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Alman İktisat~ Nazın B. Funk Bel
graddan Dün :ıstanbula Geldi. 
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Açllmış Bulunduğunu Söyledi. 

Alman iktisat Nazırı 
Dün Istanbula Geldi. 

S. Funk, Bugün An·k~;~Ja Gidecek, Başve
ltil B. Celili Baya:r Tarafından Kabul Edi~e
t'ek Ricalimizle Görüşmelerde Bulunacak. 

4nkara, 4 (A.A) Al -:•Q lıcuaat Nazarı B. Funk, 
~lırattan don ADkaraya 

telcet etmtıttr. 
~ lıtanbul, 4 {Huıud) 
~llıt.nya milli lkttaad_na · 

1 M. Funk ile nfJzaret 
._,._•lrlert, buıün Belg 
t'ddan lıtaobula gele 
Ctlc ve merasimle ıı · 
tllcblll edilecektir. Almanya 

:uı tkt11ad nazır1, İıtanbul 
~ hır ıGn kalacak ve ıonra 

Qlcaraya hareket edecek· 
llt 8 B a_' •ıvekıllmlz . Celll 

Jar, Almanya mllll ıktı

~t.zmnı Aakarada kabul 

edecek ve ıeref ine bir ziya 
fet verecektir. Ztyafetl, bir 

de kabul Creıml takip ede 
cektlr, 

8 . Funk. rlcallmlzle mü
him temaslarda bulunacak· 
hr . 

Ankara, 4 (A.A.) Baıve· 
kil Celal Bayar, bt:raberlnde 

Hariciye Vekili 8. Tevfik 
Rüıtü Araa, Oahllıye Vekili 

B. Şükrli Kaya olduğu hal
de bugün lıtanbuldan An 

karaya gelmiıler, Büyük Er· 
kimhubiye Relıl Maraıal 

Fevzi Çakmak, ıenerallar 

ve aa.ylavlar tarafından ıatık 

bal .. edılmlflerdır. 
lıtanbul, 4 (Huıuıi) 

Baıvekil B. Cele l Bayar ile 
Cen~vreden ıehrlmlze, geleo 
Hariciye Vekth 8 . Riiıtü 
Araı, Dahıliye Vekili ve 

Peru Genel .Sekreteri 8. 
Şükrü Kaya, bugün An
ksraya hareket etmıılerdır. 

liaıvekil ve Vekiller. Hay· 
darpafa iıtaayonunda Vali 
B. Muhiddin Oıtündağ ile 
Cumhurrelılmlzln Baiya
ver& ve genel ıekreterl, me
buılar tarafmdao teıyt edJl
mltlerdtr. 

Büyük Almanya için Yeni Bir Yol: 
-----~ ~-· ---

H i TL ER DUN SUDET 
MINTAKASINA GİTTİ. 
--------------=--------··········----------------------

Aş Ve EgerŞehirlerinde Hitler,Görülmemiş 
DerecedeM uazzamTezah üratla Karşılandı. 

------------------··········-------------------
Hitler; Egerde: lrad Ettiği bir Nutukda, Südet Arazisinin 

de llhakile Büyük Almanya için Veni Bir Yol 
Berlin, 4 (A.A ) Hitler 

ı11al edilmekte olan Südet 

anntakaıını teftıı etmektedir. 

Berlln, 4 (Radyo) - Dör

dlincü Alman kolorduıu; Sn
detlerle meıkQ.n mıntıkalara 

tıgal etmekte bugOn de de 

vem eylemlttlr. 

Çekoılovakya kılaah, bu 

vet taaavvur etmedlilnf, ıtm. 
diye kadar Almanyayı ko

ruyan u•llah• ıükretmek la
zım geldlifnl ıöylemlttir. 

Berlln, 4 (A.A.) - Alman 
orduıu bıııkumandanhğın-

dan tehlli edilmlttlr: 

Saat 13 de Alman kıtaatl 
eakl Çek Alman hududunu 
Rumberg_ ile Frledland ara· 
ımdan general Von Roc"un 
kumandasmda geçmlılerdlr. 

Yürüyüı devam etmekte
dir. 

1 
, mıntıkalardan çekilm•ıtlr . 

! Ç E .. K O 8 L O \ı A K Y A 

Küçük Antanttan Ve 
F ransadan Ayrılıyor. 

1 General Von Libenlo ku· 

1 maodaa1ndakl hrka, Valer 

ıehriol iıgal eylemlttir 

i General Von Buk da, 

C E K ı o s L o v A K y A ,, ~:~:~: •~ıonı~~k;:~ı~oiru ile 

Hıtler, refakatinde Gene· 

ral Von theçih ile General 

~acarlarla.Meskfın Yerle-; ~:;ü:·~:~.;'d;~~::~.,~::~: 

f General Sirov Kabineainin /ati-... 
fası Muhtemel. Hükumet Mer-

kezi Prağdan Kaldırılıyor. 

girmfı, evveli At ıehrlne 

ti'T ahliyeye Karar Verdi. ::~:::: ... b:!~ •. ,:·~:~:.~:~ 
----------------------··········-----------------------

ltQlyan Makamları, Çekoslovakya ile Macari•- 1 

fQn Arasındaki ihtilafın Hemen Hallini istiyor• 
koılovak hükumeti bir mıl 

letln kendi mukadderahnı 

Httler; müteakiben Eger 

ıehrlne ujramıı ~e orada 

bir outuk trad ederek, bü 

yük A lmıı oya için yent bir 

yol açıldığını, SGdetlerl 

bundan ıonra Almanyadan 

ayıracak biç bir kuv · 

Ç 8udapeıte, 4 (Radyo) -
~lcoılovakya hükO.meU, Ma
tt tl,rta meık6n olan yerle

~"• Macarfıtana ilhakını ka· 
, ' 1 e1lemı1t1r. iki h0k6met 

rerat l1fH1Dda Çekoılovak

yadakl .~Macarlarm bu ta

leplerini kaydetmtıler ve 

aynı zamanda y a 1 n ı z 

eluerlyett Alman olan 

mmtakalar(dejll ekıerlyetl 

Polonyalı olan mıntakaları 

kendiılnin tayin etmeıt hak 

kının tatbiki huıuıunda an · !===================-===== 
t'•ı d d b a bu huıuıta yakın· 

,~ lllGıalcerelere baılanııcağı 
Ylenıyor. 

, ltooıa, 4 (Radyo) - hal
ı' •lyaıi mehaflll; Çekoı 
:'t•lcya ve Macaristan ara· 
h 'dalcı ihtilafın, biran evvel 

L "lledılrneıl lüzumundan 
Q•h 
tb •etınekte ve bunun te· 
t hGre tahammülü olmadı 
'taı ileri ıürmektedir 

htr•t, 4 {A.A ) - Sala· 
Ç Yettar reımi Çek mehafıl' 
lı tltolovakyadakl Macar ekel 
,''tleri meıeleal hakkında 
d:ıretrnıı olcluğu bir tebltğ 

eıciirnle diyor ki: 

-.,~acar hükumeti Çekoılo · 
-.,it lıGku netinin Çekoılo 
~I hdakı Macarlara Çek 
~ "''"lartle yapılan müza · 
'tel lı er eıoaamda tanzim kı ..... 

it 'I olan ekailtyetlere aıd 
h:~Gde münderiç hukukun 
,1 ledlleceiloe dair teminat 
~ "1ııtır. Macar h6k6metl 
.... , le 

Ç~lt anaat etmemlf ve 
tı 0•lovakyaıiakl Mace.rla 
~1' tıplcı Almanlar gtbt ken 

~t lbulcadderatlarım tayin 
ı, llıek bakkınıt malik olma 
t~ı lıterntıtır. 

' Grt devlet Müotbte itti 
•t•a, olduklan mukar· 

laımak lıtlyen Macar bO 

kQınetlnln bu temenntılol 

1 reddedemez . Bu huıuaa mü 
tealhk olan mOıakere-ler b•r da lcttndi muluıdderatle rım 

tayin huıuıunda serbest bı . ı 
rak mak mecburiyetinde kal· 

mıılardır . 1 

Çek Macar komiıyoouna tev
di edilecek ve hu komlıyon 

pek yakında mesatıtne baı 

lıyacakhr Bu vaziytt kar111mda ç~ 
-=:=:==:========================= 

Sovyet 
Donanmasının 

Manevraları. 
Rıga, tı (Radyo) - Sov 

yet Ruıyanm Haıtık donan 
mail,· ıonbahar manevrala 
nnı sona erdfrmiıtlr. 

Manevralardan ıonra çt 
kan resuıi bir tebliğde; Ruı 
donanması nın, herh11.ngl bir 
mütf!C'\vlzi ezecek derecede 
kuvvetli ve mütekimll ol 
dulu bıldlrllmtıtır. 

Ruı matbuatı Münib an
laımulle Avrupada harp 
tehlikeılntn tarn11men zail 
oldu~unu kaydediyorlar. 

