
-· r , 
Ordumuzun Dersim Ma-

nev.raları Yakında 
Başlıyo.r .. 

4 AGUSTOS PERŞEMBE 1938 GUNDELİX. SİY AS.AL GAZETE ON 0Ç0NC0 YIL 8~ Yl: 3951 

Hatayda müntehip sani
lerin seçimi dün başladı. 

__________________________________________ __,,,. 

" Sovyet Ali Meclisinin 
F evkal3de Toplantısı .. 

'eçhn komisyonunun neşrettiği ra~.~ını Ali Meclis,Sovyet Rusyanın Teşkkülünden
ara güre, intalıaba iştirak eden 'I urk beri İlk Defa İçtimaa Davet Edilmektedir. 
üntelıipler büyiik ekseriyet elde etti. Bu içtimada Uzak Şark Vaziyetinin Müz!ikere Edileceği Tah

min Ediliyor, Lidvinof Bu Hususta izahat Verecek. Antakya, 3 (A.A) mine bugün ba~anacak ve bu kararını ilio ve ikinci 
müntehip oamzetlerlol 3.8 
tarihinden 8-8 tarihine ka· 

Se 
Çhn komıayoounun verdlii 
teıaıi rakamlara nazaran 
~'Ydedtlen müotehiplerln 
•dedı Tilrk cemaati 35.847, 
~levıler 11.:J 19, Ermenıler 
5.5()4, Araplar J .845, Orto. 
dolular 2.U98, dajer cemaat· 
ı,, da 359 dur. 

Buna nazaran ıeçtlecek 
40 llıebuılukten 22 aınl Türk 
1er, ~ ou AlevJler, 5 oi Er· 
~enıler, 2 ol Araplar, dıjer 
1kJıınt de Ortodokılar ala 
taldardır . 

lktacl müntehiplerln ıeçl-

8 ağuıtoı" kadar devam 
edecek Ur. 

lıtanbul, :i (Huıusi) -

Hatayda.iktocl müntehıp lerln 

ayın ıekızlne kadar müra 

caat etmeleri lüzumu ılan 

edilmtıUr. 

Antakya, 2 (A.A) Ana· 
dolu Ajansının buıuıi mu 
habarı blldarlyor: 

Evvelkı telgrafımda bıldlr 

dıiım kayıd itlerine bu ak 
ıam bütün bürolarda niha
yet verilecektir. K.omleyon 

dar müracaata davet etmtı· 

tir. 
Bu karar, artık yazılacak 

müntehlp kalmama11ndao de· 
fil, komlıyon\!a kayıd 

müddetinin bu suretle tah 
didine lüzum görülmüı ol 
masandan mütevellıtttr. 

Kayıd itlerine Türk-Fran · 
aız tetrıkimeıalai lçinde t~k 
rar batlaodıjı tarlhtenberl 
bütün müntehlpler lıtlınaaız 

Türk lııteılne yazılmıııardır . 

Macar 
Nasyonalistleri Ya~u~ıleri 
koğmağa ~arar vırdi. 

Loodra, 3 - Dally Mail 
ıazeteıinln tıUhbaratına gö· 
re, ~ov yel ili mecllıl 1 O 
afuıtoıta Moıkovada fev · 
kilede lçtimaa davet edtl
mlıtır . 

Sovyet ah meclııı, Sovyet 
Ruıyanın teıekkülünden beri 
ilk defa lçtlmaa davet edil· 
mektedlr. Bu, hidlıenln fev -
kalade ehemmiyetini göate · 
rlyor. Bu içtimada Uaak 
Şark vaziyetinin müzakere 
edıleceii ve lizımıelen ka
rarlann alınacajı tahmin 
edilmektedir. Stalln, harici · 
ye komtıerl Lttvinofu bu hu· 
ıuıta mecllıte izahat verme 
ie memur etmltUr. 

Tokyo, 3 ( A . A. ) -
Dno Ruı kuvvetleri Çanku
fenıe karta tekrar bir hücum· 

da bulunmutlaua da rerl 
püıkürtiilmütlerdlr. 

Tokyo dahil olduiu halde, 
bütün mühim ve büyük 
ıehlrlerde ta yare h6 
cumlarına kartı ziya kont 
rolu baılamııtır . Geceleri 
ancak muayyen tenvirat ya 
pılabtlecektir. 

Tokyo, 3 (Radyo) On beı 
tayareden mürekkep bir Kuı 
filoıu , bugün, Çankufen te
pelerini bombardıman et
mtıler ve ajır bombalar 
atmıılardar. 

Tokyo, 3 (A.A.) - Har· 
bi1e nazaretl dün ıaat ıı, 

30 ile 14 ,30 arasında Kere· 
oin tlmallnde kain Çangku · 
f eoaı üzerine yapılan akınla 
ra kırktan fazla Sovyet bom· 
bardıman tayareılnln lttirak 

ettlllnl tHrtb etmektedir. 
Bu tayarelerden üçü hava 
müdafaa bataryaları tarafın
dan dütürülm6ttür. 

Saat 12,30 na 12 bom· 
bardıman ta1areıl alçaktan 
uçarak Çangkufeoı clyann
dakl Japon mevzilerini bom. 
bardımaa etmııler ve mit. 
ralyöz ateıl altına alauılar 
dar. Bununla beraber bu 
mevzilerde hiçbir haHr hu
sule gelmemi ıtır. 

Aynı zamanda dlier bir 
bombardıman tayareal Kore· 
nln ıtm.allndekl demlryoluna 
taarruz etmlttlr. 

Aynı saatte oo bir bom
bardıman tayareıi Kelko ıeh· 
rlofn üzerin• bir akın yap. 
mıtbr. 

. 

Balkanlarda Birlik 
Ve .Beraber 1 i k .. 

~linik anlaşması, lvıupBniö ş11~ın~aki sulhun ida
mesindı mühim ~ir amil olaca kın . 

kaldnmıılaıdır. Bulgarlatenın 
Sofya,3(Radyo) -Baıve· ıı·ht n tecridi evve1a doi 

Budapeıte, 3 (Radyo) -
l\ıt. '"ıP.S.(•.•.11ı- ....... ., •• , ··--- •• - · 
tere beyanatla bulunaıuı ve 
relli bulun~uiu paı ttntn, 
Y ahudilerl Macarlıta nd_a o 
çıkarmağa azmettiğini ıoy · 

~aSiToPia-nm'iy acak.. Manevrııııı ıatındı 
- bııhyor. ~il Köıe lvaoof ' buaün Kra\ ı : a doğruya komıularını 

QOtlı tarahodan kabul cdl :~a~:du ed~r . Madamkl Bul 
1~ekur. garlıteoın bütün komıu\arı 

B•ıvektl, umuroi vaziyet bu huıuıta ittifak eylemit .1 
~lduoda ~rala tzehat vere \erdir. Franaanın buna karı• Almanya - hansa ııaımua 
ttktır hiçbir ttirazı yoktur. Selanlk 
Budapeıte, :i lRadyo) - anlaıaıaaı, A vrupanıo ı•r· biı anlaşma, 

t.\,C:llrlıtan matbuatı, Bulga klnda ıuıh uerıne mühim R d } Al 
Parlı, 3 l a JO -tlıtaıun Balkan Antantına blr yardım ve Akdeniz dev il fralla& arasında 

tlt-..uınt candan alkıılamak letlert aruında uzlaımıya ma~y: . ettcaret muehedeıl 
t, 'le bu ilt ihakın, Balkan· d ır. u ~ ühlm blr adım te- yen ır 
1 - hl bir 

05
' ' -===-===J..!a~k!tı~d!!ı!!lm:ı:!ı:U~:.,;r ·~=:=-==o:==-= 'tda ıulh için mu m _ l~kki olunablltr . .. 

..... ned olacak kanaatini yu · H 
141

:::~:.·~1'(A.A.) - entün Giriddeki sya ar.e-

\emittlr . 

