
-· r 
Türk-İran Hudut Komis-

yonu Mesaisini Bitirdi. 

29 TEMMUZ CUMA l 938 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YlL 8.l YI: 3946 

Başvekilimiz - . 

Hariciye vektlimizle bir-
likte Budapeıteye gi~ece~. 

Budapeıte, 28 (Radyo) -
Mıcarlıtan Baınktll .lmredl 
lle Hariciye Nazırı Dekanya 
nın, ıonbaharda Belıradı 

ziyaret edecekleri ve ' Yu 
ıoılavya baıveklll Mılin 
Stoyadioovlçtn de, bu ziya
reti müteakiben iade edece · 
cetı ıöyİenlyor . 

Alikadar mehafllden ha 
ber vert ldtjlne göre, Türkl 
Ye Raıvek l ll Celil Bayarla 
Hariciye Vektlt Tevfık Rüı 
tü Araı, yakında buraya 
aelecekler ve Mecarlttan 
tlcaltle konuıacaklardır. 

Amiral Hamza 
latanbula Geldi 

Çin Kuvvetleri Yeni Ha
zır 11 k la r Yapıyor .. 

' Çinliler, Savyetleı le olan muvasala y ollanmn mu~a
f azası için 300 bin kişilık bir ~uvvet tahsis ettiler. 
Tokyo, 28 (Radyo) -- Ja· 

pon ku•vetlerl, Yançe nehri 
sahillerinde kain Küki.ng it 
manını lıgal eylemtılerdır. 

Şehir bombardımanlardan 
harap bir halde bulunmuıtur. 

Çınlller ıehrl daha evvel 

relik bar cephe bütün Çın 

kıtaatına karıı yaptıkları 

taarruzlar neticesiz kalmıı 

ve bu muharebelerde Ja 
ponlar 1500 ölü ve yarah 
vermJılerdlr. 

Türk- İran 

Hu~ut ~omisyonu mesaisi
ni bilirdi. 

• Rrzurum, 28 ( A.A. ) 

Trabzonda toplanan Türk 

lran hudut komisyonu me · 

salıtnl bitlrmlı ve memle 

kellerine dönmekte olan 

İran heyeti bu akıam Erzu · 

ruma ıelerek fevkallde me• 

rulm le kartılanmıttır . 

tahliye etmltlndi 
Tokyo, 28 (Radyo) - Ma· 

raıa l Şan l\.ay Şekın, Ruıya 
Jle olan muvaaalat yollarını 
mu haf aza lçtn Oç y(iz bin 
ktııhk bir ordu tahılı eyle 

lngiltere Silahlanma 

dlil saylenlvor. 
Şanghay, 28 ( A A ) 

Ecnebi askeri mehafılinden 
alman haber lere göre Ç•n 

Proğramının Tatbiki .. 
.. 

B. Çem~erliyn diyor ~i, ((Kuvıellerimiz, gün ueçlikçe 
~eli manin tam manası ile müthiı bir hal alma~tadu ,» 

müthıı· bir hal almaktadır. 
1 orduıu Honamn tlmaltnde 
ıtanbul, 28 (A.A) E ·h bl bı d Londra, 28 ( Radyo ) -

Dün Elmahruıe yata ile bu ve DJ eaan cenu gar ıln e t 
mühim kuvvetler tekılf et- nılllı. kabinesi, bug6n, Bat Londra, 28 ( Radyo) -

Avam Kamaraaının dünkü 
toplantmnda, ltÇl partlıl ta· 
rafından Nevll Çemberliyn 
hükumetine itımad edilme
diği hakkındaki verilen tak· 
rlr , büyük bir ekseriyetle 
red edllmlıtir. 

'•Y• gelen Mıaar bahriye melcte, dığer taraftan Çin · vekil Nevil Çemberlaynın 
kunıandanı Amiral Mahmut 1·1 ı H P i H ıt er n opey · eyp ng eya. riyasetinde toplanmıı ve 

•toza bugün Cumhuriyet letlndekl faaliyetini devam beynelmilel bütün meıelele · 
ibıdesıae bir Çelenk koymut etmektedir. ri tedkık ettikten ıonra, ha 
'le vali tarafından ıerefine Japon kataatının Tstenı rlclye nazırı Lord Hallfakaın, 
!!r öile zlyatett verılmlıttr. hao Talhudakl kırk kl!omet · Pariste Fran11z rfcaltyle yep · 
---..;:=-=-================================= 

hiı konutmalar hakkında 

BüyükSulamaProğramı: uzun ızahatını dınıemı,tır . 
Londra, 28 <A.A ) - B. 

Uarlctye nazaretl müıte
ıaılarınden Hutler, bu takrir 
üzerine küreüye çıkarak 

uzun bir ıöylev vermtı ve 
Jtçi partisine hücum ederek 

S ı k Ç 
Çemberlayn Avam Kama u s 1 gw 1 r ı a y 1 n 1 n raamda irad etmlt olduğu 
bir nutukta hükumetin aulh 

a • .,.11-.ı - ı . ---· • e ı o~c:ı-
1Datık bir halde hükümete 

T d k • k 1 • B 1 d ıayelertnt taııf ettll<t~n ıon 

e 1 er 1 - i t i r i i.. 1 ::ı~~- ·~:~,ı~ı.i;::ııoaı~:;::. 
Susığıılık ovası leyezandan kuııaıılacak u çaydan \ ~:0:::;t~:.~1 ;:;: .~::.~~ 

izamı istifade edilece~. 1 ~a~:~ayı~.p~:::1;:~z fczeep 

ale1htarlık gösterdıklerlnl 
ve haziıan lptidasındanbert 

olur olmaz meıelelerden do
layı bin dört yüz istizah 
tllkrlri verdiklerini ıöylemlı 
ve Çemberllyn kablneılnln, 

cihan ıulhunu kurtarmak 
için bütün devletlerle daimi 
bir tetrıkl me11l potlttkaaı 
takip eyledtalnt ilave eyle · 

mittir. 

Seyhan nehrinin aal sahil 
•ula111a kanalları projeleri 
~ltırllerek abaleıl yapılmıthr. 

11t•ata devam olunmakta 
dır. Seyhanın ıol sahil ka· 
tıal tahdidi lfl de ekııltm~ye 
koaulmuttur . 

Su11jırlık ovasını f eye;ıan
dan kurtarmak, ıulamayı 
•alah bir hale getirmek için 

~•Palmakta olan tedklkler 
1tlrtlmiı ve Uluabat çayının 

lkt ••biline ıed yaparak f e 

Jeı.nları önlemek, ovaya 
•ula11ıa tesilah yapmak için 
•ed •ntaatı ihale edtlmlt ve 
Çalııtnalara batlanmııhr. lğ
ıdirtı. Serdarabat mehaz, tü· 
tıel ı. 1 l Ve ••na inıaatı da iha 

1' edılın ı ıur. Seyhanın rekü · 
.. ltör projesinin ikmali de 
OQijlllüzdekl ıtinlerde bite 
Cek it •e yakında ekıtltmeye 

00ulaeaktar. 
Vıranıehtr Kazancık, Vı 

t'ntehır · Y abya bey kanalları 
llkllle.l edılmtttlr Kaynıu · Tah· '" .. ~ 0 Prü kanal lnıaat ı na de 
ı~'nı olunmaktadır . lçel vl -
'Yetrnde Berdan rekülatörü 
'"a 

t• iılah ameliyesine f aaltyet
f e devam olunmaktadır . 

Aldıiamız maliimatl\ göre 
Bayındırlık Bakanlığı buyQk 
ıu projeılnın tahakkuku et
raf ıudak 1 çalıımalarma faa 
liyetle devam etmektedir . 
Yurdun bütün mıotakttlarıo· 
da ıu ııleri üzerlnd l" ki ça
lıımaları yazıyoruz: 

1 

J eder. Sılahleınma proiramı · 
1 mızın tatbiki sahasında ıeri 
terakkıler elde ettik. 

