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İngiltere, taarruza uğruyan gemileri· 
ne mukabelede bulunmalannı bildirdi. 

19 AGUSTOS PERŞEMBE 1937 
'---

GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YJL SAYI: 10206 
-..........==-=-====-===-===--==---=--=----=-======-====-===-==*==,_,.====:!:=========== 

Manavralarda Dün Ta- lngiltere Şehirde Odun Ve Kö
YareF aaliyeti de Ba )adı .. Taarruza uğrıyan .u~milerin~ m U r B u h_!_ a n_ı Var .. _________ ş mukabele eımelerım emretıı Bir kilo kömür allı kuruşa çıktı. Odunsa bulunmiyor. 
Atatürk Dün de Harekatı Geç Vak- gil~:.:d~:~~~.<:;,~;:.:.-A•: Halk ihtiyacını gaz ve benzin ocaklarile temine çalışıyor 

denizde İngıliz ticaret ge Şehrimizde bir müddet· Kanun odun katlyatına 

t e Kadar Tak ip Etti ı e .. ;~~::~~;. ;:~;.ı;:,. ::~ab~~; ~::~:··d:!:: ... ~~:::.~:-. :~~.:~ktld. mü ... d. •imek 

liiitün Misafir Heyetler Monavra Sahasına Ha· 
~ket Ettiler. Kı~mızı Kuvvetlerin T aar~u~u 
arfısında Mavı Kuvvetler Geriye Çekıldı .. 

't~atlu, 18 (A.A.) - Dün 
'~en ıonra cepehedeki tü 
~ et araaında muharebe, 
Nr~ı \>e mukabil taarruz 
"-•~ilde devam etti. Bundan 
ı...1'1" lur,rnızının •• karımnda 
-.ıl) "•n ıüvari livası men · 

'''t~krnyonlara bt~dhilmit 
~I ttrnızı kOmenın cephe 
'ı.aı lfllcviye etmek üzere 

t fllda 
~ı. 

'toı 1 saat 17 de zırh l ı 
•tın h --~,ıı. imayeıinde Ya-

~ • 11 k- - h 't oyu ne are-
~... etu. Ayni zamanda 
~•ı ~ 
~ .... 1 kolordunun Çorluda 
~•n Uhneni de cephe ge-
'l 

18 
)anaımak ü,.,.c; &a Ordumuzun J-Jnr.eıu'itrnı uı ... .. ı a.:ı .. d .... ...,. .. }-'"''- ' 4 

ı.ı.; da emrr aldı ve muh- Alatıirk IJuşuekllle beraber 
' ' 0 llardan ittifade ede rekatı askeriyeyi büyük bir ka" nlığından istifade ede 
~~'Pbeye doğru yürüyüıe dikkatle takip e ttiler. rek Manika köyü cenubu 

,._ Atatürk ve maiyetleri ak· ıarkisine kadar çekl\mlıttr. 
"lled "''tı en ıonra kırmızı, ıam saat 19 da Çorluya MavJofn Sarayda bulunan 

tttı, t"YYareler ketif faali teırif etmiılerdir . yeni bir tümeni kırmızı ta-
._\ttnde bulundular. Çorlu, 18 { A.A . ) - a rruzlan111 kar§ılamak üze · 

~ra6't6tk, Baıvektl ismet Manavra sahasındaki hu - re sağ cenah gerisine ya-
~t't a Ve refakatlerindeki SUIİ muhabirimizden: natmıf, kırmızının kartmnda 
~,de ile yemeğini Çerkez Bugün manevralar fU ıe bulunan süvari livası v e 
\t lıt Yedikten ve bir müd kilde devam etti: Cephede Çorludaki bir piyade tümeni 
~~t ltllhattan sonra ma ki mavi tümen kırmızının ' ı h yeni bir ta ar ruz için gece 

etmeleri için emir vermiı· Buhususa yirmi gün kadar 1 - KöylQ kendi ihtiyacı 
tir evvelki sayılarımızda da için (Ormana en fazla beı 

T abzonda 

İf&ret etmlıtik. kilometre uzakhkta bulunan 
Hugün, hakikaten ıehlrde köyler bundan iıtifade ede· 

odun bulmak imkanıız bir bilirler) Orman fen memur
hale 1relmi1tir. Kömür de laranca ayrılan yerlerden 
evvelce stok yapan bazı dörtte bir tarife ile kattyat 
kömQrcülerin elinde beı ku. yapabilirler. 
ruf, altı kuruı gıbi görOI · 2 - Pazarlarda satıı yapa· 
memit f ahit bir Hatla satıl. la bilecek odun ise arttır 
maktadır . ma ile alınar. (Bir köylüye 

Kömürcüler. kömür yak · en fazla l 00 kental odun 
mağa müsaade edilmemekte verllfr.J 

il~ f mdlk mahsulü isveç, 
~ekoslova~ya ve isviçreye 

gönderildi ve yeniden kömür gelmemekte GörüUiyor kl odun katı · 

Ankara, 18 (A .A ) - İlk olduiuou •ileri sürerek fiat· yatı memnu değildir. 
Fındık mah&ulü bugün Trab· lara düıürmemekte isar edl· Yalnız hu katıyat etkili 

zondan vapurll\ra merasimle 
yüklenmittir. 

lık parti lıveç. Çekoslovak 

ya ve fsvıçreye ihraç edil 
mittir. 

~ -

Aidmda kuru incir 
Ankara, 18 (AA.) - Ay· 

dının bütün incir mıntıka 

unda senenin ilk turfanda 
kuru incir mahsulü lzmıre 

ıevk edilmittir 

Mısır 
T ahvillarin~e kazanan biletler1 

yorlar. gibi geliıi güzel deiil, memletln 
Hatta, böyle giderse da- menfaatini korumak için 

ha da yükselecelini söy- bazı ıekillere bailanmıfbr. 

Jüyorlar. Fakat buna rajmen ıeh· 

Şu halde meıele açıktır. rimlzde odun ııkıntm devam 

Şehir odun ve kömür ihtl et~!kte .. c!,i!9,,0 ıe:nrımız vr-
~ -- . 

Ödun kömür yerine gaz 
ve hanzin 

man müdürlQğ\inün ıazete -
mfze ;erdiği izahata g8re, 
birkaç gündenberi miiracaat 
eden k ö y 1 ü y e k O ç ü k 

Halk bu mühim ihtiya- arttırmalarla ve mukavele
cını aaz ocaklara kullanmak 
ıuretıle temine çalıımakta · 

dar. Onun içindir ki ıon aü 
olerde gaz ve ispirto lam -
balan satııı birhayli art· 

mııtır . 

f umcılu da ıikiyetç\ 

lerle orman_ tefrik edilmek. 
tedir. 

" &11na geldiler. Ha taarruzları kartısmda gece den istifade ederek cepheye la Kahire, 18 (A.A) - YüZ· 

'b'ı • ·ssoı ı·nı·,N egu·· su.,. Ha- ~:!ı'r~ı~~:::·:~~::ı~z:::~;;z de 3 faizli ve ikramiyeli ziyette bulunuyorlar. 

Evlerin odun kömür ihti· 
yaca böyle olmakla beraber 
fırıncılar da mOtkil bir va · 

Fakat odun kesimine bu 
katfyat yapılacak yerlerin 
keıifleri yapıldıktan sonra 
ancak mOsaade edilecektir. 
Buna binaen ıtmdiki vazlye 
tin eylül._ nihayetlne kadar 
devam edeceii aolaııl· 

maktadır. 

