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Trakya Manavralar1na Davetli Bulu 
nan lran Askeri Heyeti Dün Erzuru· 

ma Gelmiştir. 

GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE 
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ON iKiNCi YIL S.l YI: 10200 
12 AGUSTOS PERŞEMBE 1937 ...... 

Türkiy - Va-• 
rıy 

ı laşması .. 
Kııi.ciye vekilimiz rakında Sama gidecek ve Türkire
Surıye aıasındaki dostluk muahedesini imzalıyacaktrr 
le Suriye matbuatının bir 
le aç haftadanberi, Türkiyeye 
llrıı hücumu durmuştur. 

Bu t I arzı hareketten çıkarı 

an netice, Suriyede, Türki 

~e:ye yaklnımek arz.usunun 
G ikırn olmıya baıladığıdır 

ll2eteler, Hariciye Bakanı 
: t\'fj)c Rüıtü Ar aun ye.km 

' Şanu ziyaret edeceğmi 
~e bu nıünaıebetle Suriye 

e TQrkiye arasında bir 

doıtııık muahedesi aktolu· 

~llcaıanı büyük eerlevha.lar· 
Yazmaktadırlar. 

Cemil Mördüm Emevile; 
c ' 
tllılinde halka hitaben de. 

---!0 nu ilçüncü sayfada ) B. Tevfik Rüştü Aras 

No 
ile Avusturya hariciye na
zırı arasmda~i görüşmeler 

Viyana, 10 ( A.A ) 

Avusturya hariciye nazın 

Guido Schmfdt, halen aile. 

siyle birlikte' Vorarbergde 

oturmakta olan Alman ha

riciye nazırı Von Neuralhı 

dün ziyaret etmiştir iki 

devlet adamı umumi siyaset 

hakkında fikir teatisinde 

bulunmuolardır. 

i er Milli ir Komite 
Kurdular .. 

iki Büyük, Dört Kiiçük Japon Harp Gemisi /s .. 
tihkamları Geçerek Şanghaya Girdiler •. 

. Tokyo, 1 l (Radyo) 

Hnlıhazırdakl müıkil va2i · 
yete karşı koymak için mı\. 

li bir komite kurulması ka · 
rarlaştınlmııtır. 

Tokyo civarında ıüratle 
tayyar" meydanı hazırlana 

metile bir uılaıma Jçfn mü 
zakereye glriıeceğinl ve fa 
kat bu müzakerelerden bir 
netice çıkmıyacağım beyan 
ey lemittır. 

Vaılngtoo, J 1 (A.A.) 

Salahiyettar Viyana meha- yor 

Tokyo, 11 (Radyo)-Asahi 
gazetesine göre, meçhul bazı 
devletler, Çin ordularına er· 
zak ve mühimmat gönder
mektedirler 

Bahriye nezareti halen sin 
tas ve Cheffode bulunan 
krovazörle dört torpido muh· 
ribinln Japonyaya yapacak
ları nezaket ziyaretini gay· 
rl muayyen bir zamana te · 
hir etmeğe karar vermittlr. 

filleleri bu mülakatın pek Tokya, 1 l (Rad}·o) 

samimi bir hava içinde ce

reyan etmiş olduğunu temin 

etmelıtedirler. Bu mülalcatın 

hiçbir müsbet net ice verme 

diğı de ayrıca zikredilmek· 
tedir. 

pon kumandanlarının idare· 

si altındaki Mongol kuvvet . 
leri, ( Sahar ) hudutlarında 

tahaHÜl eylemektedir. 

Tokyo, 11 (Radyo) - Ja· 
ponya Hariciye Nazırı B Hi-

Şanghay, 11 (Raeyo) -
Ankeo civarında Japon or
dularile Çfn kuvvetleri ara· 
sında kanlı muharebeler 
devam ediyor. 

Yarı resmi mehafiller bu 
gemilerin her ihtimale karıı 
Çin sularında bulunmaları. 

nl lüzumlu ·addetmekte ve 

bunların hinihacette Ameri
kan tebaasının tahltyeılnl 

temin edeceklerlof ıöylemek · 
tedirler 

Taymis 
Muhı~~in; Almanyadan 

Man vralarda Bulunacak Olan 
rota; ~anghayda bulunmakta 

olan Japon sefirinin yakında 
Nenkioe giderek Çın hüku 

Son haberlere göre, 12 
Japon zırhlısı, Şanghay 1ı 
manına gelerek demir at 
mııtır. 

Londra, 11 (A.A.) -Şang. 
haya iki büyük ve dört kü
çük Japon harp gemiıl, top· 
ları, harp malzemeıl olduiu 
halde istihkamları aeçerek 
limana glrmlılerdlr. Bunlar
dan baıka Şanghay limanında 
on iki Japon gemiıi daha 
vardır. 

cıtınlması meselesi 
._1~0ndra, ] 1 (A.A.) Ta· 

ra A 
Dü 

keri H e • 
1 

G 1 d i .. 
-,1 ıazetealnln muhabı 

•ı"'~rı Alınanyadan çıkarılma
... qllkkında Alman hüku· 
... ,t 

Mavi ~uvvetler Kuman~am Korgeneral S ~it f" oy on 
oı,11 t~raf mdan alınmıı 
"'" ar ara Karıı Al . 
~1,1

11Yadald ecnebi mu ha . 

dün şehrimizden ~are~et etli 
dır.er beyanı teessüf etmişler 

Ankara, 
Trakyada 

11 (AA) -,........_ 

- ~-==----

Maca ristan 

Ameıi~a soıh muahedesini 
v protesto ediyor 

Suu,"•tngton, 10 {Radyo) -
'-ıtıll lln muhafazası fçin 
dıt ini bir konferans akde 

t111 "
1
'

11 ve gümrük takyida· 
A.~11 kaldırılması hakkında 
(t

0 
t!rJka Hariciye Nayırı ıs 

~'-b•~r Hut tarafından vu 
let ll an beyanata, 37 dev· 

ce•a C ~,,, 
1 

P vermlollr. evap 
~'c 11 

er arasında bulunan 
ı,,1 lltlıtan, sulh muahede· 

ttaı,111rı adilane aktedılme· 
~tot olduğunu kaydetmltı ve 

ı~;i;·uF~tur rı 
ttıiz de iş i 

yapılacak olan 
manavr11lorn davetlı bulunan 
lran oskeri heyeti dün Er 

zuruma gelmiş ve mtrasfm· 
le karşılanmıştır 

lstanbul, 11 (Hususi) 
Ağustosun ) 7 sinde batlı 
yacak olan Tr8kya mırnav 

ralarında bulunacak olan 
yabancı memleketlerın er 
kiinıherbi)e reisleri perşem 
be gününden itibaren gel 

meğe baıhyncak ardır. 

Bugün Enuruma gelen 
lran askeri heyeti mernsim 
le karoılanmııtır 

Ma navra esnasında donan 
mamız da Trakya sahillerin 
de bulunacaktır 

Trakynda yapılncal ma 
navrnlarda mavi toraf lcuv 

-
•• 

l lzmlrdt•n guzel bir yurwwş 
' ~tnı f' Çıl, t uvarı bu yıl da 22 ağustosta büyük merasimle 
't Clkt F tı~1 ır uara birçok yerli ve ecnebi firmalar lştırak 
bıt, .. aıbı vılayetler de yetıştirdıklerj mahıuliıtı ayrı ayrı 

l>a . 
Qll "Yonda teohir edeceklerdir 

~'-~tetı~"ksatla vilayetimi:ıin bel ı başlı ma'ısulleri ve 
"'td, eıya ıehrlmiz ticaret ve anayı odası tarafından 

8\1 "Gcuda getirilecek pavyon için hazırlanmr.kladır. 
' 16 lll1thıuller ve eşya birkaç güne kadar Fuar l<omite 

llderilecekur 

Korge11eral Sabi/ Noyo11 
vetlerine !<umanda edecek 
olan Korgenernl Sabit No
yon diin Bandırma yollle 

lstanbula hareket ctı iştir 
Sabit Noyon oradan Tr 1 
va~·a g çerek vazif sine baş 
lıyacaktır 

lstanbuld 
ir facia 

-
Bir gaz motörü iştial etti. 
Bir kayıp. ~es yarall v r 

Aokara, 11 A A) Bu · 

gün İstanbulda ga:r. §İrkf.'tlne 
aıt bır nıotôr .Sirheci rıhtı
uunda i~tıal etrn ştır 

Beı 1uşl yaralanmıı, bir 
kiti de kaybolmuıtur. 

