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Londrada Japon Mallarına Karşı 
Boykot ilan Edildi. 
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so,·yet - Jaı>on ihtillifl: Suriye 
Baıvakili Parise vaıd1. JaponlarÇankuf en tepele 

rini terk etmiyecekler mi? 
Marallya , 17 (Radyo) - Su· 

rlye Baıvekı l i Cemil Mar· 

dam, Eıperiya vapurlle bu 
gün Beyruttan buraya 1ıel · 

Matarekenin devamı füpheli görülüyor. Japon 
generalleri ihtilaflı hududun terk edilecek bir 

mft ve derhal otomobile bl· 
nerek Parlıe hareket eyle. 

mittir. 

Surlye batYektlf, Parlate 
Batvekll Daladlye ile Harici · 
ye Nazırı Jorj Bonneyl ziya· 
ret edecek ve mühim meıe. 

leler etrafında konutacaktır. 

mevki olmadığını iddia ediyorlar. 
Tokyo, 17 (Rad10) - Ruı 

hariciye komi.eri Lltvlnofla 
Japon ıeflrl Sıct -Moçu ara
ıında devam eden temHlar , 
Çankufen trpelerlnden çıkan 
lhtlllfı tetkik edecek muh · 
tellt komlıyonun teıktllne 

allkadardar 
Çankufen tepeleri ıhullf ı 

bertaraf edilecek oluna, dl 
ier meeeleler de konutula . 
caktır. 

Japonya hariciye nazaretl 
Çaakuf en lhtilifını tetkik 
edecek olan komlıyonda bl 
taraf bir azanın da bulun 
lnHını lıtemektedlr . 

MoıkoTa, 17 (Radyo) -
Jepon generalleri Çankufen 
tepelerinin Japonya için ter 
lcedılecel& bir me•kl olma· 
dıtını beyan eylemltlerdlr 
Bu haber, Ruı mehafalı üze · 
rinde f eaa bir teılr uyandır. 
lnııtır. 

Tokyo, 17 (Radyo) - Ja· 
Pon matbuatı , Ruılarla ak
doluaan mütarekeden mem 
•un ıarOnmekte ve fakat 
bunun temada edip etmlye 
ceııne t 6phe etmektedir. 

Tokyo, 17 ( A.A) - Ha 
rlcl1e nasuetl namına ıöz 

ı6ylemete . ullhtyettar bir 
ıat Çaog . Kufenıdekt Ja 
Pon Ye Sov1et kıtalarının 

bır brrlerlne bir kaç metre 
1e kadar yaklattıktan ıonra 

ıerl çekilmeleriyle netlcele ' dliloln bıldtrllmeıl Tokyoda 
nen hldlıenln htç bir ebem· hayretle karıılanmıthr 

mlyetl olmadıiıoı beyan etmlı . iyi haber alan mehaftller· 
Ur. eu zat Moıkovadakl Japon de ıöylendıjlne aöre, bu 
ıeflrlnin Lttvinofun talebt üze· ıuretle hareket etmekle Ja. 
rlne mumalleyhle bu mt'le· ponya, Hkerl ve diplomatik 
le hakkında 16rütUll6nü ve preıtljtne halel ıelmedlllnl 
kendlılne bu mıntakadakl mOtahede ettliloden bu hi 
Hkeri kumandanların bir dıaeoln büyüme.ine meydan 
muıademeye mani olmak vermemek fçln elinden ıele · 
maluadlyle kıtaların Çaor· ni yapmıttır . 

1 e>• -· 

hicaz Veliahdı 
Londrada. 

Londra, 17 (A >..) lb· 

nl11uudun veliahdı buıOn 
Loodraya ıelmlıtlr . 

==-======---====-===========-========= Kufenı tepealnden aagari 80 
metrelik bir mesafeye kadar 
çekilmesi huıuıunda muta· 
bık kaldıklarını bildtrdlilnl 
ıöylemlttlr. 

Tokyo, 17 (A.A) - Ja: 
ponların, 13 ağulloıta tabla. 
ye edi len Çanı Kufeng mın 

takasını tekrar lfgal etmek 
hakkını muhafaza edip et · 
meciıklerl ve Sovyetlerden 
bu mıohkanın ı11al edılme

meılnl talep edfp etmedikleri 
hakkında kendlılne ıoru'an 
bir ıuale cevap veren har 
biye nazareti namına ı&z 

ıôylemete 1allhlyettar bır 

zat 1adece, Japonyanın Sov 
yetlerln 1 1 ağuıtoı mütare 
keal ahklmına riayet ede 
ceklerlne emfn olduğunu be. 
yan etmlıtlr . Sevkülceyt no· 
kta11ndan Çan1ı Kufenglo 
Japonların el ınde bulunmaaı 

General F ranko lngiliz 
Pl~nına Cevap Verdi. 

elzem olduğuna dair müker
reren beyanatta bu1unmuı iken 
bu mıntakanın tahliye edil 

-----------
Cumhuriyetçi ispanya kabinesi, Katalonyah nazırlarla 
Basklar arasmda hasıl olaı ıMuaf yüzün~en istıfa attı. 

Londra, 17 (Radyo) - t "r· 
aoko hOkümetinln ıönüllü 

lerln ıerl çakılmeıl hakkın · 
dald lnılllz. plinıaa anca 
busüa cevap •erdlilı Bur 
ıoıtan haber verllmektedtr . 

Baraelon, 17 (Radyo} -
Katalooyah Nazırlarla baık 
lar relıl ara11nda çıkan ıh 

tlllftan dolayı Negrfn ka
bıneal lıtlf a11nı vermlttlr . 

Yeni kabinenin, tekrar 
Neırln taraf ıadan teıktl edil 
meıt muhtemeldir. 

Madrld, 17 (Radyo)- Eıt
ramadora cephe.inde kaııilı 
muharebeler batlamııhr. 

Cumhuriyetçi kuvvetler, 
Senıorve ha valııtnde Eıka 
yado tept'll tle Mayd k6yG· 
n \\ Fraakletlerden lıtlrdat et· 
mtılerdır. 

Baraeloo, 17 (Kadyo) -
Franktıtler, Madrld cephe
ılnde V aldo Kaba leruı ile 
Erora Doldekı kaıabalarını 
ltıal etmlt lerdlr. 

Salamanka, 17 (Kadyo) -
Frank:ıt kuvvetleri, Alma· 
don kömür ocaklarına on 
kilometre yaklatmıtlardır. 

Parlı , t 7 (Radyo) -· Ha· 
vaı ajaoıı bildiriyor: 

londrada Japonya 
Aleyhinde Nümayiş .. 

Cumhuriyetçiler, ıtddetli 

mukavemet ederek düımana 
zayiat verdJrmekte devam 
eylemıılerdfr . 

Muanoldane bir muhare · 
beden ıonra Frankiatlerl ta· 
rdeden Cumhuriyetçiler, bir 
tüneli tıgal ey!emltlerdir. • 

Franklıtler Eıtramadora 

ile TeakHlila havalııınde 

ilerlemekte devam ediyor 
lar. 

Parlı, l 7 (Radyo) - Ha· 
vas ajanıı haber veriyor: 

Freoklıtler Palamuı teh· 
Jinl bombardıman etmltler 
ve demir yolunu tahrip et 
mtılerdlr . 

Aydpırkta a~dolunın mitinglen sonra Japon mallarını 
kırı' boy~ot ilin edildi. 

Londra, 17 (Radyo) - Ja · 
l>on ıefarethaneıl ön6nde 
dGo nümaylt yapılmııtır 

Dün Ayclparkta akdolunan 
Qıltınıden ıonra , Japon mal. 
1•rına karıı boykot ili.o edil· 
'lleıı takarrür eylemtıUr 

l.ondra, 17 (Radyo) 
~OJter ajansı haber veriyor: 

Çan çeteleri, Çtyaçeoyu 
b,ıaaıt lar ve Japonlarla kan 
11 Çarpıtmalarda bulunmuı· 
lardır. 

Çtotaoda da Çtnltlerden 
-Grekkep bir çete, Japon 
'-lentlerlnl baımıı ve Japon 
'•lterlerlnden üç yüz kiti 
telef ettikten ıonra kaçmıı · 
lardar 

p Çın çeteleri aynı zamanda 
eltının cenubu ıarkiıin 

~~lct Japon mevzllerıne de 
Ucum etmııler ve düımanı 

1•tırtarak mühim zayiata 
"ltatmıılardır . 

Tokyo, 17 (Radyo) Ja-
pon kablneıl , bugün Baıve
kıl Prenı Konoyenln 
rlyaıetlude t o p 1 a n m ı f , 

uzun müzakerelerden ıonra, 

Çtnl tamamen tııal edebil · 

mek üzere devamlı bir har 

be teve11ül edlhneıfnl karar· 
laıtırmıttır . 

Kabine Hankovun l11a· 
lınden ıonra mllli Çtn hü 

kumetlnln teıillni tenıtp ey· 
lemltttr. 

Şanıhay , 17 (Radyo ) -
Japot;ı tayareled buıün de 

Manyan ile Duçen f f' hfrle· 
rlnl bombardıman etmjıler 

dlr 
Halk panik halinde ıehlr 

lerl terk ~tnıit ve Haakov 
yolunu tutmuıtur . 

