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Vidmanın Londra Seyahatı ......................................... ",, ....... . 
i BAŞVEKİL !! C. H. P. ! M caristanda Husule 

Gelen Yeni Vaziyet.. 1 n g i 1 tere - Almanya i HumanMenemencioğlunu ~ ~ Gen~önkuruluf 
A d A 1 7: k b 1 il' : : Beledıye ve Umumi : - ~--- -- --

Şim~iye ~adar İtalya ve Almanyayı olan sempatiyi rasın a n aşma mi. : B U e I, : i Meclis seçimi etra- ! 

Deri Meylin verdiöi bir hahır.aöre İngiltere-Almanya ıra- ' : A:~:~: 2~ö;~:.~~; =ı yeni vaziyet hangi isti~amatle tutace~ .. 

smda ıdemi teearDz misakı re bazı muahedeler iktedilece~ ;~"ıı~.~~~;~·i,0~~a°:ı~:~::~u 
Lö Tanda Makılm Bofor ı 

yazıyor: 

"Son ayların hidlıeleri Ma· 
carJstanda yeni bir vıızlyet 

yaratmııtır ki, ilerideki inkl · 
ıafları tahmin edilebilir. Bu 
had•seler iç politika huıu 
ıunda. tesir yapmakla kal
mam11hr Şimdiye kadar dıı 
politika hususunda, lsalya 
ve Almonyaya karşı o lan 
ıempatllerlnl izhar etmekle 
beraber ihtiyatlı bir hattı 

hareket muh"faza elmiş 

olan bu memleket , ıtmdt lıter 
lıtemez, daha ıarlh surette 
vaziyet almak mecburiyetin 
de kalmaktadır. Bunun han· 

büroıu hali bir an kovanı 

gtbl tılemektedir. Kalabalık 
yüzünden ıeyrüıef~re halel 
gelmemeıl için ıkı pollı me
muru önünde nöbet bekle 
mektedlr. Diğer müfrıd gu· 
ruplar da aynı vniyettedir · 
ler ve her tarafta yeni aza · 
lar kaydı faaliyetle de•am 
etmektedir. Kont Fuztctlcıtn 
partisinin vücudu parti için 
bir tehlike teıktl eden bu 
zengin adamı çıkarmııtır. 

Suçu da yirmi bin hektarlık 
topraklarında bir kaç Yahu· 
dı çlf tçlyt ça lııtırmakta lı -
rar etmeıldtr! Fakat bu par· 
t i, ıahıi kıymt>tl fazla ol
mıyan bir ıefinl kaybedel'• 
ken, ' · hır11tlyan nuyonal
- ıoıyahat cephesi,. lımt al· 
tında, bir hamlede diğer 

partilere menıup dokuz me· 
buı kazanmııtır Kurıunl 

görnleklıler, yeıtl eamlekli· 
ler üniforma taıımayı men
eden hükumetin kararname· 
ılle atay etmektedirler. Bun
lar dıyor1ar ki "Bize renkli 
gömlek ~lymeyl meneder· 
lene. bankalar ve karteller 
yfizünden aon haddini bulan 
fakfrlljlmlzle birbirimizi ta· 
nımak imle anını bu1uruz ... .. 

B. Çembuldyn 

Londra, 29 ( Radyo ) -
De}·l Meyi gazetesine göre, 
flıtlerln baıyaverl Vıdman 
Yarın (bugün) buraya gele· 
cek ve Baıvekil Nevıl Çem-

berlayoa verilmek üzere 
Httlerio bir mektubunu ge
tlrecektlr. 
H ıtlerln bu mektubunda, 

lnglltere ile Almanya ara 
unda aktedilecek ademi te· 
cavüz muahedeılnln eıuları 
gösterilmektedir. 

Baıvekll Nevil Çember
layo, Httlerln yaverini kar 
ıılamak ve kendisiyle gö 
rüımek üzere hafta lıtıra 

hahndan vazgeçerek uyft
yeye gllmiyecektlr. 

londra, 29 (Radyo) - in· 
giltere ile Almanya ara11nda 
aktedtlecek olan ~demi te 
cavüz misakı, mühim mad
deler ihtiva edecek ve bu 
mfsalu, diğer daha mühim 
anlaımalar takip eyllyecek 
tir. 

B. Numan Menemcnclo!]lıı 

1ıtanbul, 29 (A.A.) - Al
manyadan dönnıüf olan Ma · 
rlclye Vekaleti Umumi Ka
tıbi B. Numan Menemenci· 
oğlu bugün Baıvekll R. Ce · 
fil Bayar tarafından kabul 
edilerek Türk-Alman tica
ret muahedesi etrafında iza
hat vcrmlıtir . 

Bili.here Baıvektl B. Celil 
Bayar, refakatinde B. Nu 

M ı V . J f man Menemencioğlu olduiu 
araşa OPOŞI 0 halde Oolmaba hçe ıarayına 

g ıtmtılerdlr. 

Uzak Şarktaki Sovyet ı~oy-d~Co-rç 
Kuvvetlerini Teftiş Etti. İtalyanın İngiltere ile arı· 
lı~ sı~ ihtiliflara Seheh!Yel veren Sovyet - Mançuıi laşmağa ~e~~ur olduğunu 

hudutları yeni hastan teshil edilecek. soyluyor. 
Berlln, 29 (Radyo)- Uzak •=.=========-=== 

ltrktakı Ruı orduıunu tef- ıs d 
llıe gıtmtı olan Ruı orduıu · p an ya a 
Baıkunıandanı Meraınl Vo 
roıilof, tef tfılerlnt l ltlrmlt 
Ve Moıkovaya dönmP.k üze 
tt yola çıkmııtar . 

Ruı ordusu Baıkumanda -
llının, iki gün ıonra Moıko 
"•da bulunacağı söyleniyor. 

Cum~uriveıçiler yeniden ha 
zı muvalf a~iyetler kazand1. 

Barselon, 29 l A A. ) -

l ~ro nehrini geçmlt olan 

hükumet kıtaları ileri yürü· 

yüılerlne devam ederek 

dün de on iki kilometre ge 

Tokyo, 29 ( Radyo ) -
Sovyet Ruıya maılahatgü 
ları Zemetaltn, bugün ha 
tlclye nazaretlne gldf'rek 
ttlüıteıar Oronoılyl ziyaret ntşliğinde arazi kazanmıt· 

lardır. et1nı1 ve uzun müddet ko · 
Hükumet kıtaatı halen nuırnuıtur . Bu koouımaların, 

ftuı • Mançurl hududlarınm Gandesa 4 Torloıa yoluna 
tayını ıle ıtmali Sakalinde 

(Sonu ikinci sayfada) 
varmıt ve Prat mıntakasına 
glrmlf bulunmaktadır. 

--~-=====================~ 

15 nci Yll Dönümü Ha
z 1 r ilk la r1 ilerliyor. 
Vilayet Ve Bet;diyelere ~ Verile
cek Direktifler Tesbit Ediliyor. 

Ankara, 29 ( Huıuıi ) -
Cumhuriyet bayramının 15 
rıcı Ytldöoümüoü yurdun her 
~•rafında b(iyük tezahüratla 
d utlarn•k lçfrı hazırhklara 
•vaırı edılmekt«>dir 

ld Bu lllaluatl" Parti umumi 
t •re heyeti müteaddit 
0 P1•ntalar yaparak bu 

lltevzu - d 
1 uzerln e görüımeler 
•pılınııtır 

vilayet ve belediyelere veri· 
lecek direktifler üzerinde 
ııörüıülmüt ve kararlar ve· 
rllmlttlr. 

Kutlama komitesi partinin 
umdelerlnt tf ade eden müte 
ad dit vecizeler tertip etmf ı· 
tir . Bunlar yakında bütün 
teıktlata dağıtılacaktır. 

lnhlearlar idnreıl de 15 ncl 
yıl münıuebetıle yeni ılgara 

1 ler çıkaracakhr. 

B. Loyd Corç 
lıtanbul, 29 (fluıusi ) -

İngiliz sabık baıveklllerinden 
Loyd Corç mühim beyanat 
ta bulunmuş ve ıözü İngil-
tere ltır.lya ftnlaımasına ge 
tirerek, ltalyanın, lnglltere 
ile her huıuıta anlaımaia 
mecbur olduiunu ıöylemlı· 
tir. 

