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Atatürk 
1-tariciye Vekilimizi 
kabul buyurdular. 
lıtanbul, 14 (A.A.) - Ha

tlcıYe Vekili B. T eYflk Rüı 
\fl Araı , Dolmababçe sarayı · 
~, llderek Relltcumhur Ata 
\flrlc tarafından kabul buyu· 
t~... -dd l uı •• uzun mu et yan 
'tında kalarak muhtelif me· 
~•ti lıaldnnda maruzatta bu 
"1111ıu1tur . 
~ 

Başvekil 

leni lrnatu~luk elç'.sioi 
kabul etti. 

~Ankara, 14 [A.A.J-Baıve 
U 8. Celll Bayar bugün Ar· 

tı'•utlufun yenl Ankara el

.•. ············z•••···················--·•ea. f' •ra•••• ~ 

: Hıtlkınıızın : Rusya 
• • • • 

Atatürke, Hükumete Ve i 
C. H. Partisine Bağlılığı i 

Karpatlaraltı Mıntaka-1 
d 1. · Ç k 1 ~e oslovakya meselesinde 

s 1 n a s 1.!__ 1 t ı. 1 taahhüdlerini yapm ınış mı1 
Hükumet bazı yerlerde örfi idare 

etti ve isyan harekatına karşı 
şiddetli tedbirler aldı. 

ilan 1 Londro, 14 (R dyo} • ••••• • 

Pera~, 14 (Radyo\ -· Çe pat1aralh mıntakasıoda ta 
kosloYakyanın Karpatlaraltı raf taraf isyanlar çtkmıttır. 

mıntakasında örfi tdare ıl&n Rutenler halkı soymağa ve 
edilmtıtlr. Bunun ıebebl, el - arbedeler çıkarmaia batla· 

nayetler tka etmek, slllhlı mıılardır. 
bınızhklar yapmak, demir- Hükdmet, lıyao mıntıka-

larında örfi idare ilan edil · 
yolları, telgraf ve telefon 
direklerini tahrip etmek gl · 
bi bası hareketlere mani ol-
maktır . 

Her nevi ıllihların 24 sa-
at zarfında hükumete teali· 
mi, bu ha valide bulunan 
halktan btenmiıttr. 

Pral, 14 (Radyo] - K.ar 

mtıtlr. 

Varıova, 14 [ A.A. ) -
lvovda ikindi vakti Ukran· 
ya naayonallltleti bir ta · 

Rus sefiriofn p rot eıtolarınn 

ratmen, Lord O yterton; Çe
koslovakya meıeleslnde, Ru 
ıyanın mukavelatını lfa et 

medijlnl söylemekte tarar 
etmlı ve Polonyanın, Fran · 

• Belediye intihabatından ahnan netice·'! 

S Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. $ü~rü i 
i Kaya, ıiliyetlaıe mühim bir telgıal göndeıdı. i 

saya yardım etmlyerek Çe- A.nkara, 14 \A. .A..] - Dabill. 

koslovakyadan arazl kopar· ye Vektlt •e Parti Genel Sek· 

rnak lıtedlil tahakkuk edin- reterl B. Şükrü Kaya, son 
Ce, Rus zimamdarlarının Çe d ı tlb b yapılan bele iye D a a · 
koılovakyaya vermlı olduk· 
ları ıöaü unuttuklarını beyan tından ahnar netice mtına. 
eyleml:,;ıt:;ir:.,:·==::....--==-_!,,,.:s:e:,be~t~ıl=e=u=m=u==aı=i=m=-ü=f e=t=tl=ı=ll=k--

lere, valilere ve Cumhuriyet 
Halk Partlıl baıkanlarına 
ve ParU teıkllltı J olmı· 
yao vtliyetler Yallllklerln• 
aı•iıdakt.telarafı ıöndermıı 
Ur: 

~I kabul etmlıtlr. __ ...._ ____ -====-·----==--==--.....,====""""" 

lngiltere Silahlanma 

kım nümııyııler yapmıılar· 

dır . Halk bu ı~btrln cadde 
ferinden eeçerelc muhtarlye . 
ti haiz IC.arpatlaraltı Rus· 
yaaıoın ıhdaaını allutlamıı 

ve bütün Ukranyalıların mOs· 
takıl bir devlet halinde bir 

Hitler DünÇekHariciye 
N a zır ı n ı Kabul Etti. 

•Belediye intiha batının ne· 
tlcelerlnl almıı bulunuyo
rum. Bu defakl totıbabın her 
tarafta, gerek halkımızın in. 
tıhaba tıtirakdakl büyük all· 
ka ve nlıbeU, ıerek nam· 
zetlerlmtze karıı ıö.terdlk · 
leri itimadı Ye intihabın 
yüksek blr intizam ve~dıslp· 
ho dairesinde cereyan eden 
tarzıoı mutalea ve totlbala
rımı Umumi Relı Vekiline 
arz ve keyfiyetin Reisimiz 
Büyük Şef A.tatürke ıu
nulm .. ını kendilerinden Is· 

Faaliyetini Artırıyor .. 
araya ıelmelerlnt lstemft· 
tlt. 

Çek- Macar müzake;eıeri kesild~. Buda
peşte, Münih itilafı devletl~nne 

müracaata karar verdı. 

lngmz milli müdafaa 
tağında bulunanların 

nazareti askerlik 
kaydına başladı. 

Nasyonalt.t talebe muka· 
bıl bir nümaylı yapmıt ve 
zabıta kargeııahklar vu 
kuuna mani olmak için mn-

Berlln, 14 {A. ~ -1 - Htt 
ler, bugün Çeko.lovakya ha
r iciye nazırını kabul etmlı 

ve bu mülakatta iki memle · 
keti allkadar eden mesele . 
ler meYzuubahı edtlmtıır . 

totaltter devletlerle karıı dabalede bulunmuıtur. Bazı t londra, 14 [Radyo] - 8. 
denin hariciye nazırlığı za 

~'nında müıteıar olan Lord 
1 karııya gelebilmek için ıl · tevkif at icra edil mittir 

tondon, münteblplerlle 11ö 

'Gı11ıoı Ye bir nutuk sayle 
~lıt1r. Muhafazakar parti 
~inde Batvekıl 8 . Çember-

)ba ale1htar olan bu zat 
lıtıtlcunda .lemlıttr kh 

- lnalltere mademki harp 
11t•11ıtyordu, ÇekoıloYakya 
~eıeleılne karıımamali, Çe · 
l 0 •loYakyada tedklkat için 
•td Runçlmanı ıönderme · 
~eh idi. İnıiltere fçln yapa· 
c,lc bir tı Yardır: 

Stt&blanma, ıene stlablan 
.._, •e dalma ılllblanma!.. 

Berltn, 14 (Radyo) - Gaze· 
leler, lnıtlterenln, durmadan 

~Ulllmah bir f aallyetle ıilib
•nmakta olma11ndan ebem· 
'-ılyetle bahsediyorlar, bunun 
~Gnth ba •Hile kabili telif 
ol .. adıfını, İngilte re, bu 
'-ut1u1ıalı ılllhlanma ıtyaae 
Unde devam edecek oluna 
t\llbanyanın da aynı ı e kilde 
•lllblanmaya baılı yacağını 
"e bundan doiacak mesul ı· 
htln münhasıran loglltere· 
)'e •ld olacağını yazıyorlar . 

lnıılterenln müthıı stlih· 
'"nrna11, bltüo hükumetleri 
dGıUndürmek tedlr . 

londra, 14 ( Radyo ) -
~tllt müdafaa grubu nazırı 
!•r Tomıu loslkip, bugün 

•)an atta bulunmuı Ye 
1•tlfa etmlt olan b!rincl de · 
blı lordu Düf Kuperin 
tGlcıek meziyetlerinden bah · 
~ten ıonra, loıılterenln , 

İtalya 

il A~ıyı imar e~ace~. 
Roma, 14 (Radyo) - ltal · 

h nafıa nazaretl, 12 Ada 

:• baılanacak imar tılerin 
e •arfedılmek üzere Oç yüz 

"11lyon liret tahılıat ayır· 
llıaııtır. 

IAhlanmaaı lazım geld•itnl Ukranya naayooal demok 
ıöylemıı. mOstakbel harbin, rat fırkıumın icra komitesi, 
medeniyet ve lnHolyet için 
büyük bir felaket teıkil ede Polonya baıveklllne bir muh· 
cejlol. menfaatlarma doku· tra ıöndermele karar ver · 
nulduğu takdirde logtltere· mittir. Bu muhtıra Polonya 
oto harbe girmekten çekin- dakl Ukranyalıların metali· 

mly~ceffol ılave eylemlttlr. batını ihtiva edecek Ye Po· 

Londra, 14 (Radyo) - in· lonya ıle Macarlıtanın müı· 
gllterede, askerlik çajmda terek bir hududa sahip ol

Komarnu, l 3 (Radyo] - Dün 
ıabeh Çek ve Macar mu· 

ra bhas heyetleri ara11nda 
geçen müzakerelerden sonra 

yazlyet tekrar geralnleımlı
tlr. ÇekoıloYak murahhas 

heyeti, Macarların ilk olarak 
tekhflerlnt bıldlrmlı ve bu· 

dut hakkındaki haritaları 

bulunanlar jçln bir defter malan aleyhindeki propafan· Macar heyetine Yermııttr. 

açılmııtır. Bu ıtbiler ıtmdi daya bir nihayet Yerllmeıl Hariciye Nazırı B. Dekaoya 
den ıtdtp bu deftere isim talebini muta zammın ola· 010 rlyuetlndekt Macar mu · 

lerlnt yazdıracaklar ve caktır. rabhas heyeti, direktif al · 
ıbttyaç halinde davehlz or- Bu muhtıranın bir ıuretl mak üzere hük6 met merke· 
duya lltlha&ı edeceklerdir. 8. Beke gönderilecektir . 
= =-========--·=========-==-===-=========I zl olan Budapeıteye dönmüı · 

