe çıkacağı ıa· 
nılıyor . 

- ~ --

K ıırakl&r caf mımaz 
Fı1tıttndekl kargııılllığın 

ff!ci aahnelf"rl v11nınd11 baz11n 
da hiç beklentf mlyen btr 
tarzd• gııırlp •111k11l1tr oluvor. 

u~ıe bunlardan bir taneıl. 
Bedevi Ar,.p1Hın v••"V'f 
tarzJarrnı ve huylarını bllml· 

venlf!r itin lnanılmıyacak 
iradın tuhıııftır. 

Nablüstf' oturan bir ln~I 
llz aalceri doktor gece aal 
Arapların hOcumunfl u~r" · 
mııtır Afftplar doktorun 
hayatına tf'CllVÜ'l etmemft· 
ler, fakat h•lfslcan çok kıv
metlt bir kırA~ını alıp glt
m1ı1erdlr, Doktorun çalınan 
kıarafının güze11til bütün 
memlekette dıllere deıtan 
tdı. 

Aık .. ri doktor. kısraeının 
çalındıfına çok ihülmüı ve 
ovuncıttı ellnd~n ıılınen bir 
çocuk gibi hüngür hüngür 

ailamıya kovu1muıtur. Ara 
dan bir kaç gün geçtikten 

ıonra bir Arap aal Bedevl
lerinln refılnln bir mektublle 

beraber kıarafını getirip dok · 
tora teslim etmııtır . Reis bu 

mektubunda ıunları yazı 
yormuı: 

"Hızım ananelerimize gö 

re, ıahatmızı yahut dinimizi 

lcorumak için öldürmek mu· 

bahtır Fakat hiç klmıenln 

karnına ve atına llııllmez . 
Bu asil adetimizi bozarak 

lueraiınızı çalanların ıdam 
ettirdim Kıaraiımızı geri 

ıönderlyorum ,, 

Bisi~letli papaz 
Bu küçük vaka bir kaç 

gün evvel Fransada olmuı 
tur. 

Burada bir köy ahaliıt 
uzun z mandaoberl kurak 
giden ha va !ardan ııkayet 
çıdır Onun için ezlzl~rden 

Sen Molaya yalvarmıya, 

onun namıns bir iyin yap· 
mıva karar verirler. Yalnız 
köyün kilisesi bir kaç sene 

denberl yıkık olduiu fçln 
Sen Mola htykelı kıuabıt.da . 

ki büyük ktllnlo ambarında 
ki bOyOk kıltıenln llmhımnda 
ktlitlıdir 

Köy halkı t~lerlnden blrt· 
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o 
HavaClllk enternasyonal 

retorlan, 
Enternaıyonal havacılık 

federaayonu (F A. h, Sov· 

yet icadın tı!yarecllerl Oul 
penim, Lomako ve Rasko 

vamn uçuıu netlce ıl ile Kar· 

taçe v, Korotov \' e Klepiko 

van ı n planör uçufları ndl

celerlnl, erternasyooal rekor 

olarak tudılc etmittlr. 

~ovyet kadın tayuecllerl 

Onlpenko, Lomako ve Ras 

kova, 24 mayıs tıı rlhinde 

Sıvastopol Evpatorta Oça 

kov Stvastopol yolu (izerln

de tek motörlü deniz ta · 

Jareıl ile 1 7 49 kilometre 

213 metrelik bir uçuı yap· 

m•ılardır Bu netice, enter· 
naı)'onal havacılık federaa · 

yonu tarafından. C-blı aını · 

fı kapalı devre meıafelerl 

için enternuvonal kadın re· 

koru olarak kabul eylemlt 
tir. 

1 O flazlrancfa, Sovyetler 

Btrltği planör uçuşu üstad 

farından Kartaçev, Tuladftn 

kcılkarak Çerne gltmlt ve 

oradan ~ene Tulıtya dön 

mütlür Kartaçev, bu uçuıu 

ıkl kl9ilık bir ptanörle ve 

yanında bir yolcu tle yap 

mıftır. Bu uçuıun menfeıl, 

191 kılometre 348 metredir 

Enternasyonal havacılık fe· 

derasyonu, bu uçuıu, birden 
fazla yeril planörler için 

hareket noktasına dönüılü 

mesafe e nternasyonal r~ke · 

ru olarak ılan etmtıttr. 

Aynı gün, Sovyet plnnöt 
üstadı Korotov da aym yo 

lu tek klıillk bir planörle 
yapmı,tır. Erternuyonal 

havacılık federasyonu, bu 

uçuıu da lctlc ktıılik planör
ler rekoru olarak kabul et 
mlıtır . 

Federasyon, Bayan Klepi 

kovanın, bir kiti yolcu ile 
hattı müıtftklm ile yaptıfı 

15 2 kilometre 638 metrelik 
planör uçuıunu da 
nıfı kadm rekoru 
kabul eylemiıtır. 

«D» Si· 

olarak 

ılni ıehre murabbaı olar1ık 

göoderiyor. Bu adam papaz· 
lara ' rıca ~derek , heykeli al· 

lıp köye getlrecekılr. 

Eıçı papazı kılııede bul 
muı. rica dmtı, fakat pa· 
pa.ı bu ricaya "olmaz,. ce 

vabını vermiıtlr. Köylü bu 
red cevabından meyus olmı 

yarak papazın klll•eden çık 

masını beklemlttir. Papaz 

kiliseden çıkınca hademeye 

bat vurmuı ve papazın hey · 
kelin alınınuma razı oldu· 
ğunu ıöylemittlr. 

1 
Hademe heykeli ambardan 

çıkarmıı ve köylü bu hey · 

keli bir çuval• koyarak yo 
la koyulmuıtur. 

Papaz biraz ıonrıı ldlise

ye gelmlt ve vakayı öğre 

nlncf" derhal blslkletine atlı 

yarak kövliinün arkasına 

düımüıtür Papaz yarı yol 
da köylüyü vnkalamıı . tld 

detll bir münakaıadan ve 
ıavrulan küfürlerden rnnra 

keykclı geri almıı . fazla O· 

larak köylü aleyhine de da · 
va açmııhr. 

Fakat gallbıı Sen Mola 

kövl6lere acımıp olftce k ki . 

eı lesi gece rle köye yağmur 

dOımiııtür. 