---'!lliır----

A mira l Horti 

lmrı~i Ilı Oe~ınyayı 
~a~ul etti. 

Budapeıte, 29 (Radyo) 
Kral naibi Amlra! Hortl bu
ıüo baıvektl lmredt ile ha 
rlclye nazm Dekanyayı ka 
bul etmlıtfr . 

Baıvekıl, Romn seyahatı 

hakkında kral naibine lza 

müzdeki eylulde baılanacak 
olan beledlye intihabı ıle 1 
onu takip edecek umumi 
mechı azalarının ıeçim tıle 
rl üzerinde görüımüı ve ka 
rarlar vermlıtlr. 

içtima geç vakte lf:adar 
devam etmlıttr . 

Bulgar 
Kahinasinde tadilat yapılacak 

Budapeıte , 29 (Radyo) - ı 
Sofyadan haber verflfyor: 

Bulgar kabineslndeı genlt ğl iıtıkamette olacaiı tahmin 
tadilat yapılmuı kerarlaıtı edıleblllr. 
rılmııtır. Şu kadar kt, Baı · 

B. lmredi hlikumettntn 
vekil Köse lvanof, yeni me-
sai arkadaılarını seçmek hu· aleyhinde ııldıiı bütOn ted-
ıuıunda müıkülita uğrnmıı · birlere rağmen, müfrtd ıağ· 
t cıların devamlı terakktler ar. 

Kral Borisln ltalya ıeya elde ettiği inlcir götürmez 
ha tını Bu yüzden birkaç gün bir hakikattir Gerçi, ıa ğcı • 
için tehir etllğt ıöy !eniyor. ların baılıca ıeflertnden hırt 

Alakadar mehafil, Köıe olan B. Salası üç ay hap· 
lvanofun, lcop edeuc fıtıfa l •e mahkum edllmlıttr . Fa
edeceğini tahmin ediyorlar. kat bu mahkumiyet kati 

~ ~· 1 bir mrıhlyeti haiz drğıldır. 
Beyrutta Grev. Son zamanlarda bir kınar-

Beyrut, 29 (A.A.) Son namenin bazı memurlerı Is 
fılistln had 1selerl dolayıslle tlfaya mecbur etmiş olması 
bugün Beyrutta umumi bir da her halde cereyanı dur
grev yapılmııtır. uracak değildir; partinin 

Çinliler iki Japon Top
çe keri i Batırdı .. 

-
~inliler Ankino~a~i Japon karargi~ım ta~rip ettiler, 

üç tayara de düşürüldü. 
Hankov, 28 ( A.A ) -

Kıoktyangdııki Çin kuvvetle 
rfne taarruz eden altı J~pon 
topçelterlodeo ikld Çinlıler 
tarafından batırılmııtır. 

1 
ve muntazaman rlcat etme · 
ğe muvaffak olrnuolardır. 

Japonlar, Kükyanın ıima · 

lınde yeni mevziler ltra l 
etmıılerdtr. 

Şu tarzda tehdıler de g&· 

rülmektedır: ")'ahdi le re ve 
komünistlere ıatılmıı olan 
Şuıofjlo baııoa gelenler bl· 
zl idare ~ denlere dere olma· 
dı . .. Daha baıkalarını ve 
daha kuvvetUlerlnl de zikre· 
deblltrim. 

Macaristanda müfrld cere· 
yanların önüne sed çe~ilmlı 
olduğunu sanmak bir bata 
olur; Avuıturyanın ılhalnna 

tekaddüm eden gunlerdekl· 
ne benzer bir hata. Cereya
nı kuvvellenmektt:dlr, Ye 
belki ancak Macar bBkCame· 
tinin enerjık bir tedip ha· 

Anklrang, clvaranda bir 
hava harbinde üç Japon 
tayareıl düıürülmüı. Ankl
angdakl Japon karargahı 
da tahrip edllmfttlr . 

=============! reketl bunu durdurabilir. 

Şanghay, 29 (Radyo ) -
Beynelmilel mıntakada zu 
hur eden kolera , gittikçe 
çoialmakta ve dairesini ge 
otıletmektedlr. 

Geçen hafta, koleradan 
172 muaııp görülmüttür . 
Şankay, 29 ( Radyo ) -

Çinlilerden müteıekkll bir 
çet~, bugün Vankodald 
beynelmilel mıntaka ya hü 
cum etmfıler ve Japon1arla 
ıtddetll bir çarpıımadan son 
ra kaçmıılardır. 

Şanghay, 29 ( Rad)10) -
Japon kıtutının Hankova 
doğru açtığı taarruz, zorluk 
la lnklıaf etmektedir. 

Alakadarlara göre Japon· 
lar, bu taarruz için büyük 
fedakirlaklara giriftar ol · 
mak meeburlyetlndedlrler. 

Şankay, 29 (Radzo) Han 
ltovdan haber veriliyor: 

Çinliler, zayiata u~rama
dao Y aaçe nehrini ••çmele 

Mussolini 
55 Yaşında. 

B. Mussolinl 
Roma, 29 ( Radyo ) 

Mu11olinl dün elli bet yaıı· 
na glrmııttr. Bu münuebet
le Httler tarafından kendisi 
ne bir tebrik telgrafı gön· 
derılmiı ve Berlin . Roma 
mihverinin müe11lsl olduğu 

. kendlılne blldfrllmlıtlr. 

Bunu yapmak lıtıyor mu? 
Ve bilha11a yapa bıltr mı? 

Noıyonal - ıoıyallıt tdeolejl
ntn gördüiü bu itibar kimi 
dıı poletıkaya, kimi fç pole
tıkaya a\d meıelelerle alaka
lıdır. Bu iki ıahayı 11raılle 
gözden geçirelim: 

Macarlıtaoın reımi dıt po· 
IJUkuı malumdur Eıkl baı 
vektl Jül Karolyl, geçen ha
ziranın 22 ıtnde, yükıek 

mecllıte onu ıöyle k11aca 
izah etmlttlr: "B Kan yanan 
poletikası, ıulhçu yollardan 

' metaltblmlztn tahakkukunu 
tıtihdaf etmektedir.,, Halbu· 
ki naayonal soıyaliıtler 

buna taraftar defildlrler. 86· 
tün acı lnktıarların menbaı 

olan ıulbçului• linet edl 
yorlar! Macarlıtanın aabrı 

tükenmlı oldufunu ve ada· 
leli elde etmek için yalnız 
kendi kuvvetine g(henmeıl 
icap ettlflnl ı6ylemektedlr

ler MOtekaıd yarbay Tare· 
( Sonu 6ç0ac0 aayfada ) 

• 



SAYFA : 2 

Parti, v·ıaye e s
k .. samlar Gön 

On vilareıe gidecek olan ressamlar mahalll ta~ial 
güzelliklerine dair ta~lol r yapac ~lar, 

Ankara, 29 - Cumhurl · 
yet Halk ParUıl umumi 
idare heyeti toplantılarına 
devam etmektedir. Oüo öi· 
leden evvel ve ıonra B. Şükrü 
Kayanın relalıflnde üç top · 
lantı yapılmııtır. Ôileden ev· 
velkı birinci toplantıda Par · 
Unln iç çalaımalarına ald ııler 
ıörütülmüı, öjleden ıon· 
raki toplantıların birine ise 
vekaletler müıtetarları itti -
rak etmlılerdtr . 

Bu toplantıda Cumhurl· 
yetin on bttincl yıl bayramı 
hazarlıkları etrafında yeni 
kararlar verilmlıtır. Yeni ka 
rarlara ıöre: 

1 - lıtınbul el itleri ıer · 
ılıl aiuıtoı içinde Beyoğlu 
Akıam Kız Sanat mektebın · 
de açılacaktır. 

2 - Yerlt reasamların vü· 
cude ıetlreceklerl eserler 
için bir Cumhuriyet Halk 
Partlıl mGkifatı verilecekUr. 
Milkltın nasıl ve ne ıektlde 
•erlleceil ayrıca ilin olu
nacaktır. 

3 - Türk restamlarının 
yurdun her köıeılnl görerek, 
tanıyarak eıer vermelerini 

Ankara Merkez' 
Banlıasında Bir1 

Hadise .. 
Ankara, 29 - Dün aktam 

aaat 20, 15 de Cumhuriyet 
Merkez Bankatı blnaaında 

imdat iıeretl ver~n ziller çal. 
mıya baılamıı •e hanka 
bekçileri ile dııarda nöbet 
beklıyen jandarmala derhal 
bankanın ehemmiyetli kmm· 
larına kotuıarak mevki al· 
mıılardtr. 