Celal B yar 
Muglada 

Anlcara, 1 l (A A.) - Eko 
nomi Hak nı Celal Bn)'ar 
dün Muğlay gelmiıtır. 

ici' Manavraları Ve 
Mussofininin tNutku· .. 

-------
Jt ly a aşvekilinin Verdiği 

Nutuk Neye Matuf? 
Mesina, 11 (Radyo) İtal· 

ya başvekili B. Mussolinl, bu 
sabah bura)''a gelmiı ve bin· 
lerce halk taraf mdan karşı 

lanmıştır. 

8 Musaoltnl, İtalya Ha 

beşiıtan harbinde maktül 
düşen Sicilyalı İtalyanlar 

için dikilen abideye çelenk 

koymuı ve müteakiben bir 
söylev vermiotir. 

italya baıbakanı, Sıcilyft 
mana vraları bıttıkten sonra, 
Pa erınoda mühim ve 11iyasi 

bir söylev vereceğınl ve bu 
söylevin, sulhpervernne ola· 
cağını beyan eylemiıtir. 

Roma, 11 jRadyoJ Ma· 

13 .ıtussolini 

kında muhtemel her türlü 
dütüncelerı bertaraf etmesi 

1 Sonu üçüncü snyf ada ] 

Londra, l 1 (A A.)-Tokyo· 

dan bildirildiğine ıöre Ja· 
pon makamları Çin kuvvet
lerinin Pekin ve Tfençlne 
karıı olan hareketini ciddi 
surette takip etmektedirler. 

Şanghay, 11 ( A.A. ) -
Cumartesi günü Nanldnde 
bir darbei hükumet yapıl

mıı olduiuna dair Tokyo· 
dan gelen haberler; reımi 
Çin mehaftlinde hayret ve 
infial ile karıılanmııtır. 

Birçok kadın ve çocukla 

rın çıkarılmıı ol maaına rai 
men Nankin şehrinde nıaytı 

mükemmeldir. 

Tokyodan gelen haber 
lerde cu'llartesl günü öldü· 
rülmüf olduğu bildirilen ge · 
neral Vang-Şlngvel, pazar 
günü maraıal Snag Kay Şek 
tarafından verilml§ olan zi· 
yafette hazır bulunuyordu. 

navralarda hazır bul•mmak 
üzere Sıcilyaya giden halya 
başvekili B. Mmsolioinin, rna· 
navrafardan &onra 9 lıava 

====c_::_ ==-========~========:::::=~====== 

Türkdili ile Duygular: 
lide kain bütün şehır ve ka 
sabalara g zerek teftiş erde 
bulun c gı bl dirilı or. 

M[HM(JCıGiN HARP OYUNU ... 
Mesına. IU ( A A.) B. 

Mussolıni saat 9 d Meslna· 

Şu günlerde Trakyada as· 
keri büyük bir faaliyet var: 

da karaya çıl<mıştır. Duçe, yapacağı manavralar baıla· 
kalabalık bir halk külle t>I mak üzere .. 

Ordumuzun bu mıntıkada 

tarafından alkış anmıı, mali- Kahraman ve asil Meh · 
ye ve nıaarıf nazırlarile bir met-cık o emsalsiz askerlik 

çok generaller tarafından kabilıyetınl bu vesile ile 
karşılann111tır yeşıl Trakya sırtlarında bir 

Bu zevat Sicilraya yapa kerre daha gösterecek .. 

cağı seyehat eııııasındn H. Bütün Türklük yenmek, 
Mussolinıyc refekat edecek fakat yenılmemek fçin ya· 

ferdir. ratılmış olan Türk ordularının 
Roma, 11 (A.A - Ste· karşılaşacağı günü milli bir 

fani Ajansı bıldıriyor: bayram heyecan ve neşesi 
Mesioadan bildirili~ or: ile bekliyor 

B. Mussolinı beledi) e ıne· ı Mehmetçik bundan 15 
ydanmda öyledi(;i nutukta yıl önce yine böyle bir ağus 
StcUya seyohııtının miisa.le tos ayı içerisinde yurda 

met perverane gayeler is i istiklal ve hürriyyet getlrınit 
hdaf ett•ğlnl, nutkunun mü· ti. Trakya mana.vralan o, 
sa emet perverane olduğunu unutulmaz günlerın heyecn 

ve bunun bu seyahat hak· nını, c-:>ıkunluğunu bir ker 

re daha yaıatacaktır. 
Türk yurdu, Türk ıınırla · 

rı yenilmiyen bir kuvvetin 
emniyeti altındadır. 

Bu kuvvetin Türk ordusu 
olduğunu tekrara lüzum 
var mı? 

Trakya sutlarında. mevzi 
. le:rine giren loplar, makine 

il tüfenkler, bulutlar arasın 
da bir kartal heybeti ile ıü· 
zülen uçaklar ve nihayet 

küreği ile kazdıfı siperde 
yatan Mehmetcik, hepsi hl•p 
si Türk istiklalinin ölmez· 
liğfnin birer tıaretldfr. 

Yabancı dost ve müttefik 
devlet müme111tllerinln önün

de Mehmetciğin göstereceği 
harp oyunu f§te, Türk mille. 
tinin bu sonıuz güvenini 
açıklıyacaktır. 

Cevdet Dem/fay 
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Çinde Havacıhğa Ehem ( 
miyet Veriliyor .. 

lliMiZDEN HABleRllER 
-

Memleketlerini Japon taarruzundan koruma~ için te~ 
çareyi hava ~uvvetlerinde bulan Çinlilerin ~ine ya~m 

~arp tayyaresi vı iyi yetiştirilmiş plotlan vardır 
Çinden aelen ıon gazete 

ler, Manlladan Honıakonga 
büyük bir amerikan tayya 
reılnin geldiğini haber veri 
yorlar. Aynı gilnde Şanahay 
- Kanton araaında ııliyecek 

olan Çin milli tayyare ıir
ketlnln de ilk tayyareıi de 
Hangkonga lnmlttir. 

· Bu ıuretle Hongkong, bir 
ehemiyet kazanmıt oluyor. 
İngiliz tayyarelerini Çtn üze
rinde uçut yapmak müsaa- ' 
deıl verilmemektedir. Hun· 
dan dolayi Portekiz sömür · 
aeıi olan Makao, Uzak Şark 
uçuılannda ehemlyetli bir 
yer alıyor Bu hat bir de 
tranıatlantik hava seferle 
rlyle blrleıtirllince o zaman 
yer yüzünde · çepeçevre htr 

uçuı hattı kurulmuı olacak· 
tir. Bundan dolayı Hong 
konaun hem denizden, hem 
de havadan ehemiyeti bir 
kat daha artacaktır . 

Ne yazık ki, ıon sekiz 
ıene zarf anda Büyük Brttan· 
ya Çinde tayyarecilik itini 
fatenlldiil kadar inkiıaf et 
tirememlıtir. 

Bundan on yedi sene ön 
ce imzalamıı olduğu ıilah 

ambargoıu lırailterenin bu 
vaziyete dGımeıine sebeb 
olmuı ve Çtnde dftha ziya
de alman ve amerikan ma 
klneleri rağbet görmüf, le 
rakki göıtermi1lerdir. 

1929 30 ıenelerinde Çin· 
de havacılığın ne kadar ile· 
ri gittifiol dııardan takdir 
etmek güçtür 1913 ıeneain 
de reiı Yuan Şıh Kai bir 
takım ingiliz ve franıız ma· 
kinelerile Manyuna, bir tay· 
yarecillk mektebi açmııtı. 
Fakat bu mektep, reıain Tu
çun harb~nı müteakib vefa 
tından ıonra kapRnmııtı 

Mançurvanın meıhur dik· 
tatörü Çang · Tıo - lin 70 
tayyareden mürekkeb aske 
ri bir hava filosu vücude 
getirmif, 19~3 ıeneıtnde de 
bütün hükmü altındaki top
raklar üzerinde bir hava 
poıta sı teıiı etm itti. J 931 
ıeneılnde Mançuriyl zabtet· 
lllderi zaman japonların bu 
tayyareleri zabtettiklert ıöy · 
lenmektedir. 