Ressamlarımızın Ana
doludak i Tedkikleri .. 
Mayıs ayı içinde Ankarada büyük bir re

sim sergisi açılacak. 
Ankara, 14 [AA.] - C. ı her taufına teımll oluoa-

11. Partııl; reıumlarımızın caktır C . H. Partısinhı 
yurdun her köıeslnl görerek , bu isabetli ve aynı zaman
ve tanıyarak eıer vermelerini da htmayekir teıebbüıün· 

temin, hem de bu suretle ken· den memnun kalılD Türk 
dılerlndekl milli .anat ru · re11amlar1 birlljinln toplan. 
hunun daha realist olarak lo- tııında C.H Partlılne tetelıt
ktıafını mümkün kılmak mak· kür etmeğl karar altına al
ıadlle kedılerlnl memleket mıılar ve ıu mektubu yol. 
içinde dolathrıp çahıtırmığı lamıılardır: 
kararlaıtırmııtı. ..C. H. Partisi Genel Sek· 

Bu ıene için ayrılan de· reterlijl yükıek makamına ; 
ierli reııaamlarımtzdao: Zeki Rf'aaamlarımıza Anadolu 
K.ocamemt, Alt A•nl Çelebi, tehlrlerlnde bir ay miiddet· 
Mamud Cuda, Feyhaman Du le reslro yaptırmak ıuretıle 
ra, Saim Sani Yetik, Cemal Türk sanat -.e aaoatkirları 
Tollu, Bedri A.yukojlu, Ha - 01 teıvık ve hlmR.ye zımıun 
mit Gere!. Hikmet Onat, da gösterdiğiniz büyük ala · 
Trabzon, Rize, Erzurum, kadan dolayı btrll§imlz re · 
Malatya, Konya, Gaziantep, sim ıubeı l re11amları hl11e· 
Antalya, lzmir, Buru, Edır lerine dftıen teıekkür ve 
ne vilayetlerinde tedklklerl · mlnnettArlığını arzetmeğt, 
ol ve çalıımalarım bıtlrlp t l t ı d k lt 
dönmüılerdlr . oip an ı Barını ka arar la ına 

a dılar lr 1 reısam arının 

Şımdt önümüzieki may11 bu ıükran kararlarını arze· 
ayında Ankerada bu mak der, saygılarımıo kabulünO 
satla açtlacak olan sergi 
için eıerlerlnt lkmal ile 
mefguldürler. Bu ıeyahatlar 

her sene daha genlılettlerek 
tekrar edilecek ve yurdun 

rica ederim. 
GOzel sanatlar birliği re

sim ıubeıl baıkanı Konya 
mebuıu . .. Şe•ket Daf 

tür. Alııam saat 18 de tek· 

rar buraya dönecek, Çekoı· 
lovak heyeti ile miizakere· 
lere de•am edecektir. 

Budapeıte, 14 (Radyo) -
Hükumetin resmi 1ıazet eıl , 

Macarıstanın, Çekoslovakya 
dan ilbakıoı 11tedığl arazl 
hakkında ıunları yazmakto 
dır: 

~Macar noktatnazarı ek · 
ıerıyetı, Macar teıkll eden 
araziden batka, vaktiyle 
Macarlıtana a td olan, hakıız 
olarak Çckoılevakyaya il· 
hak edilen ve ıımdl ne ıu · 
retle oluna olsun Macar 
ekıerlyetlnt kaybetmlt bulu 
nan arazi, Macarlstaoa terk 
edtlmelldlr. 

Çekoslovakya hükumeti, 
bu hususta derhal b ir karar 
vermelıdlr. Çekler, pazarlık 

tema yül6ndedlrler. Fakat 
bundan vaz geçmelcırl lazım 

dır .• , 
Budapetle, 14 (Radyo) -

Slovaklarla Macarlar ara11n 
dakt müzakereler, ıon saf · 
haya ıırmtıttr. DGo Koma· 
rundan gelen Hattcıye Na· 
zm Dekanyanın rlyaaetlnde 
kt h eyet, Kral Naıbl Ami· 
ral Horll tarafından kabul 
edilmlıttr. 

Slovaklar muTafakat el · 

mezlene, Macar ordusu yü· 
rüyerek iıtenilen yerleri zor_: 

la tıgal edecek Ye Polonya 
ile hudut temin eyliyecektır. 

Budapeıte, 14 [Radyo] -
Macar deleıaayonu, aaat 19 

da Komaruna muvaıalat et· 

mittir. 
Macar Hariciye Nazm 

Dekanya; Slovaklara• mu

kabil ıartları kabul edtlme · 

Urbam etttm. Fllbakika 
yükıek Türk mllletlnln 
her zaman ve her yer· 
de Ulu Şef Atatürk ve 
onun rejtmlne, Cumhurt. 
yet Halk Partlsloe •• b6k6-
metlne ıöıterdlll ltlmad Ye 
bafhlıfın bu eo yenl misali 
mllıettmlzln medeni Ye ılyasl 
olgunluğunun ve Parti dlılp · 

dlftnden, müzakerelerin in· linine dlkat ve ria7etlD 

kıtaa ufradıfını Ye Macarlı. bariz bir tecelli . •• tezala6-

tanın, dört büytik deTlete \ rüdür. 

müracaat hakkını arı yaca· ı f:!ahlltye Vekili Ye Par-
iını beyan etmlttlr. tımızın•Genel Sekreteri ol· 

Buda e te 14 [ A.A. ] _ \ makhğım dolaylsıle, yine 
P f ' kendi eseri olan bu parlak 

Çekoılovak - Maear miza. ~ l tt t aile ve mana ı ne cey m -
kerelerl dün lnkıtaa uğramıı 
ve Macar murahhasları buıün 
Peıteye dönmüılerdlr . 

Macarıstanın, Münib an· 
latmaatnı imza eden dört 
devlete m6racaat edeceil 
btldtrllmf' ktedlr. 

ttmlze, ıebtrlt ve kasabalı 
vatandaılarıma ıtlkranla ar· 
zetm~ ğl ve Parti üyelerine 
de bu milli muvaffaktyetten 
dolayı teıekkür ve tebrik
lerimi ıuomayı ıereflt bir 
vazife blllrlm . ., 

Uzak Şarkta Bir ihtilaf mı? 
Amerika diplomasi mehafili; İngiltere, 

Fransa ve Amerikanın, Japon tehdidi 
karşısında bulunduğu kanaatinde. 

Vatlngton, 14 [ '°' A } 111ında A merıkan f bayaimı 
Japonyanın Vaıtnıton seftrl indirmekten lmtln& etmlı ol
A.mertka hariciye nazaretl· duğunu hatırlatmaktadır. 
ne bir nota tevdi ederek ı\ynı nıebafll , Amerika, lo

Kantona kartı bir taarruz ıtltere ve t- ranaanın Japon 
icrası maksadlle cenubi Çı tebdıdı kartısında bulun· 
ne Japon .. kerlerl ihraç makta olduklarını ve yapı· 

edilmtı olduiunu blldlrmtı - lacj\k ıeyln mütterek: veya 
ur. Amerikan dlplemaal me mü vaı.I bir hareket olduiu· 

hafıli. bu mıntıkadaki lnıi · nu ileri sürmektedir. Gene 
bu mohaf ı l A vrupadakl •a· Uz menafllnln Amerllıan ~me · 

uafHnden çok daba mühim 
ye daha ziyade tehlikeye 

maruz bulundt1junu beyaa 
etmektedirler . Şu halde dip · 

lemattk hareketten baıka 

bir hareket lcrastna karar 

vertlmeai lnalliz hükumetine 
ald bir tıtir. 

B. Hulün Amerikanın 

menafliol müdafaa ... dece
itnl bır çok defalar beyan 
etmtı ve ıımdlye kadar Ja. 
ponların aıkert metaltbl kar· 

zlyetio mümkün olduiu ka 

dar 
da 

yakın 

iıllkrar. 

b ir zaman 
ke1betmeel -

oi te menni etmekt.e.ltrler 

Ta ki , Franıa ve lnıllte
re hük taı:ıetl erl Uzakıark 
meselesıle ı tttı•l edebi!~'-ller 
Hariciye nazarett, j .., on 
oota11nıo tedkıkıol ikmal 
eder etmez üç c:levlettn dtp · 

looıasl müme11ı lle rl aratın· 

da müıaverelere baılanacak· 
tır. 



SAYFA Z 

me v 
A 

• • 
gı 1 

ı 1 a c 

• 
1 -
k .. 

K nnnun ver 'iği sala~iy te istinaden vergi~en 
istisna editEc ~ler tes~it edil~i. 

Muam~le verglsl kflnunu· 
nuo ıkloci maddeılne 3535 
Hyılı kanuni eklenen S 
f akratlyie veri len ıalabtyette 
mihtealden müteharrik kuv 
veli bet beygire ve günde 
çalııtırdıi• itçl ıaym en faz 
la ona kader olan müe11eae· 
ferin mezkur kanunun neıri 
tarıbl olan 16 7 938 tarihin· 
den Ufbarea muamele ver
glılnden muaf tutulmaaaoa 
dair bJr kararname neıre
dilmlttlr. 

Yeni kararnameye ıöre 
yukarıkl enafı tatıyao ve 
muamele verılıl muafaye· 
tinden tıtlfade eden mileı

ıeıeler ıunlardır: 

Tebeılr yapan müeaaeıe 
ler. 

Madenciler, bıçakçılık, deı
tereclllk, çakıcıhk, her nevi 
madde ve döküm müe&1eae 
lerı . (Yalnız döküm dolayı 
tiyle, dökülen parçayı itle· 
mek suretiyle mamulat vü 
cude getirenler hariçtir.) 
Dövme bakır yapan müea
ıeıeler, kangal hallndeai teli 
ambalaj aandıklar1nda kul· 
lanmak Qzere muayyen uz· 
unlukta keten imalathane. 
ler. 