Buna Aid Bir Kanun Layihası Ankara, 3 (Huıuıı)-Hede· 
Meclı.sı"n Bu Devresinde Çıkacak· fi Deulm olmak üzere Do-

iuda yapılacak olan büyük 
1 uıulü kaldırıl· At llı•- ha-Hült ümet M Cemlianat" ad· ra a ınmaaı manevralara mw ea • 

" 
ı bi maktadır. 1 h ve çok ukiden a ma r mucıp ıebepler zırltk ar 

kanunu laavedcn yeni bir Kanunun h ı ermlıttr . 
• kısmında, eıueo e emm l Kl 

kanun l ayıha11 ha1.1rlamak b t k Manevralar, Orgeora • 
•ehiz btr gelirden l are a-tadır. Mevcut kanunda tane ~ l k 1 zımın kumandasında olduiu 

h lan ve ro:ıet takı ara ane 
toplanacak gGnlerdeu ba ıe 1 da halde birkaç ıAne katlar toplamak uıu inüo, onu . " 
derken çok eıkt tabirler bu · ku-çu·k mektt p çocuk· 

d aıtan 
luomakta ır. "' balett ruhlyelerl 

yeni kanun llytbaaıodı • lan mızın l l yap· 
il l k - zerinde fena teı r er 

dn·let tılertode ku anı mal 1 u i mtnİmtnllerl bir nevi 
h 'kt lane ıureU e 1 h ı ve d 

tamamen ıonra 

baılı1acaktır · 
Bu manevralar eına11nda 

'-ıeteler maoıetleriode Bal- • Ett 1 7 
k,lı Aotanh tle Hulıarlıtao ket·ın·ı K·ım T ertıp . e,. 
\t'••nda imzalanan anlatma· 

::~ı • .:;ı~:.:ı::'.'nı ıebarü• Varilen bir habere göraJunanişlandaki bölün menh 

üzere aı an dil nı:ı:.e ahıtırdığı ifa e 
l bir prensip ene • 

para a ınmamaaı d 1 ktadar Yeni kaoun, 
1 k l . ürülmekte ır . \ o uoma 

o ara l erı ı b M it in önümüzdeki lçtlma 
b d batka, ay· ec ı 

La)ihada uo an d d inde hayeU umumiye· 
- l t d rozet a . evreı 

ıeçen ıenekl Dersim hareke· 

ti de tamamlanacak ve 1ur

dun bu k"manda baılıyan 
lılahat, mümk6n olduiu ka. 

dar ıüratle blttrllecektlr. 

':,~:ı~:ı:a:~:;;: ~:.:.:~~ harekelleıin başında !~~-eıa~!p~!~~l~~ı~a~~!~~~a~~~~~~; 
"Bu anlaıma tle Balkan Atloa, 3 (A .A)t6n diğer 1 noktasını teıkil etmektedir. 

~ııtllnh devletleri Bulgarlı ya ve Girl~~nl ~u de dahil Selanlk, 3 {A.A.) - Baı 
\'"d•n No-yyl muahedesinin ıehtr ve koy e k 1 Metakaaı kolorduyu .. .. .. Yunaolstaoın ve ı ' 
1c~1ld11ıne koyduğu kuyudu olmak ~ze~e büldimete ıa ve Seli.ntktekl daha bazı 
'== ~ her tara ın - a 1 rafları teıekküllert teftıı etmit ve 

dakat ve ıukran te i her tarafta ıtddetll alkıtlarla Polonya 
'•riciye Hazırı Roneç kıa· 
'' taratmdan kabul edı,di. 
b ()ılo , 3 (Radyo) - Dün 
llr~ya gelen Polonya Harl· 

tiye Nazarı Kolone\ Bekin 
'chbatına büyük bir eheM 
~1Yt!t verilmek tedlr · 

"olonel Bek burada üç 
•~rı kalacak ve bu müddet 
~'tfınde kral tarafandao ka-
b 
\il olunacaktır. 
.\lakadar mehafil, Polon· 

)''•Q Avrupanın tkt bloka ' . 

gelmektedt.r . 
Gazeteler eıkl adetlere 

d- ek azmini mil\etln oomem 
daha ıarlh bir surette tf ade 
etmeıinln toıkanıızlığını te 
barüz ettırmcktedı rl er . 

K.atlmerlnl gaı.eteıi bat 
roakaleainde dıyor ki: 

., Muvafhk1yetaazliie uğrı 
yan H a nyl\ l ıyaoıoın müıev 

v lk l Pl ıutrıutır . Yuoe.nt ıtıı lıtanbul, 3 ( Huınıi ) -
na bu·· tu- n du·· ımanlarının mec · t 1 t 

Türk - ltalyan Ucare ana 
muundan daha fazla fenalık maaı tçln yakında müzake· 
yapm1t olan ve helen Y~ relere baılanacektar. 
Parlıte veyahud baıka bır Müzakereler, ı\nkarada 

d bulunan Plastrum ı · 1 
yer e h cereyan ed~c.eğlnd~n, ey u . 
etrafında k~ndtıtne . ayran de ha\yadan bir heyet gele 

ram gun er n e kedtlmif olacaktır. 
ğıt1lmak ıureUle halktan pa· ye aev 

Şehrimizde Orta?~uı 
ihtiyacının T.edkıkı .. 

Orta- Tedrisafumum Madara 
Bu Günlerde Şehrimize Gelecek. 

la dahi vaziyetin normal bir 
Bin bet yüz kiııur talebe· 

ıl bulunan lııeye atd iki bl . 

.. - müzdekl ders yıhn· nanm oou ı . 
t ecett da ih\lyaca kifayet etm Y 

ld ~ u evvelce vazlyatte o ugun 

yazmıt\ık . 
8 Uıenln orta knmı 937 93 

l d Çıhe tedrisat ders yı ın a 

hale ıokulamıyacağanı göıter

mektedtr . 

yaptığı tedktkler sonunda 

Kültür Bakaolaiı da diğer iki 

vilayetle birlikte iehrtmtzde 

de ortaokul ihtiyacının çok 

fazla olduğunu nazardtkkate 

almııtar. 

Dersim manevralarında 
ordumuıun aldıiı vazlf e. 
bütün Tunceli halkıDID bir 
an evvel refaha kavuıturul· 

maıtle yakından alakadar· 

dır. 

Jorj Bonne 
fransınm Roma mümıni· 

lini kabul ıtti. 
Parlı , 3 (Radyo) - Ha· 

rtciye Nazırı Jor j Bonne, 
buaıün Romadan ıeleo Fren· 
aaz mümeaaıll Jiil Blündell 
kabul etmlt ve kendlıl lle 

- ddet konuımuıtur. UZUD mu yapmak zaruretinde kalmıt 
tı . Halbuki bu yal 500-600 

k d r daha ılkokul talebe 
Haber aldıjımıza göre bu tıle B. Avni bu günlerde ıebrt· 

mlze gelecektlr. 
a a de dtl · ı ınlo orta k11ma kay 

mek üzere bat vuracaiı tah 

mln edılmektedlr · 

yakandan alikadu olmak 

ve ortaoku\ thtlyac101 m•. 

hallinde tedklk etmek ü:ıere 

Orta T edriıat Umum Müdürü 

UmulD Müdürün tedklk-
lerinden ıonra Bakanlık tcaı 
eden tedbirle,ı alacaldsr . 

hıl11aaaına taraftar olmadı bir z.ümre mevcull ur Ve le Ankaraya ıtdecektlr. 
lr•• Yuoaolıtlaİnİa..:k~a~r~ıı~~r:e~,~::~::~:::~~~~~ .................... ----------~~~~~---=-~---......... "--''-'--_._~~~~~~~~~--~ ....... 

nu da, bu yıl çlh~ teılri••l 



SAYFA : 2 

Ata türkün 
Ve Sem ların 
Kızı. 

"Petıt Parislen,. lst nbul 

muhabiri wllly Sperconua 

Bayan Sabiha Gökçen hak· 
kında vazdı~ı bir makaleyi 

yukarıdakt ba§lıkln nepet 
mektedlr . Bu yazıda denllt 
yor ki: 

23 Yaıında olan bu genç 
Türk kızı, Sabiha Gökçen, 

plohuz ve ra11tı11z, olarak 
Balkan nıemlekellerlnin dev· 

Jet müme11tllerl tarafandan 
heyecanla kartılandığı Atına, 

Selanlk, Sofya, Belgrad ve 
Bükreıte durmak ıuretlle 

Balkan yanm ada11 üzerin 

de 7aphğı uçuıundao dön· 
d6. 

lıttklal harbi orduıunda 
ıehtt düıen bir zabitin kızı 

olan Sabiha Gökçen, Relıl · 
cumhur Atatürk tarafından 

evlatlığa kabul edildi ve 
Hk tayarectlik derslerini al· 

dığı Ruıyaya gönderlldı. 