Jepon tayarelerlnln attık 

ları bombalardan büyük h& · 
ıarat vukna ıelmlttlr. 

Çekoslovak MilliMüda
f aa Komitesi Toplandı. 
Çekoslova~yada birdan~ire ~ıyecan bııladı. Hadiseleri so
Quk kıohhkla ta~ip e~an hütümet hıl~ı sükOneıı davıt ıtti . 

Prai, 17 (Radyo) - Çe · 
koalovakya Milli mndafaa 

komitesi, bugün 
sarayında Baı•ektl 

Kolobrat 
MHin 

(fodzanın rlyHetlnde toplan 
mııtır. Bu toplantıda , milİi 

müdafaa oa:z&rı MaiUf, Ha 
rlclye nazm Krofta , MalJye 

nazm ıle erkanı harblyel 
umumiye relıl ve ordu bat 

müf ettltf hazır bulunmuılar· 

dır. 

Çrkoılovakya ılyaıl me
hafih komitenin bu içtimaı· 
na f evkalide bir ehemmiyet 
atfetmemellt• •e mGıhlm 

askeri kararlar aldıfı kena · 

atini varld görmemektedir. 

Prai. 17 (Radyo) - Lord 

Ruoçlman bugün de ~ü· 

det Almanları müme11ll· 

lerile konuımuı •e onları 

uzun müddet dınlemlıtlr. 

Çekoılovakya umumi ef · 

kira, Almanyada baılıyan 

askeri hazırlıklardan dolayı 

heyec\D göstermektadf;. 

Hükumet halkı ıükunete 

da •et etmekte ve hadlıelc 

rl ıoiuk kanlılıkla takip ey· 
lemektedtr. 

Erzincan da YakınZam
anda TreneKavuşacak 
Doğu Anı~olunun mühim merkezlerinden biri olan frzin
can cumhuıiyat bayıımmda ilk treni kucakhyıcaktu. · 

Temmuzun baıında demir 
döteme ameliyeıi; (249) ncu 
kilometreye varmıttar . Bu 
l2 "1 ~ ) ncu kilometre; Sivas 
- Erzurum demlryoluou çok 
arızalı ve en sarp ıeçltlerin· 
den bı rt olan Atma bofazı 
içinde çok ehemmiyetli bir 
noktadır . 

Arazi teıkılitıoın ıarplıjı 
ve boğazların çok dönemeç · 
lı olmnı yüzünden karııla · 
ıılan zorluklarla ıavaıılmak 
ıuretıle günde va1ati (800) 
metre demir döıeoebtlmek· 
tedtr 

Bu rakam; bu aıbı aarp 
bofazlar mıntaka11nda yapı
lan demir döıeme tılerl fçln 
elde edilen değerli bir veri 
mln maalıı ve ıf adeıl · 
dır . 

Geçen haziranın birinci 
günü (200 -t- 249) ncu kl 
lometredekl kaya yarmanın 
heyelanı ve tahminen (30.· 
000) metre mtkiphk bir ka 
ya kütleıinln k11m~n Fırat 

ve kısmen de güzergah üz -
er ine dütmeı• yüzünden plat · 
form, 5 temmuz 938 tarihi , 
ne kadar kapanmıı lıe de; 
4 kompreıör ve aoo amele 

!vahas Paşa 
Cenevreye 
Vardı. 

Cenevre, l 7 (Radyo) 
Vefd partlıl lideri Nahaa 
Paıa, bu sün lıkenderlyeden 
buraya ıelmlıtlr. 

NclhH Pata, burada bir 
ay kalacaktır. 

Belçika 
Ordusu manevraları bışl1~1. 

Brüluel, 17 (Radyo) -
Belçika orduıu , bugün Ar 
den ha•allılnde manevrala· 
ra batlamııhr . 

Manevralara buk bin ki· 
ıtltk bir kuvvet Jıtlrak d · 

mittir . 

Kral Leopold , harekatı 

takip edecek Ye pazarteıt 

ıünü orduyu teftııteo geçi· 
recektlr. Bu teftııte, ecnebi 
devletler ateıemtllterlerl de 
hazır bulunacaktır 

Konaoloslar 
Arasında Na

kil Ve Tayinler. 
Ankara , 17 (Huıuıi) -

Antakya konıoloıu 8 Celll 
Kudüıe, lıkeoderun konıo· 
loıu 8 , Fethi Antakyaya, 
Harfclve Veklletl memur. 
larından B. Ahmet lıkende · 
runa, Fılıbe konıoloıu 8 . 
Cahid merkeze ve Kudüı 
kooıoloıu B Fent de Fili· 
bere nakil ve tayin edıl· 
mitlerdir. 

n in ıüreklt çahıtmlmaaı tle 
büyük enıel de ortadan 
kaldmlmıı ve demir döıeme 
itlerine az zaman içinde 
tekrar yol verllmtıtlr. 
Dı vrik ile Erzincan ara· 

ıında (Erz ı ncan ıarı hariç 
olarak ) kılometrelerl ile 
lılm!eri atafıda yazıla tU 9 
lıtaayon vardır . 

192 + 000 Dazlar 
204 + 590 Çalh 
221 + 960 Baiıt taı 
232 + 300 ilaç 
252 + 340 GOllübai 
269 + 7 ZO Erlç 
287 + 430 Kemah 
303 -t- 447 Alkut 
322 + 20 Tahirpaıa 

Erzincan lıtaıyonu, ltlet · 
me bakımından demlryolla· 
rımız tebekeal Ozertnde mü. 
hım bir letkllit merkezi 
olacaktır. 

Bu lılHJOD lntaatından 
batk•; 548 kılometre uzu• · 
lufundakl Sıvaı · Erzurum 
demlryolu iizerlnde mnhım 
bir kıımı dehnmlf J 31 ttl· 
nel vardır. 

içlerinde 1076, 1330, 720 
ve 909 metre uzunlufaada 
olanlarla beraber hepıl l26, · 
9U0j metre uzunıuıuodadır. 

Cumhuriyet nafla11nın yal · 
oız bu tüneller lotaatı için 
bütceıtnden 1arfedeceli meb· 
lii takriben 10 800.0UO il · 
rayı bulacaktır . 

Büyftk tnıaat faal lyetlne 
ıahne olan mıntakanın Ke· 
mah · Erzincan. ve Saptıran 
lıtaıyonları: ara11ndald k11mı 
Sıvaa Erzurum ıüzarılbı· 

(Sonu 11'1ncl sayfada) 

Tayareci Lin
berg Moakova
ya Gidiyor. 
Varıova, 17 (A.A.) -- Ta

yarecl Ltaberg, ref Jkaıı ile 
birlikte tayare ile buraya 
ıelmlttlr. 

Ltnberı, yarın aabah ıa· 
at 9 Moıko•aya ı•decek ve 
Ruı t•yare ınanevralarıada 
hazır bulunacaktır. 

~ -
ingilt1ra Portekiz müzı. 

kareleri 
Londra, 17 (Radyo) 

Aıkerl bir muahedeoln akdi 
için lnılltere ile Portekiz 
ara11nda baılamıı olan mü · 
zakereler ıona ermlttlr. 

Rozveld Kanadayı gitti. 
V atington, 17 (Radyo) -

Cumhurreial Ruzveld , bugün 
Kanadaya hareket etmlttlr. 

Ruzveld, yarın Kanada 
bat vekili Makeajt Ktnıl ka · 
bul ederek kendlılle uzun 
müddet konuıacaktır . 

Ruzveld, Kanada ünlver · 
ılteıl fahri profeaörü ılin 

edi•d.jloden yarın kencllelne 
cltploma . YerJlecekttr. 
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SEHiR HABERLERi - ' i ,; 
(Battarafı birinci sayfada) 

nın en çeUn boğazlarmdan 

ge çtiği için, tnıaahn nevi ve 
miktarı kayda defer ehem. 
mlyettedir. 

Meıeli; (270 - 419) ncu 
kilometreler arasındak i 209 
kilometrelik 9 kısımdaki bü
yük yekun tutan itler: 

1 - Toprak tıleri mikta
rı 3.607 000 mere mikabı, 
2 - Servlı yollara tesviyesi 
425.000 metre mikabı, 3 -
Temeller hafriyatı 82.000 
metre mlklbı, 4 - Menfez-
lerde adı kialr tnıaat 85 
bin metre mlklbı, 5 - Tü-
neller hafrl 361.800 metre 
mikabı, 6 Tüneller ki 
ıtri 105 600 metre mikabı 
olarak hesap ve tahmin edil
mfttfr. 

Bunların mali sene bat· 
langıcına kadar yapılan mlk 
tarları lıe tu itlerden lba · 
rettir . 

l.412 000 metre mikabı 
toprak teavlyeıl, 199 200 
metre mılıAbı ıervJı yolları 

teavlyeıt , 38 200 metre mi· 
klbı temeller hafrl, 46 900 
metre mikabı menfezlerde 
kagir fnıaat, 194 350 met
re mikabı tünellerde hafrl· 
yat, 47 ~50 metre mikabı 
tünellerde kagir ınıaat f§le 
r lnden ibarettir. 

