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Irak Başvekili Bekir Sıtkı için Bir in giti z 1 i z m i r F u a r ı 
Ucuz Bilet •• 

Paşa Oldürüldü .. Heyeti memleketimizde lo
~omatif fabfi~ası ~uracak 

• • 
--~~~~·---~~~~~ 

Fuarın Devam Ettiği GiJnler için .. 

T ra ky a Manavralarında Bulunmak Üze re 
Memleketimize Gel~ek Üzere Olan Başvekil 

Tayare Meydanında Bir Suikasda Uğradı .. 

İstanbul, 12 [Huııuıi) -
Nafıa vekilimiz B Ali Çe. 
tinkaya, bir lokomotif fab
rikasının teıltıl içhı teklifte 
bulunan İngiliz fabrikaları 
mümeuillerile uzun müddet 
görüımüı ve yapılan teklifi 
etrafile tetkik e)·lemlıtır . 

de lzmire Ucuz Gidip Gelinecek 

lıtanbul, 12 Irak bat ı Irak hükumeti hadise hak · 
•elcııı Bekir Sıtkı Patanın 1 kında tahkıkata başla mıştır. 
taJJare meydanında bir as Baıvekilin na,ı Bağdada 
lcer tarafmdan ö ldürüldüğü nakledilmlftir 
btldırilmektedlr Belgrad, 12 (Radyo) -
b Baıvekili vuran alelade Türk ordusunun ·ı rakyada 
lr neferdir. yapacağı manavralara bü 

8ekır Sıtkı Pata Trakya yük ehemmiyet v~rillyor. 
ela Japılacak olan askeri Türkiye Bulgarlıtan hudu 
"•navralarımızda bulunmak duna yakan bir yerde geçe-
:•ere memlekettmlze hare cek olan bu manavralar için 
le et edeceği eınada bir ıul· büyük hazırlıklar yapılmak· 
~ta ~ruz kalmııtır. _ tadır. ~ 

Spor Teşkilatı Yeniden 
Kurulacak .. 

aa,vekalet;-&ğlı 8 i r s p o r 
'1aateşarlığı Tesis Edilecektir. 
1~ liaber verildiğine göre ruya Baıbakanlığa bağiı ola· 
lacı teırinde Ankarada bü rak yeniden kurulacak bir 

~le bır kongre toplanacak. "~por müıteıarlıiı"na bağ· 
" leongreye Türkıpor ku- lanacaktır. 

t""-u erkanı ile bölge mu Türk ı p o r kurumunun, 
t'lıb ı ~ençllk teıktlatının, Halkev· 
t ''art, Kültür bakanlı leri ıpor kollarının mercii 
... 

1

1'
1
" alakalı daire müdürle-

·• e b doğıu dan doğruya bu ma· 
it eden terbiyeai muallim kam olacaktır. Orclunun 

c1:~Qd~n ıeçecekleri, ordu ıpor itleri de bu müıteıarlık 
ntthap edilec:ek mü vasıtaeile idare edilecektir. 

~'"iller, kulüp murahhas- Yeni teşkılat, mektepler 
'tı 1tt1rak edecektir '1 de ıpor, gençlik tetkılatı, 
~il •arıf vekaletinin müıta· Halkevleri ıpor teıkilatı ve 
~ bır direktörlük halinde umumi ıpor kurumları tle 
"tdu~ .. 

~e •U Beden terbiyeıi mefgul olıı.rakhr 

" lıcUık" direktörlüğü bir Gençlik tfıkilatına 10 ya· 

tı:~- DIGdürlük haline ge tından 30 yaıına kadar bü 
~le ve doğrudan doğ tün gençler alınacaktır. 

Ptıaıtada Hava Manav-
. ralan Yapıldı .. 
111iltarı. silahlanma pıoia"mına dahil bulunan deniz 

ı.ı ~ııp layyarelerini mühim surette aıtıraca~tır 
~ .. •ita, 12 (Radyo)- Mal tonluk beı tayyare gemlsi •n h 
'-'Gd ava taarruzuna kartı daha yaptmlacaktır· Bu ge 

•fa 
latl'-' 811 

manavralara ya mıler 350 tayyare naklede-
1..aıı:ıtır. Bu manavralara bileceklerdir 
"-ıaı l Alcdenlz f ılolarandan 

L •rı da ltllrak dmfıtir. 
Ilı 't:~dra, 12 (A.A.) _Da· naotlarla krovazörlerin 2 · 4 

'" blrd gazeteelnln deniz tayyare ile techlzl mutasav· 
1)' iri Yazıyor: verd·r. Harp gemileri her 

ttııc1'"b: makamları emirle 
1. ' h "'-v~ ulunan denız ha va leri araeında taarruz ve mü eu 
'ttır erıoı geniı mikyasta dafaa tabyesl bakımından 
'' L'~klardır. 1940 ıenest · 
~ 111ad,. yeni bir teıriki mesai siste 
ı,'cl,t t: timdi mevcut 200 mi tanzim edilecektir. 
c,~ YYare 685 e çıkarı-

'd•t de •e lüzumunda bu 
~' artırılacaktır. 

"'~l, vdclut ve 170 tayyare 
• 1 ebıı Londra , 12 (Radyo) ''-aı en bet tan·are 
tltt '1 

"il d islira.hl\tta bulunan Eden ı,Ctlc 0 ern bir bede gP.· 
' t Ve 1Y4U yılına ka- önümüzdeki hafta içınde Lo-

•lltden beheri 23,000 ndraya aelecektır. 

Bundan baıka bütün diril 

türlü tipten deniz tayyare· 

(den lon~raya dönüyor 

Manavralara 500 tayare 
İftira k edecektir. Muhtelif 
ecnebi devletierin erkanı 

harbiye relıleri, manavra -
lara davet edllmiılerdir. 

Jıtanbul, 12 [Huıuıi) -
Trakya manavralarında bu· 
lunacak olan J 1 ııaylavtfan 
müteıekkil heyet önümüzde 
ki pazartesi günü Trakyaya 
gidecek Ur. 

Romanya 
Krah Macıristana gidecek 

Londra, ] 2 ( Radyo ) -
Romanya krala ikinci Karo
lun, yakında Macarietana 

Mısır 
Af manyaya buğday satacat 

Kahire, 12 [Radyo] - Mı· 
ıırın; bu ıene Almanyaya 
50 bin ton buğday satacafı 
söyleniyor Bu§dayın bedeli 
peıln olarak tediye edile 
çektir. 