Ankaraya dönüıünde her 
Türl<ün bir aile tıml alma 

ıını emreden kanunun me 

rt,ete glrmeıı anında Ke
mal Atatürk tarafından •se· 
maların kızı,. manasına gelen 
Gökçen tımt kendlılne ve 
raldt 

TGrk huıud tayare mek· 

_teblne plot olarak alınan 

Gökçen geçen ıene Dersim 
fıyananın tenkllfnde vazıf e 
aldı ve yalanız olarak, bu 

günkQ rejime lıyan etmit 

e i 
a 

v 
eti •• 

f-

Rarseloo, 3 (A A.)-Rcsmi 
bir tebliğde ezcümle söyle 
denllmektedtr: 

"Cumhuriyetçiler ıark cep 
heılnde pazar günO Pobla 
Maznuca mezarlığını zaptet· 

mtıler, pnz rteıl günü 
Fayonun §fmalfndel,ı mınta · 

kada ilerlemişlerdir. Cumhu
r:yet kuvvetleri Pobla de 

Segur mıntak6Sında mühim 
mevziler ve Frotosal yolunu 
işgal etmlt1erdlr. 

Tarragona dün Fronkhıt 

toyarelerl tarafından bom · 

bardıman edılml§tlr. Bom · 
bardıman kurbanlarının ade· 

dl malum değildir .. 

Cumhuriyet k ı t inanın 

Ebreyl g çlşlerfnden ekiz 

gün ıonra cephe 
ıu ıeklt nlmııtır: 

tal-rlben 

Şimalde Cumhuriyetçiler 
Fayon önündt- mevzi almıı · 

lardır . Cephe bundan ıonra 
hemen doğru bir hat ıekltn . 

d e uzıverak Popla de Ma 
ı a l u c a ve Fatarelles 

önünde Ebrenln halkalandığı 
mahalli katetttkden ıonra 

hafifçe Vlllalbanın ıarkına 
dönmekte ve Gandezanın 

tkt kilometre ıtmaJınde Kor

berada nlha vet bulmakta dır 
Gandezenın cenubunda cep 

he hattı PlebelJ, Benlfallet, 
Pratdttn geçerek nehlrln iki 

ucundaki daire ile tahdit 
edll«!n mınhıkaya takip et 

\olel< ateı e aaiıtt;~-"-t->1-- \=1,!~f;l''-'::ı.;;;-.• 

tıka metinde Elmaslarla süılenmlt ta 
bolmnl<tedır yarecilık altun madalyaımı 

S b h b Madrıd, 3 CA A ) Mer· ıenç a 1 aya veren Jzzat 
kez ordusundaki Cumhuriyet manevi pederi Atatürk ol. 

muıtur. Bundan ıonra Türk ku•vetlert Teruel eyaletinde 
Griegoı, Portfllo de Gnada hava ordusunun kadınlar 
lavlar ve Sterra Albarraclo k11mını teıkıl eden otuz ka· 

dar renç kıza, Türkkuıun- de frlnı kasabalarını Zftp 

da mualltmllk yapmağa de· tetmfılerdfr. Bu l<uvvetler 
vam etti. • 

Eıkl rejimin devamı olan 
haremin, peçenin ve örf ve 

adatan kaldmlma11ndanbert 
"deıenchantee,.ler bu ıon 
hldlıeden kolayca görüldü. 
ğü gibi güıel bir terakki 
göıtermtılerdir. 

Sabiha Gökç n Hde ha
)fle ve kiiçük boyu ile ylr · 

mi yaıından daha •ıağı bir 

ıeoç kız hl11lnl vermekte· 
dır. Gıydlfl tayarecl müla 

zlmt elblıeıl kendisine çok 
yaraımaktadır. Btraz ciddi 

Frtudan iki kilometre ileri 
gltmfılerdfr . 

Türk gazett-cllerJ ziyafetin 
de Yunan Maliye Nazırı M 
Seffrladfı a ola tmııtır. 

.. Evvelıf gece, sizin se 

vlmlt mtaaffrperverflğlnize 
biz~ getiren trenin korido

runda. yanımda dur n bir 
Türle jandarmasına Yunanla 

kardeılerl ile münasebetten 

memnun olup olmadığını 
ıordum. Bana henüz geçmrı 
olduğumuz hududu göstere· 
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i Ci a 
ob n, Parası a Tamaen 

nı öldürdüler .. ir Bahçev 

Bir Sü . üden 35 Koyun 
Ahp Gö ürmüşler .. 

- ------
Çobanları da Bağladılar Ve 

Bandırma. (Hususi) - Bu
raya 6 kilometre kadar 
mesafede bulunan Gökmen 
çiftliği c •varmdakl bahçe· 
lerln birinde bahçevan Hü 
seyln dında biri yatağında 

tabanca ile öldürülmüı ol · 
rak bulunmuıtur. 

Yapıl n tahkikatta evvelce 
bahçev n llü eyinin yanında 
ça1ıomış bulunan Manya11o 
Hamamlı köyünden Eıref 

oğlu Hasan ile Bandarmah 
Süleyman adındaki iki çoba 
om bahçevao Hüsevlnl 
parasını ele geçirmek için 
öldürdükleri aniaıılmııtar . 

lkı çoban Hüseylnl taban 
ca ıle öldürdükten sonra 
kendisinin baıının altında 

Mal.ye ·nası 

Eksiltmiye 
Kodu. 

Hükumet konağı yanında 
yapılmokt ol&n malt ye bi · 
naaının bir &<atı bu yıl ya· 
pılmııtı Binanın geri kalan 
kıımımn ikmali işi yirmi 
yedi bin beı yüz lira üzerin 
den eks ilmiye konulmuıtut 

Bu ay içinde yapılacak 

bu suretle tamamlanmış ol -
c khr. 

-~ 

erfı· Edecek 
Adliyeci er. 

Adliye Bakanlığı, hakim 
ve müddelumumılerln bir 

sene içinde temyiz mc.hke 

meıince nakz veya tasdik 
olunan kl\raılarını tesbfte 
devam etmektedir. Bu lesbı t 
fşl ağustos sonlarına kadar 
surecektır Eylulde eıdllye 
ayırma mecffsı toplanacak 
ve adliye men11uplarınıo terfi 
defterlerini hazırlayacaktır 
Teıfla müstahak olmak fç ln 
temytzce tasdik olunan ka 
rarlar nlabetı geçen senenin 
ynı olarak bıralulmıotır. 

iE lak 

ve yelek cebibde sakladığı 
paraları alarak uvuımuılar 
dır . 

Cinayet eınaaında bahçevan 
Hüıeyloin öldürüldüğü oda-

da bulunan 22 yaılarında 
bir genç vakayı müteakip 

derhal hadlıeyl alakadarlara 
blldirmlt ve cinayetin Masan 

ve Süleyman tarafından ya 
pıldığını söylemlıtir . Ban 

dırma zabı\a11 ve müddei· 
umumiliği faallycte geçerek 

ıuçlular çok geçmeden ya · 

kalsnmııtır 

Üzerlerinde ıkı tabanca da 
bulunan katiller suçlarını 

itiraf etmııler ve kendileri 
adliyeye verilmişlerdir 

alkev·nde 
Metamatik 
Kursu. 

Halkevlnln ikmale k lan 
lııe ve ortaokul talebesini 
yetiıttrmek üzere açacağı 

metamatlk kurau bugünden 
itibaren faaltyete geçecek · 
tir. 

re 
Kursa devam etmek üze. 

birçok talebe ltaydt-dtl 
ml•tlr 

Yu d içinde ye-
i sıhhat ü-

ku-esseseleri 
ruluyor. 

Sıhhat Velsaletl memleke. 
tin muhtelif yerlerinde has
tahane ve beıkımevleri inta 
ıı f aaliyetlne devam etmek
tedir. Bu meyanda 1937 de 

fnıasına baılnnan Trabzon 
numüne haıtahaneslnin 150 
bin liralık kıunı bltmftlir. 
Bu sene de 450 btn ltrelık 

ölümle Tehdit Ettiler.· 
Kepsüdün Eıeler köyün 

den Alt oğlu Süleyman ile 
Eyup oğlu Mustafa adında 

iki çoban geceleyin ko 
yun otlatırken karıılarına 

anıızm üç adam çıkmııtır 
Bu üç kı1ı, çobanları yaka· 
hyarak bajlamıı!ar ve aes 

, çıkardıkları taktirde kendi· 
!erini öldüreceklerini ıöyle 

mııler, ıürüden 35 kadar 
koyunu alıp uzaklaımıılardar. 