Günden güne memleketi 
mlzlo ıllihlı kuvveti kelt · 
menin tam m•niıile daha 

1 

···················································~ 
~ Belediye Riyast'tindt.~n: ;, 
! Seçim Hazırhklan Başladı. ; . 
: 1 - Belediye ve intihap mebuıan kanunlartle =: ı 
: belediyeye verllmlf olan v azıfelerl lfa etmek üzere • : Balıkeılr belediye 11nm içinde altı aydan fazla ikamet : 
: etmek surettle daimt lkametıi.h teslı etmiı olan her : • : aile için (intihap kılavuzu kartonları) namlle birer : 

kayıd teıh edalecektir. : • 2 - Kartonlar tanzlm edilirken bütün bemtehrile· ; 
rln hariç kalmamasını temin için kartonların bir örneği ; 

• olan bu ıual varakalarından her aileye birer dane • 
· ı 

daiıtılmaktadır. =.ı 
Sual varakalarını alan aile reisleri bu kartonları 

Balıkesir beled•yeıi tarafından kabul edlltn bet gün :!ı' 
içinde bu kağıdın arkasındaki birinci cedvele atle re 
lst kendi hakkındaki suallerin cevabını, ikinci cedvele 
aile efradının, Qçüncü cedvele de baıka yerde mes 
keni olmayıpta daimi surette aile nudtnde oturan· 

• ların h6viyetlerlni yazarak eve gelecek memur ve 
bekçilere teıliaı t:decektlr. 

3 Muvakkat veya misafir sureUle bulunanlar 

Türk Politikasının Par -
fak Muvaffak iye ti .. 

- --------------
«Tür~iya son 20 yıl zarf mda hariçle olduğu kıdır 

dahilde de muazzam ıerak~i hamlesi yapmııtu .» 
"Cenubi ıarki komıumuzu n 

dıı polttıkaaınm parlak bir 
muvaffaldyetl de yakın far 

kın en yeni hadlsui olan ve 

4 temmuzda Ankarada hn · 
zalanan Türk - Fransız doı · 
luk paktıdır. 

Bu muahedenin metni ma· 
lümdur: Akil devletler b&y. 
lelıkle devamlı bir dostluğun 
mütekabil bir ıuretle Y•t•· 
muını ve kendilerine müte
veccih politik kombinezon· 
)ardan herhangi biriyle teı
rlklme1al etmemeil ve bir 

• harp vukuunda akitlerden 
herhangi bJrl aleyhfnde bu· 
lunan tarafa hiç bir yardım 
ve takviyede bulunmamayı 

tekeffül etmtı oluyorlar. 
Fran11, Suriyenln manda

terlitını yapan bir devlet il · 

fatlyle T ürktyenln komıuıu 
dur. Bu vaziyet, imıalanan 

Mısır 
Haıı kuvvallarini takviye 

.J:, •.. 
Kahire, 28 { Radyo ) 

Mısır hükumeU, hava kuv· 
vetlerlnl tak vlye I~ in bir 
mtlyon M111r ltraaı tahılı 

eylemltUr, 

Kont Ciano 

İngiliz salirile görüıtü. 
Roma, 28 (Radyo) - it 

alya Hariciye Nazın Kont 
Clano buıün f oglltz sefiri
le uzun b ir görüşme yapmıı 
tır. lngtliz ltalyan anlatması 
üzerinde görüı6ldüi6 ıöyle
nlyor. 

Filistin 
Hadiseleri. 
Kudüı, 28 1,. A.A) - fi· 

llıtındekl gergin hava ıOn 
ıeçtıkçe tlddetlol artırmak 
tadır . Dünden beri muhte • 
ltf mıntıkalarda çarpıtmalar 
olmuı, Arap çeteleri yeni 
den Y ahudl çiftliklerine bae
kınlar yapmıı ve muhtelif 
ıehlr ler ara11ndakl ıoıa l arın 
birçok yerlerini tahrip et
mtılerdlr . 

Cum~uriyetçilerin 
lf akiyati. 

llUYB· 

pakta btr kat daha önem 
vermektedir . Fazla olarak, 
bu pakt Suriye problemfnfn 
rnühlm bir kısmını teıktl 
eden lskenderun meselesini 
hal ve bu yllzden iki mem · 
leket beyninde ltaaıl olan 
tlddetlt ıerılnllii bertaraf 
etmlıtlr . 

Türk - Fransız anlaıması, 
küçük bir sahada ve fakat 
tlddetll bir ıerıinlık hidlıe
ılnln iki memleket araıında 
oaaı l yeni bir yakınlık ve 
anlaıma hamleal~yarattıiını 
ve ıhttve eylediği mani 
itibariyle mevzlt bir thtl· 
lifı nasıl bertaraf eyledlfl 
keyfiyetini lıbat etmektedir. 

Bu, belkide, barıı yolu ile 
hal edilmesi fltenllen bey· 
nelmıl bazı meıelelerln ta. 
mamlyle olıunlatmuını be
klemek icap ettlilnl 161ter
mektedır. Bununla beraber 
ılgıli tarafların bu kabil tıle
rdeki mesailt kendi f llllyat 
ve icraatlarının ruznameler
ine almaları ve ıedlt ayrılık 
ve ıerglnllkler ihdasına mi· 
rinde' rfsk' 'japaralİ: 'yorülm
adan çalıımaları lizımdır. 

TOrklye hükumeti ıerek 

Bojazlar ve ıerek Sancak 
meselesinde itte böyle har· 
eket etmlttlr. 

Türklyenln halletmek lıt

edlil meseleler bu ıünkü po
lıtık duruma uymıyan eıkl 

bazı muahedelertn ahkamını 
tebdil etmek keyflyedı idt. 
Bu arada 1 Q21 de imzalan· 
an Lozan muahedesinin boi
azlar ahklmlyle 1921 de ım· 
:zalanao ve l 930 da temdit 
edilen Sancak bakkındak 

muahedeler mevcuttu. Bu iki 
meıele baıeblyle T6rldye 
hGkümetl btltGn dtnyaya 
çok büyük ve muazzem bir 
örnek vermtıtlr . 

d Ve ıol sab ı l kanal lntah 
e\'lllll k etmektedir . Silifke 

Manlıadakt Marmara gö 
lü beıleme ve botaltma ka· 
nallariyle ied loıaatı projesi 
ikmal edtlmlı ve· eksiltmeye 
çıkarılmıthr Aydın vili.yetln· 
deki Çürukıu sulama kanal 
ları projeıl de ikmal edılm lt 

ve elulltmeye konulmuıtur . 

Koçarlı ova11 sulama proje
si de ikmal edılmiıUr . Önü 

müzdekl günlerde ihale edt 
lecektlr. Aydın bataklığı ku 
rutma projeıt de ikmal olu 
narak ihale edilmlttir . Ma 
latyanın Derme ve sürgü 
kanal reküli.tör projeleri de 
bitmiş ve ihalesi yapılmııtar. 
Sultanıuyu kanal ve rekü
latör projeleri huır!ıklarına 
devam olunmaktadır. Öoü 
müzdeki günlerde projeler 
1kmol edılecektir . Merlç·Boı· 

naköy feyeza nlarından ko· 
ruma proj c ıl ikmal edilmlt 
tir ve ekııltmeye çıkarılmak 
üzeredir. Fıradıo sol sahil 
kurutma projesi ikmal edil · 
mit ve eksıltmeye konmuı 
tur. Bergamanın Bakırçay 

bataklıklarını kurutmak için 
y11pılan Bakırçay talih pro 
jesl lhale1e çıkaralmııtar. 

kendı ik a metgahlarında yazılacaklarından bunlar bu 
varakaya yazılmıyacaklardır . 

• • : Banelon, 28 (A A.) 

Bır memleket kendi hayati 
meseleleri hakkında azlmkir 
bir ıebatla çalııacak ve iyi 
metodlara mGıtentt bir faa
liyetle hareket edecek ol
ursa , b6y6k bir devlet ol
mamasına ve kudretinin dü· 
nya müvazenealnl Hnacak 
bir durumda bulunmamuına 
rajmen, iıtedlil tebeddüln 
barıı yoltyle yaptırmala •e 
bir çok devletleri, •akllyle 
hazırlatlıkları muahedeleri 
bozmak (izere yeniden yetll 
muaoın etrafına toplamaia 
muvaffak olabilir. Bu itibar
la Monteux muahedesi re•l
zlonlzm göklerinin bir kır· 
langıcıdır. h 'nal ve rekülatör projeleri 

lıırl 
l\l an111aktad1r. Pınarbııı 
p h keıe~ - Karagözler ve 

•ne.rb k j~l atı anallarına ald pro 
ı,1 er de Bııyındırlık Bakan 
it •nca le.adık edilerek eksi 
C ~eye konulmutlur. 1 oka tın 
,,~~eı.ek rekülatörü ve 11i 

lı sula111a kanalı ihaleye 
•rdauıt1r Ç.arıamba ova· 

4 Belediyenin tay in ve tlin etttğt gün zarfında 
bu vara&ıayı doldurup memura veya bekçiye teıltm 

: etmiyenle.r beledıyelere müteallik ahkamı cezaiye ka
• : nuouna tevfikan cezalandırılacaklardır 

r Hemşehrilerin, beledtye ve saylav seçimlerine iıtt · 
• : rak glbl en büyük haklarının iıtlmalt hususunun ko · 
: lay~a tem lnl için ıhtlyar edilen külfeti göz önüne 
: alarak bu ııın tahakkukuna yardım etmelerini Bala · 

1

: kesir belccllye relfl rka eder. 2 45 , ............................................ . 