Buhran na şakildı 
önlanabilir1 

\ıf Mavı· ve .kırmızı tayyareler Mmr kredi fonsiye tahville h d Çünkü ıe irim iz e mev · 
rlnin dünkü çekilitinde: 

eş Tahtına Da ve Ettı· fa~·.~:ız~ö~t:;i~e~:;~~::~~rl 1903 seneıi tahvilerinden ~~,~~!t~:r~~:~:':::.~.~=.~:-
t.... • mavi avca tayyareleri~in ta· 744,574 numaralı tahville - dır . Bu tertibatı deilttlrmek 
"t il k ) rinden 305 numaralı tahvil k d 

~ qa~as kralı bu dave~ ancak Mılletler Cemiyeti ~;;,:una maruz • m•ı .ııı, •• bip frank ıkr•mly• bu:~:.;.::.
1

m.::=·· ~:i. ..•. 
~Ilı altında bulunan bir memlekete bir devlet reısi = M= a=n=av=r=a =d=ev=a=m=ed~iy=o=r· ===ka=z=an=m=ı~=la=rd=ır== ~~rva:a::~~ata~~~:e y~:ıln 

olarak avdet edebileceğini bildirdi 1 n g i terede A 1 m an C a - ~~·,,.::~~:~:.,.~o,.cek•··1• 1 

susla ının Faaliyeti .. Odun ekme~ fi~tlarına damı 
-~ ~ -- muassn? 

· ingiltere~e yerleşmek hakkını ~az anan Almanlaun Na-
zi casus teş~ilill hesabma çahştıklan anlaşıl~ı 

Diğer taraftan bazı fı 

rıncılar da bu günkü ekmek 
flatlarında daha bir miktar 

~ ~'-dt~abeş ialılrna drwet edilen Negtis ve dilesi 
1ı.•11ıııcıe' 18 (AA ) - News rak avdet edebileceğini , hal 
~~lıaıı lnglltz gazetesi, yanları H a be f i s t an da 
~ t, ~ılc tllrı Negüıü tekrar tesadüf ettikleri müıktlattan 
,~, ~ ~flğa davet ettiği · kurtarmıya hiç bir zaman 

'• ~ eaGıün ancak Mil teıebbüs etmiyeceğlnl bildir 
etaı· 

\leh l)eU vasatuile mü diğlni yazmakta ve Habeşi& 
'~t aırııeblleceiini ve tanın ılhakının tanınması 1 
~--~"' ancak Mıllet hakkında alelace'e bir ka· 
-, ~lthtı rnandaaı altın· rar verılmesiol lngillz hü· ı 

devletin reisi ola kümetinden rica etmektedir. 

istanbu. 16 - Deylı Her hıan kız iıçilerinden muayyen 

ald gazetesinde okunduğu 

na göre, lngiltere· de büro 
larda ve evlerde çalııan Al· 
man kızla" İngilteredeki; 
Nazi casusluk teıkilatı içe 
risinde çalıımaktadırlar 

İngiliz emniyeti umumi· 
yeslnin yabancılarla me11ul 
olan dairesi, yaptığı sıkı 
tahkikat neticesinde lngllte 
rede yerleımek h'lkkını ka 
zııınmıt bltçok Almanların 

bile Nazı teşkilatma dahil 
olduğunu öğrenmlıtlr . 

lngiltereye gelen Alman · 
ların takip edildikleri mey-
dana çıkmııtır. 

Bürolarda ve evlerde ça-

bazı malümat toplamaları 

istenmektedir . Bu kızlar, 
Almanya hesabına toplana · 
cak olan bu malumatla 
a lakadar olmak istemezler 
ıe, fÖf 1e bir tehdit altanda 
kalıyorlar : 

" O halde "liderler, si· 
zin buradaki ikamet tezke 
relerinlzin yenilenmesine 
mani olmak iç n nüfuzlarını 
kullanırlar Ve lngiltereden 
çakmağa mecbur kalırsınız. 

Aöyle bir tehdit. ekseriya 
wafi gelmektedir Çünkü bu 

ıekıl derhal Almanyaya dön 
mek ve binnetice orada ca 
(Devamı ikinci sayfada} 

tenzilat yapmanm, halihazır· 
da bu Aday f tatlarına göre 
müsait bulunduğunu fakat 
buna odun buhranının imkan 

bırakmadıfını da ilave etmek 
tedirler. Şu halde mühim 
bir gıda maddeıi olan ekmek 
fiatınm inip veya çıkmuı 

bugün için oduna bağlı bu· 
lunmaktadır. 

Yeni Orman kanunu or· 
manlarımızın tahripten kur· 
tarılması, korunması , gellti 
güzel katlyata mani olun 
maıı için çok faydalı hii-
kümlerle birlikte halkın 

1 
mahrukat ihtiyacını da 
ayni ıekilde gözönQnde tut 
maktadır. 

Odun meaeleai tahtlltlle 
yazdığımız ıekildedir. 

Şehrimiz Orma~ ldarealnto 
ıöyledijine göre de buhran 
Eylul sonlarına kadar de· 
vam edecektir. 

Bıze gelince: 
Samimiyetle söyllyeUm ki 

bu gilnkü vaziyetin bir buçuk 
ay gibi uzun bir zaman 
devam etme11ne a1la taham 
mülü yoktur. Sıkıntı son 
haddini bulmuıtur. Dlier 
taraftan eyUH nihayetinde, 
teırinevvelde yapılacak ka · 
tiyattan da blr fayda temin 
edileceAine bJz ula kani 
deillfz. Çünki sonbahar J•i 
murları ba\ladaktan ıonra 
- timdiki thttyaç bir ta· 
rafa bırakıldığı farzedtlse 
bile - kıt ihtiyacının 

önlenmesi buna nazaraa 
pek müıkilleıecektlr. 

onun için kııan da odun, 
kömür aıkıntm çekmek teh · 
likeıl timdtden baı ıöıte. 

riyor demektir. 
Buınn flkirlmlzce ya-

t.ulacak iki it vardır: 
1 - Orman idaremiz ve. 

Belediyemiz ormanla alaka· 

(Souu ikinci ıayfada) 



SAYFA: 2 

"Mütecavizlerin İhti
yat Tedbirleri..,, 

Beynelmilel icmal kumın 
da "mütecavizlerin ihtiyat 
tedbirleri,, baıhklı bir ma 
kale neıretmektedır: 

"Ha llhazarda bütün na zar· 
lar tabtatlle beynelmilel ha · 
yatın iki mühim kıımma, 

lıpanya ve tlmali Çioe çev· 
rllmfttlr. Mütecavizler tara 
fından lıpanya ve Çınde 
tahrip edilmekte olan tehir 
lerin alevli ufku, f aıiıt ve 
mllitarlıtlerln Pirene Yarım· 
ada11nda •• pHlf lk denizi 
ıahtllerlnde iıledlkleri cina
yetler karımnda, mütecaviz· 
lerin dlier faaliyetleri, mil. 
ll1etçildı nümaytıleri ve ıe· 
ytanane harekata dikkat na 
P.arından kaçmaktadır. 

ki nutkunu ı&ylemudı. Fın 
landlya kara sularına onbtr 
denizaltı gemisinin aönce· 
rtlmesi de Alman htinmi· 
ntn ıhtiyat tedbirlerinden bi· 

rldir. Ftnlandıya harp aeml
lerl lımanda bu gemılert ka· 

rııhyacak Demek, bu ıuret · 

le müıterek ya bir denfz 
resmi geçidi veya deniz ma· 

nevraıı yapılacak . Alman 
f aılzmlnln Baltık denizindeki 

bu fevkalade füphelı aıiina
yltl. bu ıuretle Fınlandiya 

ıü~ümeti tarafından muıa· 

haret görmektedir. Alman. 

yanın bu deniz nümaytılnl 

ha yır hak bir emelle yaptılı· 
na hükmetmek mümknn ol 

madığından . Finlandiya ıi · 
y&1etçllerl, Almanyaya ya
ranmak hareketlerini tecdit 
etmekle, Baltak denizi hav· 

ı&1anda barııın takviyeti hu 
ıuıunda çoktan tuttukları 

yoldan inhiraf etmekte ol · 
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iliMiZDEN HABERLER r .. . .. ·:.~ . y 1 " ... ~·. -:\- •• ·.. • ... 'fi J 
Şehrimizde Dört Şüp- Hasanbey Kavunu 
heli Tifo Görüldü.. Hakkında Tetkikat .. 