6:QWS±>= 

Hatay Devlet 
Reisinin Ted

kikleri. 
Antakya. 4 (AA) Hatay 

devlet relı B Tayfur Sök. 1 

men. Hataydftkl tedktkle
rlne devam etmektedir, dün 

Kmk~anı teırl f etmlotir. 

Hatayda açılan mektepler: 
Aatakvn, 4 (A.A) - Ha 

tayda Tü·k liıelerl eıkl
den olduğu ııbı kal· 
makta, Türk ortarnektebt 
lııeye çevrılmtı. ıtmd iye ka 
dar ortamektep olmıyan 

lskenderunda, Beylan vr. Kr 
rakhandn bu elen y2 ından 
itibaren birer o rtamektep 

Zonguldakta 
Çelikel lisesi 1 açılması lcararlaıtmlmııtır. 

Açıldı. 
Ankara, 4 (A A ) 

•uldakta Mehınet 

Zon 1 

Çelikel 1 

tar1~fından yaptıralı.o ve Kül 
tür Bakaolığıoca "Mehmet 
Çelikel,, adı Terilen llıe dlin 

törenle açılmııhr. 

Aziz 
Balıkesirli; 

Belediye ınecliılolo aza 
intihaba devam etmektedir 

Don Akıncılar, Umur 
bey, S ahnlsar, Yıldmm 

ve Okçukara r..ahallelerl 
reylerini btinuıl etmlrler· 
dır. 

Bugün de lnönü, Aygö· 
ren, Karaoğ an, Karafıa 

ve Çay mah,ıllelerl reyle 
rint kullanacaklardır. 

Balıkesirli; 
Milli ve medeni vazıfen 

o lan ıeçlme , a td olduğu 
günde lttlrak ederek Uıu 

Şefin açtaiı ıııkh yolda 
büyük baıarılar " gösteren, 
yoktan ve yeni haıtan 

yepyeni bir Türkiye ku 
ran C . H. Partiılnln, dı 

ğer ıütunlarda gösterdiği 

mtz namzetlerine reyini 

kullanmak ıuretiyle' ona 

olan bağlılık ve inancını 

bir kere daha göııterece 

ğ .ne.,.hlç tüphe elmlyoruz. 

·---------------------· 

Londra, 4 Bır lnılllz 
iıtihbarat ajanııoın bildir 
di~lne gore, Çekoılovalıı.ya 

hükumet merkezinin Pral· 
dan nakit dütOnülmektedir. 
ÇünkO, Alman hududuna 
50 &ctlometre gibi yakın bir 
yerde bulunan Prağın hilkfı 
met' merkezi o1maaı mah 
zurlu aö~ülmektedlr . Bu ha
ıuıta henüz reıml bir haber 
verllmemJııe de yakında 

bildlrtlmeıı beklenmektedir. 
Praj, 4 (Radyo) - Slrov 

kabtneılDlnln lıtlf asa bekle-... 
ol yor. 

Yeni kabine, it ve lhtlıas 

kablneal olacak ve hütun 
partilerden müteıekktl bulu · 

nacaktır. 

Baıvekilete Mon Sinyor 
Şıırancenln getirllmeıl mula· 
ıevverdir. 

Şrıımeç, ktı bine teıktll için 
bugüo muhtelif kımıelerle 

temasa baı'amııtır. 

Sabık Baıvekıl Mılan Hot · 
za Slovak mmblc1&larıoa g •t 
mtı ve Slovaklarla temaıla· 

ra bet!nmııt.r . 
Prai, 4 (Rııdyo) - Çe 

koılovekyaoın reımi gazeteıl 

olan Lıdonl Ltıt ; Çekoı 
lovakyanın bundan ıoora 
küçük llili.ftan ve, 1- ran. 
u ıle Rusyadan tamamen 
aynldığın& ve kati ıurette 

bıtaraf kalarak, kendi vazl· 
yetine göre bir ılyaset ta
kip edeceilol yazıyor. 

Prağ, 4 (A.A. ) Bütün 

Çek Slovak matbuah dört 
bü) ük devletin küçücük bir 
m illet üzerinde yapmıı ol· 
dukları l11zyıkl nefretle kar· 
tı'a rnaktadır. Gaıeteler fo · 
glltere Ye Franıanm Münth 

1 koof eran11na lttırak ederek 

i
l f atlat devletlerle birleımtı 
olmalarını ıtddetle takbih 
edl1orlar. Bu lnfıal bllb .... 

mütecttvlze lcarıı ~Çekoılo

vakya ile mlitteflk buluna• 

franaaya karıı tezalalr et· 
mektedfr. 

Prai. 4 (A.A.) - Bohem· 
ya bö ıe oflıl hudut b61ıe· 

leri,. halkını tlcametı•blarını 

terk etmefe davet etmekte 

ve .. pleblıt bölielerlnde ~al 
manıo devlete kartı ytlkıek 

bir v azlf e olduiuau bildir· 
mektedır. 

Praf, 4 (AA.) - HülLCi 
met "ovallıyon partılerle 

müzekurJerdtn ıeır. ra yuıl 

hudl.ıdtın trhdtdi \e buııa 

mulaallık meseleler ile meı· 
gul olmak üzere bir çok na. 
zırlardan mürekkep huıuıl 

b ir komite tetkıl ıne karar 
ver mittir. 

Komitenin relıl Baıvkell Ge
neral Sirovidar . 

===================-----

General Fran
konun 2 nci Yılı 

Bu münıss~ıt11: lspdnyı~ı 
ııraıim yıpıldt 

Bııbao, 3 (A.A.} - Ge 
neral Frankonun devlet re 

lal ilanının ikinci yı ldönümü 

müaaaobetıle dün Burıoı· 

da bir reımi kabul • yapıl

m ıtar Merasime kordıplo· 

matık de davetli buluou1or
du. General Franko; bu mü 
nasebetle ıiyletilil nutukta, 
rnoluadımo Falanjıo tatekle
rıni tamamen tahakkuk et 
ti rmek ve lıpan,ol ıalu 'l· 

bıo ı neticelendirmek o!du · 
ğuou ı6ylemfftlr. 

N.uyonalı ıt lspanyaD10 ba 
tüo; ı bir ler inde bu yıldinü 
mü wünaıebetıle , .. nltkler 
tertip edllmittlr. 



cSAYFA 2 

Si ema Mel< Ci 
di Birer e • 

---- --------
Ameli dersler arasınd~ siğara nasıl içilir? Nssil 

yakıhr, mıvzulan da ~ulunuyor. 
Sinemacılığı baılamak lı · 

tlyen heYeıkirlarao muvaf
faklyet için kumral saçlarını 
g~zel tebe11ümlerfnt ve b ir 
uktu dudak boyasını kafi 
rördOklerl zamanlardan çok 
uzaklaıtık. O deYlrde doğru 
dürGat fmli yazamıyaolar 

ıtoema sanat.oda muvaffa
kıyet ümtd edebiliyorlardı. 

Buıünkü nes•I artık ılnema 
unatında pek vehme kapıl
mıyor. Yıldızlık tacının be· 
tikte tabiat tarafından çocu
fun baııoa konuldujuna ina
nanlar kalmadı. ~ug6n ıl· 
nemacılıiın da tiyatro gibi 
bir acemilik ve çıraklık dev 
reıl olduiuna inanılmıt lı -
Udadların dlıtplln altında 

çalıımakla yükseleceği anla· 
ıllmıt sanahn ve te"ntiln 
lQzumuna kanaat getirllmtı · 
tir. Buıün Katerln Hepburn 
te Jan Gabene rekabet ede· 
bilmek Jçln mektebe girmek 
lazımdır . 

T--ablt bunları hayretle kar· 
ıılamaz11nız . Bug6n her yer 
de ılnem'a mektepleri var. 
Sinema melıtebt derken Pa
rlı bulvarlarında yüzlercesi -
•• rastgelen ve yalnız para 
kaaanmak için açalmıt olan 
birtakım mQe11eselerClen bah
setmiyoruz, bunlar balkın 

saffetinden •e sinemaya olan 
meylinden lıtlf ade için ku . 
rulmuı bit takım dolandmcı · 

lak evleriydi. Bu rezalet o 
kadar çok me1dan aldı ki, 
Fransız bükdmetl tıe müda
liale etmefe, bu müe11eseler 
b)tilunda kanuni taktbat 
yapmala mecbur oldu. Bı r 
çokları kapandı. Bazılarının 

mQdOrlerl dolandarıc1lık ıu· 

çuyla mahkemeye verildi. 
Mahkum oldu Fakat kanu
nun hükümlerine zahiren 
boyun eierek çalıımakta 

devam edenleri de vardır ı 

Buıün anlatmak lıtedlğl 

mlz ılnema mektepleri daha 
ciddi müe11eaelerdlr. Holll · 
•utta bir çok ılnema ıtrket 
lerl yıldız yetlttlrmek fçtn ' 
müe11eaelerden açılmıı1ardır. 
Bunlar meslekten ayrılan 

yıldızların yenl tutulacak ıenç 
artlıtlerl yetlıttrmeğe çahıı

yotlar. Fransı z ılnema ıtr

ketlerl A:merllfadakt arka
daıları kadar zengin olma
ilıkhuı •için böyle mektepler 

açamıyor. Fakat onlar da ye. 