: Eblr nehrinin diğer eahıli · 
• • ne geçen hükılmet kıtaatı • : bü~ük muvaff akı yeller ka · 
• • • • • • • • 
1 

zanmaktadır . 

Frankiatlerden 400 eatr 
alınmıı ve Gandlze lıtika 
metinde 20 kilometre derin 
liğtnde arazı t11al edtlmlttlr. 
Halen iki taraf Gandlze ıehri 
önüo4e lemAı h•llndedlrler 

lıkenderun meseleıl blı
bütün batk• tOrlü tdl. Her 
iki taraftan komıuluklu mü· 
nuebetlerl haiz bulunan bu 
mesele bir çok anlaımazfık
ları , münakaıaları ve ıer
glnhklerl mucip olmuıtu . 

Esaıen mcıel~nin kendisi de 
(Sonu Udaci MJfade) 

• 
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SAYFA 2 

• 
lngil e e-F 

• 
1 - ' -

liğini " a 1 • • 

ing\liz hü~ümdaılanmn Paris seyahatı. iki kuvvet ara· 
smdak\ anlaşman m hak,ki biı ifadesidir. Evi 1 Arz 

An 1 

haltının K~ramanköyde 
Bır Kadını 

"Bir lnralan ziyareti btç bir I sız müdafaa ve mukabele 
zaman bu derece heybetli 

1 
kudretimizi yalnız normal 

tartlar içinde vukua gelmlı 1 olarak ellmfze geçen mııte 
değildir. Devlet adamları rlyeler ve kaynaklarla değtl, 
araıında hfç bir temas deha totaliter devletlerin muaz 
vahim mevzular üzerinde zam gayretine müsavi bir 
görüımelere yol açmamııtır. gayret bahasına da o1H ken· 
lkl milletin ve imparatorlu· di henlJğlmlzdcn çıka.raca· 

•• 
a~ •• ş lld ı .. Kacırdılar. , 

tun bütün kuvvetlerinin ğımız f!nerjllerle yaratma 

, Es a ·cngiz Bir Şekilde Gö
·ü me tediı·. ~vde l{a Lekeleri 
7 aı·, Fakat Cesedde Hic Bir \ 1ara 

c Bere 'öz .. knıemekıedir. 
mutlak blr ıekllde btrleıme· mız lazımdır Katl&nılan fe· 
lerl diktatörlerce taaarlao dakarlıklar ve kabul edılen 
makta olan dünya11 alt üıt diılpllnler ne oluua olsun, 
etmek teıebbüslerine engel her ıey mahvo'mak tehlike 

olabileceil htç bir zaman ılnden evladır 
bu kadar parlak bir ıektlde Hem bu gerginlik ebedi 

olamaz. Bence kimsenin bl:ıe 
sabit olmamııtı. 

Tehlike halinde memle· taarruza ve dünyanın her 
hangi bir nokta11nda emnl -

ketlerin birbirlerinin yanın · yetimiz için kabul edilemez 
da mevki alacaklarını söy - bir tehdid veya haysiyetimiz 
lemek bir mütearıfenln ifa için tahammü~ edilmez bir 
deıtdlr. 8111ka türlü. olmuı defi teıkll edebilecek bir 
lçln bu memleketlerin lntt vıtzlyet yaratmıya cüret et 
har arzusunda olma.tarı icap miyeceilnl lki &ene müddet. 
ederdi ve hattl bu formül le dünyaya göstermeliyiz. 
bile gayrlkafldtr . Evvela.. . Bu müıkül devre hadisesiz 
Tehlikenin zuhur etmesini atlatıldımı sulh içinde inki 
beklemek doğru değlldır. ıaf etmek ilttyen küçük ve 
Müıterek kuvvetin tezahürü büyük devletler etrafamızda 
o kadar heybetli olmalıdır toplanacaklardar. Diğer kı · 
ki, en cürethler bıle bir kuv talardan da bize kıvmetH 
vet darbeıinin neticeleri müzaharetler gelecekttr ve 
önOnde lrktlılnler. bu gün, belki taarruz etmek 

Bu kurtarıcı korku, azmi niyetinde olanlar, kendilerine 
mfztn derecesine, müşterek 

1 

aela medetmlyeceğlmlz sulh· 
esere geth dtğlmtz maddi ve çu genişleme metodları çer 
manevi kuvvetlere ve nıha- 1 çeveılne çekilecektir. 
yet görüımelerlmizlo berrak· Kimseden ümidi kesme 
lık ve genitltğtne bağlıdır. melidir ve maddi vasıtala 

Eski lahstldarlardan or • 
zuhalcı Mehmet Fatkın iz 
mirler mahalleslndekt evın· 
de ölü olarak bulunduğunu 

yazmıttık 
Otopsi ve tahkikat neti · 

cesl Mehmet Falkın bir ci· 
nayete kurban gtttığlnl göı 
termekte ve vaka esr&r do · 
lu bir hslde görülmektedir. 

Ilıcadan · dönen knrııı ta 
rafından Mehmedtn ö!ü ve 
ceıedlntn taaffün etmit bir 
halde bulunuıuodBn itibaren 
ite ehemmiyetle el kovan 
adliye, tahklkalln daha baş 
laogıcında derin bir esrarla 

karoılaımııtır. 

Memleket hastahanesinde 
• yapılan otopside Mehmet 
Faikm boğaz kemiklerinden 
blrlntn kırıldığı ve dıtarı fır· 
lamış bir vaziyette olduğu 
teıblt edllmtıtir Bundan da 
Mehmet Faikm bir iple bo· 
ğularak öldürüldüğü anlaşıl· 

maktadır . 

kimselerin lf adelerint almıı

tar. 

Me~m t faik kimdir? 
Mehmet Faik evvelce ma· 

llye tahıildarı iken ztm. 
metine para geçirmekten 
ıuçlu olarak bir müddet 
haplshAnede yatmış, çıktık 
tan ıonra uzuhalcılak\a 
meıgul olmağa başlamıft\f. 

Kuilerlmlz hatırlarlar ki, 
buodan birkaç sene önce 
Pamukçuda Bakkal tsmatl 
adında biri btr akıam ka· 
ranlığında dükkanına ılğara 
almak üzere gelen bir kaç 

Dursunbeyde 10 ağustosta 
açılacak otan panayırda Kı · 
zılay menf aatlne pehlivan 
güreılerl yapılacaktır 

Güreıte kazanacak olan 
pehlivanlara muhtelif lkra · 

talirtk edlfme-mlt arifbtr jeıt rı~•-~m.!ıer tak:\iY~·l~\a~.~~ le A kartı daha geni• bir ani•- n~-ı2-giı°ndkTua1enesl, vaka· vrupanın muvazenesi· ~ .. uli cır• c• ın:ar ····.r -·-· . -· ··---·····. 
nl değlıttrmeğe kalkııtığı Y•ıla karıılamayı man· mlı o l duğunu anlatınalitaaır. -
takdirde harekete geçmekte t.k bı.. emreder. Al Diğer taroftan cesedin HalLev'ında f ransızc 
l dd 

manya tle İtalyanın sıhh .. tlı b l d 
1 

a ve ere üt etmlyeceğlmtzden "' u un uğu karyolada, pen· ıüphe etmemektedir. Fran ve normal bir ekonomiye cerede, kapuda, yerlerde ve IİY8ZİJ8 kursları 8Çıl8C8k. 
sn: müdahalealnln ve logı'llz glrmelerl ve ham maddele· hatt• 1. l H " • b a n;aryo anın u-zerı"ne alke ı k 1 b rın ütün ıulbçu mlllet!er .v un ar fU esi 
müdahalesinin aynı ıey ol · isabet eden tavanda ve ev · tarafından ) ~ t arasında takıtml bütün hüs · •euı ostan ıtıba . 
duğuna, bunların birbirinden nünlyet ıahtbl hükumetlere den tttbaren Çayderesl üze ren ortaokul ve llıe derece . 
ayrılmayacağına ve biri dlğe· her zaman açık bulundurul· rindekl köprülerden birine ıinde Fransızca ve Rıyazlye 
rlnl takipte geclkmlyeceğlne maoı lhım gelen teklifler hdar olan 150 metrelık yol koroları açılacaktır. Devam 
de kani olma ı· d b d etmek iıllyeulerı·n kaydedıl-

11 azım ır. arasında yer almaladir. , oyun a bazı kan },,keleri de k 
Bundan baıka lng:liz Fran· ( 1 me için Halkevi sekreter 

!!'!!~~"'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~~--~~S;o~n:;u~y~a~rı~n~k~l~n~sü~h~a~d~a!J_) l görü m Üf lür · Bu kan 1 e· 1 iğ ine müracaa ti ara lazımdır 
_ .. , keleri cinayet tahkikatını -'!ıl!ır-=-==-=--

• 
kiti tarafından öldilrOlmGıtü. 