Çobanlar koyunlaran sa 
hıbl Muatafa oflu lbrahfml 
vnziJelten haberdar etmlı

lerdlr. 
Yapılan tahkikat ıonun

da suçlulardan biri koyun-

larla birltkte dün Köıeler 

köyünde yakalaomııtır, dl· 
ğer ikisi de aranmaktadır. 

Herkis ~öyünde ~ayıp 
olan koyunlar: 

h 1 Ner· Çağıf rı a lyesln n 
ktı kövüaden lımatl of lU 
Mehmedln de sürüsünden bir 
müddet önce dört koyun kaY· 

bolmuıtur. Arama netlcetfı> 

de koyunlardan biri ayrı• 

kiyden Mehmet oalu Ah 
medin sürüıü içinde buluıı· 

1ı· muıtur. Tahkikat yepıl 01a 

1 d . ~ feri ta ve koyun arın ıger 

de aranmaktadır. 

1izmir Fuarında Askerlik 
Balıkesir Pav- ğında Bulunatı 

Ca-, 

yonu. 
22 Afuıtoıla açılacak olan 

lzmtr enternasyonel fuarına 
vilayetluıiz de lftlrak edecek 
lir. 

Vilayetimizin fuara bu 
yıl daha gentı mlkyaata itli· 
rak etmesini temtn için bir 
komite teıekkül etmlıtır. Ko 

ral< teİhlr
1 

edU~ce,·'-mahİÜf, 
e11a vesaire hazırlamakta· 
dır . 

Bu huıusta kaza ticaret 
odalarile de temaa edil 
mektedlr 

Fuarın Balıkesir pavyo 
nuııda daha ziyade mahıu 
lit, maden numOnelerl ve 
sanayi mamulatı yer ala 
caktır. -
Ticaret odası nizamnamesi 

tadil edildi. 

Mahkumlar. 
ucl Aıkerhk kanunu m 

i d bıJ bloce aıkerlfk ça an a le 
luoup da adi cürOmler 

1 ., . 
mevkuf ve mahkum 0 • 

1
. 

larao geri kalan mahküOJ 
t•. yetlerlnin ıulhtan ıonra il" 

mamlaomak üzere ıeferber 
1 

h l. eler ğtn birinci günü ta ıy lJ-
- • -·-·-•··--'•· >...u;,,,... 
kanlığı , ceza ve tevkif ef 

ler•nde bulunan mevkuf 1' 

mahbümlardao ukerltk ç!ç 
ğıoda bulunanların her il 

·yle ayda bir tevellüd itibarı 
11 btr lııtealnln yapılma••01 

ıytl usul ittihazını cumhur 
11 müddefumumillklerlne b 

dirmııur. 

Ziraat af-;şıe-Ti-hızırfın~ı. 
Ziraat Veklletl kôY ın· 

fer için nebat hutalıkları~~ 
dair reılmlı ve açık ıı• 
duvara fıılerl yaptırmal• lı' 

Vekiller Heyetince, t caret rar vermf§tir. Bu aftıler 11 
odaları nizamname inin kon- 61 

kında tamamlanacak ve k kısmı ikmal edtlecektir. Bun- grelere aid 68 ncl maddeılnln . fere gönderilecektir. 
dan baeka Elazıkta 96 ya- tadal edildığı ıehrimlz tl~a- 1 __/, 

tak1ı cüzzam hııstahaneıln ln ret odasına ~ldırtlmlıtır.1 11 ISJAN Ul RADYOSU'/ 
lnıaatıo da devam edil- _,., 

:~~1::~:·· 
9
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S tış arı pavyon inoaah eylul nfhaye liğatın poıta müvezztlerl 
olan yüzü pek nadir alarak 
güler Tahauuaahm ıoran 
ıautecllere nez ketle, söy. 

lenecek mühim bir ıey ol· 

madığı cevabını vermlı 
tir n 

"Echo,, . Parlı, gazetesin· 
den: 

"Türklyeye peltnce; kendi 
mevcudfyetlerı için çok f ı 

rek dedi ki: "Lakin bayım 
birkaç zaman ıonra oraıı 
da mevzuubehs olmıyacak, 
biz kardeı gibi yaşıyncsğız . ,. 

Mesud meml ketlerlAcaba 
Ren tçln biz bunu ne zaman 
diyebileceğiz? 

Aynı Ankar konferanııın· 
da Yugoslavya Tfcnret n zm 

M. Y ovaoovlç bu duygul rm 
teıılrHe. ıu f ıklrlerl btr cüm

le lle ff ade edebilmek üzere 
"Balkaularda yeni blr İsviçre 
y rattak demlıtfr . 

Finans Bakanlığı teokılit 
kanunu ile vergi ve resim 
lerın terklnıkayıd aaliihlyett 

yalnız varidat müdürlerine 
verilmıru. Milli Emlak satı~ 
ve kar belleriyle ecrlmtsil 
tahakkuklarmdan terkini la 
zımgelenler için ise Finnns 
Bakanlığından mezuniyet 
aranıyordu 

1~:;~:~::. ·~~~m Y:;:k~ı Adlı!.'~!T!~ılığ~Ş~dli teb-

1 

/ 

tinde bitecek bu suret) sa vaaıtaılle yapılması hakkın 1 
natoryom kadroıu 250 ye da bfr nizamname projeıl ! 
çıkarılmıı olacaktır . llay- ve bir de talimatname ha ı 

zırlamııtır. Nızamn me ve 
talimatname projeleri son 
bir defa daha gözden geçi· 

darpaıa nurnüne hastahane 
sile fzmlr emrazı sarJ}·e ve 
Zooguldak haat hanelerine 
de birer pavyon ilave edile. 
cektir. Ayrıca İstanbul ak· 
liye ve asabiye hestahaneat
ne bir merkez pavyonu ile 
diğer bir pavyon ilave edil 

rilmekt~dfr. 

icfa dairelerinin islahı 
Adlfye Bakanlığı, icra da

frelerlmb:lo lılahı etrafında 
tedkıkler yaparak fsvlçreye 

Öğle neırlyatı: . 
1
• 

14.30: Plakla Türk 01ıı•,. 
kfıl. 14 50: Havadlı. ı5 ~o: 
Plakla Türk muılklıi. 15.J 
Muhtelif plak' neırtyata. 
Akıam neırlyah: 

1
• 

18 30. Plakla danı (l)ıı• 
bt' kili 19.15: Spor müııha 

lerı: Eıref Şefik. 19 55: Bo' ,. 
aa haberleri 20: Saat •Y' 
Grenviç raudbaneılP dt" 

~e naklen. Müzaffer İlker ~ 
arkada§ları taraf andan ror 

deli olan Halkan Antantının 
kurulmuından ıonra flUkrar 

keıbeden münuebetler ne· 

Uceılnde, Balkanlarda bir. 

kaç ıeoedenberl ha11I olan 
bu kadar karakteristik hava 

deilfmeıl aala lokir edile-
mez 

Aıaiıda naklettijlmlz bu 
fıkrayı ahiren, Ankarada 

insan, 1914 den evvel kar. 
geşalıklar yuvası olan Bal· 
kanların vaziyetini dütüııe 
cek olursa bu günü hayret 
le takdir edeceği ve istılt 
halde daha fyi olup olmıya-
cağını kendi k adin sora 
cağı geliyor. 

Finans Bakanlığı, milli 

ernlik sah§ ve icar bedel· 
lerJyle ecrimisillerln de müo. 
huıran terkfn noktasından 
vj iiyetlerce yapılab imesin! 
kararlaotırmı tır Terkin tek 
lifleri bundan böyle vJlayet 
ferde milli emlak müdür ve· 
ya memurlarına, milli em· 

lak te§kllatı olmayan yer· 
lerd de v ridat müdürleri 
tarafından yapılacaktır 

nıl tir. 

Bu sene de teferrüata ald 
binalar yapılacaktır. Bu su 
retle hHtahanenln kadroıu 
1800 yataktan 2000 ne çı
keıulmıı olncaktır . Ayr.ca 
Erzurum heatahaneılnin kad
rosu bir pavyon ilave edile· 
rek yüze \'ıkarılmııtır. Ma
nlaada yeniden bir doğume · 
vJ ve Konyada ikinci bir 
köy ebe mektebi açılmııtır. 

dönmüı bulunsn icra müte
hauııının raporunu bugün 
lerde beklemektedir. Bakan· 
hk, kendi tcıkılatı vasıtaaıle 
de tcra dairelerinin iılahı 
etrafında tedkıkler yaptır 
maktadır. Müteha11111n ra 
poru tle adliye teıkılah ta· 
rafından tatbik neticelt-rl 
gözden geçlrlldfktt-n ıonra 
lüzumlu projeler hazırlana· 
caktır. 