Tornacılar, oymacılar, ıe
pet yapen müeaaeaeler, prsr-
maldık yapanlar, fırın kü
reil, merdiven, bayrak dl· 
reğı, ve benzerlerini yapan 
tezıi.hcılar. Fıçı yapıcılar, 

ıandık imal edenler, amba· 
laj sandığı, oyuncak ve man· 

ken yaprm mücasesder, de · 
o ız vasıtalarına m hıuı kü 
rek yapımlar, kut krıfeıi, 

tahd dan küçük etya, kutu, 
dolap, çember, elek. kHna . 
iı, çıkrık, tavla t kunya, 
mekık kundura kalıbı yapan 
müeaaeıeler, araba tamirci
leri. 

Arpa kmcıları · bay~an 
yemi, 

Arpa, mercimek veaalr hu 
bubatı un haline ıetlrmelıı:

ıızlo ezip parçalayan müeı
ıeıeler. 

Havcılar, 

tılemectler, 
MendU fçlo bazırlanmıı 

mensucat üzerine çlz1ıi ba 
HD mile11eaeler. 

Yazmacılar ve basmacılar 

Hayvan eierlerlnln altana 
konan keçeleri jmal eden 
m6e11eıeler. 

KA fıt ve mukavva keıen 
raüetteıeler, 

Ki.iıt ve mukavva üzeri 
ne çlzıl batan mOe11eıeler, 

Konfeti, ıerpantln ve tu 
velet ki.iıdı yapan müe11e· 
ler, 

Kiiıt dantela yapan mü 
e11eıeler . 

Kemik •• boynuzdan ve 
plastik maddelerden afızhk, 
teıblh ve tarak imal eden 
müe11e1eler ( sair plaıUk 

imalatı hariçtir.) 
Taka imalathaneleri (men

ıucat tezgahlarında kullanı · 
lan &letlerl yapan müe11e
ıeler .) 

...... ==-=a::==-========a 

Avans 1 ar Hakkında 
Ma iy in Bir T • • 

ımı .. 
Maliye Ve~ileti, alikıdiii8-ra -dev-air-m-üte-ıhhitlerinin 

aldığı avanslara dair defter tutuhr·ts\m blldiıdi. 
Maliye Veklletl, devalr 

mOteahhltlerloe verilen avanı 
lar için zimmet tutulma 
11 hakkında allkadarlara 
fU tamimi ıöndermlıttr: 

Mubaaebet umumiye ka 
nununun 83 ncü maddesi 
mucibince devalr mutemet· 
lerine verilmekte olan 
avanılarla bu avanslara 
müıtenlden yapıl o aarftya · 
tan mutemetlerce bir defte 
re kaydedilmemeaıoden he· 
saplarının amiri ata, müfet · 
lif, muhulp ve tahakkuk 
memurları tarafından kon· 
trol edilememekte olduğu 

yapılan tedklkattan anlatıl· 

mıt olduiundan, münhuı 

ran devalr mutemetlerı ta 
raf ındao kullanılmak ve mu 
hasebe kayıdlarıle her za 
mao kontrol edebilmek ve 

alınan avanslarla bu avenı· 
lardao vuku bulan ıarfıyat 
yukarada ıözü geçen me 
murlar tarafından ted lk 
olunmak ve mutemet yerin 
deki para miktarı yeknazar. 
da gör6lebilmek• Ü'Zere ıene 

lptidalarmda daireleri tar 
f ından intihap edlUp amiri 
it larca tayin edıleo mute· 
metlerce (muvakkaten bir 
veya iki defaya lnhlıar et· 
mek üzere avnnıı paralar 
hariç) huıuıl bir defter tu· 
tulması mali müta vere en· 

cümenlnto 4 4-1938 tarlhlt 
kararı üıertoe tenıip edil · 
mit ve bu huıuıta yapılacak 
muamele aıaiu:Ja izah edil . 
mııttr: 

1 - Bu defterler tab ve 
defterdarlıklara inal edil
mek Qzeredır. Vürudunda 
deftcrdarlaklarca kifl mik
tarı merkez ve mülhakat 
malaaodıklarına tevzi edile 
cektır. 

Malaaodıklarıoca da birer 
adedi davalr mutemetlerlne 
vcrllecektlr. 

2 - Defterin ne ıuretle 

tmla edileceği batında d ıza

hattan kolay lı kla aotı l acağı 
cıhetle bu huıuata ıtbu tah· 
ılratta ayr1ca tarlfatta bu 
lunulmaia lüzum görü leme· 
mittir. 

3 - Defter haziran 19 
38 iptlda11adan itibaren 
muntazaman tutulacak ve 
her an tedkik ve tefttıe ima 
de bulundurulncaktır. Bu 
defter üzerinde alakad r 
memurlar taarafından kon-
trol Japıldığı zrım n net!ceıl 
uıulen k1Sa bar ıehle müll
b zat baneıinde teıbit edl· 
terek kontrol da hazır bu· 
lunnnlarla mutemet taraf m· 
dan imza edecektir Şayd 
zimmete para ıeçlrlldlil an· 
latıldığı takdirde uıulen za · 
bıt varakaları tanzim edile 
rek kanunt takibat lcra11na 
baılaomuı llzımdır. 

TORKDIU ıs BIRINCIT!.ŞRIN 1931 

\.., t)\ryetleı·de 
A ket•loji 
~aaliyeti. 
Sovyet arkeoloğları, bil

hı 1111 memlekette devam 
ettlrJlruekte olan muazzam 
yapıcılık ile ltribat halinde, 
ıoo ıeneler zarfında büyük 
arattırma f aallydlnde bu
lunmuılardır. 86yük ıehlr 
ve fabrikalar lotatı ve ba
zan nehirlerin m~craıını on 
metreden fazla yukarı çıka
ran barajları muhtevi elek 
trlk ıaotralları vücuda getl· 
rilmeıl Sovyel arkeolojlılne 
çok ehemmiyetli bır vazife 
tevdi etmlt bulunmaktadır: 

Bu da lnıaat mıntıkalarında 
bulunan mazinin abideleri· 
nl tahriri ve tedkık eylemek 
tedlr . 

Sovyet bOkQmetl, arkeo
lojik uaıtırmalara büyük 
miktarda paralar tahılı ~t· 

mittir Gentı arazide yapılan 
dakik arkelojl etüdlerf, zi
yadesiyle kıymetli materlel-
ler vermektedir. 

Sovyet arkeolojlslnln mu
vaff al:lyetlerl, bllhatta lnaa· 
niyet tarihinin en eılıı:I dev
resini tetkll eyli yen paleolı -
tik devresinin etüdü bakı
mından çok ehemmlyetltdir. 

Yalnız fU ciheti ltaret et· 
mek itlfldlr ki, Çarlık Ruı· 
yasında ancak 20 paleolluk 
fıtaıyon bilinmekte idi, hal · 
bukl bugün Sovyetler Birli 
ilnde bu lıtaayonlardan 200 
taneden fazla sayılmaktadır. 

Kırımda ve Kafkaayada, 
bu ana kadar Sovyetler Bir· 
llil toprakları için maliim 
olmıyan premusterlven dev
rine ald lttaayonlar keıfedil-
mlttlr. Dıfer taraftan epl· 
paleolltik devreıtne aıd bu 
lunan ve tarihten evvelki 
ln11n kemiklerini ihtiva eden 
bir ıerl iblde de tetkike ti. 
bl tutulmuıtur. 

Neolitik devreıl ile tunç 
devresine aid eserlere de So 
vyetler Bırltilnde aynı de
recede büy6k ehemmiyet at· 
(olunmaktadır. Son ıeneler 

zarfında yapılan ark•olojlk 
itler arasında. zamanımızdan 
6.000 ıene evvel Arktik mı
nlakaaanın meık6n bulundu· 
iu netlculnl veren Kola ya· 
rımadaıı arathrmalarını btl
ba11a kaydetmek icap eder. 
Neolltık devresinin 1&nat ve 
ldeolojtıl hakkında çok kıy
metli materleller veren Ka· 
reli mıntakaaındakl petrog· 
lifler üzerinde ılıtematlk ça
htmalar devem edilmekte· 
dlr. 

Step mıntakalarında tunç 
devreılne ald eıerlerln ted · 
kiki de, çok mühim netice 
ler vermektedir Tunç dev· 
relıtnln muhteltf etaplar · 
dakl k6ltür6nün yeni varl· 
yan ti arı ve bunların 

lnkltaf eyledlil mınt -
kalar hakkında yeni keıtf· 
lere ıebep olan mubtelıf 

mezar arattırm lerındım 
l»ılfke, ıtep mıntakalarında 

yMletmlt halk tarafından 

meıkiin birçok mahallerin 
ketfedilmlt bulunma11 çok 
ıayanı kayıttır. 8 u stepler· 
de her zaman ıöçebe hal
kın oturmadığını tsb t eyle 
mektedlr. Demek olu 
yor ki, göçebe tarzd hayvan 
yetittlrme ılltemlnin mey· 
dana çıkmasından evvel, 
ıteplerdekl küçük ırmaklar1n 
açtıfı vadilerde tecemmu et· 

(~onu üçüncü tayfada) 

• 
1 HA L 

t6V şınd li a Dinkciler - , 

ı A kad şı ı öld" rdü. 
Alacam Ormanında da Bir 

~ 

Amele Ağaç Altında Can Verdi. 
Dursunbey, 14 (Huıuıl) -

Kaymakamımız B. Klmtl in · 
kayanın rlyaıetlnde Belediye 
gazlnoıuoda f aklr çocuklar 
menfaatına bir müıamere 

verllmlt ve bu müaamereye 
bütün memurin, halk ve ai
leler ittlrak etmlttlr. Davet 
itler çok nezih bir ıece ge · 
çlrmltlerdlr. 