Dl bir ttftelibüıe alrltmlıler

tltr. Bütiln ıtnema ıirket · 
lerl tarafindan sermaye ko i 

nulacak bu sermayeyle btr 
ılnama ünlvenlteıl açılma. 

•ana çahıılacalılır. Fr•n.ada 

ılnema tlrketlert tarafından 

açılmıı ılnema mekteplerinin 
yoklufuna mukabil Röne 
Slmon ıtbl pılkoloğlar, Ray
mon Rulo Mıbalesko gibi 

ıalui teıebbGı Hhibl adam· 
lar yeni istidatlar keıfetme 
ie çalıımıılardır. Yeni ye
ttıen Fransız lıtldadları ara 
11nda birçoğu mesela Mııel 

Morıan, Korlo Lüıer Jan 
Merkan .. Küçük Bev,. fili
minde b&yük bir muvaffa. 
ktyet kazanmaııoı bu müeı · 
ıeee1e medyundur. 

Btrlnclteırtn, 6tekl mektep 

lerde olduğu gibi. sinema 
mekteplerinde de ders ıene · 

ıl baılangıcıdır . Röne Sltrıo· 

nun açhğı mektep, talebesi. 
ne dar gelmeğe baılamış ve 
onun için yeni bir bina ki 
ralamııhr. 

Bir Fransız sinema mec· 
muası bu mekteplerde nasıl 
çalııtıiına dair. btr muhar· 
rlrlnln notlarını yazma~a 

baılamııtır. Bu notların me· 
rakh ıördüğümüz parçaları 
nı lnultnrnk alıyoruz: 

• Holllvuttakl mekteplerde 
çok ııkı bir lntfzam ve di · 
ılplln vardır. Sebahtan öi 
leye kadar olen zaman na 
zari derslele tah•la edtlmıı 
tir. Bu d rsler büyük bir 
ciddiyet ve lnt 'nm içenin -
de veriler. Talebe Uıtıer ıktıer 

11ralara oturmuılnrdır. Kız 
talebeler ayrı ııralarda sına· 

fın eağ 11ralar1nı, erkek ta· 
lebeler de sol 11ralarmı lrgal 
ederler. 

Bu dersler arsstnda pıt 
koloji, soıyolojl aıbı ilk an 
larda sinemayı alakadar et
mez zannolunan dersler de 
vardır. Ôileden sonraki den· 
ler emelidir Burada her ta 
l~be ayrı ayrı muhtelif meı· 
bur esarlerln ttplerlnl 1ara
tır. Diğerleri dınlerler, ten 
kid ve münakaıa yapılır. 

Bu derslerde talebe tama· 
mtyle maktyajlı olarak çı · 
kar ve rolünü yapar. H 1-
bukı Franıız sinema mek 

teplerlndekl meli derslerde 
talebe maklyajsızdır. lngllte 

reye ge\ınce .. Ôradn bu iki 
kutbun ortaeı bulunmuıtur 

İngiliz talebe rol yaparken 
temıll ettiği adanıın elbiıe 

ıfnt giyer, fakat yüzü mak· 
lyaj11zdır . Hollivuttaki ameli 

dersler nazari dersler kadar 
ııkı btr dhiptlne tabı değil. 

dlr. Burada talebe blrblrlytle 

görüıü ve oakalaıır ... Ame 
li derslerde ıioema müpte
dillerine birçok ıey ler öğ · 
retJrler. Slğara nasıl fçll lr, 
nası l yakılır, ıarap nasıl içi · 
lir mevzulan üzerinde uat. 
ler geçer. 

Amerlk la talebe bu ı ılerl 
hiç ııkıcı bulmuyor. Halbuki 
Fransız ve logiltz talebe ko 
layca ye:tiımek istiyor. Sine
ma mektebine bir ay devam 
ettllden gonrft bıkıyor ve 
ayrılıyor.,, 

ulgav r lı-

nın Yırıninci 

Yıldönümü. 
lıtanbul, 3 ( Huıuıi ) -

Bulgaristan Kralı Mıjede 

öçüncü Borfıln tahta çıkı~a

nıo yirminci yıldönümü mü 

nasebetlle bugün Sofyada 

ve Hulg rhıtanın diğer ıe 

birlerinde merasim ve ıen· 

ilkler yapılacaktır 

Bu münıuebetle bugün is. 

tanbl1ldakl Bulgar klliıesfn· 

de de bir dln1 ayin yapılacak 

hr. Saat 17 de Bular rJııtan 

General Konıoloau B. sıı . 

TORKDIL S BIRINClTEŞRIN 1938 # 

RLE 1 

' yvahk a 
zaları 

Evin Bahçesinde Gö .. 
ülü Bulunan Çocuk· 

Seçim ir Günde Bitti ve- Ktimi· Yedi aylık olarak ölü doPn çocuğun anası tarafın~ı~ 
len Par i Namzetleri Kazandı. gomôldüğü anlasıld1. 

Fehmi Sabuncuıfl, Fah • 
retlto Katlrln, Kenan 
Ala tur, Necdet Sağun, Sü 
lün Bayam, Hilmi Uımanbaı, 
Beytullah Aılanoğlu, Meh· 
met Ertem, Saki Odabaıı, 

Ihsan Eıılz, Abdullah Maz
har El, Muharrem Onurlu, 
Fadıl Y anyah . 

Sakarya mahallesinin Ye· mülmüı bir halde buluo111Uf 
nl Sokağında oturan HaHn 
kızı 25 . yaılarında Fatma 
adında bir kadmın birkaç 
gün önce btr çocuk dGn
yaya getirdiği Ye evinin bah 

tur. 
e· 

Muayene neticesinde ' 

ıedln yedi aylık öUi olar•k 

dof an bir erkek çocaiu0' 

aid olduiu anlaıılmııtır. 

Müddeiumumilik kadıO 
hakkında tahkikat yapOJ•~· 

Ayvalık, 4 (Husuıi) - Be 
ledlye intihabı dün baıla 
mıı, bütün halkın derin 
sempati ve alakası ile ak · 
ıam üzeri bltmııltr . Se
çimde Cumhuriyet Halk 
Partlıirıin ıölterdığl nam· 
zetl~r lttlf akla belediye mec 
ltıt azah~ma tefrik edllmtı· 
lerdlr . 

Bu yirmi dört asıl azanın 
adluını bıldiriyorum: 

- ~ 

ErdeUe seçim 

çeılne gömdüiü pollıe btl 
dlrllmlıtır . Evin bahçesinde 
yapılan araıtırma sonunda 
çocuğun cesedi topraia gö· tadır 
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2.5 Liralık Ba~· 

Bayan Taban Morı-lı, Baynn 
Naciye Erkin, B Ali Komil, 
Şevket Oıman Karaca, Dok· 
tor Fadıl Doğnn, Doktor Şem · 

settln, Mehmet Cevd~t. Va 
clt Aseno, Fehmi Vuralı, Bür-
han Erçin, Ntyazt Üke, 

Erdek, 4 (Haıuıi)- Bura
da beled!ye azalığı ıeçlmt 

halkın derin llgtılle devam 
ediyor. 

Şimdiye kadar halkın bil · 
yük bir kıımı reylertnt kul
lanmıılnrdır. 

Gençlik Ve por .. 
------ ------

Mekteplerde Yurdlar Kurula
cak, Talebeler Mecburi 

Spor Yapacaklar. 
Ankara, - Maarif Veka· 

leli bed!!ın terbtvesl direk· 
törlüğü tarafından hazırla· 
nan llıe ve yüksek mektep 
hılebeılnln mecburi spor 
yapmaları hakkmdakl talt 
matname talim 'Ve terbiye 
daireıloe verllmi~tır. 

Burada tedktk edtldfkten 
ıonra tatbikatına geçilecek· 
tir. Talimatname eıularına 
göre, bQtün yOksek mekttp· 
lerde ve ltselerde birer ıpor 
yurtları kurulacaktır. 

Mektt"?p müdürleri bu yur· 
dun reisi, beden terbiyesi 
muallimleri umumi ka ptanı 
vazifeılnl göreceklerdir. Yur· 
dun diğer vazlf edar memu
ru talebeden fntihop edile
cektir. 

Birden fazla liıe bulunan 
yerlerde yurtların blrleıme· 

sile l<ümeler teıkil edilecek, 
maarif müdürleri bu küme· 
lerln retıi olacaklardır . Spor 
yurtlan her türlü ıpor ıube 
lerinln t&thtklne müııeld bir 
ıekllde kurulacak. Futbol, 
voleybol, basketbol, atletiz
min icap ettirdiği ven&iU 
mevcut bulunduracaktır . 