(Hacmen yükıek olmıyan 
d i ğer mütenevvi ııler bu 
yekunlardan hariç tutulmuı · 

tur.) Görülilyor ki, yalnız 

bu mıntakadakt ıervlı yol 
larınan toprak tesviyesi mtk· 
tarı; (425.000) metre mıka· 
bı gibi Olnek bir hacim 
tutmaktadır Bu da sarp bo 
fazlarda umumi münakale 
lılerlnfiı tanzimi için yapıl 

ması zaruri aörülen tesviye· 
nln deierlnl tebarüz ettire 
cek bir rakamdır. 

Yalnız bu kıamın 31 aayı · 

yı bulan tünellerinin uzun· 
luklarının tutarı 9286 met 
red ı r . 

270 - 479 uncu kllomet 
re arasında açıldıkları 0,60 
dan baılavıp 8 ve 3 X 800 
ve 4 X 800 metre açılıtlığı· 
na kadar genfı1tyen muhte. 
lif açıklık takı g7] köprüden 
yarısına yakın mtktar1 ta · 
mamlandı~ı gibi, lntaat ha
linde bulunan demir köprü· 
lerln fnıaatı da 0/oSO dere 
ceıfnde terakki etmtı bulun
maktadır. 

Cumhuriyetin J 5 net yıl 

dönümü ıenltklerinde demir · 
yoluna kavutacak olan Fı 
rat nehrinin ehemmiyetli kol. 
larından bulunan Karaauyun 
ıulandığı münbit bir ovanın 
ortaaıoda ve l .200 metre 
rakımında bul1;10an Erzincan 
Oofu Anadolunun mühim 
merkezlerinden biri olduğu 
için demiryolunun Erztnca 
na ılrmeıl, Erzincan ova11 
nın zirai durumunun da kal· 
kınmasını yaratacaktır. 

Erzincan halen tabii ıer 
vetlerlnden pek lıtlfade edl· 
len böla,nio merkezi oldu 
iu için demlryolu tle Ana
yurdun dtfer esas merkez 
ve kaaabalarına bllğlandığı 

ıün bütün bu bölgenin ık· 
t11adi fa•ltyetl canlanmıt 

• olacaktar . Çün"ü; Erzincan 
oldukça geoıı bir m1nta.ka 
nın pazar yeri olduiu ı&bl, 
Kayıertye ve ıarbi Anado· 

luya kadar gönderilen ka
aaplık hayvanların da tran 
ılt merkezidir. 

Erzincan ova11nda her ne · 
vl hububat ile beraber bol 
miktarda türlü meyva da 
yeUıtırılmektedlr. 

Erzinda ıonbaharda açılan 
mey va pazarının f aallyetl 
memleketin çerçeveılnde iyi 
taoınmııhr. 

lzmir 
Fuarı da 
Balıkes ·r .. . 

20 Ağuıtos cumerteıt gü 
nü açı lacak olan lzmfr en· 
ternasyooal fuarına teh•lmlz 
ticaret odaaının da diğer 

yıllarda olduiu gibi ltllrak 
edeceğlnt yazm ııtık . 

Pavyonda lethlr edilecek 
olan &ff• ve mahıulit ti 

caret odasınca dün lzmlre 
.11önderilmi1t1r .. 

Pavyonun idaresine vıla 
yetçe memur edilen Gökçe
dağ nahiyeıl müdürü de etya 
ile birlikte lzmlre gitmiıtlr. 

Vı layetlmlz bu yıl fuara 
daha gentı mikyasta lttirak 
etmekted ı r. 

Gönderilen ena arumda 
muhtelif nıaden numünelerl, 
sanatkarlar tarafmdan ya 
pılan itler, zirai mahsuller, 
yeğ ve sabun numüne1erl ve 
saire bulunmaktadır . 

Gazi Terbiye 
Tehlike Hava- Enstitli.sü Kabul 

Erzlncanın baılıca ihraca· 
tı meyva olduğundon buıü 

ne kadar demlryo1hırına 

baflanmadıiı ıeheblle nak· 
ledllememeıi yüzünden halk 
bu nef11 meyve bolluğundan 
bekledlft ıervdln tam veri · 
mini alamamakta idi. Fakat 
( 14 3000) kilometre murab 
baı vüHtlnde bulunan Kığı, 

Kuruçay, Pülfimür, Refahı 

ye ve Kemah kazalarını lh · 
tiva eden Erzincan tlbaylı

ğındakl 132.350 nüfus ve 
çevreıtnde-kl halkın aabırsız 

lıklarla beklediği demlryolu· 
bugün 11oırları içine gfrmtı 
ve Cumhuriyet Hülcümetfnln 
yapıcı eliyle yarın Erztnca · 
na varmıı olacaktır. ............... ' 

damı, Kara
da mı? 

14 Yaıında laya re kullan· 
mafı öğrenen, fogtl ız p 'ot 
!arından yuzbaıı Fred Dı ı· 

nıare, timdlye kadar takrl· 
ben iki milyon 250 bin ki· 
lometre yol katetmlf, 4600 
kere Manıı geçmlf ve hava 
da J ı,600 saat buluDmuftur. 

Yüzbaıı: 
- Hava heı yerden daha 

emniyetlld r. Karada oldu 
ium zaman çok korkarım. 

Tayare meydanından eve gl. 
dinciye kadar her lahze bir 
tehlikeye uğrıyacağım diye 
tir tir titrerim! Demekdf'dtr . 

Paris ~ayvanat ~~hçesin~e 
bir kaza. 

Bir adam Parlı hayvanat 
bahçeelnl gezerken kazara 
bir ayı çukuruna yuvarlan· 
mıt . Vahıı hayvanlardan 
birisi adamın derhal üzerine 
atılmıt ve bir kolunu kopar· 
mııtır. Bahçenin bekçileri 
ıüratle yeUtmlt'er. zavallı 
adamı feci vaziyetinden kur 
tarmıtlıırdır. 

Bah~ aılamak için bu ~a 
bir usul. 

Son zamanlarda yeni bir 
balık avlama moda11 çık· 

mııtır . Nefeılerl kuvvetli dal· 
gıçlar, denizaltına inerek 
balıkları orada avlaoıağa 
batlamıılardır. Fakat bunun 
Jçln tki tart var. l:Jırlıl çok 
nefeı alma kablltyeU ola 
cak, lkloclıl, denizin dıbıne 

indiğ iniz zaman hiç kımıl· 

damadan bir müddet dura · 
cakıınız! Denizin dibinde 
ıezen balıklar lnıandao 

kaçmadıkları ılbi, bılik lı 

daha çok ! anatırfar. 

Denizaltında bir de ba· 
kanınız koltujunuzun, ba· 
caklarınız arHından, bazao 
kulağınıza, ba7an burnunu 
ıürünecek bahklann yavaı 

yav•t ıeçtlflnl görünQn(lı 

İmtihanları. 
Ankara Gazi Terbiye Enı 

tiUiıü imtihanına girmek üze · 
re kaydedilen ilkokul öğ. 

retmenlerfle lııe ve öğret 

men okulu mezunlarının tm · 
tthan larına dün baılanmııtır. 

Dün Türkçe · edebiyat, 
tarih· cofrafya ıubeılne gir 
mek lıtlyt>olerln imtihanla rı 

yapılaıııtır. Türkçe edebiynt 
Jmtıhanıoa 8, tarih · coğraf 
yaya da 6 kiti glrmlıttr . 

Y azıh olan lmtlhaolarıu 

ıuallerl Kültür Bakanhğı ta 
rafından gönderllmlıtır . Bu 
gün de tabliye Ye riyaziye 
gruplarına tal ip olanlarm 
imtihanlara yapılacaktır. 

Muvaffak olanlar Gazi 
Tublye Enıtltüsünde iki yıl 

okuyacaklardır . 

Orta tedrisatla dersler va 
planlar. 

Ankara, 17 ( Huıuıi ) -
Ortaokul ve llıe öğretmen 
lerioln de ilkokul öfretmen
lert gibi derslerini yıllık, haf 
talık ve günlllk plAnlara göre 
hazırlamaları Kültür Hakan 
lıfınca kararlaıtırılmıthr. 

o sarada zaten beraberlnlz · 
de getirdiğiniz hususi bir 

zıpkını balığa yerleıtırlrslntz . 

Yalnız unutmamalıdır ki. su. 
yun içinde kol çabuk hare 
ket edemez. Onun için ne 
kadar hızla itseniz gene ba 
t.kları kaçsrmak ihtimali var 
dır. Bdhasaa balık l ar çok 
kaypaktarlar. 

Yalmz ıunu ıöyllyeylm ki, 
bu çe§ll balık avcılıfı yeni 
bulunmuı bir usul deflldlr. 
Eıklden de ovlarlardı· Faknt 
pek az insan . Fransada bu 
nevi balık avcı ıı pek mah 
duttur. Aynı zamllndn de 
ntzaltı avcıları en çok gün· 
de on balık tutabilir er. 

Bununla beraber Franıa 
hük\ımetl huıuei bir m(ha 

ftde almadan den•zalh ava 
yapılmuını da menetmııttr. 