L1i!!SNe• 

Paris 
Sergisinde yangın çıktı 

elderek bir müddet orada Parlı, 12 (R"dyo) - Pariı 
kalacağı ıöylenlyor. ıergiılnde bir yangın çıkmıt 

Bükr~ı. 11 (A.A ) Kral ile de, itfaiyenin göeterdiği 
Krol, bir ay gaybubette 1 gayret sayeılnde etrafa ıira· 
ıonra dün akıam trenle Bük- ı yet etmeden ıöndürülmüı· 
rete avdet etmlt\ir. tür 

JaponyaÇindeNastlBir 
ciyaset Takip.Ediyor? .. 
f igaro gazetesL Japon tecavüzlerine nı~ıyet varme~ta 

bOlün dünyanm menfaati vardır. Diyor 

{.inlilere /\arşı harekele lwzırlaıwrı Jcıporı askerleri 
Tokyo, l2 (AA.) As · Çin makamatı ahaliye 

keri mehafıt hedeflerı Pekin harbin u-ıun süreceğini ve 
ve Tiyençin olduğu anlatı · baılangıçta bazı mağlubl 
lan Çin merkezi hükumeti yellere maruz kalınacağ•na 
ordularının hareketi ile el · ve fakat millet bütün ahval 
ddi surette meteul olmakta- de hükumete tamamen mu 

Wı; 

·~ 
.. - ~"" /' 

~ . 
ŞEHRiMiZ IST ASYONU 

22 Ajuıtoıta açılacak oL Bundan baıka 18 afuıtoı 
an lzmlr Fuarı için lzmire ve 7, 8 ey l 61 tarihle· 
gidecek olan yolculara rinde yani bu iiç gllndeJay
Devlet Demlryollar1 idareıl raca gidip •elme biletler de 
tenzilatlı bir bilet tarifeıi verilecektir. 
kabul etmlttir. Bu biletlerin birinci mev-

Buna göre 15 glnlük kii 300, ikincisi 225, Oçlnc6 
halk ticaret biletleri birinci 150 kuruıtur. Y alnıs bir ta· 
mevki 17 50, ikinci J 250, rtla 18 afuıloala hareket 
üçüncü 875 k uruıtur. edecek olanların 20, 2 J, 22, 

Tenzilat l 5 ajuıtoıtan J 5 23, 24, ajuıtoı tarihlerinde 
eyh1le (dahli) kadardır. Bu dönmeleri, 7, 8 eylCilde ba
biletlerin hamilleri biletlerini reket edeceklerin de 9, 10, 
Fuudaki kiıeden tebdil ~t 11, l 2, 13, 14 e1lilde avdet 
mek mecburiyetindedirler. etmeleri zaruridir. 

Mussolininin Nutku .. 
İtalya Başvekili, Harp Ruhu 
Olmıyan Bir Millet Esarete 

Mahkumdur, Diyor •. 
Roma, 12 cA.A) - liü· 1 

yük manavraları müteakip 
Katanyarla ıöyledlil nutuk
ta Muasolinl faıiı.m um· 
delerinin ana nokta11nı hal· 
yan milletınln aıkeri H.Y.T. 
daima daha kuvvetli hazır
lanmıt oldutunu iıaret ede
rek harp ruhu olmıyan bir 
mıllet ıef alete ve uarete 
mahkumdur. Demlıtlr. 

Roma, 12 (Radyo) Du-
çenin dün Meılnada irad 
ettiği nutuk, lneillz gazete 
leri tarafından müıait tekıl 
de karıılanmııtır. 

lngiliz gazeteleri Duçenin 
Meeına ıeyahatini ıulhper
verane bulmaktadırlar. 

Pariı siyasi, reemi mehafill 
de nutku iyi bulmuıtur. 

Pariı, 12 ( A A ) B. 

denizden bir baraj vücuda 
ıettrmek çok kolaydır. Bu 
ıembol gözden kaçacak bir 
ıey defildtr. 

Irak 
Bir Arap konftrınsmm tı· 

plınmasmı istedi 
Bagdad, ] 2 (Radyo) 

Irak mehafili, ılyonlıtlerln 
kongreılne mukabil bir de 
Pan Arap konıreıl toplan
maeını taeavvur ediyorlar 

Irak mehafill, dtfer Arap 
mllletlerinln bu huıuıtaki fi
krini ıoracaklardır. 

---"'Hır---

dır . Merkezi Çin hükumeti zaharet ettığı takdirde Çi-
nin Luiyuau Pekin demir· nin muharebeden muzaffer 
yolu boyunda tahauut et· çıkacağtnı anlatmaktadır. 
mlo olan kuvvetlerinin mik- Çtn - Japon ihtilafından 
darı 70.00U tahmin olun· bahseden Figaro gazeteıi di 

' Mu11olininln nutku hakkın

da Gonrnal gazeteıl ıöyle 
yazıyor: 

NegiJsiJn 
TeessüriJ .. 

Londra J 2 [Radyo) - Ha· 
beıiıtan imparatoru, Habeı 
delegelerinin Uluılar Soıye
tesinden ihracı haklnndakl 
haberlerden çok mOtee11lr 
ohnuıtur. Böyle bir hal kar 
tı11nda 1 kendiılnln proteıto
da bulunacağı ıöyle'11yor 

maktadır. yor ki: 
Y okea askeri ıef ler Ja

ponya müzakereden imtina 
ettiği takdirde milJetin ne 
suretle müdafaa ya hazırla
nacağını tesbit edeceklerdir. 

Çin hükumetinin harp 
tertibatının blttığı bild riyor. 
Çin hükumeti Japonyanın 

daha uzun müddet Ttyençin 
- Pekin bölgesini ve Sahar, 
Suiyuan ve Sansiyi iHal et
melerine müsamaha edıle
mlyeceği kanaatindedir. 

"Japonlar, Mançuri impa 
ratorlu§unun ihda&ile açıl· 

mıı olan ılyasete devam et 
mekten başka birıey yap · 
mamaktadırlar Japonyanın 
tecavüzlerine bir nihayet 
vermekte bütün dünyanın 
menf aatl vardır. Çınlilt>r, Ja 
ponya ile olan ihtilaflarında 
ıarfetmekte oldukları biltün 
faaliyetleri ilham edf'n he
sabı gizlememektedirler 

[Sunu iklnel sayfada] 

8. Muasolini lngıltz efkarı 
umumlyeıici teıklne matuf 
bir nutuk irat etmfıtır Fa 
kat bununla Sicilya manav 
ralarının büyOk bir mana 
ifade etmekte olduğu bir 
hakikat olmaktan çıkamaz 

ı Bu manavralar Akdeniz hav· 
zaıının belki de en mühim 
mıntakalarından birinde ya
pılmaktadır. Bu mantakada 
büyük iç denizi ikiye böl· 
mck ve ıark ile garp ara. 
ıında havadan, karadan ve 

- ., 
Romanya halyadın tıyare aldı 

BOkret, 12(Radyo)- Ro 
manya hGktlmeU ltalyadan 
Sadoya tipi yedi tayyare 
satın almııtır. Bunlar poata 
ıervlılertnde kullanılacak tar. 
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ipekli Kumaşlarda'- ·LiM.ZDEN HABERLEll 1 
Yapılan Hile.. 1. 