BleR 
@~==========================================i~ 

Alac o 
y y 

- ı 

1 • 

Koo
Ve 

Mektep 
perati leri 

Vel ·ıer .• 
40 Saat ~ad r devam eden yangm~a 500 hektarlık 

arazi dahilinde i çamtar kamilen yand1.. 

Lise. o rta ve tik mektep· 

lerdekl fakir tal e beyi maddi 
ıekt lde himaye etmek tç ln 

mekteplerde talebe velileri 

ntn de hi11e senedi almak 
ıuret l yle lttlrak edebilecek· 

leri kooperatıfJer kurulacak
tır . Hu Koopcratıflere mek · 

tep mual lımlerloden blriıf 

baıkanlık edecektir. Elde 

edıl~cck karla muhtaç tale· 

benin yemek, elbise, kıtap 
veıalre gibi ihtiyaçları kar
ıılanacaktır Hu huıusta bir 

Duraunbeyln Alaçam or 

mananın GökçPpınar mevki 

inde p azar günü ıaat 14 11-

ralarmda Y'sngın çıkmıı ve 

büyük zarar vererek binler 
ce ağaç yanm ııtır. 

Yangının çıktığı btldırtJ 

meslnden Oç uat ıonra Gök 
çedağ nahiye müdürü ha 

d lse mahalline gltmlt ve 
16.:ıım gelen tedbirleri almıı 
tır . BılAhere Dureunbey k8y· 
makamı ile jandarma ku 

mandana da yan~ın sahasına 
giderek atfşln önünün alın 

ma11 için icap eden ltl~rle 
meıgul olmağa haıfamıılar· 
dır . Ctv~r köylerden 500 den 
fa7la kimse ve orman mu 
hafaza lrnvvetlerl bütün ça· 
lıımalımna rağmen henüz 
yangın lftmamlle söndürüle· 
memtıtlr 

38 40 Saat devam eden 
500 hektar yani 5,000 dö 

nftme yakın bir arazi fçlode 
bulunan çnm aiaçlnrı tama
men yanmııtır. 

Vilayet makamı da orman 
yangmtle yakından a lak adar 

olaralc alakadarlara emir 
ler vermtı ve icap 
eden mll<tarda jandarmada 
gönderil mittir. 

Alınan tertibat ıoounda 
dün gece H at 4 sı ralarında 

3 t kilometrelik b ir uhanm 
etrafı çevrilmiı, atrtln bu 
çember içinden d ışa rıya çık 

mama11 vc .il erleme mesl için 
bir k111m ağaçlar kesllmlf, 

hendekler açılarnk içlerine 
su koyverılnıfıttr 

Bu ıurelle yangının diğer 

taraflara ııırayetln e mani olun 

muıtur. Yalnız çevrilen saha 

dah ilinde yangın hala devam 
etmektedir Ancak bu mu 
hitten daha fazla yürüye· 

bilmesine tmkan bıralulma 

mııtır . 

Ormanda fazla kuru ağaç 
__.... .................. _ 

Ziraat Bankası 
Memurluk 
İmtihanı. 

Z iraat bankası umum mü 
dürlüğü tarafından açılan 

memurluk imtihanl arına dün 

baılanıl ınıştır . 

lmtıhana ortamektep me

zunlarından 20, lise mezun 

farından 5 genç müracaat 

etınfttlr . 

Oıtamektep mfZunlarının 

dün baılaı:ıan imtihanı bu

gün sona erecektir 

Ltse mezunlarının imtiha
nına da yarın baı1anacak ve 
cuma günü bıtecektir. 

Orta mektep mezunları 

tarih coirafya, hesap hen · 

dese. medeni bllgtler, Türkçe. 

tahrir derelerrnden, lıselıler 
Türk tarih•, hesap cebir 

hendeıe, Türlcçe, tabıi ve tk 
llııadi coğrafya ,· ıçtimalyat, 
d ıl 3202 numaralı Zıraat Ban

kuı kanununun ana hatların 
da ıı lmt han ver~ceklerdlr . 

Su ller umum müdürlük 

tarafından g6nderllmlttlr. 

butunmat:ı ve otluk olması 

yanııının büyümesinde bil

hassa emil ohnuıtur. 

Bundan baık pazarteıt 

günü Alaçam ormanına 25 

kilometre meaaf ede ki Kara 
koç ıırtı adı verilen orman· 
da da yang•n çıkmıştır . Bır 

gün devam eden bu yangın 

da dün aeç vakit ıöndürü · 

lebllmletır. Burada da zorar 
çoktur. 

nizamname 
d ır . 

h!IZırlanmakta· 

iz 
T 

• 
ır F rı Dolayisile 

ila lı B i e 1 e r .. 
izmiJeg~dis - ~önüş b ı letlerile hal~ ticaret b ı letlerin

~e mühim tenzilat yapıl~1. 
Devlet Demlryolları idare 

ı nce demtryo\ları hatlarında 
20 ağustos cumartesi gunu 

açılacak olan İzmir fuarı mü· 

naaebetıle tenz ı latlı seyahat 
ve 15 günlük halk 

ticaret blletlf:rl s"tııa çıkarıl 
rnııhr. Tenzilatlı bil etler şt h 

rimız lst.asyon tda_re•lnde 4u 
günlerde satılacaktır . 

l - ıs Aiuııtos, 1, 7 ve 

8 eylü lde gidiş · geltı bilet 
lerl ı& tııa çıkerıl ıı caktır 

Birincl mevki 300, ikinci 
mevki 225, üçü ncü mevki 

150 kuruı o up bu bıletler 
hüviyet varakasına müıteni 

den verilir ve yolculuk müd 
delince ibrazı ı ıult ır . 

18 Ağustosta r1atıııı çıka 

rılan b iletlerin dönüt z n ma 
nı (20 dah il) 24 ağust os; 1, 
7 ve 8 eyhilde &Rtlffl çıka · 
rı l an bı l c:tlerln dönüt 2ama · 1 
nı lıe (9 dahıl) 14 eylüle ka 
dardır . Yalnız bıletler avdet 1 

te lz:mlr fua rmdn vizeye ta 
bidir . 

Beı yaıına kadar ı 5 ti ı 

h il) çocuklar meccane nd r. 