·--

Başka Mem eke lere 
Pal mut ihracatımız .. 
Palamut Mahsulünün Para Et
mesi icin Nelere Dikkat Etmeli? , 

Malüm olduğu üzere pa
lamut, memleketimizin iyi 
kazanç getiren mahıulüdür. 
lktlıat Vekaleti lzmlr İhra· 
cat Kontrolörlüğü palamutun 
toplanmasında ve muhafa· 
zuında dikkat edilecek nok · 
ta ları aydmlatacak ve pa 
la mut müstahıllferfnl al ika · 
dar edecek bir tamim ha · 
zarfamıt ve bunu vtllyeti· 
mizdekl palamut müı\ahstl· 
lerlne dafıtılmak üzere ti· 

caret odasına gönrlermlıtır . 

Bu tamimde ıöyle dentl· 
mektedlr: 

"Hükiimetlmlıce lf!Çen ıe· 
ne bir Palamut kontrol nl 
zamnameal çıkarıldı Bundan 
makıat yabancı ülkelere yol · 
lanacak palamutları temiz, 
latenfllr ve aranılır bir hale 
koyarak göndermektir . Ge 
çen yıl mahıulünü temlzll
yerek yollamamız çok fay· 
dalı oldu PalAmutla.rımız 
yabancı plyasararda beğentl. 
di, iyi flatlarla aahldı . Bıli
yorsurıuz ld, mallarımız ne 
ke dar çok ve ne kadar yük· 
ıek flatla satılırsa, bundan 
hem gfzler hem de memle· 
k et o kadar çok faydalanar. 
Dıı pazarlarda palamutla· 

ramıza rakip bir çok mad • 
deler utı lıyor. Bunların ıa · 
b ibi olan mllletler , bizim 
tnÜ§lerilerlmlzt el imizden al
mak, kendt mallarını ıat 

mak için çok çalıırnaktadır· 
lar. Bunun için biz de malla· 
rımızı, alıcılara, rakiplerin · 
den dalma Jyl, dalma üıtün 
olarak tanıtmağa çalışmca lı · 
yız Hükumet bu maluat 
için büyük fedakarlıklua 

katlanıyor. Bu arada ıtzlere 
düıen vazifeler de vardır ki , 
onları burada hatırlatmayı 
faydalı eörüyoruz: 

] - Memlekete büyük 
kazanç getiren palamut ağ· 
açlarım tahrip etmeylntz. 

2 Palamut ları zama· 
nında , rufuzlaımadan , top 
!ayınız. 

3 - Malın içine taıın. 
toprağın ve dlfer yabancı 

meddelerln karıımaaına mey. 
dan vermeyiniz Eğer eliniz 

de olmadan k11rııına ayık· 

lamadan pazara getirmeyiniz 

4 - Malları, sergi yerle · 
rtnl iyice temizledikten ıon· 
ra ıerinlz 

5 Palamutları kuru yer· 
lerde muhafaza ederek 11 

lanmalarına ve 
lerlne meydan 
Dız 

nemlenme· 
bırakmayı 

6 - 1 arnağı düieolerle 
değil, tokmaklarla düıürü · 
DÜZ. 

7 - Tıroaia taı. toprak 
ve dıaar yabancı _!naddelerto 
karıımaması fçln döime iti 
ni temiz yerlerde yapınaz. 

Buoları hakktle yapana 
nız ki yapmanız lazımdır· 

plyaaaya gönderdiğiniz mal· 
lar temiz, befenlllr, giiz alı-

cı olur ve yükıek fiatla ıa
tılır . Sizler de ıarfettlilniz 
emeğin karıılığını bulduğu 

nuz gibi , dünya plyaeaların · 

da dalma ünlü olan mah
ıullerimfz bir kat daha ün 
almıı olur.,, 

---'!l!iı---

Sütcü Dükkanı , 
Cinayetinin 
Muhakemesi •• 

Haziranın on beıtncl çar· 
fllmba günü ıaat sekiz 11ra 
larmda lzmlrler mahallesin· 
de ıütçü Mehmedln dükka
nında Aytebacı köyli muh 
tarı Bekir Boıdemlr taban 
ca ile yedi defa ateı edil· 
mek ıuretıle aynı köyden 
Kamil oilu Celil tar11fındao 
ö'dürülmüotü 

Kati lin muhakemeılne dün 
ajır cezAda baılanılmııtır . 

Suçlunun ıorguıu yllpıld1k

tan ıonra müdafaa ıahltlerl· 

oto celbt için muhakeme 31 
ağuıtoı çarıamba gününe 
bırakıl mııtar. 

-~-

200 Lirasını 
Çaldırmış. 

Y eılllt civarında bahçıvan 
Abdürrezak oğlu Halil Atak, 

pollıe müracaat ederek Taı· 
köyden lıa Çavut oğlu Sü 

leyman Şeo tle yine bu 
köyden Muıtafa ojlu lımail 
Kurdoğlunuo dükkamndao 
biber almak istedikleri bir 11 

rada a11lı duran yeleğinin ce 
binden 200 lira pan ıını al 

dıklarırn ılkiyet etllğ n•lt n 

yake.lanmıılardır . 

i~i ~uçuk şini~ buğ~ayı 
kaptı kaçt1. 

lrvaoa köyünden Hüıeyln 
oğlu Salih Kaptıkaçtının za 
htre pazarında Atköyden 
İbrah im oğlu Mehmet Sarı 
nın iki buçuk tlnlk buğdayı· 
nı çaldığa ıtkiyet olundu · 
ğundan ıuçlu yakalanmııtır. 

Nişan 
Ankara Jandarma Uaıum 

Kumandanhğı Haylı ıubeıln· 

de Bahkeeirll Btnbaıı B. Ziya 
Şshanin kızı, Bayan Denizle 
adliye nazırlarından mer· 
hum 8. Galibin oğlu orman 
mübencllal Ali Kurakın nlıan 
meraıtml Ankarada yapıl· 

mııtır . 

Tarafeyol tebrik ederiz .. 

Ru~satslZ ta~anca 
Edremtdln Zeytinli köyün · 

den Alı oğlu Halil A ltınok 
ruhutsız ta ban~a taıı · 
dığı görülerek yakalanmıı 

tır. 

Bürhaniye, Ed
remid Takımı

nı Yendi. 
Bürhanlye, ( Huıt11i) 

Bürhaolye fdmanyurdu fut· 
bol takımı bu yıl devamla 
ve muntazam çalıımaları ıa 
yesinde oyunlarını zevk· 
le ıeyredlllr bir hale ıeth • 
mfttlr. Bu cümleden olarak 
ağuıtoı ayı tçfnde vilayet, 
nebiye ve kazalardllkt ku
löplerden ve halkevl takırn
laranden üçü ile maçlar yap· 
mııtır . Edremit idman
yurdu takımı ile Edremit 
aahuında çok aamlml bir 
maç yapılmııtır. Müaabaka 
kalabalı k denecek bir ıeylr · 
el önünde devam etmlt ve 
Bürhanlye fdmanyurdunun 
2 6 lehfne bltmfttlr. Her iki 
takımın da zaman nman 
candan hamlelerle ve birbir· 
lerfne tefevvuk gayreti ile 
çalıştıkları görülen maç Ed 
rümttlı hakem B Ômer ta· 
rafından büvük bir hüınünt· 
yetle idare edllmtıtlr . 

Balıkeıire giden kuvvetli 
kadrosundaki Ahmet ve fb 
rahim gibi iki elemanından 
mahrum bulunan Bürhanfye 
takımının bu maçtaki kad· 
roıu: Kizım. Halli, Muhtar, 
Necati , Orhan. lıımatl Ah
met. Kara Ahmet, Cthat, 
Satd, Adilden mürekkepti 
Edremld takımından Süley· 
man. Niyazi, Yahya ve Şe· 
fik bılha11a muvaffak olmuf 
ve çalıımıılardır. Bürhanlye 
takımında da Cihat, Necati. 
Orhan, Ahmet, lımall Said 
ve bütün takım' heyetl umu
mlyeıl ile vazifeılnl vapmıf" 
tır. 

Bürhanlye ldmllnyurdu el 
var kulüplerle te~aslarını de 
vam ettirmek ve bunun dı~er 
yakan memleket gençlf'rl tle 
de tanıımıya veılfe teıkil et· 
meıl için bu çalıtma ıerltlnl 
uzatmak niyetindedir. 

-·~ 

Adı değişen kaza. 
Bingöl kazasının adı Sarı

ova olarak değııttrllmtı ve 
vilayetlere blldlrilmlttlr. 

lfüiiaul RADYOSU l 
18 - Ağustos-1938 Perşembe 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musl 

kiıt. 12 50: Havadlı: 13.o5: 
Plakla Türk muıtklıl, 13 30: 
Muhtelif plik netrlyatı. 
Akıam neplyatı: 

.18 30: Çtgan havai•'' 
(Plak) . 19.15: Spor müıah•: 
berlerl: Eıref Şefik 19.55· 
Borsa heberlert 20: Saat 
ayarı: Grenviç raaathaneılP" 
den naklen Belma ve ark• 
daıları tarafından Türk mu· 
ılkiıl ve halk ıarkıları. 20· 
40: Ömer Rıza Doğrul tar• 
fındao Arapça ı6ylev. 2 ~: 
Saat ayarı Ork4'ıtra. 21 .3 · 

so· Şaban Sorak ve Bayan 
yak: Ha lk türküleri, 22 JO: 
Novotnlden naklen orkeatr• 

d re· konıerl: Kemal Akel 1 a 
ılnde. 22 50: Son hllberler 
ve erteıl ıünün profrall1• 
23: Saat ayara. 