Mekttplerde her yıl ıem· 

Orta ok l VeLi-
se Kitapları. 
Ankara, 3 (A..A) K6ltür 

Bnkanhiınca Türkçe terim 

lerle yazıh~n mektt-p kUaplara 

bugün yurdumuzun her böl

gesinde aab~a ıunulmu~lur. 

Orta ve lise ıanıf ları için 

asli kitap olarak yalnız bu 
kitaplar okutuiacaktır. 

Bu kıtaplarm hangi ıınıf · 

larda okutulacağı, kitapla· 

ran üzerinde fie.tlarıle yazı · 

lıd1r 

ven \et de lstenbuldaki Bul
gar koloniatnl kabul edecek 
tir. 

piyona maçları yapılacak, 

bölge ıamplyonları Vekile· 
Un münasip gördtıiü ve ka· 
rarlaıttrdı~ı bir tarihte An 
karada karıılatacaklardn. 

Kız IJselerlnde de bu ta
ltnıatname aynen tatbik 
edilecektir . Ancak bu faa • 
hyet ıadece kendi araların 
da olacaktır. 
·~--• 

icra Kanunu 
Projesinin 
Esasları. 

1 ı v t ç r e 1 t mütehassis 
Profesör Leman tarafından 

icra işleri hakkında Adliye 
Vekaletine verilen raporun 

tercümesi bttmlıttr. Tercüme 
raporun cok muva11al olma 

ıından dolayı bir aydan faz· 
la ıürmütlür. 

Diğer taraftan öğrendiği

mize göre bugtınün ihtiyaçla
rına uygun bir ıektlde ha
zırlanacak yeni fcra kanunu 
projeıtnln eaularmı teıbit 

etmek üzere Adliye Vekale
tinde bir komisyon teıkil 

edılect-ktlr Prof eıör Lemanın 
raporu bu komisyon azaııoın 
tedktktne arzedllecek ve 
bu mal,sodla rnpor tabedıle · 

rek, komisyonun lçttmaından 
evvel azaya dağıtılacaktır. 

Süratli giden ~ir ~isiklıt 
bir kadım yaraladı. 

Küpeler nahlye.tne bağlı 

Bahçed~re köyünden Alt kı 

zı 35 yaılarında Fatma 
adında bir kadın, Hasta ha · 
ne caddesinden tehire gelir
ken arkasından süratle ge 
len bir bısıklettn çarpmastle 
düımü, ve muhtelif yerlerin· 
den on bet günde teda· 
vl edilecek ~ektlde yaralan 
mııtır . 

Belediye 
Secimi ,. knotlar Bas-
Bugün hanoiôlahalleler is- tırılıyor. .. 

Yent lcajıd paraları0J1 

tirak edecek. dan 2.5 ltralıklarlD baıılll'9 
Belediye ıeçlmt devam et· ıına devam olunmakt•dıt· 

mektedtr. 
Dün Han ıldtve, Umurbey, 

Sahnlsar, Yıldırım ve Okçı· 
lrara mahalleleri halkı rey. 
lerlnl lıtlmal etmtılerdlr . 

Burün intihaba i ıtlrak ede 
cek mahalleler de ıunlar

dır: 

lkı buçuk llrahklarımızıO 60 

•• kısmında 80ydk Şef ~t 
türlrün portreleri, arka kıl' 
mında lıe Uluı Aoıtl«' ıı 
reıml bulunmaktadır. Zef~ 
tuni Y'ttl renkte olao ı1'!# 

buçuk ltrahklarımız, tabı lt1" 
~r 

bttmeıfnl m6teaklp, •D 

ıa bir zamanda tedafolt 
Hacılımatl, Aygören, Ka- t 

raoğlan, Muıtafakkı, Hacı· çıkarılacaktır. Yeni 500 b:. 
h 1_ 1000 hralıklarımızın da Al" 

la a"·· :J\.'ll 
Halkımız, intihabın üç gü · 1tlmaıına baıhnmııtır. a 

Lira aklarımız zeytuni 1ef 
nünde de yakın bir ali.ka Ô d• renktedir. n kısımlarıO 

Büyük Şefin portreılJ •'~' 
kııımlarda tıe Rumelıhtııs!~ 

eöstererek reylerini kullan . 

mıılardır. 

Pazartesi günü ıaat 12 ye reıml bulunmaktadır. 1l.Jll" 
kadar devam edecek olan Ltralıklarımızın mavi ardıl'~ 

•• iotıhabe, ıeçlm hakkloa ma- renklidir . Ôo kıamında ~td' 
ilk olanların büyük bir ek Ulrküo rumt. arka kıııfıl 

ıerlyetle tıtlrakla reylerini lı ise Emniyet Abidesinin .6•. 
tlmal edecekleri 1üphe1tzdir. ltanlıklara bakan öo cePbe ,. 

ıinln fotolrafı bulunmalıl ---'!>Gı---

Emniyet Adli dl~r . .• r .. ~I 
Sicil Teşkilatı 1~,~~~~nd~~~ru kC!~~!". 

Kuruluyor.· Cafer oilu Musa, eklOP:~ 
urında Balyalı Abbas lı 

Ankara, - ~mnlyet ıılerl bl' 
0

enel dtrektörlüjü yurtta lf 40 yaılarmda Hatıcenlo it 
• tavuğunu çaldığı ıddl••1 

lenen ıuçlarm ilmi bir t ekil- bir ı ncl aılıye ceza wah"'ı 
de tedklki ve mahlyetlerıoln l d bl ıine veri miııe e ıuçu •" 
te.bitl, ıuçluların 1abıkaları· o 1 madıiından beraattne "'° 
nı, ıuç mtktarmı anlamak rar verllmtıttr. _.A

1 için btr adli ılctl teıktlata -

kurmağa karar vermtı. ha · . __ ...... _R __ ADYO y 
zırlıklara geçmtıtlr. ·• -

( 7 Biri nciteşrlne kad01 

Bir Suclu , 
Mahkum Oldu. 

An af artalar mahalle,ılnden 
Ethem oğlu Hüıeyin ıerhoı · 

luk halile polise hakaret ıu: 
çile mahkemeye verilmtıtlr. 

~uçlu, dün birinci asliye 
ceza mahkeDJeılnde yapılan 
muhakemeıl sonunda 17 gün 
hapıe ye ı3 lira afır para 
cezasına mahkum edtlmtıttr. 

Alacık meselesinden bir 
yaralama. 

Güodofan mahalleıinden 
Mehmet oğlu Ahmet adın
da birisi alacak yüzünden 
Umurbey mahallesinden Ve . 
it oğlu Mehmedl ıol koltuğu 
altından bıçakla yaraladı -
tından yakalanmııtır. 

olan Ankara radyosu pr0~ 
ramuun öğle 11e akşo 
neşriyatları tecrübe ma/dye 
tinde yeni stüdyoda yoP1 

lacaklır.) 

5 Birinciteşrin 1938 Çarşırn~' 
ÔGLE NEŞRİYATI: 

12.30: Alaturka plak "'~: 
riyali. 13: Haberler. J3.l· 
Karııık plak neırlyatı. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

l 8 30: Plikla danı rrııı•~ 
lıtal 19. JS: Türk uıuıılı 11e 
ve halk ıarkıları (Makb"~ 
Çakar). 20: Saat ayor• . 

Arapca neırlyat 20.1 O: ~- ı 
herler. 20 15: Türk musllı1'1 
ve halk ıarkı1arı . ( f nce ~: 
faslı Tahıln Karakuı ). 0 
Şan plakları . 21 15: StOdf, 

Jt 
salon orkıeıtra11. 22: Habe~ 
Ye hava raporu. 22. ıs: ' 
rınkl proiram. 
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LE 

TORKDILI 
& 

lngiltere Harp Ederse Ka· Harp ~orkusu ı 
. • Hiıınhlın kir in öncı ev-

Zanır mı, Kaybeder mı? H}~~m:!!!.~vk~!!!~lerla 
Bir İngiliz Gazetesi: ''Harp Çıkarsa Bu Sefer 

Bütün Planlarımız Hazırdır. Eskiden iki 
Senede Hazırladığımızı Şimdi Bir Günde 

Başarabiliriz.,, Diyor. 
"Harp lhttmalierl çsğaldık

Ça •e lnıllterede dahi kısmi 
ltferberllk alametleri bat 
löıterdikçe lnıtliz gazeteleri 
lnelDfeketlerlnln bugünkü 
lcuvvet ve mukavemet dere
teıını ölç6p blçmefe bat 
1•nıııta. Bu ıüok6 lnglltere, 
htrbı umumiye batladığı :ıa· 
ibanlcı lnıiltereden daha 
luıvvetltmldlr? Yahut ara•ın 
d, ne farlı vardır? Gene b1r 
harp kazanabtllrmt? Yahut 
lctJbeder mı? 

