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()lii, J<iııoııl<lr ülıiııı Z<ıyi<t t. \T eı·<li. Se1anlk, 1 (A.A) - Dün 

burada Bulgarlstanla Balka.:ı 
Antanta davletlerl arasında 

bir anlaıma itnzalanmııtır . 
Anlaımaya Bulgariıtao 

adına Bulgar Baıvekill B. 
lvanof, Balkan Antantı edı
na da Antanho daimi kon 
sey reisi sıfatıle Yunan 
Baıvekih General Meta.ksas 
imza koymuflordır. 

z 
tahmil edılmlı olan uker 
ahkamı ile Trakya hududu 
na dair Lozanda imza edil -
mlş o lan mukavele ahla 
mandan Bulgari.tan lehinde 
vaz geçmektedirler. 

Ankara, J (A.A) Se· 
lanlk nnlaşması münrısebe -

y 

• 
tile llariclye Vekilimiz B. 

Tevfık Rüotii Arosl Gt"ne· 
ral Metakea ve B. İvanof 
arasında samimi ve Balkan 
milletleri arasında Jş birlfğl 

nt ve ban§ severliği teyld 
eden telgraflar teati edil· 

mı ıtır. 

ırıl 1 
Başvekillerln Selanfğe ge 

li~ eri büyük tez hür ta ve· 
sile o!muıtur 

Yunan Baıveklline Tür 
kiye, Romanya ve Yugos· 
lavya etçllerl de refpkat et 
rntılerdlr. 

'' ektbl~ .. · ştir•tk Edeııleı· 
1-l•ı ~ k ti< Şi lfletlit:cziı-

1< r r <ıtl,ik 11~dile<~ek. 
Bulgar bapekilı hudut· 

tan itibaren Selanlğe oto 

rnobılle gel mittir. 
Anlaıma hükünıl r lne gö· 

re Balkan devletlerfnfn her 
birinin akdctmit olduldnn 
lttıfak lor mucibince her ne 
gurelle olursa o 'sun kuvvete 

müracaattan istinkaf taahhüt 

edilmektedir. 

Diğer taraftan Türl<iyr, 
Yunanistan, Romanya ve 
Yugoslavya da Nöyyl mu 
•hedest ile Bulgarlstana 

AUoa, 31 (A A.) EveL 
ki gün Giridde Hanyada "u 
kua gelen ihtilal har~keti 

derhal bastarılmı~ ve hü
kümet vaziyete hakim ol -

muıtur. 

İhtilal teıebbüsünde bu 
lunanlar 400 kitiden ibaret · 

tir. 
Atına, ::S 1 {A A ) - Gtrid 1 

valll umumlıi tarafından 
batveklle gönde rilen telgraf 

)ardan öğrenildiğine aöre 1 
aılledn şefleri arasında fc 
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Kadınlar d Bu intihabata 
En Geniş Bir Şek 'ide işt ·

rak Edeceklerdir. 
Parti umumi idare heyeti 

bu haf ta genel sekreterin 
reisliğinde müstemirren içti. 

rna ederek bu ıene yapıla· 
tak olan belediye ve vili>:et 
umumi mecltıleri seç .mi ı çln 

Hükumet ve Parti bakımın
dan gerekeo eıaaları tesbıt 
et mittir 

Bu tal•matnameye göre 
eylul içinde belediye intiha 
bına ald kanuni bütün me 
raıim ikmal edılecek ve Tür 
kiyenln her ıehir ve kasa 

b"sında te§rtnevvelln birin 

de inlih&ba baı\rınıp nihayet 
onunda intihap b .tml§ ve 
azalar ilan edilmiı olncaktır 

Belediye kanunu Cumhu 
rlyetlo baıardığı eserler ara 

ıında memleketimızde bele 
dlyecll lğl yeni b.ıı~aran, tan · 
z.im eden büyük bir eeer 
oldu~u kadar ıeçlmın tek 
dereceli olması, l<adınlarn 
intihap hakkını v rmesl ve 
kuab lar hallumn reylerini 
doğıud n dQğruya ıı:ıtlmn!ın .. 

le de 

büyük ehemmiyeti hn lzdlr. 

lotıhap hakkına, ancak Cum· 
hurlyetln ve Partlotn bir 
prensip ve idenll olarak natl 
olmu~ olan kadınla rımızın 

ıeçlme en gen iş şek ide iş · 

tırak erini te min etmek Par
ti teşkılatma mü '1ım bir va 

ı. !fe olarak verl lm ıştir 

Belediye iutlhabman hita · 
mandan sonrn her vilayette 

1 

umumi mecl:s azalıkları in

tihabı yapılacaktır 

Talimatname, bundan son · 

ra, belediye intıhabmıo eh 
emmlyetlne binaen her be 
tediyenin dört ıenelık icra 
atına ve bundan sonra ya· 
pacağı J§lcre d a ir namzetle · 
rln ve halk hat ıp1er in in lcon 
f eransler verme iol ve hita 
beler lrrıd etmesini ve Parti 
gazetelerinin bütün Parti 
orğanlarının ve radyoların 

lntıhııbın d vamı müddetin 
ce h arekete getirilerek pro 
papandaya biivük yer veril · 
meslot Pa ti t~~kılatına vazı 

fe olarak vermekted•r 

na fdareeind~u ve ıhUlasla · 
randan dolayı azledilen sa· 

bık Han ya beledi ye reisi 
Muntakhı de vardır. Taya 

relerın gözükmesi ve baı 

vekilin beyannamesınin da 

ğıtılmıya baılanması üzeri· 
ne, a.fler cessretlerfol kay 

betmiye ve dağılmıya ko 

yulmuılardır Bu vaz·yetten 

bı lıst ıfade valil umumi, on 

kadar jandarma. lle vilayet 

da iresini ve bu esnada &u· 

b ylar da kıılaları tıgal ey· 

lem ltlerdır 

V alil umumi telgraflarındn 

ordu ve jandarma subayler ı 

i le memurların cesaretli hat · 
tı hareket erini te b rüz el · 

Urmekte ve asilerin muvaf · 
f aklyetslzllğinln etıaııh ami 

linf halk kütleleri tarafından 

ı ıddetli surette gösterilen 

muhalif vazlyet ile akıüla · 
mel olduğunu ilave eylemek · 

tedlr. 

Başvekil Melakeas, Glrid 
valii umumlllintn telgrafına 
verdiği cevapta ezcümie de 

mittir ki: 

"Girld hnlkınm milli hü 
l<umete derin surette bB ğlı 

olıırek k lacağından emin 
dım . Sükun ve nizamı ihlal 
edenler şiddetli surette ce 
zalandıral cakhr.,. 

Vaziyetten datmi surette 
haberdnr tutulan kral, Han· 
yada nizamın yc:nldeo tees· 
süsünden dolııyı derin mem· 
nunlyetinl bıldırmlıttr. 

c· 
au şe~irleri istir~ t 

ettiler. 
Moskova, 1 (A A ) - Çin 

ajanunın bildirdiğine göre 
Çin tnHlsleri Şa ntuda Y ıs yen 
Canglyen, Veisln ıehlrlerlnl 

ierl almıılardır. 

Parb, 3 t (R dyo)- Mon 
çuri kıtaatı; Rus askerlerinin 

Çan Kofende iogttl eyledik· 
lerl tepelere mukabil mev 

ztler zaptetmek fstemlı 'er 

ve ilerhyerek, Sovyet kuv 
vetlerlyJe çarpıımııla rdır. 

Muıademe , uzun sürmüş 

ve iki tarnftan da ö enlerle 
yaralananlar olmuştur. 

Sovyc-t Rusycnm Tokyo 
sefiri , bu hadisele rden do 

layı Je.ponya nezdınde pro 

testoda bulunması için 
Moskovadan emir almıştır . 

Tok}o,31 (Radyo) - Rus 

Mançurl hududlnrı dahilinde 

reni bir hô.dl&e olmuştur. 