Beı ya11ndan büyük çocuk· 

lar tam ücrete tabidir. 
30 Kıloya kadar 130 kılo 

dahıl) bagaj hakk.ı verllfr. 
2 - J5 Günlük halk ti 

caret bıletlerl sat ı ıı baıla· 

mı ıtır . Ya lın ız bu ıekılde bi· 
let alm~k fıllyenlerın lkJ fo · 
toğraf ve hüviyet varakuı 
ile müracaatları lazımdır. 

Bu bilet ıatıt ' ıırı da tôY· 
ledfr: 

15 Ağuttollan 15 ey1u1e 
kadar 15 günlük halk Uca· 
r e t bı 1 etlerl b rlncl mevki 

1750. ık lncl mevki 1250 ve 

üçüncü mevki 875 kuı uıtur · 

Yaln ı z bu btleotlerl ala il 

yo!cuların İzmir fuarı nda bi· 
leli değfıtırdığl tarı hteo ıtı· 

baren iki gün 1zmlrde kal · 
maları lazımdır. 

De·.rlet Demlryo\!arı ıda 

reıioln her iki şekildeki bi .. 
letlerfnln çok rağbet görcctil 

muhakkaktır 

l 1STAH8Ul RADYOSU l 
........ ~ ...... 

Dursunbey 

Panaynın~a ll04 ~ayvan 
satıld1. 

' 17 - Ağustos-19 3 8 Çarşamba 
Öğle neırlyatı: 

Dursunbey, 15 (Husuli) 
Dün kapanan panttyır geçen 

senelerden daha kalabalık 
ve daha muntazam bir ta n · 

da geçmitlir. 
Bu huıusta beledıyc , jan 

darma ve kaymakamlığın 

iyi alakaları, çalııme l a rı 
görülmüıtür. 

Panayır mahalline kereı
teden altlı üstlü lkiıer &<at 
olmak üzere 91 bina yapıl 
mıi, alt kısımlara eın a f tara 

fından lfgol olunnıuıtur . 

HarlçtE-n al ıcı geln,em r~ 
olmasına rağmen hayvan 

satııı geçen senelere n lıbe t 
le daha fazla olmu~tur . 

Beledıye kayıd larına göre 
bu ıeoe panayırın devam 

ettiği beı gfin zarf ıoda 537 
tosun, 309 öküz. 152 inek, 

83 manda, 72 eıelr, 1 katır , 
8 tav. 42 at, kt ceman 

1.204 hayvan tahtı olmuı 
tur. 

12.30: Plakla Türk muıl 
kisi. 1250: Havadlı: 13.05: 
PJakla Türk muılklll, 13 30: 

Muhtelı f plak neırlyatı. 

Akıam neplyatı: 

18 3o: pakla danı musf · 
kisi 19. 15: Konferans: Or 
küdar Ha llievl namına: Dok· 

tor İbrahim Zati (K '-"ylf "e 
rlcl zehirlerden alkolızrrı) 
19.55: Boua haberleri zO· 
Saat Byarı. Greovlç rauth• 

nesinden naklen. Nihal .Hl'° 

ve e rke.daıları taraf ınd•" 
ürk musikisi ve halk t 8 r 

kıları 20.40: Hava rapor0
1 20.43: Ömer Rıza Dofr&l 

tarafından Arapça ıöyh!i~' 
21 : Saat ayarı : Şan, Bedr 
ye, Tüzün, Stüdyo ork !str• 
11 ref akat•le 21 30: Sett•' 

Kö•mukçü ve arkadaıları tll 
,,e 

orfındftn Türk muııklıısi 1' 
halk v arkıları. 22.10: Mö:ıl 

Se' ve varyet.-: Tepebaoı 

lediye bahçesinden nakle" 
22 50 Son haberler v~ er 

te 1 günün proiramı . 23t 5,. 
at ayarı. 
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ispanyadaki. sı·vı·ı Harp 1 r~~,:,~;:,:~·;,~::·s";~:;~·1 ••••••E•••••••s••• ••••••• 
Teknik okulu 

Ne Vakit bitebilecek? 
Sabık lngiltere Kralının Evlen
diğinin Yıldönümü Kutlandı. 

l~ıı Nikbin IJile ti H<ıı·lıiıı 
----

4 ) 1 <t ıı 1 <• r 
(;eıecek Seııt•ı1i11 A)1tıı Ayl<ı ı·ın<l«ı Hi-1 

tcceğ·iııi Ü ıııi t l~tıı1İ)7C)J•l•l ı·. 
Günün polftlk meeelelerl 

lö Tanın batyaz111: 

''Bir müddetten beri her 
lkı tarafça de Ebre caphe

ılnde nadir bir gayretle ida. 

ıne edilen muharebe yeni 
bır ıaf haya giriyor gö rün• 

tnektedlr. Nutyonaliatler Fa 

Yoo Moklnevza mıntakuıo · 
da hülnlmetçtlP.rtn mevzıle· 
tini ltgale muvaffak olduk 
1•rını ve onları nehlre kadar 
•ürdüklerinf. burada ehemmi 
Jetlı mıktarda Cumhuriyetçi 
kıtalarmın sarılmış olduğunu 
blldtrlyorlar. Hakikatte Eh· 
tedekı cumhuriyetçi cephni 
bu noktada yarılmııtır ve 

Salamanka tebliğlerinin bil· 
dtrdığl aıkeri hareket ona 

atfedilmek lıtentlen ıuoıuHe 
tnalılu~. hllrbin devamı üze. 
tlrıde ciddi netıceler do~ura 
bllır: Cumhuriyetçiler Ebre

de mukabil taarruzlarına gl
tlttlklerl zamarı, kendıleri 
için btlhıuıa bir oya 1ama 

ha.rbı mevzubahltı olduğu, 
naıyonalı11tlerıo ceph~nln 

dıtcr noktaları üzerindeki 
1•ıyıklerint hefifletmek ve 
Va anaıyaya do~ru ılerleme
lerinı gecıktiı mek lsterlıklul 
fark ~dıldı. General Franko 

lcuvvetlerinln enerjik bir ıu 
rette hareket eduek lıu 
lehlıkeyl ön'ıyebileceklerı 
rtıuhakkaktı. f ranlrncular mü 
hım mlktuda askeri ve kud · 

retlı rnaterlyel ' erl harbe ıok· 
lnuılar hüHımelçilerfn ller-
1ernealnl durdurmuş ve nas 