Bu cinayete ald tahkikat 
esna11oda dlier bazı klmıe· 
lerle birlikte arzuhalcı Meh 
met Fallun da adı karıtlı· 
ğmdan kendtıi tevkif edil· 
mloti. fakat muhakemesi 
sonunda Kemal Hoca adında 
birinden bin Ura ka
dar para alarak Bakkal lı · 
mallt öldürttüğü yolundaki 
iddia ııablt görülemedtğlndeo 
beraat etmiıtir. 

lıte, 12 gün kadar evinde 
ölü bulunan Mehmet Faik, 
Pamukçu clna yettnCle de 
adı geçen bu arzuhalcıdır. 

Çok Çocuklu 
Annelerin 
ikramiyeleri. 

Çok çocuklu anne 
lere verilecek para mü · 
kafah hakkında Sıhhat Ve· 
kaleli allkadarlara gönder 
diğl lzflhnamede ıöyle de
mektedir: 

11m veya a ıuaan tazla 
aağ çocuğu olan annelere 
ve~ilmek üzere Vekaletçe 
vıl a yetleı e gönderilnıekete 

olan para mülcafatmıo ala 
kadarlara tevslyuinde bazı 

vılayetlerce lazım gelen sü 
ra tin gösterilmlyerek tstlh 
kak sahiplerine vaktinde 
tebltğl'tt yapılmadığı ve bu 
suretle sene nihayeti eriıtt· 
ğinden dolayı bazı annele . 
rin paralarını alamayarak 0 

sene için bütçeye vazedılmif 
olan paradan bir k11mır.ın Türk Poıı·· ık ası p büsbütün zorlaolırmaktadır. Köylü icin oku-l ar - Çünl<ü cesedin hiçbir tcı.ra- , 

lak Muvaffa 
. . 1 fıoda kan aktığını göıtere· makitaj:Jlarıha-1 

Yeti 
cek bir kesik, bir yara yok- / . 1 

• tur . Bu, ancak Mehmet fat ZIF anacak. 1 

cek netice, her halde mu km boğulma esnasında ka. ' Maarif Vekili Saffet Arı . ! 

sarf edilmediği göıülmdi!e 

dı. Devletın içtimai yMdını 
vazlfoıtne ve nüfus siyııgell 
ne taalluku dolayislle d1Pm
mtyeU gözönüne ahn&rek 
bu vakada ihmal ve tesev· 

(Baıtarafı birinci ıayf ada) 
mür~kkep ve gtrlftir. Ôyle 
sanıyoruz ki, komıular ara. 
ıında mevcut muahedele . 
rln ravlzyonu keyfiyeti, va· 
ııtaaız görüımelerde çok da 
ha güç hal edilir, bir mesele . 
teıkil etmektedir. Böyle ol· 
makla beraber Türkiye bu 
1f te de &.endi dıı prestijini 
yükıelten i•ptaya değer bir 
muvaffakıyet elde elti. 8tz 
komıumuzun bu muvaffakl . 
yetinden dolayı memnunuz. 
Çünkü; bu muvaffaktyet kü· 
çük ve ni•beten zayıf dev . 
letler için mümkün ve el . 
verıılı bir keyfiyettir. 

Evet erlıilmeal mümkila · 
dür. Ancak bu gibi devlet . 

ler dahili durunılarında mü 
tecanlı bir manzara arz el· 

meli; bütün mtllet, kendi 
nıuyonal emellerinin etraflD· 
da toplanmıı bulunmalıdır 

Zaruri olan bu keyfiyet 
ler ıayeılnde muttarit bir 
f aallyet ve metotlu bir ça 
hıma va azimle elde edile 

vaffakiyettir. tile veya katıll~re kolayca tes. kanm son ıark ve olmal vl· 
Türkiye, beynelmilel mu· llm olımyarak boğuştuğunu, liyetlert ıeyahatmda bilhaıı 

vaffakiyetlarinl bütün bu hatta belkide birisini ya · sa köylümüzün okuma ihtl-
111ydık!arımıza olan maliki· raladığmı, bu kan lekeleri· yacı ve okuyacak eserler 

nln de k tll td ld aramakta oluıu na zarı dı'k 
yeti hasebJle kazanmııtır. a e a o uğu k 

k 
ati celbetmtıtir. Vekalet, 

Bunu anlamak fçln Türkiye zannını v~rm4! tedir . b u sene hütcede bulunan 

ntn fU son 20 yıl urfında Yine bu odada bir boyun. tahsisatla diğer bazı husus . 
katettiği yolu tedktk ediniz bağ, masa üzerinde btr kon· lardan istifade ederek Türk 
göreceksiniz ki, komıumu~ yak tlıesl, uzun bir erkek iç köylüsünün okuma thtlyacmı 
dahılde muazzam bir terak pantolonu ve üzerl Arap en faydalı tekilde karıılamak 
kı hamleet yapınıı; hariçte harfleriyle "Yadiga~,, yazılı l<ararını vermiştir. 
Cle akıllara durgunluk veren bir siAara ağızhğı bu!unmuı· Köy mektepleriyle birlik· 
muvaffakıyetler elde etmlı- tur. le köy okuma odıılarmdo. 
tir. Cinayeti tıllyenlerln acele foyd11lı eıerlertn okunmaaı içle 

il h faaliyete geçen Maarif Veka-. 

Bunlar birer keramet mi· e u eıyayı bırakmıı ol 

d ? 
ı lh 1 

leti derhal muhtelif yerlere 

lr. Hayır!. Bütün bunlar ma arı tlma l çok kuvYet · ı d 
tamimler göndermit ve eser· 
er lıtelmittlr Aldığımız ma-

yeni Türkiyeyi yaratanın 1 
ir 1 

kudretlt bir takip fikriyle Erzuhelcı Mehmet Fatkın lum tn göre hazırlanacak bu 
ve dalma uyanık harek~tle · tahminen bundan iki hafta eserler Vekaletçe taıınife ta · 
rtyle meydana gelmıt milli kadar önce buı klmıelerle bt tutulacak ve sonra bun 
vahdetin yarattığı eserler evinde eğlenti tertip ederek lardan binlerce nüıha bası 
dır Jçtığt de ııöylenme~tedlr. larak bütün köylere dağıh-

Orada bütün kuvvetlerin 
hep beraber muayyen hedef· 
lere dofru. tevcih edılmtı 
bulunduğunu görüyoruz.,. 

Yazan: 

P. Neykof 

Tehkıkata bnıından ltiba lacak ve köylünün lıtlfade 
ren el koyan Müddeiumumi ılne arzolunaca'ktır Bu eser · 
Muavlnlerlnd~n B. Azmi Al· ler mlllt, terbiyevi. içtimai, 
tan dün de geç vakte kadar zirai ve iktisadi bakımdan 

. öfretfc! mahiyette olanlarla 
bu ~le rıı:ıe~gul olmuş, mak tlt· h ' 

1 
m 1 8ma.ıet ve kchraml!ın 

tu ün evine tel,rar gider"''- l l d .... ~ ı t eetanl rım ihtiva eden 
tedkıkat yapmıı ve blrço raıından ıeçtlecektir. 

