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Memleketimizde ilk Defa Olarak Deniz
altı Gemisi inşaatına Başlanmıştır. 

ON IKINCJ YIL SAYI: 10203 
~ AGUSTOS PAZAR 1937 

l'ürk Denizciliğinde Yeni Yo~~slav 
GÜNDELİK. SİY AS.AL GAZETE 

B• • k• f D • Ayan meclisinde pıpahkla 
ır ın ışa evresı.. rapılan muahede müzakera 

.,,,ernleketimizde İlk Defa Olarak Yapılacak Ol
'11 DenizaltıGemlmizin Dün Amurga Kurma Me 
"C:,:irni Yapıldı. Merasimde Başvekil de Bulundu .• 
tıt. abuı, 14 ( Huıuei) - . · 
t, .. -1

1
•1cethntzde tik defa 

"'
1 •calc ''-ı olan denizaltı 

~ •l11ıtn amurga kurma me 
reı b 

te.aı le U ıün saat l 1 de 
ııı. ııaklard" ı cra olun 
'ttur 13 at" u maksatla Ka11m 

-..,. lerıhaneıinde büyük ...... '1. Yapılmııtır . 

~ '••llbde Baıvektl lımet 
-~!, Bayan lnönü . Mrlli 
~ • Bakanı Kazım ôz. 

t_~ \'•il vekili, Merkez 
ıı.tc1''dan vektlt, Emniyet 
L_ Gro O "dt ' eniz itlerile ala-
't -~olanlar ve Matbu 

' •aalllerl bulunmuı 
~ 8•ı•ekil geltı ve gi 
~ de btr ihtiram kıta11 
~. ;:-ı•rı ıel&mlanmıılar· 
t\~ ~ -..ıelcetimizde yapıla · 
ı... Ulc denizaltı gemtıi 
,~•te kadar tamamla 

111tır 

't,Pıla S calc ikinci denizaltı 
'~t "111 luzatı da hazırlan 

'dır 
~ . 

ı .. -~., 1 
,_'ti •, 4 (A .A .) - Mem· 
~ .ıı "'

11de yapılacak olan 
~'•u ı 

-.,, 
1

" h gemı11nın anı 

"' t 1'urrna nıt!rıuiml bu 
il 'Pdrnııtır . ... '•b le 

• 
Dünkti Merasimde Hazır Bulunan Başuekillmlzle Milli 

.lllidaf aa Bakam 

Belçika 
Kabinesi ist ı fa e~ ecek K 1' ~ ine~!nde değiş! ~l ı k ol

mıyacak 

adildi 
Belgrad, 14 [ Radyo ) 

Yoguıla vyadakl katollklerln 
mühim bir yekuna balii ol· 
malarım nazarı dikkate alan 
dahili ve laarlci ıtyaaette 
Yoguılavyayı, iyi bir mer-
tebeye yükıelten Baıvekıl 
8 . Stoyad•novlç, Papahkla 
Yoguıla vy11. arasında bir cnu· 
ahede akde t mlıtlr Bu mu 
ahcdenin Mi llet Mecl .aınde 
müzakeresi esna sın da epey 
münakaıA l a r olmuııur Bu 
gün Ayan mecliıııı de n.ü 
zakereı;i t>ınaıand a d a bir 
çok hatip lerden ıonra Raı 

bakan 8. Stoyadinovlç 
ıöz almıt , muaheden in tas 
diki lüzumun müdafaa 
etm!t ve çok alkıılanmııtar. 

Sof yada 
Bir Bulgar nazın tııkif edildi 

Sof ya, 14 (Radyo) - Sa· 
bık Bul1ıar nazırlarından Ba 
kalof komünlıtllk propafan 
daaı yaptığı ileri ıilrülerek 
yakalanmıı ve tevkif edil
mlıtlr . ·• 

Hatayda Türklere fş_ 
kence Vapıllyor .. --

Suriyeden Gelen Bir Komite 
6 T ürhü öldardii .• 
-~ · 

Şimdi kordon . alltnda bulunan güzel Antakya 

latanbul , 14 ( Huıuıi ) - ı riyetlnde kalmaktadırlar. 
Payaatan bildlrlliyor: latanbul , 14 ( Huıusi ) -

Hatayda büyük kargaıa 1 Araplar allahlanmala de -
laklar baılamııtw. Antakya vam etmektedir!" 

kordon altına alınmııtır . Bir Arap hükumet kona-

Surlyeden gelen bir ko ğında bir Türk gencini feci 
mite alt111 ölü olmak üzere tekilde öldiirmüılerdlr. 
41 Türkü yaralamıılardır Şeyh Maruf taraftarlarından 

Tazyik ve yapılan teca· 10 kiti hlkumet konaiında 
'Vüzler yüzünden civardaki döğülmüıtür. 
halk mümeuilleri hududla DJjer bir Türk avukata 

rımıza iltica etmek m~cbu da kurıunla yaralanmııtar. 

"l~f' an i. lnönü ıle Mılli 
'' '' Vekılt, ılvJI ve aı· 
L .. ''~l b 
..._.t b 11 

u merasimde land, umumi \'a z iyet hak 
l~l Uluıunuı l ardır. kında izahat verecektir Bu 

Brül<ıel, 14 ı Radyo) -
Belçika parlamt"nlosu, ya · 
kında fevkall de toplanııcak 
ve baıbakan B. Von Ze· 

L ... "~' d ~fi enızaltı gemiıinin izahattan ıonra H. Von Ze-
" tt dil hazırlanmaktadır. landın, kRhine azası ıle bir 

Bükreı, T 4 {Radyo) Ro 
manya kabineılnln bazı ta · 
dilata tabi tutulacağı hak 
kındnkl haberler aaılıızdar . 
---~~ c=----

Milli Takımlar 
Şehrimizden 
Gececek 

Japon Konsoloshanesini Çin Tayyareleri Bom 
bardıman Etti. icap Eder•e Çin Fırkalarına 
Şanghaya Girmek üzere Emir Verilecek .. 

.. ,~~ller bir ıenede lnt• likte iıtifade edtc"ği söyle· 

e Değişiklik Yapıldı. 

--
... ~'•l ~EHRİMİZ ... tt () 
\ lt,._ elblryolları lda 

~tt~ıı1c tarıfelerinde bazı 
t.ı~-,, 1•Prnııtı r. 

~bıt lore ıehrimızdt>n 
\-.'da~ı kalkan treuler ha· 
"~ \ı, hareket aaatin 
~t. ~'•t evvel kalka 

\ 't el '"1 hattan gelen "-t • tlrndıkıne nazaran 
l•ç tehrlmlze mu · 

kur. 

İSJ ASYONU 

Handırmadan ıehrim ıze 

gelen postalar her zaman · 

kinden 15 dakika evvel ge

lt!cektir. lzmlr tarafından 

gelen postalarda h iç bir 

değitiklık olmadığı gibi 

elopres sa"tlerı de aynidir. 

Bu değitikliğin yarın lan 

itibaren tatbıkine başlana· 

cakhr. 

, 
lzmir Fuarının devam et · 

tlği günlerde mühim ıpor 

temasları yapılacaktır 

Milli tdkımımızla Y oguı 
lav miiıi takımı ıalı günü 
ıehrlmi-ı yolu lle İzmire geçe 
ceklerdir . 

Ayrıca Yunan mılli güreı 
t a kımı da Türkiye güreıçile · 

ri ile yine Fuarın devam et 
tiği günle rde karıılaıacak 
tır . 

Kahirede 
Yangın 

Kahire, 14 tRadyo) Bu 
gece Nııl mahalleılnde lıü 
yük bir yangın çıkmııtır. 

itfaiye bütün vesaitiyle 
y;ıngını ıöndürmeğe ça lıtı 
yor Fakat yangın devam 
etmektedir. Zarar lmühim· 
dir. 