Y ardımct jandarmalar da 
yetlıerek binayı aarmıılardır. 

Biraz ıoora keyfiyet tah· 

kik edilince ztllerln kontak 
netlceılnde çaldığı anlatıl· 

mııhr. 

Mareşal 
Voroşilofun 
Teftişi 
(Baıarafı birinci sayfada) 

kt Jıpoo menafii etrafında 

cereyan ettlil zannolunuyor. 

Moıkova, 29 {Radyo) -

Ruı·Mançuri hududlar1nın, 

tklde bir lhtılif ı mucip ol 
mıyacak ıekılde tayin ve 

teıbltl için teıekkül edecek 
olan komlıyona Mançurlden 

aza buluadurulmaaı, Sovyet 

hükümelloce kabul edilme · 
mektedlr. 

Hariciye komlaerl, hüku · 
metin bu husuıtakl kararın

dan Japonyayı ha~erdar et

mlıtlr. 

Moıkova, 29 (Radyo) -

Uzak ıarkta, zahiren Ruı 
taraf tarı rörüniipte, haki . 

katle Japoolera caauıluk 

ve bu ıuretle bunlardaki 
milli sanat ru hunun daha 
reallıt ve haya ta daha ya· 
km fnkteafını mümkün kıl
mak maksadlyle memleket 
lçlnd re11amlar1mı zın dola· 
ııp çalıtmal rına da ha fay · 
dala bulrın Cumhuriyet Halk 
Partfıi, bu sene fçln Edirne, 

BurH, Konya, Antalya, iz· 
mir, Antep, Malatya, Trab · 
zon, Rize, Eı zurum vlll· 
yetlerlne ıüzel sanatlıu a ka 
demeıtnce seçilecek on res 
aam göndermeği k rarlaı · 

tırmııtır. 

Bunların yol paraları ve 
her tiırlü zaruri maarafları 

Partice temin edilecektir. 
Bu aanet tedkık seyahah 

eylul ayı içinde yapılacak 

Ye bir ay ıürecektlr l<eı 

samlar gtttlklerl yerlerde ma
halli tabiat güzelliklerini ıe· 
hlr, kataba ve köylerde raat· 
ladıkları entere11an tipleri 
teıblt edecekler ve vücude 
getirecekleri eıerler bir jüri 
heyeti taraf ındao tedklk 
edildikten ıonra kıymetli 

olanlara Partice aahn alana -
caktır. 

15 inci yıl 
Madalyası 

C. H. P. Genel Sekreter. 

Uğınden: 

Cumhurlyetl,n 15 inci yıl 

dönümü hlhrnsı olara k , bir 

tarafında Büyük Ôoderimlz 

Atatürkün kabartma bir re 

ıtmlerl ile altıok, diğer 
taraf1nda Cumhuriye · 

tin 15 inci yılını tesblt eden 

yazı bulunmak üzere Pertl· 

ml~ce bir madalya yaptm 

lacaktar. Sanatkarlarımızm 

açhğımız bu müıabakaya 

lıtlraklerl ve hazırlıyacak 

ları oumüoelerl ağuıtoıun 

onuna kadar C.H . Partlıl 

Genel Sekreterliğine gönder· 

melerl rica olunur. 

---~W S ™ 

Çekoslvakyada 
4P 

Polonya aleyhin~e çahsan 
bir testilil mı var1 

Parla, 29 ( Radyo ) 

Prajdan alınan haberlere 

göre, Polonyanın Prağ ıefi 

rl, bugün hariciye nazm 

Kroftayı ziyaret etmlı ve 

Çekoslovakyada Polonya 

aleyhine çalııan bir takım 

komünllller bulunduiuou 

ileri sürerek ik inci defa pro. 

testoda bulunmuıtur. 

Polonya hükumeti, kendi 

aleyhinde çallı an tetkllatın 

meydana çıknrdması lç'n 

Çekoslovakya zabıtuına 

yardım tmeie imade bu· 

lundufunu bıldlrmtıtır . 

TORKDILI 30 TEMMUZ 1938 

İR HABERLERİ ' 1 .; - ,.;>- :..· ~. . 

Ci rı 1 
• 
ıyo • - - ------

lzmirler Mahallesindeki Vaha
nın Dü ~ ümü Henüz cözülemedi. , 

Salı günü e vinde ö 'ü ola- · yet tahkikatlle meıgul ol 
rak bulun n arzuhalc ı Meh · muıtur. 

met F ık hakkındaki tahki Şimdtkl halde vakanın dü 
kata devam edllmektedtr. 

Cinayet, eararını · düo de 
yazdığımız gibi - mu haf aza 
etmektedir. Adliye ve zabı 
t a birçok noktalardan tahkt · 
katı ıentıletmektedtr. 

Müddeiumumi muavini 
Azmi dün de birçok 
kimselerin ifadelerini almıt 

ve akıama kadar bu cma · 

. 
Çiftçilere iyi 
Tohum 
Dağıtılacak. 

Birinci köy ve zirai kal. 
kınma koogreılnln hazır· 

hklarına devam edılayor Zi· 
raat Vekaletinde kongre ha · 
zırlıklarana dair itlerle met · 
gul olmak üzere bir kongre 
umumi kalipliğl bürosu teı· 
kıl edildi. 

Diğer tar ahan Ziraat Ve · 
kalett çlftçllerlmize iyi va 
11fh tohum tevzii tıtnt bir 
proğram altın almaia ve 
geoııletmeğe kar r vermlf 
ve bu yolda mOhfm tedbir 
ler ittihaz etmlttlr . Bir çok 
çiftçilerimiz ekecek iyi clnı 
tohum yetııttrememekte ve 
bulamamaktadır. Bunların 

eıkidenberi yaptıkları kendi 
ziraatları mahıulü tohumlar· 
la daha iyi netice almaları
na imkan da yoktur . Bu ıe · 

beple memlekette bol mik 
tarda ve ihraç edılmeğe el 
verıolı iyi cin bufday ve 
bira imaline mahsuı yüksek 
kalitede arpa yellttrimek 
kabil olmamakta ve anca k 
bazı rnıntaka çiftçileri tara
fından tatbik edilen iyi uıul · 
lerle ve az miktarda elde 
edilmektedir. Btr k111m mm 
takalarda Ziraat Vekaletinin 
tohum islah lstaıyonlarmda 

yetlıtirJlen iyi ve yükıek va
ııfh tohumlular köylü ile 
mübadele edilmek ıuretiyle 

dağıtılmakta ve bu uıulden 
trl n tlceler alınmaktaydı . 
Buna ilave olarak yeni mah· 
sul yetlıtlrenlerden tohum 
luk tedarik edilerek bozuk 
ve fena tohumlarla değiıtl
meıl eaası üzerinde yeni te 
ıebbüılere baılanmııhr. iyi 
vasıflı tohum ıatınalma ve 
dağıtma ltl Ziraat Banka 

ıında lf n edilecektir ve bu 
eene Ankaraj Y ozgad, Kutah 
ya, Eıklıehtr, Af yon vila yet 
lerlnde tatbik olunm ğa baı 
lt&nacaktır . 

ğümünü çözecek, odada bu 
lunan boyunbağ, ıılğara ağız· 

lığı ıle bir iç donundan ve 
konyak tlıes lnden maada 
hiçbir ammare yoktur. 

Esasen clna yetin evin içer · 
ıinde mf, yoksa dııarıda 

tılend i kten sonra ceıedin bila 
here eve mi gettrildlğl de 
henüz aydıolanamamııtır. 

Lise Kampdan 
Döndü. 

20 Gündenberl Raalmbey 
çiftltğlnde askeri kampda 
bulunan lise ta lebeıl dün 
davet etmitlerdlr. 

Tabancayı ~urcalarken ken
disini vur~u. 

Çağıf nahlyeılnln Göğem. 
çepni köyünden Hüseyin 
oğlu Y akup admda bhlsi 
evinde tab ncatını karııtırır· 
ken ateı almı~ ve çıkan bir 
kurıunla karnından yaralan 
mı§, aldı(iı yaranan teıl · 
rlle çok geçmeden ölmüttür 

Hadise hakk1nda tahkikat 
yapılmaktadır. 