Gelen haberler<> göre; Eke 
mmtal:aıında bir Rus müf 

rezeel, hududu geçerek hu
dud muhafrılarına ate~ et 

mlı ve geri dönmüttür 
Hudud muhafızlarından 
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Müntahip sanilerin bugün .. 
ilan edilmesi muhtemel. i 

Antakya, 31 (A.A) Ka-
yıd f~lerl pazartesi günü bit· 

mft olacaktır. 
lktnct müntehlp namzet 

leri çarıami?n gününden iti · 

baren htı gün zarfında mü 
raca ata davet edile edeler 

dır. 

Kayıd neticesinin aalı gü 
nü ilan edllmeıl muhtemel

dir. 

Antakya . 30 ( A A. ) 
Kayıd ıılerı bugün öğleye 

kadar devam elmlıtlr Pa 
zarles! akşamı kayda oiha · 
yet vertlec k, •kinci müntc 
bip namzetleri çar~amba 

gününden itibaren bet gün 
zarfında müraceata davet 
edileceklerdir 

Kayıd neticesinin salı gü· 
nQ tesblt ve ilan edi lmesi 
muhtcmeldır . 

ispany ~ü um .ı ~u vntle
rinin ileri hare~elleri. 
Bnrselon, 31 (A A ) Hü · 

kümet hıtaatının ileri har 

kah müııald bir tek ilde de 
vam etmektedir. · 

Gandısa önündeki Fran· 
kist lnl\·v ::tlcr, kuvvetli bir 
mukavemet göıtermel<tedlr 

ler. 

ölenlerle yaralananlar 

dır 

Tokyo, 31 (A A. ) 

var · 

Rus 
maıılahatguzan, hariciye na· 

zareU müsteşarı Oronosu zl 
varet etmtı ve hükümetln 

.den ıddığı emir üzer ine pro 

testode bulunmuıtur. 

Oronoa, Rus maslaha tgü

zarının prolestoauou kabul 

etmemlı ve mukabilrnde bir 

protesto "Vererek, kusurları 

Rus askerlerine tahmil ey 
lemittir. 

Son hadise yüzünden Rus 

Japon münasebah had bh' 
devreye girmiş bulunu)'Or. · 

Tokyo, 31 (A.A) - Sov
yet hududundaki Japon or 

dusunun tebliğine göre, Jn 
pon kahları Sovyetlerle btr 

mueademeden sonra ( H ) 
gölü clv1ırındakt müoaznalı 

iki tep eden 

tard ederek buralarını i~gal 

et mitlerdir. 

Otuz temmuz gecesi baı· 

lnyıp eabah biten bu hare · 

ket egnasında Sovyetlerden 

200 ö ü, J-tpon orduıundan 

da mühim zayıat vardır. 

e 
Son ha~iselerde 8 kişi öl~ü. 

20 kisi yaralandı. 
Kudüs, 31 (AA) - Son 

iki gün içinde muhtelif yer 

lerde tedh şç ler muhtelif 

yerlerde baskmlar yapmıf 

lardır. Bu baskınlarda sek!z 

k t ıı ölmüıtür. 

Kudüste Kral Jorj cadde 

&inde iki bomba atıl mıı, 20 

ası 

Havza ı Po iti
Ve k isadiyatı .. 

-
Orta vrupa~a bir ~arp zu~urund ~e~osf ovakya istila 
olunurs in ilt r, ve Fransanm yardımı açı~ olacaUtr, 

S .F 1.0. Franıız aosyaliet 
fırkasının fikirlerini netred n 
( w Populatre., · Parll,) geızeteal 
yukarıdaki serlevha altında 

neıreltığl dı kate ıayao bir 
makalede diyor ki: 

.. Mu ıol ınlnln, Macariıtan 

ile Yugoala vya arasında bir 
ynkınl şma vücude getiril 
meslne matuf olan f aal ıyetl 

Roma Berlın mihverin n ta 
kıp cttığı politıkıı fcapların 

dandır. Ve Çelrnslovakya 
aleyhine matuf tur. 

ltalyao watbuatrnm neırl 
yatı bu mütaleamızı teyld 
etmektedir .. Gtornal d'halla,. 
it lyo, Almanya ve Mecarlı· 
ta.o taraf mdon teıkll olunan 
dottluk çerçevesi içine dör • 
düncü bir d"vlett, yani Yu 
goılavyayı da ıthlll etmekte 
ve .. Yugoslavya rtak ltal
yanm kurduğu derin müna 
sebet le r ıistemlnc glrml§ ol 
up Budapeşte hükümetı de 
Yu~oslcvya ile rueaut ve 

ıailam aydınlanma ve an· 
lııtma münasebetlerinde bu· 
lunmaktadır. " 

Kafi derecede sarı h olma 
ıına reğmen thUyntkarane 
olan bu lisanı "Duçt>nln ı:oy 

taruı" dıye tanıtmı~ o.an 
Fartnecclnlo aıa:a:elcı "He 

glme f uclata,, ka tlyetleıtlr· 

mekted ır. Bu gazete diyor 
ki: "Çekoa!ovakye, demok · 
rası ve F ranmuonluğun ti · 
pik bir icadıdır. Çekoı· 

lovakya, veuallles kooferan· 
sı eınaemda kin ve garazla· 
rını yaralı Macaristan üze 
rine saldırmış olanların ta · 
asııupkaraoe ve budalaca 
zıhniyetleılnln mahsulüdür 
Romada Muuolinl ile Maca 

rtıtan baıvckllt aruıodıı vu · 
ku bulan karıılaıma, Tria · 
non muahedesi ıa yes nde 
Südet Almanlarını eaır eden 
ve Macarlara aid topraklara 
el koyan Prağ dolandırlcı· 

!arının bulundukları çok fe 

ci vaziyet karıısında müı 

tesna bir ehemmiyeti haiz· 
dir.,, 

Burada mevzuubahı et 
mek istediğimiz ıey, bütün 
ltnlyada ve hatta faı ıt 
mehaflllerinde bıle çirkin ce 
haleti ile tımınmıı olan Fa 
rlnllcclnln tarihi ve coğrafi 
mütaleal rını münakaıa de 
ğlldlr Bu yazıda bizi alaka· 
dar eden şey halyan - Ma · 
cer konu~mnları ile, "feci., 
dıye tevsif olun&n Çelcoıı'o-

( Sonu üçüncü uyfada ) 
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Okullara Girme Şartları: 

Heybelıada Deniz lısesi. 
Kraliçeye Pey~ı , 
gamber Çiçeği 

Verilmedi. 
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SEHİR HABERLERİ 
'\ 
1 , Heybeliada Deniz lısesln 

de o rta kıaım yoktur Yal 
oız üç Use sın ıfı vardır Bt 
rlocl sınıfa orta mektebi, 
ikinci sm1fa ltselerln birinci 
ıınıfını btttrmlı olanlar alı 
nır. 

Girme ıartlan: 
1 - Btrlocl sınıf için 15· 

18, ikinci 11nıf için J 6 19, 
ya110da olmak, (Deniz lise 
sinin Qçüncü sınıfına talebe 
alınmaz.) 

2 - Mektep ilk muaye· 
ne komisyonunca, umumi 
kavrayıf, zeka, bedeni kabi
liyet ve vucut düzgüolüğQ 
bakımından yapılacak tlk 
muayenede el verıılt görül . 
mek . 

3 - Aıkerl mekteplere 
(ltıelere) talebe k" bulü ıart 
larını haiz olmak lazımdır. 

Deniz ltsealoe girmek ıs 
telinde bulunan talebenin 
miktarı muayyen kadrodan 
fasla ise aralarında riya11lye 
ve fizikten bir müsabaka 
imtihana yapılar Müu vi de-
recede not almıı olanlar 
araıında ııraalle ıehH çocuk· 
ları ve aahtl memleketler 
çocukları tercih olunur. 

4 - Kendi kendisini ye· 
tlttlrmlt veya hususi bir mu 
alltmden den görmaı olan· 
lar deniz ltıeılne alınmazlar. 