1 
I 

Yerli ipekli kumaşların hİİISolanlaıını teshil için bir 
1 Bir Adam T ba ıca ile Kazanç Vergisi Hak-

nizamname hazuıandt K d · · ·· ı d ·· d ·· k d y · B · E · r 
Sanayi Umum Müdürlıiıjü luğunun önüne geçilmiı bu· ar eşını Q ur U •• ın a en 1 1 r m 1 '' 
ipekli Kumaşlar lwkkrnda lunmaktadır. Diğer taraftan _ _ -~ - - , • 

ıu tsası,~rı ıtsbu r~m:şı~~: ipekli na~· altında satı~a° Katil Kardeş Vakayi lşledik- Maliye Va~ilBti yaptıg·ı-bir tamimlı oeyanname~a tı~ı 
Sanayı umum mudurlu- kumaılar uçe ayrılarak yuz ' ~~ 

tünden: de 1ü• tabu !pekte~ 01•n: ten Sonra Kactı.. olan mükellefler yer ~eğişlirirse asgari vergiye Il-
ı - Harcıalem ipekli lara "ıpelıc,, yuzde yuz ıunı • , , , • 

mamulitımızdao olan Bursa lkekten olanlara "ıuni ipek" Bir adam kardefini taban . etmek suretiyle öldürmü,- tutulaca~lartm btldnmıştn 
krepdötlnl, krepdöıln, krep ve karııık olanlara "karıtık ca ile feci bir ıekilde öldür. tür. b" 1 • maklll Şaban val<ayi müteakip Beyannameye tabi kazanç ınce a man asgarı, 
blrmao, krepdamur, krep· ipek,. ibaresinin kumaı ke- müıtür . vergiıi mükelleflerden senesi mGtehavvil ve niibi kı••"' 
· · k k k l k b. tt \ S h b ~ derhal kBçmışlır d r JOrJet, repmaro en ve rep· nar arma açı ır ıure e avaıtepe na lye&ine ag · içinde ikamet ve ticaret lardan terekküb etmekte 

1 

1 b k · Hadise telefonla müddei L 
uten nevi erinin bütün dün- damgalanma11 mec uri ı lı Tavıırncık köyünden la- J d ı M ı t k b t lan ıe" 1 umumlliğc haber verildığin - yer erint eğiıtiren erin as a c u ısım, u un 
yaca tanmmıı olan evıafı 
muhtelif ıebeJ>lerle ve bi)
ha11a maliyeti ucuzlatmak 

gayeıiyle fena ve karıfık 

iplik kullanmak, kumaı en
lerini düıürmek, çözgü ve 
atkı ipliklerini azaltmak ne 
ticeıinde bozulmuıtu . 

2 - Ptyaıada alelumum 
yerli mamulit ipekli kumaı
lar namı altında maifut 
kumat ıahlayor ve halk mu 
tazarrır oluyordu. İpekli 
ıanayif mlzl tedennlye doğru 
ıötüren bu halin önOıne ıeç . 

mek üzere yukarıda yazılan 

ipekli mam61lho atgari ev
ıaf ı ta yln ve yüz de yüz ha -
Ilı ipekten kumaıları ıuni 
ve karıtık ipekten tefrik et· 
mek üzere hazırlanan ni
zamname Devlet Şuraaın · 
dan geçmff ve Heyeti Ve
kile kararına iktiran etmlt 
bulunmaktadır. 

Bu nizamname ile bir ta · 
raftan nevileri yukarıda ya · 
zıh kumaıların urari ev.afı 
teshil edilerek kallte bozuk 

lınarak halkm alacağı eıya mail oalu Şaban 30 yaıtla- - k ı · -r it'b ·ı tııY'~ 
1 

,., " den tahkikata muavinlerden garı azanç vergi erinin ne ran nu u11u ı arı e 
nın mahiyetini kolaylıkla d k d ı·b h d d ı f ··teb•

1 
. . 1 rın akl ar eıi ra imi ün B. Necmettin Yeşil memur suretle heaab edileceğine e ı en sını ına ve mu 

tayin edebtlme11 lemin edil· .1 k d b" ııır tabanca ile birkaç el ateıt edilmittir. dair Maliye Vekaletinden vı mm a ır sene 
mittir . ır i)t ı vilayete bir tamim ıetmif fında çalııtırılan vasati (il 

Bundan baıKa nizamna · ıı B• K d K t • ı • • bt' me ile ipekli kumaı imal 1 r a r e ş a 1 1n1 n tir. Bu tamime göre, be· tahdem miktarınaı·ıt göyr:rıoi~ 
eden müeue&elerln f ı rma yannameye tabi mükellefle ıaplanacaiıodao , .. tırıl 
ve rumuzlarının kumaılara o •• 1 ~ cı• M h k • rin sene içinde ticaret yer ve ikametgahın değlt d 

vazedilme•• mükellefiyeti de Un K U U a eme S 1 • • terini değııtirmelerı halinde mesı asgari vergının ın•k~ 
konulmuıttur. Bununla da 2729 numaralı kanun mucl ve mütehavvil kısımları pO 

... •' malın hangi fabrikadan çık s ı d·-· d L k f d k 1, .1 • • btnce alınan asgari verginin tasından haizi tesir olaP' ~ 
tığının tesbitl imkanı elde UÇ unun ugun e ulŞ asma a eş e er en K8f u8Şlnl gayri safi Irada müstenit Asgari verginin tıcaretlJ 
edllmlt bulunmaktadır. öl~ürdüg· ü aıa~ıı.11 bulunan (niıbi ) k11mını he· veya ikametglhın veyııb dt 

Nihayet nizamname teı · 'l U sabında muhtelıf ıeklllerde hem ticaretgAh ve he"1 ~ 
bit edilen vaaıflara aöre Bir yıl kadar evvel Ya· de ateı etmek isterken kar muamele yapıldığı, bazı ikametgahın gayri ıafi ır• 
memleket dahilinde imal kup köyünde bir düğünde deıi TevfJği vurduğu netice yerlerde bu halin, terk ma- üzerinden hesaplanan k•'o 
edilecek kumaıları halen delıkanlılar arasında oyun ıine varıldığından iddia ma htyetinde &ayıldığt ve mü mına gelince: KanuP'1

11
• 

mevcut memlekette imal oynamak yüzünden blr kav- kamı katilin Türk ceza ka kelleflerclen beyanname İ!I ncu maddeıinln son fakrı~ 
d'l i t ki d l k k d il h d nununun 448 nci maddesi .... e ı mı ı o ar an ayrıma ga çı mıı ve Ab u a a ın· tendlgi, bazı yerlerde de ti · sında (ticaretgah ve ile,. .... 

b 
mucibince cezalandırılmasını ·ıır için u stokların üç ay zar da bir genç Topal Mehmet caret müddetine göre, vergi gah iradı gayri safiler• 

fında ticaret odaları veya adında dlğt"r bir gence ve diğer suçlu Topal Meh · heıab edıldiğl görülmüştür. tayininde 2395 numaralı k'd 

b l t d b l d . medin de beraatine karar gl-u uomıyan yer er e e e ı ateı ettığı bir ıırada çıkan Senttsi içiııde it yerlerini nunun ) 7, 18 ve 19 0 
yeler tarafından kurıunla T verilmesini islemfıtir. Suç- o' kurıunlar kendi kard~ıt ev- • defiıtırenlerin itlerini terket· maddeleri hükümleri aY 11, 

damgalanmasını emretmek· fig· e isabet etmit ve Tevfii>in lunun avukatının hi.dtıe f d b 1 d ) d 1 kteıı 
tedlr Bu kuruıun damga 9 mahallinde keıif yapılması m f ve yeni en ite 8 1 amıt cereyan e er eni rne r• 

ölümüne sebep olmuıtu. sayılmaları hakkındaki umu. 17 nci maddenin ıon fık ı 
mOıterlye ıatıo aldıiı malın hakkındaki isteği kabul edi- r' 

d 
O vakıttenberi tahkikatı lerek va'-a m•halllnln bı'r mi teblii , gayri ufi irad ıında da ( 1837 nulfl' 

nizamnamenin neırin en ev · 1\ -T• , 

vel imal edtldlğinf göstere- devam etmekte olan bu ha· naip tarafından keıftne ka· karineıine göre vergiye tabi bine vergisi kanunu P'
11