Bina ve arazi vergisi 
ba~ayılan. 

Bazı vilayetlerde vergi ba. 
kayaamıo taıflyeılne dair 
olan 2566 savıh kanunun tat 
bikatı hususunda yanlıılıklar 
yapılarak müt·elleflerln mai· 
durlyetlni mucip ahvale se 
bebtyet verildiği; 

BJn ve uazf vergi baka 
yaaı namile halktan iıtenil · 

mekte olan paranın mükel 
leflerln hakiki borçlarından 

fazla olarak tahakkuk etti· 
rildfğl; 

Mükt'!lleflerden bazıları 
borçlarına mukabil makbuz 
ibraz ettikleri halde eıkt 
hesapları tedktk ve borçları 
nın hakiki mtkdarı müfreda 
ti yle te yin f!dilmlyerek evvel 
ce maliyeden huıuıi muha 
sebeye verilnıit olan devir 
cetvellerinde yazılı mlkdarın 
tahılllnde ısrar edilmekte ol 
duğu; 

Müfredatlı cetvellerin me · 
vcut olmamasından birçok 
yanlıtlıklara ıebeblyet veril· 
dtğl anlaıılmııtır. 

iç Bakanlık bu husuıta 
vilayetlere bir tamim yap . 
mıı ve bu yolıuz muamele 
lere bir ıon verilmeılnl ve 
borç miktarının teıbltlnden 
sonra vergilerin tahsili clbe 
tine gldllmeılni lıtemtıttr. 

Hal~evi baş~anhğmdan: 

. -

Zi aat Bankasına Me
mur Alınacak .. 

------------
Orta okul ve lise mezunlan arasmdaki memurluk 

imtiham şehrimizde de yapılacak. 
Ztraat banka11n1n mcr 

kez ve ıubelerlnde birçok 
münha ller bulunduğundan 

banka umum müdürlüiü or· 
ta mektep, ltıe ve yüksek 
mektep mezunları araıında 

büyük bir memuriyet imli · 
ham açılacaiını tubelere 
btld!rm ittir. 

l'arihl takarrür eden bu 
imtihan için ıtmdtden mü· 
racaat kabulüne batlanmıı · 
tır . imtihan Türkiyeoln otuz 
üç büyük ıehrtnde orta 
mektep mezunları için ai · 
ustoıun on altı ve on yedi 
sinde, lise ve yükıek mek 
tep mezunları için de bunu 
te kip eden iki gün zarfında 
yapılacaktır Yalnız İstanbul, 
İzmir ve. A~karada yapıla 
cak imtihanlara orta mek· 
tep mezunları kabul edtlml 
yecektır . 

Müsabaka imtihanında 

kazananlardan orta mektep 
mezunları altı ay, llıe ve 
yükıek mektep mezunları 
da bir ıene ıtaja tabi tutu · 
lacaklar ve bu müddet zar· 
f ıoda orta mektep mezun· 
ları 30, daha ıükıek dere
cedekiler 80 lira ücret ala· 
caklardır. Yalnız bunlardan 
litao bilenlere 25 liraya ka. 
dar fazla para verllecekttr. 

Llıan bilen ltıe mezunu 
gençlerden banka, lıUdath 

olanları beı ıenelik hizmet· 
ten •onra tahıll için Av· 
rupaya gönderecektir. 

Orta mektep tahsili rö
renlertn 16 - 17 ağuıtoıda, 
Iııe ve daha yükıek tahıll 

görmüt olanların da 18 16 
ağuıtoıda ıehrJmlz. ziraat 
bankasında imtihanları yapı· 

lacaktır. 

Eğitmen 

Kursları. 

Resmi fabrika· 
ların hafta tatili 

Kültür l3alcanlığı önümüz· 
deki devre köy eğitmen ku 
nları ve okulları için Ziraat 
Bakanlığlyle temaaa batla · 
mak ıurettyle ilk hazarhkla · 
ra alrlımtı bulunmaktadır. 
Haleo tatbikat ıörcn Mani 

'"· Trakya, Erzincan, Kars, 
Kestamoou, Mala~ya, Eı 

ktıehir ve A.rtflye eğıtmen 
kurslarında 1500 ze yakıo 

eğitmen teırlnevvel ıonun 
da kursu bltlrmlt olacaklar 
ve muallimıtz köylere der 
hal tayinleri yapılacakhr 
Bu ıuretle en az 1500 ze 
yakın köyümüz daha efil 
mene kavuıacaktır. Şimdiye 
kadar yapılan tecrübelerden 
çok iyi neticeler alınan eğit
men itine önümüzdeki d ers 
yıla daha önem verllrcck 
•e açılacak kura sayıs ı artı 

rılmakla beraber kurtlara 
alınacak eğitmen aayıs ı dil 
2000 n l geçmlt bulunaca k -

lktltat Vekaletinin müraka· 
beıi altında çalııtmlmakta 

olan fabrikaların, hafta tatili 
kanununun bir hükmüne 
tevfikan ıeaede 15 harta 
tatil tavlkından nuıl lıtıf ade 
edebilecekleri hakkanda tU 

esaslar kararlaımııtır: 
iki veya üçer ekip ile 

çalııan 1ktilat Vekaletinin 
ldareıl ve marakabetl altın· 
da bulunan müe11eseler cu
martesi günü ıaat 13 de 
baılamak ve 35 saatten at•· 
ğı olmamak üzere teablt 
edilen pazar tatilinden ıeoe· 
de 15 d~fa fıtlfade etmek 
salahiyetini haiz olacaklardlf. 
Bu müe11eseler taraf ıodan 
lıtlf ade edtlebllccek olan 
tatil müddeti 35 ıaatteP 

ibaret bulunduğuna ıöre 

h er tatil haft111 bir buçuk 
güo aayılacaktır 

Bu aibl müe11eseler, yal· 
nız cumartf'ıt günleri öğle· 
den ıooraya teaadiif edeo 

ev yapıcılığı, temlz\ık, ııh tatil müddetlerinde tıçi ç•lııtW 
hat cephesinden de çok fay · . dıkları takdirde kanunun bu 

tır . 

Köylümüze yalnız kültür 
cephealnden deill, ziraat, 

dala bulunan eğitmen sayı hükmünden yalmz 45 cumar· 
ııoın artma11, köylümüzün ya tesi fılifade edebileceklerdir· 
t•Jıı ve çalııma t rzı üzerin 
de yepyeni çığırlar açacak· 
hr . 

ISTAH UL RADYOSU 
30-Temmuz-1938 Cumartesi 

Ôğle neırtyata: 
~ 

12.30: Plakla Türk muıl · 
klıi. 12.50: Havadlı . 13.05: 
Plakla Türk muılklıl. 13.15: 
Konser: Novotniden naklen, 
orkestra M. Kemal idaresin-
de. 

Aktam neırtyah: 
18.30: Hafif mOzlk: Tepe· 

baıı Belediye bah\eılndeo 
naklen 19,15: K.onferanı: Prof. 

Köy sınırlan, 
İç Bakanlık köy 11nırları 

nan kanun ve tebliğler dal 
retlnde baıarılmaaı lüzuınu· 

nu valilere btldırmittlr . Sı 
nırlar allkah lcöy heyetleri 
ile birlikte çizilecek •e b• · 
alt birer de kroki ilave ohı · 

nacakhr. 

· eden birçok kimıelerln mev· 

cudlyetl anlaıılmııtır Bu 
ıebeple Ruı dftblllye komi· 

=========================! 