Deniz llınlne atrmek tı 

Uyen talebenin askeri orta 
mekteplerle liselerine gire 
cek talebeden latenen vesi -
katar aranır. 

lngtlız krallçeel, Fransız 

cumhurrelılyle birlikte Ver
u y bahçesinde gezerlerken 
kraliçe 11k bir peygamber 
çfçeğl tarhının önünde dur
muı ve aumhurrelslne: 

- Bu çiçeklerden bu ka
dar güzeline &mrümde hiç 
raetlamamııtım; renkleri ha· 
rıkalide, demtı birkaç kere 
daha aynı takdir ve hayran
lık htılerlnl tekrar edince 
cumburrelsl dayanamamıı 

kraliçe için bu çiçeklerden 
derhal bir buket hazırlanma· 
sıoı oradaktlerden birisine 
emretmtıtır. 

Birkaç dakika sonra bu 
keti hazırhyacak olan adam 
cumhurrelslne dofru yakla 
t•P kulajına bırıeyler fı· 
11ldamıf. Cumhurrelsl gil 
lümsemlt Ye kraliçeye dö 
nerek: 

- Size. pek hayran ol· 
duğunuz bu güzel çiçekler· 
den bir buket taktim etmek 
latemlıttm. Bana bunun 
lmklnı olmadılını ıöyledtler. 
Onlar zaten bu çiçeklerden 
ne kadar hoılandıiınızı bl 
llyorlarmıı . Fakat bu tarh
lar doluıu çlçeil tedarik et· 
mek ımkln11z olduiundan 
ıuni çiçek alıp buraları dol
durmuılar. 

Bu hikaye krallceyl de 
güldürmüıtür. 

Neıyorkta hıyecanh biı · Mlhıacayı Dansözle evlan-
ölim vakas1. dirmiyorlır. 

Nevyorkun otuz, kırk kat · 
lı binaları bazan da biiyOk 
f aclalara ıebep olmaktadır. 
Ge~en ıGn bütün Nevyork 
halkını heyecana düt6ren 
eahne herhalde Avrupa ıe· 
htrlerlnden birinde olamazdı. 

Çünki Con V ard lımtndekl 
bir adam bir binanın 17 net 
katından aıaiı düımGıttlr. 

Hldlae Nevyorkun en ıe· 

Dit ve meıhur caddelerinden 
biri olan "Beılncl c.dde., de 
oluyor. Ôlen adam, bu· 
radakl otuz kallı otel 
lerden birinin J 7 ocl kahnd" 
oturan Con V ard lımtnde 
btrldtr. Bu geaç adam 
ıehrln yabanc11ıdır ve otele 
on ınn 6nce ıelmlttlr Bu 
lunduiu on yedinci kat, so
kaktan 70 metre yGksekte
dlr. Btzlm büyük camılerln 

mtnarelerl kadar btr yükıek · 
likte olan b6yle bir noktaya 
hayatında ilk defa çıkan 

adam, etrafı daha iyi ıey · 

retmek lıtlyor ve pencere 
nln kenarına çıkarak ayakta 
duruyor. 

Binanın 17 ncl katan da 
bir adamın pencereye çık· 

mıı olduiÜnu -.akaktan ge · 
cenlerden biri görüyor ve 
yanındakine göıterlyor. Hun 
dan sonra herkes o noktaya 
bakmıya baılıyor. Ahal ı top 
lanıyor. Polis kalabalığı da 
jıtmaia çalıııyor, fakat mu · 
vaffak elamıyor. Çünkft Con 
V ard mütemadiyen pencere 
ntn kenarında avakta dur· 
makta ve batını bir bu ta · 
rafa, bir o tarafa çevirerek 
uzaklara, yakınlara, caddeye 
havaya bakmaktadır. 

Ooun kar1111nda toplanan-
. lar adamın aıağı düımesln

dea korkuyorlar ve ha 11tndl 
düıttı , h• timdi düıecek dl · 
ye heyeeaa geçiriyorlar. 

Bunun üzerine, nlharet 

Slnıapurdan bir Avrupa 
ıazeteatne bıldtrıldlilne g6 
re, Johor devleti bugünler 
de vahim bir buhran içinde 
lmlt· 

Mesel~ ıudur: Geçen mart 
ayı içinde Johor mlhraceel· 
nln Helen Vılıon ile evli · 
lıklerl resmen feıhedllmlftı . 

Geçen ey da Mtı Ltdya 
lımlnde bir danıöz annesi 
tle bırlıkte mlhraceye mlaa 
fır olmuı, battl Stnıapur 
vapur tıkeleılne kadar bun 
lara mihrace bizzat refakat 
etmltll· Ortalıkta timdi bir 
ıayla dolaımaktadır: Meğer 
bu altmıı bet yaıındakl 
mihrace yirmi dört yaıında 
bir bar danıi>zü ile evlen 
meyi dOıünüyormuf. Bunun 
hakkındaki düıüncelerlnl 

mihracenin kendtıl de teyld 
etmltllr. 

Oradaki İngiliz val11I hO· 
kfımet namına buna itiraz 
etmlf Fakat mihrace kendi 
hususi tılerlne Londra hü 
kumetlnlo kar11amıyacağını 
ileri silrmüı, bir taraftan 
da Londrada bulunan ken 
dl hukuk müıavhlnl c:elbet· 
mittir. Bakalım altmıı bet· 
lık mihrace bar kıztyle ev · 
lenebılecek mı? 

polııler adamı pencereden 
lndlrmeie karar veriyorlar. 
Otele alriyorlar, on yedtncl 
kata çıkıyorlar, Kapıyı vu 
ruyorlar. 

Tam bu 11rada sokakta 
bir çıilık yükseliyor: 

Korkulan felaket Yukubul· 
muı, adam muvazenesini 
kaybederek pencereden aıa
ğı yuyarlanmııtır . 

Con Vard caddeye düıer 
düımez derhal 61üyor. Halk 
biraz evvel heyecanla sey 
retllll bu sahnenin böyle 
bir facia ile neticelenmesine 
mGtee11lr olarak datılıror. 

Köy katipleri için Bir 
Kurs Açlldı .. 

,-.--.., - . 
/' ~~ ·. . - . 

Meşhut Suçlar Kanu
nu Ve Ağır Ceza .. 

Valinin Bir Nulkile Açılan Kur- Aiır caziya aid 11kalardı müddaiumumilikler •11hıl 
sa 153 Kişi iştirak Ediyor.. ıl koyacak va şahitlerin ifadelerini ılacık. 

Dün hOldimet konaiının 
umumi meclis ıalonunda köy 
kitıplerıle köy kltlbt olmak 
latlyenlere bir kura açılmıı · 
tır. 

Saat 14,30 da Valimiz 
B. Ethem Aykutun btr söy · 
le9lle açılan kunda daire 
m(ldürlert, müddeluma · 
mi, vilayet jandarma 
kumandanı hazır buluomuı · 
lardır . 

B. Ethem Aykut 

Meıhut suçlar muhakeme yene, otopsi ılbt dlier tab
usulünün ai1r ceza meıbut kik muamelelerini tle yaptı· 
suçları hakkında da tatbik racaktır. 
edllmeılal temin için Ka· Kanunun kabul etmtı ol
mutayca bir kanun kabul duğu ılıtem sulh ve sorıu 
edılmııu. Adliye Bakanlafı, hakimleri tarafından yapı-
meıhut suçların ağır cezala len tahkikat için kabili tat-
ra ne ıekllde tatbik edtle bık olmadığından cumburl· 
ceğinl teshil etmııttr. Ba - yet mGddetumumllerl ceza 
kanlık, adliye ve zabıtamı mahkemelerinin vazife •6r· 
zın meıhut suçlar kanunu· 

düğü yerlerd.,kı belediye bu-
nun tatbikinde vazife bailı-
hğını takdir etmektedir 
Aiır cezayı lıUlzam eden 
vakalara müddelumum ı llk

ler derhal el koyacak. ıa

dutları içinde ltlenen afır 
cezaları meıhut ıuçları Ya. 

kil kaybetmekılzln, ıor · 
ıu ve sulh hlktmlerlne bı· 

hıtlerln ifadelerini alacak, rakmıyarak bizzat yapacak. 
yakalanan ıah11ları sorguya lardır. 