1, 
rek kumatın mahiyetinin diaenin dün de muhakemesi · rar verilmit ve muhakeme bulunan mükelldlere müte bince takdir edılen ı• 1, 
meçhul olduğunu anlatacak ne bakılmııtır diğer bir güne talik olun- allik ve münhasır olub bu · &afi iradların her seoe

0
• • 1• 

tar. Abdu lahıo Topal Mehme· muıtıır. nun beyannameli mükellf'f- ikincikanun iptidasındalı• 1 

JaponyaÇinde NasllBir Halkevi Hafta Tatili 
lere ıümulü yoktur . ziyeti vergi tarhına t'~ 

Binaenaleyh bey11nnnmeli olacağı zikredılmiıtir· A 1 

mükelleflerden sene içinde ri verginin (nisbi) kı•ııı~ 
,,ı 

ticaret mahallerin! deği~tir · hesabırada mükelleflerıP ,ı 

Siyaset T akipEdiyor? .. ! hansııca kursları tialiyete : Suçlulan ~~a yeni 
bın<la Na~k.inden . baıka bir~ l geçiyor bir karar (8aıtarafı birinci sayfada) 

Şanghay, 12 ( A A ) -
Royter Ajanımm muhabiri 
bllirlyor:- Japonlar Pekinde· 
ki ıiyuetlerlni deitıttrme 

mitlerdir. Dün birçok kıta
lar Pekin Souyan hattını 

itaal etmek üz~re hareket 
ettikten ıonra tehirde mü 
dafaa tertibatı almıılardır. 

Zanoedtldtiine aöre, Sulyan 
ile Chahar ara11oda bulunan 
Naokine kartı büyük mık 
yasta harekat yapılacaı tır. 

Janıhay, 12 ( Radyo) -
Ktnı-Çau tayyare meyda . 
nanda bir hadile olmuı, Çin
liler, tayyare karargahına 

hücum ederek muhafızlara 

yaralamııludar . Muhafızlar 
da Çinlilerden bazııını ya · 
ralamııtır. 

Şanaıhay, 12 (A.A ) - Bu 
ıabah Şaoghay civarında 

Vozunıa 20 Japon harp 
gemi•( relmltlir. 

Pariı, 12 (Radyo} - Tok· 
yodan alman ıoo haberlere 

ıöre Pekinin ıimalinde ve 
ıehirden elli kilometre uz· 

akta Solon timendıfer hattı 

üzerinde Japon kıtaaUle Çin 
• orduıu ara1mda ıtddetli mu
harebeler baılamııtır . 

Diler bir haber. Ankeo 
tehrlnlo. Japonlar tarafından 
top ateıile yakıldıAmı ve ıe· 
hrin. ateıler içinde yanmak· 
ta olduğunu btldtrtlmektedir . 

Parlı, l 2 (Radyo) - Çin 
hüln"Jmetl; Paytahtm, ica-

yere naklını derp ıf etmek- 1 
tedır . 

Parl11 l 2 (Radyo) - Çin 
hükumeti, Japonyadan ha 
reket etmek üzere bulunan 
tebaasını alma~. üzere on 
poıta vapuru müsadNe et· 
mittir. 

Çin hükumeti, nihayete 
kadar Japonlara mukavemet 
elmeğe karar vermJıtir 

Parlı , 12 (Radyo) Şa 

oghay körfezinde toplanmıt 
olan Japon harp gemileri 
27 adettir. 

Gemiler toplarını Şang 

hay ile (VezoDg) ıehirlerine 
çevirmit bulunuyorlar. 

Her iki ıehtr halkı, kor · 
ku içindeoir. Bombardıma 

nın ansızın baılamasından 

endiıe ediliyor. 
Şanghay ıehrine beı yüz 

müeıe1li.h denız neferi çı 

karıl mı ıtır. 

~ocu~ Esirgeme Kurumu 
Baş~anhğın~an: 

30 Ağuetoı Zafer Bayra
mına raatlıyan pazartesi gü· 

nü Kurumumuz tarafından 

fakir ve kimsesiz çocu· 

kların ıünnetlerl yapı 

lacajından yardıma muhtaç 
olanların 20 ağustos tarıhi 1 

ne kadar her gün ıaat I 
15- 17 arasında Bahkesirpalas 
bitiıığindeki Kurum Baı -
kllnhwana müracftat etmeleri. 

Halkevi kuralar ıubesi ta
raf ındlln evin salonunda 
orlamektep talebeleri için 
Fran11ı.ca kursları açılacak -

tır 

Kurslar ortamektep üçün
cii ıınıflar için pazarteai 
perıembe günleri saat 15 
den 16 ya kadar olmak 
üzere iki den, birinci ve 
ikincı &mıflar için de sala 
ve çarıanıba günleri saat 
15 den 16 ya kadar birer 
den ıöıterilecektir. 

Kurslarda pazarteıl günü 
derslere baılanacaktır. 

Pamukcu 
Zeybekleri 
Fesdivalde .. 

lstanbulda yapılmakta 

olan Fesdivale Pamukcu ze
ybekleri bu defa da çağırıl-

mııtır . 

12 Kiıılik bir grup 
olan zeybekler l:u ayın 19 

1 

lll\ftll tatili kanununa mu· 
halif hareket edenl~rin cür
mümt>ıhud mahkemelerine 
verilip verilmiyeceği hak
kında bazı yerlerde hasıl 

olan teredüd üı.~rine, Adliye 
Vekaleti bu suçluların huauıi 
bir muhakeme usulüne tabi 
olduğu ve bin enaleyh cür · 
müme§hud mahkemelerinde 
görülemiveceğt hakkında bir 
karar vermittir 

Bıı gün AluUir/\ purkrnda: 

1 Yüzme 
Yarışları 

Yapılacak •. 
Bugün ıaat 16 da ,ehri

miz sporcuları arasında Ata-

türk parkında yüzme yarır 
ları yapılacaktır. 

Bu yarıılarda derece alan. 
ı lar pazar günü Ayvalıkta 

yapılacak mıntıka teıvik yü 
zücülük müsabakalarına i~-

nda İstanbulda bulunacak- ' 
tirak edeceklerdir. 

lardır. 

Bir tayin 
Kayseri Sulh l lakimliğin 

den 40 lira maaıla ıehrimiz 

ağır ceza azalığ111a tayin 
edilen B. Ali Rıza gelmit 
ve vadfcıine lrnıl,.mııtır. 

1 Daimi (ncumenin dün~ü 
toplantısı 

Vilayet Daimi Encüme 
nı dün Vali B. Ethem Ayku· 
tun riyasetinde toplanarak 
vilit yet iolcri iiıcri nd~ RÖ 

rüımiiıtür. 

mit olanların işini Lırakmıı cikanun lıaımdaki ıkıııtl 
sayılarak kıyas yolile yuka- gah ve ticaretgah ıradlsr•~, 

k 
K 

ri i umumi tebliğ mucibince esas tutulması ve seoe ,~ 

mu~meleyc tabi tutulmaları deki tebeddüllerin 11'j,ı 
caiz olmadığı bildirilmiıtir . dikkate alınmamuı ıcııP 
2729 numaralı kanun muci- tlği bildirilmııtir. 

Hayvan Panayırları 
Bu Yıl Açılmıyacak··, 

$arbon hastalığının siray8iiiie meydan verilmem~~ \!i 
bu yıl hayvan panayırlarının kurulmam sı bil~ırı~~ı 

j da ıap hastalığı çıktıı•0 ~ 
buralarda açılan haY~"11 f~ 

Vilayetimlztn bazı yerle
rindeki koyun ve keçiler
de ıarbon hastalığı görül-
müştür. 