Satın alınacak iyi tohum 
lar gene bu mmtakalardakl 
bozuk tohum! rla değııtırll · 
mek için çiftçilere münutp 
bir bedelle aatılacakhr Bu 
ıene için dört bin ton bira· 
lık arpa ve bet bin ton iyi 
clnı buğday tohumluğu utın 

Evimiz kurslar oubesı tara · 
fıodrın l · nğuıto~dan lllba· 
ren ortaokul ve ilce derece 
ılnde Framıızca ve Rlyu:lye 

Salih Murad (Fen müıahe 
belert). 19 55: Boua haber 
lerJ. 20: Grenvlç rasadhane· 

,,,,,.,,,., 
halk ıarkıları . 20 40: Ha'1• 
raporu. 20.43: Ômer Rtı• 
Doirul tarafından ArapÇ• 
ıöylev. 21: Saat ayarı; or· 
keıtra: 21.30: NecmeddlO 
Rtza ve arkadıılara tar•· 
fından Türk muılklıl ( S• 
bah fuh) . 22.10: Müıilıı 
varyete T epebaıı 8eledl1" 
bahçealnden naklen: 22.50: 

ıerllği, Uzak ıarktakl zabıta 
teıkllltını takYIJ• etmeli ve 

bu gibi klmıelerl meydana 
çıkarıp Ruı topraklarından 

uzaklaıtırmeAı kerarleıtır 
mııtır. 

lıoac k ve köylüy ucuzca 
Vl"rJ l•r•kUr 

kursları .tçılacaktır. Devam 
etmek JsUyenlerln kaydedıl 
mek için ıekret rllie mira-

Son ha beri er ve ertesi •" 
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Don ünlveultede dönen 
la le belerin vaztyetlerlntn 
•normal mi yokıa normal mi 
olduAu üzerinde durmuı ve 
bunun hemen tedklkl lazım 
bir memleket meıeleıl oldu· 
iunu tebarüz ettırm~ğe ça
lııouıhk. 

Dikkat edtliue görülür ki, 
fakülteler arHıoda en kötü 
randımanı Hukuk fakii' teıl 
alrnııtar. Üoivenlte randa 
ll'lanının tlddetle mevzubabı 
oldufu ıu sırada bunun ne· 
den böyle oldujunu arattır
ma fayduız olmasa gerektir. 

Geçen ıeoe - eylul dev
reıı de dahil - Hukuktan 

~o 54 dönen verdır. Bu yıl 
enüz haziran devresinde 

bu nlıbet 0/0 78 dır. Bunun 

~o 20 veya 0 / 0 25 nln de 
Ütünleme fmUbenlarmda 

leçecejlnt farzedersek kalan 
"/oSO küıudur ki, geçen sene. 
ki neticeden daha iyi değil
dir . Halbuki dığer fakülteler
de bu nlıbet 0/0 10 da lma 
liukukunklnden azdır. Acaba 
nıçın ? 

B zce Hukuk fekülteaıoı 
dlferlerlnden ayrı netice al
an .. •aa sevkeden sebepler bat· 
lıca ıunlardır: 

1 
1 - Meılek ıeçlttekl yan· 

•ı düıünce, 
2 ÜaaOmlzan, 
3 Talebenin dııarada 

tneııul bulunmuı .• 

•• lııeyt bitiren ve o'gunluk 
itntıhanını· vererek ünlveni 
t~Je • veya herhangi bir 
)'"'" u •ek mektebe - devam 
etme hakkını kazanan her 
lenç için mesleğini seçmek en 
ln"L Uıılrn me ı e 1 e 1 e r d e n 
birtnt tetkıl eder O yata 
f el inciye kadar on bir ıene· 

1 
•lc tahıll hayatında her ta 

1'henın kendini tartıp yok . 
d•fllaıı, hana-1 mesleğe kartı 

aha fazla kabiliyet ve lıU 
dadı oldujunu tayin ederek 
00

• ı<>re hareket etmeıl la· 
~ı1r1 ıelir. Fakat maalesef. 
u, btr takım veıilelerle çok 

lama 1 d n unutu muı, üzerinde 
b Urulnıamıı: .. Bakalım, hele 

lr ltıeyl bltlrehmde düıü· 
nflrGz. ~ denilerek ihmal 
•du 1 l m ıtır. Kayıt vakti yak· 
Jı•tırıca heveı ve istidat göz 
un~ 

b Une alınmayarak • bunda 
1
' kıaım mesleklerin tah 

•llını 
1 n meccani olarak yapı 
b•btlmeıı en büyük imfldır. 
1 
lrbırıne zıd vasıflar 

•tlyen birkaç mektebe, mü
•abak 
ita.. a lmtıhanına birden , 
~acaat edtltr. 

1 Unların hiç birinden de 

l
)I netice alınmadığı, yani ,,1· 

t 1 meccani mekteplerden 

t~::rnen ümit keııldlğl tak-
01 nehariler akla gelir. 
ol dukça az ıeneye ihtiyacı 
.._ fllatı ve kolayca glrHebll· 

d ''1 IUbartle bunlarm baıın
b:Jk Hukuk gelir. Ve genç 
t ide htç istemeden onu 
trtlh eder. 

D .. Btrde ıu ıekll·kt. bu tarz 
•0•terrrı k l,k e lıtedlilmlz mea 

1 b •tçltlekı yanlaı dütünce 
e ehı ı P 0 D eıaııdır vardır. 

._
1 

ele fazla kendine güvene· 
Jeıa f k Ye a at olıunluk 

Maca i ta da Husule 
Gelen Yeni Vaziyet.. 

(Baı tarafı birinci sayfada} 
kin kanaatlerini netreden 
bir ıürO müfrld risaleler ell
mln altındadır: .. Hayallere 
kapılmadan, korkunç haki . 
kate yakından bakmaya ce
saret edelim, revizyonizm 
batıl ltıkadlarını reddedelim. 
Yegane revizyonumuzu ya · 
pacak olan biziz. Runun 
için de bütün memleketl H· 

kerleıtirmek kafidir. Ve ıo · 

nunda, kendi eseri olan 
"Asker amentü,, ıünü oku

Joruz: 
Ananevi Macar kılıcına 

inanıyorum! 
Ebedi Macar askerine lna· 

nıyorum! 

Macar ordusunun lrndre
tlne inanıyorum! 

Parçalanmıı Macarlıtaoın 
dırıleceğlne lnamyorum! 

İnanıyorum! İnanıyorum! 
inanıyorum! 

Tasrih edelim. DJrllmekle 
kudedilen, bütün Macarları 
bir araya toplayacak ıureUe 
hudutların tashihi değildir. 

latenllf!n Karpatlardan Adır 
yatıke kadar" harpten ev
velki bütün Macaristandır 

Macariıtaoda hiç bir aklı 
baımda makul adamın bu 
neviden hayallere kapılma . 

dığını söylemek lüzumsuzdur. 
Fakat bu aıır formüller te 
ılrınl yapıyor ve kütleleri 
teshir ediyor. Macaıın aske· 
ri cesaretine baş vurulması 
beyhude değildir Ceıur ve 
dlılpllnlf bir asker olan Ma· 
car, eğer kendlıloe emredl
llne, serabın peıtnde ve 
memleketinden baıkalaranın 

menfaatleri uğrunda ölmesi
ni bilecekttr. Onun içindir 
ki, müfrtd ıağ cenah partile 
rlntn parola11 artık pazarlak 
tan vazgeçmek, hayali bir 
revizyon dilenmeyi terk et · 
mek fakat kuvvet yollyle tam 
bir kurtulutu temin etmek 
fçln hazırlanmaktadır Çe-

namzedi dütünür, bütün 
meıleklerl gözdfn ıeçirlr. 
Müıbet ılımlerden btlhaua 
riyaziyeden fevkalade yıl . 

gmdsr Ona müteallik mea 
leklerd~n vaz geçer. Tıbbiye 
alta senedir, çok uzundur. 
Mülkiye imllhanltdır. v.ı .. 
Halbulct o, tııtmiıtır; 
"Hukuka girerken dereceye 
bakılmaz, girme imtihanı 
yoktur. V c sonra biraz ça 
lışıhrsa kolayca sınıf geçi 
llverlr ,. 

Zavallı genç bilmez ki, bu 
gün timin ko1 ayı yoktur. 
Bılhuıa o ilim hukuk ilmi 
gibi çok geoit bir sahaya 
mallk olur ve dürüst bir 
vicdan, gentı bir muhakeme, 
derin bir zekaya, kuvvetli 
hifızaya ihtiyaç gösterine ... 

BüUin bu l:ı.a ha tın netice 
al !Uraya varıyor ki: Bu fa · 
kültede· az da olıa hukuk 
tahıllfnl; ıevdlğl, kend•ıln 

de ona kartı hevee, lttlyak 
aördüğü veyahut onu evvel
den kendfaene meslek aeçmff 
olduğu için deiil de ıırf glrlt 
kolaylıfı, yenhı fikirler yü. 
zOnden tercih edenler vardır . 