Hastaların kanlarında yapılaCaklabıatuvar muayenesi hıs- Bu, an .İYİ cins kavunıül~tını bozma~ak ici.n ba~ı~ 
tılıöın hakikaten tifo olu• olmadığını meydana koyacaktıı mı~~ k~,~~as~aü~~~~m ~~.s.~las~~h~~~~~~!~,t !~~!!~~!~~~. 
1 

Son aünlerde ıehrimlzde Bundan baıka, bu aibı ev . h llt d d 'l it ofllr • ı · Enıtitüsü meyvecihk enatıtüsü a ne yar ım e ı m 

mattır. 

caktır 

bır kaç tifo vakaeına tesa lere haata olmıyan aran wır . S B 
1 

k . 'ft ·Jerl ye 
· · · b ' hh t aalıtanlarındao Ali Satı onra a ı eaır çı çt dQf dil · t · S hhat direk meme11 ıçın ırer ıı a k•' 

e mıt ır · 
1 

b k 1 • k kt Ekinci E~e mıntakaıında Uttirdikler i Blllanbey l b b k .. ~ e ç 11 o naca ır . 5 • 

tör üğü u gi i va a goru M maf i tifo arazı aörü yapmıı olduğu kavun ve vunlarının evufını bozııı 
len evlerin sakinlerine der- len a hastaların kanlarında karpuz ılraaU ve nevileri mak lıtlyorlaua mutlalı' 
hal aıı tatbik etmtıtlr henüz llbratuvar muaye- üzerindeki araıtırmalardan kavun zlraahnda tlmar "e 

Şimdiye kadar leıbit edi · nesi yapılmadığından teshil ıonra iki ıün evvei viliye· bakıma ve bilhaeııa tohllrıı 
len tifo vakaaa dörttOr Hu· edilen bu dört tifoluya ıüp timtze de gelerek tetkikata meıelesioe ehemmiyet v~. 
talık, en ziyade hutanın heli tifo nazariyle bakılmak· baılamııtır meleri laZ1mdır Zfra ~e~,. 
idrar ve mevadı galte11yle tadır . Labratuvar muaye· Ova köylerimizdeki bos ğim birçok yerlerdekı 
sirayet eltlfinden haata bu nesinden sonra kati hüküm tan tarlalarında kavun zira ıanbey kavunu tarlalarıPd'~ 
lunan evlerdeki helalarda verilebilecektir alini m•halllnde tetkik eden yabancı kavun QetitleriPIO ı 

l Bu haıtahklar, hakıkalen genç ziraat mütehuıııımızla kanıık olarak ektldti1" lizımıelen tathlrat yapı · b'' 
tifo tıe bunun civar vıliıyet yaphfımız bir mülakatta ~u ıördüm ki bu pek yaolıı . 

k t - ı · eıııı lerden ılrayet ettiği aoaa ı izahatı aldık: harekettir Bunun ne ıc Hastanın bulunduğu oda · d ç k- h ı ı t r" 
var lf, ün u ıe r m z n Balıkeslrin eskiden b e r i de birçok melez kavun ı.ı lara da tel kaf ealer konula 1 h ı k b ı " 
içi ecek suyu aata ı u- yetiftirdlği Hıuanbey ka - vlleri maydana ge ir 1ır 

Hakikaten, Almarlya bom
bardımanına niıbeteo Bree · 
lavdakl Alman teaannl bay 
ramı ıtbı mHuman~ bir te· 
sahOratan ne ıtbl bJr ehem· 
mlyetl olabilir? Habeıııtanın 
fıttllıı ıtbi bir hadise kar 
ıı1tnda ltalyan heyetinin ya 
lrın ıarktaki teyahaU gabi 
ehemmiyet.iz bir meıele ne 
slbl bir rol oynıyablllr? Al
man flloıu lıpanya 1ahılle
rlnl blok altındıt bulundur
mak itine itUrak ve ispanya 
limanlarını bombardıman et· 
Ull bir ıarada, Alman deniz · 
alta ıemilertnfn finlandl:r•Jı 
ılyaretlerl ıtbi mütevazi bir 
hadiseye ne kı1met verilir. 

duklan kanaatini tevlit et ' 
mektedir . Alman faıtıtlerl 

Buralar için belediye ta
rafından llzımgelen kireç, 
aeltflnik lemin olunmuıtur. 

laımıyacak ıekilde fehre ıe . vunları, ıize diyebilirim ki böyle kavunları tüccarlar 1' 
tirlldı~i albl, bahçelerdeki nefis ve h l alt 

• • 1 k tt ·ı· n en rık fiatla müsta si in ıebıeler de temiz sularla ıu mem e e mı 1 

!anmaktadır. 1 en makbul, birinci sınıf bir hine salın alırlar. 
11
• 

yaidıtımıi hadt.&,i:"'l,üıb\\ 
b6Uln clbaa1n dikkat naza
nnda bulunan hadtHtla hiç 
bir il•tlll olmadıiı kanaaUn 
de bulunmak çok büyak ha· 
ta olur· Mütecavizler ev•el 
ce d610n6len btr plan mu 
ctbt hareket etmekte ve bO 
tGn dGnyayı heyecan ve kor· 
lcu1a bojan çtkıı ve provo· 
koıyon hareketlerini biliha 
ra tedrici bir ıurette hazır· 

lamaktadarlar. 
ltal1an heyetinin Yemen 

HJahallnl alelade bir falct 
diye tellkki etmek olamaz. 
Bu ha4f• ltalyanıa Yakın 
Şarktaki ıenit pllnları ile 
allkadarcllr. "DatJy Heral,, 
ıaaeteet, Mu11ollnln Ftllıttn 

me1eleılai ç&zmek için isen· 
dl l!Üaı bulundujuna •e Ro· 
manm Arap kabtlelert ara
ıında kendi eatrlkalar1 it'n 
Yemende merkez lrurdujuna 
çoktan dikkat nazarını çe· 
•lrmtıtl ftalyan fatltzml, 
Habe,lıtanı zapt ve f epan 
yada harp etUll halde, bey
nelmilel mGnaıebetlerln ken 
diılnt f aala allkadar eden 
k111mlarıncla tecavüz hareke-

tim kolaylaıtaracak muhtelif 
" lhUyat tedbirler ,, den de 
vazpçmemektedır . M€iteca 
vtzlerin bu ıibi "ihtiyat ted
birler",, 1 11rasına Bremla •dakl 
'"teıanal b.yramı. ıtbl fakl· 
lar da debildır'. Herkeıe 
malimdur ki. muhtelif te 
ıaDni teıelsk6lleri Alman fO· 