....:===>===-'i)(iı,......, __ 

Nevyor~ta ~asuga 
Nevyork, 14 ( Radyo ) 

Bugün burada çok müthiı 
hir kasırga çıkmııtır. Şrh i r 

ı c ı varandakı sayf i y~lerin bir 
kısm ı uçmuştur. l 8 Kiıı öl
müı ve birçok kimıeler de 
yaralanmııtır . 

Şanghay, 14 ( Radyo) -
Şehrin tfmallnde ıokak mu 
harebelt ri devam etmekte 
dir. Çin tayyarelerind t n atı 
lan iki bomba hedef bula
mayarak düımilttür. 

20·30 Çınll ölmüı, ~ ec· 
nebi kadın yaralanmııtır. 

12 Çin farka11 ıcabettiği 
zaman Şanghaya girmek 
üzere emir almııtır. 

Yedinci Edvard cnddeıin· 
de ik i A merıka l ı ö lii bu 
lunmuıtur . 

Şanghay , 14 {Nadyo) 
Şimal istasyonu civarındaki 
mahallelerde çıkan yangın
lar devam etmektedır 

Şanghay, 14 (Rlldyo) -

Nankinde çıkan bir k"rar 
name ıle bazı ıtmendtf er 
hatlarının cenubunda örfi 
ıdare ilan edilmiıtır . 

Şanghay, 14 ( Radyo ) -
Japon konsoloıhaneainin 

bombardımanına tayyareler 
lılirak etmlttir 

Japon sahra topl arının 
obüsleri ıimal istasyonuna 
isabet etmittlr 
Şanghay , 14 ( Radyo ) -

Bugün karaya çıkan l 7( O 
A mertkan deniz. Mkeıl, ec 
nebi aefarethanelerlnin bu. 
lunduiu rnaha lleyi kordon 
altına atlmıılardır 

Lepaoto admdaki haylan 
torpldoıu, bugün eelmiı ve 
San Marko taburunu geU· 
rerek karaya c ı karmııtır. 

Şanghay, 14 (Radyo) -
Koçeoya yakan bir mevkide 
Japonlarla Çin kuvvetleri 
ara11nda vukua gelen bir 
harpten ıonra Çin kuvvet 
lerı ricat eylemiılerdir . 

Tokyo, 14 (Radyo) 
Harbiye ve bl\briye nazırla 
rı ile Gmiraller ve general · 
lt"r . bugün toplanarak mü 

hlm bir konfranı akdetmlt 
ler ve vaziveU müzakere 
eylemıılerdir 

Şanghay, 14 (Radyo) 
Çin kuvvetleri, ıımal lıtaı· 
yonunu itaal eylemıılerdlr. 

Şehrin 11maltnde ıokak mu· 

harebelerl cereyan etmek

tedir 

Tiyf'nçinden 16 kilometre 
uıakta Koyçln kaHba11nı 

tiddetlı bir harp netlcealnde 
i11al eylemlılerdir. 

Alakadar mehafılın ıöy

lediilne göre. Japon kuv · 

vetleri, muhtelıf lıtıkamet · 
lerden taarruza hazırlanı · 
yorlar . 

ISelediye Riy«ısetiııdeıı: 
Meni iarafat kanununun birinci maddeıinde (Düğün· 

lerde alelıtlak cihaz teıhlrl , cihazın açıktan nakit, er· 
kek ta.rafından tki kattan fazla elbiıe thdaaı, dOiün 
günlerine münhasır olmak üzer~ bir ıiinden ziyade çal
gı çaldarı l ma11. ziyafet verilmeıi, nfıan, çevre merHlml 
ile ağırlık ve hedaya itası gibi iarafat men•dllmııur.) 

Kanun ahkamına aylura hu.ket edenlerden ellı ltrada 
yüz liraya kadar ceza alannıaıı veya bir aydan alta a1a 
kadu haplı ile mücazat olunacaklardır Düiün meraalml 
münaaebetile lüzumıuz v~ yıkıcı bir çok masrafların 
hill ya.pılmakta olduğu bildlrilmııttr. Sayın halkımızırı, 
israfı ifade edecek bu gibi hareketlerden ıakınmala11 
akli taktirde haklarında kanuni takibat yapılacalı ilin 
olunur 
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Dıs pirasıda rapdığımıliİeş arlık ihracatla geçen Ayvahkta Bugü Yüz- Köylümüzün Toprak
senerınazıran, lehimize 16,246000lirafızlalık vardır me Yarışlan Yapllacak 1 an d ı rll mas ı 1 ş i . : 

Dıı ticaretimizin 1937 se muhafaza etmekle beraber 

netinin ilk bet ay aöıtermit 
oldu§u fnktıaf 1936 senesi
nin aynı müddetine tekabül 
eden dıt ticaret tutarı ile 
nıukayeıe edilince kaydedL 
len inkiıaf ve artııın daha 
tü mullü olduju aörülür. 1 ~36 
Sene11 ilk bet ayı ithalat ve 
ihracat tutarı ( 71.739 000) 
lira olmasına mukabil 1937 
ıeneel aynı müddet 7.arf ında 
bu yekun (88. J 65.000) lira 
ya yükaelmlıtir. Lehimize 
olarak 16.426.000 liralık bir 
fark hasıl olmuıtur. 

Ticartl muvaunesl: 

1937 Senesi tik bet aylık 
tica"t muvazene1t 12.125.000 
il ra olarak 9e lehimize ka -
panmııtar . 

1937 Seneılnfn ilk bet ayı 
ticaret muvazenesi bakımın· 
dan difer ıenelerle mukaye
se edilecek olursa ıon bP-f 
ıene zarfında en iyi bir du 
rum arzetmekte olduiu gö · 
rülür. 

ilk btı ahlık dıı licartl mu· 
uaıenemiı: 

ihracat ıthalit fark 
1937 50145 38020 - 12125 
1936 36015 35724 . 291 
1935 29276 36533 - 7257 
1934 24558 37134 - 12573 
1933 31249 29908 - 1341 
1932 39440 33879 . 5561 
lihaldt ut ihracat ıtyrlmlz: 

1937 ıeoeıtnln ıon bet 
a1lık dıt ticaret rakamlara 
ıon bet aenenln aynı devre· 
lerf1le mukayeae edilince 

bllha11a ihracatımızta diler 
ıeneler ihracatını mühim 
bir farkla tecavüz etmtı ol

duiu ıörülür. ihracatımızda 
mOtahede edilen tereffü o 
kadar barizdir ki 1934 ıe

neıl tle mukayeae edtltoce 
bu artııın yüzde l 00 nlıbe 
tinde olduiu ıörillmektedir. 

ihracatta ıörOlen bu te
reff üe ralmen lthaaltımız 

ed<i lf!yrfnl takip etmlt ve 
ihracata nazaran bari:z bir 
tereffü arzetmemlttir. 
Ülkeler lllbarlle dı~ licard: 

Muhtelif memleketlerle 
olan ticaretimiz ıözden ge
çirilince t 937 ıeneılnln Jlk 
bet ayındaki ihracatımızın 
dljer senelere nazaran mun

tazam ıekllde artmıt olduğu 
ıörülür 

Bu arada bilha11a Alman 
ya, Avuıturya , Belçika, Çe · 
koılovakya, Franıa, lnaHte
re, lıviçre, İtalya, Ruıya, 
Yunanlıtao, Hollanda ve Su · 
rtyeye yaphfımız ihracatın 

yekunu ehemmiyetli niıbette 
artmııtır Geçen seneye na 
zaran bet aylık ithalatımız 
2 296 000 liralık bir tezayüda 
de mukabil ihracatımız 
14. 130.000 Itralık bir tereffü 
arzet mektedir l 936 Yılının 

tik bet ayına nazaran ttha · 
litımızda tezayüd ıörülen 

memleketler: Af manya , Bel
çika, ltalya, Amerıka 8. O, 
Hollonda, laveç, Norveç, Ro· 
manya, Japonya ve M111r 
cltr 