Kültür f aalıyeti: 
Dursunbey kazasında mek· 

tepclhk f aallyetı büyQk bir 
hızla devam ediyor. Oıma · 
niye, Refaiye, Hamzacık, 

Kavacık ve Oda köylerin· 
de modeorn birer mektep 
yapılmaaana karar verllmit· 
tir. Mekteplerin temel atma 
merasimi Cumhuriyet bay· 
rammda Kaymakamımız ta· 
rafından yapılacak olan bu 
köylerde tlmdlden malzeme 
lhzaratı yapılmaktadır 

Kutıuıama komitesi: 
Cumhuriyetin 15 ocl yıl 

dönümünll layık olduiu te · 
kilde kutluyabılmek için 
kaymakamımızın rlyaıell al · 
tında bir komite te· 
tekkül etmltUr. Komlt.., bay· 
ram proiramını hazırlamak
ta ve ıhzaratını tamamla
mak için hergün içtima yap· 
maktadır . Cumhuriyetin 15 
net yıldönllmünün ger4:k ka
sabada ve gerek köylerimiz· 
de her yıldan daha parlek 

olacafını, yapılan proframa 
bakarak tlmdiden anlamak 
kabildir. 

Belediye intihabı: 
Bir hafta tamdltle ayın 

onuncu ıünü arkası alınan 

belediye intihabı sona ermlı 
ve yapılan tasnifte Cumbu 
rlyet Halk Partlıl namzetle
r( tttlf kla kazanmıılardır. 

Kanlı bir vaka: 
Sağırlar köyünden Hüıe · 

yln oflu J 6 yatlarında Nt
yazl aynı köyden İbrahim 
oğiu 15 yaılarında lımalll 
bıçakla öldürmüıtür. Hadi
seye Niyazının çoban1 1 İsma
il tarafından döğülmüt ol 
maaının sebebiyet verdlil 
ıöylenmektedır. Katil Nıyazt 
ve vaka eınaıında yanların· 
da bulunan aynı köyden ıb 
rahim yakalanarak adliyeye 
teılim edılmıılerdlr. 

Alaçam ormanında facı bir 
kaza oldu: 

Devlet ltletmealne açılan 

Alaçam ormanının Kara 
dere mevkllnde çalııan Gök 
çedai nahtyeıtoio Reıuller 

köyünden Alt adında btr it· 
çt iki arkadaılle büyük bir 
kiltüğü keıerken kauı. 

ğün bir parça11 Alinin 
üzerine dütmüı ve Aliyi eze
rek hemen öldürmüttür. Ha· 
dtıe hakkında tahkikat 
yapılmakta .. :hr. 

Nişanlısını Terk deıı Kız 
1 Yine Nişaıılısıoa Döndü. 

--~------~-------------~---~---~~-

f a~at eıkik ka~ul etmt dı ve kızı yaraladıgı için dı 
8 sene hapse mah~Om ol~u. 

Ocağının 
Kongresi 

C H Putlıt Dinkçiler OcJ" 
i• yıllık kon1ıreıf akıanı ti•· 
cıllbey Partt nahiye merk•· 
zinde yapalmııtır. 
Konıre baıkanlılına p,rtl 

kaza relıl 8. Hılml Şere•el · 
lı, katipliklere de B Haııllt 
SanOn ile B. Muharreaı GI· 
reıon ıeçtlmlılerdlr . 

idare heyetinin bir ıeo•· 
hk faaliyet raporunun k•· 
bul ünden ve ıör6tlll•· 
lerclen ıonra 1• • 
pılan dileklerden Boıt•0'1 

deresinin tahta köprOye k•· 
dar olan k11mının kapatıl 
ma11, bazı sokaklara kaldı· 
run toıaaı, ıu , yollarının t• 
miri, çiftçi lçfn harman ,eri 
teılıl ve dıfer muhtelif ıhtl· 
yaçlar üzerinde teıebbGılet' 
de buluoulma11 konırece k• · 
rar altına alınmıthr. 

Ocaiın bütceıl de teıbll 
ve kabul edildikten ıoor• 
yapılan ıeçlmde td re be1e· 
ttne 88. Halil Baıçtvl, Şef 
ket Kar otlan, Muharredl 
Glreıuo, Haydar Suak•'' 
Kadir; nahite kongreıl .,,a· 
me11llhklerlne de B. Şevket 
Karaojlan ıle B. MuharreOI 
Gıreıun ayrılmıılardır. 

[vlenm merasimi 
Şehrimiz Hukuk Hi.ktllll S· 

Arıf Gllnnclo kızı 8aJ•0 

Aliye ile emekli ıubaylat · 
dan B. Lütft Şııllnln oJlıJ 
Ziraat Mtihendtıl B. CellllO 

1 1 dl· nikah merulmt dün Be e 
yede her iki tHafın yakıO" 
ları araaıuda yapılmııtır· 

Gençlere aaadetler dıletll· 

Nişanlanma 
Türk kadınları biçki •e dl-

.ıe· 
kıı yurdu müdürü Bayan 1" 
babat Uca ile eıkl 111eb11•· 

lardan B. lbrabim Yür6iii0 

yeğeni B. Ftlulnln nl1aol•'
1 

icra edilmfttlr. 
Tarafeynl tebrik ederi•· 

Şeblre bir ıallt kadar me· 
ıafede bulunan Uçpıoar kö · 
yünden Mahmut oğlu Fahri 
tle Mehmet kızı Emine bir 
müddet önce nııanlanmıılar
dır Fakat Emine, Fahri tle 
niıanlanmayı arzuıu hilafına 
kabul ettiğinden çok geçme 
den Kadir oğlu Cemil adıo 
da birine kaçmıtlır. Hi
dlıe bununla da neticelen 
memlf, çünkt Cemihn ba · 
batı, bnıka bir erkekle ol· 
tanlı bulunan bir icazın oğlu 
Ue evleomeıtoe muvafakat 
edemlyece:ğinl kıza bildlrmıt 
ve Emineyi evine kabul et 

rı Yusuf oğlu Tabirin evinin 
damına çıkmıt Vf" orada 
1aklanarak Emtnenln geç· 
meılnl beklete baılamıttır. 

Çok geçmeden'"' Emlnenln 
geçtlt}inl ıört'n fahri, tabrsn· 
ca11nı çekerek kıza b ir!-!aç 
el ateı etmltUr. Kız kaaı· 

iından yaralanmıtıa da kur · 
tulmuttur. 

1 0ğretmen o olunda bir taria 
Açık bulunan öğret111•0 

okulu uıul tedris öğretrııeP 

memlttlr Kız allkadar ol 
dulu delikanlının atleılnden 
bu red cev bıoı alınca tek 
rar, nl1anl111 bulunan Fahri · 
ye dönmenin eo doğru bir 
hareket olduğunu düıOnerek 
ona gltmlf ve yaptığı hare 
ketten dolayı affını lıtemfttir 

Hidlıeden f evkaladc ılntr 
lenen ve mütee111lr olan Fah 
rl ntıe.olııının bu arzuıunu: 

istemem artık ıenl . 
Beni herkese kartı küçük 

düıürdGn . Bunu tende bırak· 
mam .. Ölümün benim elim 
dedir. Diyerek luzın arzueu· 
nu tlddetle red etmıı ve 
kendlılal kovmuıtur. 

Bu vakadan üç gün kadar 
sonra Fahri ıtzlfce kooııula· 

Hu vakadan sonra Aiır 
cezaya verilen ıuçluoun muhrs 
kemeıl dün oeticelenml~Ur. 

foahrl; müddemmumıltfln 
t lebı veçhıle, Türk ceza ka 
DUOUDUD 448, 62, 8) Ve 51 
ncl m ddelerl deli.idile 8 
ıeoe bir ay 20 rün ağır 

Ahapıe mahkum edllmfıtır. 
--+ .... ·- -

ı Bir ızaTeca-
1 vüz den h-

kum Oldu. 
Korucunun Yürekli köyün· 

den Ali kızı Hatlcey ı cebren 
kaçırmaktan ve tecavüz et· 
mektıen suçlu olarnk mev 
kufen muhakemesi yapılan 

İıma i l oğlu famf.1.11 hakkında 
dün a ır ceza mnhkerne&l 
kararını blldirmtıur. Mah · 
keme, ıuçu aabtt aördüğüo 
den İsm tlı beı seoe~ıeklz ay 
afır hapıe mahkum etmlıtlr. 

ltğlne Kültür Bakanhfı 1ı;· 
ıabına Amertkada tahıll le 

dl . 
bulunen 8. Ômer tayin e 
mittir. 

At Nalı Çalatl 
Çocuk. 

Eğe m hallealndeo Ah11'1~~ 
oilu 12 yatlarında Nec• 

1 adında bir çocuk, Hıı•'11'ıJ 
mahallesinden Muıtafa ol 

~ k•· nalbant SaadetUnln duk ,t 
nından on ıeklz kad•' 
nalı çıılmıı ve demirci lı~~r· 
H adında blrıne ıatı:rııt 

ııe Haber lınmasa üzerıoe 

zabıta e l koymuıtur. --
Neşriyat: 

~ocu 
" oııı" Çocuk Eıırgeme ~'Jr 

Genel Merkezi tarafırıdll" 
u••ı 

neıredilen Çocuk meclll r 

'

ta. 
nın 107 Del ıaym çıkd11 

.. 
t•f Çocuklara ve ailelere 

ılye ederiz. 



Parçalanan Çekoslovak· 
Yanın Vaziyeti Ne Halde? 

------------------------ ~·········----~~~~------~~~ 

Çehoslovakyanın En Zengin Kömür Madeninin 
4.l111anyaya mı, Çekoslovakyaya mı Verilmesi 
Lazım Geldiği Etrafındaki Karar Mühimdi. 

l' '(-'ZAN: Jan Diibua La 
tlbGııı de Naıyon ıaze 

te,1 .. d .. en: 

11 ~'Veraay muahedeılnl ha 
L t •taıılar, ÇekoaloYakyanın 
'Uduu t. •rını çizerken, yalnız 
-. tlht, cotrefi •eya aıkerl 
~ 61lhe.zalara ltaat etmıı 

illlerelı. Ekonomik düıüo· 
tele d 

Te mahreçlerini organize et· 
mek yolunda karıılaıhfı 
meaelelert sanıntalara uğra· 

madan ve harici yardımlar 
dan latif ade etmeden halle· 
debtlecek midir? 