•enisl propaıanduı elinde 
çoktanberl llettlr. Fatiıt par· 
Uıloln yükaek •imaları da 
bunu herhalde böyle kabul 
edl1orlar Akıi tak4llrde Hıt. 
ler ve Göbelı ' teıannl ba -
yraau " na bizzat ittlrak et
mezdtler ve Göbelı de kor 
kOUarı kart1aında "asker re 
zenuaıs.a olan Alman farkı 

nın eh•m•lyetl,. hakkında 

balık avcıhtı lmt11azı mu· 

keti alhnda Fınlydlyanm 

timal kısmında hava üuU 

kurmaya çahıtakları hakkın. 
da 9aylalar mevcuttur. Fa· 
tlıt rnütecavlzlerln bu gibi 

ıhtiyat tedbirlerine Finlao 
diya hOkOmetlnin muzaharel 
aöstumeıt, onun Alman fa 

Tı.tle.rinln teılrl altında ka
araK, "ftıeıuu:n. u.. , - ··· --

teb(ike)t ılyaıi avantora yo· 

luna ıevlc:etmeıl demektir 
f atlıt mütecavJzlerln alelu · 
mum " ıhttrat tedbirleri ., 

•akttnde keıf ve if fa edil. 
melldtr Hu, tecavüze v e 
harp tehd tdine kartı mQca · 
delenın en mühim ıartlaran · 
dandır. ~ 

Tass telaraf ejan11nın, Da
ily Herald ıaıetesinde çıkan 
btr maka leden lktlıa ben 2 
atustoı tarihi ı'e Londradan 
aidatı ıu hab~ri neıredil · 

mektedir: 

.. MuHolinl Y alun Şarkta 

lnıillzler aleyhine bir iıyan 
çıkarmaya çallımalctadır. 

Datly HHald ıazeteılnln mu· 
harrlrlnln ıöyledıilne naza 

ran , balyan ajanları araam 
da ıtddetll propaaanda yap 
maktadırlar halya. tlmdıki 
Suriye ve büyük Lübnan, 
Flltıtln ve Sina Yanmadaaı 
nı ihtiva eden eski Roma 
eyaletinı lhya etmeye çalıt 

maktad1r Munollnlnln pli.oı 
bu mıntakalarda ltalyanın 
himayeıi altında bir Arap 
~evleti kurmakhğı göz ön 
ünde buluodurmaktadn lt 
alyan entrikalarının diğer 

bir merkezi de Yemendir 
Haber verildlfıne ıöre, Ye 
men reiıleri ve Yemen hü 
kümdar1 imamın ıiyui mu 
halifleri ile müzakerelerde 
bulunmak üzere bir ltalyan 
heyetı vatıl olmuıtur ltal
yan plinına muıaharet göı· 
terilmedlil takdırde İtalyan 
lar Yemen hükümdarına 
kartı dahllt ıüçlükl~r tevli 
dfnl ümit etmektedırl~r . ., 

Bu tarihli ıazete, ispanya 
ve Çtn hadisatı ve lnaıltere 
ltalya münuebatı hakkında· 
ki umumi telıraf ha beri eri 
ol nııretmektedır. 

--- - kavunudur . 

Ko•e ylerd_e_ --AntrepoloJ··ık Etinin çok tallı, elyafının 
pek az ve kabugunun kalın 

d 
olmasından dolayi altı veya 

Tetkl.klere Başlan ı .. yedi ay gibi uzun 'bir müd-
det dayanabilen bu kavun 

Sıhhat Vekaleti ıdma bir feYBt Hılalcı va diğer sekiz 
köyde tetkitlırde bulunuyor ~ 

M .. mt~ket dahilinde an Heyet Yakupköy, Çan-
trepolojtk tetklkatta bı ·-·· • v ·- - n--"---.... .1,. 

mak Qzere Sıhhat Vekaleti Halıkh . Karamanköy, Orta 

namına Doktor Fikret He 

klmojlunun batkanlıjrnda 

Lir sıhhat ekibi ıehrimize 

gelmit ve ilk d~fa olarak dün 

Halalca köyüne giderek tet ı 
kikata baıla mıılardır. 

mandıra köylerinde bin nü 

fus üzerinde antrepolojik 
tetkikdta bulunacaktır . 

içlerinde Tabilye ve Coğ
rafya öğretmenini de bulu 
nan heyet bu tetktklerlne 
devam etmektedir. 

1 B i r A r a b a O ev r i 1 di.. 
Baba oğul araban1nliiind8~alara~ tol ve 

ıya~lınndan yaralandllar 
Bır aün önce Pamukçu 

kö1ünden Mehmet Ali oflu 
Muharrem ve ba baaı ıehrl 

mizden kerHte ve diler eıya 
alarak arabtılanna yükle 
mlılerdir. 

Saat 1 Y ural~uında ı-·azlı · 
kuyuıu yanından giderken 
arabanın mandalar1 ürkmüt 

bu yüzden araba devrilmit 
tir . Baha oğul araba üze-

lsk~n 
~ -

rındeki kert>ıle ile Cllier eı · 
yaların altında kalarak ba 
imp inlemeje baılamıılar 
dtr. 

Etraftan yetıı~nl~rin yar 
dımı ile kurtar1lmıılana da 

Mehmet Alinın ıol ayaiı 
kırılmıt, oglu Muharremin 
de ıol kolu ezllmlıtir. 

Y aralalar halla haneye kal 
dırılmıılardır . 

Korucu 
, 

Nahiyesinde husızh~ ya-

nevini halkımız, büyük ıehlr 
lerdekt lokantacı ve otelciler 
dlier kavun nevilerine tercih 

ederler Huanbey kavunlarının 
kabuklarınm kalın olaıuı 1 
,, •• ı... ... .......... meıareıere 

nakliyatına da elveriılidir 

Buradan İıtanbula , Anka· 
raya ve dlier büyük ıehir · 

lerimlze gönderilebilen Ha 
ıanbey kavunları ayuıza · 

manda ihracat için de en zl 
yacJe müsait btr nevıdir Ne 
tekim ben İzmirde: iken 
Üzüm Kurumu Maniıadan 
ve Berıama taraflarından 
satın aldıiı bir parti Haaan· 
bey kavunlarına Londraya 
aanderilmek üzere vapura 
yülclGyordu. 

Türk karpuz ve kavun 
ları hariç pazarlarda ümi· 
din fevkınde raihet wör 
mektedir . Fakat turıuını da 
ıöyliyeyim kı harici mem 

leketlere göndereceğimiz taze 
meyvelerin ve bu meyanda 
karpuz ve kavunun da ıe · 

çtlmeıinde ve anbalej it 
lerinde fevkalade dtk"at ve 
itina ile hareket elmeklıeı 

miz laztmdır. 
Şuhalde Halıkesirde ye 

litltrileo Huanbey kavun 
lan için de ihracat noktai· 
nazarından büyük ümitler 
beslenebilir . isleri müstakil bir ~ale 

getirildi 
V ili yet dahilindeki iıki.n 

itlerine ıtmdiye kadar Sah 
hat müdürlüğü bakıyordu 

Ayvalık, Edremit, Hürha 

niye, Erdek ve diğer kaza 

pan adım ya~alındı 
Korucu nahiyeıioin Taı

dibi heyet oda11ndan kilim, 
yorgan ve dığer köy etyaııı; 

Mustafa otlu Muııanın evin 
den de bir miktar para ile 
dıier bazı etya çalınmıth 

G e ı d f ğ i m . ovadaki 
k a v u n c u koylüler bir 

1 kaç senedenberi mahsulün 
para etmediğinden bahs
ederek bu sene az mahıul 

yetlıtirdıklerini ve devam 
eden kuraklığın da mahıule 
fena tetirler yaphğmı ıöy

larımı:ıdakl bu itlerin çok 

luğu nazarı dıkkate alına 
rak, iıkin ııleri müstakil bır 

memuriyet haline konulmuı 
tur. 