18 A(;USTOS 1938 rORADILI 

Amerikada Yapılacak Mebusan 
Seçiminin hemmiy ti .. 

4~5 Azası olan me~uslar meclisi ıımam ı le yenilcsecektir. Ananevi - parti sıfatile 
demokratlar için ~or~ulacak bir şey yo~tur. 

lö Tan gazeteainin Vaıtng nını kabul ettirememlıtlr. dan ayrılma11um arifeıinde 
ton huıusi muhabiri yazıyor: Yüksek surada münhal ka- eöyledlğl bir nutukta seçlm-

' ' Cumhurreiıl Ruzvelt za lan azalıklar ıuranın ekıe- ler önünde meıeleyl açıkça 
illan zaman hakiki bir ıah- rly~tlnt değtıtırmek imkanı· ortaya koyarak onlardan 
•I zafer manzarası almış nı ona vcrmlıtır; bununla muayyen bir partiye bağ 
olan bir turneyi cenup dev- beraber New Dealın deva- lırnmak ilt!yen namzetleri 
letlerlnln timal kısmını do- mını mevzubahs eden huıu değil , fakat ya evvelce ver 
1•ıhktan sonra Loı Anceles· ai ehemmiyeti haiz bir me· dikleri reylerle yahutta p r oğ 
de •ona ermfttlr. B. Ruzvelt ıelede partis inin mümeuille r.amlarlyle Nevv Deal prol 
•eçlcilerle temas ederek ıi lerl ona inkıyat etmelidir. ramına teıkıJ eden reform· 

ları tasvip ettiklerini göster 
mit o1anları seçmelerini tav 
ılye etti . Bu itibarla proje 

Jaıi ı~flerl kabul ederek, Federal hükümetln nüfu 
baı, namzetlere muvafaka 
tını bildirerek diğer bazıla 
rır:ıa da manalı bir ıükut 
~e iııtkir bır ıotuklukla 
lbuvaf ık bulmadıiını izah 
ederek bazen relı 111fat1yle, 
baıanda demokrat partlıi 
l•fi ııfatıyle ıöz alarak ge
l,cek ıonteırtnde yapılacak 
•eçtn>lere verdill ehtmmi 
Yetı ıarahatle göstermtıtır 

Fakat ananevi bir parti 
••fatiyle demokratlar için 
korkulacak bir ıey olmasa 
Rerektır . 435 azuı olan meb 
Ullar mecllıl tamamlle ye
~tlenl'cekttr. Şimdi bu mec· 
1•te 328 demokrata muka
b·ı ~ 1 90 cumhuriyetçi vardır 
()lekı azalar farmer 16 bo· 
"1•tlerle terakkiciler arasında 
lnkııam eder. En nıkbln 
~urnhurfyetçıler bile kendt -
erıne ekserlyetı temin ede 

Cek bir cueyan gormemek 
\tdtrler; bir kaç hafta evvel 
cuaıhurrelıloln itibarı azal 
~1 1 göründüğü bir sırada 
O ili 80 mebusluk kaza· 

~•ca&clarını tahmın ediyor 
llrdı. Bugün cumhuriyet par 
tııtnıu organları daha ıhtl 
~ •tlı davranıyorlar ve her 
•tıgı bir iddiada bulunmak

tan çekiniyorlar. 

1*

1
Sonkanunun birinde lnhl · 

a edecek o\an otuz iki :hn koltuğuna bir kaç haf· 
la. evvel ölmüt olan Nevyork 
t hn azası Copelandın kol 
~iu da ilave edilmelidir 
hnuı bugünkü terkibi 16 

~'-tnhurlyeiçl 2 f armer · la 
t Otlıt 1 terakkfcl ve 1 mü 
()~lcıle mukabil 76 demokrat 
l dutuna ve cumhuriyetçi · 
tre d 

1~ ili azalıkhrdan yalnız 
, 111 lnhılal ettiğine göre 

l'ab d ın terkibinde ciddi bir 
etrııktık beklenemez. 

zunu artıracak olan tdart 

reform için de vaziyet aynı 
oldu, 8 . Ru~velt mükerrer 
gayretlerine rağmen bunu 
kabul ettirmeyi rrıuvaff ak 
olamadı Bir çok müh 'm 
hi.dlaelerde, bir çok ayan 
ve mebuslar ft>flerlnln izin· 
den yQrümeyt ıarahatle red 
detm•ılerdtr . 

8. Ruzvelt bu1ıün karar• 
sızlara karıı Nevv Deale 
aadık kalmıı olan veya ıa 
dık kalmayı vadeden nam· 
zetlere müzaheret etmeyi 
hakkı ve vulfeıl telakki 
etmel<tt1dir. Bu tercih iş i ko 
laydır, çün~ü Amerikanın 

bır çok devletlerinde yaz 
ttsnuında . her pa rtl seçim 
!erinin bir çok namzetler 
araaından kendi partflerlnl 
temıll edecek olanı oyırma · 

farı için ihzari seçimler ya · 
pıhr B. Ruzveh Vaılngton 

nln demokrat partisini te
mizlemek ve yeniden tanzim 
etmek, demokratlarla cum 
huriyetçller arasındaki ana
nevi tefrikten vaz geçerek 
Nevv Df'altn taraftarlarıyle 
aleyhtarlarını blrlblrinden 
ayırmak istediği sövlenebl 
lir. Şimdiye kadar New De 
al taraftarları Florlu Ore· 
yon ve Oklohamada üatün · 
IOlü kazanmıı1ardır. buna 
mukabıJ Lovvada kaybet· 
miılerdlr ve kati ndlce he 
nüz kararsız görOnmektedir 

Cumhurr~lılnln durumu 
ve ıevahatı eınuında ıöv

lediyl nutukrar tefsirlere 
meydan verm~ktf'n ve üçün 
cü bir devre için Ruzvelttn 
tekrar intihabı meselesini 
ortaya atmaktan geri kalma· 
dı . tiafen cereyan etmekte 

( ~ onu Dördüncü ıavfada) 

ı Sovyetlerde Kadı 
Devlet Ada ları .. 

Sovyetler Birliğinde muh 
telif mühim vazifeler ifa 
eden birçok kadınlar var 
dır. Bayan Şaburova, bun· 
lardan biridir. l 917 de ken 
diıl basit bir ftçl tdl . lokl· 
lap, gerek ıoıyetede gerek 
endüstride vaziyetini tama 
mlyle dr:ğl1Urml1tfr. 1920 de 
Şaburova, Permde parti 
mektebine devam etmlı ve 
bu ıuretle aldığı aahsH, lcen· 
dlılnfn organizasyon kabili
yetlerini lnktıaf ettlrmtıtlr . 

Şa burova, birçok mühim 
mevkilerde bulunmuı ve 
uzun sene "Rabotnltsa,, 
mecmua11nı idare eylemi§ -
tir. 193 l Senesinden 1935 e 

arif konıeylnde çalııerak 

elde etti iki ıene sonra 
Maverayı Kafkas federaayonu 
merkezi icra komitesine ıe 
çlldl ve 1936 ıeneılnde ana 
yasayı tesdtk eden 8 net 
fevkalade Sovyetler kongre· 
ılne lttirısk etti ve tahrir 
koıniıyonunda bulundu. 

Bayan Nuri Koracayeva, 
Türkmenistan cumhuriyeti 
adlfye halk komiseridir. Ba 
yan Karacayevanıo hayata, 
birçok ıuk kadınının haya 
tı gibi baılar. Kendlal çok 
çocuklu f aklr bir aileni o kı 

ı• idi, 1921 de hayatını ka
zanmak için halı dokuyor
du Babuının zoru ile ihtl· 

()ı Seçıoıe ti.ol tutulacak 

'" 2 umumi valilikten. 
kadar RSFSR merkezi kra yar bir adamla evlendi. Son· 

h111 b }' •ı t'fl halen cumburi-
etçıl 

d erın elindedir Bunlar 
lı~b Uclılnde hiç bir değlılk 
-vıı~ llıelhuz değildir. dtğer 
~ llYette netice daha fÜp -
elıdır 

New J bı eraeyde olduğu gl 

leı baıı rnıntakavi mücade 
erı 0 d dt ıt deline rağmen. 

6 tbokrat partisinin zaferi 
llced 

tll 1 en katıleımit ııorun
e•ledı 

~G r ve ıtmdlye kadar 
ı c,deleye ittlrak etmemfı 

() •11 
ld, lberkezi organlzsyon 

rıc:ıı 1 
tfttı er nln de "anaatl ıh · 

komlteılnde azalık etmlt ve 
1937 de RSFSR soıyal yar
dım halk komtıerllğlne ta· 
yln olunmuıtur 1938 sene· 
sinde de RSFSR yükıek 

ıovvetıne ıeçtlmltUr. 