)onal tst mevzileri lçfn haki· 
ki bir tehlike yaratnn bir 

taarruzu h1ç olmP. zıa timdi· 

lık ÇevJrmlı1erdlr 
Bu muharebenin neticesi 

rıe olursa olıun ispanyada 
1 kı ıenelık ılvıl harpten eon 

ra Yaratılmıt olan umumi 

Vatf yetın mütaleası husurnn
d, bundan bir dnı çıkmak 
tadır Nuyonaliıt kuvvetle · 

tin Gıtünlüğü muhakkaktır; 
f ethedilmlı olan topraklar 

"e General Frankonun ma
nevra tntılyatlvlnl delma 

tlinde tutmuı olmuı keyfl
Yetı kendi davasının kazan · 

illa lhttmall daha fazla ol
duğunu kafi derecede ısbat 
etrrıektedfr Fakat hükümet · 

çllerln ne kadar Hnılmıı da 
01ıalar mukavemetleri tü 

~tnmtı değih.ltr , bunlar da 
a o'dukça uzun bir zaman 

hllrbe devam edebilirler. Ne 

askerden nede ıtlahhıo mah 

'Utndurlar, blrhaylı çıkma
~a glrrnıı bir davayı nadır 

1
1r ıecaatla müdafaa ettık 
erı teslim edılmelldlr. Bu 

:ukavemet vazıyetl devamlı 
bir surette tad il edılecek 

lr leııır yapmayı hala muk

~tdfr midir? Bu iddiada bu . 

~tırnak biraz cüretkarane 
0 ıır · Harpte önüne gPçıle 
~ 1receğl bilinen b ,r me~lü 

1
Yett tevekküll~ kabul et 

~ek tense ıonuna kadar 
I l!ltbetrnenln d"h" iyi oldu 

u
1
ou ııöyhyen doktrini Bar 

•e 00• hGlnlmetl benlmıe -

mit görünmektedir. Bu dok· 

trln zafere götürmue bile, 
hasmı yoraralc, yıpratarak 

üstünlüğünü tf'fkll eden kay 

naklano tükf'nmealnl tacil 

ederek, bir uzleıma tekli 

için müuJd ııutlar hazarhya 

bilir Cumhurl) etçt1er bu 

düıüncede iseler ııııılBcak 
bir l"Y yoktur. Bu muka· 

vcmelle göıterdilclerl aznıi 

zamanla ellerinden çıkaca 
ğanı bildıklert mevzileri bü 

yük fedakiulıklıırla müdafa 
ada lnRd etmelerini izeh 

eder. 

Kati muvaffnkıyetler ol 

mau ıla bu taktik ihmal 

edılmtyecek neticeler doğur

muttur. Mayuta Akdeniz 

Hhil.ne doRru büyük naa 
yonalııt taarı u1.u baıladığı 

vak it bunun e.z zaman için 

de netlceleneuğı ve cum 

hurlyetç ı hükümel n yıkıl 

maııı anct1k bir hafto vey 

gün mel'elesl olduğu ılerl 

sürüyoı du Şın dl eğu&toıun 

ilk vu1111ndıı rız, Madrıd , 

Hanelona ve Ve 1anııye düş 

memfştlr, hükumttçtlcr mü 

enir ıurette nıuluıbıl taar 

ruzlar ynpacak vaziyette 

bulunn aktadar Hakikatte 

günlerce müddd Ebre cep 

heıl lıllkrar bulmut göıündiı. 
Cumhuriyetçiler boolıcr.ı mcv· 
zllerde tutunuyor, naayonaligt 

fer hava kuvveti rln n dai

mi surette faaliyette bulun 

maalyle düımanın ön safla 

rını arkaden bea1enmeslne 
mani olmıya çalıştyorlardı. 

lıtenıln lıtenmeetn bu ve ;ıi
yell aydınlatan bir vnkadır. 

Baraelonada çıkan bir gaze· 

te Dtluvlo, Ebre ta arı uzurun 

nas~ onelıatler lehindeki ya

bancı müdfthalt>nin cumhu 
riyetçilerin lmkanlıuandan 

h iç birim yo'-ı: etmem'ş ol 
duğunu ve devamlı bir mu· 

kavemetln düşmanın hakkın

dan gelmeye kiıfl geleceğini 

yazmıttır . Bundan ıu çıluır 

kt umumi hır sekılde Bar 

ıelonun görüşü kabil olduğu 

kadar uzun zaman muka· 
vemet etmek, lopreğı adım, 
adım müdafaa etmek nas 
yonslJttlertn ilerlemesini de 
vamla surette dağıtıcı taar
ruzlarla mü§külcita uğrata· 
rftk manevi bıkkın ' ık ve 

ekononıık mütkülatla bırakıl 

malannı temin etmel{ İıizım· 
geldığı merkezindedir E&a 

aeo iki taraf da zaferi askeri 

harf'luittan ziyade düımanın 

geriden beslenmek husuıuo
da uğruyacayı mütkülattan 

beklemektedir. Meselenln bu 

tarafı dikkati çekicidir . 

Şimdilik, ıivıl harp de -
vam etmektedır, en nıkbtn
ler bıle bu harbin bu ıene 

ıonundan veya gelecek se· 

nenin tik aylarmdan önce 

eooa Hece~tnl ınnmamak· 

tadarlar llıç olmazsa bu 

herbe bır iç lspanvol müca 
dcleai luırekter ini iade et 

mek, ta~ıd ı fı en tema t unal 

lhtlllttar tehdıdtnl öalemek 

rnümkün olt1bi lıeydl, mühim 
bir politik terakki elde edil, 

mit olduğu düıünülebtlirdf. 
Maaleuef henüz bu nel'ce 
elde edllmemfttlr . ve ild 

cephede harp eden yabancı 
gönüllü leıtn rekllfıl hakkın 
deki planın tatbik mevktıne 
koou 'uıundakl ıeclkmeler 
haklı olıuak endtıeler do 