Yeni ihdas edilen bu me · 
murtyete Karklareli eıki iık•n 
mOdürü lrf an tayin edilmtı 

ve geierek vazifesine baıla 
mııtır. 

Jandarma tarafından ya 
pılan la hkıkat ıonunda bunun 
g~zıcı sepetçllerden t:dre- 1 

midin Camicedıt mahalle 
sinden Ali oıllu Mehmet ta 
rafından yapıldığı anlatıl · 

mııtır. 

Suçlu çaldıiı eıyalarla 

birlikte yakalırnmıı ve adli · 
yeye verllmittir .. 

ledller 
Hakikaten kuraklık bu 

sene Garbi Anadoludakl bü
tün vilayetlerde ht11edilnıitlir . 

fakat, eıkidenberı yaptık 
ları kavun draatinl küçült · 

Mehmedln evelc:e Yenlcei · 
kebir ve EkizcP. köylerinde 
de böyle h1111ılık vakaları 

yaptılı anlaıılmaktad1r. 

Hulasa Balıkesirin Ha••~ 
bey kavunları gert 

~·' d h l gere a i ve 616~ 

hariç pazarlar için b v•' 
bir iıtikbale maliktir· 1-uıl nız yukarıda tıaret e e• 
noktalara dikkat edilJll 

f&rtilc . ,. ılı' 
Genç ziraatçimiz tet1' _., 

aıet
tına devam etmek d-' 
buradan Buraaya ve or• 
aa Ta .. lqra va gidecektir· ~ı• 
memelerini çiftçilere ttll P' 
ettim. Eğer Trakya da Y' •' 
dığı gibi , burada da bir ,ıı 

f 
"" 

vun ıatıı kooperati 1 .,,, 

luraa Balıkesir kavuP1•'
1 

--=-==--"'il~ 

Odun ve ~ömür ~u~r-11 f dl 
( Baıtaraf ı birinci ıaY ' Blı 
dar köylüye rehber olll' ,) 

rı e 
kanuni formalite bir 11 

1,ı• 
ikmal edilmeli ve k•t;ı,d•' 
derhal müsallde olurılll ,Uf~ 

:.! - Kömürcüler, ııt 1,ı 
fiatı en fazla altnııf ~~ b" 
iki kuruı olan kömOril~11rııf 
gün bet kuruı, alta ,,ı 
gibi yüksek bir f ıatlll 

maktadırlar . "'"''' 
Halkın zararını ,.,,f 

olan bu ihtikara da 

dan verilmemehdlr ·tıtıf' 
Şehlrtn mühim bir 1 tııl 

cını olduğu gibi ,,ıı 
1 or . 

tün samimiyetımiı. e bl' ı' 
mAğa çalııtak. Yakı'1 ,..,.,,~ 

" ıJ' manda bu ıhttyac• 01~ 
. fl'l ıı 0ı verileceğine ananı b'' 

tt 
ğunu da bılhau• 

ettirmek isteriz. 

---·-F~- I' 
inailterde Alman c~ 

!arının f aıliyıı~.d·1 
• 1 ıa'/ 

{Battarafı bırJnc 
1 

yor· 
k o ll ıı 

zalanmak deme edt• 1 
1 Hitlerln, lngılter p b' 

erı•ı.ı ıl~ 
po l iı teıki litına 111 old"J ~ 
hca 100 adanı• ıde ,J 
anlatan malumat e fi 
mııtır de" ~t 

· 11r e A vrupada intıf ıer 
1 zet' ,,ı 

tiıt aleyhtarı fiti &ıl• l 
mecmuaları ı•t._r:::jftl•' ,, 
har etmif du 

1 
,.ı~~ 

en aıaiı iki tane•' d'1 ~ 
f nd•" ıtf" ajanları tara 1 r" 

b luı1dll göz altında u 

tadır . 

d 
s 
b 

k 
b 
1 

' ' 

' 
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ZALİM •• 
•G 8ına bir az yüzün gül-

la dl1oraun . Rıraz nete giy, 

~IQ dfyormn .. Şaııyorum . 
~ti •nde gülecek çehrf', kalp 
~ duru .. Neıe giyecek ru. 
1 '1trı vırmı. Suı içimi aız 
.,'"

11
•, biraz ıükutnet bulun 

"lrılırınu deıme .. GCSrmi-
ıOr111.. k ._. .. ıun tazlerlmde çe il-
~ le btlmfyen bir kan taba-
'•ı "•r. 

sonu ayrılıyoruz .. Gür, ber. 
rak bir ıu ıtbl akan yazıla
rından ayrı kaldıkca teıtolh 

buluyor, avunuyordum. 
Huret denilen kimıesizli

iin bikeı etiydim tam üç yıl ... 
Blrg(in . . 

O tarihimi göçtüren kara 
giın!. . Onu bir baıkumın 

kalbine atılmıı buluyorum .. 
O gün deliren, çıldıran 

bir mezar taıı gibi dlm dtk 
duran bendim. Kendisini 

•l C6rtniyormuıun. Nefes 
.._ lbılcta bin ııliçlOk çeklyo · 

'ttto.ılb. Ne o . Hana ızdırepla 
ltt lhı •oruyoraun ! .. Nıuıl an· 
dt •bilırım . Kudretim yok ki; 
~t6nc:elerlm ıoluk , ısrar el· 

it benı beyhude yorma . 
.:.p böyle mi yoracaksın 
it · Yeter artık anlataca-

llı dinle .. 
~tlırn 

göremtyoıum, göremez de 
olmuıtum . Nıhayet meçhul 
bir ufuktan yeni bir ıOne-
ıtn doğmasını, bir baıkumı 
ıevmekle unutulma11 sevda
larına düıtüm . Sevildim, 
sevmedim 1evdlm, ıevllme

dtm anlıma keder çizgileri 
düımüttO. Kalbim ıönmez 
aletlerle doldu O alevler 
tükenmedi rttti . 

t . 
'" •et ıözGme zalim diye 

''" b ~ aılayorum. Onu ömr6 
t, 11 •onuna kadar zalim 
ı.,~'Yıcaiun. O benim ıöz 
bt, ille çocuk denebilecek 
•'ı ~8tla eülmüıtü. iri eli 
~ı.~' uzun kırpikli siyah 
'ı kıılı , duyııularımın 
~ '-P boıaldıjı bir çehreydi 
~ -ıılllelc iıtiy~n kü-;ük kal· 
~hı birirlk çlçeğıydi 

-. ... 6neıın güzellığtrıe uy. 
~ Pırıl, pırıl parlayan de 
~ il GıtQnde kayan sandal 
~ ltbıatın sinesinden aık 
''" \ h en sularla birlikte ıev· 

'- 9celerken onu bir bat 
""'"ndalda , derin derin ıü 
'~rı .. Bolbül gibi talcır
~t •h görmuıtüm ogün 
'"•ola anlarımın en öl 
~~ 16ntydi. Onu kın fakat 
~tı. tattı aörmelerim takip 

Nıtı 
t,11t 

1 Yet ıkimlzde bir mek 
'G~ 'tiz ben ıon aınıf o he· 
'çt Lbirde günler . aylar yol 

'"c ' ' Umlmi dorst olduk, 
() b '1'rı •ıkın izleri belirdi. 

lttnırrı yalnız benimdi. 
,, b-harım oydu, gök· 

'>dıı l4'kdıiım biricik çiçek 
~to, · Se\'diffm kadar ıevi 
, 1 d .. .._ Buna imanımla 

'dılD . Ne yazık '4 i o yıl 

Onu bir g(in açık meviler 
gfymif, düz bir yoldan tül 
lere bürünmüı bir yavrucuk · 
la ııderfcen gördüm. O an 
ıankt galbim durmuıtu. Bil· 
mem hangi his, hangi kuv
vet berıi petinden ıürükl~dı. 
Belki on dakika arkaıından 
yürüdüm . Y aklaıdıl<ca ıara

ran bir yapraktım Tam ya
nında sağındayım . Görd6. 
Ve durdu. . 