J r• anuılkıeı ve halk ıarln • -.ı· 
O 4..,. 20 40: Hava raporu. 2 · 

Ômer Hiza Doğrul tarafır1. 
dan Arapca söylev. 21: ~Ô: 
at ayan Orkeıtra. 21. 
Belma ve arkadaolara ter~~ 
fından Türk muılkl ve ha 
ıarkılara. 22 J O: Konıer: ~o 

1 
votnlden naklen: M. Kedi' 

k tr• Akel idaresinde or et 

22 50: Son haberler ve er 
s·· t~ıl ınoün projramı 23: 
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Pari-Suar Gazetesine Göre: 
• 

Avrupada Korkulacak 
Bir Manzara .. 

1 - Almanyanın, Mu
vaf f akiyetleri Nisbe-

2 - 1935 Senesine Ka
dar Baş Döndürücü Bir 

tinde Artan Bir Sürat
le Takip Ettiği Kuvvet 

Tarakkiyi Mümkün Kı
lan Realizmi Unutmu-

Politikası .. şa benziyen /tal.ya •. 
Yazan: Jan Mlıtler 
" PARI · SUAR ,. 

gazetealndeo 
"Kral altıncı Corç tle kıra -

hçe Elizabetio Fransaya yap 
tıkları muhtE>tem ıeyahatın 
ertesinde, Franıız logiliz doıt. 
luk tezahürlerinin yakın ve 
daha uzun vadeli akiılerlnln 
neler olacajıoı ıımdlden ara 
manın zamanı mıdır? Faz 
la kategorik iddialardan çe· 
klolldtğl ve lnglllz amplrlz 
mtntn, fazla mücerret çerçe 
veılne hiçbir zaman yanaı 

nıamıı olduğu sistem zihni 
Jetiyle hareket edllmedlğl 

takdirde, evet. 
Evvell Franıız-lrglliz mü· 

naae betlerinden ba hıedellm. 
Bu münasebetler BB. Şotırn 
ve Delboıun Londrayı ziya 
retlerlndenberl mükemmeldt 
ve nisan görüımcleri BB. 
Dısladfye ve Bonneye bunlara 
biraz daha sıkılaıtırmak im 
lcanıoı vermltti f raoaız mll
lettnln hükümdarlara yaph 
fı muhteıem iıtıkbal ıkt 
ınılletın dostluğunu çok da 
ha yOkıek bir ııoktaya çıkar 
mııtar; fılhakika, bu lstıkbal 
Yalnız muhabbetin hl11i ıe· 
beplerlnl aydınlıfa çıkrnakla 
kalmadı, iogıltere ile Fran 
sanın dütünce ve ideal hu · 
•uıuıundakı derin benzerliği 
ve menfaatlerinin devamlı 

ittlraktyetlni hl11edtllr btr 
hale koydu Ktmıeye bir ta
vizde bulunmak istemeden 
ve Roma Berlın mihverini 
••ilam bu!unmıyanlarıo .af · 
dılltklerlnl taklid etmeden 
otuz beı senelik ~lr anlat 
IDanıo, Jkl kadiri mutlak 
fakat ıahsi idareye lıtinad 
eden bir ılıtemden daha de
vamlı olabileceğini düıüo
IDek hakkımızdar. 

Kralın ıeyahah, Maoı öte
•i doıtlanmıza sunl ve keı 
rıkalürleıtırtlmtı çehreılnden 
bambaıka bir Fransa göster 
IDltttr 1936 Haziranının ba 
zı ınüeuif hidfselerinl fazla 
lrajıje almıt olan bir takım 
küçük kral aaraylarmın ha 
taıına logiltere hiç bir za 
IDan düımemlıtır; halli lo · 
atlterede bugünkü Fransız 
tecrübesine çok genlt bir iti 
bar açılmıfh, bununu mut· 
lak akamett müıahede edil 
dtjı zamansa dıplomaalmıze 
büyük bir zarar \'ermemi§ 
0 101a11na ıevlatldi. Franıada 
~eınleketfn hayati menfaat· 
erı eaa11 üzerinde blrleımı-

Ye a m a d e sükunet, 
bulrnuı, m ü t e b e a ı im 
bir hak görmek bu sevinçle · 
ribl artırdı Fransız lnglliz 
8

"
1•ttna11nm teıkll etllil kuv 

•et çiftinde, Fransa, yeni 
den kazanılmıı manevi kuv
•etı, bundan böyle her gün 
-rtacalc olan maddi kuvve 
u,ı~. daha ağır çekmekte 
dır 

ıe gücenmesin amma, hü 
kümdarlara selamlayan al 
kıılar aym zamanda B. 
Çemberliayoıo hükumet ne 
de hitap ediyordu Daha 
dün muhafazakar partfslnln 
lnktuma uğramaslyle İngil · 
terede ekıerJyetln değiıeceğl 
ümidini beıltyenler Lort Ha · 
lifakıın B. Rdenden ne ka
dar takdir ve muhabbetle 
bahıettlflnl lfttebılmlt olsa 
lardı bu düıüocelerindeo 

vaz geçerl~r ve muhafaza 
kir partisinin muhtE>lif le· 

mayüllerlnln goruı birliği 
yapacaklara Z<\manın belki 
pek uzak olmadığım farke 
derlerdi. Bu bakımdan ge· 
çen haftanın tezahürleri fay · 
dasız olmam ı ıtır . Bu teza
hürler, ıulh dostu olan ve 
bu ıu1hu realıtelere fııtlnad 

ettirmek htıyen iki hükü 
metin mevkllnl sağlamlaıtır· 
mıı olacaktır 

loglllz hükümdarlarının 
aeynhalının dlplomatlk vazı 

yeti üzerinde yrıpacağı tesi
ri, asgari hata ıhtlmahyJe 

takdir edebilmek için, hu 1e

yahahn 1100 d~rtce gergin, 
en mutedil adamlarm ağus· 
tos sonunda harbi muhtemel 
addettikleri bir zamanda 
vukua g elmiı olduğunu göz 
den arak etmemek lazımdır 
Hakikaten, hatta benim gl 
bt, harbin önüne geçtlebile 
ceğlne lnanantarın bile, göz · 
lerlni tehlikeye kapamaları 

doğru olmaz. Almanyanm 
muvaffaldyetlerl niıbetlnde 

artan bir 11üratlc takip etti· 
ğl kuvvet polıtıkaaı; Ka \r'Ur · 
dan 1 Y35 senesine kadar 
kendisine baı döndürücü bir 
tera kklyl mümkün kıldırtnıt 

olan o yumuıak realizmi 
unutmuıa benzlyen İtalya; 
Avrupamızda korkulack iki 1 

manzaradır Bu elemanlara 1 
tkt ıhtilaflı saha eklenmt"kte· 1 

dır. lıpaoya ve lcavııa fıraa 1 

tının doğabileceği Çekoslo · 
vakya .. Gerçi, lngll•z hüküm· 
darlarının Parla ıeyahetı bu
günden yar ı na, böyle bir 
vaz yeli. değlıttremez. Hıç 

olmazsa bir dereceye kader 
tahdit edebllır. 