Çekoılovakyanan eo zen
gin k6m6r ocakları Oatra ~ 
va·Kanloa dadır. Bu ocak· 
lar senede vasati 7 .700.000 tt t e onlarda rehberlik 

QaitU. Bolıemya yaylHı ton kömürle memleketin 
~~ 75 '-~ eıhıln en.lüıtrlyel raın umumi lıtlhaalınln yüzde 
ııı. alarıoı merkezin zirai ine yakın bir mlktarmı te· 
-.••talralarından ayırmak lı· mln ediyordu Bu ocaklar 

11 
ıı.ı._ltlerdtr. Uulateltf kay· mukadderatı henüz taayyün 

~:~lara, itmam edici lhtlyeç- ~tmemıı olan maotakada bu
t. •e pazarlarla aailam bir lunmaktadır. Münib anlaı · 
il '-•le lıtlnat eden bir eko · maaının kurmuı olduju en · 
t "-1k blok teıktl etmek lı· ternaayonal komla yon bu mu. 
h~"'1ılerdır. Zirai k11ım za· kadderatı taytn edecektir. 
, '"tnı ve elemeli fazlasını Bu mmtakafl Almaoyaya 
'dtlttrıyel k11me ıGrecek mı •ermek, yokıa aidiyetini 

:,d' ınukablllnde evvele~ tayin için bir pleblılte mi 
~t 111lal maddelerini aattıiı müracaat edilmek kap ede 
ol' lllceyt açık bir pazar cejlne komlıyon karar Ye 
~alc bulunacaktı. recektır. Bu kararın ebem-

• 'l•mıı oldujumuz yirmi mlyetl pek büyGktür. 
tııı b ~ ' u ıörllıün ne kader Brno mtntakuında ıene· 
tı'~kı olduiunu ıöıtermlt lik latibıalt 3 l0.000 ton olan 
~· P.tmı pazarı A•uıturya 
11b'c'rlıtaoın 52 milyonluk 
) J)''•torluiundan 15 mil · 

)'tı tıüfuılu yeot cumburl. 
tle 
~ lnlblf olmasına rağmen, 
tı~ltoıfoyak ekonomtıt kar 
~ llafı intibak davalarını 
'lletlbt muvaffak olmuı-tı. ye bt Satın alma kapaaiteıl 

it' llrai himaye polltlkuty· 
dQ ''tırılmrı olan Çek en
L •lrııı, ıana1 faaliyetini mu 

Roztçe ocakları pleblıte ta· 
bl mıntakadadır . Teıen mın 

takaaındakl ocaklar ıtmdlden 
Polonyanın eltndedlr En 
bedbin tahminlerin tabakku· 
ku halinde Çekoılovakyaya, 
yalnız Prajdan yirmi kilo· 
metre kadar meıafede ola· 
rak Ye aenelık 1 500.000 ton 
tatıhsallyle cumhuriyet kay 
naklarının ancak y6zde 15 
ini veren Kladno otaca1'ları 

''f ı 'a:a etmek •e artırmak kalacaktır. 
ı:~lllını veren dıt mahreç Linyit huauıunda vaziyet 
~' b"lmıya muvaffak oldu, büabüUin vahimdir 1 J .500 000 
) 
0~ıu memleketlerin htma tonluk lıtthsaltyle Çek kay 

t tıcı teınayüllerlne, lmpara · naklarının yüzde 77 ıınl ttı 
o,ltık lt, Tarill devletlerin mub kil eden Tl'pltce • Şomutov 

• endCbtrller kurmak için ocakları ıtmdtden Alman 
":)'•tlerlne, Almanyanın Tu- tıgalt altındad ır Senede 
t\1 '-elbleketlerlyle ticareti - 2.800.000 ton ver~n {umumi 

d,~tılrıı•f ettirmek yolun· iatıhsalln yüzde 22 ıl) Şeb 
) l çalıımalarma ve ntha ocakları da Almanyaya ıeç · 
tt Uı b. racatını yüzde 70 ntı· mittir . Çekoılovakyaya yal 

dG tinde daraltmıı olan bir oız Slovakya ve cenubi Mo 

ç "" buhranına rafmen, ravyadakt, ıenellk llUhıal 
G tltoılo•akya bir ekonomik yekranu 800.000 tonu ancak 
tııt 

ol e teıekkülüne muvaffak bulan ehemmiyetsiz bazı 
da"'tıı\u. Çekoalevakya, en 
~ •lttııoın ihtiyacı olan ham 
•tı 'cldelerln baılıcalarıoı men· 
k c,t •e petrol müate1na -
t:tıdııt ııuhıal ediyordu; zl 
IG atı ll<ifusuou beslemek için 
d ~\lr:nlu hemen bütün mad · 
t:l erı tenıın edlvordu; Uca 
ti bllıla:anının fazlalıiı bari· 
·~ Otc;larını müte:ıa yit bir 
tı;ette ödeme1lne imkan ve 

Otdu. 

,~ ~iinılt aolaımaaı, Alman 
tıtı•erıyetlt Südet mıota kala- 1 

t, 
1

1
" Almanyaya terkini ka· 

t il t ~ 1 ırrnakla bu muvaze 
~,. 

~ lloıızın bozacaktır Al 

·~ 'nh ham madde huıu 
ltflld" Jenı kayn klardan ta 

ld ''•t e edecektir Ekonomik 
t~t·etrıını zenıloleıtlren lıud 
~I 11 cııdüııtrıyel tesisata sa 
•ı.ıll olacakhr Otarıl huau 
~o~dllkt gayretleri hundan 
~o ~11•ı"caktır. Fakat Çe 
,~' C>\'ak1a muayyea bir 

1-b1~01111k tıttklalı tekrar bu · 
ecek midir? lıtlbaaltnı 

ocaklar kalmııtır 

Çekoalovnk kömür ve 
linyit ocaklarına maltklyet 
Almanyaya yalnız hariçte 
yeol mahreçler bllbaaaa 
ltalya - temin etmekle kAl 
mıyacak, ıenlt linyit kay 
naklarına ihtiyaç ıöıteren 

yeni uıuıle ıunl benzin ima
lini de kolayJaıtıracaktır. 

Nihayet Aln:ıaoyaya, maden 
ve elektrik endüıtrllerl bun 
dan böyle Alman kömürüne 
muhtaç kalabilecek otan 
Çekoılovakya üzerinde eko
nomik tazyik icra etmek 
lmklnını verecektir . Pıl1en 

mınta1'&1ının metalürji f ab· 
rlkaları ( bilhassa Skoda ) 
komıu kömüründen kolayca 
vareste kRlam1)"11caklardır . 

Kömür havzaları civarında 

bulunan clektrlk ıantraiları· 
na ge!tnce, Çekoılovakya· 

•ın bunlara ihtiyacı vardır. 
Çünkü Elbe Ye Moldova va 
dılerlnln hldro - elektrik te-

tlaatı, aon inktıaflnra rai, 
men, bütün thtlyaçlan kar
ıılamıya yetmektedir 

Fakat bu madeni auvet 
ler yaoinda ÇekoaloYakya• 
d•n alınmıı olan bölıeler 
mühim tadtl endüstrilerinin 
tee11üıüne imkan vermlf 
olan diğer kaynaklara da 
malikti. Sumavanın ıark nl· 
bayettnde bulunan Çeıkl -
Krumlo• mıntakaaının ıra · 
fit madenleri. Budeyovtçe· 
de mühim kurıun kalemi 
fabrikalarını tevlit etmtıttr. 

Bunların senelik iıtıhaall 

2000 ton ham grafittlr. Kar 
loYt V art ctvanaıo kaollnt 
senede 500.000 ton porse
len yapon btr aera lmalltba 
nelere membalık etmekte
dir . Kum kariyerleri de Teb 
ilce ve Y ablooeçtn meıhur 

cam lmallthanelerlnt beıle 

mektedfr, 
Şap, aaltsülfrtk, polaa, ao · 

da ve bılbaaaa kömGr ÜHla, 
Şeb •e Tebllce mıntakala 

rında ktmya endüıtrlıl teıl 

aatmı mümkün kılmııtır. 
~iidct arazlsf, mensucat 

tesisatının en biiyGk kısmını 
yeni Çekoalovakyanın Hhlp 

olduğu 3.500 000 iğin tak
riben 2 milyonunu ıhltva et· 
mcktedir. LObereçlo ve Bo 
hemyaoıo ocakları bunlarlD 
eo ehemmlyetltlerldlr. Bir ple
btate tabi olacak olan Broo 
mıntakıı üıtelık memleketin 
en e1kl endüıtrt ıubelcrln

den bırl olan yünl6 ve do. 
kuma fabrikaların.& malik 
tir. 

Çelik fabrtkaları ve me 
kaolk ınıaat huıuıunda ka
yıplar çok daha az mahıtıı 
olo.caktır . Pllzen merkezi 
Çeklerin elınde kalacaktır. 

Ve bu ... keyfiyet Münıb an
laımıuının Godeaberı talep 
lerJnt! nazaran en ehemmiyet· 
lt farkını teıkU ed~r. Fakat 
VttkoYiçe fabrikalarının Po· 
lonva - Çekoılovakya hudut 
an laımaaı lcabatındandır ve 
Somutov fabrikaları da Al· 
m•nyaya geçmektedir. 

Bütün bu llhaklar saye· ,,, 
ılnde Almanya ekonomik 
kudretinin artmasından baı· 
ka ynbaacı pazarların fethi 
huıuaunda yeni imkanlar· 
dao tatlfade edecektir Yeni 
ihracat endüıtrllerl Alman -
yaya tfcari muvazene1lni lı . 

lih tmkinını verecektir. Fa 
kat garbi Avrupa memle 
ketlerlnde Çekoslovak yaya 
açılmıı olno mahreçleri mi 
arıyacaltlıı ? 

Dünyanın en mdhtm ura· 
n·ua> ınadeoıne sahip olan 
Jakimov, Alman ı11a lıne 

geçmııur Buradan iat ıhaal 
edilen cevher senede 200 to. 
ou buluyordu ki bu , ~ ili 3 
mılııram radyom elde ede. 
cek bir mlktıud1r . 