Muhitin kalabalığına ehem 
miyet vermiycrek yaıaran 

' ııöılerinden bir anda 11zan 
damlacıklar, yaaaldarmdan 
dökülürken, duyabileceğim 

bir ıeıle ... Sen, ıen ha ay 
bayılacajım yavrumu tut 
dedi 

Atıldım. Küçük ela gözlü 
yavruyu bajrıma baatım. 

Aynı zamanda kendiılnl de 
tutdum Hütün kudretile ha 
kimiyetine çalııtı . fıte üç 
yıllık bir haaretten sonra o 
zalimle karıı karııya ııeldim . 

Gönül birdenbire mazinin 

1 heyecanlarına aktı. Biraz 
ıezdik ıözlerlnln Y"fl dtnmedi 
mütemadi hıçkırdı Anlattı 

onu benden uzaklıttıran ı 
yolları saydı. NedameUnl de. 
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~I~ lop ıüzel saç genç Akıama daha pek çok va 
"'t trıa Ylı.üoü ıüılerken kit olduğu halde sabahın bu 

. •ı.ı on ikiyi çalıyordu.. ıaatlnde bile tek tfik davet· 
~... · lıler , tekllfıizler köıkü, düifin 
t bı, h 
'' d aftadanberi baılı eda11nı ve zehrayi görmeie 
t\ 61ün hazırlıkları bu ıelmiılerdl. 
:•ı. ~rıa ermiıti .. Köık çıl Aynı ıün ve aynı saatte 
~--. 

8 
lec~ye hazırlanıyor Süadın Betlktaıtaki evinde 

~~la& •hçıvanından, en dıı Süheyla ıle Zeynep, bir oda 
"- ~"'-lclırına kadu her ya kapanmıı, denizi dalgın 
ta.. ead· ı d 1 ·" ~ '•ine bir çeki dü ve düıünce ı seyre iyor ar-

TORKDILI .. 
rJn, derin hıçkırdı . Fakat 
yine ben ıevillyordum. 

Dinledin mi. .. Kadın ~yle· 
mi. Her çiçekten baıka ne 
ıe içen, 16nOI kaynaiı ina. 

r nılmaz mahluk ... ~imdi onun 
yerini tutmak heveıi sendem•I.. 

inanmam, kanmam aldan· 
marn.. . Aldatamaz11nda. 
Sevmek hiılerim kalbimde 
bir iskelet iibi ımtıyor , 

bugün dünOn a teılerile hHta 
kalb taııyan oldum. Benim 

için her tef bot, her ı•Y 

hiçtir. Allamak çlierlerlme 
•ft, gözlerime arkadaıtır. 

Yalvarıyorum benden keç, 
benden u:ıaklaı bir baıka 

11oı tıte o zali~i savdıkce 
seni ıevemlyeçefim aeviyo 

rum deıemde inanma.. Y •· 
rın OmU etttjln ıaadet kal
binden uzakta kalacak, bel-

kide bedhah olacakıın!. . 

Yalvarıyorum . Çekil taı bir 
kalp taıımıyan ruhum var .. 
Yakmak, yıkmak, beyhude 
bir ııayrete eılr ederek aa · 
ratmak iıtemiyorum , iıteml. 

yecefim de. • 

Darılma . Kalben yanmıı, 
ruhen ıönmüı bir yolcu
yum Elbette kadın denenle 

rln içinde de ben gibi ıevecek, 
unutmayacakları vardır. 

içli yaıadılım bu yollarda 
neıeyl rfyemiyecelim Yü· 
z6m ıülmtyecek gülmeme 
lmkinmı var Kalbi mazinin 

acılarına akarken bir adam 
ıOleblllrmf .. Gözlerin yatlan· 
ma11n . Hayir deitlmı!. .. 

Ôyle iıe darılma .. Ben 
ıidtyorum. Hemde seni bir 
daha 16rmemek ilmidlle. 

M. Ali Kaymmı 

Viliyet Daimi 
Encümeninden: 

1 - ldarei huıuılye akaratından Anafartalar caddesi 
üzerinde ve sıhhat dairesi ilUıalindekf 61 numaralı kahve 
hanenin bir ıenelik icarı 2-Eylül 937 tarihine rutlıyan 

perıembe günü aaat 15 de ihale edilmek Oıere onbet gün 
müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 

2 - Kahveha~enln muhammen bedeli icarı 60 lira 
muvakkal teminatı 4 lira 50 kuruıtur. 

3 - ihale tarihi belli gün ve saatte Vıllyet makamın 
da teıekkül edecek encümen daimi huzurunda yapılaca· 

tından iıteldilerin muvakkat teminatlannı malsandıima 

yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarile bir 
ilkte encümene müracaatları ilin olunur 

1 - 3 

Devlet Demiryolları Üçünca 
İı /etme MiJdiJrliJğiJnden: 

Talip zuhur etmcdlilnden dolayı ihaleıi 1 O ıün daha 
temdıd edilen muhammen bedeli, bulunduju yer, mıkdar ve 
vuf ı aıaiıda yazılı balast 27 8 937 tarihinde cuma ıOnü 
saat 15 de açık eksiltme uıulile Balıkeairde 3 üncü iılet 

me binasında salın alınacaktır. 
Bu tıe ıtrmek istiyenlerin 180 liralık muvakkat temi

nat vermeleri ve 2490 No lu kanunun tayın ellili vesika
lar ve kanunun 4 üncü maddeıi muclbince ite clrmete maw 
nfi kanuni bulundutuna dair ~yannamelerile ayni ıün ve 
saate kadar komiıyon reiılljlne müracaatları lazımdır. 

Bu tıe ait ıartnameler Balıkeıitde 3 üncü ltletme Mü'
dOrlüfünde ve Soğucak iıtıuyonunda paratız daiıtılmak · 
tadır. 

B"lutın 

Bulunduiu 
Yer 
Soğucak 

Kilometresi Clnıt Mtkduı 

M3 

1 - 1 
Muhammen 
Bedeli 
lira 

204 215 Toplama 3000 
kırma 

2400 

YAZAN: Halil /Jedi /<iral 

- Ajabeylml düıünüyo 
rum Zeynep . Kimbilir Ana 

"doludan nevaklt dönecek .. 
- Akıatnki düğün için 

hazırlandın mı? .. 
-- Hayır .. Eter Zehranın 

darılmıyacalını bllıem hiç 
gltml1ect>flm . 

-- Çıldırdın mı 56heyli .. 
Zavallı kız o '4-adar 6zOIOr 
ki. Bak, ben bile ez çok 
tuvalet yaptım . 

Bu akıam muhakk11k 

- Onun da hazır tarafı 

ya .. lıtemem amma, yan 
cebime koy .. Fakat yazık .. 