Bu gibi mahallerde Vete 
riner (Baytar) direktörlüğün· 
ce lazım gelen kor uyucu 
tedbirler alınmakta . hayvan 

lara aıı ve serom tatbık 

edilmek ıuretile hastalığın 

bil ~ zar ve panayırlarınıll ti' 
açılmıyacıığım dün yaz"'' ,111 

Vilayetimizin 111ııh' ~' 
I•' yerlerindeki hayv•" ıD-

da ayni hastalık görüld6,,ıP1 
den bunun gerıişleı1' ı•r' 
meydan vermemek ıçlll 

1
•1e 

"i ' at Vekaletı bu yıl 1,ı' 
sirayetine meydan verilme- timiz dahilindeki b' ıııı' 
mektedir. panayırlarının da ,çı 

Bu arada Biğadıcın Baba· 
köyünde ve Susığırlığın Sul. 

1 tançayır köyündeki koyun• 

!arda ıarbon hutalığı gö
rüldüğü haber verildiğinden 
her iki köyde tedbirler 
alınmıştır . 

Btından başka Zırnat Ve 
ka leli hayvanlarda görüle· 
cek uyuz mücadelesinde kul-

• 
lanılacak ılaçhm şehirimiz 

Veteriner direktörlüğüne gön 
dermiılir 

Çanakkalenin Lapseki, 81 
aıa kazalarm<lolo h•yvanlar 

masını bildirmiştir. ~ıt' 
aarl ( 

Onun için bu 1rl' 
ıo.orakt hayvan P811şf 
kurulmıyaca k t ır. 

Mektupçu git!!.11 
Deniıli MektuPç (t4e 

tayin edilen şehrlr111\ar~', 
tupÇU6U B Hihni tı•ll'' 

. t 111• "' yeni memurıye . tıa•f 1 
hareket etmiş ve ı• (ıflJ' 
da birçok 7.ev11t tır'" 
u ğurlarıınışt ır. 
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TORKDILI 
= B MLl& o a susa & 

Sa cağın Veni lda re 
Sekli Ve Akalliye · ıer 
Macar gazeteie-ri bÜ münaSBbetle akalliyetlerin Millet
ler Cemiyeti ~imayesi altına ıhnmasm~a~i e~emmi 

yete işaret ediyorlar 
Milletler Cemiyeti tarafan- d ikkattir Me1eli ekalliyet

dan ahiren Sancağın yeni lerin parlamentoda nisbi te · 
•lttüıü ile kanunu eaıuioinin mılllerJ temin edilmiı ve her 
lleşır ve ilanı münaaebetiyle ekalliyet tarafından çıkarı 
Macar basını Sancaktaki laçak mcbuıların aıgara mlk · 
l'urk ekalliyetleri meselesi· darı teıpit olunmuıtur Baı· 
ilin hal tarzını ehemmiyetle kaca ekalliyetlerin idare hiz· 
tetkik etmekte ve bu tarzla metlerine nlıbi tarzda itti 
umumi harpten sonra Avus- rakleri de temin edilmittir. 
:urya Macaristan imparator 1 ürkçe ikinci bir resmi 
Uhnu istihlaf eden devlet dildir ve Arapça ile aynı ve 
~erdeki Macar ekalliyetleri müsavi hukuka maliktir" 

1 
ukukunun muhafazası ıek Ekalliyetlerin himayesi 

~ili mukayese eylemektedir. milletler cemiyetinin zaman 

1 
u baptab.i mütalaalar ıöy· ve kefaleti ahına alınmıtbr. 

ece telhis olunabilir: Hu hususta, mühim bir yeni 
DJI, ırk ve din tasnifine lik görüyoruz ki o da ıtatü · 

RÖre elcalliyet teıkll eden nün tatbikini mürakabeye 
l.ınıurlar hakkında Sancak memur edilmit olan Millet 
•lilt'" - h k- Usunün 1 liva ettlii hü ler cemiyeti komiserinin bu 

Utnler Macar noktai naza sıfatla ekalliyetlerin hukuki 
tından da bilhassa dikkate ve fili vaziyetlerini ve bil 
''Yandır. Çünkü ekalllyetle ha11a onlara temin edılen 
tin 

nu letler cemiyeti hlma- hakların tamarniyle meriyet :'•I a l tına alınması gibi bir ve mahzuziyetini daimi kont 
lltzı hal Sancakta da tatbik rol etmeıidir. 
~dılrrı ı ftir Hu hükümlerin Ekallıyetler muamelatını 
1''Pıtınde nıazinin tecrübe· tedvir içın biz de ekseri) a 
Utinden tstıf ade edılmiıtir. zararlı neticeler vermit olan 

lllurni harpt('n rnnra Ma 1 ( üçler komisyonu ) yerine 
Ctrj 
tıbı~~an imparatorluğunu iı Sancakta (mil letler cemiyeti 

a eden devletlerde Ma- komiseri ) ikame edilmiıtir . 
C"r k lltı e alliyetlerinın hukuku Ekalliyetlerin yapacakları ti 
•hı~ Çok bariz bir tektlde kiyetlt:r komisere tevcih 
) al edılitine ıes çıkarma· edilecek ve komit;er bu ti 
l~tı Ve bu bapta küçü~ ih · kayetleri tahkik ederek ken· 
bıı nezdınde Lır tetebbüste dı notası ile birlikte konıe 
••/ bulunmağa cesaret ~de· 1 

ye gönderecektir . 
S Yen m •lletler cemfyetınin Kanunu eaasinin 32 nci 
~'tıcaktaki t>kalliyetlcrin hi- maddeai hükmüne aöre ko 
y .. 'Yesı lç ın vaz eltıği bu en mlıer tlkiyet eahiplerine 
"ili . 1 y &ıstemde Asyalı ekol i muayyen bir müddet ı.atf ın 

h:~Ctiıı kültür, dil ve din da şikayetlerinin neticesi 
dık~ 8 '•nı nasıl büyük bir hakkında kati cevap verme 
iu !\t ve itina ıle korudu ğe mecburdur Baıkaca kon· 

tıu - - S 1 tQ,.. Roruyoruz. ancn < illa · sey azalarından her biri ek 
kı.ı UııQn ekelllyet ler huku- alliyetler hukukuna aid hü 
pil:" aiu hükümleri, A vru- kümlerin ihlal edildiğine, 
~u rtkı ekalliyetlerin huku yahud ihlal edilmek tehdi-
ltıı~' dair vakUyle akdedıl dide maruz bulunduğuna 
k~ olan muahedelerin ah konıeyin nazarı dikkatini 
t\iy~: ile hemen tam bir ay celbetmek hakkına maliktir. 
~tltı ve mutabalcut teıkil Milletler cemiyeti komise · 
k,tn'kle beraber birçok isti- rinin tahsında Sancak, ekal 
''lı ttlerde Avrupadaki ek- liyetlerin tabi tutuldukları 
d,hl-'etlere aid hükümlerden muamelelerin kontrol ve on 

' lllükemmel ve şayanı larm müıbet ıilcayetlerini 
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...... rtık daldın hemılre.. çok severim de . 
~lltll~J stl\nbul dediniz de Peki. . Edebiyatı sev 

j1~ 'lc~k ve mektep haya- mez miıiniz? .. 
'l'llbuı~tna geldi.. S iz de - Ben güneı bdtarken 

~ a nu okuduuuz?.. ıofraya otururum. Hele uy· 
~.\'et.· kuııuztuğa hiç dayanamam . .,,r d 
l( e en mezunsunuz? . - Siz ne biçim konuıu 

~l~~t atı bır cevap vere yorsunuz canım . Hiç öyle 
efirrı N · şey olur mu? . . 

tden? - Peki, na11l konuşa 
l'l\h·ı·· 

' lı 81 hn yarıda kaldı . 
•ede · · ? li ll'Udiniz . . 