Bu tekti talebeler her halde 
diler kısımlarda da yok deitl
dır. fakat zannımızca Hu 
kukla deha çoktur 

D • •ki •ebebi ,aranld 

koılovakya hidfıelerl bu 
harpçı hararete kıym~tlı bir 
gıda getfrmlttlr. "Çekoılo 

vakyayı yıktoız . , moda for
mül haline geloılıtlr. Bunun 
la beraber cesaret ihtiyatkar 
lıiını elden bırakt1tmadığı 

için, ıımdilık Yugoılovya ve 
Romanya hakkında tek ke 
lime ıöylenmemektedlr. 

K11aca11, hükumetin polt 
Ukası, .becerikıfz ıhUyarlann 
polttikal\, onun lhttyatkirlı 
iı ve tedblrllğt de korkaklık 
diye tasvir edflmektedlr. Ar· 
tık inanmadıkları sulhçu bir 
revizyonu beklemekten bı 

karak, sabırsız vatanperver· 
lerln en cüretkir nazariyeler 
ve en maceraperest proje 
lere kulak kabartmalarından 
ıaıılacak bir ıey yoktur 
Fakat, hudut dıtına çıkma· 

dan da daha elle dokunu 
lur reallteler ve daha ko · 
lay fetihler vardır. 

Sosyal reforıınların lüzu· 
mu Macarlıtanda btlhuıa 

B. Gönböıün iktidar mevki· 
ine geçtlğindenberl herkeıçe 
kabul edılmektedır Entel· 
lektüel küçük burjuvazi, ar· 
tlzanlar, ziraat tıçllerl bü · 
yük bir ııkınta içinde yaıa 
maktadırlar Ru aınaflardan 

her biri lçtn huıuti davalar 
mevcuttur. Şimdiye kadar 
teklif ve tatbik edilen çare · 
ler çok klfayehiz olmuıtur . 

Btlha11a ziraat pro1ctaryaeı · 

oın vaziyeti pek naziktir. 
"Sol,, veya "aağ,, 1011oloğ 
ları bu vaziyetin pek acıklı 
tablolarını çizmltler ve bu 
yüzden mahkemelerin takl· 

bine uğramıtlardır . En cld 
di politikacıların nutukları 

da bu acıklı realiteyi mey· 
dana koymaktadır. Fakat 
hakıki reformların yapılması 

l9ln. iktidarda bulunan eko
nomik kuvvetlerin (büyük 
feodaller, büyük endüıtrl

yeller, sermaye) bir feda · 
ki.ılık zihniyeti taıımaları 

kap eder ki, buna rlza göı 
termemektedirler. Hu yüz 
den sosyal ihtilaf vahlmlet 
mekte •e müf rld cereyanla
rın propağandalarana müsaid 
bir zemin hazırlanmaktadır. 
Esasen, gentt bir zirai reform 
kadar varacak olan bu 
fedakarlıklar 11kıntıyı ancak 
kıamen izale edebilecektir. 
Muhafazakarların baılıca 
mazeretlerinden biri budur. 
Herkese kafi gelecek kadar 
toprak yoktur. Gene bir zl 
rai proletarya f azla11 kahı
cakhr ki, bunların hayat ıe
vlyelerinl yükseltmek için 
toprağın verimini arttırmak 

ve ziraat va11talarını tekem· 
mQI ettirmek icap edecektir. 
Bu da uzun bir zaman iti · 
dır . Fakat ne de olıa, bu 
hoınudıuzluk müfrld propa
iandanın iatıımar etmesini 
bildiği bir faaliyet zemini 

olmalıdadır. 

Huliıa, resmen ılyaai par 
ti diye tanılmıı ol''° ve luı
men aleni olarak çalıtan 
Macar naayonel ıoıyalızml 
süratle lnklıaf etmektedir. 
Şimdiden mecllıte, bazıları 

pek faal olan on iki kadar 
mebuı taraf andan temsil edil· 
mekte olan bu cereyan bir 
kuyettlr. Macar parllmea 

fıtediklerl gibi yoğurdukları 
bir h8mur olmuttur. 8. Da 
ranylnln ıeçim reformu bu 
vaziyeti değltlinnek tehlike
ılnl arzetmektedlr Eıkt ka
nun, geçen llkbaharda B. 
Salaılnln muavini B. Huba· 
yan büyük bir ekıenyetle 

ıeçllmealne mani olamamıı 
tı. lotıhap gizil yapıldığı za. 
mao vaziyet ne olacaktır? 

Gerçi, gelecek ıeçlm ancak 
iki sene ıonra yapılacağına 

göre. henüz vaktimiz var 
dır. O zamana kadar 
da baıka çareler bulunabl · 
ltr 

iktidarda bulunanlar teh · 
ltkeyi sarahatle görmekte· 
dlrler. Ciddi surette muka
vemet edecekler mi, yokıa 
batka ye-rlerde görQldüjü 
gibi, elden geldiği kadarını 
kurtarmak makaadiyle ta -
vızden ta vize mi gidecek
lerdir? Bugün 11rf ıahıi ıe
bepler ve f ührer nam:ıet· 
lerintn çokluğu dolaylıılyle 
daaınık bulunan mütearrız . 
lar mütlerek btr kumanda 
altında toplanırlana, hfikti· 
metin mevkii büyftk bir teh-

• likeye girecektir. Bu da. 
merkezi Avrupadakl karı 
ııklağı büsbütün arttaracak 
tır. 

Müfrld saf cenahın ıürat· 
le terakkisine açık bir delil 
de bu temmuzun 10 nunda 
Abadaalokta yapılan seçim
de mağlup olan naayonal.ıoı ·I 
yaltat B. Zoltan Meıko nam 1 
zet l lğinl koymuıtu Ona bü • ı 
tün faıııt teıekküllert deAll. 
yalnız kendi grupu müza
heret ediyordu Müfrid sağ 
cenahın bütün nüansları 
onun etrafında blrleımıı de 
fildi. R .. ınt namzed de mflli 
müdafaa bakanı General 
Ratzdı ki hükumet partlıl 

nln en meıhur hatipleri 
tarafandan müdafaa edili 
yordu ve halta bizzat baı
vekıl bile gelip bir nutuk 
ıöylemlıtl. Seçim aleni rey· 
le yapılmıth Geoeralın ezl 
ci bir ekıerlyet kazanacağı 

aanılayordu. Halbuki netice 
ıu oldu: General Ratz 4467 
rey, Zoltan Mesko: 3357 
rey 

Zafer, parlak olmamıthr 

Ye liberallerin orranı .. Esti 
Kurlrfn dediği gibi, "Haki. 
katte bu, hükümet polltıka · 
aınm bir maihibiyetldir. ,. 

İngil ere-Fransa lşbir
li ğ inin Manası .. 
(Dünl~'ü Yazım o Devamı) 

Bın.un gibi herhangi bir 
rejim ahında yaıı yan her· 
n ,gf bir Alman halkını 
aklarından mahrum etmek 

we hicapla bir vaziyette ya· 
·tatmak da mevzuubahis de· 
ğlldlr ve ıutlar ne olursa 
olsun, bu halka en lıberal 
muamele yapılma11 için ça· 
Ja111Mt"tan ve hatta arzula . 
rumzı empoze etmekten ge · 
ri durmamalıyız 

Kısaca lzeh ettıaım fikir · 
~erin nazariyeden ibaret ol. 
duğu ve ııhhatll bir dıplo· 
maalde çekınılmeıi hakla 
olan kmr jeneralıtderden ol· 
duğu 11.mılma11n. Bllaklı, 
bunların her biri bır çok 
konkre kazlyelerl ihtiva et · 
melde , Franıa ve lngllte 
reoin dost hükumetler& ara 
ıı da görüımelerinl müzake 
relerin ve mektup teatıılnln 
menuu olmaktadır . 8 Çem· 
f>erlaynla B Daladlyenln 
:aon zamanlarda birblrlerj 
ne yazdıkları mektuplarda 
bu umumi lıtikametlerden 
bahsedılmlttlr ve günüo bü · 
tün büyük problemelerlne 
tamd olan bir anlatma iki 
de<rlet arasında bu ıekil da 
t:reılnde meydana gelmfı· 
ttr. 

logillz baıvekill de ltal · 
ya tle lmzalamıı olduğu mts · 
abedeyl, teıbit edılmlı olan 
ıartlar tahakkuk etmedikçe 
merlyete koymak ntyetlrıde 

değı ldir, ve, führerln aeya
hattodan evvel doıhrn bir 
ıektlde baılamıı olduğu mü
zakerelere devam etmek 
üzere Franaanın müme11lll 
aynı anda müzakerelere ka
bul edılmed ğl takdirde in· 
gllfı elçlılnln mua bedenin 
tatbık mevkllne konulduğu 

haberini Vened ık sarayında 

götürmlyeceğiol söylemlye 
hacet yoktur. 