Bayan Şaburovanın fna· 
ltyetınl takdir eden Sovyet 
hükumeti, kendisine kadın 
lar arasında ıemerell faali 
yetinden dolayı it kızıl bay· 
ıak nlıanını vermltUr 

ltıb ' 1 
kt bu merkezdedir Bu 

•eçı:la halen açılmıı olan mahrum bir Azarbaycan kı 
lt, d kampanyasının alal<a- zı idi. 19 Yaıında, Pedagoji 

Sovyetler Btrliğl yükst>k 
Sovyetenln milletler konseyi 
relı vekili bayan Ştmnaz 

Abdül Alı k zı Aılanova, 

vaktiyle her türlü hul<uktan 

ltdı 'Rer tarlıfı b&ıka cı het mektebine devllma baıladı 
d 

r. 1( 
ett. k ongrerıfn ıon celıeıl Kendfıl çok mükemmel bir 

tıll 0 
rat Partisindeki birli - mualllmedlr. 1933 de Baku 

•nc,k h ~ôııt za iri olduğunu muall ı mlerl, kendisini mın 
,,.:'lblıu . Bütün nüfuxuna taka ~ovyetlne seçtiler ve 

--•en B R 'rt• unelt bilhaua Aslanove. ilk devlet fdareıl 

ttttıı •dll ref erm pil· tecrGbetiot, bu Sovyetln m•· 

ra Atkabadda aoaıının ya 
nına döndü ve mektebe 
girdi. Adlly~ komiseri olun • 
cıya kadar, Karacayeva, 
birçok memuriyetlerde bu 
lundu, kaza mahkemeıl aza· 
ıı, sonra ıeblr müddelyi 
umumisi ve daha sanra da 
Türkmenistan müddetylumu· 
mili muavini o1du ve bütün 
bu memuriyetlerinde keudl 
ılnl mül<emmel bir idareci 
olarak gösterdi 

inkılaptan evvel oda biz 
metclıl olan Afanaslyeva, 
balen Kareli cumhuriyetin
de maarif halk komiser mu· 
avlnldir Sovyet hükumeti 
kendlılne diğerlerine oldufu 
gibi, çalıımak teknik etmek 
ve devlet iılerl görmek im· 

kanlarını vermittir. inkılap
tan ıonra pedagoji tahsili 
yapan Afanulyeva, Karali 
de blrçk yerlerde ruuallım 

olarak çalıımıı ve f aallyetf 

Otelcilere 
Ders .• 

Amerlkada yedi büyük 
otelin aahtbl olan Rnlf lllç, 
bir otelin mükemmel ıuret 
te naaıl idare ed ılccei lnl 

meslekdaılarma öğretmek 
içfn Londraya gltmtıtir. Bu 
meıhur otelct edindiği bü -
tün tecrübeleri bir araya ge· 
tirerek bir metod meydana 
getirmlttlr. Otele ler için bu 
metodun ihtiva ettiği bıızı 

tavalyeler ıuolardır: 
Birioctıl ve en mühimi: 

Müıtertler dalma hakhdır. 
Sonra , müıterlye hep tebes
süm edecekılniz Müıterile 

rln slğaralarını yakmak için 
dalma yanınızda kibrit bu 
lunduracaksınız. Kadınlara 

çiçek takdim edeceksiniz 
Gayet tık elbiaeli olacaksı 

nız Müıterllerln lılmlerloi 

unutmıyacak111nız. Eğer müı · 

teriler olur ya- bagajlarını 

kaybederlerse ne rı bı ıhtt 

yaçlan varsa siz temin ede· 
cekslnlz 

Hiçin otellerinde hiçbir 
1DÜtterlye hraf bıçafı veril · 
mu Çünkü bir gQn bir müf 
teri tıraı olmak tçln tıraı hı· 
ça~ı l&temft ve yQzünü kes 
mlıllr Bunun üzerine otel · 
dt'n epey bir mikdar zarar 
ziyan almııtır . 

En BlJyük Ra
sad Dürbünü .• 

Dünyada dört büyük ra· 
sat dürbünü vardır. Fakat 
Fransız illmlerinto bugün 
yıldız ları tarauut ettıklerl 
dürbünlerin hepıl geçen as 

ırda yapılm11 müıtamcl dür 
bünlerdfr Bu vaziyeti kar 
ıılamak üzere Fran11z alım · 
lerl ) eni bir raııathane teslı 

edilmesini fıtemektedırler . Bu 
nun için en mOıald mah 1 
olarak Forkalikye civarında 
kt Sen Mııel tepesi bulun

muttur. 
Bu tepe 600 metredir. Ru. 

raya varmak için 1.800 met
relik bir yol yapılacaktır, 

Bu r1uathaneve konul"cak 
dürbünün açıkt.ğı 2.5 metre 
olacaktır . Görüş kudreti 
Amarlkalıların Vflaon tepe · 
ılne kurdukları dünyanın en 
büyük rasathanealndekl teles 
kobun aynı olacaktır. Bu 
raaatbaneden avmzamancla 
100 milyon yıldı:ı btrden 
müıahede l'dilebtlecektir. 

ile k~odtslnt göllermlttlr 
Kendisi yüksek sosyete aza 

ıeçllmlttfr. 

Azıubayceoh Kübra Fa 
raccvn, Azerbaycan cumhu
riyeti sıhhat halk komlaeri 
muavlnldlr. 1935 Senesinde 
tahılllnl bitirince, ana ve 
çocuk enılltüsü direktör 
muavinliğine getlrilmlt ve 
burada goaterdlğl f aaltyet 
üzerine 1937 de bugünlcü 
vazifesine tayin l'dilmiıttr. 

En iyi ıtakanovlıt teknl · 
ılyon ve mühendis kadınla· 

rın ılerletilmt>ıl, bunlar ara
ıından mükemmel btıdatla 
r ı n ve çok yüksek idareci 
ferin tebellür etmesini müm 

kün kılmııtır Bunlar ara -
ı nda ayrıca aıağıdakl lılm 
ler de sayılabilir: Türkmenlı 
tan hafif endüıtrl b&lk ko 
mlaeri Bayan Atıbayt'lva, 

Baıkarlıtan ıosyal yardım 

komiseri Bayan Mananova, 
Ôıböklıtan hafif endüstri 
komleerl Grlaorlyeva ven 
lre .. 
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alka larda Anlaşma 
-------~- --

Bal~an milletleri rastn~a~ı antant büyük devletlerin 
memnuniyetini mucip olmu~tur. 

"Le Journal" - Pnrlı, ga 
zet~ıtoden: . 

"işte bir defa daha Şark, 
akılane harel<etln nılaallni 

veri)or Türkiyenln Yuna 
nlıtan ile anlaşmasından, 

Yugoslavyanın ltalya ve Bul
garistan ile yakın löfmaaıo· 
dan ıonra mazinin unutul· 
muma en büyük kıymeti 

veren Balkan ittihadının 
hi mayeıl alt ında Yunanis
tan f le 8u1garlstan arasında 
Seli.ntkte bir anleıma imza. 
lanmııtır . 

Bu anlaımanın tatbiki 
tlerdild, Balkan devletleri 
Bul garll!lanı Neuitly ıulh 

muahedesinin mükellttflyet
lerinden lrnrtarmıı oluyor· 
lar Hüyük devletler, bılhas · 

sa Fransa müzakerelerinin 
cereyanıod n muntazaman 

Par ·ste mücev
herat hırsızlığı 

ParJste b ir mücevherat 
mafazaaı ıoyulmuf, içinden 

300.000 fr nk luymet1ndc üç 
mücevhu ııtmlmışlır fakat 

bu soyguoculuk tavan delmr, 
anahtar uydurma gibi eski 

uıu) hınızhkla yepılmamııtır. 
Bir otomobıl büyük bir mü· 

cevher t vitrininin önünde 
durmu§. evveli lçindt'o btr 

kı §I ç ı kıp bir köıe batında 
durmuı. RJr ellndekl taban 

cayı bir sokağa . öbüründe
k ini öteki okeğa çevirere k , 

bilha111a pcenerelerl gözetlt 
ycrek tertlbet almı§ . Araba-

dan çıkan ikinci adam da 
aynt vaziyette arabayı ve 

arkada§ını beklemıv Üçüo · 
cüsü b ir demirle o kalın vft. 

haberdar edılmltlerdir . Al
man yanın muahedeleri yırt · 

maıından, Avusturyanın bG· 
yük Almanyaya ıltıhakından 
ve Macarlstanın Küçük ~n
t&ntın müsamahuı lçeulnde 
tekru aıkerl h zmetleri te· 
ılı etmesinden sonra böyle 
bir karar nasıl ıayanı ka. 
bul olma2? 

Bulgarfılamn gayri askeri 
vaziyeti her ıeyden evvel 
komıularını alakadar edı,or
du . Anlaımanın huıl olma
sından dolayı emaali hakkın· 
da en muvafık vaziyeti ya
ratan böyle bir karar için 
hiçbir vakit itiraz vaki ola. 
maz.jı Muahedelere mufa· 
yır olarak bir taraflı taah · 
hütlerin kaldmlmaaınıo bu 
kadar misalini ıördükten 
sonra nihayet lkt tarafın rı · 

zasl le halledtlmlt btr vaziyet 
kar1111nda bulunuyoruz. 

Hadisenin her husuıta bü· 
yük bir ehemmlyetl vardır. 