ıı •Yır· Fakültede . 
ltıırıd, trhıdde edebiyat kıs· 

1 d .. 1 1-i 'RI rni? . 
'Yıt Ç ünkü parayi 

yim? .. 
- Şey .. Mesela edebiyat, 

hikaye, tiir fılan bilmez 
misini1?. 

- Hilmez olur muyim .. 
Benim öyle tatlı, oyle tatla 

mahallin de tahkik etmek 
vazifesiyle mükellef daimi 
bir mürakıbe sahip oluyor 
demektir. Milletler cemiye 
tinin himayesinde kurulan 
bu ıiıtemin Avrupadan uzak 
yaıayan ekalliyetlerin huku 
kunu, Avrupada yaııyan ek· 
alliyetlerin dıl ve kültür ha 
klarından daima itinalı ve 
daha müessir bir tarzda 
koruduğunu mütahede et· 
mek her halde çok entere· 
ıandır. Halbuki Avrupadaki 
ekalliyetlerin mukadderatı 

sulh namına daha çok heem· 
mfyetlidtr. Avrupadaki ekal 
ltyetlerin ve bilhassa küçük 
itilaf devletlerinde yaııyan 

Macar ekalliyetlerinin vazi 
yelleri bu bakımdan çok 
acıklıdır . Tuna havzasının 

muayyen devletlerinde ya
ııyan milli ekalliyetler ken· 
dılerine büyük devletlerin 
garantileri altında heynelmi 
Jel muahedelerle vasat ve 
temin edilmiı olan haklar 
dan en asgarisini bile elde 
edememiılerdır. Ve bu hal 
ıulh akdindenberi böylece 
devam ede gelmitUr. fakat 
ekalli yellerin bu iki nevi 
muameleye tabi tutuhnaları 
artık sulh namına tehlike 
lidir 

Macar baaınının mütala· 
aıına göre İngil17 - İtalyan 
müoasebatlarındaki gergin 
liğin izaleıiyle hiuolunan ve 
Musollni ile Nevtl Chamber· 
lain araaında teati edilen 
mektuplarda çok ümit veri· 
çi bir ıekilde tf ade bulan 
salah. mahdud ve yalnız 

İngiltere ve lta 1 Y" ya mün· 
hasır kalmayıp cihan efkarı 
umumiyeııi bu değtıiklikte 

Avrupa 11ulhünün yeniden 
tanzım ve tahkimi uğrunc'a 

etraflı bir mesainin ilk saf 
hasını görmektedir İtahada 
pek müaaid bir tekilde kar 
ıılanl\n İngflız hattı hareke 
tinin hakıki manası da dört 

büyük garp devletinin teıri· 
ki melllisini eıaılandırmak 

ve bunlar a ra11nda hala 
mevcud olan ihtilaf ve zıd · 

diyetleri ortadan kaldırmak 
niyetindedir İıpanya mese· 
leılnde doğrudan doğruya 

bir anlaırra husulü müm 
kün olmadıiı cihetle lnııl · 
tere ıtmdl btlvaaıta Avrupa
da umumi bir anlaıma yo 
liyle lspanya meselesini bey 

YAZAN: Halil Nedi l1ıral 

hıkayelerim var ki Anlat· 
sam, ht"p anlat denin . O 
kadar g(izel . 

- Anlat öyleyse .. 
- Peki, dinle.. Bir var 

mıf, bir yokmuı. Evvel za
man içinde, k"lbur saman 
içinde .. 

- Laf. Bu ne biçim hi · 
kaye .• Kalburlu . samanlı .. 

- Bayağı hikaye . iıte .. 
- Benim dedığim ve iı 

tedığim böyle değil ki. . 
- Nasal ya?!. . 
Genç kız. tıtızleılyordu. Kız· 

ııınlıkla acı acı söyliiyordu: 

nelmilel ihtilaflara sebebiyet 
vermek tehltlcesinden iri 
kılmak istiyor. 

Beynelmilel matbuBtın 

ve bilhassa lngıliz matbua
tının fikirlerinden anlatılı 
yor ki lngtltere ve İtalya 
tarafından arzu edil~n an 
laımayı tahakkuk ettirecek 
ilk ıart, ispanya meselesinin 
dejtl, Habeıtstan meıeleılnin 
hallidir. Oaily Telegreph 
diplomasi muhabirinin müs
l-et bir ıekilde formüle et· 
tiii gibi lngiltere Habeıts 
tan meıeleıiode timdiye 
kadar durduğu noktat nazar 
devam etUği ve ltalyan 
mÜzafferiyet vehikimiyeti
nin ancak filen tanımaktan 

ileri gecmediii müddetçe 
İtalyan hariciye nazırı Cta· 
no Eden ile vaki daveti ka 
bul edemez. Mamaf ıh lngi 
liz hükümetinin ıarki Afri · 
kadaki italyan imparatorlu 
ğunu hukukan da tanımaja 

amade olduğu muhakkaktır 
Baıvekll Chamberlatn Muı 
ıo\iniye hitaben yazdığı mek 
tubunu göndermezden evvel 

peki.la biliyordu ki lnailtere ile 
İtalyan aranodaki karııhkh 
münasebetleri arızalard:ın 

masun olacak bir tekilde 
islah ve tahkim için İngilte · 
renin halyaya yapacalı tek
lik ancak logllter~ufn bu 
ilk tartı kabul ve ifaya 
amade bulunmaaı halinde 
bir mana ve kıymeti haiz 
olabilirdi. Bununla beraber 
lngilterenin bu :baptaki po 
littkaaı milletler cemiyetine 
bağlıdır. Efer millatler ce 
miyelt gelecek içtımalann · 

da da Habeıistan emri va 
kini tanıma\;tan lçtinab ede· 
cek olursa lnıilterenin ken · 
dı hukuki noktai nnarını 

değiıtirmesi hayli aüç ola
caktır. Mılletler cemiyeti 
azıılarından bir çoğunun ve 
bılhaua küçük devletlerın 

bugün hale tamamiyle men

fi noktai nazari arda dur 

dukları görülmektedir . 

Bu noktai nazarlar, bu 
devletlerin bugün mevcut 
hal ve vaziyeti ne tanımak 

ve ne de onunln mücadele 
etmek iıtediklerl teklinde 
mütezahirdir . Bu menfi ha 
lin neliceıi, encak milletler 
cemiyetinin tam.ımiyle aka
meti olabil ir. İnııiliz politi 
kaıı menflliğin bu ıafhasını 

· Güzel, fantazı, daha 
doğrusu fiir .. Şiir .. Hani in 
san okurken titrer, ürperir. 
Siz hiç heyecan duydujiu 
nuz yazı okumadınız mı? . 