Her ieyden önce, ıu veya 
bu memlekett~, Fransa ıle 

İngllterenin a raaını aça bile· 
leceğlyle öaüomüı olanlar 
varsa, bu faraz tyelerl ileri 
ıürmüı olanlar matem tuta 
bilirler: Fılhaklka, Lort Ha 
ltfakıla BB Daladlye ve Boo· 
ne arasındaki görüımelerle 

29 nisanda tarif edilmıı ve 
21 mayıata tecrübe mevkii. 
ne konulmuı olan hareket 
haattı değtımiı dejlldır. Bu 
hareket hattı, lıpanya me 
ıeleılnde Franaanm karaı· 
mazlığını idame etmesini 
ve İngilterenln de Ro 

lle 

icap ettirmektedir. Bu duru 
mun ıarahatı karımnda 

mantık ıeslot tıtttlrebtliue 
ispanyada sonbahara doğru 
btr uzlathrma tasarlanabilir 
ve Fransız · ltalyan görüt 
melerfne bir ıkt hafta zarfın . 

da baılanmak liıımdar. Hal 
baıka türlü oluna, bu hal 
yanın macera ıtyaıellne de· 
vam etmek niyetinde oldu 
ğunu ve ekonomik güçlükle 
rln kendlılne mümkün ve 
reelin htsılni kaybettirdiğini 
gösterecektir 

Çekos1ovakvaya gelince 
bu meselede f ranaız · logı · 
lız politıkaaı aynı sarahatle 
meydandadır Haynlayn poli-
tikasının Alman reylerinin 
yüzde 90 nıoı etrafına top 
lamıı olmaaı, B. Beneıln dü 
ıüomüı olduğu gibi birlikçi 
bir devlet prensibinin bir 
kantooaltzm veya federalizm 
eıaaı dairesinde tadil edilme · 
si lüzumunu ortayn çıkar· 
maktadır Bu suretle Bohem 
yanın tarihi hudutlara mu· 
haf aza edılmıı ve bu hudut 
lar çerçevesi içinde muhte 
lıf etnik gruplara daha ge· 
ntı hürriyetler vertlmıı o 1a
caktır . Hukuk eauı üzerinde 
ilmt münakaıalnla daha bir 
çok haftalar kaybed ı lme!I 
eıefe ıayan olur, fakat Al 
manyanıo, tehdıt yoliyle ite 
müdahale etmiye hakkı ol· 
duğunun kabul edllmeıf, Fr. 
aosan ı n Belçikada Volanlar 
la Flamanlar arasındaki ıh 
ulaf larm derhal yeni bir 
anayasa tanzimini icap et . 
Urdlğiol Belçıkaya ıhtar et 
meal gün btrıey olurdu. 

Südetler meıeleıl Prağla 
Südetler araaında halledıl 

mek lazımdır, fakat ıüratle. 
Bu ıı bittikten ıonra bir 
grup paktının aktl uğurunda 
müzakerelere girlıılmemeal 

için htç bir ıebep yoktur. 
Paktlarm kaymeh ve de 
vamlılığı hakkında hayalle
re kapılmıyorum , fal<at Av 
rupanm ateıtot dütürmek 
için hiç bir çareye baı vur· 
mayı ihmal etmemek la 
zımdır . Yeni bir paktın ma
nevi bir teık in edici kıyme 
ti olur ve daha az dramatik 
bir hava içinde Avrupa eko· 
oomlılnlıı yeniden lnıaaına 

müsaade edebillrdt, Bizde 
Almanya ve ltalyanın eko 
nomık güçlüklerine bir dü
züye ltaret edenlt'r bu güç· 
lüklerln, otarıik memleket 
lere uzun ·bır harbı kazan 
mak ümidini vermese bile 
k11a bir harp macerasını 
göze alabileceğini dOıünmü 
yorlar Yaz ıonuna kadar 
Avrupa her halde önünde 
açılan tki yoldan birini in 
tlhap etmlt olacaklar Fran 
sız-İngiliz anlatması dünden 
daha kuvvetlidir. Bu birlik, 
bu kuvvet ve bu mantıkın 
dünyaya verdlil deutn, ge· 
lecek haftaların bütün teh 

Moskova Evrensel Edebiyat 
Enstitüsü .. 

Okullara Girme Şariları: 

Çocuk Bakıcı 
Okulu. Moıkovada bulunan "Gro 

ki,. Evrenıol Edebiyat Enı 
tütııi büyük ilmi f aallyet ve 
araıtırmalarda bulunmakta · 
dır . 

Sovyetler Bırllğl ılım aka · 
dernlıi azas ı ndan Pokrovskt· 
oln rlyaıeUnde Gvozdev, So· 
bolevskl ve Radzlg gibi nkt 
edebiyata çok lyl bilen klm
ııelerden mürekkep bir heyet 
eski edebtyatm klasik eser -
lerlnl Lükreıl, Sofoklü Ôrl
pidt, Plotu Arlstofanı llorası 
veulreyt tedktk eylemekte. 
dır. Son günlerde bu ıube 
Omtrusun İlyadasınm Vere · 
saev tarafından yapılmıı ye · 
ol bir tereemealnl dtnlemiı· 
tir. 

Pıofeıör Şıllerin rlyaae
Undeki garbi Avrupa ede· 
btyatı ıubeıl, Fransız ıht ıli. 
ltnln 1939 aenealnde kutla
nacak 150 ncl yıldönümü 

münaıebetlyle, 1789 Fran· 
ıız burjuva ıhttlall ve dün 
ya edebiyatı,, namı altında 

bJr kitap hazırlamaktadır. 
Bu ıubede, Profeeör Galpe· 
rina, Nusloov, M~talov, Kot 
povlç, Grip, Ayhengoltz ve 
daha dığer yükıek edebiyat 
ilfmlerf çalıtmaktadır. 

Sovyet edebiyatı ıubeai, 
halen Sov)·etler Bırlığl mil · 
letlerinln Sovyet devrt·~I ea 
nasındaki edebiyatı tarihi 
tle meıgul olmaktadır. Bu 
ıube, proğramana, modern 
Sovyet edebtyatınm aktüel 
meıelelerlnl almııtır; bu 
mesele erin t'n esas'ıları ıun 
lardır: Sosvallıst roalizm, po· 
litılc ııtr, edeblyattft vatan 
daı'ık harbi temi. Lenln-Sta· 
lln devrinde halk epik ıtırı. 

Aynı oube, Mayaltovıkın in 

ve meıhur Çepaev romanı · 

nın muherrirl Furmanovun 
da monoğraftlerini hezırla 

maktadır. 

Eıkt Rus edebiyatı ve 18 
net uır edebiyatı ıubcıl, 

Profesör Gudzlnln rtyasettn · 
dt-, l 8 ncl ıuır Ruı edebi· 
yatında roaltzmın kaynakla· 
rını etüd eylemekle meıgul· 
dür Bu ıube, 22 23 Mayıs · 
ta, lgor tiirinin 750 ncl yıl
dönümü dolaylılle buna aid 
timi hır toplaoh yapmııtır 

1939 leırloevveliode bü· 
yük Rua tiıri Lerınontovun 
doğumunun 125 net yıldö 
nümü dolayialyle, ıalrin ha 
yatına ve eıerlerıne a!d ye· 
nl ve güzel bir kitap çıka 
rılacakhr. Pıofeaör Brodskl, 
Lermootovuo btoğraflslol 

yumağa memur edılmlıt i r 

Gorkinin eserini tedkike 
memur olan ıube , büyük 
edıbtn büyük eıerlulnln il
mi bir surette tanzim edıl· 
mit külllyahoı hazırlamak 

tadır. EnsUIQnün eline al· 
dığı Gorktnln edebi mirası, 

pek muazzamdtt: Gorklnln 
kendi el yazıatyle yazdığı 

2 500 veatka, üzerinde Gor 
kinin taahıhler yaptığı 500 
kağıt, edtbin yazdığı mek · 
tuplardan 15 000 nfiıha, 
Gorklnln eserlerinin 14.000 
muhtelif tahı, muhtelif 300 
fotolraf, Arıtvde ceman 62. 
000 vesika mevcuttur ve 
enstitü, 1938 seneal. zarfında 
bunlardan 20 000 tanesinin 
tedklklni bitirecektir. 

Halen, "Gorki arılvlerl" 
nln ilk clldi olarak, edibin 
Kaıuı aclumda edebtıat ta· 

rlhl hakkında söylediği kon. 
f eranıların tabı iti hazırlan 
maktadır 

Enstitüye merbut olan ve 
1 1 salondan mürekkep bu· 
lunan Gorkf müzesinde çok 
kıymetli eİya kollelulyonlara 
mevcuttur . Bu eualar, edi · 
bin çocukluğuna ve gençli· 
ğine, edebi f a a l i y e t 1 ne 
ve genç muharrlrlerle 
olan münasebetlerine aid 
bulunmaktadır. Gorklnto ıoı 
yallıt kültürün yüluek bir 
mümeutlt ııf atlyle bıraktığı 

yadigarlara bilhassa mühim 
btr mevki verilmtıttr. 

Eotıtüye ald artlltlk resim 
ıubeat tlmdlye kadar nadır 

resimli tablolardan, gravür· 
lerden, halk sanata reılmle · 

rloden lıtoğrafl ve ofortlar 
dan ve artiıtık afıı ve cıld. 
lerden 130.000 adet topla· 
mııhr. 