B. Ethem Aykut nutkun 
da k6y ki.tlplljlnin ehem
miyetini, kursun gayeaint 
anlatmıı ve köy kitlplerlnln 
halihazırdaki vaziyetleri 
iizerlnde durarak 15 sene· 
denberl tatbik mevkllnde vadeden bir meılek · kabul çekerek keıtf. arama, mua. Alır cezalı meıhut ıuçla· 
bulunan köy kanununun ederaenlz vilayet de ılze her ra aıd delillerin tamamtyle 

bu noktadan bır tabuıın• türlü yardımı gösterir.,, y iizme MiJsa-
,apmııtır. Vah, Büyük Şef ın adını 

Valimiz daba ıonra da aaygı ıle anarak ıöı.lerıne bakalarının 
k6y klttplerlnln yazlfelerine ı aon vermtıttr 

Hükumet konağı 

ıadakatla bailanmalarının 
IOzumunu tebarüz ettlrmtı; 

her memurda, her vatandaı
da bulunması lizım aelen 
vaeıflan aaymıı , kendilerin · 
den bllha11a dOrüst ola · 
rak vazife beklendıilne ııa 
ret ederek demfttlr ki: 

" - Bn bilyük vatanper 
verlik, ·•erilen vazifeyi bl · 
hakkın. ıeve seve yapmak 
tır. Bu vazifeyi, istikbal 

Hususi 
Muhasebe 
Kadrosu. 

Vilayet husuıl muhaeebe 
memurlarının kadroları ıel · 

mittir. Yeni tip kadroya na 
zarao yakında tayinlere baı . 
lanacaktır . 

Balya hususi muhasebe 
dairesi. 

Vilayet Daimi Eocüme 
nlnce, Balyada muhaaebel 
husuılye dairesi lltıhaz 
olunmak iizere Balya Cum· 
hurlyet Halk Partlılne a ld 
binanın iki bin liraya satın 
alınmasına karar verllmlt · 
tir 

Gelenler, Gidenler: 
Şehrimizde bulunmakta 

olan Gaziantep uy)avı 

General Alt Hikmet Ayer 
dem pazar günQ lstanbula 
ııtmlftlr. 

MOtea ki ben Husuıi Muba 
sebe MOdOrü R. Raılt Se 
kendlz. köy katiplerin• tik 
deni vermlı, böylece kun 
faaliyete geçmlttlr . 

Kursa yeniden kaydolu
oanların adedi 110 dur . 43 
de mevcud köv katipleri 
tıtlrak etmtıtlr ki hepsi 153 
köy katibidir . 

Kurs bu ayın onunda so 
na erecektir. 

~IUL RADYOSU l 
2-A~ustos-1938-saıı 

Öğle neırlyatı: 
14. 30: Plakla Türk muıl -

ktaı. 14.50: Havadis. 15 05: 
Plikla Türk muıtklsl. 15.30: 
Muhtelif plak netrlyah. 
Akıam neırlyatı: 
18.30: Hafif müzik: Tepe· 

batı Belediye bahc,es•nden 
naklen 19, 15: Konferans: 
Kadıköy Halkevl namma: 
Şevket Salih (Çocuk hasta 
hkları). 19.55: Borsa haber 
lf'rl. 20: Saat ayarı. Greo 
vlç rasadhaneslnden naklen 
Vedia Rtza ve arkadaıları 
tarafından Tilrk musikisi ve 
halk ıarkıları. 20 40: Ha va 
raporu. 20 43: Ômer Rıza 
Doğrul tllraf ından Arapça 
söylev. 21: Saat ayarı . 
Orkeıtra 21 .30: • Muzaffer 
llkar ve arkadaılan tarafm 
dan Türk muslklı1l ve halk 
ıarkıları. 22. 1 O: Müzik. . ve 
varyete: Tepebaıı Belediye 
bahçesln~en naklen 22 50: 
Son ha beri er ve erteıl ıilnün 
propamı 23: Saat •r•rt• 

Neticesi. 
Pazar ıOnü Atatürk par

kı havuzunda yüzme müsa
bakaları yapılmııtır. 

Müsabakalara birçok su 
sporlan menıuplan tıtlrak 

etmlt ve çok alakalı olmuı 
tur. Müsabakalarda Vahmtı. 

B Ethem Aykut ve kala . 
balık seyirci kütlesi bulun 
muıtur. 

Müsabakalar ıöyle de9am 
etmlıtir: 

50 Metrede: Bandırma ld · 
manyurdundan Süleyman bl 
rlnct, Bandmoa Doianspor 
dan Sıtkı ikinci, Bandırma 
ldmanyurdundan Fahir üçün 
cG 

100 Metrede: Bandırma 

Doianspordan Hakkı birin
ci , Bahke1lr !dmanyurdun· 
dan Necdet ikinci, Bandır 
ma ldmanyurdundao Hakkı 
üçüncü. 

400 Metrede: Ban · 
dırma ldmanyurdundan irfan 
blrfncl, Bahkeıtr ldmaogü 
cilndf'ın F ethl akıncı . 

200 Metrede: Bandırma id
ma nyurduodao Halit blrıncl, 
Bandırma Doianıpordan Ke 
mal ikinci, Bahkeslr idman· 
yurdundan Hıkmet üçüncü. 

200 Metre kurbafalama· 
da: Bandırma ldmanyurdun 
dan Alt birinci, Bahkea ı r ld· 
manyurdundan Necdet ikin 
el, · Balıkeılr ldmaoyurdun 
dan Orhan Qçüocü 

100 Metrede: (Sırt üıtü) 

Bandırma Doianspordan 
Hakki birinci, Balıkesir ld 
manyurdundan Necdet ikin 
et, Bandırma Doğanspo rdan 

Kemal üçüncü 
1500 Metre mukavemette: 

B:tndırma ldmanyurdund•n 
Haltt birinci, Bandırma ld 
manyurdundan Hakkı iktrıcl 
gelmtılerdlr. 

Müaahakalardan sonra de 
rtce alan sporculardan hl 
rlncl ve ikincilere Vail 
ve Spor Bölıesl baıkanı 
taraf andan meraılmle madal 

alar 

tesblt ve tahkıkatın aokıan
eız olarak yapı1abtlmeıt için 

cumburi1et mOddeıumuml· 

lerine bldlıentn o!dufu giln 

den baılamak Qzere Oç ıün 
ilk btr müddet veralmekte · 

dtr. Müddeıumumııer bu Qç 
ıün lçtnde tahkıkatı tama -

mtyle bitirmek mecbur&1e
tinde olacak1ardır. Nadir Ye 

lsliınai hldtıelercle tıtn meı · 

but ıuçlar kanununa 16re-

baıarılma11na lmkln ıörtll
medljl takdirde cumhurı1et 

mOddeıumumtlerl suçlaı ı 

umumi htikumler dalreılnde 

takip ve intaç edeceklerdir. 
Alır ceza meıbut ıuçlarında 

umumi hükümlerin .. tatbiki 
ancak hakiki bir Jmklneıs· 

lıkla karıılandıfı :aaman dü· 
10n6luek ve kararlaıtırıla -
caktır. 

Köylüler Mah· 
kemelerde Ko
laylık Görecek. 

Uzak yerlerden mahire 
melerdekl duruımalar1 için 

aelen köylilerlmtz eıralarının 
ıelmealnl ıaatlerce bekle · 
mekte •• köyü yakın olan -
lar ıeç vakit avdet edebıl · 

dikleri halde köyQ uzak 
olanlar aeceyl mahkemenin 

bulunduju ıehlr ve kaıaba

larda •eçırmek mecburiye. 
tinde kalıyorlardı 

Neticede mahkemelerde 
duruıma11 bulunan köylüle· 

rlmtzın b(ltQn bar ıOnlerl •e 

halli iki, üç günleri birden 
l11al edtlmlt oluyordu. 

Bu vaziyeti g6z6n6ne 
alan Adliye Bakanhiı, köJ 

lümüzün 1üzünü gQldilrf!cek 
yeni bir karar lttıhaz etmlı· 

tir. Bu karara aöre köylerle 
mahkemeler araeındakt me 

eafeler gözönüne alınarak 
kolayhğı temin edecek •e 

köylülerimizi it!erlnden alı · 

koymıyacak ıeklller d6t6 · 
nülerek köylülere ald da•• 
duruıma saatleri ıörOlecek 
davalaran dah• zlyatle ba 



Z A~USTOS 1938 

Amerikada Bir Türk 
Kızının Konf eranslan .. 
Ameri~a mıt~uatmm siiiYiSta bahseltıli Bayan Sanlı 
Tor~iyanin cınh bir sembolü olarak tavsıf ediliyor. 