Bu ıınerakla mevzuu mil· 
"•lcaıa eden bir makale in 
rn .. ce ~lyuk Kronıİdı ga
leteıinde lnttıar etmııtı r. 
Bu Jazının mühim k111mla · 
'•nı alıyoruz: 

.. Soo harbin bir çok mii· 
•errıhlerl vardır. Hıtler de 
bunlar ara11ndadır. 

littler son .harp kazanal· 
dlJıe de, kaybedilse de vatan 
tepbeaınde kazanılıp kaybe 
dtldtğt kanaatınde bulunan 
1•r arasındadır. 

Kendllerlnfn hakla olup 
ollDadılını bilmiyorum. fa. 
icat, ıuna eminim kt, gelecek 
b'lrpet(vatan cephesi) hayati 
bır ehemmiyeti haiz olacak· 
tar. 

Buınn lnıılterenln vatan 
tephesl na11ldır. Sağlam ve 
•ırıın bir vaziyette midir? 
1914 dekinden daha lıuv· 
•ettı mtdlr. 

Hıç ıüphe yok ki, bugün 
hnı ve büyGk bir tehlike 
""'tuındayız, Bu yeni tehll
lce havadan vakt olacak bü· 
tunıdur. Fakat Madrıdı Bar· 
lelonayı matlup etmeye mu· 
~•ffak olmıyan bir ıllihın 
londrayı mailup edebllece· 
flne ihtimal veremem. 

Havadan gelecek tehltke
lerın ehemmiyetini asla kü
ÇGlc rlbemeylz Buna tüphe 
tölc. Llkln, bu vatan cephe 
•inin ancak bir k11mını ali· 
lıtadar eden tehlikedir. Bü · 
lGn diler cephelerde biz 
1914 dekinden daha iyi bir 
lbevktdeylz. 

Üateltk; 1914 deki vazl· 
hte n11betle bir f aiklyetlmiz 
•ar lcı, onun ehemmiyeti bG 
~il halcıkall ile barizdır. 
"-6ballfaya ihtiyaç yok. 

l Geçen defa bız bir haı p 
e IDÜcadelentn 11rrını öğre · 
lllrıcıye kadar tkl veya da-
ba Ziyade •ene geçmlttl. Bu 
lilıı bizim asker toplama, 
1'1lal kuvvetlerini teksif, ıı 
da tevziatı, vergilerde de 
flttlcltk yapmak neviden ko 
~•Jlılcla alabllecellmlz ted 
itler harbi umumi senele· 

tltade uzun müzakereler ve 
liddetlı mücadelelerle temin 
•dilebllmittlr. 

b Fakat bu ıefer eğer 
bit harp çıkacak olursa 
bGtün planlarımız 
•tırdır. Teıkllat meselesi 

"• 1 ıe ince, ıon harp esna 
';•da, iki ıenede muvaffak 
0 

•blldlflmlz itleri timdi bir 
lt.ıarablllrlz. 

Derhal btr harp kabinesi 
tetekkül eder, bir mühim 
mat nazaretl kurulur ve gı · 

dayı kontrol etmek ılsteml 

vücude getlrlltr. 
Vak tile iki sene kadar 

mt>ıgul olduğumuz abloka 
meıeleal de bugün harbin 
daha batlanııcında halledil · 
mit bulunur. 

50 Y •tından yukarı iO · 
tün vatandatlar, harp vazt 
felertnln ne olduğunu bilir
ler. Ve bugünün büyük it 
adamları arasında, 1918 de 
hayati bir it yapmamıı olan 
tek bir kit i zor bulursunuz 
ve bunların hepıl de derhal 
vazifeye dönnıeğe haz1rdır 

lar. 
Yiyecek tedarikimiz de 

aynı ıuratle esklılnden da
ha emin bir vaziyettedir 

~uraaını ınlcir etmlyeltm 
ki, hariçten getlrcceğlmız 

yıyecek maddelerine bugün 
de, 1914 stmcııinde olduğu · 

muz kadar muhtacız. Eğer 

denizleri açık bulunduramaz· 
ıak, mağlup oluruz. 

Lakin, denizleri açık ve 
serbest bulundurabiliriz. 

Bugün büyük bir Alman 
bahriyesi var. Blttablt Tah. 
telbahlrler de var: Alman 
ya 19J4 dekinden daha faz· 
la miktarda taıhtelbahire 

malıktır . Bununla beraber 
bizim, harbi umuminin bit 
meılne bir sene kalmıtken 

tahtelbahlrl de matlup et
t!jlmlzt bilmek lazımdır. 

1917 Seneılntn nfsanmda 
tahtelbahtrler 354 ıeml ba· 
hrmıtlı· 

1918 Senesinin nleanında 
batmlan gemilerin yekunu 
107 yl buluyordu. Harbin son 
larına doğru tehtelbahtrle. 
rlo bahrmaia muvaffak 
o lnmıyacaiı kadar ıüratll 

ıemıler tnıa etmeğe baıla· 
mııtık. Ve Almanların ka
yıp tahtelbahlrlerl, yenileri · 
ol loıa edebtldıklerinden 
daha büyük bir ıGratle kay 
bolu yordu 

Bundan baıka donanma 
mız, harp ıonundanberl tah 
telbahlrlertn vücudunu ke 
tlf ve onları takip etmek 
usullerini ha yll llerletmlftlr. 
Y ant logllterentn tahtelbahir 
tehdtdtle açltğa mahkum 
edi l meıl korkusu yoktur 

Gemi ıeyrü ıef erine ve 
limanlara havadan vaki ola· 

cak hücuma karıı Jse, kim· 
se emin olamaz. Fakat, bir 
gemiye h n va dan hücum et· 
mek o kadar kolay bir it 
olmadıiı gibi, yine hava
dan vaki bir hücumla bir 
limanı tamamlle ite yara
maz bir hale getirmek çok 
ıüçtür. 

Gemilerimizin bir çoiu
nun kolaylıkla ıeyrG sefer· 
lerlne devam edecekleri
ne tüphemiz yok dtyeblll· 
rlm Yani, ticaretimizin he
men hemen tabii ıurette 

cereJaD edeceilnt anlatmak 

lıtlyorum. 

1 Y alnn: ticaret ıemilerlmi· 
zlo kolaylıkla ltllyeceğinl 

kabul etmekle kalmıya\ım, 

19J4 dekinden daha fazla 
mlkdar da yiyecek vatan 
hududlara içinde de iddialar 
edildığlnt huaplamak lazım· 
dır. 

Bır çok kimselerin tah
minleri hilafına olarak, la· 
glllz ziraatı, bugün, 1914 
dekinden çok mahsul verir 
bir haldedir. 

Evet, ektm meaaha11 azal· 
mıttır. Daha az buğday ye· 
tlıtlriyoruz Fakat, yumurta, 
et ve ıeb-ze, meyva ve ıe 

ker fıtthaalt hayli artmııtır. 

Büyük harpden evvelki za· 
mana olsbetle bir milyon 
daha fazla 11ğır ve bir mil· 
yon daha fazla domuz •ar. 

Bir çok hatalarımıza rai 
men ıoo harbi kazanmıtaık. 
Bu kazalardan batlıca11 1 bar· 
bı. it itten geçmlt dlyebtle-

. ceilmtz bir zamana kadar 
ciddi telakki etınemlt olma· 
mt:zdır. Yeni bir harp çıka· 
cak oluna, hükumet ve mil· 
let, memleket, bütün gayre· 
tini teıktlatlandırmakta va · 
kit kaybetmiyecek olursa, 
yine de kaza o arız.,. -
Filistinde 
Harbin önü 
Alındı. 

Kudüs, (E1lul) 
logıHz m6stemleke nazıra 

Mac Donald ıeçen alustos· 
da hiç kimıenio haberi ol 
madan Filtstine ıttUğl za
man, bu nazırıu müzmin 
Arap· Yahudi vaziyetini ted 
kik ettiil zannedildi. Halbu· 
ki hakikat böyle defildt. Va
ziyetten end•ıe eden komi· 
ser Mac Mıcbael, bılflıl in· 
glllz hükumetine kartı bir 
harp halt bulunduğunu btl
dlrmlt ve feliketln vukuun· 
dan evvel icap tedbtrlerinln 
ittihazını latemlftl. (Ahiren 
İoglltereden Grey Scoh ala · 
yının Fthstıne gönderilmesi 
bu tahmini te1ld eder). 

Son beı hafta içinde va· 
ziyet beter tekli aldı. Arap 

lar artık Y ahudtlerl Y ahudt 
olara.k pusuya d6türmek 
zahmetine girmiyorlar. Bu 
nun yerine lnglllze karıı 
mukaddes bir harp ilin et· 
tiler. 