Karlovl - Vulnln, Fran· 
Uıkovll M&rJenıka, Yaılmo 

vun ve Şebtn, ev.-elce Çe. 
koılovakyaoan büyük ıer-

(Sonu d6rdüncü ıa1fada) 

!ORK.Dil .. SAYFAı3 

Gizliden Gizliye Harp Edenler .. ___ , __________ _ 

(Dünkü yazı nın dt'vtmı) 

Dul kadın, onc!an sonra 
kocasınm lnttkamm1 almeia 
ant lçmitti Bu sebeple elin· 
dekini, avucundakini satıp 

parlae ıttmıı aylarca harbi 
ye nazaretlne gidip ıelmlftl. 
Nihayet bu kadına ne lale· 
d•ilnl sordular. latedlil ıa
rlhti dedt ki: 

lavlçreye gıdecejlm 
Oradaki Alman ajanlarıle 

temasa geçeceğim. Orada 
kocamın alçakca öldürülğünü 
söyllyeceğlm. Fakat oaun 
Almanlar tarafından dejll, 
nöbet mevkUnde uyuduiu 
için Faranıızlar tarafından 

öldürüldüiüoü anlatacaiım . 
Onun ella yaıında &1ker 

ilk bhımeti aöremlyecek bir 
adam olduiunu, böyle oldu · 
ğu halde ıecelerl dört saat 
nöbet beklettldiğlnl, ntbayet 
yorgunluktan harap bir hal· 
de uykuya dalınca Frannz
lar tarafından kurıuna dlztl
dlilol ıöyltyec~jlm. Onun 
intikamını almafa ant içti · 
ilro için emirlerine amade 
olduiumu, ne laterlene ya -
pacağımı bıldlreceilm. 

Fransız zabttt kadının ı6z 
lerlodekl aamimlyete ntha 
yet tnanmıı ve onu lnlçre
ye göndermtıtl. Kadının 

oradaki Alman ajanlartle te 
ma1a geçmeıl için de bir 
tld ay geçti. Fakat ıon . 

ra Almanlar da Fran11zlar 
atbt onun samimiyetine k•
o,.at getirdiler. Kendlılne 

vazlfeı;;, verdiler. Ve haber 
almak üzere Fraoıay röo 
derdıler 

Erteıl ıene bu kadın Fraa 
sa ile iı•tçre araaında bir 
çok aeyahatlarda bulundu. 
Her defasında Almanlara la · 
tedlklerl ıtbt meVluk mald 
mat götürüyordu. Nıbayet 

bu kadını Herllne gönderdi· 
ler ve orada Alman lıtlhba
"' t'mn tlerl gelenleriyle ta 
oııtırdıl ., r. Bundan sonra 
kendiıtne in içrede r Frannz 
aemtlerinin .. heırekatı hakkın 
da he her ver~n caıuılarla 

Berlf n arasında haber ge 
tlrlp lfÔlÜrme Yazifeıl tevdt 
edildi. 

Fransız mukubıl caauı 

teıktiatı bu ıemi hareketle 
rlnin Almanlar tarafından 

haber aldıiı biliyordu. Yal
nız bu haberlerJo banal teı 
kilit ve kimler vıuıtaatle ve
rıldlflnl bılemlyordu. 

Normandtyanla madam X 
bu ekıık:noktayı tamamla 
dı . Bu haberleri •eren Mar · 
sllyada muteber bir ecnebi 
tüccar ile bunu Fran11z or
tağı idt Bunlar baıta olmak 
üzere maıyetlertnde Fraoıız 

laveçll, halyao yardakçıları 
vardı ki. bunlar tatedtklerl 
malumatı topluyorlardı . 

General Morne burada 
demııttr ki: 

- Bunun üzerine yirmi 
kltl kadar te•kaf edıldt. Bun· 
larm hepıl nıaıum olduk · 
larıoı iddia edlyorlard'ı . Bea 
de dl va o harp relıl 11f atly · 
le davamızda pek hakla ol 
duiumuza k&nl deiildlm. 
Çünkl ilhamlar, ebemmlyet
ıla delillere lıUDad edl1ordu. 

l 

Mu! a keme Jlerledlkçe buo 
larm müdafaaları kuvvet 
lendi. Nihayet madam X j 

çağudım . Onu aörünce bat 
ıuçlunun rengi sapsarı, bem 
beyaz kesildi . O, ithamla· 

rını ve ıehadetını yaptı. Bu
nun üzerin~ bu adamlarda• 
on bir taneıi kurıuna dizil · 
dıler. Böylece Normandlyah 
kadın koca11nın intikamını 

on mlaltyle almııtı .• 

ölüm Nasıl Şeydir, 
Biliyormu sun uz? 

Birkac , Defa ölen Bir Doktor 
Bunu Anlatıyor. 

llk defa yatalımda 

öldüm. Sırt üıtü yatmıı göz. 
lerlml tavana dlkmlıttm. iki 
elimle bojazıan ııkmııtım 
Bofazımın iki yanından, tam 
kalan damarların ıeçttil 

noktadan parmaklarımın bü
tün kuvveUyle tuylk ettim .. 

Beı .aniye kadar ıoara 
ıözlerlmln önüne e•vell ko 
yu kırmızı, daha ıonra ıl· 

yahlaıan bir perde gerildi . 
Göz kapaklarımın içinde 

karma karııılr btnblr teklln 
büyük bir ıüratle Eeçllllnl 
ıöriiyordum . 

Sonra •Ücudumun ıaakt 
büyük bir elektrik ku~vett· 
ne tutulmuı ıtbl 1ar1ıldıjını 
hl11ettlm. Etrafımda her ıey 
ılmılyah olmuıtu Artık ken 
dlmt kaybettim .• 

Bunları anlatan Bükreı ad· 
ll tıp müe11eıeıl mQdürü 
Doktor Ntkola MlneYlçldlr. 
O, ölümü en iyi tanı1an 

adamdır ve bu buıuıta bir 
çok tecrübeler yapmııtır. 

Anlattığı yalnız, bu teoril· 
belerdea ilki, yani ilk defa 
ölüıüdür . 

Doktor Mınovlçl, meılefl 

icabı hemen her ıün birçok 
a11lma ve boiulma Yakaları 
ile karıılaımaktadır. [Roman· 
yada ıoo beı ıene zarfında 
33 binden fazla boiulma 
bidlıe1l olmuıtur J Bükreı 
adil tıp müdürü de, bojazın 
aıkılmaaı ıurettle ölümü 
bizzat !:endlslode tecrübe 
etmek heveıine kapılmıı ve 
bunu bayatını kendi eliyle 
tebl ıkeye koyarak tecrübe 
etmlttlr. Ölüm mekaolzmHı 
lımlnde ıon günlerde neı 

rettlğl bir kitapta da tedklk 
lerloln rıetlceılnl anlatmak
tadır . 

Doktor Nıkola MlnoYlçl 
kendu inl tam on iki kere 
boğmuı veya aamııtır. Bu 
tecrübelerin hepılnde doktor 
kendlstoi ıuürunu kaybedip 
bayım diiıüoclye kadar 
boğmuıtur. Son cief asında 
lıe adil tıp müdüril 26 ıanl· 
ye "ölü.. kalmııtar . 

Terübelerden ıonra doktoru 
yamadaki adamlar kendine 

getlrmftler Ye O!Üroün baaama· 
ğında iken kendlılnl ıeri 
çekmtılerdir. 

Ölümü yakından tedklke 
ıtden doktor, bunun için 
llboratuvaranda ayrıca bir 
daraiacı yaptırmıı ve ken 
ılnt ayakları yerden yarım 

metre ke.llccek ıeki l de a1 

mııhr . 

Doktor ıoo defa o ' arak 
n&1ıl .. Öldüiünü,, de 1ö1le an 
latı1or: 

- Evıvell ılz kapaklara· 
mın afırlaıtığını hlHetttm. 
Gözkapaklarım büyiik bir 
ku•vetle tekallüa ediyor •• 
gözlerimin üzerine kapanı· 

yordu. 
Kulaklarımda m6thlı uiul

daroalara baılamııtı. Nefeı 
borularım ııkılmıı, kanım 

yüzüme farlamııtı . 

Biraz ıoııra J,anımdakl· 

lerın ıeılnl de itilmez oldum, 
ö l miitUlaı .• 

Tam o esnada doktorun 
ipini çeken aılıtanı ipi ı••
ıettyor ... doktor Mtno•lçl 
ölüm 1eyabatındaa tekrar 
ıerl dönüyor. 

Fakat, doktora ıoraraaaıs 
bunların hiç biri henüz eı. 

üm delildir. Bılmlyenler 

bu halde bir adamı a6rftnce 
öldü zannetmekte ve kurtar· 
mata çahımıyarak onu a11l 
kendileri öldGrmektedır. 

Bu haldeki adam henGs 
ölmOı deilldlr ve tekrar te . 
neffüı iade olunana hayata 
ıettrtlmeıl mümkündGr. 

Nlkola Mlnovlçl tecrühe· 
\erinden birinde kendlılnl hlr· 
denbire çekilen bir iple aımıı· 
tır Doktor, tlmlll boynuna re
çlrdtkten ıonra aalıtan ipi çe· 
klyor. O zaman doktor beı 
saniye içinde kendisini kay· 
bedi yor. Bu, dalaa çabuk 
husule ıelen bir ölGmdlr. 

--- ·...---
Sovvetlerde ... 
Arkeoloji 
Faaliyeti. 
(Baıterafı •kinci ıayfada) 

m•ı bulunan halk burada 
da ıml oturmakla ıve ziraat, 
hayvanc,lık Ue me11ul ol
makta ldt . 

laldt kültür6 Ye Slbtr1a
lıkit ıuli, çok zamandanberl 
dün ya timini• nazarı dlkka
tlnı çekmekte idi. Sov1et 
alimleri, bu meıeleyl ıöz6 -
nünden ırak tutmamıı1ardır. 