ı yübü görü\en me~urlar hak· 

' 

fun da kanuni takibatın ya· 
pılacağı tabii bulunmuo ol· 
malı:la buna meydan verllml 
rek bu ite azami ehemmi· 
yet verilmesi " 

Memlekette hükumet bina. 
lan yaptudacak. 

iç Bakanlık idare amirle· 
rlmlzln reımi mevkılertyle 

ve temıll eyledikleri devlet 
kudretinin terefiyle rnütena 
stp • birer hükumet binası 
yaptırılmasını kararlaıtırmıı· 
hr. Bilha&Sa uzak vilayetle 
rlmlzln birçok kanlarında 

mahrumiyet içinde 'ı görtn 
idare amtrlerlmiz Bakanlığın 
bu emri üzerine birer hü· 
kumet binuma ka vusacak
lardır 

BJnalar husu11l idare büd 
çelerlnden temtn edllt>cek 
tahılsatla yapılacaktır Lüks 
ve tarafa kaçılmtyacak ıklım 

vartlan gözönünde bulun· 
durnlocak ve blnalıuın müm 
kün mert be ı 1 

Karaman köyünde bir 
kadıo iki erkek tarafından 
zorla kaçmlmıotır 

Fatma adındaki bu 
kadının evine geceleytn tkl 
kişi gelmtf, kapıyı çalmıılar· 

dır. 

lJykudıın uyanl\n Fatma 
gelenlere ne iıtedıklerinl eo· 
runca bunlardan blrh - kalk 
annen kapıda bekliyor. 

Tarlaya demete gideceilz. 
Diye cevap vermtıttr . 

Kadıncağız da annesini ka• 
pıda daha fazla bekletme· 
mek için yatak halt tle, ya· 
hn ayak koımu~ ve kapıyı 
açmııtır . f alcat birden eli 
silahlı iki adam üzerine yü · 

rü ınütler ve derhal aizına 
tıkıyarak seı çıkarmamaaını, 

yoksa kendlıinl öldürecek
lerini bıldlrmtılerdlr. 

Kadın zorla köyden dııa· 
rı çıkarılmııtır. Bılahere bu 
iki ktılnin yine Karamankö· 
yünden Muharrem oğlu Me· 
cld ile Salih oğlu Nuri adın · 
da iki kiıt o1duğu tahakkuk 
et mittir. 

Bunlardan Nuri vakayı 
müteakip tekrar köye döo· 
rnüf, Mecid ise kadmı Ner · 
kJs köyüne götürmüıtür. 

Fatmanın babuı vakayı 
jandarmaya haber vermesi 
üzerine tahkikata glriıilroff 
ve suçlular yakalanmışlar· 
dır 
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''· Müzeyyen Senar ve 11r· 
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söylev. 21: Saat ayarı; Of 
ke1tra: 21.30: Muzaffer il' 
kar ve arkadaıları taraf ııı · 
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Hicazkar) 22.1 O. Vlyoleoıe1 

solo: Muhittin Sadak, tı,:oO ' 
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2 50: Soo haberler ve et' 

teıi günün proğramı . 23 s·· 
ftt ayarı. , _________ ./. 
me ile yapılmuına dtk1'

111 

edilecektir. Kaza ve 0ısb0'e 
merkezlerinde yapılacak biİ 
kuınet binalarının tip ~e 
planları ve keıiflert eıı Jıı ' 
ııa bir zanıanda hazırlan•''" 
tedL lk edilmek üzere f:Jı ' 
"anlığa gönderilecektir· 

Bütcelerine bu it içi oıab w ılsat koymamtı olan "I ,. 
yctler elde edecelderl t21t& 

rufla.rla bu •mkanı teı11 1 ııt 
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ft•• •• ••tt Nilıal Pencnp ft 
Her yıl, her imtihan dev· 

reıl ıonunda · yani yılda 

haziran ve eylul ayları için· 
de iki defa aynı meıele ga
zeteleri ve dolayiılyle efka 
rı umumtyeyl m~tgul ediyor. 

Ünlverıııte talebesi nlçln 
sınıfta dönüyor? Çalıımıyor · 

lar mı? Yoksa noksanlık 
teıktlitta, al.temde midı r? .. 

Bir kaç muharrir, bir kaç 
gazete üç bet yazlyle tıl 

körük)Qyor. Bunu bir 
kayoaıma, imtihan ıektllerJ, 
idare tarzları v ı ... haklund 
leyhte, aleyhte yazılmıı bir 
kaç kuru makale takip edl 
yor. 

Sonra meıele; günlük 
idt cinayet kahramanlaunın 
matbuata alueden macera · 
lan kadar bile yafıyamadan 
unutulup gidiyor. Her imli 
han ıonunda kötü neticeler 
kar1111nda duyulan aynı acı 
hisler. acı tlkayetler... Ve 
•onra aynı unutulut. Bu· 
nuo, böyle ne kadar devam 
edeceğınl de ılmdıden keatlr· 
meğe lmkiin yok glbl bir 
fey .. 

•• Zaten daha vaziyetin kö· 
lli mü, normal mi yoksa iyi 
illi olduğu tamamlle aydın· 

lanamamııtır. Davanın hal 
lınc gidilememesinin en bl · 
tinci hatta yegane ıebebl de 
zannımızca bu aydınlanama· 
Y•tlır, 

Ooıversltede her yd bin 
lerce genç lmtıhanlara girer 
bunların bir kısmı ' geçer, 
bir kHmı da döner. Bütün 
talebenin aynı zeka ve ya
ratalııta olmadığı, aynı de 
recede çalıımedığı düıünü · 

lürse , bu bir kısmın ıınıf 
dönmesinde hiç bir gayri 
talbilık yoktur. 

Maymunlar 
Ve Amelelik. 

Af rıkada zengin elma ve 
poı tak al bahçelerine aahJp 
çiftçiler 1 terbiye ettikleri 
maymunlara meyva toplat
hrmakta ve toplanan mey · 
vaları ııtıf ettirmektedirler. 
Cenubi Afrikada bu itleri 
görmek üzere binlerle may · 
mun terbiye edtlm!ttlr. Se 
neler geçip maymunlar bu 
ıuretle terbiye edtldıkçe , io 

ıanlerın yaptığı l~lert may 
munlar gördüğü için birçok 
ameleler lplz kalmıya ba, 
lamııtır. 

olduğu iddiasında . G ençll · 
ğlo muntazaman okuyup 
çalııtığını fakat bu kötü 
neticeyi, noksan teıkıllhn, 

fena idarenin ve iyi ol mı· 
yan terbiye ıtıtemlnln do
iurduğunu il eri · ıürüyor . 

Diğer. muhtelif gazeteleıin j 
ftkirluı de aıaiı yukarı bu 
merkezde; 

"Kite p11zlık. 
gelme, terbiye 

lıaeden zayıf l 
sisteminde, 

idarede kuıur ... ,, 

tt 
Bütün bunlara karıı ünl 

veraltc talim ve tedris heye· 
tinin ne ıekilde cevap vere
cekleri h <> nüz malum değil. 

Eğer onlar d hatanın ve.r 
lığım, sistemlerin değiştiril 
meıl lüzumunu ksbul eder · 
lene ıneıele kısmen halledil 
mit Hyılır . Uyanık maarif 
ellerimiz elblrllğiyle bir hal 
çarer;I bulmakta güçlük çek · 
mezler sanırız Fakat şayet 

üniversite tedris heyetı ve 
bir kuım idareci ve maarif· 
etler vaziyetin normal oldu 
ğuoda ısrar ederlf!rae ·~ tek 
rar unutulmağa mahküm 
olacak. 

•• Görülü) or ki, ortada Lütün 
gençleri · ve dolaylılyle bü 
tün milleti - alakadar eden 
bir memleket meselesi var· 
dır . 

Ancak, acaba dönen mlk· HenÜ'l hastalığın varlığı 
tarın geçenlere niıbetl ne- veya yokluğu üzerin· 
dir? • de bile anlaıılamamıf 

Bu ntıbette düzenılzlık 
\'ar mıdır? 

Geçen sene J 937.38 ders 
!•lını açıı konferansında, 
Üniversite Rektöru, bızde
kı neticeleri, Parla üniver· 
•lteai netıcelerJle mukayese 
edf'rek, arada büyük fark 
olnıadıfını ııaret ed ip, tele - 1 

benın normal olarak çaht 
tı~ını, neticelerin de normal 
olduğuuu ıöylemlş ve ra 
karrılarla ıözlerlni te yld et 
llllttı . 

Halbuki bu konf eransm 
'rlfeılnde gazeteler; alamın 
'Verlrntn vehametlnden uzun 
u:ı:un bahıetmlıler; düzeltil
lbeıı Yoluna acele gidilmesi 
l~tn•nının aeldlğtnden, hat . 
ta geçmek üzere olduğundan 
~cı acı tıluiyet etmlıterdı. 