Dr. Sun • Yat - Senin oğ 
lu Dr. Sun - Fo 1929 sene 
ılnde münakallt nazırı ol 
duiu zaman bir amerikan 
tayyare firketi tle Şanghay 

ve Hankov arasında yolcu 
ve poıta taıımak üzere bir 
kontrat yapmııtı. Bu kon 
trat, çiolilert hoınut edeme· 
di; fakat amerıkalılar bun
dan oldukça iıtif ade ettiler. 
Ondan ıonra bu firket Çin 
milli tayareclltk ıirketi ha
lini aldı . Bunda hl11e sene
dlerinin ekıertai hükumetin 

bir seyahat yedi saate 
inmlt bulunuyor. 

l 9J J seneıinde iıe alman 
lar, Bunun makıat ve gaye 
ıl Kanıu ve Sınk ina yolu 
ile Berlin arasında bir hava 
hattı yapmaktı 

Fakat hava ıartları, yo 
lun mühim bir kıamınıo ıı· 

aız bir halde bulunması, ıl -

yaai ihtilaflar hele rusların 

Sınkiangı lıgal etmeleri bu 

büyük projeyi yüzüstü bı 

raktı Hununla beraber Eu 

raıla ıirketi Şanghay ile 
Lançov ve General Çan Kay 
Şekin yakalanması ile ma 

ruf olan Sianfu araemda 
muntazam ıeferler yapmafa 
muvaffak oldu 

Çinin askeri hava kuvveti 
hakkmda a&rih ve doğru 

rakamlar elde etmek müm 

kün olamamııtır. Japonlar, 
Çınlilerin elinde 2000 kadar 
tayyare bulunduğunu tah 

min etmektedirler 
söylenilen rnikdar 

Reımen 

450 dir: 

fakat buna 800 dersek, da · 
ha ziyade yaklaımıt oluruz. 

Muhakkak olan bir ıey var 
ıa Çinliler arasında kuvvetll 

bir hava fHoıu vücude ge 
tlrmek huıuııundaki ıevk ve 
heyecan ıonıuzdur . 

Çinliler, memleketlerinin 
Japon taarruz ve saldırgan 
lığından kurtulması için bi 

riclk çareyi havada kuvvetli 
olmakta bulmaktadır Geçen 
ıene sonbaharda baş kuman· 
dan General Çan Kav Şek in 
ellinci doğum gününde Çin· 
liler elli tayyare srhn aJa
rak ıeflerine hediye etmiı 
lerdir . 

Ôteki memleketlerde ol 
duğu gıbi, bugünkü Çinde 

de gençlik havacılığa büyük 
bir bağlalık ve alaka göster · 

mektedir. 

Hangçovd"ki tayyan~cilik 

akademisi bet sene- içinde 

1100 pilot yetiıtirmiıtir. Hu 
pilotlar m çok iktidarlı ve 

mf'har~tli olduklan da ıöy 
lenmektedir. 

Çtnlıler eıki zamanlardan 
beri makioeclliğe iyi akıl 

erdirdikleri ve ata çok iyi 
bindikleri için tayyarecllikte 

de bu ananevi meziyeti gös 
termektedirler. 

Şanghaydaki hava mey 
danı da mevcut hava mey 
danları arasında en iyiler· 

d"n ıayılalilir 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Baş~ınhümdan: 

1 

30 Ağustos Zafer Hayra -
mına raatlıyan pazarteıi gü-

elinde bulunuyor, bununla ınü Kurumumuz tarafından 

beraber pilotların ekserisi fakir ve kimıeatz çocu · 

ile bütün makineler ameri 1 kların sünnetleri yapı 
kalı ve amerikan nmah idi. lacaiından yardıma muhtaç 
Hu ılrketin uçuıları geçen olanların 20 ağustoı tarıht
yaz da rarbi Çindeki Çen- ne kadar her gün ıaat l 
gtuva kadar uzahlmııtır. Bu 1 S-17 arasında Bahkesirpalaa 
ıuretle bundan yıllarca önce bltiıığlndekl Kurum Baı-

d6rt haftada yapılamıyan kanlılana müracaat etmeleri. 

..- -~·.:-·'"ı',~ . 
• • ! - ....... ,.. ~-' "]t .. ,... ... f' 

Ayvahkta Yüzme Mü- Yabancı Firmalar Ce-
sabakalan Yapılacak vapsız Bırakllmıyaca~ 

Şehrimizden müsabakalara iştirak edecek sporcular Yabancı lirmilarıöbizı ilinı.tçılaıımıza yazdıkları ııl· 
arısında yarm seçme yanşlau ya,llıcak tuplar cevapsu kalıyormuş 

1 h Memleketimizle ticari mü· olıun cevapıız bırakıloı•1' ldman Bölgeıinln tertip 
ettığı yüzme teşvik müsaba· 
kalan pazar günü Ayvalık· 

ta yapılacaktır Bu müsa 

bakalara ittirak etmek ar 
zuıunda olan ıehrimjz ku
lüplerine menıup gençler 
arasında yarın Atatürk par 
kanda uat J 6 da yüzme 
ıeçmelerl yapılacaktır . 

dek ıporcu ar fe rimiz spor ,.ı 
1 cul arı i le birlikte Ayvalığa naaebete girlfmek makıadile nnın doğru olmıyacİl~i 

bazı ıhracatçılarımıza müra nazarı dikkate alan k .. 

Cumarteai günü buraya 
aelccek olan Bandırma, Er 

Tenis 
Müsa~a~alırı neticelendi 

Federuyon ve Spor Bölge
si tarafından tertip edilen, 
Halkevi tenlı kortunda 
yapılmakta olan tenis mü 
sabakaları ıona ermiıtir. 

Federasyonun tertip elliği 
müsabakalara ~6 çift 18 tek 
glrmi~ttr . Tekler arasında 

Makdonald biriDci, Ayeti ıki 
ncl, Bayanlar arasında tek · 
lerde Jale birinci, ç iftler 
arasında Makdonald NJza -
mettin birinci, Ayeti Alt 
ikinci , muhtelHte birmd 
Jale Nizamettln. ikinci Pra -
ye Eıat olmuıtur. 1 

Spor Bölgeılnin tertip ettiği 
müsabakalarda tekleı·den bi
rinci Eııat, Cefa! ik inci , çift 
lerde birinci Ali Esat, ik 
inci Sırrı - Celil. Her iki mü 
ıabakada da derece alan 
Yurtlulardır. ---41•w,_ __ 
50 bin Lira Şeh 
rimize Di1ştii .. 1 

İstanbul, 11 (Huıuıt) -
Tayyare piyangosunun c.lör 
düncü ketideıinin bu günkü 
çekiliıinde 50,000 bın lira· 
lık büyük ikramiye 33.494 
numaralı biJete isabet 
etmııtir. 

Ket ideye yarın (buıün) de 
devam edilecektir. 

* * "' Haber aldığımıza göre 
334V4 numaralı biletin onda 
bir parçat11 Erçevik kiteııi 
tarafından H11cı Mehmet oğ 

lu B Cemile aatılmııtır Bi· 
let hamili 50 bin liranın 
onda biri o1an bet bin lira 
ikramiye alacaktır. 

Hayvan 
H~stahğmdan dolayi pan&

yirler açılmıyaca~ 
Vilayetimize hemhudut 

olan Biga, Lapsıki kazaları 
hayvanlarında ıap hastalığı 
görülmüıtür. 

Onun için buralardaki ha 
yvan pazarlara kapatıldıiı 

gibi, 22 ağustosta Lapsıkinin 
Çardak köyünde, 25 eylulde 
Çanakkalede kurulacal. pa 
nayirler:n bu yıl a , ılmaması 

kararlaıtırılmııtır 

Bu cihet ıehrimi7. ticaret 
ve sanayi odasın!\ bildirll -
mtıtlr. 