Londra ve Parlıte arzu 
edtdiğl gibi, Franıa ve İo 
kıltere ile doıtane münaıe· 
bellere baılamak lıteylp lı · 

temlyec~f 8. Mussollnfnln 
bıleceAI ııttr. halyll kralının 
Berlın seyahtandan önce bu 
belki faydalı olurdu ve fa 
fiil hülrumett, Almanya ile 
tam bir fikir ıerbeatııl ile 
görütaıek ımkanma bulurdu. 
Fakat B. Muuolinlnln iktl · 
darı dah il inde olmıyan hır 

ıey varsa o da lngıltere ile 
f raou ) ı birbirinden ay!r -
maktır. 

Bat•ekil, ıon nutkunda ı 
taahhütlerimizin mukaddes ve 
sarsılmaz olduğunu, fakat 
aynı zamanda Almanya ile 
petin hükümlerden ve ıuinl 
yetten ari bir zihniyetle an· 
laımayı arzu ettiğimizi söy· 
ledi. Bu çifte mütaleanın 

lngtllz batyeklllyle hm mu· 
taba kat dairesinde lf ade 

Kral Jorjuo seyahatından 
iki memleket arasındaki it· 
Uf akan yeni ve parlak bir 

\ 

teyidi çıkacak mıdır? Bu 
ıon derece muhtemeldir. Uz 
laımaya genlı açılmıı bir 
zihniyet fakat kendilerine 
kimsenin tehdit ve tecavilz 
etmesine müıaade etmemek 
kati azmile, Fransa ve lngl· 
tere bugün iktidar mevllnde 
olan iki hükumetin hakiki 
bir htı ve görüı ıotırakl 

Ozerioe kurmuı oldukları it· 
bırlığlnde ancak terakki 
edebilirler ,. 

edılmif olduiuna ıüphe yok. 
tur . 

B Daladtye, B Jorj Bonne 
ile 11kı ltblrliğl içinde, lıpan 
yol kavgaınnın gentılemeaı 
ne mani olmak için hakıki 

fedakarlıklara ama.de oldu 
iunu göstermlttlr En tld 
detlt tenkıtlere rağmen, is-
panya hududunun kapatıl 

ma11na karar verıldı. Oıte 
lik , b ir baıka sahada lapan· 
ya bankaıaoın altunlan, ile
ride hakkı olana verilmek 
üzere muhafaza edilmtıttr. 
Franaanın umumi durucou 
kemlfslne kartı tlddetll bir 
kampanya yapılan B. Çem 
berlayoa müzaheret edecek 
mahiyette oldu. 

tr·······!··············"I 
: 'fURKDILI : • • 
• Pazartesinden baıka her : 
: ııün çıkar. Styaıal gazete •• : • • : Yıllıiı: 800 Kuruı : 
: Altı A1lıiı:400 • : 
: Say111: 3 • : • • : Günü reçmlı ıayılar 25 : 
: kuruıtur. : 

i ADRES: : 
: BALIKESıR TÜRKDJLI : 
.......................... 

Devlet Demiryolları Üçüncü işletme 
MO.dü rlüğünden: 

Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, mikdar ve vaaıflan aıağıda yalı ihzar 
edilecek balastlar 18 8 938 pertembe günü hizalarında yazılı aafttlerde SoAucek c verın· 
dakl 4000 metre mikabı açık eksiltme ve Yenıköy clzarmdakl 6000 metre mıkibı ka
palı zarf uıulü tle Bahkeoılrde 3 'üncü lıletme bıoaaında eksiltmeye konmuıtur. 

Bu ite girmek iltlyeolerin yine hizalarında mi~darları yazılı muvakkat 
vermeleri ve: 

teminat 

l - Kapalı zarf lıtekltlerJnin 2490 No lu kanunun taytn etttll 
mi gazetenin 1 7 1937 tar ıh ve 364b No. lu nüıhıumda lntltar eden 
lreılode alınmıı vesika ve teklıf mektuplarını muhtevi zarflarını ıaat 
mlıyon relılıfine vermeleri . 

vesikaları ve 
talimatname 
14 de kadar 

rea 
da-
ko· 

2 - Açık ekıtltme lıteklılerlnin kaounun tayin etUğl vesika ve beyannameleriyle 
saat 16 ya kadar komlıyoa reisliğine müraca&tlnrı lazımdır. 

Bu ite ald ıartoameler Balıkeıırae 3 üncü ııletme müdürlüiünde Y enlköy ve So
iucak iltaayonlarında parasız dağıtılmaktadır. 

Balaatın bu
lunduğu yer: 

Yenlköy civarı 

Soiucak clYuı 

Kılomet · 

reıl: Ctnıf: 

258 268 Yarma ve ocak· 
larda küıkn 
ıle 

Mıkdarı 

Metre 
mtkibı: 

6000 

204-215 Yarma ve ocak 4000 
lardan küıkii 
tle 

Muham· Mu•ak lha-

men kat le 
.bedeli Temi- Sa-

Lira: nal ati: 
Lira: 

6000 450 15 

4000 300 16 
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R Q T il ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = Balıkesir Tapu Sicil ı~~~~~~r-

Muhafızlığından: ~ E l 
Mahalleal: Clnıl: Hududu: •I 
Akıncılar Ev Gündoğusu Hacıtüysfizün Oıman, fit 

Günbatııı nalbant lsmall, poyrazı ~ 
dere, kıb!eıl yol ile mahdut. fj'.t 

Evsafı ıalreal yukarıda ya zıh hanenin maliki lzmirler '1 
mahallesinden Ahmet oğlu Ferhadın iken 35 sene evvr.l ~ 
Hacı Ahmet oilu Yuıufa 8 madeni liraya aatmıf, Yuıu ~ 
fun taaarrufunda iken 935 de karısı Şef ıka ve evlatları ~ 
Zahide ve Tevfika ve llalU ve Nuuhu terk ederek öldü· ~ 
ğü anlaıılmıı ve yukarıda adı aeçen vereıeler namlarına il. ,..., 
lntlkalen ıeoet almak t lehinde bulunduklarından bu ha. ı"ı 

nenin eaaaen senehtz bulunmasından 1 O 8 938 tarihinde ~ 
maballlne keıtf •e tahkikat için memur gönderilecektir. ı 
Bu hane hakkında mülkiyet tddlaamda bulunanlar vana 
mahalline gelecek keıtf memuruna müracaatları ilin olu · 
nur. 

Balıkesir ticıret va 
sanayi o~asmıtan: 

Balıkesir vtllyetinln Btğa 
dıç nahlyeıinde Cami ma · 
halleatnde 18 numaralı evde 

9~!'~1ı!~~3~!!~!~e.o•t• !1 
okulundan aldığım mezunl 

1 yet ıahadetnameml kaybet 
tim. Bukere yenisini ala 
caiımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilin olunur. 

Edremld orta okulu 

«l11J. ~ 
~ = K apita_I: 100/JOO,OOO Türk Lirası ~ 
lı 1IJ. Yurd f çinde 261 Şube Ve lijans 'fit 

1 = Dünyanın Her Taraf!nda Muhabirler = 
~ Her t6rlü zirai tkrazler· diğer bilcümle banka mu· .,. 
fJ. amelerl büyük ıubelerinde kiralık kasalar. .,. 

'ı# JIJ. lhbartız tasarruf ve kumbara heHplarında ikra· = 
:ılJ : mi yeler. .,. f : lkramlyt, Miklarl: ikramiyenin tııları: = 
~ J1J. ADEDİ LlRA LiRA .,. 

"" 1000 1 000 .,. 
fJ. 500 500 .,. 
1IJ. ı 250 250 .,. 

Z .. ' . 1 1IJ. 1 o 100 1000 .,. urra. Kullanılmıt ve btlahere tamir edl mft 11J. SO 
1250 

.,. 
eıkl Trly6rlerden ukınmız. . 1IJ. 25 .,. 