ğurmaktadır Londra komi 

teslnde daha bir kaç hafta 

önce bu plan üzerinde mu 

tabık kalınmıthr. E~ternu · 
yonal !ayım komlsyonlıırı 

nan mt1holline g tmelerJ ve 
lspımyol olmıyao muharip 

letfn vat:ınlerına iadesi işini 

organize etmeleri için bütün 

hazırlaklar yapı l mııtır. l\en· 
diılne verill'n uı 1 ahl)et 
mucıbl 11ce İngiltere hüHı 
metçi ve uuyonallat otorl · 
telerin rızuını elde etmek 
lçın ~auefona ve Burgoııda 

ı i.zım gelen teşebbüs l erde 

bulunmuotu Bnnelona ka 
bul ett ğ .nı btldtrdl , fakat 
Burgoı t imdl)•e kadar bu 

hususta hiç bir reemi ftarda 
bulunmadı. Bu harekt t çok 

hayret vericidir, bahusuı ki, 
bir kaç ay evvel General 
Franko yabancı görıüllü1c:rin 
çekilmeıı prenıibtnl müsald 

hır ıekilde telakki etmlfti. 
Londra lrnmlteıtoln kabul 
etmi~ olduğu lngıliz planı o 
zamBn tasarlonmış olona ta· 
IJHlllH n mutabıktat. Nuyo 

nallst baıkumandl\nanın vım. 
diki tereddüdünün aeri bir 

zafer ed•nmek hususunda

ki ümidinin inkıaara uğra 
masından ve harbm devamı 
için yrıhancı kıtaların yardı-

. mından vaz geçemlyeceğlol 
anlamış olmaeından mı ıleıt 

geldığl ıualı hatıra gelmek 
tedir. Ne de olsa, Burgoıtakl 

vazifesi lıaıına gltmlı olan 
Sır Robert Hodgıon, Gne 
ral Frankoya alakalı devlet 
lerln gönüllülerln çekilmeıl 
huıuıunda muvaf akattnı bir 

an evvel b1ldlrme11ne ver 

dıl,;leri büyük ehemmiyeti 
onlotmak için talimat almıı 

hr Bütün karıımaz'ık ıiya 
setinin temeli olan bu pli 
na hadlıelerin geride bıuk · 

maaı iateomiyorsa, pratik 
tatbtkat sllfhaaına g ı rmenln 

ancak zamanıdır » 
..---'10C::;:=:oa.,..~wr---

C a m dan Tele-
fon Odaları •. 
Var~ovada tamamlle cam· 

dan yeni telefon kabineleri 
yt1p ılmıthr. Bu kabinelerde 
bulunan ve tf'll'fon eden klmıe 
her taraftan görünmektedir. 
Çok konuımaya ıeven ka 
dınlar bu yeni telefon oda 
lt1rında çok ukılmaktadır. 

Çünkü gelip geçenler durup 
durup keodtlerloe bakıyor 
lar. 

V arıova b~ledıyell bu te 

lefon odalarını kadınlar ae 
vezelık edemesinler diye 

yaptırmıt deilldlr . Belediye 

bu kararını müdafaa eder· 
ken r.em ndalnrın daha le 

mız ve daha ııhhl oldu~unu 
ileri ıürmekledlr. 

Sab.k İng ltere Kralı ve 
3074 numaralı kanunla t 'md ki V nrhör Dükü Ed 

b r hazira n 937 tar ı hinde \•ard geçen hofta Düıule 
lcurull'ln Teknik Oku lu mü bırlıktr evlenmelerınln birin· 
heodlı ve fen memuru ye el yıldönümünü kutladalar. 

tiştlrır. Lenub( Franaada yapılan bu 
Birinci sınıf la rı müıterek t<utla'lla merasimi, temamen 

o1mak üzere mühend ı s kı huıusi ve yııpayo lnız oldu 

sımları dört. fen memuru Kral ailesinden tebrikler gel 

kmmluı tkl senedir med ı ğl gibi, bu had ise ıere 
Her kıaımda: fioe verilen :ıtyaf ette birkaç 

A) - ln~aat (yol , demir· umlmi dostun bulunmasına 
yol, yapı tı'erl, ıu itleri). lnhfaar etti. 

B - Makine. Avmturalv11 gazetelerinin 
Şubeleri vardır. yazdığına göre. Vındsör Da 

Gtrfı ıartlulle olculun ma· l<ü ile Düıeıtnln evlenmele-

hivetlnl behrten nizamname rln•n yıldönilmü dolay ıaile 
dünyanın her yerinden, hiç 

ve tAlfmlltname madd~lt>rl 
tlmınmadık lclmıe 1erden y6z· 

"f"~ıva elkarılmıttır: lerce tebrtk telgrafları ve 

l - Teknik olculu kın1d mektubu geldlil haldt-, in 

muAm_.f,.ıı•n@ 30 f"V 1ü1 1938 glltere sarayından fı lh a kika 
ekşllm•na kadıtr devftm edil· bir ıeı çıkmamııtır. 
mf'k üzerf' .. vlu' fptldıuında Vtndııör Dükü, okuyucu· 

bııtlftnır. Ru tı.r•hten ıonra lnrımız •n hattrında kaldığı 

vapılacak müreceatlar ka na göre, foglltere sarayı 
bul o'unmAz. &nanesine muha\if o1arıık 

2 _ Okul" kavdotune- 1 11111e11111v11111le11111n11111m~'t!"'!ve bu ~· üT.den tah · 

Ltlmek için Afaitıdakl ıart 

ları haiz olmak lazımdır: 

A - Türk vatandaıların

dnn bulunmak. 

B - Be-klr olmak. 

C - fvt h al ve ahlak sa · 
htbl o1ml'lk . 

D - Rulaşıcı hıutalıkler 

la mAlül olmamek, ııhhata 

tam olmak. aza ı 

olmamak, bünyeıl 

elverlş1i olmak 

nokıan 

tahıile 

E -- En az ortamektep 

tahıtlJnt blttrm it olma". 

F - Y Hft 22 den yukarı 

olmama iL 

G Olgunluk imtihanı 

vernıf~ lise mezunlarınd n 

maadaaı için gırlı imtihanın 

da muvaffalf olmek. 

3 - Okula kaydolunmak 

iıtlyenlerln: 

A - istida. 

B - Hüviyet cüzdanı ve · 

ya tasdıkll suretı. 