\'akıt bunlardan hang!al 
~e inanmak lizım geldiğini 
ld""'1 Yarnamııttk. Bu iki zıt 
h dıa karıuında talebelerln 
.:ı allertnın feci denf cek ka
\lar k-t -d 0 "mü, yoksa iyi mi ol· 
d Uiunı:lıı bir fikir birliğinin 
0itnasını bekledik 

1 
On beı. yirmi gündür, 

Oltihıınların bitimi delayl 
•tyle 
1 mesele gene gazete 
erde I . Yer alma~a bR~lada. 

d tın eh~mmfyetle üzerinde 
tiran "G ençlık,, mecmuuı, 

tır. Hastalığın tedu·lsi de 
teıhtıi kadar uzun ıürerae 

yaranın· eğer vana- lylleıme· 

sının fevkalade güç olacağı· 

nı tahmin etmek zor değil 
dır 

Bu kadar mühim, hayati 
bir meıelenln acele dıkkat 

nazarına alınarak, muktedir, 
btlaıli ve bu husuıta tecrü· 
beli kimseler veya heyetler, 
müeBSeseler tarafından res 
men, incelenmesi lazımdır 

Noksanlık veya tabiiliği an 
cak ı ' mi bir tedkik meyda . 
na çıkarabilir. 

Unutmamalıdır ki , cemiye 
ti alakadar eden meseleler 
ıahıaların keyfine, arzusuna 
bırakılamaz 

" Gazete ıütuolarının dar · 
çerçeveleri bu maarif da 
vıuını kökünden halle kafi 
değildir 

~·······~·············· .. 
: TURKDILI : • • 
• Pazartesinden baıka her İ 
: ıün çıkar. Styaıal gazete .. • • • : Yıllıiı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylığı:400 • : 

•• s 3 •• ay111 : • • • • Günü geçmlt lftyılar 25 : 
kuruıtur. 
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• • 
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Dünyayı Dolaşan Ta· 
yarecinin Pınlatl!klan. 
Dünyayı üç günde dola 

ıan tayareci Hovard Ht:ghes, 
Nevyorkta yere indiği vakıt 

ıeyahnta hakkında aöyled ığl 
tik kelimeler aranma ıunu 
da ilave etmeyi unutmamış · 

tı: 

- Bu muTaffakiyeli Fran · 
1tz nıakinlstlerlnln saye· 
sinde elde eltım .. 

leyareclnln bahsettiği, 

F ramada Bu je ta yare lı 

taayonunda ıken tayarcslne 
yapılan tamirdir. 

Hovad Fransada karayıt 

indiği zaman . makinist ar · 
kadatıı tayare nlo motörüo
de bir yerin bozulduğunu 

söylemişti. Tamiri için taya 
re lıtuyonundakt maktniat · 
lere aordukları uman: 

- On iki saatt~n aıaiı 

olmaz, cevabını almıılar · 
dır. 

Hovard on iki saat bek· 
llyemezd ı . Onun için bü · 
yük bir endiıeye düımüt · 
tü 

lıte bu ıırada yaılıca bir 
·kazancı" çıkıyor: 

- Ben bunu on ikt saat · 
ten daha kııa bir zamanda 
yaparım, dıyor . 

Bu, Goaakneo isminde bir 
tamircidir ve tayare'erln 
tamirinde çalışmaktadır . Fa· 
kat 22 sendenberi bu iılerle 
uğraotığı için, bazı huıuıfar· 
da en büyük mühendisler· 
den daha maharetlidir . 

Goukoen, diğu maki 
nlstlerln on iki saatte olur, 
dedıklerl iti dört saatte ya · 
pıp bitiriyor. Gece yarısı 
ta yare hazırdır ve taya· 
reci tecrübeyi bizzat yaptı· 

iı zaman çok memnun olu
yor. 

Tayareıinln böyle çabuk · 
ça yapılması kendisini o 
kadar mumnun etmlıtır ki, 
Hova rd Hughr s Ne\'yorka 
iner lnm~z f ransız makin Is · 
tine le§tkkürlerinl alenen 
bildırmlttir. 

Batan Bir 
Gemiye inen 
Dalgıçlar. 

11 Mayıa 1911 de Atlas 
denlzlnfn şimaliode, Viıjtni 
açıklarında Merlda ve Amı 
ral f'.arragut adında iki ge 
mi çarpıttnııtı. Merlda da 
Meksika imparatoru Makıi
mllyenln tacının mücevher. 
leri vardı Bu muudeme ne
ticesinde her şey kaybol-
muıtu. 

Tahlisiye lılerlyle ve ıahl
bi olmıyao batmıı gemileri 
denlılerden çıkarmak itiyle 
uğraıan Falklo isminde bir 
İt11lyan gemisi geçenlerde 
Nevport Havz limanına uğ · 

ramıı ve Merıdayı buldu· 
ğunu söylemlıttr . Geminin 
subayları tef errüattyle mallı 
mat vermekten çeklnmitler
ae de gemi dalgıçlarının bat· 
mıı olan bu gemiye kadar 
tndıkleri öğrendmtıtlr. 

TORt Dlı J 

Hare Ve Para , 
Cezaları. 

Harç ve pıua cezalaı ının 

ne ıuretlc alına cağı hak 
kında Adltye Vekaleti alô.· 
ka.darlara ıu tamimi gönder 
mııtır: 

"Hürriyeti bağlayıcı ceza 
tle birlikte hükmedilen para 
cczagı ve harcın tahıılıoe 
batlamak için hürriyeti bağ · 
layıcı cezanın infaz edilme 
~ini beklelllek mecburiyeti 
hakkında mevzuatımızda 
huıuıi bfr hüküm mevcut 
olmıım sma binaen bu gibi 
ceza ma hkumiyetleri kati· 
leıttğl takdirde hürriyeti 
bağlayıcı cezanın fnfazıo.ı 
baılanınakla beraber para 
ceza11 ile harca atd olan 
kıımının da dtrhal lof azı 
için ilamın iki ıuretlnln ma 
ltye dairelerine te•dl edtl -
meal lazımdır. 

Amari~ada bir şir~et sa
mur yetiştiriyor. 

Amerlkada Oregon hükü 
meli dahilinde büyük bir çift 
ilk vardır. Bu çlftlıkte su 
samuru yetiştirilir 

Bundan bir müddet eveel 
bir sahil muhafıı t&yareal 
bir uçuş esna1ında bu çif tlt 
ğln üzerine geJ ı p o kadar 
alçalmıı ki , adeta topreğı ya· 
lıyerı.k geçmlı. Samurlar ta
yareden dehtıetli l<0rkmuf · 
lar . Ko kudan ne kadar çıl 

dırdıklarını ıl z tıua.vvur ed
in ki: 'l"avrularınden tam 270 
t nesini bir anda yutuverm 
tıler 

Bunun üzerine sa mur yetlı
tlrme şirketi hül timetten 6 1 
750 dolar zarar ve ziyan le 

tem i ş. 
Daha bu mesele kapanm 

aden samur tlrketl yeni bir 
dava dah& açmııtır. Buna 
da sebep hususi bir ılrketln 
çıftlik kenarında yapmakta 
olduğu set tnıaatı için getir· 
diğl kazma mak ineleridir. 

Elektrikle çalı§an bu ma · 
kinelerln gürültüsünden me· 
ğer dltl ıemurlar slnlrlenly· 
orlarm ı 9 . Samur ılrketl açtı
iı davada çiftliğin 15ü met
re etrafında bu makinelerin 
kullanılma masanı istemekte· 
dir. Mahkeme bu davayı 

h klı bu1muı ve bu aletleri 
derhal ıusturmuttur. 

İtte t imdi 58,000 dolarlık 
set tnıaatı muvakkaten de 
olsa durmuş bulunuyor. 

[dremit ticaret ve 
sanayi o~asm~an: 

"Kemal llıkmel Kaptan 
Kardeıler \Sabunevi),, ün 
yanı tlcarlsile Edremldln 
Yıldıram caddesinde 2 No. 
da Zeytinyağ ticareti \'e aa 
bun lmalıle me§iul kollektif 
ı ' rkelinln kanunu ticaretin 
42 nci maddesine tevfikan 
sicılli ticarete kayıd ve les 
çil edildiği ilin olunur. 