ıideceklerdlr Müsabakalar 

100, 200. 400, 800, 1500, 
. uıı· 

caat eden ecnebi firmaları Vekaleti bu hu• 
nın bu müracaatlarının ek· bir tamimle ticaret ve ••~1• 

yan ıürat ve mukavemet, yı odalarının nazarıdıkk• seriya cevapsız kaldığı an -
atlama , kurbalam•. sırt- ! aşılmaktadır. nl celbetmlttir. k 
üıtü, 5uda kalma, kürek ıe · Yabancı firmaların ihra- Bu tamimde vukubulac:• 
killerinde yapılacaktır. ca.t mallarımıza karıı göı- tekliflere müsbet veya 01

'" 

Ayni müıabakalar baıka termekte oldukları alakaya fi herhalde cevap veril~ 
günlerde Band ırmada ve delil olan bu gibi müracaat ıinin lüzumu tebarüz ~ttırı 

ların her ne ıekilde olursa mektedir . 
ıehrimizde 

ilkokul 
.... -

Öğretmenlerinin teri i ve 
tekaütlu~lerin~e ~eğiıi~

liklar yapılacak 
Maarif Vekaleti ilk ted

risat muall imlerinin barem· 
deki vaziyetlerini lslıih için 
yeniden bir cetvel tanzim 
etmektedir. 

Bu cetvele göre maaı me· 
bdei olan 1600 kuruıtan 

ıonra mevcut J 750 kuruıluk 
barem dereceıl kaldm'mak 

tadır 1600 kuruı üzerinden 
terfi zammını dolduran mu-

a Ilımler doğrudan doğruya 

2000 kuruıluk dereceye ge -
çeceklerdır . Yeni cetvelle 
2200 kuruıluk . derecede de 

kaldırılmış yerine 2500 ku 
ruıluk d~rece kaim olmuı 
tur. Bu dereceden sonraki 

terfiler 4000 kuruı oluncı· 
ya kadar 500 kuruıtur . 4000 
kuruıtan ııonraki derece, 

1000 kuruş fazlasile 5000 
kuruıtur Bu suretle tekaüt 

müddetini dolduran bir ilk 
tedrisat muallimi eskisine 

nisbetle 1000 kuruı fazla 

maaıla tekaüde sevkedile
cek tir 

....... ······ 
Gazi --- -

Okullara Girme Şartları: 

Güzel Sanatlar Aka
demisi .. 

l - Akıı rl eml: Mimari, re 
tıim, heykel, tezyini sanatlar 
ve Türk te:ıyln1 sanatlar ıu· 
belerir;den mürekkeptir . 

A) MimMi ıubeıl: Tahtıil 
müddeti J~.isi ihzari, üçü at· 

ölye olmak üzere beş yıl

dır . Liıe olgunluk imtihaDı· 

na vermit bulunanlardan de 
ıene istidadı görülenler bu 
şubeye kabul olunur . 

B > Resim ve heykel tube· 
leri: Tahlil müddeti muay 

yen değild ir . lıUdada. b-'ğlı 

dır . Bu ıub.,.ye devam eden
ler 30 yaşana kadar talebe
lik hukukundan istifade ed 
ebilirler Resim ve ht>ykel 
ıubelerine girebılmek için en 
az Orta mektep meEunu ol. 
mak lazımdır. 1937 senesin· 
den ilibarttn hu ıubeJere 

girmek için de talipler bir 
iatidad imtıhanı geçirirler. 

C) Tezyini sanatiar ıube 
si: Tahsil müddeti dört se 
nedir Umumi tezyinat, afıı 
ve grafik, çinicilik, dahili 
tezyinat, mobılya k111mlarını 
havidir . Bu ~ubeye Orta 
mektep mezunları il e bütün 
mıntaka aanat mektepleri 
mezunları alınır. Orta mek 

t~ 
1ında talebe alınır. KaY1 i 
kabul ga:r.eteleri le ilan ol"" 

s• 
Bu ilanda yoklamalarıf1 

1 manı tasrih edi lir. Re,ı 
otl heykel, Türk tezyinat 1 

' ferine her zaman talebe 
mır . 

di 3 Taliplerın ,... ka tıı 
Direktörlüğüne hitabeti lı' 

iıtida ile müracaatları "' 

istidada girecekleri t0"'~ 
tasrih etmeleri lazımdır İ 

tidaya bağlanması ıcaP 
en veıikalar ıunlardır: r 

a Nüf~s ve hii"11 

cüzdanı 

b - Sıhhat ve afi r•f° 

ru 

Reomi tahoil ••''~ 
Hüınühal kİ .,ı 

C ı 

d ,, 
(Mekteplerinden bu ıl 

mezun olanlarden istllf1le't' 

e 6 tane kartons\Jı 
ıikahk fotoğraf. 

~ 
4 - ecnebi olsnfır •"' 

tfl 
kardaki vesikalara ff1 d'' 
o ldukları lrnnsoloslukl•' ;ı 
tevsik ettirmit bulunrrı• 11 

lar. 

5 - Akademi 
i41' 

nih•' _,, 
t•lıır 

Devam mecburidir t-' 
Tu .. rk ·r J t jebe• ezy natı a 

6
,,, tep mezunları dest:n ve Türk· 

ı çeden imtihana tabi tutulur 

Terbiye enstitüsüne girme ~· ıar . " . . 
1 , I D) Turk Tezyanı Sanatlar 

devamda kolaylıklar 1 

rilebilir. ~ 
-:-=:ıc::m:= ~ 

ımtrhanı Şubesi: Tahıi l n üddet ı mu Hal~evi Baskanlığıni•~ 
Şehrimizden Ankara Ga 

zi Ter biye EnsUtüıüne 
aıirmek üzere müraca-

at eden 3 l ıencin lisede 
yapılmakta olan yazılı im 
tihanlsrı dün ıona ermittir 

İmtihan evrakı vekalet 
te tetkik edilecek ve ka· 

zananlar Gazi Terbiye Enı 
titüıünde ik tıer yıl okuya · 
caklardır . 

Yumrukla döğmüs 
Kurtuluı mahallt'sinden 

hammal lsmail oğlu Bekir 
bır alacak meselesfndt'n çı· 

kan kavgada Akıncılar ma 
halleılnden hammal Klzim 

oğlu Yunusu yumrukla döi
dü~ü ıikayet olunduğundan 

tahkikata baılanmıtlır. 

ayyen değildir Sanat b tl 

dadı gösterenler a lınır. T ez 
hip , tezyini Arap yazısı , Türk 
cildciliği, Türk cild kalıpları 

imali, ebrı ve ahar . Türk 
ııninyatürü, Türk tezyinatı 

çini nakıtları . taş 1 ar üzerine 
hak, altın varak imali , halı 

Halkevi Kurslar Ş".,.,11 
tarafından Halkevi ••

10 ,
r11ı 

da ortamektep proir• o' ,., 
r iayet edilmek suretıY 

1 
~ 

tamektep (Birinci, ikif1c: 1,ı 
- - .. ) fJ a fr•" uçuncu 11nı arın 

nakış ' arı , sedef kakmacılığı ca dersi verilecekti'· ft•~' 
- h• 

kısımlarını havidir . Bu ıube· Uçüncü sınıflara ı •' 
ye girmek için yaı haddı I ikiıer, birtnci ve tklf1C ,a" 

• bi er vazedılmemiılir . Taliplerin • mflara haftada ' 
iıttdad sahibi bulunma ları ve ders verilecektir. 