C Mektt.'p ıahadetna 

meıl veya taııdıknamesi ve 

ya taııdıkll aureU 

O - 12 aded Viktorya 

ebadında fotoğref 

F. T 8 m teıekküllü btr 

haatdhaneden heyeti sıhhiye 

raporu . 

F - Atı kağıdı 
G Hüınühlll kağıdı. 

Bunlardan ibaret olan 

evrakı kayıd müddetinin 

ıoouncu 

mektep 

ahıamına kadar 
müdürlüğüne ver· 

melerl ve~·a tıbu günün ak· 

ıamına kadar mektep mü 

dürlüğüne vaa1\ o\mak 

üzere po•ta ile taah 

hüdlü olarak · göndermeleri 

lazımdır . Postada vuku bu 

lacak gecikmeler mazaret 

olarak kabul edilmez. 

4 - Talebe ya hükumet 
veya kendı heııabına tahsil 

eder Hükümet hesabına 

tahıll eden tele be gerek ya· 

tılı olup tahıl il eri ve gerek· 
ıe yemeleri, içmeleri, giy 

mel eri ve yatmalar J para 

s.zdır . idarece keıtlrılecek 
tedriı levaıımı da parasız 

verıllr . Kendi heaabuıa oku· 

yan talebe yatııız veya üc· 

rt'tll olar"k yemf'klı yatı117, 
veya · Qcıetll olarAk y talı 

olur 

/ngilterede 
Güzel Kadın •. 

İngıl t~renln en güzel ka

dın l arı Brumfıld ıehrlnden 

çıkar . lngilterenln en kum· 

ral saçlı ve en güul tenli 

kızları dn bu ıehlrdedtr. 

Hatta İng ltt rede güzel bir 

kadından bahıedllırken "Br· 

umfıldli kadın k a der güzel" 
derler. 

T&bio.tl n bu lütfuuu n u

hafaza için Brumfıldlıler 

"eüzel kadıolaramı21 muhn
faz:a cemiyeti, , adlı bir ce· 

mi yel kurmuı1ardır. 

Hu cemiyet bugün beledi 

ye mccllııl ile lhtl1af halın
dedır Zıra belediye mccliııl 

ıehirde bulunan kuyuların 

kepatılmaaıoa karar vermit 

tır. Cemiyetin fikrine göre 
Brumfild ıehrl kızlazırıa harı 

kü!ade güzellikler veren bu 
kuyuların terkibi meçhul 
ıularıdır Kızlar bu ıularla 

yıkandıkları içindir ki, clld 
lerl yumuıak ve beyaz olu 

yor. Bu kuvvetli deliller be· 
tediye mecllıi azalarını mü 

tee11ır etmlt ve nıemnuı · 

yeti kaldırmıya karar ver 

mıılerdir. 

Ayı Balığı .. 
logllterede Scıuboruh il . 

manında yavru bir ayı balı 

ğı vardır Bu ha yvdn ubah 
ta~ akıama k8dar plajda 

ziyaretçilerin hele çocukların 
eğıenceııdir. Artık tamamen 

ehllleımlt otan bu Lalık az 
zamanda semlzleımıye lıaı 

lam11tır Çün1'ü p aza gel~n 

bütün çocuklar ona evlerin 
den gıda taşırlar . 

Fakat gf'çeolerde ha hay

van bir kaza g,.çlrmtıUr 

Plaj ıahaıında denl2e dö\<ü 

len kalın bir mazot tabaka 

sının tçloe dalmııtır Fakat 

mazotlar üzerine o kadar 
aıvaomııtır kl , zavallı hay 

vancık kımıldıyamnz bir hale 

gel mittir. 

Bunun üzerine ltman mu 

haf.u.a memurlara hemen 
imdat ftaretl vermlttlr Te · 

lefoolar harekete aeçmı,, ayı 
balıiı bir ııhhlye arabuınln 

tvn da f~r11ğat etmlıtl. 

i· erağ11 t 1 nl nıütl'akfp, eııa· 

ıen dıı 11 rda bulunan müı 

takbel zevcesine iltihak et

mek üzere logt\tereden ay 

rıldı. O zaman bu zamandır 
hala vatanına dönmediil 

gibi, derhal dönece-ğlnt göı· 
teren bir emare de yoktur. 

Hayatının mühim bir kı• 

mmı Fransada ıeçlrlyor. 
Geç"n aylar içinde fran · 

ıayı reımen ziyaret eden 
ıtmdıkl lnglltere Krala Altın 
cı Jorjun, Franıa toprıılırla· 

rında aiabeytsı Vındsör Dü 

!ille buluıacakları rivayet 
edtldtyıe de, ziyaret yapılıp 

bttmlt olduiu halde böyle 

bir teY vukua sıelm.edt . 

Keza Vtodıör Dükünün 

geçenlerde Akdenizde kira -
lak bir yatla yaptığı gezinti 

esnuında muhtelif Akdeniz 
memleketlerine uirıyacaiı 

ve or;ılarda bir müddet ka 
laci\ ğa hakkındaki f"Ytalar 

da tah«kkuk etmemletlr. 

Pıyango Dedi
ğin Böyle de 

Düşer .. 
Oslodan btldlrildli ne göre 

orada o1en garip bir hldlee 

ıımdl ağızdan ağıza dol"tan 
günQn mese-leslnl teııkıl et· 

mektf'dır. Au garip hadlıe 

ıudur: 

Bu defa ki Norveç devleıt 

ply&ngo keıtdeılnde birinci 

ikramiye 50 bin kurondan 

ibaretti. N ııınlı bir kız ya

rım bılet ntın almıfll. Kız 
evlf'nmek Üzf're bulunuyor· 

du Onun için ikramiyeyi 

kazandıtını haber alınca bu

na ço~ ıevlndl ve 25 bin 

kuron kazandı~ını nlıa olııı · 

na haber vermek üzere ko· 

ıa koşa onun evine doğru 

gitmeığe baıladı . fakat yara 

yolda ntıanlmna teeadüf et· 

ti Nııanla delikanlı, sevgili
sini görür görmez: 

- « Sıına bir müjdem 
var, onun iç in evine gellyor· 

dum. » dedi. Delikanlının ve· 

receğ ı ~üjde de kızın vere· 

ceğl müjdenlo aynı ldl De

likanlı da yarım plyanıo 

bileti almıı ve o da 25 bin 

kuron kazanmııtı. Garip te · 

udüf, ikramiye kazanan pi 

yango biletinin yarısını da 

bır niıaohya öbür yar111nı da 

diğer nlıanlaya vermltti Nı . 

tanlıların bundan hıç haher· 
leri yoktu. 