- Ç o k. . Hele blrgiln 
okurken az daha yftreiim 
ağzıma gelecekti .. 

- Neydi o .. 
Beyojlunda bir lokan 

tanın hesap pusulası .. Genç 
kız ilkin kendisini tutama 
dı, güldü . Sonra bu madi 
gence kızmağa baıladı .. 

Siz galiba benimle 
alay ediyorsunuz. . Ben si;r.e 
bunu mu sordum? . 

- Ne bileyim.. Heyecan 
dediniz de aklıma ilk defa 
o geldi.. Bana darıldınız mı 
yokıa? .. 

belki 
Hastam olmaaaydımz 

Yazık .. 
Neden? .. 
Benıe bir ayak önce 

iyi olup köyüme, anacıiıma 
dönmek iıtiyordum Fakat 
timdi . Meler bu:an sabah· 

Güvercin için yapllan 
• • cenaze marasımı 

Amerikanın Nev · Jeraey 
hükQmetincle Forth Monmo 
uth ıehrinde cihan harbine 
lttirak etmfı olan Moker 
adındaki ıon güvercin, aı· 

keri bir cenaze alayı ile kü 
çücük mezarına götürülmüı· 
tilr. 

Bu güvercin, Amerika 
orduıiyle birlikti'! Franıadaki 
garp cepheıinde aakerlik hız. 
meUnl yapmıı ve orduya 
büyük faydaları dokunan 

itler görmüıtür . 

Moker 33 defa ıefer yapa· 
rak amerikan orduıu bat 
kumandaniyle fırka kuman 
danları arasinda irtibatı te· 

min etmiıtir . Bu uçuıların 

dan birinde, Moker, düı· 

mRnın kurıun yağmuruna 

tutulmuı ve bu mücadelesi 
arasında bir gözünü kaybet. 
mittir Kahraman güvercin. 

buna rağmen bin bir güçlük 
araaında baı kumandanına 

çok ehemmiyeti! bir haber 
getlrmitlir. Güvercinin bu 

kahramanlığı ordunun gün 
delik resmi tebliğine de aeç 
mittir. 

atmııtır Şimdi mesele mil· 
letler cemiyetinde aza dev· 
letlerin İngllterenin iıtedf li 

ıekil konr.trütıf bir Avrupa 
polıtikuına yol açıp açmı 

yacaklarıdır Habeıislan me 
selesi taafıye edilmeksizin 

İngiliz - ilalyan münasebet
lerioın is li hı için kati te · 

ıebbüıl ere giritilemiyeceji 
cihetle anlaıma akıiyonu 

nun muvaffakiyeli hakkında 
bir hüküm verebilmek için 

evvel emirde milletler cemi 
yetinin eylül içtimaınr bek -
lemek lazımdır. Fakat bu 
aralık. ingilterenln de tasav-

vur ettiği gıbi, lıponya me 
P.cleatnin Avrupa devletleri 
araıındaki ihtilaf ıahaaından 

uz1ıklaıtırılmuı 

Müsbet vazifeler 

lazımdır. 

önünde 

3 SAYPA: 

Kanaere 
Çare 
Bulundu mu? 

Btr İtalyan aliminin, kan 

seri tedevi fçf n bir uıul bul· 

duiu ve iyi neticeler veren 

tecrübeler yaphiını ya•mıı 

tık. 

Diğer taraftan, ayni eaaı 

üzerJnde, baıka memleket· 

lerde de araıtırmalar yapıl

maktadır. Franıada ilim aka

demeainde yapılan bir kon· 

f eransta, bir profeıör ta vıan 

üzerindeki tecrObelerlnl an· 

latmıı ve iyi netice aidatını 

blldtrmittir. 

Yalnız kanser çare olarak 

kullandığı "Kolılıln.. zehirli 

bir madde olduiu için in· 

1&nı zehirlemlyecek derecede 

tertip edilmeıl mühim me· 

sele tetkil elmektedır. 

Halkavi laş~ınhğmdın: 
Halke~ı Kuralar Şubeıl 

tarafından Halkevl salonun· 

da ortamektep proframına 

riayet edilmek suretiyle or · 

tamektep (Birinci, ikinci ve 

üçüncü) ıınıflanna Fran11z· 

ca dersi verilecektir. 

Üçüncü 11nıflara haftada 
ikiıer, birinci ve ikinci 11 -

nıflara haftada birer aaat 
den verilecektir. 

( Oera zamanları:) 
Sınıf Saat 

Pazarteıi : 3 (15 16) 
Salı : (15·16) 
Çarıamba: 2 
Perıembe: 3 

ya kadar devam 

(15. 16) 
(15· 16) 

rdecekUr. 
Arzu eden gençlerin Halkevi 
katipltilne mOracaat ederek 
iımini k" ydettirmeıi lazımdır. 

ı•.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~~!!!!!!!!!~" 

TORKDILI 
Pazarteılnden baıka her 
ıiin çıkar. Siyaıal ıazete .. 

Y ılhiı: 800 Kurut 
devletler ispanya meıeleılne 
kartı yavaı yavaı barid bir 
haltı hrreket alabilirler zira 
ilpanyada huıule gelecek 
netice an laıma arzuılyle 

müteha11is olan Avrupayı 1 
artık dahilen tehdld edemez 

Altı Aylıtı:400 .. 
Sayısı: 3 ,, 

Günü ııeçmiı ıayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESİR TÜRKDlLI 

---iiiiiııııiiiııı-J 

11z ıüzel aeceler gibi, iniltili 
huta, ıolaun günler de iste
nir mit.. Ne tuhaf değil mi 
hemılre? 

- Siz o kadar anlatıl 
mak istemiyorıunuz ki. 

Neden? . . 
- Tahlil edilmez bir ru 

hunuz var .. 
- Hayır.. Onu demek 

istemedim . 
Genç kız, gözlerinin ıçıne 

kadu gülüyordu.. Artık 

ıenli, benli olmuılardı. Ftk
retin bütün iıtlrabı gideril 
mif, kuı gibi hafıflemlftl: 

- İııtanbuldan ne vakit 
çıktınız:? . . , 

Üç sene oluyor . 
- Oraaını özledlnlz mi? .. 

Bu yerler daha çok 
hotuma gidiyor •. 

Bu haıtahane daimi 
değil ki . 

- Hen de zaten Trabzo . 
na gidecelim .. 

- lıtanbula uğramıya · 
cak mmnız? . 

·- Gitmek fıtenıiyordum .. 
Fakat bir arkadaıamm da 
veli var.. Mutlaka lıtanbu-

lu görmek lazım . 
Ne daveti bu? .. 
Hıç. Düiün. 
Acaip ıey .. 
Neden? .. 
Darılmayin ama, ar · 

kadaıınız ıaliba cofrafya 
kitaplarını hiç karııhrmamıı, 
burasını komıu kap111 mı aa 

oıyor .. 
- Bizim, birbirimize na· 

zımız geçer. ÇünkO küçük· 
tenberl beraber bGyüdGk .. 
Yatı okulunda yelittlk .. Zeh 
ranın benden baıka kimaeıl 
yok ki . 

Şey .. Yatı okulu mu?. 
Evet .. 
Nerede? .. 
Çailayandaydık •. Sonra 

o, 6fretmen olmak lıtedt. 
Fakat.. Fikret adında bir 
ıendn.. Za•allı Zehra .. 