Almanya 1936 ıeneıinde 

olduju ılbi rene dıt tlcare 

tlmisdeki milhlm me•kllnl 

::~:;i.:;:~:e~::~e:~:i~n t~~ Ban~uma. Erdek, Ayvalif Büı~aniye Edremit ve Bu hususta hazulanan kanıiOlayihasma göre devlatl 
~:~'~;· .~~;::.·k:~::h.~~ şehrimiz yüzOcüleri arasında mosaba~alar yapılacak ait lopra~lar çiftçi ve körlOye parasız verilece~. 
edilen inkitaf muhtelif mem- Topraksız köy lüye toprak den bu topraklar geri alırı•' 
leketler arasında ıu suretle temini hakkındaki kanun Eğer bu ltaal edenler bil 
ınkıaam etmektedır . layihası son ve kati §ek l ıni kanuna göre devle tçe toP 

Geçen ıeneye göre 
ihracatımızda 

Memleket ler artıı ( 1 UOO 

Çekoslovakya 
Belçik& 
lngıllere 
Avurturya 
İsviçre 
Hollanda 

İtalya 

T. L) 
51..7 
497 
408 
233 

193 
109 

106 
Suriye 58 

Umumi olarak ihracatımı· 
zın m6hlm bir inktıaf a maz 
har olma11na rağmen bazı 
memleketlerden yaptığımız 
ithalatın miktarı da tezayüd 

arzetmektedir. Bunların ba
ıında A merlka Blrletik dev· 
letleri gelmektedir. Bununla 
beraber bu memlekette olan 
ticaretimizde lehimize ola 
rak ehemmiyetsiz de olsa 
bir fark mevcuddur 

İlk bet aylık müddet zar
fında aktif olduı}umuz mem

leketlerin en ehemmlyetlileri 
tunlardır: Almanya, Çekos 
lovakya, Belçika, f ransa. 

Paılf bulunduklarımızın 

en mühimleri: Muıır, İtalya, 
Hollanda ve Romanyadır. 

Maddtler lllbarlylt. Dış il · 
carcl: 

Mayıs sonunda baılıca 

maddelerimizin ihraç durumu 
aıağıdakl tal: loda aöateril . 
mtıtlr 

Tülti n: 

1937 Seneıinln ilk dört 
aylık ihracattaki kıymet fa 
zlaaını muhafaza ettiğınden 

beıincl ayın sonunda 1936 
ıeneslne nazaran g e n e 
3 J 33 000 lira kadar bir kıy· 
met fazl1111 arzetmektedır. 

Bllğdlly: 

Umumi ıhracat bakımın 
dan haiz olduğu ehemmiyet 
noktasından ikinci olarak 
aelen buğday ihracatı ae · 
çen seneye nazaran 5 166 000 
lira kıymetinde bir fazlalık 
ıösterm ittir. 

Çavdar, Dart, Kllşytml: 

Üçüncü görünen çavdar, 
darı ve kuıyeml ihracllh 
evvelki senelere niıbeten 

tahminin fevkinde bir niıbette 
artmııtır . Btlhaua 1936 se 
neılntn ilk bet ayında bu 

maddenin ihracat tutarı 

l980,000) liralık bir yekuna 
baliğ olmuıken 1 g37 ıene 

aeneıintn aynı aylarına te· 
kabül eden müddet zarfında 
bu yekun 2 330 .000 lirayı 

bulmuıtur 

Arpa: 
ihracatımızı geçen ıenenlo 

aynı müddeti ile mukayese· ı 
ye hiç bir veçhile imkan 

yoktur Zira 1936 da 1 ,000,000 
lira kadar tutan arpa ıhra 

cahnm kıymetı 1937 sene· 
ılnin aynı ayluı zarfında 

1.699 000 lira ıtbi izim bir 

tezayüd aiıtermlıtır . 

Bandırma ve Erdek yüzü· 
cüleri dün ıehrimlze gelmiı · 
ler ve bir ıaat kadar is · 
tlraha ttan sonra ıehrlmizden 
de bazı yüzücülerin ve Halk 
evi bandoııunun lttiraklvle 
B~lge B-.ıkanı B Feyzi Sö· 
zenerln idaresinde saat 12 de 
Ayvahfıa gltmiılerdir . 

Bugün sal.it 14 de A vva 
hkta Ayvahk, Edremit, Bür 
haniye, Bandırma, Erdek ve 
ıehrlmiz su sporları mensup 

almııtar. Layiha meclise raklandmlacak kimıe1erdell 
e· 

gönderılecek ve önümüzdeki se bulundukları yerlerde " 
devrede keıpi katiyct ede. ya münasip görGlecek ,.,a 
cektir . halle rd e topraklandırılır · 

Li.yıhadaki hükümler ıun· 839 sayılı s ı tma mücade 
ları amirdir. leleri kanununun 6 10

'
1 

Türkiye Cumhuriyeti da maddesine göre kurutul•" 

hılln .ie tehir, kasaba bataklık lardan meydan" ''ı 
ve köy hudutları dahil kacak arazi bu bataklı 
ve haricinde hakıki ve hük- kurulmıye ittirak etmlı ol•; 
mi ıahıslara aidiyeti mute· toprak11z halka iskan bd . 

di dahilinde meccanen ~1 ber tapu kayıt ve ıenetle- k e" 
ğıtıldıktan sonra ba ıY ı.fl 

rlyle tevsik edilmiyen top· bu yerlere devletçe 11•" 
larıoın ititrakiyle yüzme mu· raklar devlete aittir ır 

b k 1 l k , ve iıkin edilecek muhaC 
sa a a arı yapı aca hr. Hususi kanuolariyle ıehir h I~' 

M - b k t 1 OO 200 lerle toprak11z yerli 8
1,.,. 

uııa a a ar ' • kasaba ve köyl~rin amme 1 u b kl kl 11" 400 800 S O veri lr . DU ata ı arı ı1 
sürat; ' 1 O ' yan ihti 1 . . 1 t h k 1 k kıı' _ ' yaç arı ıçm evve ce a rutma için yapı aca ıtı 

surat; 5000 mukav~met; at· j ııı' s d ' l 1 1 t ki -k i ı · dao 
1 e ı m t o an opra arın çu meal\ nın ı anın 

0 ama, sırtüstü , suda kalma, ~ 
k - k kli d I k 

1 

vilayetten kaza idare heyet · baren altı altı ay geçtikdl~1 
ure ıe n e o aca lir. b kik l ... '" 

V 1
. 

1 
C H P i B terince ihtiyaçtan fazla ol sonra ata ı yer erh• 

a ım z ve . . artlı aş. lk dd 1 dinle" 
k 8 E h A k d b 

ı duğu teıblt edılen kmmları mü iyet 1 ia arı 
am t en• y ut a u 1 

b l k 
devlete intikal eder. dare mez. •·ı• 

müsabakalarda u unma T ki d bir 11 
heyetinin l< ararı aleyhine opra arın an . 

üzere dün Ayvalı"a gitmi• h Ik · de b" 15 
Y htçb ir kanun "Oluna müra - mı eı aa mü lyetın · 

J 1 ı · le •' unduğu tapu kıyıl arıy 1,ı 
tir. 

caat o lunamaz. 