The W uhtnııton Dally Ne koca. hem meılek edinmek 
'••in 21 may11 1938 tarthll aGçUir. 
1'6ıba11ndan: Bayan San1 ı Franı1 :ı ve 

ELEANOR ROOSEVELT Alman mekteplerinde h· 
tarafından: aan öğrenmlt, Southern Ca 

'"Dnn öğleden ıonra, iki lıfornla 6nlveralteıınden de 
enteraaan misafirim oldu. derece almıttır. Sovyet Ruı . 

Bunlardan bir lımet Sanlı yada bir sert konferanı nr· 
•dıoda, burada gazetecilik me teklifini Amerlkaya gel· 
eden -ve bir kaç konferanı mek için reddetmlıttr. Ame 
•eraıek t.Uyen bir Türk ka· rlka ha1atı hakkında gaze 
dıoıdar . tealne makaleler ıöndere · 

Şimdiye kadar kadın ku· cekttr. 
1(\p\ertnln bazıları tarafın· The \V ashlngton Poıt, 24 
dan milli Türk kıyafetinde mayıı 1938 tarıhli n6ıhaaın 
lcooferanı •ermlye davet dan: 
edılmtııe de, kendlıl AmerJ MALVINA L.INDSA Y ta · 
kan kadınlarına bu günkü rafından: 
'fOrklyeyl temıll etmek lale · Cofraf ya kitaplarında 9ar 

dlilol ileri ıü•erek reddet- ıafh gördiiklerl Türk hemıt 
1tıl1t1r. T6rkiyenln harem · relerine acıyan Amerikalı 
ıamantyle veya 19 ncu aa· kadınlar, ıtmdt onları bak 
rıo batındaki Amerikan ka lı olarak k1tkanabılırler. Zı · 
dınlarl1le hiç allkadar de ra TGrklyenln it Aleminde 
illdır. 

8a1an Sanla, en ıon mo 
da 1lylnmı1, becerlklt, genç 
bır tı kadını hı11ını vermek· 
tedır . Türklyedekt değtılk
lllderln pek çabuk meyda. 
na ıeldıklerlnl zannediyo
rum; fakat bunların 9oktan 
berı hazırlandıjını fararla 
•6ylemektedlr. 

Eıkıdenberl, TGrldyede 
Jükıek tahııl 16ren kadın. 
lar varmıı. Llkln bunlar hiç 
bır zaman bilgilerini evin 
haricinde kullanmamıılardır. 
Şıcndı, kadınlera it verml• 
hcek yerde erkekler IAyl
lclle tabıtl 16renlerlnl vazı 
fe baıın ıetırmektedırler • 

Nevyork Poıt, ıazetealnln 
22 1. 1938 tarthll aay111ndan: 

.. Türklyentn reamt yeni or 
lanı •uıuı"un huıuıl mu 
barrırı lımet Sanla, 1925 de 
Kemal AtaUirkün Tnrk genç 
lcızlarıoın çarıaflarını çıka· 
rarak onların erkeklerle a1nı 
•••iyede olduğunu ilin ettiği 
1•1111.oa yettımtıttr. O va kit· 
leo beri ıürdüğü hayat, ku 
1<kplere giden ve briç oynı· 
Jao "modren,, Amerl.kan 
lcadınlarını utandıracak ma
bı1ettedtr. 

• - Babam, Avrupada 
lthıll görmüı bfr ıazetect· 
dır. Kadınlaran haremden 
kurtuldulu zaman o kadar 
memnun oldu ki, bana ga• 
Zeteıtnde bir ıütun •erdi 
I>oıtları, yalnız kadıaları 
tllkadar eden mevzular 
Jazdıiım zaman, gülmüıler· 
dtr. Ştmdt hemen bütün ga 
tetelerln birer kadm aayfa-
11 •ardır. 

Türklyede kadınlar, diğer 
bltün memleketlerden ziyade 
•rkeklerle müıavıdtr . Bera· 
rltk bizde blr dıo halı 
ili almııhr. Mecliste 14 ka· 
dtnımız vardır; Amerlkada 
olduiundan zı1ade . Kadın 
dok~or, avukat, bakım. mü· 
hendıı •e kimyagerlerimiz 
Vardır. Bütün bunlara rağ · 
inen de kadınlar. Küçük ıü 
luou1nu tik yazdığım zaman 
kadınlara dünyanın her ta 
rafında alakadar eden ıey· 
lerle doldurdum: Enap, ye . 
inek tarifi, ıüı, çocuk, ko 
calara kaçarmamak uıulü .. " 

• - Ha1ır, dedi e•lt de 

erkeklerin en iyi tılerl al -
c:lıkları ve yükıeldtklertne 
dair kadınların tlklyetlerlnl 
klmıe itilmez, ne de Türk 
kadınlarının dlier bütün ka· 
dınların hep bir aiızdan J 
'"Ne olacak, erkekler dGn · 
ya11 ... ,, diyen ıözlertnl tek· 
rar etmtye hakları •ardır. 

Genç Türk ıazetecllerfnden 
ye Türkiye elçiliğinde mlıa · 
fır bulunan Bayan Sanla dl 
yor klı 

• - Kabiliyetli ve iyi 
tahsll aörmOt bir kadın, 

Türklyenın ıı ve meılek ale. 
mlnde takdir olunmak hu-
ıhıunda btr erkekten ziyade 
ıan11 vardır Bunun sebebi 
belkide kadm hürriyetinin 
Türklyede nlıbeten ytnl ol · 
dufundan ileri gelmektedlr. 
Erkekler onların rekabetin 
den korkmamakta ve vaka· 
lar kadanların lehine cereyan 
etmektedir. 

Bayan Sanlı, yeni Türkl 
yenin canla •e parlak btr 
ıambol6n(i teıkd etmektdlr. 
Onunla konuıurken, erkek· 
ler aleminde kadınlara açı· 

lan yerleri ne büyük zevk 
ve heyecanla doldurdukları 

derhal hl11edıllyor. Türk ka 
dınları için yol dalma tle · 
rfde, geriye, hareme daha 
doğruıu mutf ata dönmek 
ooler için beblı mevzuu de. 
itidir. 

lımet Sanla devam el · 
ti: 

• Harem demeyin .. 
Zira hakikatte kadınlarımı 

zın bir kaçı haremlerde bu 
lunmuıtur. Ancak eskiden 
rayet zengin adamların ha · 
remlerl olablllrdl T6rk ka 
dını, haremden dıı hayata 
atılmaaından ziyade ıırf aile 
meıultyetlnden kurtulup ıı 
ve ılyaıet hayabna ııttrak 
etmlıtır . Türk kadını anne 
ve hayat arkadaıı olarak 
hürmet görürdü; evin bari~ 
cinde ıöz hakkı yoktu. Şlm · 

dt iıe, ıi) asi kültürel, eko· 
nomik sahalarda kendlılne 
lamen yer ayırmııtır. 

TGrk kadını ev hayatm· 
dan çıkarak harici dünya 
meıelelerlnl bir Amerikalı· 

ya dahi yabancı geltcek btr 
cüret ve cesaretle kavramıı 
tır. 

Bayan Sanla tôyle anlatı-
yor: 

rOR:-..Dll J SAYFAı 3 
, 

Di1nyanın En 
Uzun Telefon· 
Hattı. 

,, 
Tıııılt H<ı vz<ısıP,,litikası \ 1 elli tiscıd.iya tı 

Sovyetler Blrlıği P. T. T 
halk komlıerllll, dQoyanın 
en uzun telgraf ve telefon 
hattına vücude getirmekte. 
dır. Moıkova tle Kabaronk 
arHındakt bu hat, 8.678 ki· 
lometre uzunluiundadır. 
Sımdlye kadar dOnyanın en 
uzun telgraf telefon hattı 

tellkkl edilen Haltf akı-Van· 
kuver hattı, Moıkova • Ka 
barovak hattından 2 bin ki 
lometre daha kıaadar. 