- Şimdi de Zehraye acı
yorsun öyle mi?. 

- Acımamak elde dejil 
ki 

- O halde ne diye bunları 
yaptın?. 

- Beklediğim bir ıeceyi 
bulmak ve yaıamak için .. 

- Sen anlatılmamak için 
yaratılmıııın .. 

- Mesele baatt SOhey 
licıiım . Ben sözümde dur
dui11m ılbl Hıkmet de dur · 
du. Geçen hafta Batıdan 
Uoiuya kadar b6t0n btr 
uykuıuz ıece beraberdik. 
Yedik, içtik, eilendlk. De 
dtltm oldu . 

- Anlamadım . 
- Açık ıöyleraem kork· 

maz m111n?. 
- Hayır . ~ ~''rtıııu .. Zehra bıle az dı Zeynep bu se11izlıkten 

1 'tık '&atlıkta bulunmuıtu . uıanmıı ılbl genç kızla ko-
1>, ) ltıE!te ıelıuce o da ve nuımak istedi: 

· mı .. - S6zlerlme inan SDhey· 

~ .. ':ı"'•lctan ıankl yorul - - Bana darıın ııibl du· 
· Saat tam dokuz.. ru1oreun Saheyll . 

Evet .. 
Zehra, razı oldu de· 

mek . 

il .. Artık .. nden .. klamela 
IGzum yok Hikmetin kanı, 
tam bir haftadanberl ku-

3 SAYPA: 

Daimi Vilayet 
Encümeninden: 

1 - 15 Gün mDddetle açık ekılltmeye konulan it 
Bahkeılr - Bandırma ve Balıkeıir · Sındırıı iltltak f01A -
11nda keıtf ve ıartnamesi mucibince yapılacak aafeltaj itidir. 

2 - Keıif bedeli 3500 lira. muvakkat teminatı 262 
lira 50 kuruıtur. 

3 - Bu ite ait keıtfname ve evrak ıunlardır: 
A - Ekıiltme ıartnameıi 
B Fenni ıartname 
C Keılf cetveli 
D Mukavele örneii 
H - Nafia itleri teraftl umumiyeıi 
lıtiyenler bu keıtfname ve enakı Daimi Encümen ka 

leminde veya nafıa müdürlüfünde ıörebtUrler. 
4 - ihale 26 Ajustos 937 tarihine raathyan per· 

tembe günü saat 15 de vi layet makamında müteıekkll 
encümen ll\rafından yapılftcaktır . 

5 - Ekıiltmeye ıirebilmek için bu &ibi itlerle uiraıtıtı· 
na dair naf ia mQdürlQğünden liakal s~kiz ıGn evvel ••· 
ıtka alanlar girebilir. 

6 - lıtekltler yukarıda yazılı ıün ve saatte muvak 
kat teminatları malıandıtına yatırdıklarına dair makbuz 
veya banka mektuplarile encümene müracaaatlara ilin 
olunur . 
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Daimi Vilayet 
Encümeninden: 

1 -- 15 Gün müddetle açık ekıiltmeye konulan 
it Balıkeıir Bandırma ve Balı'<eıtr - Bitadıç ihlıak ıo· 
ıaaı tratuvarları üzerine yapılacak b ~tondur. 

2 - Keıif bedeli 4014 ltra 40 kuruı, muvakkat temi · 
nah 301 lira 8 kuruıtar. 

3 - Bu iıe ait keılfname ve evrak ıunlardır: 
A Eksiltme ıartnameıl 
B - Fenni ıartname 
C Kettf cetveli 
O - Mukavele örneil 
H - Nafıa itleri ıeralti umumlyeıi 

lıtiyenler bu keıtfname ve evrakı daimi encümen kale-
minde veya nafta mildürlOjiade ıörebiUrler. 

• 

4 - ihale tarihi 2ö - Aiuıtoı 937 tarihine raıth1an 
perıembe günü 1Aat 15 de Yillyet makamında tetekkll 
edecek encümen tarafından yapılacaktır. 

5 - Ekıiltmeye girebilmek için bu itlerle ujraıtaiı•a 
dair nafıa müdürlüğünden liakal bir hafta evvel veılka 
alanlar 1ıirebilir . 

6 - İstekliler yukarıda yazılı ıün ve 1Aatte mu•akkat 
teminatı malıandıiına yatırdıklarına dair makbuz ••'a 
b•oka mektuplarile encümene müracaatları ilin olunur. 
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Dursunbey Aıliyı Kukuk Hi~iıliiindın: 
Dursunbey llçebayı Kl

mil Tandoianın almıı oldu · 
iu Tandoğan soy adının 

duz ve flrenııi ile zehirlen · 
mittir .. 

Sühf!yla bir çığlık kopardı: 
- Sen çıldırdın mı Zey 

nep, neler ıöylüyoraun . 
-· Okadar hislerime hl· 

kim ve itidalim yerinde ki.. 
- Hani afabeyime ver

dijin ıöz bu miydı? Zavallı 
Zehranın ne ıuçu vardı .. 

- Herıey ıüzel. herkes 
haklı. Fakat bir parça beni 
dinle, hiılerlne hlkim ol . 
Birkaç dakikalık lstirap, bak 
seni ne hale koydu.. Fakat 
beni bir li.hze düıünıene 

Tam aylarca, bu iıtlrabın 
yüz misli acılıklarla kıvran· 

dım .. Baııma her türlO fe 
l&ket geldi. Fakat irademi 
kaybetmedim .. Ajabeyİnden 
ıelen lelırafı biliyorum .. 

"Vatan kurtuldu, Zeynep 
ıözünde dunun. Fıkretle re· 
liyoruz. ,, Deftl mi?. Gazel , 
çok ıozel Süheyla .. Zeynep 
acaba bir kahpe ribi haki 
katen kahptı! mt? . 

Ben hu maceranın böyle 
bir ıonle bitecellnl bil mı -

Kamil laka1a of arak taahi · 
hine karar verilmekle key 
f lyet ilin olunur 

yordum, bea de ıecelerce 

çırpındım, düıündüm .. 
Hikmeti, yaıatmı y a c a k 

ebedi bir iıtlra bın tllç11z 
dertlerine römmek lıtlyor · 

dum .. Düıln Sohe1ll ben de 
seain ıtbi ıenç bir kıu .... 
Benim de tatlı emellerim, 
bahar ıibi, ipeklerle de•ıl· 
rllmit hayallerim •ardı .. 
Fakat, içine ditUifOm fe
liketten ıonra, artak herıey· 
den nefret etmefe baılachm. 
Y aıamak lıtemfyordum, fa
kat 1aııyordum . Onu öld6r
mek elimde delildi .. 

Benlillmde aradıfım lcu•. 
veli parmaklaramda bula 
mıyordum . Bir ıün karar 
verdim. Zehlrlec:ltit ııbt, ben 
de onu zehlrllyecektlm. 
Fakat heyhat .• Bu da tat11z 
ve adi bir intikamdı. Nıha· 
1et ufak btr iıtlraptaa ıon
ra ebedi bir ıOldm •• lıtl · 
rahat . Ben, onda bir yara 
açmak lıtiyordum . o,ı. bir 
yara ki, tababet tecla•llt 
kar1111nda iciz kalıın. Bu, 
ne frenıl, ne de kutluadu .. 

SOROYOR-
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1 
TÜRKDİLI 1 fiil l mı Pazartesinden ba1ka her ı 

gün çıkar Siyasal gazete .. 
Y ılhğı: 800 Kurut 
Altı Aylığı:400 

Sayısı: j ,, 

Günü geçmıı ıayılar 25 

kuruştur . 