Türkçe kompozisyona muk - (Oers zamanları:) l S•' tedir olmaları lazımdır. Bu Sınıf 
5 

161 

ıubeye girmek istiyenler Oi Pazartesi 3 ( I 16) 
rektörlüğe istida vermek Salı : ( 15 16 
mecburiyetind~ değildirler. Çarşamba: 2 ( 15 . ı61 
Müracaatların tt: rvicl ve ta Perıembe: 3 ( 15 • ~ti' 

~dec• " !iplerin yoklanmaaı Akade ya kadar devartl J-jıl"'i 
mi Dırektörlü~line eıidclir . Arzu eden gençlerin de' 

2 Mim nri tezyinat ıu· katipliğine mürar,al
1
;_ 

bclerlne her den ıeneıl ba ismini kaydcUirPleıl 

ı, 

~ 
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Yunanistanda Bir Yıl- Eski Türkiye 
Suriye 
Yakınlaşmaeı da Yapılan İşler .. 

l'unan f..l azeldtri yazıyor: hil:fe kalacağını iddia et-
Hükümet bütün gazetele- mekte ve bütün Balkan mll -

te Verdiği tebliğde, bir yıll ı k letlerlni örnek olarak gös· 
tııesalsinin neticesini ıu yol 
dil hh1 ~ u asa etmektedir 

Ekilen araz i: 683 746 dö· 
aurn artmııtar . 
Buğday mikdarı: yüzde 73 

nlılıetınde artmııtır. 
b ihracat: yüzde 23,88 nls 
e;hıde a rtmııtar. 

flizlık: Kalmamııtır. 
Karııhk: 2,573 den 3.285 

ltıllyona çıkmııtır 
Tahvilat fiatları: yQzde 18 

tılıb t • d e ın e artmııtır. 

termektedir . 

Bu tarihli Yunan basımı-

nın mewgul olduğu baılıca 
mevzu , tersane meseleıidir. 

M Meteksasın , 1923 te İn -
1ıllizlerin Yunanistan için 

yaptıkları , deniz programını 
ihya ederek, dahilde harp 

gemisi yapacağı re11men tlin 
edil mittir. 

Bütün gazeteler, memle · 
ket dahilinde kömür ve çe· 
lik bulunmadığını kaydet nı ~ksıoo flatları: yüzde 43 

' etinde artmııtır . mekle beraber, tersane te 
Gurbetten gelen: 23 mil · 

Yorı alt . drah. ortmııtır . 

88 Endustri istihsal: yüzde 10, 
nlsbetinde artmıttır . 

\' Bu maluma t , renkli tablo 
e temalar halınde Atina 

•ok ki 
let ~ llrına yapııtmlmıı ıa 
1 c er rnütalaa yürütmemtı 
Ctdtr. 

t 
..\kropolis gazetesi , mille· 

e k~ f · 
fek a 1 mikdarda pirinç ve 
7( er Yetiıt irilecek olursa , 

'0 milyon drahminin da 

~rtgi/iz 
ltQ/yan 

411/aşması 
\' 

b,ı 
1 
u 11 a n gazetelerinden 

"'' 
1 arı• İngiliz hal ya mü 

fık•ehet l eri hakkında lakonik 
ttf 

'-'~\t ar yazmakla iktifa et 
ted ırler 

E:ıua b- 1 . dı) oy e bır f ıkruında 
r,f~t kı: Yeni gelen telg 
ı,k •r Pek nikbindı rler Mü· 

''•t d k d ll~tlle 1~ ~e ereceye a ar 
k,t ldiğını bilmiyoruz. Fa· 
,., 0&ilız d ıı bakanının 

•rrı k 
•öıı arnarasında söyledlil 
llıtı ttle ltalyan kaynakla rı 
t11 rı hyııtı ları ve lta lyan ay 

lttırı 
8ôtıd •o yeniden Londraya 
h,dı ttllrı1eleri karakteristik 

•elerdır 
K,ttı 

tı l l ~ r l ni de nym şeyle · 
tkra 1 8ılt r adıktan sonra ln-
''e ·1 

,, 1 e Roma arasında 

d ,S>ıl,tak 11tı, bir anlaımanın 1 

'betıı' •ulhü için çok kıy .1 
lir~ olacağını tebarüz et 

ektedır . 

ılsl için verilen kararın eko· 

nomlk ve süel bakımlardan 

çok faydalı olacağını . teba
rüz ettirmektedirler. 

Proia gazetesi son zaman· 
larda ahlaki sebeplerden do 

l a yı vuku bulan cinayetlere 
i şaret ederek. cemiyetin ah 

Jahi seviyesini " Klliseoin " 

yükselebileceilni ileri sür· 
mekte ve Yunan kiliıell ini it 
baıma davet etmektedir 

Sicilya manavraları 
Mossolininin nut~u 

ve 

( B af tarafı birinci sayfada) 
icabedeceğıui bildirmittir. 

B Mussolıni tahminen l-ir 
hafta zarfında Pııler"!.O ma 
ravralarının nihayetinde si 
yaıi bir nutuk söyliyeceıjini 
haber vermi~tir . 

Pariı , 11 lA.A.) Mus-
solininin dün Slcilyada söy 
ledlği nutku mevzubahs 
eden Lejauir gazeteıi ıöyle 
demektedir: 

Mussolinl lngiliz efkarı · 
umumlyeıinl teskine matuf 
bır nutuk ıöylemittir. Fakat 
bununla Sicilya manavrala· 
rının büyük bir mana ifade 
etmekte olduğu , bir hakikat 
olmaktan çıkmaz . 

Roma 11 (A.A ) Mus 
solini 6ğleden sonra Sicilya 
ya gitmek üzere Gateden 
hareket etml~tir . Mu11ollni 
ağuıtosun 12 sinden l 8 ine 
k"d"' devam edecek olan 
manavralar esnasında bura · 
sını ziyaret f'dE'cektir. 20 ağ · 

ustosda Cacalofimde, 1859 

l'() 
~lı\OILiNiN MiLLi ROMANI No: 59 

lı... Buyu 
·•ı. S run, üçüncü di - ' erkekti . 

)ııı ".rı. ora dedı. Genç ıuba Ameliyat olurken , onun o 
~ ""ı(i k 
1 'ttı. ~ omtk bir hal a l ha li aözlerinin önüne ,~ıdı .. 
~'-ıletı d~"•llınıo, karpuz di Bu 1ıüne k1:tdar pek çok 
'ıt ~id 'ilerini bile ıslatma- ameliyatlarda bulunmut, fa -

b ~ld, eıırıde eriyordu . kat bunun böylesine hiç rast 
~ltı ~ertııp da tek dedıflne lamamııta . Ameliyat maauına, 
d '~'t ' Pltman olmuıtu . kut tüyü yastık Ye yatakla· 
~~ do "erdığ ı sözden geriye ra uzanır ııtbi rahat rahat, 
'ıl tf · tıa:rıek 
ı .. '~" L htemlyordu.. hiç renk vermeden uzanmıt, 
ııl · ner d 1. . 
t~r e•t-rı ha 1 ımde gıttıkçe k e n d i s i n i bayıltmağa 

~'ti •tasına sevinç ve bile 1 ü z ü m görmeden 
··~ıı 'b1ıık )~ l 1Yor, onu gizliden herıeyi gözleri le takip et 
'()~tll etkile ediyordu. mitti .. Bu kadar metin, 

t6r!\I· bllkııı ve b iitün hislerine ve iradesine hakim bir 
""ii tiyle ne güzel bir ıencl ilk defa aıörüyordu .. 

Başre~ilinin istif ası 
Son posta ile gelen Mmr 

ba11m Kral Farukun kılınç 
kuıanma merasimi hakkmda 
genif tafsilat vermektedir. 
Bu ıafsilitan mühim k111m 
ları İstanbul gazeteleri tara· 
fından ııakledilmittlr . Mısır 
gazetelerinin kdınç kuıanma 
meselesi haricinde olarak 
yegane ıne9gul olduklan 
mesele eıki M ısır Baıvekilt 
İsmail Sıtlu Paıanın mebuı 
luktan istif ası meselesidir. 
Mevzu ,öyle hülisa edıle
bilir: İsmail Sıtkı Paıa, 
mec liste Mıııın müdafaası 

hakkında beyane tta bulun· 
mak istemittir . Kürsüye çık. 
tıiı sırada bütün vafdist 
mebuslar mecllai birdenbire 
terketmiıler ve eski Mıaır 
Beıvekilini yalrıız bırakmıı 
lardır Ancak nutkunu bi 
tlrdiğl va kit vafdist mebus· 
lar mecliıe glrmiıler ve 
Mustafa Elnühas pafanın 
lımail Sıtkıya verdiği cevabı 
alkııla rla dinlemıılerdir . 