Komiser Mac Michaeltn 
tlddetll aansöründen kurtula· 
bilen havadfı ktraDtılarının 
kif 1 derecede teyld etti fi 
Fillst~ndekl fellketll vazıyet 
budur. Geçen hafta bu 
memleketin bir ba11odaa 
öbür batın• kadar harpler, 
bomba atmalar, katiller ve 
claayetler Arap- lnvtlız çar· 
pıımalarının m6aferid laadt
seler olmayıp, milli bir kı · 
yam mücadeleılnln parçala. 
rı olduiunu 161termııt1r. 

hayatını battenhaıa deiltU· 
rlrken, evlenme ltlertnde de 
b6yük bir teılr göıtermeie 

batlamııtar. 
Falhakika, Londrada son 

hafta lçtnde evlenmekte ace· 
le edenlerin pek çok oldufu 
görü1m6tUlr. Nltanhları har· 
be gidecek eenç kızlar on· 
larla derhal evlenmeyi arzu 
etmekte, aıkere çafarılan de · 
lıkanhlar da aynı arzuyu 
gö•termektedlr. 

l ondrada geçen ıGn biraz 
ıarlp bir hldlıe olmuıtur: 

Şehlrln bir çok yerlerinde 
ahalt gaz maakeıl almak 
için beklerken e•1enme daı· 
relerinin kap111 önünde de 
uzun bir kalabalık sür6 ha· 
lınde toplanmıya beılatnıt· 

tır. Fakat, önlerine çıkan 

bir kalahahk yeri evlenme 
dairesi zanneden iki ıenç, 

içeri rlrdlklerl zama~. yan 
hılıkla gaz maskesi datıtı· 
lan yere reldıkle11nl farket. 
mtılerdlr . 

- -
Otomobille 

· Saatte 575 
Kilometre .. 

Eyıton, bundan birkaç 
glln evvel Londrada, oto 

mobille 1aatte 575 kilomet· 
re katederek d6aya rekoru· 

nu elinde tutmuttu. Fakat 
rekordmen bu kadar ıOratl 

de kafa ıörmemektedtr 

Hatırlarsınız ki, bundan ev· 
vel bıobatı l<ob, slrat reko 

runu Eystooun ~ elinden al
mıı, fakat aradan daha 24 

ıaat ııeçmeden Eyıton saat· 
te ıftraUnl 575 kilometreye 

fırlatarak tekr~r tak•blnl 

geçmlıtl · 

Ondan ıonra bir kere da 
hıa tecrübe eden lnılltz ıam· 
piyonu. 563 kilometre s6rat 

yapmıı 

inerken: 

ve otomobilinden 

- Merak etmeyin, 
kilometreyi bulacaiım, 

mittir. 

600 
de· 

Hakikaten 600 kilometre· 
JI bulacak mı, bulamıyacak 

mı, malum değil . Fakat bin· 

batı Koh rakibi ve doatu 

Eystonla tekrar boy ölçme · 

yl bugün aklından grçlrml 

yor. Her ıklıl de yeni ıene 

için hazırlanmal• daha tim 
diden baılamıılerdır. 

Yeni aene yapılacak olan 
dünyama en ıiiratlf iki oto· 

mobtlctılnln yarıtları büyük 
bir allka Ye heyecan ayan· 
dıracaktır. 

r----:.-------~ 
1 TURKDILI 1 
1 :::·;~::~~:;~~:~:e~:.~ 
1 

Y ıllıiı: 800 Kurut 1 
Altı A1lıiı:400 • 1 

1 
S.Jııı: 3 • 1 
G6n\l geçmlı ıayılar 251 

I kuruttur . 
I ADRES: 1 

L~!:!:S!R_:~!~~ 

C. H. P. İlyönkurul 1 
Başkanlığından: 

1938 Senesi BalıkHlr Belediye mecltıl asilı~ l~n 
Genbatk'1rca kabul edilen 1oklama tllllmatnameıtbe 
ıöre yapılan 1eçlmde adlan aıafula faali partth 
arkadaılaran asli •• yedek parti n'iımznl ı~lldtlderl
nl ve lrendtlerlne verilecek 9aztfe1t her IUretle lf .,. 
ehil olan bu arkadaılara rey vertlec:eflnl parti men· 
ıuplarına btldırtr ve Bahlre•lrlını llelerh mlntebtpleii · 
ntn taulblne arz ederim. Vali Ve C. H. P. 

flyönkurul Baıkanı 
Etem !Iykut 

Asli Aza Namzetleri: 
iffet Deniz 
Cavide Aiaheyoflu 
Naci Kodanaz 
Faik Deveclojlu 

· Rulm Çaimn 
T evf ık Baıaran 
Zühtü Melek 
Azmi Sakol 
Ahmet Saraçollu 
Necati Ulur 
V aııf hpartah 
l•matl Safa KHapoflu 
lsmall Ttrltoilu 
Mehmet Kekhlr 
Ali Kırımlı 
Sıtln Şeremetll 
Ali Uıkıtn 
Cevdet Kaptanoilu 
Cevdet Karaoflan 
İbrahim Madenli 
Necip inal 
Kemal Tana1 
Emtn GCheasel 
lbrabtm Sami Kayyum 
Kuım Güneı 
Şeref Eilnh 

A. vulcat Sa4ılr D .. b ql 
Klmyaıer Ahdi eıı 
8eledl1e Relıl 
Bakkal 
Tilccar •e çiftçi 
A.9Ukat 
Attar 
Eczacı 
Çı.-ıcı 
KulbaKI 
Çivici 
Tlccar 
Unca 

Uncu 
Maatfahlraca 
Kltepçı 

Otelei 
Barut baJll 
Attar 
Attar 
Fabrika k&Ubl 
Tilıccar 

• KonMrved 
TOccar 
T6ccar 

Yedek Aza Namı;etleri: 
Süreyya Çataloilu 
Fahri Karaman 

A. vukat Vedat eıı 
Eckacı 

Yuıuf Memltoilu Manifaturacı 
Şamil Erit Avukat 
Mehmet Edip Sandıkçı Maranıoz 

Hüıeyin Nlzamoilu Ekmekçi 
Mehmet Zahit Şekercloilu Şekerci 
Şükr6 Kaylarlı Çivici 
Fehmi Aralan Ol~lcl 
Tevfik Budak Manifaturacı 
Muhittin Ergin Alt'ukal 
Fuat Bll'il Dit Tabı!tı 
L6tfl Kırat 
Halli Necati Kutlu 

Attar 
komlıyoncu 
Bakkal 
Kartaıiyecl 

Kemal K.onyahoflu 
Kadri Sökmen 
Huan Serpen 
Mehmet Tahir 

Kundancı 
Dofaalarlı 

Faik Ôzdamar 
Mustafa Apak 

Kunduracı 

Noter klttbl 

Mehmet Fehmi Ahsun Urıancı 
Hakkı Oruç Attar 
Haydar Çorapçı Çorapçı 

Ahmet Aydar Kahveci 
lbrahim lıtanbulluofla Tabak 
Mehmet Ôzıelen Bakkal 

-==;;;;;;~~~===========================~~ 

Bılırllın ıuzıl kadınlan 
dıhı çok sakır. 

Londra zaltıtuınıa baları. 
11 m6teha11111 lhtlyarladılı 

Danyada Ne 
kadar JÇinko 

Çılııyor? 
için artık tekaGde çıkarıl· 
11u9hr. Bu müteha11ıa, Lon· 
dra ıokakl&nnda ara t1ra 

.. nlzam11z. balarılaranıa dit· 

laıtılını haMr .a\•ak -~
bata ıırlımekte idi. 

Hakikaten, Londra ıtbl 
hüy6k bir ıehlrde ıokaklar· 
da dolatan aeraerl arılar, 

balkı eldukça endtıeye dlı6-
rebıltr. 

Ştmdt tekaOde çılcan mO · 
teha1111 genç meelekdaıları· 

na 40 ıenedlr ecllDdlll tec 
rübelerlaln neticelerini an 
latmaktadır. 

M6teha1111a 16re, bal arı · 
lan, en çok kızıl •e1a açık 
kumral aaçhlan 1ahut HÇ 

ları blr1antlnli olanlan, et 
raflarına 16ael kokular •e 
alkol kokaıu 1ayan lata•· 
lara daha çok ıok .. ktadar. 
Netice ltlbart1le ,eaellere 

Ba reaenfia bi1tad'• la
ziran a1ına "•chr ·~ 
çinko lıt1b1allb •21.231 t9n 
olarak --it .. ia"Vr. 'Cila· 
Ç9• MD• aynı mGddet ur. 
'fmda ba mlkdar 912.487 
ton tutmakta idi. 
BuıGa Anupacla 428 139 

ton çinko çıkmaktad1r. Al· 
manyada ıeçen .. ne 93.137 
ton çtnko tıtlhıal edtlmtıken 
bu ıene 109.176 tona 1lk· 
.. ı.ııttr. lYUtural,. tla tla· 
htl olmak lure lnıııt ... de 
ıeçen teD•J• aaaara• 1000 
ton faalabk vardar. Ba ı-al 
77 861 toadar. 

Amerikada t.ulalallt seçen 
ıeaeye nazaraa to.IOO ton 

dG1m61U•r. Me ... ka •• Ka· 
nada da ...... 9&016 ton 
olduiu halde, bu Mile 112. 
900 tona çılrmM.t'!. 