Sicil numarası 122 

Balıkesir inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Gönen inhisarlar yaprak tütün b~kım evi ile müdürlük 
blnaaı etrafında yapılacak dlrenaj . tesisatı, mevcut proje, 
ıartname ve keıfı mucibince 23 1 938 gününden itibaren 
20 gün nıüddetle açık ekstltmeye kooulmuıtur . lıteklJlerln 
bedeli muhamment olan 1.209 lıra 34 kurut üzerinden yüz
de 7 ,5 muvakkat teminat akçalarlle 1 1 8 938 tarihine 
müsadıf perıembe günü 1aat l 5 te kadar Balıkesir - Ban 
dırma Gönen inhisarlarına müracaatları 
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~·•••••••o••••••~•••o••e••••••••••••••••••••••••••·~ 
• • • • 
i Kôy ~atiplarine ve ~öy kati ~i olmak istiyenlere: i 
• • 
: Vi ayet Maka ında : i 
• • 
: 1 - Köy katipleri fçin vilayet merkezinde J • aAus· : • • : toı 938 tarihinde baılamak ve 10 · ağuıtoı tarihınde : 
: b itmek üzere bir kuu açılma11 kararlattmlm1t\ır . : 
: 2 - Kursa kanunen memur olma\: ehliyetini haiz ~ 
• : olan her vatandnı (Merkez ve kazalardan) itUrak ede· I> 

• • • : bilir. 
: 3 • • • • • • 

Tedrisat vilayet konağında umumi meclis : • nlonunda yapılncaktı r . Ders zamanları , sabahları (9 12) : 
öğleden ıonra (3 5) ara11dır. : 

4 - Kursa lttlrak edenlerin imtihanları vilayetçe : • tcıktl edılecek bir heyet huzurunda yapılacak ve eohli : 
yet gösterenlere vesika\ vertlecek ve münhalita tayln'erl : 

• icra kılınacııktı İ 
• 5 - Kursa merkez kazuında müstahdem köy ka- • • • 
: tiplerinin lttlraklerl mecburidir. : 
: 6 Köy kltlplerlne mıntokalarıoa ıöre 37 5 buçuk : • • : lfrays. kadar ücret verilecektir. : 
: 1 - Kuraa lıtırak edecekler temmuz ıonuna kadar. : . - . : merkez koy büroıunıı mibacaatla kayıtlarını yaptırma · : 

: 1ıdırlar. : 
• • 
································•••<••·············· 
Tüı·ki~re Kızıla), (:eıııiye
ti U ınııııı 'l !Uerkt•ziııdeıı: 

Pıfyonkarohisar Maden Suyunun bir litre 
lik boş şişeleri (9) kuruştan geri a/JnacaktJr. 

Af yonkaralılsar Maden Sııyurıa mahsus bo§ şi~elerin 
ucu::: fiafla şlşe cilere verilmemesi ve cemiyetimiz bayi· 
/erine yukarıda ynzılz <frğtr fialla iade edilmesi SO!]lll 

halkmuzdan rica olunur. 
YEŞiLLi CADDF.St Y AGCI VE BAYİ 

İsmail Odacıoğlu --------
Sındırgı belediye 

Riyasetinden: 
Sındırgı kuabasmm tahminen 60 hektar meskün ve 

30 hektar gayri meslulo lnımıoın hali hazır haritasının alın· 
mıu ı 22·7 938 tarihinden itibaren yirmi gün müddeti.? açık 
ekeltmeye konulmuştur . Meılcün kısmın hektarı 28 lira, 
gayri meskun kısmın 14 lira olmak üzere muhammen 
bedeli (2100) liradır 

Eksiltme 10·8·938 tarihine tesadüf eden çarşamba gü
nü saat 16 da Sındırgı Belediyesinde yapılacaktır lat~kll· 
ferin 157 lira 50 lı uruı muvakkat teminat vermesi ve 2490 
sa ılı kanunun tayin ettiğ i vesatkle NAfıa Ve~aletlnden 

alacakları bu gibi münakasaya girme ve müteahhı tl ık ve
sıkı.uının ibrazı şarttır. 

4 - 1 - 242 

Balıkesir Askerlik 
Şubesi Başkanlığından: 

1 - Malül gaziler ile ıehlt yetimlerine tütün ikrami
ye para11 dağıtılacaktır. 

2 - Mahalle ve nahtyelerdekl malül ve yeUmlerln 
hangi tarihte aak1- rlik şubeıılne gelecekleri aıağıda yazılıdır. 

3 - Maluller ile yetimler, tubeye gelirken reımi se· 
net ile maaı cüzdanı ve nüfus hüviyet cüzdanını ve iki 
fotoğraflarını beraber getireceklerdir. 

25 Temmuz 
26 · )) 
28 )) 

1 Ağustos 

4 )) 
7 )) 

11 )) 
14 )) 
t 7 )) 
21 )) 
24 )) 
25 )) 
28 )) 
31 )) 
3 Eylul 
7 )) 

1 o )) 
13 )) 
17 )) 
19 )) 

938 
)) 

l) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Mahatlit: 
Merkez köy leri 
Çeğıı nnhlyesl 
Küpeler nahiyesi 
Konakpınar nahiyesi 
Şa mh nahiyesi 
Şamlı nahiyesi 
Korucu nahiyesi 
Korucu nahiyesi 
Savaştepe nahiyesi 
Savaıtepe nahlyeııl 

Durak nahiyesi 
Kepsüt nahiyesi 
Kcpeüt nahlyeıl 

Biğadıç nahiyeıi 

Biğadıç nahlycıl 
Yağcılar nahlyeıt 

lnındl nahiyesi 
1 vrlndi nahiyesi 
Oımanköy nahtyeıt. --------

Balıkesir Nafıa 
Müdürlüğünden: 

Nafıa atölyesinde mevcut köhne ve hurda demir parçaları 
müzayede ile satıl aceiından taliplerin 2 eğuatoı 938 tarl· 
hine rastlayan salı günü Nafıa Miidürlüjüne müracaatları 

tlin olunur 
52 
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Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğ" 

.ı~~~M~ ~ ~'~ı, ıt:U:l:l:l:U:U:l'lt.t.·l:U:l.'l.t:U.t:l.= 

EM l M A R Q T ı ! Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Barıkası s 
Emvalt gayri 
menkule Ne: 

18 

Nevi: Mevkii: Muhammen ~ 1"i Kapital: 100/)00,000 Türk Lir11sı " « : Yurd İçinde 261 Şube Ve lljans : 

19 
29 
3rJ 
53 

65 
68 
75 
76 
6 

9-10 
17 

110 

Dük kin 

" 

.. 
.. 
" 

Cami çe§m"" ıokağı 

Sülüklü ç~§me 
Yeoillı çık mazı 

Btiiadıç cadde1.1i 
Sobacılarda 

Emtoağll camii 
Boyacı ıokağ ı 

Sebze bahçeıl lıtHyon anbarı cıvarı 
Aua lata.yon civarı 
Bajyerl Ayazmada 

Dükkan ve ev Şamlı caddeıl 
Han arauı Eskiciler 
Tarla 

Lira: 
ıJO 

200 
ıouo 

4CO 
500 

1000 
1000 
500 
400 

20 

ıl ~ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler :: 
~ JltJ Her türlü zirai ikrazlar- dığtr Ltlcümle banlia mu· Fil 
~1 *' amelert büyük ıubelerindc iurah~ kualar. Fil 
;.li'ı .ı lhbaraız taaarıuf ve kumbara hesaplarında ikra- 1* 
~ : mtyeler. = 

.~ f İkramiye: Miktar/: lkranıiyl'llin tutarı: . :: 
~ JltJ ADEDİ LlRA LlRA -,. 

; .ı. ı ıuuo ı ooo Pir 
- Jlıİ. ı 500 500 .,. 

560 """ 1 250 250 .,. 
3000 z ·· T h - ı • J o ı Oo ı 000 .,. 

200 urra. Kullanılmıı ve bili ere tamir edl mit ...ı J 
250 

-,. 
Paıaköy çayır d k """ 25 50 etki Trly6rler fn aa mınız. . 11/11. .,. 