Sovyet rejimi deYreıl ara-
11nda yapılan keıtfler e1na
aında bu bahlıte Altayda 
Pazarık laiyüiüadekl 
meıhur buz mezarının en
Yaı. terlnl. Monıollatanda Hön 
der i höyüklerini ve Traaı · 
ba ykalyadakl höyükleri ıay· 
m k llzım ıelır. Daimi ıu 
rette buz içinde kalmıı ol 
m aıodan aolayı, çok saman 
evvel bir kere ıoyulmuı bu · 
lun n Pazatık böyOIGade 
odunlar, deriler, f6trler Ye 
lo1anlarla hayYanlaran ••set· 
feri çok güzel muhafaza 
ediloıtıur . Hayvanlara aıd 
bulunan ve boynuz teklinde 
yapılmıı o an fotrden mu 
keler, btllıa11a nazar.1 dik · 
kati çekmektedir. 



SAYFA: 4 

2 Milyon Nüs~ 
h Tabede 

Gazete 
19 J 3 Senealnde Ruıyada 

u mumi 2,729,000 tirajlı 859 
ga :zete mı~ vcuttu . 1937 Se· 
neıııode Sovyetler Bır lti inde 
yalnı z Pravda gazetcıinin 

b ir günlük tirajı 2,000,000 
nüshayı bulmuıtur. Bütün 
memlekette ise 36. 197 000 
tirajla 8,521 gazete lntlıar 

etmektedir. 
1913 Senesinde Rusça ıa 

zeteler hariç, Çarhk Rusya 
saoda 24 milli dtlde ancak 
84 gazete çıkmaktaydı. Bu
gün lıe Sovyetler Birltğlnde, 
Rusça laarfç 68 milli dtlde 
2,965 gazete çıkmaktadır. 
Aradaki fark 35 defan faz 
la dır 

Sovyetler Bırllilnde fa b 
rtka Ye zirai bölıe gazete -
lerl de çok re•açtdaır. Fabrl· 
kal arda, ıevk hozlarda trak 
tör ve zirai makine istas
yonlarında, balen 4.605 
matbu gazete lntlıar eyle
mektedir. 

Ekmeğin verdiği kuıvet 
ölçülebiliyor. 

Fllidelftyada Frank len 
müe11eslnde ıehlr fırıncılar 
cemiyeti Panometre adaoda 
bir alet teıhtr etmektedirler. 

Bu aletle bir toıanın ye
diil ekmefln vücudunda tev
lıd ettlil kuvvet ölcülebtl
mekteymlf. Bol yemek ve ek
mek yiyen bir çok dev dis · 
ıeU adamlarao kuvvetleri 
her gün bu panometre ile
tiyle ölçülmekteymlf. Bu ilet 
yenilen ekmeeln tevlit et· 
tlil kuvveti ölçmekle bera
ber bir adamın da ne kadar 
ku••etlt olduğunu meynana 
çıkardıiı için kendine gü•e
nen bir çok kimseler uzak 
yerlerden ıellp bu ilet va
ııtastle kuY•etlerinl tesblt 
ettiriyorlar •e müe11e1eden 
bir •eslka alarak icabında 

çalııacaklara yerlere bu ve 
stka ile müracaat edlyorlar
mıı . 

Bu iletin spor ve jlmnaa· 
tik kldblerlnde kullanılmaia 
baılandıjını yine aynı men 
badaD öireniyoruz. 

iki yerden tekaüt mıııı 
alı cık memur yakaland1. 

Br<ikeelde nakliyat naza
retlne vaki bir ihbar üzeri 
ne turizm ve otelcilik yük 
ıek meclisi Alfred T ono ts · 
minde bir memurun tevkifi 
ne karar vermlttlr. 

Bu memur Brükselde tu · 
rlzm dairesinin baımüfettltl 

idi. Ctddt •e namuslu bir 
m emur olarak tanınmııtı . 

Teftit ettiği memurların hiç 
bir kusuruna göz yummftz, 
en ufak hatay ı affetmez, ıert 
bir amir, Ara1ıra bütün Bel
çika t ehlrlerlnl tef Uıe çıkar 
ve a ylarca Be lçlka da dolaıır . 

Bu memurun meğer Na
murda ikinci bir vazifesi 
vormıı , Na mur mmtakası tu 
rlz m müfettııltğl Bu suretle 
Alfred Brükıelde amir, Na 
murda memur ola rak çal ı ı 
mııtır. T abli her lkfılod cn de 
yıllarca maaı almıı . Eğer 

bu ihbar vaki olmasaydı, 
belki günün birinde iki yer
den tekaüd edilecek ayrı ay · 
rı iki tekaüd maaıı alacak· 
u. 

Afrikada 
Sıtma Ve 
Hayat. 
Sıtma ya ni malarya hala 

bütün beıerlyetln bl\Jındft en 
büyük a fet ola ra k bulunuyor . 
Bu huta lık daha ziyade Af· 
rJka ve Asyanı birçok ta 

raflarında tahribat yapma k · 
tadar 

S.tmanın ıtddetle hükmü· 
nü sürdüğü yerlerden biri 
de Şarki Afrlkadakl Porte 
kiz mülleqılekuldlr. Bura11· 
nm merkezi Lorenıomarkeı 
teki merkezi haatahane müdü
rü Doktor Sol'f lo cenubi Af . 
rtra beynelmilel tip kongre· 
ıtne d ikkate ıayan btr rapor 
göndermtıtlr. 

Sıtma her sene 2,00U,000 
tn1amn ölümiine ıebep ol 
maktadıı k.ürrelarzm iki 
milyar yiiz milyon tutan u · 
muml nüfuıunun üçte biri 
bu hastalıktan muztarlptır. 

Her ıene yalDJz loglllz Hın· 
dlıtanında malaryaya kart' 
mücadele için 80 000 000 
İngiliz lirası ııarfedllmekte · 
dir. Portekizli doktora göre 
malaryayı nakleden slvrlıt · 
neklert yani anopulların fev 
kalade ıüratle türemekte ol 
ması mücadeleyt son derece 
rüçleıtırmektedlr. 

Afrlkanm ıenlt sahaların· 
da mücadeleyi yapmaia ilı · 
tlıadl imkan bulunmadığın 
dan mQcadele tehirlere ve 
bunların varoılarına ve tıka 
edilen yerlere ve Avrupalı · 

luın iskan edtldtklerl mınta· 
kalara hasredllmrıur. 

En ucuz ve müeaalr mü 
cadele va11ta11 göllerde, ha
vuzlarda ve durgun sularda 
slurl~loeklerlo ıürfelerlle bes · 
lenen balık bulundurmaktA · 
dır. Bataklık yerlerde dahi 
Ôkaltptüı ağaçlarını yetlıtlr. 
mektedir. 

Altına 
Hücum 

Manllya civarında muke 
il haydudların altın yüklü 
bir treae hücum etmııler 

ve külçe halindeki altınları 

alıp kaçmıılardır. 
Uzun düddet izleri meç 

bul kalan haydudların beıt 

hadlıeden iki hafta sonra 
tevkif edllmlttlr. 

Altın hıuızlarındeD olan 
Jan Roıl lsmind~kı adam 
tutulmuı ve onun nrdtil 
mah'.imatla hareket edilerek 
dtierlerl bulunmuıtur. Hun · 
lardao biri sabıkalı bir kalp 
para basan ıabtekirdar. Al· 
tınlarında bu makıatla ka
çırıldığı ve bununla haydut 
ların ka lp a ltın ba1mak is 
tedikleri anlatılmaktadır . 

Tavkif edllenlerın söyle
diklerine göre haydut ıebe

keılnln baıında Ogüıt Mela 
bundan bir aıüddet e vvel 
Llyoo Bron tayare meyda 
oındakl hid lıeden dolayı , 
g ıyabında hüküm veri lerek 
idama mahkum f!dl lmlttır 

v e poltı t arafaodan ara nmak
tadır. Bundan baıka Ogüst 
Mela iki defa silahla ta ar 
ruz c ürmQoden dolayı da y l 

n e gıyaben h apse mahküm 
olmuıtur. 

Burün haydudun izi, a r 
kadarlarının verdiğ i malu
matla meydana çıkarılmak 

üzeridir ve yekında tevkif 
edı leceğ l üm d olunma kta 
dır . 

Haydutlardan biri kendi -
. slnl tevkif etmek üzere 
odasına giren pollı komlıe
rlnln ilzerlne 1aldırmıı ve 

TORJU>ILJ 

Balıkesir ~\skeri Satın 
Alına Koınisyt• undı1n: 
Balıkeılr kor merkez bırltklerl hayvanatının thttya cı 

olan 200 ton arpaya 12 - 10 - 938 günü mua yyen saa
tinde kapalı zarfla teklif edilen flat komisyonca pahal1 

ıörüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 ncı maddesine 
ıöre bir ay içinde intaç edilmek üzere pazerlıfa konul
muıtur. 

Pazarlıiı 1 - 11 · 938 salı günü saat 15 de kor satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Muvakka t teminatı 675 
liradır Taliplerin kanunun ikinci Ye üçüncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte kor satın a lma komlıyonuna mü· 
racaatları lllo olunur. 

4 - 1 - 365 

Balıkesir Askeri S<ıtın 
Alına Komisyo ıuııdan: 
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~Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 

= Kapital: JOOJJ00,000 Türk Lirası ~ = Yurd İçinde 261 Şube Ve lljans '-= Dünyanın Her Tarafında .Muhabirler ~ 
~ Her türll zira i ikrazlar- diğer btlcümle bank• .,u· ~ 
JIJ. a melerl büyük ıubelerinde ktralılc ka1alar. , 
1'J.. lbbanııı: tasarruf ve kumbara hesaplarında tkr•· -;. 

: mlyeler . ~ = ikramiye: lllktarl: ikramiyenin tutarı: ~ 
JIİ. ADEDi LiRA LiRA ~ 
11/. ı 000 1 000 ~ 

"" 500 500 ~ 
1IJ. 1 250 250 ... 