Hat, en modern bit tau: 
da yapı ' maktadır. Bır çift 
tel üzerinde Qç telefon mu · 
havereıl, )apılabdecek, 19 
telgraf ve blr fototeleıram 

ahnap verdebllecektlr. 

olarak aldık ve b6t6n mem· 
leketlerln en iyi taraflarını 

kendimizde tecrübeye bat -
tadık. 

Ba1an Sanhyı Amerlkaya 
getiren, TGrk kad1Dla11n1 

merak ve idealimizdir. Ev 
vell tahıile, timdi de Ame. 

rlkan hayatını ve içtimai 
refah mnelelerlni yazmak 

makıadiyle tedkıkte bulunu· 
yor Türkiye ve Franıada 

tik tabıılt ıörmüıtür •e Ca 
ltfornl~ lle Southern Cali 

fornla lnlnraıteılnden de· 
rece almııtır lımd Sırrı lı · 
mlyle yazı yazmakta ve 
konferanı vermektedir . Ka 

dınların her teyden eYvel 
allkalarmı çeken, enap 

ve ıüı olduiunu iddia eden· 
ler, Türk kadıa1aın eline hür 

rlyeltnt alır almaz tahııh 

tercih ettiilnl öjrenlnce hay · 

ret ederler Bayan Sanlıya 
g6re, Türk kızları liıe ve 

intveraltelere hücum ederek 
dljer kardeılerine hocahl< 

etmtye hezırlanmıt'ardır . 
Sonradan, allkalarını ılya· 

set ve ekonomiye atfetmıı · 
lerdlr. 

Maamafıh, pırıltı merakı 
Türklyeye de ıelmtıtır; halı 

hazırda Parla modalan kQl 
tnrel ve ılyaai meıelelerle 

btrhkte miinaketa edılmek. 

tedlr. Her lkl vazıfeyt ga 
ren kadınlar meydana çık 
mıttır, ve bugün gittikçe 

artan bir Türk kadını ıayı11 
it ve ev hayatlarını birlikte 
idare edebilmektedir. 

Uayan Sanlı, her aittiit 
yerde Türk kadınlarının aık 

ı hayatlarını ıı 

feda etmekten 
hayatlarana 

mütee11lr 
olup olmadıklarını ıoran 

romantizm meraklılarına 

raatgelmektedir. Onlara, aa 
bırla, hlı hayatlarının inli· 

hap hakkı ve vaztf e de ruh 
te etmelerinden hiç zarar 
görmediilnl ve atkın eıklıl 

(Baı tarafı bi,lncl uyfeda) 
vakyanıo vazıyt:t1 araıında 

glJrilleo Ye tebarüz eıtırılen 
münaaebettlr. 

Bu hal, Mu11oltninlo Ma 
cariatanla Yuııoıla•ya ara-

ıında bir yakınleıma vücu 
de aetlrllmeatne matuf olan 

tefebbüıüniln haiz bulundu 
iu b6t0n mana ve ehemmi · 

fetl meydana çıkarmakta. 

dar . Küçük Antant yalnız, 

Habıburg imparatorluk ha 
nedanının ladeıt ve Trlanon 
muahedeıfnln tadıJı halinde 
karıılaklı yardam taahhGdü · 

nQ mutazammın bulunuyor· 
du. Habıburg hanedanının 
iadesi thtlmalt, Avuıturyanın 
Almanyaya ilhakı ile berta
raf edılmıı bulunmaktadar. 

Baki kalan yalnız Macar 
revlzlyonlzmt kar111ındakl 

teıanütUlr . Küçük antantı 

teıkll eden Çekoılovakya, 
Romanya ve Yugoılavya 
devletlerinden biri Macarlı
tanın tecavGzüne maruz ka
lacak oluna dıfer tktıl yar· 
dım mecburiyetindedirler. 

Orta Avrupada bir harp 
zuhuru halinde Çekoılovak· 
yanın Macarlıtan tarafından 
lıtıla olunduiuou farzedelım 
bu takdirde yardım mecbu 
rlyett earlhttr. Yugoılavya 

ve Romanyanm Küçük An 
tant tetkUtne dair olan pakt 
ile deruhte etmıı bulunduk
ları mecburiyetler dolayfılle 
miidahaleye mecbur kalma· 
ları icap ~der . 

Berlln pohukaıınm faal 
bir ajanı mahiyetinde olan 
Mu11olinı, Yuıoılavyayı Ma
caritlana 1aklaımak ve Ma
carlttan müvacehealnde bl· 
taraflık pottt1ka11 takıbı lü
zumuna kandırmai ufratayor 
Demek oluyor ki, Küçük 
Aotent dHletlerl araaıodakl 
ıon rabıta ortadan kaldırıla
cak, Çekoılovakyanın ablo 
kaaı tam olacak ve Tuna 
havza11 yolları Almanyaya 
tamamen açılmıı buluna
cak. 

Mu11ollntnin bu ıbllıçe 

plimn m"!vaff ak olmaaı ka · 
bil midir? Şımdılık her ıey 
Stoyadlnovlçe tibidlr. Hal
buki Stoyadtnovtçln ıon za · 
manlarda takip ettljl hattı 

hareket, fatlıt hükumetinin 
arzu ve ilham ettlii tatlka
mette çok ilerlemıı olduğu · 

ğunu farzettlrecek mahiyet
tedir. 

Bu mevzua yakında, Yu 
ıoılavyanın dahili •azlyetl 
ve dıı polıtıkaaı hakkında 

yazmak taaanurunda bulun· 
duğumuz bir makalede tek· 
rar ••det edeceğiz . Yalnız 

tunu lıaret edelim ki , Londra 
ve Parlı, Yuıoılavya batve
klllnln faaliyetine layık ol
duiu dikkati atfetmeye baı· 
lamıtlardır . Yuaoılavya bat· 

vekili memleketini tarlhiot 
lnklr, hayati menf aatlarını 

gibi devam ettiğini anlatmı- ihmal ve 11ttkballnl tehlikeye 
ya çalıtmaktadır . .......................... 

Türk erlteklertnln "Yeni r , 
kadmlara,, karıı d6ıündük i TÜRKDILJ ! 
terine geltnce, lımel Sanlı : Pazarteıinden batka her : 
nın kanaatine göre Türk er : ıiin çıkar. Siyaaal ıazete •• : 

' . 
keklerinin kendilerine ıtya· : Yıllıiı: 800 Kuruı : 
set ve ekonomi aleminde ver· : Altı Ayhiı:400 • : 

ılka etmek yoluna ıevkey· 

lem~ktedlr. Yugoılavyanın 

bu hal tle kendini meaud 
addedemtyeceil tabiidir . 

lnılltere, A nupanın ce · 
nubl ıarkiılne bGyük bir 
ehemmı7et tzafe etmekte 
oldufu zamandanberl Yuıoı 
la vya ile uzun uzadıya meı· 
gul olmaktadır f nglltere Al
manyanın Tuna havzası 
memleketlerine ve bu mem· 
le ketler tktıaadlyahnda mo . 
nopol ••hlbl olmaıına mani 
olmak için ıon zamanlarda· 
dikkate defer bir gayret 
ıarfetmtı bulunmaktadır. An· 
kara, flelırad, BOkreı ve 
Sofya, Londra tarafına dön
mekte Ye Londradan eko 
oomlk ve mali yardımlar 
beklemektedir. Hatta Maca
rlıtan blle Loodra plyaıa· 

ımdan lıtlf ade etmek late
mektedf r ve hatta sabık 

maliye nazırı ve kredi ban 
kaaı relıl M Fablnyl1I bu 
makıadla Londraya gönder 
mlıttr. 

lnglltere ile Almanya ara 
ıında hararetli bir oyun oy· 

nanmaktadır. İnılltere bu 
oyun eınaaında Türkiyede 

muvaffak olmuı ve Türkiye· 
ye 16 milyon lnglllz liralık 
bir kredi verml!Ur. Roman 
yadan henüz bir netice aho
mamıttır . Romanya bujday 
larının ıatın ahnmaıı huıu

ıunda Berlin ile Londra ara· 
11nda çarpıtmalar vukua 
gelmektedir. Londra, Ro 
manyanın petrol tervetlerl· 
nln fıtlımarı itine ka111mayı 
düıünmektedlr; Berlin lıe 
büyük Köatence limanını 

lılih ve bu limanı Tuna 
münakalatına rabdetmeyt 

tekltf etmektedir. 
lnglltere ile Almanya ara

ıındakl bu mücadelenin in 
aılterenln zaferl1le nlha1et 
bulması, aynı zamanda, po 
illik icaplar cümleılndendtr. 