Av Mevsimi Geldi .. Mübadil rum larla firari 
ve mütegayylp ıahıalara 

aitken devlete intikal eden 

bit olan bdtaklıklar def~· 
tarafından kurutulduğu t• ~I 
dirde kurutulan yerlerdi~ 
eşhasa aıt olan top rak dl~• 
darları da ayni esasları Sd 
hilinde iatfmlik olunur· I•'' 
takdirde mülkiyet ıddl•1611, 

- - - - - ---
Avcılar H~r Yılkı Gibi Bugün 

Bayram Yapacaklardır .. 
Şehrimiz Avcılar Kulübü 

her yıl olduğu gibi bu defa 
da aralarında bir bayram 
tertip ctmltlerdir. Bugün 
av mevaiminın baılamı~ ol 
d u ğ un d a n bu mak 
aatla avcılar erkenden Çen · 
geloğlu çiftliğine gidecekler 
orada avlanacaklardır . Bun· 
dan batka aralarında ahı 

nıüsabakalı n ve diğer ei 
lenceler de tertip edec~kler· 

meydan verilmemeıi hakkında kurutma amellyesioirı 1

1ot 
rine tahsis edilmeden evvel tarıhinden itibaren bir ' 

· eşya muhtelif hususi kanun· 
lara göre dev lete ait olan 
topraklan alakadar devlet 

daireleri tarafından kendile · 

dir 

Mevsimsiz av yapılmıyacak 

Ziraıa t Vekaletinden vi ı ayet 

fere bir ta mim gelmittfr. 

Tamimde deniliyor ki : Av 

kanunen yasak olduğu bu 

mevsimde bazı kimselerin 

avlandığı haber alınmıı oldu 

iundan vilayetler dahilinde 

bütün Jandarma te şkilatı ile 

köylere, bilhassa av civarın 

daki teıkilata bu gibılerin 

cezalandmlacakl8rının bildi-

Mevsimılz av yapılmasına rilmeıl lazımdır. 
= = === =========== ====='===----===..:..:=== 

Dursunbey Panayiri 
Dün Kapandı .. 

Panayna bir çok yerlerden iştirak edenler olduğundan 
ahş veriş iyi geçti 

Dunun bey, 14 (Hususi) - ı 
Kasabanın en güzel bir 

1 
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Bir Yumurtanın SebeP 
Olduğu Cinayet·· 
Bir yumurta rüzünden, klriSİnı döödüüü için ~ir ıt' 

~ardeşini öldür~ü 
···-· Kardeılnin kendi k•' "'' Savaıtepe nahfyesine bai 

lı Tavıancık köyünden İs
mail oğlu Şabanın 30 yaı 
larındakl kardeti İbrahtmi 
tabanca ıle ö ldürdüğünü 
yazmııtık. 

Yapalan tahkıkata naza· 
ran İbrahim vakanın oldu· 
iu günün sabahı Şabanın 

karısı Cemileyi bir yumurta 
meselesi yüzünden döğmiit 

tür. 
Kadm kocası gelince İb 

rahimden dayak yediğim 

anlatmıttır. 

dayak atmıt olmuı Ş• 
çok stnlrlendlrmlttir · ; 

••• 
Bu hiddetle tabıın' ~·' 

yanına alarak İbrahtf11IP 
manına gltmlttlr . ,1 

Şaban, lbrahim inhardl,d' 

da mesgul olduğu bir •1',tlf 
ı~per alarak tabanca ıle 

1
, 

etmittlr. İbrahim alc:hi
1 6' 

ranın tesiriyle herllerı ,il 
müttür Suçlu tevkif ttrfl 
mittir . Tahkikat derı1tlef 
mektedlr. / 

ı:::===============================--
yeri olan, havası ve suyu 

bol Saz çayırında salı günü 
kurulan panayir bugün da 
ğılmııtar 

Panayıra Balıkui r, Buna, 

Tavıanlı, Sındısgı, M. Ke
malpata ve diğer civar na 

hiye ve köylerden birçok 
alıcı ve sat ı cılar gelmiıler· 
dir . 

Panayirin ııon günü olan 
bugün Çocuk Eıirgeme Ku
rumu ve Kızılay menf aatına 

tertip edilen pehlivan ıı;üreı · 

leri de iddialı ve güzel ol· 
muıtur. 

Güreşlerle bu Kurumlara 
oldukça varidat temin edil. 

mittir. Pehlivanlara da muh 
telif hediyeler dağıhlmıthr. 

1 Ziraat Bankası Bu~, 
dayAlacak .. 

Panayir , gerek hava l arııı 

müsait altnıeıi ve gerekıe 

Devlet Uenıiryollarının pana· ' 

yıra gelecekler ve getirile 
cek efyA için yaptığı tf'nzi 
lil dolaylstyle diğer seneler· 

den çok kalabalık olmuf. 
gelen alıcı ve satıcılar da 
umduklarından fazla iııtıf ade 
etmlılerdlr . 

fuara gönderılece~ of an 
ma~suller ~ün gitti 

izmir Fuarına vllayetimi · 
zin de iştirak edeceğini yaz ı 

mışhk . 

Fuarda teıhir edilecek olen 
vilayetimiz mahsullerıyle 

sanat t'Serleri ticaret odası 

tarafından toplanarak dün 

Fuar komitesi emrine aön· 
derilmlıttr . 

Banka her y~ Öldugu uibifapacaüı mo~avaada ~ut 
yın ~ilosuna bış ve ~eş ~uçuk ~uruş verece •'' ,. .. 

Yeni buğday mahıulünün, hince buğday mub•Y 

piyasaya son günlerde fa:ıla baıhyacaktır . jtııd'~ 
mik tarda gt-lmesi yüzünden Banka köylüden do rıt"~ı 

doğruya yapacağı bıJ rı ~I 
fiatlarda bir mıktar düıük d ylıtr• ti 

yaada iyice huğ a 11 I 
lük htssedilmiıtir Ziraat ban· k terfi bıl suna beı uruf· lı 

randımanları yük•" d• 6 
ne meydon bırakmamak için daylarıo kilosun• 

kası çiftçinin zarar görme11i 

2056 aayah kanun muci- kurut verecektir. 

' 
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Mısırda Gençliğe Ehem 
rniyet Veriliyor .. 

Umumi akış ve hi.diıele 
re Köre, Muır edebi bayatı· 
~ın Yakın bir iıtikbalde, çok 

1 
ol ve mütenevvi kıymet 

ere malik olacağına hüku 

:ttrnek mümkündür. Edebi 
'Yatın kuvvetlenmesine 
~ebep MJBır gençliğinin ıtm

iye kadar devam ede"elen 
:zıcı kayıtlardan ve onlaran 
01urduğu güçlülderden ku· 

rtul111ak için bu bağların ve 
~orlukfaran yenilmesi yolun 

fi a mücadeleye girişmesidir. 
bı~: ne kadar onlarla ecne-

r arasındaki husumet 
nıhayet bulmuııa da Mısır 
~ençliğ ı nefiıleriyle mücade · 
e ederek tlmdiye kadar 

•l1 ıtn 
kı arnıı oldukları bir ten· 

de - ·- ki IGk gogus verece er, rüç 
kıı~erle karıılaııp bu müı 
1 tı Yeneceklerdir . Genç 
~'in bu mü~kilat ile vaki 

lt~t~ılaımalarında nefiılerine 

1 
llıat ederek baıkalarınd.tn 

t ''dı111 beklemeden itlerini 
•rı . 

ili ıırrı eylemeleri kendileri 
~ ;P.ven büyüklerine güven · 
le e trı her hareket ve kal -
ınlll 

eı._ il onlara istikbali daha 
k hı bır surette hazırlamak 
b~Yaısfyle olduğunu kalben 
h ı-.elerı lazımdır. Edebi 
'Yatt ltıtk .a kuvveti fazlalaıtu-
~, •çln en iyi uıul neflıle 

Ucah d 
ın <' e ve nefsi her tür 

il\ ' tÜçlüklere ve be~: lenil 
'Jt 

l&tl n ıhtımallere karıı ha-
h '"'aktar. Muhakkaktır ki 
dııllçlerirnizln kültürü zan ne / 

dı'" 
~il t&nden çok fazladır Bu 
d.1 llk onları hayat müca· 
"tı · r, ınde daima galip çıka · 
c:,k 

t'c: 1_ ve saadete ka vuıtu 
•ııct t du) ı,, çlerinde yeni yeni 

''d tular, zarif ıekiller hiı · 
tcekı r,t 1 er , hayatı sükün ve 
'lı d c:,kl in en ibaret sanmıya 

"c •t Ve böylt-likle parlak 

l,t.ırt'ıeıut gQnlere varacak 
Qlt I:' 

tı • ..:.vvelce liarıılaıtıkla· 

a~ ... ~ttakkatlere, duygulara 
~ .. Gkl 
''~ il ere kanıkııyorlardı 
llerı"dıaterine ne dP. mi1le 
1,,d e kabahat bulamıyor• 
'lt1~~ Çünkü ecnebi teıiri 
"-illi il idiler . Yabancılar 
)cıtl itlere müdahale edi · 
ı,)ı~tdı. ellerindeki tebayı 

'lcu"vetriz ve dalma 

nüfuzları altında tutuyorlar · 
dı. 