• ıo ıoo 100o '-= 25 50 1250 ~ 
.,;. 30 40 ' 200 rr: 
""" 40 20 800 ~ 

Kor merkez birliklerinin ihtiyacı olan 30 ton nohuda 
ıO · 10 • 938 pazartesi günü taUp çıkmadıiından 2490 
eayılı kanunun 43 ncü maddeei hükmüne ıöre on gün 
uzaltılarak lhaleıl 20 - 10 · 938 perıembe ıünü: eaat il 
de kor satın alma komisyonunda yapılacaktır . 

1IJ. 108 6000 ~ 
1IJ. Bu ikramlyelır her üç ayfla bir olıııak ünre se· -; 
~ nıde d6rt defa bu miktar uzerlndtn kura ile co~ıtı· ~ İlk temlnah l 26 liradır. Taliplerin temlnatlariyle bir 

ilkte muayyen gün ve eaatte Balıkesir ukert 11.tın alma 
komlıyonuna müracaatları. 

>' lacaktır. ilk kışldt 1 EMlı1l 938 dedir. ~ 
~ ~ 

Parçalanan Çekoslovakyanın 
Vaziyeti Ne Halde? 

(Baıtarafı üçüncü ıayfada) 
Yellerinden birini teıktl eden 
maden suları Almanyaya 
terk edılmlıttr . Bu su ıehlr· 
lerl, Almanyaya yeni turist· 
ler ve bu itibarla da dö•lz 
çekecektir. 

Buna mukabil, Südet mın
takalarl ziraat mahsulleri 
bakımından nlıbeten zayıf. 
tır . Bu keyfiyet Almanya-
nın karıı11nda bulunduğu gı 
da maddeleri meseleıtnl ko· 
laylaıtıracak mahiyette de
ğildir. Saraz m1Dtaka11nda 
ekilen ve Çekoslovak tstıh· 
eallnln yüzde 80 inden faz
laeını veren ıerbetçi otu tı · 
tllna ediline Almanyaya ge
çen mıntallaların yegane 
mahıulu pancardır. Alman· 
ya herhalde teker müstah 
silleri enterna1yonal anlat 
mulle Çekoılovakyaya ta · 
nınmıı olan ihracat konten 
janından kendisine hl11e h · 
ti yecektlr. 

Fakat Bohemya dalları · 
nın dıt ıırtlarmda bulunan 
muazzam ormanlar Alman 
ekonomisinin kaynaklarını 

faydalı ıurette tamamhya· 
caktır. Anıluıa rağmen çok 
mühim bir odun itbalatçm 
olan Almanya bu suretle 
hariçten yaptığı ithalltı 
mahsus ölçüde azaltacaktır. 
Selüloz Ye ıunl mensucat 

onu yere de•lrdtkteo ıonra 

kaçmııtır Fakat evin etra
fım kuıatmıt olan polisler 
huydudun üzerine ateı et 
miıleı ve Covannl Mıkells 

lımtndekl hudud bacağao · 
dan yaralanarak yere yıkıl· 
mııtır. 

Mautly alı haydut lar ka · 
çırd ıkları altınlarao nerede 
nklı olduğunu ıöy lememtı 

ler, keodtlertnln haber! o l · 
madığını, hepııni Oeüıt Me
lanın alıp götürdüfünü ıd 
dJa etmlt lerd ır. Polıı b ı r ta · 
raftan haydudların ıef inl 

a ra rken d if er taraftan al 
tınların saklanmak ih timali 
o lan yerleri de araıtırmakta 
dır. Yalnız t vkıf edilecek 
lerlnl anladıkla rı z ma n san · 
dıklardan blrlnt ba~ka bir 
trenden aıağı attık l o rı a nla
tılmıı ve o c ivard a araıtır 

ma yapılmağa batlanmıı 

tar. Bu sandıkta külçe altın · 
dan baıka, erimek üzere 
toplanmıı olan İtalyaa ve 
Mısır altınları ve bir çok mu -
cevherler bulunmaktadır. • 

laıalitı da kolaylaımıı ola
caktır . 

Çekoılovakyanın sakatlan· 
mıı ekonomlılnl kalkındır· 

mak •e yeniden orıantze 
etmek için earf etmesi lazım . 
gelen gayret çok büyQktür. 
Y alnız~meofaatleri yeniden 
gruplandırmak, ham madde 
m erkezlerini del ittirmek, 
imalata yeni ıekU vermek 
değll, aynı zamanda ticaret 
polittkaeını yeniden gözden 
geçirmek aıağı, yukarı ta 
mamen maıun kalmıı bir 
ziraatla bayati kuvetlerlnln 
ekserisini kaybetmlf btr en
düıtrl arHında yeni bir mu· 
vazene kurmak icap ede
cektir. 

Prağ hülnimetlntn böyle 
bir davayı ele almaya ve 
muvaffakıyetle sona erdir· 
mlye azimli olduğu ıüphe· 

ılzdtr. Yabancılarm, bllha11a 
keadlılnden bunca f ~dakir
lık lstemlı olan devletlerin 
yardımına ihtiyacı olacaktır 

Daha bu hafta baılangıcın
da yapılmıı olan kredi ta· 
leblnln lngllter~de .ıy l kar 
ıılanmıı olması bu yardım 
ların kendisinden eılrıenml· 

yeceilne deltldir. Fakat bu 
neviden yardımlar kifi ıel
mlyecekttr. Hakıki bir eko
nomik lf btrltği tasarlanmak 
lazımdır. Yeni Çekoslovak 
b arJta11mn ticaret anlaııma

larında yap•lmaaaoı zaruri 
kaldığı tadilat bu ite gir lı · 

mek için vesile teıkıl ede
bıltr ,, 

Kay ı p mü~ur 
Mullafa adlı mühiirümü 

kaybettim. Yentılni alacağım

dan hükmü olmadı ğı ilin 
olunur. 

Biğadıç Seı vi mahal · 
lesinden Sofuoilu 

Mustafa 

r--m:-:-------1 TURKDILI 1 
1 Pa:.ıeı teıinden baıka her ! 
I ııün çıkar. Slyaıal ga zete . . 1 
1 Yıllığı: 800 Kurut 1 
' Altı Aylıjı:400 
1 Sayııı: 3 

il Günü aeçmıı aayılar l51 
I kuruıtur. I 
1 ADRES: 1 
1 BALIKES 1R ! ÜRKDlL i I ... ________ ... __ ~ 
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Edrenıit Belediye 

Riyasetindefl 
Belediyemiz h._ıtahanesi için 35 lira ücretli btr blf'

0 

bll' hastabakıcıya IGzum vardır. Taliplerin baıtahanelerde 
1
,. 

met ettiklerine ald vesika ve bonservlslerlle birlikte be 
diye riyasetrne müracaat etmeleri ilin o lunur. 

10 - 1 - 342 

------------·~---------------------~-
Balıkesir AskeriSatııı 
Alnıa Konıisyonıındaı1: 

t'O' 
Keıtf bedeli 107.501 lira 45 kuruıten tbaret olao l I' 

tahyada Jnıa edılecek iki top hangarı tle üç cepb•JJ" 
1 

r 
Jır' 3 - 10 · 938 tarlhlode taltp zuhur etmediiinden te 
1 
l· 

•e dört defa ilin edtlerek kapalı zarf uıul ile ıbaleıl 1 
938 salı günü saat 11 re bırakılmııtır . l 

ihale Bahkeılr kor satın alma komisyonunda y•P\:e 
caktır. Muvakkat teminatı 6625 lira 8 kuruıtur. Bu te' 
ald plan, keıif, fenni ve umumi ıartname ıle eki 9 e lt' 
mel hafriyatı tahtlit reımi Ankara, lzmfr •e lıtanbul p' 

vazım imlrlıklertyle Balıkeıtr kor satın alma komııyooı> 
da ıörülebilir. ıh 

Taliplerin kanunun tkt ve üçüncü maddelerinde y•f.,l 
ff 

belgelerle btrltkde ihale eün ve ıaatlnden bir saat e 
0

, 

tekltf mektuplarını Balıkesir kor satın alma komlı1°011 
vermeleri. 

355 4 - 1 

----~------------------------------~-
Balık esir Askeri Satı•1 

, 
Alına Komisyonunda•1' 

11•'
1 

Susığırlık 22 top alayı laayvanatinın ıt:neltk ıht p• "o olan 210 ton yulafı kapa lı zarf usuhle ~ıuıltrneYe 

muıtur. e·· 
Ekıiltmeıl 26-1 O 938 Çarıamba gün6 saat 1 1 de "4" 

l ıke1tr k or aıı. tın a lma komisyonunda yapılacaktır · 

vakkat teminatı 866 lira 25 kuruıtur. , . 

Taliplerin kanunun ikinci ve üçüncü maddelerıode 1 
.,. 

l t''" 
zıh belgelerle btrllkte ihale ıaahndan bir eaat e••e 1 ele' 
lif me~tuplaraoı kor 1atın alma komlıyonuna verıO 

4 - ı 359 

-----~ 
Balıkesir lnlıisa rlaı· 

. ' 
Başmüdürlüğiindcı•· 

1 
dd'''" 

Merkez eman"'t anbarında ka nunen ka lma c0ii 0~te 
ikmal eden 14 ekic iye ald 935 mahsulünden 42 de_.,"· 
540 kilo tüt.ün 1701 sayılı kanunun 3 4 ncü madde•' tıf' k ,, 
cıbince 15 gün müddetle açık artırmaya konulara _.,o· 
çıkarı lmııtır . S atılacak tütOnlerln evsafı ha kkıod• ~•f I• 
dürlük ziraa t ıubesl i.mtrlfilndcn malu mat ahuabl tr· ııo· 
tekltlerin 27 l 0.938 gününde Baımüdürlüğümüzde ,atıf 
m isyonuna mürac a tları ilan olunur. 

Sa hibi ve Baımuharrfrl : Balıkesir Mebuıu H . K~ 
Çıkarım Genel Dtrektörü: FUAT BİL'AL 

Basımyerl: Vilayet Matbaaıı - Bahkeılr 