Enstitünün. ayrıca btr de 
umumi el yezıaı ıubeal mev· 
cuttur. Bu ıubede muhtelif 
muharrirler ve ebedi teıek
küllerin faaliyetine atd 70,0001 

el yaz111 ve vesika bulun 
maktadır. Sovyet muharrir 
leri btrltğtnln arıtvlt"ri ede · 
biyat tarihçisi Sçcgo1ovun 
topladığı eserler Ogarevln 
tlmdlye kadar neıredılmemit 
bir ollr defteri, muharrir Fur 
manov ve Çeplglntn arıtvle
rt, Alman ıaırı MühHmıo el 
yazıları ve nı hııyet Fransız 
edibi Hanrf Barbüsün btr 
kısım mllterfyellert hep bu 
Enstitünün umumi elya'Zlll 
ıubeslndedır. 

Kayıp sahadatname 
Gaziantep rüıtıye mck 

tebfnden almıı oldujum fa· 

hadetnameml kaybettim. 
Yenisin i çıkartacağımden eı 
k t ılnin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Gazlantebtn Kurbl 
ILoı Şeker mahallesin 
den Ömer Şevki oğlu 
Mehmet Şef* Ôzerda 1 

.-·······~··············-. 
: TURKDILI : , • • : Pazarteıfnden baıka her : 
: gün çıkar. Styaıal gazete •. : • • : Yıllıiı: 800 Kuruı :

1 
: Altı Ayhfı:400 • : 
~ Sayısı: 3 : • • • 
: Günü ıeçmtı ıayılar 25 : 
: kuruıtur. : • • : ADRES: • 
1: BALIKESiR TÜRKDILI i , ........................ ... 

Çocuk Eıtrgeme Kurumu 
nun Ankaradakl çocuk ba 
kıcı okuluna 1 temmuz 938 
den itibaren talebe kaydına 
baılanmııhr. 

Kayıd muameleılne 15 
ağıııtoı 938 de ıon verıle· 
cektir Okul, yatılı ve para
gızdır . Tedriıat iki senedir. 
Dersler nazari ve pratiktir. 
Okulu muvaff•ldyetle bitire· 
rek diploma alan bayanlar 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 
göstereceği yerlerde iki ıene 
maaıh olarak çahımayı de 
ruble edeceklerdir. 

Okul yalnız bayanlar içindir 
Çocuk bakıcı okuluna ya-

zılma ve alınma ıartlara ıun· 
!ardır: 

1 - 18 Y aıından aıai• 
olmamak. 

2 - ilk mektepten dip· 
loma almıı olmak (Orta 
mektE>p ve lfae talebeleri 
tercih edilirler ) , 

3 Sıhhatı yerinde, ah· 
lakı iyi olmak, 

4 - Okula yazılmak la· 
tiyenler ( Ankarada Çocuk 
Eıırgeme Kurumu batkanlı 
ğma) adresine istida il~ mü 
racaat etmelldirlu. 

5 - Kayıd için gerekli 
o 1an evrak ıunlardır: 

Mektep dıplomuı, 

Nüfuı hüviyet cüzdanı, 
Sıhhat ve aıı raporu, 
Hüsnühal ve aıı raporu, 
Üç fotoğraf. 

Edremit ııhyı hutuk 
hatiml·ğindın: 

Edremldln Camlivaaat ma
hallesinden Ali kızı Zeynep 
Tekkeatzlerlo l<oca11 mOdde
aaleyh aynı mahalleden lla· 
aan oğlu lbrahfm aleyhine 
açtıiı sulh teıebbüıü dava
ıtndan dolayı müddeaaleyh 
İhrahlm namına çıkarılan 
davetiyenin lkametglbının 

meçhultyetf hasebıle btll 
teblığ iade kılınmıı ve müd· 
deaaleyhe daveti yenin lllnen 
teblillne karar verilerek 
muhakemeleri J 8 8 938 aa · 
at 1 O a barakılmıt olduğun

dan müddeaaleyh fbrabtmln 
vakti mezkurde ya bizzat 
mahkemeye gelmeıl veya 
bir vekil göndermesi, gelme
dtğl v~ vekil de göndermedi· 
ğl takdirde muhakemenin 
ıııyabında devam ed,lecell 
davetiye makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Susığırluktakl biri ık ha yvanlarınm 160 ton ıamanıoa 
talip çıkmadığından ihalesi on gün uzatılarak 9 8 938 aalı 
günü saat JO da yapılacaktır ilk teminatı J 80 llradar. 
Taltplerln muayyen gGnde Balakeılr kor ıatın alma komi•· 
yona müracaatlara. 

Balıkesir Sıhhat Ve içtimai 
Muavenet Mii.dürlüğünden: 

Açılacak olan aailık koruculuiu kursuna devam edebil 
mek için isteklilerin aıağıdakl tartları haiz olma11 ve ı&ı -
terilen veıaiklu bulunmaaa lazımgelmektedir. Aıafıdald 
tartlara haiz olanların Balıkeılr Sıhhat ve içtimai Mua 
venet Müdürlüğüne müracaatları . 

1 - 25 Ya11ndan aıağı ve 40 yaıından yukara olma
mak, 

2 - Hüviyet cüzdanı, 
3 - ilk mektep ıahadetnameıi veya ukerde ııbhat 

teıllllitında çahıtağına dair veaıka, 
4 Askerltk lerhtı veııkaaı , 

5 HGın6hal mazbataeı. 

6 Sıhhat raporu ve •fi ıabadet•ameıf, 
4,SX6 baclıllCla ••ı adet felefraf, 
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Emval i gayri 
menkule Ne: 

J8 
19 
29 
30 
53 
65 
68 
75 
76 
6 

9-10 
17 

110 
118 
120 
J .ı 1 
125 
ı27 

128 
129 

1 ~! M U J D E ! . ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ; 
Müdürlüğünden: • .. . • "'- .. . " 

il POS'"f A OTOBUSJ...,ERI 1: Kapital:.100/)00,000 Turk Lı~11sı : 
Mevktı: Muhammen ı . "'- Yurd I çınde 261 Şube Ve fijans F* 

Lıra: , • "'1/.. Dünyanın Her Tara/Jnaa Muhabirler '* 
Cami Çt"fme ıokafı ıJO • u LU OTEL N EN • "4f 1* 

Nevı: 

Dükl<an 
Sü üklü çeıme 200 li Si Jtld Her türlü zirai tkrazlar~ dıjer bılcümle banka mu- fı/t 

Yeıillt çıkmazı 1000 1 5Jl "" amelerl bü7ük ıubelerınde karalık kaaalar. 1* 
.. 
" 

Biğadıç caddeli 400 A L K A R it "'1/.. lbbaraız taaarrut ve kumbara beaapiarında ikra· fı/t 
Sobacalarda 500 •ı : miyeıer. = • •ı '* 

.. 
" 
., Emloaia camit 
,. Boyacı ıokağı 

Sebze bahçesi lıtaayon anbarı cıvarı 
Ana lataayon civarı 
Baiyeri Ayazmada 

Dükkan ve ev Şa mlı caddeıt 
Han anaaı Eıktcıler 
Tarla Pataköy çayır 

.. 
.. 
.. 
.. 
" 
.. 
.. 

• Kekllktepeıl 

,. Aıçıdereıl 

,. Taıaltı 

.. Tahırçeımeıi 

" 
Ulumezısr 

Orhanlye aıçıdereal 
.. .. 

IOOO il ilıt ı : ll<raml!Jt: Miktari: lkrumiye11iu tutarı: F* 
1000 • Her ıabah otelJmlzden Buna, Çanakkale, Bandır- ·~ 11J. AUt.01 LlltA LlN.A ffl 
500 ı ma ve Edremlde otobüı poıtaları kalkar ve akıam it 1fııi. 1 WUO !UUO ,. 

4UO ;i Jarı gelir . M ~ ı 500 500 '! 
2U il Poıtalar kartılıklıdır ifi .,... :l5U ıou ,.. 