Halbuki timdi M111r b· 

tiklalini almıt M11ırhlar me 
mleketleriode hükümraolıiı 
elde etmltler yabancılar hu
suri iılerimizden elini çek
mit memleket itleri parla· 
menler bir ıurette idare ed· 
ilmiye baılanmııtır . Mıaır 
gençleri bilmelidirler ki ye 
ni hayat oyuncak deitldtr. 
Ve mücahede uyku ile yapıl · 

maz tiddeti iyı kavr1tma 
lan l azımdır ki herıeyden 

evvel muharrir ve fl\lrlerin 
bu kuvvetli vasfa yetitme· 
leri lazımdır. Biz onları ya 
ni Munr edebiyatının müı 

takbel müme11illertni kuv· 
vetli güçlüklerle mücadeleye 
hazır hayattan hakkını elde 
etmeye muktedir insanlar 
halinde görmek iıteriz On 
lar kendilerine hibeler, he
diyeler yapılmaıını bekle· 
memelfdlrler. Müıtakbel ed· 

ebi hayat bollukla da tem 
ayüz edecektir Çünkü da · 
hıli cihat böyle kalkınma · 

nın lüzumunu anlattıran 

meıhur M111r gençliğinin gö · 
zlerini birçok nokaanl8Tımı · 
za ve meziyet ?erimize kartı 

açacaklar ve ergeç tefek 
küre varacaklardır. Edebf· 
yatta da bu tefekkürün te · 

aıri görülecek ve gençleri
miz a.ra11nda muhtelit bir 
surette dütünenler olacağı 

gibi müstakil hürriyetper 

verler de bulunacaktır. Mı

sar gençli~i evvelce olduğun· 
dan kat kat fazla dütünml 

ye, evvelce olduğundan kat 
kat yazmaya ve fikrindekinl. 

ıuruündakinl edebi bir ıu · 

rette tf adeye mecbur kala· 

cakhr 

Bundan baıka müıtakbel 

edebi hayatta tenevvü de 

görülecektir . Çünkü M11ır 

gençliğinin girlteceği dahili 

mücahede onun gerek it 
kapılarım ve gerek ilim ve 
fen kapılarını açacaklar. Bu 
muhteltf mevzuların arasın

da ılddet l i ihtilaflar zuhur 
edecektir Bu muhtelif mev· 
zuların arasında tiddetlt ih-

1 

tilaflar zuhur edecektir . 

l'()lt 
y l\DiLiNIN MiLLi ROMANI No: 61 

~ ~, .lll 
ı~ ~llç h lllat sonreydl . - Sözlerimi yanlıı anla 
) ~tlaıtıd llstabakıcı bardak dınız .. 
t~d\ıltl 1ekı ilacı ona yudum - Belki, fakat artık ne 
~.. Çir( k - vl fil .. , ~G r en Fikret mah· ııo,. esem na e .. 
~ ~Ütıe b· k ' d - Ru türlü müdafaalar 

~l '"•il a amıyor u .. suçu bile bile yüklenmek 
L. tlltıı, 'llın rengi btrden 
"it trnı olur . . 
'ıı ''tı, b f . gözlerine koyu - Ben okadar fena bir 
'ttı. :dın gölgesi yayıl 

" t adam değilim ki . 
~~ Q .e &. inliyordu: 
"'ıı· ~t\ırn - Ben de öyle demedim 
•.ı llt için çok üzül --..,t Sıı ki . Zehrayi çok güzel ta· 

'lı~1 be neuıl teıekkQr nırım . 
\'ı... liö 1 ilemtyorum · - Tıpkt benim vaktile 

"'' 1 e - 1 '- •i soy erseniz, o tanıdıfım ıibl .. 
~i hı it, Q,Q ç affetmem.. - Katlyen öyledir. 

lnll•umum hem · - Sizce bir fikir sabit 
olabilir .• 

TORKDILI 
E 

Kızılordu 
Hıkkmda izvestiyanm bir 

ma~alesi 
Moıkova , J 3 (A.A ) 

Tu ajansı bildiriyor: 

lzvestf ye gazetesi Kızılor 
duya çağrılan yeni efrat 

hakkındaki emirname mü 
nasebetile yaııdığt baımaka 

lede Kızılorduya timdlyP. 
kadar, hiçbir zaman timdi· 

kine benzer efrat girmedi
ğini bilhaua kaydederek di 
yor ki: 

Hu efradm mühim bir 
k11mı tali tahıil görmüttür. 

Ve bJJnlar arasında hurnıi 

hazırlık talimleri görenler · 

de çoktur . Keza bunlardan 
birçoğu daha timdiden pi 

lot olarak orduya girmekte 
dır Bu kuvvetten barıı da · 

vası için muvısffakıyetli bir 
surette istifade edtceğtz. Bü· 
tün ileri beıerlyet biliyor 
ki Sosyalizm memleketi ba· 

rııı samimi olarak arzu et 

mektedlr Bununla beraber 

barıı ancak Sovyet hükü 
metinin müdafaası takviye 

edilmek ıuretile mu haf aza 
edilebilir. 

Pravda gazetesi mükem 
mel bir askeri ve ılya1i mek· 

tep olan Kızılordunun yük· 

sek kültürünü btlhaasa kayd 
ve iıuel ettikten sonra 1912 
de Ruıyada Çarlık ordusu 

hizmetine çağrılmıt olan ku· 

ra efradının yüzde 33 ü ka 
ra cahil oldufu halde 1936 
da Sovyetler Kuıyasında 

hizmete çafraJan efradm 

yalnız yüzde 1 J ünün oku

ma yazma bılmedlğint kay 

detmektedir. 

Mesela edebi hayatımızın 

yakın bir atiıinde çok zen· 

ginlik olacağma eminiz. 

Çünkü millet nail olduğu 

hürrl yetin yükıekliğtnt istik· 
balde idrak edecek vazife 

lerini ihata ile bütün hür 
mJlletler ıtbı kendisine de 

laa bet ey it yen meta kkatlerl 
ve borçları sevinçle yükle· 

necektlr . 

}'AZAN: Halil Bedi fııraL 

- Hayır Büyük bir yan· 
lıılık . . 

- Sebep? .. 

~ Sizin ifadelerinizle Zeh· 

ranın mektubu ara11nda 
okadar açık bir tezat var ki . 