Menfaatiniz ırıücedded, 938 ıenul n.alı, fabrika- "lJ 1IJ. 30 40 J 200 .,. 
nan orijinal ( a11l) eu. ba1ajlı TrlJörlnirıi ~ullennak· ~ 1#&1 40 20 800 .,. 

lır. lf fJ. ıOB 6000 ~ 
•. . '.1l 1ld. Bu lkramlytltr her üç ayda. bir olmak .üurr ... st· ,_. 

Dunyanın en meşhur 2 parça/J 4 Bıs ı. ~ nede dört dtfa bu miktar u::errnden kııra ılt dagıtı "t* 
EMİL M/IROT hakiki ve 938 senesi I " lacaktır. ilk keşide 1 Eyltil 938 dtdlr. .,-

tercih ediniz. ~ 
oturan Türkiye Cumhuriyeti 
tabauından olup Emlroğlu 

cadde.inde 2 numaralı dük· 
klnı ikametgahı ticari itti· 

haz ederek 936 yılındanberl 
mantf at ura UcareUle Jıtlgal 
ettlflnl beyan eden Mehmet 
oflu OımaoJD ünvanı Uca · 
reli bukere (Mehmet oğlu 
Oıman Erdem) olarak teaçtl 
edtldtil aıbı bu un yanın im. 

mamülfıtı Triyörlerini(Ekin Kalburlannı) 1 ~l-l-l-l-•l-•l-"il-•••••••••••••l-~ 
Bunlar bütün Trlyörlerden, hatta eıkl Eu:t'e Ma· ~~~~~~~~~~~~~~ 

936 yılı mezunların rot Triyörlerlnd n üstündür. HtçLlr yabencı madde ;ı)l ~ '11 
dao Avoloflu Nami 1 kaçırmaz, aayet kullanıılı ve ••ilamdır. . ~ € Okumadan Geçme- ~ 

~; (b~ 1~~~e1;):f:rae~ :,::~~~ ~ Toptan ve perakente
1 

satış yerı: 1 « ~ 
kanununun 42 ncl maddeıl· ~ (( B. N. KAZANC YAN)) ;ı)l ~ y·ın·ız Mu·· h·ımdı·r . 1 
ne aöre Balıkeılr Ticaret ve il,. ~ f(t; ıf 
Sanayi odasınca 967 ıtcil ~ Ziraat makl11elerl evl 74-89 Tüntl caddesi Galata. ;ı, dl! ~ 
sayısına kaydedildiği ilin ~ İ S T A N R U L ~ 

olunur. 1 Kuruluı tarihi: 1889 

---------------------1 Telefon: 41888 

~~~~~~~~~~~~ı 
Alma Komisyonundan: ;•••••• 1tltii5I ••••••••••••• 

Kor merkez blrlıklerfnln (20,000) kilo sade yağıkapa· •.• ~ • 
lı zarfla ekııltmeye konmuı\ur. lhaleıl 2 8·938 ıah güiıü • p;S! M U J J, E ! • lf 
saat J 1 de kor satın alma komlııyonunda yapılacaktır. • • 

Mu~:~~~!r:=~~:~!~~:0:.r11;:::r~vvellne kadar leklıf mek· il •osrr A orroBÜSLERİ 1 
~:

1

::~:~=~=:~ ••4- l - :~.ı ULU OTELiNDEN İ 

Balıkesir Askeri Satın 

Kükürtlü lhcadır· 11 il ma ve Edremtde otobüı poataları kalkar ve akıam Si ~ • 1 • ı ı ları gelir 11 it_ Harman zamanı gelmlt olduğundan her reoçberl, 
• Romatizma vesalr hastalıklara tn birinci deva. Poıtalar . karıılıklıdır • ~ köylüyü. değirmenciyi ve zablreclyl dütündüren lf, 
• der. Müşlerllerlmdtn gördü[iunı l<ı•c ccMı/, ılıcamız • • İzmir evızoları için Balıkeılre uğrıyacak sayın mi it. bir bufday çalka makinesi almaktır. Fakat latanbul· 
• bu dtfa daha muntazam bir halt gtllrllmlş ve IE jl ıafırlerlmlze her zaman temiz yat~k bulundurulur. il ~ dan ambalajlı rdm11k, makinenin ne oldufunu bilme· 1 
• gelecek hastaların her Lii.rlü islirabalları lemin • lf Eskl Dlyunuumumlye oteli namıle maruf oteli bu - • it mektır. 1 
• - • • kere "Ulus Oteli, iımile açtım Yenl mefruşat, muıam • ( ~ · 

i 
tdllmlştlr. Bllhass<J olobus ue araba yollrın çok gu- • • ' h l • Biz Balıkeılrde ayağınızda murahız ve açık ola 

zt ve uzgıın yapılmış ır. • * h d I h 1 • ı rak bu meıhur olan ( EMiL MAROT ) fabrlkaaınıo l d _ _ l ba ve mükemmel konforu rıiz, temiz lfl tuavvurun ' 1 
~ fevkinde ve fletları çok e ven lr. stlra al arı temin , 

halnam dalıil . • • edilen müıterilerlm, yol yorgunluğunu otelimizde • buğday çalka makinelerini bu ıene de latanbul flahn 
Banyo, olduğu halde hır • bihal,kın dinlendlrecektır. li ~ dan yüzde yirmi ve yırml bet nokHotle ve ehven 

• odanın geceliği yüz kuruştur. • • Utus Oteli Müdürü = it. fıatla aatılmaktayız. 
: MÜSTECiRi: = 1 Eıkl Telgraf Müdürü • ı 4, 5, 6 Nu •naralaları, tek Te tki parçala cloılerl 
1 Necip • Fehmi Aılan • de mevcuttur 

•••••••••••••• ········••'• Sl~1UIUifl!IUl•l't--l!llltEl•lf•lı•I!• Mahıulatı 9 kııma ayırır, katiyen yabancı madde 

~8.19'!!18,!Jl~~J!~l~]!!~!~~~!~J!!ll!JWJ!!ll[~~~IOO~~!~!!ll~J~~J!~!~l!!~!l~~~~~!~~,~~~!!!!l!~!!!!!!ll!~!Jl~~~~~~!!!!!!!l~~!~~l!!l"!I~~ 1 ::·!~~~ı.~:,:~larını derhal ııcareı~aoomızden ıed• · 
I~ K A o R 1 u z K u R ~= 1 Bedeli için de ayrıca kolaylık ıoıterılır. 

~ r• 1 MAKiNELERiN Y APTIGI lŞ MIKT ARI' 

i K ı r t a s i y e a ğ a z a s ı t~ 1 No: 4 s 6 
~ ANAFARTALAR CADDESıNDEKİ f ~ 

K A O R 1 U Z K U R != 1 
Saatte yaptığı iş ıuiktarı: 250, 500, 600 

kiJo mahsul calkar . . 
flhmet Ve İbrahim Cuma/f. Kardeş/er 

W K ı r t a s i y e M a ğ a z a s ~ . ~= 1 
j Eski Hükumet caddesinin açJ/ması üzerine bu defa Paşacamı caddesınde Ba/Jk- §= 1 BalDıkeıl1r: 1Ç1tvicjfer ÇarNşıst 

6
1'\
3
'0 = 12 

~ f'= \'t em re er yarşısı o: 
• ham altındaki büyük beton mağazaya nakledilmiştir. . •• it. 1 
~ flradığınız her çeşit kırtasiye levazımını en ucuz ve en ıyi şekilde (Kadrı Uz- • - ı~~!ı~~OAıt:~~~~~~~ 

•• kur Kırtasiyesi Mağazası) nda bulabilirsiniz. '= Sahibi ve Baımuharrlri: Balıkeılr Mebuıu H. KARAN 

.. , f ç,karım Genel Direktörü: FUAT Blt. .. 'AL 

•ıiiiii~iiiij~wiiiiWiiiiii~il~iiiiiıiiiiiii~iil~iiıiiii~liiiimiilli1ıii~iiiiiii iiiııiiiiilımıijiiiii~iiıııiiiiıiiiiiıiwiıiiii~iiiiWiiıl~iiiıiiiiiiiijif• ı a ••• m,erı: v oa,et Matbaa•• - eaı.11 ... , 