118 .. • Kekltktepeıl 200 1 Menfaatiniz mücedded, 938 eenul malı, fabrika - ~ 11/11. 30 40 1200 -,. 
120 ,, ,. Aıçıdereıl 700 nm orijinal ( atıl ) ao-ı balajh Tr11örlerini kullanmak- ~ • 40 20 800 'f* 
lıl ,, ,, Taıaltı 15 tır. .,;. 108 6UUO ~ 
125 ,, " Tahtrçeımeıl 150 ' .,;. Bu ikramiyeler Jıer üç ayda bir olmak üzere se 1'* 
ı27 ,, .. Ulumezıu 500 1 Dünyanın en meşhur 2 parçalı 4 Bis ~ ~ nede dort d'ja _bu miktar LlZtriııdtrı kllra ile aağılı = 
128 " Orhanlye •ıçıdereıl 200 ~ EMiL MI/ROT hakiki ve 938 senesi « 2' lacaktır . ilk ktşLde 1 l~ylıil !138 dedir. P* 
129 

" .. .. 
5
o mamulatı Triyörlerini(Ekin Kalburlannı) ;11 ~-l-l-l-l-l-l-"ill-J.l-J."il-"il-l-J."i-"i"il-l-~ 

.Yukarıda mevkii ve numaraları ve nevileri yazılan em 'ıl tercih ediniz. ~ 
yalf gayrJmenkuller hizalarında a-öıterllen bedeli muham 1 Bunlar bütün Triyörlerden, hatta eıkl Emtle Ma· ~ ~~~~~~~~~~~~~~ 

l l 1 l l ı O 93 
1 

rot Trlyörlertndto üstündür. Hiçbir yabancı madde 1~ Ji ı men eri e tem tken ıah ıfa çıkarı ouıtır. haleel l -8- 8 o 
çarıamba aünü Hat 16 da yapı lacaktır . lıtekh olanların kaçTnmo•pıt,aganyevtekulplaeDlrfa'·ker.nıeti~lamsdaırt.ış yer"ı: 1 ~ ku ada Geçme- el 
yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçalar ile birlikte Va- « 
luflar Müdürlüjüode müteıekktl komlıyona müracaatları. « B. N · KAZANCI YAN » li • • •• h • d • 1 

• 1 - 241 Zlraal nıaklntltrl evi 14-89 Tün ti caddı si Galata. 1 I y 1n1 z u 1 m 1 r 0 1 
"~,C,C,C,C",C""",c"~"""""""""""" . l S T A N B U L ~ j\ Kuruluı tarihi: 1889 1 
~ S M d K"" •• • ~ 1 Telefon: 41888 ~ ~ oma a en OmUrU )\ Telıraf adrtal: KAZAl\ÇliAN lSTANBUL ~ 
~ Tuğla, kire~ıit~.kireç ve hamanı ocakları~ ~~~~~~~~~~~i~I 
~ içi~ (SO~IA KO~J~H .. !tlt~.DENL~B j} ~ıiı~ fe~- )\ _. lif il ~··••1t•IE1tlt1E .. ltSI 
~ kalade u~uz hususı konıur nevılenııı sıparış ~ ı•••• .. 51 
~ edini~. Sipariş ve tafsih\t için Bahkesirde ~ 1 P\S M U J D E ! . • 
V. (.\ VNI SAGLIKCI) va müracaat ıııenfaatınız ~ 1 .. . I! 
i ik.tizasıdır, bir ı~crii.he k:ifidir. 157 2 il POSTA OTOBUSLERI 1 
~j\"j\"j\,.~~""2'~~"~'~,_~,_~ .. ~"""21 LU OTEL N DEN 1 · 2 ~ ~---•• ••• .. ••••• •••••••• ı· u ., ~ _iP-.-~ ~ . ~ ...... __.:::>~ 1 ; 1 ' ~ ~-"~~ 

i H 1 s A R 1 L 1 c A s .. ı _ ı· K A K AR ı ı (EMİL ~IAR~T) Mar-1 
• BIG A DIÇ H !SAR 1 LCA. 1 En K uvv~ ı I Her oabah otelimizden Buna, Çanakkale, Bandır· • '(.. kalı B ugd ay f ,...a 1 kala rı. il 1 Kükürtlü , lhcadır· 11 ma ve Edremlde otobüı poıtaları kalkar ve akıam 1 ~ ~ 
• • Si ları gelir . • I Harman zamanı gelml! olduiundan her rençberl, 1 

Romatizma ueıalr haslalıklara en blri11cl dtua. it Postalar karıtlıklıdır • " köylüyü, değirmenciyi ve ıahtreclyl düıündüren ı,, 
• dır. Miışlcrilerlmden yöre ııt tı n-ı le ı ı c c ı l.lı ılıcamız • Si İzmir avlzoları için Bahkeıtre uğrıyacak .ayın mi bir bujday çalka maklneel almaktır. Fakat letanbul-
\1 °bu defa dalrn munta:am bir hale gtıirilrııiş ue il E 1afırlertmlze her zaman temiz yatak bulundurulur. • ~ dan ambalajlı almak, makinenin ne olduğunu btlme · ı 

gdecek hastaların Jıer liirlıi istirnbailan temin it JI Eıkı Dtyunuumumlye otelı oamfle maruf oteli bu lf 8 mektır. 
edilmiştir Bilhassa otobüs ve araba yolforı çok gu· •I• kere "Uluı Oteli,, iımıle açtım Yeni mefruıat, muıam • ı B 

1 
v f k 

1 . * • h ı ı Biz, a ıkeılrde ayagınızda maua 11z ve açı o a zel ve dü=gtin yapılmıştır '1'f' ba ve mükemmel konforu alz , temiz ığı taeavvurun ( EMiL M ROT ) f b k 

1 • • liM h d 1 h l 1 rak bu meıhur olan A a rl a11oın · ,~ fevkinde ve flatları çok e ven lr. ıtlra al arı temin ~ 
iti fl h J 1 ') Id '"' 1 ld l · • edilen müıterilerlm 101 yorgunluğunu otelimizde m buaday çalka makinelerini bu sene de letanbul fiatm . '11 
l!I! anyo, amam ( ~- ~I •. O tıgu ıa e lif lf bihakkın dln leodlrec~kllr. il! dan yüzde yirmi ie ytrml beı nokuolle ve <hveo ~ 

odanın gecehgı yuz kuruştur. • ı Uluı Oteli Müdürü 1 hatla eatalmaktayız. 1J 
: MÜSTECiRi: ı. Eıkl Telgraf Müd6rü • ı 4, 5, 6 Nu naralıları, tek Ye iki parçalı clnılerl ~ 
• Necip · Fehmi Aılan il de mevcuttur ].I 

IHllHl•JI it ~ it it •""' l:il •• I! IUi.tlSl!llHllUi ltSISl!I l!Sii! "' IHI Mahaulitı 9 kısma ayırır, katlyeo yabancı madde ~ 

!~~~!!!/!!l~!~!!l~!!!!!!l~~!!!!!/!!!l!!!!!!!!!~l!!!!!!!m~!!m@!!l!!!~ifü!!!!!!!ll!!!!!~!!ll!!!!!~!J!l~~!!J~i~!!!!!!!!~l~J!!!!~!lWJ!!!!~l~J!!~!~l~!!!!!ll!~!!!!!!l~~!!!!!!!l~!!!!!!!~l!!!!!!!!!!ll~!!!~!~l!!~J!!!!!I: ~ :: • ~~~~ ı.~:.~• la r, o ı der ha ı tıcareı hanem ı zd eo teda · ~ 
J K R ı• u z K u R t= ı Bedeli için de ayrıca kolaylık gösterilir. 1 
J r§ » MAKiNELERiN Y APllGI iŞ MIKT ARI: J. 

:: K ı r a s i y e a ğ a s ı ~5 1 · No: 4 s 6 1 
~i ANAFART ALAR CADDE.SıNDEKİ r . ~ Saaııe yaptı~ı iş ıııik.tarı: 250, 500, 600 

~~ K A D R 1 U z K U R r-... ıt~ kilo mahsul çalkar·. =-= =-""= ==~ = 
==.1 • f ~ flhmet Ve İbrahim Cumali Kardeşler §~ K ı r t a s ı y e M a ğ a z a s ı - _ 11. 
(5--.I~ Eski Hükumet caddesinin açJ/ması üzerine bu defa Paşacami caddesinde Ba/Jk· ~ · ~ Balıktıir: Çlulcller Çarşısı /\'o: 12 ~ 
~-= === ı ~ Demirciler Çarşısı No: 63 lj ham altındaki büyük beton mağazaya nakledilmiştir. ~~ it. ~ 

. ~~ Aradığınız her çeşit klftasiye levazımını en ucuz ve en ıyi şekilde \Kadri Uz-~ _ ~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
;· ·~ kur Kırtasiyesi ağazası) nd a bulabilirsiniz. ~= - S.hıbı ve Baımohmın: Balıkulr Mebooo il. KARAN 

= == Çıkarım Genel Dırektörü: FUA 1' Bl...'AL 
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