,. ...................... .. 
: TÜRKDILI : • • 
: Pazartesinden baıka her : 
~ . 
• sıün çıkar. Styaıal gazete .. • • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 

: Altı Aylıfı:400 • : 
• s 3 •• • a•ıaı: ~ . . 
• Günü geçmtı ıayılar 25 : 
• • • kuruıtur. • 

i ADRES: i 
: BALIKESiR TÜRKDfLI : 
........................ ~ 
lç'ne konarak en yakın itfa· 
iye merkezine götürülmüı · 

tür Orada b~lıiın ıırtında· 
ki mazotlar ıiipürülmüı Ye 

balık çocukların ıevınç ıeıferi 

ve alkıı1arı arıı.11nda tekrar 
pliza bıralulmııtır 
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Balıkesir Nafıa ili. lllt>- 1 •111Jll1 1111 IJl l l l 1111 Si )\ nede dort dtJa bu mı1' tar u:.aiııduı lw ra ile dağıiı ~ 
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Müd" Jü •Ü d • Mt'mleket Hasluhantsl Cildiye, Zuhrtvlyt ve Btv 1:. ~ )\ 
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1 - Bahkeatr hOkumet koneğı malaye kıemının ikmali IR tl 
ıoıaata kapalı zarf uıull l e ekılltmeye korıulmuılur. = ~DOK.TOR. - • ·~~~~~~~~~~~~~ 

2 -· ltın ketlf bedeh 27,500 ltradn • EKREM • 1 ~ '11 
3 - Bu tte atd evrak: • NAFiZ BAYSAN.~ Ok d G '-' 
A - Projeler. • • ~ uma an eçme- 11 
B - Fıat bordrosu ve mesaha cetvelf, ket f hul•u • Seyahattan flvdet Ederek HüJ.. ümef Cad· • « ~ 

cetvclt:_ Fenni ve huıuat ıartname =desinde (.56) /'ıumarah .Hanesindehasta-ı ~ yiniz Mühimdir 1 
o - Nafıa yapı ıılerı fenol. umumi tartnameaı ~ farını K abu/ Ve Tt:davıye BaşlamışfJr. it ~ • 'ıl 
E - Bayındırlık ltlerl ıenel tartnameal '• 12 - J 264 il dl! ~ 
Olup lı~iyenler bu evrakı her ıüo Bahkeaır Nafıa Mü- IKJl .. IHIHl•iil!3i•l.il&•ill.•_. ......... 2.s 

dOrlüjOnde aörebılırler . 
4 - Eluıltme ı9 ajusto• 938 cuma ıor.Q saat 15 de Balıkesir Vılayet Daimi 

Balakeatr bü"Qmet konaAmda Nafıa MQdürlüğQ oduında 
Encümeninden: kurulu komlıyon huzurunda yapılacftktır. 

5 - lst~klılerln bu ııe aıd 2Lt6.t>9 liralık muvakliat 
teminatı Balıke1lr mal sandalına yatırdıklarına dair mak · 
buz veya ıayanı kabul banka mektubu ıle l Y38 yıla için 
muteber •e bu tıe gtrmeğe ıelahıyet veren Nafıa Vekile
ttaden ahnmıt mOteabbıtltk veaıka11nı ve t(caret odaaı ve· 
sikalarını kapalı, teklif mektuplarını ıhtıva eden zarfa 
koymaları ve zarfları 2490 numrah kanun hGkümlertne 
tevfıkan tanzim ve imza etmtt bulunmaları llzımdır. 

6 - Postada vaki ıecikmeler ka.bul edilmez. 
4 - 1 - 258 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

itfaiye için itfaiye ttpl 25 · 30 beygir kuvvetinde bir 
motopomp alınacajından 15 ıün müddetle eksiltmeye ko. 
nulmuıtur . Muhammen bedeli 2000 Liradır. 

Fenni ekıtltme ıartnameleri belediyede mevcuttur. 
Ekıtltmeye ltllrak edeceklerin yüzde yedi buçuk kanu

ni dlpozitoyu vermeleri ve verilecek m~topompun llf alye · 
ye elvertılı olduiuoa dair fenni rapor ahraz etmeleri mec · 
burldlr. 

lhaleıl 26 · 8 • 938 tar ıh cuma ıüoü Hal J 6 da bele 
dtye eocümenlode yapılacakt•r Taltplerln ve fazla malu 
mat almak tıtlyenlerlo belediyeye müracaatları ilin olunur. 

2 - ı - 275 

17 ncı kattan düşen adam 
Nevyorkun Bet tncı caddesi 

mtlyonerlerln yaıadıiı zen
gin muhltıdlr .. Geçen hafta 
bu ıokakta çok acıklı ve az 
görülmilt kanlı bir hidlıe 

olmuıtur: 

Bir milyonerin oilu olan 
28 yaııoda Con Uyord lı · 

mlndekt delikanlı yatak oda· 
ımın penceresinden 17 katlı 
binanın kalın bor olarına tu 
tuoarak dama çıkmıt ve 35 
ıantim genıılığindekl bina 
duvarları (izerınde dolaımı· 1 

ya baılemaıtır. 

Bu tehltkeh ve korkunç 
mıanzara karııaınd" cadde 
den aeçeo ln1anlar binanın 

önünde btrikmtıttr . Polla ve 
itfaiye çafıra l mıt 17 ocl 
katın saçaklarında sakın bır 

tavırla ıezen delikanlıdan 

. atalı lnmeıl fıtenmlıttr it 
f at ye uzun merdivenler uza 
tarak delıkanlıyı •t•i• al 
mak ııtemltıede ıeoç buna 

razı olmamııtır. Gencin bü 
tün alleal efradı kurtarmak 
ümidale dehkaolıya oaaıbat 
lerde bulunmuılaua da aenç 
bu ahtarlaıa ıllaraaının du 
manlarının havaya üflemekle 
mukabele etmltUr 

1 t f a 1 y e n t n uzat· 
tığı mütearrlk merdivenin 
biri yükıek duvara dayana· 
caf ı zaman dehkanlı aıağa 

atlayıp kendini öldilreceğlnl 
ıöylemlt ve böylelikle itfa· 
lyentn cebren kurtarma iti · 
ne mani olmuıtur. 