Çünkü Romanya, hürriyeti 
ni Almanyanın eline ver
mek ıuretıyle nalnaalandar
maktan ve bu ıuretle Ber
lın ·Roma· Budapeıte mlhve· 
rfntn ra vlzlyonlat pol1tika11-
nı doirudan doiruya teıvlk 
etmekten hiç bir menfaat 
bekllyemes. 

MaamafJh, Almanya Çe· 
koılo•akyayı Kolontze et
meye muvaffak olduju tak. 
dtrde lngtlterentn büUin bu 
faaliyetinin akamete ufra
ma11 tehltkeılnt vardır .• Çe· 
koılo•akyanıo, tetkil ettlil 
baraj yıkılacak olursa Tuna 
bir Alman nehri ve Avrupa 
nın cenubu ıarklıl de bir 
Alman kolonlıl halini alır. 

Almanyanın Orta Avrupa 
•e Balkanlarda ekonomik 
ıenlılemeıl, Almanya ılyaal 
emellerini bu ekonomik ıe· 
nlılemeye feda et mele razı 
olacak olursa, btr ıulh iml
ll da hl o la bilir. 

Fakat bugüo Almanyaoan 
ekonomik ıenltlemeal Al· 
manya için, Almanya eko· 
nomlılnln muhtaç oldufu 
ham maddeleri deill, Ma. 
ratal Görlnılo dört aene· 
ltk planının mubtaç olduau 
ham maddeleri temine ma· 
tuf bir va11tadan baıka bir· 
ıey deilldtr. Almanyanın 
gözQ bir harp polltlkaaında • 
dır. 

Bu genlılemeye ve bu po· 
lıtıkaya, ıulh menafii namı
na, mani olmayı leap etti· 
ren lüzum budur. ,, 

Balıkeair Nafıa 

Müdürlüğiinden: 
1 - Bahkeafr hükOmet konalı maliye kıımımn akmalı 

tnıaah kapalı zarf unıltle ekıtltmeye konulmuıtur. 

2 _ lıtn ketlf bedeli 27 ,500 liradır. 
3 - llu tıe ald evrak: 
A - Projeler. 
B - flat bordroıu ve meaaha cetveli, ketlf hullıa 

cetveli. 
C fenni ve buıuıl tartname 
D - Nafıa yapı itleri fenni, umumi ıartnam11l 
E -- Bayındırlık ıılerl genel ıartnameıl 
Olup ittlyenler bu evrakı her gGn Balıkeılr Nafıa Mü

dürlüfünde ıöreblllrler. 

4 - Elutltme 19 ağuıtoı 938 cuma ıtıni .aat 15 de 
Balakeılr hükümet kooafanda Nafıa MüdOrlOjG odeaıoda 
kurulu komlıyon huzurunda yapılacaktır . 

5 - lıt~klalertn bu ite aid 2066.69 \lralak muvakkat 
teminatı Balıkeılr mal aandığana yatırdıklarına dair mak 
buz ve1a tayanı kabul banka mektubu ile 1918 yılı için 
muteber ye bu lıe gfrmele aelahtyet veren Nafıa Veklle· 
tinden ahnmıı m6teahh1tllk •ealka11nı Ye ticaret odaaı ve
ıtkalarmı kapalı, teklif mektuplarını ihtiva eden zarfa 
koymaları ve zarflara 2490 numrah kanun hGkOmlertne 
tevfikan tanzim ve imza etmtı bulunmaları lazımdır . 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
4- 1- 258 

Balıkeıir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

J - Damızlık ayaırlar için açık ekılltme ıuretlle mü· 
bayea edilecek 35.000 kilo kuru çayır otu ile 30.000 kilo 
yulaf için verilen bedeller kafi görülmediğinden 8 aiuıtoı 
938 tarihine raıtlıyan pazarteııi ıüoü aaat 10 da ihale edil
mek üzere mOddeU 10 gün uzahlmııtır. 

2 - Yulafan muhammen bedeli 5.50 6 kuru çayır otu
nun muhammen bedeli 1.75 2.25 kuruıtur. 

3 - ihale birinci maddede 1azıh gün •e ıaatte vlll-k • s 3 •• dıklert mev 1 bunun en gü- • a111ı : • 
zel cevabıdır. KGçük bir "er- i Günü ıeçmlı ıayılar 25 ! yet makamında mütetekkll Eoc6menl Dalmt tarafından 
keklik izzeti neflı,. meıeleıl : kuruttur. : yapılıcaiından lttekltlerln muayyen zamanda mu•akkat 
tablatlle olmuıtur; lakin er· : ADRES: =ı teminatlarını malaandıima yatırdıklarana dair makbuz •e· 
kekler umumiyetle me1eleyf İ BALIKESiR TORKDILt e ya banka mektuplarilf' Encümene mGracaatlara ilin olu· 

171 karıılamaktad1r. .. ..................... ::.; nur. 
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Eski Bdecllye ı~eydamndcı Ticaret Odasuım it ~ 
mi allrndakl Kunduracı Adtl Ayekluıbı MnğBzas1 Ana ~ 
~ farla/ar caddesinin açılması u:er/ne Milli Kuvvellcr , ~ 
~ caddeslrıdt. Tavşanlılı Fa/ırl matıoznsı illisullı, dı ki • . ). 

it köşe dükkana laşınmışllr. 

• Sayın müıterJlulmlzfn bilmeleri için illin olunur. 1f ~ 
fııtı•ll lH!l! !i lil ' .. ...ii ıı~ 11311 

Memurluk Müsbaaka imtihan,: 1 
11

• (~.Ziraat ~ 
Bankasın' an: 1 

Bankamızın ıube ve ajanslara için lüzumu kadar me
mur alınmak üzere müsabaka imtihanı Bçılacakhr. 

Müıahakaya girebilmek için en az ortamektep me 

zunu olmak ve yaıı 18 den aıağı 30 dan yukara bulun 
mamak ıarttır. 

18 den aıaiı yaıta olanlar imtihana glreblllrlene de 
:vaıından evvel memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, lzmır ve lıtanbuldakl imtihanlara ortamek
tep mezunları almmıyacakllr. 

L 
~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

~~ ~ 

R T 1 ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
~~ ~ 
~ı :J K apita!: 700/)00,000 Türk Lirası ~ 
lı ~ Yurd içinde 261 Şube Ve fijans -,. 
~j ~ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 
'lJ' .. J Her türlü zirai ikrazlar diğer bilcümle banka mu· .,. 
~I •' amelerl buyük fUbelerinde kira lılı kuahır. "I* 
ı ~ İhbarsız tas;ırıu( ve kuanb&ra heıoplarında ılua· = 

fJ. mlyeler. rlt 
~ .,. 

i •' /Jcramfye; Miktari: /krcınıiynıln /utan: l'll 
~ 'IJ. ADEDi LiRA LİRA "I* 
;T.j llJ 1000 1 000 ,.. 

~ "" 500 500 ,. 