Fikret genç kızın ıözlerloe 
cevap vermedi. Zebranın 

arkadaıı Şefikanın karı11ın 

da boynunu bükmüı 11e11lz 
duruyordu .. Her adımda , her 

teıadüf gönlünü ıızlattıkça, 
arhk Zehrayi unutamıyaca -

ğanı anlıyordu .. Ha1taba 
kıcı bunu ıezmiı ııbt anıı · 

Litoryo 
Adh italyan drednotu de

nize indiriliyor 
Roma, 14 (Radyo) - LI· 

toryo adındaki ltalyan dred· 
notu, bu ayın 22 sinde de 
nlze indirilecektir . Yapıla

cak merasimde İtalya kralı 
Vıktor Emanuel de hazır 

bulunacaktır. 

idmıngücü başkanhümdın 
Bahkeılr ldmangücO ıe-

nellk kongreılnl yapmak 
6zre bütün azaların 15 
Aiuıtoı 937 pazar aunu 
aaat 2 J de idman gücü bi· 
naıma gelmeleri rica olunur· 

~ocu~ f sirgame Kurumu 
Baş~ınhğmdan: 

30 Ağustos Zafer Bayra

mına rastlıyan pazarteııl gü· 

nü Kurumumuz tarafmdan 
fakir ve kimıeslz çocu · 

ki arın sünnetleri yapı 
lacağındao yardıma muhtaç 
olanların 20 aiuıtoı tarıhi · 

ne kadar her gün aaat 
15-17 arAıında Bahkesirpalaa 
bitiıiğindekl Kurum Baı

kanlıtına müracaat etmeleri. 

Halkavi Bııkanhğmdın: 
Halkevi Kurslar Şubesi 

tarafından Halkevi salonun· 

da ortamektep proğramına 

riayet edilmek suretiyle or 

tamektep (Birinci, ikinci ve 

üçüncü) ıımflarına Franıız 

ca dersi verilecektir. 

Üçüocü sınıflara haftada 

tkiıer, birinci ve ikinci tı -

mflara haftada birer ıaat 

ders verilecek tir. 

(Oen zamanları:) 

Sınıf Saat 
Pazartesi: 3 ( 15 l 6) 
Salı : (1 5 · 16) 
Çarıamba: 
Perıembe: 

2 
3 

(15. 16) 
(15. 16) 

ya kadar devam edecektir. 
Arzu eden gençlerin Halkevi 
katipliğine müracaat ederek 
ilmini kaydettirmeıl lazımdır. 

.- =ıs -

zın onun kalbini yoklamak 
iatedı .. 

·· Zehrayı bili seviyor 
musunuz?. 

Fikret gözlerini ve yüzü· 
nün renalni g6stermeaeme 
çalıııyordu: 

- Unutulmak iıtedikçe, 
unutamıyorum . 

- Zehra da böyle dütü • 
nüyor .. 

- Mümkün mü?. 
- Hakikat .. 

Sözünü tamamlıyamadı .. 
Hademe teliıla odaya ıir · 
mitti: 

- Doktor ıizl çaimyor . 
F ır ame!iyat var dedi Genç 
kız elini Fıkrete u:aatıyordu: 

- Bana ılmdillk müsaa · 
de . . Sizi yalnız bırakaca
ğım.. Bir lıtirabınız ftlln 
yok ya .. 

- Ürkek g6zlerle baktı .. 
Sonra aankı yalvaran bir 
ıesle: 

- Memtlre .. Dedi. 
Şef ika Fıkretln ne demek 

iıtedlltnl ••ladı .. 

3 SAYFA: 

lngiltere - ltalya Mü
nas e b a t ı i n k i ş a f 
Edebilecekmi? .. 

4, 5 ve 6 Aiulloı 1937 
tarihli Fransız razetelerinln 
uzun uzadiye mevzubahııet · 

tikleri baılıca mevzu ıon 
zamanlarda lnglltere - ltalya 
münuebetlerinde koydolu · 
nan deiitlklik mesele1ldir 

Yara reımi matbuata aö · 

re: 
Avrupayı eodlıe verici 

bir ıurette ifgal etmekte bu· 
lunan günün meselelerinin 
halli husuıunrla fgiltere 

İtalya münasebetlerinde sa· 
Iah hasıl olması hakiki bir 
garanti teıkil eder . Nevılle 
Chamberlainfn 11rf ıulh 
menfaatlerinden ilham aia· 
rak bu istikamette teıebbüs· 

lerde bulunmuı otma11 her 
türlü sitaylılere layık bir 
harekettir. Mamafi bazı 

cihetlerde bu teıebbüıün tc
ra1ında meuir olarak gös · 
terilen amiller ihtiyat kay
diyle karşılanmalıdırlar Ne 
tekim Gentlemenı aeree· 
mentin inktıafmdan, bir Ak· 
deniz an~aıma11 akdoluna 
cafından ve bu anlaıma ile 
lnıilterenin Akdeniz\n ıark 
havzasında ltalyanın emni
yeti hususunda her türlü 
teminatı vereceğinden , bil 
mukabele İtalyanın da Bale 
ar adalarmda ve Faıda yer· 
leımekten fariğ olacağından 

ve bu suretle Akdentzin 

rarp ha vzaıında fnriltere 
ve F ranta için tehlike teı · 
kil edecek mevziler almaya
cağından ve en nihayet In
gilterenin Habeıistanm hal
ya tarafından ilhakı valuuı · 

01 tudik edeceflndan bah 
solunmaktadır. Difer taraf · 
tan ltalyanm, Londrada Lo

ltalya baıvektllerl arasında 

teali olunan mektupların 

böyle muayyen meıelelere 

tema1 etmit olduğu zanne
dılmemektedlr. 

( "Tempı., Pariı, 5 8-937) 
bu mevzu etrafında diyor ki: 

loıtltere - ltalya "Gen• 
tlemenı Ağreement., anlaımaaı 
akdedılmiı bulunduiu ıekil 
de bakidır. Bu mukavele, 
büyük ıuple1t haiz bir dip· 
lomatık ve11ka ile de pra

tik kıymeti. tatbikatta akit· 
lerln röst.erecelfl dürQıtiy• 
tabidir. lıpan1a buhranı 

tasfiye edilmeden FranNnın 
dahi lttirakiyle müzakere 
edilecek olan yeni bir Ak
deniz anlaıma11 mevzuu 
ba hsol a maz. ln ıll terenin 
Habetlatanın ilhakını tanı· 

ma1ı meseleılne ıelince; bu 
huıulta Franaa lnıilterede 
serbelli harekata malik de
ğildir . Milletler cemiyetinin; 

Habeıbtanın milletler cemi· 
yeti erkinından olmak için 
lazım olan tartları haiz ol-

madığı huıuıunu teıbit için 
teıebbüıte bulunrra11 lizım· 
dır . Lokarnocu de•letlerin 
önümüzdeki ilk teırtnde 

Londrada içtimaa davetle -

tine gelince: Lokarno mua
hedeıinin bir garp emniyet 
paktı ıle tebdil olunma11 

fikrinin henüz terk edtlme-
miı olduiunu unutmamak 
llzımdır . 

Bunun için bütün vakıa

lar Londra tle Roma ara~ 

ıında cereyan etmekte olan 

konuımaların umumi maht . 
( Lltfen çeviriniz ) 

karnocu devletler arasında ı•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!'\ 

baılamıı bir konferaoıa iı- TÜRKDILI 
tlraki kabul etmekte olduğu Pazarteıinden baıka her 

ıöylenmektedlr. Bütün bun ıün çıkar. Siyasal ıazete •. 
lar nabemevsim ve tlmdılik Yılhiı: 800 Kuruı 

üzerinde durulmasını kap Altı Aylıiı:400 • 
ettirecek sebeplerden mab Say111: 3 • 
rum lıtıdlillerden ibaret Günü ıeçmlt ıayılar 25 
ıeylerdir, yeni vaziyetin in· kuruttur. 
kitaf tarzınan ileride böyle ADRES: 
bır istikamet takip etmeıı BALIKESiR l 'ÜRKDILI 

mümkün i•e de İnailtere ve '• J 

- Bunu düıünmedim de· 
ğil .. Fakat daha çok lzüle· 
cefinizden &corkmuıtum .. 

Zehranın mektubunu iltl 

yoraunuz deill ml? . . 