Her ıeyden evvel Yunanlstanla 
anla Bulgarlıtan ııraaıoda 
anlaıma ıtlah11zlık mesele· 
sini hal ile mahdut kalmı 

yacaktır. Bulgarlstanın Eğe 

denizindeki mahreç meıele· 

ıl Sellnlkte bir ıerbeıt mın · 

takanm Yugoılavyaya verll
meılnt temin eden anl&ıma
dıtn daha suhuletle tanzim 
edı lmelidlr. 

Balkan devletleri rekabet 
üzerine müe11ese heaııplar

dan daha ziyade anlaıma 

imkanlarının nihayetsiz ıu· 

rette müsmir olduklarını bll
dtklerinden ihtilaflar gittik-

çe zail o1maktadır . Mantıki 

tamamlanma Bulgarlıtanın 

Halkan Antantına girmesiyle 
vücut bulacaktır. 

Kral Alekaandır hakiki 
Balkan Antantının vücut 

rlni bir vuruıta lurmıt ve bulmıuının BuJgulltanln 
içeri girin orada neler ,·arsa Yunanistan, Yugoılavya, 

hepsini toparlamı§, arabaya Türkiye ve Romanya ile 
atlamıı arkasından öteki ar ~ bırleımeıine kadar geclke

kadaıı, deha ıonra da öbür cejlnl ıöylemifti. Bulgarlı· 
arkadeı ı otomobile binerek 

V rnsen ormanlarına doğru 

ınratle ilerlemıılerdlr Yeti· 
sen pollıler ormanda o oto 
mobilin· enkazını bu1muı1ar, 

fakat hıraızlar ele geçirile 
meml§llr. 

Çeşitli ölüm 
Sebepleri .. 

Büyük bir lnriliz ıl~orta 
kumpanyası geç~n ıeneye 

aid bir · iıtatfstlğinde: d ikkat 
gizlik netlct11indc ölen tnaan 

ların ihtiyarlıkla ölenlerden 
ve seyrüıefer kezal nna uğ 

rıyanlarden daha fazla oldu 
ğunu teıbıt elmfıtır Ölümü 

intaç eden dıkl<atsı ılıklerden 
bazıları ıualıudır: 

Tükürük ile yapııtırılan 
zarfl e.rdıın dudakların nhır 
leomutle 9 vefat ve 34 
alır halta, ateıe benzin at 
mak' a 189 vefat ve 836 
ağır yaralı, otomobil idare 
ederken aynaya bakmakla 
en ziyade kadın töferler · 
22 vefat 32 ağır yaralı, el. 
ektrlk ütülerinin cereyan 
üzerinde unutulmutle -417 
yanıın zuhur etmittir. 

tanın ergeç oraya glreceii

nf takdir ederek derhal an. 
, tantın kurulmasını teklif 

eden Möıvö Tıtüleako ol. 
muştur. Düıüncesl bugiio ft
ıllyat ıahaama çıktı. 

Şarkta çok ciddi bir ıulh 
teminatı tulı ettlflnden bfi-

Uln Ba )kanin r 
antant bOyük 

araımdakl 

devletlerin 

memnuniyetini mucip ol· 
muıtur Fransa da bu hususta 

geri kalmııtır. Hatta dentyor 4 

ki Franıa Bulrar ıulhculu· 

funun tnkltafı için ıayanı 

dikkat bir malt yardım ya· 
perak alulane hareketinin 
mükif atını derhal vermE'ğe 
hazırlanmaktadır. 

ita! yanın endi§ell olması· 
na mahal yoktur. Kral Vı 

kor Emanuelln kızlarından 
blrl•i Kral Borlsio zevceıl 
olduğundan İtalya kıymetli 
bir koza maltkUr. 

Böylece Balkan uzlaıması 
belki de, dünün en büyOk 
ümit mevzuu olao Akdeniz
de bütün devletler için lü
zu'Dlu olan anlaıma yolu 
üzerinde atılmıt çok mühim 
bir adım olup olmıyacafını 

daıünelım . ., 
Satnt - Brfce 
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~l KA RI UZKUR ii 
-~~~~~~~·~·~~~··~~~~~~~~~-, 
~ ~ 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
= Kapital: JOO/J00,000 Türk Lirası ~ 

--=-~ Kır asiye ağa z ası l= 
~~ ANAFARTALAR CACDESİNDEKİ ,== 

= Yurd içinde 261 Şube Ve /ljans ; = Dünyanın Her Tartıbnda "1uhabirler ~ 
fJ. Her Uirlil ztral ikrazlar· dlier bilcümle banka mu· 'fi 
'IJ amelerj buyük ıubelerinde kiralık kaaalar . ~ 
fJ. lhbanız taa nut ve kumbar he1apluınd tkr · ,_. ~= ~ 

~J KADRi UZKUR 16 = mlyeler. f; 

~J K ı r t a s i y e M a ğ a z a s ı ~~ : ikramiye: Mlktarl: lkramiyenirı tutan: ~ 
11J. ADE.Dl LlRA LiRA -,; 

.. 1000 1000 ~ Eski Hükumet caddesinin açdrr. ası üztrine J;u otla Pc.şacami caddesince Bahk· ı~ 

hanı altındaki büyük ~tlon rr..ağeztJ)'B nakıtdilmiştir. . . . •I ""' 500 500 ~ 
111' ı 250 250 rr ' 

liradığın_ız h:r çe!Jf kutaswe /evazır:.ın~ ~n ucuz ve en JYI şekılde (Kadn Uz- lr 
(; 3 ~ kur l<ırtasıyesı rt.agazası) nda bu/abJ/Jrsınız. 9!1 
iiıi@~ınıi:iiilii~ııı:iıııııııııi:@ııııııii~~iiiiiili:ijııı~ııııiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiıiiiiiiiliiiıiiirnillıı;jıııııııııi@i~mwiiirnr~ıı:iiiiiii~iiiıaınıiııi~i]~iıwıii:wıiii~iiiıiiiiililiiiiiiiiıE 

= ıo ıoo 1000 ~ 
fJ. 25 50 1250 ~ 
...; 30 40 1200 rr: 
; ~ w ~o ~ 
JIJ 108 6UOO ~ 
lfıi. Bu lkramiydtr lıtr uç ayda bir olma/< üzere se· ~ 

Amerikada Y apılacakMebusan Balıkesir Askeri Satın Alma ~ ntde döri dtf a bu miktar ıızaind~n kııra ile d.ağıtı ~ 
~ lacakltr. ilk keşldt 1 E~l{ıl 938 dedir. ~ .. I! 

Seçiminin Ehemmiyeti.. Komisyonundan: ~--····················-~· (Baıtarafı Üçüncü Sayfada) de kuvetle mGe11lr olacak· 
olan mOcadele filhakika tir. Nevv Dealln mu•affa-
1938 teırli intihabından zl · ktyetinden emin olduju •e 
yade 1940 cumbune11I in· halefinin kendi yoluDu ta· 
tlhabı için yıpılmakt!dır. kip edeceilne ltlmad ettlğl 
B. Ruzveltln konırede daha takdirde yorucu bir müca · 
iki sene müddetle reform deleye ılrlımektenH çekil· 
proiramıoı takibe lmkln meyi tercih etmeıl mGm 
verecek bir ekıerlyet kaıtan· kündür. Fakat ılyaıetlnln 

mak lıtedlil ıüpheeizdır. 1940 lıtıkbalınl tehlikede gördü· 
da bu programı ıadakatle iü takdirde teraziye ıahıi 

takip edecek bir namzedi nüfu2unun ajırhjmı da atması 
cumhurrelıl intihap ettirmek mfimkOndür. 
ııtedljl de muhakkaktır. Bu Şımdıhk tehirler birbiri· 
namzet bızzat kendlıl ola · ol takıp etmektedar. New De 
maz mı? al ıef mtn muhtemel ha!ef-

Böyle bir ihtimale karıı lera a:ı deitıdır. Cüretkir 
koyan aoayaıa dejıl, fakat reformlara kaı tı pek tarahar 
Amerıkanın ılyaai ananesi olmadıjandan ıüpbe edılen 

dır. Cumhurriyaaetıne Oç6n· lklncı retı Garnerın birçok 
cü defa olarak namzethilni I taraftarları •ardır. Onun, 
koymuı olan eıki Ruzvelt ıon aeyahatı eanaaında 8. 
taraftarlarına ıüvenmeılne Ruzvelt Tekaaıd•n geçtıji 
raimen parlak bir akamete esnada ıefıoi ıeıimıamıya 

ujramııh · ı ıııtmemek açın bır •• parti 
Daha yakınlardıı da Har· I ılDI veılle etmeıl dikkati 

dlnıln ölümü neticeeinde çekmemlttlr. Kabine azala· 
ikinci relılıkten retıllie g~ç- 1 rı ara11nda, mütevazi, mün· 
mit olan Kuliç, lkl denede zevi ve pohtakaaı Amerika· 
tam olarak relıltk yapmıı 1 hl arca il Uf akla ta av ip edilen 
olmamuına rajmeo üçüncü B. Kordel Hull, mutedıl bir 
bir defa namzetltjlni koy 1 Nevv Dealcl olarak takdim 
mayı reddetmlttl · Umumi edıl~kte ve birçokları 
kanaat Amerika mılletınin onun ıahıında ayrılalı önll · 
ekıcrlyetınto ıahıi bir reji yecek bir uzlaıma namzedi 
mın devamına benzıyecek aörmektedirler. Dtğer bazı 
herhangi bir harekete mu · kımaeler de poıta umum mü· 
hallf olduğu merkezindedir, durü ve uyanık pohUkacı B. 
ıtmdiye kader bu huıuıta Farleyi zikretmektedirler. 
ortaya ahlmıt olan ıayıalar Muhakkak olan y e ıı in e 
ciddiye ahnmamııhr Fakat vakıa, bütün seleflerinin 
bugün •azlyet baıkadır . zıddına olarak, B. Ruavelttn 