İsmail Sıtkı Paıa bu hat · 
h harek~tten ho~nutsuzluk 
duyarak ve mebusluktan is 

' tifa i · etm ıtır 

TesekkOr 

1 Baıtaraf ı birtnci sayfada 1 
ierli bir nutuk söylemiıtir . 

Suriye Baıvekilı bu söyle 
vinde; tam bir sükun ve 

asayiı tavsiye ederek hü 

kumetin herhangi bir sebep· 
le yapılacak sokak tezahür 

lerine ıtddetle mani olaca· 

ğını ihtar eylemlttir. 

Ezcümle Cemil Merdüm 

bu nutkunda tezahürleri 

yapan ıençlerin ve talebele

rin arkalarında kötü ve giz 

it tahrikler olduğunu biliyo 
rum. Gizli elemanlar perde 
arkasından bu masum genç

leri iltismar etmektedırler. 

Kardetler; halkçı ve milli 

yetçl hükümetlniz ılı.in ıra · 

denizle hüküm ıürmekte, 

sizin liıanınızla nutuk irad 
etmektedir. Bu hükümet 

tam mani.siyle geoit bir 
hürriyete hürmet ve saygı 

göıtermekte ve hürriyeti 
takdis etmektedir Ancak 

ferdi hürriyetin cemiyet hür 

riyetine riayeti l8zımdır. 

Çünkü aaıl mukaddes olan 
Ebediyen aramızdan ay hürriyet cemiyetin hürriye· 

rılan babamız için dünkü 
tidır. Biz bu hürriyete kartı 

gün yapılan cenaze meraıi 
meıulü:ı: ve bu mukaddes mine iştirak eden sayın hal· 

kımızla Partıli arkadaılara hür 1 iyeti mu haf aza edece · 
ve C.H.P . ılçe ve Kayabey ğiz 
Kamunyönkurulu idare he Memleketımiz, nazik ve 
yellerinin , babamızın gen k poletik bir devre yatamak 

hastalığı zamanlarında ve tadır Sükun ve rahata muh· 
gerekse hinivef atında gös· taçtır. Mem'eketimiz vahim 
terilen maddi ve manevi bir ha.talık geçirmitlir ve 
yardımlara ıonsu:ı aaygıla halen nekahal devrinde bu . 
rıınızı ıunmağı gazeteni- ı '- d j ı b unmaKta ır. naan ar gi l 
zln tavauutunu rica ederiz milletler de nekahet devrin-

Mecidiye mahalle • 
de her türlü endfıelt"rle 

ıinde ölü Muıtafa 
Pıtlaz ailesi karıılaıırlar . Bu takdirde 

herıeyden evvel h kümetin 
senesinde Garibaldi taraf 

sükun ve asayiti mu hafa 
tarları ile Napoli kralının 

etmesı lazımdır Biz, bütün 
kıtaları arasında vukubulan 
muharebenin cereyan ettiği a lim ve kuvvetımizle gerek 
sahada Lüyük bir geçıt reı dahılde ve gerek hariçte 

mi yapılacak ve rapor oku bulunan düımanlarla müca 

nacaktır dele edeceğiz Hürriyeti ve 
Muasolıni , 13 tehirde du · nızamı ihlal etmek lıUv·• n · 

rarak nutuklar ıöyliyecek · 
lere l:arşı oiddetli tedbirle r 

tir. Resmigeçit ve büyük 
alacağız 

manavraların sonunda, Muı· 
solinln ıöylemeyi itiyat ed . • Milletin saadet ve refahı 
indiği nutuk allka ile bek· için bütün varlığımızla çalı 

lenmektedir. ıacağız demlıtir . 

l'A.ZAN: Halil Nedi l1 ıral 

Bilinmez bir hiı ve anlatıl 
maz bir alaka genç kızı 
karııık ve renk renk düıün 
celere süriiklüyordu 

Fikret üçüncü dilimi de 
yuvarlamıt, daha var mı 
der gibi Şeflkaya kuzu ku 
zu bakıyordu . 

Genç kız bütün tepıiyi 

önüne koysa hepsini bir lah 
zada bitirecek olan Fikretin 
böyle sessiz ve hareketsiz 
durmasına hayretle bakıyor, 
ondan ufacık bir istek sözü 
Vf! hareketi bekliyordu . 

Fakat hepsi boı, hepıl na 

file idı .. Haıtabakıçı haııta
sana fazla üzmemek tçin 
dördüncü karpuz dilimini 
kendt ellerile onun atef gi 
bi dudaklarına veriyordu: 

Sızi denemek istedim .. 
Fakat partiyi ben kaybet · 
tim. . Hakkınız yedi dilim 
dir .. Buyurun dedi . 

Fikret yeni bir zafer da 
ha kazanmıt gibi baıını 
yastaktan biraz daha yüksel · 
terek genç kızı teselli etmek 
ıster gibi: 

- Bazan inıan, galip gel · 
mek için mağlüp olur de 
di .. ~ef ika hafif gülömıedi .. 
Nazik ve olduğu gıbi görü -

nen, temiz ruhlu gence sü 
züt ve beğeniı dolu gözlerle 
bakarken iskemlesi~i onun 
karyolasına biraz daha yak 
laıtardı . 

Artık samimi olmut ve 
anlaımıtlardı . Fikretin eski 
neıeıi y erini bulmuı · 
tu . Genç kıza nezaketini 
ve güzellifinl takdir ettiiini 
anlatmak lstlyen bir aöı.le 

3 SAYFA: 

Köylerin Kalkınması 
Hakkında Esaslar .. 

Nüfus ve gelirleri ~aşh ~aşma bir idare kurmağa 
müsait of mıyan ~öyler ~ir idare allmda toplanacak 
Dahiliye Vekaleti köy 

kanununun bazı maddele· 
rinin rleğiftitilmeıl maksadı 
ile hazırlanan kanun la 
ylha11nın tatbiki hazırlıiı et· 
rafmda valiliklere ıu tami· 
mi 16nderml1tlr: 

J - Köy kanununun ba· 
zı madd~lerinin deRittlrilme · 
si ve mezl<ür kanuna yeni
den bazı hükümler eklenmesi 
hakkında Hüyük Millet Mec· 
lislne sunulan kanun lay l· 
hasında nüfus ve gelirleri 
baılı batına birer idare kur
mağa ve faaliyette bulun· 
mağa müsald olmayan dağı 
nık köylerle köy mahiyetin 
deki meskün yerlerin en 
çok beı kilometrelik mesa · 
fe dahilinde bir idare ahana 
alınması huıuaatı derplı 
edilmtıti r. 

2 - Vilayetlerce proje 
halinde hazırlanıp merkezde 
tetkik edJlmekte olsn teıki 
lal c edvellerl ile köy anket 
terinin tevhidini müteakıp 
bu esaslı ve önemli meıele 

üzerinde vekaletçe de ma 
hallen gereken tetkikat yap 
hrılacak ve kati ıekil o ıu 
retle teııblt t!dllecektlr. He
nüz kanuniyet keıbetmlyen 

bu eseslara mümas ve mü
tenazır hazırlıklar kati ma 
hiyetl h :ı iz olmadığından 

köy kanununun 89 ve 90 
rn,.ı maddeleri ile vilayetler 

idaresi kanununun hükümle· 
ri ve 2848 ıayıla kanunun 
4 üncü maddesi buyuruğu 

haricınde h er hangi bir ha · 
reket ve tatbikata geçilmesi 
caiz olmıyacağı gıbi birlik 
merkezi olabilecek köylerle 
müstakil kalacak köylerde 
köy kanununun 13 üncü 
maddesınln 1 O ve l 1 inci 
fıkraları gereğine göre köy 
tçl çaprazlama yolları ile 
meydanın ve bunlar etraf 
ve civarına düıecek amme 
hizmetlerine ait yapı \'e te· 
ıılslerin ve hususi sükna 
verlerinin mevkilf!rt mahalli 
eleman ve imkanlarla plan 
ve arazi üzerinde kanun 
buyruklaru.a göre tayin ve 
teshil edilmedikçe ana plan 

bakarken ıoruyordu: 
- Sizin adınız Melek m i? 
- Hayır. Sadece Şefi 

ka . Aldannuyoraam sizin . 
- Evet, Benimki de sipsivri , 

yapyalnız Fikret. 
Şefıka, tlinde olmadan bır 

kahkaha attı .. Sonra daha 
yürekten ve yakınlak duyu 
ran bir seıle sordu: 

- O kadar ıensiniz ki. 
Nerelisiniz? .. 