560 • lzmlr a\'izolıuı için Balıkealre uğr1yacek ıayıo mi lftJ. 1 ~ ıuo 
1000 

ffi 
JUOO il aafırterfmJze her zaman temiz yatak bulundurulur. Si ~ :ıU l~ÔU lft 

:Wo it Eıkt Dtyuouumumıye otelı oamile maruf oteli bu • """ 25 f* 
200 • kere ' 'Uluı Otelt,, ıımıle açtım . Yent mefnıtat, muıam • ~ JU 4U l~OU ffi 
700 • ba ve mükemmel konforu haız, temlzlıiı tuavvurun Si "iti- 40 .2U 8UO : 

15 • fevkinde ve hatları çok ehve:ndır. hthahatları te:mto it JtlJ. 108 . . 6lJUO 'I* 
• edllen m Oıterilerlm, yol yorıunluğuou otellmtzde 1 : bu lkramiyder Jur uç aydu. bır olmak .u:.trc: ~ St 1'lt 
; bthakkın dıntendarecekur. • :i'\ nede dort dt:ja bu miktar uuıwat:n K.ura ıie d.agıtı 1ft 

150 
500 
200 

lf Uluı Otelı Müdürü • ~ lacaktır . llk keşlae 11'..!Jlül Y38 dtdir. ffi 
• Eıkl Telgraf Müdürü lf .-- A 

50 • Fehmi Aılan • •l-"i "i "il-"i .. "i .. l-"i "i "i W. "i "i "i l-l-l-l-"il-l-• 
Yukarıda mevkii •e numaraları ve nevileri 7azılan em 

•ali gayrimenkuller hizalarında göıterılen bedeli muham ····---~--··--····--······· 11xı-.:J•••••••••••••••••••••11 11~~~~~~~~~~~~~ 
! KUNDUUACIADiL =i Okumadan Geçme-I 

menlerlle tem liken ıatılıia çıkarılmıthr. İhaleıl 1 O 8 9J8 
çarıamba günü ıaat 16 da yapılacaktır. latekll olanların 

yOzde yedi buçuk muvakkat teminat akçalarile birlikte Va
kıflar Müdürlüiüade müteıekkll komtıyona müracaatlar1. 

4 - 1 - 241 
e l\I A G A z A 81 ı ı yiniz Mühimdir . 1 
1 Eski Btltdlyt mtydanındu Tlcartl Odasının ı: 1 1 

---------------------- • altındaki Kunduracı Adal Ayakkabı Mağazuı Ana. • 
• fartalar caddesinin açılması iızerirıe Milli Kuvvttlcr • 
• caddtsindt. 1 avşanlılı Fahri mağazası illisulindt ki 1 1 kôşe dukkdna taşınmıştır. • 

Sındırgı belediye 
Riyasetınden: il Sayın müıtertlerlmlzln bilmeleri için ilin olunur .• 

Sındırgı kuabaamın tahminen 60 hektar meıkun •e it lf 
30 hektar gayri meskun luımının halt hazır harltumm aho · llMl••••ltl!l!ltlt ............... UUI 
muı 22· 7 938 tartbinden ttıbaren yirmi ıiin müddetle açık ı 
ekıltmeye konulmuıtur. Meıln'.in luımın hektarı 28 ltra, -----------------------
gayri meskun kısman 14 lıra olmak üzere muhammen j l j 1 
bedelı (2100) lıradır . 

1 
Devlet Demiryo ıarı uçüncü 

Ekııltme 10 8·938 tarihine teaadüf eden çarıamba gü- ı 
nü ıaat 16 da Sındırgı Beledlye11nde yapılacaktır lıteklı Jşletme Müdürlüğünden: 
lerln 157 lira 50 kurut muvakkat teminat vermut ve 2490 
aayılı kanunun tayin etttil veaaıkle Naha Vekaletinden 
alacakları bu ııbı münekaaaya girme ve müteahhıtlık ve 
ılkaaının ibrazı ıarthr. 

4 - 1 - 242 

Muhammen bedelt ıle bulunduiu yer, miktar ve vaıfı 
•ıaiıda yazıh bal11t 15 8 ~38 pnertuı ıünü aeat 10 da 
&rapah zart uıulü ile bahkHırde 3 ocü itletme blnaımda 
ıatınL ahnacaktar .. 

Bu ııe girmek iıUytnlertn 930 lira muu lı kat teminat 
vermeleri ve 2490 Dumaualı 1'aınınun ta) ı n et\IAı vuıka 

B L k • A k S AI lafl ve reımi ıazettnın l 7 ~37 gün ve 3645 numaralı 
a ı esır s eri atın ıma nüıbaaında iotıtar etmıı olan talı11.ı•tname dairuıncıe alın 

K • d mıı veıtka ve tekhflerınl aJDI ıün aaat 9 za kadar 1'omb-
Omısyonun an: 1 JOD reilltjlne. vermelerl lazımdır. 

Su1tiırlsktakl topçu alayı bayvanlarıoın 280 ton yulafı l Şartnameler Bahkealrde ~ ncü ııletme müdürlüjünde 
ve Maolıa lıtaayonunda paraaız daiıtılmaktad1r. kapalı zarfla ekılltmeye konmuıtur. lhaleıl 5 8 938 cuma 

günü aaat J 1 de Balıkealrde kor ıatın alma komlıyonun 
da yapılacaktır. Muvakkat teminatı 1260 liradır. 

Evsaf ve huıuai tartlar bağlıdır Talıplertn muayyen 
günde ıhaleden bir ıaat evveline kadar teklıf mektuplarını 
komtıyona •ermeleri. 

6 - 1 ·- 235 

Balaahn bu -
lunduiu yer: Kılometreal: 

Menemen -
Maolıa lı 

taayonları 

araıında . 

41 - 50 

Ctnıl: Miktarı: 

Top · m . 3 
lama 10,000 
kırma 

Muhammen 
bedeli: 

Lira 
12400 

4 - 1- 243 

:sc· . ~;..-;:~~ -~ 

~(EMİL MARUT) l\llar-1 
~ kalı Buğd<ıy (;atkaları. 1 
~ Harman zamanı gelmlt olduğundan her rençberl, 1 

liöylüyü, d~ğlrmeııclyl ve zahtreclyl düıündüren tı. 

bir buiday çalka makınul almaktır. Fakat 1atanbul· 
' ~ dan ambalajh almak, makinenin ne olduğunu bilme· 1' 
it.. mektır. ~ 
~ Biz, Balıkeıtrde ayaiınızda maaraf aız ve açık ola ~ 

rak bu meıhur olan ( EMiL MAROT ) f abrikaaınıo 1 
buğday çalka makinelerini bu ıene de lıtanbul fıatın . 

fG. dan yüzde yirmi ve yirmi bet nokunale ve ehven 
it f ıatla aatılmaktayız. "1'J 

1 4, 5 , 6 NullJarahları, tek •~ iki parçala clnılerl ~ 
de mevcuttur. '1.1 

Mahıulah 9 kısma aymr, kattyen yabancı madde ~ 

-:@!~!!l~~~!!mJ!!!l~!!!![~l~~!!!l/J!!!!//!JJll!!J!!!!~!!l~!!lll!!!!~J!!!!!/!mıı!mım!!mıı~(~!ıl!!J/!/!!!~i~J!!~~~l@!!!!~l!~J!!!/~11!!!~~!!~!1~~!1~!/!!!!!!~l~m!ı~/!~!!!I~ ~ ::·!~~~ı.~;:.~·ı.,,., d., haı ••c••••haneın••d•• ıed• ~ 
~ K A R ı• u z K u R ~· » Bedeli için de ayrıc• kolaylık göıterllır. 1 

==. ~ ~ SEi fil: 'li 
o.== « ~ §c • ~= ~ MAKiNELERiN YAP rı<:t . iŞ MIKT ARI: ~ 

!~ K ı r a - ı y e a ğ a z a s ı ~= ~ No: 4 s 6 
=:~ ANAFARTALAR CADDESıNDEKİ ~==:: ~ 

~i A D R U Z K U R. :~ j 
Saatte yaptı~ı iş miktarı: 250, 500, 600 

kilo ıııalı~u 1 ça ika r. 

flhmet Ve lbrahim Cuma/! Kardeşler ~~ K ı :r t a s i y e M a ğ a z a s ı i~ 1 
~· Eski Hükümet caddesinin açılması üzerine bu defa Paşacami caddesinde Bal~k- ~= 1 Ralıktslr: Çtvlciler Çarşısı ı\o: 12 

k b r - ~ I Jemlrcllcr Çarşlsı No: Wf hanı altında i üyük beton mağazaya nakledilmiştir. ~~ /.t ne flradığı~ız h:r çe!it kırtasiye levazır:1_ın'. ~n ucuz ve en ıyi şekilde (Kadri Uz- ~ _ ı~~ ~~ ~~~~~~1 
==~ kur Kırtasıyesı Magazası) nd a bulabJ/ırsını z. f:~ Sahibi ve Baımuharrlrı : Balıkulr Mebuıu ti . KARAN 
==~ ~== 
-~i~iiiW~~liiiıfüiiii~WiJW[ilillfiiiWi.iW~IWıiifüiiiiaiiiiiiüiiiıiiifü'mii Çıkorım Genel Dırekı örü: FUAT BI ı.' AL 