Fikret ıeatni çıkarmadı . 
.Evet. der 1ıibi batanı öne 
eidl . Ha1tabakıcı teselli 

eden ıözleri kesik keıik ıöy · 

lüyordu: 

- Bir kız .. Evleniyorum, 
demekle ıevılslnl anlatmaz 

kı . Bu satırlarda belkt mü 
ebbet bir ayrılığın rengi 
var .. Fakat, bununla bera · 

her ıonıuz bir ıevginln de 
içli çağlayıılaı mı duyacak 

ıınız . Dedi. Sonra ilave 

etti. 
~ Hayat bu, belli ol· 

maz .. Bazan gün doimadan 
neler dotar · Derler . Alla 

ha 11marladık tik ı t en ı e .. 
Dedi ve uzaklaıtı .. Hasta 

bakıcı henüz odadan çık

mıttı kt bir omuz ıaraıhtı 

ile yaralı subaym batı yaa

tıla cllferken, haeta tluclak 

lar birkaç kelimeyi boiuk 
boğuk tekrarladı: 

- Beni affet . Zebra, 

beni affet .. 

Oınyorum ö r t C1 n üz 

beni. . 
- Hava 11cak delil mi? .. 

- Ne htleylm.. Sanki ar-
kama kar yaiıyor .. 

- Üzülmeyiniz ıon nö· 
bet gelecek .. 

- Artık kurtuldum de
ğil mi? .. 

Ona ne ıüphe var .. 

- Hiç ümit etmiyordum . 

- Çok kan zayetmlt 
tiniz .. hk dakikalar hepimiz 
korkmuıtuk . Daha dofruıu 

hepimizin kanı menfi idi .. 
fakat imdadımıza Fikret 
adında bir ıubay yetlttl .. 

- Kim bu çocuk? . 
- Size kan veren hir 

ıenç .. 
Doktor mu? .. 
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~ r~ ! M.h.m!.!1!!!!.~ı.~!~~~!~!~~~~~: I& Bayan Ve Baylar için ~ 
ı : vaııfları aıaiıda yazılı balastlar 23·8.937 pazartesi günü = u ı k y • M 
sa • bizalarmda yazılı ıaatlerde kapalı zarf usultle Bahkeatrde " c u z u e r 1 •• H 
m ,. 3 üncü .,ıetme binasında •alın ahnacaktır. ı a A 

• Bu lfe girmek iatfyenlerln yine hlzalarmda mikdarlan B 1 k d ~ 

1 
Bu kerre Sındargıdakl mafazamızın a ı eıir e 

IE • yazıla muvakkat teminatlarla kanunun tayin ettiği veııka- t• Tokatlı Otelinde l4 numarada bir ıubealni 1 k 
• • ları ve resmi gazetenin I · 7-937 gün 3645 No. lu nüsha ı H aç 

1 

• ımda intlıar etmlı olan talimatname dairesinde alınmıı ve- 141 
• • sika ve teklıflerini ayni gün Muradiye için saat 14,30 ve •• Bu şubemizde kazmir, ketenli, selen 
• ;I Sığırcı civarındaki balastlar tçtn aaat 15,30 kadar komlı· tt ve lüks selenle, ki/, tela ve bun/ann cin-
M -.,. • yon retıliiine vermelert lazımdır. tt sleri ve halkımız için keten ve çulhaki 

1 Şartnameler ffalıkesirde 3 üncü tıletme müdürlüğünd •• . = • Balaıtın Muhammen Muvakkat ihale it satılır ve yapağı a/Jnır. 
• ve Emtralem Sıtırcı iıtaayoolaraoda parasız dajıtılmaktadtr. 1 1 hazır elbiseler bulunur ve ehven fıat/a ~ 

• • bulunduiu Kllometreal Ctnıl Mtktar~ bedeli teminat saati l t f 
• Türkiye plyasHında y~kıek mevk\ kazanmıı olan • yer M 3 lira lira 1 Sayın müşterilerimizin şubemize !~ 
• dünyADın en m•ıhur ı EMiL MARUT ) Kalburfabrl • Muradiye 41 . 50 T~.~=: 6000 8880 666 15,30 ı H bir ddefa uğramalan menfaatleri ikti- ~ 
• kasının mamulatı olan kalburlarından 4.5 ve 6 numa- I Sıiırcı 328 B30 Ocak 6GUO 7800 585 16,30 •• zası ır. M 
it rah bütün ve iki parçalı büyük hasılatlı makineler it Balash 4 - ı - 307 tt SındlfgJ/ı Mustafa Karagür M 
•• tlcarethanemlze ıelmııtir. ! vı·ıaA yet oa·ım"ı !•.... H ,• : .; ••• z:z:::z:::::zzzz:z:::•' 

1 mii~:~i~~~~;s~~~~a~i:~!d~:~~= 1 Encümeninden: Belediye Riyasetinden: 
• maktadır. ! O l k ı b ı k k Çay dereainde yapılacak kanalizasyon için 13·8-937 m amız ı l\ygır ar için mü ayaa edl ect- uru 

• • çayır otuna verilen bedel haddılayık aörülmedı ~inden ve tarih ve cuma günü aaat 16 da belediye encOmenırıd• 
• Bu Bir FırsatfJr. Bu F1rsat Her Za- • yulafa istekli çıkmadığından dolayı 23~Ağuıtos-gJ7 tarihi• yapılan açık eksiltmeye talip çıkmadıiından OD aüo teOJ· 
• E/ı Q }(," /ı" v; D • ne rastlıyan pazartesi günü tS de ihalesi icra kıhnmak dit edildiği ve ihalenin 25 8 937 çuıamba günü saat 16 
• man e eçmez. oy u e eğirmen· ı j üzere 12 Ağmtos 937 tarihinden itibaren on gün müd . da belediye encümeninde yapılacağı ilan olunur . 
• cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. detle uzatıtmııtır 
• W 2 - Yulafın muvakkat teminatı 81 ve kuru çayır ot 

1 AHMET ve IBRAHIM CUMALI Si unun muvakkat temınatt 10 ııradır 
• 3 - ihale vıl6.yet makamında müteıekkil daimi en 

il Çluicller içinde Hırdavat, D~mlr, İnşaat = cümen tarafından yapılacaktı,. 
• Malzemesi Rençber Al~''~rl lf 4 -- lıteldilerio belli gün ve saatte muvakkat temi· 
• Alım Ve Satım Yeri • natlarlnı mal1andığına yatırdılılarma dair makbuz veya banka 

ı ••••• ·-~····••SltJflf•--·I ~:~~~~larıle vilayet da~i encümenine müracaatları ilan 

yelle oldukları kanaatini 
vermektedirleır . Bu gazeteye 
göre İoılliz mehaf illrlnden 
bazıları ltalya-lngtltere mü· 
zakerelerlne baıka bir mlna 
vermektedirler. :a>öy le kt: 
Mu11ollnl Hltlere bir mektup 
göndererek, ltalya lngiltere 
tarafından tecavüze maruz 
kaldığı takdirde Almanyanın 
yardımına istlnad edfp ede
miyeceğini sormuı ve Hitler 
de ademi müdahale komite· 
ıindeki vaEiyet aydınlatıl 

madan bu ıualf! cevap ver 
menfn doiru olmıyacağı ce· 
vabım vermlttlr. '"Temps,. 
İtalyanın vaziyetinde hasıl 
olan deiltikllğin sebeplerini 
bunda aramak lazım geldi 
il f ikrindf!dlr. 

Sağ Cenah matbuatına 
göre: 

Saf cenah matbuatının bu 
mesele etrafında ileri ıürdü · 

ğü fikirler arasında müba
yenetler vardır. Sağ cenah 
gazetel~rlnden bazıları ln · 
gilterenin günden güne kuv· 
vet peyda eden silahlanma 
sının Büyük Brltanyanın 

mevktioi takviye ettığlni h 
alyanm lngiltereye çatmanın 
nasıl bir tehlike teıkil etti· 

ğioi takdir etmekte olduğu 
nu; bazıları lnglliz poletika. 
sınıo tecrübelere istlnad ede · 

rek hareket ettiğini ve fa . 
kat bu hareket tarzının ha· 
yretler uyandırmak ha 'i kal· 
madığını; bazıları da İngil 

tere ve İtalyanın birbirleri 

ne el uzatmalarının meıud 
bir hadise teıkil ettiğini ve 
Fransaoın da buna tıtirakt 

lazım geldiğini yazmakta 
dırlar . 