Madranlı 

Madranlı mı?. . Naaıl 
ıey o. öyle? .. 
- Dağ köylü . Sen orala 

rına bilir misin? . 

· Ben çok yerler gez· 
medim ki. 

- Nerelisin? · 

- Edirneliyim .. Ama ora 
sanı pek tammam .. Küçük 
ken çıkmıtım .. Çocuklufum 
hep lıtanbulda geçti . 

Genç kız, bu sözleri ıöy 
)erken o ıırada aklana bir
denbire z~hranın mektubu 
aeldi .. l\fni tuhaf dütünce 
1er kurcaladı. . fakat bun 

da sayılan amme tesislerini 
vücude getirmek de doğru 
olamaz. Dağınık köylerin 
bir idare altına alınması 
hakkrndaki teklifi kanuninin 
alacağı netice anlaıılmadan 
dafınık parçalarda bu gibi 
imme itlerine el atmak; pa 
ra ·ve emeği heder etmek · 
ten baıka bir netice ver mi · 
yeceAlnden bundan içtinap 
edilmesi çok muvafık olur. 

3 Ana plinda bahıd 
geçen amme hizm~tlerine 

ald yapı ve tesislerin tama · 
men fenni ve u hhi eıaılara 
dayanılarak yapılması husuı· 
larınm da müstacelen nt · 
zam lanması mutlak bir za
ruret haline gel mittir . 

Bunun için de vilayetler · 
de alakadar daire müdürle · 
rinin de mütalaalerı alın
mak; ihtiyaç ve ıklim zaru · 
retleri göz önünde tutulmak 
ıuretile devletçe kabul olun · 
mut esaalar dahılinde ıall
hiyetli mütehauıslara bu 
gibi yapı ve tesislerin ma
halli tartlara göre muhtelif 
tipte plan ve projelerinin 
yapt ırılması , mevki ve gü 
zergiıhlarının tesbit ve ta· 
yin eltlrılmesi, kalfalarla us
taların kıymet ifade etmiyen 
görüılerine , ıahsi kanaat Vf" 

mütalealara müsteuiden im· 
me tesiılerinin yapılmasına 

imkin ve mahal verilmeme· 
si ıcap eder. 

Bunun gıbi imece yardı-.. 
mı haricinde yaptmlacak 
inıaata aid ket•f evraklariy· 
le tartnamelerin önce keza
larca tetkik olunarak mev
zuata uymıyan ve köyün 
m enfaat ve haklarını koru · 
yamıyacak mahiyette nok · 
san görü len maddelerin köy 
heyetlerince yeni kararlarla 
isi ahı eıba hının temini mu· 
vafık olur 

4 - Buna göre mul< tezi 
plan ve projelerin ihzar ve 
bu itle rin daimi ve s ı kı kon· 
trol ve mür&kabe altınc' ıı 

bulundurulması ; alınacak 
tetdbirlerle elde edilecek 
net ıcelerden peydnpey bilgi 
verilmesi; yaptmlacak plin 
ve proje tiplerinden üçer 
nüıhasının da merkeze gön· 
derilmesi rica olunur. 

lardan çabuk ııyrıldı . Bu 
kada r temiz. ruhlu , mert bir 
gencin. Ze hraye kartı o de
rece vicdansızlıiı yapmuı 

na ihtimal vermiyordu. Böy
le, acı bir macerayı f ikrete 
yakııtıramıyordu . 

Zehranın fıkreti bu miydi? .. 
Ya o değilıe, bu sefer onu 

belki batka bir düı<inceye ıev 
ketmekten çekindi.. Geceyi 
beklemeğe karar verdi .. 

O zaman herıey anlaıı 
lacaktı.. Kafasında birçok 

karııık düıünceler ve ihti · 
mailer çevrilip duruyordu .. 

Genç kız , zaman :ı.aman sa 
bırsızlamyor, bir fırsat bulup 
onun ağzını da yoklamak
tan kendiıini alamıyordu .. 
Zebranın yazdığı m11ralar 
akhna geldi. Bulundukları 

odada kimıecikler yoktu .. 
Bir edebiyat mllnakaıuı ve 
bahsi açarak sözü o m11ra 
lara intikal ettirmek lıtedl . 

Belki bununla anlatabile 
ceklerdi . 

SÜRÜYOR -
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1 on Adı 
b s Bı-, .. 

ını Is di .. 
Londra, JO (A.A) - in ' bestisınl, Akdenfzde seyrise

glllz hüliumeti Geral Franko ferin emniyetini temin et
kuvvetlerı tarafından zapte- mek lazımdır. Bu maksatla 
dilmiş olan İngiliz bandıralı hOkumet bir müddet evvel 
Meltorı vapurunun serbest §•ddetlı tedbirler almı§h. 

bırakılmasını istemiştir. Filo ve deniz hava kuvvet 
Marsllya 1 O ( A A. ) lerlnfn bir kısmının bu l§le 

Marsllya radyosu Ktiatal<is meşgul olmasına karar ve· 
vapurunun imdat işareti ver· rilmlşti .. Bu tedbi.rleri tatbik 
dlğlnl Cezafrden öğrendığinl etmek zamana gelmiştir, Çün-
bıldirmektedır kü ıtmdıkl vaziyetin deva 
Vapur, Cezalrln 18 mtl gar· mı tecviz edilemez. 
binde bir tayyare tarafından Londra, 11 (A.A.) - İyi 
bombardıman edilmiştir. haber alan Mehafiller, logıl 

Par ls, 1 O (A A.) Ak tere hükumetinin Frankoya 
denizde gemilerin bombar- yeni bir nota göndererek 
damana maruz kalmalara Molton yük vapurunun ser· 
matbuatın nazarı dikkatini best bırakılmasını, zarar 
celbetmektcdir. ve ziyan verilmesini istemlı 

Journal gazetesinde Sent olduğunu bıldirmektedir. 
Brfce bu hususta şöyle ya Moltonun 14 temmuzda 
zıyor. ispanya kara sularında San-
Akdenlzdekl hava hücumları taderde Almirante Cervera 
o kadar çoğ !maktadır ki 
bunların fena tesadüfler ne 
tlceslnde vukua geldiklerine 
inanmak gittikçe güçleılyor. 
Harp halinde bulunulduğu 

kabul edilmemekle beraber 
bilfiil mevcut olduğu da in· 
kar edılemez bir hakıkathr ,, 

Populalre gazetesi diyor ki: 

krovazörü terafından tevkif 
edildtğı hatırlardadır.Vapur· 

da kontrol büroıuna merıaup 
lrlandalı bir müfahltle bir 
doktor ve 4 hastabakıcı var 
dı. Vapur, mültecileri almak 
üzere gitmekteydi. Moltonun 
serbest bırakılması için gön 
derilen ilk notaya Salaman· 
ka makarnalı geçen cuma 
günü cevap vermittir. Nota· 
da sadece vapurun ne su
retle müsadere edildiği an· 
latılmakta ve 32 kiti den ib · 
aret olan mürettebatının İs· 
panya hükumetine kartı 

aempati \>eslediklerinin ma 

lüm olduğu ilave edilmekte· 

dır. 

TORKDILI 
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·vnaYet Daimi 
Encümeninden: 

1 - ldarel huıuslye akaratının Umurbey mahallesinde 
Maarif mağazalara denmekle mııruf mağazalardan 71 ·5 
numaralı mağaza 26 Ağuatos 937 tarihinde ihalesi icra 
kılınmak üzere 9-Ağustos 937 tar ı hinden itibaren bir ıene 
ilk icarı açık artırmaya lı onmuıtur 

2 - Bu mağazanın muhammem bedeli icarı 30 lira, 
muvakkat teminatı 225 kuruıtuı. ihale Vilayet makamın 
da müteıekkil daimi encümen tarafından yep:lacektır. 