Binanın 17 net ~ atındaki 
odalarda bulunan polıılerle 

caddede blrlkeo poltaler mü · 
ternlldlyen boparlörlerla mu 
habere edip genel kurtar 
mak çarelerini araıtırmıılar, 
bQtOn tramvay otomobtl ıe -

ıef erleri durdurulmuı . gencin 
yorulup •ıaiı d6tmeıl ıh 
ttmalıne karıı itfaiye nt'fer· 
lerl geoit bir çadır bez nı 
sımııkı yapmrtlar ve omuz• 

1 - Açık eksiltmeye konulan tı: Behkulr - Edremit -
Akçay yolunun JJ+ 104 ıncl kılometreleri ar~sında keııf 
bedeli 998 hra 37 kurut kumlama lfi ıle Ilıca Bürbantye . 
Ayvalık yolunun 98+ 500 - 127+500 ocü kılometrelerl ara· 
11ndakl keıtf bedeli 9Y J lira 80 kuruıtan ibaret olan kum. 
lacna ameltyeıtnde. 

2 - Bu ite ald ıartname ve enak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnameat. 
8 Fenni tartaame. 
C Muka•ele örneil 
H Ketıf cetveh 
O - Bayındırhk itleri aeoel ıartoamea .. 
lıttyenler bu ketıfname ve evrakı Datmi Encümen kale · 

mlnde ve1a Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 18 aiuıtoı 9J8 tarihine rasUıyan per · 

tembe 16nü saat 10 da vilayet makamında müteıekkıl 
encümen daimi huzurunda yapılacaktır . 

4 - istekliler yukarda yazılı gün ve ıaatte her iki yol 
için yetmlt beıer liralık muvakkat teminatlarını malsandı 
ğına yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektupıartle 

encümeni •Ulyete m6racaatları ilin olunur. 
4 - 1 - 260 

1 llalıkea1.r Nalıa 
Müdürlüğünden: 

1 - Bal1a hGldimet kon•i• ınıaatı açak ekı&ltmeye 
konmuıtur. 

2 - lııo keııf bedeli 4500 liradır . 
3 - Uu ııe atd evrak: 
A - Projeler. 
B - Fıat bordrosu, mesaha cetveli, ketif hulaıa cetveli 
C Fenni ve huıuıl tartname. 
O - Nafıa yapı itleri fenni umumi ıartnameal. 
E - liaytndıruk ıtlera ıenel t•rtnameaı. 
Olup lstı1enler bu enakı her ıün Balıkeılr Nafıa Mü 

dlrlQjüode aöıebtllrler. 

4 Elutltme 22 aiuıtoı 938 pazarteıi günü saat oo 
beıte bükt\met konajmda kaymakamhk oda11oda kurulu 
komılyon huzurunda yapılacakhr. 

5 - lıteklılerln bu lıe ald 337 lira 50 kuruıluk mu 
vakkat temloah Balya mal sandıiına yahrdıklarına dair 
makbuz veya ıayanı kabul banka mektubu ile 1938 yılı 
için muteber ve bu tıe glrmeğe salahiyet veren Nafıa Ve 
kaletınden alınmıı müteahhithk veııl<a11 veya ihaleden ıe 
kız ıün evvel Balıkeair Nafıa Müdürlüiünden bu it tçtn 
alanmıı müteabhttlık veılkaaıoı ve tlcart oduı veılkaları · 
nı hamil olarak ekııltme komılyoouna müracaatları lllo 
olunur . 4 1 261 

larına geçirerek beklemıılerdır 
Nihayet bu ıuretle bekle 

ml'nln de bir netice verme 
dlğtnl gören polııler deli 
kanlıyı zorla •ı•fıdakl bezin 
nzertne dütürüp kurtarmalı 
da düıüomütlerdir . Uelikan 
lı bu tedbırl anlamıt ve ce 

biodekı en ıon ıiğarııını da 
tçtıkten ıonra aıaiı atla 
mııtır. Atlarken · duvarlara 
çarpa çarpa dOıen genç bü 
yük bir kalabalık önünde 
can vermlıtır. Yapılan otop· 
aıde delikanlının tecennün 
eltili anlaıılmıttır. 

. .. 

t..-... -::"'~lllllllİI.;~---
~ ~~ ... -... ~· ...... 

~.l~~·~=-....... ~~__;:;;;-.__ 
' ~,-~ ..... .. ,~ ~ 

_::::-_ ........... ~~ ~ ~ 
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~ kalı_ Buğday t;atk<ıları. 
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Harman zamanı gelmtı olduiundan her rençberl, 
köylüyil, deilrmenclyl ve zahtreciyl düıilodüren lf, 

bir buiday çalka makinesi almaktır. Fakat latanbul· 
dan ambalajlı almak, makinenin ne oldujunu bilme· 11 
mekttr. 1 

Biz, Balakeılrde ayağınızda maarafaız ve açık ola 1 
rak bu meıhur olan ( EMlL MAROT ) f abrikaaınıo 1 
buğday çalka makioelerint bu sene de lıtanbul f ıatıo 
dan yüzde yirmi ve ytrml bet nok1anıle •e ehven 
fıatla •atılmaktayız. 1J 

4, 5, ti Nu naralıları. tek v~ tki parçalı cioılerf ~ 

de me~cuttur 1 
Mabıulitı 9 k11ma ayırır, katiyen yabancı madde 

bırakmaz. 

Yedek parçalarını derhal ttcarethanemlzden teda· '11 
rlk edebtltuinız . '1 

Bedeli için de ayrıca kolaylık aöatertltr. 

MAKiNELERİN YAPTIGI lŞ MlKl'ARI: 

Na: 4 5 6 
Saatte yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 

kilo mahsul calkar. • 

ffhmet Ve İbrahim Cumal! Kardeş/er 

1 Bulı ktılr: Çiviciler ÇarşısL ı\o: 12 
ı l!emlrcller Çarşısı No: 63 ı 
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