ı 

lrarfl fasla ............ ••· 
dır. 



lla lıkes · r \7 il~\~ret Dııin1i 
l)itiıııi E ciiıııeııinden: 

Bal ıkesır Şamt. yohiodı; lnıa at -bed eİi 3601 lira 
62 kuruı olanJyoliıoooeh 15 teırinevv f'l 9.:s8 tarihine rast
la yl\n cumnrtul günü sa at 10 da lhaleıi vepılmak üzere 
15 .._'gürı muddt tle açıkt;,ıek st ltmeye konula uıtur' 

2 - Ru it in muvakkat teminatı 270 lira 12 kuruıtur. 

3 Bu i şe :-ı ald evrak ıunlarrhr: 
A Keııf hul asası, ölçü çlzelgul, 
8 Huıull ve fenni ıartn me, baymdırhk iıl erl ee · 

nel ıartnameıt 
C - Mukavele örnegl. 
lıtiyenler bu evr&k1 her gün Vilayet Datmi( Eocümen''ll 

kaleminde vcyn Nafıa daireıinde' ıı;örebilir ler. 
4 ihale birinci maddede yazılı günE•e ıantte bükü 

met dairesinde Vtlayet,.Daımt Encümeni ~tarafından _ yapı
r lacaktır. 

5 - lıteklllerin bu tı_lçln ihaleden en az ıekiz gün 
evvel Bal,keılr N afta Müdürlüğüne müracaatla alınmıı eh· 
liyet vesikası ve muvakkat tem inatı'-' mn laandığına dair 
makbuz veya ıayanı kabul banka 'mektubı le bir likte mu
ayyen •akitte Enciimene müracaatları ilin olunur. 

4 - 1 _ 344 

alıkesiı· ' ilave D<ıiıııi 
~ııcüOıeniııdeıı: 1 

1 - Encümen .. kalemindelu ıartnameıtnde evsafı ya· j 
zılt olduğu veçb&le Balıkekir memleket hnıtahanesS i ç o 
mubayaa edilecek yüz tou kok kömürü 10. terlnevvel 938 
tarihine raathyan pazartesi günü ıaat l O da ihale ı.,edll 
mek üzere 15 gün mllddetle açık ekıtltmeye konulmuıtur. 

2 - Bır tonunun muhammen bedeli ylrnıi dokuz \ıra 

elll kuruı, yüz ton kömürünL muvakkat teminatı 221 Jtra 
25" kuruı\ur. 

3 - lateklllerJn yukarına yazılı gün ve aaalte muvak 
kat teminatlarını malsandığına yatırdıklarına dair makbuz 
veya banka mektuplartyle vilayet makamında müteıekkil 
Encümen Dalmlye mürRcaatlau ilan olunur. 4- 1- J38 

Balıkesiı· Askeri S<ıtın 
Alına Koınisyonundan: 1 

Suııgırhk topçu aıayıoıo lht yacı için 20u ton odun 

açık ekılltmeye konmuıtur. ihalesi 12 1 O ~38 çu9amba 
günü ıut 11 de Balıkealr kor 1atm alma komtıyonunda 

yapılacaktır. 1ık 6'teminah 120 liradır. 
Evaaf ve ıerait Bahkeıiru askeri satın alma komlıyo· 

nuoda .ıörülebtlır. Taliplerin muayyen ıaette ... komisyona 
müracaatları. 4- 1 - 340 

. ,.... ~........ . 
"'._.. __ ._..,,., .. _ .. 

• 
5 BJRlNClTEŞRlN 

Bel Pd iye intihap ş t. -f ·~:l 'l-l. t:~ t. t. t. t. ~:l 'l ~:l 'l 'l "l 'l 'l 'l 

~DCÜlllCOİ eisliğinclen: ~Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Reylerin bir günde aandığa atılma;ı - k;bıl -ola~ıyaca- Jlıİ. 

ğıodan belediye kanununun 38 ncl maddesine tevfıkan tef· = 
ı ınevveltn birinci gününden_ itibaren reylerlnisandıfa atı.- 1'J. 
mağa baılaıımaıı •e teırinevvello onuncu günü. toUhabın 1'J. 
tkmallle sandıitn açılması' ve reylerin taınıf . edilerek be. 1'J. 

K apita/: 100/JOO,(J(J()j Türk lirası 
Yurd İçinde 261 Şube Ve lljans 

Dünyanın Her Tarllfında Muhabirler 
ledlye mecliı azalarının ilin edllmeıl beledlyec. mecliıtnin 1'J. Her türlG zirai lkrazlar- dljer bdcGmle banka mr 
24 8·938 tarih ve 88 aayıh karartle kabult edıl mıı ve vlli-~ 1'J. amelerl büyük ıubelerinde kiralı&. kasalar. 

.ı.ı *1 ı yet ınnkammın 29-8-938 tarih ye 11757-8-293 numaraetle 1'J. hbau12 tasarruf ve kumbara hesaplarında dıra· 
tasdik edtldljlndeo hanıt mahalle müntehtplerintn,: hangi 1'J. mlyeler. 
ıünlerde rey Yermeğe gelmeleri jcap ettej(aıaiıdakl~ ced- lfJ. f 
..,elde göıtertlmiıttr: I • krami1t: Miktarı: ikramiyenin tutan: 

Tarihi: Günü: Mahalleat: 111. ADED LiRA LiRA 

1 l O 938 Cumarteıl (Altı Eylul = Hacı gaybl), J1J 1000 1000 
,Eıkıkuyumcufar), (Yenice), 1'J. 500 500 
(Cumburtyet::::ıŞeyhhltfullab), = 1 250 250 

Pazarteıl (Martla), (Anafartalar zı:: Ka· 1'J. IO lUO 1000 
saplar), (Dinkçller),(Börekçller). ,,ı 25 50 1250 
(A.luncılar=Hamtdıye),(Umur 1IJ. 30 40 1200 
.bey). (Aıarlçf = Sahnıblaar), 1'J. 40 20 800 
(Yıldırım = Salahattin), (Ok - ~ 1U8 6UOO 

çukara). ~ Ru ikramiyeler htr üç ayco. bir olmak üzert u· 
Çarıamba (İnönü=Hactlsmatl), (Ay.ıören), ~ ntdt dört defa bu miktar uurinden kura ilt '-ağıtı 

( Karı.oğl8o) , (Karaııa=Muıta. )i lacakllr. ilk k~şldt 1 Eglıll 938 dedir. 

3-10 938 

4·10-938 Sah 

5 ıo 938 

fofalub), (Çay=Hacılıbak) . )' 
Perıembe { Dumlupınar=Selimiye), (Eie= •Ji. Ji. Ji. "i-"i-'i-"i "i-"j. "i ... "i 'j. "l "I "l '1-"f.).).). "l"i-'1-6-10-938 

İzmırler), Atay = .... 9ımaniye), 

(Kayabey .. ·= Mecıdıye). B<ılıkesir Nafıa 
(Oruçgazi), (Sakarya =&Vıcda· 

Diye) • . (Gündoğan ~ 'C"" Aziziye), ' 1\11 üd Ü r Iüğünden: 
(Kurtuluı = Mlrzabey) .. 

7-10-938 Cuma 

8 -10·938 
10- ı 0-938 

Cumartesi Yukarıda yazılı 1ıünlerde ma 
Pazarteıı 2eretane .nıebnı rey vermeje 

ıelemlyen .. bütün müntehlpler 
bu iki güntlçınde reylerini kul
lanabileceklerdir. 

İntihap aandıiı belediye daireııne.,. konacaklar. Reyler 
teıranevnlln onuncu günü aaat_on ikiye_ kadar kabul 

edilecektir. 
Sandığa rey atmar yukarıda ye zıh aüolerde saat ıe · 

klzden on sekize kadar devam edecektir. 
Belediye antıhap encümeninin J 6 9 9:S8~tarıhli kararile 

teıbıt edilen yukarıda yazıla mevad belediye kanununun 

35 ncl maddesine tevfikan Uin olunur. 

NOT: - Her miinteblbln, elinde nüfuı cüzdanı olduğu haL 
de ıntıhaba geldığı zaman defterde kaydım kolaylıkla bu 
labfloıeıi için mahalle ve ıokağmm lımıle oturduğu . evin 
numaraaıoı da ıöyiemeal rica o unur 

13·1-328 

J - Kapalı zarf uaullle. 1 ela:ıtltmeye konulmuı tkd 
Uluı gazetesindeki ılaolarının kanunen mµayyea •inler ar•• 
ıında neıredllememeaınden. dolayı tbaleıl yapılamıJan Bir 
haniye. hükumet konağı ikmali inıaab tekrar la:apala .. rf 
uıulife ekıUtmeye kooulmuıtur. 

2 - lıtn bedell ktıfl (22.500) llra4ar. 
3 - Bu 

1

fıe aJdnevrak: 
A - Projeler. 