Sol cenah matbuatına gö · 
re: 

Sol cenah matbuatından 

komünist "Humanlte" logll · 
tere - İtalya müzakereleri 
mevzuunu uzun uzadiye ba-
"l,pl•ktedtr. Olumun naıtrl 

Vilayet İdare Heyetinden: 
Takarrur 
eden bedel 

lira nevi mtktan k6yü mevkii hududu 
ıayrf menku 

lün tabibi 
kuru oğlu Mus· 
tafa ve Ah 
Nazife 

155 tarla 18,380 Karaman K. Çukurlarda Haaan yol . Şaban 
Hüıeyln 

150 
" J 7,461 Kabaklı Akçepınar boıhalt İbtahirr •. 

13~ 
" 

3.676 Halalca Ovaharmanı 

su ayaklığı, Hatice 
Beıeli oğlu yetim 
leri, ıehtrlt tarlaıı 
Ahmet, Salt, Fatma, 
Ahmet 

Hasan kızı 
Cemile 

121 
" 

8,271 

142 • 5,514 

121 
" 

5,514 

.. Meralarda 

" Helvacı kuyusu 

" A yaır oğlu yeri 

Fatma, Ramazan, 
Yusuf, Mustafa 
Beıell oflu yetim · 
lerl Ahmet, Mehmet 

" 

" 

Yukar;da köy ve mevki ve hudutları, dönümü miktarları yazılı tarlaların takarrur 
eden ve hizalarında göıterlleo bedellerle 14 8 937 tarıhinden 24-8 937 günü saat on 
altıda ihalel katıyetreri icra kılınmak üzere on gün müddetle aakıye alındığından ta 
lip olanların yevm ve vakti mezkure kadar villyet idare heyetine müracaat eylemeleri 
lüzumu ilan olunur. 

efklrı olan "Populaire,, in 
yalnız Londra mena bllnden 
gelen haberleri kaydile ikti 
fa etmeıl dikkat nazarına 
çekmekten halı kalmamak. 
tadır. Bu gazete İngiltere 
baıvekilinln Mu1101lniye gön· 
derdlil mektubun umumi 
cümlelerle yazılmıı olduğu 
nu ve hiç bir taahhüdQ ıhtı 
va etmediğini tebarüz ettir . 
mektedır . "Humanite,, lngil 
tere · ltalya konuımalarının 
lıpanya aleyhinde olduğunu 
iddia etmekte ve demokra· 
ıtoin kurtarılmaaını talep 
eylemektedır 

( "Journal du Ot.bata .. · 
Paris 4,8, 1937) diyor kı : 

lngiltere ile İtalya arasın
da hasıl olacak bir yatııma 
mn ispanya itlerlnde seri 
bir teıirde bulunacağı mu· 
hakka'ktır Ademi müdahale 
poletikaaanın uygun bir tarz 
da tatbiki hususunda ademi 
müdahale komıteslnde he 
nüz bir hareket tarzı bulu
namamııtır İngiliz zimam 
darları hal ya ile bir hal ça · 
reıl bulmak için Roma ile 
doirudan dofruya konuıma · 

larda bulunmanın daha mu• 

vafık olacağı kanaatıni haaıl 

etmiılerdir . ,, 

(Echo deparis, 5 8·937) di 
yor ki: 

İngiltere - ltalya müza 
kerelerinin süra tle terakki 
etmiyeceklerini bflmlyoruz 

Fakat ergeç garbi Akde
nizde ve Kızıl deni7:de ıki 

devlet münaıcbetlerinde ha· 
reketler baılıyacaktır. Eğer 

f aıtıt hukiimeti Londra ka 
bloeaınln vaz ~ltlğl prensip· 
lere mukavemet gösterecek 
olursa İngiltere ve ltalya 
birbirine ka rıı kati ıurelte 

mevzi alacaklardır lngilte · 
nin Valinsiya hükumetine 
kartı büyük bfr tevecdihü 
yoktur. General Franko ye. 
oi zaferler ibrazına muvaf · 
fak olduğu takdirde lngll 
tere tarafından tanınmasını 

temin edebilir." 
( "Journal" Paris, 4 8 . 1937) 

dtyor kt: 
" ... Bu kadar ayan bir 

manavra görülmüı değıldtr . 

lngiltere l ı alyaya el uzat · 
tı . Çünkü ispanya ateıini 
ıöndürebilmek içtn bundan 
baıka çare olmadıiını ıör 

müf bulunuyor. Filhakika 
ademi müdahale politlkaaıuı 
girmif bulunduğu çıkmaz 

dan çıkarmak tçin baılıca 

maniayı izale etmek icap et 
mektedir. Bu husustaki 
müıktlit Herlinden ziyade 
Romada ıadır olmaktadır ... 
haf ya, bazı kimselerin de
dikleri gibi, Balear adala 
rında ve Futa yerleımek 

delil, İspanyayı bolıevlkleı · 
mekten kurtarmak istemek 
tedir. İtte İngıltere İtalya 
anlaımaaı bu eaaa üzerende 
yapılabilir.,, 

-·ı 
Oün~ü un ve za~ire f iatlau 

UNLAR: 

Asgari Azami 

K. K . 

55 Handıman 860 870 
60 840 850 
70 790 800 
80 " 690 700 

BUGD AY PIY ASASI 

Sert bujday 4 7 5 - 5 
• Yumuıak ,, 5,25 5,5 

Arpa 3,25 - 3,5 
Mııır 3,25 - 3,5 

Balıkesir Lisesi 
Direktörlüğünden: 

Bu yıl talebe kaydına 20 8 937 de batlanacak •' 
20 9 ·937 de son verilecektir. Parasız yatılı sınavına ıtr· 

~ mek tstlyenlerln 28 8 937 tarihine kadar müracaat eyle111t•1 

ıınav 2 9 937 de yapılacaktır 

1 

İŞ rE YERLl MALI MAKiNE BUDUR 

Uzun senderdenbui tecrıi.be neticesi clarak htf 
dli.zenl bir Türk sanalkôrtmn ell11de11 çıkan buğiOY 
eleme kalbur mal<inelerf nl piyasaya arzedfyoru: 

Bu makfneler muhitimizde ekilen bufdaylar ıçlO 
en elverlıli ve en uygun bir ıekilde tecr6belt-rle y•· 
pılmıttır Saatte muhakkak dört yüz kilo buida1' 
her çeıttte ayırır ve temizler. 

Makineyi Kullanmak flvrupa Makinefe' 
rinden Çok KolaydJr. 

Çünkü diğerleri gibi alır delildir ve ayakta ç•~ 1 
rllmez. Oturduğunuz yerden kolayca hatta bır çoc" 

. ıll' 
tarafmdan bıle çok hafif bir hareketle idare edıleb 

Höyle hır makineye ;ahlp olmak htiy~nlere ttr'
1 

han bir Türk ifçislnln emeği ile olan bu makineler 
bl' 

den almalarını ehemmiyetle tavsıye ederiz. TecrO 
terini her aı zu edene herzaman ıösteririz. 

11/0• 
Tlcarellıanemlz.de inşaata alt demir, çı.me dt 

çivi vesaire gibi her dtizen ue köylülcrlnılz. ıçifl ğ· 
lzerncul rençber dür.eni ile en iyi boya ve l>ayo Y0 

iare bulunur. 

Fiatlanmız Çok Ehvendir, Bir DB' 
fa Deneyiniz .. 

ivesi veHaıyazmanı: Halakt-dr aaylavı H. KAi<~ 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' A~ 

1 . 
; Baıımyeri : il Basımevl 

, 
1 

" 1 