Yaralı ıubayın baıı yaı · 
hia dGıtü. 

Şefika herıeyl anlamııtı .. 
O da , bilinmez bir hlıle bir 
den boıandı. . Hıçkırıklarını 

lıendl odaıına ıömdü .. 
SOROYOR -
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Bu lı erre ::>ındırgıdakı mağaza"ınızm 

Tol< .ıt'ı Ottlindt: 14 numarada b r {Ubt's nl açhl' 

Bu şubemizde kazmir, 1 tfer,/i, seten 
ve lüks selenle, A il. tela ve bunlann cin
sleri ve:: halkımız için keten ve çulhaki 
hazır elbiseler bulunur ve ehvt n liatlrı 

• safJ/Jr vt· yapağı altnJr. 

Sayın müşterilerimizin şubemize 
bir defa uğramaları menfaatleri ikti 
zasıdır. 

, 
SındJrg111 Mustafa Karagür .,.... ·:·· .. a aeaa ••••••• 

.. -
-soma Linyi 

DEPOZiT ERLER/ 
flvni Sağ/Jkçı - fthmet Seymen 

Devlet Demir Yolları İşletme 
Umum Müdürlüğüııden: 

Sirkeci - Edirne. Bursa - Mudanya, Samsun - Sahil 
ve Erzurum - Sarıkamıı - Hudud hariç olmak üzere ıe
bekemlz üzerinde ıolemekte olan sürat, yolcu ve muhtelit 
trenlerin vaktı hareketleri 16 Ağustos 937 gününden itiba
ren değiftirilecektir. Yeni vaktı hareket cedvelieri lataeyon· 
larımııa asılmııtır. Daha fazla malumat almak lıtlyenlerin 
'ietaeyonlarımıza müracaatları ilan olunur. 

Balık 

Kazası 

Balak esir 

" 

sir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 
Mevkii 
Köseler 
Bağları 

" 

Cinsi 
Tarla 

" 

Hududu 

Doğu: Kantarcı Ra§it 
batı: Mucip karıe1 po. 
yrazı: Hakin ve kıs · 

men Zeliha kıblesi: 

Abdü11eküre kalan kı· 
sım 

D: Y nkup Batı: Ah
met Hamdi. Poyraz 
Abdülgafur ve Ane
Ztbaye kalan mahal 
kıble: Yol. 

•• •• •111 •• •• •• •• •• 

.. " 
Doğu: Emine. Batı: Y 8· 

kup veresesi. Poyraz: 

" " " 

EmlAkl milliye tarlası . 

Kıblesi: Yol. 

Doiu: Ve kıble. Yol. 
Batı: Emine Poyraz: 

Emlaki milliye tarla11. 

Evsafı sairesi yukarda yazılı tarlanın sahibi Eski ku· 
yumcular mahallesinde Hacı Emin oğlu sebık müftü Osman 
Nurlnin iken 1327 yılında ölümile mirnsı ev'atlerı Abdül· 
gafur. Abdüşıekür, Ayşe zibn, Fntma Selma, Emine Nuri 
yeyi terkedlp badehu Emine nfrfyede 1336 yılında ölümile mı 
rası evlatları Halil Fehmi ve Mehmet Vecıhiye terk edip 
bunlar murislerinden kolan ve taksim ettikleri tarlalarını 
namlarına tescil ettirmek ietedllderinden hu tarlaların tasar
ruf ve mülkiyeti hal,kında bir hak iddiasında bulunanler 
varsa 22 8 937 tarihine müsadif pazar gününe kadar Ta· 
pu Sicil muhafızlığına ve yahut ilan gününde mahalline 
gidecek tahkik memurluğuna evrakı müsbitelerile birlikte 

müracaatları ilin olunur. 

Türkiye piyasumda yükeek mevk~ kazanmıı olaP 

dünyırnın en meşhur ( (MİL MA ROT ) Kalbur fabri' 

kaeınm mamulatı olan kalburlarından 4.5 ve 6 ouroa · 
ralı bütün ve il<I parçalı bü)ük hasılatlı makineler 
tlcarethenenı l ze gelmiştır . 

1 İstanbul Piyasasından yüzde yir
• mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl 
1 maktadır. 
• Bu Bir FJrsatflf. Bu F1Tsat Her Za, = man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· 
if cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz . • • il • • • • 

AHMET ve IBRAHIM CUMALI 
· ol 

Çfuiciler içinde Hırdavat, Demir, /ıışa 
Malzemesi Rençber A.lc::ı,rı 
Alım Ve Satım Yeri 

1 •••••••••••••••••••• 

lŞ r E YERLi MAL MAKiNE BUDUR 

~tf 
Uzun senelerdenbui tecrübe neticesi olaral<wjaY 

düzeni bir Türk sanatkdnmn elinden çıkan bl19 
eleme kalbur mal<inelcrlni piyasaya ar:cd/yofl': 

ı~l-
Bu makineler muhitimizde ekilen bujdaylar 

1
, 

en elvertıli ve en uygun bir ıekılde tecrilbelerlı d•f' 
pılmııtır . Saatte muhakkak dört yüz kilo bol 
her çeıttte ayırır ve temizler. 

1 

Balıkesir Askeri· Satın Alma 
omi yo undan: \ 

Susığırlık garnizonu ihtiyacı olan 35000 kilo sığır eti 
kapftlı zarfla satın alınacaktır Tahmin bedeli 8750 liradır. 
Eksiltme 20 Ağustos -937 cuma günü saat l 5 de Suuğır
lıktaki komisyonda yapılacaktı r . Taliplerin teklif mektup
larile ıhale saatinden bir saat evveline kodar komisyona 

. /e' 
Makineyi Kullanmak flvrupa Makıne 

rinden Çok KolaydJr. , ... 
Çünkü diğerleri gibi ağır değildir v~ ayak'" ~ıl~ 1 

rllmez. Oturduğunuz yerden kolayca hatta bır f:bıll' 
tarafınden bile çok hafif bir hareketle idare edı ıer'' 

müracaatları 

4·1-310 

o o 

s 1 

Böyle bir makineye sahip olmak iıtiyenlere ,ter 
han bir Türk !~çisinin emeği ile olan bu ın•"1" ob'' 
den almalar mı ehemmiyetle tavsiye ederiz. Te'' 
lerlni her aı zu edene herzaman gösteririz. fi/O 

Ticarellıancmlzde l11şaala alt demir, ç~t1;~ ~t 
çful vesaire gibi /zer dtiun ve köylülerimiz ıÇ ytı9 
Jıernevl rençber dıiunl ile en iyi boya ve haya 

ı ıarı bulunur. 

. oe' 
Fiatlanmız Çok Ehvendir, sır i 

fa Deneyiniz .. 
-hı H rdavofÇ 
r,"Y Saraçlar Başında Demir ve ı /J 1 Hasan cunı8 ./ 

en: 1 ~ ~ı~'i?J.'i?J.)pd~"'* 
• 
1 

Y e r l i yabancı tam ehllyetnameli kısa hizmetliler 
Eylii\ · 937 tarıh1nde hazır bulundurulacak suretle 

25 - Ağustos 937 tarihinde muameleleri yapı1 mnk üze-

re ilnn olunur . 

4 . ( ı 39 
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İyesi veBaıyazmanı: -

N.ArJ 
Balıkesir saylavı H. K.~ 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

1 • 
Basımyerl : il Basım evi ---
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