Zürra! Kullaoılmıı ve bılihe<e ı. mh cdilmıı 1 ~ 1~ ~~~ 1~~~ 5 
eıkl Trlyörlerden sakınınız. l ,,,ı 25 50 1250 "I* 

MenfanUnlz nıücedded, 938 ıencıl n elı, fabrika- 7:J "" 30 40 1200 f'll 
nın orljlnBl { BJl) embelBjh Tri)örlulnı ~.ulla~n ıık ~ "" 40 20 800 T* 
hr. '"" 108 6000 = 

. fJ. Bu ikramiyeler /zer üç ayda bir olma/\ ıiztrc se -,. 
Dünyanın en meşhur 2 parça/J 4 Bıs ~ nede dört drfa bu miktar ,,zerinden knra ile dağılı rlı 

EMİL MfiROT hakiki ve 938 senesi 15' lacaktır. ilk keşide 1 Eylıil 9.18 dedir. ,_ 

mamulatı Triyör/erini(Ekin Kalburlannı) I~ ~l-l-l-l-l-"il-l-"il-l-l-l-l-"il-"i"i#"i"il-l-"i-; 
tercih ediniz. ~ 

Bunlar bütün Trlyörlerden, h lla eski Euıtle Ma· ~~~~ ~~~ ~~~~ 
rot Triyörlerlnden üatündür. · Hıçbtr ynbancı madde j fit ıl 

kaçırmaz, gayet bull&Dıflı ve geğlamdar. . it. O umadan Geçme- ~ 
Toptan ve perakent~ satış yen: 1 ~ 

Ortamektep mezunlara için altı ay, lise ve daha yük· 
ıek mektep mezunları için btr sene devem edecek olan 

ıtaj müddeti zarfında ortamektep mez.unlarına otuz. il 
ıe ve daha yukarı tahıill olanlara 80 liraya kadar ve tm· 
tibandakı muvaffaklyet derecesi!e mütenasip surette ücret 
verilir. 

((il. N. KAZAN"CIYAN)) i . . M .. h. d" 1 1 Ziraat maklııel~rl evi 74- 89 Tıiııtl caddısl Galata. ~ ttı: y 1 · iZ u ım ır . 1 
~ 1 S 'r .:\ N B lJ L ~ dt. ' 

iyi derecede yabancı dılı (Franıızca, İngllfzce, Alman 
ca) bilenlerin ücrdlerl emealtnden IO 25 lira arasında yük· 
ıek tutulur. 

Kuruluı tarihi: 1889 1 
~ Telefon: 41888 
~ Teleraf adresi: KAZANÇHAN ISTANBUL 

ı~~ ~~~~~ ~~~~« 
Henüz aıkerllğlnl yapmamıı olanların daimi kadroya 

alınmaları aekerllklerlni ifa edlncıye kadar tehir olunur 
ve askerde bulundukları müddet zarfında maaısız mezun 
eayılırlar. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleLi lmtıhanda 

muvaffak olanlar, on bet (Jradan aıağı olmamıık üzere ~ 
yüzde 20 olıbetınde zamla tekaüde tabi daimi ksdroya 
almırlar. 

Yabancı dıll bilen ve aıgari lise te hslll olanlar·tallmat 
nameılndekl tartlar dairesinde beıı eeoellk muvaffaki)etlt Ni 
bir memuriyet devreelndeo ıonra bir ıene için Avrupada 
ki bankalar nezdlne ıtaja gönderilirler. 1 

·~· ~~ ~ ~- ~ -~~~ 
~ Ü J 1) ~ ! . 

)S'"'AOTOB .. SL ... Rtı 

LU O E EN . -~ 
~ ~~ -=-" ->-

A A Müıab!lka lmUhaolarına Ankara, Adana, Antalya, Af
yon, Aydın, Balıkeılr, Buru, Çanakkale, Diyarbakır, De 
nizli, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eıkl§~hir, G. Antep, Is 
taobul, lzmlr, Kastamonu, Kars. Kayseri, Konya, Kütah · 
ya, Giresun, Malatya, Maraı, Samsun, Ordu, Sivas, To. 
kat, Trabzon, Vao, Yozgat ıubelerlmlzde ortamektep 

mezunları için 16 ve 17 ağuıtoıda, llıe ve daha yukarı 

tahıllı olanlar ,lçlo J 8 ve 19 aiulloıda ıaat dokuzda baı 
l•nacaktır. 

1 ~ (El\liL l\IARO'f) l\lar-1 
• Her ıabah otellmlıden Bursa, Çanakkale, Bandır- ~ ~ ka J 1 il Uğ"tl (l y c;a 1k''1 arı. 'JI 
IJ ma ve Edremtde otobüı postaları kalkar ve akıam Si il! • ~ 
~ ları gelir · ~ 1 Harman zamanı gclmit olduğundan her rençbert, ·~ 
~ Postalar karıılıklıdır ~ ~ köylüyü. dt>ğlrnıenclyl ve zablreciyl düıündürtn lf, "Jl 
ii! İzmir avizol rı için Balı\..:eılre uğrıyacak sayın mi bir buğday Çlllka maklnE'~I almaktır. Fakat lıtanbul- ~ 
~ aafırlerlmlze her zaman temiz yat~k bulundurulur. • ~· dan ambalajla alm12k, makinenin ne olduğunu bilme· '1' 

Eski Olyunuumumiye oteli namıle mnruf oteli bu it ~ 

1 
mektır. 

Müeabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı 
ve nelerden imtihan yapılacağı yukarıda lılmlerl yazılı ıu
belerlmlzden elde edilebilecek lzahnamelerde görülebilir. 

kere "Ulus Oteli,, tsmlle açtım Yeni mefruoat, muıam ~ 
1 • Biz, Balakeılrde ftY ğınıı.da maarahız ve açık ola ba ve mükemmel konforu haiz, temiz iği tntıavvuruo 

fevkinde ve flatlara çok ehvendir. lıı.tirahatltuı temin ~ rak bu meıhur olan ( EMiL MAROT ) fabrikasının 
edilen müıterllerlm, yol yorgunluğunu otelimizde ij buğday çalka maklneluını bu sene de latanbul ftatın 

latekltlerln müsabakaya tıtırak edebilecekleri mahalde· 
ki banka ıubeal müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın Per 

ıonel fılerl Müdürlüğüne 15 8 938 tarihine kadar ınüraca 
at etmeleri lazımdır . 

blhakkm dinlendirecektir • dan yüzde yirmi ve yirmi Leı noluantle ve ehven 
• Ulus Oteli Mütlürü • ~ flatla utılmaktayız. 
it Eski Telgraf Müdürü • it, 4, 5, 6 Numaralıları, tek v" iki parçalı cinılerl 

Fehmi Aılan Ilı~ de mevcuttur. 

2 - 1 - 259 • . , '1!1!, .. 1.1~ ~-· it it •• il, Mahıulatı 9 kııma ayırır, katlyen yabancı madde 

~=~~j~~~m!~J!ın@!~@m!!/~!~j!(~/J~]J!J!J~~~]~J!!~!J@/J~~l@!)!0~~jJ!~]~~J!!ı.J!!!!~!!!!!!J@~~~~J~\~~/~ !]~~JJ~!!!\!!J~!!~\!~W,!!!//~J~!!!!/!!JJJ~~\!J!l~/!!!!!!/!I~=-~! j ~ bı· ·~~d·:~ p•rçala nnı de• hal tıc•reıhanemıulen ıeda. =: -§ ~ rlk edebillulnl:ı. 

§~ K A R u R ~"'"' 1 fledell için de ayrıca kolaylık göıterillr. 
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MAKiNELERİN YAPTI{;I iŞ MiKTARI: 

~ K 1 a 1 y a ğ 1 ~= ~ No: 4 5 6 
-~ ANAFART LAR CADDESıNDEKİ t~ ((; 
~e == it 

500, GOO 

_, A R U Z R 'f.=:7 ~ =§ a:=. it. 
lihınet li K ı r t a s i y e M a ğ a z a s ı • 1 

I
& Eski Hükumet caddesinin açılması üzerine bu defa Paşacami caddesinde Balık- §==4 1 ~ 
~ f~ 1 
~ hanı altındaki büyük beton mağazaya naklediln1iştir. ~il 

Rulıktılr: Çfuicller Çarşısı ı\o: 12 
!Je111lrciler Çarşısı No: 63 

1• flradığı~ız h:r çe!it kJrtasiye levaZJ~m'. ~n ucuz ve en ıyi şekJ/de (Kadri Uz- ~~ l_~-----------
_I kur Kırtasıyesı Magazası) nda bu/abd1r~ınız. t7=: Sahlbt ve Baımuhıurtrı: BalıkHir Mebusu 

~, . Çıkarını Genel Direktörü: FUAT Bİ .'AL 
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