AO!(ES. 
BALIKESIR rüRKOİLİ 

J 

ovy t -
Kadtn tayyarecilerinin ~ün· 

ya re~orlart 
Beynelmilel havacılık fe 

deraayonu (f A.I.) Aıağıda · 

ki Sovyet kadın tayyareci 
rekorlarını teabit etmit ve 
resmi listeye ithal eylemlı 
Ur: 

Sovyet kadın tayyareclıl 

teğmen Oaalpenkonun "C 
bil,. deniz tayyaresi klasın

da, 22 mayısta yüksüz ola 
rak 8.864 metreye ve 25 
mayısta da 500 kilogram 
lüzumlu yükle 7 .605 ve 
ı.OoO ki logram yükle 7 009 
metreye yaphğı uçuılar . 

~ov yet kadın ta yyarecile · 
rinden lrına Vlşniyevskaya 
ve Ekaterlna Mednikovanın 
"C,. kara tayyareıl klasın 

r.:'I 
a:.:ı 

TORKDILl 19 ACUSTOS U1 ' 
su 

AHMET ve IBRAHIM CUMALI 

da, 4 mayısta 6.15 metre li 
yüksekliğe yaptıkları UÇUf · mıruı mı (!) [il mı (!) cm mı mı mı mı mı mı mı fi!j mı im 
----------------------...;;;;;;~;._~-----

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Clnıl 

• 
Mevkiı Muhammen bedeli 

L . 
Dükan Tevfikiye me 

ktebi altında 
300 

" " " " 
Dükkan Yeni çarıı 
araaaı 

300 
Jo 

Muvakkat teminat 
L. Kr. 
22 50 

22 
2 

50 
25 

1 - İdarei hususiye akaratmdan yukarıda cinsi, mevkii, 
muhammen bedeli yazılı olan iki parça dükkan ile bir par· 
ça dükktm arsası iki eyliil 937 tarihine rastlayan perıembe 
günü saat 15 de ihRlesi icra kılınmak üzere 12 ağustos 

937 tarihinden itibaren onbeı gün müddetle açık artırmaya 
çıkarılmııtır. • 

2 İhale Vilayet makamında müteıekktl Daimi En 
cümen tarafından yapılacaktar. 

3 - İstekliler yukarıda yazılı gün ve ıaate kadar 
muvakkat teminatlarını malıandığına yatırdıklarına dair 

makbuz veya banka mektuplarile birlikte encümene mü 
racaatları ilan olunur. 1 - 4 322 

" •• ,. 
aucuzluk Yeri .. H ~-
=41 Bu kerre Sındırgıdaki mağazamızın Balıkeıi<de :ı ~ 
tt Tokatlı Otelinde t 4 numarada bir ıuheaini açtık •• il. 

" "I =~ B~ şubemizde kaz~ir, ketenli, ~eten t~ 41 

t• ve luks selenle, kJ/, tela ve bunlafln cin- t• 
ı• sleri ve ·~af kımız için keten ve çulhaki t~ 
•• hazır elbıseler bulunur ve ehven fiatlrı tt 
ı~ satı/İr ve yapağı ahnır. :~ 
~C . Sayın müşterilerimizin şubemize ı 
~ bır defa uğramaları menfaatleri ikti- tı 

~~ zasıdır. tt 
•• SındHgilı Mustafa Karagür ~ı 
•.!. • ...... :-···----------... !! p---·---- ---------------·· 
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Makineyi Kullanmak flvrupa Makinele
rinden Çok K olayd1r. 

Çünkü di~erlcri gibi ağır değildır ve a) akta çev
rilmez Oturduğunuz yerden kolayca lıatta bir çocuk 
tarafındırn bıle çok hafif bir harekt:tle idare edılebilir 

Böyle bir makineye sahip olmak istiyenlere terci· 
han bir Türk iıçlsinin emeği ıle olan bu makineler · 
den almalarını ehemmiyetle tavsiye ederiz. Tecrübe-
lerin• her arzu edene herzaman gösteririz. 

'/'/c:.nrel/ıarıemlı.de inşaata alt demir, çl mcnlu, 
çivi oesaire gibi lıc•r düzen ve köyltila/1111: için dr. 
lıerne11l rençber dü:.enl ile en iyi boya ve baya yuğ 
lar1 bulunur. 

Fiatlarımız Çok Ehvendir, Bir De
fa Deneyiniz .. 

Saraçlar Başında Demir ve H1rdavatçı 
Hasan Cumah 

Daimi Vilayet 
Encünienindel1: 

1 - Balıkcıfr · Sındırgı yolunun 9 uncu ktlornetr•"", 
de kain Çitnehor köprfüünün ahıap olarak milcedded'1, İnfall 2 8 . 937 tarihinden itibaren on bet ifÜD rnocld .. 
açık ek11ltmeye konu\muıtur . 

11
,t 

2 - Bu itin keıif bedeli 7 J 45 lıra 3 kurut, nıuv•ll 
teminatı 535 lira 90 kuruttur. 

3 - Bu ite alt ketifname ve evrak ıunlardır: 
A Ekıtltme tartnameıl 

B Keılf cetveli 
C Mukavele örnefi 
D - Fenni ıartname 

H - Nafıa •ıleri ıeraitı umumtyesi o· 
lstiyenler bu tartname ve evrakı vilayet daimi • 0

' 

meni ka leminde veya nafia müdürlüğünde görebilirler· ,. 
1 ı• 4 - hale 23 Ağustoı 937 tarihine rastlayan P' ,ı 

lesi günü ıaat 15 de vilayet makamında toplanacak d•I 

encümende yapılacaktır. ftl 
5 - Eksilmeye bu gibi itlerle uğraıtıiına dair "'ıı' 

müdürlüğünden llallal ıe&dz gün evvel vesika al•''~ 
girebilir ~, 

6 - İsteklılerin yukarda yazılı gün ve saatte rıı&J~;.,, 
kat teminatlarını malaaodığına yatırdıklarına dair rıı•lı 11,ı 
veya banka mektuplartle vilayet encümtntne mürıc••t 
ilan olunur 

·~ -----------------------------
4 

Devlet Demiryolları ÜıçiJncD , 
J ti' lşletnıe MüdürlüğiJno81,. 

Muhammen bedeli ile vasfı aıağıda yazılı KQtabf~b' 
taayonunda kain ardiye binası 26 ağuıtos 937 peri' 11111• 
günü saat 15 de bir sene müddetle açık arttırm• "',ır· 
Balıkesirde 3 üncü iıletme bioaaında kiraya verılecek 1.,,t 

Bu ite girmek htiyenlerin 9 liralık muvakkat ıed' .,.,., 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği veııkalarla k•~IJ bıJ" 
4 üncü ~adrlesi mucibince ite girmeğe manil kanU"ıı,d•' 
lunmadıgına dair beyannan:e ile ayni gün ve saate 

komisyon reisliğine mftracı atlan lazımdır. l{O''~ 
Ku işe ait şartname İt ' • t ne Müdürlüjündc ve 

ya istasyon Şefliğinde paranz dajıtılır deli 
Cinsi Senelik muhammen be 

2" Ardiye Binası 120 Lira 31 7 
~ 4 - ~- / 

« ----------~----~-------~--------~~ 
iyesi v_eHatyazmanı: Halıl~ esir sııylavı H. KAi<~ 
Çıkarını Gt!nel Oiıektörü: FUAT BİL'A::._ 
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