B - fial; bordroıu, _meıaha cetYelt, lreıtf bullıa eetY .. I 
C - Fenni ve huıuıl ıartname. 
O - Nafıa yapı' .tılerl fenni Ye umumi ıartnamHI 
E -uBaymdırlık itleri genel tartnamesı. -Olup lıtlyenler bu evrakıj.;her 160 Balıla:eılr Nafıa 111 

dürJüğünde L ıöreblltrler. 
4 - _ EkıHtme 18-10 938 tıutbtnde)ala 1Gn6 saat l.f 

de liürhanlJe hOkOmet .. konağmda kaymakamlı" oda11oda 
kurulu_Nafıa komisyonu huzurunda yapılacafından ııtekll• 
ler zarfları bundan bir saat evvel mezla:Or lromılyoaa y-.,., 
mel eri . 

llıılıkesiı· Nitf'ı<ı ı 
t lüdürlüğji den: Brlıkesir VUtiyet Dahni i 

l - Bahkeılr cezaevı ınıaata açıkektıiltmeye konmuı- Encüıııeninden: 

5 - İıteklılerfn bu it~ ald 1687 ,,hra 50 kuruı'ulıı •• 
vakkat temlnah Hürh•niye mal ıandıiına yahrdddarı•• 
daır makbuz veya bu '"'mtktarda ı•yana ;kabul banka mels 
tubu Jle aıgari 8500 Jıralak_ Yapı itini bir . defada muY•f .. 
falcıyetle~baıardı§ına daır Bohkeatr Nafıa MüdGrlli6ndell 
tasdikli ehhyet veıtk1111m ve ticeret odHı Yealkaııaı .,. 
249() numarah kanunun hükümleri dalreıtnde ekıtltme ko 

tur. 
2 
3 
ı\ 

B 
veli . 

itin bedeli keıft 530 liradır. 
Bu ite ald evrak: 
Proje. 
Flat bordroıu, meaaha cetveli, hulaaai keııf cet-

C - Nafıa yapı tılerl fenni ve umumi ıartn•meıl . 

Olup iltlyenlcr bu evrakı her gün Balıkeıır Nafıa Mü· 
dürlüğünde ~görebil! r ler. 

4 - Ekııltme 15 - teırtn ı~vval 938 cumarteAI gii · 

nü aaat 1 U da Balıkeıır hükümet konaiınclakı rı.ahaı.Mü
dürlüğü makamıodö teıekkül edecek Nafaa ekıtltme ko
milyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekli et bu _lıe atd 40 lira :.s &curuıluk nıuvakkat 
temiunh malsandıjına yahrdık1arıoa dair makbuz veya bu 

miktarda ıayam kabul baoka mektubu •le ıhaleden en az 
ıekiz gün evvel vilayete müracaatl'a bu it tçın alacakları 
ehliyet veılkaıl e b!rlil:te eksiltme komiıyonuna müracaat-

ları ilan o lunur. 4 1 - 345 

1 - Açık eksiltmeye kooulao~.ıı: Balya merkez Birin· 
el ve İkinci mekteplerinin tamirata olup bedelt .. keıft J 307 
ltra 38 kuruı, mu•akkat teminatı 98 liradır .... 

2 - Şartname ve..Jkeıif enaka mucibince lamlr,..ettl · 
rllecek mekteplerin ekılltmeıl 10 teırlnevvel 938 tarihi. 
ne raıtlıyan pazarleıl ıünü saat onda vilayet makammda 
müteıekkıl encümen daıml huzurunda yapılacaiından lı· 
tekltlt'rln muvakkat teminatlarını malaandığma yatırdıkla- 1 

larına datr makbuz Yeya banka mektubu ve ihaleden ıe 
kiz gün evvel Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden ahnmıf eh· 
ltyet veıtkuilt'! birltkte~muayyeo vakitte Eociimen Daimi· 
ye müracaatları tlao _olunur. 4 - J - 337 

ı ıı,ıııkesiı-- Vilayt~t l)<ıimi 
Encüıııcııiııfleıı: 

B•tlıkesiı· 'l apıı Sicil 1 
ıu ıı h<1t·ızlığıııda11: 

1 - Eksiltmeye kouul11n ıı: Edıncık - Gönen yo u 
nun muhtelif ... kuımlarında yapılacak eıaalı tamirat olup 
keııf bedelı olan (191Y) lira 34 kuruı üzerinden 15 teı 
rintvvel 938 tarthtne rasthyan cumarteıı günü ır:ı.at 10 da 
ibalest y&pılmak üzere 15 gün müddetle e çık eksiltmeye 
koou lmuıtur. 

Köyü: Mevkii: 

Ka ıburcu Köyaltı 

Cinai: 
Tarla 

Hududu 
Doğu K ezban Yarlıleri 

Fatma ve Yakup ve 
Halli, batısı Ahmet ka 
rııı Ayıe, poyrazı yol , 
lubleıi ıeı deresi. 

Hudud ~ve bulunduiu yeri yukarıda ~yazıİı tarla 291 
yoklama, tarıh v e 48 numara ıı t ıı pu kaydı muctblnce Kal
burcu köyünden Sara İbrahim oğlu Altnlo taaarrufuoda 
iken 45 ıtme evvel çocukıuz ve torunsuz ölmesile kardeıı 

Havvaya ve bu Havvaoın da 40 ıene evveı ölmeaıle lb
rahim ve Alime ve A lı ve K t!zbana ve bunlardan Al ının 

de 341 de ölütnlle karııı J Emloe ve kızı Allmeye kaldı · 
ğındflo bahisle namlarına teıcııtof lated!klerinden taıarruf 
cıhcli tahkik c: dll aıek üzt:re 15 · 10.938 günü mahalıine me
mur gönderilecektir. Jurazı'" olanlaran bu müddet içinde 
yazı he Tapu Sıcil Muhafızlığına veya ıelecek memura 
müracaat eJlemeleri lüzumu di.o olunur. 

2 - Bu •ılo muvakkat teminatı 270 lira 12 kuruıtur 
3 - Bu tıe ald evrak ıunlardm 
A Keııf hulasası, ölçü çizelgesi 

8 - Huıuıi ~ve .fenni ıartoame, plan ve bavtndırhk 
ıı lerı .genel ıartnameat 

C Mukavele_örneğt 

· lıtlyenler bu evrakı her gün Vılayet Datmı Encümen 
kaleminde .... veya Nafıa _ datr~ılnde görebillrler. 

.. - ihale birinci maddede yazıh gün ve 11tatle hü 
kucnetıdalreıiodr. Vıtayet_Datmı Encümen tarahndan yapı

lacaktır. 

5 - lıteklilerfn bu it ' lçio ı ha leden en az ıeklz, gün 
evvel Balakeaır Nafia Müdürlüğüne müracaetla almmıı eh· 
ltyet veatkaaı ve muvakkat teminatı malaandığına yatır

dığına dair makbuz veya ıa yanı kabul banka mektubtle 
bırhkte muayyen vakitte encümene miicanatları ilan 
olunur. 

4 - 1 - 343 

miıyonuna müracaatları. 

6 - Postada vuku:bulacak gecikmeler kabul edil• ... 

4 - 1- 346 

Bıılıkesi Askerri Satın 
Alma Kt,ınisyoııundan: 
Kor merkez birhklerl hayvanlarının 200 ton arp•tl 

kapalı zarfla{ ekıtltmeye konmuıtur. ihalesi 12 - JO 938 .. 
çarıamba günü ıut 19 da Balıkeıırde kor 11tın a llD• 
komisyonunda Yllptlacaktır. llk~temlnatı 675 llrmdır. E~· 
saf ve husuıi ııı rt lar Bahkeılr kor ıatın alma komlıJO" 
nunda görüleblhr. Talipler•n muaJyen Hallen bir ıaat ef 

velıne kadar teldif mektuplarmı komlıyona •ermeleri. 

4 - 1 - 341 

Balıkesir Askeri Satın 
Alınıı Koınisyonıında11: 
Keılf bedeli 29 165 , lira 23 kanqtan ibaret !Bılılceılr• 

Çi\yırh ıar mevkilnde yapılacak olan garajı• ln~•HınıD * 
maline talep çıkmadıfından ihalesi açık olarak 17 10 93' 
pazarteıl güntl saat 15 de yapılmak Gzere pazarlafa .,,,.
kılm19hr . 

i lk teminata 2187 lırn 40:kuruıtur. 8u tıe ald ,.,..., 

pfio ve ketlf Ankara. ıst"nbul, lzmlr le•azım lmtrltkler' 
ve Balıkeıtr aatın alma lwmaıyonunda 16r6let;ıltr. Tall,.._ 
r ı n ehhyet veslkıuıle kanunun ikinci ve 6ç0nclc madd ... 

rinde yazı l ı belgeler ve teminat makbuzlarlle m'uaJJ•D .--
atle komlıyona miiracaatları ili,, olunur. 4 - 1 347 
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