Üçüncü bir devre için re . her zamandan daha kuvvet · 
iıltk meaeleıl Ruzveltin ce · il olduAudur. Cumhurrelılnln 
nup ve garp devletlerinde 
yaptıiı ıeyahah eınaaında 

açıkça mevauubah11 edılmlı 
tir; Koloradonun küçük bir 
ıehırinde, mühim bir aenç 
ler ıırubu keodıı ntn bar iı 
Uda vererek . proj}ramını ve 
taraftarların1 terketmemeıınl 

kendııtnden aıtemtı fakat 
bir cevap alamamııtı. Aııl 
alakalının bu ıühütuna ha
kıkı bir ehemmıyet verile · 
mez. Cumhurrelılnın en ya · 
kınları bıle bu mesele (ize· 
rinde ne dGıündüğünü bıl

medı klerlnl teytd etmekte· 
dirler. Vaılngtonda B Ruz 
veltin bu hueuıta ıahıen 

hiç bir karar vermemıı ol 
duğu vt. kararını vermek 
için sonuna kadar bekltye
ceğl kanaal ınde bulunanlar 
çoktur Her halde yakında 

yapılacak olan lf'Çlmlerln 
neticeleri bu karar üzerin. 

nüfuzu ne depreıyondan,ne 
de yükaek ıura tıtndekl mu 
vaff akiyets:zlıjındeıı müteea-
ılr olmamııtır. Şımdıkl hal
de, ıazetelerde neıredtlen 
anketlere tttmad catzıe, Ruz. 
vel, Yeni · lngtltere müıtea 
na b6tün memlekette ııene 
sar&h bir ekıerlyet elde ede
cektir ve kend ııtne muvaf · 
f aklyetle karıı çıkarabtlecek 
htç bir büyiik ıabıiyet görül· 
memektedlf.,, 

.-·······~·············· .. 
: TURKDILI : • • : Pazarteılnden baıka her : 
: ııiin çıkar. Styaıal gazete •• :1 • • : Yıllıjı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylıfı:400 • 1 
• • • Sayııı: 3 • • • • : Günü eeçmıı ••1ılar 25 :1 
: kuruıtur . : 
: ADRES: : . - . Z BALIKESlR J UKKD1Li : ı 
........................ ~ 

J.8-938 Tarihinde kepalı zarfla lhaleıl ilin edilen ve ·~~~ ~~~~~~~~~ 
ketlf bedeli 29.165 lira 23 kuruıtan ibaret olan Balıkesir ~ J 
de Çayırhlaardakt araj btnasanın inıaaıoın ikmaline talip I«. Okumadan Geçme- ~I 
çıkmad•iından Jhaleıl açık olarak 26- 8 938 cuma günü 
ıaat IO da yapılacaktır . Muvakkat teminatı 2187 lira 40 21 
kuruıtur. Plint fenni ıartname ve birinci keılf ilııtktlr . I 1. ---y·ın·ız -Mu·· hı·mdı·r . ~~ 
Taliplerin muayyen ıün ve ıaatte Balıkeıir kor aahn alma 
komiıyonuna müracaatları. 

4-1-267 

Eraek Eksiltme Ve ihale 
Komisyonundan: 

1 - Erdek hükumet binasının tamiri 9 · 8 - 938 
tarihinden itibaren on beı ıOn müddetle açık ekıUtmeye 
konulmuıtur. 

2 - Ekılltmenln ihalesi 24 - 8 · 938 tarihinde ve 
ıaat l 5 de mal daıreıtnde toplu bulunan komlıyonca icra 
kılınacaktır. 

3 - Keılf bedeli (750) liradır . 

-' - T emlnatı muvakkatci ketlf bedelt Qzerlnden yüz
de 7.5 ve kati temıoat bedeU de ıhale bedelınan yüzde 
15 dar. 

5 - lıtekltler kaza mal müdürlüğünde bulunan ıart- ~ ~- -=-=-~ 
nameılnl •e keııf raporunu her zaman ıöreblltrler. ~ ıl 

6 - lıtekltlerln ehliyeti fennt1e ve ıeraau kanuniye- dl! EMJ• L r&JI ARO"f M '-
yi ve aranılan evsafı haiz bulunduklarına dair veılkala . il "' ( :~· • ) ar-
rlle beraber ıhale ıünü Erdek ekıiltme ve ahale komi•· ft. k ( 8 - d ( ' ı ı 
yonuaa müracaat etmeleri ilan olunur. i ~ a 1 ug <ly ~a klt arı. 

"' - 1 - 268 1 ~ 
it, Harman zamanı ııelmlı oldufundan her rençberf· 

----------------, köylOyil , deflrmenclyl ve zahlreclyl düıündüren lt1 

B l k • A k • S Al ı bir bujday çalka makinesi almaktn. Fakat İatanbul· ı a ı esır s erı atın ma 1 dan ambalajlı almak, makinenin ne oldufuou bt11De ' 

Komisvonund · ~ meldir. 
.T an. .it, Biz, Balıkeılrcie ayajınızda maarafaız ve açık ol• i 

·2 8 938 Tarihinde kapalı zarfla lhaleıt mukarrer olan ~ rak bu meıhur olan ( EMlL MAROT ) fabrlkaaıoıo 
kor merkez birliklerinin 20 ton aadeyağına teklıf edilen « bujday çalka makinelerini bu aene de lıtanbul ftatıP· 
flat pahalı eörüldüiünden lhaleıl açık olarak 25 8 938 ~ dan yüzde yirmi ve yirmi bet nokaenlle ve ehveı> 
perıembe ıGnii ıaat JO da yapılacaktır. lfl fıatla ıatılmaktayız . 

ilk teminatı 15000 liradır. Taliplerin muayyen glin ve 4, S, 6 Nu ,naralaları , tek •e illi parçalı cinılerl 
ıaatte Balakeılr kor aatın alma komiıyonuna müracaatla- de me~cuttur 

rı. M 9 d.ı. 4 _ ı _ 27 ı ahıulitı kııma ayırır, katlyon yabancı ma O"' 1 bırakmaz . 
------ı ~ Yedek parçalarını derhal tlc.arethaoemlzden ted•· ~ 

it, rik edeblllnlnlz . ı 
• 

Balıkesır Tapu Sıcil 
Muhafızlığından: 

Köyü: Mevkii: Ctnıt: 

Pamukcu Hanaylıbaıı Tarla 
Hududu: 
Dojuıu yol, bat111 ve poy· 
razı Deltbaıoilu, kıbleıl 
Zabunoğlu . 

Hudut veıalr vaııfları yukarda ya-ıılı tarla teırlne•vel 
1297 tarih ve 4 ııra numaralı muvakkat taaarruf veııkuı 
mucıblnce Taıköylü Ahmedın blliotza ve btla faııla uhdei 
tasarrufunda tken 50 ıene evvel öl6mlle e•litları lımatl 
ve Süleyman ve Kamtleye •e Süleymaoın da 333 de btll · 
velet ôlümıle karm Hafize •e kardeılerl lımatl ve Kamı 
leye ve lımalllo de 336 da bilivelet ölümU~ karı11 Hanife 
ve kız kardeıı Klmileye ve Hanlfenln de 340 da ölümlle 
birinci kocaaı Mehmetten doğma oflu Mehmede münha11ra 
olup haıkıca vereıeleri olmadıfandan bukere namlarına 
lntıkalen ıened almak 'etedtklerlnden bu yerin mahallen 
tahkikatı için 26 8 938 ııünü mahalline memur aönderlle 
ceitnden bu yer hakkında baıkaca hak iddia edenler var· 
aa bu müddet lçlode tapu ılcll muhafızlığına ve1a ma 
halline relecek memura mürac••tları Hin olunur. 

w • WW"•- _.,,...., •• ........ ... ... ~ •wu••••• • ••• 

1 Bedeli için do arrıca kolaylık ıöıterıltr. J. 

1 MAKiNELERİN Y AP~~;Ş 
4 

MIK f;RI: 
6 

~ 

1 1 · Saatte yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 
1 kilo mahsul çalkar . 

1 lihmet Ve lbrahim Cumali Kardeş/el 

1 Rctlıktıfr: Çlufcfler Çarşısı ı\o: 12 ~ 1 . /Jemlrciler Çarşısı No: 63 a 
~ ~; 

l·~~~~~~~»ltt~~ Sahibi ve Baımuharrlri : Bahkeılr Mebuıu H. KA~ 
' Çıkarını Genel Direktörü: FUAT Bİı...' AL 