3 - isteklilerin yukarıda yazılı gün ve ııaatte muTakkat 
teminatlarını molsandığına yatırdıklarına dair makbuz ve· 
ya banka mektuplal'ile encümene müracaattan ilan olunur. 
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Devlet Demiryolları Üçüncü 
İşletme MüdürliDğünden: 

• 1 İstanbul Piyasasından yüzde yir-
• mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Sattl' 
• maktadır. • • Bu Bir rirsatfJr. Bu Fırsat Her Za' 
I! man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· 
il cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. • 1 AHMET ve IBRAHIM CUMALI 

- ~ Çiviciler içinde Hzrdavat, Demir, /nşo 
Mal=emcsl Rençbcr Aı~:'"rl 

• • • • AlLm Ve SalLm l1erl 

=··--·············-~·· 
"Faşist tayyarelerlnl blta 

raf gemilerJn üzerinde talim 
yapmak hevesinden ve es· 
rarengiz tahtelbahirleri Fra· 
nsız kara sularında İspanyol 
vapurunu bombardıman et 
mekten vazgeçirmek için 
gayet ciddi tedbı;ler almak 
lüzı dır. Fi hakika Setede· 
ne bir lspenyol vapuru tay 
yarelerin bombardımana ma 
ruz kalmı§tır. Fakat yalnız 

tedbır almakla da iktifa et 
memelidır. Denizlerin ser 

K h d t Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, miktar ve 
yıp şa 8 e name vasıfları a§ağıda yazılı ba181tlar 17 8·937 ııalı günü hiza-

Kartpostal üzer inde İncil 
Pırlnç tanesi üzerine ayet 

yazıldığını i§itml§ olanları· 

mtz çoktur, fak at bu sabır 
esermi görenlerimiz bil 
meyiz. 

Avusturya gazeteleri, böy 
le bir rekorun daha lurılmıf 
olduğunu haber veriyorlar: 
Bir köylü , bir kartpostalın 

pula ve adrese mahsus yer
leri hariç yalnız yazı yazı 

lan kısmına ba§tan başa in· 
cılı yazmııtır lncilde 33,000 
kelime olduğuna göre köy
lünün meydana getirdiği işin 
ustalıklı ehemmiyetini biraz 
garip de olsa düşünebiliriz. 

... ~~~~~- -
• 

TÜRK DİLi 
Pazarte inden ba~lrn her 
gun çıkar. Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuru~ 

ltı Aylığı:400 ,. 
Sayısı: 3 ,, 

Günü geçmı, Bayılar .25 
l uruştur. 

ADRES: 
BAUKESIR fÜRKDİI i 

" • 
1 

326 Senesinde Bürhaniye larmda yazıh saatlerde açık ek11ıltme usulü ile Balıkeıfrde 
rü§tfyesindeo aldığım mezu 3 ncü i§letme b!nasmda satın alınacaktır. 
nl)'et şahadetnamemi kay Bu ite girmek i11tiyenlerin yine hizalarında miktarları 

bettim. Yenlsıni alacağımdan yazılı muvakkat teminat vermeleri ve 2490 numaralı ka 
hükmü olmadığı ilan olunur. nunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 ncü maddesi 

Bürhaniye Kocacami mucibince ite girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair 
mahallesinde Fafk oğ L eyannamelerile ayni gün ve saate kadar komisyon re 

lu Ahmet Tokgöz 1 isliğlne müracaatları lazımdır. 

T 
---ı Bu ite ait ıartnameler Balıkesirde 3 ncü İıletme Mü 

ah 88İf IC8f8t V8 diırlüğünde ve Soğucak, Yeniköy istasyonlarında parasız 
Sanayi O~asm~an: ;:~~:1:.:aktadır. Muhammen Muvakkat ihale 

Miktarı bedeli teminatı saati Balıkesir Vilayeti merke· Bulunduğu Kilometresi Cinsi 
zinin Anafartalar mahallHi 
nin Çığır sokağında (2) nu 
maralı evde oturan Türkiye 
Cumhuriyeti ta baasından 
olup h:rahimbey camii ci · 

varında (20) numaralı dük· 
hanı ikametgahı ticari itti 

haz ederek 928 senesinden 
beri terzilikle l§tlgal ettiğini 
beyan eden lzzet oğlu Mus 
tafanın ünvanı ticareti bu 
kerıe ( l:ızer oğla Mustafa 
Alpogan) olarak tesçil edil· 
dlği gibi bu ünvanm imza 
§eklde Türkçe el yazısile 

(M. Alpoğan) olarak ticaret 
kanununun 42 ıncı madde· 
ine göre Balıkesir Ticaret 

ve sıınayı Odasınca 923 si 
cıl sayısına ka ydedıld ği 
ilan olunur. 

• 
1 
• 
1 

M. 3 lira lira yer 
Soğucak 204 215 Toplama 3000 2400 180 15 

Yeni köy 258 268 

Bahköy 115 

Karma 
Ocak 6000 4800 360 
l>alastı 

)) )) 3000 3600 270 

16 

16,30 
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Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, mikdar ve 
vasıfları aıağıda yazılı balastlar 23 8 937 pazartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerde kapalı zarf usulıle Balıkesirde 
3 üncü işletme blna11nda salın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yine hizalarında mikdarlara 
yazılı muval<kat teminatlarla kanunun tayin elliği ve11ka 
farı ve resmi gazetenin 1 7·937 gün 3645 No. in nüıha 
sında intl§ar etmiş olan talimatname daiıe11lnde alınmış ve
sika ve teklıflerini ayni güo Muradiye içın saat 14,30 ve 

Sığırcı civarındaki balııstlar için saat l 5,30 kadar komis 
yon reı&liğine vermeleri lazımdır 

Şartnameler Bahkesirde 3 üncü işletme müdürlüğünd 

ve Emlralem Sığırcı lstasyonlnrında parasız dağıtılmakta

dır . 

Bnla11tm Muhammen Muvakkat ihale 

Y e r l ı. yabancı tam ehllyetnameli kısa hizmetliler 
bulunduğu Kilometresi Cinsi Miktarı bedeli teminat saati 
yer M 3 lira lira 

1 Eylü 937 tarihinde hazır bulundurulacak suretle Muradiye 41 - 50 Toplama 6000 8880 666 15,30 
25 Ağu tos 937 tarihinde muameleleri yapılmak üze- Kırma 

re ilu.n olunur. Sığırcı 328 330 Ocak 6GOO 7800 585 J 6,30 
4 1-139 Balash 4 - 1 - 307 

İŞ r E YERLi MAL MAKiNE BUDUR 

Uzun scnelerdenbui ltcrü/Jc neilcesl olurok.:; 
düzeni bir Tür/\ sanatlainmn elinden çıkcırı bl19 
eleme kalbnr maklne.frrlni piyasaya ar::cd/yon1= 

"-Bu makineler muhitimizde ekilen buğdaylar 
1
, 

en elverlıli ve en uygun bir ıekilde tecrübeltrled,f 
pılmııtır . Saatte muhakkak dört yüz kılo bı.ıi 
her çeıltte ayırır ve temizler. 

Makineyi Kullanmak ftvrupa Makinefe' 
rinden Çok Kolaydlf. 

•' 
Çünkü diğerleri gibi ağır değildir ve ayak1 11 ~"~ 

~ ri1mez Oturduğunuz yerden kolayca hatta bır çob1ıır 
il. tarafından bıle çok hafff bir hareketle idare edıle l 
~ Böyle bir mnklneye sahip olmak lstiyenlere l'1,r 
it. han bir Türk işçisinin emeği ile olan bu nıak 1"~lı" 
~ den almalarını ehemmiyetle tavsiye ederf2. recr 

lerinl her aızu edene herzaman gösteririz. · pi » Ticarcllıaııemlzde inşaata alt demir, çff1;~ Jf 
" çivi vesaire gibi lın düzen ue köylıilerlmi:. f~ y" 
~ lıerrıcvl rençber dıiurıi ile en iyi boya ve boY 
ı lcırı balwıtır. 

. oe' 
Fiatlanmız Çok Ehvendir, Sif ~ 

fa Deneyiniz .. 

d vD/Ç 
Saraçlar Başında Qemir ve Hır Jı 

Hasan Cuma 

ivesi veBaıyazmanı: Balıkesir snylavı H. KA~ 
Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'AL 

Baıımyerl : il Baaımevl 


